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А.Бямбажаргал: 

Шүүх эрх мэдлийг хэрэгжүүлж буй инститүц ямар чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг вэ? Гэдэг 

асуудал чухал. Шүүх эрх мэдлийг хэрэгжүүлж ирсэн инститүц нь түүхэн хугацаанд 

ямар чиг үүргийг хэрэгжүүлж ирсэн гэдгийг авч үзэх шаардлагатай.    

Цаг хугацааны хувьд 2 байдлаар: 

1992оны ҮХ-аас өмнөх Шүүх эрх мэдлийг 

1992 оны ҮХ-аар тогтоосон Шүүх эрх мэдэлтэй шууд харьцуулах боломжгүй юм. 

1925 оны Шүүх явдлын яамны дүрмээс эхлээд 1992 оны Үндсэн хууль батлагдах 

үеийн эрх зүйн зохицуулалтыг харвал, нэг нийтлэг зүйл байгаа нь шүүх эрх мэдлийг 

одоо ойлгож байгаар ойлгох боломжгүй юм.  

Яагаад гэвэл, анх Шүүх явдлыг яаманд Улсын Дээд шүүн таслах газар нэртэйгээр 

байгуулагдаж нь өнөөг хүртэл ирэхдээ зарим үед хууль санаачлах эрх мэдлийг 

хэрэгжүүлэгч агентлаг маягаар явж ирсэн учир хэрэг дээрээ маргаа захиргааны 

бүтэц нь давамгайлж ирсэн байдаг. Мөн маргаан хянан шийдвэрлэж ирсэн гол бүтэц 

нь Ардын их хурлаас сонгогддог байсан зэргийг харвал орчин үеийн шүүх эрх 

мэдэлтэй харьцуулах боломжгүй юм. 

28 жилийн өмнөөс хэрэглэж байсан өмнө нь тогтсон үзэл баримтлалын зарим нь 

1992 оны Үндсэн хуульд хэвээр хадгалагдаж орсон байдаг. Тухайлбал, шүүхийн 

дээд байгууллага гэдгээр Үндсэн хуульд орсон байдаг.  Шүүхийн дээд байгууллага 

гэх нэр томьёо нь захиргааны бүтэц буюу захирах захирагдах, босоо удирдлагаар 

дагаж гарсан хуулиудад тусч ирсэн  байгаа. 1993 онд Шүүхийн тухай хуулийг баталж 

гаргахад Дээд шүүхийн шүүгч нарын хуралдаан гэдэг тогтож ирсэн асуудлыг 

өөрчилсөн байдаг. Энэ нь 2002 оны хуульд буцаж сэргэсэн байдаг.  

Монгол улсын Үндсэн хуульд туссанаар Улсын Дээд шүүх нь: 

1.Захиргааны байгууллагын шинжтэй босоо удирдлагын тогтолцоо биш юм. Үндсэн 

хуулийн төслийн хэлэлцүүлэгт ч яригдаж байсан.  



2.Дээд шүүх өмнөх шигээ захиргааны шинжтэй, Улсын Дээд шүүх гэдгээрээ шүүхийн 

захиргаа гэдэг талаар давамгайлах нь шүүхийн дотоод хараат бус байдалд 

нөлөөлөх юм. 

Дээд шүүхийн бүрэн эрхийн зохицуулалт 2 төсөлд захиргааны шинжтэй тогтсон 

байсан зүйлсийг уламжлалт байдлаар нь хуульчилж оруулж ирсэн байна.  Нэг илрэл 

нь Дээд шүүх захиргааны шинжтэй олон асуудалд оролцохоор зохицуулсан. Дээд 

шүүхээс Шүүхийн шийдвэр бичих аргачлал зөвлөмжийг гаргана гэж заасан байна.  

Т.Мөнх-Эрдэнэ: 

Ерөнхийлөгчийн өргөн барьсан төсөлд Дээд шүүхийн захиргааны шинжтэй эрх 

хэмжээг хэрхэн зохицуулагдсан байгаа талаар: 

Тогтсон жишгийг өөрчлөх шаардлагатай гэдэгтэй санал нэг байгаа. Гэхдээ хэрхэн 

яаж, ямар хугацаанд гэдгийг бодож үзэх шаардлагатай. Ажлын хэсэгт аажмаар 

алгуур өөрчлөлт хийх нь зүйтэй гэж үзсэн байгаа.  

Улсын Дээд шүүхийн асуудлыг авч үзэхдээ суурь судалгаануудыг хийж үзсэн. 

Дэлхийд Улсын Дээд шүүхийн түгээмэл 2 загвар байдаг: 

1.ҮХ-н хяналт давхар хэрэгжүүлдэг Дээд шүүхийн загвар 

2.ҮХ-н хяналт хэрэгжүүлдэггүй Дээд шүүхийн загвар  

ҮХ-г хянадаг эсэхээс үл хамааран Дээд шүүхийн эрх хэмжээ, чиг үүрэг гэдэг 2 

асуудлын зааг ялгааг гаргах ёстой байна. Бид Дээд шүүхийн эрх хэмжээг л ярьж 

ирсэн. Монгол улсын Үндсэн хуулийн 50.1 дүгээр зүйлд эрх хэмжээнүүдийг заасан 

байдаг.  

Улсын Дээд шүүхийн 2 үндсэн чиг үүрэг: 

1.Дээд шүүх эрх зүйн нэгдмэл байдлыг хангуулах ёстой 

2.Эрх зүйг цааш нь хөгжүүлэх чиг үүрэг 

Ерөнхийлөгчийн өргөн барьсан төсөлд эхний ээлжид:  

Улсын дээд шүүх бүх хэрэг маргааныг авч шийдвэрлэдэг жишгийг өөрчилж, Төслийн 

5.2-т Улсын Дээд шүүхийн 3 танхимын Иргэний, Захиргааны хэргийн танхим ямар 

гомдлыг шийдвэрлэх вэ гэдгээ өөрөө бие даан шийддэг байхаар зохицуулсан. Энэ 

нь эрх зүйн нэгдмэл байдлыг бий болгох чиг үүрэгтэй нь холбоотой. Улсын Дээд 

шүүх маш их ачаалалтай байдаг гэх судалгаа байгаа ч тэр нь зохиомол ачаалал 

байна. Үүнийг засах үүднээс оруулсан. Энэ зохицуулалт дэмжигдвэл холбогдох 

процессын хуулиудад өөрчлөлт орно гэж ярилцсан. 

Эрх зүйг хөгжүүлэх чиг үүрэг нь онолын хувьд: 



1.Шүүх хуулийг хөгжүүлэхэд бэлэн байх байдал 

2.Шүүх өөрийгөө хязгаарлах буюу хууль тогтоогчийн эрх хэмжээнд халдахгүй байх 

гэсэн агуулгатай. Энэ 2 агуулгын балансыг нь барих ёстой.  

П.Сайнзориг: 

Засгийн газрын төсөлд Дээд шүүхийн эрх хэмжээний зохицуулалт уламжлалт 

байдлаар зохицуулагдсан эсэх талаар: 

Улсын Дээд шүүхийн давамгай байдал байхгүй байгаа. Олон улсын чиг хандлагаар 

авч үзсэн. Уламжлалт чиг хандлага байгаа ч цаашид үе шаттайгаар өөрчлөлт хийнэ. 

Үндсэн хуульд хуучин агуулгаар орж ирсэн зүйл байдаг. Үндсэн хуулийн үзэл 

санаанд баригдаж хийх ёстой.  

Захиргааны чиг үүргийн хувьд нь Улсын Дээд шүүхээс салшгүй шинжтэй байдаг. Энэ 

дээр олон улсын жишиг байдаг:  

Европын холбооны Шүүгчийн эрх зүйн байдлыг хартад захиргааны  шинжтэй чиг 

үүргийн нэг болох Шүүгчдийг сургах мэргэшүүлэх асуудал нь Шүүхийн өөрийн 

системд нь байх ёстой. Гүйцэтгэх эрх мэдлээс хараат бусаар шүүгч нараас бие 

даасан бүрэлдэхүүн сургалтын үйл ажиллагааг хийх ёстой гэсэн агуулгаар орсон 

байдаг.  

Банглорын зарчимд, Шүүгчийн сургалт явуулах эрх бүхий байгууллага нь тусдаа бие 

даасан байх ёстой гэсэн зарчим байдаг.  

Улсын Дээд шүүх эцэслэж Монгол улсын хууль хэрэглээний нэгдсэн стандартыг бий 

болгодог. Бусад улсын Улсын Дээд шүүх ч энэ чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг.  

Дээд шүүх хэрэг маргааныг шийдвэрлэхдээ зааг хязгаартай байх ёстой. Хэрэг 

буцаахгүй гэдэг асуудлаар анхан, давах шатны шүүхийн шийдвэрлэснийг 

өөрчилдөг. Бүх маргаан Улсын Дээд шүүхээр эцэслэн шийдвэрлэгдэх ёсгүй. 

Шүүхийн зардал өндөр гардаг ч асуудал байдаг. Үүнийг шүүхийн процедураар хаах 

ёстой процессын хуулиар. 

Үндсэн хуулийн Цэцээс Улсын Дээд шүүхийн шийдвэр эцсийн байна гэдэг агуулгаар 

шийдвэр гаргасан. Харин сүүлд Зөрчил хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн Цэцэд 

үүссэн  маргаанаар Давж заалдах шатны шүүхийн шийдвэр эцсийн байж болох юм 

гэдгээр шийдвэрлэсэн байгаа. Иймээс Улсын Дээд шүүх дээр ирдэг гомдол 

маргаанд хязгаарлалт тогтоох боломжтой юм.  

А.Бямбажаргал: 

Энэ зохицуулалтуудаар явбал Шүүхийн хараат бус байдалд ямар сөрөг үр дагавар 

гарах вэ гэдэг талаар: 



Олон улсын жишгийг харвал, аль аль төсөлд ижил байгаа нийт Улсын Дээд шүүхийн 

шүүгчдийн хуралдаан гэдэг зүйл орсон байна. Засгийн газрын төсөлд Улсын Дээд 

шүүхийн нийт шүүгчдийн хуралдаан Улсын Дээд шүүхийн бүрэн эрхэд хамааруулж 

оруулсан байна. Нийт шүүгчид хуралддаг жишиг Монгол улсад ямар байдлаар 

туссан байсан гэвэл, Улсын Дээд шүүх бүх асуудлыг нийт шүүгчдийн хурлаар 

шийдвэрлэдэг байсан. 1978 оны хуулиар Улсын Дээд шүүх хууль санаачлах эрхтэй 

байсны дээр, бүх шүүгчдийн хурдаар хийдэг байсан энэ нь төсөлд явж байгаа дээр 

шүүмжлэлтэй байна. 2012 оны Шүүхийн тухай хуульд ийм байдлаар хуралдахыг 

үгүй болгосон.  

Дэлхий нийтэд Улсын Дээд шүүх хуралддаг процесс нь:  

Нийт шүүгчид хуралддаг, хуралддаггүй гэсэн 2  гол процесс байгаа. Тухайлбал:   

ҮХ-н хяналт хэрэгжүүлдэг улсуудад Улсын Дээд шүүхийн шүүгчид хуралддаг. Ж: 

АНУ-н Дээд шүүх 

Улсын Дээд шүүх нь 2 шаттай улсуудад эхний шатны шүүгчид хуралдаад шийдэлд 

хүрээгүй бол 2 дох шатаар хэлэлцдэг. Ж: БНСУ  

Улсын Дээд шүүхийн шүүгч нар хуралддаггүй процесс нь: 

1.Бие даасан Дээд шүүхтэй улсуудад хуралддаггүй, Ж:ХБНГУ 

 2.Дээд шүүх нь танхимуудад хуваагддаг улсууд хуралддаггүй. Монгол улсын хувьд 

2012 онд энэ байдлаар зохицуулсан. 

3.Кассацын шүүхтэй буюу тодорхой маргаанд Улсын Дээд шүүх хяналт хийх 

маягаар хуралддаг улсууд, Ж: ОХУ, Серб, Армен гэх мэт  

Манай Улсын Дээд шүүх хаана явааг Үндсэн хуультай холбож харах хэрэгтэй.  

Энэ нь Улсын Дээд шүүхийн тайлбар хийх асуудалтай холбогддог. Шүүхийн нэгдмэл 

тогтолцоог бий болгох үүднээс Улсын Дээд шүүх дээр хууль хэрэглээний асуудал 

зангилагддаг. Тайлбарлах арга зам нь маргаан шийдвэрлэх замаар тайлбарлах 

ёстой. Нийт гишүүдийн хурлаар тайлбар гаргах нь Үндсэн хуулийн суурь зарчимд 

туссан маргаан шийдвэрлэх замаар хийх ёстойг захиргааны байдлаар хийхээр болж 

зөрчдөг.  

Улсын Дээд шүүхэд захиргааны шинжтэй асуудал байгаа гэдгийг үгүйсгэхгүй. Улс 

төрийн намуудыг бүртгэх асуудлыг төсөлдөө оруулж тодорхой болгох 

шаардлагатай. Захиргааны чиг үүргийн хүрээнд хэрэгжүүлж байгаа асуудлуудыг 

нарийвчлах ёстой.   

П.Сайнзориг: 

Хуулийг маргаан шийдвэрлэх замаар тайлбар хийх ёстой эсэх талаар 



Цэц эцэслэн шийдвэрлэсэн шийдвэр хэргийн агуулгыг буцаан оруулах асуудал 

Үндсэн хуулийг сөрж байгаа алхам болно.   

Зарим захиргааны чиг үүргийг тодотгох асуудал орхигдсон байх магадлалтай. Улс 

төрийн намыг бүртгэх асуудал дээр бусад хуульд өөр концепт орох талаар яригдаж 

байгаа. 

Танхимын зохион байгуулалт орохоор Монгол улс төрөлжсөн шүүхтэй биш боловч 

3 шүүх мэт ажиллаж байсан. Улсын Дээд шүүхийн нэгдмэл байр суурийг сонсох 

боломжгүй байдаг.  

Монгол улсын хуулийг Улсын Дээд шүүхийн 2 өөр танхим өөр өөрөөр тайлбарлаж 

шийдвэрлэж тохиолдол байдаг.  Нэг өөр тайлбарласныг хэсэг хугацааны дараа 

хууль хэрэглээний явцад өөрчлөлт гарах асуудал байгаа. Иймээс хууль тайлбарлах 

асуудал нэгдсэн байдлаар явж чадаж байгаа эсэх асуудал гарна. 

Санал: 

Дээд шүүхийн шүүгчдийн зөвлөгөөнөөр шийдвэрлэх өнөөгийн Монгол улсад 

тохирно гэж үзсэн. Мөн Улсын Дээд шүүхийн шүүгч нарыг Улсын Дээд шүүхийн 

шүүгч гэж томилдог . Улсын Дээд шүүхээс хууль хэрэглээний жишиг тогтоодог учир 

аль ч салбарт шийдвэр гаргах чадвартай хүмүүс томилогдох ёстой.  

А.Бямбажаргал: 

Цэцийн шийдвэрт: 5 шүүгч шийдвэрлэж байгаа нь процессын хувьд буруу гэсэн 

шийдвэр гаргасан. 1993 оны Шүүхийн тухай хуульд яагаад нийт шүүгч нарын 

хуралдааныг алга болгосон юм.  

ХБНГУ-д хуулийн тайлбарыг Улсын Дээд шүүх хийдэг, мөн хуулийг хэрэглэх талаар 

тайлбар хийж байгаа. Яаж хийдэг вэ гэвэл, Шүүхийн шүүгч нар нь 10 сенатад 

хуваагдаж,  хэргээсээ хамаарч сенатууд хамтарч хуралдах зохицуулалт хийсэн 

байдаг. Гарцаагүй хууль хэрэглээний нэгдсэн жишиг гаргах бол хуралдаж хэрэг 

гарвал маргааныг шийдвэрлэх байдлаар зохицуулагдсан.  

2012 оны хуульд орсон хамгийн том алдаа нь иргэн, хуулийн этгээдээс энэ хуулийн 

заалтыг тайлбарлуулъя гэхээр Улсын Дээд шүүх хуулиасаа дээгүүр тайлбар 

хийчихдэг асуудал байдаг. Одоогийн процедурыг шийдвэрлэхгүй орхисноос 2012 

онд тогтсон асуудлыг сэргээх юм.  

ХБНГУ болон бусад улс орнуудыг харвал, маргаан шийддэг. Энэ нь өөрийнх нь чиг 

үүрэг юм шүү. Харин захиргааны асуудлыг тусад нь гаргах ёстой.  Маргаан 

шийдвэрлэх байдлаар тайлбар хийнэ гэдгийг төсөлд оруулахгүй байгаа нь ухралт 

юм.  

Т.Мөнх-Эрдэнэ: 



Улсын Дээд шүүх хуулийг яаж тайлбарлах журмын асуудалд Казуаль тайлбар буюу 

тодорхой хэрэг маргааныг шийдвэрлэх замаар тайлбар хийх нь хамгийн оновчтой, 

санал нэг байна.  

Ажлын хэсэгт хуралдааны талаар маш их яригдсан. Танхимууд өмнө нь гаргасан 

шийдвэрээсээ өөр шийдвэр гаргах гээд байгаа тохиолдол үүсдэг. Ийм үед хэргийг 

түдгэлзүүлж байгаад, нийт шүүгчдийн хурлаар шийдвэрлэх нь зөв гэж яригдсан. 

Гэхдээ төсөлд хуучин бүтцээрээ байх нь зөв гэж үзсэн. Мөн Хууль тайлбарлах 

журмын тухай хууль гэх тусдаа хууль байвал яасан юм бэ? Гэсэн шийдэл явж 

байгаа.  

Төсөлд Улсын Дээд шүүхийн нийт шүүгчдийн хурлаар хууль тайлбарлахаар 

зохицуулсан байгаа. Улсын Дээд шүүхийн Иргэн, Захиргааны танхим хэрэг 

маргааныг шийдвэрлэх асуудлаар холбогдох процессын хуулиудад яаж өөрчлөлт 

оруулах талаар судалж гаргалаа гаргасан байгаа. ХБНГУ болон Австри улсын 

жишгийг харвал, Давж заалдах шатны шүүх магадлалдаа зөвшөөрөл өгдөг. Дээд 

шүүх руу гомдол гаргах эрхтэй, Давж заалдах шатны шүүх зөвшөөрөхгүй бол дээш 

нь гомдол гаргах боломжгүй байхаар зохицуулагдсан байдаг. Эсвэл Улсын Дээд 

шүүх өөрөө зөвшөөрөл өгвөл шийдвэрлэж болох зохицуулалт байдаг.  Эрх зүйн 

маргаан нь суурь зарчмын холбогдолтой маргаан байгаа тохиолдолд л шийдвэрлэх 

ёстой юм. Хууль хэрэглээний нэгдсэн жишиг тогтоох шаардлагатай бол Улсын Дээд 

шүүх шийдвэрлэхээр зохицуулах буюу 2-3 үндэслэлээр Улсын Дээд шүүх хэрэг 

маргааныг авч шийдвэрлэдэг жишиг байна. Улсын Дээд шүүх бүхий л маргааныг 

шийдвэрлэх ёстой шүүх гэсэн үзлээ өөрчлөх ёстой.  

Үзэгчдийн асуулт:  

1.Хууль зүйн яамны төсөлтэй холбогдуулан Улсын Дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч 

Улсын Дээд шүүхийн Тамгын газрын дарга болон Сургалт судалгааны газрын 

даргыг томилох ямар шаардлагатай юм бэ? 

2.Шүүгчийн мэргэжлийн хариуцлагын асуудлаар Улсын Дээд шүүхээс  Мэргэжлийн 

хороонд өгч байгаа нь шүүхийн дотоод хараат бус байдалд нөлөөлөх эрсдэлтэй. 

П.Сайнзориг: 

Европын холбооны Харт болон Банглорын зарчимд Шүүгч нарын сургалтын 

асуудлыг шүүгч нар шийдвэрлэх ёстой. Томилдог, сахилгын хариуцлага тооцдог 

байгууллагаас  тусдаа байх ёстой гэх зарчим байдаг. Энэ зарчимд нийцүүлэн 

Засгийн газраас оруулж ирсэн. Ямар ч тохиолдолд шүүгчийг сургах асуудал 

Шүүхийн дэргэд явдаг жишиг байдаг. 

Шүүх хэрэглээний сургалттай холбоотой нэгдсэн агуулгыг шүүгч нарт хариуцуулах 

олон улсын жишгийг оруулсан байгаа. Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөлтэй уялдахгүй 



байдлаар төсөлд тусгаагүй. Бүтэц, чиг үүрэг зэргийг ШЕЗ-тэй зөвшилцөж батлахаар 

оруулсан. 

Хууль хэрэглээний алдааг сахилгын зөрчил рүү оруулдаг олон улсын жишиг байгаа. 

Манай улсад байхгүй энэ жишиг байхгүй. Хууль хэрэглээний нэгдсэн жишиг 

тогтохгүй байгаатай холбоотой. Анхан шатны шүүхийн шийдвэр Давж заалдах 

шатанд очоод өөрөөр шийдвэрлэгдэг. Анхан шатны шүүхийн шийдвэрлэсэн 

хэргүүдийн 60 орчим хувь нь дээд шатанд эсрэгээрээ шийдэгддэг. Энэ асуудалд 

анхан шатны шүүхийн шүүгч нарын ур чадвар, авлигын асуудал байна уу. Анхан 

шатны шүүгч нарыг зөв шилж сонгох асуудал байгаа.  

Хууль хэрэглээний ноцтой алдааг ямар ч байсан сахилын зөрчил рүү оруулахаар 

яриглаж байгаа. Мэргэжлийн хороонд шилжүүлэх үү, Сахилгын хороо бүртгэж 

тоолдог байдлаар явах уу гэдэг шийдлүүд байгаа. Мэргэжлийн алдаа, ёс зүйн 

алдааг зааглаж, ёс зүйн алдаа байвал Сахилгын хороо руу явуулах асуудлууд 

яригдаж байгаа ч шийдэгдээгүй байгаа.  

Хууль хэрэглээний ноцтой алдаа, ёс зүйн алдаа зэргийг хянаж шийдвэрлэн тэр 

шүүгч нарт хариуцлага хүлээлгэх нь шүүгчийн дотоод итгэл үнэмшилд халдах гээд 

байгаа асуудал биш. 

Эдгээр олон асуудлыг бага багаар оруулж ирж байгаа, шууд оруулж өөрчлөх 

боломжгүй байгаа.  

Шүүгчийн хариуцлагын асуудлын хүрээнд Мэргэжлийн илэрхий алдаа дахин 

дахин гаргаж байгаа нь сахилгын зөрчил гэж үзэж, шийдвэрлэх процедурыг 

авч үзэх нь зүйтэй гэдэг санал өмнөх хэлэлцүүлгээр гарсан. Өнөөдрийн 

сэдэвтэй холбогдох юм нь Мэргэжлийн хорооны бүрэлдэхүүнд орох Улсын 

Дээд шүүхийн шүүгч нарын асуудал юм. Эдгээр шүүгч нарт дахиад эрх 

мэдэл нэмэгдэж байгаа юм. Тэгэхээр доод шатны шүүхүүдэд нөлөөлөх 

боломжийг бүрдүүлсэн юм биш үү гэдэг ажиглалт хийж байна. Энэ талаар: 

А.Бямбажаргал: 

 Мэргэжлийн хороонд шүүгч нараар шийдвэрлүүлэхээр Засгийн газрын төсөлд 

туссан байгаа. Мэргэжлийн хороог яаж бүрдүүлж байгаа харах хэрэгтэй. Улсын Дээд 

шүүхийн шүүгчид болон Давж заалдах шатны шүүгчдээс бүрдэж байгаа. Анхан 

шатны шүүхийн төлөөлөл байдаггүй. Анхан шатны шүүх Монгол улсын өмнөх 

шийдвэр гаргадаг ганц шүүх.  Эргээд энэ нь захиргааны шинжээр дээд шатны 

шүүхийн шүүгчдийн дур зоргоор асуудлыг шийдэх захиргааны дэд бүтцийг бий 

болгож байна. 

Шүүгч нарын зөвлөгөөнд Улсын Дээд шүүхийн бүх шүүгч нар орж байгаа нь ахин 

захиргааны агуулга юм шиг харагдаж байна.  



Процессын хувьд Улсын Дээд шүүх бүх асуудлыг шийдвэрлэдэггүй гэдэгтэй санал 

нэг байна.  Энэ асуудал процессын хуулиудад уягддаг. Энэ нь захиргааны агуулгаар 

Улсын Дээд шүүх бүх асуудлыг хянадаг.  

Улсын Дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч Тамгын газрын дарга болон сургалт, 

судалгааны хүрээлэнгийн даргыг томилох асуудал нь улс төрчийн нөлөө оруулах 

боломжийг бий болгож байгаа юм.  

Улсын Дээд шүүх өмнө яаж шийддэг байсан гэдэг үзлээр хуучин зохицуулалт руу 

орж байгаа нь л асуудал байна. 

Үзэгчдийн асуулт: 

Ерөнхийлөгчийн төслийн 6.1, 2-т заасан заалттай 6.6-д заасан хөгжлийн бодлогын 

талаарх зохицуулалт нь шүүхийн бие даасан хараат бус байдлын талаас нийцэх үү?  

Т.Мөнх-Эрдэнэ: 

Хөгжлийн бодлого стратеги одоо ч байгаа, байх ёстой. Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөл  

Шүүх эрх мэдлийн байгууллагыг хөгжүүлэх стратегийн бодлогыг боловсруулж 

хэлэлцүүлээд баталдаг. Шүүх эрх мэдлийн байгууллага эдийн засгийн хувьд, 

техникийн хувьд хангамжтай байлгах талаарх бодлогын асуудал. 6.1,2-той 

зөрчилдсөн юм байхгүй.  

Улсын Дээд шүүхийн Судалгааны байгууллага гэж ярьсан. ХБНГУ-д доод шатны 

шүүхээс Улсын Дээд шүүхийн шүүгчийн эрдэм шинжилгээний ажилд орох 

боломжтой байдаг. Шүүгч дагаж хөгжих ач холбогдолтой. Судалгааны байгууллага 

гэхийн оронд эрдэм шинжилгээний ажилтан гэдгээр оруулах санал байна.  

П.Сайнзориг: 

Санал нэг байна, шүүгчээр ажилласнаар тооцож бүрэн эрхийг түдгэлзүүлж эрдэм 

шинжилгээний ажилтнаар хууль боловсруулах ажилд оролцуулах талаар 

хэлэлцэгдэж байсан. Улс орнууд Эрх зүйн хөгжүүлэлтийг хуульч нар, өмгөөлөгч нар 

дээр тулгуурлан маш их хийдэг. Хууль хэрэглээний онол, практик хослуулж 

ажилладаг хүмүүстэйгээ ажиллах зохицуулалт нээе гэсэн санал байсан. Үндсэн 

Хуулийн зохицуулалтаас хамаарч оруулаагүй. Цаашид энэ бололцоог оруулах 

ёстой.  

Мөн хөгжлийн хөтөлбөр байх ёстой. Жишээлбэл,уУрд хөршийн хөгжлийн боловсрол 

үсрэнгүй байгаа. Техник, технологи хөгжиж байгаа үед хиймэл оюун ухааныг 

хөгжүүлж цахим шүүх ажиллуулах, шүүгч нарыг бэлтгэх зэрэг олон асуудал болон 

Төрөлжсөн шүүхтэй байх эсэх асуудлыг шийдвэрлэх үүднээс бодлогын бичиг гаргаж 

байгаа. Энэ шүүгчийн хараат бус байдалд халдахгүй юм. 

Цуврал хэлэлцүүлгүүдээр:  



Улсын Дээд шүүх нь шүүх эрх мэдлийн дээд байгууллага болохын хувьд бүх шатны 

шүүхүүдэд захиргааны чиг үүргээр дамжуулан доод шатны шүүхүүдийн хараат бус 

байдалд нөлөөлөх боломжийг олгож байгаа талаар шүүмжлэлт байр сууринаас 

хандлаа.  

Хууль тогтоомжийн чанарын асуудлаас болж хууль хэрэглээний явцад тодорхойгүй 

байдал бий болж Улсын Дээд шүүхээс хийсвэр байдлаар маргаан шийдвэр биш 

байдлаар бус нарийвчлан хууль тогтоогчийн дүрээр тогтоох асуудал байгаа юм.  

Хуулийн абстракт тайлбарын сөрөг тал нь хууль тогтоогчоос тогтоосон хуулийг цар 

хүрээ, үйлчлэлийн хувьд дахин тогтоож, хязгаарлах, өөрчлөх боломжтой учир 

Улсын Дээд шүүх хууль тогтоох эрх мэдлийн хэрэгжүүлэх ёсгүй юм гэж үзэж байна.  

 

  

 

 

 

 

  


