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“МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ШУДАРГА ШҮҮХ БА ШҮҮХИЙН ХАРААТ БУС 
БАЙДАЛ” ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙН ХӨТӨЛБӨР

Хэлэлцүүлгийн зорилго:
Монгол Улсын Үндсэн хуульд 2019 онд нэмэлт, өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан 
Монгол Улс дахь шударга шүүх ба шүүхийн хараат бус байдлын өнөөгийн 
нөхцөл байдлын талаар хэлэлцэж, энэ чиглэлийн эрдэмтэн, судлаач, 
мэргэжлийн байгууллагуудын санал, байр суурийг нэгтгэн, тулгамдаж буй 
асуудлыг тодорхойлж Шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд 
санал өгөхөд оршино. 

Хэлэлцүүлгээс хүлээгдэж буй үр дүн: 
Шүүхийн хараат бус байдалд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийн талаар эрдэмтэн 
судлаачдын байр суурийг нэгтгэх, санаа бодлыг сонсох;
Олон нийтэд шүүхийн шийдвэр, түүний үндэслэлийн талаарх ойлголтыг хэрхэн 
зөв, оновчтой хүргэх талаар санал боловсруулах;
Шүүх улс төрөөс ангид байх, шүүгчийн хараат бус байдал, эдийн засгийн болон 
хууль зүйн баталгааг хэрхэн хангах талаарх саналыг боловсруулах.

Хэлэлцүүлгээс гаргах баримт бичиг:
Хэлэлцүүлэгт тавигдсан илтгэл, судалгаа болон хэлэлцүүлгийн үеэр яригдсан 
саналуудыг нэгтгэн зөвлөмж хэлбэрт оруулж Хууль зүй, дотоод хэргийн яам 
болон бусад эрх бүхий байгууллагуудад уламжилна. 

Хугацаа:
2020 оны 8 сарын 14-ний өдрийн Баасан гараг 10:00-13:00 цаг

Хэлэлцүүлэг болох газар: 
Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн Хуульчдын танхим 

Оролцогчид: 
Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны төлөөлөл, шүүхийн хараат бус байдлыг хангах 
чиглэлээр судалгаа хийдэг төрийн болон төрийн бус байгууллага, хууль зүйн 
салбарын эрдэмтэн, судлаачид.
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ХӨТӨЛБӨР

09:30 – 10:00 Бүртгэл
10:00 – 10:05 Нээлтэд оролцогчдыг танилцуулах
  Х.Сайхансанаа, Стратеги академийн захирал 
10:05 – 10:10 Хэлэлцүүлгийн нээлтэд зориулж үг хэлэх
  Х.Нямбаатар, УИХ-ын гишүүн, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд 

Үндсэн илтгэл
10:10 – 10:30 Шүүхийн хараат бус, хариуцлагатай байдлыг хангах   нь
  О.Мөнхсайхан, МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн профессор, 
  хууль зүйн доктор
10:30 – 10:50 Шударга шүүх ба эрүүгийн эрх зүй
  Т.Золбоо, МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн багш
10:50 – 11:10 Шүүхийн ил тод, нээлттэй байдлыг хангах нь: 
  Шүүхийн шийдвэрийг олон нийтэд хэрхэн зөв, оновчтой хүргэх вэ?
  Т.Мөнх-Эрдэнэ, МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн багш
11:10 – 11:30    Шүүх дэх нөлөөлөл ба шударга шүүхийн тогтолцоо Монгол Улсад 
  байна уу? 
  М.Мөнхжаргал, Оюуны инноваци ТББ-ын судлаач, хуульч
11:30 – 11:50 Шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл дэх 
  шүүхийн хараат бус байдлыг хангах асуудал 
  П.Сайнзориг, Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны 
  Хууль зүйн бодлогын газрын дарга 
11:50 – 12:00 Цайны завсарлага
12:00 - 12:50 Хэлэлцүүлэг
12:50 – 13:00 Хэлэлцүүлгээс гарсан дүгнэлт, санал зөвлөмжийг нэгтгэж 
  танилцуулах, хаалт
  С. Нарангэрэл, Академич, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 
  зөвлөх
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НЭЭЛТИЙН ҮГ

Монголын нийгэмд тулгамдаад байгаа асуудлын нэг болох шүүгчдийг 
шударгаар, хараат бусаар ажиллуулах тухай асуудлаар энэхүү хэлэлцүүлгийг 
санаачлан зохион байгуулж буй Стратеги Академи болон илтгэл хэлэлцүүлэх 
эрдэмтэд судлаачид, нийт оролцогчид та бүхэнд гүнээ талархаж байгаагаа 
илэрхийлье .

Өнгөрсөн онд УИХ Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийг 
өргөн олон түмний дунд хэлэлцүүлэг хийх замаар зохион байгуулж баталсан 
билээ. Энэхүү нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд Монгол Улсын Үндсэн хуульд заасан 
шүүх эрх мэдэлтэй холбоотой бүлэгт зарчмын шинжтэй дараах гурван томоохон 
нэмэлт өөрчлөлтийг оруулсан. Энэ нь 1/ Үндсэн хуулийн 48 дугаар зүйлийн нэг 
дэх хэсэгт “Шүүхийн үндсэн тогтолцоо Улсын дээд шүүх, аймаг, нийслэлийн 
шүүх, сум буюу сум дундын, дүүргийн шүүхээс бүрдэх бөгөөд шүүхийг тойргийн 
зарчмаар байгуулж болно. Шүүхийг эрүү, иргэн, захиргааны зэрэг шүүн таслах 
ажиллагааны төрлөөр байгуулж болно. Дагнасан шүүхийн үйл ажиллагаа, 
шийдвэр нь Улсын дээд шүүхийн хяналтаас гадуур байж үл болно” гэж заасан 
өөрчлөн  найруулалт; 2/ Үндсэн хуулийн 49 дүгээр тав дахь хэсэгт “Шүүхийн 
ерөнхий зөвлөлийн гишүүдийн тавыг шүүгчид дотроосоо сонгож, бусад таван 
гишүүнийг нээлттэйгээр нэр дэвшүүлж томилно. Тэдгээр нь дөрвөн жилийн 
хугацаагаар зөвхөн нэг удаа ажиллах бөгөөд Зөвлөлийн даргыг гишүүд 
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дотроосоо сонгоно. Шүүгчийн хараат бус байдлыг хангахтай холбоотой 
Зөвлөлийн үйл ажиллагааны тайланг Улсын Дээд шүүхэд танилцуулна. 
Зөвлөлийн зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журам, бүрэлдэхүүнд тавих 
шаардлага, томилох журмыг хуулиар тогтооно” гэсэн заалт; 3/ Үндсэн хуулийн 
49 дүгээр зүйлийн зургаа дахь хэсэгт “Хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу 
шүүгчийг албан тушаалаас нь түдгэлзүүлэх, огцруулах болон сахилгын бусад 
шийтгэл ногдуулах чиг үүрэг бүхий Шүүхийн сахилгын хороо ажиллах бөгөөд 
түүний бүрэн эрх, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журам, бүрэлдэхүүнд 
тавих шаардлага, томилох журмыг хуулиар тогтооно” гэсэн заалтаас бүрдэж 
байгааг Та бүхэн сайн мэдэж байгаа. Эдгээр нэмэлт өөрчлөлтийн үзэл 
баримтлал, агуулгыг тусгах зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газраас УИХ-д 
шүүхийн тухай хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг өргөн барьсан. 
Миний бие тухайн үед УИХ-ын Хууль зүйн байнгын хорооны даргаар ажиллаж 
байхдаа тус хуулийн төслийг УИХ-ын  чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 
хэлэлцүүлэх бэлтгэл ажлын хэсгийг ахалж ажилласан юм. Энэ үед бэлтгэл 
ажлыг үндсэнд нь хангаж, УИХ-ын  чуулганаар хэлэлцүүлэх нь зүйтэй гэсэн 
байр суурьд хүрсэн. Ирэх 10 сард эхлэх ээлжит чуулганы хэлэлцэх асуудлын 
тэргүүн ээлжид Шүүхийн тухай хуулийг Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан 
нийцүүлэх хэлэлцүүлэг нэмэлт өөрчлөлтийн үзэл баримтлал, утга санаатай 
багтах болно.

Шүүхийн хараат бус, бие даасан байдлыг хангах эрх зүйн зохицуулалтыг 
нэн даруй төгөлдөржүүлэх нь 1992 оны Үндсэн хуулиар буй болгосон 
ардчиллын үнэт зүйлс, шударга ёс, хүний эрхийг хамгаалах тэдгээрийг аливаа 
эрсдэлд оруулахаас сэрэмжлэх үндсэн нөхцөл болно. Шүүгчийн бүрэн эрхийг 
түдгэлзүүлэх талаар өмнө нь хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт нь шүүгчийн 
хараат бус, бие даасан байдлыг алдагдуулж болзошгүй эрсдэлийг дагуулж 
байгааг та бид сайн мэдэж байгаа билээ. Энэ алдааг нэн даруй засамжлах 
явдал УИХ, Засгийн газрын анхаарлын төвд байх болно.

Засгийн газрын үйл ажиллагааны 2020-2024 оны хөтөлбөрт шүүхийн хараат 
бус, бие даасан байдлыг тууштай хангах эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх зорилтыг 
дэвшүүлэн тавьсан. Энэ нь юуны өмнө сайтар бодож боловсруулсан хууль 
тогтоох үйл ажиллагаа байх болно. Ингэхдээ 2019 онд Үндсэн хуульд оруулсан 
нэмэлт өөрчлөлтийн үзэл баримтлал, утга агуулгыг хэрэгжүүлэхэд онцгой ач 
холбогдол өгнө.Тухайлбал, хуульчдаас шүүгчийг сонгон шалгаруулах эрх ШЕЗ-д 
хадгалагдана.  ШЕЗ-ийн бүрэлдэхүүнд парламентаас томилогдох 5 гишүүн нь 
зөвхөн нэгэн бүрэн эрхийн хугацаатай, аль нэг субъектийн санал болгосноор бус 
харин нээлттэй сонгон шалгаруулалтаар, томилгооны хэлэлцүүлэг, сонсголоор 
томилогдож байхаар төсөлд тусгагдсан.

Шүүхээс гаргасан шийдвэр шударга, тэр нь бодитой хэрэгжиж байх нь 
шударга шүүхийн нэгэн чухал шинж мөн. Өөрөөр хэлбэл, шүүгч иргэний болон 
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захиргааны хэргийн талаар гаргасан  шийдвэрийнхээ гүйцэтгэлийн төлөө 
хариуцлага хүлээдэг байх ёстой. Хэрэв ингэхгүй бол шүүхийн шийдвэр цаас 
болж үлдэн, олон түмний шүүхэд итгэх итгэл улам бүр суларсаар байх болно. 
Иргэний хэргийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа олон арван жилийн 
туршид Улсын дээд шүүхэд харьяалагдаж ирсэн түүхэн уламжлал манайд бий. 
1997 оноос эхлэн Засгийн газрын байгууллагад иргэний хэргийн шүүхийн 
шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагааг хариуцуулсан нь гаргасан шийдвэрийнхээ 
төлөө шүүгчийн хүлээх хэнтэй ч хуваалцашгүй хариуцлагыг үлэмж сулруулсан 
юм. Энэ учраас иргэний болон захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэлийн ажиллагааг шүүхэд эргэж харьяалуулах нь шударга шүүхийг буй 
болгоход эерэгээр нөлөөлнө гэж үзэж байна. Ийнхүү шударга шүүх ба шүүхийн 
хараат бус байдлыг хангах эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх талаар их зүйл хийх 
шаардлагатай байгаа болно.

 Стратеги Академиас зохион байгуулж буй энэ хэлэлцүүлэг Шүүхийн тухай 
хуулийг төгөлдөржүүлэхэд тодорхой хувь нэмэр оруулна гэдэгт итгэж байна. 
Хэлэлцүүлгийн илтгэл, санал, зөвлөмж хэвлэгдэж нийтийн хүртээл болох байх 
аа. Хэлэлцүүлгийн ажилд амжилт хүсье .

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд 
Х. Нямбаатар
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ШҮҮХИЙН ХАРААТ БУС, ХАРИУЦЛАГАТАЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ НЬ 
(ШҮҮХИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД)

 

I. Оршил
Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны цахим хуудас дээр 2020.01.31-нд Монгол 

Улсын Шүүхийн тухай хуулийн төсөл (цаашид “ШТХ-ийн төсөл” гэх)1-ийг 
нийтэлсэн билээ. Судлаачийн хувьд энэхүү төслийг судалсны үндсэн дээр 
боловсруулсан дэлгэрэнгүй санал (А4-ийн хэмжээтэй цаасны 84 нүүр санал)-
ыг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын тушаалаар байгуулсан Ажлын хэсэгт 
2020.03.05-нд имэйлээр хүргүүлж цахимаар хэвлүүлсэн.2 Ажлын хэсгээс 
судлаач миний төдийгүй бусад иргэн, байгууллага, албан тушаалтны саналыг 
хүлээн авч, нухацтай хэлэлцэн төсөлдөө боломжоороо тусган чамбайруулсанд 
талархана.

Монгол Улсын Засгийн газар ШТХ-ийн төслийг эцэслэн боловсруулж 
2020.04.10-ны өдөр УИХ-д өргөн мэдүүлсэн. Үүний зэрэгцээ 2020.04.23-нд 
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Шүүхийн тухай болон Шүүгчийн эрх зүйн байдал, 
сахилга, хариуцлагын тухай хууль (цаашид “ШЭЗБСХТХ” гэх)-ийн төслүүдийг 
мөн өргөн мэдүүлсэн. Энэ өгүүлэлд Засгийн газрын болон Ерөнхийлөгчийн 
өргөн мэдүүлсэн эдгээр төслийн заалт бүрийг нэг бүрчлэн үнэлж дүгнэх бус, 
харин шүүгчийн хараат бус, шүүхийн бие даасан, хариуцлагатай байдалд 
нөлөөлөх гол заалтуудыг сонгон авч анализ хийхийг зорив. Энэ өгүүллийг олон 
улсын сайн туршлага, дотоодод тулгарч байсан бэрхшээлээс авсан сургамжид 
1  Монгол Улсын Шүүхийн тухай хууль (Шинэчилсэн найруулга), Үзэл баримтлал, Танилцуулга, 

Дагалдах хуулиудын төслүүдийг дараах линкээр татаж авах боломжтой:
 h t t p s : / / m o j h a . g o v . m n / n e w m o j h a / ? t o p i c = % d 0 % b c % d 0 % b e % d 0 % b -

d%d0%b3%d0%be%d0%bb-%d1%83%d0%bb%d1%81%d1%8b%d0%bd-%d1%8
8%d2%af%d2%af%d1%85%d0%b8%d0%b9%d0%bd-%d1%82%d1%83%d1%85-
%d0%b0%d0%b9-%d1%85%d1%83%d1%83%d0%bb%d1%8c-%d1%88%d0%b8%d0%b-
d%d1%8d 

2  О.Мөнхсайхан, Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн төслийн талаарх санал (УБ: Нээлттэй 
нийгэм форум 2020), https://www.forum.mn/res_mat/2020/Shuuhiin_huuliinTusuldSanal.pdf

МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн Нийтийн эрх 
зүйн тэнхимийн профессор, Хууль зүйн доктор

 О. МӨНХСАЙХАН
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үндэслэн бичив. Мөн, ШТХ-ийн төслийн агуулга 2019.11.26-ны Монгол Улсын 
Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийн үзэл баримтлал, түүнийг товч 
илэрхийлэл болсон Монгол Улсын Их Хурлын 2020.01.09-ний өдрийн “Монгол 
Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөд хууль тогтоомжийг нийцүүлэх, 
түүнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай” 02 дугаар тогтоолд нийцсэн 
байдлыг нягтлахыг хичээсэн юм.

Энэ өгүүлэл нь Оршил, Дүгнэлтээс гадна (II) “Шударга бусын хонгил”-ыг 
нурааж шударга шүүхээр шүүлгэх эрхийг хангах нь; (III) Шүүхийн ерөнхий 
зөвлөл, (IV) Шүүгчийн сахилга ба Шүүхийн сахилгын хороо, (V) Улсын дээд 
шүүх гэсэн үндсэн дөрвөн бүлгээс бүрдэнэ. 

II. “Шударга бусын хонгил”-ыг нурааж шударга шүүхээр шүүлгэх эрхийг 
хангах нь
А. Үндсэн хуульд тодорхой заагаагүй бүрэн эрхийг Ерөнхийлөгч өгөхгүй

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Үндсэн хуулиар нэлээн өргөн эрх мэдэлтэй. 
Жишээлбэл, тэрээр Засгийн газарт чиглэл өгөх, ҮАБЗ-ийг тэргүүлэх, улсын 
ерөнхий прокурор, түүний орлогчийг УИХ-тай зөвшилцөж томилох гэх 
мэт гүйцэтгэх эрх мэдэл рүү орсон бүрэн эрхтэй. Хууль тогтоох эрх мэдлийн 
хүрээнд ч хууль санаачлах, хориг тавих гэх мэт бүрэн эрх бий. Мөн Монгол 
Улсын бүх шүүхийн шүүгчийг, мөн Дээд шүүхийн шүүгчдийн нэр дэвшүүлсэн 
шүүгчийг ерөнхий шүүгчээр нь томилдог. Мөн, 1992 оны Үндсэн хуулийн 
33.4-т “Ерөнхийлөгчид тодорхой бүрэн эрхийг зөвхөн хуулиар олгож болно” 
гэж заасан байсан нь Үндсэн хуульд заасан Ерөнхийлөгчийн эрх хэмжээнээс 
хальсан бусад бүрэн эрхийг Ерөнхийлөгчид олгох нөхцөл үүсгэсэн. Энэ нь 
Ерөнхийлөгчийн нөлөөллийг хэт хүчтэй болгож гүйцэтгэх, хууль тогтоох, 
шүүх эрх мэдлийн олон асуудалд хөндлөнгөөс оролцох болж, хяналт, тэнцэл 
алдагдахад хүргэсэн. Жишээлбэл, Улсын дээд шүүхийнхээс бусад шүүхийн 
ерөнхий шүүгчийг томилох (1993 оноос), Шүүхийн ёс зүйн хорооны дарга, 
гишүүнийг томилох (2002 оноос), шүүгчдийг шилж олдог ШЕЗ-ийн дарга, 
гишүүдийг томилох (2012 оноос), ҮАБЗ-ийн зөвлөмжөөр ерөнхий шүүгчийг 
огцруулах, шүүгчийг түдгэлзүүлэх (2019 оноос), АТГ-ын дарга, дэд даргыг нэр 
дэвшүүлэх (2006 оноос) гэх мэт Үндсэн хуульд байхгүй олон бүрэн эрхийг ердийн 
хуулиар Ерөнхийлөгчид шилжүүлэн өгсөн (үүнийг улс төрийн хэллэгт “шударга 
бусын хонгил” гэж нэрлэх болсон) нь төрийн эрх мэдлийн хуваарилалт, хяналт 
тэнцлийг ноцтой алдагдуулж байна.

2019.11.14-ний нэмэлт, өөрчлөлтөөр Үндсэн хуулийн 33.4-ийг “Ерөнхийлөгчид 
тодорхой бүрэн эрхийг зөвхөн энэ зүйлд заасан хүрээнд хуулиар олгож болно” гэж 
өөрчилсөн. Энэ өөрчлөлт нь Үндсэн хуулийн 33 дугаар зүйлд заасан хүрээнээс 
гадуур Ерөнхийлөгчид хуулиар ямар ч бүрэн эрх олгож болохгүй гэх үзэл 
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баримтлалаар орсон. 2019.06.06-нд өргөн мэдүүлсэн Үндсэн хуульд оруулах 
нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийн үзэл баримтлалд “Ерөнхийлөгчид тодорхой 
бүрэн эрхийг зөвхөн Үндсэн хуулийн гучин гуравдугаар зүйлд заасан хүрээнд 
хуулиар олгохоор өөрчилөн найруулна” гэж бичсэн. Тийм ч учраас, энэхүү үзэл 
баримтлалыг тодотгох үүднээс “Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, 
өөрчлөлтөд хууль тогтоомжийг нийцүүлэх, түүнтэй холбогдуулан авах арга 
хэмжээний тухай” УИХ-ын 2020.01.09-ний 02 дугаар тогтоолын 2.3.2-т “Монгол 
Улсын Ерөнхийлөгчид зөвхөн Монгол Улсын Үндсэн хуульд заасан үндсэн 
бүрэн эрхийнх нь хүрээнд тодорхой бүрэн эрх олгож байхаар зохицуулах,” 
“Ерөнхийлөгчид хуулиар олгосон бүрэн эрх Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 
Гучин гуравдугаар зүйлд заасан хүрээнд байх нэмэлт, өөрчлөлтийг холбогдох 
хууль тогтоомжид оруулах” гэж бичжээ.3 УИХ-ын дарга Г.Занданшатар Үндсэн 
хуулийн 33 дугаар зүйлд заасан хүрээнээс гадуур Ерөнхийлөгчид хуулиар 
бүрэн эрх олгохыг хориглох заалт Үндсэн хуулийн 33.4-т орсноор түүний дагуу 
Ерөнхийлөгч дээр хэт төвлөрсөн бүрэн эрхүүд хасагдаж, төрийн эрх мэдлийн 
хуваарилалт, хяналт тэнцлийг буцаан сэргээж “шударга бусын хонгил” нуран 
унана гэж 2019.07.10-нд маш тодорхой хэлж тайлбарласан байдаг.4 

Иймээс, Улсын дээд шүүхээс бусад шүүхийн Ерөнхий шүүгчийг томилох, 
түдгэлзүүлэх, чөлөөлөх, огцруулах, шүүгчийн бүрэн эрхийг түдгэлзүүлэх, чөлөөлөх, 
огцруулах, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн болон Шүүхийн сахилгын хорооны 
дарга, гишүүнийг санал болгох, томилох зэрэг бүрэн эрхийг Ерөнхийлөгчид 
Үндсэн хуулийн 33 дугаар зүйлээр олгоогүй учраас эдгээр бүрэн эрхийг 
Ерөнхийлөгчид эдлүүлэх хууль баталбал Үндсэн хуулийн 33.4-тэй зөрчинө.

Б. Улсын дээд шүүх болон бусад шүүхийн ерөнхий шүүгчийг томилох, сонгох

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 49.2-т зааснаар “Ерөнхий шүүгчийг Улсын дээд 
шүүхийн санал болгосноор гишүүдийнх нь дотроос зургаан жилийн хугацаагаар 
Ерөнхийлөгч томилно.” Улсын дээд шүүхээс бусад шүүхийн Ерөнхий шүүгчийг 
томилох бүрэн эрхийг Ерөнхийлөгчид Үндсэн хуулийн 33 болон бусад зүйл, 
заалтаар олгоогүй. Иймээс, Ерөнхийлөгчийн төсөл (ШЭЗБСХТХ 8.3, ШТХ 12.4)-
д “Улсын дээд шүүхээс бусад шүүхийн Ерөнхий шүүгчийг Ерөнхий зөвлөлийн 
санал болгосноор Ерөнхийлөгч …томилно” гэж заасан нь Үндсэн хуулийн 33.4-
д зааснаас хальж уг заалтыг зөрчиж, Үндсэн хуулийн 49 дүгээр зүйлд заасан 
шүүгчийн хараат бус байдлын зарчмыг алдагдуулна. 

Улсын дээд шүүхээс бусад шүүхийн ерөнхий шүүгчийг тодруулах асуудлыг 
УИХ онцгой бүрэн эрхийнхээ хүрээнд хуулиар шийдвэрлэх боловч Үндсэн 

3 Төрийн мэдээлэл, 2020 он №03 /1105/, 110-111.
4 IN OUT ярилцлага: УИХ-Н ДАРГА ЗАНДАНШАТАР (2019.08.26-нд онлайн хэвлэсэн 

байна), https://www.youtube.com/watch?v=Cn_w3P6pbg8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR-
3BYsMkSyJeMOFUIwMmGxPVAmgSgYrioQV5Qpq0_5LhyG1ZlCAEQmYIlwE 
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хуулийн 1.2-т заасан “хууль дээдлэх,” 49-р зүйлд заасан “шүүгчийн хараат 
бус, шүүхийн бие даасан байдал”-ийн зарчмуудад нийцүүлэн зохицуулах 
үүрэгтэй. Жишээлбэл, Улсын дээд шүүхээс бусад шүүхийн ерөнхий шүүгчийн 
орон тоог нээлттэйгээр зарлах, нэр дэвшүүлэх замаар тухайн шүүхийн шүүгчид 
дотроосоо сонгодог байх нь олон улсын сайн туршлага юм. 2010 онд ЕАБХАБ-
ын Ардчилсан инстүүц, хүний эрхийн газраас Германы Макс Планк инстүүцтэй 
хамтран Зүүн Европ, Өмнөд Кавказ, Төв Ази дахь шүүхийн хараат бус байдлыг 
судалж зөвлөмж (цаашид “Киевийн зөвлөмж” гэх) гаргасан бөгөөд энэхүү 
судалгаанд ЕАБХАБ-ын 19 оролцогч улсыг төлөөлсөн 27 эрдэмтэд, практик 
хуульчдыг оролцуулсан. Энэ чухал зөвлөмжид “Тухайн шүүхийн шүүгчид 
дотроосоо ерөнхий шүүгчээ сонгодог байх нь сайн хувилбар”5 гэж заасан. 
Венецийн комисс мөн тухайн шүүхийн шүүгчид дотроосоо ерөнхий шүүгчээ 
сонгохыг дэмжиж ирсэн.6 Засгийн газрын төсөл (ШТХ 37.5)-д “Улсын дээд 
шүүхээс бусад шүүхийн Ерөнхий шүүгчийг тухайн шүүхийн шүүгчдийн 
зөвлөгөөнөөс гурван жилийн хугацаагаар сонгох бөгөөд түүнийг тухайн 
шүүхэд нь нэг удаа улируулан сонгож болно” гэж заасан нь олон улсын сайн 
туршлагад болон шүүхийн бие даасан, шүүгчийн хараат бус байдлын зарчимд 
нийцэж байна.

Засгийн газрын төсөл (ШТХ)-ийн 37.4 болон Ерөнхийлөгчийн төсөл (ШТХ)-
ийн 8.2-т “Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгчийг Улсын дээд шүүхийн санал 
болгосноор шүүгчдийнх нь дотроос Ерөнхийлөгч зургаан жилийн хугацаагаар 
томилно” гэж заажээ. Энэ заалтаар Улсын дээд шүүхийн шүүгчийн нэр 
дэвшүүлсэн шүүгчийг Ерөнхий шүүгчээр томилохоор Ерөнхийлөгч үзэмжээрээ 
татгалзаж болохоор байгаа нь Үндсэн хуулийн 49 дүгээр зүйлд буй шүүгчийн 
хараат бус, шүүхийн бие даасан байдлын зарчим үл нийцнэ. Одоо хүчин 
төгөлдөр үйлчилж буй 2012 оны Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль 
болон үүнээс өмнөх хуулийн зохицуулалтын ийм дутагдалтай байдлаас болж 
Ерөнхийлөгч Улсын дээд шүүхийн санал болгосон шүүгчийг томилохоос 
үзэмжээрээ татгалзаж ирсэн байдаг. Мөн, Ерөнхий шүүгчийг гүйцэтгэх эрх 
мэдлийн зүгээс томилж буй тохиолдолд зөвхөн үндэслэл бүхий татгалзал 
хийхийг Киевийн зөвлөмжид тусгажээ.7 Тиймээс, Ерөнхийлөгч зөвхөн 
үндэслэл бүхий тохиолдолд Улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгчийг томилохоос 
татгалзах, уг үндэслэлээ шийдвэртээ бичгээр тусгах, улмаар Улсын дээд шүүх 
Ерөнхийлөгчийн татгалзлыг үндэслэлгүй гэж үзвэл хуралдаанд оролцсон 
гишүүний дийлэнх олонхын саналаар дахин нэр дэвшүүлэх, үндэслэлтэй 
гэж үзвэл өөр шүүгчийг томилуулахаар нэр дэвшүүлэхээр хуульчлах хэрэгтэй 

5  OSCE ODIHR and Max Planck, Kyiv Recommendations On Judicial Independence In Eastern 
Europe, South Caucasus And Central Asia: Judicial Administration, Selection and Accountabil-
ity, (Kyiv, 23-25 June 2010), 5.

6  European Commission For Democracy Through Law (Venice Commission) Bulgaria Opinion 
On The Judicial System Act, CDL-AD(2017)018, 7.

7  Мөн тэнд, 5.
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байна. Өөрөөр хэлбэл, Дээд шүүхийн ерөнхий шүүгчийн томилгоог шүүгчид 
нэр дэвшүүлж томилох процесстой адилхан (ШТХ-ийн Засгийн газрын төслийн 
37.1-37.3) зохицуулах нь зүйтэй.

Санал: ШТХ-ийн Засгийн газрын төслийн 37.4-т “Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий 
шүүгчийг Улсын дээд шүүхийн санал болгосноор шүүгчдийнх нь дотроос 
Ерөнхийлөгч зургаан жилийн хугацаагаар томилно” гэсний дараа “Улсын 
дээд шүүхийн санал болгосон нэр дэвшигчийг Ерөнхий шүүгчээр татгалзсан бол 
үндэслэлээ албан ёсоор бичгээр мэдэгдэнэ. Улсын дээд шүүх Ерөнхийлөгчийн 
үндэслэлийн дагуу дахин нягталж, томилохоос татгалзсан шалтгаан тогтоогдоогүй 
тохиолдолд хуралдаанд оролцсон гишүүний дийлэнх олонхын саналаар тухайн 
нэр дэвшигчийг дахин санал болгох, нотлогдсон тохиолдолд Монгол Улсын 
Үндсэн хууль, энэ хуульд заасан журмаар өөр нэр дэвшигчийг санал болгоно.” 
гэж нэмэх. 

В. Ерөнхий шүүгчид хэт төвлөрсөн эрх мэдлийг танах

Киевийн зөвлөмжид “Ерөнхий шүүгчийн чиг үүрэг нь тухайн шүүхийн 
бусад шүүгчийнхтэй адил шүүн таслах ажлаар л хязгаарлагдах ёстой” бөгөөд 
“шүүн таслах ажлын агуулгад нөлөөлөх нөлөөлөхүйц захиргааны шийдвэр 
гаргах нь зөвхөн ерөнхий шүүгч эрх хэмжээ байх ёсгүй болно.” 8 Гэтэл, Монгол 
Улсад анхан, давж заалдах, хяналтын шатны шүүхийн ерөнхий шүүгчид хэт 
их эрх мэдэлтэй буюу шүүн таслах ажлын олон асуудлыг үзэмжээрээ шийдэх 
боломжийг хуулиар олгож ирсэн гэдгийг Европын аюулгүй байдал, хамтын 
ажиллагааны байгууллага (ЕАБХАБ)9-ын шинжээчдийн тайлснаар харуулъя. 

Нэгд, 2012 оны ШТХ-ын 13.1.3-т заасны дагуу Ерөнхий шүүгч “хуульд 
өөрөөр заагаагүй бол шүүх хуралдаан даргалагч болон шүүх бүрэлдэхүүнийг 
томилсон шийдвэрийг албажуулах” бүрэн эрхийг хэрэгжүүлдэг. Энэ заалт нь 
шүүх хуралдаан даргалагч болон шүүх бүрэлдэхүүнийг томилоход нөлөөлөх 
эсхүл шийдвэрлэх боломжийг ерөнхий шүүгчид өгч буй бол шүүх таслах 
ажиллагаанд хөндлөнгөөс оролцсон, шүүгчийн хараат бус байдалд халдсан 
хэрэг болно. Мөн, “албажуулах” онцгой эрхийг хэрхэн хэрэгжүүлэх “онцгой 
эрхийг хэрэгжүүлэх хэмжүүр нөхцөлийг тодорхой” хуульд тодорхой тусгаагүй.10 
Иймд, ЕАБХАБ-ын төдийгүй ЭЗХАХБ-ын зөвлөмжид эдгээр бүрэн эрхийг 
хасахыг зөвлөжээ.11 
8  OSCE ODIHR and Max Planck, Kyiv Recommendations On Judicial Independence In Eastern 

Europe, South Caucasus And Central Asia: Judicial Administration, Selection and Accountabil-
ity, (Kyiv, 23-25 June 2010), §11, 12.

9  2012 оны 11-р сарын 21-ны өдөр Монгол Улс ЕАБХАБ-ны гишүүн орон болсон. 
10  ЕАБХАБ, “Монгол улсын шүүхийн тухай, Шүүхийн захиргааны болон шүүгчийн эрх зүйн 

байдлын тухай хуулинд өгөх санал дүгнэлт,” JUD-MNG/352/2020 [AlC], (Варшав хот, 
2020.3.03), §170.

11  ЕАБХАБ, “Монгол улсын шүүхийн тухай, Шүүхийн захиргааны болон шүүгчийн эрх зүйн 
байдлын тухай хуулинд өгөх санал дүгнэлт,” JUD-MNG/352/2020 [AlC], (Варшав хот, 
2020.3.03), §174; “Anti-Corruption Reforms in MONGOLIA: Fourth Round of Monitoring of the 
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Хоёрт, “шүүх хуралдааныг даргалах” бүрэн эрхийг бүх шүүхийн Ерөнхий 
шүүгч болон Улсын дээд шүүхийн танхимын тэргүүнд өгсөн (2012 оны ШТХ-
ийн 13.1.3, 14.1.3). Нэгэнт Ерөнхий шүүгч болон танхимын тэргүүнд ийм 
давуу эрх хуулиар өгсөн учраас уг хуулийн 25.2.2-т заасны дагуу Шүүгчдийн 
зөвлөгөөнөөс тогтоосон “шүүх хуралдаан даргалагчийн дараалал” тэдэнд 
үйлчлэхгүй гэж ойлгогдож байна. ЕАБХАБ-ын шинжээчид үүнийг дараах 
үндэслэлээр зохимжгүй гэж дүгнэсэн: 

Эдгээр заалтууд нь ерөнхий шүүгчид нь тухайн шүүхийн/танхимын бүх 
шүүх хуралдааныг даргална гэсэн утгатай юм уу, эсвэл ерөнхий шүүгчийн 
оролцоо шаардсан тодорхой хэргүүдийн шүүх хуралдааныг даргалах утга 
илэрхийлж байгаа юм уу гэдэг нь ойлгомжгүй байна. Дээрх хоёр тайлбар 
ойлголт хоёулаа асуудалтай болно, ийм эрх мэдэл нь маргааныг хянан 
шийдвэрлэх явцад ерөнхий шүүгч /танхимын дарга нарт онцгой статус 
өгч, тэдгээр нь шүүх буюу танхимын хуралдааны даргын бүрэн эрх гэж 
ойлгогдохоор болгоно.12

Гуравт, 2012 оны ШТХ-ын 18.2, 21.1.4-ийн дагуу Улсын дээд шүүхийн 
Ерөнхий шүүгч болон давж заалдах шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч нь тус 
тусын шүүхийн “шүүн таслах ажиллагаанд танхим харгалзахгүй оролцох”-оор 
хуульчилсан нь мөн л маргааны агуулгыг шийдвэрлэхтэй холбоотойгоор бусад 
шүүгчээс давуу эрхтэй болгосон.

Ийнхүү Улсын дээд шүүхийн болон давж заалдах шатны шүүхийн 
ерөнхий шүүгчид нь бусад шатны ерөнхий шүүгч нараас ялгарч танхим 
харгалзахгүй шүүн таслах ажиллагаанд оролцох эрхтэй байгаа нь 
шүүн таслах ажиллагаа явуулах ерөнхий шүүгчдийн эрхийг тэнцвэргүй 
харагдуулж байна. Мөн эдгээр заалтуудын томьёолол нь ерөнхий 
шүүгчид өөрийн үзэмжээр аль шүүх хуралдааныг даргалахаа эсвэл 
оролцохоо сонгох боломжтой үгүй эсэх нь ойлгомжгүй байна. Зарчмын 
хувьд хэрэг шүүн таслах ажиллагаан дахь ерөнхий шүүгч нарын зохисгүй 
оролцооноос урьдчилан сэргийлэх үүднээс болон ерөнхий шүүгч нарыг 
өөрийн үзэмжээр шүүн таслах ажиллагааг даргалах эсвэл оролцох буруу 
практик тогтохоос зайлсхийхийн тулд тэд нарын оролцох хэргүүдийг 
ерөнхий хэрэг хуваарилах журмын дагуу, объектив, санамсаргүй 
түүврийн арга байдлаар тогтоож байх нь зохимжтой болно...13

Istanbul Anti-Corruption Action Plan,” (OECD 2019) 16.
12  ЕАБХАБ, “Монгол улсын шүүхийн тухай, Шүүхийн захиргааны болон шүүгчийн эрх зүйн 

байдлын тухай хуулинд өгөх санал дүгнэлт,” JUD-MNG/352/2020 [AlC], (Варшав хот, 
2020.3.03), §171.

13  ЕАБХАБ, “Монгол улсын шүүхийн тухай, Шүүхийн захиргааны болон шүүгчийн эрх зүйн 
байдлын тухай хуулинд өгөх санал дүгнэлт,” JUD-MNG/352/2020 [AlC], (Варшав хот, 
2020.3.03), §172.
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Дөрөвт, Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч нь “хэргийн харьяаллын талаар 
шүүх болон танхим хооронд гарсан маргааныг шийдвэрлэх,” давж заалдах 
шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч  “шүүн таслах ажлын чиглэлээр  тодорхой 
хэргийн харьяаллын талаар анхан шатны шүүхийн хооронд гарсан маргааныг 
хянаж зохих харьяаллыг тогтоох” бүрэн эрхтэй байхаар хуульчилсан (2012 оны 
ШТХ, 18.1.2, 21.1.3). ЕАБХАБ-ын шинжээчид үүнийг ч эргэн харахыг зөвлөсөн: 

Аливаа маргаан нь хуулийг тайлбарлахад үгүй гэхэд хэргийн харьяаллын 
тухай маргааны нөхцөлийг тайлбарлахад тус тус хүргэдэг учир ийнхүү 
онцгой эрх нь захиргааны төдий эрх мэдлээс дээгүүр бөгөөд шүүхийн 
үндсэн үйл ажиллагаанд илүү хамаардаг болно. Ийнхүү шүүхийн 
ажиллагааны чухал функцийг шүүгчдийн зөвлөл эсвэл хэрэг хуваарилах 
санамсаргүй түүврийн аргаар шүүгчид хуваарилж өгөхгүйгээр зөвхөн 
ерөнхий шүүгчийн бүрэн эрхэд тусгасан явдал нь ерөнхий шүүгчдийг 
бусад шүүгчидтэй харьцуулахад илт давуу, тусгай байр сууринд тавьж 
байна. 14

Дөрөвт, 2012 оны ШТХ-ын 18.1.1-ийн дагуу “танхимын тэргүүний ажлыг 
удирдан зохицуулах” бүрэн эрхийг Улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгчид өгсөн 
бөгөөд уг хуулийн 12.4-өөр Улсын дээд шүүхийн танхимын тэргүүнийг Улсын 
дээд шүүхийн шүүхийн Ерөнхий шүүгчийн өргөн мэдүүлснээр Ерөнхийлөгч 
томилдог. Танхимын тэргүүнийг удирдан зохицуулах гэдгийн агуулга бүрхэг 
учраас Ерөнхий шүүгчийн зүгээс үзэмжээрээ хандах, захирах, үйл ажиллагаанд 
нь оролцох үүд хаалга нээлттэй. “Ийнхүү эрх мэдэл нь тухайн танхимын 
шүүгчдэд хөндлөнгийн нөлөөлөл үзүүлэх, цаашилбал шүүгчийн бие даасан 
байдалд аюул учруулах боломж олгохуйц нөхцөл бүрдүүлж байгаа” тул энэхүү 
бүрэн эрхийг хасахыг ЕАБХАБ-ын шинжээчид болон ЭЗХАХБ зөвлөсөн. 15 

2012 оны Шүүхийн тухай багц хуулиар бусад шүүгч нарт байхгүй онцгой, 
давуу эрхүүдийг ерөнхий шүүгч болон танхимын тэргүүн нарт өгсөн явдлыг 
Ерөнхийлөгчийн болон Засгийн газрын ШТХ-ийн төсөлд хэвээр хадгалж буйг 
эргэн харах хэрэгтэй. Эдгээр давуу эрхүүд нь ерөнхий шүүгч болон танхимын 
тэргүүний зүгээс шүүн таслах үйл ажиллагаа болон шүүгчийн хараат бус 
байдалд халдах эрсдэл үүсгэж байна. Мөн, Ерөнхий шүүгчид хэт их эрх мэдэл 
төвлөрүүлж, тэдгээрийг бүгдийг нь Монгол Улсад Ерөнхийлөгч гэсэн улс 
төрийн албан тушаалтан томилдог нь шүүхийн бие даасан, шүүгчийн хараат 
бус байдлыг улам илүү аюул оруулдаг.

14  ЕАБХАБ, “Монгол улсын шүүхийн тухай, Шүүхийн захиргааны болон шүүгчийн эрх зүйн 
байдлын тухай хуулинд өгөх санал дүгнэлт,” JUD-MNG/352/2020 [AlC], (Варшав хот, 
2020.3.03), §173.

15  ЕАБХАБ, “Монгол улсын шүүхийн тухай, Шүүхийн захиргааны болон шүүгчийн эрх зүйн 
байдлын тухай хуулинд өгөх санал дүгнэлт,” JUD-MNG/352/2020 [AlC], (Варшав хот, 
2020.3.03), §174; “Anti-Corruption Reforms in MONGOLIA: Fourth Round of Monitoring of the 
Istanbul Anti-Corruption Action Plan,” (OECD 2019) 16.
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Санал: Засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн ШТХ-ийн төсөл (Ерөнхийлөгчийн ШТХ-
ийн төсөлд мөн адил заалтууд бий)-өөс дараах заалтуудыг хасах буюу эргэн харах 
саналтай байна:

18.1.3. Ерөнхий шүүгч “шүүх хуралдааныг даргалах, хуульд өөрөөр заагаагүй 
бол шүүх хуралдаан даргалагч болон шүүх бүрэлдэхүүнийг томилсон 
шийдвэрийг албажуулах;”

27.1.2.  УДШ-ийн Ерөнхий шүүгч “танхимын бүрэлдэхүүнийг батлах, хуульд 
заасан үндэслэлээр шүүх бүрэлдэхүүн хүрэлцэхгүй болсон тохиолдолд 
шүүх бүрэлдэхүүнийг томилох;”

30.1.1. давж заалдах шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч “хэрэг, маргааныг давж 
заалдах журмаар шийдвэрлэх шүүх бүрэлдэхүүнийг Зөвлөгөөнөөр 
хэлэлцүүлж, томилсон шийдвэрийг албажуулах;”

18.1.3. ерөнхий шүүгч “шүүх хуралдааныг даргалах;” 
28.1.3. Улсын дээд шүүхийн танхимын тэргүүн “хуульд заасан журмын дагуу 

шүүх хуралдааныг даргалах;”
30.1.3. давж заалдах шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч “тухайн шүүхийн шүүн 

таслах ажиллагаанд танхим харгалзахгүй оролцох;”
27.1.3. Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч “хуульд өөрөөр заагаагүй 

бол хэргийн харьяаллын талаар шүүх хооронд гарсан маргааныг 
шийдвэрлэх;”

28.1.5. Улсын дээд шүүхийн танхимын тэргүүн “хуульд өөрөөр заагаагүй бол 
хэргийн харьяалал тогтоох;”

30.1.2. Давж заалдах шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч “хуульд өөрөөр заагаагүй 
бол тодорхой хэрэг, маргааны харьяаллын талаар анхан шатны шүүх 
хооронд гарсан маргааныг хянаж, харьяаллыг тогтоох;”

27.1.1.  УДШ-ийн Ерөнхий шүүгч “танхимын тэргүүний ажлыг удирдах;”
30.1.4.  Давж заалдах шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч “танхимын тэргүүний 

ажлыг удирдах.”

Г. Шүүгчийг чөлөөлөх, огцруулах

Шүүгчийн бүрэн эрхийг дуусгавар болгох үндэслэлийг Засгийн газрын 
төсөл (ШТХ, 41.2)-д бичжээ. Эдгээр үндэслэлийн дийлэнх нь шүүгч өөрөө 
хүсэлтээ бичгээр гаргасан, өөр ажилд томилогдсон, сонгогдсон, нас барсан 
зэрэг тодорхой үйл явдал болсон, эсхүл шүүхийн шийдвэр гарсантай холбоотой 
шүүгчийн бүрэн эрхийг дуусгавар болгож чөлөөлөх агуулгатай байх тул эдгээр 
үйл явдлыг нягтлаад бүрэн эрхийг нь дуусгавар болгох нь нэг талаар шүүгчийн 
хараат бус байдлын баталгаа болохоор байна. Уг төслийн 41.2.2-д “эрүүл мэндийн 
болон хүндэтгэн үзэх бусад шалтгаанаар шүүгчийн бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх 
боломжгүй болсон” бол мөн бүрэн эрхийг нь дуусгавар болохоор заажээ.

Шүүгчийн бүрэн эрхийг түдгэлзүүлэх, чөлөөлөх, огцруулах бүрэн эрхийг Үндсэн 
хуулийн 33 болон бусад зүйлээр Ерөнхийлөгчид олгоогүй. Иймээс, Засгийн 
газрын төсөл (ШТХ-ийн 41.2, 74.1.3)-өөр шүүгчийн бүрэн эрхийг дуусгавар 
болгож чөлөөлөх, Ерөнхийлөгчийн төсөл (ШЭЗБСХТХ 13.4, 63.3)-өөр шүүгчийг 
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чөлөөлөх, огцруулах бүрэн эрхийг Ерөнхийлөгчид тус тус өгөхөөр заасан нь 
Үндсэн хуулийн 33.4-т үл нийцнэ.

Шүүгчийн хараат бус, шүүхийн бие даасан байдлыг хангах зорилгоор шүүгч 
болон шүүгч бус гишүүдийн тэнцвэртэй төлөөллөөс бүрдэж ажилладгийн 
хувьд ШЕЗ нь шүүгчийн буруутай үйл ажиллагаатай холбоогүй үндэслэлээр 
шүүгчийг түдгэлзүүлэх, уул үндэслэл арилсан тохиолдолд шүүгчийн бүрэн 
эрхийг сэргээдэг байх боломжтой. Жишээлбэл, Засгийн газрын төсөл (ШТХ)-
ийн 40.2-т “Шүүхийн ерөнхий зөвлөл шүүгчийг сураггүй алга болсонд тооцсон 
шүүхийн шийдвэр хуулийн хүчин төгөлдөр болсон үндэслэлээр түдгэлзүүлэх 
бөгөөд түдгэлзүүлсэн үндэслэл арилсан бол бүрэн эрхийг сэргээнэ” гэж 
заажээ. Мөн, зарим тохиолдолд аливаа этгээдийн үзэмжээр шүүгчийн хараат 
бус байдлыг эрсдүүлэхгүйгээр зохицуулж болно. Тухайлбал, Засгийн газрын 
төсөл (ШТХ)-ийн 40.1-т “Шүүхийн ерөнхий зөвлөл болон Сахилгын хорооны 
орон тооны гишүүнээр сонгогдсоноор шүүгчийн бүрэн эрх нь түдгэлзсэнд 
тооцогдох бөгөөд дараагийн гишүүн сонгогдсоноор бүрэн эрх нь сэргэнэ” 
гэж заасан. Түүнчлэн, ШЕЗ шүүгчийн буруутай үйл ажиллагаатай холбоогүй 
үндэслэл (жишээлбэл, чөлөөлөгдөх хүсэлтээ бичгээр гаргасан, өөр албан 
тушаалд шилжсэн, томилогдсон, сонгогдсон зэрэг)-ээр шүүгчийг чөлөөлөх 
бүрэн эрхийг шууд хэрэгжүүлэх боломжтой. ШЕЗ-ийн үйл ажиллагаа нь 
захиргааны хэргийн шүүхийн хяналтад байдаг учраас шүүхийн бие даасан, 
шүүгчийн хараат бус байдлыг хамгаалах боломж илүү нэмэгдэнэ.

Санал: Засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн ШТХ-ийн төслийн 41.2-оос “ийн саналыг 
үндэслэн Ерөнхийлөгч,” 74.1.3-аас “албан тушаалаас нь чөлөөлүүлэх” гэдгийг тус 
тус хасах.

Д. Урьдчилан тодорхойлсон, ил тод, объектив шалгуураар хэрэг хуваарилах

Хэрэг хуваарилах журам бол шударга шүүхээр шүүлгэх эрхийн хамгийн чухал 
элементийн нэг. “Хуулиар урьдчилан тогтоосон, ил тод, объектив шалгуурт 
үндэслэн хэргийг хуваарилдаг байх нь хараат бус, төвийг сахисан шүүгчээр 
шүүлгэх эрхийн баталгаа бөгөөд хэргийн үр дүнд сонирхол бүхий аль нэг тал 
эсхүл бусад этгээдийн зүгээс хэргийн хуваарилалтад нөлөөлж болохгүй.”16 
“Хэрэг хуваарилалт тохиолдлын журмаар эсхүл шүүгчдийн зөвлөгөөнөөс 
урьдчилан тогтоосон, тодорхой, объектив шалгуурт хийгддэг байх хэрэгтэй.”17 
Шүүгчид хэрэг хуваарилах асуудал нь хуулиар эсхүл хууль заасны дагуу 
шүүхийн журмаар урьдчилан тогтоосон, объектив, илт од шалгуурт үндэслэн 
хамгийн боломжит хэмжээнд шийдвэрлэгдэж байх хэрэгтэй бөгөөд үүнээс 

16  Recommendation CM/Rec(2010)12 of the Committee of Ministers of the Council of Europe, 4.
17  OSCE and Max Planck, “Kyiv Recommendations On Judicial Independence In Eastern Europe, 

South Caucasus And Central Asia: Judicial Administration, Selection and Accountability,” (Kyiv, 
23-25 June 2010) 4.
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өөрөө шийдвэрлэхэд зохих үндэслэл шаардлагатай гэж Венецийн комисс 
зөвлөсөн.18 Тиймээс, хэрэг хуваарилах шалгуур нь нэг талаас урьдчилан 
тогтсон, объектив байх, нөгөө талаас тухайн шүүхийн онцлогт тохирсон байх 
шаардлагатай төдийгүй хэвлэн нийтлэгдсэн байх хэрэгтэй. 

2012 оны ШТХ-ийн 25.2.8-т заасны дагуу Шүүгчдийн зөвлөгөөн нь “хэрэг 
хуваарилах журмыг батлах” асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэнэ. Практикт 
шүүхүүд хэргийг “ямар нэгэн хөндлөнгийн оролцооноос ангид, тусгай 
системээр санамсаргүй түүвэр байдлаар хуваарилдаг гэж ойлгож байгаа”19 
боловч хэрэг хуваарилах журам тодорхойгүй бөгөөд үүнийг шүүх бүрийн 
шүүгчдийн зөвлөгөөн ялгаатай шийдвэрлэдэг. Ийм зохицуулалт асуудал 
үүсгэдэг: “Энэхүү заалтаар тухайн шүүх болгон нь хэрэг хуваарилах өөрийн 
журамтай гэсэн утга санаа гарч байна, энэ нь маш их асуудалтай, ялангуяа 
шүүгч нарын ажлын ачаалал их байдаг бөгөөд байнга нэмэгдэж байдаг, мөн 
авлига газар авах эрсдэлт нөхцөлийг үүсгэх магадлалтай болно… Үүний сацуу 
энэ нь нийт улс даяар хэрэг шийдвэрлэх үйл ажиллагаа ялгаатай явагдах 
нөхцөл үүсгэхээс гадна, будлиантуулахад хялбар хэрэг хуваарилах систем нь 
хээл хахууль, авлига үүсгэх орон зайг буй болгох юм”20 Иймээс, “хэргийг бүрэн 
автоматаар (хүний оролцоогүйгээр) хуваарилдаг болох” эсхүл “наанадаж бүх 
шүүхүүд мөрдөх тодорхой, объектив шалгуурыг тогтоож өгөх”-ийг ЕАБХАБ-ийн 
шинжээчид болон ЭЗХАХБ (OECD) зөвлөжээ.21

18  CDL-AD(2010)004, Report on the Independence of the Judicial System Part I: The Indepen-
dence of Judges, §§62, 81 

 See also CDL-AD(2002)026, Opinion on the Draft Law on Judicial Power and Corresponding 
Constitutional Amendments of Latvia, §70.7. Веницийн комисс хэрэг хуваарилах журамд 
тавигдах шаардлага болон түүний үйлчилэхгүй байж болох нөхцөлийг тайлбарлахдаа: “[…] 
[T]he Venice Commission recommends that the Hungarian authorities use other mechanisms 
for the distribution of cases […] ‘[…] for example on the basis of alphabetical order, on the basis 
of a computerised system or on the basis of objective criteria such as categories of cases’. The 
general rules (including exceptions) should be formulated by the law or by special regulations 
on the basis of the law, e.g. in court regulations laid down by the presidium or president. It 
may not always be possible to establish a fully comprehensive abstract system that operates 
for all cases, leaving no room to decisions regarding allocation in individual cases. There may 
be circumstances requiring a need to take into account the workload or the specialisation of 
judges. Especially complex legal issues may require the participation of judges who are expert 
in that area. Moreover, it may be prudent to place newly appointed judges in a panel with more 
experienced members for a certain period of time. Furthermore, it may be prudent when a 
court has to give a principled ruling on a complex or landmark case, that senior judges sit in on 
that case. The criteria for making such decisions by the court president or presidium should, 
however, be defined in advance on the basis of objective criteria. […].” CDL-AD(2012)001, Opin-
ion on Act CLXII of 2011 on the Legal Status and Remuneration of Judges and Act CLXI of 2011 
on the Organisation and Administration of Courts of Hungary, §91.

19  “Anti-Corruption Reforms in MONGOLIA: Fourth Round of Monitoring of the Istanbul Anti-Cor-
ruption Action Plan,” (OECD 2019) 16.

20  ЕАБХАБ, “Монгол улсын шүүхийн тухай, Шүүхийн захиргааны болон шүүгчийн эрх зүйн 
байдлын тухай хуулинд өгөх санал дүгнэлт,” JUD-MNG/352/2020 [AlC], (Варшав хот, 
2020.3.03), §180.

21  “Anti-Corruption Reforms in MONGOLIA: Fourth Round of Monitoring of the Istanbul Anti-Cor-



2020.09 сар №02 
СТРАТЕГИ

Й
Н

 СУД
А

Л
ГАА

19

Санал: Засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн ШТХ-ийн төслийн 19.2.6 
(Ерөнхийлөгчийн ШТХ-ийн төсөлд адил заалт)-д “Тухайн шүүхийн нийт шүүгчээс 
бүрдсэн шүүгчдийн зөвлөгөөн хэрэг, нэхэмжлэл, гомдол, хүсэлт хуваарилах 
журмыг батлах” гэж заасныг хасаж, улмаар хэргийг бүрэн автоматаар (хүний 
оролцоогүйгээр хуваарилах эсхүл бүх шүүхүүд мөрдөх тодорхой, объектив 
шалгуураар хуваарилахаар хуульчлах саналтай байна.

III. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл ба шүүгчийг шилж олохуй
А. ШЕЗ-ийн шүүгч гишүүнийг сонгох

2019.11.14-ний нэмэлт, өөрчлөлтөөр Үндсэн хуулийн 49.5-д “Шүүхийн 
ерөнхий зөвлөлийн гишүүдийн тавыг шүүгчид дотроосоо сонгож, бусад таван 
гишүүнийг нээлттэйгээр нэр дэвшүүлж томилно. Тэдгээр нь дөрвөн жилийн 
хугацаагаар зөвхөн нэг удаа ажиллах бөгөөд Зөвлөлийн даргыг гишүүд 
дотроосоо сонгоно...” гэж заасан. ШЕЗ-ийн арван гишүүний тав нь шүүгч, тав 
нь шүүгч биш байх агуулга илэрхийлдэг. Эхлээд шүүгч таван гишүүнийг сонгох 
асуудлыг хэрхэн хуульчилбал зохих вэ гэдгийг авч үзье.

“Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүдийн тавыг шүүгчид дотроосоо сонгох”-
оор Үндсэн хуулийн 49.5-д заасан нь ШЕЗ-ийн шүүгч гишүүдийг бүрдүүлэхтэй 
холбоотой гурван үндсэн агуулгыг илэрхийлнэ. Нэгд, эдгээр таван гишүүн нь 
бусдын ямар нэг оролцоо, зөвшөөрөлгүйгээр “шүүгчид дотроосоо сонгож” 
гаргаж ирсэн шүүгч гишүүд байж, улмаар шүүхийн бие даасан, шүүгчийн хараат 
бус байдлын баталгаа болно. Гэтэл, Ерөнхийлөгчийн төсөл (ШТХ 53.2, 53.3)-
д “анхан шатны шүүхийн шүүгч гурав, хяналтын шатны болон давж заалдах 
шатны шүүхийн шүүгч тус бүр нэг”-ийг Шүүгчдийн нэгдсэн зөвлөгөөнөөс 
санал болгож, улмаар УИХ сонсгол хийж томилно гэж заажээ. Эндээс үзэхэд 
Шүүгчдийн нэгдсэн зөвлөгөөн өөрсдөө ШЕЗ-ийн шүүгч таван гишүүнийг 
сонгохгүй, харин зөвхөн УИХ-д санал болгож буй нь “шүүгчид дотроосоо 
сонгох” заалтад нийцэхгүй. 

Хоёрт, Үндсэн хуулийн 49.5 нь Монгол Улсын бүх шүүхийн шүүгчид бүгдээрээ 
ШЕЗ-ийн шүүгч таван гишүүнийг сонгоход саналаа шууд өгч оролцох агуулгыг 
илэрхийлнэ. Гэтэл, Засгийн газрын төсөл (ШТХ 78.2)-д “...Ерөнхий зөвлөлийн 
бүрэлдэхүүнд орох таван шүүгчийг бүх шатны шүүхийн төлөөллийг хангаж, 
Шүүгчдийн зөвлөлөөс нууц санал хураалтаар сонгоно” гэж заасан. Уг төслийн 
20.1-д “...анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн нийт шүүгчдийн олонхи, 
Улсын дээд шүүхийн шүүгчдээс бүрдсэн шүүгчдийн зөвлөл” ажиллана гэж 
заасан учраас Шүүгчдийн зөвлөлд бүх шүүгчид багтахгүй гэсэн үг. Анхан 
болон давж заалдах шатны шүүхийн бүх шүүгчид бус харин зөвхөн тэдгээрийн 
төлөөлөл оролцсон бүрэлдэхүүн Улсын дээд шүүхийн шүүгчидтэй хамтран 

ruption Action Plan,” (OECD 2019) 16.
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ШЕЗ-ийн шүүгч таван гишүүнийг сонгох зохицуулалт нь “шүүгчид дотроосоо 
сонгох” шаардлагыг хангахгүй. Харин, Ерөнхийлөгчийн төсөл (ШТХ 15.1)-д 
“Шүүгчдийн нэгдсэн зөвлөгөөнд Монгол Улсын шүүхийн нийт шүүгчид оролцох 
эрхтэй” гэж заасан шиг Монгол Улсын шүүхийн нийт шүүгчдийг оролцуулсан 
бүрэлдэхүүнээс ШЕЗ-ийн шүүгч таван гишүүнийг шууд сонговол зохилтой. 

Гуравт, Үндсэн хуулийн 49.6 нь ШЕЗ-ийн шүүгч гишүүдийг сонгоход гурван 
шатны шүүхийн шүүгчдийн төлөөллийг хувь тэнцүүлэн хангах агуулгатай. Энэ 
үзэл баримтлалыг 2020.01.09-ний УИХ-ын №02 тогтоолын 3.1.1-т “Шүүхийн 
ерөнхий зөвлөлийн бие даасан, хараат бус, тогтвортой байдлыг хангах 
зорилгоор түүний бүрэлдэхүүний тавыг шүүгчид дотроосоо хувь тэнцүүлэн 
сонгож…” гэж тодруулсан. Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийн 
Ажлын дэд хэсгийн бусад гишүүд ч ийм байр суурийг илэрхийлж ирсэн.22 
Энэ дагуу Засгийн газрын төсөл (ШТХ)-ийн 2020.01.31-ний хувилбарын 
78.2-т “…ерөнхий зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд орох таван шүүгчийг Шүүгчдийн 
зөвлөлөөс нууцаар санал хураан сонгосон Улсын дээд шүүх, давж заалдах 
шатны шүүхийн тус бүр нэг, анхан шатны шүүхийн гурван шүүгч тус тус орно” 
гэж хувь тэнцүүлэн заасан байв. Гэтэл, Засгийн газрын төсөл (ШТХ 78.2)-д 
“...Ерөнхий зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд орох таван шүүгчийг бүх шатны шүүхийн 
төлөөллийг хангаж, Шүүгчдийн зөвлөлөөс нууц санал хураалтаар сонгоно” 
гэсэн нь анхан, давж заалдах, хяналтын шатны шүүх тус бүрээс ядаж нэг 
төлөөлөл орох агуулга илэрхийлж байна. Үүний улмаас Монгол Улсын шүүхийн 
дийлэнх шүүгчид ажилладаг анхан шатны шүүхээс нэг, давж заалдах эсхүл 
хяналтын шатны шүүхээс тус бүр 2-3 шүүгч ШЕЗ-д сонгогдох боломжтой болох 
нь ШЕЗ-ийн бүрэлдэхүүний тавыг “шүүгчид дотроосоо хувь тэнцүүлэн сонгох” 
Үндсэн хуулийн үзэл баримтлалтай зөрчилдөнө. Харин, Ерөнхийлөгчийн төсөл 
(ШТХ 53.2, 53.3)-д “анхан шатны шүүхийн шүүгч гурав, хяналтын шатны болон 
давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч тус бүр нэг”-ийг ШЕЗ-д оруулах харьцаа 
нь хувь тэнцүүлэх зарчмыг хангаж байна. 

Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, Мэргэшлийн болон Сахилгын хорооны гишүүнд 
нэр дэвшигч шүүгчийг нууц санал хураалтаар сонгох (Засгийн газрын өргөн 
мэдүүлсэн ШТХ-ийн төсөл, 20.5, 20.6)-оор заасан нь шүүгч бүр саналаа 
чөлөөтэй гаргах баталгаа болно. Венецийн комисс мөн Шүүхийн сахилгын 
хороо, Шүүхийн зөвлөлийн23 гишүүнийг шүүгчид дотроосоо нууц санал 

22  Ц.Цогт, “Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн төсөлд хүргүүлэх санал,” Эрх зүй ба Инноваци, 
Оюуны Инноваци ТББ-аас эрхлэн гаргаж буй цуврал, 2000 оны №2, 3 https://legaldata.mn/
buteel/pdf?id=773 

23  Монгол Улсын Шүүхийн ерөнхий зөвлөлтэй адил чиг үүрэгтэй байгууллагыг олон улсын 
судалгаануудад “шүүхийн зөвлөл” гэж нэрлэдэг тул ийм байгууллагыг илэхийлэх ерөнхий 
хэллэг нь “шүүхийн зөвлөл,” харин Монгол Улсын хувьд тусгайлсан нэр нь “Шүүхийн 
ерөнхий зөвлөл” гэсэн агуулгаар энэ өгүүлэлд хэрэглэв. Харин, “шүүгчдийн зөвлөл” нь 
дан шүүгчдээс бүрдсэн шүүгчдийн өөрийн удирдлагын байгууллагыг хэлдэг бөгөөд энэ нь 
шүүхийн захирааг хэрэгжүүлдэг “шүүхийн зөвлөл”-өөс ялгаатай.
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хураалтаар сонгох талаар тодорхой хуульчлах байхыг зөвлөжээ.24 

Шүүгчдийн зөвлөлийг бүрдүүлэх явцуу болон өргөн хувилбар байна. Явцуу 
хувилбараар анхан болон давж заалдах шатны шүүх тус бүр нийт шүүгчийнхээ 
тавин хувьтай тэнцүү тооны төлөөлөгчийг дотроосоо нууц санал хураалтаар 
сонгон Шүүгчдийн зөвлөлийн хуралдаанд илгээх юм. Энэ тохиолдолд шүүх 
бүрийн хувь тэнцүүлсэн, шударга төлөөллийг Шүүгчдийн зөвлөлд оруулахаар 
зохицуулах нь чухал. Ийм зохицуулалт хийхгүй орхивол зарим шүүхээс 
шүүгчдийнх нь тоотой дүйцэхгүй тооны хэт цөөн төлөөлөл Шүүгчдийн зөвлөлд 
орох байдал үүсэх эрсдэлтэй. Бүгдээрээ нэг дор цуглах боломжгүй, олон мянган 
шүүгчтэй улсад шүүгчдийн өөрийн удирдлагыг хангахдаа явцуу хувилбарыг 
баримталдаг. Өргөн хувилбараар анхан, давж заалдах болон хяналтын шатны 
шүүхийн бүх шүүгчид Шүүгчдийн зөвлөлийн хуралдаанд оролцох боломжтой 
байдлаар зохицуулах боломжтой. Ингэснээр Дээд шүүхийн бүх шүүгчийг 
оролцуулчхаад бусад шүүхийн шүүгчдийн талаас доошгүй оролцуулах мэтээр 
ялгавартай байдал үүсгэхгүй. Монгол Улсын шүүхийн бүх шүүгчид Шүүгчдийн 
зөвлөлийн хуралдаанд оролцох нь нээлттэй байх учраас шүүгчдийн тэгш эрхийг 
хангасан, илүү ардчилсан байж, өөрөө удирдах ёсыг илүү сайн хэрэгжүүлнэ. 
Монгол Улсад өнөөдөр 550 орчим шүүгчид байна. Улаанбаатар хотод 1000 
хүртэл хүн хуралдах боломжтой танхим олноор бий болсон нь шүүгчдийн шууд 
ардчиллыг хэрэгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлж байна.

Санал: Засгийн газрын төсөл (ШТХ 78.2)-д “...Ерөнхий зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд 
орох таван шүүгчийг бүх шатны шүүхийн төлөөллийг хангаж, Шүүгчдийн 
зөвлөлөөс нууц санал хураалтаар сонгоно” гэж заасныг “...Ерөнхий зөвлөлийн 
бүрэлдэхүүнд Улсын дээд шүүх, давж заалдах шатны шүүхийн тус бүр нэг, анхан 
шатны шүүхийн гурван шүүгчийг Шүүгчдийн зөвлөлөөс нууц санал хураалтаар 
сонгоно” гэж өөрчлөх.

Б. ШЕЗ-ийн шүүгч биш таван гишүүнийг нээлттэйгээр нэр дэвшүүлж томилох

Үндсэн хуулийн 49.5-д ШЕЗ-ийн шүүгч биш таван гишүүнийг “нээлттэйгээр 
нэр дэвшүүлж томилно” гэж заасан. Үүний үзэл баримтлалыг 2020.01.09-ний 
УИХ-ын №02 тогтоолын 3.1.1-т “Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн бие даасан, 
хараат бус, тогтвортой байдлыг хангах зорилгоор түүний бүрэлдэхүүний тавыг 
шүүгчид дотроосоо хувь тэнцүүлэн сонгож, бусад таван гишүүнийг бусад 
институцээс тэнцвэртэй оролцооны үндсэн дээр нээлттэй нэр дэвшүүлэн, 
сонгон шалгаруулж томилох…” гэж тодруулсан. Энд гурван утга бий. Нэгд, 
ШЕЗ-ийн арван гишүүний тавыг “шүүгчид дотроосоо хувь тэнцүүлэн сонгож” 
буй учраас бусад тав буюу шүүгч биш таван гишүүнийг бүрдүүлэхэд шүүгчдийг 
24  CDL-AD(2014)006, Joint opinion of the Venice Commission and the Directorate of Human 

Rights (DHR) of the Directorate General of Human Rights and Rule of Law of the Council of 
Europe, and of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (OSCE/ODIHR) 
on the draft law on disciplinary liability of judges of the Republic of Moldova, §52.
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оролцуулахгүй. Хоёрт, ШЕЗ-ийн шүүгч биш таван гишүүнийг бүрдүүлэхэд 
шүүхээс “бусад институт” тэнцвэртэй оролцох хэрэгтэй. Гуравт, “нээлттэй 
нэр дэвшүүлэн, сонгон шалгаруулж томилох” утга бий. Өгүүллийн энэ хэсэгт 
ШЕЗ-ийн шүүгч биш гишүүнийг нэр дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах, томилох 
процессыг ил тод байлгах, иргэний нийгмийн оролцоог хангуулахад ямар 
зохицуулалтыг хуульчилж болох вэ гэдгийг авч үзье.

ШЕЗ-ийн шүүгч биш таван гишүүнийг томилохтой холбоотой зарчмын 
ялгаатай зохицуулалтыг хоёр төсөлд тусгажээ. Засгийн газрын төсөл (ШТХ 78.2, 
79)-д ШЕЗ-ийн бүрэлдэхүүнд УИХ-ын “Хууль зүйн байнгын хорооноос /цаашид 
“Байнгын хороо” гэх/ гурав, Ерөнхийлөгч болон хууль зүйн асуудал эрхэлсэн 
Засгийн газрын гишүүнээс тус бүр нэг хүнийг тус тус нээлттэйгээр энэ хуулийн 
79.1-79.6-д заасны дагуу сонгон шалгаруулж томилох,” Байнгын хороо өөрт 
ногтох гурван гишүүнийг дийлэнх олонхиор сонгон шалгаруулалтын ажлын 
хэсэг байгуулах, дийлэнх олонхоор томилохоор заажээ. Ерөнхийлөгчийн төсөл 
(ШТХ 53.2, 53.4)-д шүүгч биш таван гишүүний “нэгийг Ерөнхийлөгч, нэгийг 
хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, гурвыг 
Хуульчдын холбоо” санал болгож, УИХ томилгооны сонсгол хийж томилно 
гэжээ. 

Төслүүдийг сайжруулахад Үндсэн хуулийн шаардлага болон олон улсын 
сайн туршлагын үүднээс анхаарах зүйл байгааг танилцуулъя. Юуны өмнө, 
ШЕЗ-ийн аль нэг гишүүнийг сонгох, томилоход Ерөнхийлөгчийг оролцуулж 
болохгүй. ШЕЗ-ийн гишүүнийг санал болгох, томилох бүрэн эрхийг Үндсэн 
хуулийн 33 болон бусад зүйлээр Ерөнхийлөгчид олгоогүй учраас ийм бүрэн 
эрхийг хуулиар олгох нь Үндсэн хуулийн 33.4-ийг зөрчинө. 

ШЕЗ-ын шүүгч биш таван гишүүний заримыг гүйцэтгэх эрх мэдлийн субъект 
дангаар томилох, санал болгох нь шүүгчийн хараат бус, шүүхийн бие даасан 
байдлыг эрсдэлд оруулах төдийгүй ардчилсан легитим шинжээр сул, нээлттэй, 
ил тод, оролцоог хангах тал дээр учир дутагдалтай болно. Шүүхийн зөвлөлийн 
шүүгч биш гишүүний томилгоог гүйцэтгэх эрх мэдэлд өгөхөөс татгалзах 
саналыг Европын шүүгчдийн зөвлөлдөх зөвлөл гаргасан.25 Венецийн комисс 
ч мөн шүүгч биш гишүүдийг Ерөнхийлөгч эсхүл бусад гүйцэтгэх эрх мэдлийн 
институтээр томилуулахаас татгалзаж, харин эдгээрийг парламентаар 
томилуулах буюу сонгуулах хувилбарыг дэмжиж ирсэн.26 Ерөнхийлөгч эсхүл 
хууль зүйн асуудал эрхэлсэн сайд нь асуудлыг дангаар шийдвэрлэдэг тул 
тал талын оролцоог хангаж нээлттэй сонгон шалгаруулалт явуулах боломж 
парламенттай харьцуулахад хомс.

25  Goda Ambrasaitė – Balynienė, Comparative analysis on the High Councils for Judiciary in the 
EU member states and judicial immunity, (European Commission, 2015), 11.

26  CDL-AD(2004)044, Interim Opinion on Constitutional Reforms in the Republic of Armenia, §57; 
CDL-AD(2010)042, Interim Opinion on the Draft Law on the High Council for judges and Pros-
ecutors (of 27 September 2010) of Turkey, §34.
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Шүүхийн зөвлөлийг бүрдүүлэхэд парламентыг зохистой хэмжээнд 
оролцуулах нь ардчилсан улсын мөн чанарт тохирдог. “Ардчилсан зарчмаар 
зохион байгуулагдсан тогтолцоонд шүүхийн зөвлөл нь парламентаар дамжин 
илэрхийлэгддэг ард түмний хүсэл зоригийн төлөөлөлтэй холбогдсон байх 
хэрэгтэй.”27 Тиймээс, шүүхийн зөвлөлийн шүүгч биш гишүүдийг бүрдүүлэхэд 
парламент чухал үүрэгтэй оролцох нь зүй ёсны хэрэг. Шүүгчийн хараат бус 
байдлыг хамгаалахын тулд шүүхийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүний гол хэсгийг 
шүүгчид дотроосоо сонгох, шүүхийн зөвлөлийн ардчилсан легитим шинжийг 
хангахын тулд бусад гишүүдийг парламентаас сонгох ёстой гэж Венецийн 
комисс үзсэн.28

Дээрх үндэслэлээр ШЕЗ-ийн шүүгч биш таван гишүүнийг бүгдийг нь 
нээлттэй сонгон шалгаруулалтын үндсэн дээр УИХ эсхүл Хууль зүйн байнгын 
хороо гуравны хоёрын саналаар томилох хувилбарыг дэмжиж байна. ШЕЗ-
ийн шүүгч таван гишүүнийг нийт шүүгчдээс бүрдсэн бүрэлдэхүүн (Шүүгчдийн 
зөвлөл) сонгож, шүүгч биш тавин гишүүнийг тал талын төлөөллөөс оролцож 
сонгон шалгаруулсны үндсэн дээр УИХ дахь олонх цөөнхийн аль алины хүлээн 
зөвшөөрлөөр буюу дийлэнх олонхоор томилох нь ШЕЗ-ийн бүрэлдэхүүнийг 
зохистой балансжуулж улс төрийн аль нэг нам, эвсэл давамгайлахаас сэргийлж 
шүүгчийн хараат бус, хариуцлагатай байдлын баталгаа болно.  

УИХ эсхүл түүний Хууль зүйн байнгын хороо ШЕЗ-ийн таван гишүүнийг 
нээлттэйгээр нэр дэвшүүлэн, төрийн эрх мэдлийг хэрэгжүүлэхэд оролцдог 
болон иргэний нийгмийн тэнцвэртэй төлөөллөөс бүрдсэн Ажлын хэсэг сонгон 
шалгаруулалт явуулсны үндсэн дээр гуравны хоёрын саналаар томилохоор 
зохицуулах нь тус зөвлөлийг бүрдүүлэхэд ил тод байх, оролцоог хангах, 
парламент дахь олонх болон цөөнхийн зөвшилцлийг бий болгоход чухал 
алхам болно. Энэ нь УИХ-аас 2020.01.09-ны өдөр баталсан “Монгол Улсын 
Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөд хууль тогтоомжийг нийцүүлэх, 
түүнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай” УИХ-ын 02 дугаар тогтоолын 
3.1.1-д “Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн бие даасан, хараат бус, тогтвортой 
байдлыг хангах зорилгоор түүний бүрэлдэхүүний тавыг шүүгчид дотроосоо 
хувь тэнцүүлэн сонгож, бусад таван гишүүнийг бусад институцээс тэнцвэртэй 
оролцооны үндсэн дээр нээлттэй нэр дэвшүүлэн, сонгон шалгаруулж томилох…” 
чиглэлд илүү нийцнэ. 

 

27  CDL-INF(1998)009, Opinion on recent amendments to the law on major constitutional provi-
sions of the Republic of Albania, §§9, 19; CDL-AD(2002)026, Opinion on the Draft Law on Judi-
cial Power and Corresponding Constitutional Amendments of Latvia, §13; CDL-AD(2014)008, 
Opinion on the draft Law on the High Judicial and Prosecutorial Council of Bosnia and Herze-
govina, §§43-45. 

28  European commission for democracy through law (the Venice Commission), “Judicial appoint-
ments” (Venice, 16-17 March 2007), 7.
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Санал. Засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн ШТХ-ийн төслийн 78.2-ыг “Ерөнхий 
зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооноос /
цаашид “Байнгын хороо” гэх/ таван гишүүнийг нээлттэйгээр зохих журмын 
дагуу нэр дэвшүүлж томилох бөгөөд ерөнхий зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд орох таван 
шүүгчийг Шүүгчдийн зөвлөлөөс нууцаар санал хураан сонгосон Улсын дээд шүүх, 
давж заалдах шатны шүүхийн тус бүр нэг, анхан шатны шүүхийн гурван шүүгч тус 
тус орно” гэж өөрчлөх. 

Үндсэн хуулийн 49.5-т “Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн …бусад таван гишүүнийг 
нээлттэйгээр нэр дэвшүүлж томилно” гэж заасан нь ШЕЗ-ийн шүүгч биш 
гишүүнийг нэр дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах, томилох ажиллагаа мерит 
зарчимд нийцсэн, ил тод, олон талын оролцоог хангасан байх замаар тус 
зөвлөлийн гишүүний үүргийг хараат бусаар, шударга, зарчимч гүйцэтгэх 
хүнийг томилуулах шаардлагыг илэрхийлдэг. ШЕЗ-ийн шүүгч биш гишүүдийн 
томилгоог УИХ эсхүл Хууль зүйн байнгын хороонд өгч буй тохиолдолд эдгээрийн 
аль алины томилгоо нь энэ шаардлагыг бүрэн хангах ёстой юм. Шүүхийн 
зөвлөлийн шүүгч биш гишүүдийн томилгоог парламентад хариуцуулж буй нь 
тэд үзэмжээрээ хүссэн хүнээ энэ албан тушаалд сонгоно гэсэн утгагүй. 

Парламент иргэдийг төлөөлж буйн хувьд шүүхийн зөвлөлийн шүүгч биш 
гишүүнийг томилж болох ч улстөржилтийг багасгахын тулд парламент дахь 
олонхын хэт нөлөөг сааруулж цөөнхийн бодит оролцоог хангадаг. Өөрөөр 
хэлбэл, шүүхийн зөвлөлийн шүүгч биш гишүүнийг томилоход цөөнхийн 
дэмжлэг авсан эсэх бүрэн биш юмаа гэхэд тодорхой хэмжээнд шийдвэрлэх 
үүрэгтэй байх процедурын баталгаагаар хангах хэрэгтэй. Энэ зорилгод хүрэхэд 
наад зах нь хоёр янзын арга байгаагаас нэгийг сонгох боломжтой. Нэг дэх арга 
нь шүүхийн зөвлөлийн шүүгч биш гишүүдийг парламентын дийлэнх олонхийн 
санал (гуравны хоёр, дөрөвний гурав гэх мэт)-аар сонгох.29 Хоёр дахь арга нь 
шүүгч биш гишүүдийн талыг парламентын олонхоор, үлдсэн талыг парламентын 
цөөнхөөр томилуулах.30 Эхний арга буюу дийлэнх олонхийн саналаар томилох 
нь хоёр дахь аргаасаа илүү түгээмэл төдийгүй олонх болон цөөнхийн бүтээлч 
оролцоог хангаж мерит зарчмыг хэрэгжүүлэх илүү боломжтой. 

Парламент иргэдийг төлөөлж буйн хувьд шүүхийн зөвлөлийн шүүгч 
биш гишүүнийг дийлэнх олонхийн саналаар томилох нь парламент дахь 
зөвшилцлийг бүрдүүлэхэд цөөнхийг шийдвэрлэх үүрэгтэйгээр оролцуулахад 
болон улстөржилтийг багасгахад хэрэгтэй сайн туршлага гэж үздэг. Жишээлбэл: 
29  European commission for democracy through law (the Venice Commission), “Judicial ap-

pointments” (Venice, 16-17 March 2007), 7; Venice Commission, Opinion on the Draft Law on 
Amendments to the Judicial System Act of Bulgaria, CDL-AD (2002) 015, para. 5; European 
Network of Сounсils for the Judiсiary (ENСJ), Project on Non Judicial Members in Judicial 
Governance 2015-2016, 11.

30  CDL-INF(1998)009, Opinion on recent amendments to the law on major constitutional provi-
sions of the Republic of Albania, §19.
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Испани (3/5), Итали (2/3)-д Шүүхийн зөвлөлийн гишүүдийг парламентын 
гишүүдийн дийлэнх олонхийн саналаар томилдог. Шүүхийн зөвлөлийн 
бүрэлдэхүүний гол хэсгийг шүүгчид өөрсдөө дотроосоо сонгосон шүүгч 
гишүүдээр бүрдүүлэхийн зэрэгцээ бусад гишүүдийг парламент шаардлага 
хангасан иргэдээс дийлэнх олонхын саналаар томилох нь ардчилсан легитим 
шинжийг илүү сайн хангаж хүлээн зөвшөөрөгдөж, эдгээр шүүгч биш гишүүнийг 
тэнцвэртэй бүрдүүлэхэд парламент дахь цөөнхийн оролцоог хангана.31 Шүүхийн 
зөвлөлийн шүүгч биш гишүүдийг парламентын дийлэнх олонхын санал гэсэн 
өндөр босго тавьснаар парламент дахь улс төрийн хүчний харьцааг тусгахын 
зэрэгцээ парламент дахь олонх өөрийнхөө хүнийг дандаа томилдог байдал 
үүсэхээс сэргийлнэ.32

Шүүхийн зөвлөл шүүхийн хараат бус байдал, хууль дээдлэх ёсыг хамгаалахын 
тулд үр нөлөөтэй ажиллах нь зөвхөн хуульчдын холбоо, эрдэм шинжилгээний 
байгууллага, шүүх эрх мэдлийн асуудал гэхээс илүүтэй нийт иргэний нийтлэг 
ашиг сонирхол учраас зөвлөлийн гишүүний томилгоог хуульчдын холбоо, 
өмгөөлөгчдийн холбоо, хууль зүйн сургуулиудын захирлуудын хуралдаанд шууд 
өгөх нь эргэлзээтэй.33 Гэхдээ, хуульчдын холбоо, өмгөөлөгчдийн холбоо, хууль 
зүйн сургуулиуд зэрэг мэргэжлийн хамт нь олны өөрийн удирдлагыг хэрэгжүүлж 
бие даан ажилладаг төдийгүй шүүхийн хараат бус байдал, хууль дээдлэх 
ёсонд илүү санаа тавьдаг учраас эдгээрийг шүүхийн зөвлөлийн гишүүнийг 
нэр дэвшүүлэх, томилоход бүтээлчээр үр нөлөөтэй оролцуулахаар хуульчлах нь 
чухал. Жишээлбэл, шүүхийн зөвлөл буюу түүнтэй төстэй байгууллагын шүүгч 
биш гишүүдийг бүрдүүлэхэд хуульчдын холбоо буюу өмгөөлөгчдийн холбоо 
(Финланд, Франц, Мальт, Гүрж, Румын, Украйн), магадлан итгэмжлэгдсэн хууль 
зүйн их, дээд сургуулийн профессорууд (Нидерланд, Хорват, Болгар, Гүрж, 
Молдав, Румын, Украйн), төрийн бус байгууллагууд эсхүл хүний эрх хамгаалах 
чиглэлээр ажилладаг холбоо (Гүрж, Румын, ), парламентын олонх болон сөрөг 
хүчин (Мальт)-ийн нөлөө бүхий оролцоо (нэр дэвшүүлэх, санал болгох, ажлын 
хэсэгт оруулах зэрэг)-г хангадаг. Мөн, Недерланд, Молдав зэрэг улсад ийм тал 
талын төлөөлөл бүхий ажлын хэсэг байгуулан сонгон шалгаруулалт хийсний 
үндсэн дээр шүүхийн зөвлөлийн шүүгч биш гишүүдийг томилдог. 

ШЕЗ-ийн гишүүнд тавигдах шаардлагыг хангасан эсэхийг судалсны үндсэн 
дээр эдгээр шаардлагыг хамгийн сайн хангасан нэр дэвшигчийг УИХ-д санал 
болгох хэрэгтэй. Сонгон шалгаруулалтыг эрхлэн явуулан ажлын хэсгийг 
31   CCJE Opinion No. 10, Para 32; CDL-AD(2007)028, Report on Judicial Appointments by the Ven-

ice Commission, §29; CDL-AD(2008)006, Opinion on the Draft Law on the High Judicial Council 
of the Republic of Serbia, §76 .

32  CDL-AD(2003)012, Memorandum: Reform of the Judicial System in Bulgaria, §15; CDL-
AD(2003)016, Opinion on the Constitutional Amendments reforming the Judicial System in 
Bulgaria, §25; CDL-AD(2008)006, Opinion on the Draft Law on the High Judicial Council of the 
Republic of Serbia, §§19, 21; CDL-AD(2008)009, Opinion on the Constitution of Bulgaria, §25.

33  CDL-AD(2014)028, Opinion on the Draft Amendments to the Law on the High Judicial Council 
of Serbia, §48.
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байгуулахдаа 2019 онд Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийн “бусад 
инстиутын тэнцвэртэй оролцоо”-г хангах шаардлагатай. Шүүхийн ерөнхий 
зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшүүлэхэд хуульчдын холбоо, өмгөөлөгчдийн холбоо, 
их сургууль, төрийн бус байгууллага зэрэг бие даасан байгууллагуудыг албан 
ёсоор татан оролцуулж сонгон шалгаруулалтыг тусгайлан байгуулсан Ажлын 
хэсгээр гүйцэтгүүлэх зөвлөмжийг Венецийн комиссоос удаа дараа гаргаж 
ирсэн.34 Мөн, Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч, хууль 
зүйн доктор Ц.Цогт “ХЗБХ, ХЗЯ–с гадна олон талын түүний дотор хууль зүйн 
болон хүний эрхийн чиглэлийн мэргэжлийн, иргэний нийгмийн байгууллагын 
төлөөллийн тэнцвэртэй оролцоог хангасан байдлаар бүрдүүлэхээр зохицуулах” 
санал гаргажээ.35 

ШЕЗ-ийн сонгон шалгаруулалт хийх ажлын хэсгийн есөн гишүүний тав 
нь төрийн эрх мэдлийг хэрэгжүүлэхэд оролцогчид, бусад дөрөв нь хууль зүйн 
болон хүний эрхийн мэргэжлийн байгууллага, иргэний нийгмийг төлөөлөх ийм 
зохицуулалт нь УИХ-аас 2020.01.09-ны УИХ-ын 02 дугаар тогтоолын 3.1.1-д 
“Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн бие даасан, хараат бус, тогтвортой байдлыг хангах 
зорилгоор …бусад таван гишүүнийг бусад институцээс тэнцвэртэй оролцооны 
үндсэн дээр” бүрдүүлэх шаардлагыг хангах төдийгүй олон улсын сайн туршлага 
болно. Шүүхийн тухай хуулийн төсөлд уг ажлын хэсгийг (1) УИХ дахь олонхын 
бүлэг, (2) УИХ дахь цөөнхийн бүлэг, (3) Хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн 
газрын гишүүн, (4) Хүний эрхийн үндэсний комисс, (5) Монголын Хуульчдын 
холбооны зөвлөл, (6) Монголын Өмгөөлөгчдийн холбооны зөвлөл, (7) магадлан 
итгэмжлэгдсэн хууль зүйн сургуулиудын төлөөлөгчдийн нэгдсэн зөвлөгөөн, (8) 
Монгол Улсын Хүний эрхийн форум, (9) Хэвлэл мэдээллийн зөвлөлөөс тус тус 
нэг хүний санал болгож, УИХ эсхүл түүний Хууль зүйн байнгын хороо томилох 
замаар бүрдүүлэхээр хуульчлах саналтай байна. Эдгээр этгээдийг Ажлын 
хэсэгт оруулах болсон үндэслэлийг тус бүрт нь тайлбарлая. 

Төрийн эрх мэдлийг хэрэгжүүлэхэд оролцдог субъектүүд ажлын хэсэгт 
зайлшгүй оролцох хэрэгтэй ч бүрэлдэхүүний талаас хэтэрч болохгүй. ШЕЗ-
ийн гишүүнд нэр дэвшигчийг сонгон шалгаруулах ажилд парламент дахь олон 
болон цөөнхийн төлөөллийг эн тэнцүү оролцуулах нь ардчилсан сонгуулийн 
үр дүнг хүндэтгэсэн, тал талын оролцоог хангасан, харилцан хяналт тавих 
боломж олгож, улмаар хүлээн зөвшөөрөгдөх байдлыг нэмэгдүүлнэ. Хууль зүйн 
бодлого боловсруулж, биелэлтийг хангах чиг үүрэгтэй сайд болон хүний эрх, 
эрх чөлөөний хэрэгжилтэд хяналт тавьж, хүний эрхийг хамгаалах, дэмжих 
34  European Commission For Democracy Through Law (Venice Commission) Bulgaria Opinion On 

The Judicial System Act, CDL-AD(2017)018, 7; European Commission For Democracy Through 
Law (Venice Commission), Final Opinion On The Revised Draft Constitutional Amendments On 
The Judiciary, CDL-AD(2016)009, 5.  

35  Ц.Цогт, “Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн төсөлд хүргүүлэх санал,” Эрх зүй ба Инноваци, 
Оюуны Инноваци ТББ-аас эрхлэн гаргаж буй цуврал, 2000 оны №2, 3 https://legaldata.mn/
buteel/pdf?id=773 
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чиг үүрэг бүхий хараат бус, бие даасан үндэсний байгууллага болох Хүний 
эрхийн үндэсний комиссоос санал болгосон хүмүүсийг ажлын хэсэгт багтаах 
нь эдгээр ялгаатай өнцгөөс сонгон шалгаруулалтыг харж баяжуулахад чухал. 
Салбарын бодлого боловсруулж хэрэгжүүлдэг гол яамны сайдаас ШЕЗ-ийн 
шүүгч гишүүнийг томилох ажлын хэсгийг бүрдүүлэхэд оролцох нь зохистой 
хүрээнд тус яам болон ШЕЗ-ийн уялдааг хангах, шүүгчийн хараат бус, шүүхийн 
бие даасан байдлыг хангах тал дээр илүү сайн ойлголцож итгэлтэй хамтран 
ажиллах суурь болно.

ШЕЗ-ийн гишүүнийг сонгон шалгаруулалтад иргэний нийгмийг заавал 
оролцуулах хэрэгтэй. Юуны өмнө, Монголын Хуульчдын холбоо нь нийт 
хуульчдыг, Монголын өмгөөлөгчдийн холбоо нь нийт өмгөөлөгчдийг тус тус 
гишүүнээр заавал нэгтгэж, эдгээр мэргэжилтэнд итгэх олон нийтийн итгэлийг 
хамгаалах, нийтийн ашиг сонирхолд үйлчлэх зорилготойгоор тусгайлсан 
хуулиар байгуулсан мэргэжлийн холбоод, бас нийтийн эрх зүйн хуулийн 
этгээд юм. Шүүхийн бие даасан, шүүгчийн хараат бус байдлыг хамгаалах нь 
хуулийн салбарын эдгээр мэргэжлийн холбоодын нэг үндсэн ажил тул ШЕЗ-
ийн гишүүний сонгон шалгаруулалтад зохих ёсоор оролцох субъектууд юм. 
Мөн, хууль зүйн сургуулиуд нь хууль зүйн дээд боловсрол олгож эрх зүйчдийг 
бэлтгэдэг учраас эдгээр сургуулийн төлөөллийн хамтарсан хуралдаанаас ШЕЗ-
ийн ажлын хэсэгт илгээх боломжтой. Түүнчлэн, Хүний эрхийн форум (ХЭФ) 
нь хүний эрхийн чиглэлээр тууштай ажилладаг 50 гаруй ТББ-ыг эгнээндээ 
нэгтгэсэн, сайн дурын сүлжээ. ХЭФ нь анх 2010 онд НҮБ-ын Хүний эрхийн 
зөвлөлийн Хүний эрхийн ээлжит түгээмэл хэлэлцүүлэг механизмаар Монголын 
хүний эрхийн нөхцөл байдлыг хэлэлцэхтэй холбогдуулан байгуулагдсан бөгөөд 
эдүгээ тус механизмд 3 удаа хамтарсан илтгэлээ илгээгээд байна. Хүний эрхийн 
форум нь олон улс, бүс нутаг, үндэсний хэмжээнд хүний эрхийг хамгаалах, 
хөхиүлэн дэмжих чиглэлээр тууштай ажиллаж хүлээн зөвшөөрөгдсөн сүлжээ 
юм.36 Эцэст нь, Хэвлэл мэдээллийн зөвлөл нь сэтгүүлч, ажил олгогч, салбарын 
36  Хүний эрхийн форум (ХЭФ)-ийн 2020 оны танилцуулгад бичихдээ: “...түүний үйл ажиллагааны 

үндсэн хэлбэр сар тутмын хурал болно. ХЭФ нь олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн сүлжээ 
болсон бөгөөд Женевт төвтэй UPR-Info олон улсын ТББ-аас улс орнуудын дунд НҮБ-ын 
Хүний эрхийн зөвлөлийн Хүний эрхийн ээлжит түгээмэл хэлэлцүүлэг механизмыг хэрхэн 
ашиглаж байгааг судлаад гаргасан хэд хэдэн хэвлэлд монголын ХЭФ-ын туршлагыг 
дурьдаж хүлээн зөвшөөрчээ (“The Butterfly Effect: Spreading Good Practices of UPR Imple-
mentation,” “UPR Mid-term reporting: Good practices for UPR Stakeholders,” “The Civil Soci-
ety Compendium: A comprehensive guide for Civil Society Organizations engaging in the UPR,” 
www.upr-info.org). Мөн ХЭФ-ын төлөөлөл Тайландын Вант Улсын ТББ-уудад туршлагаа 
хуваалцаж байлаа. ХЭФ-аас НҮБ-д илгээсэн өөрсдийн тайланд тулгуурлан гаргадаг 
“Мэдээллийн хуудас”-ны загварыг дэлхийн 10 гаруй улс өөрсдийн нөлөөлөлд загвар болгон 
ашиглаж байна. Түүнчлэн, ХЭФ нь НҮБ-ын хүний эрхийн бусад механизмтай ч мөн хамтран 
ажиллаж байгаа бөгөөд энэ хугацаанд НҮБ-ын Хүний эрхийн хороо, Эдийн засаг, нийгэм, 
соёлын эрхийн хороо, Эрүүдэн шүүхийн эсрэг хороо, Дэд хороо, Арьс үндсээр ялгаварлан 
гадуурхахын эсрэг хороонд мэдээ тайлан хүргүүлж, зарим Хороотой биечлэн уулзаж, гарах 
баримт бичигт өөрсдийн асуудлыг тусгуулж ажиллалаа. Мөн НҮБ-ын хүний эрхийн тодорхой 
асуудлаар ажиллаж байгаа Тусгай илтгэгч, Ажлын хэсгүүдийн айлчлалын хөтөлбөрт ХЭФ-
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эвсэл холбоод, мэргэжлийн байгууллагуудын санаачилга, амжилттай хамтын 
ажиллагааны үр дүнд 2015 оны эхээр байгуулагдсан хэвлэмэл, цахим, радио, 
телевизийн хараат бус өөрийн зохицуулалтын байгууллага юм.37

Нэр дэвшигчийг сонгон шалгаруулах чиг үүрэгтэй ажлын хэсгийг хараат 
бусаар, бодитой, ил тод ажиллах шаардлагатай зохицуулалтыг хуульчлах 
хэрэгтэй. Жишээлбэл, Засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн ШТХ-ийн төслийн 
79.1.3-т “Байнгын хороо ажлын хэсэг байгуулж, 15 хоногийн дотор сонгон 
шалгаруулалт явуулна” гэж заасан. Ажлын хэсэг нэр дэвшигчийг бүртгэх, нийтэд 
танилцуулах, судалгаа, ярилцлага хийсний үндсэн дээр сонгон шалгаруулах, 
иргэний нийгмийн байгууллагуудаас асуулт, санал авах, томилгооны сонсгол 
хийх гэх мэт ажиллагаа явуулахад 15 хоног арай богинодох тул уул хугацааг 
уртасгахын зэрэгцээ хэзээнээс эхэлж яаж тоолохыг тодорхой заах нь зүйтэй 
болов уу. Мөн, ажлын хэсэг нь шийдвэрээ дийлэнх олонхийн саналаар 
гаргахаар хуульчилбал хүлээн зөвшөөрөгдсөн хүнийг нэр дэвшүүлэх хөшүүрэг 
болно. Түүнчлэн, ажлын хэсгээс ШЕЗ-ийн гишүүнд тавих шаардлагыг хамгийн 
сайн хангасан нэг хүнийг тухайн орон тоонд томилуулахаар парламентад санал 
болгодог байх нь парламентын үзэмжийг хязгаарладаг. “Парламент нь олон 
нэр дэвшигчээс жинхэнээсээ сонгодог байж болохгүй бөгөөд “эрх бүхий нэр 
дэвшүүлэгчид” нь сул орон тоонд зөвхөн нэг нэр дэвшигчийг санал болгодог 
байх хэрэгтэй. Ийм замаар л парламент хориг тавих хэрэгтэй. Энэ нь Шүүхийн 
зөвлөлийн гишүүнийг нэр дэвшүүлэхэд улс төрийн шалгуураар хандахаас 

тай уулзах, мэдээлэл авах чиглэлээр хамтран ажилладаг жишиг тогтлоо.
ХЭФ нь олон улс төдийгүй үндэсний хэмжээнд хүний эрхийн асуудлаар хүлээн зөвшөөрөгдсөн 

сүлжээ болно. Тухайлбал, ХЗДХЯ, ГХЯ-тай хүний эрхийн чиглэлээр хамтын ажиллагаа 
тогтмолжсон бөгөөд 2010 оноос үндэсний, салбарын зөвлөлдөх уулзалтыг тогтмол зохион 
байгуулж ирсэн. Энэ хугацаанд НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөлийн Хүний эрхийн ээлжит 
түгээмэл хэлэлцүүлэг механизмаас өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх Үндэсний Зохицуулах 
зөвлөл, Бизнес хүний эрхийн үндэсний төлөвлөгөө боловсруулах Ажлын хэсэгт тус тус 
ХЭФ-ын төлөөлөл орон ажиллаж байна. ХЭФ-ын бүтцийг олон улсын зарим байгууллага ч 
хүлээн зөвшөөрч өөрсдийн шийдвэр гаргах байгууллагад ХЭФ-ын төлөөллийг оролцуулан 
ажиллаж байгаа бөгөөд үүнд Глобал сангийн Удирдах зөвлөлд 2018 оноос хойш ХЭФ-ын 
төлөөлөл ажиллаж байна. Мөн УИХ-ын ХЗБХ-ны Тогтоолоор баталсан ХЭҮК-ын гишүүнийг 
сонгон шалгаруулах Ажлын хэсэгт ХЭФ-ын төлөөлөл албан ёсоор орж ажиллалаа. Мөн, 
ХЭФ нь энэ хугацаанд 30 орчим хууль тогтоомж, дүрэм журамд хамтарсан санал шүүмж 
өгөхийн зэрэгцээ, хүний эрх зөрчигдсөн болон зөрчигдөж болзошгүй асуудлаар 100 гаруй 
шаардлага, зөвлөмж, асуулгыг УИХ, ЗГ, агентлагт хүргүүлж ажиллалаа. Үүний зэрэгцээ олон 
улсын төсөл хөтөлбөрийн үр нөлөөг үнэлэх, төлөвлөгөөнд санал өгөх чиглэлээр санаачилга 
гарган ажиллаж байна.” Хүний эрхийн форумын үйл ажиллагааны талаарх бусад мэдээллийг 
http://upr-mongolia.mn/ хуудаснаас уншина уу.

37  Энэхүү байгууллага нь “олон нийтийн сонирхолд үйлчилснээр хэвлэл мэдээллийн 
байгууллага болон сэтгүүлчдийг мэргэжлийн сэтүүлзүйн хэм хэмжээг дагаж мөрдөхөд нь 
тусалдаг. Ингэхдээ ...Хэвлэл мэдээллийн ёс зүйн зарчмыг зөрчсөн хэмээн үзэж буй Монгол 
Улсын иргэний гомдлыг үнэ төлбөргүй бөгөөд шударгаар хэлэлцэж шийдвэр гаргадаг. 
Түүнчлэн ...ёс зүйн зарчимд тусгагдсан хэм хэмжээнүүдийг хэмжиж мониторинг хийх 
замаар сэтгүүл зүйн дээд түвшний стандартыг дэмжиж ажилладаг юм.” Хэвлэл мэдээллийн 
зөвлөлийн үйл ажиллагааны талаарх бусад мэдээллийг http://www.mediacouncil.mn/p/4 
хуудаснаас уншина уу.
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сэргийлэх ганц шийдэл гэж харагдаж байна.”38 

Ажлын хэсгээс ШЕЗ-ийн тухайн орон тоонд санал болгосон нэг нэр 
дэвшигч (таван орон тоог зэрэг зарласан бол таван нэр дэвшигч тус бүр дээр)-
ийн талаар томилгооны сонсголыг УИХ дээр хийсний дараа томилох эсэхийг 
шийдвэрлэдэг байх нь зүйтэй. Олон нийтийн байгууллага, мэргэжлийн хамтлаг, 
иргэдийн төлөөлөл нь томилгооны сонсголд шууд оролцож, нэр дэвшигчдийн 
талаар асуулт тавих, санал, дүгнэлт гаргах боломжийг хуулиар баталгаатай 
олгох нь нэр дэвшигч ШЕЗ-д шүүгчийн хараат бус, шүүхийн бие даасан байдлыг 
хамгаалах зорилгоор чин шударгаар, хараат бусаар ажиллаж чадах эсэхийг 
үнэлэхэд чухал мэдээлэл авах суваг, мөн олон нийтийн хяналтын нэгэн хэлбэр 
болно. Шүүхийн зөвлөлийн шүүгч биш гишүүнийг нэр дэвшүүлэх зэргээр 
сонгон шалгаруулах, томилох үе шатуудад иргэний нийгмийг оролцуулах 
хэрэгтэй гэж Шүүхийн зөвлөлүүдийн Европын сүлжээ байгууллага зөвлөжээ.39 

Шүүхийн зөвлөлийн шүүгч биш гишүүний томилгоо дахь улс төржилтийг 
сааруулах өөр нэгэн арга бол тэдгээрийг нэр дэвшүүлэх ажиллагаа нээлттэй, 
ил тод байх, олон нийтийн байгууллагын оролцоог хангахаар хуульчлах явдал 
бөгөөд энэ нь “нээлттэйгээр нэр дэвшүүлж томилох” тухай Үндсэн хуулийн 
49.5-ын үзэл баримтлалд нийцнэ. Ажлыг хэсэг байгуулах, томилгооны сонсгол 
явуулахад олон нийтийг оролцуулахаас гадна бусад хэлбэрийг ч хуульчлах 
хэрэгтэй. Жишээлбэл, шаардлага хангасан иргэн өөрөө нэр дэвших боломжтой 
байхаас гадна мэргэжлийн байгууллага, хамт олноос түүний зөвшөөрлийн 
үндсэн дээр нэр дэвшүүлэх боломжтой байх хэрэгтэй. Мөн, ШЕЗ-ийн 
гишүүнд нэр дэвших буюу дэвшүүлэх тухай хүсэлт, мэргэжлийн үйл ажиллагаа 
эрхэлсэн талаарх намтар, хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг, хөрөнгө орлогын 
мэдүүлгийн УИХ-ын цахим хуудаст даруй нийтэлж, хуульчид, судлаачид, иргэд 
болон олон нийтийн байгууллагаас санал, шүүмж, асуулт тавих боломжоор 
хангах нь “нээлттэйгээр нэр дэвшүүлж томилох” тухай Үндсэн хуулийн 49.5-ын 
үзэл баримтлалд илүү нийцнэ, сонгон шалгаруулалт, томилгооны процессыг 
илүү мэдээлэлжүүлж зөв шийдвэр гарахад тусална. Шүүхийн зөвлөлийн 
гишүүнд нэр дэвшигчийн тухай болон сонгон шалгаруулахтай холбоотой бүхий 
л баримт бичиг нь олон нийтэд нээлттэй, ил тод байх хэрэгтэй гэж олон улсын 
сайн туршлага үздэг.40

ШЕЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журмыг Шүүхийн 
тухай хуульд нарийвчлан заах нь зүйтэй. Уг журмыг УИХ эсхүл түүний Хууль 
зүйн байнгын хороо батлахаар хуульчилахаас татгалзах хэрэгтэй. Учир нь, 
ШЕЗ-ийн шүүгч биш гишүүнийг сонгон шалгаруулж томилох чиг үүрэгтэй 
38  CDL-AD(2008)006, Opinion on the Draft Law on the High Judicial Council of the Republic of 

Serbia, §48.
39  European Network of Сounсils for the Judiсiary (ENСJ), Project on Non Judicial Members in 

Judicial Governance 2015-2016, 11.
40  OSCE/ODIHR, Final Opinion On Draft Amendments To The Act On The National Council Of The 

Judiciary And Certain Other Acts Of Poland, JUD-POL/305/2017, 20.
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институт нь уг чиг үүргээ хэрэгжүүлэх журмыг өөрөө баталбал ашиг сонирхлын 
зөрчил үүсэж муу журам батлах, явцуу сонирхлоор хандах эсхүл улс төржүүлэх 
эрсдэлтэй. Мөн, хуулиар бус, УИХ-ын эсхүл Байнгын хорооны тогтоолоор 
сонгон шалгаруулах журмыг баталбал илүү тогтворгүй бөгөөд сайн заалтыг 
нь амархан хүчингүй болгох зэргээр явцуу сонирхлоор өөрчлөх эрсдэл 
дандаа хадгална. Үндсэн хуулийн 49.5-д “Зөвлөлийн зохион байгуулалт, үйл 
ажиллагааны журам, бүрэлдэхүүнд тавих шаардлага, томилох журмыг хуулиар 
тогтооно” гэж заасан нь ШЕЗ-ийн гишүүнийг томилохтой холбоотой бүх 
харилцааг, тухайлбал сонгон шалгаруулах, томилгооны сонсгол хийх асуудлыг 
хуулиар журамлах агуулгыг илэрхийлдэг. Иймд, ШЕЗ-ийн шүүгч биш таван 
гишүүнийг нээлттэйгээр нэр дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах, томилох журмыг 
аль болох нарийвчлан, дэлгэрэнгүй, тодорхой байдлаар хуульчлах хэрэгтэй.

УИХ-ын Хууль зүйн байнгын хорооноос ШЕЗ-ийн гишүүнийг нээлттэйгээр 
нэр дэвшүүлж “Байнгын хорооны гишүүдийн гуравны хоёроос доошгүйн 
саналаар” томилохоор заасан нь ШЕЗ-ийн шүүгч бус гурван гишүүнийг 
томилгоонд парламент дахь олонх, цөөнхийн аль аль оролцох, зөвшилцлийг 
хангах, ШЕЗ-ийг тэнцвэртэй бүрдүүлэх сайн талтай болсон тул энэ журмыг 
бүрэн дэмжиж байна. Байнгын хорооны нийт гишүүний гуравны хоёроос 
доошгүйн саналаар томилох нь УИХ дахь олонх цөөнхийн тэнцвэртэй 
оролцоог хангах тул УИХ-аас 2020.01.09-нд баталсан “Монгол Улсын Үндсэн 
хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөд хууль тогтоомжийг нийцүүлэх, түүнтэй 
холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай” УИХ-ын 02 дугаар тогтоолын 3.1.1-
д заасан “Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн бие даасан, хараат бус, тогтвортой 
байдлыг хангах зорилгоор түүний бүрэлдэхүүний …бусад (шүүгч биш) таван 
гишүүнийг бусад институцээс тэнцвэртэй оролцооны үндсэн дээр нээлттэй 
нэр дэвшүүлэн, сонгон шалгаруулж томилох…” гэх чиглэлд нийцэж байна.

ШЕЗ-ийн шүүгч биш гишүүнийг нээлттэйгээр нэр дэвшүүлж томилох талаар 
энд авч үзсэн үндэслэлүүдийг тооцож, олон улсын сайн туршлагад тооцогдсон 
Болгарын шүүхийн зөвлөлийн гишүүнийг парламентаас томилох зохицуулалт 
дээр тулгуурлан доорх саналыг боловсруулав.41 

41  European Network of Сounсils for the Judiсiary (ENСJ), Project on Non Judicial Members in 
Judicial Governance 2015-2016, 20-21.
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Санал: Засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн ШТХ-ийн төслийн 79-р зүйлийг дараах 
байдлаар өөрчлөх:

79.1. Ерөнхий зөвлөлийн дарга Ерөнхий зөвлөлийн шүүгч биш гишүүний 
бүрэн эрхийн хугацаа дуусахаас далаас доошгүй хоногийн өмнө Байнгын 
хороонд энэ тухай мэдэгдэх бөгөөд уул хугацаа дуусахаас жараас доошгүй 
хоногийн өмнө Байнгын хорооноос Ерөнхий зөвлөлийн гишүүнд нэр 
дэвшигчийг сонгон шалгаруулах тухай олон нийтийн хэвлэл, мэдээллийн 
хэрэгслээр мэдээлнэ.

79.2. Сонгон шалгаруулалтыг нийтэд мэдээлснээс хойш гуч хоногийн дотор энэ 
хуульд заасан шаардлагыг хангасан иргэн өөрөө нэр дэвших хүсэлтийг 
эсхүл түүний зөвшөөрснөөр нийгэмд үйлчилдэг төрийн бус байгууллага нэр 
дэвшүүлэх тухай хүсэлтийг мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхэлсэн талаарх 
намтар, хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн хамт 
Байнгын хороонд хүргүүлнэ. Эдгээр баримт бичгийг Монгол Улсын Их 
Хурлын цахим хуудаст даруй нийтэлнэ.

79.3. Энэ зүйлийн 79.1-д заасны дагуу мэдээлснээс хойш 30 хоногийн дотор 
Ерөнхий зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигчийн сонгон шалгаруулалтыг 
явуулах чиг үүрэгтэй ажлын хэсгийг байгуулна. Сонгон шалгаруулалтыг 
хараат бусаар, үнэнч шударгаар, төвийг сахиж явуулах нэр хүнд бүхий 
иргэдээс дараах этгээд тус бүр нэгийг санал болгож, тэдгээрийг Ажлын 
хэсгийн гишүүнээр томилох тухай тогтоолыг Байнгын хороо гаргана:

79.3.1. Монгол Улсын Их Хурал дахь олонхын бүлэг;
79.3.2. Монгол Улсын Их Хурал дахь цөөнхийн бүлэг, хэрэв цөөнхийн бүлэг 

байгуулах гишүүний тоо хүрэлцэхгүй бол цөөнхийн гишүүд;
79.3.3. хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн;
79.3.4. Монгол Улсын Хүний эрхийн үндэсний комисс;
79.3.5. Монголын Хуульчдын холбооны зөвлөл;
79.3.6. Монголын Өмгөөлөгчдийн холбооны зөвлөл;
79.3.7. Монголын Хуульчдын холбооноос магадлан итгэмжилсэн хууль зүйн 

сургуулиудын төлөөллийн нэгдсэн зөвлөгөөн;
79.3.8. Монгол Улсын Хүний эрхийн форум;
79.3.9. Монголын хэвлэл мэдээллийн зөвлөл;
79.4. Ажлын хэсэг энэ зүйлийн 79.1-д заасны дагуу мэдээлснээс хойш 30 

хоногийн дараа 51 хоногийн дотор сонгон шалгаруулалт явуулах бөгөөд 
Ерөнхий зөвлөлийн гишүүнд тавих шаардлагыг хамгийн сайн хангасан 
нэр дэвшигчийг дийлэнх олонхын саналаар тодруул, нэр дэвшигчийн 
талаарх үндэслэл бүхий тайланг Монгол Улсын Их Хурлын цахим хуудаст 
даруй нийтэлнэ.

79.5. Энэ зүйлийн 79.4-т заасны дагуу тайланг нийтэлснээс хойш 7 хоногийн 
дотор нийгэмд үйлчилдэг төрийн бус байгууллага, иргэд нэр дэвшигчийн 
талаарх асуулт, саналаа Байнгын хороонд ирүүлж болох бөгөөд эдгээр 
асуулт, саналыг Монгол Улсын Их Хурлын цахим хуудаст даруй нийтэлнэ. 

79.6. Байнгын хороо энэ зүйлийн 79.4-т заасны дагуу тайланг нийтэлснээс 
хойш 7 хоног өнгөрсний дараа 21 хоногийн дотор томилгооны сонсгол 
явуулсны үндсэн дээр нээлттэй хэлэлцэж нууц санал хураалт явуулж 
Байнгын хорооны гишүүдийн гуравны хоёроос доошгүйн саналаар 
Ерөнхий зөвлөлийн гишүүнийг томилно. 

79.7. Байнгын хороо нэр дэвшигчийг Ерөнхий зөвлөлийн гишүүнд томилохоос 
татгалзсан бол дахин сонгон шалгаруулалтыг нийтэд даруй мэдээлж, энэ 
зүйлд заасан журмын дагуу өөр хүний нэрийг дэвшүүлж томилно. 

79.8. Байнгын хороо нэр дэвшигчийг татгалзсан тохиолдолд тухайн хүний 
нэрийг дахин дэвшүүлж болохгүй.
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В. ШЕЗ-ийн гишүүнээр нөхөн сонгогдсон, томилогдсон хүний бүрэн эрхийн 
хугацаа

Нөхөн сонгогдсон буюу томилогдсон Ерөнхий зөвлөлийн гишүүний бүрэн 
эрхийн хугацаа нь орон гарсан гишүүний бүрэн эрхийн үлдсэн хугацаатай адил 
байх заалт Засгийн газрын төсөл (ШТХ 79.10), Ерөнхийлөгчийн төсөл (ШТХ 
53.17)-ийн аль алинд оржээ. Ингэж хуульчилбал ШЕЗ-ийн бүх гишүүний бүрэн 
эрх дандаа нэгэн зэрэг дуусаж, 100 хувь шинээр бүрдэх болно. Ингэснээр 
ШЕЗ-ийн ажлын залгамж чанар алдагдах, сүүлийн дөрвөн жилд тогтсон сайн 
практик огцом өөрчлөгдөх эрсдэлийг дагуулж, шүүхийн захиргааны хөгжилд 
саад болно. Жишээлбэл, ШЕЗ-ийн хуралдааны ирц дийлэнх олонхоор 
бүрдэхээр төсөлд заасан тул гишүүдийн бүрэн эрх нэгэн зэрэг дуусаж шүүгчид 
нэр дэвшүүлэх, шүүгчийн хараат бус, шүүхийн бие даасан байдлыг хамгаалах 
зэрэг үүргээ гүйцэтгэх боломжгүй болж, ШЕЗ-ийн үйл ажиллагаа тасалдана. 
Мөн, нөхөн сонгогдсон буюу томилогдсон гишүүнийг дөрвөөс доош жилээр 1, 
2, 3 жилээр ажиллуулах нь тухайн ажилтай танилцах, мэргэших боломжийг 
хязгаарлана. Польш улсад Шүүхийн зөвлөлийн гишүүдийн бүрэн эрх нэгэн 
зэрэг дуусгавар болох, нөхөн томилогдсон гишүүний бүрэн эрхийн хугацаа нь 
орон гарсан гишүүний бүрэн эрхийн үлдсэн хугацаатай адил байх зохицуулалт 
нь дээрх шиг хүндрэл үүсэх учраас хасах, оронд нь гишүүний бүрэн эрх 
дараагийн гишүүн томилогдсоноор дуусгавар болохоор зааж зөвлөлийн 
үйл ажиллагааны тасралтгүй байдлыг хангахыг зөвлөж байжээ.42 Тиймээс, 
Засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн ШТХ-ийн төслийн 79.10-г хасах нь зүйтэй. 
Үүний оронд “Гишүүний бүрэн эрх сонгож, томилсноор эхэлж, дараагийн 
гишүүн сонгогдож, томилогдсоноор дуусгавар болно” гэж хуульчилбал орон 
гарсан гишүүний оронд томилогдсон гишүүн дөрвөн жилээр томилогдоно. 
Хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар ШЕЗ-ийн гишүүний бүрэн эрх хугацаанаасаа 
өмнө дуусгавар болбол үүний оронд томилогдсон буюу сонгогдсон гишүүн 
дөрвөн жилийн хугацаагаар ажиллаж, улмаар бүрэлдэхүүний тодорхой хувь 
сөөлжлөн томилогдох байдал үүснэ (жишээлбэл, тодорхой хугацааны дараа 
Үндсэн хуулийн цэцийн бүрэлдэхүүн ийм зохицуулалтын үр дүнд тодорхой 
хэмжээнд сөөлжилдөг болсон).  

ШЕЗ-ийн бүрэлдэхүүний залгамж чанарыг хангах илүү тодорхой арга 
замыг хуульчлах бас боломжтой. “Сөөлжсөн бүрэн эрхийн хугацаа зөвлөлийн 
бүрэлдэхүүнийг тогтмол шинэчлэхийн зэрэгцээ залгамж чанарыг хангахад 
тусалж магадгүй.”43 Тухайлбал, ШЕЗ-ийн эхний бүрэлдэхүүн хоёр шүүгч 
гишүүнийг дөрвөн жилээр, нэг шүүгч гишүүнийг гурван жилээр, нэг шүүгч 
гишүүнийг хоёр жилээр, нэг шүүгч гишүүнийг нэг жилээр, шүүгч биш 
42  OSCE/ODIHR, Final Opinion On Draft Amendments To The Act On The National Council Of The 

Judiciary And Certain Other Acts Of Poland, JUD-POL/305/2017, 22.
43  Violaine Autheman and Sandra Elena, “Global Best Practices: Judicial Council (Lessons 

Learned from Europe and Latin America)” (IFES Rule of Law White Paper Series, 2004), 18, 
http://pdf.usaid.gov/pdfdocs/PBAAB591.pdf.
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гишүүдээс хоёрыг нь дөрвөн жилээр, нэгийг нь гурван жилээр, нэгийг 
нь хоёр жилээр, нэгийг нь нэг жилээр тус тус томилоод, үүнээс хойш бүх 
томилгоог дөрвөн жилээр явуулах боломжтой. Ийм зохицуулалт хийвэл хоёр 
дахь бүрэлдэхүүнээс эхлээд ШЕЗ-ийн гишүүдийн дөрөвний нэг нь жил бүр 
шинэчлэгдэхийн зэрэгцээ үлдсэн гишүүд нь залгамж чанараа хадгална. Мөн, 
ШЕЗ-ийн гишүүнийг томилох эрх бүхий субъект (УИХ) ШЕЗ-ийн бүрэлдэхүүнд 
хэт их нөлөөлөл орохуйц томилгоо хийх эрсдэлийг саармагжуулна. 

Санал: Засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн ШТХ-ийн төслийн 79.10-д “Нөхөн 
сонгогдсон буюу томилогдсон Ерөнхий зөвлөлийн гишүүний бүрэн эрхийн 
хугацаа нь орон гарсан гишүүний бүрэн эрхийн үлдсэн хугацаатай адил байна” 
гэж заасныг хасах эсхүл “Ерөнхий зөвлөлийн гишүүний бүрэн эрх сонгож, 
томилсноор эхэлж, дараагийн гишүүн сонгогдож, томилогдсоноор дуусгавар 
болно” гэж өөрчлөх. 

Г. ШЕЗ-ийн дарга, гишүүний ёс зүй ба сахилга

ШЕЗ-ийн гишүүнээс өмнө нь гаргаж байсан зарим сахилгын зөрчил болон 
бусад орны туршлагад үндэслэн ШЕЗ-ийн гишүүний баримтлах зарчмыг 
Засгийн газрын төсөл (ШТХ)-ийн 84.1-т, хориглох зүйлийг 84.2-т заасан нь уг 
асуудлыг илүү тодорхой болгох, ШЕЗ-ийн гишүүний ёс зүйн дүрмийн агуулгыг 
боловсруулах ач холбогдолтой болжээ. Уг төслийн 78.9-д “Ерөнхий зөвлөлийн 
гишүүний ёс зүйн дүрмийг тус зөвлөл баталж, мөрдөнө” гэсэн заалт тусгасан 
нь ШЕЗ-ийн гишүүнийг ажилдаа хариуцлагатай хандах, шударга, ёс зүйтэй 
байлгахад чухал. ШЕЗ-ийн гишүүний ёс зүйн дүрмийг баталж мөрдүүлэх нь 
нэг талаас ШЕЗ-ийн гишүүний ёс зүйгүй, дур зоргын үйлдэл, эс үйлдэхүйг 
хязгаарлах, хянан шийдвэрлэх, нөгөө талаас ШЕЗ-ийн гишүүдээс ийм зөрчил 
гаргахаас урьдчилан сэргийлэх ач холбогдолтой. Шүүхийн зөвлөлийн шүүгч 
гишүүн төдийгүй шүүгч биш гишүүн нь шүүх эрх мэдэлд тавих ёс зүйн өндөр 
шаардлагад захирагдахыг шаардах хэрэгтэй. 

Монголын Улсын Үндсэн хууль болон хуулиар Ерөнхий зөвлөлийн гишүүн 
өөрөө нэр дэвших нь зарчмын хувьд байж боломгүй. Ерөнхий зөвлөлийн 
гишүүн нь шүүгчийн шалгаруулалт, томилгооны бараг бүх зүйлийг мэддэг, 
өөрөө оролцог, Ерөнхий зөвлөлийн бусад гишүүд төдийгүй Мэргэшлийн 
хорооны гишүүдийг таньдаг, хамтран ажилладаг. Ийм хүн өөрөө шүүгчид нэр 
дэвших нь ашиг сонирхлын зөрчилтэй харагдах төдийгүй бусад нэр дэвшигчээс 
давуу байдал зүй бусаар олж авч, гарааны тэгш байдлыг зөрчинө. Ерөнхий 
зөвлөлийн гишүүн шүүгчид нэр дэвшиж байгаа тохиолдолд шүүгчийн шалгалт 
дээр үндэслэлгүй өндөр оноо авна, Ерөнхий зөвлөлийн бусад гишүүн нь бусад 
нэр дэвшигчээс илүүтэй өөрийн хамтран ажиллагчдаа тал засаж, Ерөнхийлөгч 
рүү явуулна гэж үндэслэлтэй хардах төдийгүй ийм зохисгүй зүйл гарах бодит 
боломжтой учраас энд шударга ёсны зарчим зөрчигдсөн юм. Үндсэн хуульд 
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зааснаар шүүгчийг шилж олох ажил тэгш байдал, шударга ёсонд нийцсэн 
байх, Шүүхийн захиргааны хуульд зааснаар Ерөнхий зөвлөлийн гишүүн бүр 
шударга зан чанар, өндөр ёс зүйтэй байх ёстой гэсэн ерөнхий шаардлагууд 
нь Ерөнхий зөвлөлийн гишүүн өөрийн бүрэн эрхийн хугацаанд эсхүл бүрэн 
эрх нь дуусгавар болсноос хойш тодорхой хугацаанд шүүгчид нэр дэвшихийг 
хориотой. Гэвч, Ерөнхий зөвлөлийн гишүүн өөрөө нэр дэвшиж, Мэргэшлийн 
хороо түүнийг бүртгэж шалгалт авч, Ерөнхий зөвлөлийн бусад гишүүд нь 
шүүгчээр томилуулахаар Ерөнхийлөгчид нэрийг нь явуулсан нь шүүхийн 
шинэчлэл, ялангуяа шүүгчийг шалгаруулах тогтолцооны шинэчлэлд итгэх 
олон нийтийн итгэлийг хөсөрдүүлсэн явдал болсон.

Засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн ШТХ-ийн 84.2.1-т “энэ хуулийн 20.2.3-т 
заасны дагуу сонгогдсоноос бусад гишүүн Ерөнхий зөвлөлийн бүрэн эрхийн 
хугацаанд болон уул хугацаа дуусгавар болсноос хойш гурван жилийн дотор 
шүүгчид нэр дэвших”-ийг хориглоно гэж заасан байх бөгөөд яг ийм заалт 
Ерөнхийлөгчийн төсөл (ШТХ 56.4.1)-д ч байна. Энэхүү хориглолт нь “энэ 
хуулийн 20.2.3-т заасны дагуу сонгогдсоноос бусад гишүүн” буюу шүүгч бус 
таван гишүүнд л үйлчлэх бөгөөд ШЕЗ-ийн шүүгч таван гишүүн нь дурдсан 
хугацаанд шүүгчид нэр дэвшиж болохоор байгаа эргэлзээ төрүүлж байна. 
Юуны өмнө, шүүгчид нэр дэвшихийг ШЕЗ-ийн гишүүнд хориглох нь зөв ч уг 
хориглолтыг зөвхөн шүүгч биш гишүүнд хамаарахаар заах нь ШЕЗ-ийн шүүгч 
гишүүнд зөвшөөрч болон шүүгч биш гишүүнийг ялгаварлан гадуурхана. Мөн, 
анхан шатны шүүхээс нэр дэвшиж ШЕЗ-ийн гишүүн болсон хүн нь ШЕЗ-
ийн гишүүнээр ажиллаж байхдаа дээд шатны шүүхийн шүүгчид нэр дэвшиж 
томилогдож байсан. Жишээлбэл, дүүргийн шүүхэд шүүгч, Ерөнхий шүүгчээр 
ажиллаж байгаад ШЕЗ-д 2013 онд ШЕЗ-ийн гишүүнээр томилогдсон нэгэн 
гишүүн 2016 онд ШЕЗ-ийн гишүүний бүрэн эрхээ дуусаагүй байхад Эрүүгийн 
хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчид нэр дэвшин, томилогдсон.44 
Ийм сахилгын зөрчлийг ШЕЗ-ийн шүүгч биш гишүүн гэхээс илүү шүүгч гишүүд 
ихэнхдэ гаргаж ШЕЗ болон шүүгчийн сонгон шалгаруулах тогтолцоонд итгэх 
олон нийтийн итгэлийг унагаж ирсэн байхад үүнийг хориглохгүй байх нь утга 
муутай.

Санал: ШТХ-ийн 84.2.1-т “энэ хуулийн 20.2.3-т заасны дагуу сонгогдсоноос бусад 
гишүүн Ерөнхий зөвлөлийн бүрэн эрхийн хугацаанд болон уул хугацаа дуусгавар 
болсноос хойш гурван жилийн дотор шүүгчид нэр дэвших;” гэж зааснаас “энэ 
хуулийн 20.2.3-т заасны дагуу сонгогдсоноос бусад гишүүн” гэдгийг хасах.

44  О.Мөнхсайхан, “ШЕЗ-ийн гишүүн шүүгчид нэр дэвшсэн нь шалгаруулалтад итгэх итгэлийг 
хөсөрдүүлэв,” Trends.mn Мэдээллийн цахим хуудас, 2016.04.14, https://www.trends.
mn/n/5512 
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ШЕЗ-ийн дарга, гишүүнийг огцруулах үндэслэл, журам, энэхүү сахилгын 
процессод эдлэх эрх болон баталгааны талаар Засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн 
ШТХ-ийн төсөл (Засгийн газрын төсөл)-ийн 85.2-85.7-д тодорхой заасан 
нь ШЕЗ-ийн гишүүнд итгэх олон нийтийн итгэлийг хамгаалахад чухал ач 
холбогдолтой болжээ. 

Шүүхийн ерөнхий зөвлөл нь “шүүхийн хараат бус байдлын хамгийн чухал 
баталгаа болдог тул гишүүд нь ч мөн адил хараат бус байдлын баталгааг эдлэх 
ёстой бөгөөд тухайн албан тушаалд байх хугацаанд нь гүйцэтгэх эсвэл хууль 
тогтоох эрх мэдлийн зохисгүй оролцоо нөлөөллөөс ангид байх ёстой.”45 Ийм 
зохисгүй оролцоогүйгээр ШЕЗ-ийн гишүүнд хариуцлага тооцох боломжтой 
байх хэрэгтэй. Засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн ШТХ-ийн төслийн 84.4-
т “Энэ хуулийн 85.2-т заасан үндэслэлээр Ерөнхий зөвлөлийн шүүгч биш 
гишүүнийг огцруулах асуудлыг Байнгын хороо дийлэнхи олонхийн саналаар” 
шийдвэрлэхээр заасан нь олон улсын сайн туршлагад нийцэж байна. Шүүхийн 
зөвлөлийн гишүүн тодорхой хуульчилсан зөрчил үйлдсэн нь тогтоогдвол 
эгүүлэн татах эсэхийг парламентын гишүүдийн дийлэнх олонхын саналаар 
шийдвэрлэхийг уг зөвлөлийн гишүүний хараат бус болон хариуцлагатай 
байдлын тэнцвэрийг хангасан сайн механизм гэж сайн туршлагаар үздэг.46 
ШЕЗ-ийн гишүүнийг эгүүлэн татах, огцруулах шийдвэрийг ердийн олонхоор 
гаргавал таалагдаагүй төдийгөөр уг гишүүнийг зайлуулах эсхүл улс төржиж 
асуудалд хандах эрсдэл үүсэж, уг зөвлөлийн гишүүн УИХ эсхүл шүүгчдээс 
хараат бусаар ажиллах боломжгүй болно. Иймээс, тэдгээрийг эгүүлэн татах 
эсэхийг УИХ-ын Хууль зүйн байнгын хороо төдийгүй Шүүгчдийн зөвлөл 
дийлэнх олонхын саналаар шийдвэрлэхээр тусгавал уг эрх мэдлийг урвуулан 
ашиглахаас сэргийлэхийн зэрэгцээ үнэхээр ноцтой зөрчил гаргасан Ерөнхий 
зөвлөлийн гишүүнд хариуцлага тооцох боломжтой болно. 

ШТХ-ийн төслийн 84.4-т “Энэ хуулийн 85.2-т заасан үндэслэлээр Ерөнхий 
зөвлөлийн шүүгч биш гишүүнийг огцруулах асуудлыг Байнгын хороо дийлэнхи 
олонхийн саналаар, хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн 
холбогдох дүгнэлтийг үндэслэн тус тус шийдвэрлэнэ” гэж заажээ. Ерөнхий 
зөвлөлийн шүүгч биш таван гишүүнийг Хууль зүйн байнгын хороо нийт 
бүрэлдэхүүнийхээ дийлэнх олонхын саналаар эгүүлэн татахаар хуульчлах нь 
илүү дээр юм. Хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн ШЕЗ-д 
томилсон гишүүнээ огцруулах эсэхийг шийдэхээр хуульчилбал уг бүрэн эрхээ 
дангаар хэрэгжүүлж урвуулан ашиглах эрсдэл илүү их тул ШЕЗ-ийн шүүгч бус 
бүх гишүүнийг огцруулах эсэхийг Байнгын хороо шийдвэрлэх санал гаргаж 
45  ЕАБХАБ, “Монгол улсын шүүхийн тухай, Шүүхийн захиргааны болон шүүгчийн эрх зүйн 

байдлын тухай хуулинд өгөх санал дүгнэлт,” JUD-MNG/352/2020 [AlC], (Варшав хот, 
2020.3.03), 34; ЕШЗЗ-ийн Шүүхийн зөвлөлүүдийн тухай Санал дүгнэлт №10 (2007), §36.

46  CDL-AD(2014)008, Opinion on the draft Law on the High Judicial and Prosecutorial Council of 
Bosnia and Herzegovina, §§51-56 
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байгаа юм. Мөн, Хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн нь ШЕЗ-
ийн шүүгч биш гишүүнийг томилох бус харин тэдгээрийг сонгон шалгаруулах 
ажлын хэсэгт орох шаардлага хангасан иргэдээс нэгийг санал болгох нь илүү 
зохистой талаар энэ өгүүллийн III бүлгийн Б-д бичсэн билээ.

Ерөнхийлөгчийн төсөл (ШТХ 59.3)-д “ШЕЗ-ийн гишүүнийг санал болгосон 
байгууллага, албан тушаалтан энэ хуулийн 59.2-т заасан үндэслэлээр 
эгүүлэн татаж болно” гэж заасан. Эндээс үзэхэд ШЕЗ-ийн гишүүдийн нэгийг 
Ерөнхийлөгч, нэгийг хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 
байгууллага, гурвыг Хуульчдын холбоо санал болгохын зэрэгцээ ердийн 
журмаар эгүүлэн татахаар байна. Ерөнхийлөгч болон хууль зүйн асуудал 
эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь тус бүр бие даагаад 
үзэмжээрээ шийдвэрлэх, Хуульчдын холбоо (Зөвлөл эсхүл Ерөнхийлөгч гэдэг 
нь тодорхойгүй) ч эгүүлэн татахад ердийн олонхийн нам босго тавьж байгаа 
нь ШЕЗ-ийн гишүүдийг өөрсдийг нь санал болгосон эдгээр этгээдээс эргээд 
хараат болгох эрсдэлтэй, олон улсын сайн туршлагын эсрэг шийдэл болно.

Санал. Засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн ШТХ-ийн төслийн 85.3-т “Шүүгчдийн 
зөвлөл энэ хуулийн 85.2-т заасан үндэслэлээр шүүгч гишүүнийг Ерөнхий 
зөвлөлийн гишүүнээс олонхийн саналаар эгүүлэн татна” гэж заасны “олонхийн 
саналаар” гэдгийг “дийлэнх олонхийн саналаар” гэж өөрчлөх.

Д. ШЕЗ-ийн зарим эрх мэдлийг зохистой хуваарилах (танах) 

Шүүхийн зөвлөлд шүүхийн захиргааны эрх мэдэл төвлөрөхийн хэрээр 
шүүхийн бие даасан, шүүгчийн хараат бус байдал муудах магадлал өсдөг.47 
Шүүхийн зөвлөлд эрх мэдлийг хэт төвлөрүүлэх нь уг эрх мэдлийг урвуулан 
ашиглах, шүүхийн хараат бус байдлыг хамгаалах бус түүнд халдах, хариуцлагагүй 
байдлыг дэвэргэх эрсдэлийг нэмэгддэг. 1990-ээд онд Төв болон Зүүн Европын 
улсуудад өргөн эрх мэдэлтэй шүүхийн зөвлөл байгуулахыг зөвлөж, ийм 
хөдөлгөөн өрнөсөн. Гэвч, Словак, Унгар, Болгар, Румын зэрэг улсад шүүхийн 
захиргааны өргөн эрх мэдлийг төвлөрүүлсэн шүүхийн зөвлөлийг байгуулснаар 
шүүхийн бие даасан байдал дээшлээгүй, харин ч шүүхийн зөвлөл шүүхийн 
бие даасан байдлыг хамгаалах бус хувь шүүгчийн хараат бус байдалд халддаг 
“мафи-шиг” бүтэц болж хувирсан, мөн шүүхийн хариуцлагагүй байдал газар 
авсан гэж хурцаар шүүмжлэгдэх болсон.
47  Энэ талаарх дэлгэрэнгүйг дараах эх сурвалжаас үзнэ үү: О.Мөнхсайхан, Г.Цагаанбаяр, 

Ж.Алтансүх, Монгол Улс дахь шүүхийн захиргааны загвар: тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх 
арга зам (Нээлттэй нийгэм форум 2015), 27-35; О.Мөнхсайхан, “Шүүх эрх мэдэл дэх шүүхийн 
захиргаа,” Монгол Улс дахь ардчиллын хөгжил, бэхжилт, асуудал, сорилт (1990-2019) дотор, 
(Конрад-Аденауэр Сан, 2019), 71-107; О.Мөнхсайхан, «Монгол Улсын шүүх эрх мэдлийн 
талаарх хөндлөнгийн судалгаа, дүн шинжилгээ” илтгэл, “Шүүхийн захиргааны хөгжлийн 
чиг хандлага: чиг үүрэг ба загвар” олон улсын бага хурлын эмтхэтгэл дотор (Шүүхийн 
ерөнхий зөвлөл, 2018), 41-71; Ж.Алтансүх, Шүүхийн эдийн засгийн баталгаа, харьцуулсан 
судалгаа (УБ, 2016).
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Киевийн зөвлөмжөөр “бүхнийг хамарсан өргөн эрх мэдэлтэй, бие даасан 
нэг байгууллага бол хүсүүштэй зүйл биш,” “үүний оронд шүүхийн захиргааны 
тодорхой асуудлуудаар эрх хэмжээтэй, өөр өөр бие даасан байгууллагуудыг 
байгуулж, тэднийг нэг байгууллагын хяналтад оруулахгүй байх хувилбар” 
илүү дээр гэсэн дүгнэлтэд хүрсэн.48 Шүүхийн бие даасан байдал дээр хяналт, 
тэнцэл хэрэгтэй гэдгийг бусад судлаачид мөн анхааруулах болсон.49 Шүүхийн 
захиргааны чиг үүргийг салгаж шүүхийн зөвлөл, засгийн газар, омбудсменд 
тус тусад нь хэрэгжүүлэхийг зөвлөж эхэлсэн.50

48  ODIHR, OSCE and Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, 
“Meeting Report on Judicial Independence in Eastern Europe, South Caucasus and Central Asia: 
Challanges, Reforms and Way Forward,” 2005, 5, http://Мөн тэнд.osce.org/odihr/71178?down-
load=true.

49  Cristina E. Parau, “The Drive for Judicial Supremacy,” in Judicial Independence in Transition, 
ed. Anja Seibert-Fohr (Springer Science & Business Media, 2012), 619–68; Zoltan Fleck, “Ju-
dicial Independence in Hungary,” in Judicial Independence in Transition, ed. Anja Seibert-Fohr 
(Springer Science & Business Media, 2012), 793–834; Timo Ligi, “Judicial Independence in Es-
tonia,” in Judicial Independence in Transition, ed. Anja Seibert-Fohr (Springer Science & Busi-
ness Media, 2012), 739–93.\\uc0\\u8221{} in \\i Judicial Independence in Transition\\i0{}, ed. 
Anja Seibert-Fohr (Springer Science & Business Media, 2012

50  Zdenek Kuhn, “Judicial Administration Reforms in Central-Eastern Europe: Lessons to Be 
Learned,” in Judicial Independence in Transition, ed. Anja Seibert-Fohr (Springer Science & 
Business Media, 2012), 603–18; Hriptievschi and Hanganu, “Judicial Independence in Molda-
va.”the question of implementation is largely unexplored. This book describes judicial inde-
pendence as a central aspect of the rule of law in different stages of transition to democra-
cy. The collection of state-specific studies explores the legal situation of judiciaries in twenty 
states from North America, over Western, Central and South-Eastern Europe to post-Soviet 
states and engages in a comparative legal analysis. Through a detailed account of the cur-
rent situation it takes stocks, considers advances in and shortcomings of judicial reform and 
offers advice for future strategies. The book shows that the implementation of judicial inde-
pendence requires continuous efforts, not only in countries in transition but also in established 
democracies which are confronted with ever new challenges.”,”ISBN”:”9783642282997”,”lan-
guage”:”en”,”author”:[{“family”:”Kuhn”,”given”:”Zdenek”}],”editor”:[{“family”:”Seibert-Fohr”,”-
given”:”Anja”}],”issued”:{“date-parts”:[[“2012”]]}}},{“id”:728,”uris”:[“http://zotero.org/
users/569746/items/NWEJNQC6”],”uri”:[“http://zotero.org/users/569746/items/NWEJN-
QC6”],”itemData”:{“id”:728,”type”:”chapter”,”title”:”Judicial Independence in Moldava”,”con-
tainer-title”:”Judicial Independence in Transition”,”publisher”:”Springer Science & Business 
Media”,”page”:”1119-1196”,”source”:”Google Books”,”abstract”:”Strengthening the rule of 
law has become a key factor for the transition to democracy and the protection of human 
rights. Though its significance has materialized in international standard setting, the ques-
tion of implementation is largely unexplored. This book describes judicial independence as a 
central aspect of the rule of law in different stages of transition to democracy. The collection 
of state-specific studies explores the legal situation of judiciaries in twenty states from North 
America, over Western, Central and South-Eastern Europe to post-Soviet states and engages 
in a comparative legal analysis. Through a detailed account of the current situation it takes 
stocks, considers advances in and shortcomings of judicial reform and offers advice for fu-
ture strategies. The book shows that the implementation of judicial independence requires 
continuous efforts, not only in countries in transition but also in established democracies 
which are confronted with ever new challenges.”,”ISBN”:”9783642282997”,”language”:”en”,”-
author”:[{“family”:”Hriptievschi”,”given”:”Nadejda”},{“family”:”Hanganu”,”given”:”Sorin”}],”-
editor”:[{“family”:”Seibert-Fohr”,”given”:”Anja”}],”issued”:{“date-parts”:[[“2012”]]}}}],”sche-
ma”:”https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json”} 
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Шүүхийн захиргааны эрх мэдлийг өөр өөр инстүүцэд хуваарилсан улсууд 
дахь шүүхийн хараат бус, хариуцлагатай байдал нь шүүхийн захиргааны бүх 
эрх мэдлийг шүүхийн зөвлөлд өгсөн улсуудынхаас илүү амжилттай хэрэгжсэн 
дүн харагддаг. Жишээлбэл, Польш, Эстон зэрэг шүүхийн захиргааны холимог 
загварыг сонгосон улсууд шүүхийн өөрийн захиргааг хэрэгжүүлж байгаа 
улсуудаас бага шүүмжлэлд өртдөг.51 Польшид шүүхийн захиргааны эрх мэдлийг 
Хууль зүйн яам болон Шүүхийн үндэсний зөвлөлд хуваарилсан бөгөөд Шүүхийн 
үндэсний зөвлөл нь шүүх эрх мэдэл эсхүл гүйцэтгэх эрх мэдлийн алинд ч 
харьяалагддаггүй.52 Эстонд шүүхийн захиргаа, менежментийн чиг үүргийг 
Шүүхүүдийн захиргааны зөвлөл болон Хууль зүйн яам хамтран хэрэгжүүлдэг 
бөгөөд шүүгчид нэр дэвшигчийн шалгалт болон шүүгчийн сахилгын асуудлыг 
тусдаа байгууллагууд (Шалгалтын хороо болон Сахилгын зөвлөл) хариуцдаг.53

51  Seibert-Fohr, “Conclusion: Judicial Independence in Transition,” 1301.the question of implementa-
tion is largely unexplored. This book describes judicial independence as a central aspect of the rule 
of law in different stages of transition to democracy. The collection of state-specific studies explores 
the legal situation of judiciaries in twenty states from North America, over Western, Central and 
South-Eastern Europe to post-Soviet states and engages in a comparative legal analysis. Through 
a detailed account of the current situation it takes stocks, considers advances in and shortcomings 
of judicial reform and offers advice for future strategies. The book shows that the implementation of 
judicial independence requires continuous efforts, not only in countries in transition but also in estab-
lished democracies which are confronted with ever new challenges.”,”ISBN”:”9783642282997”,”lan-
guage”:”en”,”author”:[{“family”:”Seibert-Fohr”,”given”:”Anja”}],”editor”:[{“family”:”Seibert-Fohr”,”-
given”:”Anja”}],”issued”:{“date-parts”:[[“2012”]]}},”locator”:”1301”}],”schema”:”https://github.com/
citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json”} 

52  Adam Bodnar and Lukasz Bojarski, “Judicial Independence in Poland,” in Judicial Independence 
in Transition, ed. Anja Seibert-Fohr (Springer Science & Business Media, 2012), 667–738.the 
question of implementation is largely unexplored. This book describes judicial independence 
as a central aspect of the rule of law in different stages of transition to democracy. The col-
lection of state-specific studies explores the legal situation of judiciaries in twenty states from 
North America, over Western, Central and South-Eastern Europe to post-Soviet states and 
engages in a comparative legal analysis. Through a detailed account of the current situation it 
takes stocks, considers advances in and shortcomings of judicial reform and offers advice for 
future strategies. The book shows that the implementation of judicial independence requires 
continuous efforts, not only in countries in transition but also in established democracies 
which are confronted with ever new challenges.”,”ISBN”:”9783642282997”,”language”:”en”,”-
author”:[{“family”:”Bodnar”,”given”:”Adam”},{“family”:”Bojarski”,”given”:”Lukasz”}],”ed-
itor”:[{“family”:”Seibert-Fohr”,”given”:”Anja”}],”issued”:{“date-parts”:[[“2012”]]}}}],”sche-
ma”:”https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json”} 

53  Ligi, “Judicial Independence in Estonia,” 744–748.the question of implementation is largely unex-
plored. This book describes judicial independence as a central aspect of the rule of law in different 
stages of transition to democracy. The collection of state-specific studies explores the legal situa-
tion of judiciaries in twenty states from North America, over Western, Central and South-Eastern 
Europe to post-Soviet states and engages in a comparative legal analysis. Through a detailed ac-
count of the current situation it takes stocks, considers advances in and shortcomings of judicial 
reform and offers advice for future strategies. The book shows that the implementation of judicial 
independence requires continuous efforts, not only in countries in transition but also in established 
democracies which are confronted with ever new challenges.”,”ISBN”:”9783642282997”,”lan-
guage”:”en”,”author”:[{“family”:”Ligi”,”given”:”Timo”}],”editor”:[{“family”:”Seibert-Fohr”,”-
given”:”Anja”}],”issued”:{“date-parts”:[[“2012”]]}},”locator”:”744-748”}],”schema”:”https://github.
com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json”} 
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Монгол Улсын ШЕЗ ч бусад пост коммунист улсын шүүхийн зөвлөлийн 
ихэнхтэй нэгэн адилаар маш их эрх мэдлийг төвлөрүүлэн хэрэгжүүлж 
ирсэн байдаг. ШЕЗ нь шүүгчийг шилж олох, бодлого, менежмент, аж ахуй, 
төсвийг хэрэгжүүлэхээс гадна шүүгчийг түдгэлзүүлэх, огцруулахад маш ихээр 
оролцдог. Үүнээс болоод ШЕЗ шүүгчийн хараат бус байдлыг хамгаалахаасаа 
илүүтэй хараат бус байдалд нь халдаж, энэ төвлөрсөн эрх мэдлээ урвуулан 
ашиглах өндөр эрсдэлтэй болсон. 2019 онд Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, 
өөрчлөлтөөр шүүгчийг түдгэлзүүлэх, шүүгчийн сахилгын зөрчил гаргасан 
шүүгчийг огцруулах, сахилгын бусад шийтгэл ногдуулах чиг үүрэгтэй Шүүхийн 
сахилгын хороог бие даалган байгуулахаар заасан нь ШЕЗ дээр төвлөрсөн эрх 
мэдлийг багасгаж, Шүүхийн сахилгын хорооны ажилд зүй бусаар хутгалдан 
ордог байдал арилгахад чухал алхам болсон.

Монгол Улсад шүүгчийн хараат бус байдлыг хамгаалж, хариуцлагыг 
дээшлүүлэхийн тулд ШЕЗ-д хуулиар хэт төвлөрсөн эрх мэдлийг хасах эсхүл аль 
болох хуваарилж өөр өөр институцэд хариуцуулах шаардлага хэвээр байна. 
Жишээлбэл, Монгол Улсын Шүүхийн ерөнхий зөвлөл нь Шүүхийн захиргааны 
тухай 2012 оны хуулийн дагуу зөвхөн шүүхийн хараат бус байдлыг хамгаалахтай 
холбоотой төдийгүй аж ахуйн зохион байгуулалтаас эхлэн (материал, техник 
хангамж, шүүхийн тоног төхөөрөмж, 6.1.2), шүүхийн байрны эрүүл, аюулгүй 
орчныг бүрдүүлэх (6.1.7), шүүхийн барилга байгууламж барих, засвар хийх 
хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрийг төлөвлөх (6.1.9), шүүхийн тамгын газрын 
даргын ажлын гүйцэтгэлийн чанар, үр дүнг үнэлэх (7.1), шүүхийн санхүү, эдийн 
засаг, нягтлан бодох бүртгэлийн албыг зохион байгуулж, хянан шалгаж удирдах 
(7.1.14), шүүхийн тээвэр, холбоо, мэдээлэл шинжилгээ, программ хангамж 
болон шүүхийн эд хөрөнгийн ашиглалт, хамгаалалт, засвар үйлчилгээг зохион 
байгуулах (7.1.16, 7.1.17), шүүхийг тоног төхөөрөмж, засвар, үйлчилгээгээр 
хангах (7.1.18) зэрэг олон бүрэн эрхийг хэрэгжүүлдэг. ЕАБХАБ-ийн шинжээчид 
эдгээр бүх бүрэн эрхийг ШЕЗ-д төвлөрүүлж гүйцэтгүүлэх ёстой эсэхэд эргэлзэж 
үүнийгээ дараах байдлаар тайлбарласантай санал нэг байна:

Орон нутгийн шүүхүүдийн захиргааны болон аж ахуйн зохион байгуулалтын 
чанартай бүх чиг үүргийг бүрэн хянах нь Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөлийн зүгээс 
зохисгүй байдлаар оролцох эсвэл ялгавартай хандлагад хүргэж болзошгүй 
бөгөөд энэ нь шүүхийн бие даасан байдлыг алдагдуулж болзошгүй юм. 
Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөлд бус харин орон нутгийн шүүхийн Тамгын газрын 
даргад захирагдах шүүхийн менежерүүд эдгээр чиг үүргийг хэрэгжүүлвэл 
илүү үр дүнтэй байж болзошгүй юм. Орон нутгийн засаг захиргааны түвшинд 
захиргааны удирдлагын болон аж ахуйн зохион байгуулалтын асуудалд илүү үр 
дүнтэй хяналт тавих зорилгоор, нэн ялангуяа урьд өмнө энэ нь бэрхшээл үүсгэж 
байсан тохиолдолд, Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөл ба доод шатны шүүх хоорондын 
чиг үүргийн хуваарилалтыг дахин хянах шаардлагатай эсэхийг хууль эрх зүйн 
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баримт бичиг боловсруулагчид хэлэлцэх нь зүйтэй болно.54

Түүнчлэн, Шүүхийн захиргааны тухай 2012 оны хуулийн 7.1.21.в-д “хэргийн 
хөдөлгөөнийг судалж, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны бэлтгэл болон 
дараах үе шат тус бүрд зарцуулагдах хугацааны нэгдсэн стандартыг баталж 
мөрдүүлэх” бүрэн эрхийг ШЕЗ зөвлөл хэрэгжүүлэхээр заасан. Энэ заалтыг мөн 
дахин эргэж харж үзэхийг ЕАБХАБ-ын шинжээчид зөвлөжээ:

…7.1.21.в дахь заалтад зааснаар хэргийн хөдөлгөөнийг судалж, хэрэг 
хянан шийдвэрлэх ажиллагааны бэлтгэл болон дараах үе шат тус бүрд 
зарцуулагдах хугацааны нэгдсэн стандартыг баталж мөрдүүлэхээр заасан 
байна. Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны бэлтгэл үе шатуудын үргэлжлэх 
хугацаа тодорхой хэргийн нарийн төвөгтэй байдал, гол агуулга зэрэг олон 
хүчин зүйлээс хамаарах тул түүнийг төвлөрсөн байдлаар тогтооно гэдэг бараг 
боломжгүй юм. Дээрх хуулийн 7-р зүйлийн 7.1.21.в дахь заалтын үр дагвар нь 
шүүхийн хараат бус байдлыг ноцтой зөрчиж болзошгүй тул үүнийг бүхэлд нь 
дахин авч үзэх шаардлагатай юм. Ерөнхий зөвлөл нь бүх шатны шүүхүүдийн 
төсвийг ерөнхийлөн захирах эрхтэй (18-р зүйлийн 18.1.7 дахь заалт) бөгөөд 
энэ нь шүүхүүдийн үйл ажиллагаа, удирдлагад зохисгүй нөлөөлөл үзүүлэх, 
улмаар тэдний хараат бус байдлыг алдагдуулах эрсдэлтэй юм. Ийм эрх 
мэдлийн асуудлыг бүхэлд нь дахин авч үзэх шаардлагатай юм. Түүнчлэн, 
Ерөнхий зөвлөлийн зүгээс түүнд үйл ажиллагаагаа тайлагнадаг бүх шатны 
шүүхийн тамгын газарт хяналт тавих нь (Шүүхийн захиргааны тухай хуулийн 4 
дүгээр бүлгийг үзнэ үү) шүүхийн удирдлагад хөндлөнгөөс оролцох боломжийг 
бүрдүүлж өгөх магадлалтай ба энэ нь мөн л бэрхшээлийг дагуулж буй юм. 
Харин шүүхийн тамгын газрын дарга нар үйл ажиллагаагаа Ерөнхий шүүгчийн 
өмнө хариуцан тайлагнах, улмаар холбогдох нэмэлт өөрчлөлтийг Шүүхийн 
захиргааны тухай хуулийн 4 дүгээр бүлэгт, тэр дундаа 22-р зүйлд оруулахын 
зэрэгцээ шүүхүүдийн тамгын газрын үйл ажиллагаанд Ерөнхий зөвлөлийн 
зүгээс хяналт тавих тухай аливаа заалтыг хасах нь зохимжтой гэж үзнэ.55

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлд төвлөрүүлэх шаардлагагүй бүрэн эрхийг хасах.

54  ЕАБХАБ, “Монгол улсын шүүхийн тухай, Шүүхийн захиргааны болон шүүгчийн эрх зүйн 
байдлын тухай хуулинд өгөх санал дүгнэлт,” JUD-MNG/352/2020 [AlC], (Варшав хот, 
2020.3.03), §43.

55  ЕАБХАБ, “Монгол улсын шүүхийн тухай, Шүүхийн захиргааны болон шүүгчийн эрх зүйн 
байдлын тухай хуулинд өгөх санал дүгнэлт,” JUD-MNG/352/2020 [AlC], (Варшав хот, 
2020.3.03), §45.
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Санал: Засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн ШТХ-ийн төсөл (Ерөнхийлөгчийн 
төсөлд бас ийм заалтууд бий)-өөр дараах бүрэн эрхийг ШЕЗ-д өгөхөөр зааснаас 
татгалзах:

73.1.9. шүүхийн тамгын газрын ажлын үр дүн, түүний даргын ажил үүргийн 
хуваарийг тодорхойлох, ажлын гүйцэтгэлийн чанар, үр дүнг үнэлэх;

73.1.13. шүүхийн тамгын газар хэргийн хөдөлгөөний удирдлагын чиг үүргээ 
хэрэгжүүлж байгаа байдалд дүн шинжилгээ хийж, нэгдсэн аргачлал, 
загвар батлах, мөрдүүлэх;

73.1.18. шүүхийн тээвэр, холбоо, мэдээлэл шинжилгээ, программ хангамж, 
тэдгээрийн ашиглалт, хамгаалалт, засвар үйлчилгээг зохион 
байгуулах;

73.1.19. техник хэрэгсэл, түүнийг ашиглах мэргэжилтнээр хангаж, засвар 
үйлчилгээг зохион байгуулах;

73.1.20. шүүхийн нэгдсэн сүлжээнд шүүх болон шүүхийн захиргааны 
байгууллагыг холбож, түүнийг ашиглах техникийн нөхцөлөөр хангах;

73.1.21. шүүхийн байрны эрүүл, аюулгүй орчныг бүрдүүлэх, холбогдох дүрэм, 
журам баталж мөрдүүлэх;

74.1.9. Ерөнхий зөвлөлийн гүйцэтгэх нарийн бичгийн дарга, Улсын дээд 
шүүхээс бусад шүүхийн тамгын газрын даргыг томилох, чөлөөлөх;

76.1.4. шүүн таслах ажиллагааг хэвийн явуулах, мэтгэлцэх зарчмыг 
хэрэгжүүлэх, олон нийтэд нээлттэй байлгах, аюулгүй байдлыг хангах 
стандартад нийцсэн шүүхийн байр, хуралдааны танхим болон 
бусад барилга байгууламж барих, засвар хийх хөрөнгө оруулалтын 
эх үүсвэрийг төлөвлөх, зураг төсвийг захиалан боловсруулах, 
гүйцэтгэлийг хангах; 

76.1.5. Улсын дээд шүүхээс бусад шүүхийн санхүү, эдийн засаг, нягтлан 
бодох бүртгэлийн ажлыг зохион байгуулж, хянан шалгаж удирдах;

82.2. Ерөнхий зөвлөлийн дарга нь Ерөнхий зөвлөлийн ажлын алба, 
аймаг, нийслэл, сум буюу сум дундын, дүүргийн болон дагнасан 
шүүх, шүүхийн захиргааны бусад байгууллагын төсвийн ерөнхийлөн 
захирагч байна.

Е. ШЕЗ-ийн тайлан ба ил тод байдал

2019 оны нэмэлт, өөрчлөлтөөр Үндсэн хуулийн 49.5-т “шүүгчийн хараат бус 
байдлыг хангахтай холбоотой ШЕЗ-ийн тайланг Улсын дээд шүүхэд танилцуулна” 
гэсэн заалт орсонтой холбоотойгоор ШЕЗ-ийг Улсын дээд шүүхийн дор өгч, ШЕЗ-
ийн дотоод үйл ажиллагаанд нь оролцохоор байна  гэж шүүмжлэл гарч байсан. Ийм 
болгоомжлолыг ойлгож хуваалцаж байгаа ч дээрх заалтад ийм утга огт байхгүй. 
Энэ заалтаар Улсын дээд шүүхээс ШЕЗ-ийг удирдана, чиглүүлнэ, дотоод ажилд 
нь орно гэсэн агуулга байхгүй гэж УИХ-ын нэгдсэн хуралдааны болон Төрийн 
байгуулалтын байнгын хорооны протокол, албан дүгнэлтэд хангалттай тодорхой 
тусгагдсан. Өөрөөр хэлбэл, Улсын дээд шүүхийн шүүгчид санал, даалгавар өгч 
ШЕЗ түүнийх нь мөрөөр ажиллах гэсэн утга уг заалтад байхгүй.
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Венецийн комисс шүүхийн зөвлөлийн тайлантай холбогдуулан дараах 
зөвлөмжийг гаргажээ: “Шүүхийн зөвлөл үйл ажиллагаагаа нийтэд мэдээлэх 
үүрэг нь шүүхийн үйлчилгээний нөхцөл байдлын талаарх тайланг парламентад 
хүргүүлэх үүргийг багтааж болно. Гэвч, энэхүү тайлагнах үүрэг нь Шүүхийн 
дээд зөвлөлийг хууль тогтоох эсхүл гүйцэтгэх эрх мэдлийн өмнө албан ёсоор 
хариуцлага хүлээдэг нөхцөл рүү шилжүүлж болохгүй.”56 Үүнтэй адилаар 
ШЕЗ-ийн зөвхөн “шүүгчийн хараат бус байдлыг хангахтай холбоотой үйл 
ажиллагааны тайланг” Улсын дээд шүүхэд танилцуулах бөгөөд энэ нь ШЕЗ-
ийг Улсын дээд шүүхийн дор аваачиж түүний өмнө хариуцлага хүлээдэг байдал 
рүү аваачиж болохгүй юм. 

ШЕЗ-ийн бүх үйл ажиллагааны тайланг бус, харин зөвхөн шүүгчийн 
хараат бус байдлыг хэрхэн хангаж буй тухай тайланг л Улсын дээд шүүхэд 
танилцуулахаар Үндсэн хуулийн 49.5-т заасан. Улсын дээд шүүх болон ШЕЗ-
ийн аль аль нь Үндсэн хуулийн байгууллага тул ШЕЗ-ийн дарга эсхүл гишүүн 
уг тайланг Улсын дээд шүүх дээр очоод танилцуулах нь зохисгүй тул уг тайланг 
бичгээр гаргаад хүргүүлэх, эсхүл ШЕЗ-ийн гүйцэтгэх нарийн бичгийн дарга нь 
танилцуулахаар хуулиар зохицуулах шаардлагатай. Тийм учраас Үндсэн хуулийн 
49.5-т ШЕЗ-ийн тайланг хэн Улсын дээд шүүхэд танилцуулахыг заагаагүй. Гол 
санаа бол Үндсэн хуулийн 49.4-т заасан чиг үүрэг буюу шүүгчийн хараат бус 
байдлыг хангахтай холбоотой хийж байгаа ажлынхаа тайланг Дээд шүүхэд 
явуулах, түүгээр дамжуулж нийт шүүгчид, хуульчид болон олон нийтэд хүргэх 
эргэх хариуцлагын нэг хэлбэр юм. Ийм үзэл баримтлалаар орсон учраас үүгээр 
дагалдах хууль нь гарч хэрэгжих хэрэгтэй. 

Үндсэн хуулийн 49.5-т заасны дагуу “Шүүгчийн хараат бус байдлыг хангахтай 
холбоотой Зөвлөлийн үйл ажиллагааны тайланг Улсын дээд шүүхэд танилцуулна.” 
Үндсэн хуулийн энэхүү заалтыг хэрэгжүүлэх үүднээс Засгийн газрын өргөн 
мэдүүлсэн ШТХ-ийн төслийн 82.1.10-д “Шүүгчийн хараат бус байдлыг хангахтай 
холбоотой Ерөнхий зөвлөлийн үйл ажиллагааны тайланг Улсын дээд шүүхэд 
жил бүр танилцуулах”-аар тусгажээ. Гэвч, уг төслийн 82.1.11-т “Ерөнхий 
зөвлөлийн ажлын тайланг Шүүгчдийн зөвлөлд танилцуулах”-аар заасан 
нь Үндсэн хуулийн 49.5-т “Шүүгчийн хараат бус байдлыг хангахтай холбоотой 
Зөвлөлийн үйл ажиллагааны тайлан” гэснийг өргөжүүлсэн шинжтэй болжээ. 
Иймээс, Үндсэн хуулийн уг заалтын яг байгаа хүрээгээр нь тусгавал зохино. 

Санал: Засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн ШТХ-ийн төслийн 82.1.11-ийг бүхэлд 
нь хасах эсхүл “шүүгчийн хараат бус байдлыг хангахтай холбоотой Ерөнхий 
зөвлөлийн тайланг Шүүгчдийн зөвлөлд танилцуулах” гэж өөрчлөх.

56  CDL-AD(2014)008, Opinion on the draft Law on the High Judicial and Prosecutorial Council 
of Bosnia and Herzegovina, §§71, 72; CDL-AD(2008)006, Opinion on the Draft Law on the High 
Judicial Council of the Republic of Serbia, §§35, 36.
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Ерөнхий зөвлөлийн ажил гэдэг бол зөвхөн шүүгчдэд хамаатай бус нийт 
иргэний хараат бус, шударга шүүхээр шүүлгэх эрхийн баталгааны тухай 
учраас Ерөнхий зөвлөл ажлын дэлгэрэнгүй тайлангаа цахим хуудасдаа жил 
бүр хэвлэн нийтэлдэг байх, үүнтэй нь шүүгчид төдийгүй хуульчид, судлаачид, 
иргэд танилцах боломж бүрдэнэ. “Зөвлөл нь өөрийн үйл ажиллагааны 
талаарх тайлан, мэдээллийг өргөн хүрээнд түгээх замаар олон нийтийн өмнө 
хариуцлага хүлээдэг байх хэрэгтэй.”57 

ШЕЗ-ийн үйл ажиллагаа аль болох ил тод байх хэрэгтэй. Тус зөвлөл тайлангаа 
дээрх байдлаар шүүгчид болон олон нийтэд хүргэхээс гадна өдөр тутмын үйл 
ажиллагаа, ялангуяа шүүгчийн сонгон шалгаруулалттай холбоотой мэдээллээ 
өөрийн цахим хуудас болон бусад хэлбэрээр тогтмол нийтэд түгээж байх нь чухал. 

Шүүгчээр томилуулахаар нэр дэвшүүлэх зэрэг гол чиг үүргээ гүйцэтгэхтэй 
холбоотой ШЕЗ-ийн хуралдаанд хэвлэл, мэдээллийн хэрэгсэл, иргэний 
нийгмийн байгууллага, олон нийтийг оролцох боломжоор хангах нь зүйтэй. 
Шүүгчийг нэр дэвшүүлэхтэй холбоотой зэрэгтэй холбоотой зөвлөлийн 
хуралдаан нь олон нийтэд нээлттэй байх, хэвлэл мэдээлэл, иргэний нийгмийн 
байгууллага, олон нийт оролцох боломжоор хангахаар хуульчлахыг олон улсын 
сайн туршлага зөвлөж ирсэн.58 Жишээлбэл, Гүрж, Молдавт иргэний нийгмийн 
байгууллагууд шүүхийн зөвлөлийн хуралдааныг ажиглаж мониторинг хийх 
эрхтэй ажээ.59 Эцэст нь, “Шүүхийн зөвлөлийн шийдвэрийг хэвлэн нийтэлдэг 
байх хэрэгтэй.”60 

Санал: Засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн ШТХ-ийн төсөлд дараах заалтыг нэмж 
тусгах саналтай байна: 

“81.8. Ерөнхий зөвлөлийн хуралдааныг нээлттэй явуулах бөгөөд 
хуралдааныхаа товыг 3-аас доошгүй хоногийн өмнө зарлаж хэвлэл, 
мэдээллийн хэрэгсэл, нийгэмд үйлчилдэг төрийн бус байгууллага, 
сонирхсон иргэдийг танхимын багтаамжийн хүрээнд болон цахим 
хэлбэрээр оролцуулах боломжоор хангана.

81.9. Ерөнхий зөвлөл шийдвэрээ өөрийн цахим хуудсанд тогтмол нийтэлнэ. 
81.10. Ерөнхий зөвлөл ажлын тайлангаа цахим хуудсанд жил бүр нийтэлнэ.”

57  CDL-AD(2014)008, Opinion on the draft Law on the High Judicial and Prosecutorial Council 
of Bosnia and Herzegovina, §§71, 72; CDL-AD(2008)006, Opinion on the Draft Law on the High 
Judicial Council of the Republic of Serbia, §§35, 36.

58  OSCE/ODIHR, Final Opinion On Draft Amendments To The Act On The National Council Of The 
Judiciary And Certain Other Acts Of Poland, JUD-POL/305/2017, 20, 28; OSCE and Max Planck, 
“Kyiv Recommendations On Judicial Independence In Eastern Europe, South Caucasus And 
Central Asia: Judicial Administration, Selection and Accountability,” (Kyiv, 23-25 June 2010)

59  OSCE/ODIHR, Final Opinion On Draft Amendments To The Act On The National Council Of 
The Judiciary And Certain Other Acts Of Poland, JUD-POL/305/2017, 28. https://www.trends.
mn/n/5512

60  OSCE and Max Planck, “Kyiv Recommendations On Judicial Independence In Eastern Europe, 
South Caucasus And Central Asia: Judicial Administration, Selection and Accountability,” (Kyiv, 
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Ё. Шүүхийн мэргэшлийн хороог татан буулгаж шүүгчийг шилж олох ажлыг 
ШЕЗ-д хариуцуулах 

ШЕЗ болон Шүүхийн мэргэшлийн хороо шүүгчид нэр дэвшигчдээс шалгалт 
авч тэнцээгүйгээг нь хасаж, тэнцсэнг нь онооны дарааллаар эрэмбэлэн ШЕЗ-д 
хүргүүлэх, эдгээрээс ШЕЗ эрэмбэ харгалзахгүйгээр сонгож Ерөнхийлөгчид 
өргөн мэдүүлдэг хууль үйлчилж ирсэн. Энэ уламжлалт агуулгаар Ерөнхийлөгчийн 
төсөл (ШЭЗБСХТХ)-ийн 6.11-д “Мэргэшлийн хороо нэр дэвшигчээс шалгалт 
авч, хүн тус бүрээр гаргасан үнэлгээг онооны дарааллаар эрэмбэлэн холбогдох 
баримт бичгийн хамт Ерөнхий зөвлөлд долоо хоногийн дотор хүргүүлнэ,” 
7.1-д “Ерөнхий зөвлөл нь Мэргэшлийн хорооны үнэлгээг үндэслэн шүүгч, 
Ерөнхий шүүгчийн албан тушаалд томилуулах нэр дэвшигчээс зохих журмын 
дагуу санал хурааж, олонхийн санал авсан хүнийг шүүгч, Ерөнхий шүүгчээр 
томилуулахаар ажлын таван өдрийн дотор Ерөнхийлөгчид өргөн мэдүүлнэ” гэж 
тус тус заажээ. Мэргэшлийн хорооны үнэлгээгээр тогтоосон эрэмбийг зүгээр л 
олонхийн саналаар ямар ч үндэслэл хэлэхгүйгээр өөрчлөх нь мерит зарчимд 
харш юм. Жишээлбэл, Мэргэшлийн хорооны үнэлгээгээр 1-ээс 10 хүртэл 
дугаараар эрэмбэлэгдсэн нэр дэвшигчдээс 10 дахь буюу хамгийн сүүлийнхийг 
нь ямар ч үндэслэл хэлэхгүйгээр олонхын саналаар сонгох боломжтой нь 
мерит зарчим, түүний цаана буй хууль дээдлэх ёс болон ил тод байдлыг ноцтой 
зөрчдөг. Урьд өмнө нь, ШЕЗ Мэргэшлийн хорооны үнэлгээний эрэмбийг ийм 
байдлаар өөрчилж шүүгчид нэр дэвшигчийг Ерөнхийлөгчид санал болгож 
ирсэн нь олон жил шүүмжлэгдэж шүүгчийг шилж олох, томилох процессод 
олон нийтийн итгэлийг алдах шалтгаан болсон.61 Үүнтэй төстэй зохицуулалтын 
талаар Венецийн комисс Украинд дараах зөвлөмжийг хүргүүлжээ: “Шүүхийн 
мэргэшлийн дээд комиссын зөвлөмж нь объектив шалгуурт үндэслэж байхад 
Шүүхийн дээд зөвлөл хуулиар тодорхойлоогүй үндэслэлээр уг зөвлөмжөөс 
татгалзаж болохоор байгаа нь хачирхалтай. Энэ нь дур зоргоор шийдвэр 
гаргах үүд хаалгыг нээнэ. Шүүхийн дээд зөвлөлийн оройл (role)-ыг илүү ил тод 
болгохыг хүчтэйгээр зөвлөж байна” гэжээ.62

ШЕЗ нь Шүүхийн мэргэшлийн хорооны үнэлгээ процессын хувьд зөв явагдсан 
эсэхийг нягталсны үндсэн дээр уг үнэлгээний эрэмбээр хамгийн өндөр оноо 
авсан нэр дэвшигчийг томилуулахаар Ерөнхийлөгчид өргөн мэдүүлэх хувилбар 
байж болох ч энийг хуульчлах бодит боломж хязгаарлагдмал, Үндсэн хуулийн 
талаас эргэлзээтэй. ШЕЗ болон Мэргэшлийн хороо гэсэн давхардсан чиг 

23-25 June 2010) 4.
61  О.Мөнхсайхан, Монгол Улс дахь шүүгчийн сонгон шалгаруулалт: шүүгчид нэр дэвшигчийг 

үнэлэх ажиллагааг сайжруулах нь (Содпресс 2015), 57-60; Ж.Хунан, П.Баттулга, 
М.Мөнхжаргал, Шүүхийн бие даасан, шүүгчийн хараат бус байдлын баталгаа: шүүгчийн 
томилгоо (УБ, 2015), 68-74.

62  CDL-AD(2010)026, Joint opinion on the law on the judicial system and the status of judges of 
Ukraine by the Venice Commission and the Directorate of Co-operation within the Directorate 
General of Human Rights and Legal Affairs of the Council of Europe, §50.
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үүрэгтэй байгууллага байвал тухайн шалгалтыг авч сонгон шалгаруулалт хийж 
буйгийнх нь шийдвэрийг баримтлах нь зүйтэй гэж олон улсын сайн туршлага 
гэж үздэг бөгөөд ийм хувилбар нь Киевийн зөвлөмжөөр бас дэмжигдсэн 
байдаг.63 Өөрөөр хэлбэл, ШЕЗ нь Мэргэшлийн хорооны үнэлгээ процессын 
хувьд зөв явагдсан эсэхийг нягталсны үндсэн дээр уг үнэлгээний эрэмбээр 
хамгийн өндөр оноо авсан нэр дэвшигчийг томилуулахаар Ерөнхийлөгчид 
өргөн мэдүүлэх болно. Энэхүү хувилбар нь мерит зарчимд нийцэж ШЕЗ-ийн 
үзэмжээрээ сонголт хийх боломжийг хязгаарлаж буй ч хуульчдаас шүүгчийг 
шилж олохтой холбогдсон үүргийг ШЕЗ хэрэгжүүлнэ гэж Үндсэн хуулийн 49.4-т 
заасантай нийцэхгүй гэх шүүмжлэл тасрахгүй. Хэрэв ШЕЗ Мэргэшлийн хороог 
өөрөө байгуулж, ажиллах журмыг нь баталж, хяналт тавьж байвал уг үүргээ 
биелүүлсэн гэх үндэслэлтэй боловч үүнийг нийтлэгээр хүлээн зөвшөөрөхгүй 
байх магадлалтай.

ШЕЗ зөвхөн хуульд тодорхой заасан болзол, шаардлагыг хангаагүй гэсэн 
үндэслэлээр Шүүхийн мэргэшлийн хорооны үнэлгээний эрэмбийг өөрчлөн 
өргөн мэдүүлж болох ч энэ тохиолдолд түүнийхээ үндэслэлийг шийдвэртээ 
бичихийг ШЕЗ-д үүрэгжүүлэх хувилбар байж болно. Мэргэшлийн хорооны 
үнэлгээний эрэмбээс өөрөөр өргөн мэдүүлж буй бол түүнийхээ үндэслэлийг 
шийдвэртээ бичихийг ШЕЗ-д үүрэгжүүлэх.64 ШЕЗ-өөс уг эрэмбийг өөрчлөх 
болсон үндэслэл нь шүүгчид нэр дэвшигчийн ёс зүй, мэдлэг, ур чадвар, 
туршлага гэсэн шалгуурт үндэслэвэл зохилтой. ШЕЗ Мэргэшлийн хорооны 
бүрэлдэхүүнийг томилж, холбогдох журмыг нь баталж өгч буй тул хуульд 
тодорхой заасан болзол, шаардлагыг хангаагүй гэх үндэслэлээр л уг хорооны 
шалгалтын эрэмбийг өөрчилж болох бөгөөд энэ тохиолдолд заавал үндэслэл 
бүхий шийдвэр гаргадаг байх ёстой. Үгүй бол ШЕЗ-ийн нэр дэвшүүлж буй 
шийдвэрт олон нийт эргэлзэж шүүгчийн сонгон шалгаруулалтад итгэх олон 
нийтийн итгэл дээшлэхгүй. 

Засгийн газрын төсөл (ШТХ)-ийн 2020.01.31-ний хувилбарын 88.4-т 
“Мэргэшлийн хороо нэр дэвшигчээс шалгалт авч, хүн тус бүрээр гаргасан 
үнэлгээг онооны дарааллаар эрэмбэлэн холбогдох баримт бичгийн хамт 
Ерөнхий зөвлөлд 7 хоногийн дотор хүргүүлнэ,” 36.1-т “Шүүхийн ерөнхий 
зөвлөл нь Мэргэшлийн хорооны үнэлгээг үндэслэн Ерөнхий шүүгчийн 
албан тушаалд томилуулах нэр дэвшигчээс илээр санал хурааж, олонхийн 
санал авсан хүнийг шүүгч, Ерөнхий шүүгчээр томилуулахаар ажлын таван 

63  OSCE ODIHR and Max Planck, Kyiv Recommendations On Judicial Independence In Eastern 
Europe, South Caucasus And Central Asia: Judicial Administration, Selection and Accountabil-
ity, (Kyiv, 23-25 June 2010), 2.

64  Энэхүү хувилбарыг хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар дараах номоос дэлгэрэнгүй үзнэ үү: 
О.Мөнхсайхан, Монгол Улс дахь шүүгчийн сонгон шалгаруулалт: шүүгчид нэр дэвшигчийг 
үнэлэх ажиллагааг сайжруулах нь (Содпресс 2015), 50-57; Ж.Хунан, П.Баттулга, 
М.Мөнхжаргал, Шүүхийн бие даасан, шүүгчийн хараат бус байдлын баталгаа: шүүгчийн 
томилгоо (УБ, 2015), 68-74.
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өдрийн дотор Ерөнхийлөгчид өргөн мэдүүлнэ” гэж тус тус заасан байсан. 
ШЕЗ Мэргэшлийн хорооноос өгсөн онооны эрэмбийг үзэмжээрээ өөрчилдөг 
тухай шүүмжлэлийг ХЗДХЯ-ны ажлын хэсэг хүлээн авч, улмаар ШТХ-ийн 
төслийг эцэслэн боловсруулахдаа уг төслийн 89.4-т “Мэргэшлийн хороо 
нэр дэвшигчээс шалгалт авч, тэнцсэн нэр дэвшигчийн холбогдох баримт 
бичгийг Ерөнхий зөвлөлд долоо хоногийн дотор хүргүүлнэ” гэж өөрчилжээ. 
Эндээс үзэхэд Мэргэшлийн хороо нэр дэвшигчээс шалгалт авч тэнцсэн 
эсхүл тэнцээгүй гэж дүгнэх, умлаар зөвхөн тэнцсэн нэр дэвшигчийг Ерөнхий 
зөвлөл хүргүүлэхээр байна. Засгийн газрын төслийн 36.1-д “Шүүхийн ерөнхий 
зөвлөл нь Мэргэшлийн хорооны үнэлгээг үндэслэн энэ хуулийн 34.1-д заасан 
болзол, шаардлага хангасан нэр дэвшигчийг шүүгчээр томилуулахаар илээр 
санал хураан, шийдвэрлэж ажлын таван өдрийн дотор Ерөнхийлөгчид өргөн 
мэдүүлнэ” гэжээ. 

Мэргэшлийн хорооны шалгалтад тэнцсэн нэр дэвшигчдээс Ерөнхий зөвлөл 
сонгож Ерөнхийлөгчид өргөн мэдүүлэх зохицуулалт нь уг шалгалтад дээгүүр 
оноо авсан нэр дэвшигчийг бус, харин доогуур оноо авсан нэр дэвшигчийг 
өргөн мэдүүлсэн гэх шүүмжлэлийг хаах нэгэн хувилбар мөн бөгөөд ШТХ-
ын 2020.01.31-ний төслийн хувилбараас дэвшилттэй болжээ. Гэвч, энэхүү 
хувилбарт ч хэд хэдэн сул тал байна. Юуны өмнө, Мэргэшлийн хороо 
шалгалтдаа оноо хэдийгээр оноо тавьж эрэмбэлэхгүй байгаа ч уг шалгалтад 
тэнцсэн нэр дэвшигчдээс зарим нь маш сайн, зарим нь дунд зэрэг, зарим 
нь арай тааруу байна. Энэхүү ялгаатай байдал нь тэдгээр нэр дэвшигчдээс 
Ерөнхийлөгчид өргөн мэдүүлэхэд үндэслэл болохгүй хэвээр байх тул шүүгчийн 
сонгон шалгаруулалт дахь Мэргэшлийн хороо болон ШЕЗ-ийн хоорондын 
зөрчилт байдал агуулгаараа арилахгүй. Мөн, шүүгчид нэр дэвшигчээс 
шалгалт авч тэнцээгүйг нь Мэргэшлийн хороо хасаж буй нь Үндсэн хуулийн 
49 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсэгт зааснаар “хуульчдаас шүүгчийг шилж олох” 
ШЕЗ-ийн үүргийг хэрэгжүүлж буй хэрэг мөн. Ялангуяа, Мэргэшлийн хорооны 
бүрэлдэхүүний гуравны хоёрыг нь Шүүгчдийн зөвлөл гэх Үндсэн хуульд байхгүй 
институт сонгохоор уг төсөлд заасан учраас Мэргэшлийн хороог ШЕЗ-ийн дор 
буюу удирдлагад ажилладаг гэж үзэх боломжгүй юм. Өөрөөр хэлбэл, ШЕЗ-ийн 
“хуульчдаас шүүгчийг шилж олох” чиг үүргийг нь Шүүгчдийн зөвлөл гэх өөр 
институтээс байгуулсан Мэргэшлийн хороонд шилжүүлсэн явдал болно. 

ШЕЗ нь нэгэнт 10 гишүүнтэй болсон учраас өөрөө сонгон шалгаруулалтаа 
хийгээд хамгийн өндөр үнэлгээ авсан хуульчийг шүүгчээр томилуулахаар 
Ерөнхийлөгчид нэр дэвшүүлэхээр хуульчлах, улмаар Мэргэшлийн хороог 
татан буулгах саналтай байна. Энэхүү хувилбар бол ШТХ-ийн төслүүд дэх 
хувилбаруудаас олон талаар давуу. Нэгд, Үндсэн хуулийн 49.4-т заасан 
“хуульчдаас шүүгчийг шилж олох” хамгийн гол чиг үүргээ ШЕЗ бүрэн утгаар 
нь хэнтэй ч хуваалцахгүйгээр хэрэгжүүлж хариуцлагаа хүлээх боломжтой 
болно. Хоёрт, Мэргэшлийн хороо бус ШЕЗ өөрөө сонгон шалгаруулалтаа хийж 
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шүүгчид нэр дэвшүүлэх учраас ШЕЗ үзэмжээрээ сонголт хийсэн, шалгалтын 
онооны эрэмбийг баримталсангүй гэх мэт маргаан, хардлага гарахгүй болно, 
улмаар шүүгчийн сонгон шалгаруулалт болон шүүхэд итгэх олон нийтийн итгэл 
дээшилнэ. Гуравт, шүүгчид тавих болзол, шаардлагыг хангасан эсэхийг зөвхөн 
нэг бүрэлдэхүүн (ШЕЗ) маш сайн шалгасны үндсэн дээр эдгээрийг хамгийн сайн 
хангаж өндөр үнэлгээ авсан хүнийг шүүгчээр томилуулахаар нэр дэвшүүлэх 
учраас уг чиг үүргийг хэрэгжүүлэх өөр илүү бүтэц, бүрэлдэхүүнийг давхардуулан 
байгуулах шаардлагагүй, илүү үр нөлөөтэй тогтолцоо бүрдэнэ. Үндсэн хуулийн 
цэц, ШЕЗ, Шүүхийн сахилгын хороо, Хүний эрхийн үндэсний комисс хууль зүйн 
өндөр мэргэшилтэй иргэн ажиллахыг Үндсэн хууль болон хуулиар шаарддаг. 
Монгол Улс цөөн хүн амтайгаас ийм өндөр шаардлага хангасан иргэн цөөн 
учраас ШЕЗ-тэй давхардуулан Шүүхийн мэргэшлийн хороог байгуулбал хүн 
хүчний хүрэлцээ дутаж шаардлага хангахгүй хүмүүс томилогдох магадлалтай. 
Дөрөвт, Мэргэшлийн хороог татан буулгаад Шүүхийн ерөнхий зөвлөл өөрөө 
сонгон шалгаруулалтаа хийх энэхүү хувилбарыг хуульчилбал ШЕЗ-ийн бүх 
гишүүнийг орон тооны болгон ажиллуулах боломжтой эсхүл ШТХ-ийн төсөлд 
байгаа шиг зохицуулалт хийсэн ч орон тооны болон орон тооны бус 10 гишүүний 
хүчээр сонгон шалгаруулалтыг сайн хийх бүрэн боломжтой (одоогийн хууль 
болон ШТХ-ийн төслөөр Мэргэшлийн хорооны гишүүн нь бүгдээрээ орон 
тооны бус). Шүүхийн зөвлөлийн бүх гишүүний орон тооны албан тушаал дээр 
ажиллуулахыг Венецийн комисс зөвлөсөн.65 Тавд, Шүүхийн мэргэшлийн 
хороог татан буулгаж, шүүгчийн шилж олохажлыг ШЕЗ-д дангаар хариуцуулах 
нь олон улсын сайн туршлагад бүрэн нийцнэ. Шүүхийн зөвлөл болон Шүүхийн 
мэргэшлийн хороо гэсэн тусдаа байгууллагууд байх шаардлагагүй гэсэн байр 
суурийг Венецийн комисс илэрхийлжээ.66 Киевийн зөвлөмжид ч үүнийг байж 
болох хувилбар хэмээн хүлээн зөвшөөрчээ.67 

Санал: Шүүхийн мэргэшлийн хороог татан буулгаж, ШЕЗ-ийн гишүүд өөрсдөө 
шүүгчийн шалгалтыг авах замаар сонгон шалгаруулж, улмаар хамгийн өндөр 
үнэлгээ авсан эсхүл хамгийн олон саналаар дэмжигдсэн нэр дэвшигчийг 
Ерөнхийлөгчид санал болгохоор хуульчлах. 

65  CDL-AD(2013)034, Opinion on proposals amending the draft law on the amendments to the 
constitution to strengthen the independence of judges of Ukraine, §43

66  CDL-AD(2013)014, Opinion on the Draft Law on the amendments to the Constitution, Strength-
ening the Independence of Judges and on the Changes to the Constitution proposed by the 
Constitutional Assembly of Ukraine, §40.

67  OSCE ODIHR and Max Planck, Kyiv Recommendations On Judicial Independence In Eastern 
Europe, South Caucasus And Central Asia: Judicial Administration, Selection and Accountabil-
ity, (Kyiv, 23-25 June 2010), 2.
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Ж. Шүүхийн мэргэшлийн хорооны дүгнэлтийн дагуу шүүгчийг чөлөөлөх 
заалтыг хасах

Ерөнхийлөгчийн төсөл (ШТХ 61.6)-д “Мэргэшлийн хороо шүүгч, Ерөнхий 
шүүгчид нэр дэвшигчээс ...шалгалт авч, үнэлгээ өгөх, Шүүхийн сахилгын хорооны 
тогтоолыг үндэслэн шүүгчийн ажил хэргийн чадвар, мэргэшлийн түвшинг 
тогтоож дүгнэлт, зөвлөмж гаргах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ” гэж заажээ. Үүнтэй 
нэгэн адилаар Засгийн газрын төсөл (ШТХ)-ийн 87.8-д заасны дагуу Шүүхийн 
мэргэшлийн хороо (1) шүүгчид нэр дэвшигчээс шалгалт авч, үнэлгээ өгөх, (2) 
давж заалдах болон хяналтын шатны шүүхийн тогтоолыг үндэслэн шүүгчийн ажил 
хэргийн чадвар, мэргэшлийн түвшинг тогтоож дүгнэлт гаргах гэсэн хоёр төрлийн 
бүрэн эрх хэрэгжүүлнэ гэжээ. Мөн төслийн 87.9-т зааснаар “Мэргэшлийн хороо 
шүүгчийг ажил хэргийн чадвар, мэргэшлийн түвшингийн хувьд албан тушаалдаа 
тэнцэхгүй гэж үзэн дүгнэлт гаргасан бол Ерөнхий зөвлөлд хүргүүлнэ,” 41.2.9-
д “ажил хэргийн чадвар, мэргэшлийн түвшингээр шүүгчийн албан тушаалд 
тэнцэхгүй тухай Мэргэшлийн хорооны дүгнэлт гарсан” гэсэн үндэслэлээр Ерөнхий 
зөвлөл шүүгчийн бүрэн эрхийг дуусгавар болгохоор байна. 

Энэхүү өгүүллийн III бүлгийн Ё хэсэгт шүүгчийн сонгон шалгаруулалтыг 
ШЕЗ өөрөө бүрэн хариуцаж Мэргэшлийн хороог татан буулгах нь хамгийн сайн 
хувилбар гэсэн дүгнэлт хийсэн билээ. Үүнээс гадна ШТХ-ийн төслөөс Мэргэшлийн 
хороонд “шүүгчийн ажил хэргийн чадвар, мэргэшлийн түвшинг тогтоож дүгнэлт” 
гаргах, үүний мөрөөр шүүгчийг чөлөөлөх өгөх бүрэн эрхийг өгөх шаардлагагүй 
юм. Шүүгчийн ажил хэргийн чадвар, мэргэшлийн түвшин ноцтой алдагдсан 
тохиолдлууд олноор гардаг ч үүнийг зохистойгоор шийдвэрлэхгүй байгаа нь 
тулгамдсан асуудал болсон тул энэ асуудлыг шийдвэрлэх зохицуулалтыг хуульчлах 
шаардлагатай гэдэг дээр бүрэн санал нэг байгаа боловч Мэргэшлийн хороо энэ 
тухай дүгнэлт гаргаж чөлөөлөх байдлаар шийдвэрлэхээс татгалзах, харин олон 
улсад хэрэглэгддэг хүлээн зөвшөөрөгдсөн шийдлээс хуульчлах саналтай. Үүнд 
дөрвөн үндэслэл байна. 

Нэгд, Мэргэшлийн хороонд энэхүү бүрэн эрх олгосон зохицуулалт нь доод 
шатны шүүхийн шүүгчийн хараат бус байдлыг ноцтой эрсдэлд оруулахаар байна. 
Засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн ШТХ-ийн төслийн 58.1-т зааснаар “Шүүгч хэрэг, 
маргааныг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны журам болон хуулийн тодорхой заалтыг 
ноцтой зөрчсөн, хуулийг илтэд буруу хэрэглэсэн бол тухайн шүүгчийн шүүгчийн 
ажил хэргийн чадвар, мэргэшлийн түвшингийн талаар дүгнэлт гаргуулахаар давж 
заалдах болон хяналтын шатны шүүх бүрэлдэхүүн тогтоол гаргаж, Мэргэшлийн 
хороонд хүргүүлнэ.” Давж заалдах болон хяналтын шатны шүүхийн зүгээс доод 
шатны шүүхийн шийдсэн хэргийн зохих жумраар хянахаас гадна төсөлд буй 
энэхүү шинэ бүрэн эрхээ ашиглан тэдгээр шүүх, шүүгчдэд нөлөөлөх эсхүл тийнхүү 
ойлгогдох байдал үүсэх эрсдэлтэй байна. 

Хоёрт, Улсын дээд шүүхийн эсхүл давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчийн 
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мэргэжлийн түвшин, ажил хэргийн чадвар ноцтой алдагдсан асуудлыг шийдвэрлэх 
боломжгүй төсөл байна. ШТХ-ийн төслийн 58.1-т “…тухайн шүүгчийн шүүгчийн 
ажил хэргийн чадвар, мэргэшлийн түвшингийн талаар дүгнэлт гаргуулахаар давж 
заалдах болон хяналтын шатны шүүх бүрэлдэхүүн тогтоол гаргаж, Мэргэшлийн 
хороонд хүргүүлнэ” гэж зааснаас үзэхэд уг зохицуулалт зөвхөн анхан эсхүл 
давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчид хамаарахаар байна. Улсын дээд шүүхийн 
шүүгчийн ажил хэргийн чадвар, мэргэшлийн түвшин ноцтой алдагдсан асуудлыг 
хаана харьяалан шийдвэрлэх зохицулалт байхгүй. 

Гуравт, Шүүхийн сахилгын хорооны зэрэгцээ Шүүхийн мэргэшлийн хороо 
гэж тусдаа байгууллага байгуулж, “шүүгчийн ажил хэргийн чадвар, мэргэшлийн 
түвшинг тогтоож дүгнэлт” гаргах, үүний мөрөөр шүүгчийг чөлөөлөх зохицуулалттай 
өөр улсын сайн туршлага судалгааны явцад олдохгүй байна. Үүний оронд 
шүүхийн тухай хуульд “шүүгчийн ажил хэргийн чадвар, мэргэшил”-тэй холбоотой 
тодорхой зөрчлийг хуульчилж заагаад эдгээр зөрчлийг Сахилгын хороо (комисс, 
зөвлөл гэх мэт өөр өөр нэрлэгддэг)-нд харьяалуулж, бусад сахилгын зөрчилтэй 
нэгэн адил процессоор шийдвэрлүүлдэг. Жишээлбэл, хэрэг хуваарилах журмыг 
зөрчих; шүүгчийн албан үүргээ хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр биелүүлээгүй 
буюу зохисгүйгээр биелүүлэх; хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр албан ажлаа удаа 
дараа эсхүл олон хоногоор таслах; шүүн таслах үүргийнхээ дагуу шийдвэр гаргах 
эсхүл бусад ажиллагаатай холбоотой хуулиар тогтоосон хугацааг хүндэтгэн үзэх 
шалтгаангүйгээр удаа дараа эсхүл ноцтой зөрчих; харьяаллын дагуу явуулах 
үүрэгтэй хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг удаашруулах; шүүх хуралдаан, 
урьдчилсан хэлэлцүүлэг зэрэг нийтэд зарласан ажиллагааны товыг хүндэтгэн үзэх 
шалтгаангүйгээр удаа дараа зөрчих, эсхүл товлосон цагтаа ирэхгүй байх; хэрэг 
хянан шийдвэрлэх тухай эсхүл бусад хуулийн заавал биелүүлэх шинжтэй, илэрхий, 
тодорхой заалтыг шууд санаатай эсхүл хэт болгоомжгүйгээр зөрчих, хүндэтгэн үзэх 
шалтгаангүй байхад шүүхийн шийдвэрт шаардагдах үндэслэлийг огт бичээгүй 
нь шүүхийн эцсийн шийдвэрээр тогтоогдсон; шүүгчийн үүргээ гүйцэтгэх явцад 
мэргэжлийн наад захын мэдлэг, ур чадваргүйг нотолсон үйлдэл, эс үйлдэхүй 
гаргасан; Монгол Улсын Үндсэн хуулиар хамгаалсан хүний үндсэн эрх, эрх чөлөөний 
маргаангүй, тодорхой утгыг шууд санаатай эсхүл хэт болгоомжгүйгээр зөрчсөн гэх 
мэтийг Эх газрын төдийгүй Англи Америкийн тогтолцоотой улсуудад шүүгчийн 
сахилгын зөрчилд тооцож тогтоогдвол сахилгын шийтгэл хүлээлгэдэг байна. Энэ 
туршлагыг Монголд нэвтрүүлэх талаар энэхүү өгүүллийн дараагийн хэсэг буюу 
IV.А-д авч үзэх болно. 

Дөрөвт, Мэргэшлийн хороо нь шүүгчийн сонгон шалгаруулалт хийх зориулалтаар 
байгуулагдсан тул түүнд “шүүгчийн ажил хэргийн чадвар, мэргэшлийн түвшинг 
тогтоож дүгнэлт” гаргахад зайлшгүй шаардлагатай шударга процесс хэрэгждэггүй 
бөгөөд энэ талаарх хуулийн зохицуулалт төсөлд алга. Өөрөөр хэлбэл, буруутгагдаж 
буй шүүгч тайлбар, нотлох баримт гаргаж өгөх, үг хэлэх, өмгөөлөгч авах, өөрийнх 
нь асуудлыг шийдвэрлэх хуралдаанд биеэр оролцох гэх мэт шударгаар шүүлгэх 
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эрхийг эдэлдэггүй. Шүүгчийн ажил хэргийн чадвар, мэргэшилтэй холбоотой 
зөрчлийг хуульд тодорхой заагаад Шүүхийн сахилгын хороонд харьяалуулбал 
буруутгагдаж буй шүүгч нь сахилгын бусад зөрчилд буруутгагдаж буй шүүгчидтэй 
адил процессын эрхүүдээ бүрэн эдлэх боломжтой. Сахилгын хэрэг шийдвэрлэсэн 
Сахилгын хорооны шийдвэрт гаргасан гомдлыг Улсын дээд шүүхээр хянан 
шийдвэрлүүлэхээр төсөлд тусгасан учраас сахилгын хэрэг хянан шийдвэрлэх 
ажиллагаагаар шүүгчийн хараат бус байдлыг эрсдэлд оруулахаас сэргийлнэ. 

Засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн ШТХ-ийн төслийн 41.2.9-т “ажил хэргийн чадвар, 
мэргэшлийн түвшингээр шүүгчийн албан тушаалд тэнцэхгүй тухай Мэргэшлийн 
хорооны дүгнэлт гарсан” гэсэн үндэслэлээр Ерөнхий зөвлөл шүүгчийн бүрэн эрхийг 
дуусгавар болгосон бол тухайн шүүгч чөлөөлөгдсөнийхөө дараа уг шийдвэрийн 
талаар шүүхэд гомдол гаргах боломжтой. Шүүгчийг чөлөөлсөн үндэслэл хууль бус 
байсан нь шүүхийн шийдвэрээр тогтоогдсон бол шүүгчийн бүрэн эрхийг сэргээж 
цалин хөлсийг нөхөн олгох (ШТХ-ийн төсөл, 41.3)-оор заасан нь шүүгчийн хараат 
бус байдлыг хамгаалах нэгэн баталгаа мөн. Гэхдээ, ШТХ-ийн төслийн 41.2.9-т 
заасан үндэслэлээр уг шийдвэр гарахын өмнө холбогдох шүүгч өөрийн тайлбар, 
үндэслэл, нотлох баримтыг гаргаж өгөх, өөрийнхөө эсрэг үндэслэл, баримтыг 
няцаах, уг асуудлыг шийдвэрлэх хуралдаанд оролцох зэрэг шударга процессын 
эрхүүдийг эдэлдэг байх хэрэгтэй бөгөөд уг асуудлыг сахилгын зөрчил болгон 
хуульчилж Сахилгын хороонд харьяалуулснаар эдгээр эрхийг шүүгчид эдлүүлэх 
боломж бүрдэж, урвуулан ашиглагдахаас урьдчилан сэргийлнэ. Шүүгчийг ажил 
хэргийн чадвар, мэргэшлийн түвшингээр тэнцэхгүй гэсэн шийдвэр гарсны дараа 
л шүүхэд гомдол гаргах агуулгатай төстэй зохицуулалтыг шударгаар шүүлгэх эрхэд 
нийцэхгүй гэж Венецийн комисс үзэж байжээ.68

Санал. Засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн ШТХ-ийн төслийн 41.2.9-т “ажил хэргийн 
чадвар, мэргэшлийн түвшингийн хувьд шүүгчийн албан тушаалд тэнцэхгүй тухай 
Мэргэшлийн хорооны дүгнэлт гарсан,” 87.8-т “Мэргэшлийн хороо шүүгчид нэр 
дэвшигчээс энэ хуульд заасан шалгалт авч, үнэлгээ өгөх, давж заалдах болон 
хяналтын шатны шүүхийн тогтоолыг үндэслэн шүүгчийн ажил хэргийн чадвар, 
мэргэшлийн түвшинг тогтоож дүгнэлт гаргах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ,” 87.9-т 
“Мэргэшлийн хороо шүүгчийг ажил хэргийн чадвар, мэргэшлийн түвшингийн 
хувьд албан тушаалдаа тэнцэхгүй гэж үзэн дүгнэлт гаргасан бол Ерөнхий зөвлөлд 
хүргүүлнэ,” 58.1-т “Шүүгч хэрэг, маргааныг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны 
журам болон хуулийн тодорхой заалтыг ноцтой зөрчсөн, хуулийг илтэд буруу 
хэрэглэсэн бол тухайн шүүгчийн шүүгчийн ажил хэргийн чадвар, мэргэшлийн 
түвшингийн талаар дүгнэлт гаргуулахаар давж заалдах болон хяналтын шатны 
шүүх бүрэлдэхүүн тогтоол гаргаж, Мэргэшлийн хороонд хүргүүлнэ” гэж заасныг 
тус тус хасах, үүний оронд ШТХ-д шүүгчийн ажил хэргийн чадвар, мэргэшлийн 
түвшинг ноцтой алдагдсан тодорхой жишээг сахилгын зөрчлийн жагсаалтад 
оруулж Шүүхийн сахилгын хороонд харьяалуулж хянан шийдвэрлүүлэх.

68  European Commission For Democracy Through Law (Venice Commission), Opinion On Act 
CLXII Of 2011 On The Legal Status And Remuneration Of Judges And Act CLXI Of 2011 On The 
Organisation And Administration Of Courts Of Hungary, CDL-AD(2012)001, 22.
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IV. Шүүгчийн сахилга ба Шүүхийн сахилгын хороо
А. Сахилгын тодорхой зөрчлийн жагсаалтыг илүү дэлгэрэнгүй хуульчлах

Шүүгчийн сахилгын зөрчлийн тухай хэтэрхий бүрхэг агуулгатай ерөнхий 
тодорхойлолт өгөхөөс илүү сахилгын тодорхой зөрчлийн дэлгэрэнгүй жагсаалт 
гаргах нь олон улсын стандартад нийцсэн сайн туршлага юм.69 “Сахилгын 
зөрчил болохуйц үйл ажиллагаа аль болох хангалттай тодорхой болговол шүүгч 
өөрийнхөө үйл ажиллагааны үр дагаврыг урьдчилан таамаглаж зохицуулна. 
Мөн, сахилгын шийтгэл хүлээлгэх үндэслэлийг илүү тодорхой, нарийвчлан 
тодорхойлох нь тэдгээрийг хэрэглэхтэй холбоотой үзэмж, субъектив байдлыг 
хязгаарлахад тусалдаг.”70  

Нөгөө талаар, шүүгчийн сахилгын зөрчлийг бүгдийг нь зөвхөн хуульд 
нарийвчлан, тодорхой заах гэж оролдох нь бодитой биш төдийгүй зарим сөрөг 
үр дагавартай. Жишээлбэл, Италид нарийвчлан тодорхой хуульчилснаас бусад 
шүүгчийн үйлдэл, эс үйлдэхүйд сахилгын шийтгэл ногдуулж болохгүй байх 
хуулийг 2006 онд баталсан бөгөөд уг хуульд нийт 37 зөрчлийг тодорхойлжээ.71 
Италид шүүгчийн сахилгын зөрчлийн “бүрэн” жагсаалтыг хуульчилсан нь уг 
зөрчлийг хянан шийдвэрлэхэд үзэмжээр хандах явдлыг бууруулах, шүүгчид 
урьдчилан таамаглах боломж олгож буй ч хэд хэдэн асуудал үүсгэж байна. 
Юуны өмнө, сахилгын шийтгэл хүлээлгэх бүх үндэслэлийг нарийвчлан 
тодорхойлж жагсаах гэж оролдох нь сахилгын зөрчлийн хүрээг хэт явцууруулж, 
урьдчилан харж чадаагүй ч сахилгын шийтгэл заавал хүлээлгэх нөхцөлийг 
хамруулах боломжгүй болгоно.72 Өөрөөр хэлбэл, Италид нийгмийн болон шүүх 
69 CDL-AD(2014)006, Joint opinion of the Venice Commission and the Directorate of Human 

Rights (DHR) of the Directorate General of Human Rights and Rule of Law of the Council of 
Europe, and of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (OSCE/ODIHR) 
on the draft law on disciplinary liability of judges of the Republic of Moldova, §15

70 CDL-AD(2014)018, Joint opinion of the Venice Commission and OSCE/ODIHR on the draft 
amendments to the legal framework on the disciplinary responsibility of judges in the Kyrgyz 
Republic, § 24; CDL-AD(2014)008, Opinion on the draft Law on the High Judicial and Prosecu-
torial Council of Bosnia and Herzegovina, §90.

71 Giuseppe Di Federico, “Judicial Independence in Italy,” in Judicial Independence in Transition, ed. 
Anja Seibert-Fohr (Springer Science & Business Media, 2012), 380.the question of implementation is 
largely unexplored. This book describes judicial independence as a central aspect of the rule of law in 
different stages of transition to democracy. The collection of state-specific studies explores the legal 
situation of judiciaries in twenty states from North America, over Western, Central and South-East-
ern Europe to post-Soviet states and engages in a comparative legal analysis. Through a detailed 
account of the current situation it takes stocks, considers advances in and shortcomings of judicial 
reform and offers advice for future strategies. The book shows that the implementation of judicial 
independence requires continuous efforts, not only in countries in transition but also in established 
democracies which are confronted with ever new challenges.”,”ISBN”:”978-3-642-28299-7”,”lan-
guage”:”en”,”author”:[{“family”:”Di Federico”,”given”:”Giuseppe”}],”editor”:[{“family”:”Seib-
ert-Fohr”,”given”:”Anja”}],”issued”:{“date-parts”:[[“2012”]]}},”locator”:”381”}],”schema”:”https://
github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json”} 

72  OSCE ODIHR and Max Planck, Judicial Independence In Eastern Europe, South Caucasus And 
Central Asia: Judicial Administration, Selection and Accountability, (Expert Meeting in Kyiv, 23-
25 June 2010), 13.
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эрх мэдлийн хүрээнд төлөвшсөн ёс зүйн мэдрэмжтэй илт зөрчилдсөн ч тухайн 
зөрчил нь хуульд тодорхой, илэрхий тусгагдаагүй төдийгөөр ямар ч шийтгэл 
хүлээхгүй өнгөрөх “хийдэл” үүсгэжээ.73 Шүүгчийн ёс зүйг ноцтой зөрчсөн 
сахилгын зөрчилд хариуцлага хүлээлгэхгүй байх нь шүүхэд итгэх олон нийтийн 
итгэлд ноцтой хохирол учруулдаг. Мөн, Италид сахилгын зөрчлийг бүгдийг нь 
жагсааж буй нь шүүгчийн үйл ажиллагаанд тавигдах стандартыг өсгөх биш 
харин ч хэт доош буулгасан гэж шүүмжлэгддэг.74 

Шүүхийн тухай хуульд шүүгчийн сахилгын зөрчлийн тодорхой жагсаалтыг 
дэлгэрэнгүй заахын зэрэгцээ уг жагсаалтад багтахгүй зөрчлийг шийдвэрлэх 
боломжийг олгох хоёр янзын туршлага байна. Нэг дэх арга нь шүүхийн тухай 
хуульд тодорхой зөрчлийг жагсаахын зэрэгцээ түүнд дурдагдаагүй зөрчлийг 
багтаахуйц ерөнхий хэллэгтэй зөрчлийг заах зохицуулалт. Жишээлбэл, 
Нидерландын Шүүхийн албан хаагчийн тухай хуулийн аль нэг заалтыг зөрчсөн 
эсхүл сайн шүүгчид зохихгүй үйлдэл, эс үйлдэхүй гаргасан бол сахилгын 
шийтгэл ногдуулахаар хуульчилсан.75 Хоёр дахь арга нь хуульд сахилгын 
тодорхой зөрчлийг боломжит хэмжээнд жагсаахын зэрэгцээ шүүгчийн ёс зүйн 
дүрмийг ноцтой зөрчсөнийг сахилгын зөрчилд тооцож шийтгэхээр хуульчлах 
зохицуулалт. Жишээлбэл, Гүрж, Хорват, Болгар, Латви, Литви, Монгол.76 Эдгээр 
хоёр аргын аль нэгийг эсхүл аль алийг нь зэрэг хэрэглэсэн улсууд ч бий. 

Засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн ШТХ-ийн төслийн 52 дугаар зүйлд шүүгчид 
хориглох зүйлийг жагсаагаад эдгээрээс зөрчвөл сахилгын шийтгэл хүлээлгэхээр 
заах аргыг хэрэглэсэн нь олон улсын сайн туршлагад нийцэж байна. Сахилгын 
зөрчлийг ийнхүү тодорхой жагсаах нь Сахилгын хорооны бүрэлдэхүүн болон 
түүний шийдвэрийг гомдлоор хянах Улсын дээд шүүхийн шүүгчдийн үзэмжээрээ 
хандах байдлыг хязгаарлах, юу хориглогдож, ямар үүрэг хүлээж буйг шүүгч 
урьдчилан мэдэж биелүүлэх, сахилгын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зэрэг ач 
холбогдолтой юм. Монгол Улсад гарч байсан шүүгчийн сахилгын зөрчил болон 
олон улсын харьцуулалтад үндэслэн ШТХ-ийн төслийн 52-р зүйлээр шүүгчид 
хориглох зүйлийг илүү олон тооны тодорхой, нарийвчилсан хориглолтоор 
баяжуулан хуульчилбал маргаантай гэсэн шалтгаанаар хариуцлагаас 
зайлсхийхээс сэргийлэхийн зэрэгцээ шүүгчид урьдчилан харж үйл ажиллагаа 
зохицуулах боломж олгож шүүгчийн хараат бус байдлыг хамгаалах, улмаар 
шүүхэд итгэх итгэлийг хамгаалах ач холбогдолтой юм. 
73  Luigi D’Alessandro, Matteo Marini, Roberta Mariscotti, “The Transition From Case Law To The 

Codification Of Disciplinary Violations In The Italian Reform Of The Judicial System: Effects On 
Freedom Of Expression And Association,” THEMIS 2011 (BORDEAUX 25TH – 27TH MAY 2011), 4.

74  Мөн тэнд.
75  Нидерландын Шүүгчийн албан хаагчийн тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 1.
76  Гүржийн Шүүгчийн сахилгын хариуцлагын болон сахилгын процессын тухай хуулийг 2.2.i; 

Хорват Улсын Шүүхийн зөвлөлийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн (2)1; Болгарын Шүүхийн 
тогтолцооны тухай хуулийн 307(4)3.

 Латвийн Шүүгчийн сахилгын хариуцлагын хуулийн 1(1)3; Литвийн шүүхийн тухай хуулийн 
83.1.1).
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Ерөнхийлөгчийн (ШЭЗБСХТХ 3.1.3, 3.1.4)-өөр “сахилгын зөрчил”-д 
“мэргэжлийн илэрхий алдаа”-г багтааж, “шүүгчийн мэргэжлийн илэрхий 
алдаа” гэж хуулийг санаатай зөрчсөн эсхүл албан үүрэгтээ илт хайнга 
хандсан үйлдлийг хэлнэ гэж тодорхойлсон. Улмаар уг төсөл  (ШЭЗБСХТХ 
25.1.21-28)-д шүүгчийн мэргэжлийн илэрхий алдааны агуулгатай сахилгын 
зөрчлийн жагсаалтыг гаргасан нь олон улсын сайн туршлагад илүү ойртсон 
байна.77 Гэхдээ, Ерөнхийлөгчийн төсөл (ШТХ 61.6, 61.7)-д Мэргэшлийн хороо 
“Шүүхийн сахилгын хорооны тогтоолыг үндэслэн шүүгчийн ажил хэргийн 
чадвар, мэргэшлийн түвшинг тогтоож дүгнэлт, зөвлөмж гаргах бүрэн эрхийг 
хэрэгжүүлнэ,” энэ “дүгнэлт шүүгчийг ажил хэргийн чадвар, мэргэшлийн 
түвшингийн хувьд албан тушаалдаа тэнцэхгүй гэж гаргасан бол Ерөнхий 
зөвлөлд хүргүүлнэ” гэж заасан байна. Эндээс үзэхэд Шүүхийн сахилгын 
хороо нь ШЭЗБСХТХ 25.1.21-25.1.28-д жагсаасан илэрхий мэргэжлийн алдааг 
бие даагаад шийдвэрлэх мэт боловч нөгөө талаар “шүүгчийг ажил хэргийн 
чадвар, мэргэшлийн түвшингийн хувьд албан тушаалдаа тэнцэхгүй” асуудлаар 
Мэргэшлийн хороонд хандаж дүгнүүлэх зохицуулалт нь харьяаллын давхардал, 
ойлгомжгүй, үр нөлөөгүй байдал үүсгэх талтай. 

77  Ерөнхийлөгчийн төсөл (ШЭЗБСХТХ 25.1.21-28)-д дараах байдлаар ийм сахилгын зөрчлийн 
жагсаалтыг нэмжээ:

 “…25.1.21.Үндсэн хуульд заасан хүний эрх, эрх чөлөөний маргаангүй утгыг зөрчих;
 25.1.22.шүүхэд итгэх иргэдийн итгэлийг алдагдуулсан үйлдэл, эс үйлдэхүй гаргах;
 25.1.23.хуулийг зориудаар, эсхүл илтэд хайхрамжгүйгээр буруу тайлбарлан хэрэглэх;
 25.1.24.хэрэглэвэл зохих хуулийг зориудаар, эсхүл илтэд хайхрамжгүйгээр хэрэглэхгүй 

байх;
 25.1.25.хэрэг хянан шийдвэрлэх хуулиар тогтоосон хугацааг үндэслэлгүйгээр удаа дараа 

хэтрүүлэх;
 25.1.26.шүүхийн шийдвэрт нөлөөлөхүйц байдлаар хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны 

журмыг зөрчих;
 25.1.27.шүүхийн шийдвэрт санаатайгаар худал мэдээ баримт, утга агуулга бичих, эсхүл 

мэдээ баримт, тайлбар, үндэслэлийг зориудаар болон илтэд хайхрамжгүйгээр орхих;
 25.1.28.шүүх хуралдааны болон хэрэг хянан шийдвэрлэх бусад ажиллагааны тэмдэглэлийг 

зориудаар өөрчлөх, засварлах, үг үсэг, утга агуулга нэмэх буюу хасах.”
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Санал: Засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн ШТХ-ийн төслийн 52 дугаар зүйлд жагсаасан хориглох 
зүйл дээр дараахыг нэмж хуульчлах саналтай байна:

1. шүүгч, прокурор, хуульч, өмгөөлөгч, цагдаагийн албан хаагчтай эсхүл шүүн таслах ажлын явцад 
хуулийн этгээд, иргэнтэй доромжилсон эсхүл үл хүндэтгэсэн байдлаар харьцах;78   
 

2. хэрэг хуваарилах журмыг зөрчих;79

3. шүүгчийн албан үүргээ хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр биелүүлээгүй буюу зохисгүйгээр 
биелүүлэх;80

4. хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр албан ажлаа удаа дараа эсхүл олон хоногоор таслах;81 
5. шүүн таслах үүргийнхээ дагуу шийдвэр гаргах эсхүл бусад ажиллагаатай холбоотой хуулиар 

тогтоосон хугацааг хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр удаа дараа эсхүл ноцтой зөрчих;82

78  Испани Улсын Шүүхийн тухай органик хуулийн 419.2; Молдавын Шүүгчийн сахилгын 
хариуцлагын тухай хуулийн 4(1)k, Румын Улсын Шүүгч болон прокурорын эрх зүйн байдлын 
тухай хуулийн 99(1)k; “The Italian Judicial system,” 42. Мөн, ХБНГУ-д шүүгчийн чиг үүргээ 
гүйцэтгэж буй арга хэлбэр, жишээлбэл хэргийн талуудтай харьцаж буй байдал, хянан 
шийдвэрлэх ажиллагааны дэгтэй байдал сахилгын процедураар хянаж болдог байна. Seib-
ert-Fohr, “Judicial Independence in Germany,” 487.the question of implementation is large-
ly unexplored. This book describes judicial independence as a central aspect of the rule of 
law in different stages of transition to democracy. The collection of state-specific studies ex-
plores the legal situation of judiciaries in twenty states from North America, over Western, 
Central and South-Eastern Europe to post-Soviet states and engages in a comparative le-
gal analysis. Through a detailed account of the current situation it takes stocks, considers 
advances in and shortcomings of judicial reform and offers advice for future strategies. The 
book shows that the implementation of judicial independence requires continuous efforts, not 
only in countries in transition but also in established democracies which are confronted with 
ever new challenges.”,”ISBN”:”978-3-642-28299-7”,”language”:”en”,”author”:[{“family”:”-
Seibert-Fohr”,”given”:”Anja”}],”editor”:[{“family”:”Seibert-Fohr”,”given”:”Anja”}],”issued”:{“-
date-parts”:[[“2012”]]}},”locator”:”487”}],”schema”:”https://github.com/citation-style-lan-
guage/schema/raw/master/csl-citation.json”} 

79  Румын Улсын Шүүгч болон прокурорын эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 99(1)n;
80  Гүржийн Шүүгчийн сахилгын хариуцлагын болон сахилгын процессын тухай хуулийг 2.2.f, 

Румын Улсын Шүүгч болон прокурорын эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 99(1)g, Болгарын 
Шүүхийн тогтолцооны тухай хуулийн 307(4)5, Латвийн Шүүгчийн сахилгын хариуцлагын  
хуулийн 1(1)2; Литвийн шүүхийн тухай хуулийн 83.3); Молдавын Шүүгчийн сахилгын 
хариуцлагын тухай хуулийн 4(1)j, Zoltan Fleck, “Judicial Independence in Hungary,” in Judi-
cial Independence in Transition, ed. Anja Seibert-Fohr (Springer Science & Business Media, 
2012), 814.the question of implementation is largely unexplored. This book describes judicial 
independence as a central aspect of the rule of law in different stages of transition to democ-
racy. The collection of state-specific studies explores the legal situation of judiciaries in twenty 
states from North America, over Western, Central and South-Eastern Europe to post-Soviet 
states and engages in a comparative legal analysis. Through a detailed account of the current 
situation it takes stocks, considers advances in and shortcomings of judicial reform and offers 
advice for future strategies. The book shows that the implementation of judicial independence 
requires continuous efforts, not only in countries in transition but also in established democ-
racies which are confronted with ever new challenges.”,”ISBN”:”978-3-642-28299-7”,”lan-
guage”:”en”,”author”:[{“family”:”Fleck”,”given”:”Zoltan”}],”editor”:[{“family”:”Seibert-Fohr”,”-
given”:”Anja”}],”issued”:{“date-parts”:[[“2012”]]}},”locator”:”815”}],”schema”:”https://github.
com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json”} 

81  Испани Улсын Шүүхийн тухай органик хуулийн 419.4, 418.9, 417.19, Румын Улсын Шүүгч 
болон прокурорын эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 99(1)j;

82  Испани Улсын Шүүхийн тухай органик хуулийн 419.3; Румын Улсын Шүүгч болон прокурорын эрх зүйн 
байдлын тухай хуулийн 99(1)е; Мөн, Бельгид шүүхийн шийдвэрээ гаргахгүй бол сахилгын шийтгэл 
хүлээлгэдэг байна; Молдавын Шүүгчийн сахилгын хариуцлагын тухай хуулийн 4(1)g, Benoit Alle-
meersch, Andre Alen and Benjamin Dalle, “Judicial Independence in Begium,” in Judicial Independence 
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6. харьяаллын дагуу явуулах үүрэгтэй хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг удаашруулах;83 
7. шүүх хуралдаан, урьдчилсан хэлэлцүүлэг зэрэг нийтэд зарласан ажиллагааны товыг хүндэтгэн 

үзэх шалтгаангүйгээр удаа дараа зөрчих, эсхүл товлосон цагтаа ирэхгүй байх;84

8. хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай эсхүл бусад хуулийн заавал биелүүлэх шинжтэй, илэрхий, 
тодорхой заалтыг шууд санаатай эсхүл хэт болгоомжгүйгээр зөрчих,85

9. хүндэтгэн үзэх шалтгаангүй байхад шүүхийн шийдвэрт шаардагдах үндэслэлийг огт бичээгүй 
нь шүүхийн эцсийн шийдвэрээр тогтоогдсон;86

in Transition, ed. Harold Epineuse and Anja Seibert-Fohr (Springer Science & Business Media, 2012), 332; 
Мөн, ХБНГУ-д шүүгчийн чиг үүргээ гүйцэтгэж буй арга хэлбэр, жишээлбэл шүүх хуралдааны товыг 
цагтаа эхлүүлж буй байдал, цаг барьж буй байдал сахилгын процедураар хянаж болдог байна. Seib-
ert-Fohr, “Judicial Independence in Germany,” 487.the question of implementation is largely unexplored. 
This book describes judicial independence as a central aspect of the rule of law in different stages of tran-
sition to democracy. The collection of state-specific studies explores the legal situation of judiciaries in 
twenty states from North America, over Western, Central and South-Eastern Europe to post-Soviet states 
and engages in a comparative legal analysis. Through a detailed account of the current situation it takes 
stocks, considers advances in and shortcomings of judicial reform and offers advice for future strategies. 
The book shows that the implementation of judicial independence requires continuous efforts, not only in 
countries in transition but also in established democracies which are confronted with ever new challeng-
es.”,”ISBN”:”978-3-642-28299-7”,”language”:”en”,”author”:[{“family”:”Seibert-Fohr”,”given”:”Anja”}],”ed-
itor”:[{“family”:”Seibert-Fohr”,”given”:”Anja”}],”issued”:{“date-parts”:[[“2012”]]}},”locator”:”487”}],”sche-
ma”:”https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json”} 

83 Испани Улсын Шүүхийн тухай органик хуулийн 418.11, 417.9, Румын Улсын Шүүгч болон 
прокурорын эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 99(1)i; Гүржийн Шүүгчийн сахилгын хариуцлагын 
болон сахилгын процессын тухай хуулийг 2.2.e, Болгарын Шүүхийн тогтолцооны тухай 
хуулийн 307(4)2.

84 Испани Улсын Шүүхийн тухай органик хуулийн 418.10, Румын Улсын Шүүгч болон прокурорын 
эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 99(1)h;

85  Молдавын Шүүгчийн сахилгын хариуцлагын тухай хуулийн 4(1)i. Ийм үйлдэл, эс үйлдэхүйг 
АНУ-д мөн шүүгчийн сахилгын зөрчилд тооцон шийтгэдэг байна. Cynthia Gray, “The Line 
Between Legal Error and Judicial Misconduct: Balancing Judicial Independence and Account-
ability,” Hofstra Law Review 32, no. 4 (2004). ХБНГУ-д мөн хуулийг илэрхий зөрчсөн шүүгчийн 
алдаатай шийдвэрийг үйлчилгээний шүүх хянаж байсан бөгөөд энэ нь хууль дээдлэх ёсыг 
сахиулахад зайлшгүй гэж үздэг байна. Жишээлбэл, Шүүхийн тухай хуулийг зөрчиж шүүхийн 
танхимаас өмгөөлөгчийг албадан гаргахыг тушаасан шүүгч дээр ийм хяналт хэрэгжүүлсэн 
гэж бичжээ. Seibert-Fohr, “Judicial Independence in Germany,” 487-488.the question of imple-
mentation is largely unexplored. This book describes judicial independence as a central aspect 
of the rule of law in different stages of transition to democracy. The collection of state-specific 
studies explores the legal situation of judiciaries in twenty states from North America, over 
Western, Central and South-Eastern Europe to post-Soviet states and engages in a compar-
ative legal analysis. Through a detailed account of the current situation it takes stocks, con-
siders advances in and shortcomings of judicial reform and offers advice for future strategies. 
The book shows that the implementation of judicial independence requires continuous efforts, 
not only in countries in transition but also in established democracies which are confronted 
with ever new challenges.”,”ISBN”:”978-3-642-28299-7”,”language”:”en”,”author”:[{“family”:”-
Seibert-Fohr”,”given”:”Anja”}],”editor”:[{“family”:”Seibert-Fohr”,”given”:”Anja”}],”issued”:{“-
date-parts”:[[“2012”]]}},”locator”:”487”}],”schema”:”https://github.com/citation-style-lan-
guage/schema/raw/master/csl-citation.json”}   Түүнчлэн, АНУ-д мужийн шүүхийн сахилгын 
хороо илэрхий, тодорхойлогдсон хуулийн хэм хэмжээг зөрчсөн, эсхүл процессын чухал 
шаардлагыг үл тоосон бол шүүгчийн үйл ажиллагааг хянаж шийдвэрлэж болдог. Cynthia 
Gray, “The Line Between Legal Error and Judicial Misconduct: Balancing Judicial Indepen-
dence and Accountability,” Hofstra Law Review 32, no. 4 (2004).

86  Испани Улсын Шүүхийн тухай органик хуулийн 417.15; Benoit Allemeersch, Andre Alen and 
Benjamin Dalle, “Judicial Independence in Begium,” in Judicial Independence in Transition, ed. 
Harold Epineuse and Anja Seibert-Fohr (Springer Science & Business Media, 2012), 354;  
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10. шүүгчийн үүргээ гүйцэтгэх явцад мэргэжлийн наад захын мэдлэг, ур чадваргүйг нотолсон 
үйлдэл, эс үйлдэхүй гаргасан;87 

11. Монгол Улсын Үндсэн хуулиар хамгаалсан хүний үндсэн эрх, эрх чөлөөний маргаангүй, тодорхой 
утгыг шууд санаатай эсхүл хэт болгоомжгүйгээр зөрчсөн,88

12. Ерөнхий зөвлөл эсхүл шүүхээс хууль ёсны чиг үүргээ хэрэгжүүлэх явцад хүргүүлсэн мэдэгдлийг 
зөрчих, үл тоох;89 

13. сахилгын зөрчлийн талаарх гомдол шалгах, хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд саад учруулах;90

14. шүүгчийн албан тушаал хашдаг гэж дурдагдсан арга хэмжээ дээр төрийн болон орон нутгийн 
байгууллага, алба тушаалтныг сайшаах, эсхүл зэмлэх;91 

15. өөрийн гаргасан шүүхийн шийдвэрт зохисгүй, үл хүндэтгэсэн, доромжилсон хэллэг хэрэглэх 
(энэ тохиолдолд тухайн шийдвэрийг хуульд заасны дагуу хянасан шүүхийн шийдвэрт үндэслэн 
шийдвэрлэнэ);92 

16. шүүн таслах үүргээ гүйцэтгэх явцад шууд санаатай эсхүл хэт болгоомжгүй үйлдэл, эс үйлдэхүй 
гаргасны улмаар иргэн, хуулийн этгээдэд гэм хор учруулсан;93 

17. хууль заасны дагуу татгалзан гарах үүрэгтэйгээ мэдсээр байж татгалзан гараагүй;94

18. өөрийн, гэр бүлийн гишүүний, эсхүл албан байгууллагын эрх ашиг хөндөгдсөнөөс бусад 
тохиолдолд гуравдагч этгээдийн хууль ёсны төлөөлөгч байх, хууль зүйн зөвлөгөө өгөх; 95 

19. хуульд заасны дагуу зөвшөөрөл авах, татгалзан гарах, нэмэгдэл, урамшуулал, тэтгэлэг авах 
зорилгоор худал мэдээлэх эсхүл төөрөгдүүлэх;96 

20. өөрийн эсхүл бусдын хувийн ашиг сонирхлыг хангах, давуу байдал олж авахын тулд шүүгчийн 
албан тушаалын нэр хүндийг урвуулан ашиглах, бусад этгээдэд тийнхүү ашиглахыг зөвшөөрөх;97

21. шүүн таслах үүргээ гүйцэтгэх явцад эсхүл бусад үед шүүхийн нэр хүнд болон шүүхэд итгэх олон 
нийтийн итгэлийг унагасан үйлдэл, эс үйлдэхүй гаргасан.98

87 Испани Улсын Шүүхийн тухай органик хуулийн 417.14, Молдавын Шүүгчийн сахилгын 
хариуцлагын тухай хуулийн 4(1)с; “The Italian Judicial system,” 42. 

88 Молдавын Шүүгчийн сахилгын хариуцлагын тухай хуулийн 4(1)b. Түүнчлэн, АНУ-д мужийн 
шүүхийн сахилгын хороо үндсэн эрхийг зөрчсөн бол тухайн шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэн 
хянаж шийдвэрлэж болдог. Cynthia Gray, “The Line Between Legal Error and Judicial Miscon-
duct: Balancing Judicial Independence and Accountability,” Hofstra Law Review 32, no. 4 (2004).

89 Испани Улсын Шүүхийн тухай органик хуулийн 419.5, 418.12, 
90 Испани Улсын Шүүхийн тухай органик хуулийн 419.5, 418.17; Молдавын Шүүгчийн сахилгын 

хариуцлагын тухай хуулийн 4(1)n, Гүржийн Шүүгчийн сахилгын хариуцлагын болон сахилгын 
процессын тухай хуулийг 2.2.g,

91 Испани Улсын Шүүхийн тухай органик хуулийн 418.3
92 Испани Улсын Шүүхийн тухай органик хуулийн 418.6
93 Испани Улсын Шүүхийн тухай органик хуулийн 417.5. Мөн, тус хуулийн 296 дугаар зүйлийн 2 

дахь хэсэгт шүүгчийн хэт болгоомжгүй эсхүл санаатайгаар гаргасан алдаа, зөрчлийн улмаас 
хувь хүн, хуулийн этгээдэд учруулсан гэм хорыг төр хариуцан арилгах боловч буруутай 
шүүгчид сахилгын шийтгэл хүлээлгэсэн эсэхээс үл хамааран төрд учирсан төрд үүссэн 
хохирлыг буруутай шүүгчээр нөхөн төлүүлэхээр заажээ. Монгол Улсын Иргэний хуульд “шууд 
санаатай буюу хэт болгоомжгүй” гэх нэр томьёог хэрэглэсэн байдаг: Иргэний хуулийн 384.4-
т “Тээвэрлэгчийн шууд санаатай буюу хэт болгоомжгүй үйл ажиллагаанаас шалтгаалаагүй 
болон гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол тээвэрлэгч нь хугацаа хожимдсоноос учирсан хохирлыг 
хариуцахгүй” гэж заажээ. Румын Улсын Шүүгч болон прокурорын эрх зүйн байдлын тухай 
хуулийн 99(7)-д заасны дагуу шүүгчийн шууд санаатай эсхүл хэт болгоомжгүйгээр учруулсан 
хохирлыг төр тухайн шүүгчээр нөхөн төлүүлэх боломжтой ажээ. 

94 Испани Улсын Шүүхийн тухай органик хуулийн 417.8, Молдавын Шүүгчийн сахилгын 
хариуцлагын тухай хуулийн 4(1)a; “The Italian Judicial system,” 42.

95  Испани Улсын Шүүхийн тухай органик хуулийн 417.6.
96  Испани Улсын Шүүхийн тухай органик хуулийн 417.11.
97 “The Italian Judicial system,” 42; Испани Улсын Шүүхийн тухай органик хуулийн 417.13; 

Молдавын Шүүгчийн сахилгын хариуцлагын тухай хуулийн 4(1)e.
98 Гүржийн Шүүгчийн сахилгын хариуцлагын болон сахилгын процессын тухай хуулийг 

2.2.d; Молдавын Шүүгчийн сахилгын хариуцлагын тухай хуулийн 4(1)p, Болгарын Шүүхийн 
тогтолцооны тухай хуулийн 307(4)4; Литвийн шүүхийн тухай хуулийн 83.1.1); Antoine Gara-
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2019.11.26-ны өдөр Үндсэн хуулийн 49.5-т оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийн 
“шүүгчийн хариуцлагыг дээшлүүлэх” гэсэн үзэл баримтлал, үүнийг УИХ-
ын 2020.01.09-ний өдрийн 02 дугаар тогтоолын 3.2-т “Шүүгчид хариуцлага 
хүлээлгэх журмыг хариуцлага зайлшгүй байх” гэж илэрхийлсэн нь дээрх шиг 
байдлаар шүүгчийн сахилгын тодорхой зөрчлийг жагсаан хуульчилж, хүлээх 
хариуцлагыг зайлшгүй болгохыг дэмжинэ. Шүүгчийн сахилгын тодорхой 
зөрчлийн дэлгэрэнгүй жагсаалтыг ШТХ-ийн төслийн 52 дугаар зүйлд тусгасан 
тохиолдолд Мэргэшлийн хороо нь давж заалдах болон хяналтын шатны 
шүүхийн тогтоолыг үндэслэн шүүгчийн ажил хэргийн чадвар, мэргэшлийн 
түвшинг тогтоож дүгнэлт гаргах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх шаардлагагүй. 
Мэргэшлийн хороонд ийм дүгнэлт гаргах бүрэн эрх өгөхөөс татгалзах 
үндэслэлийг энэ өгүүллийн III бүлгийн Ж хэсэгт тайлбарласан.

2012 оны шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 27.2-д “Баяр ёслолын 
арга хэмжээ, албан томилолтын болон албан ёсны бусад арга хэмжээтэй 
холбогдуулан бусдаас шүүгчид өгсөн бэлэг, дурсгалын зүйлийг төрийн 
өмчид тооцох бөгөөд хуулиар тогтоосон журмаар өөрөө худалдан авах 
саналаа гаргаагүй бол шүүгч тэдгээрийг өөрийн ажиллаж байгаа шүүхэд акт, 
баримттайгаар хүлээлгэн өгнө” гэж заасан. ХЗДХЯ-ны ажлын хэсэг ШТХ-ийн 
төслийн 2020.01.31-ний хувилбартаа энэхүү заалтын агуулгыг хөндөөгүй боловч 
Засгийн газраас өргөн барьсан төсөл (ШТХ)-ийн 54.2-т “Албан томилолт, баяр 
ёслол болон албан ёсны бусад арга хэмжээтэй холбогдуулан бусдаас шүүгчид 
өгсөн нэг сарын цалингаас дээш үнэтэй бэлэг, дурсгалын зүйлийг төрийн 
өмчид тооцох бөгөөд хуулиар тогтоосон журмаар өөрөө худалдан авах саналаа 
гаргаагүй бол шүүгч тэдгээрийг өөрийн ажиллаж байгаа шүүхэд баримттайгаар 
хүлээлгэн өгнө” гэж өөрчлөн заажээ. Ийнхүү өөрчлөх шалтгаан тодорхойгүй 

pon, “Judicial Independence in France,” in Judicial Independence in Transition, ed. Harold 
Epineuse and Anja Seibert-Fohr (Springer Science & Business Media, 2012), 290; Benoit Alle-
meersch, Andre Alen and Benjamin Dalle, “Judicial Independence in Begium,” in Judicial Inde-
pendence in Transition, ed. Harold Epineuse and Anja Seibert-Fohr (Springer Science & Busi-
ness Media, 2012), 332; Adam Bodnar and Lukasz Bojarski, “Judicial Independence in Poland,” 
in Judicial Independence in Transition, ed. Harold Epineuse and Anja Seibert-Fohr (Springer 
Science & Business Media, 2012), 714; Zoltan Fleck, “Judicial Independence in Hungary,” in Ju-
dicial Independence in Transition, ed. Anja Seibert-Fohr (Springer Science & Business Media, 
2012), 814.the question of implementation is largely unexplored. This book describes judicial 
independence as a central aspect of the rule of law in different stages of transition to democ-
racy. The collection of state-specific studies explores the legal situation of judiciaries in twenty 
states from North America, over Western, Central and South-Eastern Europe to post-Soviet 
states and engages in a comparative legal analysis. Through a detailed account of the current 
situation it takes stocks, considers advances in and shortcomings of judicial reform and offers 
advice for future strategies. The book shows that the implementation of judicial independence 
requires continuous efforts, not only in countries in transition but also in established democ-
racies which are confronted with ever new challenges.”,”ISBN”:”978-3-642-28299-7”,”lan-
guage”:”en”,”author”:[{“family”:”Fleck”,”given”:”Zoltan”}],”editor”:[{“family”:”Seibert-Fohr”,”-
given”:”Anja”}],”issued”:{“date-parts”:[[“2012”]]}},”locator”:”815”}],”schema”:”https://github.
com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json”} 
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байна. Тухайн төслийн заалтаас үзэхэд aлбан томилолт, баяр ёслол болон 
албан ёсны бусад арга хэмжээтэй холбогдуулан бусдаас шүүгчид өгсөн нэг 
сарын цалингаас дээшгүй үнэтэй бэлэг, дурсгалын зүйлийг шүүгч хувьдаа авч 
болох нь. Шүүгчийн цалин ихэнх төрийн албан хаагчийнхаас харьцангуй өндөр 
(цаашид ч харьцангуй өндөр тогтоох, энэ хэмжээгээрээ инфляцтай уялдан 
тогмтол нэмэгдэж байх шаардлагатай99) тул албан ёсны арга хэмжээнээс төдий 
хэмжээгээр өндөр бэлэг, дурсгал авч төрийн өмчид өгөхгүйгээр өөртөө авахыг 
зөвшөөрч төсөл уншигдаж байна. Жишээлбэл, шүүгчийн цалин хамгийн 
багадаа 2,700,000 төгрөг тул энэ хүртэл үнэтэй бэлэг, дурсгалын зүйлийг авч 
болно гэсэн үг. Ийм үнэтэй бэлэг авсан талтай ашиг сонирхлын зөрчил үүсгэх, 
эсхүл тийнхүү ойлгогдох, улмаар шүүгчийн төвийг сахисан байдлыг сэвтүүлж 
шүүхэд итгэх олон нийтийн итгэлийг унагах магадлалтай. Ялангуяа Монгол 
шиг авилга хэт автсанд тооцогддог орны хувьд ийм асуудлыг ултай судалгаа, 
үндэслэл ярилгүйгээр шийдвэрлэх нь зохисгүй.

Шүүгч нэг сарын цалингаас дээшгүй үнэтэй бэлэг, дурсгалын зүйл шууд 
авахыг зөвшөөрөх нь бусад бүх төрийн албан хаагчаас даваа эрх эдлүүлж 
буй хэрэг болно.100 Зарчмын хувьд шүүгч хуулийг хэрэглэж хэргийг үнэн зөв 
шийдвэрлэх боломж олгох үүднээс тэдний хараат бус байдлыг хамгаалж бусад 
төрийн албан хаагчаас илүү өндөр баталгаагаар хангаж өгдөг. Үүнтэй адилхан 
шүүгчийн сахилга, хариуцлага бусад төрийн албан хаагчийнхаас доогуур биш 
харин илүү дээгүүр байж үлгэр дууриал болж байх хэрэгтэй болов уу.  Энд хөндөж 
буй сэдвээс гадна ШТХ-ийн төслүүдийн бусад заалтаар энэ өгүүллийн IV.Б-д 
шүүгчийн сахилгын шийтгэлийг төрийн албан хаагчидад оногдуулдаггаас илүү 
хөнгөрүүлж байгааг, мөн IV.В-д шүүгчийн хариуцлагыг дордуулсан хамгийн 
илэрхий жишээ болох хөөн хэлэлцэх хугацааны хэт богиноор тогтоож буйг тус 
тус шүүмжилж бичсэн

Санал: Засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн ШТХ-ийн төслийн 54.2-т “Албан 
томилолт, баяр ёслол болон албан ёсны бусад арга хэмжээтэй холбогдуулан 
бусдаас шүүгчид өгсөн нэг сарын цалингаас дээш үнэтэй бэлэг, дурсгалын 
зүйлийг төрийн өмчид тооцох бөгөөд хуулиар тогтоосон журмаар өөрөө худалдан 
авах саналаа гаргаагүй бол шүүгч тэдгээрийг өөрийн ажиллаж байгаа шүүхэд 
баримттайгаар хүлээлгэн өгнө” гэсний “нэг сарын цалингаас дээш үнэтэй” 
гэдгийг хасах.

99  О.Мөнхбат, О.Мөнхсайхан, Шүүгчийн цалин, хангамжийг тогтоох, үндэслэл, шаардлага (УБ: 
Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, 2013).

100  Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 16.5-т “Албан тушаалтны авсан бэлэг, 
үйлчилгээний үнэ, хөлс тухайн албан тушаалтны зургаан сарын цалингийн хэмжээнээс 
хэтэрсэн тохиолдолд түүнийг төрийн өмчид шилжүүлнэ,” 16.6-т “Албан тушаалтан зургаан 
сарын цалингийн хэмжээнээс илүү гарсан бэлэг, үйлчилгээний үнэ, хөлсний зөрүүг өөрөө 
төлж тухайн бэлэг, үйлчилгээг хүлээн авч болно” гэж заажээ.
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ШТХ-ийн 52.1.15-т “оюутанд үнэлгээ тавих эрхгүйгээр хууль зүйн чиглэлээр 
багшлах болон эрдэм шинжилгээний ажил гүйцэтгэхээс бусад хуулиар 
тогтоосон үүрэгт нь үл хамаарах ажил, албан тушаал хавсрах” гэж заажээ. Энэ 
заалтын дагуу шүүгч багшлах ажил гүйцэтгэх бараг боломжгүй болох нь. Учир 
нь, Монгол Улсын хууль зүйн их, дээд сургуулиудад “үнэлгээ тавих эрхгүйгээр” 
багшлах боломж тун хязгаарлагдмал бөгөөд ийм практик ховор. Хууль зүйн 
сургуульд хууль зүйн магистрын зэргээ дөнгөж хамгаалсан шинэ залуу багш 
“үнэлгээ тавих эрхгүйгээр” багшлах тохиолдол гарч болох ч энэ түвшинд 
хичээл заах нь шүүгч шиг өндөр мэдлэг, чадвар, туршлагатай мэргэжилтэнд 
үл тохирно. Нөгөө талаар, хууль зүйн их, дээд сургуульд хичээл заах цагийн 
үнэлэмж маш бага байдгаас шүүгч цагаар хичээл зааж тийм их орлого олоод 
байх боломжгүй. Эцэст нь, шүүн таслах албан үүргээ цалгардуулахгүйгээр 
багшлах, эрдэм шинжилгээний ажил хийх нь олон улсад шүүгчид зөвшөөрдөг 
цөөн ажлын нэг билээ. 

Санал: ШТХ-ийн 52.1.15-т “оюутанд үнэлгээ тавих эрхгүйгээр хууль зүйн 
чиглэлээр багшлах болон эрдэм шинжилгээний ажил гүйцэтгэхээс бусад хуулиар 
тогтоосон үүрэгт нь үл хамаарах ажил, албан тушаал хавсрах” гэсний “оюутанд 
үнэлгээ тавих эрхгүйгээр хууль зүйн чиглэлээр” гэдгийг хасах.

Б. Сахилгын шийтгэлийн төрлийг олшруулах

Олон төрлийн сахилгын шийтгэлээс онгох боломжтой байх нь тухайн 
зөрчлийн шинж чанар, хэр хэмжээнд тохирсон шийтгэл ногдуулахад тусалдаг. 
Ийм үндэслэлээр Венецийн комисс дараах сахилгын шийтгэлүүдийг хуульчлахыг 
зөвлөжээ: хаалттай сануулах, нээлттэй сануулах, цалин бууруулах, түдгэлзүүлэх, 
огцруулах.101 Тодруулбал, зарим улсын хуулиудыг уншиж үзэхэд шүүгчийн 
сахилгын зөрчилд дараах төрлийн сахилгын шийтгэл ногдуулж байна:

1. Хаалттай сануулах: Итали, Гүрж, Молдав, Болгар;
2. Нээлттэй сануулах: Итали, Гүрж, Румын, Нидерланд, Хорват, Болгар;
3. Зэрэг дэвийг бууруулах: Итали (2 сараас 2 жилийн хугацаанд);
4. Торгох: Нидерланд, Хорват;
5. Цалин бууруулах: Румын, Молдав, Болгар;
6. Түдгэлзүүлэх: Нидерланд (1 жил хүртэл хугацаагаар), Итали;
7. Өөр шүүх рүү шилжүүлэн томилох: Румын (1-3 сарын хугацаагаар);
8. Огцруулах: Нидерланд, Итали, Гүрж, Румын, Молдав, Хорват, Болгар.

101  CDL-AD(2014)006, Joint opinion of the Venice Commission and the Directorate of Human 
Rights (DHR) of the Directorate General of Human Rights and Rule of Law of the Council of 
Europe, and of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (OSCE/ODIHR) 
on the draft law on disciplinary liability of judges of the Republic of Moldova, §§37-38; CDL-
AD(2011)004, Opinion on the Draft Law on Judges and Prosecutors of Turkey, §63
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Засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн ШТХ-ийн төслийн 59.1-д “Шүүгч ёс зүйн 
зөрчил гаргасан бол Сахилгын хороо доор дурдсан сахилгын арга хэмжээний 
аль нэгийг оногдуулна” гэж заажээ: сануулах /хаалттай, нээлттэй/; тодорхой 
хугацаагаар шүүгчийн ёс зүйн сургалтад суухыг даалгах; зэрэг дэвийг зургаан 
сараас нэг жилийн хугацаагаар бууруулах; огцруулах. Ерөнхийлөгчийн 
(ШЭЗБСХТХ 29.1)-д мөн адил цөөн төрлийн шийтгэлээс сахилгын зөрчил 
гаргасан шүүгчид оногдуулах боломжтойгоор заажээ. Сануулах, сургалтад 
суухыг даалгах, зэрэг дэвийг бууруулах шийтгэл бол харьцангуй хөнгөн 
шийтгэлд тооцогдох бол огцруулах нь хамгийн хүнд шийтгэл юм. Хөнгөн 
болон хамгийн хүнд шийтгэлүүдийн дундын хувилбар буюу хүнд шийтгэлийг 
хуульчлахгүй бол хүнд зөрчилд нэг бол хэт хөнгөн эсхүл хэт хүнд шийтгэл 
ногдуулж тохирсон, шударга байх зарчим зөрчигдөхөд хүрнэ. 

Тодорхой хугацаагаар Цалин бууруулах шийтгэл нь Монголын хуулиудад 
тусаж олон жил хэрэглэгдэж ирсэн. Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай 2012 
оны хуулийн 37.1.2-т “зургаан сар хүртэл хугацаагаар 30 хүртэл хувиар цалинг 
бууруулах” шийтгэлийг шүүгчид ногдуулж болохоор заасан. Энэхүү шийтгэлийг 
зэрэг дэв бууруулах гэсэн хамаагүй хөнгөн шийтгэлээс солих болсон үндэслэл 
тодорхойгүй. Мөн л төрийн бусад албан хаагчдад үйлчилждэг “цалин бууруулах” 
шийтгэлийг шүүгчдэд “хүнддээд байна” гэж үзээд хамаагүй зөөлрүүлж буй нь 
шүүгч өндөр хариуцлага хүлээх зарчимд харшилна. Тухайлбал, Төрийн албаны 
тухай 2017 оны хуулийн 48.1.2-т “албан тушаалын цалингийн хэмжээг 6 сар 
хүртэл хугацаагаар 20 хүртэл хувиар бууруулах” шийтгэлийг төрийн жинхэнэ 
албан хаагчид ногдуулж болохоор заажээ. Түүнчлэн, торгох эсхүл цалин 
бууруулах шийтгэл нь олон улсад хамгийн түгээмэл (Нидерланд, Хорват зэрэгт 
торгох, Румын, Молдав, Болгар зэрэгт цалин бууруулах шийтгэл хэрэглэдэг), 
үр нөлөөтэй шийтгэлүүдийн нэгд тооцогддог. Уг шийтгэлийг ШТХ-ийн төслөөс 
хасах үндэслэл харагдахгүй байна. Зэрэг дэвийг бууруулах шийтгэл байж болох 
ч энэ нь цалин бууруулах шийтгэлээс хөнгөн учраас үр нөлөө муутай. Учир 
нь, зэрэг дэвийг бууруулах шийтгэл хүлээсэн шүүгч нь тухайн зэрэг дэвийн 
нэмэгдлээ л авахгүй байх бөгөөд албан тушаалын цалингаа бүхэлд нь авна. 

2019 онд Үндсэн хуулийн 49 дүгээр зүйлийн 5 дахь хэсэгт оруулсан нэмэлт, 
өөрчлөлтөөр “түдгэлзүүлэх”-ийг сахилгын шийтгэлийн төрөл байхаар заасан 
бөгөөд энэ нь мөн л олон улсад хэрэглэгддэг шийтгэл (жишээлбэл, Итали, 
Нидерланд, АНУ-ийн зарим муж). Тийм ч учраас, 2019.11.26-ны өдөр Үндсэн 
хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийн үзэл баримтлал, түүнийг товч илэрхийлэл 
болсон УИХ-ын 2020.01.09-ний өдрийн 02 дугаар тогтоолын 3.2-т шүүгчийн 
хариуцлагын талаарх Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлттэй холбогдуулан 
хуулийн төсөл боловсруулахдаа “шүүгчийг сахилгын шийтгэлийн журмаар 
албан тушаалаас нь түдгэлзүүлэх” чиглэл баримтлахыг тодорхой заасан байна. 
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Цалин бууруулах болон түдгэлзүүлэх гэсэн хоёр төрлийн шийтгэлийг нэмж 
хуульчлахаар хэт олон төрлийн шийтгэл болчихно гэж үзвэл харьцангуй ховор 
хэрэглэгддэг “ёс зүйн сургалтад суухыг даалгах” шийтгэлийг ШТХ-ийн төслөөс 
хасах боломжтой юм. 

Санал: Засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн ШТХ-ийн төслийн 59.1-ийг дараах 
байдлаар өөрчлөх: “59.1.Шүүгч сахилгын зөрчил гаргасан бол Сахилгын хороо 
доор дурдсан сахилгын шийтгэлийн аль нэгийг оногдуулна: 

59.1.1.хаалттай сануулах;
59.1.2.нээлттэй сануулах; 
59.1.3.зэрэг дэвийг зургаан сараас хоёр жил хүртэл хугацаагаар бууруулах; 
59.1.4.зургаан сар хүртэл хугацаагаар 30 хүртэл хувиар цалинг бууруулах; 
59.1.5.нэг жил хүртэл хугацаагаар шүүгчийн бүрэн эрхийг түдгэлзүүлэх;
59.1.6.огцруулах.”

В. Шүүгчийн сахилгын зөрчлийн хөөн хэлэлцэх хугацаа

Сайн туршлага

Бусад улсын туршлагаас үзэхэд шүүгчийн сахилгын зөрчилд хөөн хэлэлцэх 
хугацааг үйлчилдэг болон үйлчилдэггүй гэсэн хоёр хэлбэр байдаг. Хүний 
амьдралын, бизнесийн, улс орны хамгийн чухал маргаантай асуудлыг 
шийдвэрлэх эрх мэдлийг хэрэгжүүлж буй шүүгч нар олон нийтийн итгэлийг 
хүлээхүйц өндөр ёс зүйтэй байх үүрэгтэй. Шүүгчийн энэ үүргээ ноцтой эсхүл 
удаа дараа зөрчсөн сахилгын зөрчил олон нийтийн шүүхэд итгэх итгэлийг 
хамгийн ихээр унагадаг учраас тэвчишгүй байх ёстой. Ямар нэг хөөн хэлэлцэх 
хугацаа тогтоосон үед уг хугацааны дотор сахилгын хэрэг үүсгээгүй эсхүл 
сахилгын шийтгэл хүлээлгэж чадаагүй бол ямар ч ноцтой зөрчил гаргасан 
шүүгч хариуцлагаас мултрах боломжтой. Тиймээс, хөөн хэлэлцэх хугацаа 
үйлчлэх ёсгүй гэж үздэг. Жишээлбэл, Америкийн хуульчдын холбооноос 
зөвлөсөн Шүүгчийн сахилгыг сахиулах загвар дүрмийн 18-р дүрмийн 10-т 
шүүгчийн сахилгын хэргийг хянан шийдвэрлэхэд хөөн хэлэлцэх хугацаа 
үйлчлэхгүй хэмээн заасан.102 АНУ-ын муж улсуудын шүүгчийн сахилгын 
тогтолцоонд мөн хөөн хэлэлцэх хугацаа үйлчилдэггүй. Мөн, Канадад шүүгчид 
сахилгын шийтгэл ногдуулахад хөөн хэлэлцэх хугацаа үйлчилдэггүй. Канадын 
Нова Скота мужийн Дээд шүүхийн шүүгч Роберт Врайт “Канад улсад хөөн 
хэлэлцэх хугацааг энэ тохиолдолд тооцохгүй. Миний үзэж буйгаар Монголд 
байдгийн адил богино хугацаатай байх нь шүүхэд итгэх олон нийтийн итгэлд 
сөргөөр нөлөөлнө хэмээн үзэж байна” гэжээ.103

102  “Model Rules for Judicial Disciplinary Enforcement.”
103  Роберт Врайт, “Шүүгчийн ёс зүй, сахилга: Канадын туршлага,” Шүүгчийн ёс зүй ба сахилга: 

олон улсын бага хурал: илтгэл, зөвлөмж, судалгаа дотор (Монгол Улсын Шүүхийн ёс зүйн 
хороо, 2017), 26.



2020.09 сар №02 

СТРАТЕГИ
Й

Н
 СУД

А
Л

ГАА

62

Хөөн хэлэлцэх хугацаа үйлчилдэг улсууд “гомдол мэдээлэл гаргах эрх бүхий 
субъектүүд тухайн цаг үед нь мэдээлэл гаргаснаар фактыг үнэн зөв шийдвэрлэх 
боломжтойн дээр зарим сахилгын зөрчил тодорхой хугацааны дараа өөрөө 
арилах боломжтой”104 гэж тайлбарладаг. Гэхдээ, хөөн хэлэлцэх хугацааг олон 
жилээр уртаар тогтоож өгдөг. Жишээлбэл, Италид сахилгын зөрчлийг мөрдөн 
шалгах ажиллагаа 2 жилээс урт хугацаанд үргэлжилсэн, Шүүхийн дээд зөвлөл 
2 жилийн дотор шийдвэрээ гараагүй, эсхүл сахилгын зөрчил гарснаас хойш 
10 жилийн дараа мэдсэн бол сахилгын хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг 
дуусгавар болгодог.105 Бельгид сахилгын асуудал хариуцсан этгээд зөрчлийн 
үйл баримтын талаар мэдсэнээс хойш 6 сарын дотор уг зөрчлийг хянан 
шийдвэрлэх ажиллагааг эхлүүлэх ёстой ажээ.106 Францад гомдол гаргагч тухайн 
хэрэгт холбогдох эцсийн шийдвэр гарснаас хойш 1 жилийн дотор гомдол гаргаж 
болох боловч Хууль зүйн сайд, Давж заалдах шатны шүүхийн тэргүүн зэрэг эрх 
бүхий этгээдээс Шүүхийн зөвлөлд хүсэлт гаргахад ийм хугацаа үйлчилдэггүй.107 
Хууль зүйн сайд нь иргэний гомдол, мэдээллийг шалгасны үндсэн дээр хүсэлт 
гаргах боломжтой учраас Хууль зүйн сайдад шүүгчийн сахилгын зөрчлийн 
талаар гомдол, мэдээлэл гаргахад хугацаа байхгүй ажээ. 

ХБНГУ-ын Бавари мужид төрийн жинхэнэ албан хаагчийн сахилгын 
зөрчлийг мөрдөн шалгахад шалгахад хөөн хэлэлцэх хугацаа тогтоодоггүй 
бөгөөд шийтгэл оногдуулахад тухайн зөрчлийн шинж байдлаас хамааруулан 
ялгамжтай хугацаа тогтоодог гэж Улсын дээд шүүхийн шүүгч П.Соёл-Эрдэнэ 
бичжээ: 

[ХБНГУ-ын] сахилгын зөрчлийн хуульд “хөөн хэлэлцэх хугацаа” гэсэн 
ойлголт байдаггүй. Энэ ойлголтыг зөвхөн эрүүгийн эрх зүйн ойлголт гэж үздэг... 
Иймээс сахилгын зөрчил үйлдэгдсэнээс хойш урт удаан хугацаа өнгөрсний 
дараа ч мөрдөн шалгаж болно. ...Сахилгын зөрчил үйлдэгдсэнээс хойш 2-оос 
дээш жил өнгөрсөн бол сануулга өгөх, мөнгөн торгууль оногдуулах арга хэмжээ 
104  Д.Баттулга, “Шүүгчийн ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэхэд үйлчлэх хөөн хэлэлцэх 

хугацаа,” 40.
105  Di Federico, “Judicial Independence in Italy,” 381.the question of implementation is largely 

unexplored. This book describes judicial independence as a central aspect of the rule of law 
in different stages of transition to democracy. The collection of state-specific studies explores 
the legal situation of judiciaries in twenty states from North America, over Western, Central 
and South-Eastern Europe to post-Soviet states and engages in a comparative legal anal-
ysis. Through a detailed account of the current situation it takes stocks, considers advanc-
es in and shortcomings of judicial reform and offers advice for future strategies. The book 
shows that the implementation of judicial independence requires continuous efforts, not only 
in countries in transition but also in established democracies which are confronted with ever 
new challenges.”,”ISBN”:”978-3-642-28299-7”,”language”:”en”,”author”:[{“family”:”Di Fed-
erico”,”given”:”Giuseppe”}],”editor”:[{“family”:”Seibert-Fohr”,”given”:”Anja”}],”issued”:{“-
date-parts”:[[“2012”]]}},”locator”:”381”}],”schema”:”https://github.com/citation-style-lan-
guage/schema/raw/master/csl-citation.json”} 

106  “Securing Justice: The Disiplinary System For Judges in the Russian Federation” (ICJ, Decem-
ber 2012), 31.

107  “Securing Justice: The Disiplinary System For Judges in the Russian Federation,” 31.
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авч болохгүй, ...3-аас дээш жил өнгөрсөн бол цалин хасах арга хэмжээ авч 
болохгүй, ...7-оос дээш жил өнгөрсөн бол албан тушаал бууруулах арга хэмжээ 
авч болохгүй. Харин төрийн албанаас халах хэмжээний зөрчил үйлдсэн бол 
сахилгын шийтгэлд ямар нэг хугацааны хязгаарлалт тавиагүй. Өөрөөр хэлбэл 
ажлаас халагдах шийтгэл хүлээх хэмжээний хүнд, ноцтой сахилгын зөрчилд 
үйлдсэн төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үйлдсэн хэрэг 10 жилийн хойш 
илэрсэн байсан ч ажлаас халах сахилгын шийтгэл оногдуулж болно.108 

Эндээс үзэхэд Бавари мужид төрийн жинхэнэ албан хаагчид шүүгч хамаарах 
бөгөөд эдгээрийн сахилгын зөрчлийг мөрдөн шалгахад хөөн хэлэлцэх хугацаа 
үйлчилдэггүй байна. Мөн, зөрчлийн шинж чанараас хамааруулан хөөн 
хэлэлцэх хугацааг 2, 3, 7 жил гэсэн урт хугацаагаар тогтоосон байх ч ажлаас 
халах хэмжээний ноцтой зөрчилд хөөн хэлэлцэх хугацаа тавьдаггүй ажээ.

Шилжилтийн улсуудын хувьд ч харьцангуй урт хөөн хэлэлцэх хугацаа тавьж 
өгч байна. Польшийн хувьд сахилгын зөрчил гаргаснаас хойш 3 жилийн 
дотор сахилгын хэрэг үүсгэх бөгөөд зөрчил гарснаас хойш 5 жил өнгөрсөн 
бол хариуцлага хүлээлгэдэггүй, Босни-Герцеговин, Гүржид сахилгын зөрчил 
гарснаас хойш 5 болон түүнээс дээш жил өнгөрсөн бол шүүгч, прокурорын 
эсрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа явуулахгүй ажээ.109 ОХУ-д шүүгчийн 
сахилгын зөрчлийг хянан шийдвэрлэхэд хөөн хэлэлцэх хугацаа үйлчилдэггүй 
бөгөөд ОХУ-ын Дээд шүүх Хөдөлмөрийн тухай хуульд буй хөөн хэлэлцэх 
хугацаа шүүгчийн сахилгын зөрчлийн талаар гомдол гаргахад үйлчлэхгүй гэж 
шийдсэн.110 

Монгол Улс

1993 оны ШТХ-ийн 45-р зүйл, 2002 оны ШТХ-ийн 54, 56-р зүйлд шүүгчийн 
сахилгын зөрчлийг хянан шийдвэрлэх маш богино хугацаа зааж байсан. 
Тухайлбал, 2002 оны хуулийн  54.2-т “Сахилгын зөрчлийг илрүүлснээс хойш 
зургаан сар, зөрчил гаргаснаас хойш нэг жилээс илүү хугацаа өнгөрсөн 
бол сахилгын шийтгэл оногдуулахгүй” гэж байсан. Гэвч, 2012 оны Шүүхийн 
тухай багц хуулийн шинэчлэлийн хүрээнд энэхүү хөөн хэлэлцэх хугацаанаас 
татгалзаж, өмнөх хуулийн энэ талаарх зохицуулалтыг хассан. 

Хүчин төгөлдөр үйлчилж буй хуульд шүүгчийн сахилгын зөрчлийг хянан 
шийдвэрлэхэд баримтлах хөөн хэлэлцэх хугацааны талаар тодорхой тусгаагүй 
байхад Хуульчдын холбооны Шүүгчдийн хороо Шүүгчийн ёс зүйн дүрмээр ийм 

108  П.Соёл-Эрдэнэ, “Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үйлдсэн сахилгын зөрчил ба хөөн 
хэлэлцэх хугацаа.”  

109  Д.Баттулга, “Шүүгчийн ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэхэд үйлчлэх хөөн хэлэлцэх 
хугацаа,” 40. Гүржийн Шүүгчийн сахилгын хариуцлагын болон сахилгын процессын тухай 
хуулийг 3.

110  “Securing Justice: The Disiplinary System For Judges in the Russian Federation,” 29.
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хугацааг 2014 онд тогтоосон. Ийнхүү тогтоохдоо 1993, 2002 оны ШТХ-иудад 
байсан шиг маш богинохон хугацаа тавьсан. Шүүхийн ёс зүйн хорооны дүрмийг 
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч батлах бөгөөд тус хороо нь Монголын хуульчдын 
холбооны Шүүгчдийн хорооны Удирдах зөвлөлийн хурлаар батлагдсан 
Шүүгчийн ёс зүйн дүрмийг зөрчсөн эсэх асуудлыг хянан шийдвэрлэдэг. Энэ 
хоёр дүрмийн аль алинд нь шүүгчийн сахилгын зөрчил хянан шийдвэрлэх хөөн 
хэлэлцэх хугацааг зааж өгчээ. Гэтэл, хоёр дүрмийн хөөн хэлэлцэх хугацаа нь 
өөр өөр байх бөгөөд сонголттой хувилбар үүсэж, тодорхойгүй байдал үүсгэжээ. 
Шүүхийн ёс зүйн хорооны дүрмийн 5.1.7-д “Шүүгчид холбогдох сахилгын 
зөрчлийг илрүүлснээс хойш зургаан сар, зөрчил гаргаснаас хойш нэг жил 
өнгөрсөн бол сахилгын шийтгэл ногдуулахгүй” гэж заасан бол ШЁЗД-ийн 5.1.3-
д “Ёс зүйн зөрчлийг илрүүлснээс хойш 1 сар, зөрчил гаргаснаас хойш 6 сараас 
илүү хугацаа өнгөрсөн бол сахилгын шийтгэл ногдуулж болохгүй” гэж заасан. 

Дээрх хугацаанд шинжилгээ хийж үзэхэд ШЭЗБТХ-ийн 34.1-т “Ёс зүйн 
хорооны гишүүн гомдол, хүсэлтийг хүсэлтийг хүлээн авсан өдрөөс хойш 30 
хоногийн дотор шалгана,” 35.1-т зааснаар “Ёс зүйн хороо сахилгын хэргийг 
30 хоногийн дотор нийт гишүүний олонхын ирцтэйгээр хэлэлцэн, хуралдаанд 
оролцсон гишүүдийн олонхын саналаар шийдвэрлэнэ,” Шүүхийн ёс зүйн 
хорооны дүрмийн 3.3.2 дахь хэсэгт “Ёс зүйн хорооны дарга шаардлагатай 
тохиолдолд гомдол шалгах хугацааг 30 хоногоор нэг удаа сунгаж болно” 
зэргээс үзэхэд сахилгын зөрчлийг хянан шийдвэрлэхэд дор хаяж 1-3 сарын 
хугацаа зарцуулахаар байна. Гэтэл, шүүгчийн сахилгын зөрчлийг илрүүлснээс 
хойш 1 сар өнгөрсөн бол сахилгын шийтгэл ногдуулж болохгүй гэсэн заалт 
хэрэгжих боломжгүй шахуу болж байна. Үүнээс гадна хөөн хэлэлцэх хугацаа 
тоолохыг тасалдах (зогсоох) зохицуулалт байхгүй тул зөрчил гарснаас хойш 
тухайн шүүгчид хөөн хэлэлцэх хугацаанд багтааж сахилгын шийтгэл хүлээлгэж 
чадах эсэх нь хууль зүйн хувьд тодорхойгүй. Захиргааны хэргийн давж заалдах 
шатны шүүх (цаашид “ЗХДЗШШ” гэх) хэд хэдэн сахилгын хэрэг дээр хөөн 
хэлэлцэх хугацааг тасалдуулахгүйгээр үргэлжлүүлэн тоолж байсан бол УДШ-
ийн хяналтын шатны захиргааны хэргийн шүүх хуралдааны тогтоол “шүүгчийн 
ёс зүйн зөрчилд оногдуулсан сахилгын шийтгэлийн хууль зүйн үндэслэлийг 
хянан шалгасан хугацаа нь Иргэний хуулийн 79 дүгээр зүйлийн 79.1 дэх хэсэгт 
зааснаар хөөн хэлэлцэх хугацаа тасалдсан” байна гэж дүгнэсэн.111

	 Хууль дээдлэх ёс хэрэгждэг бусад улсад шүүгчийн сахилгын зөрчлийг 
хянан шийдвэрлэхэд хөөн хэлэлцэх хугацааг тогтоодоггүй эсхүл хэдэн жилээр 
уртаар тогтоодог. Гэтэл, Монгол Улсын хувьд шүүгчийн сахилгын зөрчилд хөөн 
хэлэлцэх хугацаа үйлчлэх тухай хуульд биш дүрэмд заасан боловч 6 сар, 1 жил 
гэсэн хэт богино хугацаа тогтоосон нь шүүгчид хариуцлага тооцох механизмыг 
сулруулж, шүүхэд итгэх олон нийтийн итгэлийг унагах нэг шалтгаан болж 
111  УДШ-ийн хяналтын шатны захиргааны хэргийн шүүх хуралдааны тогтоол, Дугаар 297, 

2016.10.12.
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байна. Жишээлбэл, ЗХДЗШШ болон УДШ-ийн хяналтын шатны захиргааны 
хэргийн шүүх хуралдаан дараах шүүгчийн сахилгын зөрчил гарсныг хүлээн 
зөвшөөрсөн боловч хөөн хэлэлцэх хугацаа өнгөрсөн гэсэн үндэслэлээр тухайн 
сахилгын хэргийг хэрэгсэхгүй болгож байсан:112

	 “...2009 оны 3 сарын 25-ны ...өдөр иргэн Ц.Т шүүгч Р.А-гийн ажлын 
өрөөнд цүнх барьж ороод шүүгч Р.А-тай уулзан уг цүнхийг түүнд өгсөн нь 
камерын бичлэг (CD) болон түүнийг буулгасан зургаар нотлогдож байна” гээд 
“...дүүргийн шүүхэд шийдвэрлэгдэхээр хэрэг нь хянагдаж байсан “ВВВ” ХХК-
ий захирал С.Э-ийн нөхөр Ц.Т шүүгч Р.А-тай уулзан цүнхтэй зүйл өгснийг 
шүүгч Р.А хүлээн авсан” нь шүүгчийн сахилгын зөрчил хэмээн Шүүхийн ёс 
зүйн хороо үзэж шүүгч Р.А-д цалин бууруулах сахилгын шийтгэл ногдуулсан 
магадлал гаргасан. ЗХДЗШШ болон УДШ-ийн хяналтын шатны захиргааны 
хэргийн шүүх хуралдаан тус магадлалыг хянахдаа шүүгч Р.А-гийн үйлдлийг 
шүүгчийн сахилгын зөрчил байсан гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн боловч “уг 
үйлдлээс хойш 4 жил гаруй хугацаа өнгөрсөн, өөрөөр хэлбэл сахилгын шийтгэл 
ногдуулж болох хугацаа өнгөрсөн” гэх үндэслэлээр хорооны уг магадлалыг 
хүчингүй болгож шийдвэрлэсэн.113

	 Шүүх хуралдааны тэмдэглэл хуульд заасан хугацаанд бүрэн гүйцэд 
бичигдсэн эсэхэд шүүх хуралдаан даргалагчийн хувиар хяналт тавиагүйгээс 
хуулийн хугацаанд бүрэн гараагүй, мөн, шүүхийн шийдвэрийг хууль заасан 
хугацаанд бичиж гаргаагүй зөрчил гаргасан гэж Шүүхийн ёс зүйн хороо 
үзсэнийг хүлээн зөвшөөрсөн боловч уг зөрчил гарснаас хойш ШЁЗД-ийн 
5.1.3-д заасан 6 сарын хөөн хэлэлцэх хугацаа өнгөрсөн гэсэн үндэслэлээр 
тухайн шүүгчид сануулах шийтгэл ногдуулсан хорооны магадлалыг хүчингүй 
болгосон114

	 Шүүгч “...эрүүгийн хэргийг давж заалдах журмаар хянан хэлэлцэхдээ 
хохирогч гэх хүмүүсээс үүнээс өмнө “гичий” гэж хэлүүлж байсан эсэх, өөрийн 
байгууллагын үйлчлэгч ажилтанд ингэж хэлүүлснээр та бүгдийн нэр хүнд хир 
унасныг болон учирсан хор уршиг, үр дагаврыг нотолсон баримт бичиг хэрэгт 
байхгүй байна, хүнийг эрүүгийн ялаар шийтгэнэ гэдэг хариуцлагатай зүйл шүү, 
ноцтой аюултай биш асуудлыг эрүүгийн гэм бурууд тооцоод байвал зөв биш 
112  ЗХДЗШШ болон УДШ-ийн хяналтын шатны захиргааны хэргийн шүүх хуралдаан нь ШЁЗХ-

ны бусад магадлалыг хүчингүй болгоход баримталсан үндэслэлүүдэд хөөн хэлэлцэх хугацаа 
дууссаныг мөн дурдсан байдаг. Жишээлбэл, ШЁЗХ-ны магадлал, Дугаар 45, 2014.09.05; 
ЗХДЗШШ-ийн магадлал, Дугаар ш/14, 2014.11.12; УДШ-ийн хяналтын шатны захиргааны 
хэргийн шүүх хуралдааны тогтоол, Дугаар 11, 2015.01.12; ШЁЗХ-ны магадлал, Дугаар 62, 
2015.10.22; ЗХДЗШШ-ийн магадлал, Дугаар 579, 2015.12.16; УДШ-ийн хяналтын шатны 
захиргааны хэргийн шүүх хуралдааны тогтоол, Дугаар 51, 2016.02.22.

113  ШЁЗХ-ны магадлал, Дугаар 32, 2014.07.03; ЗХДЗШШ-ийн магадлал, Дугаар ш/07, 
2014.10.08; УДШ-ийн хяналтын шатны захиргааны хэргийн шүүх хуралдааны тогтоол, 
Дугаар 279, 2014.12.01.

114  ШЁЗХ-ны магадлал, Дугаар 63, 2016.12.08; ЗХДЗШШ-ийн магадлал, Дугаар 221/
МА2017/0141, 2017.02.15.
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байх шүү гэж прокурор, хэргийн оролцогчоос асуусан”-ыг шүүгчийн сахилгын 
зөрчил гэж Шүүхийн ёс зүйн хороо үзээд цалин бууруулах шийтгэл ногдуулсан 
магадлал гаргасан. Гэвч, ЗХДЗШШ-ээс уг магадлалыг дараах үндэслэлээр 
хүчингүй болгосон: “...шүүгчийн ёс зүйгүй авирласан гэж гомдол гаргасныг 
2013 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдөр Шүүхийн сахилгын хороо /хуучин 
нэрээр/ хүлээн авсан байх ба... Иймд сахилгын зөрчил илэрсэн 2013 оны 10 
дугаар сарын 01-ний өдрөөс хойш Шүүгчийн ёс зүйн дүрмийн 5 дугаар зүйлийн 
5.17-д заасан шийтгэл ногдуулах хугацааг хэтрүүлэн 6 сар 25 хоногийн дараа 
буюу 2014 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдөр шүүгч Д.М-д сахилгын шийтгэл 
ногдуулсан нь ...Шүүгчийн ёс зүйн дүрмийн... 5.1 дүгээр зүйлийн 3 дахь заалтыг 
зөрчсөн байна.”115

“1465 дугаар шийдвэрийг гүйцэтгэх ажиллагаа 2011 оны 11 дүгээр сарын 
03-ны өдөр эхэлснээс  хойш 8 сар орчмын дараа буюу 2012 оны 07 дугаар сарын 
09-ний өдөр шүүгч Д.У уг шийдвэрийг тайлбарлах тухай 1352 дугаар албан 
тоотыг гаргасан... нь Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 
121.1-д заасан “гагцхүү уг шийдвэрийг биелүүлж эхлэхээс өмнө түүнийг хууль 
зүйн үндэслэлийг... тайлбарлаж болно” гэснийг илт зөрчсөн шүүгчид сануулах 
сахилгын шийтгэл ногдуулсан магадлалыг Шүүхийн ёс зүйн хороо гарсан.  
Хэдийгээр ЗХДЗШШ нь “шүүгч Д.У сахилгын зөрчил гаргасан тухай Шүүхийн ёс 
зүйн хорооны 82 дугаар магадлалын дүгнэлт зөв байна” гэсэн боловч Шүүхийн 
ёс зүйн хорооны дүрэмд заасан хөөн хэлэлцэх хугацаа өнгөрсөн хэмээн тус 
хорооны магадлалын холбогдох хэсгийг хүчингүй болгосон.116

2012 оны Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн дагуу байгуулагдсан 
Хуульчдын холбооны Мэргэжлийн хариуцлагын хорооны маргаан шийдвэрлэх 
журмын 1.7-р зүйлд “Хөөн хэлэлцэх хугацаа зөрчил гарсан өдрөөс хойш гурван 
жил байна. Маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаа эхэлснээр хөөн хэлэлцэх 
хугацаа тоолохыг зогсооно” гэж заасан. Энэ журамд шүүгчийн сахилгын 
зөрчлийг хянан шийдвэрлэх хөөн хэлэлцэх хугацаанаас харьцангуй урт хугацаа 
тогтоож өгсний дээр хөөн хэлэлцэх хугацаа тоолохыг зогсоох зохицуулалтыг 
оруулж, зөрчил гаргасан хуульчдад хариуцлага тооцох, хуульчдын нэр хүндийг 
хамгаалах боломжийг нэмэгдүүлж өгсөн. Мөн түүнчлэн, 2019 онд батлагдсан 
Өмгөөллийн тухай хуулийн 31.8-т “Өмгөөлөгч ёс зүйн зөрчил гаргаснаас хойш 
гурван жилийн хугацаа өнгөрсөн бол хариуцлага хүлээлгэхгүй” гэж харьцангуй 
уртаар заасан байна. 

Ерөнхийлөгчийн төсөл (ШЭЗБСХТХ 29.2)-д “Сахилгын зөрчлийг 
илрүүлснээс хойш 24 сар, зөрчил гаргаснаас хойш 36 сараас илүү хугацаа 
өнгөрсөн бол шүүгчид сахилгын шийтгэл оногдуулж болохгүй” гэж шүүгчийн 
сахилгын зөрчлийн хөөн хэлэлцэх хугацааг харьцангуй уртаар заасан нь олон 
улсын сайн туршлага, шүүгчийн хариуцлагын зарчимд илүү нийцсэн байна. 
115  ШЁЗХ-ны магадлал, Дугаар 01, 2014.01.25; ЗХДЗШШ-ийн магадлал, Дугаар ш/4, 2014.06.25.
116  ШЁЗХ-ны магадлал, Дугаар 82, 2015.12.17; ЗХДЗШШ-ийн магадлал, Дугаар 06, 2016.02.25.
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Харин, Засгийн газрын төсөл (ШТХ 59.2)-д “Сахилгын зөрчлийг илрүүлснээс 
хойш зургаан сар, зөрчил гаргаснаас хойш 12 сараас илүү хугацаа өнгөрсөн 
бол шүүгчид сахилгын шийтгэл оногдуулж болохгүй” гэж заасан нь 2019.11.26-
ны өдөр Үндсэн хуулийн 49 дүгээр зүйлийн 5 дахь хэсэгт оруулсан нэмэлт, 
өөрчлөлтийн “шүүгчийн хариуцлагыг дээшлүүлэх” гэсэн үзэл баримтлал, 
үүнийг УИХ-ын 2020.01.09-ний өдрийн 02 дугаар тогтоолын 3.2-т “Шүүгчид 
хариуцлага хүлээлгэх журмыг хариуцлага зайлшгүй байх” гэж илэрхийлсэнтэй 
ноцтой зөрчилдөнө. Учир нь, шүүгчийн сахилгын зөрчлийн хөөн хэлэлцэх 
хугацааг илрүүлснээс хойш 6 сар, зөрчил гаргаснаас хойш 12 сараар тогтооно 
гэдэг бол Монгол Улсад хуульчийн болон өмгөөлөгчийн сахилгын зөрчилд 
хэрэгжиж байгаа хөөн хэлэлцэх хугацаанаас даруй гурав дахин богино 
төдийгүй олон улсын жишгээс хэт богино байна. Ийм хэт богино хөөн хэлэлцэх 
хугацаа зааснаар шүүгчийн сахилгын олон ноцтой зөрчилд сахилгын зөрчилд 
шийтгэл хүлээлгэх боломжгүй болно. 

Ийм учраас уул хугацааг шүүгчид тавигдах өндөр шаардлагад нийцүүлэн 
уртасгах, хугацаа тоолохыг зогсоох зохицуулалтыг хуульчлах нь зүйтэй. 

Санал: Засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн ШТХ-ийн төслийн 59.2-ийг “Шүүгчийн 
сахилгын зөрчил гарснаас хойш 5 жилээс илүү хугацаа өнгөрсөн бол сахилгын 
шийтгэл ногдуулахгүй бөгөөд гомдол, мэдээллийг Хороонд гаргаснаар хөөн 
хэлэлцэх хугацаа тоолохыг зогсооно. Энэ хуулийн 59.1.4-т заасан огцруулах 
шийтгэл ногдуулахаар зөрчил гаргасан бол хөөн хэлэлцэх хугацаа хэрэглэхгүй. 

Г. Шүүхийн сахилгын хорооны дарга, гишүүнийг сонгох, томилох

2019 онд Үндсэн хуулийн 49.6-д “Хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу 
шүүгчийг албан тушаалаас нь түдгэлзүүлэх, огцруулах болон сахилгын бусад 
шийтгэл ногдуулах чиг үүрэг бүхий Шүүхийн сахилгын хороо ажиллах бөгөөд 
түүний бүрэн эрх, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журам, бүрэлдэхүүнд 
тавих шаардлага, томилох журмыг хуулиар тогтооно” гэсэн заалтыг нэмсэн. 
Ийм учраас Шүүхийн сахилгын хороо (цаашид “ШСХ” гэх)-ны талаарх хуулийн 
төслийг тусгайлан боловсруулж батлах шаардлага үүссэн. 

Засгийн газрын төсөл (ШТХ)-д Шүүхийн сахилгын хорооны бүрэлдэхүүнтэй 
холбоотой олон чухал зохицуулалт орсны заримыг товч тэмдэглэе. Уг төслийн 
100.2, 100.8-т “Сахилгын хороо есөн гишүүний бүрэлдэхүүнтэй” байж, түүний 
гишүүний бүрэн эрхийн хугацаа дөрвөн жил байх бөгөөд зөвхөн нэг удаа 
сонгогдож, томилогдох бөгөөд гишүүний бүрэн эрх сонгож, томилсноор эхэлж, 
дараагийн гишүүн сонгогдож, томилогдсоноор дуусгавар болно. Уг төслийн 
100.3-т “Сахилгын хорооны гишүүн нь хууль зүйн өндөр мэргэшилтэй, хууль 
зүйн болон шүүн таслах ажиллагааны туршлагатай, эрх зүйч мэргэжлээрээ 10-
аас доошгүй жил ажилласан шүүгч, хуульч, эрдэмтэн байна” гэж заасан нь 
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урт хугацааны мэргэжлийн туршлага, өндөр мэргэшилтэй байхыг шаардаад 
зогсохгүй шүүгч, хуульч, эрдэмтэн гэсэн тал талын төлөөллийг багтаахаар 
зааснаараа ач холбогдолтой байна. Мөн, уг төслийн 100.7-т “Сахилгын 
хорооны бүрэлдэхүүнд Ерөнхий зөвлөлийн болон Мэргэшлийн хорооны 
гишүүн, шүүхийн захиргааны байгууллагын ажилтан, өмгөөлөгч, прокурор, 
төрийн алба хаах насны дээд хязгаарт хүрсэн болон сүүлийн таван жилд улс 
төрийн албан тушаал  болон улс төрийн намын удирдах албан тушаал эрхэлж 
байсан хүн орохыг хориглоно” гэж заасан нь тус хорооны төдийгүй шүүхийн 
бие даасан, хараат бус байдлыг хангахад ач холбогдолтой болжээ. Түүнчлэн, 
Засгийн газрын төсөл (ШТХ)-ийн 100.10-т “Сахилгын хорооны даргыг орон 
тооны гишүүд дотроос нууц санал хураалтаар нийт гишүүдийн олонхийн 
саналаар сонгох бөгөөд даргын бүрэн эрхийн хугацаа гишүүний бүрэн эрхийн 
хугацаатай адил байна” гэж заасан нь тус хорооны бие даасан байдлыг 
хангахад чухал ач холбогдолтой юм. Уг төслийн 100.2-т “Шүүгчдийн зөвлөл, 
Байнгын хороо, хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүнээс 
сонгогдсон болон томилогдсон тус бүр нэг гишүүн орон тооны, бусад гишүүн 
нь орон тооны бус байна” гэжээ. Эндээс үзэхэд есөн гишүүний гурав нь орон 
тооны, зургаа нь орон тооны бус байхаар заажээ.

Засгийн газрын төсөл (ШТХ)-ын 100.4-т “Сахилгын хорооны гишүүнд 
Шүүгчдийн зөвлөлөөс дөрөв, Байнгын хорооноос гурав, Ерөнхийлөгч болон 
хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүнээс тус бүр нэг хүнийг 
тус тус сонгож, томилно” гэж заасан. Ерөнхийлөгчийн төсөл (ШЭЗБСХТХ)-
ийн 31.4-т “Ерөнхийлөгч, Хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 
байгууллага, Хуульчдын холбоо болон Шүүгчдийн нэгдсэн зөвлөгөөнөөс тус бүр 
гурван хүнийг” санал болгож, улмаар УИХ сонсгол хийж томилно гэж заажээ.

ШСХ-ны гишүүнийг сонгох, сонгон шалгаруулах, томилох ажиллагааны 
талаарх ШТХ-ийн төслийн зохицуулалтыг Үндсэн хуулийн үзэл баримтлал, 
шүүгчийн хараат бус, хариуцлагатай байдлын зарчим, олон улсын сайн 
туршлагад нийцүүлэн сайжруулах шаардлага байна. Юуны өмнө, Шүүхийн 
сахилгын хороог бүрдүүхэд оролцох бүрэн эрхийг Ерөнхийлөгчид Үндсэн 
хуулиар олгоогүй учраас уг хорооны дарга, гишүүнийг санал болгох, томилох 
бүрэн эрхийг хуулиар Ерөнхийлөгчид өгвөл Үндсэн хуулийн 33.4 зөрчигдөнө. 

ШСХ-ны 9 гишүүний дөрөв нь шүүгчдээс сонгогдсон шүүгч гишүүн 
байхаар Засгийн газрын төсөлд тусгажээ. Уг төслийн 100.5-т “Шүүгчдийн 
зөвлөлөөс дөрвөн шүүгчийг нийтээрээ, чөлөөтэй, шууд, тэгш сонгох эрхийн 
үндсэн дээр саналаа нууцаар гаргаж, олонхийн саналаар сонгоно” гэж 
зааж, Шүүгчдийн зөвлөлөөс ШСХ-нд орох дөрвөн шүүгчийг сонгох зарчмыг 
тусгасан нь уг сахилгын хороонд улс төрийн болон бусад зүй бус нөлөөлөл 
орохоос сэргийлэх, хязгаарлах ач холбогдолтой. Өмнө нь ШЕЗ-ийн гишүүнийг 
нэр дэвшүүлэхэд илээр санал хурааж хувь шүүгчийн саналд нөлөөлж байсан 
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шиг бурангуй явдал Сахилгын хорооны гишүүнийг сонгоход гарах эрсдэл нь 
хязгаарлагдана. Гэвч, ШСХ-ны шүүгч дөрвөн гишүүнийг сонгохтой холбоотой 
анхаарах хоёр асуудал байна. Нэгд, Шүүгчдийн зөвлөл нь Монгол Улсын 
шүүхийн бүх шүүгчийг багтаахгүй, зөвхөн шүүгчдийн олонхийн төлөөллийн 
институт. Хоёрт, Шүүгчдийн зөвлөлөөс “дөрвөн шүүгчийг” сонгоно гэж бичсэн 
байх тул эдгээр шүүгч нь бүгдээрээ хяналтын эсхүл давж заалдах шатных 
байх боломжтой тул ШСХ дахь шат шатны шүүхийн шүүгчдийн тэнцвэртэй 
төлөөлөл хангагдахгүй. ШСХ-ны сахилгын хэрэг шийдсэн магадлалд гаргасан 
гомдлыг Улсын дээд шүүх шийдвэрлэх учраас уг хорооны бүрэлдэхүүнд Улсын 
дээд шүүхийн шүүгч нэгээс илүү орох нь уг шүүхийн нөлөөллийг хэт ихэсгэх 
эрсдэлтэй. Иймд Шүүхийн зөвлөлийг бүх шүүгчид оролцож болохоор өргөтгөх, 
шүүгч дөрвөн гишүүний 2 нь анхан шатны шүүхээс, 2 нь давж заалдах шатны 
шүүхээс байхаар заах саналтай байна. 

Засгийн газрын төсөл (ШТХ)-ын 100.5-т зааснаар “Байнгын хороо, 
Ерөнхийлөгч, хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн Сахилгын 
хорооны бусад гишүүдийг энэ хуулийн 79.1, 79.2, 79.3, 79.4, 79.6-д заасан 
журмыг удирдлага болгон сонгон шалгаруулж, томилно.” Уг төслийн 100.6-
т “Сахилгын хорооны гишүүнийг Байнгын хороо сонгон шалгаруулах 
нарийвчилсан журмыг Байнгын хороо, Ерөнхийлөгч сонгон шалгаруулах 
нарийвчилсан журмыг Ерөнхийлөгч, хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн 
газрын гишүүн  сонгон шалгаруулах нарийвчилсан журмыг хууль зүйн асуудал 
асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн хуульд нийцүүлэн тус тус батална” 
гэж зааснаас татгалзаж эдгээр гишүүнийг сонгон шалгаруулж томилох журмыг 
нарийвчлан хуульчлах хэрэгтэй. Учир нь, Үндсэн хуулийн 49.6-д Шүүхийн 
сахилгын хорооны “бүрэлдэхүүнд тавих шаардлага, томилох журмыг хуулиар 
тогтооно” гэж тодорхой заасан тул эдгээр журмыг Байнгын хороо, Ерөнхийлөгч, 
Засгийн газрын гишүүн баталж болохгүй. Мөн, сонгон шалгаруулалт явуулах 
субъект, ялангуяа Ерөнхийлөгч болон Засгийн газрын гишүүн өөрөө сонгон 
шалгаруулах нарийвчилсан журмаа батлах нь өөрт амар хялбарыг харж эсхүл 
явцуу сонирхлоор зохицуулах, улмаар үзэмжээрээ сонголт хийдэг болох өндөр 
эрсдэлтэй. 

Шүүхийн сахилгын хэргийг шийдвэрлэх бүрэлдэхүүнийг шүүгчдийн өөрийн 
удирдлагын байгууллага болон парламент хамтран бүрдүүлэх зохицуулалт Франц, 
Гүрж, Литви, Болгар, Хорват зэрэг улсад түгээмэл бөгөөд энэ нь олон улсын сайн 
туршлагад тооцогддог.117 Эдгээр улсад ихэнхдээ парламент дийлэнх олонхын 
саналаар уг бүрэлдэхүүний шүүгч биш гишүүнийг томилохоор зохицуулдаг нь 
парламент дахь олонх дангаар хүч түрэн томилохоос сэргийлэх, уг томилгоонд 
цөөнхийг бодитойгоор оролцуулах, улмаар улс төрийн бус мерит томилгоо 
хийхэд хувь нэмэр оруулах шалтгаантай. Олон улсын жишгийн дагуу Шүүхийн 
сахилгын хорооны бүрэлдэхүүнийг томилох, сонгоход гүйцэтгэх болон хууль 
117   Мөн тэнд, 10.
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тогтоох эрх мэдлийг хэт давамгайлж оролцуулахаас татгалзахыг зөвлөдөг.118 
Ийм давамгайлал болон улс төржил үүсгэхгүйн тулд сонгон шалгаруулалт хийх 
Ажлын хэсгийг төрийн эрх мэдлийг хэрэгжүүлэхэд оролцдон болон иргэний 
нийгмийн төлөөллөөс тэнвцэртэй бүрдүүлэх, томилгооны сонсгол хийх, 
дийлэнх олонхийн саналаар томилох зэрэг механизмыг хуульчилах хэрэгтэй. 
Шүүхийн сахилгын хорооны бүрэлдэхүүнийг сонгох, томилох ажиллагаа нь ил 
тод, шударга, иргэний нийгмийн оролцоог хангасан байх шаардлагатай.119 

Үндсэн хуулийн 49.5-т оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийн үзэл баримтлал, 
үүнийг УИХ-ын 2020.01.09-ний өдрийн 02 дугаар тогтоолын 3.2.3-т “Шүүхийн 
сахилгын хорооны гишүүдийг шүүн таслах ажлын туршлагатай хуульчид, 
нэр хүндтэй иргэд, хууль зүйн өндөр мэргэшилтэй эрдэмтдээс нээлттэй нэр 
дэвшүүлэх замаар холбогдох институцээс тэнцвэртэйгээр бүрдүүлэх зарчмыг 
хуульчлах” гэж заасан шаардлагыг хангасан хууль гарах хэрэгтэй. Үүний тулд 
ШСХ-ны есөн гишүүний дөрвийг нийт шүүгчид дотроосоо хувь тэнцүүлэн 
шууд сонгох, бусад таван гишүүнийг ШЕЗ-ийн шүүгч биш гишүүнийг сонгон 
шалгаруулж томилохтой адил зарчим, журмаар зохицуулах саналтай байна. 
Тодруулбал, Монгол Улсын нийт шүүгчдийг багтаасан бүрэлдэхүүн нь ШСХ-
ны шүүгч дөрвөн гишүүний хоёрыг анхан шатны шүүхийн шүүгчээс, хоёрыг 
давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчдээс тус тус шууд сонгохоор заана гэсэн 
үг. ШСХ-ны сахилгын хэргийн агуулга шийдсэн магадлалыг Улсын дээд 
шүүхэд гомдлоор хянан шийдвэрлэх учраас уг хорооны бүрэлдэхүүнд Улсын 
дээд шүүхийн шүүгч багтвал ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн мэт ойлголт төрөх 
талтай тул тэгээгийг ШСХ-ны бүрэлдэхүүнд оруулах шаардлагагүй юм. ШСХ-
ны шүүгч биш таван гишүүнийг тал талын төлөөллөөс бүрдсэн Ажлын хэсэг 
сонгон шалгаруулж УИХ-д санал болгох, УИХ эдгээрийн талаар нэг бүрчлэн 
томилгооны сонсгол хийсний үндсэн дээр дийлэнх олонхоор томилох, энэ 
процессын үе шат бүрт иргэний нийгмийн оролцоог хангаж нарийвчлан 
хуульчлах хэрэгтэй. Энэ зохицуулалтын үндэслэл, томьёоллыг энэ өгүүллийн II 
бүлгийн А, Б хэсгээс үндэслэлийг уншина уу.  

Санал: Засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн ШТХ-ийн төслийн 100 дугаар зүйл дэх 
Шүүхий сахилгын хорооны шүүгч болон шүүгч биш гишүүнийг нээлттэйгээр нэр 
дэвшүүлж сонгох буюу сонгон шалгаруулж томилох журмыг уг төслийн өөрчлөх 
саналын томьёололтой адил найруулан бичих саналтай байна. ШТХ-ийн 
төслийн 78, 79 дүгээр зүйлийг томьёоллыг энэ өгүүллийн II бүлгийн А, Б хэсгээс 
үндэслэлийг уншина уу.  

118   OSCE, ODIHR, “Note On International Standards And Good Practices Of Disciplinary Proceed-
ings Against Judges” (Warsav, 27 December 2018), 4.

119   Мөн тэнд.
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Д. Шүүхийн сахилгын хорооны шийдвэрийг Улсын дээд шүүхэд давж заалдах

Сайн туршлага

НҮБ-ийн суурь зарчмын 20-д зааснаар Шүүгчийн эсрэг сахилгын арга 
хэмжээ авах, түдгэлзүүлэх, огцруулах ажиллагааг хараат бус хяналтаар 
хянуулах боломжтой байхыг шаарддаг. Шүүгч биш хүмүүсээс олонх нь бүрдсэн 
бүрэлдэхүүнээр шүүгчийн сахилгын зөрчлийг хянан шийдвэрлүүлэх нь 
шүүгчийн хараат бус байдалд халдах эрсдэлтэй байж болох ч уг бүрэлдэхүүний 
шийдвэрийн талаарх гомдлыг Дээд шүүхэд гаргах боломжтой байдаг учраас 
уг эрсдэлээс сэргийлж чаддаг. Олонх улсад шүүхийн сахилгын хорооны 
шийдвэрийн талаарх гомдлыг хамгийн дээд шатны шүүхэд гаргаж хянуулснаар 
давж заалдах эрх нь хангагдсанд тооцдог бөгөөд шүүхийн хоёр эсхүл гурван 
шатыг заавал дамжихыг шаарддаггүй. Жишээлбэл, АНУ-ын хувьд мужийн дээд 
шүүхэд гомдол гаргаагүй бол шүүгчид сахилгын шийтгэл ногдуулсан шүүхийн 
сахилгын хорооны шийдвэр эцэслэгддэг эсхүл шүүхийн сахилгын хорооны 
шийдвэр зөвлөмж хэлбэртэй гарч Дээд шүүхээр хянагддаг байна.120 Шүүхийн 
сахилгын хороо Дээд шүүхийн шүүгчтэй холбоотой гомдлыг шийдвэрлэж түүнд 
гомдол гаргасан бол уг шүүгчтэй хамт ажилладаг шүүгчид нь уг асуудлыг 
хянаж шийдвэрлэх болдог. Дээд шүүхийн шүүгчтэй холбоотой гомдлыг хянан 
шийдвэрлэх ажиллагааг хараат бус, төвийг сахисан байлгах төдийгүй ийм 
ойлголтыг олон нийтэд өгөхийн тулд АНУ-ын зарим мужид Дээд шүүхийнхээс 
өөр шүүгчдээр уг гомдлыг хянуулдаг байна. Хэд хэдэн мужид Дээд шүүхийн 
шүүгч сахилгын зөрчил гаргасныг шүүхийн сахилгын хороо тогтоосон бол 
түүнтэй холбоотой гомдлыг дээд шүүхийг орлох бүрэлдэхүүнээс хянуулдаг 
бөгөөд ийм бүрэлдэхүүнд ихэвчлэн давж заалдах шатны шүүгчдээс шодож 
эсхүл албан тушаалын эрэмбээр томилдог байна.121 Жишээлбэл, Пенселваниа 
мужийн Дээд шүүхийн шүүгчийн сахилгатай холбоотой эцсийн шийдвэрийг 
сугалаагаар сонгосон долоон шүүгчээс бүрдсэн тусгай бүрэлдэхүүн гаргадаг.122 

Европын улсуудын хувьд ч шүүгчийн сахилгын хэргийг шийдвэрлэсэн 
байгууллагын шийдвэрийн талаар шүүхэд гомдол гаргаж хянуулах боломжтой 
байдаг бөгөөд дийлэнхдээ Дээд шүүхэд ханддаг байна. Жишээлбэл, Францын 
Шүүхийн дээд зөвлөл (Сахилгын зөвлөл)-ийн шүүгчийн сахилгатай холбоотой 
шийдвэр Төрийн зөвлөл (Захиргааны дээд шүүх)-ээр хянагдах боломжтой. 
Шүүгчийн сахилгын хэргийг шийдвэрлэсэн шийдвэрийн талаарх гомдлыг 
хэлэлцэхдээ Төрийн зөвлөл нь хяналтын шатны шүүхийн үүрэг гүйцэтгэж, 
тухайн шийдвэр хэлбэрийн (харьяалал, процессын) болон агуулгын хувьд 
хуульд нийцсэн эсэхийг л хянадаг бөгөөд тухай сахилгын хэргийн фактын 
асуудлыг хянадаггүй.123 Мөн, Италийн Шүүхийн дээд зөвлөлийн Сахилгын 
120  Cynthia Gray, A Study of State Judicial Disiplinary Sanctions, vol. 28 (AJS and SJI, 2002).
121  Gray, “How Judicial Conduct Commissions Work,” 417.
122  Combs, “Judicial Disciple Commissions,” 10.
123  Garapon, “Judicial Independence in France,” 292.the question of implementation is largely 
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комиссын шийдвэр дахь хуулийн асуудлаар Дээд шүүхийн иргэний танхимд 
гомдол гаргах боломжтой.124 

Монгол Улс

2002 оны Шүүхийн тухай хуулиар Шүүхийн сахилгын хорооны шийдвэрийн 
талаар шүүхэд гомдол гаргах боломжгүй байсан. 2012 оны Шүүгчийн эрх 
зүйн байдлын тухай хуулиар Шүүхийн ёс зүйн хорооны шийдвэрийн талаар 
Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхэд гомдол гаргах боломжтой 
болсон. Гэтэл, 2014-2018 онд Шүүхийн ёс зүйн хорооны сахилгын шийтгэл 
ногдуулсан шийдвэрийн 30 буюу 61.2%-ийг хүчингүй болгож, 6 буюу 8.1%-ийг  
дахин шалгуулахаар буцааж, 2 буюу 0.4%-ийг сахилгын шийтгэлийн төрлийг 
өөрчилж, 11 буюу 4.4%-ийг сахилгын шийтгэл ногдуулсан шийдвэрийг хэвээр 
баталж шийдвэрлэсэн байна.125 Шүүхийн ёс зүйн хорооноос сахилгын шийтгэл 
ногдуулсан дийлэнх магадлалыг шүүхээс хүчингүй болгож ирсэн нь тус 
хорооны шийдвэрийг шүүхийн хяналтаас гаргах саналыг гаргахад хүргэсэн. 
Жишээлбэл: 

Одоогийн байдлаар бол Шүүхийн ёс зүйн хороонд хариуцлага тооцдог 
ихэнх нь шүүх дээр очоод хэрэгсэхгүй болдог чиг хандлагатай байна. 
Шүүхийнхээ хяналтад зориуд аваачаад шүүгч нар нь шүүгч нараа 

unexplored. This book describes judicial independence as a central aspect of the rule of law 
in different stages of transition to democracy. The collection of state-specific studies explores 
the legal situation of judiciaries in twenty states from North America, over Western, Central 
and South-Eastern Europe to post-Soviet states and engages in a comparative legal analysis. 
Through a detailed account of the current situation it takes stocks, considers advances in and 
shortcomings of judicial reform and offers advice for future strategies. The book shows that 
the implementation of judicial independence requires continuous efforts, not only in coun-
tries in transition but also in established democracies which are confronted with ever new 
challenges.”,”ISBN”:”978-3-642-28299-7”,”language”:”en”,”author”:[{“family”:”Garapon”,”-
given”:”Antoine”}],”editor”:[{“family”:”Epineuse”,”given”:”Harold”},{“family”:”Seibert-Fohr”,”-
given”:”Anja”}],”issued”:{“date-parts”:[[“2012”]]}},”locator”:”292”}],”schema”:”https://github.
com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json”} 

124  Di Federico, “Judicial Independence in Italy,” 382.the question of implementation is large-
ly unexplored. This book describes judicial independence as a central aspect of the rule of 
law in different stages of transition to democracy. The collection of state-specific studies ex-
plores the legal situation of judiciaries in twenty states from North America, over Western, 
Central and South-Eastern Europe to post-Soviet states and engages in a comparative le-
gal analysis. Through a detailed account of the current situation it takes stocks, considers 
advances in and shortcomings of judicial reform and offers advice for future strategies. The 
book shows that the implementation of judicial independence requires continuous efforts, not 
only in countries in transition but also in established democracies which are confronted with 
ever new challenges.”,”ISBN”:”978-3-642-28299-7”,”language”:”en”,”author”:[{“family”:”Di 
Federico”,”given”:”Giuseppe”}],”editor”:[{“family”:”Seibert-Fohr”,”given”:”Anja”}],”issued”:{“-
date-parts”:[[“2012”]]}},”locator”:”382”}],”schema”:”https://github.com/citation-style-lan-
guage/schema/raw/master/csl-citation.json”} 

125  ШЁЗХ-ны статистик тоон мэдээлэл. ШЁЗХ-ны Ажлын албаны дарга Н.Ганбаатар. 2019 оны 
01 дүгээр сар
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өмгөөлж хамгаалаад хариуцлага тооцож чадахаа байчихлаа гэдэг олон 
нийтийн хардлага хүчтэй байна. Тийм учраас ёс зүйн хорооны доторх 
хяналт механизмыг илүү нарийн болгож, эрх зүйн орчныг нь сайн болгоод 
ШЁЗХ-ны шийдвэр эцсийн байдаг чиг хандлагатай болоход болохгүй 
зүйл байхгүй.126

Улмаар, 2020 оны Ерөнхийлөгчийн төсөл (ШЭЗБСХТХ 61.8)-д энэхүү санал 
тусгагдаж “Хяналтын гомдлоор сахилгын хэрэг хянан шийдвэрлэсэн Сахилгын 
хорооны тогтоол гармагц хүчин төгөлдөр болох бөгөөд эцсийнх байна” гэжээ. 

Сахилгын хороо шүүгчийн сахилгын зөрчлийг өөрөө бие даан анхан, давж 
заалдах, хяналтын журмаар хянан шийдвэрлэж эцсийн шийдвэр гаргах 
зохицуулалтаас татгалзах нь зүйтэй. Учир нь, 2019.06.06-нд өргөн мэдүүлсэн 
Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийн үзэл баримтлалд 
“Шүүхийн сахилгын хорооны шийдвэрийн талаар Улсын дээд шүүхэд гомдол 
гаргах эрх нээлттэй байх юм” гэж бичсэн учраас энэхүү давж заалдах гомдол 
гаргах эрхийг үгүйсгэсэн хууль гаргаж болохгүй. Мөн, Ерөнхийлөгчийн төсөл 
(ШЭЗБСХТХ 31.4)-д зааснаар “Ерөнхийлөгч, Хууль зүйн асуудал эрхэлсэн 
төрийн захиргааны төв байгууллага, Хуульчдын холбоо болон Шүүгчдийн 
нэгдсэн зөвлөгөөнөөс тус бүр гурван хүнийг” санал болгож, УИХ сонсгол хийж 
томилохоор тусгасан нь уг хорооны 12 гишүүний гурав буюу нийт гишүүний 
дөрөвний нэг л шүүгчдээс санал болгосон (уг төслөөр бол шүүгчид өөрсдөө 
сонгож эцэслэж чадахгүй) шүүгчид байна. Шүүхийн сахилгын хорооны 
бүрэлдэхүүний үнэмлэхүй олонхи (3/4) шүүгч биш гишүүдээс бүрдээд эцсийн 
шийдвэр гаргаж, Улсын дээд шүүхээр хянагдахгүй байх нь шүүгчийн хараат 
бус байдлыг зөрчихөд хүрнэ. Уг хорооны бүрэлдэхүүнд шүүгчдийг цөөнх 
болгож хариуцлага дээшлүүлж болох ч түүний шийдвэрийг шүүхийн хяналтад 
оруулах замаар шүүгчийн хараат бус байдлыг хамгаалах учиртай. Шүүхийн 
сахилгын хорооны шийдвэрийг шүүхийн хяналтаас гаргана гэвэл тус 
хорооны бүрэлдэхүүний ядаж талыг шүүгчдийн төлөөллөөс бүрдүүлж байж 
шүүгчийн хараат бус байдалд зүй бусаар халдах эрсдэл буурна. Шүүхийн 
сахилгын хорооны бүрэлдэхүүний олонх шүүгч биш байгаа тохиолдолд тус 
хорооны шийдвэрийг шүүхээс хянахыг бүхэлд нь үгүйсгэх бус харин оновчтой 
зохицуулах замаар шүүгчийн хараат бус байдал болон хариуцлагатай байдлын 
балансыг олох боломжтой. Түүнчлэн, Сахилгын хороо шүүгчийн сахилгын 
зөрчлийг өөрөө бие даан анхан, давж заалдах, хяналтын журмаар шийдвэрлэх 
нь хэт олон шат бүхий төвөгтэй процесс бий болгох төдийгүй иргэний давж 
заалдах гомдол гаргах эрхийг хангахгүй. Учир нь, давж заалдах эрх гэдэг бол 
тухайн шийдвэрийг өөр хөндлөнгийн бүрэлдэхүүнд гомдол гаргаж хянуулахыг 
ойлгодог. Ерөнхийлөгчийн төсөл (ШЭЗБСХТХ 48.4)-д зааснаар анхан болон 
давж заалдах журмаар шийдвэрлэсэн гишүүн нь тухайн хэргийг хяналтын 
126  “Шүүгчийн ёс зүй ба хариуцлага” сэдэвт хэлэлцүүлгийн үеэр Н.Лүндэндорж, хэлэлцүүлгийн 

тэмдэглэл, www.judinstitute.mn, 2016 оны 4 сарын 26-нд үзсэн.
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журмаар шийдвэрлэхэд орохгүй байх нь төвийг сахисан байдлыг хангах сайн 
талтай ч нэг байгууллагад мөр зэрэгцэн ажилладаг учраас энэ нь давж заалдах 
эрхийг бүрэн хангаж чадахгүй. 

Засгийн газрын төсөл (108.1, 109.1, 109.2, 112.1)-д байгаа шиг Шүүхийн 
сахилгын хорооны нэг гишүүн (илтгэгч гишүүн) гомдол, мэдээллийг хаалттай 
шалгаж сахилгын хэрэг үүсгэх эсэх захирамж гаргах; шүүгчид үүсгэсэн сахилгын 
хэрэг болон сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзсан захирамжийн талаарх гомдол 
Шүүхийн сахилгын хорооны нээлттэй хуралдаанаар хянан шийдвэрлэх, энэхүү 
хуралдаанд илтгэгч гишүүн нь сахилгын  зөрчлийн дүнг танилцуулах ч тухайн 
хэргийг эцэслэн шийдвэрлэхэд оролцохгүй байх; улмаар Сахилгын хорооны 
зөвхөн маргааны агуулга шийдсэн магадлалын талаар УДШ-д давж заалдах 
гомдол гаргах эрхээр хангахаар хуульчлах нь хэрэгтэй. Ингэснээр шүүгчид 
цөөнх бүрэлдэхүүн шүүгчийн сахилгын хэргийг хянан шийдвэрлэж шүүгчийн 
хариуцлагатай байдлыг илүү хангах ч түүний шийдвэр Улсын дээд шүүхийн 
хяналтад байж шүүгчийн хараат бус байдал зөрчигдөх эрсдэл буурна. Шүүхийн 
хяналт бол шүүгчийн хараат бус байдалд зүй бусаар халдахаас хамгаалсан 
баталгаа болдог. Засгийн газрын төслийн энэхүү хянан шийдвэрлэх журам нь 
энгийн, ойлгомжтой төдийгүй олон улсын сайн туршлагад нийцсэн юм. 

Олон улсын жишигт нийцүүлэн Шүүхийн сахилгын хорооны шийдвэр дэх 
хуулийн асуудлын талаарх гомдлыг зөвхөн Улсын дээд шүүхийн Захиргааны 
хэргийн танхимд гаргах боломжтойгоор зохицуулж, уг шүүхийн шийдвэр эцсийн 
болдог болох нь зүйтэй. Үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэрийн үр дагаварт, 
Шүүхийн сахилгын хорооны шийдвэрийг Захиргааны хэргийн давж заалдах 
шатны шүүх төдийгүй Улсын дээд шүүхэд гомдол гаргах боломжтой болсноороо 
сахилгын хэргийг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг хэт сунжруулж байна. Мөн, 
давж заалдах болон хяналтын шатны шүүхийн шүүгчидтэй холбоотой гарсан 
шийдвэрийг хамт ажилладаг шүүгчид нь хянаж буй нь төдийлөн зохисгүй биш 
бөгөөд шүүхийн хоёр шатыг дамжиж буй тохиолдолд үүнийг шийдвэрлэхэд 
төвөгтэй. Түүнчлэн, олон улсын сайн туршлагын дагуу Дээд шүүхийн шүүгчийн 
талаар гарсан Шүүхийн сахилгын хорооны шийдвэрт эрүү, иргэн, захиргааны 
хэргийн давж заалдах шатны шүүгчдээс таван шүүгчийг шодож гаргаад 
хянуулах зохицуулалт хийх боломжийг судлах нь зүйтэй.

Шүүхээс Шүүхийн сахилгын хорооны шийдвэрийг хянах хүрээг оновчтой 
тодорхойлох боломжтой. “Шүүх бол хууль хэрэглээний байгууллага гэдэгт 
итгэлтэй байна. Шүүгч бол хууль хэрэглэж байж  шийдвэрээ гаргадаг. Ёс зүйн 
асуудал дээр бол шүүх шийдвэрээ гаргахдаа ёс зүйн дүрэм баримтлаад шийдвэр 
гаргаад байгаа зөв, буруу эсэх дээр эргэлзээтэй байна” гэх шүүмжлэл гардаг.127 
Шүүхээс тус хорооны шийдвэрт хэт их оролцож хянаж буйг шийдвэрлэх нэг 
гарц бол хяналтын шатны шүүхээс хорооны шийдвэр хэлбэрийн (харьяалал, 

127  Мөн тэнд.
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процессын) болон агуулгын хувьд хуульд нийцсэн эсэхийг л хянадаг байхаар 
хуульчлах явдал. Энэ тохиолдолд шүүх тухай сахилгын хэргийн фактын 
асуудлыг хянахгүй. Тийм ч учраас, 2019.11.26-ны өдөр Үндсэн хуулийн 49 дүгээр 
зүйлийн 5 дахь хэсэгт оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийн “шүүгчийн хариуцлагыг 
дээшлүүлэх” гэсэн үзэл баримтлал, үүнийг УИХ-ын 2020.01.09-ний өдрийн 
02 дугаар тогтоолын 3.2-т “Хорооны шийдвэрийн хууль зүйн үндэслэлийг 
гомдлын дагуу Улсын дээд шүүх эцэслэн хянах журмыг тогтоох” утгаар хууль 
боловсруулахыг заасан.

V. Улсын дээд шүүх
А. Улсын дээд шүүхийг бүрдүүлэхэд олон талт байдлыг хангах

Орчин үед шүүхийг бүрдүүлэхэд олон талт байдлыг хангахыг чухалчилж 
байна. Учир нь, шүүгчээр томилоход “мерит зарчмыг гол шалгуур болгохын 
зэрэгцээ шүүх дэх бүрэлдэхүүний олон талт байдал (diversity within the judiciary) 
нь олон нийтээс шүүх эрх мэдлийг бүхэлд нь хүлээн зөвшөөрөх, итгэх боломж 
олгодог. Шүүх эрх мэдэл нь төлөөллийн байгууллага биш боловч нээлттэй 
байж, нийгмийн бүх сектор дахь шаардлага хангасан хүмүүс орох боломжтой 
байх хэрэгтэй.”128 

Шүүн таслах ажлын туршлагатай хуульчаас гадна өмгөөлөгч, прокурор, 
төрийн болон бусад байгууллагад хуулийн зөвлөхөөр ажилласан туршлагатай 
хуульч, хууль зүйн сургуулийн багш зэрэг хүмүүс нэр дэвшиж шүүгчээр ажиллах 
болзол, шаардлага хангасан бол томилогдох боломж нээлттэй байх хэрэгтэй. 
Ингэснээр өөр өөр ажлын туршлага бүхий хүмүүс шүүх бүрэлдэхүүнд орж хэрэг, 
маргааныг тал талаас нь харж илүү зөв шийдвэрлэх боломж нээгдэнэ. 

Шүүхийн тогтолцооны гаднаас шүүгчийн албан тушаалд нэр дэвших 
боломжийг нээж байгааг Венецийн комисс дэмжсэн. Жишээлбэл, шүүх эрх 
мэдлийн гадна ажилласан туршлагатай хуульчид (төрийн албанд ажилласан 
хуульч, шүүхэд хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцдоггүй ч хуулийн 
зөвлөгөө өгдөг хуульч зэрэг)-ийг шүүгчийн сонгон шалгаруулалт орж өрсөлдөх 
боломж олгохыг эерэг өөрчлөлтөд тооцдог.129 

Засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн ШТХ-ийн төслийн 34.3-д “Давж заалдах 
шатны шүүхийн шүүгч энэ хуулийн 34.1-д зааснаас гадна анхан шатны шүүхэд 
шүүгчээр зургаагаас доошгүй жил ажилласан” байна гэсэн учраас давж 
заалдах шатны шүүхэд зөвхөн анхан шатны шүүхэд шүүгчээр ажиллах хуульч 
томилогдохоор байна. Анхан шатны шүүх нотлох баримтыг буруу үнэлсэн 
эсэх, эсхүл хууль буруу хэрэглэсэн эсэхийг давж заалдах шатны шүүх хянан 
128  European Commission For Democracy Through Law (Venice Commission) Report On The In-

dependence Of The Judicial System Part I: The Independence Of Judges, CDL-AD(2010)004, 6.
129  CDL-AD(2002)026, Opinion on the Draft Law on Judicial Power and Corresponding Constitu-

tional Amendments of Latvia, §49.
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шийдвэрлэдэг учраас давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч анхан шатанд 
ажилласан туршлагатай байхыг шаардахаар заасан гэж ойлгож байна. 

Засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн ШТХ-ийн төслийн 34.4-т зааснаар Улсын 
дээд шүүхийн шүүгч Үндсэн хуулийн 51 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасан 
болзол болон уг хуулийн 34.1-д заасан шаардлагыг хангасан байхаас гадна 
(1) “шүүгчээр 10-аас доошгүй жил ажилласан,” эсхүл (2) “прокурор, эсхүл 
өмгөөлөгчөөр дагнан 10-аас доошгүй жил ажилласан” байхыг шаардаж 
байна. Өөрөөр хэлбэл, энд дурдсан тодорхой хугацаагаар шүүгч, прокурор, 
өмгөөлөгчөөр ажилласан хуульчийг л Улсын дээд шүүхэд томилох боломжтой 
ч хууль зүйн сургуульд 10-аас доошгүй жил багшилсан хуульчийг томилох 
боломжгүй болгожээ. Мөн, “прокурор, эсхүл өмгөөлөгчөөр дагнан 10-
аас доошгүй жил ажилласан” гэсэн нь зөвхөн аль нэгээр нь ядаж арваас 
доошгүй жил ажилласан байх утгыг илэрхийлж прокурор, шүүгч Улсын дээд 
шүүхэд томилогдох боломжийг ч хумижээ. Жишээлбэл, өмгөөлөгчөөр 5 жил, 
прокуророор 5 жил ажилласан хуульчийг “дагнан” ажилласан эсэхэд маргаан 
үүсэх магадлалтай. 

Улсын дээд шүүх буюу хяналтын шатны шүүх зөвхөн эрх зүйн маргааныг 
хянан шийдвэрлэх чиг үүрэгтэй тул уг шүүхийн бүрэлдэхүүний дийлэнхийг 
шүүгчийн ажлын туршлагатай хуульчид бүрдүүлэхийн зэрэгцээ өмгөөлөгч, 
прокурор, хууль зүйн сургуулийн багш зэрэг хууль зүйн ажлын тал талын 
туршлагатай хуульчдыг оруулах боломжтой байх нь хуулийг олон талаас харж 
илүү үндэслэлтэй тайлбарлах, эрх зүйг хөгжүүлэхэд чухал ач холбогдолтойд 
тооцогддог. Зөвхөн шүүгчийн ажлын туршлагатай хүмүүсийг шүүгчээр 
толилох хязгаарлалт нь шууд зөвтгөгдөж чадахгүй бөгөөд давж заалдах, 
хяналтын шатны шүүхэд шүүхийн шүүгчид шүүхийн гаднаас нэр дэвшихийг 
дэмжих зөвлөмжийг Венецийн комисс гаргаж байсан.130 Эх газрын эрх зүйн 
тогтолцоотой улсуудад Дээд шүүхэд ажиллах болзол, шаардлага хангасан бол 
олон талын ажлын туршлагатай хуульчид нэр дэвшиж томилогдох боломжтой 
байдаг. Жишээлбэл, Японы Дээд шүүх Ерөнхий шүүгч болон 12 шүүгчээс бүрдэх 
бөгөөд эдний 5 нь шүүгчийн, 4 нь өмгөөлөгчийн, 2 нь прокурорын, 1 нь их 
сургуулийн профессорын, 1 нь төрийн захиргааны албан хаагчийн ажлыг Дээд 
шүүхэд томилогдохоосоо өмнө хийж байжээ. Францын Дээд шүүхийн шүүгчдийн 
дийлэнх олонхийг шүүгчдээс бүрдүүлдэг ч зарим нь хуулийн профессор, 
хуульчид байдаг.131 Мөн, ХБНГУ-ийн Дээд шүүхүүдэд доктор, профессор шүүгч 
нар олон байгааг цахим хуудаснаас нь харж болно. Жишээлбэл, Дээд шүүхийн 
иргэний танхимд нийт 109 Ерөнхий шүүгч, шүүгчийн нэрс байх бөгөөд үүний 
13 нь доктор, профессор, 57 нь доктор байна.132 
130 CDL-AD(2014)038, Opinion on the draft laws on courts and on rights and duties of judges and 

on the Judicial Council of Montenegro, §53.
131 “Cour de Cassation,” https://www.courdecassation.fr/aboutthecourt9256.html 
132 “Bundesgerichtshof,” https://www.bundesgerichtshof.de/DE/DasGericht/Geschaeftsvertei-

lung/BesetzungSenate/Zivilsenate/zivilsenatenode.html 



2020.09 сар №02 
СТРАТЕГИ

Й
Н

 СУД
А

Л
ГАА

77

Хууль зүйн сургуульд багшилсан байх төдийгүй салбар эрх зүйгээр дагнан 
судалгаа хийж хүлээн зөвшөөрөгдсөн хуульч Улсын дээд шүүхийн шүүгчийн чиг 
үүргийг хэрэгжүүлэхэд илүү хувь нэмэр оруулна. Тиймээс, тодорхой хугацаанд 
хууль зүйн сургуульд багшаар ажилласан, дэд профессор, профессорын 
албан тушаалд ажилласан эсхүл ийм цол авсан, хууль зүйн докторын зэрэг 
хамгаалсан хуульч Монгол Улсын дээд шүүхэд нэр дэвших боломжийг хэвээр 
үлдээх нь чухал юм. 2012 оны Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 4 
дүгээр зүйлд заасан болзол, шаардлага хангасан бол Хуульчдын холбооноос 
магадлан итгэмжлэгдсэн хууль зүйн сургуульд арваас доошгүй жил багшилсан 
хуульч Улсын дээд шүүхийн шүүгчид нэр дэвших боломжтой (уг хуулийн 6.1.3). 
Үүнтэй адилаар Ерөнхийлөгчийн төсөл (ШЭЗБСХТХ 4.5)-д зааснаар Улсын 
дээд шүүхийн шүүгч нь шүүгчид тавих болзол, шаардлагыг хангасан төдийгүй 
дор дурдсан шаардлагын аль нэгийг хангасан байна: (1) давж заалдах шатны 
шүүхэд таваас доошгүй жил ажилласан; (2) өмгөөлөгч, шүүгч, прокуророор 
арваас доошгүй жил ажилласан; (3) Монголын Хуульчдын холбооноос магадлан 
итгэмжлэгдсэн хууль зүйн сургуульд арваас доошгүй жил багшилсан. Энэхүү 
заалтыг Засгийн газрын төсөлд тусгах хэрэгтэй юм. 

Санал. Засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн ШТХ-ийн төслийн 34.4.3-т “хууль зүйн 
их, дээд сургуульд 10-аас доошгүй жил багшилсан, хууль зүйн докторын зэрэгтэй, 
дэд профессор эсхүл профессор цолтой” гэж нэмэх, ШТХ-ийн төслийн 34.4.2-оос 
“прокурор, эсхүл өмгөөлөгчөөр дагнан 10-аас доошгүй жил ажилласан” гэснийг 
“дагнан” гэснийг хасах.

Б. Улсын дээд шүүхийн бүрэлдэхүүний тоог тодорхой хуульчлах

Монгол Улсын дээд шүүхийн шүүгчдийн тоог БНМАУ-ын Улсын бага хурлын 
1990.09.27-ны 5-р тогтоолоор Дээд шүүхийн дарга 1, коллегийн дарга 4, 21 
гишүүн, 60 ардын төлөөлөгчтэй байхаар тогтоож байжээ. 1992 оны Үндсэн 
хуулийн 51.1-д “Улсын дээд шүүх Ерөнхий шүүгч, шүүгчдээс бүрдэнэ” гэж заасан 
бөгөөд хэдэн шүүгчидтэй байхыг нь заагаагүй байна. Улсын дээд шүүхийн 
шүүгчдийн тоо хэрхэн өөрчлөгдөж байсныг дараахь хүснэгтээс харна уу. 

Хүснэгт 1. Монгол Улсын Дээд шүүхийн бүрэлдэхүүний тоог өөрчилсөн байдал

Шүүхийн 
тухай хууль 
(1993.02.04), 
24.2

Шүүхийн 
тухай хууль 
(2002.07.04), 
15.2

Шүүхийн тухай 
хуульд оруулсан 
нэмэлт, өөрчлөлт 
(2002.12.26), 15.2

Шүүхийн 
тухай хууль 
(2012.03.07), 
16.1

Ерөнхий шүүгч 1 1 1 1
Шүүгч 16 10 16 24
Нийт 
бүрэлдэхүүн 17 11 17 25
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Дээрхээс үзэхэд Улсын дээд шүүх нь Ерөнхий шүүгч, 16 шүүгчтэй байхаар 
1993.02.04-ний Шүүхийн тухай хуульд зааж байжээ. 2002.07.04-ний Шүүхийн 
тухай хуулиар Ерөнхий шүүгч, 10 шүүгчээс бүрдэхээр зааж шүүгчдийн тоог нь 
6-аар бууруулж байжээ. Энэ нь шүүхийн бие даасан байдлыг ноцтой зөрчсөн 
талаар Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн Зөвлөмжийн дагуу 2002.12.26-
ны нэмэлт, өөрчлөлтөөр Ерөнхий шүүгчээс гадна шүүгчдийн тоог нь буцааж 16 
болгожээ. 2012.03.07-ны өдрийн Шүүхийн тухай хуулийн 16.1-д “Улсын дээд 
шүүх нь Ерөнхий шүүгч, хорин дөрвөөс доошгүй шүүгчээс бүрдэнэ” хэмээн 
зааж, шүүгчдийн тоог нь 8-аар нэмэгдүүлжээ. 

27 жилийн хугацаанд Улсын дээд шүүхийн шүүгчдийн тоог дөрвөн удаа 
шинэчлэн тогтоосон нь тус шүүхийн бие даасан, шүүгчийн хараат бус байдалд 
халдах байдлаар урвуулан ашиглах эрсдэлийг үүсгэж байжээ. Эдгээрээс 2002 
онд Шүүхийн тухай хуулийг УИХ-аар хэлэлцэн батлах үед 1993 оны хуулийн 
дагуу ерөнхий шүүгч, 16 шүүгчийн бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байсан Улсын дээд 
шүүхийн шүүгчид УИХ-ын Чуулганы нэгдсэн хуралдаанд133 оролцож УИХ-аас 
УДШ-ийн шүүгчдийн тоог цөөрүүлэн батлах үйл явцын гэрч болсон байдаг.134

Шүүхийн бие даасан байдлыг хангаж хамгаалах зорилгоор Улсын дээд 
шүүхийн шүүгчдийн тоог Үндсэн хуульд эсхүл ядаж ердийн хуульдаа тодорхой 
зааж өгөх нь олон улсын сайн туршлагад тооцогддог. Жишээлбэл, Норвегийн 
Үндсэн хуулийн 88(2)-д “Дээд шүүх нь Ерөнхийлөгч болон дөрвөөс доошгүй 
тооны гишүүдээс бүрдэнэ” гэжээ. Мөн Финландын Үндсэн хуулийн 100-р зүйлд 
“Дээд шүүх нь Ерөнхийлөгч, шаардлагатай тооны шүүгчдээс бүрдэнэ” гэж 
заасан бөгөөд “хуульд өөрөөр заагаагүй бол таваас доошгүй тооны шүүгчтэйгээр 
ирц бүрдэж хуралдана” гэж бичжээ. Түүнчлэн, шүүхийн бие даасан, шүүгчийн 
хараат бус байдлыг хамгаалах үүднээс Дээд шүүхийн шүүгчдийн тоог өсгөх, 
эсхүл бууруулахыг практикт дэ факто хориглодог. Жишээлбэл: АНУ-ын Дээд 
шүүхийн шүүгчдийн тоо 9 байна гэж Үндсэн хуулиар бус хуулиар тогтоосон 
боловч уг тоог өөрчилж болохгүй гэх ёс тогтсон байна.135 Тиймээс, 1937 онд 
Ерөнхийлөгч Рузвелт Дээд шүүхээс өөрийнх нь бодлогын шинжтэй хуулиудыг 
хүчингүй болгоод байсанд дургүйцэж, уг шүүхийн шүүгчдийн тоог нэмж 
нөлөөлөх гэж төлөвлөсөн ч хүчтэй эсэргүүцэлтэй тулан төлөвлөгөөгөө биелүүлж 
чадаагүй байна. 
133 “УИХ-ын гишүүн Ц.Нямдорж Дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч Ч.Ганбатаас Улсын дээд шүүхийн 

бүрэн бүрэлдэхүүн Чуулганы хуралдааны танхимд ирсэн байх нь ямар учиртай талаар асууж 
лавласанд Ч.Ганбат хариулж, УИХ-ын дарга С.Төмөр-Очир мөн  тайлбар өгөв.” Монгол Улсын 
Их Хурлын хаврын ээлжит чуулганы 2002 оны 7 дугаар сарын 04-ний өдөр /Пүрэв гариг/-ийн 
хуралдааны дэлгэрэнгүй тэмдэглэл. http://parliament.mn/files/4503-ээс үзэх. Захиргааны 
хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч, хууль зүйн доктор Ц.Цогтын Үндсэн хуульд 
оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөлтэй холбогдуулан өгсөн санал (2019.06.16).

134 Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч, хууль зүйн доктор Ц.Цогтын 
Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөлтэй холбогдуулан өгсөн санал (2019.06.16). 

135 Mark Tushnet, The Constituiton of the United States of America: A contextual Analysis (2009), 
144.
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Засгийн газрын төсөл (ШТХ 25.3) болон Ерөнхийлөгчийн төсөл (ШТХ 
19.3)-т “Улсын дээд шүүх нь Ерөнхий шүүгч, хорин дөрвөөс доошгүй шүүгчээс 
бүрдэнэ” гэж 2012 оны Шүүхийн тухай хуулийн 16.1-тэй адил бичжээ. ЕАБХАБ-
ийн шинжээчид Монгол Улсыг энэ зохицуулалтаасаа татгалзахыг зөвлөж, 
үндэслэлээ хэлэхдээ: “Хуульд дээд хязгаарыг нь заагаагүй явдал нь нэгэн зэрэг 
олон тооны шүүгчийг томилох магадлалыг үгүйсгэхгүй байгаа бөгөөд үүнийг 
Дээд шүүхийн “эрх мэдлийг булаан авах” арга хэрэгсэл нээлттэй гэж ойлгож 
болохоор байна. Энэ нь тус институцийн бие даасан байдалд ноцтой үр дагавар 
дагуулж болзошгүй юм. Иймд хууль эрх зүйн баримт бичиг боловсруулагчид 
гишүүдийн тооны дээд хязгаарыг нэвтрүүлэх боломжийг судалж үзэх нь зүйтэй 
болно.”136 

Улс төрийн, эсхүл бусад шалтгаанаар тодорхой шүүгчийг чөлөөлөх 
зорилгоор шүүгчдийн тоог өгсөх буюу бууруулах (жишээлбэл, 30 шүүгчтэй 
болгоод, буцаагад 24 шүүгчтэй болгох зэргээр), эсхүл тус шүүхийн бүрэлдэхүүнд 
нөлөөлөх зорилгоор шүүгчдийн тоог нь огцом өсгөж “өөрийн хүмүүс”-ээ 
томилох байдал гарахаас урьдчилан сэргийлэх үүднээс Улсын дээд шүүхийн 
шүүгчдийн тоог хуульд тодорхой заах нь зүйтэй. Үүнтэй зэрэгцүүлэн органик 
хуулиар УДШ-ийг ердийн давж заалдах шатны шүүхийн чиг үүргээс чөлөөлж, 
эцсийн шатны шүүх буюу гагцхүү доод шатны шүүхүүдийн хооронд зөрүүтэй 
байгаа хууль хэрэглээнд эцсийн шийдэл өгөх, жишиг тогтоох, судалгааны 
шийдвэр (scholarly judgment) гаргах чиг үүрэгтэй шүүх болгоход чиглэсэн 
өөрчлөлтийг хийх болно. 137 

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Дөчин наймдугаар зүйлийн 1-т заасны дагуу 
шүүхийг “эрүү, иргэн, захиргааны зэрэг шүүн таслах ажлын төрлөөр” дагнан 
байгуулж болно. Үүний дагуу 2002 оноос Захиргааны хэргийн шүүхийг бий 
болгож дагнасан шүүхийг анх байгуулсан. 2012 оны Шүүхийн тухай хуулиар 
дийлэнхи шүүхийг эрүү, иргэн, захиргааны хэргээр дагнан байгуулж ажиллуулж 
байна. Шүүхийг дагнан байгуулах нь тухайн чиглэлийн маргааныг мэргэжлийн 
өндөр түвшинд, зөв, шуурхай шийдвэрлэхэд эерэгээр нөлөөлөх нөхцөлүүдийн 
нэг учраас ийнхүү дагнан байгуулснаас ухрах шаардлагагүй юм. 

Нэгэнт шүүхийг иргэн, эрүү, захиргааны хэргээр дагнан байгуулсан учраас 
Улсын дээд шүүх нь “шүүн таслах ажлын төрлөөр хэрэг, маргааныг хянан 
136 ЕАБХАБ, “Монгол улсын шүүхийн тухай, Шүүхийн захиргааны болон шүүгчийн эрх зүйн 

байдлын тухай хуулинд өгөх санал дүгнэлт,” JUD-MNG/352/2020 [AlC], (Варшав хот, 
2020.3.03), §27. Энэ дүгнэлтийг дэмжиж дараах эх сурвалжийг ишлэжээ: АИХЭГ-ын 
Молдав улсын Дээд шүүх болон Прокурорын байгууллагыг шинэчлэх тухай хуулийн төслийн 
талаарх санал дүгнэлт (2019 оны 9-р сарын байдлаар), 2019 оны 10-р сарын 16-ны өдөр, 
40-р зүйлийг үзнэ үү. Мөн Венецийн Комиссын Шүүхийн үндэсний зөвлөлийн тухай хуульд 
нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл; Польшийн Ерөнхийлөгчийн өргөн барьсан 
Дээд шүүхийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон Шүүхийн 
зохион байгуулалтын тухай хулийн төсөл, CDL-AD (2017) 031, 80-р зүйл.

137 Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч, хууль зүйн доктор Ц.Цогтын 
Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөлтэй холбогдуулан өгсөн санал (2019.06.16). 
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шийдвэрлэх иргэн, эрүү, захиргааны хэргийн дагнасан танхимтай” байхаар 
хуульчилсан. Одоогийн байдлаар Улсын дээд шүүх Ерөнхий шүүгчээс гадна 
гурван танхим тус бүр танхимын тэргүүн, 8 шүүгчдээс бүрдэж байна. Шүүхийг 
дагнан байгуулах Үндсэн хуулийн үзэл баримтлалыг харгалзан Улсын дээд 
шүүх танхимаар зохион байгуулагдсан хэвээр байх нь зүйтэй учраас Ерөнхий 
шүүгчээс гадна танхим тус бүр 8 шүүгчтэй байх тодорхой тоог Шүүхийн 
тухай хуульд тусгах саналтай байна.138 Ингэснээр одоогийн Ерөнхий шүүгч, 
24 шүүгчээс ямар нэг байдлаар чөлөөлөхгүй, шүүгчийн хараат бус байдлыг 
эрсдэлд оруулахгүй юм. 

Санал: Засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн ШТХ-ийн төслийн 25.3-ыг “Улсын дээд 
шүүх нь Ерөнхий шүүгч, хорин дөрвөн шүүгчээс бүрдэнэ” гэж өөрчлөх.

В. Улсын дээд шүүхээс шүүгчийн дотоод хараат бус байдлыг хамгаалах нь

Үндсэн хуулийн 49 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт “Шүүгч хараат бус байж, 
гагцхүү хуульд захирагдана,” 49 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт “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,” 49 дүгээр 
зүйлийн 3 дахь хэсэгт “Шүүгчийн хараат бус, шүүхийн бие даасан байдлыг 
хангах зорилгоор Шүүхийн ерөнхий зөвлөл ажиллана” гэж заасан нь нэг 
талаас шүүх эрх мэдлийн бие даасан, нөгөө талаас шүүгчийн хараат бус 
байдлыг хамгаалдаг. 

Шүүгчийн хараат бус байдал нь гадаад болон дотоод талтай. Хараат бус 
байдлын гадаад тал нь бусад эрх мэдлийн салаанаас шүүх болон шүүгчид 
зүй бусаар нөлөөлөхийг хориглодог бол түүний дотоод тал нь шүүгч зөвхөн 
Үндсэн хууль болон хуульд захирагдах, бусад хүчин зүйл, ялангуяа дээд 
шатны шүүхийн шүүгч, ерөнхий шүүгчийн удирдлага, нөлөөллөөс ангид байх 
баталгааг шаарддаг. “Шүүхийн хараат бус байдал гэдэг бол шүүх эрх мэдэл 
бүхэлдээ бусад эрх мэдлүүдээс хараат бус байх утгаас гадна энэ нь “дотоод” 
талтай юм. Шүүхийн тогтолцоонд байгаа шүүгч бүр бусад шүүгчтэй адил эрх 
мэдэл хэрэгжүүлдэг. Шүүн таслах ажлаа хийх явцад тэрээр бусад шүүгчид 
төдийгүй шүүхийнхээ ерөнхий шүүгч, бусад шүүх (давж заалдах, хяналтын 
шатны зэрэг)-ийн шүүгчдээс хараат бус байх хэрэгтэй.”139 Шүүгчийн шийдвэр 
гаргах ажиллагааг ерөнхий шүүгч эсхүл дээд шатны шүүхэд захируулах 
138 2019.06.06-ны Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийн 51.1-д “Улсын дээд шүүх 

Ерөнхий шүүгч, хорин нэгэн шүүгчээс бүрдэнэ” гэсэн заалт байсан ч зөвшилцлийн явцад 
хасагдсан юм.

139 European Commission For Democracy Through Law (Venice Commission), Opinion On The 
Draft Law On The Judiciary And The Draft Law On The Status Of Judges Of Ukraine, CDL-
AD(2007)003, 61.
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байдлаар шүүхийг шатлан зохион байгуулах нь шүүгчийн дотоод хараат бус 
байдлыг илэрхий зөрчдөг гэж Венецийн комисс үзсэн.140 

1. Улсын дээд шүүх нь хуулиар харьяалуулсан хэрэг, маргааныг анхан, 
давж заалдах, хяналтын журмаар хянан шийдвэрлэх болон Үндсэн 
хуулиар олгосон тодорхой бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх чиг үүрэгтэй (Үндсэн 
хуулийн 50 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг, 65 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг). 
Үүний дагуу Улсын дээд шүүх дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхээр ШТХ-
ийн төсөл (Засгийн газрын төсөл)-д заажээ:

2. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Тавьдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1-д 
заасны дагуу хуулиар тусгайлан харьяалуулсан тохиолдолд хэрэг, 
маргааныг анхан шатны журмаар хянан шийдвэрлэх (ШТХ-ийн төсөл, 
25.6.1); 

3. хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу давж заалдах болон хяналтын 
журмаар доод шатны шүүхийн шийдвэрийг хянах (ШТХ-ийн төсөл, 
25.6.2);

4. Үндсэн хуулиас бусад хуулийг зөв хэрэглэх талаар албан ёсны тайлбар 
гаргах бөгөөд тогтмол хэвлэн нийтлэх (ШТХ-ийн төсөл, 25.6.4); 

5. хууль, түүнд заасан хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах талаар Үндсэн 
хуулийн цэц, Улсын ерөнхий прокуророос шилжүүлсэн асуудлыг хянан 
шийдвэрлэх (ШТХ-ийн төсөл, 25.6.5); 

6. хэрэг, маргааныг хянан шийдвэрлэхэд хэрэглэх хууль, Монгол Улсын 
олон улсын гэрээ нь Монгол Улсын Үндсэн хуульд нийцээгүй, эсхүл 
харшилсан тухай шүүхийн саналыг хэлэлцэж үндэслэлтэй гэж үзвэл 
Үндсэн хуулийн цэцэд хүсэлт гаргах (ШТХ-ийн төсөл, 25.6.7); 

Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүнд нэр дэвшүүлэх, гишүүнээс чөлөөлөх, 
эгүүлэн татах тухай санал гаргах (ШТХ-ийн төсөл, 25.6.8);

7. Үндсэн хуульд тодорхой заасан эдгээр бүрэн эрхээс гадна дараах 
асуудлыг шийдвэрлэх бүрэн эрхийг Улсын дээд шүүхэд өгч ирснийг 
ШТХ-ийн төсөлд уламжлан тусгажээ:

8. Хяналтын журмаар хянан шийдвэрлэсэн хэргийн тогтоолд Улсын 
дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч дүгнэлт гаргасан, эсхүл Улсын ерөнхий 
прокурор эсэргүүцэл бичсэн бол хэргийг хянан шийдвэрлэх (ШТХ-ийн 
төсөл, 25.6.9); 

9. бүх насаар нь хорих ял оногдуулсан шүүхийн шийдвэртэй хэргийг 
гомдол, эсэргүүцэл гарсан эсэхээс үл хамааран хянан шийдвэрлэх 
(ШТХ-ийн төсөл, 25.6.10); 

Шүүхийн шийдвэр, практикт үндэслэн хууль тогтоомжийг боловсронгуй 
болгох тухай саналаа хууль санаачлагчид уламжлах (ШТХ-ийн төсөл, 25.6.3); 

140  The Venice Commission, Report on the Independence of the Judicial System Part I: the Inde-
pendence of Judges, CDL-AD(2010)004, 18.
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1. Үндсэн хуулиар Улсын дээд шүүхэд хүлээлгэсэн чиг үүрэгт нь төдийлөн 
хамааралгүй, түүнээс нь хальсан шинжтэй дараах бүрэн эрхийг өгөхөөр 
төсөлд тусгажээ:

2. Шүүхийн шийдвэрийг бичих аргачлал, журмыг тогтоох (ШТХ-ийн төсөл, 
22.2);

3. Шүүхийн шийдвэр, практикт үндэслэн зөвлөмж гаргах (ШТХ-ийн төсөл, 
25.6.3); 

4. Шүүхийн шийдвэр, практикт үндэслэн ШЕЗ-тэй хамтран сургалт 
(шүүгчийг давтан сургах, шүүгч болон шүүхийн захиргааны ажилтныг 
дадлагажуулах, мэргэшлийг нь дээшлүүлэх, ингэхдээ сургалтын 
байгууллагатай хамтрах) зохион байгуулах (ШТХ-ийн төсөл, 25.6.3, 50.3, 
74.1.6);

5. Шүүхийн судалгаа, шинжилгээ, тоон болон бусад мэдээлэл, сургалтын 
асуудлыг хариуцсан Судалгаа, мэдээлэл, сургалтын хүрээлэн Улсын 
дээд шүүхийн дэргэд ажиллана (ШТХ-ийн төсөл, 24.1);

6. Шүүгч хэрэг, маргааныг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны журам 
болон хуулийн тодорхой заалтыг ноцтой зөрчсөн, хуулийг илтэд буруу 
хэрэглэсэн бол тухайн шүүгчийн мэргэшлийн түвшин, ажил хэргийн 
чадварт дүгнэлт гаргуулахаар давж заалдах болон хяналтын шатны шүүх 
бүрэлдэхүүн тогтоол гаргаж, Мэргэшлийн хороонд хүргүүлнэ (ШТХ-ийн 
төсөл, 58.1);

7. Шүүхийн мэргэшлийн хорооны зургаан гишүүн нь Улсын дээд шүүх буюу 
давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч байх бөгөөд тэдгээрийг Шүүгчдийн 
зөвлөлөөс сонгоно (ШТХ-ийн төсөл, 87.4);

Хуульд зааснаар танхим байгуулах (ШТХ-ийн төсөл, 25.6.6). Аймаг, 
нийслэлийн шүүх шүүн таслах ажиллагааны төрлөөр хэрэг, маргааныг хянан 
шийдвэрлэх эрүү, иргэний хэргийн танхимтай байж болно. Танхимыг тухайн 
шүүх болон Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн саналыг харгалзан Улсын дээд 
шүүхийн шийдвэрээр байгуулж, бүрэлдэхүүнийг тухайн шүүхийн Ерөнхий 
шүүгч батална (ШТХ-ийн төсөл, 29.3). Мөн, анхан шатны шүүхэд тодорхой хэрэг, 
маргааны төрлөөр танхимыг тухайн шүүх болон Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 
саналыг харгалзан Улсын дээд шүүхийн шийдвэрээр байгуулж, бүрэлдэхүүнийг 
тухайн шүүхийн Ерөнхий шүүгч батална (ШТХ-ийн төсөл, 32.3, 32.4). 

Үндсэн хуулийн 50 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 5-д заасны дагуу бусад 
асуудал шийдвэрлэх бүрэн эрхийг Улсын дээд шүүхэд олгож болох боловч энэ 
нь Үндсэн хуулийн суурь зарчимд нийцсэн байх хэрэгтэй. Гэтэл, ШТХ-ийн 
төслөөр хэрэг, маргаан хянан шийдвэрлэх зэрэг Үндсэн хуулийн бүрэн эрхээс 
нь гадуур олон бүрэн эрхийг өгсөн байна. Эдгээр бүрэн эрх нь хамтдаа доод 
шатны шүүх болон түүний шүүгчдийг шатлан захирах, хянах үр дагавартай 
байна.  Тодруулбал, доод шатны шүүхийн шийдсэн хэрэг, маргааныг давж 
заалдах эсхүл хяналтын журмаар шийдвэрлэхээс гадна Үндсэн хуулиас бусад 
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хуулийг зөв хэрэглэх талаар албан ёсны тайлбар гаргах, зөвлөмж гаргах, 
шүүхийн шийдвэр бичих аргачлал, журмыг тогтоох, сургалт явуулах, шүүгчийн 
мэргэшлийн түвшин, ажил хэргийн чадварт дүгнэлт гаргуулах (чөлөөлөх хүртэл 
үр дагавартай)-аар Мэргэшлийн хороонд хүргүүлэх, Мэргэшлийн хорооны 
9 гишүүний гуравны хоёр буюу 6 нь Дээд шүүх буюу давж заалдах шатны 
шүүхийн шүүгчээс бүрдүүлэх, шүүгчдийн зөвлөлд бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ орох 
(анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчид уг зөвлөлд төлөөллөө 
оролцуулах бол Улсын дээд шүүхийн бүх шүүгчид орох бөгөөд Шүүгчдийн 
зөвлөл нь Мэргэшлийн хорооны 8 гишүүний зургааг, ШЕЗ-ийн 10 гишүүний 
тавыг, Сахилгын хорооны 9 гишүүний 3-ыг тус тус сонгоно) зэрэг өргөн эрх 
мэдэлтэй байна. Эдгээр эрх мэдэл нь хувь шүүгч хуулийг хэрхэн хэрэглэж 
хэрэг, маргааныг яаж шийдвэрлэх, шийдвэрээ яаж бичих гээд бараг бүх зүйл 
рүү нь Улсын дээд шүүхээс орох эрсдэл үүсгэнэ. Ийм өргөн бүрэн эрх бүхий 
Улсын дээд шүүхийн гаргасан тайлбар, зөвлөмж, сургалтын агуулга, шийдвэр 
бичих аргачлалд ягштал захирагдахгүй бол анхан болон давж заалдах шатны 
шүүхийн шүүгчид чөлөөлөгдөх эсхүл ийм айдастайгаар ажиллах болно. Энэ 
бол шүүгчийн дотоод хараат бус байдлын ноцтой зөрчил болно. 

Англи-Америкийн тогтолцоо дахь stare deсisis номлол болон Эх газрын 
тогтолцоо дахь давж заалдах буюу хяналтын журмаар гомдол гаргах зохицуулалт 
нь шүүх эрх мэдэл дэх хууль хэрэглээний нэгдмэл, зарчимч байдлыг хангах чиг 
үүргийг бүрэн гүйцэтгэдэг. Үүнээс илүү эрх мэдлийг ШТХ-ийн төсөлд байгаа 
шигээр Дээд шүүхэд төвлөрүүлэх нь анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн 
шүүгчийн хараат бус байдлыг аюулд оруулна. Бүх шатны шүүхийн шийдвэрийг 
хэвлэн нийтлэх замаар тэдгээрийн улс орны хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдөх 
байдлыг хангах, дээд шатны шүүхэд гомдол гаргах үндэслэл бүхий журамтай 
байх нь шүүгчийн хараат бус байдлыг эрстүүлэхгүйгээр хуулийн тайлбар, 
хэрэгжилтийг тууштай, нэгдэл болгоход хангалттай байдаг.141

Улсын дээд шүүх эсхүл давж заалдах шатны шүүхээс доод шатны шүүхэд 
заавал биелүүлэх шинжтэй тайлбар гаргах, зөвлөмж өгөх практикийг шүүгчийн 
дотоод хараат бус байдалд төдийлөн нийцдэггүй. Доод шатны шүүхдээ 
зориулан хууль хэрэглээний асуудлаарх тайлбар, зөвлөмж гаргах бүрэн 
эрхийг Дээд шүүхэд өгөх агуулгатай хуулийн төсөл шүүгчийн дотоод хараат бус 
байдалд халдах тул түүнээсээ татгалзах саналыг Венецийн комисс Украинд 
ийнхүү өгч байжээ:

Хараат бус шүүх тогтолцоонд дээд шатны шүүх нь хувь хэргүүдийг 
шийдвэрлэсэн шийдвэрүүдээрээ улсынхаа нутаг дэвсгэрт хэргийн 
эрх зүйн туйлбартай байдал (the сonsistenсy of сase law)-ыг хангадаг. 
Шүүхийн жишигт албан ёсоор захирагддаг нийтлэг эрх зүйн уламжлалаас 

141  European Commission For Democracy Through Law (Venice Commission), Opinion On Act 
CLXII Of 2011 On The Legal Status And Remuneration Of Judges And Act CLXI Of 2011 On The 
Organisation And Administration Of Courts Of Hungary, CDL-AD(2012)001, 21.
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ялгаагүйгээр Иргэнлэг эрх зүйн доод шатны шүүхүүд нь давж заалдах 
журмаар шийдвэрээ хүчингүй болгуулахгүйн тулд дээд шатны шүүхийн 
шийдвэрүүдийн хөгжүүлсэн зарчмуудыг баримтлах хандлагатай байдаг. 
Мөн, шүүхийн өөр өөр салбар хоорондын тууштай байдлыг ч хангах 
баталгааг процессын хэм хэмжээгээр хангадаг. Одоогийн төсөл нь энэхүү 
зарчмаас хэт их зөрж байна. Хууль хэрэглээний асуудлаарх зөвлөмж/
тайлбарыг доод шатны шүүхэд өгөх боломжийг Дээд шүүхэд… өгч 
байна. Энэ тогтолцоо нь Украинд үнэнхүү хараат бус шүүх эрх мэдлийн 
төлөвшүүлэхийг дэмжихгүй, харин ч шүүгчийг дээд албан тушаалтнаас 
өгсөн тушаал зааварт захирагдах төрийн захиргааны албан хаагч шиг 
ажиллуулдаг болгох эрсдэлтэй.142 

Дээд шүүх нь шүүхийн хэргийн эрх зүйн нэгдмэл байдлыг хангахдаа хууль 
хэрэглээний асуудлаар ерөнхий зөвлөмж, тайлбарыг доод шатны шүүхэд 
хүргүүлэх замыг бус, харин хяналтын журмаар хэрэг, маргаан шийдвэрлэх 
замыг хэрэглэхээр хуульчлах тухай адил зөвлөмжийг Гүржид өгч байжээ.143 
Хуулийн тайлбарын нэгдмэл байдал нь заавал биелэгдэх шинжгүй шүүхийн 
практикийг судлах замаар хангагдах боломжтой.144 “Дээд шатны шүүхээс 
тайлбар, зөвлөмж, тогтоол гаргах явдлаас зайлсхийвэл зохих бөгөөд эдгээрийг 
хэрэгжүүлж буй нөхцөлд доод шатны шүүхэд заавал биелүүлэх шинжгүй байх 
ёстой. Үгүй бол энэ нь хувь шүүгчийн хараат бус байдалд халдана.”145 

“Үндсэн хуулиас бусад хуулийг зөв хэрэглэх талаар албан ёсны тайлбар 
гаргах” бүрэн эрхийг Улсын дээд шүүхэд Үндсэн хуулийн 50 дугаар зүйлийн 
1 дэх хэсгийн 4-өөр олгосон учраас ШТХ-ийн төслийн 25.6.4-д тусгахыг 
үгүйсгэхэд хэцүү. Үндсэн хуулийн энэ заалтад “хуулийн тайлбар гаргах” гэж 
бичээгүй, харин “хуулийг зөв хэрэглэх талаар” тайлбар гаргах гэж бичсэн нь 
уг тайлбар “шүүхийн шийдвэр, практикт үндэслэсэн” хуулийг зөв хэрэглэх 
тухай гарах агуулга илэрхийлдэг бөгөөд Монгол улсын эрх зүйн уламжлал бас 
ийм явж ирсэн байдаг. Өөрөөр хэлбэл, Улсын дээд шүүх нь шүүхийн шийдвэр, 
практикт үндэслэхгүйгээр хуулийн заалтын талаарх хийсвэр тайлбар гаргахгүй. 
Нэгэнт ийм агуулгаар тайлбар гаргах боломж бүрдэх учраас Улсын дээд шүүхэд 
“зөвлөмж гаргах” бүрэн эрх нэмж өгөх шаардлагагүй юм.

Улсын дээд шүүх нь хууль хэрэглээний асуудлыг хянан шийдвэрлэх, хуулийн 
тайлбар гаргах чиг үүрэгтэй учраас шүүгчдэд энэ талын судалгаа хийж 
142 European Commission For Democracy Through Law (Venice Commission), Opinion On The 

Draft Law Of Ukraine On The Judicial System, CDL-INF(2000)5, 4.
143 CDL-AD(2014)030, Joint Opinion of the Venice Commission and the Directorate of Human 

Rights (DHR) of the Directorate of Human Rights and Rule of Law (DGI) of the Council of Eu-
rope, on the draft Laws amending the Administrative, Civil and Criminal Codes of Georgia, §§ 
33, 34 

144 OSCE ODIHR and Max Planck, Kyiv Recommendations On Judicial Independence In Eastern 
Europe, South Caucasus And Central Asia: Judicial Administration, Selection and Accountabil-
ity, (Kyiv, 23-25 June 2010), 8.

145 Мөн тэнд.
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чадварлаг, мэргэшсэн судлаачид Улсын дээд шүүхэд ажиллах шаардлага 
(ийм судалгааны бүтэц байхыг ч үгүйсгэхгүй) байгааг ойлгож байна. Харин, 
шүүгчийн болон шүүхийн захиргааны ажилтны мэргэшлийг дээшлүүлэх, 
давтан сургах сургалтыг голлон хариуцах нь зөв эсэхэд эргэлзэж байна. 
Эдгээр сургалтыг ШЕЗ зохион байгуулахад Улсын дээд шүүхтэй хамтрах 
байдлаар төсөл бичигдсэн боловч бодит байдалд шүүгчийн сургалтад Улсын 
дээд шүүх ноёлохоор байна. Нэгд, шүүхийн сургалтын асуудал хариуцсан 
хүрээлэн ШЕЗ-ийн дэргэд биш Улсын дээд шүүхийн дэргэд байх учраас Улсын 
дээд шүүх сургалтын хөтөлбөр, багшлах бүрэлдэхүүн гэх мэтийг шийдвэрлэхэд 
давамгайлна. Улсын дээд шүүхийн дэргэд судалгааны асуудал хариуцсан 
хүрээлэн ажиллах нь уг шүүхээс судалгаанд үндэслэсэн шийдвэр гаргахад 
тустай байх талтай. Гэвч, Засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн ШТХ-ийн төслийн 
24.1-т зааснаар Шүүхийн судалгаа, шинжилгээ, тоон болон бусад мэдээлэл, 
сургалтын асуудлыг хариуцсан Судалгаа, мэдээлэл, сургалтын хүрээлэн 
Улсын дээд шүүхийн дэргэд ажиллах бөгөөд адил чиг үүрэгтэй бүтэц ШЕЗ 
дотор байхгүй байхаар байна. Судалгаа, мэдээлэл, сургалтын хүрээлэнгийн 
чиг үүрэг, ажиллах журмыг Улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч нь Шүүхийн 
ерөнхий зөвлөлтэй зөвшилцөн батлах боловч уг хүрээлэнгийн хүрээлэнгийн 
бүтэц, орон тоог Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч батална (24.2, 24.3). 
Хоёрт, Улсын дээд шүүх хяналтын шатны шүүхийн чиг үүргээсээ гадна хуулийн 
тайлбар, зөвлөмж, шүүхийн шийдвэр бичих аргачлал, журам гаргах эрх мэдлээ 
хэрэгжүүлж эдгээр нь шүүгчийн сургалтын агуулгыг тодорхойлох магадлалтай. 
Улсын дээд шүүх сургалтаар дамжуулан доод шатны шүүхийн шүүгчийн хараат 
бус байдалд халдах эрсдэлтэй. Улсын дээд шүүхийн шүүгчийн сургалтаар 
заасны дагуу шийдэхгүй эсхүл ажиллахгүй бол болохгүй гэсэн айдас үүсэхээс 
сэргийлэх үүднээс ШЕЗ уг сургалтыг зохион байгуулах нь зүйтэй. 

- Шүүгчийн болон шүүхийн захиргааны ажилтны мэргэшлийг дээшлүүлэх, 
давтан сургах сургалтыг зохион байгуулахад Улсын дээд шүүх давамгайлах, 
гол асуудлыг мэддэг болох хэрэгцээ байхгүй. Мэдээж ШЕЗ нь шүүгчийн 
сургалтад Дээд шүүхийн шийдвэрийг ашиглах, шаардлагатай тохиолдолд 
Дээд шүүхийн шүүгчийг сургагч багшаар ажиллуулах боломжтой. 
Шүүхийн зөвлөлтэй улсын хувьд тус зөвлөлд сургалтыг хариуцуулах 
нь элбэг. “Шүүхийн зөвлөлтэй улсад тус зөвлөл шүүгчийн хууль зүйн 
боловсролд зориулсан зөвлөмж гаргаж болно. Энэ нь шүүгчийн 
үргэлжилсэн сургалтын талаарх зөвлөгөө, холбогдох ур чадварын талаар 
агуулна.”146 Шүүхийн сургалт явуулдаг бүтцийг Европын холбооны гишүүн 
26 улс,147 Молдав, Япон, Өмнөд Солонгосыг хамруулан харьцуулсан 

146 Мөн тэнд, 5.
147 Европын холбоо нийт 27 гишүүн улс байдаг боловч Латвын талаар бүрэн мэдээлэл олдоогүй 

учраас 26 улсыг нь судалсан. Латвийн Шүүхийн зөвлөл нь шүүгчийг шилжүүлэх, үнэлгээ 
хийх эрх хэмжээтэй. Шүүгчийн сургалтын төв (The Latvian Judicial Training Centre) нь шүүгч 
болон шүүхийн ажилтны сургалтыг хариуцдаг боловч хаана харьяалагддаг тухай мэдээлэл 
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лавлагааг бэлтгэв (уг лавлагааг энэ өгүүллийн төгсгөлд буй “Шүүгчийн 
сургалт эрхэлдэг бүтцийн харьцуулалт” гэсэн Хавсралтаас үзнэ үү). Энэ 
лавлагаанаас дараах тойм дүгнэлт хийж болохоор байна:

- Олон улсын сайн туршлага: Европын аюулгүй байдал, хамтын 
ажиллагааны байгууллага болон ХБНГУ-ын Макс Планкын институтээс 
зохион байгуулсан уулзалтаас гарсан Шүүгчийн хараат бус байдлыг 
хамгаалах тухай Киевийн зөвлөмжөөр “Шүүхийн зөвлөлтэй улсад тус 
зөвлөл шүүгчийн хууль зүйн боловсролд зориулсан зөвлөмж гаргаж болно. 
Энэ нь шүүгчийн үргэлжилсэн сургалтын талаарх зөвлөгөө, холбогдох 
ур чадварын талаар агуулна. Шүүгчийн тусгай сургалтад хуулийн 
мэргэжилтнүүдийн төлөөллийг татан оролцуулах хэрэгтэй”148 гэжээ.

- Судалгаанд хамрагдсан 29 улсыг дараах байдлаар дөрөв ангилан авч 
үзлээ: (1) Шүүх ерөнхий зөвлөлд шүүгчийн сургалтыг хариуцуулсан 
улсууд, (2) Шүүх ерөнхий зөвлөлтэй боловч өөр байгууллага (ихэнхдээ 
Хууль зүйн яам)-д шүүгчийн сургалтыг хариуцуулсан улсууд, (3) Хууль зүйн 
яам шүүхийн захиргааг хэрэгжүүлдэг тохиолдолд шүүгчийн сургалтыг 
хууль зүйн яам эрхэлдэг, (4) Дээд шүүх шүүхийн захиргааг хэрэгжүүлдэг 
тохиолдолд шүүгчийн сургалтыг дээд шүүх эрхэлдэг.

- Шүүхийн захиргааны голлох чиг үүргийг хэн хэрэгжүүлж буйгаас хамааран 
шүүгчийн сургалтын бүтэц тодорхойлогдож байна. Жишээлбэл, шүүхийн 
захиргааг шүүхийн зөвлөл хэрэгжүүлдэг бол шүүхийн зөвлөл, хууль зүйн 
яам хэрэгжүүлдэг бол хууль зүйн яам, дээд шүүх хэрэгжүүлдэг бол дээд 
шүүх сургалтыг голлон хариуцах нь түгээмэл байна. 

- Судалсан 29 улсаас 20 нь шүүхийн ерөнхий зөвлөлтэй байна. Шүүхийн 
ерөнхий зөвлөлийнх нь чиг үүрэг, бүрэн эрх харилцан адилгүй байх 
боловч шүүхийн ерөнхий зөвлөлтэй улсууд нь шүүхийн сургалтыг Шүүхийн 
ерөнхий зөвлөлд эсхүл Хууль зүйн яаманд харьяалуулж байна. Эдгээр 20 
улсын 12-т нь шүүгчийн сургалтыг Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, 7 улсад нь 
Хууль зүйн яам хариуцаж байна. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлтэй ч шүүгчийн 
сургалтыг хууль зүйн яаманд харьяалуулж буй нийт долоон улсын дөрөвт 
нь Хууль зүйн яам шүүхийн ерөнхий зөвлөл, шүүх, их сургууль зэрэг 
бусад байгууллагын төлөөллийг оролцуулсан, бие даасан бүрэлдэхүүнд 
шүүгчийн сургалтыг хариуцуулжээ. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлтэй 20 
улсаас ганцхан Эстони шүүгчийн сургалтын байгууллагыг Дээд шүүхийн 
харьяалалд байлгах боловч анхан, давж заалдах, хяналтын шатны 
шүүхийн шүүгчдийн төлөөлөл төдийгүй Хууль зүйн яам, Улсын Ерөнхий 
прокурор, Тартугийн их сургуулийн төлөөллийг заавал оролцуулж байна.

- Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, хууль зүйн яам, дээд шүүхийн аль нь 

Англи дээр олдоогүй.
148  OSCE and Max Planck, “Kyiv Recommendations On Judicial Independence In Eastern Europe, 

South Caucasus And Central Asia: Judicial Administration, Selection and Accountability,” (Kyiv, 
23-25 June 2010), 5.
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сургалтыг голлон хариуцсан эсэхээс үл хамааруулан сургалтын 
байгууллагын удирдлага болон сургалтын хөтөлбөрийг тодорхойлох 
бүрэлдэхүүнийг гурван шатны шүүх, хууль зүйн яам, их сургууль гэсэн 
тал талын оролцоотой бүрэлдэхүүнээр хангах хандлагатай байна. Хууль 
зүйн яам, Дээд шүүхийн дэргэд байдаг шүүгчийн сургалтын институт нь 
шүүгчдийн төлөөлөл төдийгүй Хууль зүйн яам, их сургуулийн төлөөллийг 
хангах хандлага ажиглагдаж байна. Мөн, шүүхийн ерөнхий зөвлөл нь 
өөрөө сургалтын байгууллагыг харьяалж байгаа тохиолдолд ч тухайн 
зөвлөл нь өөрөө тал талын төлөөллөөс бүрддэг билээ. 

Европын холбооны 17 гишүүн улсад тусдаа бие даасан шүүгчийн сургууль 
ажилладаг байна. Бусад гишүүн улсын хувьд шүүгчийн сургалтыг хууль зүйн 
яам, шүүхийн ерөнхий зөвлөл, эсхүл шүүхийн үйлчилгээний байгууллага 
хариуцдаг ажээ. 

“Шүүгч хэрэг, маргааныг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны журам болон 
хуулийн тодорхой заалтыг ноцтой зөрчсөн, хуулийг илтэд буруу хэрэглэсэн 
бол тухайн шүүгчийн мэргэшлийн түвшин, ажил хэргийн чадварт дүгнэлт 
гаргуулахаар давж заалдах болон хяналтын шатны шүүх бүрэлдэхүүн тогтоол 
гаргаж, Мэргэшлийн хороонд хүргүүлнэ” гэсэн ШТХ-ийн төсөл (Засгийн 
газрын төсөл)-ийн 58.1-д буй заалтыг хасах шаардлагатай бөгөөд энэ болон 
холбогдох бусад заалтыг төслөөс хасах үндэслэлийг энэ өгүүллийн III бүлгийн 
Ж хэсэгт үзсэнтэй танилцана уу.

Санал: Засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн ШТХ-ийн төслөөс дараах заалтыг хасах 
буюу эргэн харах саналтай байна:

1. ШТХ-ийн төслийн 22.2-д “Шүүхийн шийдвэрийг бичих аргачлал, журмыг 
Улсын дээд шүүх тогтооно.” гэснийг хасах;

2. ШТХ-ийн төслийн 25.6.3-аас “шүүхийн шийдвэр, практикт үндэслэн 
Шүүхийн ерөнхий зөвлөлтэй хамтран сургалт зохион байгуулах, зөвлөмж 
гаргах,” ШТХ-ийн төслийн 29.4.3-ээс “зөвлөмж гаргах,” 50.3-аас “Улсын 
дээд шүүхтэй хамтран,” 74.1.6-аас “Улсын дээд шүүх болон” гэснийг тус 
тус хасах;

3. ШТХ-ийн төслийн 29.5.3-ийн “шүүн таслах ажиллагааны практикийг 
судалж мэдээлэл, зөвлөмж гаргуулах, хууль тогтоомжийг боловсронгуй 
болгох тухай саналаа Улсын дээд шүүхэд уламжлах;” гэснийг хасах;

4. ШТХ-ийн төслийн 58.1-т “Шүүгч хэрэг, маргааныг хянан шийдвэрлэх 
ажиллагааны журам болон хуулийн тодорхой заалтыг ноцтой зөрчсөн, 
хуулийг илтэд буруу хэрэглэсэн бол тухайн шүүгчийн мэргэшлийн 
түвшин, ажил хэргийн чадварт дүгнэлт гаргуулахаар давж заалдах болон 
хяналтын шатны шүүх бүрэлдэхүүн тогтоол гаргаж, Мэргэшлийн хороонд 
хүргүүлнэ.” гэснийг хасах;

5. ШТХ-ийн төслийн 87.4-д “Мэргэшлийн хорооны зургаан гишүүн нь 
Улсын дээд шүүх буюу давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч байх бөгөөд 
тэдгээрийг Шүүгчдийн зөвлөлөөс сонгож, Ерөнхий зөвлөлд санал 
болгоно.” гэснийг хасах;
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6. ШТХ-ийн төслийн 25.6.6-аас “Хуульд зааснаар танхим байгуулах” гэснийг 
хасах. Үүнтэй холбогдуулан ШТХ-ийн төслийн 29.3-ийг “Аймаг, нийслэлийн 
шүүхэд шүүн таслах ажиллагааны төрлөөр хэрэг, маргааныг хянан 
шийдвэрлэх эрүү, иргэний хэргийн танхимыг Ерөнхий зөвлөлийн саналыг 
үндэслэн Улсын дээд шүүхийн шийдвэрээр байгуулж, бүрэлдэхүүнийг 
тухайн шүүхийн Ерөнхий шүүгч батална,” мөн төслийн 32.4-ийг “Энэ 
хуулийн 32.3-т заасан танхимыг Ерөнхий зөвлөлийн саналыг үндэслэн 
Улсын дээд шүүхийн шийдвэрээр байгуулж, бүрэлдэхүүнийг тухайн 
шүүхийн Ерөнхий шүүгч батална” гэж тус тус өөрчлөх.

Г. Улсын дээд шүүхийн шүүгчийн тусгай саналыг хэвлэн нийтлэх149

Олон ардчилсан улсад шүүх, ялангуяа үндсэн хуулийн шүүх болон дээд 
шүүхийн шүүгчид тусгай санал нийтлүүлэх эрх эдэлдэг. Эдгээр улсад шүүгч 
нар заримдаа үндсэн хуулийн эсхүл хуулийн заалтыг хэрхэн тайлбарлах вэ 
гэдэг дээр санал зөрж, олонхоороо шийдвэрээ гаргадаг ч цөөнх болсон шүүгч 
тусгай саналаа нийтлүүлж болдог. 

Үндсэн хууль дахь хууль дээдлэх ёс, түүний нэг хэлбэр болох Үндсэн хууль 
эсхүл хуульд захирагдах зарчим нь шүүгчээс хянан шийдвэрлэх ажиллагааны 
явцад хуулийг ягштал баримтлах гадна маргаан шийдвэрлэхдээ хуулийг 
хэрэглэхийг шаарддаг. Тусгай саналыг хэвлэх боломжгүй үед цөөнх болсон 
Дээд шүүхийн шүүгч хуулийг хэрхэн хэрэглэж байгаагаа илэрхийлэх, Үндсэн 
хууль эсхүл хуульд үнэнч гэдгээ харуулж чаддаггүй. Тусгай санал бичиж буй 
шүүгч энэ удаа биш гэхэд хожим олонхын алдааг засаж залруулахад хувь 
нэмрээ оруулдаг. Түүнчлэн, тусгай санал нь хувь шүүгч хуулийг хэрэглэхдээ 
хэр зарчимч ханддаг вэ гэдгийг олон нийтэд үзүүлдэг. Дээд шүүхээс заримдаа 
өөрийн өмнөх шийдвэрээ үгүйсгэсэн шийдвэр гаргадаг бөгөөд адил асуудлаарх 
хоёр янзын шийдвэрийн аль алиныг гаргасан бүрэлдэхүүнүүдэд зарим 
шүүгчид орсон байдаг. Тусгай санал хэвлүүлэх эрхгүй тохиолдолд олон нийт 
эдгээр шүүгч өөрийн өмнөх шийдвэрийн тулгуурласан зарчмаа дэмжсэн үү, 
эсхүл эсрэг санал өгсөн үү, тийм бол өөрөөр шийдвэрлэх хангалттай үндэслэл 
гаргасан уу гэдгийг мэдэх ямар ч боломжгүй учраас зарчимгүй шүүгчид 
далдлагдаад өнгөрдөг.

Ардчилсан ёс шүүх дээр наанадаж дөрвөн утгаар хэрэгждэг. Юуны өмнө, 
шүүх бүрэлдэхүүн маргааны талаарх шийдвэрээ олонхын саналаар гаргадаг. 
Хоёрт, шүүгч олонхоос өөр байр суурь, үндэслэлтэй байгаагаа илэрхийлэхийг 
хориглох нь түүний итгэл үнэмшилтэй байх, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх 
чөлөөг ноцтой хязгаарладаг. Ардчилсан нийгмийн мөн чанарт олонхын 
эсрэг шүүгчийн саналаа хэвлүүлэх эрх чөлөө зайлшгүй агуулагдах ёстой. 
149 Энэхүү саналын үндэслэлийг дараах өгүүллээс дэлгэрүүлэн уншина уу: О.Мөнхсайхан, 

“Цэцийн гишүүн болон дээд шүүхийн шүүгчийн тусгай саналыг нийтлэх нь Үндсэн хууль 
зөрчөөгүй,” Эрх зүй 35, Дугаар 3 (2016), 1-30.



2020.09 сар №02 
СТРАТЕГИ

Й
Н

 СУД
А

Л
ГАА

89

Гуравт, ардчилсан ёс шүүхийн шийдвэрийг хэвлэн нийтэлдэг байх төдийгүй 
шүүх өөрөө шийдвэрийнхээ үндэслэлийг ил тод бичихийг шаарддаг. Шүүгч 
хуулийн дагуу хуулийг хэрэглэж маргааныг шийдвэрлэх, ийнхүү хэрэглэж 
байгаагаа шийдвэртээ бичиж харуулах ёстой. Үндэслэлтэй шийдвэр бичих нь 
заавал мөрдөх зарчим болсон цагт дур зорго хумигддаг. Дөрөвт, тусгай санал 
хэвлэгдсэнээр тухайн маргааны ээдрээ төвөгтэй байдлыг ойлгоод зогсохгүй 
олонх болон цөөнхийн хүлээн зөвшөөрсөн хуулийн тайлбаруудыг харьцуулах, 
тэдгээрийн үндэслэлийг хэлэлцэх боломжийг хуульчид, судлаачид, олон нийтэд 
өгдөг. Энэ хэлэлцүүлэг нь хууль тогтоомжийн шинэчлэл эсхүл адил төстэй 
дараагийн маргааныг шүүх өөрөөр шийдвэрлэхэд хүргэж болно. Түүнчлэн, 
хуулийн оюутнууд шүүхийн шийдвэр болон тусгай саналыг харьцуулан судалж 
анализ хийх, хууль тайлбарлах ур чадвараа хөгжүүлдэг, хуулийн мөн чанарыг 
илүү сайн ойлгож авдаг. Цөөнх болсон шүүгч нь бусад шүүгчдийн үндэслэлийг 
шүүмжлэхийн хажуугаар өөрийн үндэслэлийг ил хэлдэг учраас шүүхийн 
шийдвэрийн үндэслэл сайжирдаг, чанарждаг.

Тусгай саналаа нийтлэх нь хуулийг хамгийн үндэслэлтэйгээр ойлгож хэрэглэх, 
бичиж илэрхийлэх боломжийг шүүгчид өгдөг. Тусгай саналаа нийтлэх эрхгүй 
бол шүүгч хуулийн тухай энэ ойлголтоо илэрхийлэх боломжгүй болдог. Тиймээс, 
шүүгч тусгай саналаа хэвлэх эрхтэй байх нь тухайн шүүгч хуулийг хэрэглэх, 
шийдвэр гаргах тал дээр бүрэлдэхүүний бусад шүүгчээс хараат бус байгааг 
харуулдаг. Тусгай санал хэвлүүлэх нь шүүгчид бие биенээсээ харилцан хараат 
бус байгаа, тухайн шүүгч бие даан боддог, ухамсраа сонсдог гэдгийг илтгэдэг. 

Нийтлэг эрх зүйн бүл эсхүл Иргэнлэг эрх зүйн бүлтэй эсэхээс үл хамааран 
улсууд үндсэн хуулийн болон дээд шүүхийн шүүгчид тусгай санал нийтлэх 
эрхийг өгч байна. АНУ, Канад, Австрали, Шинэ Зеланд, Энэтхэг, Пакистан, 
Израилийн шүүхэд тусгай санал хэвлүүлж болдог. Түүнчлэн, Японы Дээд шүүх, 
Өмнөд Солонгосын Үндсэн хуулийн шүүх болон Дээд шүүхийн шүүгчид тусгай 
санал хэвлүүлдэг. Мөн, Европын холбооны 27 улсаас Португали, Финланд, 
ХБНГУ, Эстон, зэрэг 20 улсад тусгай саналыг хэвлүүлэхийг бүх маргаан дээр 
эсхүл зөвхөн үндсэн хуулийн маргаан дээр зөвшөөрдөг. Монголтой адилхан 
социализмаас ардчилал руу харьцангуй амжилттай шилжсэн Төв болон Зүүн 
Европын бараг бүх улс үүнийг зөвшөөрсөн байна. 

Монгол Улсад Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүн болон ердийн шүүхийн 
шүүгчид тусгай саналаа бичгээр гаргаж хэрэгт хавсаргах боломжтой байсан 
ч шүүхийн шийдвэрийн хамт нийтлүүлэх эрхгүй явж ирсэн. Тусгай саналаа 
нийтлүүлэх эрхийг 2012 онд Улсын дээд шүүхийн шүүгчид өгөхөөр хуульчилсан. 
2012 оны Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 31.6-д “Хяналтын шатны 
шүүх шийдвэрээ энэ хуулийн 31.5-д заасан тусгай саналын хамт, бусад 
шүүх шийдвэрээ өөрийн цахим хуудсанд байрлуулж, хэвлэн нийтэлнэ” гэж 
заасан байсан. Гэвч, уг заалтад “энэ хуулийн 31.5-д заасан тусгай саналын 
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хамт...” хэмээн Улсын дээд шүүхийн шүүгчийн тусгай саналыг заавал хэвлэн 
нийтлэхээр хуульчилсан нь Үндсэн хуулийн 49 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 
“Шүүгч хараат бус байж, гагцхүү хуульд захирагдана,” 52 дугаар зүйлийн 1 дэх 
хэсгийн “Бүх шатны шүүх хэрэг, маргааныг хамтын зарчмаар хянан хэлэлцэж 
шийдвэрлэнэ,”  гэсэн заалтыг тус тус зөрчсөн гэж Үндсэн хуулийн цэцийн 2016 
оны 5 дугаар дугаар тогтоолоор дүгнэж, уг заалтыг хүчингүй болгосон. Цэцийн 
энэхүү шийдвэр нь Улсын дээд шүүхийн шүүгчийн тусгай саналыг заавал 
хэвлэн нийтлэх нь Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн гэсэн утгатай. 
Тиймээс, Улсын дээд шүүхийн шүүгч тусгай саналаа хэвлэн нийтлэх эрх эдлэх 
байдлаар хууль батлах нь Үндсэн хууль зөрчихгүй юм.

Дээр дурдсан үндэслэлээр Улсын дээд шүүхийн шүүгчид тусгай саналаа 
хэвлэн нийтлэх эрх олгосон байдлаар хуульчлах саналтай байна. Засгийн 
газрын төсөл (ШТХ 17.1.6)-д Шүүгч “шүүх бүрэлдэхүүнтэйгээр хянан 
шийдвэрлэж байгаа хэргийн талаар шүүгч саналаа бие даан гаргах, тусгай 
саналтай бол бичгээр гаргаж хэрэгт хавсаргах” бүрэн эрхтэй гэж заасан ч 
уг саналыг хэвлэн нийтлэхийг зөвшөөрөөгүй байгаа ерөнхий зохицуулалтыг 
эргэж харах хэрэгтэй. Ерөнхийлөгчийн төсөл (ШТХ 17.7)-д “Хяналтын шатны 
шүүх нь шүүхийн нээлттэй, ил тод байдлыг хангах зорилгоор энэ хуулийн 
17.5-д заасан тусгай саналыг зөвлөлдөх тасалгааны нууцыг задруулахгүйгээр 
өөрийн цахим хуудсанд байрлуулж, хэвлэн нийтэлж болно” гэж заасныг бүрэн 
дэмжиж байна.  

Санал. Засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн ШТХ-ийн төслийн 22.5-т 
“Шүүх хамтын зарчмаар хэрэг, маргааныг хянан хэлэлцэхдээ олонхийн 
саналаар шийдвэр гаргана.” гэсний дараа “Хяналтын шатны шүүхийн 
шүүгч нь тусгай саналаа уг шүүхийн цахим хуудсанд байрлуулж, хэвлэн 
нийтлэх эрхтэй” гэж нэмэх. 

VI. Дүгнэлт, санал
Монгол Улсын Засгийн газраас Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуулийн 

төслийг боловсруулж УИХ-д 2020.04.10-нд өргөн мэдүүлсэн бол Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгч Шүүхийн тухай болон Шүүгчийн эрх зүйн байдал, сахилга, 
хариуцлагын тухай хуулийн төслүүдийг 2020.04.23-ны өдөр мөн өргөн 
мэдүүлсэн. Энэхүү өгүүлэлд Засгийн газрын төсвийн эхний буюу 2020.01.31-
ний хувилбарт өсгөн саналаас150 тухайн төсөлд тусгагдсан саналын дийлэнхийг 
энэхүү өгүүлэлд оруулаагүй, харин Засгийн газрын төсөлд хүлээн авсан ч 
Ерөнхийлөгчийн төслөөр үгүйсгэгдсэн саналуудыг дахин тодруулж оруулсан. 
Мөн, өмнө нь санал өгөөгүй чухал асуудлууд болон эдгээр төслийн хувьд 
зарчмын ялгаатай байгаа асуудлууд дээр саналаа бичив. Эдгээр санал нь олон 
150 О.Мөнхсайхан, Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн төслийн талаарх санал (УБ: Нээлттэй 

нийгэм форум 2020), https://www.forum.mn/res_mat/2020/Shuuhiin_huuliinTusuldSanal.pdf
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улсын сайн туршлага болон 2019.11.26-ны өдөр Монгол Улсын Үндсэн хуульд 
оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийн үзэл баримтлалд нийцэж буй эсэх дээр хийсэн  
судлаачийн дүгнэлт юм. Шүүхийн тухай хуулийн төсөлд дараах саналыг тусгах 
нь зүйтэй гэж үзэж байна:

“Шударга бусын хонгил”-ыг нурааж шударга шүүхээр шүүлгэх эрхийг 
хангах нь

•	 2019.11.14-ний өдөр Үндсэн хуулийн 33.4-ийг “Ерөнхийлөгчид 
тодорхой бүрэн эрхийг зөвхөн энэ зүйлд заасан хүрээнд хуулиар олгож 
болно” гэж өөрчилсөн. Иймээс, шүүгчийн бүрэн эрхийг түдгэлзүүлэх, 
чөлөөлөх, огцруулах, Улсын дээд шүүхээс бусад шүүхийн ерөнхий 
шүүгчийг томилох, түдгэлзүүлэх, чөлөөлөх, огцруулах, ШЕЗ болон 
Шүүхийн сахилгын хорооны гишүүнийг санал болгох, томилох зэрэг 
Үндсэн хуулиар Ерөнхийлөгчид олгоогүй бүрэн эрхийг Ерөнхийлөгчид 
эдлүүлэхээр хуульчлахаас татгалзах;

•	 Улсын дээд шүүхээс бусад шүүхийн ерөнхий шүүгчийг тухайн шүүхийн 
шүүгчид нь дотроосоо шууд сонгодог байхаар заах; 

•	 Ерөнхийлөгч Улсын дээд шүүхийн санал болгосон нэр дэвшигчийг 
Ерөнхий шүүгчээр томилохоос татгалзсан бол үндэслэлээ мэдэгдэхийг 
үүрэгжүүлэх, үндэслэл тогтоогдоогүй бол Улсын дээд шүүхийг хуралдаанд 
оролцсон гишүүний дийлэнх олонхын саналаар тухайн нэр дэвшигчийг 
дахин санал болгох, харин үндэслэл тогтоогдсон бол хуульд заасан 
журмаар өөр нэр дэвшигчийг санал болгохоор зохицуулах;

•	 Ерөнхий шүүгч “Шүүх хуралдааныг даргалах, хуульд өөрөөр заагаагүй 
бол шүүх хуралдаан даргалагч болон шүүх бүрэлдэхүүнийг томилсон 
шийдвэрийг албажуулах” гэж заасныг тодорхой болгох. Өөрөөр 
хэлбэл, шүүх хуралдааныг даргалах, шүүх хуралдаан даргалагч болон 
шүүх бүрэлдэхүүнийг томилох журмыг тодорхой, объектив шалгууртай 
байхаар хуульчлах;

•	 “Давж заалдах журмаар шийдвэрлэх шүүх бүрэлдэхүүнийг Зөвлөгөөнөөр 
хэлэлцүүлж, томилсон шийдвэрийг албажуулах,” “тухайн шүүхийн шүүн 
таслах ажиллагаанд танхим харгалзахгүй оролцох” бүрэн эрхийг Давж 
заалдах шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгчид өгөхөөс татгалзах, үүний 
оронд шүүх бүрэлдэхүүнийг хуваарилах тодорхой, объектив журмыг 
хуульчлах;

•	 Хяналтын шатны болон давж заалдах шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч 
тухайн шүүхийн “шүүн таслах ажиллагаанд танхим харгалзахгүй 
оролцох” заалтыг, мөн Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч нь “хэргийн 
харьяаллын талаар шүүх болон танхим хооронд гарсан маргааныг 
шийдвэрлэх,” Давж заалдах шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч  “шүүн 
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таслах ажлын чиглэлээр  тодорхой хэргийн харьяаллын талаар анхан 
шатны шүүхийн хооронд гарсан маргааныг хянаж зохих  харьяаллыг 
тогтоох” бүрэн эрхийг, түүнчлэн Улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч 
“танхимын тэргүүний ажлыг удирдах,” Шүүхийн судалгаа, сургалтын 
хүрээлэнгийн захирлыг томилох, чөлөөлөх бүрэн эрхийг тус тус хасах;

•	 “Тухайн шүүхийн нийт шүүгчээс бүрдсэн шүүгчдийн зөвлөгөөн хэрэг, 
нэхэмжлэл, гомдол, хүсэлт хуваарилах журмыг батлах” гэж хуульчлахаас 
татгалзах, харин хэргийг бүрэн автоматаар (хүний оролцоогүйгээр 
хуваарилах эсхүл бүх шүүхүүд мөрдөх тодорхой, объектив шалгуураар 
хуваарилахаар хуульчлах.

Шүүхийн ерөнхий зөвлөл ба шүүгчийг шилж олохуй
•	 2019.11.14-ний нэмэлт, өөрчлөлтөөр Үндсэн хуулийн 49.5-т “Шүүхийн 

ерөнхий зөвлөлийн гишүүдийн тавыг шүүгчид дотроосоо сонгож, 
бусад таван гишүүнийг нээлттэйгээр нэр дэвшүүлж томилно” гэж гэж 
заасан. Энэхүү заалтын дагуу Монгол Улсын нийт шүүгчдийг багтаасан 
бүрэлдэхүүнээс Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн шүүгч гишүүнийг анхан, 
давж заалдах, хяналтын шатны шүүх тус бүрийн төлөөллийг хувь 
тэнцүүлэн хангаж шууд сонгохоор хуульчлах;

•	 ШЕЗ-ийн шүүгч биш таван гишүүнд нэр дэвшигчийг нээлттэй сонгон 
шалгаруулалтаар тодруулж УИХ эсхүл түүний Хууль зүйн байнгын хороо 
томилгооны сонсгол хийсний үндсэн дээр дийлэнх олонхийн саналаар 
томилох, нээлттэйгээр сонгон шалгаруулах журмыг нарийвчлан 
хуульчлах. УИХ энэхүү сонгон шалгуурлалтыг эрхлэн явуулах Ажлын 
хэсгийг олон талын төлөөлөлтэй (УИХ дахь олонх болон цөөнх, Хууль 
зүй, дотоод хэргийн сайд, Хүний эрхийн үндэсний комисс, Монголын 
Хуульчдын холбоо, Монголын Өмгөөлөгчдийн холбоо, магадлан 
итгэмжлэгдсэн хууль зүйн их, дээд сургуулиудын төлөөлөгчдийн 
нэгдсэн хуралдаан, Хүний эрхийн форум, Хэвлэл мэдээллийн зөвлөл)-
гээр байгуулж, уг ажлын хэсэг нь дийлэнх олонхын саналаар нэр 
дэвшигчийг тодруулахаар хуульчлах; 

• ШЕЗ-ийн гишүүний бүрэн эрх сонгож, томилсноор эхэлж, дараагийн 
гишүүн сонгогдож, томилогдсоноор дуусгавар болохоор заах;

•	 ШЕЗ-ийн гишүүнээр ажиллаж байхдаа болон бүрэн эрх дуусгавар 
болсноос хойш гурван жилийн дотор шүүгчийн эсхүл ерөнхий шүүгчийн 
албан тушаалд нэр дэвшихийг хориглох;

•	 ШЕЗ-ийн шүүгч гишүүнийг эгүүлэн татах асуудлыг Шүүгчдийн зөвлөл 
дийлэнх олонхын саналаар, шүүгч биш гишүүнийг эгүүлэн татах 
асуудлыг Хууль зүйн байнгын хороо (эсхүл УИХ) нээлттэйгээр хэлэлцэж 
дийлэнх олонхийн саналаар шийдвэрлэх;

•	 Шүүхийн ерөнхий зөвлөлд төвлөрүүлэх шаардлагагүй бүрэн эрхийг 
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хасах (ямар бүрэн эрхийг ШЕЗ-өөс хасах, зохистой хуваарилах вэ 
гэдгийг энэ өгүүллийн III бүлгийн Д хэсгээс үзнэ үү);

•	 ШЕЗ-ийн хуралдааныг нээлттэй явуулах, хуралдааныхаа товыг гурваас 
доошгүй хоногийн өмнө зарлаж хэвлэл, мэдээллийн хэрэгсэл, нийгэмд 
үйлчилдэг төрийн бус байгууллага, сонирхсон иргэдийг танхимын 
багтаамжийн хүрээнд болон цахим хэлбэрээр оролцуулах боломжоор 
хангахаар заах;

•	 ШЕЗ-ийн шийдвэрээ өөрийн цахим хуудсанд тогтмол нийтлэх, ажлын 
тайлангаа цахим хуудсанд жил бүр нийтлэхээр хуульчлах;

•	 Шүүхийн мэргэшлийн хороог татан буулгаж, ШЕЗ өөрөө шүүгчийн 
сонгон шалгаруулалт хийсний үндсэн дээр шүүгчээр томилуулахаар 
Ерөнхийлөгчид санал болгох;

•	 Давж заалдах болон хяналтын шатны шүүх бүрэлдэхүүнээс хүргүүлсэн 
тогтоолын дагуу Мэргэшлийн хороо шүүгчийг ажил хэргийн чадвар, 
мэргэшлийн түвшингийн хувьд албан тушаалдаа тэнцэхгүй гэж үзэн 
дүгнэлт гаргасан бол шүүгчийг чөлөөлөх зохицуулалтыг хасах.

Шүүгчийн сахилга ба Шүүхийн сахилгын хороо:
•	 Шүүгчийн хариуцлагыг дээшлүүлэх, урьдчилан харж үйл ажиллагаа 

зохицуулах боломжийг шүүгчид олгох, шүүхэд итгэх итгэлийг 
хамгаалахын тулд шүүгчид хориглох зүйлсийг тодорхой, дэлгэрэнгүй 
жагсаах, эдгээрийг зөрчвөл сахилгын шийтгэл ногдуулахаар хуульчлах 
(ямар сахилгын зөрчлийг жагсаах вэ гэдгийг энэ өгүүллийн IV бүлгийн 
А хэсгээс үзнэ үү);

•	 Шүүгчийн сахилгын зөрчилд ногдуулах шийтгэлийн төрлийг олшруулах 
(хаалттай сануулах, нээлттэй сануулах, зэрэг дэвийг зургаан сараас хоёр 
жил хүртэл хугацаагаар бууруулах, зургаан сар хүртэл хугацаагаар 30 
хүртэл хувиар цалинг бууруулах, нэг жил хүртэл хугацаагаар шүүгчийн 
бүрэн эрхийг түдгэлзүүлэх, огцруулах шийтгэлийг хуульчлах);

•	 Шүүгчийн сахилгын зөрчил гарснаас хойш 5 жилээс илүү хугацаа 
өнгөрсөн бол сахилгын шийтгэл ногдуулахгүй байх, гомдол, мэдээллийг 
Сахилгын хороонд гаргаснаар хөөн хэлэлцэх хугацаа тоолохыг зогсоох, 
шүүгчид огцруулах шийтгэл ногдуулахаар зөрчил гаргасан бол энэхүү 
хөөн хэлэлцэх хугацаа үйлчлэхгүй байхаар заах;

•	 Сахилгын хорооны бүрэлдэхүүнийг 9 гишүүнтэй байх, даргаа дотроосоо 
шууд сонгохоор хуульчлах;

•	 Шүүхийн сахилгын хорооны 9 гишүүний дөрөв нь шүүгч байх, эдгээр 
шүүгч гишүүний 2-ыг анхан шатны шүүгчдээс, 2-ыг давж заалдах шатны 
шүүгчдээс нийт шүүгчдийг багтаасан бүрэлдэхүүн шууд сонгох;

•	 Шүүхийн сахилгын хорооны шүүгч биш таван гишүүнд нэр дэвшигчийг 
нээлттэй сонгон шалгаруулалтаар тодруулж УИХ эсхүл түүний Хууль 
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зүйн байнгын хороо томилгооны сонсгол хийсний үндсэн дээр дийлэнх 
олонхийн саналаар томилох, нээлттэйгээр сонгон шалгаруулах журмыг 
нарийвчлан хуульчлах. УИХ энэхүү сонгон шалгуурлалтыг эрхлэн 
явуулах Ажлын хэсгийг олон талын төлөөлөлтэй (УИХ дахь олонх 
болон цөөнх, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Хүний эрхийн үндэсний 
комисс, Монголын Хуульчдын холбоо, Монголын Өмгөөлөгчдийн 
холбоо, магадлан итгэмжлэгдсэн хууль зүйн их, дээд сургуулиудын 
төлөөлөгчдийн нэгдсэн хуралдаан, Хүний эрхийн форум, Хэвлэл 
мэдээллийн зөвлөл)-гээр байгуулж, уг ажлын хэсэг нь дийлэнх олонхын 
саналаар нэр дэвшигчийг тодруулахаар хуульчлах;

•	 Шүүхийн сахилгын хороо нь шүүгчийн сахилгын анхан шатны журмаар 
нэг удаа л шийдвэрлэх;

•	 Зөвхөн сахилгын хэргийг шийдвэрлэсэн Сахилгын хорооны магадлалын 
талаарх гомдлыг Улсын дээд шүүх хянан шийдвэрлэх, Улсын дээд 
шүүхийн эрх хэмжээг тус магадлал дахь зөвхөн хууль зүйн асуудлаар 
хязгаарлах.

Улсын дээд шүүх:
•	 Шүүгч, өмгөөлөгч, прокуророо төдийгүй хууль зүйн их, дээд сургуулийн 

багшаар ажилласан туршлагатай хуульч болзол, шаардлага хангасан 
бол Улсын дээд шүүхэд нэр дэвшихийг зөвшөөрөх;

•	 Улсын дээд шүүх нь Ерөнхий шүүгч, хорин дөрвөн шүүгчээс бүрдэхээр 
хуульчлах;

•	 Шүүхийн шийдвэрийг бичих аргачлал, журмыг тогтоох, зөвлөмж 
гаргах, ШЕЗ-тэй хамтран шүүгчийн сургалт зохион байгуулах (Улсын 
дээд шүүхийн дэргэдэх судалгааны хүрээлэнд сургалтын чиг үүрэг 
өгөхөөс татгалзах), шүүгчийн мэргэшлийн түвшин, ажил хэргийн 
чадварт дүгнэлт гаргуулахаар Мэргэшлийн хороонд хүргүүлэх бүрэн 
эрхийг Улсын дээд шүүхэд өгөхөөс татгалзах (мөн, Улсын дээд шүүх 
хуульд заасны дагуу тахим байгуулахдаа Ерөнхий зөвлөлийн саналыг 
үндэслэдэг байх);

•	 Хяналтын шатны шүүхийн шүүгч нь тусгай саналаа уг шүүхийн цахим 
хуудсанд байрлуулж, хэвлэн нийтлэх эрхтэй байхаар заах.
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ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬ БА ШҮҮХИЙН ХАРААТ БУС БАЙДАЛ

Монгол Улсын эрх зүй орчин сүүлийн 40 жилийн хугацаанд урьд өмнө 
үзэгдэж байгаагүй хурдацтайгаар хөгжиж байна. Энэхүү хөгжлийн үр нөлөөг 
шүүхийн шударга байдал бодит болгох учир Шударга шүүх болон эрүүгийн эрх 
зүй гэсэн сэдвийн хүрээнд уг богино хэмжээний илтгэлийг өрнүүлье. Учир нь 
эрүүгийн шүүх нь бусад шүүхээс шийдэж буй хэргээсээ хамааран онцлог бүхий 
байдаг. Эрүүгийн шүүх нь хүний жам ёсны эрхийг хязгаарлах шийдвэр гаргах 
эрх бүхий байдгаараа шударга ёсыг дээд хэмжээнд сахин биелүүлэх учиртай 
ба ингэж чадаагүй нөхцөлд дарангуйлал бий болж байдаг. 

Шударга шүүхийн асуудлыг эрүүгийн эрх зүйд хамаарах нарийвчилсан 
ухагдахуунтай холбон ярьж болох хэдий ч эрүүгийн эрх зүйн систем бүхэлдээ 
нурах магадлалтай байгаа энэ үед ийнхүү ярих нь тийм ч үр нөлөөтэй биш 
байгаа нь уг илтгэлийн төгсгөлөөс харагдах байх хэмээн найдаж байна. 

Ингээд илтгэлээ Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай 
хууль, Хуулийн хэрэглээ, Боловсон хүчин гэсэн агуулгын хүрээнд тавья. 

Эрүүгийн хууль гэсэн сэдвийн хүрээнд олон тооны асуудал хөндөх боломжтой 
ч цагийн байдлаас хамаарч  аль болох тулгуур асуудлыг хөндөхийг хичээе. 
Өнөөдрийн та бидний мөрдөн буй эрүүгийн материаллаг хуулиар Үндсэн 
хуулиар баталгаажуулсан эрх зүйт төрийн гэм буруугийн зарчим алдагдсан. 
Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн § 16.14-т “Гэм буруутай нь хуулийн дагуу шүүхээр 
нотлогдох хүртэл хэнийг ч гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруутайд тооцож үл болно” 
хэмээн гэм буруугийн асуудлыг шүүх тогтоохоор баталгаажуулсан. 

Гэтэл Монгол Улсын Эрүүгийн Хуульд “Гэм буруугаа хүлээн зөвшөөрсөн” гэх 
ухагдахууныг бий болгосон ба үүнийгээ  эрүүгийн хуулийн § 6.7-д хуульчилж 
хорих ял хөнгөрүүлэх үндэслэл болохоор хуульчилсан юм. Уг байдал нь 
өнөөдөр практикт яллагдагч болон түүний өмгөөлөгч цагаатгах талын ямар ч 
нотлох баримт ярих боломжгүй болгосон. Учир нь мөрдөн байцаалтын явцад 

МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн багш  
Т.ЗОЛБОО 

(LL.M NUM, Bayreuth Germany)
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болоод шүүхийн шатанд цагаатгах талын нөхцөл байдал, нотлох баримт ярих 
тохиолдолд гэм буруугийн тал дээр маргаж байна хэмээх үзэх учир яллагдагчид 
эрүүгийн хариуцлага хөнгөрөх зохицуулалт яригдахгүй юм. Иймд цагаатгах 
нөхцөл байдал, нотлох баримт байсан ч гэсэн хөнгөн ял авах үүднээс яллагдагч 
зарим тохиолдолд гэм буруугаа хүлээх асуудал бий болж байна. 

Хэрэв яллагдагч гэм буруугаа хүлээн зөвшөөрсөн тохиолдолд шүүх хурал 
нэг үе шаттай буюу зөвхөн ялын хурал явагдах асуудал манай практикт тогтох 
боллоо. Уг байдал нь шүүхийн үндсэн гол чиг үүрэг болох гэм бурууг тогтоох 
асуудлыг үгүй болгож шүүх зөвхөн прокурорын оруулж ирсэн ялын саналыг 
баталдаг процессын шинжтэй оролцогч болгоход хүргэж байгаа юм. Хэдий 
яллагдагч гэм буруугаа хүлээн зөвшөөрсөн хэдий ч түүнийг давхар шүүх заавал 
тогтоох ёстой.

Гэм буруугаа хүлээн зөвшөөрсөн гэх ойлголттой холбоотойгоор өнөөдөр 
Монгол Улсын шүүх шүүхийн шийдвэрээ гаргаж эрүүгийн хариуцлага 
оногдуулахдаа гэм буруугаа хүлээн зөвшөөрсөн болон хүлээн зөвшөөрөхгүй 
байгаа этгээд хэмээн ангилж151, гэм буруугаа хүлээн зөвшөөрөөгүй яллагдагчид 
илүү хүнд ял оноох хандлагатай болсон. 

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 32.1-т яллагдагчид 
хавтас хэргийн материалыг мөрдөн байцаалтын ажиллагаа дуусах хүртэл 
танилцуулахгүй байх зохицуулалт хийж өгсөн нь үндсэндээ эрүүгийн хэрэг 
хянан шийдвэрлэх ажиллагааг нэг талын хүсэл зоригийн дагуу явах боломжийг 
бий болгосон. Яллагдагч тал хавтаст хэрэгт ямар материал цугларч байгаа, 
мөрдөн байцаалтын ажиллагаа аль үе шатанд явж байгааг мөрдөн байцаалтын 
ажиллагаа дуусах хүртэл мэдэх боломжгүй учир ямар нэгэн цагаатгах талын 
материалыг уг хугацаанд хавтас хэрэгт хавсаргах боломж тун бага.  Хэдий 
дээрх ажиллагаанд прокурор хяналт тавьж байгаа хэдий ч “Улсын яллагч” гэх 
хандлагаар хандах учир яллах талыг баримталж хяналт тавьж байна. 

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа нэг талын хүсэл зоригийн дагуу 
явж байгаа тодоор харуулах нэг аспект бол таслан сэргийлэх арга хэмжээний 
зохицуулалт мөн. Монгол Улсын шүүх өнөөдөр 10 тэрбум төгрөгийн барьцаа 
авах таслан сэргийлэх арга хэмжээ авч уг мөнгөн дүнг байршуулж чадаагүй 
тохиолдолд дараагийн таслан сэргийлэх арга хэмжээ болох цагдан хорих 
таслан сэргийлэх арга хэмжээ авч байна.152  10 тэрбумын барьцааны таслан 
сэргийлэх арга хэмжээ нь тооны хувьд өнөөдрийн Монгол Улсын эрүүгийн 
хуулийн торгуулийн ялын дээд хэмжээнээс даруй 250 дахин их байгаа ба ялаас 
хүнд таслан сэргийлэх арга хэмжээний ойлголтыг үүсгэж байгаа юм. Үүнээс 
гадна хамгийн их санаа зовоож байгаа зүйл нь шүүгч өөрийн шийдвэрийг 
151  Сүхбаатар дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2020.07.06 өдрийн 2020/

ШЦТ/646 дугаартай шийтгэх тогтоол. 
152  Сүхбаатар дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүгчийн 2020.06.04-ны өдрийн 2020/

ШЗ/1248 дугаартай шүүгчийн захирамж 
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дээд шатны субъектэд давах эрхгүйгээр гаргаж байгаа байдал юм.153 Уг 
байдал нь тухайн шүүгчийн шийдвэрийг хууль ёсны эсэх байдалд хяналт тавих 
боломжийг бүр мөсөн хааж байгаа учир хууль бус шүүгчийн шийдвэр хүний 
эрхийг ноцтой зөрчсөн хэвээр үлдэх боломжийг бий болгож байна.

Монгол Улсын эрүүгийн эрх зүйн системийн эх үндсийг бий болгогч ЗХУ-
ын нэрт эрдэмтэн А.Я.Вишинский “Хэрэв бид гэмт хэргийн бүрэлдэхүүн, хэм 
хэмжээний задлан шинжилгээ гэсэн ойлголтын орхих юм бол шүүх процессын 
заалтын дагуу үйл ажиллагаа явуулж хийх юмгүй болно”154 хэмээн тэмдэглэн 
үлдээсэн байна. Энэ байдал өнөөдөр манай Монгол Улсын эрүүгийн шүүхэд бий 
болсон хэмээн дүгнэхэд нэг их зөрөхгүй болов уу. Учир нь манай эрүүгийн шүүхийн 
ихэнх шийдвэрүүдэд хэм хэмжээний задаргаа болон тухайн шийдвэрийн хууль 
зүйн үндэслэлийг хууль хэрэглээний талаас огт тайлбарлахгүй байгаа юм. 
Харин хууль зүйн хэрэглээ, задлан шинжилгээний оронд мөрдөн байцаалтын 
явцад бий болгосон нотлох баримтын жагсаалтыг дурдаж байгаа нь туйлын 
харамсалтай. Зарим нэг шүүхийн шийдвэрт анализ хийж үзэхэд 50 хуудас 
шүүхийн шийдвэрийн 40 орчим хуудас нь нотлох баримтын жагсаалт байна.155 
Зүй нь нотлох баримтыг шүүхийн шийдвэрт жагсаан бичих бус тухайн нотлох 
баримт хэргийн ямар үйлтэй хэрхэн холбогдож нотолж байгааг хууль зүйн 
шинжлэх ухааны түвшинд задлан тайлбарлах учиртай. 

Илтгэлийн хамгийн сүүлд сайн боловсруулсан хууль болоод түүний 
хэрэглээний асуудал өнөөдрийн бидний хэрэглэж буй ухаалаг гар утастай 
зарчмын хувьд ижил гэдгийг цохон тэмдэглэмээр байна. Ухаалаг гар утас хэдий 
ухаалаг ч хэрэглэж байгаа хүн түүний учир холбогдлыг гаргаж чадахгүй бол тэр 
утас ямар ч үр нөлөөгүй зүйл болно. Үүний адилаар хуулийг хэрэглэгч субъект 
хуулийг шинжлэх ухааны үндэстэй хэрэглэж, ийнхүү хэрэглэхдээ энгийн хүний 
ёс суртахуун, хуульч хүний ёс зүй,  зарчимд баригдахгүй бол дарангуйлал бий 
болох аюултайг онцгойлон хэлмээр байна. Иймд бид боловсронгуй хууль, 
шүүхийн хараат бус байдал зэрэг ойлголтыг ярихаас өмнө жинхэнэ хуульч  
хүнийг бэлдэж авах хэрэгтэй ба дараа нь түүнийг шүүхийн хараат бус байдлын 
дор дархлах учиртай.

Өнөөдрийн эрх зүйт төрийн эрүүгийн эрх зүйг бий болгож чадаагүй, эрүүгийн 
эрх зүйн хүчийг хэт нэг талд төвлөрүүлсэн энэ цаг үед жинхэнэ хуульч болж 
чадаагүй хүнийг шүүхийн хараат бус байдал нэрийн дор дархалж 1930 оных 
шиг хэлмэгдүүлэлт дарангуйлал бий болгох вий гэсэн болгоомжлолын үндсэн 
дээр уг илтгэлийг тавьж дараах зөвлөмж, саналыг гаргаж байна. 
153  Сүхбаатар дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүгчийн 2020.06.04-ны өдрийн 2020/

ШЗ/1248 дугаартай шүүгчийн захирамж
154  А.Я.Вишинский, Хууль зүйн онолын фронтын нөхцөл байдлын талаар. Улсын уран зохиолын 

хэвлэлийн газар. 1973 он. 44 дэх тал. 
155  Чингэлтэй дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2020.07.07 /2020/ШЦТ546/ 

шийтгэх тогтоол
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Шүүхийн хараат бус байдал нь шударга шүүхтэй холбоотойгоор үүсэн бий 
болох учиртай хэмээн үзэж уг санал, зөвлөмжийг гаргав. Учир нь шударга, 
жинхэнэ хуульч болж чадаагүй хүнийг шүүхийн хараат бус байдлын нэрэн дор 
дархлаажуулж хүний эрх, хүн ёсны харьцааг ноцтой зөрчихөөс болгоомжилж 
байна. Иймд дараах санал зөвлөмжийг гаргав.

1. Юуны өмнө шударга шүүх болоод шүүхийн хараат бус байдлыг бий 
болгоход хууль зүйн шинжлэх ухаан, харьцуулсан эрх зүй, монгол орны 
хөрсөнд суурилсан нэг мөр хууль нэн чухал. Учир нь шүүгч хараат 
бус байхын хувьд зөвхөн хуулийг удирдлага болгох учиртай ба сайн 
боловсруулаагүй хууль нь шүүгчид өөрөөр хэрэглэх боломжийг олгож 
байдаг учир бусдын нөлөөнд автах үндсийг бий болгоно.

2. Сайн боловсруулсан хуулийг түүнийг хэрэглэх арга зүйн дагуу задлан 
шинжлэх учиртай. Иймд хуулийг хэрэглэх, задлан шинжилгээний 
асуудал нэн чухал. Хэрэв бид хуулийн хэм хэмжээг нэг мөр ойлгон 
хэрэглэх нөхцөлийг бүрдүүлсэн тохиолдолд нэг мөр хэрэглээний 
хамтаар шүүхийн хараат бус байдал яваандаа тогтох учиртай юм. 

3. Сайн боловсруулсан хууль болоод хэрэглээний асуудал нь өөрөө 
хийсвэр зүйл бөгөөд түүнийг бодит болгох хүчин зүйл нь жинхэнэ 
хуульч хүн байна. Иймд мэдлэг боловсролтойн дээр хувь хүний өв тэгш 
ёс суртахуунтай хуульчийг шүүгч болгон дараа нь түүнийхээ хараат бус 
байдлыг хангах учиртай. 

4. Шүүхийн тухай хууль болон хараат бус байдлын тухайд мэргэжлийн 
судлаач профессор О.Мөнхсайханы санал, зөвлөмжийг авах учиртай 
хэмээн үзэж, түүний санал, зөвлөмжийг дэмжиж байна. 

Тодорхой саналын тухайд Шүүхийн тухай хуульд “шүүгчийг сонгон 
шалгаруулах асуудал нь ШЕЗ-ийн эрх мэдлийн асуудалд хамаарч 10 
гишүүн шүүгчийг сонгон шалгаруулахаар” заасан. Эдгээр 10 гишүүн 
нь дээд шатны шүүхийн шүүгч байхаар заасан байна. Шүүгчийн 
хараат бус байдал нь тухайн шүүгч дээд шатны шүүхийн шүүгчээс 
мөн хараат бус байх агуулгыг илэрхийлнэ. Иймд шүүхэд байгаа шүүгч 
дараагийн шүүгчийг сонгон шалгаруулах нь тийм ч оновчтой бус. Иймд 
уг 10 гишүүний бүрэлдэхүүнд илүү мэргэшсэн, шинжлэх ухаанч, сонгон 
шалгаруулалтын арга зүйг эзэмшсэн, Улсдаа хүлээн зөвшөөрөгдсөн 
багш - хуульч эрдэмтэд байх нь зүйтэй гэсэн саналыг дэвшүүлж байна.  
Нэгэнт сонгон шалгаруулалтын асуудал нь өөрөө шалган судлах асуудал 
учир түүний арга зүйг эзэмшсэн багш тухайн сонгон шалгаруулалтын 
шалгалтыг авах учиртай.
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ШҮҮХИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ НЬ: ШҮҮХИЙН 
ШИЙДВЭРИЙГ ОЛОН НИЙТЭД ХЭРХЭН ЗӨВ, ОНОВЧТОЙ ХҮРГЭХ ВЭ?

Шүүхийн ил тод, нээлттэй байдлыг хангахад чиглэсэн гарцаагүй нэг чухал 
механизм нь шүүхийн шийдвэрийг олон нийтэд зөв, оновчтой хүргэх явдал 
гэдэгтэй хэн ч маргахгүй буй за.

Шүүхийн шийдвэрийг олон нийтэд зөв, оновчтой хүргэх тухай асуудлыг 
ийм, тийм гээд ярихад амархан. Гэвч энэ нь маш өргөн хүрээтэй асуудал 
байдаг. Тэр дундаа хамгийн гол асуудал бол хэрхэн, яаж хэрэгжүүлэх вэ? гэдэг 
тодорхой шийдэл, аргачлал ярих нь чухал юм. Үүнийг ярихаас өмнө шүүхийн 
шийдвэрийн нөлөөлөл гэдэг чухал ойлголтыг авч үзэх ёстой.

Шүүхийн шийдвэрийн нөлөөлөл гэдэг нь аливаа шүүхээс гаргасан 
шийдвэрийн эрх зүйн хүч чадал нь хэнд хамаарч, хэнд нөлөөлж байдаг тухай 
ойлголт болно.

Inter partes & inter omnes
Шүүхийн шийдвэрийн нөлөөллийг эрх зүйн онолд 2 ойлголтын хүрээнд 

хуваан авч үздэг. Inter partes нөлөөлөл ба inter omnes нөлөөлөл гэж ангилан 
авч үзнэ.

Inter partes нөлөөлөл гэдэг нь тухайн шүүхийн шийдвэр зөвхөн тухайн 
хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцсон талуудад хамааралтай байх 
нөлөөлөл юм.

Харин inter omnes нөлөөлөл гэдэг нь тухайн шүүхийн шийдвэр тухайн хэрэг 
хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцсон талуудын хүрээллээс хальж, нийтэд 
хамааралтай байх нөлөөлөл юм.

МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн багш, Германын 
Шпайерын Нийтийн захиргааны судалгааны 

хүрээлэнгийн зочин судлаач 
Т. МӨНХ-ЭРДЭНЭ (LL.M - University of Vienna)
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Тухайлбал, inter partes нөлөөлөл бүхий шүүхийн шийдвэр гэдэгт:

- гэрээний эрх зүйн маргааны хүрээнд гарсан шүүхийн шийдвэр
- гэр бүлийн эрх зүйн маргааны хүрээнд гарсан шүүхийн шийдвэр
- эд хөрөнгийн эрх, түүнтэй холбоотой бусад эрхийн маргааны хүрээнд 

гарсан шүүхийн шийдвэр
- иргэн А болон Б захиргааны байгууллага хоорондын захиргааны актын 

маргааны хүрээнд гарсан шүүхийн шийдвэр
- иргэн О болон Д захиргааны байгууллага хоорондын захиргааны 

гэрээтэй холбоотой маргааны хүрээнд гарсан шүүхийн шийдвэр 
- иргэн Л-ийн үйлдсэн гэмт хэрэгтэй холбогдуулан гаргасан шүүхийн 

шийтгэх, эсхүл цагаатгах тогтоол гэх мэт.

Харин inter omnes нөлөөлөл бүхий шүүхийн шийдвэр гэдэгт:

- О хууль Үндсэн хууль зөрчсөн тухай Үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэр
- Засгийн газраас нийтэд хамааралтай төлбөр тогтоосон тогтоол Үндсэн 

хууль зөрчсөн тухай Үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэр
- СЕХ-ноос гаргасан сонгогдох эрхтэй холбоотой тогтоол Үндсэн хууль 

зөрчсөн тухай Үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэр
- Засгийн газраас гаргасан Татвар төлөгчдийг бүртгэх, татвар ногдох 

орлогыг тодорхойлох журам хууль зөрчсөн талаар Захиргааны хэргийн 
шүүхээс гаргасан шийдвэр

- Нийтийн ашиг сонирхлыг төлөөлөн гаргасан нэхэмжлэлийг 
шийдвэрлэсэн Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэр гэх мэт.

Тиймээс аргачлал /методика/-ын хувьд авч үзвэл, юуны түрүүнд манай 
шүүхүүд шүүхийн шийдвэрийн нөлөөллөө тодорхойлдог байх учиртай.

Зарчмын хувьд ингэснээр юунд хэрэгтэй вэ? гэхээр Inter partes нөлөөлөл 
бүхий шүүхийн шийдвэр нь тэр бүр олон нийтэд тайлбарлах шаардлагатай 
шийдвэрт тооцогддоггүй. Энэ нь нэг талаас талуудын нууцыг хамгаалах 
асуудалтай холбоотой байхаас гадна нөгөө талаас тэр бүр нийтийн ашиг 
сонирхолд хамааралтай биш байдаг шинжтэй холбоотой юм. 

Гэхдээ тэр бүр нийтийн ашиг сонирхолтой хамааралтай биш гэдэг нь тухайн 
шүүхийн шийдвэр олон нийтэд огт ач холбогдолгүй гэсэн үг бас биш. Ялангуяа, 
тухайн Inter partes нөлөөлөл бүхий шүүхийн шийдвэрийн цаана нарийн 
төвөгтэй эрх зүйн ойлголтыг шүүхээс анх удаа тайлбарласан, эсхүл өөрчлөн 
тайлбарласан бол тэрхүү Inter partes шийдвэрийг олон нийтэд тайлбарлан 
таниулж байх учиртай байдаг.

Түүнчлэн, шүүхийн шийдвэрийн нөлөөллийг шүүхээс тогтоож өгснөөр 
эрдэмтэн, судлаач, салбарын бодлого хариуцсан яам, хууль хэрэгжүүлэгч 
субъектүүд анхаарч мэдрэх боломжийг олгодог үр нөлөөтэй байна.
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Хоёрдугаарт авч үзэх асуудал бол шүүхийн шийдвэрүүдийг дан ганц 
дугаартай биш, харин индексжүүлсэн дугаартай үйлдэх явдал юм. 

Өөрөөр хэлбэл, үндсэн хууль, захиргаа, иргэн, эрүүгийн шүүхийн 
шийдвэрүүдийг жишээ нь Ү, З, И, Э гэсэн ерөнхий индексээр тэмдэглэж, 
шийдвэрийн тоон дугаарыг араас нь бичсэний дараа залгуулан тусгай ангийн 
хүрээгээр нь мөн үсгэн /эсхүл цифр/ дугаараар индексжүүлэн ялгах хэрэгтэй 
байна. Эрх зүй өндөр хөгжсөн бүхий л орнуудын шүүхийн шийдвэрийн 
дугаарлалт ийм индексжүүлэлттэй байдаг болно. Жишээ нь энд Австрийн 
Үндсэн хуулийн шүүхийн шийдвэрийн индексийг авч үзье. 

E000 EU- Recht allgemein
E6J
32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht
32/04 Steuern vom Umsatz

Дээрхээс үзвэл, энэ шийдвэр нь Европын холбооны эрх зүйн хүрээнд гарсан 
татварын эрх зүйн ерөнхий анги болон орлогын албан татвартай холбоотой 
маргааныг шийдсэн шүүхийн шийдвэр байна гэдгийг шууд мэдэх боломжийг 
олон нийтэд олгодог.

Өөрөөр хэлбэл, ийнхүү индексжүүлснээр шүүхийн шийдвэрийг сонирхсон 
олон нийт буюу эрдэмтэн, судлаач, оюутан, бусад мэргэжилтнүүд, хуулийн 
этгээд өөрийн мэдэхийг хүссэн шүүхийн тайлбарыг хялбар олж авах, улмаар 
судалгааны сангаа хуримтлуулах, баяжуулалт, хөгжүүлэлт хийхэд амар болж 
өгдөг. Нөгөө талдаа шүүхийн шийдвэрийн цахим сан ч гэсэн индексээ дагаад 
нарийвчилсан категориор хуваагдана гэсэн үг. Тиймээс энэ аргачлал нь 
манай улсад одоо байгаа шүүх.мн сайтыг цаашид хөгжүүлэхэд хамгийн чухал 
нэг хэсэг нь болох ёстой гэж үзэж байна.

Гуравдугаарт авч үзэх асуудал бол нөлөөллөө тогтоочихсон, 
индексжүүлэлтээ хийчихсэн бол олон нийтэд тухайлан танилцуулах 
шаардлагатай шүүхийн шийдвэрийг хэрхэн яаж танилцуулах вэ? гэдэг 
асуудал юм. 

Энэ хүрээнд 2 үндсэн арга хэрэгсэл байж болдгийг дэлхийн туршлага 
харуулж байна.

Эхнийх нь шүүх нь өөрөө текст хэлбэрийн хэвлэлийн мэдээлэл бэлтгэх, 
удаах нь шүүх өөрөө шийдвэрийн үндэслэлээ олон нийтэд тайлбарлах. 
Сүүлийн үед манай зарим шүүхийн шийдвэрийг шүүхийн хэвлэл мэдээллийн 
албанаас олон нийтэд тайлбарласан тохиолдол хэд хэд гарсныг энд зориуд 
тэмдэглэе. Энэ нь шүүхийг ил тод, нээлттэй байлгахад эерэг түлхэц үзүүлэхүйц 
үйл ажиллагаа болж байгааг мөн дурдъя. Гэхдээ цаашдаа энэ үйл ажиллагааг 
илүү мэргэжлийн түвшин рүү ахиулах шаардлагатай байна.
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Гадаадын зарим оронд шүүхийн шийдвэрүүд олон нийтэд нээлттэй байх 
ёстойг Үндсэн хуулиараа баталгаажуулсан тохиолдол ч байна. Тухайлбал, 
Швейцарийн Холбооны улсын Үндсэн хуулийн 30 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт 
“Шүүх хуралдаан болон шүүхийн шийдвэр нь олон нийтэд нээлттэй байна. 
Хуулиар тусгай тохиолдлыг тогтоож болно”156 гэж заасан байдаг байна.

Дээр дурдсан хоёр арга хэрэгслийн эхнийхээс нь эхэлж авч үзвэл:

Зураг 1. Австрийн Үндсэн хуулийн шүүхийн албан ёсны цахим хаяг дахь мэдээллийн хэсэг157

Зураг 2. ХБНГУ-ын Үндсэн хуулийн шүүхийн албан ёсны цахим хаяг дахь мэдээллийн хэсэг158

156  https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html
157  https://www.vfgh.gv.at/index.de.html
158  https://www.bundesverfassungsgericht.de/DE/Homepage/homepage_node.html
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Зураг 3. ХБНГУ-ын Захиргааны хэргийн дээд шүүхийн албан ёсны цахим хаяг дахь 
мэдээллийн хэсэг159

Зураг 4. ХБНГУ-ын Дээд шүүхийн албан ёсны цахим хаяг дахь мэдээлийн хэсэг160

Мөн шүүхийн шийдвэрийг шийдвэрлэж байгаа, шийдвэрлэгдсэн гэж ялгаж 
мэдээлэл бэлтгэсэн туршлага ч байна. Тухайлбал, Их Британи.

159 https://www.bverwg.de/
160 https://www.bundesgerichtshof.de/DE/Home/home_node.html;jsession-

id=EDE9E5821E225FFAB4997304813AD27C.2_cid294
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Зураг 5. ИБУИНВУ-ын Дээд шүүхийн албан ёсны цахим хаяг дахь мэдээллийн хэсэг 
(шийдвэрлэж байгаа болон шийдвэрлэгдсэн хэргийн талаарх мэдээллийн үндсэн 

цэс)161

Зураг 6. ИБУИНВУ-ын Дээд шүүхийн албан ёсны цахим хаяг дахь мэдээллийн хэсэг 
(шийдвэрлэж байгаа хэргийн талаарх мэдээллийн цэс)162

161  https://www.supremecourt.uk/cases/index.html
162  https://www.supremecourt.uk/current-cases/index.html
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Зураг 7. ИБУИНВУ-ын Дээд шүүхийн албан ёсны цахим хаяг дахь мэдээллийн хэсэг 
(шийдвэрлэж байгаа хэргийн талаарх мэдээллийн дэлгэрэнгүй)163

Хоёр дахь арга хэрэгсэл буюу шүүх өөрөө шийдвэрийн үндэслэлээ олон 
нийтэд танилцуулах тухайд:

Шүүх өөрөө гаргасан шийдвэрийнхээ үндэслэлийн агуулгыг олон нийтэд 
тухайлан танилцуулдаг соёл нь дэлхийд түгээмэл болно. Ингэхдээ олон нийтийн, 
төрийн, хувийн өмчийн томоохон бүхий л телевизийг урьж оролцуулдаг. Мөн 
ихэнхдээ шууд эфирийн хэлбэрээр дамжуулдаг байна.

Түүнчлэн, шүүхийн шийдвэрийг олон нийтэд танилцуулах хуваарийг 
урьдчилан тогтоож, зарладаг. Ямар нэг хэвлэлийн албаар дамжуулж бус, харин 
шүүх бүрэлдэхүүн өөрөө танилцуулдаг нь онцлог юм.

Зураг 8. ХБНГУ-ын Үндсэн хуулийн шүүх шийдвэрийн үндэслэлээ олон нийтэд 
танилцуулсныг бичсэн бичлэг164

163  https://www.supremecourt.uk/cases/uksc-2020-0091.html
164  https://www.youtube.com/watch?v=JjNvQrEmSfg
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Зураг 9. ХБНГУ-ын Захиргааны хэргийн 
дээд шүүх шийдвэрээ олон нийтэд 

танилцуулсныг бичсэн бичлэг165

Зураг 10. ХБНГУ-ын Дээд шүүх 
шийдвэрээ олон нийтэд танилцуулсныг 

бичсэн бичлэг166

Дүгнэлт
Дээрхээс дүгнэвэл:

1. Шүүхийн ил тод, нээлттэй байдлыг бий болгох, хадгалахад туслах голлох 
механизм нь шүүхийн шийдвэрийг олон нийтэд хүргэж байх явдал 
байна. Ингэснээр шүүхийн ил тод, нээлттэй байдал хангагдахаас гадна 
бүх нийтийн эрх зүйн ухамсар бий болж, улмаар эрх зүйн зөв соёл 
бэхжин тогтоно.

2. Шүүх шийдвэрээ бичээд л орхидоггүй байх буюу гаргасан шийдвэрээ 
“өөрөө тойглох” нь эрх зүйт төр, ардчилсан нийгмийн нэг чухал стандарт 
байна.

3. Шүүхийн шийдвэрийг олон нийтэд нээлттэй байлгах нь нэг талаас 
шүүхийн, нөгөө талаас хууль тогтоох, гүйцэтгэх эрх мэдлийн нөр их 
хичээл зүтгэл, хүсэл зориг байх ёстой байна. Ялангуяа энэ хүрээнд 
холбогдох хууль тогтоомжид шаардлагатай дэвшилтэт зохицуулалтуудыг 
хийж өгөх, менежмент зохион байгуулалт, мэдээллийн технологийн 
далайцтай дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай байна.

4. Дээрхийг хийж чадвал иргэдийн шүүхэд итгэх итгэл бодитой нэмэгдэж, 
иргэдийн шударга шүүхээр шүүлгэх үндсэн эрх хэлбэрэлтгүй хангагдах 
нөхцөл бүрдэнэ.

165  https://www.youtube.com/watch?v=mTbwAHyjNTU
166  https://www.youtube.com/watch?v=mbtZb3mV-bw 
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ШҮҮГЧИЙН ХАРААТ БУС БАЙДАЛ: ШҮҮХ ДЭХ НӨЛӨӨЛӨЛ
(Судалгааны танилцуулга)

1. УДИРТГАЛ
Судалгааны хэрэгцээ, шаардлага:

Хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалж, зөрчигдсөн эрхийг сэргээн тогтоох 
баталгаа болсон шүүх засаглал нь аливаа зүй бус нөлөөллөөс ангид, хараат 
бус, бие даасан байх ёстой. Гэвч Монгол Улсын Авилгатай тэмцэх газрын 
судалгаагаар167 шүүх нь Монгол Улсад авилга их тархсан институцийн 3 дугаарт 
(38.6%) 2016 онд эрэмбэлэгдэж байсан бол 2018 онд 1 дүгээрт (49.2%), 2019 онд 
1 дүгээрт (53.3%) тус тус эрэмбэлэгдэж, авилга хамгийн их тархсан институц 
болоод байна. Энэ нь шүүхэд зүй бус нөлөөлөл байсаар байгаа төдийгүй шүүхэд 
итгэх иргэдийн итгэл маш доогуур байгааг илтгэн харуулж байна.

Мөн түүнчлэн Транспэрэнси Интернэшнл  олон улсын байгууллагын 
“Авилгын төсөөллийн индекс”-ээр Монгол Улс 2016 онд 38 оноотой 87-р байр, 
2017 онд 36 оноотой 103-р байр, 2018 онд 37 оноотой 93-р байр, 2019 онд 35 
оноотой 106-р байранд орсон ба олон улсын байгууллага, мэргэжилтнүүдийн 
зүгээс Монгол улсын шүүхийн авилгад ахиц гараагүй гэсэн зөвлөмж өгсөн.

Нөгөөтэйгүүр шүүх дэх нөлөөлөл, шүүхийн авилгын чиглэлээр тухайлсан 
судалгаа, шинжилгээ хийгдээгүй байгаа нь энэ чиглэлийн судалгааны ажлыг 
хийх хэрэгцээ, шаардлагыг бий болгож байна.

Авилгыг зогсоох шилдэг арга бол улс төрийн хяналт ба тэнцвэрийг 
тохируулагч институцуудыг бэхжүүлэх, түүн дотроо шүүх засаглалын хараат бус 
байдлыг хангах, бэхжүүлэх явдал юм. Шүүхийн бие даасан, шүүгчийн хараат 
бус байдлыг хангахад шүүгчийн томилгоог хараат бусаар, шударгаар явуулж, 
шүүх дэх аливаа нөлөөллийг арилгах нь нэн чухал бөгөөд энэхүү шаардлагыг 
167  “Шударга байдлын үнэлгээ 2019” судалгааны тайлан. https://www.iaac.mn/news/shudar-

ga-baidliin-unelgee-2sh19-sudalgaanii-tailan

Оюуны инноваци ТББ-ын судлаач, хуульч, өмгөөлөгч
М.МӨНХЖАРГАЛ

1. Удиртгал
2. Шүүгчийн томилгоо
3. Анкетын судалгааны үр дүн
4. Дүгнэлт
5. Санал, зөвлөмж
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хангаж гэмээн шүүгч хараат бусаар гагцхүү хуульд захирагдан ажиллах 
боломжтой болно. Иймд шүүгчийн томилгоо ба шүүх дэх нөлөөллийн хүрээнд 
судалгааны ажлыг хийж гүйцэтгэж байна.

Судалгааны зорилго: 

Энэ судалгааны гол зорилго нь шүүхэд нөлөөлөл үүсгэж болзошгүй 
эрсдэлүүдийг судалж, эдгээр эрсдэлийг бууруулах арга замыг тодорхойлж, 
санал, дүгнэлт дэвшүүлж, зөвлөмж гаргахад оршино.

2. ШҮҮГЧИЙН ТОМИЛГОО
Шүүгчдийг сонгох, томилох арга улс орон бүрт харилцан адилгүй байдаг. 

Тухайн улс шүүгчийн томилгоонд ямар ч аргыг хэрэглэсэн бай, энэ нь ил тод, 
олон нийтийн хяналт дор явагдах ёстой. Шүүхийн томилгоонд ил тод байдал, 
олон нийтийн хяналтыг бий болгох нь шүүхэд ажиллах хамгийн чадвартай 
хүнийг сонгох,   шүүхэд итгэх олон нийтийн итгэлийг олж авахад тэргүүн 
зэргийн ач холбогдолтой. 

Судалгааны үр дүнгээс харахад шүүгч нар шүүгчийн томилгооны өнөөгийн 
нөхцөл байдалд сэтгэл дундуур байгаа нь харагдаж байна. Шүүгчийн 
томилгооны хүрээнд зайлшгүй анхаарах нэг асуудал шүүгчийг сонгон 
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шалгаруулах ажиллагаан дахь Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн оролцоог 
тодорхой болгох явдал юм. Тодруулбал, Шүүхийн мэргэшлийн хорооноос 
тодорхой босго оноог давсан нэр дэвшигчдээс Шүүхийн ерөнхий зөвлөл ямар 
ч үндэслэл, тайлбар хэлэхгүйгээр олонхийн саналаар тодруулдаг нь байнгын 
хардалт, шүүмжлэлийг дагуулсаар байна. Ерөнхийдөө энэ ажиллагаа нь 
Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүдийн үзэмжийн хүрээнд шийдвэрлэгддэг 
хэлж болно. Мөн Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс санал болгосон нэр дэвшигчийг 
Ерөнхийлөгч үндэслэл хэлэхгүйгээр томилохоос татгалздаг практик тогтсон 
байгаа нь шүүгчийн томилгоонд гарч буй бас нэгэн шийдвэрлэх асуудал юм.  

Шүүгчийн хараат бус байдлын бэхжүүлэхэд шүүгчийг зөвхөн түүний чадвар, 
туршлагад үндэслэн томилох, дэвшүүлэх явдал чухал нөлөөтэй гэж дийлэнх 
шүүгчид үзжээ. Эрх  зүйт  төрийн  үндсэн  зорилго  нь  шүүхийн  хараат  бус  
байдлыг   хангах  замаар  хүний  эрх,  эрх  чөлөөг  хамгаалах  явдал  байдаг  
бөгөөд   энэхүү   зорилгыг   хангахад   шүүхийн  томилгооны   механизм   чухал    
нөлөөтэй  гэж  үздэг.168 Учир  нь  шүүгчийн  үнэнч,  шударга,  хараат  бус   байдал  
нь  шүүгчийг  томилох  механизмтай  шууд  холбоотой.  Хэрэв   шүүгч   өөрийг   
нь   томилсон,   эсхүл   сонгон   шалгаруулах,   томилох процессод оролцдог 
субъектүүдээс ямар нэгэн байдлаар хараат байх юм бол тухайн шүүгчийг 
шударга шийдвэр гаргана гэж найдах боломжгүй  бөгөөд  энэ  байдал  нь  
тухайн  орны  эрх  зүйн  тогтолцооны   хүлээн  зөвшөөрөгдөх чанарыг бүхэлд 
нь доош татдаг аюултай.169 Ийм ч учраас шүүгчийн томилгоог хараат бусаар, 
ил тод, ойлгомжтой байдлаар хийх нь шүүгчийн хараат бус байдал бэхжихэд 
чухал нөлөөтэй байна. 
168  United States Institute of Peace “Judicial Appointments and Judicial independence” 2009, p-2
169  Мөн тэнд.
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3. АНКЕТЫН СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН
Судалгааны ажлын хүрээнд 2019.10.25 - 2020.02.11-ний хооронд Монгол 

Улсын нийт 501 шүүгч рүү нэг бүрчлэн анкетын асуулга явуулж судалгаа авсан 
бөгөөд судалгаанд 275 шүүгч оролцож хариу ирүүлсэн. Мөн түүнчлэн 4 шүүгчтэй 
ганцаарчилсан ярилцлагын судалгааг хийгээд байна.

Судалгааны ажил нь зөвхөн анкетын асуулгаар хязгаарлагдахгүй бөгөөд 
цаашид шаардлагатай судалгаануудыг хийж дууссаны дараа судалгааны 
ажлыг бүрэн хэмжээгээр дахин олон нийтэд танилцуулах болно.

Анкетын судалгааны зарим үр дүнг дараах графикуудаар харуулж байна:
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1.4. Та дээрхи 1.1-тэй “Санал нийлж байвал” тэрхүү нөлөөл ямар хэлбэрээр илэрч 
байсан бэ?
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4. ДҮГНЭЛТ
•	 Судалгаанд оролцсон шүүгчдийн 32.2% нь хэрэг хянан шийдвэрлэх 

ажиллагаанд нөлөөлж байсан, 44.4% нь гаргасан шийдвэртэй нь 
холбогдуулан сүрдүүлэг, заналхийлэл, дарамт шахалтад өртсөн, 24.5% 
нь сүрдүүлэг, заналхийлэл нь шийдвэр үйл ажиллагаанд нь нөлөөлсөн 
гэж тус тус хариулсан байгаагаас дүгнэвэл шүүгчид буюу шүүхэд үзүүлэх 
нөлөөлөл бодитой оршин байна.

•	 Олон нийтийн сүлжээ, хэвлэл мэдээллийн байгууллагаас нөлөөлөл ирж 
байна гэж нийт 39 шүүгч хариулсан бол хувь шүүгчийн шийдвэр үйл 
ажиллагаанд олон нийтийн сүлжээ, хэвлэл мэдээллийн байгууллага 
шууд ба шууд бусаар нөлөөлж байна гэж шүүгчдийн 56.6% нь хариулснаас 
үзэхэд олон нийтийн сүлжээ, хэвлэл мэдээллийн байгууллагын зүгээс 
шүүхэд нөлөөлж байна.

•	 Судалгаанд оролцсон 31 шүүгч сүрдүүлэх заналхийлэх, дарамтлах 
шахалт үзүүлэх хэлбэрээр, 19 шүүгч доромжлох гүтгэх хэлбэрээр 
нөлөөлөл ирсэн гэж хариулсан байгаа нь шүүгчдэд маш ноцтой 
хэлбэрээр нөлөөлөл ирдэг болохыг харуулж байна.

•	 Шүүгчдийн 70.6% нь шүүхийн хараат бус байдлыг үр дүнтэй хангах 
механизм, эрх зүйн орчин хангалтгүй гэж, 63.3% нь Шүүхийн ерөнхий 
зөвлөлөөс шүүхийн хараат бус байдлыг хангах талаар санаачлагатай, 
үр дүнтэй ажиллаагүй гэж тус тус хариулснаас үзэхэд шүүхийн бие 
даасан, шүүгчийн хараат бус байдал хангагдаж чадахгүй байна.

•	 Шүүгчдийн 49% нь нийт шүүгчдийн хараат бус байдалд 0-5 оноо өгсний 
дотор манай улсын шүүгч нар хараат бус байдлаа бүрэн алдсан (0) гэж 
13 шүүгч хариулсан байхад шүүгчдийн 38.7% нь би шүүгчийнхээ хувьд 
туйлын хараат бус гэж хариулснаас үзэхэд шүүгчид өөрийгөө хараат бус 
гэж үзэж байгаа боловч нийт шүүгчдийг буюу шүүхийн системээ хараат 
бус гэж үзэхгүй байна.

•	 Шүүгч ёс зүйгүй байгаагаас хараат бус байдлаа алддаг гэж шүүгчдийн 
63.6% нь, шүүгчийн бүрэн эрх баталгаатай биш учраас хараат бус 
байдлаа алддаг гэж шүүгчдийн 44% нь тус тус хариулснаас харахад 
шүүгч өндөр ёс зүйтэй байх, шүүгчийн бүрэн эрх баталгаатай хангагддаг 
байх нь шүүгч хараат бус, нөлөөлөлд автахгүй байх гол хүчин зүйл болж 
байна.
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5. САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ
	Өнгөрсөн хугацаанд байнга гарч байгаа шүүмжлэл бол Шүүхийн 

мэргэшлийн хорооны үнэлгээг давсан нэр дэвшигчдээс Шүүхийн 
ерөнхий зөвлөлийн нэг нэр дэвшигчийг сонгож Ерөнхийлөгчид өргөн 
мэдүүлж байгаа үндэслэл нь ойлгомжгүй, тодорхой бус байдаг тухай 
асуудал юм. Иймд Шүүхийн мэргэшлийн хороо өндөр үнэлгээ авсан, 
холбогдох байгууллагаас шүүгчээр ажиллах чадвартай гэсэн дүгнэлт 
гаргасан нэр дэвшигчдээс Шүүхийн ерөнхий зөвлөл хэрхэн сонголт 
хийх журмыг тодорхой болгох.

	Шүүхийн ерөнхий зөвлөл Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 
зөвлөмжөөр шүүгчийн бүрэн эрхийг түдгэлзүүлэх асуудлыг хэлэлцдэг 
зохицуулалтыг хүчингүй болгох. 

	Шүүгчийн мэргэжлийн үйл ажиллагааны түвшинг тогтмол үнэлэх, 
сайжруулах механизмыг бий болгох. 2012 онд Шүүгчийн эрх зүйн байдлын 
тухай хуулийг батлахдаа олон улсад тогтсон “шүүгчийн мэргэжлийн 
үйл ажиллагааг үнэлэх” талаарх зохицуулалтыг хуульчилсан боловч уг 
үнэлгээний зорилго, зарчмыг сайтар судалж, хуульд тодорхой тусгаагүй, 
тодруулбал уг үнэлгээний үр дүнд шүүгч цалингийн нэмэгдэл авах 
зэргээр ялгаварлал, зэрэглэл шүүгч нарын дунд бий болгох, түүнчлэн 
нэг л удаа хангалтгүй үнэлгээ авсан тохиолдолд тухайн шүүгчийг албан 
тушаалаас нь огцруулах үндэслэл болгохоор зохицуулсны улмаас Үндсэн 
хуулийн зөрчлийг бий болгож улмаар холбогдох зохицуулалтуудыг 
Үндсэн хуулийн цэцээс Үндсэн хууль зөрчсөн гэж дүгнэлт гарсан байдаг.

	Шүүх, шүүгчийн зүгээс олон нийтийн сүлжээ (cошиал медиа)-г хэрхэн 
зүй зохистой ашиглах талаарх зөвлөмж, зааврыг гаргах, шаардлагатай 
асуудлуудыг шүүгчийн ёс зүйн дүрмээр зохицуулах, уг асуудлаар шүүгч 
нарыг сургалтад тогтмол хамруулж байх. 

	Нөлөөллийн мэдүүлгийг шалгаж холбогдох этгээдэд хариуцлага 
хүлээлгэх тогтолцоог сайжруулах, боловсронгуй болгох
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Э.Батбаяр – Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөлийн 
дарга, хууль зүйн ухааны доктор

“Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас санаачилж, 
Засгийн газраас УИХ-д өргөн барьсан хуулийн 
төслийн хүрээнд  ШЕЗ-ийн зүгээс  Монгол улсын 
гавьяат хуульч Л. Атарцэцэг гишүүн, мөн бодлогын 
газрын дарга Ж.Сайнхишиг нар оролцож ажиллаж 
байгаа. Миний бие  ШЕЗ-ийн даргын хувьд 
энэхүү хуулийн төсөлд гар бие оролцон ажиллаж 
байна.  КОВИД-19 цар тахалтай  холбоотойгоор 
тухайн хуулийн төслийн хүрээнд хэлэлцүүлэг явуулж 

чадаагүй хэдий ч Монгол Улсын Хяналтын Шатны Шүүхүүдээс санал аван нэг 
бүрчлэн төрөл төрлөөр нь  Хууль зүй, дотоод хэргийн  яамны ажлын хэсэгт 
хүргүүлсэн.

Энэхүү хэлэлцүүлгийн илтгэгч нарын ярьсан асуудлуудтай миний зүгээс 
санал нэг байна, мөн  ШЕЗ  нь эдгээр асуудлуудад анхаарлаа хандуулан 
ажиллаж байна.    ШЕЗ  зүгээс мөн бусад ТББ-тай  хамтран ажиллаж байгаа. 
Шүүх.мн-ий хөгжүүлэлтийн хувьд бид тендер зарласан. 

Засгийн газрын эсвэл Ерөнхийлөгчийн санал болгож буй хуулийн 
төслүүдийн эцсийн шийдвэр нь улс төрийн нөлөөтэй байх хэдий ч бидний 
эцсийн зорилго бол шүүх эрх мэдэл, шүүхийн шударга ёс, шүүгчийн хараат бус 
байдлыг хангах, шүүгчийг шударга сонгон шалгаруулах юм.

Хэлэлцүүлгийн үр дүнд гарсан зөвлөмжийг  ШЕЗ  өөрсдийн эрх хэмжээнд 
тулгуурлан хамтран хэрэгжүүлж, хамтран ажиллахад бэлэн байна.“

ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГТ ОРОЛЦОГЧДЫН САНАЛ
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Д. Оросоо – Хуульч
“Шүүх эрх мэдэл маш том хямралд орлоо. Бага багаар 

явсаар системд нөлөөлж байна. Дахиж ийм хямрал 
гаргахгүй байх гарцыг бүрдүүлэх нь чухал байна. Надад 
хоёр санал байна. 

Нэгт, аливаа хуулийн зохицуулалт бол сайн муу хоёр 
талтай. Жишээ нь шүүгч нарыг хугацаагүй томилдог байдал 
нь шүүгч нарын мэдлэг боловсролыг дээшлүүлдэггүй 
байх  нөхцөлийг  бүрдүүлсэн. Хэзээ ч огцрохгүй гэсэн 
сэтгэлгээ нь шүүгч нарын   ёс зүйн зөрчилд мөн сөргөөр 

нөлөөлж байна. Шүүх өөрөө өөрийгөө цэвэрлэдэг системийг бий  болгохын  оронд 
баталгаа бий болгох нь шүүхийн хараат бус байдалд сөргөөр нөлөөлж байна.

Мэдлэг ур чадвараа дээшлүүлдэггүй, ёс зүйн сахилга бат баримталдаггүй шүүгч 
нарыг явуулдаг хаалгыг бид нээж өгөх шаардлагатай байна. Дархлагдсан шүүгч нар 
идэвхгүй, өмгөөлөгч нарын хэлж буй зүйлийг анхаардаггүй хайхрамжгүй нөхцөл 
байдал бий боллоо. Тийм учраас эдгээр зөрчлийг гаргаж буй шүүгч нарыг явуулдаг, 
халдаг системийг бид боловсруулах шаардлагатай. Монгол улсад хугацаагүйгээр 
томилогддог албан тушаалтан бол зөвхөн шүүгчид.  Баталгаа бүрдүүлэх нь шударга 
шүүх, хараат бус байдалд сөргөөр нөлөөлж байна. 

Хоёрт, Монгол улсын шүүх байгууллага ашиг сонирхлын маш том зөрчилтэй 
байна. Ашиг сонирхлын зөрчил нь нэг ангийн оюутнууд, багш оюутан хооронд, нэг 
нутаг усныхан дунд маш их тархаж байна, ингэснээр хараат бус байдалд нөлөөлж байна.

Шүүгч нарын мэдүүлдэг ашиг сонирхлын мэдүүлгийг АТГ-т бус шүүх хуралдааны 
танхимд авчрах ёстой. Шүүгч ашиг сонирхлын мэдүүлэг бөглөсөн бол тэр нь хавтаст 
хэрэгтэйгээ цуг байж байх ёстой. Тэр хавтсаас хэргийн оролцогчид тухайн шүүгчийн 
мэдээллийг авах ёстой. Шүүхийг шударга болгоё гэвэл өмгөөлөгч, прокурор, шүүгч 
нар нь ашиг сонирхлын мэдүүлгийг хэргийн хавтаст оруулах ёстой. Тэр хавтсаас нутаг 
усны сүлжээ, багш шавийн холбоо зэрэг ашиг сонирхлын зөрчилд тогтмол ордог 
харилцааг ил болгох юм.

Шүүгч нарын бөглөх ашиг сонирхлын мэдүүлэг нь бусад албан тушаалтнуудаас өөр 
байх ёстой. Шүүгчийн бөглөх мэдүүлэг нь Хууль зүйн байнгын хорооноос юм уу аль нэг 
эрх бүхий байгууллагаас батлах ёстой. Ингэж шүүгчийн ашиг сонирхлын мэдүүлгийг 
хэрэгт оролцогч нарт ил тод болгож байж бид татгалзлын асуудлыг шийднэ.

Гуравт. Шүүх эрх мэдэл, ШЕЗ-өөс улс төрийн харилцаанд орох асуудлыг өөрөөр 
харах хэрэгтэй байна. Дээд шүүхийн шүүгч нар  Засгийн газрын хуулийн төслийн 
ажлын албанд орж байгааг зогсоох шаардлагатай. Дээд шүүхийн шүүгч, прокурорууд 
Төрийн ордонд  явуулдгийг  болиулах шаардлагатай байна. Дээд шүүхийн шүүгч 
нар  Засгийн газар  болон  парламентын  санаачилж буй хуулийн төслийн ажлын 
хэсэгт багтан улс төрийн сонирхлыг биелүүлж байна. Прокурор болон шүүгч нарыг 
улс төрийн харилцаанд орохоос сэргийлэх шаардлагатай байна. Хэрэв шүүгч болон 
прокурор нь улс төрини байгууллагад очиж байгаа бол гэрчтэй, эсвэл хүний эрхийн 
комиссартай хамт очих шаардлагатай байна.”
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Н.Цогт – Өмгөөлөгч
“Шударга шүүхийн талаар ярихдаа зөвхөн шүүгч 

нар луу ярих нь учир дутагдалтай. Хуулийн хэрэглээ бол 
хуулийг зөв бус хуулийг нэг мөр ойлгох нь чухал байна.

Шүүхийн шийдвэрийг нийтэд тайлбарлах байтугай, 
өмгөөлөгч бидэнд хүртэл тайлбарлаж өгөхгүй байна. 
Ингэснээр шүүх нь үндэслэлээ тодорхойлоогүй байдал нь 
эргээд шийдвэрээ мэддэггүй, олдоггүй гэх мэт асуудлууд 
гарч байна. Шүүгч нар  үндэслэлээ  ойлгохгүй байгаа 
нь цаашлаад хуулийн хэрэглээгээ ойлгохгүй байдалд 
хүргэж байна. Энэхүү асуудал нь зөвхөн эрүүгийн шүүх 
гэлтгүй, иргэн зхиаргааний шүүхүүдэд мөн тулгарч 
байна.

Өнөөдөр төсвийн мөнгө байхгүй бол захиргааны шүүх 
дарамтад ордог гэх мэт асуудлууд нь хараат бус байдалд 
нөлөөлж байна. Бид зөвхөн ерөнхийлөгч гэх институтийг 
дангаар харалгүйгээр бусад улс төрийн нөлөөллийг 
хаанаас ирж байгааг нарийн тодорхойлох шаардлагатай 
жишээ нь Сангийн яам, Гаалийн ерөнхий газар гэх мэт.

АТГ, прокурор буюу гүйцэтгэх засаглал нь шүүгч 
нарт хамгийн их нөлөөлж байна. Гүйцэтгэх эрх мэдлийг 
байгууллагыг улс төрчид томилж байгаа, үүн дээр залуу 
улс төрчид зоригтой өөрчлөлт хийх шаардлагатай. 
Гүйцэтгэх засаглалаас ирэх нөлөөллийг арилгахгүй 
бол эрх зүйн шинэчлэл гэсэн нэр томьёолол нь хогийн 
саванд орлоо.

Өмгөөлөгч нар хэргээ шийдүүлэх гээд авилга өгдөг, 
хэрэв хэрэг нь бүтэхгүй бол өөрөө улс төрд ордог зарчим 
Монгол улсад газар авлаа.

Үндэслэлээ тайлбарладаггүй, өөрсдөө тайлбарлаж 
мэддэггүй шүүхийн шийдвэрүүдийг миний бие үргэлж 
сонсож байна. Нөхцөл байдал улам дордож байна. 
Үүнийг өөрчлөх шаардлагатай.

Хувийн эрх зүйн салбарт эдийн засгийн, санхүү, 
татварын мэдлэгтэй хуульч байхгүй байна. Мэдлэггүйгээс 
болоод маш олон хэргүүдийг мөнгө угаасан гэж буруу 
шийдвэрлэлээ.

Шүүгч нарын ёс зүйт байдал маш шаардлагатай байна. 
Тийм учраас бид шүүгч нарын мэдлэг боловсролгүй 
байдал, ёс зүйгүй байдлыг албан тушаалаас нь чөлөөлж, 
хариуцлага тооцож байж шийднэ.”
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Ж.Эрхэмбаатар – Өмгөөлөгч
“Нэгт, бид шүүхээс юу хүсэж байгаагаа 

тодорхойлох хэрэгтэй. Нийгэмд шүүх шударга 
ёсыг тогтоодог гэдэг хүлээлттэй болсон. Миний 
ойлголтоор шүүх бол шударга ёсыг тогтоодоггүй. 
Хэрэв шүүх шударга ёс тогтоодог гэж үзвэл хэргийн 
нэг тал шударга ёс тогтсонгүй хэмээн гомдол гаргана. 
Шүүхээс шударга ёсыг тогтоодог гэсэн хүлээлтийг 
өөрчлөхгүй бол шүүхийн үнэлэмж багасаж байна.

Үүний оронд  бид шүүхийг хуульт ёсыг тогтоодог 
гэж ойлгох хэрэгтэй. Нийгэм шударга ёсыг олон 
жилийн ял өгөх, шийтгэх гэж ойлгож байгаа нь 
хууль дээр бичээстэй байгаа шударга ёсыг тогтоох 
зарчмаас ялгаатай байна. Тийм учраас бид шүүх 
нь шударга ёсыг тогтоодог бус шүүх нь хуульт ёсыг 
тогтоодог гэж ойлгох шаардлагатай. Шударга ёс 
гэсэн ойлголт нь хуульт ёс дотор багтана.

Шүүхийг бид засаглал гэж ойлгосон. Энэ бол 
хуучны ойлголт. Шүүх бол нэг төрлийн үйлчилгээ 
үзүүлдэг байгууллага. Хоёр талын маргааныг 
шийдэж өгдөг үйлчилгээ юм. Бид бие даасан хараат 
бус байдлыг ярьсаар шүүхийг төмөр хөшигний 
цаана гаргаад, тэр хөшигний цаана гарсан шүүгч 
үйлчилгээ үзүүлж байгаа гэсэн сэтгэлгээг умартан 
өөрийгөө дарга гэж харж байна. Бие даасан 
хараат бус байдлыг хэт ярьсаар шүүгчид өдөр 
тутмын амьдралаас холдож төсөөрч байна. Өдөр 
тутмын амьдралаас төсөөрсөн шүүгч өдөр тутмын 
амьдралын маргааныг шийдэж байна. Шүүгч нь 
өөрөө ахуйн амьдралд оролцож байж, туршлагажиж 
байж маргааныг шийдвэрлэх ёстой. Ингэснээр 
шүүгчид өмгөөлөгч, прокурорын нүдээр хэргийг 
харах боломж багасаж байна.

Шүүхийн шийдвэрийг хэт их системчилж, 
шүүгч нарт сургалт явуулах нь шүүгч нарыг хэт их 
баригдмал болгох талтай. Шүүгчийн хараат бус 
байдал бол зөвхөн шийдвэр гаргах мөчид байх 
ёстой.”
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Л.Төр-Од – Хуульч
“Нэгдүгээрт, Шүүхийн тухай хуулийн төсөлд 

тусгасан ШЕЗ-тэй холбоотой зарчмын зохицуулалт 
дээр Үндсэн хуулийн 49.5 дахь хэсэгтэй холбоотой 
орон тооны бус ШЕЗ-ийн гишүүний 3-ыг Хууль 
зүйн байнгын хорооноос 1, Засгийн газраас 1, 
Ерөнхийлөгчөөс 1-ийг тус тус нээлттэйгээр нэр 
дэвшүүлж томилно гэдэгт шүүмжлэлтэй хандах 
хэрэгтэй. Эргээд энэ маань шүүх эрх мэдлийг 
хууль тогтоох, гүйцэтгэх эрх мэдэлд хамааралтай 
болгож байна. Яагаад Хуульчдын холбоо эсвэл 
Өмгөөлөгчдийн холбооны хүмүүс нэр дэвшүүлж 
болохгүй гэж? 

Хоёрдугаарт, ШЕЗ-ийн дарга болон 4 гишүүн 
орон тооны байх бөгөөд тэдгээр нь Шүүгчдийн 
зөвлөлөөс сонгогдсон 3 шүүгч, Байнгын хороо, Хууль 
зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүнээс 
томилогдсон тус бүр нэг гишүүн байна гэсэн нь 
логикийн алдаатай, мөн ашиг сонирхлын зөрчил 
гарж байна гэж үзэж байна. Шүүгчдийн зөвлөлөөс 
сонгогдсон 3 шүүгч маань давхар ажиллаж, давхар 
цалин авахаар нөхцөл үүсэж байна. 

Хамгийн сүүлийн тодруулах асуудал бол МАН-ын 
Хөгжлийн гэрээ сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрийн 
3.1.19-т заасан Шүүхийн ил тод, нээлттэй байдлыг 
хангах хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ гэсэн заалтыг эрх зүйн 
шинэтгэлийг боловсруулах ажилд оруулах.”
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Б.Баяраа – Өмгөөлөгч
“Монголын шүүх өнөөдөр Монгол Улсын нэрийн 

өмнөөс бус Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 
нэрийн өмнөөс шийдвэр гаргадаг болсон байна. 
Энэ талаарх асуудал, шүүгчийг түдгэлзүүлэхтэй 
холбоотой асуудлыг УИХ-ын намрын чуулган 
эхлэхээр яаралтай шийдмээр байна. Шүүгчийг 
түдгэлзүүлэх нь нэг өдрийн дотор шийддэг ажил 
болжээ. Шүүгчийн хянаж шалгадаг асуудлыг улс 
төрийн албан тушаалтнуудаас хамааралтайгаар 
шийдвэрлэдэг байж болохгүй.  Үндсэн хуулийн 49.2-
т заасанчлан Монгол улсын Ерөнхийлөгч, Ерөнхий 
сайд, УИХ-ын гишүүн, хэн ч болов нөлөөлж саад 
учруулж болохгүй гэдэг. Нэг нэгээрээ саад учруулж 
болохгүй, нийлээд болдог гэсэн логик байж болохгүй 
ээ. Энэ нь шүүхийг ашиглах, хэрэг наймаалцах, 
улс төрийн зорилгоор ашиглах байдал руу оруулж 
байна. 

С.Нарангэрэл багшид нэг хүсэлт байна. Та 
Х.Нямбаатар сайдад зөвлөмөөр байна. Эрүүгийн 
эрх зүйн түүхэн эх сурвалж судалдаг хүмүүстэй 
уулзаж ярилцахад Халх журам, Их засаг, Манжийн 
дарлалын үед ч эрүүгийн хууль тогтоомжийг 
буцааж, эрх зүйн байдлыг дордуулж хэрэглэсэн 
тохиолдол байхгүй хэмээсэн. Гэтэл одоо ардчилал 
ялаад 30 жил болсон байтал Монголын парламент 
Эрүүгийн хуулиа буцааж хэрэглэж, эрх зүйн байдлыг 
дордуулдаг хууль гарчээ. Хөөн хэлэлцэх хугацаа 
гэдэг хуульд заасан боломж болохоос ял завшиж 
байгаа явдал биш ээ.” 
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Л.Атарцэцэг – Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөлийн 
гишүүн

“Энэ хуулийн төсөлтэй холбогдолтой ажил дээр 
О.Мөнхсайхан доктор Шүүхийн мэргэжлийн хороо 
гэдэг байгууллага цаашдаа яаж ажиллах юм бэ 
гэдгийг ажлын хэсгийн хуралдаанаар, Шүүхийн 
Ерөнхий Зөвлөлийн дэргэд Мэргэжлийн хороо бие 
даасан бүтэцтэйгээр ажиллах шаардлагагүй гэдэг 
санааг анх удаа гаргаж олон улсын жишээн дээр 
тайлбарлаж байсан. ШЕЗ бүрэлдэхүүн нь томроод 
10 гишүүнтэй болно, ШЕЗ-ийн үндсэн чиг үүрэг 
нь хуульчдаас шүүгчдийг сонгох гэдэг чиг үүргээ 
хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор ажлын алба байх нь 
зүйтэй, сонгон шалгаруулах ажиллагаагаа ШЕЗ-
ийн гишүүд хийнэ, мэргэжлийн алба гэдэг бүтэц 
байх шаардлагагүй гэсэн санаа дэмжигдсэн. Үүнийг 
үргэлжлүүлэн ярилцаасай гэж би хүсэж байна. 

Хоёрдугаар асуудал, өмнөх Шүүхийн тухай 
хуульд байсан, шүүгчдийн ажил мэргэжлийн ур 
чадварт дүгнэлт гаргах ажиллагаа зайлшгүй байх 
ёстой гэдгийг шүүгч нар дэмждэг, үүнийг сэргээе 
гэсэн асуудал яригдаад хуулийн төсөлд оруулсан 
байгаа. Одоо Шүүхийн ёс зүйн хороонд Шүүгчийн 
ёс зүйн асуудал, мэргэжлийн асуудал холилдоод 
яваад байдаг. Тэгэхээр бид шүүгчийн мэргэжлийн 
ур чадвартай холбоотой үнэхээр мэдлэг, чадвар 
нь хүрэхгүй, санаатайгаар алдаа гаргаагүй юм 
байна  гэдгийг дээд шатны шүүх хянаж дүгнэлтээ 
гаргахдаа бүрэлдэхүүнээсээ энэ шүүгчийг дахин 
шалгуулаад үзье гэх эрх нь дээд шатны шүүхэд байх 
ёстой. Ингэж байж ёс зүйн алдаа, мэргэжлийн ур 
чадварын алдааг цаашид зааглаж болно гэсэн 
санааг оруулсан байгаа.

Шүүгчийн сахилгын зөрчилд хугацааны асуудал 
их маргаантай байдаг. Ямартай ч хугацаа байх ёстой.

Шинэ шүүгчид маань өөрсдөдөө дархлаа бий 
болгодог. Хуульд захирагдана гэсэн хирнээ хуульд 
байхгүй заалтаар шүүхийн шийдвэр гаргадаг. 
Олон улсын сайн жишгийг харахаар шинээр 
томилогдсон шүүгч нараар шууд хэрэг маргаан 
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шийдвэрлүүлдэггүй  практик байдаг. Солонгос 
улсад 2 жилийн хугацаанд шинээр томилогдсон 
шүүгч нар хэрэг шийдвэрлэдэггүй, бүрэлдэхүүний 
шүүгч гэж явдаг. Энэ хугацаанд орчинтойгоо дасаж, 
туршлагыг тодорхой хугацаанд эзэмшүүлж байдаг. 
Тэгэхээр бид шинээр шүүгчдийг сонгохдоо ШЕЗ 
хуульд заасан шаардлага, шалгуурын дагуу үнэн 
зөв шалгаруулалтыг хийж байх ёстой, дараа нь 
шинээр томилогдсон шүүгч нартаа ёс зүйг нь улам 
бататгаж, туршлагыг суулгах үйл ажиллагааны эрх 
зүйн орчныг бүрдүүлж өгөх ёстой. 

Дараагаар Т.Мөнх-Эрдэнэ багшийн илтгэлд 
хэлсэн шүүхийн шийдвэрийг тайлбарлах хоёр арга 
болох текст хэлбэрээр тайлбарлах, шүүх бүрэлдэхүүн 
өөрөө тайлбарлах гэснийг хүлээн зөвшөөрч байна.  
Шүүх хуралдааныг олон нийтэд нээлттэй явуулахаас 
илүүтэйгээр, шүүхийн шийдвэрээ маш сайн 
тайлбарлах ёстой. Бид энэ хоёр аргыг энэ хуулийн 
төсөлд оруулах хэрэгтэй.”
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Б.Мэргэн – Өмгөөлөгч
“Одоо шүүхийн багц хуулийг батлах гэж байна, 

шүүхийг хараат бус болгох гэж байна гээд яриад 
байдаг. Тэгвэл эхлээд энэ шүүхэд нөлөөлөөд байгаа 
хуулийг өөрсдийн санаачлагаар хүчингүй болгох 
төсөл өргөн барих хэрэгтэй. Шүүхэд нөлөөлөхгүй 
гэсэн хирнээ шүүхийн шийдвэрээр хэрэгсэхгүй 
болоод дууссан хэргийг буцааж сэргээн шалга 
гэдэг хууль батлаад,  энэ хэргүүдийг шалгаж байхад 
эрүүгийн хуулийн хууль буцаан хэрэглэх заалтуудыг 
хэрэглэхгүй гэж зааж өгсөн хирнээ хэрэглэх гээд 
байдаг. 

Мөн хуулийг нэг мөр хэрэглэх хэрэгтэй байна 
гэдэг асуудал дээр Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх 
тухай хууль дээр Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан 
үүссэн тохиолдолд тухайн хэргийг түдгэлзүүлнэ 
гэсэн заалтыг шүүх болгон, шүүгч болгон өөрөөр 
хэрэглэж байна. 

Багш нарыг өмгөөлөгч хийхийг хориглох нь 
зүйтэй гэсэн санал байна. Ялангуяа нас тогтсон 
багш нарын шавь нар нь шүүгч хийж байгаа 
тохиолдолд шүүгчээ загнадаг. 

www.shuukh.mn бүх шүүхийн шийдвэрийг 
тавьдаггүй. Оруулаагүй байгаа шүүхийн шийдвэр 
нь дандаа улс төрийн нөлөөлөлд автсан шүүхийн 
шийдвэрүүд байдаг. 

Прокурор нотлох баримтыг шүүхэд очсоны дараа 
засаж өмгөөлөгчид байгаа хуулбар, шүүгчийн 
хавтаст хэрэгт байгаа материал хоёр зөрүүтэй 
болдог. Хүний өмнөөс шинжээчийн дүгнэлт, 
мэдүүлэг гаргасан асуудлууд гардаг.” 
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“МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ШУДАРГА ШҮҮХ БА ШҮҮХИЙН ХАРААТ БУС 
БАЙДАЛ” ХЭЛЭЛЦҮҮЛГЭЭС ГАРГАСАН ЗӨВЛӨМЖ 

Стратеги Академиас санаачлан зохион байгуулсан “Монгол Улс дахь шударга 
шүүх ба шүүхийн хараат бус байдал” хэлэлцүүлгийн илтгэл, эрдэмтэд судлаачид, 
хуульчид, иргэдийн гаргасан санал дүгнэлтийг тоймлон тодорхойлбол:

1. Шударга шүүх, түүнчлэн шүүхийн хараат бус байдлын тухай асуудал нь 
Монгол Улсад нийгмийн шударга ёсыг тогтоох, Монголын ард түмэн 
ирээдүйдээ итгэлтэй, сэтгэл тэнүүн аж төрөх үндсэн гол нөхцөл болохыг 
тус хэлэлцүүлэгт оролцогчид санал нэгтэй тэмдэглэсэн болно.

2. Шударга шүүх ба шүүхийн хараат бус байдал нь ёс суртахуун, улс төр, 
эдийн засаг, хууль зүй, нийгмийн сэтгэл зүйн олон талт эмзэг нарийн 
асуудал болохыг хэлэлцүүлэгт оролцогчид онцлон тэмдэглэв.

3. Хэлэлцүүлэгт оролцогчид Монгол Улсад шударга шүүхийг буй болгоход 
дараах хүчин зүйлс зарчмын ач холбогдолтой болохыг онцлон 
тэмдэглэсэн:
•	 Шударга шүүх бол зарим мэргэжлийн хүмүүсийн тэмдэглэж 

байгаачлан зөвхөн хуулийн дагуу байгуулагдсан шүүх биш, харин 
шударга ёсыг бодитой тогтоож чадах төвшинд ажиллаж буй амьд 
организм юм. Энэ шүүхийн амин сүнс нь шударга, нинжин сэтгэлтэй, 
зөвхөн үнэнийг тогтоодог, эс худалдагддаг, нэр хүндтэй шүүгчдийн 
ёс зүйгээс бүрдэнэ. Ийм учраас шүүгчдийн сонгон  шалгаруулалтыг 
зөвхөн мэргэжлийн шалгалт авсан төдийгөөр хязгаарлахгүйгээр 
наад зах нь гурван үеийнх нь үнэнч шударга эсэх байдал, сонгон 
шалгаруулалтад оролцогчдын ёс суртахууны  төлөвшилт  зэрэг 
шалгуурыг нухацтай авч үзэх шаардлагатай гэж хэлэлцүүлэгт 
оролцогчид үзэв.

•	 Шүүгчдийн ёс зүйд онцгой анхаарал тавих, энэ талаар тэднийг 
сургах, дадлагажуулах, соён гэгээрүүлэх талаар олон талт ажлыг үе 
шаттай зохион байгуулах ажил Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөлийн үйл 
ажиллагааны нэг үндсэн чиглэл байх ёстой гэж үзэв. Энэ учраас 
шүүгчийн хараат бус байдлын үндсэн баталгаа нь түүний өөрийнх 
нь ёс зүйд байдгийг хэлэлцүүлэгт оролцогчид санал нэгтэй онцлон 
тэмдэглэж байсан болно.

•	 Шүүгчийн шударга болон хараат бус байдлыг бодитой хангах 
нэг арга зам нь тэдэнд мэргэжлийн төдийгүй бусад шинжлэх 
ухааны мэдлэгийг эзэмшүүлэх явдал юм. Бодит байдлаас үзэхэд 
шүүгчийн ёс зүйн зөрчил болон мэргэжлийн алдаа өөр хоорондоо 
хамааралгүй, хоёр тусдаа өөр зүйл мэт олон жилийн туршид үзэж 
ирсэнд шүүмжлэлтэй хандах учиртай. Учир нь шүүгчийн ёс зүйн 
нэгэн үндсэн өгөгдөл нь түүний үүрэг ба хариуцлага юм. 
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ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГИЙН ҮЕЭР
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4. Шүүхийн тухай хуулийг шинэчлэн өөрчлөх явдал нь Монгол Улсын 
Үндсэн хууль түүнчлэн түүнд 2019 онд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн 
агуулга, үзэл баримтлалд ягштал нийцсэн байх шаардлагатай:

•	 Монгол Улсын Үндсэн хуульд шүүгчийг Ерөнхийлөгч томилж байхаар 
заасан нь ажил олгогчийн үүднээс биш харин шударгаар ажиллаж 
байгаа шүүгчийг ивээлдээ авч, түүнийг хэлмэгдүүлэхээс хамгаалах 
баталгаа болгож тогтоосон гэдгийг сайтар анхаарах ёстой.

•	 Монгол Улсын Үндсэн хуульд шүүх эрх мэдлийг гагцхүү шүүх 
хэрэгжүүлж байхаар заасан нь ямар нэгэн бие даасан засаглал 
утгаар биш харин хэрэг маргааныг хянан шийдвэрлэх үйл ажиллагааг 
шударга шүүгчид мэргэжлийн ёс зүй, ур чадвартаа тулгуурлан бие 
дааж шийдвэрлэх агуулгатай юм. Энэ үүднээс авч үзвэл шүүхээс 
гаргасан, ялангуяа иргэний болон захиргааны хэргийн шийдвэрийн 
биелэлт тун хангалтгүй байгаа нь олон нийтийн дунд шүүхэд үл 
итгэх байдлыг буй болгож байна. Энэ нь эдгээр хэргийн шүүхийн 
шийдвэрийн агуулга ба гүйцэтгэл хэт  тусгаарлагдаж, гүйцэтгэлийн 
үйл ажиллагааг Засгийн газрын харьяа байгууллагад шилжүүлсэн 
хууль тогтоох үйл ажиллагаатай холбоотой. Ийм учраас иргэний 
болон захиргааны хэргийн шүүхийн хэргийн шийдвэр гүйцэтгэлийн 
үйл ажиллагааг Улсын дээд шүүхэд харьяалуулах нь Үндсэн хуулийн 
үзэл баримтлалтай илүү нийцнэ.
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•	 Монгол Улсын хуулиуд, ялангуяа эрүүгийн, иргэний, захиргааны 
ерөнхий хууль болон байцаан шийтгэх ба бусад хууль тогтоомжийг 
шударга, ойлгомжтой, нэг мөр хэрэглэх боломжтой болгох нь 
шударга шүүхийн зайлшгүй чухал  урдач  нөхцөл гэж үзэж байна. 
Манай улсын зарим хуулиуд үндэсний өвөрмөц онцлогоосоо 
тасарсан, гаднын хууль тогтоомжийн  хэсэг  бусга хуулбар болсон 
нь шүүгчдийг шударгаар ажиллахад сөрөг нөлөө үзүүлж байгааг 
хэлэлцүүлэгт оролцогчид тэмдэглэв.

•	 Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 50 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт Улсын 
дээд шүүх үндсэн хуулиас бусад хуулийг зөв хэрэглэх талаар албан 
ёсны тайлбар гаргахаар заасан боловч шүүхийн тухай хуульд 
энэ талаарх заалтыг Үндсэн хуулийн цэц хүчингүй болгосноос хойш 
нэлээд хэдэн жилийн туршид шүүхийн албан ёсны тайлбар гаралгүй 
өдий хүрсэн байна. Энэ нөхцөл байдлын улмаас шүүхүүд хуулийг нэг 
мөр зөв хэрэглэж чадахгүйд хүрч тэр ч атугай зарим шүүгчид хуулийг 
дур зоргоороо тайлбарлахад хүрэв. Ийм учраас УИХ цаг алдалгүй 
шүүхийн албан ёсны тайлбарыг гаргах субъектийн асуудлыг нэг мөр 
шийдвэрлэх шаардлагатай болохыг тэмдэглэж байна.

•	 Эрүүгийн хэрэгт мөрдөгчид, прокурорууд, иргэний хэрэгт шинжээчид 
мэргэжлийн өндөр ур чадвартай үнэнч шударга ажиллах явдал 
нь шүүхээс шударга тогтоол, шийдвэр гаргах  урдач  нөхцөл мөн. 
Эдгээрийг  хэр  зэрэг шударга ажиллаж байгааг дүгнэж цэгнэх 
шүүхийн шүүлтүүр нэн хариуцлагатай бөгөөд шүүх шударгаар 
ажиллаж байгааг олон түмэнд харуулах нэн чухал үзүүлэлт мөн.

•	 Тус хэлэлцүүлэгт оролцогчид эрх зүйн хувьд зарчмын ач холбогдолтой 
олон нийтийн анхаарал татсан шүүхийн шийдвэрийг албан ёсоор 
шүүх бүрэлдэхүүн олон нийтэд танилцуулах боломж олгосон эрх зүйн 
зохицуулалтыг хуульчлах зайлшгүй шаардлагатай гэж үзсэн болно.

5. Тус хэлэлцүүлгийн эмхтгэлийг холбогдох байгууллагын номын сан, 
тухайлбал УИХ, Улсын дээд шүүх, ХЗДХЯ, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн, 
ШУА-ын  Философийн хүрээлэн зэрэг байгууллагын номын санд 
хүргүүлэх нь зүйтэй гэж үзэв.

СТРАТЕГИ АКАДЕМИ
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Талархал

“Монгол улс дахь шударга шүүх ба шүүхийн хараат бус байдал” хэлэлцүүлгийг 
зохион байгуулахад дэмжиж ажилласан Академич, Хууль зүй, дотоод хэргийн 
сайдын зөвлөх С.Нарангэрэл, Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Хууль зүйн 
үндэсний хүрээлэн, Фридрих Эбертийн Сан, Монгол улсын их сургууль болон 
Оюуны Инноваци ТББ-ын хамт олонд Стратеги Академийн зүгээс гүн талархал 
илэрхийлье. 


