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Өмнөх үг

Íээлттэé Íиéгэм Ôорум нь 2008 онооñ эõлэн шүүõиéн õараат буñ 
баéдлыг бэõæүүлэõ õүрээнд олон талт õэлэлцүүлгиéг ºрнүүлэõэд дэмæлэг 
үзүүлэõ зорилгоор бодлогын ñудалгааг заõиалан гүéцэтгүүлæ, мºн шүүõ 
õуралдаанд õºндлºнгиéн аæиглалт õиéõ иргэниé ниéгмиéг дэмæиæ, үр дүнг 
олон ниéттэé õуваалцаæ ирñэн билээ.

Шүүõ эрõ зүéн шинэчлэлиéн õүрээнд 2012 онд УИХ-ааñ баталñан 
багц õуулиуд нь шүүõиéн õараат буñ баéдлыг бэõæүүлэõ, ил тод баéдлыг 
нэмэгдүүлэõ, шударга ёñны зарчмыг мºрдºõ эрõ зүéн үндñиéг тогтооæ ºгñºн 
юм. Эдгээр õуулиуд õүчин тºгºлдºр мºрдºгдºæ эõэлñнээñ õоéш даруé õоёр 
æил ºнгºрч баéна. Шүүõиéн шинэчлэлиéг бататгаõ, эрчимæүүлэõ, үр нºлººг 
дээшлүүлэõэд иргэниé ниéгмиéн бодит оролцоо чуõал тул ÍÍÔ нь ºмнºõ 
æилүүдэд õүчин чармаéлт тавьæ ирñэн үéл аæиллагаагаа үргэлæлүүлæ баéна. 

Шүүõиéн бие дааñан баéдлыг õариуцлагатаé, ёñ зүéтэé, õараат буñ 
шүүгчээñ ñалган оéлгоõ боломæгүé юм. Тиéмээñ 2012 онд батлагдñан 
Шүүгчиéн эрõ зүéн баéдлын туõаé õуулиар шүүгчид тавиõ шалгуурыг 
тогтооæ, ñонгон шалгаруулаõ æурмыг нариéвчлан зоõицуулñан. Энэ õүрээнд 
ºнгºрñºн онд “Ìонгол Улñ даõь шүүгчиéн ñонгон шалгаруулалт: Шүүгчид 
нэр дэвшигчиéг үнэлэõ аæиллагааг ñаéæруулаõ нь” ñэдвиéн õүрээнд ñудалгаа 
заõиалæ, үр дүнгээр нь õолбогдоõ талуудын оролцоотоé õэлэлцүүлэг 
зоõион баéгуулñан билээ. Ìºн “Анõан шатны шүүõ бүрэлдэõүүнд Иргэдиéн 
тºлººлºгчиéг оролцуулаõ нь Үндñэн õууль зºрчººгүé”, “Шүүõиéн заõиргаа” 
ñэдвиéн õүрээнд туñ туñ õэлэлцүүлэг зоõион баéгуулñан юм. Цаашид ч энэ 
чиглэлээр тодорõоé ñэдвээр ñудалгаанд тулгуурлаñан цуврал õэлэлцүүлэг 
ºрнүүлэõ болно.

Бидниé заõиалñан ñудалгааг амæилттаé гүéцэтгэæ буñад ñудалгааны үр 
дүн, практикиéг туñган эмõтгэл бэлтгэñэн ÌУИС-иéн Хууль зүéн ñургуулиéн 
Дэд профеññор, доктор Î.Ìºнõñаéõанд таларõал илэрõиéлье. Аливаа 
шинэчлэлиéг үр дүнд õүргэõэд олон талын оролцоо, õяналт чуõал. Ялангуяа 
мэдлэг, мэдээлэлтэé оролцоо илүү чуõал тул бид зоõиогчиéн энэõүү номыг 
õэвлэæ Уншигч таны гарт õүргэæ баéгаадаа баяртаé баéна. 

П.Эрдэнэæаргал
Íээлттэé Íиéгэм Ôорумын Гүéцэтгэõ заõирал
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Талархал

М онгол Улñ даõь шүүгчиéн ñонгон шалгаруулалт, түүниéг 
боловñронгуé болгоõ арга замын туõаé номыг бичиõ амаргүé аæлыг 

богино õугацаанд гүéцэтгэõэд олон õүниé туñлалцаа, дэмæлэг орñон 
юм. Туõаéлбал, миниé багш Японы Íагояа иõ ñургуулиéн профеññор 
Ìоригива Яñүтомо нь ººриéн наéз нар болоõ Токиогиéн Иõ ñургуулиéн 
профеññор Îта Шизо, Ìураяама Ìаñаюки нарын туñлалцаатаéгаар 
профеññор Стефен Ландñман (DePaul University College of Law), доктор 
Дэвид Роттман (Principal Researcher, National Center for State Courts), 
профеññор Стефен Гиллэрñ (New York University School of Law) нартаé 
õолбогдоæ АÍУ-д шүүгчид нэр дэвшигчиéг õэрõэн үнэлæ баéгаа 
талаар дэлгэрэнгүé мэдээлэл аваõ, ñүүлиéн үеиéн материал цуглуулаõ 
завшаан надад олдñон юм. Íадад иéм таатаé боломæ олгоñон дээрõ 
профеññоруудад гүн таларõал илэрõиéлье.

Түүнчлэн, миниé наéз Аéлберт Лиé (Associate Director, Educational 
Programs Center for Professional Development, ABA) нь Америкиéн Баарын 
Холбоонд шүүгчиéн ёñ зүé, õариуцлага, шүүгчид нэр дэвшигчдиéг үнэлэõ 
чиглэлээр аæилладаг олон æилиéн туршлагатаé Элиéн С.Розэн (Deputy 
Director, ABA Center for Professional Responsibility), Роб Боони (Director, 
ABA Rule of Law Initiative), Арт Гарвин (Director, ABA Center for Professional 
Responsibility), Женнифер Раñмүññэн (Director, Asia & the Pacific, ABA Rule of 
Law Initiative), Дэнниñ А.Рэндлман (Ethics Counsel, ABA Center for Professional 
Responsibility), Синтиа Грэé (Director, American Judicature Society Center for 
Judicial Ethics) зэрэг õүмүүñтэé õолбон ºгч миниé аæилд чин ñэтгэлээñээ 
туñалñанд гүнээ таларõаæ баéна. Ялангуяа надтаé утñаар ярьæ, миниé 
аñуултад õичээнгүéлэн õариулæ, шаардлагатаé материалыг шуурõаé 
илгээæ баéñан Элиéн С.Розэн, Дэнниñ А.Рэндлман, Синтиа Грэé нарт гүн 
таларõал илэрõиéлье.
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Ìонгол Улñад явагдаæ буé шүүõ эрõ мэдлиéн шинэчлэлиéг дэмæиæ 
энэõүү ñудалгааны эõниé õагаñыг õиéõэд ñанõүүгиéн туñлалцаа үзүүлñэн 
АÍУ-ын Азиéн Санд гүн таларõал илэрõиéлье. Ìºн энэõүү ñудалгааны 
аæлыг гүéцэтгэõэд дэмæлэг үзүүлñэн Íээлттэé Íиéгэм Ôорумд баярлаæ 
буéгаа илэрõиéлье. Азиéн ñангиéн “Заñаглал, ил тод баéдлыг дэмæиõ” 
тºñлиéн удирдагч Баñанта Покõарел, аõлаõ аæилтан Ё.Гантулга, ÍÍÔ-ын  
Заñаглалын õºтºлбºриéн менеæер Б.Хишигñаéõан, õºтºлбºриéн 
аæилтан Б.Үүриéнтуяа, Шүүõиéн ерºнõиé зºвлºлиéн дэргэдэõ Шүүõиéн 
мэргэшлиéн õорооны Аæлын албаны дарга Í.Ìºнõзул нарын ñанаачлага, 
туñлалцаа ñудалгааг õиéõэд чуõал үүрэг гүéцэтгэñниéг тэмдэглэн õэлэõэд 
таатаé баéна. ÍÍÔ-ааñ 2014 оны 10-р ñарын 10-ны ºдºр энэ номын 
гол õэñгээр илтгэл тавиулæ, õэлэлцүүлэг зоõион баéгуулñан бºгººд 
õэлэлцүүлгиéн үр дүнд тулгуурлан зоõиõ заñварууд õиéгдñэн юм.
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Товчлол

ХÌҮАБД  Хуульчиéн мэргэæлиéн үéл аæиллагаанд баримтлаõ 
дүрэм (2013)

ШЭЗБТХ Шүүгчиéн эрõ зүéн баéдлын туõаé õууль (2012)

ШЗТХ Шүүõиéн заõиргааны туõаé õууль (2012)

ШСШЖ Шүүгчиéг ñонгон шалгаруулаõ æурам (2013)

ШÌХГЁЗБАСЗУСД  Шүүõиéн мэргэшлиéн õорооны гишүүниé ёñ зүéн 
болон ашиг ñонирõлын зºрчлººñ урьдчилан ñэргиéлэõ 
дүрэм (2014)

Шүүгчиéн зан тºлºв шүүгчээр аæиллаõ зан тºлºв 

Аæлын алба Шүүõиéн мэргэшлиéн õорооны Аæлын алба

Ìэргэшлиéн õороо Шүүõиéн мэргэшлиéн õороо

Ерºнõиé зºвлºл Шүүõиéн ерºнõиé зºвлºл

Хорооны гишүүн Ìэргэшлиéн õорооны гишүүн
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Оршил

М онгол Улñад õүниé эрõ, эрõ чºлººг õамгаалаõ, шударга ёñыг тогтооõ 
гол баталгаа бол бие дааñан шүүõ эрõ мэдэл билээ. Шүүõ эрõ 

мэдлиéн бие дааñан баéдлыг õангаõ, түүниéг алагчлалгүé, шударгаар 
õэрэгæүүлэгчид нь шүүгчид бºгººд энэõүү үүргиéг ñаéн гүéцэтгэõ 
õүмүүñиéг шүүгчээр томилон аæиллуулдаг баéõ ёñтоé. Үүниéг мерит 
ñонгон шалгаруулалт1 гэдэг бºгººд энэ нь Ìонгол Улñын шүүõ эрõ 
мэдлиéн шинэчлэлиéн нэг ñуурь юм. Ìерит ñонгон шалгаруулалт 
гурван бүрэлдэõүүнтэé: (1) нэр õүндтэé õуульч, эрõ зүéчдээñ бүрдñэн 
Шүүõиéн ерºнõиé зºвлºл, түүниé дэргэдэõ Шүүõиéн мэргэшлиéн õороо; 
(2) Шүүõиéн ерºнõиé зºвлºлиéн шалгаруулалтыг үндэñлэл болгон 
Ерºнõиéлºгчººñ шүүгчдиéг томилоõ тогтолцоо; (3) шүүгчиéн мэргэæлиéн 
үéл аæиллагааны түвшин тогтооõ аæиллагаа. Шүүгчиéг томилоõ мерит 
тогтолцооны гол чиг үүргиéг Шүүõиéн ерºнõиé зºвлºл (цаашид “Ерºнõиé 
зºвлºл” гэõ), Шүүõиéн мэргэшлиéн õороо (цаашид "Ìэргэшлиéн õороо" 
гэõ) гүéцэтгэдэг. 

Энэõүү ном нь Ìонгол Улñ даõь шүүгчиéн ñонгон шалгаруулалтын 
тогтолцоо, тулгамдñан аñуудал, түүниéг шиéдвэрлэõ арга замыг 
тодорõоéлоõ зорилготоé. Íом нь дºрвºн бүлэгтэé. 1-р бүлэгт õууль 
тогтоомæоор шүүгчид ямар болзол, шаардлага тавьдаг вэ, эдгээриéг 
задалæ нариéвчлаõ боломæтоé юу гэñэн аñуултад õариулна. Эдгээр 
болзол, шаардлагыг õамгиéн ñаéн õангаñан нэр дэвшигчиéг шүүгчээр 
томилоõ ёñтоé. 2-р бүлэгт шүүгчиéг ñонгон шалгаруулæ томилоõ ерºнõиé 
тогтолцоог танилцуулæ, Ерºнõиé зºвлºл болон Хуульчдын õолбоонооñ 
шүүгчиéн ñонгон шалгаруулалтад оролцоõ оролцоог боловñронгуé болгоõ 

1 Ìерит тогтолцоо гэдэг бол тºриéн албан õаагчдыг улñ тºриéн намын õарьяалал, баéр ñуурь, танил 
тал зэргээñ илүүтэé туõаéн аæлыг õиéõэд шаардлагатаé мэдлэг, ур чадвар, туршлагатаé юу гэдэгт 
нь тулгуурлан аæилд аваõ, албан тушаал дэвшүүлэõ практик юм. 
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шаардлагатаé гэдгиéг õаруулна. Ìэргэшлиéн õороо нь шүүгчид тавиõ 
болзол, шаардлагыг нэр дэвшигч õэр зэрэг õангаñан бэ гэдгиéг үнэлэõдээ 
шалгалтын арга õэрэглэдэг талаар 3-р бүлэгт танилцуулæ, шалгалтын 
аргын агуулга, давуу болон ñул талыг ñудална. Түүнчлэн нэр дэвшигчиéг 
бүрэн, бодитоé үнэлэõиéн тулд шалгалтын аргыг õүниéõ нь õувьд ñудлаõ 
аргатаé õоñлуулаõ õэрэгтэé гэñэн баéр ñууриéг энэ бүлэгт õамгаалæ иéнõүү 
õоñлуулаõ õоёр õувилбарыг танилцуулна. 4-р бүлэгт Ерºнõиé зºвлºлиéн 
болон Ìэргэшлиéн õорооны гишүүниé ёñ зүé, түүниéг зоõицуулñан дүрэм, 
түүниé агуулга, давуу болон ñул тал, ёñ зүéн зºрчлиéг õянан шиéдвэрлэõ 
аæиллагаа, эдгээриéг ñаéæруулаõ õувилбарын талаар ñанал болгоно. 
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1. Шүүгчид нэр дэвшигчийг үнэлэх 
шалгуур

1.1. Шүүгчид нэр дэвшигчиéг үнэлэõ шалгуурын туõаé

Н омын энэ õэñэгт 2013 онооñ ºмнº шүүгчид ямар болзол, шаардлага 
тавьдаг баéñан болон шүүгчид нэр дэвшигч эдгээриéг õангаñан 

эñэõиéг õэрõэн үнэлдэг баéñан талаар товч танилцуулна. Ìºн Үндñэн 
õууль, 2012 оны Шүүгчиéн эрõ зүéн баéдлын туõаé õууль (цаашид 
“ШЭЗБТХ” гэõ), Ерºнõиéлºгчиéн 2013 оны 165 дугаар зарлигаар баталñан 
Шүүгчиéг ñонгон шалгаруулаõ æурам (цаашид “ШСШЖ” гэõ бºгººд энэõүү 
æурмыг Хавñралт 1-ээñ уншина уу)-д шүүгчид тавиõ болзол, шаардлагыг 
шинээр õэрõэн тодорõоéлñон талаар багцалæ үзүүлнэ.

2002 оны Шүүõиéн туõаé õуулиар шүүгчид нэр дэвшигчиéг ямар 
шалгуураар үнэлэõ талаар нариéвчилñан заалт баéгаагүé. Энэ õуулиéн 28-р 
зүéлд нэр дэвшигч нь Үндñэн õуулиéн 51-р зүéлиéн 3 даõь õэñэгт зааñан 
болзлыг õангаñан, ял шиéтгүүлæ баéгаагүé гэñэн шаардлага л тавьæ баéñан. 
Үндñэн õуулиéн 51-р зүéлд õууль зүéн дээд боловñролтоé, мэргэæлээрээ 
гурван æил (Улñын дээд шүүõиéн шүүгчиéн õувьд 10 æил) аæиллаñан 
баéõыг нэр дэвшигчээñ шаарддаг боловч туõаéн үед мэргэæлээрээ 
аæиллаñан гэдэгт юуг õамааруулаõыг õуулиар тодорõоéлоогүé баéæээ. 
Тиéмээñ мэргэæлээрээ аæиллаñан гэдэгт шүүгч, прокурор, ºмгººлºгч, 
õуулиéн зºвлºõ тºдиéгүé нотариат, мºрдºн баéцаагч, шүүгчиéн туñлаõын 
аæил зэргиéг багтаан ºргºн õүрээнд оéлгоæ баéв. Шүүгч болоõыг õүññэн 
õүн иõэнõдээ õууль зүéн ñургууль тºгñºæ, шүүгчиéн туñлаõаар аæиллаñны 
дараа шүүгчиéн ñонгон шалгаруулалтад орæ тэнцвэл шүүгчээр томилогддог 
практик баéñан. Өºрººр õэлбэл, залуугааñаа шүүõиéн тогтолцоонд аæиллаæ 
тушаал дэвшиõ боломæтоé карьер тогтолцоо оршин баéñан. 2002 оны 
Шүүгчид нэр дэвшигчиéг ñонгон шалгаруулаõ æурмын 3.1-д зааñнаар 
эрõ зүéн мэдлэгиéн түвшин ºндºр, аæил õэргиéн илүү чадвартаé нэр 
дэвшигчиéг шүүгчээр шалгаруулаõыг зорьæ баéñан. Ìэргэшлиéн õороо нь 
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шүүгчид нэр дэвшигчиéн эрõ зүéн мэдлэгиéг тодорõоé õуулиудын агуулгыг 
õэр ñаéн мэдэæ буéг нь шалгаõ замаар, аæил õэргиéн чадварыг õуулиéг 
õэрэглэõ даñгал аæиллуулаõ, ярилцлага аваõ замаар туñ туñ шалгадаг баéñан 
(2002 оны Ìонгол Улñын Шүүõиéн мэргэшлиéн õорооны дүрмиéн 1.1, 
4.2). Ерºнõиé зºвлºл нь õуралдаанаараа Ìэргэшлиéн õорооны шалгалтад 
тэнцñэн нэр дэвшигчдиéг õүн нэг бүрээр õэлэлцэæ, ñанал нууцаар 
õураан, гишүүдиéн олонõиéн ñанал авñан нэг нэр дэвшигчиéг шүүгчээр 
томилуулаõаар Ерºнõиéлºгчид ºргºн мэдүүлдэг баéæээ. 

Шүүõ эрõ мэдлиéн шинэчлэлиéн õүрээнд батлагдñан шүүõиéн багц 
õуулиар шүүгчиéн карьерын õатуу тогтолцоог зººлрүүлæ, õуульчиéн 
мэргэæлээр аæиллаæ баéñан туршлагатаé õүниéг шүүгчээр томилоõ үзэл 
баримтлал батлагдñан. 2012 оны ШЭЗБТХ-иар шүүгчид нэр дэвшигч 
нь заавал õуульчиéн зºвшººрºлтэé баéõ бºгººд Үндñэн õуульд зааñны 
дагуу мэргэæлээрээ 3-ааñ доошгүé æил аæиллаñан баéõыг шаардаæ 
баéна. Ìэргэæлээрээ аæиллаñан õугацааг õуульчиéн мэргэæлиéн үéл 
аæиллагаа эрõэлñэн õугацаагаар оéлгоõ бºгººд õуульчиéн мэргэæлиéн 
үéл аæиллагаа гэæ “шүүõ эрõ мэдлиéг õэрэгæүүлэõ, эñõүл шүүõэд буñдын 
эрõ, õууль ёñны ашиг ñонирõлыг тºлººлºн õамгаалæ шүүн таñлаõ 
аæиллагаанд оролцоõ болон буñдад õууль зүéн туñлалцаа үзүүлэõиéг” 
оéлгоно гэæ 2012 оны Хуульчиéн эрõ зүéн баéдлын туõаé õуулиéн 3.1.3-т  
зааñан. Тиéмээñ мºрдºн баéцаагч, нотариатч, шүүгчиéн туñлаõ зэрэг 
аæил нь õуульчиéн мэргэæлиéн үéл аæиллагаанд õамаараõгүé болæ, 
õуулиéн зºвлºõ, ºмгººлºгч, прокурорууд голлон шүүгчид нэр дэвшиõ 
нºõцºл бүрдñэн. Ìэргэшлиéн õороо болон Ерºнõиé зºвлºл нь Хуульчиéн 
эрõ зүéн баéдлын туõаé õууль õүчин тºгºлдºр болñон буюу 2013 оны 
4-р ñарын 15-ны ºдрººñ ºмнº шүүгчиéн туñлаõаар аæиллаñан õугацааг 
õуульчиéн мэргэæлээрээ аæиллаñанд тооцоæ баéгаа бºгººд уг ºдрººñ 
õоéш туñлаõаар аæиллаñныг тооцоõгүé баéна. Шинэ æурмаар шүүгчиéн 
ñонгон шалгаруулалтыг 2014 оны 3-р ñарын 31-ниé ºдрººñ 6-р ñарын 
17-ны ºдриéн õооронд явуулñан. Анõан шатны шүүõиéн шүүгчид нэр 
дэвшигчээр бүртгэгдñэн 248 õүн шалгалтад орñны 53 õувь нь ºмгººлºгч, 
29 õувь нь шүүгчиéн туñлаõ, 18 õувь нь буñад аæил эрõэлæ баéñан 
õуульчид баéæээ.2 Эндээñ õараõад шүүгчид нэр дэвшигчдиéн талааñ илүүг 
ºмгººлºгчид эзэлæ, шүүгчиéн туñлаõын эзлэõ õувь буурñан баéна.

Үндñэн õуулиéн 51-р зүéл болон ШЭЗБТХ-иéн 4-7-р зүéлд шүүгчид 
тавигдаõ болзол, шаардлагыг урьд ºмнºõººñ илүү нариéвчлан æагñааñан 
бºгººд эдгээриéг дарааõ долоон тºрºлд багцалæ болно: 

(1) Èргэншил: Ìонгол Улñын иргэн баéõ;

(2) Íас: 25 наñанд õүрñэн баéõ (Улñын дээд шүүõиéн шүүгч 35); 

2 ШÌХ-ны аæлын алба, “Шүүõиéн мэргэшлиéн õорооны тоон мэдээ (õэвлэгдээгүé),” 2014 оны 9-р 
ñарын 17.
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1. Шүүгчид нэр дэвшигчийг үнэлэх шалгуур

(3) Ýрүүл мэнд: шүүгчээр аæиллаõад õаршлаõ ºвчин, ñэтгэциéн 
эмгэггүé баéõ;3

(4) Ìэргэжлийн туршлага: õуульчиéн зºвшººрºл авñан; õуульчиéн 
мэргэæлээр 3 æил аæиллаñан баéõ. Давæ заалдаõ шатны шүүõиéн 
шүүгч нь анõан шатны шүүõэд шүүгчээр 3-ааñ доошгүé æил 
аæиллаñан, шүүн таñлаõ аæиллагааны туршлагатаé баéна. Улñын дээд 
шүүõиéн шүүгч дарааõ шаардлагын аль нэгиéг õангаñан баéна: давæ 
заалдаõ шатны шүүõэд 5-ааñ доошгүé æил аæиллаñан; ºмгººлºгч, 
шүүгч, прокуророор 10-ааñ доошгүé æил аæиллаñан; Хуульчдын 
õолбоонооñ магадлан итгэмæлэгдñэн õууль зүéн ñургуульд 10-ааñ 
доошгүé æил багшилñан. Анõан шатны шүүõиéн Ерºнõиé шүүгч нь 
туõаéн шатны шүүõэд 3-ааñ доошгүé æил аæиллаñан, давæ заалдаõ 
шатны шүүõиéн Ерºнõиé шүүгч нь туõаéн шатны шүүõэд 3-ааñ 
доошгүé æил аæиллаñан, Улñын дээд шүүõиéн Ерºнõиé шүүгч нь 
мэргэæлээрээ болон шүүгчээр 10 æил аæиллаñан баéõ ёñтоé.

(5) Øүүгчээр ажиллах мэдлэг, ур чадвар: õууль зүéн дээд боловñролтоé; 
шүүгчээр аæиллаõ гэæ буé дагнаñан шүүõиéн ñалбар эрõ зүéн 
мэдлэг, туршлагатаé; монгол õэлниé ярианы болон бичгиéн ñоёл, 
чадвартаé; мэдээллиéн теõнологиéн õэрэглээниé программыг 
ашиглаõ чадвартаé. Давæ заалдаõ болон õяналтын шатны шүүõиéн 
шүүгч нь эдгээрээñ гадна шиéдвэрлэñэн õэргиéн õүрээнд ñудалгаа, 
дүгнэлт õиéõ чадвартаé, мэргэшñэн чиглэлээр õэрэглэгддэг õууль 
тогтоомæиéг боловñронгуé болгоõ, зºв õэрэглэõ талаар мэргэæлиéн 
õэвлэлд ºгүүлэл ниéтлүүлñэн баéõыг шаарддаг. Бүõ шатны 
шүүõиéн Ерºнõиé шүүгч нь туõаéн шатны шүүгчид тавиõ болзол, 
шаардлагааñ гадна удирдан зоõион баéгуулаõ авьяаñ, манлаéлаõ ур 
чадвартаé баéõ ёñтоé.

(6) Õуульчийн мэргэжлийн ёс зүй: ял шиéтгүүлæ баéгаагүé; шүүгчид 
нэр дэвшиõ үед гэмт õэрэгт õолбогдоогүé буюу ñэæигтэн, 

3 Шүүгчиéн албан үүрэг ºндºр түвшиниé гүéцэтгэлиéг шаарддаг учрааñ нэр дэвшигч нь бие 
маõбодиéн õиéгээд оюун ñанааны õувьд эрүүл чиéрэг баéõ õэрэгтэé. Шүүгчиéн албан тушаал 
дарааõ үндñэн чиг үүрэг гүéцэтгэõиéг шаарддаг бºгººд шүүгчид нэр дэвшигч эдгээр чиг үүргиéг 
биелүүлæ чадаõуéц эрүүл баéõ ёñтоé:
1. үндэñлэл бүõиé õууль зүéн шиéдвэр гаргаõын тулд õууль зүéн аñуудалд дүн шинæилгээ (анализ) 

õиéõ чадвар;
2. гэрчиéн итгэл тºрүүлэõ баéдлыг үнэлэõ чадвар;
3. ºрñºлдºгч талуудын гаргаæ тавьñан нотлоõ баримтуудааñ үéл баримтыг тодорõоéлоõ чадвар;
4. шиéдвэрээ õугацаанд нь гаргаõ чадвар;
5. шударга, тºвиéг ñаõиæ, ялгаварлан гадуурõалгүéгээр үүргээ гүéцэтгэõ чадвар;
6. цэгцтэé, логиктоé ярьæ, бичиæ õарилцаõ чадвар;
7. шүүгчиéн үүргиéг гүéцэтгэõдээ зарчимч, үнэнч, тэвчээртэé, ººр ººр баéр ñууриéг ñонñоõыг 

эрмэлзэгч, эелдэг, ая эвиéг олдог, энэрэнгүé чанарыг õаруулаõ чадвар;
8. шүүõэд õянан шиéдвэрлэõ аæиллагааг удирдан явуулаõ чадвар;
9. долоо õоногиéн таван ºдºр, ºдºрт доод тал нь наéман цагаар дээр дурдñан чиг үүргиéг 

тогтвортоéгоор гүéцэтгэõ чадвар. “[Delaware] Questionnaire for Nominees for Judicial Office,” n.d., 5.
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яллагдагчаар татагдаагүé; буñдад õугацаа õэтэрñэн зээлиéн ºргүé; 
мэргэæлиéн ёñ зүéгээ уõамñарлаñан, шударга ёñыг эрõэмлэдэг, 
õүниé эрõиéг дээдэлдэг, буñдын нºлººнд авталгүé, бие дааñан 
шиéдвэр гаргаõ чадвартаé.

(7) Øүүгчээр ажиллах зан төлөв (цаашид “шүүгчийн зан төлөв” гэх): 
буñдын ñаналд õүндэтгэлтэé õандаæ, шүүмæлэлиéг бодитоéгоор 
õүлээн авч, ººриéн баéр ñууриéг оéлгомæтоé таéлбарлаõ зэрэг 
аñуудлыг шиéдвэрлэõэд шаардлагатаé зан чанартаé баéõ.

Шүүгчид тавигдаõ дээрõ долоон тºрлиéн болзол, шаардлагааñ эõниé 
дºрºв (иргэншил, наñ, эрүүл мэнд, туршлага) нь õарьцангуé тодорõоé 
тул õэрõэн тодорõоéлоõ талаар туñгаéлан æурамлаагүé бºгººд эдгээриéг 
õангаñан эñэõиéг Ìэргэæлиéн õорооны Аæлын алба (цаашид “Аæлын 
алба” гэõ) үнэлэн шиéдвэрлэæ баéна. Харин ñүүлиéн гурван шаардлагыг 
нэр дэвшигч õэрõэн õангаñан эñэõиéг үнэлæ дүгнэõ талаар ШСШЖ-д 
зааæээ. 2012 он õүртэл шүүгчид нэр дэвшигчиéн ёñ зүé болон зан тºлвиéг 
шалгуур болгодоггүé, шалгадаггүé баéñан4 бºгººд голлон эрõ зүéн мэдлэг, 
аæил õэргиéн чадварыг шалгаæ үнэлдэг баéñан. 2012 оны ШЭЗБТХ-иар 
шүүгчид нэр дэвшигчиéн мэргэæлиéн ёñ зүé болон шүүгчиéн зан тºлвиéг 
үнэлэõ талаар анõ удаа õуульчилñан. 

1.2. Шүүгчид нэр дэвшигчиéг үнэлэõ шалгуурыг 
нариéвчлан тодорõоéлоõ нь

Ш үүгчиéг ñонгон шалгаруулаõ 2013 оны æурамд шүүгчид нэр 
дэвшигчиéн õууль зүéн мэдлэг, ур чадвар, мэргэæлиéн ёñ зүé, 

шүүгчиéн зан тºлºв болон ерºнõиé шүүгчид нэр дэвшигчиéн удирдан 
зоõион баéгуулаõ авьяаñ, манлаéлаõ ур чадварыг шалгаæ үнэлэõээр зааñан 
боловч эдгээр болзол, шаардлагыг таéлбарлаагүéгээñ ººр ººрººр оéлгоæ 
õэрэглэõ эрñдэлиéг үүñгэæ баéна. Тиéмээñ шүүгчид нэр дэвшигчид тавиõ 
болзол, шаардлагыг улам илүү задалæ нариéвчлан тодорõоéлоõ, таéлбарлаõ, 
Ìэргэшлиéн õорооны болон Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүд, õуульчид болон 
олон ниéт нэгдмэл оéлголттоé болоõ õэрэгцээ баéна. Ингэñнээр нэр 
дэвшигчдиéг илүү шударга, бодитоé үнэлэõ боломæтоé болно. 

Ìонгол Улñын Үндñэн õууль (1992) болон ШЭЗБТХ (2012)-д шүүгчид 
тавигдаõ болзол, шаардлагыг зааñан бºгººд энэ номын 1.1-р õэñэгт эдгээриéг 
7 тºрºлд ангилан æагñааñан. Эдгээр болзол, шаардлагыг үндэñлэн шүүгчид 
нэр дэвшигчиéг үнэлэõэд õэрэглэõ дарааõ шалгуурыг нариéвчлан тодорõоéлæ 
болно: (1) õууль зүéн мэдлэг, ур чадвар; (2) бичиõ чадвар; (3) яриõ чадвар;  

4 Í.Лүндэндорæ, Ч.Өнºрбаяр, Ì.Батñуурь, Ìонгол Улсад шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх нь 
(бодлогын тойм судалгаа), Улаанбаатар, 2010, 40.
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(4) тºвиéг ñаõиõ зарчим; (5) зарчимч чанар; (6) õичээл зүтгэл; (7) олон 
ниéттэé õарилцаõ чадвар; (8) шүүгчиéн зан тºлºв; (9) õамтран аæиллаõ 
чадвар; (10) шиéдэмгиé чанар; (11) удирдан зоõион баéгуулаõ чадвар; 
(12) õүмүүñтэé õарилцаõ чадвар; (13) бодитоé, уõаалаг õандаõ чадвар,  
(14) ниéгмиéн уõамñар. Íомын энэ õэñэгт эдгээр 14 шалгуурыг туñ бүриéг 
таéлбарлаõ болно. 

Шүүгчид нэр дэвшигчиéг үнэлэõ 14 шалгуурыг Үндñэн õууль, 
ШЭЗБТХ, 2013 оны Хуульчиéн мэргэæлиéн үéл аæиллагаанд баримтлаõ 
дүрэм (цаашид “ХÌҮАБД” гэõ), 2014 оны Шүүгчиéн ёñ зүéн дүрмиéн 
агуулгад õиéñэн анализ, õарьцуулñан ñудалгааны үр дүнд тулгуурлан гаргаæ 
ирñэн. Тºвиéг ñаõиõ зарчим, зарчимч чанар, õичээл зүтгэл, бодитоé, 
уõаалаг õандаõ зарчим, шүүгчиéн зан тºлºв зэрэг нь ХÌҮАБД-д анõ удаа 
туñгагдñан бºгººд шүүгчиéн баримтлаõ зарчмууд учрааñ нэр дэвшигчиéг 
үнэлэõ шалгуур болæ ШСШЖ-д туñгагдаõ ёñтоé. Эдгээр зарчмыг 
ХÌҮАБД-д оруулаõ нь õэр оновчтоé вэ, барьцтаé тодорõоéлоõ боломæтоé 
юу гэдэгт цººнгүé õуульчид, ñудлаачид эргэлзэæ баéñан. Гэвч эдгээр 
зарчим нь буñад ардчилñан орны õуульчиéн мэргэæлиéн дүрэм болон 
шүүгчиéн ёñ зүéн дүрэмд түгээмэл баéдаг бºгººд тодорõоé утгатаéгаар 
õэрэглэгддэг õууль зүéн оéлголт юм. Тиéмээñ эдгээр зарчмыг оновчтоé 
таéлбарлаæ нэг мºр õэрэглэõ нь õуульчид болон олон ниéтэд таниулаõ, 
практикт õэвшүүлэõ, õуульчиéн мэргэæлиéн үéл аæиллагааны зºрчлиéг 
õянан шиéдвэрлэõэд тºдиéгүé шүүгчид нэр дэвшигчиéг үнэлэõэд чуõал ач 
õолбогдолтоé. 

(1) Õууль зүйн мэдлэг, ур чадвар

Хууль зүéн мэдлэг, ур чадвар õоёрыг ñалгаæ оéлгоõод тºвºгтэé õэдиé 
ч дарааõ баéдлаар ялган тодорõоéлоõ боломæтоé. Шүүгч нь шүүгчиéн 
албан үүргиéг гүéцэтгэõэд шаардлагатаé мэдлэгтэé баéõ ёñтоé. Юуны ºмнº 
мэргэæлиéн түвшинд õууль зүéн зарчмууд, ñалбар эрõ зүé болон процеññын 
талаар мэддэг баéõыг шүүгчээñ шаарддаг. ШЭЗБТХ-иéн 4.1.8-д шүүгч 
нь “шүүгчээр аæиллаõ туõаéн дагнаñан шүүõиéн ñалбар эрõ зүéн мэдлэг, 
туршлагатаé” баéõ шаардлагатаéг тодорõоé зааñан. Туõаéлбал, иргэниé 
õэргиéг шиéдвэрлэõэд шаардлагатаé иргэниé материаллаг болон процеññын 
эрõ зүéн ñуурь зарчим, ñтандартыг мэддэг баéõ õэрэгтэé. Жишээлбэл, õүүõэд 
үрчлэõтэé õолбоотоé аñуудлыг шиéдвэрлэõ шүүгч нь долоон наñ õүрñэн 
õүүõдээñ ººрººñ нь зºвшººрºл аваõ, үрчлэгчид болон үрчлэн аваõ õүñэлтэд 
тавигдаõ шаардлага, õориглолт, õүүõдиéн эцэг, эõиéн эрõ, үүрэг зэрэг 
үрчлэõтэé õолбоотоé зарчим, процедурыг мэддэг баéõ үүрэгтэé. Түүнчлэн 
ардчилñан улñын шүүõиéн шүүгчиéн эрõэм үүрэг бол õэрэг, маргааныг 
шиéдвэрлэõдээ õүниé эрõ, эрõ чºлººг õамгаалаõ, Үндñэн õуульд ниéцñэн õууль 
õэрэглэõ замаар шударга ёñыг тогтооõод оршдог учрааñ ШЭЗБТХ-иéн 4.1.5-д 
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зааñны дагуу шүүгч нь “õүниé эрõиéг дээдлэõ” тºдиéгүé үндñэн õуулиéн эрõ 
зүéн аñуудалд үнэлэлт ºгºõºд бэлэн баéõ ёñтоé.5

Заримдаа õуулиéн ямар нэгэн аñуудлыг шиéдвэрлэõэд õуулиéн янз 
бүриéн ñалбарын мэдлэг, туршлага шүүгчээñ шаардагдаõ нь биé. Тиéмээñ 
ñаéн шүүгч ººр ººр ñалбарын мэдлэгтэé баéõ нь чуõал. Шаардлага 
õангаñан нэр дэвшигч туõаéн дагнаñан шүүõиéн эрõ зүéн ñалбарт 
мэргэшñэн баéæ болоõ ч шаардлагатаé үед ººр ñалбар руу õºрвºн аñуудлыг 
шиéдвэрлэõ чадвартаé баéõ ёñтоé.

Шүүгч нь шаардлагатаé ур чадварыг õºгæүүлñэн баéõ үүрэгтэé. 
Ур чадвар гэдэг бол õүн эзэмшñэн мэдлэг, туршлагаа амьдрал, үéл 
аæиллагааны явцад õэрэгæүүлэõ боломæ юм. ХÌҮАБД-иéн 1.3-р зүéлиéн 
1.2-т “ур чадвартаé баéõ” гэæ “õууль зүéн мэдлэгээ практикт õэрэглэõ 
чадвар, дадал болгон õºгæүүлñниéг õэлнэ” õэмээн үүнтэé адил утгаар 
тодорõоéлæээ. “Хууль зүéн ур чадвар гэдгиéг õууль зүéн оéлголтуудыг 
үéл баримт болон тодорõоé нºõцºлд таéлбарлан õэрэглэõ оюуны чадамæ 
õэмээн тодорõоéлоõ боломæтоé юм. Хууль зүéн ур чадвар нь õууль зүéн 
дүгнэлт õиéõэд õүргэæ баéгаа эргэцүүлэн тунгааõ үéл явцыг амаар болон 
бичгээр илэрõиéлэõ чадвартаé õолбоотоé юм.”6 

Хуульчиéн мэргэæлиéн үéл аæиллагаанд олон тºрлиéн ур чадвар 
шаардлагатаé. Юуны ºмнº туõаéн нºõцºл баéдал нь õууль зүéн ямар 
тºрлиéн аñуудалтаé õолбогдоæ болоõыг тодорõоéлоõ ур чадварыг эзэмшиõ 
нь õамгиéн чуõал бºгººд энэ нь õууль зүéн бүõиé л ñалбарт õэрэглэгддэг. 
Түүнчлэн, шүүгч нь õууль зүéн õэм õэмæээнд анализ õиéæ, õэргиéн 
онцгоé нºõцºлд тоõируулан уг õэм õэмæээг õэрэглэõ ур чадвартаé баéõ 
шаардлагатаé. Ìºн шүүõиéн шиéдвэрт дүн шинæилгээ õиéõ, бичиг 
баримтын эõ боловñруулаõ, нотлоõ баримтыг үнэлэõ зэрэг зарим ур чадвар 
нь õууль зүéн бүõиé л аñуудлыг шиéдвэрлэõэд чуõал үүрэгтэé. Жишээлбэл, 
ºмгººлºгчиéн шүүõэд гаргаæ ºгñºн õоёр õуудаñ таéлбарын 15 ºгүүлбэр 
нь үг үñгиéн болон дүрмиéн алдаатаé, ñаруул уõаанаар оéлгогдоõооргүé, 
үндэñлэлгүé баéвал, эñõүл ºмгººлºгчиéн гаргаñан таéлбар, давæ заалдаõ 
гомдол бүгдээрээ үндэñлэлгүé, маш муу бичигдñэн баéвал энэ нь туõаéн 
ºмгººлºгчиéг шүүгчээр томилоõгүé баéõ үндэñлэл болно. Шүүгчид нэр 
дэвшигч нь уõаалаг, эргэцүүлэн тунгааõ чадвар ñаéтаé, танин мэдэõүéн 
эрэл õаéгуул õиéõ арга барил эзэмшñэн баéõ нь чуõал. 

5 Шүүгч õэрэг, маргааныг õянан шиéдвэрлэõ үүргээ биелүүлэõдээ ямагт Үндñэн õуульд заõирагдаõ, 
õэрэглэæ баéгаа õууль тогтоомæоо Үндñэн õуулиéн утга ñанаагаар шүүн тунгааæ баéõ үүргиéг 
Үндñэн õууль болон Шүүõиéн туõаé õуульд зааñан. Улñын дээд шүүõ болон буñад шүүõ нь Үндñэн 
õуульд ниéцээгүé, албан ёñоор ниéтлэгдээгүé õуулиéг õэрэглэõ эрõгүé (Үндñэн õуулиéн 50-р 
зүéл). “Хэрэг, маргааныг õянан шиéдвэрлэõэд õэрэглэõ õууль, Ìонгол Улñын олон улñын гэрээ нь 
Үндñэн õуульд ниéцээгүé гэæ шүүõ үзвэл туõаéн õэрэг, маргааныг õянан шиéдвэрлэõ аæиллагааг 
түдгэлзүүлæ, уг õууль Ìонгол Улñын олон улñын гэрээниé талаарõ ñаналаа Улñын дээд шүүõэд 
гаргана (2012 оны Шүүõиéн туõаé õуулиéн 7.4-р зүéл).”

6 The Chicago Bar Association, “The Chicago Bar Association Guidelines for Judicial Selection,” 3.
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Үндэñлэгээниé оéлгомæтоé, зоõион баéгуулалттаé баéдал 
нь оновчтоé бодол, цэгцтэé ñэтгэлгээ, түүниéгээ илэрõиéлэõ 
чадварын илрэл баéдаг. Саéн шүүгч бол “юу чуõал вэ”, “юу 
ñонирõолтоé вэ” гэдгиéг ялгаæ мэддэг баéõ ёñтоé. Тэрээр 
үндэñлэгээ õиéõэд гаргаæ болоõ алдааг ñаéн мэдэæ түүнээñ 
заéлñõиéдэг баéõ ёñтоé.7 

Шүүгчид нэр дэвшигчдиéн õууль зүéн мэдлэг, ур чадварт ердиéн 
õуульчдынõааñ илүү ºндºр шаардлага тавигддаг учрааñ энэ аñуудал нь 
тэдниéг үнэлæ шалгаõ шалгуурын нэг чуõал бүрэлдэõүүн õэñэг нь болæ 
ºгдºг. Хууль зүéн ñургууль тºгññºн эñõүл õуульчиéн зºвшººрºл авñнааñ 
õоéшиõ õугацааны шалгуурыг õангаñан баéõ нь шүүгчиéн албан үүрэг 
гүéцэтгэõэд шаардагдаõ мэргэæлиéн ур чадвар эзэмшиõэд õангалтгүé юм. 
Хуульчаар аæиллаæ туршлагаæñан õугацаа ба дагнан мэргэшñэн ñалбарын 
аль алиныг нь õаргалзаõ õэрэгтэé. Шүүõэд õэрэг õянан шиéдвэрлэõ 
аæиллагааны таван æилиéн туршлага нь уг аæиллагаа болон õууль зүéн 
үндñэн ñэдвүүдиéн талаар зоõиõ оéлголттоé болñныг илтгэдэг гэæ үздэг. 

Зарим тоõиолдолд заõиргааны эрõ зүé, бизнеñиéн эрõ зүé, шүүõиéн 
буñ замаар õэрэг, маргаан шиéдвэрлэõ аæиллагааны туршлага бүõиé 
нэр дэвшигчдиéг дутуу үнэлэõ, шүүõэд õянан шиéдвэрлэõ аæиллагааны 
туршлагыг буñад мэргэæлиéн ур чадварааñ илүүд үнэлэõ, чуõалчлаõ 
õандлага аæиглагддаг. Íэр дэвшигчдиéн мэдлэг, чадварыг үнэлэõдээ нэг 
талыг барьñан ºрººñгºл õандлага гараõааñ ñэргиéлэõ нэг арга зам бол õууль 
зүéн аль ñалбарт аæиллаæ баéñан õүнд ямар тºрлиéн чадвар, дадал илүү 
тºлºвшиõ магадлалтаé вэ гэдгиéг анõаарч үзэõэд оршино. Анõан шатны 
шүүõиéн шүүгчид нэр дэвшигчид заéлшгүé баéõ ур чадварын талаар  
АÍУ-ын Юта муæиéн Шүүõиéн зºвлºл дарааõ зүéлиéг анõааруулñан баéна:

Шүүõиéн õэрэг õянан шиéдвэрлэõ аæиллагаанд ºмгººлºгчººр 
болон шүүгчээр оролцоæ баéñан туршлага бол маш чуõал 
зүéл. Өмгººлºгчиéн туршлагатаé нэр дэвшигчиéн тºлººлºн 
илэрõиéлэõ чадвар, шүүгчээр аæиллаæ баéñан õүниé õуралдаан 
õиéõ, шиéдвэр гаргаõ чадвар õºгæиõ боломæ илүү баéдаг. Гэõдээ 
шүүõэд õэрэг õянан шиéдвэрлэõ аæиллагааны туршлагыг õэт 
дºвиéлгºõ õэрэггүé. Îрчин үеиéн шүүгч бол ñаéн удирдан зоõион 
баéгуулагч баñ зуучлагч баéõ ёñтоé юм. 8

Дээр дурдñанааñ гадна õууль зүéн ур чадварыг ñаéæруулдаг олон 
чанарууд баéдаг. Туõаéлбал, ёñ ñуртаõууны зориг, буñдад ñанаа тавиõ, 
эелдэг õарьцаõ, тэвчээртэé баéõ, шударга ёñыг эрõэмлэõ зэрэг чанарыг 
õэлæ болно. Эдгээриéг зºвõºн õуульчид баéõ ёñтоé чанар õэмээн 

7 R. Aldisert, “What Makes a Good Judge?,” IJA Rep. 14 (Spring 1982): 2.

8 Utah Judicial Council, “Application for Judicial Office - Instructions to the Applicant and Summary of the 
Nomination Process,” n.d. 
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үзэõ боломæгүé ч шүүгч õуулиéг õэрõэн õэрэглэæ, õºгæүүлæ баéгааг 
тодорõоéлоõ чуõал шалгуурууд юм. 

Хууль зүéн мэдлэг, ур чадвар бол ººрчлºлт, õºдºлгººнгүé, тогтонги зүéл 
биш õарин таñралтгүé шинэчлэгдэн дэгæиæ баéдаг үéл явц билээ. Баéнга 
ººрчлºгдºн шинэчлэгдэæ баéгаа õууль зүéн оéлголтуудыг ñудалæ мэдэõ, 
туршлага õуримтлуулаõ замаар õуульчид нь мэдлэг, ур чадвараа таñралтгүé 
õºгæүүлæ баéдаг. Тиéм ч учрааñ ХÌҮАБД-иéн 1.6-р зүéлд “Хуульч нь 
мэргэæлиéн ºндºр түвшинд үéл аæиллагаа явуулаõын тºлºº мэдлэг, ур 
чадвараа таñралтгүé дээшлүүлæ, ººриéгºº баéнга õºгæүүлэõ үүрэгтэé 
бºгººд õууль тогтоомæ, шүүõиéн шиéдвэр, эрдэм шинæилгээниé бүтээлиéг 
ñудалæ баéвал зоõино,” “Хуульч нь мэргэæлиéн үргэлæилñэн ñургалтад 
õамрагдаæ, тодорõоé багц цаг õангана” гэñэн заалтуудыг оруулæ, улмаар 
“Хуульчиéн үргэлæилñэн ñургалтын багц цаг õангаагүé, эñõүл õүндэтгэн үзэõ 
шалтгаангүéгээр дºрвººñ дээш æил мэргэæлиéн үéл аæиллагаа эрõлээгүé 
бол туõаéн õуульч мэргэæлиéн шаардлага õангаñан эñэõэд эргэлзэõ 
үндэñлэл болно” õэмээн зааñан нь õууль зүéн мэдлэг, ур чадвараа таñралтгүé 
дээшлүүлэõиéн чуõлыг онцлон тэмдэглэñниé илрэл юм. 

(2) Бичих чадвар

ШЭЗБТХ-иéн 4.1.6-д шүүгч нь “Ìонгол õэлниé бичгиéн ñоёл, 
чадвар”-таé баéна гэæ зааñан. Давæ заалдаõ болон õяналтын шатны 
шүүгчдиéн иõэнõ цаг шүүõиéн шиéдвэр, ñанал бичиõэд зарцуулагддаг учрааñ 
энэ бүõниéг оéлгомæтоé, үндэñлэл ñаéтаé бичиõ чадвар тэдниé õувьд нэн 
чуõал юм. Шиéдвэр, ñаналын эрэмбэ, цэгц нь дотоод уялдаа, логик үндэñлэл 
ñаéтаé, түүниéг уншиæ баéгаа õүнд итгэл үнэмшил тºрүүлэõүéц баéõ ёñтоé. 

Шүүгчиéн гаргаæ баéгаа ñанал, шиéдвэриéн чанар бол түүниé 
мэдлэг, чадварыг тодорõоéлоõ нэн чуõал үзүүлэлтүүдиéн нэг 
юм. Шүүгчиéн ñанал, шиéдвэр эмõ цэгцгүé, логик алдаатаé, õэл 
наéруулга муутаé, нуршуу бичигдñэн баéõ авааñ давæ заалдаõ 
болон õяналтын шатны шүүгчиéн эзэмшñэн баéвал зоõиõ ёñтоé 
нэг чуõал чадварыг тэрээр тºдиéлºн ñаéн эзэмшээгүé баéгаагиéн 
илрэл. Гэõдээ бичлэгиéн эдгээр алдаа мадгиéг арилгаõ тºдиéгººр 
шүүгчиéн гаргаæ баéгаа ñанал, шиéдвэр ñаéæирчиõна гэæ үзэæ 
болоõгүé. Уõаалаг үндэñлэл бол ñанал, шиéдвэриéн чанар чанñааг 
илтгэõ тºдиéгүé туõаéн шүүгчиéн мэдлэг, ур чадварыг таньæ 
мэдэõэд багагүé үүрэгтэé үзүүлэлт юм.9 

Анõан шатны шүүгчдиéн õувьд аæлын ачаалал иõтэé, зав муутаé, 
туñлаõ аæилтны õүрэлцээ õангалтгүé баéõ гэõ мэт багагүé бэрõшээл 
тулгардаг. Гэõдээ эдгээр бэрõшээлиéн улмааñ ñанал, шиéдвэриéг дутуу, 
õуумгаé гаргаõааñ ñэргиéлэõ нь чуõал юм. Санал, шиéдвэрээ үндэñлэл 

9 R. Leflar, “What Makes a Good Judge?,” IJA Rep. 14 (Spring 1982): 1.
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ñаéтаé, оéлгомæтоé, тодорõоé бичиõ шаардлага даваõ шатны шүүгчдиéн 
нэгэн адилаар тэдниé ºмнº ч тавигддаг. Тиéм учрааñ үнэлгээ ºгºõдºº 
нэр дэвшигч бүрээñ ºмнº бичиæ баéñан зүéлээñ нь æишээлэн авч 
шалгаõ ёñтоé. Жишээлбэл, АÍУ-ын Алеñка муæиéн шүүгчиéн ñонгон 
шалгаруулалт õариуцñан комиññын гишүүн æишээ бичлэг бүриéн 
дүрэм, ºгүүлбэр зүé, логик зоõион баéгуулалт, товч баéдал, идэвõтэé õэв, 
үндэñлэлүүдиéг тэнцвэртэé илэрõиéлñэн баéдал, õэвлэлиéн алдаагүé 
баéдал (заñварлаæ õянаñан эñэõ, нариéн æиæиг зүéлñэд анõаарал тавьñан 
эñэõ зэрэг), õууль зүéн ñудалгаа õиéõ чадвар зэрэгт анõааралтаé дүн 
шинæилгээ õиéдэг баéна.10

(3) Ярих чадвар

ШЭЗБТХ-иéн 4.1.6-д зааñнаар “Ìонгол õэлниé ярианы ñоёл, чадвар”-
таé баéõыг шүүгчээñ шаарддаг. Анõан шатны шүүгчид шүүõ танõимд 
маш олон тºрлиéн õүмүүñтэé õарилцдаг. Өмгººлºгчид болон тэдниé 
үéлчлүүлэгчдэд õариу ºгºõ, гэрчтэé õарилцаõ, иргэдиéн тºлººлºгчдºд 
õуулиéг танилцуулаõ зэрэг яриõ, õарилцаõ шаардлага анõан шатны 
шүүгчид тулгардаг. Тиéмээñ шүүõ õуралдаанд оролцоæ баéгаа эдгээр 
õүмүүñ болон аæиглагчдад оéлгогдоõуéц ñаéн ярьæ, õарилцаõ чадварыг 
анõан шатны шүүгч эзэмшñэн баéõ õэрэгтэé юм. Ялангуяа ºмгººлºгчгүé 
шүүгдэгчид шүүгчиéн аñуулт оéлгогдоõуéц баéõ нь чуõал. Жишээ нь, 
шүүгдэгч ºмгººлºгч аваõ, õууль зүéн туñлалцаа аваõ эрõтэé бºгººд энэ 
эрõээ õэрõэн õэрэгæүүлэõ талаар мэдэõ эрõтэé.11 

Давæ заалдаõ болон õяналтын шатны шүүгчдээñ шүүõ õуралдааны 
үеэр тодорõоé, ач õолбогдолтоé аñуулт тавиõ, шүүõээñ гараõ шиéдвэриéн 
үндэñлэлиéг õамтрагч шүүгч нартаа тодорõоé таéлбарлаõ чадвартаé 
баéõыг шаарддаг.12 

(4) Төвийг сахих зарчим

Шүүгчиéн тºвиéг ñаõиõ зарчим үе үеиéн шүүгчиéн ёñ зүéн дүрмүүдэд 
туñгалаа олñоор ирæээ. 2003 оны Ìонгол Улñын Шүүõиéн шүүгчиéн 

10 Marla N. Greenstein, Handbook for Judicial Nominating Commissioners, 2nd ed. (American Judicare 
Society, 2004), 76.

11 Иргэдиéн тºлººлºгч таñлаõ эрõтэéгээр шүүõ бүрэлдэõүүнд ордог болñноор түүниé үүргиéг лавлан 
таниулаõ, õуулиéг энгиéн, оéлгомæтоé õэллэгээр таéлбарлаõ үүрэг шүүгчид оногдоõ баéñан. Гэвч 
Үндñэн õуулиéн цэц Шүүõиéн иргэдиéн тºлººлºгчиéн эрõ зүéн баéдлын туõаé õуульд õэрэг, 
маргааныг анõан шатны æурмаар шүүõ бүрэлдэõүүнтэéгээр õянан шиéдвэрлэõ шүүõ бүрэлдэõүүнд 
нэг иргэдиéн тºлººлºгч таñлаõ эрõтэéгээр оролцоõ туõаé зоõицуулалтыг Үндñэн õуулиéн 49-р 
зүéлиéн 2 даõь õэñэгт “Ерºнõиéлºгч, Ерºнõиé ñаéд, Улñын Иõ Хурлын ба Заñгиéн газрын гишүүн, 
тºр, нам, олон ниéтиéн буñад баéгууллагын албан тушаалтан, иргэн õэн боловч шүүгчээñ шүүн 
таñлаõ үүргээ õэрэгæүүлэõэд õºндлºнгººñ оролцоæ болоõгүé” гэæ зааñныг зºрчñºн баéна гэæ үзээд 
õүчингүé болгоñон. Үндñэн õуулиéн цэциéн 2013 оны 11-р ñарын 13-ны ºдриéн 4 тоот дүгнэлт 
болон 2014 оны 1-р ñарын 8-ны ºдриéн 1 тоот тогтоол. 

12 Greenstein, Handbook for Judicial Nominating Commissioners, 77.
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ёñ зүéн дүрмиéн 7.2-т “шүүгч аливаа аñуудалд тºвч, шударга баéдлаар” 
õандаõ үүрэгтэé, 2010 оны Ìонгол Улñын Шүүõиéн шүүгчиéн ёñ зүéн 
дүрмиéн оршилд “шүүгч аливаа аñуудалд тºвиéг ñаõиñан, шударга 
баéдлаар” õандана гэæ туñ туñ зааñан баéæээ.

ХÌҮАБД-д шүүгчиéн тºвиéг ñаõиõ зарчмыг илүү дэлгэрэнгүé 
тодорõоéлон үүрэгæүүлæ ºгñºн билээ. Туñ дүрмиéн 15.2-р зүéлд “Шүүгч нь 
шүүõ эрõ мэдлиéн… тºвиéг ñаõиõ зарчмыг чанд баримтлаõ бºгººд [энэõүү 
зарчмыг] õэрэгæүүлэõ үéл аæиллагааг дэмæинэ,” 15.4-р зүéлд “Шүүгч нь 
шүүõ эрõ мэдлиéг шударга, тºвиéг ñаõиæ õэрэгæүүлнэ” гэæ туñ туñ зааñан. 
ХÌҮАБД-иéн 15.2-р зүéлиéн 2 даõь õэñэгт “Шүүгч нь зоõиñгүé баéдал 
гаргаæ болоõгүé бºгººд тиéнõүү оéлгогдоõооñ заéлñõиéнэ” гэæ зааñнааñ 
гадна “зоõиñгүé баéдал” гэæ “õууль, õянан шиéдвэрлэõ аæиллагааны õэм 
õэмæээ, энэ дүрмиéг зºрчñºн, эñõүл шүүгчиéн õараат буñ, зарчимч, тºвиéг 
ñаõиõ баéдлыг алдагдуулñан аливаа үéлдэл, эñ үéлдэõүéг” (ХÌҮАБД-иéн 
1.3-р зүéл) оéлгоно õэмээн тодорõоéлñон. Ìºн 2014 оны Шүүгчиéн ёñ 
зүéн дүрмиéн 1.3-р зүéлд энэ зарчмыг зааñан. 

Шүүгчид нэр дэвшигч тºвиéг ñаõиõ зарчмыг баримталдаг эñэõ нь 
õамгиéн гол шалгууруудын нэг юм. Учир нь шүүõ эрõ мэдэлд итгэõ 
олон ниéтиéн итгэл нь “шүүõээр õэрэг, маргаанаа тºвиéг ñаõиñан баéр 
ñууринааñ шударгаар шиéдвэрлүүлнэ” гэñэн итгэл дээр ñуурилдаг. Тиéмээñ 
ñаéн шүүгч бол “талууд õэн бэ”, “маргаантаé аñуудал юу вэ” гэдгээñ үл 
õамааран õэрэг, маргаанд бодитоé, уõаалаг, õºндлºнгиéн баéр ñууринааñ 
õандаõ чадварыг эзэмшñэн баéõ ёñтоé. Шүүгч нь шүүõээр õэлэлцэгдэæ 
баéгаа үéл баримтыг авч үзэõдээ алагчлалгүé õандан, ººр ººр талуудын 
баéр ñуурьд ул ñуурьтаé õандаæ, эргэцүүлэн тунгааñны эцэñт үндэñлэлтэé 
бол õүлээн зºвшººрºõиéг эрмэлздэг баéõ нь чуõал. Тиéмээñ ХÌҮАБД-иéн  
1.3-р зүéлд тºвиéг ñаõиõ зарчмыг “õэрэг, маргааны аль нэг талыг 
ялгаварлан гадуурõаõгүé, түүнчлэн шүүгчиéн зүгээñ аливаа õууль зүéн 
аñуудал, түүниéг шиéдвэрлэõтэé õолбоотоé талуудын баéр ñууриéг 
бүрэн ñонñоõ, бодоæ эргэцүүлэõ, õүлээн зºвшººрºõ эрмэлзэлтэé баéõыг” 
оéлгоно гэæ анõ удаа тодорõоéлñон. 

Шүүгч ººриéнõºº õувиéн онцлогт иõээõэн õянамгаé õандаæ, õэт иõ 
дурладаг болон үзэн яддаг зүéлдээ татагдаõгүé баéõ нь түүниé тэñвэр 
тэвчээр, тºвиéг ñаõиõ чадвартаé õолбоотоé юм. 1921 онд нэрт шүүгч 
Бенæамин Кордозогиéн õэлñнээр “шүүгч õүн õувиéн нºлººнººñ эñõүл 
ººрт нь тулгарч баéгаа тодорõоé нºõцºл баéдлааñ урган гарñан нºлººнººñ 
аль болоõ ººриéгºº чºлººлæ, шүүõиéн шиéдвэриéг объектив элементэд 
тулгуурлан гаргадаг баéõ нь чуõал.” Түүнчлэн “шилдэг шүүгч бол õэцүү 
аñуудлыг аéдаñ õиéгээд алагчлалгүéгээр шиéдвэрлэõ, õүн бүрт шударга, 
тºвиéг ñаõин õандаõ, шударга ёñыг эрэлõиéлэõ, õэрэгæүүлэõ õүñэл, 
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õариуцлагатаé õºндлºнгиéн этгээд мºн гэñэн итгэлиéг олон ниéтэд 
тºрүүлæ, уг итгэлиéг õадгалаõын тºлºº баéнга чармаéдаг баéõ ёñтоé.”13

Өмгººлºгч юм уу, прокуророор аæиллаæ баéñан нэр дэвшигч 
нь ºмгººлºгч, эñõүл прокурорын баéр ñууринааñ аñуудалд õандаõааñ 
заéлñõиéæ, õºндлºнгиéн үнэлэгчиéн баéр ñууриéг баримтлаõ нь чуõал. 
Хэрэг маргааныг аль нэг талын баéр ñууринааñ õамгаалаõыг урьтал 
болгоõ буñ үéл баримтад бодит дүн шинæилгээ õиéõ чадвартаé баéõыг 
нэр дэвшигчээñ шаарддаг. Шүүгч õуульчиéн мэдлэг, ур чадвараа чин 
шударгаар õэрэгæүүлэõ бºгººд õэзээ ч õэрэг, маргааны аль нэг талын 
ºмгººлºгч шиг баéæ болоõгүé. 

Шүүгч зºвõºн тºвиéг ñаõигч тºдиéгүé аливаа аñуудлыг шударга ёñны 
дагуу шиéдвэрлэæ баéна гэñэн ñэтгэгдлиéг õэрэг, маргаанд оролцоæ 
баéгаа талуудад тºрүүлæ, зºв оéлголт ºгºõиéг õичээõ ёñтоé. Өºрººр 
õэлбэл, туõаéн шүүгчиéн аæиллаæ баéгаа шүүõэд õэрэг, маргааныг 
õянан шиéдвэрлэõэд оролцоæ баéгаа õэн бүõэн ººрñдиéнõ нь гаргаæ 
баéгаа шаардлага, таéлбарт анõааралтаé, шударга õандаæ, шүүн таñлаõ 
аæиллагааны тºвиéг ñаõиæ õараат буñ баéõ зарчим õэрэгæиæ баéна гэдэгт 
итгэлтэé баéõ нºõцºл бүрэлдэõ ёñтоé.

(5) Зарчимч чанар

Зарчимч чанар нь шүүгчиéн ёñ зүéн ººр нэгэн тулгуур юм. ХÌҮАБД-д 
зарчимч баéдлыг бүõ õуульчиéн баримтлаõ ниéтлэг зарчимд анõ удаа 
багтааñан (ХÌҮАБД-иéн 1.4-р зүéл) тºдиéгүé шүүгчиéн ёñ зүéн тулгуур 
зарчмын нэг болгоæ оруулñан. ХÌҮАБД-иéн 15.2-р зүéлд “Шүүгч нь шүүõ 
эрõ мэдлиéн… зарчимч [баéõ]… зарчмыг чанд баримтлаõ бºгººд [энэõүү 
зарчмыг] õэрэгæүүлэõ үéл аæиллагааг дэмæинэ” гэæ зааñан. Уг дүрмиéн 
15.2-р зүéлиéн 2 даõь õэñэгт зааñнаар “Шүүгч нь зоõиñгүé баéдал гаргаæ 
болоõгүé бºгººд тиéнõүү оéлгогдоõооñ заéлñõиéнэ” гэæ зааñан бºгººд 
“зоõиñгүé баéдал” гэдэгт шүүгчиéн зарчимч баéдлыг алдагдуулñан аливаа 
үéлдэл, эñ үéлдэõүéг багтаадаг.

Шүүгчиéн гаргаæ баéгаа шиéдвэр нь õүмүүñиéн амьдрал, эд õºрºнгº, 
нэр õүнд зэрэг үнэтэé цэнэтэé бүõэнд нºлººлæ баéдаг учрааñ туéлын 
зарчимч, нэн õариуцлагатаé аæиллагааг ямагт шаарддаг. ХÌҮАБД-иéн 
1.3-р зүéлд “зарчимч баéдал” гэæ “õууль болон энэ дүрэмд зааñан зарчмаа 
õэлбэрэлтгүé баримталæ үнэнч, шударга, ёñ зүéн ºндºр шаардлага 
õангаñан баéõыг” оéлгоно гэæ тодорõоéлñон. Энэõүү тодорõоéлолтод 
дарааõ õоёр шаардлага эн тэргүүнд багтаæ баéгаа юм.

Íэгд, Үндñэн õууль болон буñад õууль, ХÌҮАБД, Шүүгчиéн ёñ зүéн 
дүрэм, эдгээрт заагдñан аливаа зарчмыг үнэнчээр чандлан биелүүлдэг 

13 Lloyd A. Karmeier, Morton Denlaw, and Alfred M. Swanson, “What’s the Measure of Judicial Excellence?” 
(the Subcommittee on the Criteria for an Excellent Judge, ISBA Bench and Bar Selection Council, October 
2002), 2, http://www.isba.org/IBJ/oct02lj/p516.htm.
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баéõад оршино. Тодруулбал, õуульч õүниé эрõэм чанарыг õүндлэõ, буñдыг 
ялгаварлан гадуурõаõгүé баéõ зэрэг ººриéн баримталбал зоõиõ зарчмуудыг 
үнэнчээр мºрдºõ шаардлага ямагт тавигддаг. Өºриéн зарчимдаа үнэнч 
баéна гэдэг нь адил нºõцºл баéдалд адил зарчмыг тууштаé баримтална 
гэñэн үг юм. Өºрººр õэлбэл, аливаа õүниé гаргаæ баéгаа шиéдвэр, 
баéр ñуурь, үг, үéлдэл, эñ үéлдэõүé, зан ааш нь түүниé үнэт зүéл болñон 
зарчмууд, ертºнциéг үзэõ үзэлтэé уялдñан, зºрчилдººнгүé, тэдгээрт 
ниéцñэн баéвал бид уг õүниéг зарчимч гэæ õэлнэ. Баримталдаг зарчмууд 
нь гэнэт ººрчлºгддºг, ааш аягааñ нь õамаардаг бол зарчимч гэæ õэлэõгүé.

Зарчимч баéõын нэг үндñэн шинæ бол “õууль болон үéл баримтад 
õатуу тулгуурлаõ” юм.14 Өºрººр õэлбэл, шүүгч нь зоõиñгүé нºлººнд 
автаõгүéгээр (ººриéн õувиéн онцлог, улñ тºриéн гэõ мэт) үéл баримт 
болон түүнд õэрэглэгдэõ õуульд тулгуурлан шиéдвэр гаргадаг баéõ ёñтоé. 
Тиéмээñ ХÌҮАБД-иéн 15.1-р зүéлиéн 2 даõь õэñэгт “Шүүгч шүүõ эрõ 
мэдлиéг õэрэгæүүлэõдээ õууль болон шударга ёñонд заõирагдаæ õуулиéг 
õэрэглэнэ” гэæ зааñан.

Хоёрт, зарчимч баéдлын õүрээнд тавигдаæ баéгаа дараагиéн нэг чуõал 
шаардлага нь шүүгчиéн ёñ зүéтэé õолбоотоé юм. Ёñ зүéн ºндºр шаардлага 
õангаñан баéõыг нэр дэвшигчээñ шаарддаг бºгººд энэ нь ºргºн агуулгатаé. 
Шүүгч нь õуульчиéн мэргэæлиéн үéл аæиллагааны õамгиéн ºндºр ёñ 
зүéн шаардлага, ñтандартыг мºрддºг баéõ ёñтоé учрааñ иéм шаардлага 
õангаñан нэр дэвшигчиéг шүүгчээр ñонгоõын тºлºº Ерºнõиé зºвлºл болон 
Ìэргэшлиéн õороо аæиллаõ ёñтоé. Ёñ зүéн ºндºр шаардлага нь албаны 
болон õувиéн амьдралын аль алинд тавигддаг. Учир нь шүүгч õувиéн 
амьдралдаа ёñ зүéгүé баéна гэæ олон ниéтиéн ºмнº шүүмæлүүлбэл туõаéн 
шүүгч дүр эñгэгч болæ õувирна.15 

Ёñ зүéн ºндºр шаардлага гэдэгт үнэнч, шударга зэрэг чанарууд ордог. 
Үнэнч гэдэг нь ямагт үнэниéг õэлэõ, ººриéн үүрэгтээ чин ñэтгэлээñээ 
õанддаг бºгººд õудал õэлэõгүé, õуураõгүé, залилаõгүé, õулгаé õиéõгүé 
баéна гэñэн үг юм. Жишээ нь, шүүгч õүн õºрºнгº, орлого, ашиг ñонирõлын 
зºрчлºº õуульд зааñны дагуу үнэн зºв мэдүүлдэг баéõ үүрэгтэé. Үнэнч 
чанар нь туõаéн õүнд итгэõ ñуурь болдог. Тиéмээñ зарчимч õүн бол итгэл 
дааõуéц, наéдвартаé баéдаг. Øударга байх зарчимд дур зоргоор аашлаõгүé 
баéõ, õүниéг ялгаварлан гадуурõаõгүé баéõ, õууль, ёñ зүéд ниéцñэн зºв 
шиéдвэр гаргаõ, үéл аæиллагаа явуулаõ гэñэн оéлголтууд эн тэргүүнд 
багтдаг. Жишээлбэл, илэрõиé дур зоргын эñõүл ялгаварлан гадуурõñан 
шинæтэé шиéдвэр гаргаñан шүүгч шударга баéõ зарчмыг зºрчиæ баéгаа 
тул õариуцлага õүлээнэ. 

14 The Chicago Bar Association, “The Chicago Bar Association Guidelines for Judicial Selection,” 2; 
Karmeier, Denlaw, and Swanson, “What’s the Measure of Judicial Excellence?,” 2.

15 The Judicial Integrity Group, Commentary on the Bangalore Principles of Judicial Conduct, 2007, 74.
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Зарчимч шүүгч бол ñаéн, зºв зан чанартаé баéгаад зогñоõгүé уг зан 
чанар нь нугаршгүé, тогтвортоé баéõ ёñтоé. Өºрººр õэлбэл, õэцүү нºõцºл 
баéдалд баéñан ч ñаад бэрõшээлтэé тулгарñан ч шударга ёñны болон ёñ 
зүéн зарчмаа ººрчлºõгүé, зºрчиõгүé баéõ тэнõээтэé, õүчтэé зан чанарыг 
шаарддаг. Зарчимч õуульчиéг шүүгчээр томилоõ нь эн тэргүүниé зорилго 
баéõ ёñтоé. Учир нь зарчмаа итгэл үнэмшил болгоогүé, мºрддºггүé, үнэнч, 
шударга биш õүниéг шүүгчээр томилбол шүүõ болон шүүõ эрõ мэдэл 
бүõэлдээ õоõирч, нэр õүнд нь унаõ болно. Ìºн шүүõиéн тогтолцоонд итгэõ 
олон ниéтиéн итгэл алдагдаõ аюултаé.

(6) Õичээл зүтгэл

Хичээл зүтгэл гэдэг бол яг таг тодорõоéлолт ºгºõºд амаргүé, 
õарьцангуé утгатаé нэр томьёо юм. Өдºр тутмын аæилдаа нуõацтаé 
õандаæ, уéгагүé гүéцэтгэæ баéгаа олон арван æишээ нь õичээл зүтгэлиéн 
ердиéн илрэлүүд. Харьцангуé нэр томьёо учрааñ õичээл зүтгэлиéн утга нь 
ººр ººр нºõцºл баéдалд õэрõэн õэрэглэгдэæ баéгаагааñ õамаардаг. “Хичээл 
зүтгэл” гэдэг нь мэргэæлиéн үүргээ идэвõ, зүтгэлтэé гүéцэтгэõ буюу албан 
үүргиéн дагуу оногдñон аæлаа амæуулаõын тулд тууштаé чармаéõ гэæ 
тодорõоéлæ болно. Хэдиéгээр õичээл зүтгэл нь õºдºлмºрч чанартаé яг 
адилõан биш боловч баéнгын чармаéлт, анõаарал, шаргуу, цºõрºлтгүé, 
õянуур, уéгагүé, цуцашгүé занг багтаадаг.

Шүүõээр шиéдвэрлэгдэõ õэрэг, маргааны тоо ºндºр баéгаа нь õичээл 
зүтгэлтэé õүниéг шүүгчээр ñонгоõын чуõлыг илтгэæ баéна. Хичээл 
зүтгэлиéн ач õолбогдлыг АÍУ-ын Иллиноéñ муæиéн Дээд шүүõ дарааõ 
баéдлаар тодорõоéлñон: “Шүүгч шүүгчиéн үүргээ гүéцэтгэõдээ чамбаé 
баéõ õэрэгтэé. Ìаргагч талууд, тангарагтнууд, ºмгººлºгчдиéн õэн õэниéõ 
нь õувьд цаг õугацаа бол үнэтэé зүéл. Тэрээр ººртºº чамбаé зан, õичээл 
зүтгэлиéг дадал болгон тºлºвшүүлээгүé бол шүүõиéн үéл аæиллагаанд 
ñэтгэл õанамæгүé баéдлыг үүñгэдэг.”16 Ìонгол Улñын õувьд ХÌҮАБД-иéн  
1.7-р зүéлд õичээл зүтгэл гаргаõ үүргиéг бүõ õуульчдад õүлээлгэñэн нь 
шүүгчид ч нэгэн адил õамаараõ юм. ХÌД-иéн 1.7-р зүéлд õичээл зүтгэл 
гаргаõ үүргиéг дарааõ баéдлаар тодорõоéлñон: “Хуульч нь мэргэæлиéн 
үéл аæиллагаандаа чин ñэтгэлээñээ õандаõ бºгººд õүчин чармаéлт гаргаæ, 
шуурõаé, зоõион баéгуулалттаé аæиллана.” Шүүгч õичээл зүтгэлтэé 
аæиллаõын тулд аæилдаа чин ñэтгэлээñээ õандаõ, õүчин чармаéлт гаргаõ, 
зоõион баéгуулалттаé, шуурõаé аæиллаõ зэрэг õэд õэдэн дадлыг эзэмшñэн 
баéõ õэрэгтэé гэдэг нь энэ тодорõоéлолтооñ õарагдаæ баéна. 

Аæилдаа чин сэтгэлээсээ хандах нь õичээл зүтгэлиéн нэг тал бºгººд 
энэ нь аæлаа гүéцэтгэõиéн тулд õангалттаé, зарим тоõиолдолд илүү цаг 
зарцуулаõ эрмэлзэлтэé баéна гэñэн үг. Аливаа аæилд чин ñэтгэлээñээ 

16 The Chicago Bar Association, “The Chicago Bar Association Guidelines for Judicial Selection,” 5.
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õандаõ болон ñэтгэл гаргаõгүé õандаõ õоёрыг ºдºр тутмын ярианд бид 
ялгаæ үздэг. Жишээ нь, нэг õэñэг аæилчид явган õүниé замыг ñтандартын 
дагуу овон товонгүé, тэгш õэмтэé, чанартаé барьдаг. Харин нºгºº õэñэг 
аæилчид яг адилõан материал ашиглаæ, адилõан õугацаанд овон товон, 
õазгаé муруé, чанаргүé зам барьæ õотын гоо үзэмæиéг муутгаæ тºñвиéн 
мºнгиéг үргүé зараад зогñоõгүé муу уñны нүõниé таглааг õэтэрõиé дор 
баéрлуулан явган зорчигч бүдэрч õºлºº õугалаõ зэрэг эрñдэл үүñгэдэг. 
Эõниé аæилчдыг бид аæилдаа ñэтгэл гаргаñан баéна гэæ õэлдэг бол 
дараагиéнõыг нь ямар ñэтгэлгүé õүмүүñ вэ гэдэг. Учир нь, õоёр тºрлиéн 
аæилчдын гүéцэтгэлиéн ялгаа нь õºрºнгº мºнгºндºº биш õарин уг 
аæилдаа õандаæ буé õандлагад баéдаг. Үүнтэé адилаар шүүгчиéн албан 
үүрэгтээ чин ñэтгэлээñээ õандана гэдэг бол шүүгчиéн гаргаæ баéгаа 
шиéдвэр нь маргааны талуудад амин чуõал гэæ үнэн голооñоо үзэæ 
туõаéн аñуудалд бүрэн анõаарал õандуулаõ, шударга шиéдвэр гаргаõ, 
õуулиéг зºв таéлбарлаõ, нотлоõ баримтыг бодитоé үнэлэõиéн тºлºº чадаõ 
чинээгээрээ аæиллаõыг õэлдэг. Жишээлбэл, шүүгч нь яллагдагчиéг цагдан 
õориõ туõаé тогтоолыг батлаõ эñэõиéг шиéдвэрлэõдээ Эрүүгиéн баéцаан 
шиéтгэõ туõаé õуульд зааñан цагдан õориõ үндэñлэл баéна уу гэдгиéг ñаéн 
нягталæ шалгаагүé, эñõүл шиéдвэрлэõ гэæ баéгаа õэргиéнõээ материалтаé 
õангалттаé ñаéн танилцалгүéгээр шүүõ õуралд орñон бол түүниéг 
шүүгчиéн үүрэгтээ чин ñэтгэлээñээ õандñан гэõгүé бºгººд õичээл зүтгэл 
гаргаõ үүргээ зºрчñºн гэæ үзнэ. 

Хичээл зүтгэл нь хүчин чармайлт гаргах буюу õиéõ ёñтоé аæлаа 
тууштаé, тогтвортоé õиéõиéг шаарддаг. Өºрººр õэлбэл, шүүгч нь 
эñэргүүцэл, бэрõшээл, таагүé баéдал биé болñон эñэõээñ үл õамааран 
шүүгчиéн үүргээ гүéцэтгэõиéн тºлºº õичээн аæиллаõ үүрэгтэé. Шүүгч нь 
зоõиõ æурмын дагуу õуваарилагдан ирñэн õэргиéг ээдрээтэé эñэõ, олон 
ниéтиéн ñанаа бодолд ниéцэõ эñэõ зэргээñ үл õамааран õуулиéн дагуу 
шиéдвэрлэõ үүрэгтэé. Гэõдээ шүүгчиéн õүчин чармаéлт гаргаõ үүрэг 
нь түрэмгиé аашлаõгүé баéõ, õянан шиéдвэрлэõ аæиллагаанд оролцоæ 
баéгаа õүн бүриéн эрõэм чанарыг õүндэтгэæ эелдэг, мэргэæлиéн түвшинд 
õарьцаõ үүргээñ түүниéг чºлººлºõгүé.

Хичээл зүтгэлтэé шүүгч гэдэг бол ñаéн зоõион баéгуулагч мºн. 
Зохион байгуулалттай ажиллах гэæ цагиéг зºв õуваарилаõ, аñуудлыг ач 
õолбогдлоор нь эрэмбэлэõ, ººриéн туñлаõ аæилтнуудыг дээд зэргиéн 
үр ашигтаé аæиллуулаõ ур чадвартаé баéõыг õэлдэг. Өºрººр õэлбэл, 
заõиргааны бүõ үүргээ зоõиõ ёñоор гүéцэтгэдэг баéõ õэрэгтэé. Шүүгч 
нь аñуудал туñ бүриéг мэргэæлиéн шаардлага õангаõуéц түвшинд 
шиéдвэрлэõиéн тулд ººриéн аæлын ачааллыг зоõицуулаõ ёñтоé. 
Жишээлбэл, шүүгч аæлын ачааллаа зоõицуулæ чадаагүéгээñ õэрэг бүрт 
õангалттаé анõаарал тавьæ шаардлагатаé мэдлэг, ур чадвараа гаргалгүéгээр 
õэргиéг буруу шиéдвэрлэõ нь õичээл зүтгэл гаргаагүéн илрэл юм. Тиéмээñ 
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шүүгчиéн аæлыг амæилттаé, чанартаé гүéцэтгэõэд аæлын үр дүнтэé 
зоõион баéгуулалт чуõал баéдаг.

Ìаргалдагч талууд, тэдниé ºмгººлºгчид, гуравдагч этгээд, шүүгч õэн 
õэниéõ нь õувьд цаг õугацаа үнэтэé õүчин зүéл учрааñ шүүгч нь албан үүргээ 
аль болоõ шуурхай гүйцэтгэх ёñтоé. Энэ нь товлоñон õугацаандаа аæлаа 
амæуулæ гүéцэтгэõ, аæлын цагиéн õуваариéг чанд ñаõиõ чадвартаé баéõыг 
шаарддаг. Шуурõаé баéõын үндñэн шинæ бол õуулиар тогтооñон болон 
маргалдагч талуудад амлаñан õугацааг чанд мºрдºõ тºдиéгүé шүүгчиéн 
үүргээ аль болоõ õурдан биелүүлэõ явдал юм. Туõаéлбал, шүүгчид итгэõ 
олон ниéтиéн итгэлиéг õадгалаõын тулд шүүгч шүүõ õуралдааныг цагт нь 
нээдэг баéõ, шиéдвэр гаргаõ, гомдол õүлээн аваõ зэрэг õуулиар тогтооñон 
õугацааг ягштал баримтлаõ шаардлагатаé. Аñуудлыг шиéдвэрлэлгүé õоéш 
тавиõ нь маргалдагч талууд болон шүүгчтэé õарилцаæ буé буñад õүмүүñиéн 
дургүéцлиéг õамгиéн иõ тºрүүлдэг. Цаг õугацаа алдаõ эñõүл нºõцºл 
баéдал ººрчлºгдºõ нь маргалдагч аль нэг талын ашиг ñонирõолд ñºргººр 
нºлººлдºг. Жишээ нь, õариуцагчиéн эд õºрºнгиéг нэõэмæлэлиéн үниéн 
дүнгиéн õэмæээгээр битүүмæлэõ шүүõиéн шиéдвэриéг цаг алдалгүé аваõгүé 
бол туõаéн аñуудлаар шүүõиéн шиéдвэр гарñан ч биелэгдэõ боломæгүé 
болæ, зоõигчиéн эрõ зүéн баéдал дордоõод õүрнэ. Түүнчлэн талуудын 
ашиг ñонирõолд нºлºº үзүүлээгүé ч гэñэн үндэñлэлгүéгээр аливаа аñуудлыг 
õоéшлуулаõ нь талууд, тэдниé ºмгººлºгч, буñад этгээдиéг буõимдуулæ, 
шүүгчид итгэõ итгэлиéг бууруулдаг. Гэõдээ мэргэæлиéн үéл аæиллагаагаа 
шуурõаé явуулаõ үүрэг нь шаардлагатаé тоõиолдолд талуудын эрõ, ашиг 
ñонирõлыг зºрчиõгүéгээр õянан шиéдвэрлэõ аæиллагааг õоéшлуулаõыг 
õязгаарлаõгүé. Эцэñт нь, аæлын бэлтгэл бол шуурõаé аæиллаõ шаардлагыг 
õангаõад нºлººлæ баéдаг чуõал õүчин зүéлүүдиéн нэг мºн. Хууль тогтоомæ, 
шүүõиéн шиéдвэрүүдиéг ñудлаõ, анализ õиéõ зэрэг урьдчилñан бэлтгэл 
нь шуурõаé аæиллагаанд нºлººлººд зогñоõгүé аñуудалд нуõацтаé õандаæ, 
ул ñуурьтаé дүгнэлт, шиéдвэр гаргаõад ч нºлººлдºг. Энэ мэтчилэн шүүгч 
аливаа аñуудалд нягт нямбаé õандаæ, аñуудал нэг бүрт анõаарал õандуулæ, 
õиéõ зүéлээ бүрэн дүүрэн õиéæ гүéцэтгэõ ёñтоé.

Шүүгч õичээл зүтгэлиéг ººртºº дадал болгон тºлºвшүүлэõгүé бол 
шүүгчиéн мэргэæлиéн үéл аæиллагаанд ñэтгэл õанамæгүé баéдлыг 
үүñгэõэд õүрдэг. Шүүгч нь шиéдвэрлэæ баéгаа бүõ õэрэгтээ чин ñэтгэл 
гаргаæ, аæлаа õугацаанд нь чанартаé гүéцэтгэõиéн тулд õүчин чармаéлт 
гаргаæ зоõион баéгуулалттаé, шуурõаé аæиллаõ нь талуудын эрõ, õууль 
ёñны ашиг ñонирõлыг õамгаалаõ, шударга ёñыг тогтооõ, туõаéн шүүгч 
тºдиéгүé ниéт шүүõэд итгэõ олон ниéтиéн итгэлиéг нэмэгдүүлэõ, 
шүүгчиéн нэр õүндиéг дээшлүүлэõ урьдач нºõцºл болдог. Хууль зүéн 
үéлчилгээ үзүүлæ баéõдаа эñõүл прокуророор аæиллаæ баéõдаа õичээл 
зүтгэл гаргаæ баéñан õуульч шүүгчээр томилогдвол шүүгчиéн аæилдаа мºн 
õичээл зүтгэл гаргана гэæ наéдаæ болно. 
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(7) Олон нийттэй харилцах чадвар

Шүүгч нь шүүõиéн туõаé олон ниéтиéн оéлголтыг ñаéæруулаõад 
õамгиéн тоõиромæтоé баéр ñуурь дээр аæиллаæ баéгаа õуульч юм. Иéмээñ 
шүүгч нь шүүõиéг олон ниéттэé õолбоõод чиглэñэн тºрºл бүриéн үéл 
аæиллагаанд идэвõтэé оролцоæ баéõ нь чуõал. ХÌҮАБД-иéн 1.13-р зүéлд 
шүүгч нь шүүгчиéн албан үүргээ “бодитоé, шударгаар õэрэгæүүлэõэд 
ñаад болоõгүé, õараат буñ, зарчимч баéдлыг нь алдагдуулаõгүé 
тоõиолдолд” “õууль зүéн õичээл зааõ, ñургалт явуулаõ, ñудалгаа, эрдэм 
шинæилгээниé аæил õиéõ, иргэниé боловñролын, ñаéн үéлиéн, эñõүл 
эрүүл мэндиéн баéгууллагын зоõион баéгуулñан ниéтэд туñтаé үéл 
аæиллагаанд оролцоõыг эрмэлзэнэ” гэæ туñгаñан. Îлон ниéтэд чиглэñэн 
үéл аæиллагаанд шүүгч оролцñоноор шүүõ болон олон ниéт аль аль 
нь õоæдог. Ялангуяа олон ниéтиéн үéл аæиллагаанд оролцоõ нь õэрэг, 
маргааны талууд болон ºмгººлºгчдºд тулгамдаæ баéгаа, тэдниé ñанааг 
нь зовооæ баéгаа аñуудлын талаар илүү олон талтаé, гүнзгиé оéлголт 
аваõ, ингэñнээрээ тэдгээрт илүү мэдрэмæтэé õандаõ боломæиéг шүүгчид 
олгодог. Íºгºº талааñ, шүүõиéн аæлын ачаалал мºн чанарыг оéлгоõ 
олон ниéтиéн оéлголт нэмэгдэæ, шүүõиéг дэмæиõ õандлага ч ºñºõ ач 
õолбогдолтоé. 

Эргэцүүлэл, үндэñлэл ñаéтаé шиéдвэр гаргаõын тºлºº уéгагүé 
аæиллаæ, шүүгчиéн үүргээ ñаéтар гүéцэтгэõэд шаардагдаõ цаг 
õугацааг зарцуулдаг баéõын зэрэгцээ олон ниéтэд шүүõиéг 
оéлгуулаõын тºлºº õичээõ нь зүéтэé. Иéм ч учрааñ олон ниéтиéн 
аæил нь шүүõиéн õиéõ ёñтоé аæлуудын тоонд зүé ёñоор ордог. 
Шүүгчид олон ниéтиéн ñан õºмрºгиéг ашиглаñан, ниéтиéн эрõ 
мэдлиéг õэрэгæүүлñниéõээ тºлºº ард түмниé ºмнº õариуцлага 
õүлээдэг баéõ õэрэгтэé.17 

(8) Øүүгчийн зан төлөв

Шүүгч бол õуульчдын дунд үлгэр дууриал болоõ õүн. Тэд шүүõиéн 
аæилтнууд тºдиéгүé шүүõээр үéлчлүүлæ баéгаа õүн бүриéн õувьд биеэ 
авч яваõ уур амьñгалыг бүрдүүлдэг. Хуульчид, олон ниéтиéн тºлººлºгч, 
шүүõиéн аæилтантаé õарилцаõ õэрэгцээ шүүгчиéн ºмнº ямагт тулгардаг. 
Шүүгчиéн энэõүү õарилцаа нь эрõ зүéн тогтолцоонд итгэõ итгэлиéг 
õадгалаõад голлоõ үүрэг гүéцэтгэдэг баéна. Тиéмээñ шүүгчиéн зан тºлºв 
гэñэн оéлголтын дор багтаæ баéгаа тодорõоéлоõод амаргүé атлаа нэн 
чуõал чанаруудыг шүүгч ººртºº шингээñэн баéõ ёñтоé. Эдгээр чанарыг 
õүлээн зºвшººрºõ нь тэдгээриéг тодорõоéлоõооñоо илүү амарõан ч 
баéæ магадгүé гэæ үздэг. Учир нь, шүүгчиéн зан тºлºв гэдэгт õуульч õүн 

17 N. Heffernan, “What Makes a Good Judge?,” IJA Rep. 14 (Spring 1982): 4, 8.
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1. Шүүгчид нэр дэвшигчийг үнэлэх шалгуур

татгалзаõын аргагүé ñаéн чанаруудыг багтаан оéлгодог. Туõаéлбал, õүниé 
мºñ чанар, тэñвэр тэвчээр, уõаалаг, уян õатан зан чанарыг зºвõºн õуулиéн 
ñалбарт тºдиéгүé ниéгмиéн буñад бүõ ñалбарт ч чуõалчилñаар ирñэн билээ. 
Шүүгчид эдгээр чанар õэрõэн тºлºвшñºниéг үнэлэõ нь туõаéн шалгаæ 
баéгаа õүниé шиéдвэрт ñуурилдаг õэдиé ч нэр дэвшигчиéн зан тºлвиéг 
үнэлэõэд эдгээр чанарууд нь õэмæүүр болæ ºгдºг. 

Шүүгчиéн эрõ зүéн баéдлын туõаé õуулиéн 4.1.9-д шүүгчид нэр 
дэвшигч нь “буñдын ñаналд õүндэтгэлтэé õандаæ, шүүмæлэлиéг 
бодитоéгоор õүлээн авч, ººриéн баéр ñууриéг оéлгомæтоé таéлбарлаõ 
зэрэг аñуудлыг шиéдвэрлэõэд шаардлагатаé зан чанартаé баéõ” ёñтоé 
гэæ зааñан. “...зэрэг аñуудлыг шиéдвэрлэõэд шаардлагатаé зан чанартаé 
баéõ” гэæ õуульчилñан нь шүүгчиéн зан чанар дээрõээр õязгаарлагдаõгүé 
гэдгиéг илэрõиéлæ буé õэрэг юм. Туõаéлбал, тэвчээртэé, эелдэг, тууштаé, 
ая эвиéг ологч, энэрэнгүé, шиéдэмгиé, даруу, уян õатан, õүниéг оéлгоõ 
зэрэг чанарууд шүүгчиéн зан тºлºвт õамаардаг. Ìºн ХÌҮАБД-иéн 15.9-д  
зааñнаар шүүгч нь “биеэ зºв авч яваõ” бºгººд “õэргиéн оролцогч, 
иргэдиéн тºлººлºгч, шүүõиéн аæилтан болон албан үүргиéн дагуу 
õарилцаæ баéгаа буñад этгээдтэé õүлээцтэé, õүндэтгэлтэé õарилцаõ” зан 
чанарыг ººртºº тºлºвшүүлñэн баéõ үүрэгтэé.

Шүүгчид баéõ ёñтоé чанаруудын нэг бол õүндлэл õүлээõ чанар юм. 
Эрõэмлэн õүндлэгдэõиéн тулд шүүгч нь шүүõ õуралдааны танõимд õянан 
шиéдвэрлэõ аæиллагааны õэм õэмæээг ñаõиулæ, õянан шиéдвэрлэõ 
аæиллагааг õүндэтгэл тºрүүлэõүéц, чин шударгаар удирдан явуулаõ бºгººд 
тºвиéг ñаõиñан, уõаалаг үндэñлэлээр нотлогдñон шиéдвэр гаргадаг баéõ 
ёñтоé. Түүнчлэн шүүгч эвлэг зантаé, таéван атлаа ººртºº бат итгэлтэé баéæ 
чадñанаар буñдын õүндэтгэлиéг õүлээнэ. Ýвлэг гэдэг нь буñад õүмүүñиéн 
мэдрэмæ-ñэтгэгдлиéг таниõтаé õолбоотоé бºгººд буñдад дургүéцэл тºрүүлэõ, 
тэдниé ñэтгэлиéг зовооõ зүéл õэлэõгүé, õиéõгүéгээр õарилцаõ чадвар. Өºрººр 
õэлбэл, “ººртºº болон буñдад õарилцан ñаéõан мэдрэмæ (ñэтгэгдэл) тºрүүлэõ 
чадвар юм.”18 Шүүгч иéм чадвартаé эñэõиéг мэдэõ нэг арга бол туõаéн õүн 
ººриéн удирдлагад аæилладаг õүнтэé õэрõэн õарилцаæ баéгааг (баéñныг) 
тодруулаõ явдал билээ. Эрõ мэдлиéг õэрэгæүүлэõдээ эелдэг, õүндэтгэл 
тºрүүлэõүéц баéõ чадвар бол шүүгчиéн зан тºлвиéн чуõал чанар юм. Тайван 
баéõ гэдэг нь ñэтгэлиéн түгшүүр, уур õилэн болон ñэтгэл õºдлºлиéн буñад 
õүчтэé илрэлүүдэд үл автаõ, эñõүл õаруулаõгүé баéõ чадвар юм. Энгиéнээр 
õэлбэл шүүгчиéн үг яриа, үéл õºдлºл дºлгººн, тогтуун баéõ ёñтоé гэñэн үг. 

Бусдыг ойлгодог байх нь шүүгчид баéвал зоõиõ зан тºлвиéн чуõал 
чанаруудын нэг. Шүүõиéн ºмнº буé õэн бүõниé мэдрэмæ, нºõцºл баéдлыг 
мэдэрч оéлгоõ, маргаан үүñгэæ баéгаа аñуудал бүр маргалдагч талуудын аль 
алинд нь чуõал гэдгиéг õүлээн зºвшººрºõ чадвараар туõаéн шүүгч буñдыг 
оéлгоõ чадвартаé эñэõ нь тодорõоéлогддог. 

18 The Chicago Bar Association, “The Chicago Bar Association Guidelines for Judicial Selection,” 8.
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Шүүгчээр аæиллаõ õүн тэвчээртэй, хүлээцтэй зан чанартаé баéõ 
ёñтоé. Тэвчээр гэдэг бол õүнд õэцүү нºõцºлд амарõан уурлаæ уцаарлаõгүé, 
уурлаæ, баярлаñан ч ñэтгэл õºдлºлдºº үл õºтлºгдºõ, ил гаргаõгүéгээр, 
тэнцвэрээ ямагт õадгалæ, таéван баéõ чадвар юм. “Амæилттаé аæиллаæ 
баéгаа ºмгººлºгч бүр шүүгчээр аæиллаõад шаардагдаõ тэñвэр тэвчээртэé 
баéæ чаддаггүé.”19 Íэр дэвшигч нь тэвчээргүé, õүлээцгүé зантаé бол 
шүүгчид баéвал зоõиõ зан тºлвиéн шаардлага õангаõгүé баéна гэñэн 
үг. Шүүгчиéн зан тºлºвт õамаараõ шинæүүд нь шүүгчиéн чиг үүргээр 
тодорõоéлогддог. “Шүүгчиéн чиг үүрэг нь бие биеиéнõээ эñрэг чиглэñэн 
ашиг ñонирõлын зºрчлиéг шиéдвэрлэõ учрааñ ºмгººлºгч, прокурор, 
тангарагтан, гэрчтэé бүгдтэé нь таéван, эелдэг õарьцаæ, маргаантаé 
аñуудлаар талуудын баéр ñуурь, ñаналыг бүрэн ñонñоæ, эргэцүүлэн тунгааæ, 
үндэñлэлтэé бол õүлээн зºвшººрºõиéг эрмэлздэг баéõыг шүүгчиéн зан 
тºлºв шаарддаг.”20 Ýелдэг баéõ гэдэг нь буñад õүмүүñиéг õүниéõ нь õувьд 
(õүниé эрõэм чанарыг нь) õүндэлæ, буñдын õүñэл, мэдрэмæ, бодолд 
анõааралтаé õандаæ õарьцаõыг õэлэõ ба буñдыг гомдооõгүé, ñэтгэл 
ñанаагаар унагаõгүé баéõыг õичээõ явдал юм. Түүнчлэн тогтуун (even-
tempered) атлаа тууштаé (firm); уян õатан (open-minded) гэõдээ шиéдвэрт 
õүрэõиéг эрмэлздэг, үүндээ õүрч чаддаг баéõ (decisive); ººртºº итгэлтэé 
(confident) боловч биеэ тооñон (egocentric) биш баéõ ёñтоé. Тогтуун 
гэдэг нь амарõан уурлаæ, ñэтгэлээр унаõгүé баéõ чанар юм. Тууштай гэæ 
ººриéн баримталдаг зарчимд үнэнч, амарõан õувирч ººрчлºгддºггүé зан 
чанарыг õэлнэ. Зарчимч шүүгчид зан тºлвиéн тууштаé чанар бүрэлдэн 
õэвшñэн баéõ магадлал иõ ºндºр. Учир нь, зарчимч зан чанартаé õүн 
аливаа тоõиолдлын нºлººллººñ ангид баéõ чадвар ñаéтаé баéдаг. Уян 
хатан гэдэг нь ººр ººр ñанаа бодлыг ñонñоõ, бодоæ эргэцүүлэõ, õүлээн 
зºвшººрºõ эрмэлзэл, чадвартаé баéõыг õэлдэг. Туõаéн шүүгчиéн үéл 
аæиллагааны явцад эдгээр чанар нь ººр õоорондоо нягт уялдаатаé илэрч 
баéдаг. Жишээ нь, тогтуун, тууштаé, уян õатан зантаé баéна гэдэг бол 
уурлаæ гуниõыг урьтал болгоõгүéгээр, аливаа аñуудалд зарчимч баéр 
ñууринааñ õандаõыг эрõэмлэн уг зарчмааñ õазаéлгаõ аливаа нºлººлºлд 
үл автаõ, талуудын эñрэг тэñрэг баéр ñуурь, ñанаа бодлыг тэвчээртэé 
ñонñоæ, үндэñлэл нотолгоо ñаéтаé шиéдвэрт õүрэõ, үндэñлэл муутаé ñанал 
дүгнэлтүүдиéг үл õэрэгñэõ, эелдгээр татгалзаõ чадвартаé баéõ зэрэг олон 
чанарын нариéн õоñлолын илэрõиéлэл юм. 

Шүүгчиéн зан тºлвиéн иéм дотоод зоõицолдлогоо, нариéн шүтэлцээ 
нь түүниé ñудлаõ ñэдэв, шиéдвэрлэõ аñуудлын õүрээ ºргºн баéдагтаé 
ч õолбоотоé. Шүүгчид нэр дэвшигч ººриéн мэдлэг, туршлагааñ ангид 
баéгаа зүéлиéг үл анзаараõ, үгүéñгэõ зэргээр ºрººñгºл õандаõгүéн тулд 
тодорõоéгүé, шинэ мэдээ баримтыг ñудлан эзэмшиõ õүñэл, чадвартаé баéõ 

19 Marla N. Greenstein, “Evaluating Ethics and Temperament,” November 15, 2013.

20 The Chicago Bar Association, “The Chicago Bar Association Guidelines for Judicial Selection,” 3.
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õэрэгтэé. Түүнчлэн шударга ёñны мэдрэмæиéг удирдлага болгоñон тогтуун 
ааш шүүгчид нэн чуõал. Энэ чанар нь адармаатаé аñуудалд ñаруул уõаанаар 
õандаæ аливаа “ºдººн õатгалга,” õºндлºнгиéн нºлººлºлд автаõгүé баéõад 
түүнд туñ болдог. 

Аливаа зүéлиéн õэр õэмæээг тааруулаõ чадвар ч шүүгчиéн зан 
тºлвиéн баñ нэг чуõал тал юм. Хуулиéг дээдлэõиéн зэрэгцээ õуулиéн 
заñаглал тогтонги биш, ººрчлºгдºн õºгæиæ баéдаг гэдгиéг уõаараõ, õянан 
шиéдвэрлэõ аæиллагаанд шүүгчиéн үүрэг чуõал гэдгиéг уõамñарлаõын 
зэрэгцээ шударга ёñыг õангаõ болон талуудын эрõиéг õамгаалаõ нь түүнээñ 
ч чуõал гэдгиéг õүлээн зºвшººрдºг баéõ нь “хэр хэмжээг тааруулах” гэñэн 
оéлголтын агуулгад багтдаг. 

Шүүгчиéн зан тºлвиéг бүрдүүлэгч чанаруудын ººдººñ уг зан тºлºвт 
үл ниéцэõ ñºрºг чанаруудыг эñрэгцүүлэн тодорõоéлоõ нь аñуудлын мºн 
чанарыг оéлгоõод дºõºм үзүүлэõ илүү уõаалаг алõам баéæ болоõ юм. Шүүгч 
биеэ тооñон (arrogance), тэвчээргүé (impatience), ñүрæин (pomposity), 
чалчаа (loquacity), түргэн ууртаé (irascibility), дур зоргоороо (arbitrary), 
дарангуé (tyranny) зангүé баéõ ёñтоé гэæ үздэг.21 Хүн ººриéгºº буñдааñ 
чуõалд тооцñоны улмааñ буñадтаé бүдүүлэг, эелдэг буñ õарьцаõ эñõүл 
буñдыг үл тоомñорлоõ зэргээр илэрч баéгаа зан тºлвиéг биеэ тоох гэдэг. 
Харин амарõан уурлаæ, дургүéцэõ ба үүниéгээ илэрõиé õаруулаõ õандлагыг 
тэвчээргүй зан гэнэ. Өºриéгºº буñдааñ дээгүүр тавьæ, энэ баéдлаа иõэвчлэн 
нуршуу, албарõаг үг яриагаар илэрõиéлэõ, буñдааñ илүү гэñэн ñэтгэгдэл 
тºрүүлэõиéг оролдоæ баéгаа нь сүржин зан юм. Чалчаа гэдэг бол õэтэрõиé 
иõ яриõ õандлагатаé баéõыг õэлдэг. Ìонголчууд иéм õүниéг “ам õуураé 
баéæ чаддаггүé”, “õагарõаé õэнгэрэ” õэмээн егººдºæ нэрлэдэг ба чалчаа 
õүниé үг үнэ цэнэ муутаé баéдаг гэæ үздэг учрааñ түүниéг тºдиéлºн 
оéшоодоггүé. Хэтэрõиé амарõан бачимдаæ, буõимдаõыг түргэн уур гэнэ. 
Уõаанаараа мэдрэмæээ õянаõ чадваргүé, ñэтгэл õºдлºлºº зоõицуулан 
æолоодоæ ñураагүé õүмүүñ ñэтгэлдээ ниéцээгүé ºчүүõэн зүéлээñ болæ 
дүрñõиéн уурлаõ õандлагатаé баéдаг. Дур зорго гэдэг бол уõаалаг үндэñлэл, 
шударга ёñ, аñуудлын дотоод тогтолцоо-шүтэлцээ, зорилго, тºлºвлºгºº 
зэрэгт ñуурилаагүé õарин õувь õүниé гэнэтиéн õүñэл, эñõүл тоõиолдлын 
ñонголтоор õиéгдэæ баéгаа үéл аæиллагаа, шиéдвэр, зан үéл юм. Ямар 
нэгэн õориг õязгаарыг (õууль зүéн, шударга ёñны болон ёñ ñуртаõууны 
зэрэг) õаргалзаõгүéгээр буñдын ашиг ñонирõлыг үл оéшоон õºñºрдүүлэõ 
баéдлаар эрõ мэдлиéг õэрэгæүүлæ баéгаа зарим тоõиолдлууд бол дур 
зоргоор авирлаæ баéгаагиéн илрэл юм. Дарангуй зан гэдэг бол эрõ мэдлиéг 
õэрэгæүүлэõдээ шударга, уõаалаг буñ, эñõүл õэрцгиé баéõыг õэлдэг. Хувь õүн, 
гэр бүл, ниéгмиéн õарилцаанд гарч баéгаа аливаа дарангуéлал, õүчирõиéлэл 
нь õэн нэг буюу õэñэг õүмүүñиéн явцуу үзэл, бүдүүлэг авирт буñдыг õүчээр 
ниéцүүлэõ гэñэн явуургүé оролдлогын илрэл баéдаг.

21 Ìºн тэнд



30

(9) Õамтран ажиллах чадвар

ШЭЗБТХ-иéн 4.1.9-д зааñан “аñуудлыг шиéдвэрлэõэд шаардлагатаé 
зан чанар” гэдэгт õамтран аæиллаõ чадварыг багтааõааñ ººр аргагүé. Даваõ 
шатны (давæ заалдаõ болон õяналтын шатны) шүүõиéн шүүгчид õамтын 
зарчмаар шиéдвэр гаргадаг. Жишээ нь, даваõ шатны шүүõиéн шүүгчдиéн 
үндñэн үүрэг бол эрõ зүéн аñуудлыг õэлэлцэõ, õуулиéн утгыг илэрõиéлэõ 
юм. Энэ ниéтлэг зорилго нь шүүõ эрõ мэдлиéг нэгэн инñтитут гэæ үзэæ 
түүниé зарчимч баéдалд үнэнч баéõыг шаарддаг. Тиéмээñ даваõ шатны 
шүүгч нь õамтран аæиллаæ баéгаа буñад шүүгчдиéн зүгээñ гарч баéгаа янз 
бүриéн ñаналыг оéлгоõ, õүндэтгэõ õэрэгтэé. Хувь õүниéõээ õувьд маргаõ 
зүéл аль болоõ бага баéõ õэрэгтэé ба õарилцан буулт õиéõ урлагт ñуралцаõ 
нь чуõал. Шүүмæ, зºвлºгºº ºгºõиéн зэрэгцээ буñдын ñанал, шүүмæиéг 
õүлээн аваõ чадвар бол õарилцан буулт õиéõ урлагиéн нэг õэñэг юм. Үүнтэé 
õолбогдуулан ШЭЗБТХ-иéн 4.1.9-д шүүгч нь “буñдын ñаналд õүндэтгэлтэé 
õандаæ, шүүмæлэлиéг бодитоéгоор õүлээн авч, ººриéн баéр ñууриéг 
оéлгомæтоéгоор таéлбарлаõ” зан чанартаé баéна гэæ зааñан баéна. 

“Саéн шүүгч болоõод юу нºлººлдºг вэ?” гэñэн аñуултад нэгэн шүүгч 
дарааõ зүéлиéг онцолñон баéдаг:

Даваõ шатны ñаéн шүүгч бол ººриéгºº илүү том зүéлиéн õэñэг 
буюу õянан шиéдвэрлэõ аæиллагааны нэг õэñэг гэдгээ õүлээн 
зºвшººрдºг. Тиéмээñ зºвõºн ººриéнõºº ñанал тºдиéгүé ººриéн 
аæилладаг шүүõээñ гарч баéгаа бүõ шиéдвэриéн чанарт анõаардаг. 
Энэ зорилгод õүрэõиéн тулд тэрээр õарилцан буулт õиéõ урлагиéг 
эзэмшñэн баéдаг, ººрººр õэлбэл зºвлºгºº ºгч баñ авч чаддаг. 
Гэõдээ ººриéн зарчимд õэзээ ч буулт õиéдэггүé. Тэрээр ººриéн 
õамтрагчиéн ñанаа бодлыг аль болоõ нуõацтаé авч үздэг бºгººд 
үнэõээр ñанал зºрºõ зүéл баéвал түүниéгээ илэрõиéлдэг. Шүүõиéн 
үéл аæиллагааг õүндэтгэн үзэõ шалтгаангүéгээр õоéшлуулаõыг 
зºвтгºõ үндэñлэл баéõгүé гэдгиéг мэддэг учрааñ ººриéн ñанал, 
туñгаé ñаналыг ч гэñэн аль болоõ õурдан буñад шүүгчид тараадаг.22

Хамтран аæиллаõ зарчим нь анõан шатны шүүõиéн шүүгчдэд баñ 
õамаатаé. Учир нь, буñад шүүгчтэéгээ õамтран аæиллаõ шаардлага анõан 
шатны шүүгчдиéн ºмнº мºн тулгардаг. Шүүгчиéн õамтран аæиллаõ чадвар 
зºвõºн õянан шиéдвэрлэõ аæиллагаагаар õязгаарлагддаггүé, буñад ñалбарын 
мэргэæилтнүүд, иргэд, олон ниéттэé õарилцаõ явцад ч мºн шаардагддаг. 

(10) Øийдэмгий чанар

Íэг талааñ, õичээл зүтгэлиéн нэг чуõал тал бол шиéдэмгиé чанар бºгººд 
энэ нь анõан шатны тºдиéгүé даваõ шатны шүүгчдэд чуõал юм. Íºгºº 

22 S. Roberts, “What Makes a Good Judge?,” IJA Rep., Spring 1982, 8.
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талааñ, ШЭЗБТХ-иéн 4.1.9-д зааñан “аñуудлыг шиéдвэрлэõэд шаардлагатаé 
зан чанар” гэдэгт шиéдэмгиé чанар багтдаг. Шиéдэмгиé чанар гэдэг бол 
аливаа аñуудлыг õурдан, тодорõоé шиéдэõ чадвар юм. Хэрэг, маргааныг 
õянан шиéдвэрлэõ аæиллагааг урагш явуулаõын тулд шүүгч нь эргэлзээ 
тээнэгэлзэлгүé, итгэл тºгñ шиéдвэрт õүрэõ эрмэлзэл, чадвартаé баéõ ёñтоé. 
Анõан шатны шүүгчдэд энэ чадвар нэн шаардлагатаé. 

Анõан шатны шүүõиéн шүүгчид õэрэг, маргааныг õянан шиéдвэрлэõ 
аæиллагааны явцад гаргаñан õүñэлт, гомдол, ñаналтаé õолбоотоé 
шиéдвэриéг шуурõаé гаргаõ шаардлага тавигддаг. Үндэñлэл 
ñаéтаé шиéдвэриéг õурдан гаргаõ нь õэрэг, маргааныг õянан 
шиéдвэрлэõ аæиллагааг урагш аõиулаõын зэрэгцээ аæлын ачаалал 
õуримтлагдаõааñ ñэргиéлэõэд ч туñ дºõºм болдог. Хууль болон үéл 
баримтыг õурдан оéлгоæ, ºмгººлºгчиéн дэвшүүлэн тавьñан аñуудалд 
итгэлтэé, эргэлзээ тээнэгэлзээгүé õариу ºгºõ чадвар бол шүүгчиéн 
шиéдэмгиé чанарын илрэл мºн. Шүүгч õүн õэцүү, ээдрээтэé 
аñуудлын учрыг олæ, зоригтоé шиéдвэр гаргаõыг õичээн аæиллаõын 
зэрэгцээ гаргаñан шиéдвэртээ тууштаé баéõ нь чуõал.23 

Даваõ шатны шүүгчдэд ч мºн шиéдэмгиé чанар нэн чуõал. Тэд õянан 
шиéдвэрлэõ аæиллагаа явуулаõдаа шүүõиéн шиéдвэриéг дэмæиõ, эñõүл 
эñэргүүцэõ ñаналын үндэñлэлиéнõээ урьдчилñан тºñлиéг боловñруулан 
тарааõ ёñтоé. Холбогдоõ шиéдвэриéг түргэн шуурõаé гаргаõ эñэõ нь 
тэдниé шиéдэмгиé чанартаé õолбоотоé юм. 

(11) Удирдан зохион байгуулах чадвар

Ерºнõиé шүүгчээр аæиллаõ õуульчид шүүгчээр аæиллаõ шалгуур õангаñан 
баéõааñ гадна удирдан зоõион баéгуулаõ чадвар эзэмшñэн баéõ шаардлагатаé. 
Тиéмээñ ШЭЗБТХ-иéн 7.1.3-т ерºнõиé шүүгч нь “удирдан зоõион баéгуулаõ 
авьяаñ, манлаéлаõ ур чадвартаé” баéна гэæ зааñан. Туõаéлбал, бүõ шатны 
шүүõиéн ерºнõиé шүүгчид нэр дэвшигчдиéг дарааõ чадварыг эзэмшñэн 
эñэõиéг үнэлæ дүгнэнэ: õариуцлага шилæүүлэõ, аæил õуваарилаõ, õяналт 
тавиõ, шүүõиéн аæилчдын цаг, ур чадварыг уõаалгаар ашиглаõ, õүмүүñтэé 
õарилцаõ. Эдгээр чадвар Ерºнõиé шүүгчиéн албан тушаал õашиæ баéгаа 
õүмүүñт нэн шаардлагатаé боловч õуульд зааñан õугацааны дотор õянан 
шиéдвэрлэõ аæиллагааг явуулаõ үүргээ биелүүлэõиéн тулд шүүгчээр аæиллаæ 
баéгаа õүн ч эдгээр чадварыг эзэмшñэн баéõ õэрэгтэé. Түүнчлэн шүүгчид 
эвлэрүүлэн зуучлаõ аæиллагааг удирдаõ шаардлага гарч ирæ баéгаа бºгººд 
үүниé тулд õэрэг, маргааныг шүүõиéн буñ замаар шиéдвэрлэõ æурмын талаар 
мэддэг баéõ нь чуõал юм. Тиéмээñ ШЭЗБТХ-иéн 4.1.9-д зааñан шүүгчээñ 
“аñуудлыг шиéдвэрлэõэд шаардлагатаé зан чанар” гэдэгт удирдан зоõион 
баéгуулаõ чадварыг багтаан оéлгодог. 

23 Greenstein, Handbook for Judicial Nominating Commissioners, 77.
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Аливаа аæлыг богино õугацаанд бага цаг õүч зарцуулан, уõаалаг 
оновчтоé аргаар шиéдвэрлэõэд буñдын õүч нººциéг зºв зоõицуулан 
аæиллаæ, ººрºº үлгэрлэõ замаар ºндºр үр дүнд õүргэõ чадвар бол 
шүүгчиéн удирдан зоõион баéгуулаõ чадварын илрэл билээ. 

Зоõион баéгуулаõ үéл аæиллагаагаа ач õолбогдлоор нь эрэмбэлэõ, 
заõиргааны шинæтэé тодорõоé үүргүүдиéг буñдад шилæүүлэõ, 
шүүõиéн аæилчдын цаг, ур чадварыг уõаалгаар зоõицуулан 
ашиглаõ зэрэг чадварууд энд багтдаг. Түүнчлэн õэрэг, маргааны 
материал, бичиг баримтыг эрэмбэ, эмõ цэгц ñаéтаé баéлгаõ, 
баéгууллагын үéл аæиллагааны талаарõ мэдээлэлтэé цаг туõаéд нь 
танилцаæ, дүн шинæилгээ õиéõ чадвартаé баéõ õэрэгтэé юм.24 

(12) Õүмүүстэй харилцах чадвар

ШЭЗБТХ-иéн 4.1.9-д зааñан шүүгчээñ “аñуудлыг шиéдвэрлэõэд 
шаардлагатаé зан чанар” гэдэгт õүмүүñтэé õарилцаõ чадварыг оруулдаг. 
Учир нь, õэрэг, маргааныг õянан шиéдвэрлэõ аæиллагааг õарилцааны ур 
чадваргүéгээр тºñººлºõиéн аргагүé юм. Ìэдээллиéг оновчтоé аргаар 
илэрõиéлэõ, ам аæлын нэгдлиéг õангаõ, шүүõ үéл аæиллагаанд оролцоæ 
баéгаа талууд бие биеэ зºв оéлгоõ, эндүү ташаа мэдээлэл ºгºõººñ 
ñэргиéлэõ, нуõацтаé баéõ зэрэг нь õарилцааны ур чадварааñ иõээõэн 
шалтгаалдаг. Иéмээñ бүõ шатны шүүгчид, ялангуяа ерºнõиé шүүгч 
õарилцаõ ур чадварыг ñаéтар эзэмшñэн баéõ ёñтоé. Ерºнõиé шүүгч нь 
шүүõиéн заõиргааны аæилтан болон буñад шүүгчиéг удирдаõдаа тэдниéг 
ñэдэлæүүлэõ замаар гаднааñ зааварлан заõираõ буñ, õувь õүниé ººриéн 
дотоод идэвõ ñанаачилгыг ºрнүүлэн аæиллаõад чиглэñэн үр дүнтэé 
аргуудыг õэрэглэæ дадñан баéõ õэрэгтэé юм. Холбогдоõ мэдээллиéг зºв 
аваõ, ºгºõ, õэлæ ярьæ баéгаа зүéлээ аæил õэрэг болгоõ, õамтран аæиллаæ 
баéгаа õүмүүñээ зºв танин мэдэõ зэрэг нь õарилцааны нэн чуõал талууд. 
Харилцааны эдгээр талыг зоõиñтоé õоñлуулñнаар аæилтнуудынõаа аæлын 
чанар гүéцэтгэлиéг зºв õянан дүгнэõ, тэдэнд õариу мэдээлэл ºгºõ боломæ 
бүрддэг. Эдгээр нь ñаéн удирдагчиéн үр дүнтэé õарилцааны илрэл юм. 

Харилцан зºвшилцºõ тактик бол õарилцаõ ур чадварын нэг чуõал 
илрэл мºн. 

Ерºнõиé шүүгч нь буñад шүүгчиéг удирдаõ, зºвшилцºлд õүрэõиéн 
тулд ñаéн зуучлагч баéõ õэрэгтэé болдог. Жишээлбэл, шүүгчид 
шүүõиéн заõиргаатаé õолбоотоé зºрүүтэé баéр ñуурьтаé баéвал 
ерºнõиé шүүгч õарилцан буулт õиéõиéг уриалæ, аñуудлыг 
ñºргºлдºõ буñ õамтран õэлэлцэõ замаар шиéдвэрлэõэд õандуулаõ 
ёñтоé.25 

24 Ìºн тэнд, 78

25 Ìºн тэнд
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Буñадтаé õарилцаõ ур чадвар бүõ шатны шүүгчиéн õувьд чуõал 
гэдгиéг дээр онцлон тэмдэглэñэн билээ. Жириéн шүүгчид ч гэñэн 
ººрñдиéн туñлаõ, нариéн бичгиéн даргын аæлыг õянан шалгаæ, аæлын 
гүéцэтгэлиéнõ нь талаар үнэлгээ, зºвлºмæ ºгºõ, буñад шүүгч болон 
шүүõиéн заõиргааны аæилчид, иргэд, олон ниéттэé õарилцаõ шаардлага 
ºдºр тутам тулгарч баéдаг. 

(13) Бодитой, ухаалаг хандах

Хуульчиéн мэргэæлиéн үéл аæиллагаанд баримтлаõ дүрмиéн 1.4-р  
зүéлиéн 1.7-д “бодитоé, уõаалаг õандаõ” нь õуульчиéн мэргэæлиéн үéл 
аæиллагаанд баримтлаõ ниéтлэг зарчим õэмээн анõ удаа зааñан. Уõаалаг 
õандаõ зарчим нь гурван үндñэн утгатаé. 

Íэгд, õүñэл, тачаал, уур, ºñ õонзон зэрэг ñэтгэл õºдлºлººñ илүү 
оюун уõаанд заõирагдаõ гэñэн утгатаé. Хуульч нь зºвõºн õүñэõ, тачаадаõ, 
уурлаõ, ºñºрõºõ зэрэг мэдрэмæид заõирагдаæ уõааныг умартаæ болоõгүé. 
Туõаéлбал, прокурор нь урьд үүññэн тааламæгүé õарилцаатаé эñэõээñ үл 
õамааран ºмгººлºгч бүртэé мэргэæлиéн түвшинд, õүндэтгэлтэé õарилцаõ 
үүрэгтэé (ХÌҮАБД-иéн 12.4-р зүéлиéн 2 даõь õэñэг). Түүнчлэн прокурор, 
эñõүл шүүгч нь ººриéн албан үүргээ биелүүлэõдээ муу ºдºр, õараал 
зэрэг муõар ñүñэгт автаæ, аñуудлыг õуульд зааñнааñ ººрººр шиéдвэрлэæ 
болоõгүé. Жишээ нь, прокурор тодорõоé яллагдагч ººрт нь õараал 
õиéæ магадгүé гэæ бодоод түүнд илүү õºнгºн ял тºлºвлºõ, õэргиéг нь 
õэрэгñэõгүé болгоõ зэргээр давуу баéдал олгоæ болоõгүé. Шүүгч зооñны 
õоёр талыг талуудаар ñонгуулæ, зооñоо õаяæ ялñан талд (æишээ нь, тоо 
бууñан талд) нь õэргиéг шиéдвэрлэæ үл болно. 

Хоёрт, уõаалаг баéõ гэдэг нь үндэñлэлтэé баéõ гэñэн утгатаé. Бодитоé 
баéõ гэдэг нь тодорõоéлæ буé үéл баримтыг бодит баéдалд аль болоõ 
ниéцүүлэõ, нотлоõ баримтад тулгуурлан үéл баримтыг тодорõоéлоõ 
гэñэн утгатаé. Уõаалаг гэдэг нь бодитоé баéõ гэñэн зарчмыг багтааõ 
бºгººд илүү ºргºн агуулгатаé. Шүүгч нь õэргиéг õянан шиéдвэрлэõдээ 
нотлоõ баримтад үндэñлэн үéл баримтыг тодорõоéлоõ, õуулиéг õамгиéн 
үндэñлэлтэéгээр таéлбарлаñан таéлбарт үнэнч баéæ, уõаалаг үндэñлэлүүдэд 
тулгуурлан шиéдвэрээ гаргаæ үүниéгээ таéлбарлаõ õэрэгтэé. Ìºн 
ХÌҮАБД-иéн 4.1-д уõаалаг õандаõ зарчмын үндэñлэлтэé баéõ гэñэн утга 
ºмгººлºгчиéн мэргэæлиéн үéл аæиллагаанд õэрõэн õэрэглэгдэõ талаар 
дарааõ баéдлаар зааñан: “Өмгººлºгч õууль зүéн болон үéл баримтын 
талаар үндэñлэл бүõиé шаардлага, таéлбар гаргана.”

Гуравт, уõаалаг гэдэг оéлголт нь зºв, шударга, зүé ёñны гэñэн ñанааг 
баñ илэрõиéлдэг. Сэргэлэн болон уõаалаг õоёрыг ялгаõ õэрэгтэé.26 Уõаантаé 
õүн бол буñад õүмүүñтэé õамтран аæиллаõдаа бүõ õүмүүñиéн õувьд шударга 

26 Энэ ñанааг анõ Кант гаргаæ ирñэн бºгººд орчин үеиéн улñ тºриéн филоñофид танилцуулñан õүн 
бол Жон Роулñ юм. 
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гэæ õүлээн зºвшººрч болоõуéц зарчмуудыг ñанал болгоõ болон буñдааñ 
тиéм ñанал гараõад õүлээн зºвшººрºõºд бэлэн баéдаг. 

Шударга ёñны зарчмуудыг буñад õүмүүñ дагана гэæ үзэæ баéгаа 
тоõиолдолд ººриéнõºº ашиг ñонирõлыг туõаéн нºõцºлд õоéш 
тавиад ч гэñэн эдгээр зарчимд үнэнч баéõ õэрэгтэé гэдгиéг 
уõаалаг õүмүүñ оéлгоæ õүлээн зºвшººрдºг. Буñад õүмүүñиéн õувьд 
уõаалаг гэæ õүлээн зºвшººрºõүéц шударга õамтын аæиллагааны 
зарчмуудыг ñанал болгоõгүé, эñõүл эдгээрт үнэнч баéõгүé бол 
энэ нь уõаалаг биш õэрэг. Íүүрэн дээрээ тиéм зарчмуудыг ñанал 
болгоæ, үнэнч баéгаа юм шиг боловч нºõцºл баéдал ººрчлºгдºõºд 
тэдгээриéг зºрчиõºд бэлэн баéõ нь уõаалаг буñ баéõааñ ч дор явдал 
билээ. Гэõдээ энэ нь уõаалаг биш ч ñэргэлэн биш гэñэн үг биш. 
Учир нь, зарим õүн туõаéн нºõцºлд илүү улñ тºриéн эрõ мэдэлтэé, 
эñõүл давуу баéдалд баéæ болно. Бүр адил тэгш õүмүүñиéн õувьд 
ч гэñэн туõаéн нºõцºл баéдалд биé болñон давуу баéдлыг ашиглаõ 
нь ñэргэлэн явдал баéæ магадгүé.27 

Өдºр тутмын амьдралдаа бид энэ ялгааг аæигладаг. Өºрт баéгаа давуу 
баéдлыг ашиглаæ баéгаа нь ñэргэлэн õэрэг боловч уõаалаг биш гэдгиéг бид 
оéлгодог. Саруул уõаанаар шүүн тунгаавал ñэргэлэн баéõааñ илүүтэé уõаалаг 
баéõыг бид ёñ ñуртаõууны идеал гэæ õардаг. Уõаалаг, ñэргэлэн õоёрын ялгааг 
уул уурõаéн бизнеñ õиéдэг А ба Б гэñэн õоёр õүниé æишээн дээр авч үзье. 
А бол зºвõºн ашиг олоõыг зорилго болгодог бºгººд аль болоõ татварааñ 
заéлñõиéõ, баéгаль орчны нºõºн ñэргээлт õиéõгүé орõиõ, туõаéн орон 
нутгиéн иргэдиéн ñаéн ñаéõан аæ баéдал болон аæилчдынõаа эрүүл мэнд, 
аюулгүé баéдал, ниéгмиéн аñуудалд аль болоõ бага мºнгº зарцуулаõ замаар 
ашгаа нэмэгдүүлэõиéг чуõалчилдаг. Харин Б нь ашиг олоõын зэрэгцээ 
õуульд зааñны дагуу татвараа үнэн зºв мэдүүлæ тºлºõ, баéгаль орчныг 
нºõºн ñэргээõ, орон нутгиéн õºгæилд õºрºнгº оруулаõ, õºдºлмºриéн õуульд 
зааñнаар аæилчдынõаа ºмнº õүлээñэн наад заõын үүргээ биелүүлэõиéг 
õичээæ аæилладаг. Бид А-г ñэргэлэн гэæ õэлдэг бол Б-г уõаантаé гэæ õэлдэг. 

А-гиéн õувьд зорилгодоо õүрэõ нь л чуõал бºгººд буñдын эрõ, õууль 
ёñны ашиг ñонирõлыг õаргалзаõ шаардлагагүé. Б-гиéн õувьд зорилгодоо 
õүрэõдээ буñдын эрõ, õууль ёñны ашиг ñонирõлыг зоõиõ ёñоор õаргалзаæ 
үздэг. Эндээñ дүгнэõэд уõаалаг баéõ гэдэг нь буñдын õувьд ñанал нэгдэõүéц, 
эñõүл буñад õүмүүñ үндэñлэлиéг нь õүлээн зºвшººрч болоõуéц зүéл 
баéна. Ерºнõиéдºº уõаалаг õүн бол буñад õүмүүñиéг õүниé ёñоор õүндэлæ 
õарьцдаг гэæ õэлæ болно. Өºрººр õэлбэл, буñад õүмүүñиéг õэзээ ч зºвõºн 
арга õэрэгñэл гэæ õанддаггүé, õарин ямагт зорилго гэæ õанддаг. Хүн бүрт 
õүниé эрõэм чанар биé гэæ õүлээн зºвшººрдºг. Энэ нь ёñ ñуртаõууны 
õувьд õүн бүр тэгш гэдгиéг õүлээн зºвшººрч буéн илрэл юм. 

27 John Rawls, Justice as Fairness: A Restatement, ed. Erin Kelly (Belknap Press, 2001), 7.
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Уõаалаг õүн шударга баéдаг тул õуульч õүн уõаалаг баéõ зарчмыг 
баримтлаõын тулд шударга ёñны зарчмуудыг чанд мºрдºõ ёñтоé. Жишээлбэл, 
ºмгººлºгч, прокурор нь шүүõэд үнэниéг мэдүүлэõ (ХÌҮАБД-иéн 4.3-р зүéл), 
эñрэг талд шударга õандаõ (ХÌҮАБД-иéн 4.4-р зүéл), õянан шиéдвэрлэõ 
аæиллагааны õэм õэмæээг ñаõиõ (ХÌҮАБД-иéн 4.5-р зүéл) зэрэг үүрэг 
õүлээдэг. Шүүгчиéн õувьд баримтлаõ ёñтоé õамгиéн чуõал зарчмуудын нэг бол 
шударга ёñ бºгººд гагцõүү õуульд үндэñлэн шударга ёñыг тогтооõ явдал юм. 
Тиéм ч учрааñ ХÌҮАБД-иéн 15.1-д “Шүүгч шүүõ эрõ мэдлиéг õэрэгæүүлэõдээ 
õууль болон шударга ёñонд заõирагдаæ, õуулиéг õэрэглэнэ,” 15.2-т “Шүүгч нь 
шүүõ эрõ мэдлиéн бие дааñан, зарчимч, тºвиéг ñаõиõ зарчмыг чанд баримтлаõ 
бºгººд эдгээр зарчмыг õэрэгæүүлэõ үéл аæиллагааг дэмæинэ” гэæ зааñан. 

(14) Íийгмийн ухамсар

Талуудын эрõтэé õолбоотоé болон буñад аñуудлыг шиéдвэрлэñэн 
шүүõиéн шиéдвэрүүд нь заримдаа олон ниéтиéн бодлогын õүрээ рүү 
ороõод õүргэдэг. Тиéмээñ шүүõэд тулгардаг ниéгмиéн аñуудлуудыг мэдэæ, 
оéлгодог баéõ нь шүүгчиéн үүргээ ñаéн гүéцэтгэõэд туñалдаг. Үүниé тулд 
нэр дэвшигчиéн õүниé эрõ, õэрэгцээнд мэдрэмæтэé õанддаг эñэõиéг 
шалгаõ õэрэгтэé.28

Шүүгч нь õуулиéг ниéгмиéн аñуудлыг шиéдвэрлэõ õэрэгñэл гэдгээр 
õэрõэн ашиглаæ болоõ, түүниé õязгаар нь юу вэ гэдгиéг мэддэг баéõ 
ёñтоé. Îлон ниéтиéн бодлого шаардагдаæ баéгаа аñуудал бүр дээр õуулиéг 
оéлгоõ номлол ººрчлºгдºõ шаардлагагүé. Хууль нь ºнгºрñнººñ ирээдүé 
үе рүү тогтвортоé үéлчилæ, урьдчилан мэдэæ болоõуéц баéõыг õуулиéн 
заñаглал шаарддаг. Гэвч шүүгч нь õууль болон түүниéг õүмүүñт õүргэõ 
үéлчилгээг ñаéæруулаõ ñонирõолтоé баéõ нь чуõал. Шаардлагатаé үед 
õууль зүéн номлолд ººрчлºлт оруулаõ, ниéгмиéн ººрчлºгдºн õувьñаæ 
баéгаа нºõцºл баéдалд ниéцүүлэн õуулиéг илүү ñаéнаар таéлбарлаõ, 
шударга ёñны оéлголтуудыг õºгæүүлэõ эрмэлзэлтэé баéõ нь шүүгчиéн 
үүрэг юм.29 Жишээлбэл, тодорõоé тºрлиéн гэмт õэргиéн õººн õэлэлцэõ 
õугацааг Эрүүгиéн õуулиар тогтооñон тоõиолдолд уг õугацаа ºнгºрñниé 
дараа туõаéн õэргиéг õянан шиéдвэрлэõ аæиллагаа явуулдаггүé. Энэ нь 
урт õугацаа ºнгºрч õэргиéн үéл баримт бүдгэрñэн үед гэмт õэрэг үéлдñэн 
õэмээн буруутгагдаõааñ õувь õүниéг õамгаалаõ ач õолбогдолтоé. Ìºн õººн 
õэлэлцэõ õугацаа нь õууль ñаõиулагчид гэмт õэргиéн шинæтэé үéлдэл, эñ 
үéлдэõүéг мºрдºн шалгаõ аæиллагааг шуурõаé явуулаõ õºшүүрэг болæ 
ºгдºг. Хэдиé тиéм боловч бүõ õэрэг, маргаанд õººн õэлэлцэõ õугацаа 
үéлчилнэ гэæ оéлгоæ болоõгүé. Туõаéлбал, шүүгчиéн ёñ зүéн зºрчилд õººн 
õэлэлцэõ õугацаа үéлчлэõгүé (эñõүл 4-5 æил зэрэг õººн õэлэлцэõ õугацаа 

28 The Chicago Bar Association, “The Chicago Bar Association Guidelines for Judicial Selection,” 8.

29 Greenstein, Handbook for Judicial Nominating Commissioners, 75.



36

тогтооõ) баéõ æишиг олон ардчилñан улñад баéдаг. Үүниé үндэñлэлиéг 
Ìонгол Улñын Шүүõиéн ёñ зүéн õороо дарааõ баéдлаар таéлбарлаñан:

Учир нь, õººн õэлэлцэõ õугацаа ºнгºрñºн... тºдиé шалтгаанаар 
шүүгчээр аæиллаõ ёñ зүéн ºндºр шаардлагыг õангаõгүé гэдгиéг 
илэрõиé нотолñон зºрчлиéг Шүүõиéн ёñ зүéн õороо õянан 
шиéдвэрлэõгүé баéвал шүүгчиéн ёñ зүéн зºрчил гарñан туõаé 
гомдлыг заавал õянан үзэõ, шалгаõ, шиéдвэрлэõ õуулиар õүлээñэн 
үүргээ зºрчиõ болно. Улмаар зºвõºн õараат буñ, шударга, тºвиéг 
ñаõиæ аæиллаõ чадвартаé õуульчдыг шүүгчээр аæиллуулна гэñэн 
Үндñэн õуулиéн зарчмыг үгүéñгэæ олон ниéтиéн шүүõ эрõ мэдэлд 
итгэõ итгэлиéг алдагдуулна.30

Ìºн шүүгчиéн аæил бол шүүгчиéн эрõ биш, õарин олон ниéтиéн итгэл 
дээр тулгуурлаñан эрõ мэдэл юм. Шүүгч олон ниéтиéн итгэлд õарш ноцтоé 
ёñ зүéн зºрчил гаргаñан боловч үүндээ õариуцлага õүлээõгүéгээр шүүгчиéн 
аæлаа үргэлæлүүлэн эрõлэõ нь шүүõэд итгэõ олон ниéтиéн итгэлиéг 
алдагдуулæ шүүõиéн нэр õүндиéг унагадаг. Тиéм ч учрааñ ШЭЗБТХ-д 
шүүгчиéн ёñ зүéн зºрчлиéн õººн õэлэлцэõ õугацааг заагаагүé. Гэвч 2014 оны 
Шүүгчиéн ёñ зүéн дүрмиéн 5.1-р зүéлиéн 3 даõь õэñэгт “зºрчил гарñнааñ 
õоéш 6 ñарааñ илүү õугацаа ºнгºрñºн бол ñаõилгын шиéтгэл ногдуулæ 
болоõгүé” гэæ зааñан. Энэõүү заалтад үндэñлэн Заõиргааны õэргиéн давæ 
заалдаõ шатны шүүõ нь шүүгчиéн ёñ зүéн зºрчил гарñнааñ õоéш 6 ñар 
ºнгºрñºн л бол уг маргааныг õэрэгñэõгүé болгоæ баéна.31 Шүүгчиéн ёñ зүéн 
зºрчил нь õэчнээн ноцтоé эñõүл õэн ч маргаõааргүé илэрõиé нотлогдñон 
эñэõээñ үл õамааран õººн õэлэлцэõ õугацаа ºнгºрñºн гэñэн шалтгаанаар 
зºрчил гаргаñан шүүгчиéг õариуцлагааñ чºлººлæ баéна. Гэвч õººн õэлэлцэõ 
õугацаа шүүгчиéн ёñ зүéн зºрчилд үéлчлэõ үү, шүүгчид ººрñдиéнõºº ёñ зүéн 
зºрчилд зориулан õэт богино õººн õэлэлцэõ õугацааг тогтооõ нь зºв үү, õººн 
õэлэлцэõ õугацаа õэр зэрэг урт баéõ ёñтоé вэ32 гэñэн урьд ºмнº эргэлзэæ 
баéгаагүé шинэ аñуултуудад үндэñлэлтэé õариулаõгүéгээр шүүгчиéн 
ёñ зүéн зºрчлиéг амæилттаé õянан шиéдвэрлэæ, шүүõэд итгэõ олон 
ниéтиéн итгэлиéг õамгаалæ чадаõгүé. Шударга ёñны үүднээñ шаардлагатаé 
тоõиолдолд õººн õэлэлцэõ õугацааны туõаé тогтñон номлолыг ч ººрчлºõºд 
бэлэн баéõ нь шүүгчиéн чуõал чанар мºн.

30 Баянгол дүүргиéн шүүõиéн /õуучин нэрээр/ шүүгч Р.Алтантуяад ñаõилгын шиéтгэл ногдуулаõ 
туõаé Шүүõиéн ёñ зүéн õорооны 2014 оны 7-р ñарын 3-ны ºдриéн 32 дугаар магадлал

31 Жишээ нь, Саõилгын шиéтгэл ногдуулñан Шүүõиéн ёñ зүéн õорооны магадлалын туõаé 
Заõиргааны õэргиéн давæ заалдаõ шатны шүүõиéн 2014 оны 10-р ñарын 18-ны ºдриéн 7 дугаар 
магадлал

32 Үндñэн õуулиéн цэциéн гишүүниé ёñ зүéн зºрчилд õººн õэлэлцэõ õугацаа үéлчлэõ эñэõ аñуудлыг 
товч õэлэлцñэн дарааõ ºгүүллиéг үзнэ үү: Î.Ìºнõñаéõан, Цэцийн гишүүнд хариуцлага хүлээлгэх 
асуудалд хийсэн дүн шинжилгээ, хууль дээдлэх ёс (õууль зүéн эрдэм шинæилгээ, ñудалгаа, 
практикиéн улирал тутмын ñэтгүүл) Хууль зүéн үндэñниé õүрээлэн, 2014 он, №02 (48), õуудаñ 7-22



37

2.  Шүүгчийг сонгон шалгаруулах 
тогтолцоо

2.1. Шүүгчиéг ñонгон шалгаруулаõ үе шат

М онгол Улñад шүүгчиéг ñонгон шалгаруулаõ, томилоõ аæиллагаа нь 
2012 оны ШЭЗБТХ болон 2013 оны ШСШЖ-д зааñнаар дарааõ еñºн 

үе шаттаé: (1) Шүүгчиéн орон тоог зарлаõ, (2) Íэр дэвшигч материалаа 
Аæлын албанд ирүүлэõ, (3) Аæлын албанааñ материалыг нягтлан шалгаæ, 
бүртгэõ эñэõиéг шиéдвэрлэõ, (4) Бүртгэñэн нэр дэвшигчдиéг ниéтэд 
мэдээлэõ, (5) Ìэргэшлиéн õороо нэр дэвшигчиéн талаар үнэлгээ õиéõ,  
(6) Хуульчдын õолбоо нэр дэвшигчиéн талаар дүгнэлт гаргаõ, (7) Ерºнõиé 
зºвлºл нэр дэвшигчиéн талаар дүгнэлт гаргаõ, (8) Ерºнõиé зºвлºл нэр 
дэвшигчиéн нэриéг Ерºнõиéлºгчид ºргºн мэдүүлэõ, (9) Ерºнõиéлºгч 
шүүгчиéг томилоõ. 

Энэ õэñэгт эдгээр үе шат туñ бүриéг товч таéлбарлаæ, Ìонгол Улñад 
шүүгчиéг ñонгон шалгаруулаõ аæиллагаа õэрõэн явагддаг талаар тоéмлон 
õаруулаõ болно.

(1) Øүүгчийн орон тоог зарлах. Шүүгчиéг ñонгон шалгаруулаõ 
аæиллагаа нь шүүгчиéн ñул орон тоо биé болñноор эõэлдэг. Ерºнõиé 
шүүгч ººриéн шүүõ дээрõ ñул орон тооны талаар Ерºнõиé зºвлºлд 
мэдэгдэõ бºгººд Ерºнõиé зºвлºл энэõүү мэдэгдлиéг õүлээн авñнааñ õоéш 
аæлын 10 ºдриéн дотор õэвлэл мэдээллиéн õэрэгñлээр нэр дэвшигчиéг 
бүртгэõ туõаé зарыг ниéтэлæ, цаõим õуудñандаа баéрлуулна (ШЭЗБТХ 
10-р зүéл). Энэõүү зар нь шүүгчиéн ñул орон тоонд нэр дэвшүүлэõ болзол, 
шаардлага, æурам, нэрээ дэвшүүлэõиéг õүññэн этгээдиéн ºргºдлиéг 
õүлээн аваõ, бүртгэõ, шалгаруулаõ õугацаа, æурам, газрын туõаé мэдээллээñ 
бүрдэнэ. Сонгон шалгаруулалт зарлаõ туõаé Ерºнõиé зºвлºлиéн даргын 
тушаал гарна.

(2) Íэр дэвшигч материалаа Ажлын албанд ирүүлэх. Үндñэн õуулиéн 
51.3, ШЭЗБТХ-иéн 4-7-р зүéлд зааñан болзол, шаардлага õангаñан шүүгч, 
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õуульч нь шүүгч, ерºнõиé шүүгчиéн албан тушаалд нэрээ дэвшүүлэõ 
эрõтэé. Íэр дэвшигч нь ШЭЗБТХ-иéн 11.2-т зааñан баримт бичгиéг 
бүрдүүлэн Аæлын албанд ирүүлнэ. Шүүгчиéн ñонгон шалгаруулалтад 
бүртгүүлэгчид нь ººриéн õаягиéн мэдээлэл, тºрñºн огноо, газар, 
региñтриéн дугаар, наñ, õүéñ, нэрээ дэвшүүлæ буé шүүõ, албан тушаал, 
гэр бүлиéн баéдал, боловñрол, мэргэшил, мэргэæлиéн болон буñад 
баéгууллагын гишүүнчлэл, õэвлүүлñэн бүтээл, шүүгчиéн албан тушаал, улñ 
тºриéн үéл аæиллагаа, õарьяалал, багшлаõ болон õууль зүéн аæил, цаашид 
олоõ орлого, ашигтаé õолбоотоé аñуултуудад õариулñан мэдээллиéг 
Аæлын албанд ºгнº.

(3) Ажлын албанаас материалыг нягтлан шалгаж, бүртгэх эсэхийг 
шийдвэрлэх. ШСШЖ-ын 2.5-д зааñнаар Аæлын алба нь нэр дэвшигчиéн 
талаарõ дарааõ баримт бичгиéг õолбогдоõ баéгууллагуудааñ авч нягтлан 
шалгана: (1) Ял шиéтгүүлæ баéгаагүé, шүүгчид нэр дэвшиõ үед гэмт õэрэгт 
õолбогдоогүé, ñэæигтэн, яллагдагчаар татагдаагүé туõаé; (2) Хуульчиéн 
мэргэæлиéн үéл аæиллагаа эрõлэõ зºвшººрºл болон туñ үéл аæиллагааг 
эрõэлæ баéгаа õугацааны туõаé; (3) Буñдад õугацаа õэтэрñэн зээлиéн 
ºр, тºлбºргүé туõаé; (4) Эрõэлñэн аæил, нэр õүнд, зан тºлвиéн туõаé; 
(5) Шүүгчиéн албан тушаалд томилогдоõод õаршлаõ ºвчин, ñэтгэциéн 
эмгэггүéг нотолñон эрүүл мэндиéн дүгнэлт; (6) Íэр дэвшигч õуульчиéн 
мэргэæлиéн үéл аæиллагаа эрõэлñэн ñүүлиéн 12 ñарын õугацаанд шүүгч, 
прокурор эñвэл ºмгººлºгчººр аæиллаõад мэргэæлиéн үéл аæиллагааны 
түвшингээр тэнцэõгүé гэñэн үндэñлэлээр чºлººлºгдñºн эñэõ туõаé;  
(7) Íэр дэвшигч õуульчиéн мэргэæлиéн үéл аæиллагаа эрõлэõ õугацаанд 
Хуульчиéн эрõ зүéн баéдлын туõаé õууль, Хуульчиéн мэргэæлиéн үéл 
аæиллагаанд баримтлаõ дүрэм, Шүүгчиéн ёñ зүéн дүрэм зэрэг õолбогдоõ 
õууль тогтоомæиéг зºрчиæ шиéтгэл õүлээñэн эñэõ. 

Аæлын алба нэр дэвшигчиéн баримт бичгиéг õүлээн авч бүрэн 
гүéцэд, үнэн зºв эñэõиéг нягтлан шалгаæ шүүгчид нэр дэвшигчээр бүртгэõ 
эñэõиéг шиéдвэрлэнэ. Аæлын алба ШЭЗБТХ-иéн 11.2-т зааñан баримт 
бичгиéг бүрэн бүрдүүлээгүé эñõүл бүрдүүлñэн баримт бичиг нь шаардлага 
õангаагүé нэр дэвшигчиéг бүртгэõгүé. Бүртгэлтэé õолбоотоé гомдлыг 
Ерºнõиé зºвлºл болон Ìэргэшлиéн õороо õоёрын аль нь шиéдвэрлэõ вэ 
гэдгиéг тодорõоé заагаагүé баéна. 

(4) Бүртгэсэн нэр дэвшигчдийг нийтэд мэдээлэх. ШСШЖ-ын 2.7-д 
зааñнаар Аæлын алба бүртгэñэн нэр дэвшигчдиéг Ерºнõиé зºвлºлиéн 
цаõим õуудаñ болон õэвлэл мэдээллиéн õэрэгñлээр ниéтэд мэдээлнэ. Íэр 
дэвшигчиéн талаар иргэдээñ ирүүлñэн ºргºдºл, гомдлыг Аæлын алба 
нягтлан шалгаæ, Ерºнõиé зºвлºлд танилцуулна.

(5) Ìэргэшлийн хороо нэр дэвшигчийн талаар үнэлгээ хийх. ШСШЖ-
ын 2.8-д зааñнаар Аæлын алба нь нэр дэвшигчдиéг бүртгэæ дууññанааñ 
õоéш аæлын 2 ºдриéн дотор ШЭЗБТХ-иéн 11.7-д зааñны дагуу 
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2. Шүүгчийг сонгон шалгаруулах тогтолцоо

Ìэргэшлиéн õороонд õүргүүлнэ. Ìэргэшлиéн õороо нь ШЭЗБТХ-иéн 
4-7-р зүéлд зааñан шаардлагыг õангаñан эñэõ талаарõ үнэлгээг бүртгэл 
дууññанааñ õоéш 14 õоногиéн дотор гаргаæ Ерºнõиé зºвлºлд õүргүүлнэ. 

(6) Õуульчдын холбоо нэр дэвшигчийн талаар дүгнэлт гаргах. Аæлын 
алба ШЭЗБТХ-иéн 12.2-т зааñан дүгнэлт гаргуулаõаар нэр дэвшигчдиéн 
нэриéн æагñаалтыг Хуульчдын õолбоонд õүргүүлнэ. Хуульчдын õолбоо нь 
нэр дэвшигчиéн мэргэшил, ур чадвар, нэр õүндиéн талаарõ дүгнэлтиéг 
Ерºнõиé зºвлºлд õүргүүлнэ. 

(7) Ерөнхий зөвлөл нэр дэвшигчийн талаар дүгнэлт гаргах. ШЭЗБТХ-иéн 
13.1-д зааñнаар Ерºнõиé зºвлºл нь нэр дэвшигчиéн материал (уг õуулиéн 
11.2-т зааñан), олон ниéтээñ ирүүлñэн мэдээллиéг ñудлан үзэæ, нэр дэвшигч 
бүртэé ганцаарчилñан ярилцлага õиéæ õуралдаанаараа дүгнэлт гаргана. 

(8) Ерөнхий зөвлөл нэр дэвшигчийн нэрийг Ерөнхийлөгчид өргөн 
мэдүүлэх. Ерºнõиé зºвлºл нь ººриéн дүгнэлт, Ìэргэшлиéн õорооны 
үнэлгээ, Хуульчдын õолбооны дүгнэлтиéн õамт шүүгчиéн албан тушаалд 
томилуулаõ нэр дэвшигчдиéн нэриéн æагñаалтыг үнэлгээниé дүнгээр 
эрэмбэлэн гаргаæ, илээр ñанал õураан олонõиéн ñанал авñан õүниé нэриéг 
аæлын таван ºдриéн дотор Ерºнõиéлºгчид ºргºн мэдүүлнэ.

(9) Ерөнхийлөгч шүүгчийг томилох. Анõан шатны болон давæ 
заалдаõ шатны шүүõиéн шүүгчиéг Ерºнõиé зºвлºлиéн ñанал болгоñноор 
õяналтын шатны шүүõиéн шүүгчиéг Ерºнõиé зºвлºл ñанал болгоæ УИХ-д 
танилцуулñнаар туñ туñ Ерºнõиéлºгч томилдог. Ерºнõиéлºгч нь Ерºнõиé 
зºвлºлººñ ñанал болгоñон нэр дэвшигчиéг ñудлан үзэæ түүниéг томилоõ 
буюу томилоõооñ татгалзаõ шиéдвэриéн аль нэгиéг гаргана. Улñын дээд 
шүүõиéн Ерºнõиé шүүгчиéг Улñын дээд шүүõиéн ñанал болгоñноор 
шүүгчдиéнõ нь дотрооñ Ерºнõиéлºгч зургаан æилиéн õугацаагаар нэг удаа 
томилно. Улñын дээд шүүõээñ буñад шүүõиéн Ерºнõиé шүүгчиéг гурван 
æилиéн õугацаагаар томилоõ бºгººд нэг удаа улируулан томилæ болно.

2.2. Шүүõиéн ерºнõиé зºвлºл болон Хуульчдын 
õолбоонооñ шүүгчиéн ñонгон шалгаруулалтад 
оролцоõ оролцоог боловñронгуé болгоõ нь

М онгол Улñад шүүгчиéг ñонгон шалгаруулаõ тогтолцоог боловñронгуé 
болгоõын тулд дарааõ гурван аñуудлыг шиéдвэрлэõ шаардлагатаé 

баéна: (1) Сонгон шалгаруулалт даõь Ерºнõиé зºвлºлиéн оролцоог 
тодорõоé болгоõ; (2) Íэр дэвшигчиéн талаарõ дүгнэлтиéг Хуульчдын 
õолбоо õэрõэн гаргаõ; (3) Íэр дэвшигчдиéн нэриéг аль үе шатнааñ олон 
ниéтэд ил болгоõ. Íомын энэ õэñэгт эдгээр гурван аñуудлыг авч үзнэ. 
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Үндñэн õуулиéн 49.4-т Ерºнõиé зºвлºл нь “шүүõ, шүүгчиéн шүүн 
таñлаõ аæиллагаанд оролцоõгүéгээр, гагцõүү õуульчдааñ шүүгчиéг 
шилæ олоõ, эрõ ашгиéг нь õамгаалаõ зэрэг шүүõиéн бие даан аæиллаõ 
нºõцºлººр õангаõтаé õолбогдñон үүргиéг биелүүлнэ,” 51.2-т “Шүүõиéн 
ерºнõиé зºвлºлººñ Улñын дээд шүүõиéн шүүгчдиéг Улñын Иõ Хуралд 
танилцуулñнаар буñад шүүõиéн шүүгчдиéг Шүүõиéн ерºнõиé зºвлºлиéн 
ñанал болгоñноор туñ туñ Ерºнõиéлºгч томилно” гэæ зааñан. Ерºнõиé 
зºвлºл Ìэргэшлиéн õорооны гишүүдиéг томилæ, уг õорооны шалгалтад 
тэнцñэн нэр дэвшигчдээñ аль нэр дэвшигчиéг Ерºнõиéлºгчид ºргºн 
мэдүүлэõиéг шиéдвэрлэõ замаар “õуульчааñ шүүгчиéг шилæ олоõ,” 
“шүүгчдиéг ñанал болгоõ” Үндñэн õуулиéн үүргээ õэрэгæүүлæ баéна. Гэвч 
Ерºнõиé зºвлºл шүүгчиéг ñонгон шалгаруулаõад õэрõэн оролцоõ, ямар 
шалгуураар аль нэр дэвшигчиéн нэриéг Ерºнõиéлºгчид ºргºн мэдүүлэõ, 
Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүд ямар ёñ зүéн õэм õэмæээг баримтлаõ, ёñ зүéн 
зºрчил гаргавал õэрõэн õянан шиéдвэрлэõ зэрэг аñуудлыг нариéвчлан 
зоõицуулаагүé бºгººд ºмнº нь ч иéм нариéвчилñан зоõицуулалт баéгаагүé. 

Ерºнõиé зºвлºл шүүõиéн заõиргааны чиг үүргиéг ºргºн агуулгаар 
нь õэрэгæүүлæ баéгаа тоõиолдолд шүүгчиéн ñонгон шалгаруулалтыг 
зоõиõ ёñоор õиéõ, нэр дэвшигч бүрт õангалттаé анõаарал õандуулæ, 
бүрэн шалгаõ боломæ õязгаарлагдаõ магадлалтаé. Ерºнõиé зºвлºл нь 
Шүүõиéн заõиргааны туõаé õууль (цаашид “ШЗТХ” гэõ)-иéн 6-12 дугаар 
зүéлд зааñан дарааõ чиг үүргиéг õэрэгæүүлдэг: (1) Шүүгчиéн õараат буñ, 
шүүõиéн бие дааñан баéдлыг õангаõ аæлыг нэгтгэн зоõион баéгуулаõ;  
(2) Шүүõиéн заõиргааны үéл аæиллагааг удирдаõ; (3) Шүүгчиéг õуульчдааñ 
шилæ олоõ; (4) Шүүгчиéн эрõ, õууль ёñны ашиг ñонирõлыг õамгаалаõ;  
(5) Шүүõиéн õүниé нººциéн удирдлагыг õэрэгæүүлэõ (мºн õуулиéн 
3 дугаар зүéлд зааñан чиг үүрэг õэрэгæүүлдэг).33 Тодруулбал, шүүõ эрõ 
мэдлиéн õүрээниé бодлого, õууль тогтоомæиéн тºñºл боловñруулаõ, 
шүүõиéн баéр, аюулгүé баéдлыг õангаõ, шүүõиéн заõиргааны баéгууллагад 
мэргэæил, арга зүéн туñлалцаа үзүүлэõ, ñудалгаа, мэдээллээр õангаõ, 
шүүгчиéг ñонгон шалгаруулаõад теõникиéн туñлалцаа үзүүлэõ, шүүõиéн 
тºñºв боловñруулаõ, õуваарилаõ, таéлагнаõ, ñургалт зоõион баéгуулаõ зэрэг 
шүүõиéн заõиргааны ºргºн чиг үүргиéг Ерºнõиé зºвлºл õэрэгæүүлæ баéна.

Хараат буñ, õариуцлагатаé шүүõ эрõ мэдэл тºлºвшñºн олон улñад 
шүүгчиéг ñонгон шалгаруулаõ чиг үүргиéг дангаар нь шүүгчиéг ñонгон 
шалгаруулаõ õороонд даалгаæ томилоõ эрõ бүõиé этгээдэд нэр дэвшүүлэõ 
эрõ мэдлиéг ºгñºн баéна. Шүүõиéн зºвлºл õамгиéн амæилттаé аæиллаæ 
баéгаа Европын улñуудад шүүõиéн заõиргааны чиг үүрэг болон шүүгчиéг 

33 Ерºнõиé зºвлºлиéн шүүõиéн заõиргааны чиг үүргиéг (1) лоæиñтикиéн, (2) менеæмент-
заõиргааны, (3) õарилцаа õолбооны гэñэн 3 том бүлэгт ангилан үзэæ болно. Í.Лүндэндорæ, 
“Ìонгол Улñ даõь шүүõиéн заõиргаа, түүниé тºлºвшил,” Øүүхийн бие даасан, шүүгчийн хараат 
бус байдлыг хангахад шүүхийн захиргааны үүрэг, тулгамдсан асуудлууд (олон улсын онол-практикийн 
бага хурлын илтгэлийн эмхтгэл) (Улаанбаатар: Хºõ ñудар принтинг, 2014), 11–12.
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ñонгон шалгаруулаõ чиг үүргиéг õамтад нь шүүõиéн зºвлºлд ºгººгүé 
бºгººд эдгээр чиг үүргиéг ñалгаñан баéна. Жишээлбэл, Швед, Дани, 
Ирланд, Íидерланд зэрэг улñад шүүõиéн заõиргааны гол эрõ мэдлиéг 
шүүõиéн зºвлºл õэрэгæүүлæ баéõад ººр бие дааñан баéгууллага шүүгчиéг 
ñонгон шалгаруулаõ аæлыг õариуцдаг (Хоéд Европын загвар).34 Ôранц, 
Итали, Иñпани зэрэг улñад Шүүõиéн зºвлºл нь зºвõºн шүүгчиéг ñонгон 
шалгаруулаõ болон шүүгчиéн ñаõилгын õэргиéг шиéдвэрлэõ чиг үүргиéг 
õэрэгæүүлдэг бºгººд шүүõиéн заõиргааны чиг үүргиéг õууль зүéн яам 
нь голлон õариуцдаг баéна (Өмнºд Европын загвар).35 АÍУ-ын 50 муæ 
улñын 35 (2012 он)-д нь мерит ñонгон шалгаруулалт õэрэгæдэг бºгººд уг 
ñонгон шалгаруулаõ үéл аæиллагааг бие дааñан туñгаé комиññ явуулæ, 
шүүгчид тавигдаõ õууль зүéн мэдлэг, ур чадвар, ёñ зүé, зан тºлвиéн 
шаардлагыг õамгиéн ñаéн õангаñан нэр дэвшигчдиéг томилоõ эрõ бүõиé 
этгээд (муæиéн заõирагч)-д ñанал болгоõ эрõиéг дангаар õэрэгæүүлдэг.36 
Англи, Эñтони зэрэг улñад ч шүүгчиéн ñонгон шалгаруулалтыг дангаар 
нь õариуцдаг шүүõиéн томилгооны комиññ аæиллаæ, õарин шүүõиéн 
заõиргааны чиг үүргиéг ººр баéгууллагад õадгалуулдаг баéна.37

34 Wim Voermans and Pim Albers, Councils for the Judiciary in EU Countries (European Commission for the 
Efficience of Justice, 2003), 14–48.

35 Ìºн тэнд, 49-78

36 Fiona O’Connel and Ray McCaffrey, “Judicial Appointments in Germany and the United States,” Northern 
Ireland Assembly: Research and Information Service Research Paper, no. Paper 60/12 (2012): 26–25.

37 Michal Bobek and David Kosar, “Global Solutions, Local Damages: a Critical Study in Judicial Councils in 
Central and Eastern Europe,” European Legal Studies: Research Papers in Law, 07/2-13, 10–11.
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Иõэнõ ардчилñан улñуудад шүүгчид нэр дэвшигчиéг ñонгон 
шалгаруулаõ, нэр дэвшүүлэõ аæиллагааг туñгаéлñан нэг баéгууллага 
õариуцан õиéдэг баéна. Ìонгол Улñын туõаéд шүүгчид нэр дэвшигчиéг 
үнэлэõ аæлыг Ìэргэшлиéн õороо гүéцэтгэæ, нэр дэвшигчиéг ñонгоæ 
нэр дэвшүүлэõ аæлыг Ерºнõиé зºвлºл õиéæ баéгаа нь аæил үүргиéн 
давõардлыг биé болгоæ õүниé нººц, цаг, мºнгиéг үргүé зарцуулаõад 
õүргэæ баéæ болзошгүé юм. Тиéмээñ Ìэргэшлиéн õороо эñõүл Ерºнõиé 
зºвлºл õоёрын аль нь шүүгчиéг ñонгон шалгаруулаõад голлоõ чиг үүрэгтэé 
баéõ, õоёулаа оролцоно гэвэл õэрõэн оролцоõ вэ гэдгиéг Үндñэн õуулиéн 
õүрээнд шиéдвэрлэõ шаардлагатаé. Эдгээр аñуултад õариулт ºгºõ õоёр 
õувилбар баéæ болно. 

Íэгдүгээр õувилбар бол Ерºнõиé зºвлºлººñ ñонгон шалгаруулалтад 
шиéдвэрлэõ үүрэгтэé оролцоæ баéгаа одоогиéн тогтолцоог илүү 
боловñронгуé болгоõ явдал юм (Íэгдүгээр õувилбарын үе шат, давуу болон 
ñул талыг энэ номын 3.3-р õэñгээñ õарна уу). Ерºнõиé зºвлºл нь шүүгчид 
нэр дэвшигчиéг Ерºнõиéлºгчид ºргºн мэдүүлэõ эñэõиéг шиéдвэрлэдэг 
õэвээр баéõ бол ñонгон шалгаруулалтад тиéнõүү оролцоõ õэлбэр, 
æурам, Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүниé ёñ зүéн дүрмиéг тогтооæ батлаõ 
шаардлагатаé. Үгүé бол шүүгчид тавигдаõ болзол, шаардлагыг õамгиéн 
ñаéн õангаñан нэр дэвшигчиéг шүүгчээр томилуулаõаар Ерºнõиéлºгчид 
нэр дэвшүүлдэг эñэõэд олон ниéт болон õуульчид ирээдүéд эргэлзэõэд 
õүрч магадгүé. Шүүгчиéн ñонгон шалгаруулалтад Ерºнõиé зºвлºл 
шиéдвэрлэõ үүрэгтэé оролцñон ч Ìэргэшлиéн õорооны үнэлгээ чуõал 
баéр ñуурь эзлэõ õэрэгтэé. 

Хоёрдугаар õувилбар бол Ìэргэшлиéн õороо ñонгон шалгаруулалтад 
голлоõ чиг үүрэгтэé баéõ тогтолцоо юм (Хоёрдугаар õувилбарын үе шат, 
давуу болон ñул талыг энэ номын 3.4-р õэñгээñ õарна уу). Ìерит ñонгон 
шалгаруулалт гэдэг бол шүүгчид нэр дэвшигчдиéг õууль зүéн мэдлэг, ур 
чадвар, мэргэæлиéн ёñ зүéг нь шалгаæ õамгиéн шилдгиéг нь томилдог 
тогтолцоо юм. Ерºнõиé зºвлºл нь “õуульчааñ шүүгчиéг шилæ олоõ” 
Үндñэн õуулиéн чиг үүргээ Ìэргэшлиéн õороонд шилæүүлæ уг õорооны 
шалгаруулалтад тэнцñэн тодорõоé тооны нэр дэвшигчдиéн нэриéг ямар 
нэгэн заñваргүéгээр Ерºнõиéлºгчид шууд ºргºн мэдүүлэõ замаар биелүүлæ 
болно. 

Хуульчдын õолбоо шүүгчид нэр дэвшигчиéг буñад õуульчдын дунд 
ямар нэр õүндтэé, õэрõэн үнэлэгддэгиéг ñудалæ үзñэн бодит ñудалгаан 
дээр тулгуурлан дүгнэлт гаргадаг тоõиолдолд л мерит тогтолцоог 
бүрдүүлэõэд õувь нэмэр оруулна. Гэвч Хуульчдын õолбоонооñ дүгнэлт 
гаргаæ буé одоогиéн аæиллагаа нь дарааõ дºрвºн шалтгаанаар мерит 
зарчимд бүрэн ниéцэõгүé баéна. Íэгд, шүүгчиéн ñонгон шалгаруулалтын 
аль үе шатнааñ Ìонголын Хуульчдын õолбоо оролцоõыг оновчтоé 
болгоõ õэрэгтэé баéна. ШСШЖ-ын 2.8-д зааñны дагуу Аæлын алба нэр 
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дэвшигчиéг бүртгэæ дууññаны дараа нэр дэвшигчдиéн нэриéн æагñаалтыг 
шууд Хуульчдын õолбоонд õүргүүлæ баéна. ШЭЗБТХ-иéн 12.2-т зааñнаар 
Хуульчдын õолбоо бүõ нэр дэвшигчиéн мэргэшил, ур чадвар, нэр õүндиéн 
талаарõ дүгнэлтиéг Ерºнõиé зºвлºлд õүргүүлдэг. Хуульчдын õолбоо 
нь Ìэргэшлиéн õорооны шалгалтад орæ тэнцэõ (õангалттаé, бүрэн 
õангалттаé), тэнцэõгүé (õангалтгүé) бүõ нэр дэвшигчиéн талаар дүгнэлт 
гаргаæ баéгаа нь õүн õүч, õºрºнгº мºнгиéг гарздаæ баéна. Өºрººр õэлбэл, 
шүүгчид нэр дэвшигчээр бүртгүүлñэн õүн бүриéн талаар Хуульчдын 
õолбоонооñ дүгнэлт гаргаõ нь Ìэргэшлиéн õорооны шалгаруулалтад илтэд 
тэнцэõгүé õүмүүñиéн талаар ч үнэлгээ õиéæ, õэт олон õүниéг шалгаñнаар 
дүгнэлт чанаргүé болоõ, үргүé зардал гараõ зэрэг ñºрºг үр дагавартаé. 
Тиéмээñ Ìэргэшлиéн õороонооñ õангалтгүé гэñэн үнэлгээ авñан нэр 
дэвшигчиéн талаар Хуульчдын õолбоо дүгнэлт гаргаõ шаардлагагүé юм. 

Хоёрт, нэр дэвшигчиéн мэргэшил, ур чадвар, нэр õүндиéг үнэлэõ 
шалгуур нь бүрэн õангалттаé биш баéна. Шүүгчид нэр дэвшигчиéн 
мэргэшил, ур чадвар, нэр õүндиéн талаар дүгнэлт гаргаõ түр æурам (энэõүү 
æурмыг Хуульчдын õолбооны Зºвлºл 2014 онд баталñан)-ын 4.1, 4.2-р 
зүéлд зааñнаар ñүүлиéн 3 æил нэр дэвшигчиéн õамрагдñан үргэлæилñэн 
ñургалт, эрõ зүéн тодорõоé чиглэлээр мэргэшñэн баéдал, мэргэæлиéн 
үéл аæиллагааг таñралтгүé эрõэлñэн баéдал, ñүүлиéн 1 æилиéн õугацаанд 
õуульчиéн мэргэæлиéн үéл аæиллагаа болон заõиргааны зºрчил гаргаæ 
баéñан эñэõ, албадлагын арга õэмæээ авагдаæ баéñан эñэõ зэргиéг 
шалгаõаар зааæээ. Эдгээр шалгуур нь тооны õувьд цººõºн, агуулгын õувьд 
õэтэрõиé явцуу баéõ бºгººд эдгээриéг õэрõэн шалгаõ талаар тодорõоé 
заагаагүé баéна. 

Гуравт, нэг нэр дэвшигчиéн талаар Хуульчдын õолбооны õоёр õороо 
туñ туñдаа аравõан õоногиéн дотор ñанал гаргаæ баéгаа нь õүч тарамдаæ 
нэр дэвшигчиéг бүрэн, бодитоé үнэлэõ боломæгүé болгоод зогñоõгүé нэр 
дэвшигчиéг олон даõин шалгаæ õүндрэл учруулæ баéна. Шүүгчид нэр 
дэвшигчиéн мэргэшил, ур чадвар, нэр õүндиéн талаар дүгнэлт гаргаõ түр 
æурамд зааñны дагуу нэр дэвшигч бүриéн мэргэшил, ур чадварын талаарõ 
дүгнэлтиéн ñаналыг Хуульчдын õолбооны Шалгалтын õороо, нэр õүндиéн 
талаарõ дүгнэлтиéн ñаналыг Хуульчдын õолбооны Ёñ зүéн õороо туñ туñ 
Тамгын газрын туñламæтаéгаар аæлын 10 ºдºрт багтаан гаргаæ Хуульчдын 
õолбооны зºвлºлд õүргүүлдэг. 

Дºрºвт, нэр дэвшигчиéг шалгаñан õороодын гаргаñан дүгнэлтиéн 
ñаналд үндэñлэн Хуульчдын õолбооны бодлого тодорõоéлдог баéгууллага 
болоõ Хуульчдын õолбооны зºвлºл нэр дэвшигч туñ бүрээр ñанал õурааæ, 
дүгнэлт гаргаæ баéгаа нь уг дүгнэлт гаргаõ аæиллагааг мерит биш õарин 
улñ тºриéн шинæтэé болгоæ уг зºвлºлиéн гишүүниé õувиéн үзэмæ 
нºлººлºõ эрñдэлиéг агуулæ баéна. Тиéмээñ Хуульчдын õолбоонооñ 
шүүгчид нэр дэвшигчиéн талаар дүгнэлт гаргаõ аæиллагааг мерит 
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тогтолцоо руу шилæүүлæ боловñронгуé болгоõ шаардлагатаé юм. 
Хуульчдын õолбооны зоõиõ нэг (баéнгын эñõүл түр) õороо шүүгчид нэр 
дэвшигчиéг бүрэн гүéцэд ñудалæ үзñэниé үндñэн дээр шүүгчээр аæиллаõ 
шаардлагыг õангаæ буé эñэõ талаар дүгнэлт гаргаæ, Ерºнõиé зºвлºл рүү 
шууд явуулдаг болоõ нь мерит зарчимд илүү ниéцнэ.

Өºр нэг чуõал аñуудал бол Ìэргэшлиéн õорооны шалгалтад тэнцñэн 
нэр дэвшигчдиéг л олон ниéтэд мэдээлдэг болоõ õэрэгтэé. ШСШЖ-ын  
2.7-д зааñнаар Аæлын алба бүртгэñэн нэр дэвшигчдиéг Ерºнõиé зºвлºлиéн 
“цаõим õуудаñ болон õэвлэл мэдээллиéн õэрэгñлээр ниéтэд мэдээлнэ.” 
Íэр дэвшиõ ºргºдºл ºгч бүртгүүлñэн õүн бүриéн нэриéг олон ниéтэд 
мэдэгдэõ нь Ìэргэшлиéн õорооны шалгалтад тэнцээгүé нэр дэвшигчдиéн 
нэр õүндиéг унагааõ, иéм эрñдэлээñ болæ олон õуульчид шүүгчид нэр 
дэвшиõээр ºргºдºл гаргаõааñ татгалзаõад õүргэõ магадлалтаé. Тиéмээñ 
ñонгон шалгаруулаõ аæиллагааны явцад нэр дэвшигчдиéн нэриéг 
нууцлаõ нь чуõал баéдаг (гэõдээ, нэр дэвшигч шүүгчээр аæиллаõ болзол, 
шаардлагыг õангаñан эñэõ талаарõ мэдээлэл цуглуулаõдаа туõаéн нэр 
дэвшигчиéн нэриéг мэдэгдэæ болно). 
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3.  Шүүгчид нэр дэвшигчийг  
үнэлэх арга

3.1. Шүүõиéн мэргэшлиéн õорооны үнэлгээ:  
Шалгалтын арга

Э нэ õэñэгт Ìэргэшлиéн õорооны зорилго, чиг үүрэг, шүүгчиéг ñонгон 
шалгаруулаõ аæиллагааны үе шатанд эзлэõ баéр ñуурь, õороонооñ 

шүүгчид нэр дэвшигчиéг үнэлэõэд õэрэглэдэг арга (“шалгалтын арга”)-ын 
талаар авч үзэõ болно. 

ШЗТХ-иéн 23-р зүéлд зааñны дагуу Ерºнõиé зºвлºл нь Ìэргэшлиéн 
õорооны 9 гишүүниéг Хуульчдын õолбоонооñ ñанал болгоñны дагуу 5 
æилиéн õугацаагаар томилдог. Ìэргэшлиéн õорооны гишүүд нь орон 
тооны буñ баéõ ба õууль зүéн ºндºр мэргэшилтэé, õууль зүéн болон 
шүүн таñлаõ аæлын туршлагатаé, мэргэæлээрээ 10-ааñ доошгүé æил 
аæиллаñан шүүгч, õуульчид баéна. Ìэргэшлиéн õорооны бүрэлдэõүүнд 
Ерºнõиé зºвлºлиéн болон шүүõиéн заõиргааны баéгууллагын аæилтан, 
ºмгººлºгч, прокурор ороõыг õориглодог. Ìэргэшлиéн õороо дарааõ õоёр 
бүрэн эрõиéг õэрэгæүүлдэг: шүүгч, ерºнõиé шүүгчид нэр дэвшигчид нь 
туõаéн албан тушаалд аæиллаõ шаардлагыг õангаæ баéгаа эñэõэд үнэлгээ 
ºгºõ; шүүгчиéн мэргэшлиéн үéл аæиллагааны түвшинг тогтооõ аæлыг 
зоõион баéгуулаõ, үнэлгээ ºгºõ, дүгнэлт гаргаõ. Эõниé бүрэн эрõиéн 
õүрээнд Ìэргэшлиéн õороо нь Ìонгол Улñын шүүõэд шүүгчээр аæиллаõ 
болзол, шаардлагыг бүрэн õангаñан, ñаéн õуульчдаар шүүгчдиéн эгнээг 
бүрдүүлэõэд дэмæлэг үзүүлдэг. Аæлын алба нь нэр дэвшигчиéг бүртгэæ 
õолбогдоõ материалыг Ìэргэшлиéн õороонд õүргүүлнэ. Íэр дэвшигч нь 
зоõиõ болзол, шаардлагыг õангаñан эñэõ талаарõ үнэлгээг Ìэргэшлиéн 
õороо гаргадаг. 

ШСШЖ-ын 3-р зүéлд зааñнаар аливаа шүүгчиéн албан тушаалд нэр 
дэвшигчиéг дарааõ гурван багц шалгуур (энэ номын 1.1-р õэñэгт багцлан 
тодорõоéлñон долоон болзол, шаардлагын ñүүлиéн гурав)-аар үнэлæ 
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дүгнэнэ: (1) Шүүгчээр аæиллаõ мэдлэг, чадвар, (2) Ìэргэæлиéн ёñ зүé,  
(3) Шүүгчиéн зан тºлºв. 

Ìэргэшлиéн õороо нь шүүгчид нэр дэвшигч эдгээр шалгуурыг 
õангаñан эñэõиéг үнэлэõдээ шалгалтын аргыг õэрэглэдэг. Шүүгчээр 
аæиллаõ мэдлэг, чадварыг ñалбар эрõ зүéн тоõиолдол шиéдвэрлүүлэõ, 
тодорõоé ñэдэв ñонгуулан эññэ бичүүлæ, илтгэл тавиулаõ, түгээмэл болон 
шүүõиéн õэрэглээниé програм дээр даалгавар гүéцэтгүүлэõ замаар 
шалгана (ШСШЖ-ын 4-р зүéл). Шүүгчид нэр дэвшигчиéн мэргэæлиéн 
ёñ зүéг шалгаõдаа нэр дэвшигчээр ёñ зүéн тоõиолдол бодуулаõ (60 õүртэл 
оноо) болон нэр дэвшигчиéг мэддэг õүмүүñээñ тоõиолдлын æурмаар 
тавыг ñонгоæ аñуулга (40 õүртэл оноо) авч үнэлнэ. Шүүгчиéн зан тºлвиéг 
тоõиолдол шиéдвэрлүүлэõ (70 õүртэл оноо) болон ярилцлага аваõ 
(30 õүртэл оноо) замаар тодорõоéлæ үнэлдэг. Түүнчлэн давæ заалдаõ 
болон õяналтын шатны шүүõиéн шүүгчид нэр дэвшигчиéн мэдлэг, ур 
чадварыг мэргэæлиéн ñэтгүүлд ниéтлүүлñэн ºгүүлэл, гаргаñан шүүõиéн 
шиéдвэриéнõ нь чанар, мэргэæлиéн үéл аæиллагааны түвшингээр нь 
үнэлэõээр æурамд зааæээ (Хүñнэгт 1). 

Õүснэгт 1.

Шалгуур Анхан шат Давж заалдах шат Хяналтын шат

1. Шүүгчээр 
аæиллаõ 
мэдлэг, чадвар 
(0-100 оноо)

1. Эрõ зүéн тоõиолдол шиéдвэрлүүлэõ (0-50 оноо)
2. Эññэ бичиæ, илтгэõ (0-30 оноо)
3. Ìэдээллиéн теõнологиéн õэрэглээниé чадвар (0-20 оноо)

1. Ìэргэæлиéн ñэтгүүлд ºгүүлэл ниéтлүүлэõ 
(0-20 оноо)

2. Шиéдвэриéн чанар (0-50 оноо)
3. Ìэргэæлиéн үéл аæиллагааны түвшингиéн 

дүн (0-30 оноо)

2. Ìэргэæлиéн 
ёñ зүé (0-100 
оноо)

1. 10 õүнээñ 5-ыг тоõиолдлын æурмаар ñонгоæ аñуулга аваõ 
(0-40 оноо)

2. 3 тоõиолдол шиéдвэрлүүлэõ (0-60 оноо)

3. Шүүгчиéн зан 
тºлºв  
(0-100 оноо)

1. 3 тоõиолдол шиéдвэрлүүлэõ (0-70 оноо)
2. Урьдчилан бэлтгэñэн ñорилын дагуу ярилцлага õиéõ  

(0-30 оноо)

Аливаа шүүõиéн ерºнõиé шүүгчид нэр дэвшигчиéг үнэлэõдээ 
туõаéн шатны шүүõиéн шүүгчээр аæиллаõ шаардлага õангаñан эñэõиéг 
шалгаõааñ гадна удирдан зоõион баéгуулаõ авьяаñ, манлаéлаõ ур чадварыг 
шалгаõ талаар ШСШЖ-ын 7-р зүéлд зааñан. Íэр дэвшигчиéн удирдан 
зоõион баéгуулаõ авьяаñ, манлаéлаõ ур чадварыг урьдчилан бэлтгэñэн 
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3. Шүүгчид нэр дэвшигчийг үнэлэх арга 

ñорил (теñт)-ын дагуу Ìэргэшлиéн õороо шалгаæ 100 õүртэлõ оноогоор 
дүгнэæ баéна. Ìэргэшлиéн õороо Ерºнõиé шүүгчид нэр дэвшигчиéн 
шүүгчээр аæиллаõ мэдлэг, чадварын дүнг туõаéн шатны шүүõиéн шүүгчид 
тавигдаõ шаардлагын дагуу үнэлñэн дүн, удирдан зоõион баéгуулаõ авьяаñ, 
манлаéлаõ ур чадварыг дүгнэñэн онооны голчоор тодорõоéлдог.

ШСШЖ-ын 10.1-д зааñнаар Ìэргэшлиéн õороо нэр дэвшигчиéн 
үнэлгээг шүүгчээр аæиллаõ мэдлэг, ур чадвар, ёñ зүé, зан тºлºв гэñэн 
шалгуур туñ бүрээр үнэлñэн онооны голчоор туõаéн нэр дэвшигчиéн 
ниéт оноог гаргана: (1) үнэлгээ 60 õүртэлõ буюу õангалтгүé; (2) үнэлгээ 60 
- 80 õүртэлõ буюу õангалттаé; (3) үнэлгээ 80 ба түүнээñ дээш буюу бүрэн 
õангалттаé. Ìэргэшлиéн õороо нь энэ үнэлгээгээ Ерºнõиé зºвлºл рүү 
õүргүүлдэг. Ерºнõиé зºвлºл õангалттаé болон түүнээñ дээш үнэлгээ авñан 
нэр дэвшигчиéн õолбогдоõ баримт бичиг, мэдээллиéг ñудлан үзэæ, нэр 
дэвшигч бүртэé ганцаарчлан ярилцлага õиéæ õуралдаанаараа дүгнэлт 
гаргана (ШЭЗБТХ-иéн 13.1, ШСШЖ-ын 12.1). 

3.2. Шалгалтын арга ба õүниéõ нь õувьд ñудлаõ арга

М эргэшлиéн õороо нэр дэвшигчиéн шүүгчээр аæиллаõ мэдлэг, ур 
чадвар, ёñ зүé, зан тºлвиéг үнэлэõдээ шалгалтын аргыг õэрэглэдэг 

туõаé номын ºмнºõ õэñэгт таéлбарлаñан. Энэ õэñэгт нэр дэвшигчиéг 
үнэлэõ шалгалтын аргын давуу болон ñул талыг шинæилæ, түүниé ñул 
талыг нºõºõ боломæтоé ººр нэгэн арга (“õүниéõ нь õувьд ñудлаõ арга”)-ыг 
танилцуулаõ болно. 

ШСШЖ-аар тогтооñон шалгалтын арга нь õоёр үндñэн давуу талтаé. 
Юуны ºмнº шүүгчид нэр дэвшигч õуулиар тавигдñан шалгуурыг 
õангаñан эñэõиéг шалгалтын аргаар үнэлэõ нь ñонгон шалгаруулалт илүү 
объектив баéõ нºõцºл болдог. Эрõ зүé, ёñ зүé, зан тºлвиéн тоõиолдол 
шиéдвэрлүүлэõ, эññэ бичүүлэõ, илтгэл тавиулаõ, аñуулга аваõ, удирдан 
зоõион баéгуулаõ, манлаéлаõ ур чадварын теñт аваõ зэрэг арга нь туõаéн 
шалгалтад õэн õэдэн оноо авñан бэ гэдгиéг õэмæиæ тогтооõод õарьцангуé 
õялбар, тодорõоé учрааñ шалгаæ баéгаа õүниé буюу Ìэргэшлиéн 
õорооны гишүүниé ñубъектив нºлººг тодорõоé õэмæээнд õязгаарладаг. 
Түүнчлэн энэ бүõ шалгалтыг компьютериéн программаар авч баéгаа 
нь õºндлºнгиéн баéр ñууринааñ үнэлүүлэõ боломæ олгодог. Учир нь, 
Ìэргэшлиéн õорооны гишүүн õэн гэдэг нэр дэвшигчиéн шалгалтын 
материалыг уншиæ үнэлæ баéгаагаа мэдэõ боломæ бага. “Шалгалтыг 
программаар аваõ болñон гол шалтгаан нь õэн ямар бодолт õиéñниéг 
шалгагчид таниулаõгүé баéõ зорилготоé”.38

38 ШÌХ-ны аæлын алба, “Шүүõиéн мэргэшлиéн õорооны тоон мэдээ (õэвлэгдээгүé)”.
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Шалгалтын аргын õоёр даõь давуу тал нь олон зуун нэр дэвшигчиéг 
богино õугацаанд үнэлæ дүгнэõэд тоõиромæтоé. Шүүõ эрõ мэдлиéн 
шинэчлэлиéн нэг чуõал õэñэг бол шүүгч нарын õэт ачааллыг õэвиéн 
түвшинд болгоõ бºгººд үүниé тулд ачаалал иõтэé шүүõүүдэд шүүгч 
нарын орон тоог нэмэõ явдал юм. Шүүõүүд олноор баéгуулагдñантаé 
õолбоотоéгоор анõан болон давæ заалдаõ шатны шүүõэд ниéт 693 
шүүгчиéн орон тоо баталñан.39 Ìонгол Улñад ниéт 414 шүүгч (2014 
оны 2-р ñарын баéдлаар) аæиллаæ баéñан бºгººд эдгээр шүүгчдиéн 67 
õувьтаé тэнцэõ тоо (279)-ны шинэ шүүгчиéг оéрын õугацаанд томилоõ 
болно. Туõаéлбал, 2014 онд “анõан болон давæ заалдаõ шатны шүүõиéн 78 
Ерºнõиé шүүгч, анõан шатны шүүõиéн 74, давæ заалдаõ шатны шүүõиéн 
24 шүүгчиéн ñул орон тоонд ñонгон шалгаруулалт зарлаñан баéна. Сонгон 
шалгаруулалтын аæиллагаа нь 2014 оны 3 дугаар ñарын 31-ниé ºдрººñ 
эõлэн 6 дугаар ñарын 17-ны ºдриéн õооронд явагдаæ, 403 нэр дэвшигч 
шалгалтад оролцñон баéна.”40 Îлон зуун õүн шүүгчид нэр дэвшиæ баéгаа 
нºõцºлд тоõиолдол шиéдвэрлүүлэõ, эññэ бичүүлэõ, 5 õүнээñ аñуулга аваõ 
зэргээñ бүрдñэн шалгалтын арга нь õүн туñ бүриéг ниéтлэг нэг õэмæүүрээр 
бодитоé үнэлэõ боломæ олгоõ, õºрºнгº мºнгº, цаг õугацаа õарьцангуé бага 
зарцуулаõ давуу талтаé. 

Ìэргэæлиéн ёñ зүé, шүүгчиéн зан тºлºв зэрэг шүүгчид баéвал зоõиõ 
õамгиéн чуõал чанарууд нь õувиéн шинæтэé, ñубъектив зүéлүүд учрааñ 
тэдгээриéг õэмæиõэд зориулагдñан наéдвартаé, объектив õэмæүүриéг ºнºº 
õүртэл олоогүé баéна.41 Шүүгчид нэр дэвшигчиéг õамгиéн нариéн шалгадаг 
улñуудын нэг болоõ АÍУ-д эдгээр чанарыг тоõиолдол, теñтээр шалгадаггүé 
аæээ. Үүниé шалтгаан нь ñэргэлэн нэр дэвшигч бол ñонгон шалгаруулалтын 
үед ºгºгдºæ баéгаа ямар ч тоõиолдлыг õамгиéн ñаéнаар шиéдвэрлэæ, 
теñтиéн зºв õариултыг олоод ñонгочиõ боломæтоé. Гэтэл юу зºв бэ гэдгиéг 
мэдээд зогñоõгүé õамгиéн гол нь тэр зºв зүéлээ õэрэгæүүлдэг õуульчиéг 
шүүгчээр томилоõ ёñтоé. Шалгалтын арга үүниéг тогтооæ чадаõгүé.

Улñ орон болгон шүүгчид баéвал зоõиõ чанаруудыг шалгаõ ººр ººриéн 
онцлог аргуудыг õэрэглэæ баéна.42 Íэр дэвшигч ñаéн шүүгч болæ чадаõ 

39 Ì.Жаргал, “Ìонгол Улñын õэмæээнд 414 шүүгч аæиллаæ баéна”, 2014 оны 2-р ñарын 24, http://
news.gogo.mn/r/135670.

40 ШÌХ-ны аæлын алба, “Шүүõиéн мэргэшлиéн õорооны тоон мэдээ (õэвлэгдээгүé)”.

41 The Chicago Bar Association, “The Chicago Bar Association Guidelines for Judicial Selection”, 1.

42 Жишээлбэл, ХБÍГУ-д шүүгчиéн карьер тогтолцоо баéдаг: шүүгчид аæлын гараагаа шүүõиéн 
шаталñан тогтолцоонд орæ аæиллаõааñ эõлэн уг тогтолцоонд ººрñдиéн карьериéг үргэлæлүүлдэг. 
Хуулиéн ñургалт нь õоёр улñын шалгалтыг агуулдаг. Хуульч болоõ õүн наéмааñ доошгүé ñемеñтр õууль 
ñудалñны дараа 1-р улñын шалгалт ºгдºг. Шалгалтаа амæилттаé ºгñºн õүмүүñт тºриéн ñанõүүæилт 
бүõиé дадлага õиéõ боломæ олгодог. Дадлага õиéñниéõээ дараа 2-р улñын шалгалт ºгч болоõ бºгººд 
шалгалтын оноогоороо æагñаæ õуулиéн аæилд ороõоор ºргºдºл ºгдºг. Íиéт дадлагаæигчиéн 
зºвõºн 10 õувь нь шүүгч болдог баéна. Шүүгч болоõ õуульч эõлээд туршилтын õугацаагаар шүүгчиéн 
аæил õиéдэг. Туршилтын шүүгч нь иõэнõдээ анõан шатны шүүõэд аæиллаõ бºгººд буñад шүүгчтэé 
нэгэн адил õараат буñ баéдлын баталгаагаар õангагдаæ õэрэг шиéдвэрлэдэг. Тэд мºн туршлагатаé 
шүүгчдиéн ñеминарт оролцдог. Туршилтын õугацаа гурван æил үргэлæлэõ бºгººд энэ үед 
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эñэõиéг нь мэдэõ нэг арга бол түүниé ºнгºрñºн амьдрал, үéл аæиллагааг 
ñудлаõ бºгººд энэ аргыг нэр дэвшигчиéг “õүниéõ нь õувьд ñудлаõ арга” 
гэæ нэрлэæ болно. Сэргэлэн нэр дэвшигч нь зан тºлвиéн аñуудалтаé 
гэдгээ барагтаé õүлээн зºвшººрºõгүé учрааñ түүниé ºмнº нь гүéцэтгэæ 
баéñан үéл аæиллагааг ñудлаõ нь үр дүнтэé юм. Íэр дэвшигчиéн ºмнº 
нь явуулæ баéñан үéл аæиллагаа бол түүниé ирээдүéн үéл аæиллагааг 
õаруулаõ õамгиéн ñаéн үзүүлэлт баéдаг.43 Íэр дэвшигч ºнгºрñºнд õэн 
баéñан бэ гэдгиéг нь мэдэõиéн тулд түүнтэé õолбоотоé материалуудыг 
ñудлаад зогñоõгүé түүниéг таньдаг, õамт ñурч, аæиллаæ баéñан õуульчид, 
буñад õүмүүñээñ ярилцлага авч туõаéн ярилцлагын агуулгад тулгуурлан 
нэр дэвшигчтэé ганцаарчлан ярилцлага õиéæ шалгадаг. АÍУ-ын Аляñка 
муæид шүүгчид нэр дэвшигчиéн ёñ зүé болон зан тºлвиéг õэрõэн шалгадаг 
талаар Ìарла Í. Гриéнштаéн õэлэõдээ: “Шүүгч болоõыг õүññэн õуульчдааñ 
шалгалт авдаггүé. Харин õуульчиéн зан чанар, ур чадварыг õаруулæ чадаõ 
бичлэгиéн æишээ, бичиæ õэвлүүлñэн материал, õамтран аæиллагñадтаé нь 
õиéñэн ярилцлага, шүүõиéн тэмдэглэлиéн æишээ зэргиéг шалгаæ үздэг. 
Тэгээд анõаарал татаõ аñуудал бүриéг шүүгч болоõыг õүññэн õуульчтаé 
ярилцлага õиéõ замаар тодруулæ аñуудаг.”44 

Ìонгол Улñын Шүүõиéн мэргэшлиéн õорооны õэрэглэæ баéгаа 
шалгалтын арга нь шүүгчээр аæиллаõад шаардлагатаé мэдлэг, ур чадвар, 
ёñ зүé, зан тºлвиéг бүрэн, бодитоé тодорõоéлæ чаддаггүé. Ìонголд 
шүүгчид нэр дэвшигчиéн ёñ зүé, зан тºлºв, удирдан зоõион баéгуулаõ, 
манлаéлаõ авьяаñыг үнэлэõэд тоõиолдол шиéдвэрлүүлэõ, теñтиéн аñуултад 
õариулуулаõ арга õэрэглэæ баéгаа талаар Íью Йоркиéн иõ ñургуулиéн 
профеññор Стефен Гиллерñт танилцуулæ, зºвлºлдºõºд дарааõ баéр ñууриéг 
илэрõиéлñэн юм:

Энэ аñуудал дээр та бүõэн буруу замаар яваõ гэæ баéна гэæ би 
бодоæ баéна. Шүүгчиéн ёñ зүéг, эñõүл шүүгчиéн зан тºлвиéг 
дагадаг эñэõиéг шалгаõ зорилгоор нэр дэвшигчээñ дүгнэлт 
(таéлбар) бичүүлæ авñнаар та бүõэн бараг юу ч олæ мэдэæ 
чадаõгүé. Энэ чанарууд нь бичгиéн шалгалтаар үнэлэгддэг зүéл 

туршилтын үéл аæиллагаанд тогтмол үнэлгээ õиéдэг. Туршилтын õугацааг амæилттаé давæ чадñан 
õүн бүõ наñаараа шүүгчээр томилогддог. Туршилтын энэ õугацаанд туõаéн õүн шүүгчид тавигдаõ ёñ 
зүé, зан тºлвиéн болон буñад чанарыг агуулñан эñэõиéг үнэлэõ боломæтоé баéæ магадгүé. Гэõдээ 
шүүгчиéг туршилтын õугацаагаар аæиллуулæ дараа нь томилоõ эñэõиéг шиéдвэрлэдэг тогтолцоо 
нь үнэлгээ ºгч, томилæ баéгаа этгээд ººртºº үнэнч õүниéг томилоõ, үнэнч бишиéг нь томилоõгүé 
баéõ, улмаар шүүгчиéн õараат буñ баéдлыг алдагдуулаõ эрñдэлтэé. Тиéмээñ Герман зэрэг эрõ зүéт 
тºр (эрõ зүéт ёñ) тºлºвшñºн цººõºн оронд туршилтын шүүгч баéдаг бºгººд эрõ зүéт ёñыг бүрэн 
тºлºвшүүлээгүé орнуудад үүниéг нутагшуулан аваõгүé баéõыг зºвлºдºг баéна. Donald P. Kommers, 
“Autonomy Versus Accountability: The German Judiciary,” in Judicial Independence in the Age of Democracy: 
Critical Perspectives from Around the World (University Press of Virginia, 2001), 145; International Bar 
Association, “IBA Minimum Standards of Judicial Independence,” 1982, http://www.hrea.org/index.
php?base_id=104&language_id=1&erc_doc_id=290&category_id=11&category_type=3&group=.

43 Landsman, “RE: Rating System for Nomination of Judges in Mongolia.”

44 Greenstein, “Evaluating Ethics and Temperament.”
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биш. Удирдан зоõион баéгуулаõ авьяаñыг ч мºн адил шалгалтаар 
тогтооõ боломæгүé. Үүниéг шалгаæ болоõ õамгиéн үр дүнтэé 
арга бол õуульчиéн мэргэæлиéн үéл аæиллагаа эñõүл бизнеñиéн 
үéл аæиллагаатаé õолбоотоéгоор нэр дэвшигчиéг мэддэг болñон 
õүмүүñтэé гүн гүнзгиé ярилцлага õиéõ явдал юм.45

Ìонгол Улñад шүүгчид нэр дэвшигчиéн ёñ зүé, зан тºлвиéг 
шалгаõад цººн тооны õүнээñ аñуулга аваõ, нэр дэвшигчтэé ярилцлага 
õиéõ арга ШСШЖ-д орæ ирñэн боловч голлоõ баéр ñууриéг эзлэõгүé, 
õарин тоõиолдол шиéдвэрлүүлэõ, теñт аваõ арга голлоæ баéгаа нь нэр 
дэвшигчиéг бодитоé үнэлэõ боломæиéг õааæ баéна. Тиéмээñ ºнººдºр 
мºрдºгдºæ баéгаа ШСШЖ-ын дагуу тоõиолдол шиéдвэрлүүлэõ аргыг 
õэрэглэæ болоõ õэдиé ч цаашдаа түүниéг õаñаõ, эñõүл туñлаõ арга болгоõ 
нь зүéтэé юм. Өºрººр õэлбэл, шалгалтын аргыг õүниéõ нь õувьд ñудлаõ 
аргатаé зºв õоñлуулæ чадвал нэр дэвшигчиéн мэдлэг, ур чадвар тºдиéгүé 
ёñ зүé, зан тºлвиéг илүү ñаéн үнэлæ дүгнэõ болно. 

Íэр дэвшигчиéг õүниéõ нь õувьд ñудлаõ арга нь туõаéн õүниéг 
мэдлэг, ур чадвар, ёñ зүéн õувьд ямар õүн бэ гэдгиéг шалгалтын аргааñ 
илүү ñаéн тодорõоéлоõ давуу талтаé. Гэõдээ õүниéõ нь õувьд ñудлаõ арга 
бол Ерºнõиé зºвлºлиéн болон Ìэргэшлиéн õорооны гишүүдээñ ºндºр 
ёñ зүé, ур чадвар, цаг õугацаа шаарддаг. Хэрэв Ерºнõиé зºвлºлиéн болон 
Ìэргэшлиéн õорооны гишүүд иéм чуõал аæлыг итгэл дааõаар õиéæ чадна 
гэæ үзэæ баéгаа бол нэр дэвшигчиéг õүниéõ нь õувьд ñудалдаг аргыг 
Ìонгол Улñад голлоõ арга болгон õэрэглэæ болоõ юм. 

Хэрэв Ерºнõиé зºвлºл болон Ìэргэшлиéн õороонд ºндºр итгэл 
ºгºõ нºõцºл бүрдээгүé гэæ үзвэл одоо õэрэглэæ буé шалгалтын аргаа 
голлон õэрэглээд явæ болоõ юм. Өºрººр õэлбэл, õэн шүүгч баéõ вэ 
гэдгиéг шиéдвэрлэõ гол зүéл бол Ìэргэшлиéн õороонооñ авч буé 
бичгиéн шалгалт баéна. Ìонголд шүүгчиéг õуульчдын дундааñ объектив 
шалгуураар шилæ ñонгоõ тогтолцоог бүрдүүлэõ õэрэгтэé бºгººд 
мэргэшлиéн шалгалтад õамгиéн ºндºр оноо авñан нэр дэвшигчиéг 
шүүгчээр томилуулдаг баéõ нь чуõал гэæ Ìонголын шүүõ дэõ авилгыг 
ñудалæ баéñан Брент Т.Ваéт үзñэн. Тэрбээр õэлэõдээ: “мэргэшлиéн 
шалгалтад õамгиéн ºндºр оноо авñан оролцогчиéг шалгаруулаõ бол 
онооны дарааллаар баéр эзлүүлэõ. Энэ нь шүүгчиéн албан тушаалд 
ºндºр мэдлэг, ур чадвартаé õуульчдыг аæиллуулаõааñ гадна “шүүгчиéн 
томилгоонд улñ тºриéн нºлººлºл ºндºр баéдаг” гэдэг олон ниéтиéн 
õардлагыг бууруулаõ ач õолбогдолтоé.”46 Ìонгол Улñад ºнººдºр шүүгчид 

45 Stephen Gillers, “RE: Judicial Selection in Mongolia,” November 27, 2013.

46 Брент Т.Ваéт, “Шүүõиéн õараат буñ баéдлыг бэõæүүлэõэд шүүõиéн заõиргааны гүéцэтгэõ үүрэг,” 
Øүүхийн бие даасан, шүүгчийн хараат бус байдлыг хангахад шүүхийн захиргааны үүрэг, тулгамдсан 
асуудлууд (олон улсын онол-практикийн бага хурлын илтгэлийн эмхтгэл) (Улаанбаатар: Хºõ ñудар 
принтинг, 2014), 22.
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нэр дэвшигчиéг үнэлэõэд õэрэглэæ баéгаа шалгалтын арга нь Брент Т.Ваéт 
ñанал болгоñон мэргэшлиéн шалгалттаé дүéцэõүéц гэæ õэлæ болно.

3.3. Íэгдүгээр õувилбар: Шүүõиéн мэргэшлиéн õороо 
“шалгалтын арга”-ыг, Шүүõиéн ерºнõиé зºвлºл 
“õүниéõ нь õувьд ñудлаõ арга”-ыг õэрэглэõ

Ш алгалтын аргыг õүниéõ нь õувьд ñудлаõ аргатаé õоñлуулан õэрэглэæ 
шүүгчид нэр дэвшигчиéг үнэлэõ аæлыг Ìэргэшлиéн õороо болон 

Ерºнõиé зºвлºл õамтран õиéõ (нэгдүгээр õувилбар) эñõүл Ìэргэшлиéн 
õороо дангаараа õиéõ (õоёрдугаар õувилбар) гэñэн õоёр õувилбар баéæ 
болно. Íомын энэ õэñэгт нэгдүгээр õувилбарыг дэлгэрэнгүé танилцуулæ, 
дараагиéн õэñэг (3.4)-т õоёрдугаар õувилбарыг товч авч үзэõ болно. 

Шалгалтын аргыг õүниéõ нь õувьд ñудлаõ аргатаé õоñлуулаõ 
нэгдүгээр õувилбарыг авч үзье (энэõүү нэгдүгээр õувилбарт тулгуурлан 
боловñруулñан Шүүгчиéг ñонгон шалгаруулаõ æурмын шинэчилñэн 
наéруулгын тºñлиéг Хавñралт 2-ооñ уншина уу). Шүүгчид нэр дэвшигчээñ 
бичгээр шалгалт аваõын зэрэгцээ түүниéг õүниéõ нь õувьд ñудалæ 
үнэлэõ аæиллагааг õэрõэн явуулаõ талаар ШЭЗБТХ, ШЗТХ-д ººрчлºлт 
оруулаõгүéгээр ШСШЖ-аар нариéвчлан зоõицуулæ болно. Өºрººр 
õэлбэл, ñонгон шалгаруулалтад Ìэргэшлиéн õороо болон Ерºнõиé 
зºвлºлиéн аль аль нь оролцоæ баéгаа ºнººгиéн тогтолцоог õэвээр 
õадгалбал Ìэргэшлиéн õороо шалгалтын аргыг, Ерºнõиé зºвлºл õүниéõ 
нь õувьд ñудлаõ аргыг õэрэглэæ нэр дэвшигчиéг үнэлдэг болæ болоõ юм. 
Тодруулбал, одоогиéн õууль тогтоомæиéн õүрээнд ñонгон шалгаруулаõ 
аæиллагаа дарааõ арван үе шаттаéгаар явагдаõаар ШСШЖ-ыг шинэчлэн 
наéруулаõ бүрэн боломæтоé: (1) шүүгчиéн орон тоог зарлаõ; (2) нэр 
дэвшигч ºргºдºл болон буñад материалаа Ìэргэшлиéн õороонд ирүүлэõ; 
(3) Íэр дэвшигчиéг бүртгэõ эñэõиéг шиéдвэрлэõ; (4) Íэр дэвшигчээñ 
бичгиéн шалгалт аваõ; (5) Ìэргэшлиéн õорооны бичгиéн шалгалтад 
тэнцñэн нэр дэвшигчдиéн нэриéг Ерºнõиé зºвлºл болон Хуульчдын 
õолбоо руу õүргүүлэõ, олон ниéтэд зарлаõ; (6) Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүн 
нэр дэвшигчиéг ñудлаõ; (7) Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүн нэр дэвшигчтэé 
ярилцлага õиéõ; (8) Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүн нэр дэвшигчиéг үнэлñэн 
таéлан бичиõ; (9) Ерºнõиé зºвлºлººñ нэр дэвшигчтэé ганцаарчилñан 
ярилцлага õиéõ; (10) Ерºнõиé зºвлºлººñ нэр дэвшигчиéн нэриéг 
Ерºнõиéлºгчид õүргүүлэõ. Эдгээр 10 үе шатыг туñ бүрд нь таéлбарлая.

(1) Øүүгчийн орон тоог зарлах. Шүүгчиéн орон тоог зарлаæ баéгаа 
одоогиéн æишгиéг õэрэглэõ боломæтоé. Шүүгчиéн ñонгон шалгаруулалт 
зарлаñан гэдгиéг аль болоõ олон õүнд õүргэæ, аль болоõ олон õүнээñ нэр 
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дэвшиõ ºргºдºл õүлээн авч баéæ õамгиéн ñаéн нэр дэвшигчиéг шилæ олæ 
чадна.

(2) Íэр дэвшигч өргөдөл болон бусад материалаа Ìэргэшлийн 
хороонд ирүүлэх. Îдоогиéнõооñ илүү ºргºн агуулгатаé мэдээллиéг авч 
чадаõ ºргºдлиéн загварыг бºглºõиéг нэр дэвшигчдээñ õүñэõ õэрэгтэé. 
Туõаéлбал, нэр, албан тушаал, õаяг, тºрñºн газар, боловñрол, аæил эрõлэлт, 
цэргиéн алба, шагнал, õүндлэл, Хуульчдын õолбоо, õуульчиéн зºвшººрºл 
болон шүүõэд тºлººлºõ эрõ, буñад баéгууллагын гишүүнчлэл, õэвлүүлñэн 
бүтээл болон олон ниéтэд ºгñºн мэдээлэл, шүүгчиéн албан тушаал, 
ниéтиéн алба болон улñ тºриéн үéл аæиллагаа, õуульчиéн õувьд õиéñэн 
аæил, шүүõэд õэрэг õянан шиéдвэрлэõ аæиллагаа, õуульчиéн мэргэæлиéн 
үéл аæиллагаа, багшиéн аæил, цаашдын орлого, ашиг, шүүгчээр аæиллаõ 
явцад гүéцэтгэõ давõар үүрэг, орлогын эõ үүñвэр, õºрºнгиéн мэдүүлэг, 
ашиг ñонирõлын зºрчил гараõ боломæ, ниéтэд туñтаé мэргэæлиéн үéл 
аæиллагаа, ñонгон шалгаруулаõ аæиллагаа гэñэн ñэдвүүдиéн õүрээнд 
мэдээлэл ºгºõиéг õүññэн ºргºдлиéн загварыг нэр дэвшигчээр бºглүүлæ 
авна (Хавñралт 3-т буé ºргºдлиéн загварыг õарна уу).

(3) Íэр дэвшигчийг бүртгэх эсэхийг шийдвэрлэх. Аæлын алба нь нэр 
дэвшигчдиéг бүртгэõ бºгººд дарааõ үндэñлэлүүдиéн аль нэг баéвал нэр 
дэвшигчиéг бүртгэõээñ татгалзана: (a) Íэр дэвшигч ШЭЗБТХ-иéн 11.2-т  
зааñан баримт бичгиéг бүрэн бүрдүүлээгүé эñõүл бүрдүүлñэн баримт бичиг 
нь шаардлага õангаагүé; (б) Ìонгол Улñын иргэн баéõ; Улñын дээд шүүõиéн 
шүүгчид нэр дэвшигч нь 35 наñ, буñад шүүõиéн шүүгчид нэр дэвшигч нь 25 
наñ õүрñэн баéõ; шүүгчээр аæиллаõад õаршлаõ ºвчин, ñэтгэциéн эмгэггүé 
баéõ; õууль зүéн дээд боловñролтоé баéõ; õуульчиéн зºвшººрºл авñан 
баéõ; мэргэæлээрээ аæиллаñан æил нь õуулиéн шаардлага õангаñан баéõ; ял 
шиéтгүүлæ баéгаагүé; шүүгчид нэр дэвшиõ үед гэмт õэрэгт õолбогдоогүé 
буюу ñэæигтэн, яллагдагчаар татагдаагүé; õугацаа õэтэрñэн зээлиéн ºргүé 
баéõ. Аæлын албаны бүртгэлтэé õолбоотоé гомдлыг Ерºнõиé зºвлºлд 
гаргаæ шиéдвэрлүүлнэ. Сонгон шалгаруулалтын дараагиéн шатанд 
бүртгэгдñэн нэр дэвшигчдээñ бичгиéн шалгалт авна. 

(4) Íэр дэвшигчээс бичгийн шалгалт авах.47 Ìэргэшлиéн õороо 
бичгиéн шалгалтыг авна. Бичгиéн шалгалт нь нэр дэвшигчиéн õууль 
зүéн мэдлэг, бичиõ болон буñад ур чадварыг шалгаæ үнэлэõ зорилготоé. 
Бичгиéн шалгалт нь анõан шатны шүүõиéн шүүгчид нэр дэвшигчиéн, 

47 Энд ñанал болгоæ баéгаатаé тºñтэé баéдлаар Англи Улñад бичгиéн шалгалт, теñт аваõ замаар нэр 
дэвшигчдиéнõээ тоог цººлæ, үлдñэн нэр дэвшигчдиéг илүү нариéн шалгадаг. Энэõүү шалгалтаа 
онлаéн теñтээр эñõүл бичиг баримтад анализ õиéõ замаар авдаг баéна. Îнлаéн теñт нь нэр дэвшигч 
õэрэгт анализ õиéõ, гол аñуудлыг тодорõоéлоõ, õууль õэрэглэõ замаар шүүгчиéн үүргиéг гүéцэтгэæ 
чадаõ эñэõиéг үнэлэõэд чиглэдэг. Бичиг баримтад анализ õиéõ аргын дагуу õорооны гурван гишүүн 
нэр дэвшигчиéн ººриéн тодорõоéлолт, түүниé талаарõ буñад õүмүүñиéн тодорõоéлолт болон буñад 
бичиг баримтад анализ õиéæ үнэлгээ ºгдºг (энэ нь бидниé “эõниé шалгаруулалт” гэñэн үетэé 
тºñтэé юм). Judicial Appointments Commission, “Judicial Appointments Commission - Home,” accessed 
October 5, 2014, http://jac.judiciary.gov.uk/selection-process/selection-process.htm.
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давæ заалдаõ шатны шүүõиéн шүүгчид нэр дэвшигчиéн, õяналтын 
шатны шүүõиéн шүүгчид нэр дэвшигчиéн бичгиéн шалгалт гэñэн 
гурван тºрºлтэé баéна. Íэр дэвшигчээñ аваõ шалгалт нь Үндñэн õууль, 
õүниé эрõ, эрõ чºлººниé тоõиолдол шиéдвэрлүүлэõ, туõаéн ñалбарын 
материаллаг эрõ зүéн тоõиолдол шиéдвэрлүүлэõ, процеññын эрõ зүéн 
тоõиолдол шиéдвэрлүүлэõ, шүүгчиéн ёñ зүéн тоõиолдол шиéдвэрлүүлэõ, 
шүүõиéн шиéдвэрт анализ õиéлгэõ, энэ явцдаа түгээмэл болон шүүõиéн 
õэрэглээниé програм дээр даалгавар гүéцэтгүүлэõ гэñэн õэñгүүдээñ 
бүрдэнэ. Бичгиéн шалгалтыг одоогиéнõтоé адилõан аргаар авч оноо (100 
õүртэл оноо)-гоор дүгнэõ нь зоõимæтоé. Гэõдээ шүүгчиéн зан тºлвиéн 
бодлогыг шалгалтааñ õаñаõ õэрэгтэé. Шүүгчиéн зан тºлвиéг тодорõоéлоõ 
бодлого зоõиоõод тун тºвºгтэé, зоõиоñон ч туõаéн нэр дэвшигчиéн 
зан тºлвиéг бүрэн тодорõоéлæ чадаõгүé бºгººд иéм тоõиолдлыг буñад 
улñуудад õэрэглэдэггүé. 

(5) Ìэргэшлийн хорооны бичгийн шалгалтад тэнцсэн нэр дэвшигчдийн 
нэрийг Ерөнхий зөвлөл болон Õуульчдын холбоо руу хүргүүлэх, олон нийтэд 
зарлах. Ìэргэшлиéн õорооны бичгиéн шалгалтад тэнцñэн (70 эñõүл 
түүнээñ дээш оноо авñан) нэр дэвшигчдиéн нэриéг Ерºнõиé зºвлºлд 
õүргүүлнэ. Ìºн нэр дэвшигчдиéн нэриéн æагñаалтыг ШЭЗБТХ-иéн 
12.2-т зааñан дүгнэлт гаргуулаõаар Хуульчдын õолбоонд õүргүүлнэ. Íэр 
дэвшигчиéн талаар Иргэдээñ тºриéн баéгууллага, албан тушаалтанд 
гаргаñан ºргºдºл гомдлыг шиéдвэрлэõ туõаé õуулиéн 10 дугаар зүéлд 
зааñан шаардлагын дагуу ирүүлñэн ºргºдºл, гомдлыг Аæлын алба нягтлан 
шалгаæ, Шүүõиéн ерºнõиé зºвлºлд танилцуулна. 

(6) Ерөнхий зөвлөлийн гишүүн нэр дэвшигчийг судлах. Энэ шатанд 
Ерºнõиé зºвлºл нь Ìэргэшлиéн õорооны бичгиéн шалгалтад тэнцñэн 
(70-ааñ дээш оноо авñан) нэр дэвшигчдиéг õүниéõ нь õувьд илүү гүнзгиé 
ñудалæ үнэлгээ õиéнэ. Íэр дэвшигчдиéг тоõиолдлын æурмаар нэг нэгээр 
нь Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүн туñ бүрд (эñõүл ачаалал бага үед нэг нэр 
дэвшигчиéг 2-3 гишүүнд) õуваарилна. Гишүүн бүр ººрт õуваарилагдñан 
нэр дэвшигчиéн талаарõ үнэлгээг õиéæ Ерºнõиé зºвлºлд бичгээр 
илтгэнэ. Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүн үнэлгээг õиéõдээ нэр дэвшигчиéн 
ºргºдºлд баéгаа õариултуудыг ашиглаõ тул уг ºргºдлиéн аñуултад 
тодорõоé, дэлгэрэнгүé õариулаõ нь үнэлгээг шуурõаé явуулаõад чуõал ач 
õолбогдолтоé юм. Үнэлгээ õиéæ баéгаа гишүүн нь нэр дэвшигчиéн бичиæ 
баéñан õууль зүéн бичлэгүүдиéг шалгана. Түүнчлэн нэр дэвшигчиéн 
талаарõ ñудалгааг õиéõ ба түүниé бичñэн (эñõүл ººриéнõ нь гаргаæ баéñан 
болон түүнтэé õолбоотоé) шүүõиéн шиéдвэр, нэõэмæлэл, шаардлага, 
õууль зүéн дүгнэлт, илтгэл, õуралдааны тэмдэглэл, ºгүүлэл, буñад бичлэг, 
баримт ñэлтэд анализ õиéæ үнэлнэ. Íэр дэвшигчиéн ёñ зүé, мэргэæлиéн 
õариуцлагатаé õолбоотоé мэдээллиéг эрõ бүõиé этгээдээñ авч шалгана.
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Шүүгчид нэр дэвшигчиéг үнэлæ баéгаа Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүн нь 
түүниé õууль зүéн мэдлэг, ур чадвар, ёñ зүé, зан тºлвиéн талаар мэдээлэл 
аваõ, эдгээриéн үндэñлэлиéг тодруулаõ зорилгоор нэр дэвшигчиéг мэддэг 
янз бүриéн õүмүүñээñ аñуулт аñууæ тэмдэглэл õºтºлнº. Íүүр тулñан шууд 
ярилцлагын õэлбэриéг голлоõ бºгººд шаардлагатаé тоõиолдолд утаñ, заõиа, 
цаõим шуудан зэрэг буñад õэлбэриéг ч ашиглаæ болно. Íэр дэвшигчиéн нэр 
õүндиéг оновчтоé тодорõоéлоõ аñуудал үнэлгээнд чуõал ач õолбогдолтоé 
баéдаг. Шүүгчид нэр дэвшиõ наñны õуульч бол иõэвчлэн õуульчдын болон 
албаны шугамаар õарилцдаг õүмүүñиéн дунд нэр õүндтэé болñон баéдаг 
(õэрэв нэр дэвшигч нэр õүндгүé бол энэ нь туñдаа аñуудал). Үнэлгээ õиéæ 
баéгаа õүниé гол аæил бол нэр дэвшигчиéн нэр õүндиéн мºн чанарыг 
тодорõоéлоõ юм. “Буñад õүмүүñ нэр дэвшигчиéн талаар юу гэæ бодоæ 
баéна вэ гэдгиéг мэдэõ нь нэр дэвшигчиéн мэргэæлиéн шаардлага õангаñан 
эñэõ, ёñ зүéн аñуудлыг анõаардаг эñэõ, ямар зан тºлºвтэé эñэõиéг мэдэõ 
õамгиéн ñаéн арга юм.”48 Ярилцлага ºгч баéгаа õүниé õэлñэн õариултыг 
нэр дэвшигчид мэдэгдэõгүé, нууцална гэñэн амлалтыг үнэлгээ õиéæ баéгаа 
гишүүн ºгч, уг амлалтаа зºрчиõгүé баéõ ёñтоé.

Үнэлгээ õиéæ баéгаа Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүн нэр дэвшигчиéн 
ºргºдºлд дурдагдñан õүмүүñээñ õамгиéн чуõал мэдээлэл ºгч болоõ õүмүүñиéг 
ñонгоæ урьдчилан бэлтгэæ æагñааñан аñуултууд (Хавñралт 4-т буé аñуултууд)-
аар ярилцлага õиéнэ. Íэр дэвшигчиéн ºргºдºлд бичигдñэн õүмүүñээñ 
ярилцлага аваõ нь чуõал боловч ярилцлагыг зºвõºн тэдниé õүрээгээр 
õязгаарлаæ болоõгүé. Íэр дэвшигч õуульчиéн õувиар оролцñон анõан, давæ 
заалдаõ, õяналтын шатны шүүõиéн шүүгчид, нэр дэвшигчиéн õариуцаæ 
авñан õэрэг, маргаан дээр õамтран аæиллаæ баéñан õуульч болон эñрэг талын 
õуульч, õэрэв нэр дэвшигч шүүгч баéñан эñõүл шүүгчээр аæиллаæ баéгаа 
бол түүнтэé õамт аæиллаæ баéñан буñад шүүгчид, нэр дэвшигчиéг удирдан 
аæиллаæ баéñан õүмүүñ, нэр дэвшигчиéн удирдлагад аæиллаæ баéñан 
õүмүүñээñ ярилцлага аваõ шаардлагатаé. Түүнчлэн õууль зүéн ñургуулиéн 
багш, заõирал, улñын ºмгººлºгч, õуульчиéн мэргэæлиéн баéгууллагын 
тºлººлºгч болон нэр дэвшигчиéн õууль зүéн мэдлэг, ур чадвар, ёñ зүé, зан 
тºлвиéн талаар мэдэæ баéгаа буñад õүмүүñээñ ярилцлага аваõ нь чуõал. 
Өмнº нь авñан ярилцлага болон цуглуулñан материалд буé нэр дэвшигчиéн 
талаарõ мэдээллиéг тодруулаõ зорилгоор буñад õүмүүñээñ ярилцлага авч 
болно. “Ёñ зүéн аñуудалд зан тºлвиéн аñуудалд õанддаг шиг нариéн õянуур, 
шударга õандаõ ёñтоé. Туõаéлбал, аль болоõ олон эõ ñурвалæааñ ёñ зүéн 
аñуудлаар мэдээлэл аваõ, õэрэв ñэæиглэõ үндэñлэл гараõ авааñ мэдээлэл 
ºгºгчиéн тал заñаõ õандлагыг олæ илрүүлэõиéг õичээõ нь зүéтэé.”49

(7) Ерөнхий зөвлөлийн гишүүн нэр дэвшигчтэй ярилцлага хийх. 
Íэгдñэн үнэлгээ õиéõэд нэр дэвшигчтэé õиéõ ганцаарчилñан ярилцлага 

48 Gillers, “RE: Judicial Selection in Mongolia.”

49 Landsman, “RE: Rating System for Nomination of Judges in Mongolia.”
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нэн чуõал үүрэгтэé. Íэр дэвшигчиéн талаар õуульчид, шүүгчид, буñад 
õүмүүñтэé ярилцлага õиéæ дууññаны дараа Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүн 
ººрºº нэр дэвшигчтэé ганцаарчилñан ярилцлага õиéнэ. Үүниé учир нь 
гишүүниé үндñэн аæил бол шүүгчид нэр дэвшигчиéг бодитоé шалгуураар 
õараат буñ, шударга, тºвиéг ñаõин үнэлэõэд оршиõ бºгººд нэр дэвшигчид 
бодит үнэлгээ ºгºõ үндñэн аæил болоõ ярилцлагыг Ерºнõиé зºвлºлиéн 
гишүүд ººрñдºº õиéõ нь зүéтэé. Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүд нэр õүндтэé, 
туршлагатаé õүмүүñ тул эдгээр ярилцлагыг амæилттаé õиéõ боломæтоé. 
Түүнчлэн материал бэлтгэõ, ярилцлага õиéõ, нэр дэвшигчиéг үнэлэõ 
нь ñонгон шалгаруулалтын гол аæил билээ. Үүниéг õэрõэн õиéõээñ нэр 
дэвшигчид ºгºõ үнэлгээниé чанар, чанñаа шууд õамаардаг (Тиéмээñ oдоо 
õүчин тºгºлдºр үéлчилæ баéгаа ШСШЖ-аар Аæлын алба нэр дэвшигчиéн 
талаарõ аñуулга авч баéгаа нь оновчгүé.).50

Íэр дэвшигчтэé õиéõ ярилцлагын үед түүниé албан аæилтаé 
õолбоотоé аñуултуудын (Хавñралт 4-т буé) дагуу ярилцаõааñ гадна буñад 
õүмүүñтэé õиéñэн ярилцлагын явцад гарч баéñан ñºрºг болон буñад 
мэдээллиéн талаар аñууæ тодруулна. Түүнчлэн үнэлгээ õиéæ баéгаа 
гишүүн нэр дэвшигчээñ шүүгчиéн ºдºр тутмын үéл аæиллагаанд 
тулгарч болоõ ёñ зүéн аñуудлуудыг õэрõэн шиéдвэрлэõ талаар аñууæ 
болно.51 Жишээлбэл, таны õянан шиéдвэрлэõ гэæ баéгаа õэргиéн нэг тал 
ºмгººллиéн нэг нºõºрлºлд тантаé õамт аæиллаæ баéñан õуульч эñõүл таны 
гэр бүлиéн, наéз нºõдиéн, бизнеñиéн õолбоотоé õүн баéвал та яаõ вэ зэрэг 
аñуулт аñууæ ярилцаæ болно.

Íэр дэвшигчиéг үнэлэõ аæиллагааны гол цºм нь нууцлал боловч 
үнэлгээниé явцад õүлээн авñан аливаа ñºрºг таéлбар, ñаõилга, ёñ 
зүéн зºрчилд нэр дэвшигчиéн зүгээñ õариу ºгºõ шударга боломæиéг 
ганцаарчилñан ярилцлагын үед олгоõ ёñтоé. Хэрэв нэр дэвшигчиéн 
туõаé ñºрºг таéлбар гарвал үнэлгээ õиéæ баéгаа гишүүн нууцлалыг 
õадгалаõ талаар ярилцлага ºгñºн õүнд амлаñан амлалтаа зºрчилгүéгээр 
ñºрºг таéлбарын үндэñ болон нºõцºл баéдлыг нэр дэвшигчид боломæит 
õэмæээнд мэдэгдэнэ. Үнэлгээ õиéæ баéгаа гишүүн нэр дэвшигчиéн талаар 
олон ниéтэд ил тод болñон, эñõүл ººрºº мэдэæ баéгаа ñºрºг таéлбар, 
мэдээллиéн талаар түүнтэé ярилцана. Хэрэв нэр дэвшигч нь ñºрºг таéлбар 
эñõүл нэр дэвшигчиéн мэргэæлиéн баéдалтаé õолбоотоé нэмэлт мэдээлэл 
ºгºõ буюу ººр материал танилцуулñан бол үнэлгээ õиéæ баéгаа гишүүн 

50 Буñад орны туршлагааñ үзэõэд нэр дэвшигчиéг үнэлэõ ярилцлага õиéõ, таéлан бэлтгэõ зэрэг үндñэн 
аæлуудыг туõаéн õорооны гишүүд нь ººрñдºº õиéдэг баéна. Жишээлбэл, АÍУ-ын Хуульчдын 
õолбоо (ABA)-ны Холбооны шүүõ эрõ мэдлиéн баéнгын õороо нь шүүгчид нэр дэвшигчиéг 
үнэлэõ чиг үүрэгтэé. Энэ õороо нь олон æилиéн туршлага, ºндºр нэр õүндтэé 14 õуульчааñ бүрддэг 
бºгººд õорооны гишүүн õуульч нь үнэлэгчиéн үүргиéг гүéцэтгэдэг буюу ººрñдºº нэр дэвшигчиéн 
ºргºдºл, түүнтэé õолбоотоé буñад материалыг ñудлаõ, ярилцлага õиéõ, таéлан бичиõ, үнэлэõ аæлыг 
õиéæ ямар чанñаа ºгºõ талаар ñанал õурааæ шиéддэг баéна.

51 Landsman, “RE: Rating System for Nomination of Judges in Mongolia.”
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нягтлаõ ярилцлага õиéæ шалгана. Хэрэв нэр дэвшигчиéн талаар ñºрºг 
таéлбар ºгñºн õүн ººриéгºº нэр дэвшигчид танилцуулаõыг зºвшººрººгүé 
бºгººд уг ñºрºг таéлбарын агуулгыг нэр дэвшигчид танилцуулаõ нь 
ярилцлага ºгñºн õүниé нууцлалыг õадгална гэñэн амлалтыг зºрчиõ эрñдэлд 
гарцаагүé õүргэæ баéгаа тоõиолдолд үнэлгээ õиéæ баéгаа гишүүн уг 
ñºрºг таéлбарыг нэр дэвшигчид õэлэõ ёñгүé. Ингэñнээр тэрõүү таéлбарыг 
õороондоо мэдэгдэõ шаардлагагүé болоõ ба үнэлгээнд ашиглаõгүé. 

(8) Ерөнхий зөвлөлийн гишүүн нэр дэвшигчийг үнэлсэн тайлан бичих. 
Íэр дэвшигчиéг үнэлñэн Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүн (эñõүл 2-3 гишүүн) 
нь нэр дэвшигчиéн талаарõ таéлангаа (Хавñралт 5-д буé загварын дагуу) 
бэлтгэæ, бичгээр гаргана. Таéлангиéн тºñºлд дарааõ аñуудлыг туñгаñан 
баéна: нэр дэвшигчиéн талаарõ ñуурь мэдээлэл; ярилцлага ºгñºн õүн 
туñ бүриéн товч тодорõоéлолт, ярилцлага бүриéн товч агуулга; нэр 
дэвшигчтэé õиéñэн ярилцлагын товч агуулга, ялангуяа үнэлгээ ºгч 
баéгаа гишүүнээñ түүнд танилцуулñан ñºрºг мэдээлэл, таéлбарт нэр 
дэвшигчиéн ºгñºн õариу таéлбар; нэр дэвшигчиéн õууль зүéн мэдлэг, 
ур чадвар, шүүгчээр аæиллаõ ёñ зүé, зан тºлвиéн үнэлгээ; түүниéг 
үнэлñэн ерºнõиé үнэлгээниé ñанал зэрэг. Түүнчлэн таéлангиéн тºñºлд 
нэр дэвшигчиéн ºргºдºл, бичлэгиéн æишээ õуулбар, чуõал õэргүүд, нэр 
дэвшигчиéн бичñэн болон түүниé туõаé ºгүүлэл, ниéтлэл зэрэг õолбогдоõ 
бүõ материалын õуулбарыг õавñаргана. Íэр дэвшигчиéн талаар ºмнº нь 
Ìэргэшлиéн õороо болон Ерºнõиé зºвлºлººñ õиéæ баéñан үнэлгээтэé 
õолбоотоé материал баéвал мºн õавñаргана. 

Үнэлгээ õиéñэн гишүүн бичñэн таéлангиéн тºñлºº Ерºнõиé 
зºвлºлиéн даргад явуулна. Ерºнõиé зºвлºлиéн дарга уг тºñлиéг дарааõ 
шаардлагыг бүрэн õангаñан эñэõиéг õянана: мэргэæлиéн болон ёñ зүéн 
õариуцлага õүлээлгэõ эрõ бүõиé бүõ баéгууллагатаé õолбогдñон эñэõ, ººр 
ººр мэргэшил бүõиé õангалттаé тооны õүмүүñээñ ярилцлага авñан эñэõ, 
õорооны гишүүн нь õангалттаé тооны бичлэгиéн æишээг шалгаñан эñэõ, 
аливаа ñºрºг мэдээллиéг анõааран үзэæ няцаалт ºгºõ боломæиéг нэр 
дэвшигчид олгоñон эñэõ, ñанал болгоæ баéгаа үнэлгээндээ õангалттаé 
таéлбар ºгñºн эñэõ. Ерºнõиé зºвлºлиéн дарга таéлангиéн тºñлиéг õянаæ 
үзээд даõин шалгаæ тодруулаõ шаардлагатаé зүéл баéна гэæ үзвэл үнэлгээ 
õиéñэн гишүүнд зºвлºмæ ºгнº. Туõаéн гишүүн уг зºвлºмæиéн дагуу 
нэмэлт шалгалт, тодруулга õиéæ таéланг эцэñлэн бэлтгэнэ. Үнэлгээ õиéñэн 
гишүүн таéланг зºвõºн Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүдэд тарааæ ºгºõ бºгººд 
үнэлгээнд оролцоõооñ татгалзñан гишүүнд ºгºõгүé. Үнэлгээ õиéñэн гишүүн 
болон аливаа буñад этгээдэд таéланг задлаõ ёñгүé. Ерºнõиé зºвлºлиéн 
гишүүдэд таéлан болон õолбогдоõ материалын талаар аñуулт баéвал 
үнэлгээ õиéñэн гишүүнээñ лавлаõ боломæтоé. 

(9) Ерөнхий зөвлөлөөс нэр дэвшигчтэй ганцаарчилсан ярилцлага хийх. 
Ерºнõиé зºвлºл нь үнэлгээ õиéñэн гишүүниé таéланд буé мэдээллиéг 
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тодруулаõ болон ШЭЗБТХ-иéн 11.2-т зааñан баримт бичиг, нэр дэвшигчиéн 
талаар олон ниéтээñ ирñэн мэдээллиéг ñудалæ үзэõ зорилгоор нэр 
дэвшигчтэé ганцаарчилñан ярилцлага зоõион баéгуулæ, дүгнэлт гаргана 
(шаардлагатаé тоõиолдолд видео уулзалт õиéæ болно). Ярилцлага õиéõдээ 
Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүд нь энэ номын Хавñралт 4-т буé аñуултуудыг 
ашиглаæ болно. Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүд нь нэр дэвшигчээñ шүүгчиéн 
ºдºр тутмын үéл аæиллагаанд тулгарч болоõ ёñ зүéн болон буñад аñуудлыг 
õэрõэн шиéдвэрлэõ талаар аñууæ болно. Ерºнõиé зºвлºл нь нэр дэвшигчиéг 
үнэлñэн гишүүниé таéланг õэлэлцэæ, нэр дэвшигч туñ бүр дээр шалгуурыг 
õангаñан эñэõ талаарõ дүгнэлтиéг бичгээр гаргана. Ерºнõиé зºвлºл нь 
нэр дэвшигчиéн талаар олон ниéтээñ ирñэн мэдээлэл нь шаардлагатаé 
õэмæээнд нотлогдñон, үндэñлэлтэé эñэõ аñуудлаар дүгнэлт гаргана. Íэр 
дэвшигчиéн талаарõ олон ниéтээñ ирñэн мэдээллиéг дүгнэлтдээ оруулñан 
тоõиолдолд үндэñлэлээ заавал бичиõ ёñтоé.

(10) Ерөнхий зөвлөлөөс нэр дэвшигчийн нэрийг Ерөнхийлөгчид 
хүргүүлэх. Íэр дэвшигч шүүгчид тавигдаõ шаардлагыг õангаñан эñэõиéг 
õэлэлцэõ зºвлºлдºõ õуралдааныг Ерºнõиé зºвлºлиéн дарга зарлана. 
Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүд нэр дэвшигчиéн талаарõ таéлан болон 
буñад материалтаé бие даан танилцñан баéна. Ерºнõиé зºвлºл нь ººриéн 
дүгнэлт, Ìэргэшлиéн õорооны шалгалтын үнэлгээ, Хуульчдын õолбооны 
дүгнэлтэд тулгуурлан нэр дэвшигчдээñ õэн нь шүүгчид тавигдаõ болзол, 
шаардлагыг õамгиéн ñаéн õангаñныг зºвлºлдºæ үнэлñниé үндñэн дээр 
олонõиéн ñанал авñан нэр дэвшигчиéн нэриéг Ерºнõиéлºгчид õүргүүлнэ.

Улñын дээд шүүõиéн шүүгчид нэр дэвшигчиéн бичиõ чадварыг 
үнэлэõдээ õуулиéн профеññорууд ба практик õуульчдааñ бүрдñэн õоёр 
туñдаа аæлын õэñэг баéгуулæ үнэлүүлдэг болоõ õэрэгтэé баéна.52 Улñын 
дээд шүүõиéн шүүгчид нэр дэвшигчиéг үнэлэõ аæиллагаа энэ õэñэгт 
зааñны дагуу явагдана. Хэдиé тиéм боловч Улñын дээд шүүõиéн шүүгч 
õууль зүéн мэдлэг, ур чадвар, шүүгчээр аæиллаõ ёñ зүé, зан тºлвиéн 
õувьд онцгоé ñаéн баéõ ёñтоé учрааñ нэмэлт шалгалт аваõ шаардлагатаé. 
Дээд шүүõиéн шүүгчид нэр дэвшигч нь õууль зүéн ñудалгаа, эрдэм 
шинæилгээниé аæил õиéõ, анализ õиéõ, бичиæ боловñруулаõ чадвар 
ñаéтаé баéõ ёñтоé. Тодорõоé, оéлгомæтоé бичиæ буñдыг итгүүлэн 
үнэмшүүлэõ, Үндñэн õууль, õууль тогтоомæ, эдгээриéг таéлбарлаñан 
шүүõиéн шиéдвэрүүд зэргиéг уялдуулан õуулиéг зарчимчаар таéлбарлаõ, 
õэрэг, маргааныг цаашид шиéдвэрлэõэд доод шатны шүүõүүдэд чиглэл 
болоõуéц, үндэñлэл бүõиé шиéдвэр гаргаõ ур чадварыг Дээд шүүõиéн 
шүүгчид нэр дэвшигч эзэмшñэн баéõ нь туéлын чуõал. Тиéмээñ Ерºнõиé 
зºвлºл Дээд шүүõиéн шүүгчид нэр дэвшигч туñ бүриéн õууль зүéн бичлэг 

52 АÍУ-ын Дээд шүүõиéн шүүгчид нэр дэвшигчиéг үнэлэõдээ иéм õоёр туñдаа аæлын õэñэг баéгуулан 
аæилладаг баéна. American Bar Association, “ABA Standing Committee on the Federal Judiciary: What It 
Is and How It Works,” 9–10.
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(õууль зүéн дүгнэлт, нэõэмæлэл, илтгэл, ºгүүлэл, ном, блог зэрэг)-иéг 
үнэлүүлэõ зорилгоор õууль зүéн ñургуулиéн туршлагатаé, нэр õүндтэé 
профеññоруудааñ баг бүрдүүлэн томилно. Íэр дэвшигчиéн бичлэгиéг 
õууль зүéн ñалбар, ñэдвээр нь ангилæ, туõаéн ñалбар, ñэдвээр ñудалгаа 
õиéæ õүлээн зºвшººрºгдñºн профеññороор шалгуулæ үнэлүүлнэ. 
Хууль зүéн ñургуулиéн профеññорын багиéг туршлагатаé, нэр õүндтэé 
профеññор аõалæ чиглүүлнэ. Түүнчлэн Дээд шүүõиéн шүүгчиéн туñлаõаар 
аæиллаæ баéñан эñõүл Дээд шүүõ дээр ºмгººлºõ, яллаõ аæиллагаа явуулæ 
баéñан нэр õүндтэé, туршлагатаé õуульчдааñ бүрдñэн õуульчдын аæлын 
õэñэг баéгуулæ болоõ бºгººд уг аæлын õэñэг нэр дэвшигчиéн бичлэгт 
анализ õиéæ шалгана. Хоёр баг туñ бүр ººр ººрñдиéн шалгалтын 
товчлолыг нэр дэвшигчиéн талаарõ үнэлгээг õариуцñан Ерºнõиé 
зºвлºлиéн гишүүнд ºгºõ бºгººд эдгээр товчлолыг Ерºнõиé зºвлºлиéн 
гишүүдэд ºгºõ таéланд õавñаргана.

Шалгалтын болон õүниéõ нь õувьд ñудлаõ õоёр аргыг õоñлуулаõ 
нэгдүгээр õувилбар нь бодит биелэл болоõод илүү õялбар баéõыг 
үгүéñгэõгүé. ШЭЗБТХ болон ШЗТХ-д нэмэлт ººрчлºлт оруулаõгүéгээр 
зºвõºн ШСШЖ-ыг шинэчлэн наéруулаõ замаар нэгдүгээр õувилбарыг 
нэвтрүүлэõ боломæтоé. Ìºн энэ õувилбар нь ñонгон шалгаруулалт 
даõь Ерºнõиé зºвлºлиéн шиéдвэрлэõ үүргиéг õэвээр õадгалæ баéгаа 
учрааñ Үндñэн õуулиéн 49.4 болон 51.2-т ниéцэõ эñэõ аñуудал яригдаõгүé. 
Түүнчлэн нэгдүгээр õувилбар нь Ерºнõиé зºвлºлººñ нэр дэвшигчиéг 
үнэлэõ шалгуурыг тодорõоé болгоæ, нэр дэвшигч эдгээр шалгуурыг 
õангаñан эñэõиéг илүү гүнзгиé ñудлаõыг Ерºнõиé зºвлºлººñ шаардаæ, 
нэр дэвшигчиéг үнэлэõ болон нэр дэвшүүлэõ аæиллагааг тодорõоé дэñ 
дараалалтаé æурамлаæ ºгч баéгаагаараа одоогиéн тогтолцоонооñ давуу 
талтаé. 

3.4. Хоёрдугаар õувилбар: “Шалгалтын арга” болон 
“õүниéõ нь õувьд ñудлаõ аргa”-ыг Шүүõиéн 
мэргэшлиéн õороо õэрэглэõ

Ш алгалтын арга болон õүниéõ нь õувьд ñудлаõ аргыг õэрэглэæ нэр 
дэвшигчиéг үнэлэõ аæлыг Ìэргэшлиéн õороонд дангаар нь 

õариуцуулаõ гэñэн õоёрдугаар õувилбарыг энэ õэñэгт танилцуулна. Энэ 
õувилбарын дагуу нэр дэвшигчиéг үнэлэõ аæиллагааг дарааõ наéман үе 
шатаар явуулбал нэр дэвшигчиéн мэдлэг, ур чадвар, ёñ зүé, зан тºлвиéг 
бүрэн, бодитоéгоор үнэлэõ боломæтоé:53 (1) Шүүгчиéн орон тоог зарлаõ; 

53 АÍУ-ын Холбооны шүүõиéн шүүгчид нэр дэвшигчиéг АÍУ-ын Хуульчдын õолбоонооñ үнэлэõ үе 
шат дээр тулгуурлан эдгээр үе шатыг боловñруулаõын зэрэгцээ Ìонголын онцлог, ШЭЗБТХ-иéн 
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(2) Íэр дэвшигч ºргºдºл болон буñад материалаа Ìэргэшлиéн õороонд 
ирүүлэõ; (3) Эõниé шалгаруулалт õиéõ; (4) Íэр дэвшигчээñ бичгээр 
шалгалт аваõ; (5) Ìэргэшлиéн õорооны гишүүн нэр дэвшигчиéг ñудлаõ; 
(6) Ìэргэшлиéн õорооны гишүүн нэр дэвшигчтэé ярилцлага õиéõ;  
(7) Ìэргэшлиéн õорооны гишүүн нэр дэвшигчиéг үнэлñэн таéлан бичиõ; 
(8) Ìэргэшлиéн õороонооñ олонõиéн ñанал авñан 3-5 нэр дэвшигчдиéн 
нэриéг Ерºнõиéлºгчид õүргүүлэõ. 

(1) Øүүгчийн орон тоог зарлах. Энэ үе шат нь нэгдүгээр õувилбарын  
1 дэõ үе шаттаé адилõан. 

(2) Íэр дэвшигч өргөдөл болон бусад материалаа Ìэргэшлийн хороонд 
ирүүлэх. Энэ үе шат нь нэгдүгээр õувилбарын 2 даõь үе шаттаé адилõан. 
Хавñралт 3-т буé ºргºдлиéн загварыг нэр дэвшигчээр бºглүүлæ авна.

(3) Ýхний шалгаруулалт хийх. Ìэргэшлиéн õорооны гишүүн бүрт 
нэр дэвшигчдиéн материалыг õувилæ тараана. Хорооны гишүүн нь нэр 
дэвшигч туñ бүртэé õолбоотоé материалыг õянаæ, шүүгчээр аæиллаõ наад 
заõын болзол, шаардлагыг õангаæ баéгаа эñэõиéг õамтран õэлэлцñэниé 
дараа туõаéн нэр дэвшигчиéг “õаñаõ” эñõүл “үлдээõ” талаар нууц ñанал 
õураалт явуулна. Íэр дэвшигчдиéн нэриéг цагаан толгоéн дарааллаар 
бичñэн æагñаалтыг õорооны гишүүн бүрт ºгнº. Íэр дэвшигч бүриéн 
нэриéн ард баéгаа “тиéм,” “үгүé” гэñэн õоёр ñонголтооñ аль нэгиéг 
дугуéлаõ боломæтоéгоор ñанал õурааõ õуудñыг бэлтгэñэн баéна. Хорооны 
гишүүн нь нэр дэвшигч бүриéн нэриéн ард баéгаа “тиéм”, “үгүé” гэñэн 
тэмдэглэгээниé аль нэгиéг заавал дугуéлна. Санал õураалтын дүнг гаргаõ 
тооллогыг õорооны дарга болон Аæлын албаны аæилтан õиéнэ. Дºрºв 
буюу түүнээñ дээш гишүүнээñ “тиéм” (үлдээнэ) гэñэн ñанал авñан нэр 
дэвшигчдиéг ñонгон шалгаруулалтын дараагиéн шатанд үлдээнэ. Íэр 
дэвшигчдиéн ирүүлñэн материалыг ñудлан шалгаõ замаар анõан шатны 
шалгаруулалт õиéæ баéгаа энэ арга нь уг õариуцлагатаé үéл аæиллагаанд 
оролцоõ боломæиéг õорооны бүõ гишүүнд олгоõын зэрэгцээ шалгаõ 
аæиллагааг õºнгºвчилæ ºгдºг. Цаашдын шатны ñонгон шалгаруулалтад 
оролцоõ наад заõын шаардлагыг õангаагүé нэр дэвшигчдэд энэ туõаé нь 
мэдэгдэнэ. Сонгон шалгаруулалтын дараагиéн шатанд дээрõ шаардлагыг 
õангаñан нэр дэвшигчдээñ бичгиéн шалгалт авна.

(4) Íэр дэвшигчээс бичгээр шалгалт авах. Энэ үе шат нь нэгдүгээр 
õувилбарын 4 дэõ үе шаттаé адилõан. 

(5) Ìэргэшлийн хорооны гишүүн нэр дэвшигчийг судлах. Шүүгчиéн 
нэг албан тушаалд ºрñºлдºæ бичгиéн шалгалтад тэнцñэн (70-ааñ дээш 
оноо авñан) нэр дэвшигчдиéг илүү гүнзгиé ñудалæ үнэлгээ õиéнэ. Íэр 

үзэл баримтлалыг мºн õаргалзан үзñэн. American Bar Association, “ABA Standing Committee on the 
Federal Judiciary: What It Is and How It Works,” 2009, 4–6, http://www.americanbar.org/content/dam/
aba/migrated/scfedjud/federal_judiciary09.authcheckdam.pdf.
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дэвшигчдиéг тоõиолдлын æурмаар нэг нэгээр нь õорооны гишүүн туñ 
бүрт (эñõүл ачаалал бага үед нэг нэр дэвшигчиéг 2-3 гишүүнд) õуваарилна. 
Гишүүн бүр ººрт õуваарилагдñан нэр дэвшигчиéн талаарõ үнэлгээг 
õиéæ Ìэргэшлиéн õороонд бичгээр илтгэнэ. Энэ үе шат нь нэгдүгээр 
õувилбарын 6 даõь үе шаттаé адилõан. Íэр дэвшигчиéг таньдаг õүмүүñтэé 
ярилцлага õиéõдээ Хавñралт 4-т буé аñуултуудыг ашиглаæ болно

(6) Ìэргэшлийн хорооны гишүүн нэр дэвшигчтэй ярилцлага хийх. Íэр 
дэвшигчиéн талаар õуульчид, шүүгчид, буñад õүмүүñтэé ярилцлага õиéæ 
дууññаны дараа Ìэргэшлиéн õорооны гишүүн (эñõүл 2-3 гишүүн) ººрºº 
нэр дэвшигчтэé ганцаарчилñан ярилцлага õиéнэ. Íэгдүгээр õувилбарын  
7 даõь үе шаттаé адилõан зарчмаар нэр дэвшигчтэé ярилцлага õиéõ бºгººд 
Хавñралт 4-т буé аñуултуудыг ашиглаæ болно. 

(7) Ìэргэшлийн хорооны гишүүн нэр дэвшигчийг үнэлсэн тайлан 
бичих. Íэр дэвшигчиéг үнэлñэн Ìэргэшлиéн õорооны гишүүн (эñõүл 2-3 
гишүүн) нь нэр дэвшигчиéн талаарõ таéлангаа (Хавñралт 5-д буé загварын 
дагуу) бичгээр гаргана. Íэгдүгээр õувилбарын 8 даõь үе шаттаé адилõан 
зарчмаар таéланг бичнэ.

(8) Ìэргэшлийн хорооноос олонхийн санал авсан 3-5 нэр дэвшигчдийн 
нэрийг Ерөнхийлөгчид хүргүүлэх. Íэр дэвшигчдиéн талаарõ таéланг 
Хорооны гишүүдэд õүргүүлнэ. Үүниé дараа нэр дэвшигчиéг шүүгчид 
тавигдаõ шаардлагыг õангаñан эñэõиéг зºвлºлдºõ õуралдааныг 
Ìэргэшлиéн õорооны дарга зарлана. Ìэргэшлиéн õорооны гишүүд 
таéлантаé бие даан танилцñаны дараа õороо õуралдаæ шүүгчиéн нэг 
албан тушаал дээр гурвааñ таван нэр дэвшигчиéг нууц ñанал õураалтаар 
ñонгоõ бºгººд õорооны гишүүдиéн олонõиéн ñанал авñан нэр дэвшигчиéг 
ñонгогдñонд тооцно. Хороонооñ ñонгогдñон нэр дэвшигчдиéн нэриéг 
цагаан толгоéн үñгиéн дараалалд оруулан, нэр дэвшигчиéг ñудлаõ явцад 
цугларñан үндñэн материал, мэдээллиéн õамт Ерºнõиéлºгчиéн тамгын 
газарт õүргүүлнэ. Ерºнõиéлºгчид õүргүүлñэн нэр дэвшигчдиéн нэриéг 
Хуульчдын õолбоонд мэдэгдэõ бºгººд Ерºнõиé зºвлºлиéн цаõим õуудаñ 
болон õэвлэл мэдээллиéн õэрэгñлээр олон ниéтэд мэдээлнэ. 

Шүүгчид нэр дэвшигчиéг шалгалтын аргаар болон õүниéõ нь õувьд 
ñудлаõ аргаар үнэлэõ аæлыг Ìэргэшлиéн õороо дангаар õэрэгæүүлэõ 
õоёрдугаар õувилбарыг ñонгоõ шаардлагатаé гэæ үзвэл ШСШЖ-ыг 
шинэчлэн наéруулаõааñ гадна ШЭЗБТХ, ШЗТХ-д нэмэлт, ººрчлºлт оруулаõ 
шаардлагатаé болно. Туõаéлбал, Ìэргэшлиéн õорооны гишүүдиéн бүрэн 
эрõиéн õугацааг одоогиéнõ шиг 5 æил биш õарин 3 æил болгоõ, æил бүр 
гишүүдиéн гуравны нэгиéг нь ñэлгэн томилоõ, бүрэлдэõүүниéг илүү 
ºргºн õүрээтэé бүрдүүлэõ (ºмгººлºгч, прокурор, õууль зүéн ñургуулиéн 
багш болон олон ниéтиéн тºлººллиéг оруулаõ), Ìэргэшлиéн õорооны 
үнэлэõ аæиллагааг энэ õэñэгт тодорõоéлñонтоé адилõан үе шатаар явуулаõ 
туõаé ººрчлºлтиéг ШЭЗБТХ болон ШСШЖ-д оруулаõ, үүнтэé уялдуулан 
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Шүүõиéн мэргэшлиéн õорооны гишүүниé ёñ зүéн дүрмиéг шинэчлэн 
наéруулаõ (Хавñралт 7-д буé шинэчилñэн наéруулгын тºñлиéг уншина 
уу), шүүгчид нэр дэвшигчиéг бодитоé үнэлэõэд шаардлагатаé õангалттаé 
õугацаа олгоõ (2013 оны ШСШЖ-д үнэлгээг 14 õоногт õиéнэ гэñэн нь 
õэтэрõиé богино) зэрэг зоõицуулалт õиéõ шаардлагатаé. Түүнчлэн энэ 
номын 2.2-р õэñэгт дурдñанчлан ñонгон шалгаруулалт даõь Ерºнõиé 
зºвлºлиéн шиéдвэрлэõ үүргиéг õаñаæ, уг аæлыг Ìэргэшлиéн õороонд 
дангаар õариуцуулаõ нь Үндñэн õуулиéн 49.4 болон 51.2-т ниéцñэн эñэõ 
аñуудал яригдаõ магадлалтаé. 
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гишүүний ёс зүй

4.1. Шүүõиéн мэргэшлиéн õорооны гишүүниé ёñ зүéн 
үндэñ 

Н омын энэ õэñэгт Ìэргэшлиéн õорооны гишүүниé ёñ зүé, түүниé 
үндñиéг õууль тогтоомæид õэрõэн зааñан талаар õураангуéлан 

танилцуулаõ болно. 
Ìэргэшлиéн õороо бол шүүгчиéн мерит ñонгон шалгаруулалтын гол 

цºм. Тиéмээñ мерит ñонгон шалгаруулалтын үр дүн Ìэргэшлиéн õорооны 
үéл аæиллагааны чанарааñ иõээõэн шалтгаалдаг. Учир нь нэр дэвшигч 
шүүгчээр аæиллаõ болзол, шаардлагыг õангаñан эñэõиéг уг õорооны 
гишүүд шиéдвэрлэдэг. Íºгºº талаар, шүүгчиéг ñонгон шалгаруулаõ 
аæиллагаанд итгэõ олон ниéтиéн итгэлиéг õадгалаõ нь мерит ñонгон 
шалгаруулалтад шиéдвэрлэõ үүрэгтэé. Шүүõиéн мэргэшлиéн õорооны 
гишүүд нь олон ниéтээñ итгэл õүлээлгэñэн албан тушаалыг õашдаг тул 
туñ õорооны гишүүдэд итгэõ олон ниéтиéн итгэл бол онцгоé чуõал юм. 
Гишүүд олон ниéтиéн итгэлиéг эвдэõ, эñõүл тиéнõүү оéлгогдоõуéц аливаа 
үéлдлээñ заéлñõиéõ, татгалзаõ үүрэгтэé. Хорооны гишүүн нь шүүгчиéг 
ñонгон шалгаруулаõ аæиллагааны нэр õүндиéг унагаñан аливаа үéл 
аæиллагаа явуулæ болоõгүé. Íэр дэвшигч бүриéг үнэлэõ аæиллагаа тºвиéг 
ñаõиñан, õянамгаé, бодитоé баéна. Хорооны гишүүн нь нэр дэвшигчтэé 
õувиéн болон мэргэæлиéн õарилцаатаé бºгººд энэõүү õарилцаа нь 
туõаéн гишүүниé шиéдвэрт шууд эñõүл шууд буñаар нºлººлæ болоõуéц 
тоõиолдолд энэ талаар õорооны буñад гишүүнд мэдэгдэнэ. Хэрэв ашиг 
ñонирõлын зºрчил биé болоõ нь тодорõоé бол õорооны гишүүн õолбогдоõ 
нэр дэвшигчиéн талаар ñанал ºгºõººñ татгалзаõ ёñтоé. Ìэргэшлиéн 
õороо ººриéн чиг үүргиéг гүéцэтгэõэд шаардлагатаé бэлтгэлиéг 
õангаæ, гишүүн бүриéн үүрэг оролцоо чуõал гэдгиéг уõамñарладаг баéõ 
õэрэгтэé. Ìэргэшлиéн õорооны гишүүн бүр нь үнэлэõ аæиллагаанд 
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õамаараõ õорооны үéл аæиллагаатаé цаг алдалгүé танилцаõ, õолбогдоõ 
бүõ материалыг уншиõ, õорооны õурал болон нэр дэвшигчтэé õиéõ 
ярилцлагад оролцоõ ёñ зүéн үүрэгтэé. Хорооны гишүүн бүриéн бэлтгэл, 
оролцоогүéгээр õорооны үéл аæиллагаа чанартаé, õариуцлагатаé явагдаõ 
боломæгүé.

ШЗТХ-иар Ìэргэшлиéн õорооны ёñ зүéн үндñиéг тодорõоéлæ, 
нариéвчилñан ёñ зүéн õэм õэмæээг туñгаéлñан дүрмээр зоõицуулаõаар 
туñгаæээ. Уг õуулиéн 23.9-д Ìэргэшлиéн õорооны гишүүн нь õараат 
буñаар үéл аæиллагаагаа явуулæ, аливаа шударга буñ үéлдэл, ñонирõлын 
зºрчил, ººртºº давуу баéдал биé болгоõ зэрэг ёñ зүéн алдаа гаргаõааñ 
ñэргиéлнэ гэæ зааñан. Ìºн Ìэргэшлиéн õорооны гишүүниé үéл 
аæиллагаанд дарааõ зүéлиéг õориглодог: 

(1) шүүн таñлаõ аæиллагаанд õºндлºнгººñ оролцоõ; 
(2) шүүгчиéн õараат буñ баéдалд нºлººлºõ; 
(3) нэр дэвшигчиéн ñонгон шалгаруулалтын материал болон 

үнэлгээ, шалгалтын материалыг урьдчилан ил болгоõ, 
тодорõоé нэр дэвшигчиéн талаар õэвлэл мэдээллиéн 
õэрэгñлээр баéр ñууриа илэрõиéлэõ; 

(4) нэр дэвшигчиéн үнэлгээг үндэñлэлгүéгээр ººрчлºõ. 

ШЗТХ-иéн 15.2, 23.10-т зааñны дагуу Ерºнõиé зºвлºл Шүүõиéн 
мэргэшлиéн õорооны гишүүниé ёñ зүéн болон ашиг ñонирõлын зºрчлººñ 
урьдчилан ñэргиéлэõ дүрэм (цаашид “ШÌХГЁЗБАСЗУСД” гэõ бºгººд 
энэõүү дүрмиéг Хавñралт 6-ааñ уншина уу)-иéг 2014 онд анõ удаа баталñан. 
Íэр дэвшигчдиéг ялгаварлан гадуурõаõгүé баéõ, нууцыг õадгалаõ, 
ашиг ñонирõлын зºрчилд ороõооñ заéлñõиéõ зэрэг ёñ зүéн үүргүүдиéг 
тодорõоéлæ ºгчээ. Энэ дүрэм батлагдаõааñ ºмнº Ìэргэшлиéн õорооны 
гишүүниé ёñ зүéн дүрэм баéгаагүé. 

Ìэргэшлиéн õорооны гишүүниé ёñ зүéн õэм õэмæээг õууль болон 
дүрмээр тодорõоéлñон нь ёñ зүéтэé үéл аæиллагааны чуõлыг тодотгоõ, 
õорооны гишүүниé үéл аæиллагааны наад заõын ñтандартыг тогтооõ, 
õорооны гишүүниé õүрвэл зоõиõ зорилгыг тодруулаõ, õорооны бүõиé л үéл 
аæиллагаа зоõиñтоé явагдаõ ёñтоéг онцлон анõааруулаõ ач õолбогдолтоé 
бºгººд энэ нь олон ниéтиéн итгэлиéг õүлээõэд туñална. Ìºн энэõүү албан 
ёñны õэм õэмæээг õорооны шинэ, õуучин гишүүд тºдиéгүé õорооны 
гишүүнээр аæиллаæ баéñан õүмүүñ мºрдºõ учрааñ õорооны үéл аæиллагаа 
илүү тодорõоé, тогтвортоé болно. Жишээлбэл, нууцлалыг õадгалаõ, ашиг 
ñонирõлын зºрчлººñ заéлñõиéõ зарчмууд õорооны гишүүниé бүрэн эрõиéн 
õугацаа дууñгавар болñны дараа ч үéлчлэõ бºгººд энэ талаар энэ номын 4.4, 
4.5-ааñ õарна уу.
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4.2. Хараат буñ баéõ зарчим

Э нэ õэñэгт Ìэргэшлиéн õорооны гишүүниé õараат буñ баéõ зарчмыг 
товч тодорõоéлно. 
Ìэргэшлиéн õороо үéл аæиллагаагаа үр дүнтэé явуулаõын тулд 

бие дааñан баéõ, тºвиéг ñаõиõ зарчмуудыг чанд ñаõиõ нь нэн чуõал 
юм. Шүүõиéн ёñ зүéн õорооны гишүүн нь õараат буñ аæиллаõ бºгººд 
иéнõүү аæиллаõ баталгааг бүрдүүлñэн баéõ ёñтоé. Ерºнõиéлºгчиéн 
тамгын газар, Шүүõиéн ерºнõиé зºвлºл болон буñад аливаа баéгууллага, 
албан тушаалтан Хорооны үéл аæиллагаанд õºндлºнгººñ оролцоæ 
болоõгүé. ШÌХГЁЗБАСЗУСД-иéн 2.3.2-т зааñны дагуу õууль, дүрмээр 
зºвшººрºгдñºн эрõ бүõиé баéгууллага, албан тушаалтнааñ буñад этгээдэд 
õорооны үéл аæиллагааны талаар мэдэгдэõ, таéлагнаõ ёñгүé. Энэ дүрмиéн 
2.4-т гишүүниé õараат буñ баéõ үүргиéг дарааõ баéдлаар дэлгэрэнгүé 
тодорõоéлñон баéна:

2.4.1. Хорооны гишүүн нь бүрэн эрõээ õэрэгæүүлэõдээ 
õºндлºнгиéн нºлººлºлд автаõгүé õараат буñаар аæиллаæ, 
õууль тогтоомæиéн дагуу, баримт нотолгоонд тулгуурлан 
бие даан шиéдвэр гаргаõ;

2.4.2. Хорооны буñад гишүүниé бие дааñан, õараат буñ баéдалд 
õүндэтгэлтэé õандаõ;

2.4.3. Хорооны гишүүн ººриéг нь гишүүнээр нэр дэвшүүлñэн 
эñõүл томилоõ, чºлººлºõ эрõ бүõиé албан тушаалтан болон 
Хорооны буñад гишүүдиéн заавар, чиглэлээр аæиллаõгүé 
баéõ;

2.4.4. Хууль тогтоомæид зааñан чиг үүргээ õараат буñ, шударгаар 
õэрэгæүүлæ баéгаагаа олон ниéтэд үéл аæиллагаагаараа 
õаруулæ, Хорооны нэр õүндиéг ямагт õүндлэõ.

4.3. Тºвиéг ñаõиõ болон бодитоé õандаõ зарчим 

Э нэ õэñэгт Ìэргэшлиéн õорооны гишүүниé тºвиéг ñаõиõ, бодитоé 
õандаõ зарчмын агуулга, түүниéг õэрэгæүүлэõэд анõаараõ зүéлиéн 

талаар õэлэлцэнэ. 
Ìэргэшлиéн õороо нь нэр дэвшигчдиéг дугаарлан ялгаварлаõ, 

зэрэглэл тогтооõ, тодорõоé нэр дэвшигчиéг илүүд үзэõ õандлагыг ямар 
нэгэн õэмæээгээр гаргаæ болоõгүé. Тиéмээñ ШÌХГЁЗБАСЗУСД-иéн 2.1-т  
õорооны гишүүн нь “ялгаварлан гадуурõаõгүé, тэгш õандаõ” зарчмыг 
баримталæ “шүүгч, шүүгчид нэр дэвшигчиéг үндэñ, угñаа, õэл, арьñны 
ºнгº, наñ, õүéñ, бэлгиéн чиг баримæаа, õºгæлиéн бэрõшээл, ниéгмиéн 
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гарал, гэр бүлиéн баéдал, õºрºнгº чинээ, эрõэлñэн аæил, албан тушаал, 
улñ тºриéн баéр ñуурь, шашин шүтлэг, итгэл үнэмшил, үзэл бодол, 
боловñролоор нь үл ялгаварлаõ” үүрэгтэé гэæ зааæээ. Хорооны гишүүн нь 
нэр дэвшигчиéг эдгээр болон буñад шинæээр нь ялгаварлан гадуурõаõгүé 
баéгаад зогñоõгүé дарамт үзүүлæ болоõгүé. Тиéмээñ ШÌХГЁЗБАСЗУСД-д 
шүүгчид нэр дэвшигчиéг ялгаварлан гадуурõаõгүé баéõ шинæиéг нь 
ºргºæүүлэõ, дарамтлаõгүé баéõ үүргиéг нэмэõ õэрэгтэé баéна. 

Хорооны гишүүд нэр дэвшигчдиéг үнэлэõдээ бодитоé, объектив 
õандаõ үүрэгтэé. ШÌХГЁЗБАСЗУСД-иéн 1.3-т õорооны гишүүн нь бүрэн 
эрõээ õэрэгæүүлэõдээ “бодитоé õандаõ” зарчмыг чанд баримтална, 2.1.3-т  
“шүүгчиéн мэргэæлиéн үéл аæиллагааны түвшинг дүгнэõ, шүүгчид нэр 
дэвшигчиéг үнэлэõдээ шударга, бодитоé үнэлæ, шиéдвэр гаргана” гэæ туñ 
туñ зааñан. Хорооны гишүүд аль болоõ бодитоé õандаæ, тºвиéг ñаõиõыг 
õичээдэг õэдиé ч уг гишүүниé õувиéн õандлага, үзэл баримтлалтаé 
õолбоотоé ямар нэгэн ñубъектив õандлага үүñэõ тоõиолдол гардаг нь 
õарамñалтаé. Үүнээñ үүдэлтэé ялгаварлал үүñэõ нь ч биé. Тºвиéг ñаõиõ 
баéдал õэрõэн алдагдаæ болоõыг æишээлэн авч үзье. Шүүõэд õэрэг õянан 
шиéдвэрлэõ аæиллагаанд олон æил оролцñон туршлагыг нэн чуõалд үздэг 
гишүүн нь компаниéн õуулиéн зºвлºõ, арбитр, эвлэрүүлэн зуучлалын 
туршлагатаé õуульч зэрэг õүмүүñиéг дутуу үнэлэõ магадлалтаé. Ìºн 
ñүүлиéн 10 æилиéн турш шүүõэд õэрэг õянан шиéдвэрлэõ аæиллагаанд 
оролцоогүé боловч õууль зүéн аñуудлаар маш олон ºгүүлэл, ном бичиæ 
õэвлүүлñэн õуульчиéг дутуу үнэлæ болзошгүé. Гэтэл эдгээр нэр дэвшигчид 
шүүгчиéн албан тушаалд õамгиéн ñаéн тоõироõ õүн баéæ болно. Тиéмээñ 
õэт нэг талыг барьñан õандлагадаа õºтлºгдºн нэр дэвшигчдиéг ялгаварлан 
гадуурõаõааñ болгоомæлоõ нь зүéтэé. Аñуудлыг олон талааñ нь авч үзэõ 
чадвар ñонгон шалгаруулалтыг бодитоé явуулаõад чуõал үүрэг гүéцэтгэдэг. 
Íºгºº талааñ, õорооны гишүүдиéн õарилцан адилгүé үзэл баримтлал нь 
тэдниé õамтын аæиллагааны чанарыг ñаéæруулаõад шаардлагатаé үнэ 
цэнэтэé зүéл мºн.

Дээр дурдñан ялгаварлан гадуурõаõ õандлага гараõ авааñ энэ нь 
нэр дэвшигчиéг үнэлэõэд ñºрºг нºлººлºл үзүүлэõ эрñдэлиéг үүñгэдэг. 
Ìэргэшлиéн õорооны гишүүд ººрñдиéнõºº болон буñад гишүүниé үзэл 
бодол, õандлагын талаар мэддэг баéõ нь õувь õүниé õандлагааñ улбаатаé 
ямар нэгэн ялгаварлалыг õязгаарлаõ ач õолбогдолтоé юм. Ялгаварлан 
гадуурõаõ õандлагын талаар тал бүриéн мэдлэгтэé баéõ нь ялгаварлан 
гадуурõñан шиéдвэр гаргаõааñ ñэргиéлэõэд туñална.
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4.4. Ашиг ñонирõлын зºрчлººñ заéлñõиéõ зарчим

Э нэ õэñэгт Ìэргэшлиéн õорооны гишүүниé ашиг ñонирõлын зºрчлººñ 
заéлñõиéõ үүргиéн агуулга, ач õолбогдол, ашиг ñонирõлын зºрчлиéн 

õэлбэрүүдиéг ярилцана. 
Шүүгчиéг ñонгон шалгаруулаõ аæиллагааны үед õорооны гишүүниé 

õувиéн ашиг ñонирõол болон тºвиéг ñаõиæ шударга баéõ үүрэг õоёр 
õоорондоо зºрчилдºõ нь õамгиéн түгээмэл баéдаг бºгººд ёñ зүéн õувьд 
шиéдвэрлэõэд тºвºгтэé аñуудлыг биé болгодог. Хорооны гишүүн болон 
нэр дэвшигч õоёр ñонгон шалгаруулаõ аæиллагаанааñ гадуур õоорондоо 
õарилцаõ нь ашиг ñонирõлын зºрчил үүñгэдэг бºгººд энэõүү õарилцаа 
нь тºвиéг ñаõиагүé, тал заññан, зоõиñгүé õэмээн ñэрдэõ шалтгаан болдог. 
Îлон ниéтиéн итгэлиéг õадгалаõын тулд õорооны гишүүн болон 
нэр дэвшигчиéн õоорондын энэõүү õарилцааг ñонгон шалгаруулаõ 
аæиллагааны аль болоõ эõэн үед мэдэгдэæ, шиéдвэрлэõ ёñтоé.54 

Хорооны гишүүн нь нэр дэвшигч шүүгчээр аæиллаõ болзол, 
шаардлагыг õэрõэн õангаñан бэ гэдэгт тулгуурлан шударга, тºвиéг 
ñаõиñан, бодитоé шиéдвэр гаргаõ ёñтоé бºгººд энэõүү шиéдвэрт нь 
нºлººлºõ эñõүл нºлººлºõүéц õарагдаõ аливаа õарилцаа баéгаа бол ашиг 
ñонирõлын зºрчил баéна гэæ үздэг. Ìэргэшлиéн õорооны гишүүниé 
ашиг ñонирõлын зºрчил иõэнõдээ дºрвºн õэлбэрээр үүñэõ боломæтоé:  
(1) нэр дэвшигчтэé õувиéн õарилцаатаé баéõ; (2) нэр дэвшигчтэé 
бизнеñиéн эñõүл мэргэæлиéн õарилцаатаé баéõ; (3) улñ тºриéн намын 
õарьяаллааñ үүдэõ; (4) õорооны гишүүн эñõүл урьд гишүүн баéñан õүн 
шүүгчид нэр дэвшиõээр ºргºдºл гаргаõ. Ашиг ñонирõлын зºрчлиéг биé 
болгоæ болоõ эдгээр õарилцаа туñ бүриéг авч үзье.

Õувийн харилцаа. Тодорõоé тºрлиéн õувиéн õарилцаа нь ашиг 
ñонирõлын зºрчлиéг шууд биé болгодог. Туõаéлбал, цуñан тºрºл, гэрлэлт, 
гэр бүлиéн дотно õарилцаа нь ашиг ñонирõлын зºрчлиéг үүñгэнэ. 
Түүнчлэн õорооны гишүүн тодорõоé õугацаагаар нэр дэвшигчтэé нэг орон 
баéр (гэр оронд)-нд õамтран амьдарч баéñан бол мºн адил авч үзнэ. Ёñ 
зүéн õэм õэмæээг ягштал баримтлаõ, олон ниéтиéн итгэлиéг õадгалаõын 
тулд шууд ашиг ñонирõлын зºрчил биé болñон тоõиолдолд õорооны 
гишүүн нь ярилцлага õиéõ, ñанал ºгºõ зэрэгт оролцоæ болоõгүé. Тиéмээñ 
ШÌХГЁЗБАСЗУСД-иéн 3.1.8-д зааñны дагуу õорооны гишүүн ººртэé 
нь õамаарал бүõиé этгээдиéн шүүгчиéн мэргэæлиéн үéл аæиллагааны 
түвшинг дүгнэõ, нэр дэвшигчиéг үнэлэõ бол уг аæиллагаанааñ татгалзан 
гараõ үүрэгтэé. Íиéтиéн албанд ниéтиéн болон õувиéн ашиг ñонирõлыг 
зоõицуулаõ, ашиг ñонирõлын зºрчлººñ урьдчилан ñэргиéлэõ туõаé 
õуулиéн 3.1.5-д зааñнаар “õамаарал бүõиé этгээд” гэæ туõаéн ниéтиéн 

54 Marla N. Greenstein, Handbook for Judicial Nominating Commissioners, 2nd ed. (American Judicare 
Society, 2004), 6.
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албан тушаалтны эцэг, эõ, тºрñºн аõ, эгч, дүү, гэр бүлиéн гишүүн, õамтран 
амьдрагч, эõнэр (нºõºр)-иéн эцэг, эõ, тºрñºн аõ, эгч, дүү, буñад нэгдмэл 
ñонирõолтоé этгээдиéг оéлгоно гэæ зааñан баéна. 

Бизнесийн эсхүл мэргэжлийн харилцаа. Тодорõоé тºрлиéн бизнеñиéн 
эñõүл мэргэæлиéн õарилцаа нь õорооны гишүүниéг ашиг ñонирõлын 
зºрчилд оруулдаг. Иéм ашиг ñонирõлын зºрчил биé болбол õорооны 
гишүүн нь үнэлгээ õиéõ, ñанал ºгºõ зэргээр туõаéн ñонгон шалгаруулаõ 
аæиллагаанд оролцоæ болоõгүé. Бизнеñиéн эñõүл мэргэæлиéн 
õарилцаанааñ үүдэлтэé ашиг ñонирõлын зºрчил наад заõ нь гурван 
õэлбэртэé. Íэгд, õорооны гишүүн нь нэр дэвшигчтэé ямар нэг эдиéн 
заñгиéн (мºнгºн) ашиг ñонирõлоор õолбогдñон бол туõаéн õорооны 
гишүүн ашиг ñонирõлын зºрчилтэé болно. ШÌХГЁЗБАСЗУСД-иéн 
3.1.8-д зааñны дагуу õорооны гишүүн ººртэé нь нэгдмэл ñонирõолтоé 
этгээдиéн шүүгчиéн мэргэæлиéн үéл аæиллагааны түвшинг дүгнэõ, нэр 
дэвшигчиéг үнэлэõ бол уг аæиллагаанааñ татгалзан гараõ үүрэгтэé. Хоёрт, 
õорооны гишүүн нь нэр дэвшигчтэé нэг õуулиéн фирм, ºмгººллиéн 
нºõºрлºлд õуульч, аæил олгогч, аæилтан, эñõүл буñад õамтран аæиллагчиéн 
õарилцаатаé баéõ тоõиолдол ордог. Ашиг ñонирõлын зºрчлиéн энэ 
õэлбэр ШÌХГЁЗБАСЗУСД-иéн 3.1.7-д зааñан дарааõ үүрэгт õамааран 
шиéдвэрлэгдэõ боломæтоé: “ашиг ñонирõлын зºрчлиéг мэдэõиéн тºлºº 
чармаéõ, ашиг ñонирõлын зºрчил болон ашиг ñонирõлын зºрчилтэé 
гэæ оéлгогдоõуéц нºõцºл баéдалд орæ болоõ нºõцºл баéдлыг мэдэгдэõ, 
түүнээñ татгалзаõ замаар урьдчилан ñэргиéлнэ” гэæ зааñан. Гэõдээ 
ШÌХГЁЗБАСЗУСД-д нэмэлт ººрчлºлт оруулан энэõүү õэлбэриéн ашиг 
ñонирõлын зºрчлиéг туñгаéлан зааõ нь илүү оéлгомæтоé, тодорõоé болгоõ, 
нэг мºр õэрэгæүүлэõ нºõцºл болно. Гуравт, õорооны гишүүниé ººриéнõ 
нь (эñõүл түүнтэé нэг ºмгººллиéн нºõºрлºлд аæилладаг õуульчиéн) 
аæиллаæ баéгаа õэрэг, маргааныг ºргºдºл гаргаñан шүүгч шиéдвэрлэõ гэæ 
баéгаа бол туõаéн õорооны гишүүн ашиг ñонирõлын зºрчилтэé болно. 
Ìэргэшлиéн õорооны одоогиéн бүрэлдэõүүниé õувьд ºмгººлºгч, прокурор 
ордоггүé учрааñ иéм ашиг ñонирõлын зºрчил үүñэõ боломæгүé. Учир 
нь, ШЗТХ-иéн 23.4-т зааñны дагуу “Ìэргэшлиéн õорооны бүрэлдэõүүнд 
Ерºнõиé зºвлºлиéн болон шүүõиéн заõиргааны баéгууллагын аæилтан, 
ºмгººлºгч, прокурор ороõыг õориглоно” гэæ зааñан. Гэвч Ìэргэшлиéн 
õорооны бүрэлдэõүүниéг ºргºæүүлæ ºмгººлºгч, прокурор, õууль зүéн 
ñургуулиéн багш, олон ниéтиéн тºлººллиéг оруулаõыг зºвшººрñºн нэмэлт 
ººрчлºлтиéг55 ШЗТХ-д оруулбал ºмгººлºгч, прокурор гишүүн нь ººриéн 
аæиллаæ баéгаа õэрэг, маргааныг шиéдвэрлэõ шүүгчтэé õолбоотоé үнэлгээ 
гаргаõыг õориглоõ õэрэгтэé болно. 

55 Î.Ìºнõñаéõан, Ìонгол Улс дахь шүүгчийн сонгон шалгаруулалт: Øүүгчид нэр дэвшигчийг үнэлэх 
ажиллагааг сайжруулах нь, шүүх эрх мэдэл (мэдээлэл, арга зүéн улирал тутмын ñэтгүүл) Шүүõиéн 
ерºнõиé зºвлºл, 2014 он, №04
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Улс төрийн намын харьяалал. Хорооны гишүүн нь улñ тºриéн 
баéгууллагад õарьяалагдаæ баéгаа тоõиолдолд ашиг ñонирõлын зºрчил 
үүñдэг. Тиéмээñ õорооны гишүүн нь бүрэн эрõээ õэрэгæүүлæ баéõ үедээ 
улñ тºриéн намд албан тушаал õашиõ, ñонгуулиéн ñурталчилгаанд 
оролцоõ, улñ тºриéн албан тушаалд нэр дэвшигчиéг дэмæиõ, õандив 
цуглуулаõ зэрэг аливаа улñ тºриéн үéл аæиллагаанд оролцоõгүé 
õэмээн амлалт ºгч, гарын үñэг зурдаг баéõ ёñтоé (Хорооны гишүүнд 
õориглоñон улñ тºриéн үéл аæиллагаа гэдэгт Хуульчиéн мэргэæлиéн үéл 
аæиллагаанд баримтлаõ дүрэм (2013)-иéн 18.1 болон 18.2-р зүéлд зааñныг 
оéлгоно). Үүниé зорилго нь ñонгон шалгаруулаõ аæиллагааг улñ тºриéн 
намын нºлººнººñ ангид баéлгаõ, эñõүл тиéм нºлººлºл гарñан мэтээр 
оéлгогдоõооñ ñэргиéлэõэд оршино. Улñ тºриéн намын õарьяалалтаé 
õолбоотоé ашиг ñонирõлыг ШÌХГЁЗБАСЗУСД-иéн 3.1.7-д зааñан үүрэгт 
õамааруулан шиéдвэрлэõ боломæтоé ч уг дүрэмд туñгаéлан зоõицуулаõ 
шаардлагатаé баéна.

Õорооны гишүүн эсхүл урьд хорооны гишүүн байсан хүн өргөдөл 
гаргах. Хорооны гишүүн нь ººриéн бүрэн эрõиéн õугацаанд шүүгчээр 
томилогдоõоор нэр дэвшиõ нь ашиг ñонирõлын зºрчилд оруулдаг учрааñ 
үүниéг õориглодог.56 ШÌХГЁЗБАСЗУСД-иéн 4.3-т “Хорооны гишүүн 
нь бүрэн эрõиéнõээ õугацаанд шүүгчид, дээд шатны шүүõиéн шүүгчид 
нэр дэвшиõиéг õориглоно” гэæ зааñан. Гэвч ШÌХГЁЗБАСЗУСД-д õоёр 
тºрлиéн нэмэлт, ººрчлºлт õиéæ баéæ энэ тºрлиéн ашиг ñонирõлооñ 
бүрэн õэмæээгээр урьдчилан ñэргиéлæ чадна. Íэгд, õорооны гишүүн нь 
õорооны гишүүнээр томилогдоõооñоо ºмнº шүүгчиéн албан тушаалд 
нэр дэвшиõгүé гэдгээ õүлээн зºвшººрч буéгаа баталгааæуулан гарын 
үñэг зураõ үүргиéг æурамд туñгаæ болоõ юм. Энэ нь ашиг ñонирõлын 
зºрчлººñ урьдчилан ñэргиéлэõ үр нºлººтэé арга тºдиéгүé энэ үүргиéн ач 
õолбогдлыг тодотгоæ ºгдºг. Хоёрт, õорооны гишүүн нь гишүүниé аæлаа 
ºгñниé дарааõан шүүгчид нэр дэвшиõ ºргºдºл гаргаõад ашиг ñонирõлын 
зºрчил биé болдог учрааñ ШÌХГЁЗБАСЗУСД-д үүниéг õориглоñон заалт 
оруулаõ ёñтоé. Хэдиé тиéм боловч õорооны гишүүн нь шүүгчээр аæиллаõ 
болзол, шаардлагыг õамгиéн ñаéн õангаñан õуульчид баéõ нь түгээмэл 
баéдаг учрааñ õорооны гишүүн нь бүрэн эрõээ дууñгавар болñнооñ õоéш 
3-4 æил ºнгºрñниé дараа шүүгчид нэр дэвшиõ ºргºдºл гаргаæ болоõоор 
зоõицуулæ болно. 

Ìэргэшлиéн õорооны гишүүн, дарга нь нэр дэвшигчтэé õувиéн, 
бизнеñиéн, мэргэæлиéн õарилцаатаéн улмааñ ашиг ñонирõлын зºрчилд 
орñон эñõүл туõаéн гишүүниé тºвиéг ñаõиõ баéдал алдагдаõад õүргэæ 
болзошгүé үндэñлэл бүõиé эргэлзээ баéгаа бол шүүгчид нэр дэвшигчиéг 
үнэлэõ аæиллагаанд аливаа õэлбэрээр оролцоæ болоõгүé. Хорооны 

56 Жишээ нь, АÍУ-ын Индиана, Îклаõама муæуудад үүниéг õориглодог баéна. Indiana Constitution – 
Article 7; Oklahoma Constitution – Article - B 5
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гишүүниé ашиг ñонирõлын зºрчлиéн талаар õорооны аль ч гишүүн эñõүл 
аливаа этгээдээñ õүñэлт гаргаæ болдог (ШÌХГЁЗБАСЗУСД-ын 3.2).

Эрүүл мэндиéн баéдал, аæил мэргэæлиéн шаардлага, удаан үргэлæлэõ 
шүүõ õуралдаанд оролцоõ зэрэг õүндэтгэõ шалтгааны улмааñ õорооны 
гишүүн таéлантаé бүрэн танилцаõ, нэр дэвшигчиéн талаар үнэлгээ ºгºõ 
боломæгүé баéгаа тоõиолдолд ñанал õурааõ аæиллагаанд оролцоõгүé. 
ШÌХГЁЗБАСЗУСД-д энэ талаарõ зоõицуулалт огт баéõгүé баéна. 

ШÌХГЁЗБАСЗУСД-иéн 3.3-т зааñны дагуу шүүгчиéг нэр дэвшиæ 
баéõад нь шалгаñан õорооны гишүүн дºрвºн æилиéн дотор туõаéн 
шүүгчиéн õянан шиéдвэрлэæ баéгаа õэрэг, маргааны аль нэг талын 
ºмгººлºгчººр оролцоæ баéгаа бол туõаéн шүүгчиéн талаарõ үнэлгээг 
õорооны нэриéн ºмнººñ õиéæ баéñан туõаéгаа эñрэг талын ºмгººлºгч 
болон шүүõэд мэдэгдэõ үүрэгтэé.

4.5. Íууцлалыг õадгалаõ зарчим

Э нэ õэñэгт Ìэргэшлиéн õорооны гишүүниé нууцлал õадгалаõ үүрэг, 
түүнтэé õолбоотоé тулгардаг аñуудал, түүниéг шиéдвэрлэõ арга замыг 

авч үзнэ. 
Íэр дэвшүүлэõ аæиллагааны явцад õорооны гишүүд нь олон ниéт 

болон нэр дэвшигчдэд õорооны æурам, үéл аæиллагааг мэдээлэõ, тºвиéг 
ñаõиõ зарчмыг мºрдºõ, ñонгон шалгаруулаõ аæиллагааг боломæит 
õэмæээнд ил тод болгоõ замаар олон ниéтиéн итгэлиéг нэмэгдүүлдэг. 
Ил тод баéдлыг дэмæиõ нь олон ниéтиéн итгэлиéг нэмэгдүүлдэг боловч 
ёñ зүéн шаардлагуудын улмааñ õорооны гишүүд ба нэр дэвшигчдиéн 
õоорондын õарилцааг заéлшгүé нууцлаõад õүрдэг. ШЗТХ-иéн 23.11-д  
зааñнаар Ìэргэшлиéн õорооны гишүүн “нэр дэвшигчиéн ñонгон 
шалгаруулалтын материал болон үнэлгээ, шалгалтын материалыг 
урьдчилан ил болгоõ, тодорõоé нэр дэвшигчиéн талаар õэвлэл мэдээллиéн 
õэрэгñлээр баéр ñууриа илэрõиéлэõ”-иéг õориглоно õэмээн үнэлэõ 
аæиллагааны нууцлалын үндñиéг зааñан. Хорооны үнэлэõ аæиллагааны 
нууцлалыг õадгалаõ нь амин чуõал учрааñ зºвõºн Ìэргэшлиéн õорооны 
дарга нь олон ниéтэд õорооны үéл аæиллагаатаé õолбоотоé мэдээллиéг 
õиéæ болно. 

Ìэргэшлиéн õорооны үнэлэõ аæиллагааны гол цºм бол нууцлал. 
Хороо нь үнэлгээниé материалын нууцлалтаé õолбоотоé дотоод 
мэдээллээ чанд õадгална. Зарим бичиг баримт, шалгалт, õорооны 
гишүүдиéн зºвлºлдººн, түүниé үр дүн, тэмдэглэл, õорооны ñанал зэргиéн 
нууцлалыг õамгаалаõ ёñтоé бºгººд энэ нь илүү олон õүмүүñ шүүгчид нэр 
дэвшиõээр ºргºдºл гаргаõ, бүрэн мэдээлэл ºгºõºд түлõэц болдог. Ìºн нэр 
дэвшигчиéн шүүгчээр аæиллаõ болзол, шаардлагыг õангаñан эñэõ талаарõ 
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дотоод болон гадаад õарилцааны нууцлалыг чанд õадгална. Хороонооñ 
ñонгон шалгаруулаõ аæиллагааны нууцыг õамгаалаõ нь үнэлгээг бодитоé, 
шударга явуулаõ, нэр дэвшигчиéн талаар мэдээлэл ºгñºн õүмүүñиéг 
õамгаалаõ зорилготоé.

Íэр дэвшиæ баéгаа õүниé талаарõ мэдээллиéн нууцлал чуõал юм. 
ШСШЖ-ын 2.7-д Аæлын алба “бүртгэñэн нэр дэвшигчдиéг Шүүõиéн 
ерºнõиé зºвлºлиéн цаõим õуудаñ болон õэвлэл мэдээллиéн õэрэгñлээр 
ниéтэд мэдээлнэ” гэæ зааñан нь учир дутагдалтаé баéна. Ìонгол 
Улñтаé адил Шүүõиéн мэргэшлиéн õороонооñ нэр дэвшигчиéг үнэлæ 
шалгаруулñны үндñэн дээр эрõ бүõиé этгээд шүүгчээр томилдог 
тогтолцоотоé улñын æишгиéг õараõад уг õороонооñ шүүгчээр томилоõ 
эрõ бүõиé этгээдэд ºргºн барьñан нэр дэвшигчдиéн нэриéг л олон ниéтэд 
ил болгодог. Өºрººр õэлбэл, томилоõ эрõ бүõиé этгээдэд ºргºн бариõ 
õүртэл нэр дэвшигчдиéн нэриéг õатуу нууцалдаг гэñэн үг. ШСШЖ-ын  
2.7-д зааñнаар нэр дэвшигчдиéг ниéтэд мэдэгдэõ нь ñонгон шалгаруулаõ 
аæиллагааны ил тод баéдлыг нэмэгдүүлэõ боловч олон õуульч, шүүгч 
нэр дэвшиõээр ºргºдºл гаргаõааñ татгалзаõ магадлалыг нэмэгдүүлæ 
баéна. Тиéмээñ ñонгон шалгаруулаõ аæиллагааны иõэнõ үе шатад нэр 
дэвшигчдиéн нэриéг нууцалдаг болоõ нь зүéтэé (õарин, нэр дэвшигч 
шүүгчээр аæиллаõ болзол, шаардлагыг õангаñан эñэõ талаарõ мэдээлэл 
цуглуулаõдаа туõаéн нэр дэвшигчиéн нэриéг мэдэгдэæ болно). 
Ìэргэшлиéн õорооны шалгаруулалтад тэнцñэн нэр дэвшигчдиéн нэриéг 
Ерºнõиé зºвлºлд õүргүүлэõ бºгººд зºвõºн эдгээр нэр дэвшигчиéг олон 
ниéтэд ил тод болгодог болоõ нь зүéтэé юм. 

Хороо нь нэргүé эõ ñурвалæааñ ºгñºн мэдээллиéг үл õэрэгñэõ бºгººд 
тиéм мэдээлэл нь нэр дэвшигчиéн талаарõ үнэлгээ õиéõ үндэñлэл 
болоõгүé. Íэр дэвшигчиéн õууль зүéн мэдлэг, ёñ зүé, зан тºлвиéн 
талаар мэдээлэл ºгñºн шүүгч, õуульч, буñад этгээд ººрñдºº задруулаõыг 
зºвшººрñнººñ буñад тоõиолдолд тэдниé талаарõ мэдээллиéг нууцлаõ 
õэрэгтэé. Íэр дэвшигчиéн талаар мэдээлэл ºгºõиéг зºвшººрч ярилцлага 
ºгñºн õүн бүриéн товч танилцуулгыг зºвõºн õорооны гишүүдэд мэдээлэõ 
ёñтоé гэдгиéг ярилцагч бүрт мэдэгдэæ, тэдниé зºвшººрлиéг авñан баéна. 
Гэõдээ нэр дэвшигчиéн талаар ярилцлага ºгч баéгаа õүн нэр дэвшигчиéн 
нэр, ярилцлагын агуулгыг нууцлаõ үүрэгтэé гэдгиéг õороог тºлººлºн 
үнэлгээ õиéæ баéгаа гишүүн түүнд анõааруулна.
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4.6. Харилцааны зарчмууд

Х орооны гишүүн нь дарааõ этгээдүүдтэé õарилцаõ боломæтоé бºгººд 
эдгээр этгээдтэé õарилцаõад баримтлаõ зарчим, үүргиéг ёñ зүéн дүрэмд 

тодорõоé зааõ нь чуõал баéдаг: (1) нэр дэвшигчтэé õарилцаõ, (2) õорооны 
õурлааñ гадуур õорооны буñад гишүүдтэé õарилцаõ, (3) тодорõоé нэр 
дэвшигчиéг дэмæиõ эñõүл эñэргүүцэõ зорилготоé баéгууллага эñõүл õувь 
õүнтэé õарилцаõ.

Íэр дэвшигчтэй харилцах. Хорооны гишүүн болон нэр 
дэвшигчиéн õоорондын зарим õарилцаа аñуудал үүñгэдэг. Тиéмээñ 
ШÌХГЁЗБАСЗУСД-иéн 2.2.5-д “шүүгч, шүүгчид нэр дэвшигчтэé 
ганцаарчлан уулзаõ, ñонгон шалгаруулалт, үнэлгээ, дүгнэлтиéн талаар 
урьдчилан мэдэгдэõгүé баéõ” үүргиéг õорооны гишүүнд õүлээлгэñэн. 
“Хорооны гишүүн нь шүүгчид нэр дэвшиõээр ñонгогдоõ магадлал õэр 
баéгаа, ººр õэн ºргºдºл гаргаñан бэ зэрэг аñуудлыг нэр дэвшигчтэé 
ярилцаæ болоõгүé.”57 Аæлын албаны аæилтан ºргºдºл ºгºõ эцñиéн 
õугацаа, õэзээ ярилцлага аваõ зэрэг процеññтоé õолбоотоé мэдээллиéг 
ºгºõ аæлыг õариуцаõ үүрэгтэé. 

Õорооноос гадуур хорооны бусад гишүүдтэй харилцах. Ярилцлагын 
товлоñон õугацааг ººрчлºõ зэрэг процеññтоé õолбоотоé мэдээлэл 
ñолилцоõооñ буñад тоõиолдолд õорооны гишүүд õорооны õурлааñ 
гадуур тодорõоé нэр дэвшигчиéн талаар ярилцаæ болоõгүé. Тиéмээñ 
ШÌХГЁЗБАСЗУСД-иéн 4.6-д “Хорооны гишүүд õуралдаанааñ гадна 
тодорõоé нэр дэвшигчиéн талаар ярилцаõыг õориглоно” гэæ зааñан. Хэрэв 
õорооны зарим гишүүн тодорõоé нэр дэвшигчиéг дэмæиõ эñõүл эñэргүүцэõ 
зорилгоор бүлэг үүñгэн аæиллаæ буé мэт оéлголт тºрүүлбэл энэ нь õорооны 
үéл аæиллагаанд итгэõ олон ниéтиéн итгэлиéг õºñºрдүүлэõ тºдиéгүé ёñ зүéн 
гаæуудалд õүргэнэ гэæ үздэг баéна.58 Íэр дэвшигчиéн талаарõ бүõ аñуудлыг 
õорооны бүõ гишүүд оролцñон õурлаар õэлэлцэõ ёñтоé. 

Гадны эх сурвалжаас авсан мэдээллийг хуваалцах. Íэр дэвшигч шүүгчээр 
аæиллаõ болзол, шаардлагыг õангаñан эñэõ талаарõ гадны эõ ñурвалæ 
(баéгууллага эñõүл õувь õүн)-ааñ авñан бүõ мэдээлэл, õарилцааг õорооны 
гишүүн нь буñад гишүүдтэéгээ õуваалцаõ ёñтоé.59 Бичгээр авñан мэдээллиéг 
буñад гишүүнд ºгºõ эñõүл мэдээлэл гаргагч нь чуõал мэдээлэл ºгñºн 
боловч нэрээ нууцлаõыг õүññэн бол уг мэдээллиéн гол агуулгыг õорооны 
бүõ гишүүдиéн õурал дээр амаар товч танилцуулаõ ёñтоé. Хамгиéн гол нь 
õорооны гишүүн нь энэ бүõ мэдээлэл, õарилцааны талаар õорооны буñад 
гишүүнд мэдэгдэõ юм. ШÌХГЁЗБАСЗУСД-д гадны эõ ñурвалæааñ авñан 
мэдээллиéг õуваалцаõтаé õолбоотоé зоõицуулалт баéõгүé баéна. 

57 Greenstein, Handbook for Judicial Nominating Commissioners, 10.

58 Ìºн тэнд

59 Ìºн тэнд
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4.7. Шүүõиéн мэргэшлиéн õорооны гишүүниé ёñ зүéн 
зºрчлиéг õянан шиéдвэрлэõ аæиллагаа

Э нэ õэñэгт Ìэргэшлиéн õорооны гишүүниé ёñ зүéн зºрчил, түүниéг 
õянан шиéдвэрлэõ аæиллагаатаé õолбоотоé дарааõ õоёр тºрлиéн ñаналыг 

дэвшүүлæ баéна: (1) уг зºрчлиéг õянан шиéдвэрлэõ õарьяаллыг Шүүõиéн ёñ 
зүéн õороонд ºгºõ; (2) ñаõилгын шиéтгэлиéн тºрлиéг нэмэгдүүлэõ.

ШÌХГЁЗБАСЗУСД-иéн 5.1-д “Хорооны гишүүниé ёñ зүéн болон 
ашиг ñонирõлын зºрчлиéн талаарõ гомдол, мэдээллиéг Шүүõиéн ерºнõиé 
зºвлºлд аливаа этгээд гаргаæ болно” гэæ зааñан баéна. Ìэргэшлиéн 
õорооны гишүүниé ёñ зүéн зºрчлиéг Шүүõиéн ерºнõиé зºвлºл биш 
Шүүõиéн ёñ зүéн õороо шиéдвэрлэдэг болоõ нь зүéтэé. Учир нь, Ерºнõиé 
зºвлºл нь шүүõиéн заõиргааны чиг үүрэг õэрэгæүүлэõээр баéгуулагдñан 
бол Шүүõиéн ёñ зүéн õороо нь ёñ зүéн зºрчил гарñан эñэõиéг õянан 
шиéдвэрлэõ чиг үүрэгтэéгээр баéгуулагдñан. Ерºнõиé зºвлºл нь ёñ зүéн 
õэм õэмæээг õэрэглэæ õэрэг, маргаан шиéдвэрлэõ бүрэн эрõгүé учрааñ 
õэрэг, маргаан шиéдвэрлэõ процеññын æурам баéõгүé. Шүүõиéн ёñ зүéн 
õороо нь шүүгчиéн ñаõилгын õэргиéг ёñ зүéн õэм õэмæээг õэрэглэæ, 
õараат буñ, шударга, тºвиéг ñаõиõ зарчимд ниéцñэн æурмын дагуу 
шиéдвэрлэæ, зºрчил гарñан нь тогтоогдвол зоõиõ ñаõилгын шиéтгэл 
оногдуулаõ ёñтоé. Ìэргэшлиéн õорооны гишүүниé болон шүүгчиéн ёñ 
зүéн зарчим, шаардлага нь ººр ººр боловч õараат буñ баéõ, тºвиéг ñаõиõ, 
бодитоé õандаõ, нууц õадгалаõ, ашиг ñонирõлын зºрчлººñ заéлñõиéõ зэрэг 
ниéтлэг зарчмуудын агуулга нь тºñтэé (2013 оны Хуульчиéн мэргэæлиéн 
үéл аæиллагаанд баримтлаõ дүрэм болон 2014 оны Шүүгчиéн ёñ зүéн 
дүрмиéг õарна уу). Ìºн шүүгчиéн ёñ зүéн зºрчлиéг õянан шиéдвэрлэæ 
буé процеññыг Ìэргэшлиéн õорооны гишүүниé ёñ зүéн зºрчлиéг õянан 
шиéдвэрлэõэд õэрэглэõ боломæтоé (2013 оны Шүүõиéн ёñ зүéн õорооны 
дүрмиéг õарна уу). 

Ìэргэшлиéн õорооны гишүүниé ёñ зүéн зºрчилд оногдуулаõ 
шиéтгэлиéн тºрлиéг нэмэгдүүлэõ шаардлагатаé баéна. 
ШÌХГЁЗБАСЗУСД-иéн 6.1-д зааñны дагуу Ерºнõиé зºвлºл туõаéн 
зºрчлиéн шинæ баéдлыг õаргалзан ñануулаõ эñõүл гишүүнээñ чºлººлºõ 
“õариуцлагын” аль нэгиéг õүлээлгэнэ. Гэвч шиéтгэлиéн õоёрõон тºрлиéг 
оногдуулаõ боломæтоé баéгаа нь ёñ зүéн зºрчлиéг õянан шиéдвэрлэõэд 
шударга ёñ õэрэгæиõ боломæиéг õааæ баéна. Зºрчлиéн тºрºл олон янз 
тºдиéгүé түүниé õүнд, õºнгºниé түвшин нь õарилцан адилгүé учрааñ 
нээлттэé, õаалттаé ñануулаõ, бүрэн эрõиéг нь õугацаатаé эñõүл õугацаагүé 
түдгэлзүүлэõ, огцруулаõ зэрэг шиéтгэлиéн ººр ººр тºрлиéг оногдуулаõ 
боломæтоé баéõ нь дээр болов уу. Ингэñнээр ёñ зүéн зºрчлиéн шинæ 
чанар, õэр õэмæээнд тоõирñон шиéтгэл õүлээлгэõ, улмаар шиéтгэл 
шударга баéõ зарчим õангагдана.
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4. Шүүхийн мэргэшлийн хорооны гишүүний ёс зүй

4.8. Шүүõиéн мэргэшлиéн õорооны гишүүниé ёñ зүéн 
дүрмиéг боловñронгуé болгоõ буñад ñанал

Э нэõүү õэñэгт гурван тºрлиéн ººрчлºлт õиéõ шаардлагатаé гэдгиéг 
õаруулаõ болно: (1) дүрмиéн нэриéг оновчтоé болгоõ, (2) õорооны 

гишүүнээр тангараг ºргүүлдэг болгоõ, (3) ШÌХГЁЗБАСЗУСД-иéг 
шинэчлэн наéруулаõ.

Дүрмиéн нэриéг товч, тодорõоé болгоõ нь чуõал юм. ШЗТХ-иéн  
23.10-т “Шүүõиéн мэргэшлиéн õорооны ёñ зүéн болон ñонирõлын 
зºрчлиéн дүрэм” гэñэн нэр томьёо õэрэглэñэн. Харин Ерºнõиé зºвлºл 
“Шүүõиéн мэргэшлиéн õорооны ёñ зүéн болон ашиг ñонирõлын зºрчлººñ 
урьдчилан ñэргиéлэõ дүрэм” гэñэн нэртэé дүрэм баталñан нь илүү 
дээр болñон. Учир нь, ашиг ñонирõлын зºрчлиéн дүрэм гэæ баéõгүé, 
õарин ашиг ñонирõлын зºрчлиéг тодорõоéлоõ, зоõицуулаõ, урьдчилан 
ñэргиéлэõиéн тулд дүрэм баталæ мºрдүүлдэг. Түүнчлэн Ìонгол Улñын 
õууль тогтоомæид ñонирõлын зºрчил биш ашиг ñонирõлын зºрчил гэñэн 
нэр томьёо нь иõэнõдээ õэрэглэгддэг. Гэõдээ ШÌХГЁЗБАСЗУСД гэñэн 
нэр томьёо ч ººрºº аñуудалтаé юм. ШÌХГЁЗБАСЗУСД гэñэн урт, нуршуу 
нэр нь õууль зүéн нэр томьёо товч, тодорõоé баéõ зарчмыг алдагдуулаад 
зогñоõгүé агуулгын õувьд оновчтоé биш баéна. Ашиг ñонирõлын зºрчил 
нь ººрºº аливаа ёñ зүéн дүрмиéн үндñэн агуулгад багтдаг учрааñ ёñ зүéн 
дүрмиéн нэриéг давõардуулан “ашиг ñонирõлын зºрчлººñ урьдчилан 
ñэргиéлэõ” гэæ бичиõ шаардлагагүé юм. Аливаа баéгууллагын үéл 
аæиллагаа нь түүниé гишүүдээр дамæин õэрэгæдэг учрааñ түүниé 
гишүүдэд зориулан ёñ зүéн дүрмиéг баталæ, зºрчвºл гишүүдэд õариуцлага 
õүлээлгэдэг. Тиéмээñ цаашид “Шүүõиéн мэргэшлиéн õорооны гишүүниé 
ёñ зүéн дүрэм” гэæ нэрлэõ нь илүү оновчтоé.

Хорооны гишүүнээр тангараг ºргүүлдэг болоõ нь гишүүниé ёñ зүéн ач 
õолбогдлыг тодруулна. Ìэргэшлиéн õорооны гишүүниé үéл аæиллагаанд 
ач õолбогдол ºгºõ, түүниéг чуõал гэдгиéг албан ёñоор õүлээн зºвшººрºõ 
нэг арга бол тангараг ºргºõиéг шаардаõ юм.60 Жишээлбэл, õорооны 
гишүүн бүр дарааõ тангарагиéг ºргºдºг баéõ талаар ШÌХГЁЗБАСЗУСД-д 
зааæ болно: “Би Шүүõиéн мэргэшлиéн õорооны гишүүниé үүргээ 
үнэнчээр гүéцэтгэæ, шүүгчид õэн нэгниéг нэр дэвшүүлэõтэé õолбогдуулан 
баéгууллага, албан тушаалтан, иргэн, буñад этгээдээñ аливаа мºнгº, 
буñад үнэ бүõиé зүéл, туñламæ, дэмæлэг, давуу баéдлыг шууд эñõүл 
шууд буñаар õүлээн аваõгүé, õүлээн зºвшººрºõгүé; шүүгчээр аæиллаõ 
болзол, шаардлагыг õангаñан нэр дэвшигчиéг шүүгчиéн албан тушаалд 
нэр дэвшиõ, шүүгчээр аæиллаõыг дэмæиæ, шүүгчиéн албан тушаалд 

60 “State of New Mexico Rules Governing Judicial Nominating Commissions,” n.d., http://lawschool.unm.
edu/judsel/process/RulesGoverningJudicialNominatingCommissions0208.pdf.
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тавигдаõ болзол, шаардлагыг õангалттаé õангаæ чадна гэæ итгэæ баéгаа 
нэр дэвшигчиéг дэвшүүлэõээр ñаналаа ºгнº гэдгиéг ард түмэндээ батлан 
тангараглая.”

ШÌХГЁЗБАСЗУСД-иéн агуулга Ìэргэшлиéн õорооны гишүүниé 
ёñ зүéн үндñэн зарчим, үүргүүдиéг тодорõоé õэмæээгээр туñгаñан ч гэñэн 
зүéл заалтууд нь õоорондоо логик уялдаа бүõиé дарааллаар бичигдээгүé, 
улмаар õэрэглэõэд тºвºгтэé болæээ. ШÌХГЁЗБАСЗУСД-иéн Хоёрт 
таван зарчмыг тодорõоéлæ õолбогдоõ үүргүүдиéг õамруулæ ангилñан нь 
агуулгын õувьд ниéцтэé биш баéна. Жишээлбэл, ШÌХГЁЗБАСЗУСД-иéн  
2.2-т “шударга ёñыг баримтлаõ зарчмын õүрээнд” мэдээлэл õиéõ, нэр 
дэвшигчтэé ганцаарчлан уулзаõтаé õолбоотоé үүргүүдиéг õамруулñан 
нь оновчгүé юм. Учир нь, эдгээр үүрэг нь шударга ёñны зарчимтаé 
шууд õамааралгүé õарин Ìэргэшлиéн õорооны үéл аæиллагааны ил тод 
баéдлыг õангаõ болон нэр дэвшигчтэé õарилцаõ зарчмыг õэрэгæүүлэõтэé 
õолбоотоé. Ìºн ШÌХГЁЗБАСЗУСД-иéн 2.3-т “õууль дээдлэõ зарчмын 
õүрээнд” õүчин чармаéлт гаргаõ, бүрэн эрõээ урвуулан ашиглаõгүé баéõ, 
õорооны õуралдаанд товлоñон õугацаанд õүрэлцэн ирэõ зэрэг õууль 
дээдлэõ зарчимтаé шууд õолбогдолгүé үүргүүдиéг æагñаан бичñэн баéна. 
Түүнчлэн ШÌХГЁЗБАСЗУСД-иéн 2.3.2-т “õууль, дүрмээр зºвшººрºгдñºн 
эрõ бүõиé баéгууллага, албан тушаалтнааñ буñад этгээдэд õорооны үéл 
аæиллагааны талаар мэдэгдэõ, таéлагнаõгүé баéõ” гэñэн үүрэг нь “õууль 
дээдлэõ зарчмын õүрээнд” гэõээñээ илүү 2.4-т буé “бүрэн эрõээ õараат 
буñаар õэрэгæүүлэõ зарчмын õүрээнд” õамаарна. 

ШÌХГЁЗБАСЗУСД нь агуулгын õувьд шинэчлэгдэõ шаардлагатаé 
тºдиéгүé бичигдñэн дарааллыг логик уялдаатаé болгоõ õэрэгтэé баéгаа 
учрааñ уг дүрмиéг шинэчлэн наéруулаõ шаардлагатаé баéна. Зоõиогч 
Шүүõиéн мэргэшлиéн õорооны гишүүниé ёñ зүéн дүрмиéн тºñлиéг 
боловñруулан 2014 оны 1-р ñарын 10-нд Аæлын албанд õүлээлгэн 
ºгñºн юм. Уг тºñлиéн гол гол заалтууд дүрэмд туñгагдñан нь ач 
õолбогдолтоé болñон боловч зарим нэг нь орõигдñон баéна. Тиéмээñ 
ШÌХГЁЗБАСЗУСД-иéг боловñронгуé болгоõ талаарõ ñаналуудыг номын 
энэ õэñэгт дэвшүүлñэн. Тодруулбал, õорооны гишүүниé тºвиéг ñаõиõ 
зарчим (4.3-р õэñэг), ашиг ñонирõлын зºрчлººñ заéлñõиéõ зарчим (4.4-р  
õэñэг), нууцлалыг õадгалаõ зарчим (4.5-р õэñэг), õарилцааны зарчмууд 
(4.6-р õэñэг), õорооны гишүүниé ёñ зүéн зºрчлиéг õянан шиéдвэрлэõ 
аæиллагаа (4.7-р õэñэг), дүрмиéн нэр, õорооны гишүүниé тангараг (4.8-р 
õэñэг)-таé õолбоотоé нэмэлт, ººрчлºлтиéг оруулаõ шаардлагатаé баéгаа 
талаар таéлбарлаñан билээ. Ìºн ñонгон шалгаруулалтын үе шат, нэр 
дэвшигчиéг үнэлэõ аргад ººрчлºлт61 орвол зарим ёñ зүéн õэм õэмæээг 

61 Өºрчлºлтиéн талаарõ зоõиогчиéн ñаналыг дарааõ ºгүүллээñ õарна уу: Î.Ìºнõñаéõан, Ìонгол Улс 
дахь шүүгчийн сонгон шалгаруулалт: Øүүгчид нэр дэвшигчийг үнэлэх ажиллагааг сайжруулах нь, 
шүүх эрх мэдэл (мэдээлэл, арга зүéн улирал тутмын ñэтгүүл) Шүүõиéн ерºнõиé зºвлºл, 2014 он, №04
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шинээр туñгаõ шаардлагатаé болно (æишээлбэл, ñонгон шалгаруулалтын 
явцад нэр дэвшигчдиéн нэриéг нууцлаõ, нэр дэвшигчиéн талаар гуравдагч 
этгээдтэé ярилцаõад болон нэр дэвшигчтэé ярилцаõад баримтлаõ ёñ зүéн 
зарчим зэргиéг туñгаõ). Эдгээр нэмэлт ººрчлºлтүүдиéг оруулаõгүéгээр 
Ìэргэшлиéн õорооны гишүүниé ёñ зүéн õэм õэмæээ бүрэн õэмæээгээр 
бүрдэõгүé. 

4.9. Шүүõиéн ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүниé ёñ зүé

Э нэ õэñэгт Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүниé ёñ зүéн материаллаг болон 
процеññын õэм õэмæээ дутагдалтаé баéгаа талаар товч авч үзэõ болно. 
Îдоо үéлчилæ буé õууль тогтоомæид Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүниé 

ёñ зүéн шаардлага болон ёñ зүéн зºрчлиéг õянан шиéдвэрлэõ аæиллагааны 
талаарõ зоõицуулалт бараг баéõгүé баéна. ШЗТХ-иéн 16-р зүéлд зааñны дагуу 
Ерºнõиé зºвлºлиéн дарга болон гишүүд дарааõ шаардлага õангаñан баéна:

16.1. Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүн дарааõ шаардлагыг õангаñан 
баéна:
16.1.1. Ìонгол Улñын иргэн баéõ;
16.1.2. õууль зүéн дээд боловñролтоé;
16.1.3. мэргэæлээрээ 5-ааñ доошгүé æил аæиллаñан баéõ;
16.1.4. ял шиéтгүүлæ баéгаагүé;
16.1.5. шударга зан чанар, ºндºр ёñ зүéтэé;
16.1.6. шүүгчид нэр дэвшигчиéн мэдлэг, ур чадвар, 

туршлагыг аливаа нºлººнд үл автан бодитоé үнэлэõ 
чадавõтаé баéõ.

16.2. Ерºнõиé зºвлºлиéн дарга энэ õуулиéн 16.1.1, 16.1.2, 16.1.4-
16.1.6-д зааñан шаардлагааñ гадна дарааõ шаардлагыг 
õангаñан баéна:
16.2.1. мэргэæлээрээ 10-ааñ доошгүé æил аæиллаñан баéõ;
16.2.2. удирдаõ аæлын дадлага, туршлагатаé баéõ.

Энэ заалтад буé “шударга зан чанар, ºндºр ёñ зүéтэé,” “шүүгчид 
нэр дэвшигчиéн мэдлэг, ур чадвар, туршлагыг аливаа нºлººнд үл автан 
бодитоé үнэлэõ чадавõтаé баéõ” зэрэг шаардлага нь Ерºнõиé зºвлºлиéн 
гишүүниé ёñ зүéн үндэñ гэæ õэлæ болно. Гэõдээ Ерºнõиé зºвлºл нь 
шүүõиéн заõиргааны болон шүүгчиéн ñонгон шалгаруулалтын аñуудлыг 
шиéдвэрлэõ ºргºн эрõ мэдлиéг õэрэгæүүлæ, шүүгчиéн ёñ зүéн зºрчлиéг 
õянан шиéдвэрлэõ аæиллагаанд тодорõоé õэмæээгээр оролцоæ баéгаа 
тоõиолдолд эдгээр аæлынõ нь онцлогт тоõирñон нариéвчилñан ёñ зүéн õэм 
õэмæээ баéõ шаардлагатаé. Туõаéлбал, шүүгчиéн ñонгон шалгаруулалтад 
нэр дэвшигчиéг үнэлэõ, Ерºнõиéлºгч рүү нэр дэвшүүлэõ чиг үүргиéг 
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õэрэгæүүлæ баéгаа Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүд нь Ìэргэшлиéн õорооны 
гишүүдтэé адилõан ёñ зүéн шаардлагыг биелүүлэõ ёñтоé. Өºрººр õэлбэл, 
Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүн нь энэ номын 4.1-4.8-р õэñэгт дурдñан õараат 
буñ баéõ, тºвиéг ñаõиõ, бодитоé õандаõ, ашиг ñонирõлын зºрчлººñ 
заéлñõиéõ, нууцлалыг õадгалаõ болон õарилцааны зарчмуудыг бүгдиéг 
нь ягштал биелүүлэõ үүрэгтэé. Эдгээр зарчим, үүргиéг нариéвчлан 
зоõицуулñан Шүүõиéн ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүниé ёñ зүéн дүрэмтэé 
баéõ эñõүл эдгээр зарчим, үүргиéг ШСШЖ-д зааõ шаардлагатаé (Хавñралт 
2-т буé Шүүгчиéг ñонгон шалгаруулаõ æурмын шинэчилñэн наéруулгын 
тºñлиéн 5 дугаар бүлгиéг уншина уу). 

Ерºнõиé зºвлºлиéн õуралдааныг удаа дараа õүндэтгэн үзэõ 
шалтгаангүéгээр таñалñан, ёñ зүéн ноцтоé алдаа гаргаñан, эñõүл гэмт 
õэрэг үéлдñэн нь шүүõиéн õүчин тºгºлдºр шиéдвэрээр тогтоогдñон 
гэñэн үндэñлэлээр Ерºнõиé зºвлºлиéн дарга эñõүл гишүүниéг огцруулна 
гэæ ШЗТХ-иéн 19.2-т зааñан. Ìºн Ерºнõиé зºвлºлиéн дарга Ерºнõиé 
зºвлºлиéн гишүүниéг эдгээр үндэñлэлиéн аль нэгээр “огцруулаõ туõаé 
ñаналыг туõаéн нºõцºл биé болñнооñ õоéш аæлын 10 ºдриéн дотор 
томилñон баéгууллагад мэдэгдэõ” бүрэн эрõтэé гэæ ШЗТХ-иéн 18.1.10-т 
туñгаæээ. Гэвч Ерºнõиé зºвлºлиéн дарга, гишүүниé ёñ зүéн зºрчлиéг õэн 
õарьяалан шиéдвэрлэõ, ёñ зүéн зºрчил гарñан нь тогтоогдвол огцруулаõааñ 
ººр ямар ñаõилгын шиéтгэл оногдуулаõ, õянан шиéдвэрлэõ ямар 
аæиллагаа õиéõ зэрэг аñуудлыг õуулиар нариéвчлан зоõицуулаагүé баéна. 

ШСШЖ-д дарааõ нэмэлт ººрчлºлт оруулаõ замаар Ерºнõиé зºвлºлиéн 
гишүүниé ёñ зүéн зºрчлиéг õянан шиéдвэрлэõ аæиллагааг одоогиéн 
ШЗТХ-д ниéцүүлэн зоõицуулаõ боломæтоé. Ерºнõиé зºвлºл нь ёñ 
зүéн зºрчил гаргаñан Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүнд ñаõилгын шиéтгэл 
оногдуулаõаар зааæ болно. Шүүгчид нэр дэвшигч, иргэн эñõүл буñад аливаа 
этгээд нь Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүн ёñ зүéн зºрчил гаргаñан туõаé гомдол, 
мэдээллиéг Ерºнõиé зºвлºлд гаргаæ болно. Ерºнõиé зºвлºлиéн дарга 
эñõүл Ерºнõиé зºвлºлиéн õоёрооñ доошгүé гишүүн нь Ерºнõиé зºвлºлиéн 
гишүүн ёñ зүéн зºрчил гаргаñан талаарõ гомдол, мэдээллиéг үндэñлэлтэé 
гэæ үзвэл туõаéн гишүүниé эñрэг ñаõилгын õэрэг үүñгэнэ. Өºрºº, эñõүл 
ººртэé нь õамаарал бүõиé этгээд ñаõилгын õэргиéн нэг тал зэрэг туõаéн 
õэргиéг шударга, õараат буñ, тºвиéг ñаõиæ õянан шиéдвэрлэõэд нь эргэлзэõ 
буñад үндэñлэл баéгаа бол Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүн туõаéн õянан 
шиéдвэрлэõ аæиллагаанд оролцоõгүé. Саõилгын õэрэг үүñгэñниé дараа 
Ерºнõиé зºвлºлиéн аль нэг гишүүнд уг õэргиéг нэриéн эõниé үñгиéн цагаан 
толгоéн дарааллаар õуваарилна. Туõаéн гишүүн 30 õоногиéн дотор õэрэгтэé 
õолбоотоé нотлоõ баримт цуглуулаõ аæиллагаа явуулæ үр дүнг Ерºнõиé 
зºвлºлиéн буñад гишүүдэд танилцуулаõ бºгººд шаардлагатаé тоõиолдолд 
энэõүү õугацааг 14 õоногоор ñунгаæ болно. Ерºнõиé зºвлºлиéн õуралдаанаар 
ñаõилгын õэргиéг õянан шиéдвэрлэнэ. Ерºнõиé зºвлºлиéн õуралдааны 
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бүрэлдэõүүнд туõаéн ñаõилгын õэрэгт буруутгагдаæ баéгаа Ерºнõиé 
зºвлºлиéн гишүүн ороõгүé. Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүд ñаналаа нууцаар 
õураалгаõ бºгººд гурав эñõүл түүнээñ дээш тооны гишүүн ñанал нэгдñэнээр 
ñаõилгын шиéтгэл оногдуулна. Саõилгын õэргиéг õянан шиéдвэрлэõдээ 
Ерºнõиé зºвлºл туõаéн õэргиéг õэрэгñэõгүé болгоõ эñõүл ёñ зүéн зºрчил 
гаргаñан Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүнд дор дурдñан ñаõилгын шиéтгэл 
оногдуулаõ шиéдвэр гаргана: (1) õаалттаé ñануулаõ; (2) нээлттэé ñануулаõ; 
(3) албан тушаалын цалингиéн õэмæээг нэг æил õүртэл õугацаагаар 30 
õувиар бууруулаõ; (4) Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүнээñ огцруулаõ үндэñлэлиéг 
тогтооõ. Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүнээñ огцруулаõ үндэñлэлтэé баéна гэñэн 
шиéдвэриéг Ерºнõиé зºвлºл гаргаñан ºдрººñ õоéш аæлын 10 ºдриéн 
дотор Ерºнõиé зºвлºлиéн дарга туõаéн гишүүниéг огцруулаõ туõаé ñаналыг 
Ерºнõиéлºгчид мэдэгдэнэ (ШЗТХ-иéн 18.1.10-т зааñнаар). 

Энд ñанал болгоæ баéгаа зоõицуулалтыг ШСШЖ-д оруулаõ нь одоогиéн 
ШЗТХ-таé зºрчилдºõгүéгээр зоõицуулаõ õамгиéн боломæит õувилбар 
баéæ болоõ юм. Гэõдээ Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүд ººр нэг гишүүниéõээ 
ёñ зүéн аñуудлыг шиéдвэрлэõ нь ашиг ñонирõлын зºрчлиéг үүñгээд 
зогñоõгүé туõаéн õянан шиéдвэрлэõ аæиллагаа нь тºвиéг ñаõиæ шударга 
явагдаõ эñэõ эргэлзээг олон ниéтэд тºрүүлнэ. Тиéмээñ энэ номын 4.7-р 
õэñэгт дурдñан үндэñлэлээр Ерºнõиé зºвлºлиéн ёñ зүéн зºрчлиéг õянан 
шиéдвэрлэõ чиг үүргиéг Шүүõиéн ёñ зүéн õороонд õарьяалуулаõ нь зүéтэé 
(иéнõүү õарьяалуулаõын тулд ШЗТХ, ШЭЗБТХ, Шүүгчиéн ёñ зүéн õорооны 
дүрэмд нэмэлт ººрчлºлт оруулаõ шаардлагатаé болно). Ерºнõиé зºвлºлиéн 
гишүүниé ёñ зүéн зºрчил гаргаñан эñэõ маргааныг шударга ёñонд ниéцñэн, 
тºвиéг ñаõиñан процеññын дагуу õянан шиéдвэрлэæ, ёñ зүéн зºрчил гаргаñан 
нь тогтоогдвол õариуцлага гарцаагүé тооцдог болоõгүéгээр Ерºнõиé 
зºвлºлд итгэõ олон ниéтиéн итгэлиéг õадгалæ чадаõгүé.
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Ш үүгчид нэр дэвшигчиéн шүүгчээр аæиллаõ мэдлэг, чадвар, 
мэргэæлиéн ёñ зүé, зан тºлвиéг цогцоор нь шалгаæ үнэлэõ үзэл 

баримтлал 2012 оны ШЭЗБТХ-иар Ìонгол Улñад анõ удаа õэрэгæиæ 
эõэлñэн нь шүүõ эрõ мэдлиéн шинэчлэлиéн нэгэн чуõал õэñэг юм. 
Шүүгч бол мэдлэг, ур чадвартаé баéõааñ гадна õамгиéн гол нь ºндºр ёñ 
зүéтэé, шүүгчээр аæиллаõ зан тºлºвтэé баéõ ёñтоé. Иéм ёñ зүéн болон 
зан тºлвиéн ºндºр шаардлага õангаõгүé õүн шүүгчээр томилогдвол үéл 
баримтыг бодитоéгоор тогтооõгүé, õуулиéг чин үнэнчээр õэрэгæүүлэõгүé, 
улмаар õууль õэрэгæиõгүé, õуулиéн заñаглал, шударга ёñ бэõæиõгүéд õүрнэ. 

Ìонгол Улñ даõь шүүгчиéн ñонгон шалгаруулалтад маш олон ñубъект 
оролцоæ, õүн õүч, õºрºнгº мºнгº, цаг õугацаа зарцуулдаг ч шүүгчид нэр 
дэвшигчиéг ºнгºцõºн шалгадаг учрааñ бодитоé үнэлгээ ºгºõ боломæ 
õомñ баéна. Шүүõиéн ерºнõиé зºвлºл, Шүүõиéн мэргэшлиéн õороо, 
түүниé Аæлын алба, Хуульчдын õолбооны зºвлºл, түүниé Ёñ зүéн õороо 
болон Шалгалтын õороо, Ерºнõиéлºгчиéн тамгын газар нь шүүгчид нэр 
дэвшигчиéг ñонгон шалгаруулаõад оролцоæ баéгаа боловч аль нь ч нэр 
дэвшигчиéг õүниéõ нь õувьд бүрэн ñудалæ үнэлэõгүé баéна. Тиéмээñ 
шүүгчиéг ñонгон шалгаруулаõ мерит тогтолцоог ñаéæруулаõын тулд 
ñонгон шалгаруулаõ аæиллагаанд Шүүõиéн ерºнõиé зºвлºлиéг оролцуулаõ 
эñэõ (õэрэв оролцуулбал õэрõэн оролцоõыг тодорõоé болгоõ), Хуульчдын 
õолбоо шүүгчид нэр дэвшигчиéн талаарõ дүгнэлтиéг мерит зарчмын дагуу 
гаргадаг болгоõ, шүүгчид тавигдаõ болзол, шаардлагыг илүү тодорõоé 
болгоõ, эдгээр болзол, шаардлагыг õамгиéн ñаéн õангаñан нэр дэвшигчиéг 
олæ тогтооõ оновчтоé аргыг õºгæүүлэõ шаардлагатаé баéна.

Шүүгчиéг ñонгон шалгаруулаõад баримтлаõ шалгуурыг оновчтоé 
тодорõоéлоõ замаар Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүд, Ìэргэшлиéн õорооны 
гишүүд болон түүниé аæлын албанд аæилладаг õүмүүñ (мºн Хуульчдын 
õолбооны õолбогдоõ õороодын гишүүд) шүүгчид нэр дэвшигчиéг ул 
ñуурьтаé шалгаõ, үнэлэõ боломæтоé болно. Энэõүү номд тодорõоéлæ 
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зºвлºñºн шалгуурууд, тэдгээриéн таéлбар нь шүүгчиéг ñонгон шалгаруулаõ 
аæлыг õэрэгæүүлэõ õүмүүñт тодорõоé чиг баримæаа ºгч улмаар ñонгон 
шалгаруулалтыг õиéõээñ эмээæ, эргэлзэõгүé баéõад туñ болно. Шүүгчид нэр 
дэвшигчдиéн ямар чадварыг ямар шалгуураар õэрõэн тодорõоéлоõ гэдгиéг 
ñаéтар оéлгоæ мэдñэн õүн туõаéн шүүгчиéг үнэлñэн үнэлгээниéõээ материалд 
үндэñлэн шүүгчид нэр дэвшигчиéг томилоõ эрõ мэдэл бүõиé этгээдэд ºгч 
баéгаа зºвлºмæдºº итгэлтэé, ñэтгэл õанамæтаé баéæ чадна. Ерºнõиé зºвлºл 
болон Ìэргэшлиéн õороо шүүгчид нэр дэвшигчиéг үнэлэõ шалгуурыг 
оновчтоé тодорõоéлæ õэрэглэñнээр мэргэæлиéн, ёñ зүéн, зан тºлвиéн õувьд 
õамгиéн шилдэг õуульчиéг шүүгчээр томилуулаõаар нэр дэвшүүлæ чадна.

2013 оны ШСШЖ нь нэр дэвшигчиéн мэдлэг, ур чадвар, ёñ зүé, зан 
тºлºв гэñэн чанаруудыг шалгаõ анõны нариéвчилñан æурам тºдиéгүé 
эдгээр чанарыг тоõиолдол шиéдвэрлүүлэõ, эññэ бичүүлэõ, илтгэл тавиулаõ 
зэрэг илүү объектив аргаар шалгаõыг õичээñнээрээ ач õолбогдолтоé юм. 
Гэвч шалгалт авч үнэлгээ õиéдэг энэ арга нь шүүгчид тавигдаõ чанаруудыг 
бүрэн шалгаæ чаддаггүé. Шүүгчид нэр дэвшигчиéг õүниéõээ õувьд õэн бэ 
(ºнгºрñºнд õэн баéñан бэ) гэдгиéг ñудалæ үнэлэõ арга илүү бодитоé учрааñ 
энэ аргыг шалгалтын аргатаé õоñлуулан õэрэглэõ нь илүү оновчтоé баéæ 
болоõ юм. Íэр дэвшигч õуульчиéн õувьд ёñ зүéтэé баéñан бол ёñ зүéтэé шүүгч 
болно гэñэн наéдвар дээр õүниéõ нь õувьд ñудлаõ арга ñуурилдаг. Шалгалтын 
аргыг дангаар нь õэрэглэõ үү, эñõүл шалгалтын аргыг õүниéõ нь õувьд ñудлаõ 
аргатаé õоñлуулан õэрэглэдэг болоõ уу гэдгиéг шиéдвэрлэæ, уг шиéдвэртэé 
уялдуулан ñонгон шалгаруулаõ аæиллагааны үе шат, Ерºнõиé зºвлºлиéн болон 
Ìэргэшлиéн õорооны гишүүниé ёñ зүéн õэм õэмæээг шинэчлэõ шаардлага 
биé болно. Энэ номд дээрõ аñуудлыг дарааõ õоёр õувилбарын аль нэгээр 
шиéдвэрлэõ боломæтоé гэдгиéг õаруулñан: (1) Шүүõиéн мэргэшлиéн õороо 
шалгалтын аргыг, Шүүõиéн ерºнõиé зºвлºл õүниéõ нь õувьд ñудлаõ аргыг 
õэрэглэõ; (2) Шалгалтын арга болон õүниéõ нь õувьд ñудлаõ аргыг Шүүõиéн 
мэргэшлиéн õороо õэрэглэõ.

Аливаа ниéтиéн эрõ мэдлиéг õэрэгæүүлæ буé этгээдиéн ёñ зүéн зарчим, 
õэм õэмæээг оновчтоé тодорõоéлæ, зºв таéлбарлаæ, ягштал мºрдүүлэõгүé 
бол туõаéн эрõ мэдлиéн үéлчлэõ ёñтоé ниéтиéн ашиг ñонирõол зºрчигддºг. 
Амьдрал, эрõ чºлºº, ºмч зэрэг õүниé õамгиéн чуõал зүéлñтэé õолбоотоé õэрэг, 
маргааныг шударга, тºвиéг ñаõиõ, õараат буñ баéõ зарчмыг баримтлан, õуульд 
үндэñлэн шиéдвэрлэõ чиг үүргиéг õамгиéн ñаéн гүéцэтгэõ õуульчиéг шилæ 
ñонгоæ шүүгчээр томилуулаõ нь Ерºнõиé зºвлºлиéн болон Ìэргэшлиéн 
õорооны үүрэг билээ. Шүүгчид нэр дэвшигчиéг үнэлэõтэé õолбоотоé бүõиé 
л үéл аæиллагаа энэ ниéтиéн ашиг ñонирõолд үéлчлэõ ёñтоé. Ёñ зүéтэé, 
тºвиéг ñаõиñан, бодитоé үéл аæиллагаа явуулñнаар Ерºнõиé зºвлºлиéн болон 
Ìэргэшлиéн õорооны гишүүд нь ñонгон шалгаруулаõ аæиллагаанд итгэõ 
олон ниéтиéн итгэлиéг нэмэгдүүлæ, шүүгчиéн чиг үүргиéг õамгиéн ñаéн 
õэрэгæүүлæ чадаõ õуульчдааñ шүүгчдиéн эгнээг бүрдүүлэõэд бодитоé õувь 
нэмэр оруулна.
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Хавñралт 2. Шүүгчиéг ñонгон шалгаруулаõ æурам 
(шинэчилñэн наéруулгын тºñºл)62

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ 
НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Энэ æурмаар бүõ шатны шүүõиéн шүүгч, Ерºнõиé шүүгч (цаашид 
“шүүгч, Ерºнõиé шүүгч” гэõ)-иéн албан тушаалд нэр дэвшүүлэõ, нэр дэвшигчиéг 
бүртгэõ, үнэлэõ, дүгнэõ, ñонгон шалгаруулаõ, ºргºн мэдүүлэõ арга аæиллагааг 
зоõицуулна.

1.2. Ìонгол Улñын Үндñэн õууль, Шүүгчиéн эрõ зүéн баéдлын туõаé õууль, 
Шүүõиéн заõиргааны туõаé õууль, Хуульчиéн эрõ зүéн баéдлын туõаé õууль болон 
эдгээрт ниéцүүлэн гаргаñан буñад õууль тогтоомæид энэ æурам ниéцñэн баéна.

1.3. Шүүõиéн мэргэшлиéн õороо (цаашид “Ìэргэшлиéн õороо” гэõ) 
болон Шүүõиéн ерºнõиé зºвлºл (цаашид “Ерºнõиé зºвлºл” гэõ) нь урьдчилан 
тодорõоéлñон, бодитоé шалгуурын дагуу нэр дэвшигч Ìонгол Улñын шүүõиéн 
шүүгчээр аæиллаõ болзол, шаардлагыг õангаñан эñэõ талаар үнэлгээ ºгºõ бºгººд 
Ерºнõиé зºвлºл энэ үнэлгээнд үндэñлэн шүүгчид нэр дэвшигчиéг Ерºнõиéлºгчид 
ºргºн мэдүүлнэ. 

1.4. Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүн болон Ìэргэшлиéн õорооны гишүүн нь 
шүүгчиéн ñонгон шалгаруулалтад чиг үүргиéн дагуу оролцоõдоо тºвиéг ñаõиõ, 
ашиг ñонирõлын зºрчлººñ заéлñõиéõ, õараат буñ, зарчимч, бодитоé, уõаалаг 
баéõ, шударга ёñыг эрõэмлэõ, õүниé эрõэм чанар, эрõ, эрõ чºлººг õүндэтгэõ, 
õууль дээдлэõ, ялгаварлан гадуурõаõгүé баéõ, энэ æурмаар зºвшººрñнººñ буñад 
тоõиолдолд нэр дэвшигчиéн нууцыг õадгалаõ, Ìэргэшлиéн õорооны болон 
Ерºнõиé зºвлºлиéн бие дааñан баéдлыг õүндэтгэõ, õамгаалаõ зарчмыг чанд 
баримтлаõ бºгººд эдгээр зарчмыг õэрэгæүүлэõ үéл аæиллагааг дэмæинэ.

1.5. Ерºнõиé зºвлºл нь “Ìонгол улñ даõь шүүгчиéн ñонгон шалгаруулалт” 
болон түүнд õолбогдоõ гарын авлагыг боловñруулæ батлаõ бºгººд гарын авлага 
дарааõ агуулгатаé баéна:

1.5.1. энэ æурмын 2.5-д зааñан нэр дэвшигчиéн ºргºдлиéн загвар;
1.5.2. энэ æурмын Гуравт зааñан болзол, шаардлага, шалгуур туñ бүриéн 

таéлбар;
1.5.3. энэ æурмын 9.3 болон 9.4-т зааñны дагуу буñад õүмүүñтэé õиéõ 

ярилцлагын æишиг аñуулт;
1.5.4. энэ æурмын 10.1, 12.4-т зааñны дагуу нэр дэвшигчтэé õиéõ 

ярилцлагын æишиг аñуулт;

62 Шүүõиéн ерºнõиé зºвлºлиéн Гүéцэтгэõ нариéн бичгиéн дарга 2014 оны 11-р ñарын 20-ны ºдриéн 
291 дугаар тушаалаараа “Шүүгчиéн ñонгон шалгаруулалтад õолбогдоõ дүрэм, æурамд нэмэлт, 
ººрчлºлт оруулæ, боловñронгуé болгоõ” аæлын õэñэг баéгуулñан бºгººд зоõиогч уг аæлын õэñэгт 
орæ аæиллаñан. Аæлын õэñэг энд õавñаргаñан тºñлиéг энэ номын 3.2-т тодорõоéлñон нэгдүгээр 
õувилбарт тулгуурлан боловñруулæ Шүүõиéн ерºнõиé зºвлºлд 2015 оны 1-р ñард õүлээлгэн ºгñºн. 



88

1.5.5. энэ æурмын 11.1-т зааñны дагуу нэр дэвшигчиéг үнэлñэн 
таéлангиéн загвар;

1.5.6. энэ æурмын Тавдугаар бүлэгт зааñан Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүниé 
ёñ зүéн үүргиéн таéлбар;

1.5.7. Ìэргэшлиéн õорооны гишүүниé ёñ зүéн болон ашиг ñонирõлын 
зºрчлººñ урьдчилан ñэргиéлэõ дүрмиéн таéлбар;

1.5.8. энэ æурмыг õэрэгæүүлэõэд шаардлагатаé буñад аñуудал. 

Хоёр. Сонгон шалгаруулалтыг зарлах, өргөдөл,  
баримт бичгийг хүлээн авах

2.1. Шүүгчиéн ñул орон тоонд Шүүгчиéн эрõ зүéн баéдлын туõаé õуулиéн 
10.4-т зааñан шаардлагыг õангаñан зарыг Ерºнõиé зºвлºл õэвлэл мэдээллиéн 
õэрэгñэл болон цаõим õуудñаараа дамæуулан олон ниéтэд зарлана.

2.2. Энэ æурмын 2.1-т зааñан ñонгон шалгаруулалт зарлаõ туõаé Ерºнõиé 
зºвлºлиéн даргын тушаал гарна.

2.3. Ìонгол Улñын Үндñэн õуулиéн 51 дүгээр зүéлиéн 3 даõь õэñэг, Шүүгчиéн 
эрõ зүéн баéдлын туõаé õуулиéн 4-7 дугаар зүéлд зааñан болзол, шаардлага 
õангаñан õуульч, шүүгч нь шүүгч, Ерºнõиé шүүгчиéн албан тушаалд нэрээ 
дэвшүүлэõ эрõтэé.

2.4. Íэр дэвшигч нь Шүүгчиéн эрõ зүéн баéдлын туõаé õуулиéн 11.2-т 
зааñан ºргºдºл, баримт бичгиéг бүрдүүлэн Ìэргэшлиéн õорооны Аæлын алба 
(цаашид “Аæлын алба” гэõ)-д ирүүлнэ. Íэр дэвшигч баримт бичгиéг нотариатаар 
гэрчлүүлñэн баéна.

2.5. Íэр дэвшигч нь Ерºнõиé зºвлºлººñ баталñан загварын дагуу ºргºдºл 
гаргаõ бºгººд ºргºдлиéн загвар нь нэр дэвшигчээñ ººриéнõºº талаарõ дарааõ 
мэдээллиéг ºгºõиéг õүññэн баéна:

2.5.1. нэр дэвшигчиéн нэр;
2.5.2. нэр дэвшиæ буé албан тушаал;
2.5.3. õаяг;
2.5.4. тºрñºн газар;
2.5.5. боловñрол;
2.5.6. аæил эрõлэлт;
2.5.7. цэргиéн алба; 
2.5.8. шагнал, õүндлэл, урамшуулал;
2.5.9. Хуульчдын õолбооны гишүүнчлэл, албан тушаал;
2.5.10. õуульчиéн зºвшººрºл болон шүүõэд тºлººлºõ эрõ, түүниéг 

олгоñон огноо;
2.5.11. буñад баéгууллагын гишүүнчлэл;
2.5.12. õэвлүүлñэн бүтээл болон олон ниéтэд ºгñºн мэдээлэл;
2.5.13. õашиæ баéñан шүүгчиéн албан тушаал, шүүгчээр аæиллаæ баéõдаа 

õэрэг, маргааныг õянан шиéдвэрлэõээñ татгалзаæ баéñан үндэñлэлүүд;
2.5.14. ниéтиéн алба болон улñ тºриéн үéл аæиллагаа;
2.5.15. õуульчиéн мэргэæлиéн үéл аæиллагаа;
2.5.16. шүүõэд õэрэг õянан шиéдвэрлэõ аæиллагаа;
2.5.17. багшиéн аæил;
2.5.18. цаашдын ашиг, орлого;
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2.5.19. шүүгчээр аæиллаõ явцад гүéцэтгэõ давõар үүрэг;
2.5.20. орлогын эõ үүñвэр;
2.5.21. õºрºнгиéн мэдүүлэг; 
2.5.22. ашиг ñонирõлын зºрчил гарч болзошгүé нºõцºл;
2.5.23. ниéтэд туñтаé мэргэæлиéн үéл аæиллагаа;
2.5.24. шаардлагатаé буñад мэдээлэл. 

2.6. Íэр дэвшигч нь энэ æурмын 2.5-д зааñан ºргºдлиéн загварт буé 
аñуултуудад үнэн зºв, бүрэн õариулт ºгºõ үүрэгтэé бºгººд õариултууд нь нэр 
дэвшигчиéг үнэлэõэд õэрэглэгдэнэ.

2.7. Аæлын алба нь нэр дэвшигчиéн дарааõ баримт бичгиéг õолбогдоõ 
баéгууллагуудааñ авч нягтлан шалгана:

2.7.1. ял шиéтгүүлæ баéñан эñэõ шүүгчид нэр дэвшиõ үед гэмт õэрэгт 
õолбогдоæ, ñэæигтэн, яллагдагчаар татагдñан эñэõ;

2.7.2. õуульчиéн мэргэæлиéн үéл аæиллагаа эрõлэõ зºвшººрºл болон туñ 
үéл аæиллагааг эрõэлæ баéгаа õугацааны туõаé;

2.7.3. буñдад õугацаа õэтэрñэн зээлиéн ºр, тºлбºртэé эñэõ;
2.7.4. эрõэлñэн аæил, нэр õүнд, зан тºлвиéн туõаé;
2.7.5. шүүгчиéн албан тушаалд томилогдоõод õаршлаõ ºвчин, ñэтгэциéн 

эмгэгтэé эñэõ талаарõ эрүүл мэндиéн баéгууллагын дүгнэлт;
2.7.6. нэр дэвшигч шүүгч, прокурор эñвэл ºмгººлºгчººр аæиллаõад 

мэргэæлиéн үéл аæиллагааны түвшингээр тэнцэõгүé гэñэн үндэñлэлээр 
чºлººлºгдñºн эñэõ;

2.7.7. нэр дэвшигч õуульчиéн мэргэæлиéн үéл аæиллагаа эрõлэõ 
õугацаанд Хуульчиéн эрõ зүéн баéдлын туõаé õууль, Хуульчиéн мэргэæлиéн үéл 
аæиллагаанд баримтлаõ дүрэм, Шүүгчиéн ёñ зүéн дүрэм зэрэг õолбогдоõ õууль 
тогтоомæ, ёñ зүéн дүрмиéг зºрчñºн аливаа үéлдэл, эñ үéлдэõүé гаргаæ õариуцлага 
õүлээñэн эñэõ.

Гурав. Нэр дэвшигчийг үнэлэх шалгуур

3.1. Íэр дэвшигч Шүүгчиéн эрõ зүéн баéдлын туõаé õуулиéн 4-7 дугаар зүéлд 
зааñан дарааõ болзол, шаардлагыг õангаñан баéна:

3.1.1. Ìонгол улñын иргэн;
3.1.2. Улñын дээд шүүõиéн шүүгчид нэр дэвшигч нь 35 наñ, буñад 

шүүõиéн шүүгчид нэр дэвшигч нь 25 наñ туñ туñ õүрñэн; 
3.1.3. шүүгчээр аæиллаõад õаршлаõ ºвчин, ñэтгэциéн эмгэггүé;
3.1.4. õууль зүéн дээд боловñролтоé;
3.1.5. õуульчиéн зºвшººрºл авñан;
3.1.6. анõан шатны шүүõиéн шүүгчид нэр дэвшигч нь õуульчиéн 

зºвшººрºл авñан ºдрººñ õоéш õуульчиéн мэргэæлээр 3-ааñ доошгүé æил 
аæиллаñан баéна. Давæ заалдаõ шатны шүүõиéн шүүгчид нэр дэвшигч нь анõан 
шатны шүүõэд шүүгчээр 3-ааñ доошгүé æил аæиллаñан баéна. Улñын дээд 
шүүõиéн шүүгчид нэр дэвшигч нь дарааõ нэг эñõүл түүнээñ дээш шаардлагыг 
õангаñан баéна: давæ заалдаõ шатны шүүõэд 5-ааñ доошгүé æил аæиллаñан; 
ºмгººлºгч, шүүгч, прокуророор 10-ааñ доошгүé æил аæиллаñан; эñõүл Хуульчдын 
õолбоонооñ магадлан итгэмæлэгдñэн õууль зүéн ñургуульд 10-ааñ доошгүé æил 
багшилñан. Улñын дээд шүүõиéн шүүгчид нэр дэвшигч нь энд дурдñан õэд õэдэн 
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мэргэæлиéн аæил эрõэлæ баéñан бол эдгээр аæил туñ бүриéг эрõэлñэн æилиéн 
ниéлбэриéг мэргэæлээрээ аæиллаñан æилд тооцно. Анõан шатны шүүõиéн 
Ерºнõиé шүүгчид нэр дэвшигч нь туõаéн шатны шүүõэд 3-ааñ доошгүé æил 
аæиллаñан, давæ заалдаõ шатны шүүõиéн Ерºнõиé шүүгчид нэр дэвшигч нь 
туõаéн шатны шүүõэд 3-ааñ доошгүé æил аæиллаñан, Улñын дээд шүүõиéн 
Ерºнõиé шүүгчид нэр дэвшигч нь мэргэæлээрээ болон шүүгчээр 10 æил 
аæиллаñан баéна.

3.1.7. ял шиéтгүүлæ баéгаагүé; 
3.1.8. шүүгчид нэр дэвшиõ үед гэмт õэрэгт õолбогдоогүé буюу ñэæигтэн, 

яллагдагчаар татагдаагүé; 
3.1.9. õугацаа õэтэрñэн зээлиéн ºргүé: шүүõиéн шиéдвэрт зааñан 

тºлººгүé, õугацаа õэтэрñэн ºр тºлбºр, тэтгэлэг зэрэг ºр, тºлбºргүé;
3.1.10. шүүгчээр аæиллаõ мэдлэг, ур чадвар, ёñ зүéтэé. 

3.2. Энэ æурмын 3.1.10-т зааñан шүүгчээр аæиллаõ мэдлэг, ур чадвар, ёñ 
зүéтэé эñэõиéг дарааõ шалгуураар үнэлæ тогтооно:

3.2.1. õууль зүéн мэдлэг;
3.2.2. õууль зүéн ур чадвар;
3.2.3. бичиõ ур чадвар; 
3.2.4. мэдээллиéн теõнологиéн õэрэглээниé программыг ашиглаõ 

дадлага, чадвар; 
3.2.5. яриõ ур чадвар; 
3.2.6. тºвиéг ñаõиõ чанар; 
3.2.7. зарчимч чанар; 
3.2.8. õичээл зүтгэл; 
3.2.9. олон ниéттэé õарилцаõ чадвар; 
3.2.10. шүүгчиéн зан тºлºв; 
3.2.11. õамтран аæиллаõ чадвар;
3.2.12. шиéдэмгиé чанар; 
3.2.13. õүмүүñтэé õарилцаõ чадвар; 
3.2.14. ниéгмиéн уõамñар;
3.2.15. õараат буñ баéдал;
3.2.16. бодитоé, уõаалаг õандаõ чадвар;
3.2.17. удирдан зоõион баéгуулаõ авьяаñ, манлаéлаõ ур чадвар.

Дөрөв. Нэр дэвшигчийг бүртгэх эсэхийг шийдвэрлэх

4.1. Аæлын алба нь шүүгчид нэр дэвшигчиéн ºргºдºл, баримт бичгиéг õүлээн 
авч, бүрэн гүéцэд, үнэн зºв эñэõиéг нягталæ, нэр дэвшигчээр бүртгэõ эñэõиéг 
шиéдвэрлэнэ. 

4.2. Зºвõºн дарааõ үндэñлэлүүдиéн аль нэг баéгаа нь тогтоогдñон тоõиолдолд 
Аæлын алба нэр дэвшигчиéг бүртгэõээñ татгалзñан шиéдвэр гаргаõ бºгººд 
шиéдвэртээ тиéнõүү татгалзаõ болñон үндэñлэлиéг бичгээр таéлбарлана: 

4.2.1. нэр дэвшигч Шүүгчиéн эрõ зүéн баéдлын туõаé õуулиéн 11.2-т 
зааñан баримт бичгиéг бүрэн бүрдүүлээгүé эñõүл бүрдүүлñэн баримт бичиг нь үнэн 
зºв баéõ шаардлага õангаагүé;

4.2.2. нэр дэвшигч энэ æурмын 3.1.1-3.1.9-д зааñан болзол, шаардлагын 
аль нэгиéг илт õангаõгүé баéгаа нь тогтоогдñон.
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4.3. Энэ æурмын 4.2-т буé үндэñлэл баéгаа эñэõиéг тогтооõод шаардлагатаé 
гэæ үзвэл Аæлын алба нь нэр дэвшигчиéн талаар нэмэлт мэдээлэл цуглуулæ эñõүл 
нэмэлт мэдээлэл гаргаæ ºгºõ õугацааг нэр дэвшигчид олгоæ болно. 

4.4. Аæлын алба нь нэр дэвшигчдиéг бүртгэæ дууññаны дараа туõаéн 
шүүгчиéн албан тушаалд õэдэн нэр дэвшигч бүртгэгдñэн талаарõ ерºнõиé 
ñтатиñтик мэдээллиéг Ерºнõиé зºвлºлиéн цаõим õуудаñ болон õэвлэл мэдээллиéн 
õэрэгñлээр мэдээлэõ боловч õувь нэр дэвшигчиéн нэр болон буñад õувиéн 
мэдээллиéг ниéтэд мэдээлэõиéг õориглоно. 

4.5. Аæлын алба нь нэр дэвшигчдиéг бүртгэæ дууññанааñ õоéш 2 ºдриéн 
дотор Шүүгчиéн эрõ зүéн баéдлын туõаé õуулиéн 11.7-д зааñны дагуу нэр 
дэвшигчдиéн нэрñ, õолбогдоõ материалыг Ìэргэшлиéн õороонд õүргүүлнэ. 

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ 
ШҮҮХИЙН МЭРГЭШЛИЙН ХОРООНЫ ҮНЭЛГЭЭ

Тав. Бичгийн шалгалт

5.1. Энэ æурмын 4.1-т зааñны дагуу бүртгэгдñэн нэр дэвшигч нь Ìэргэшлиéн 
õорооны бичгиéн шалгалтад ороõ эрõтэé. 

5.2. Дарааõ нэр дэвшигчдээñ бичгиéн шалгалт авна:
5.2.1. анõан шатны шүүõиéн шүүгчид нэр дэвшигч;
5.2.2. давæ заалдаõ шатны шүүõиéн шүүгчид нэр дэвшигч;
5.2.3. õяналтын шатны буюу Улñын дээд шүүõиéн шүүгчид нэр дэвшигч;
5.2.4. Улñын дээд шүүõээñ буñад шүүõиéн ерºнõиé шүүгчид нэр дэвшигч.

5.3. Шүүгчид нэр дэвшигчиéн бичгиéн шалгалт нь дарааõ таван õэñгээñ 
бүрдэнэ:

5.3.1. Үндñэн õууль, õүниé эрõ, эрõ чºлººниé тоõиолдол шиéдвэрлэõ;
5.3.2. туõаéн ñалбарын материаллаг болон процеññын эрõ зүéн тоõиолдол 

шиéдвэрлэõ;
5.3.3. шүүгчиéн ёñ зүéн мэдлэгиéг шалгаõ;
5.3.4. шүүõиéн шиéдвэрт дүн шинæилгээ õиéõ;
5.3.5. илтгэл тавиõ.

5.4. Энэ æурмын 5.3.1-5.3.2-т зааñан эрõ зүéн тоõиолдлуудыг үнэлэõдээ энэ 
æурмын 3.2.1-3.2.5-д буé шалгуурыг õангаñан эñэõиéг шалгана. 

5.5. Энэ æурмын 5.3.3-т зааñан шүүгчиéн ёñ зүéн мэдлэгиéг шүүгчиéн ёñ зүéн 
тоõиолдол болон аñуултуудааñ бүрдñэн теñтээр шалгаæ үнэлнэ. 

5.6. Энэ æурмын 5.3.4-т зааñан шүүõиéн шиéдвэрт дүн шинæилгээ õиéõ 
ур чадварыг үнэлэõдээ энэ æурмын 3.2.1-3.2.5-д буé шалгуурааñ гадна туõаéн 
шүүõиéн шиéдвэр дэõ үéл баримт (факт), аñуудал, дүгнэлт, үндэñлэл, ач 
õолбогдлыг тодорõоéлоõ, үнэлэõ ур чадварыг шалгана. 

5.7. Íэр дэвшигчээр дүн шинæилгээ õиéлгэõ шүүõиéн шиéдвэр нь анõан, 
давæ заалдаõ, õяналтын шатны шүүõээñ õэрэг, маргааныг эцэñлэн шиéдвэрлэñэн 
тогтоол, шиéдвэр, магадлал баéна. Улñын дээд шүүõиéн шүүгчид нэр дэвшигчээр 
анõан болон давæ заалдаõ шатны шүүõиéн тогтоол, шиéдвэр, магадлалд дүн 
шинæилгээ õиéлгэн, Улñын дээд шүүõиéн тогтоолын тºñºл бичүүлæ үнэлнэ. 

5.8. Энэ æурмын 5.3.1-5.3.4-т зааñан шалгалтыг үнэлæ буé Ìэргэшлиéн 
õорооны гишүүн нь нэр дэвшигчиéн шалгалтын материалыг үнэлæ баéõ үедээ 
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õэн болоõыг мэдэõ боломæгүé баéõаар шалгалтыг зоõион баéгуулæ, үнэлгээг 
õºндлºнгиéн баéр ñууринааñ õиéлгэнэ. Үүниé тулд компьютериéн программ 
ашиглаæ болно. 

5.9. Энэ æурмын 5.3.1-5.3.4-т зааñан шалгалтын дүнг гаргаñны дараа энэ 
æурмын 5.3.5-д зааñан илтгэл тавиõ ур чадварыг шалгана. Илтгэл тавиõ ур 
чадварыг мэргэшлиéн чиглэлээр эñõүл õүниé эрõ, эрõ чºлººтэé õолбоотоé 
тодорõоé ñэдэв ñонгуулан эññэ бичүүлæ, түүниéгээ таéлбарлан илтгүүлэõ аргаар 
шалгана. 

5.10. Энэ æурмын 5.3.5-д зааñан илтгэõ ур чадварыг үнэлэõдээ энэ æурмын 
3.2.1- 3.2.3, 3.2.6-д буé шалгуурыг õангаñан эñэõиéг шалгана.

5.11. Бичгиéн шалгалтыг 100 õүртэлõ оноогоор дарааõ баéдлаар дүгнэнэ:
5.11.1. Үндñэн õууль, õүниé эрõ, эрõ чºлººниé тоõиолдол шиéдвэрлэõ 

0-25 оноо;
5.112. материаллаг болон процеññын ñалбар эрõ зүéн тоõиолдол 

шиéдвэрлэõ 0-40 оноо;
5.11.3. шүүгчиéн ёñ зүéн мэдлэг шалгаõ 0-10 оноо;
5.11.4. шүүõиéн шиéдвэрт дүн шинæилгээ õиéõ 0-15 оноо;
5.11.5. илтгэл тавиõ 0-10 оноо.

5.11. Бичгиéн шалгалтад 70-ааñ доош оноо авñан эñõүл шалгалтад 
аливаа шалтгаанаар ороогүé нэр дэвшигч нь шүүгчиéг ñонгон шалгаруулаõ 
аæиллагаанааñ õаñагдана.

Зургаа. Давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчид нэр дэвшигчийн хууль зүйн 
бичвэрийг үнэлэх

6.1. Ìэргэшлиéн õороо нь давæ заалдаõ шатны шүүõиéн шүүгчид нэр 
дэвшигчиéн дарааõ бичвэриéг үнэлæ дүгнэлт гаргана:

6.1.1. нэр дэвшигчиéн бичñэн 2 ºгүүллиéн үнэлгээ;
6.1.2. нэр дэвшигчиéн бичñэн 6 эñõүл түүнээñ дээш тооны шүүõиéн 

шиéдвэриéн үнэлгээ.
6.2. Ìэргэшлиéн õороо нь нэр дэвшигчиéн ºгүүлэл болон шүүõиéн 

шиéдвэриéг энэ æурмын 6.3-6.7-д зааñан шалгуур туñ бүриéг õангаñан эñэõ талаар 
дүгнэлт гаргаæ, Ерºнõиé зºвлºл рүү õүргүүлнэ. 

6.3. Энэ æурмын 6.1.1-т зааñан õоёр ºгүүлэл нь õºндлºнгиéн магадалгаа бүõиé 
мэргэæлиéн ñэтгүүлд ниéтлэгдñэн баéõ бºгººд аль нэг ºгүүлэл нь туõаéн ñонгон 
шалгаруулалт зарлагдаõ ºдрººñ õоёрооñ доошгүé æилиéн ºмнº ниéтлэгдñэн 
баéна. Өгүүллиéг энэ æурмын 3.2.1-3.2.3-т зааñнааñ гадна дарааõ шалгуураар 
үнэлнэ:

6.3.1. туõаéн дагнаñан шүүõиéн ñалбар эрõ зүéн эñõүл õүниé эрõ, эрõ 
чºлººниé тулгамдñан аñуудлыг тодорõоéлñон баéõ;

6.3.2. тулгамдñан аñуудлыг шиéдвэрлэõ талаар тодорõоé баéр ñуурь 
(thesis)-иéг õамгаалñан баéõ;

6.3.3. үндэñлэл, нотолгоо гаргаñан баéõ;
6.3.4. мэргэшñэн чиглэлээр õэрэглэгддэг õууль тогтоомæиéг 

боловñронгуé болгоõ, эñõүл õуулиéн зүéл, заалтыг зºв õэрэглэõ талаар ñанал 
гаргаñан баéõ;

6.3.5. шаардлагатаé ñудалгаа õиéñэн баéõ;
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6.3.6. эõлэл, үндñэн õэñэг, тºгñгºл бүõиé зоõиñтоé бүтэцтэé баéõ;
6.3.7. буñдын бүтээлээñ зоõиõ ёñоор ишлэæ, зоõиолын õулгаé õиéгээгүé 

баéõ;
6.3.8. буñад.

6.4. Энэ æурмын 6.1.2-т зааñан шүүõиéн шиéдвэрт анõан шатны шүүõэд 
шүүгчээр аæиллаõ õугацаанд õэрэг, маргааныг эцэñлэн шиéдвэрлэñэн тогтоол, 
шиéдвэриéг оéлгоно. Шүүõиéн шиéдвэриéг энэ æурмын 3.2.1-3.2.3-т зааñнааñ 
гадна дарааõ шалгуураар үнэлнэ:

6.4.1. туõаéн нотлоõ баримтыг бодитоé үнэлæ, үéл баримтыг оновчтоé 
тодорõоéлñон баéдал;

6.4.2. туõаéн үéл баримтын аñуултыг оновчтоé тодорõоéлæ õариулñан 
баéдал;

6.4.3. туõаéн õууль зүéн аñуултыг оновчтоé тодорõоéлæ, õариулñан 
баéдал;

6.4.4. туõаéн шиéдвэриéн үндэñлэл (туõаéн шиéдвэриéн тогтооõ õэñгиéг 
дэмæñэн үндэñлэл болон түүниé эñрэг үндэñлэлиéг няцааñан үндэñлэл, мºн 
õуулиéн таéлбарын үндэñлэгээ);

6.4.5. туõаéн шиéдвэриéн ач õолбогдол;
6.5. Энэ æурмын 6.1.2-т зааñан шүүõиéн шиéдвэриéг үнэлэõдээ нэр 

дэвшигчиéн зүгээñ ººриéн шиéдвэрлэñэн ниéт õэргиéн шиéдвэрүүдээ цаõим 
эñõүл буñад õэлбэрээр ниéтлүүлñэн баéдлыг õаргалзан үзнэ.

6.6. Ìэргэшлиéн õороо нь давæ заалдаõ шатны шүүõиéн шүүгчид нэр 
дэвшигчиéн бичвэриéг үнэлүүлæ дүгнэлт гаргуулаõаар туõаéн чиглэлээр 
мэргэшñэн нэг эñõүл түүнээñ дээш тооны õуульч эñõүл Хуульчдын õолбоонооñ 
магадлан итгэмæлэгдñэн õууль зүéн ñургуулиéн багшиéг шинæээчээр томилæ 
болно. 

6.7. Энэ æурмын 6.6-д зааñны дагуу томилогдñон шинæээч нь нэр 
дэвшигчиéн бичвэриéг зоõиõ шалгуурын дагуу үнэн зºв, бодитоé үнэлæ дүгнэлт 
гаргаõ бºгººд гэрээнд зааñан үүргээñ гадна энэ æурмын Тавдугаар бүлэгт зааñан ёñ 
зүéн үүргиéг биелүүлнэ.

Долоо. Улсын дээд шүүхийн шүүгчид нэр дэвшигчийн  
хууль зүйн бичвэрийг үнэлэх

7.1. Ìэргэшлиéн õороо нь Улñын дээд шүүõиéн шүүгчид нэр дэвшигчиéн 
дарааõ бичвэриéг үнэлнэ:

7.1.1. нэр дэвшигчиéн бичñэн 3 ºгүүлэл;
7.1.2. шүүгч, ºмгººлºгч, прокурор, õууль зүéн ñургуулиéн багшиéн õувьд 

бичñэн õууль зүéн бичвэр.
7.2. Ìэргэшлиéн õороо нь нэр дэвшигчиéн õууль зүéн бичвэриéг энэ 

æурмын 7.3-7.9-д зааñны дагуу үнэлñэн дүгнэлтиéг Ерºнõиé зºвлºл рүү õүргүүлнэ.
7.3. Энэ æурмын 7.1.1-т зааñан гурван ºгүүлэл нь энэ æурмын 6.3-т  

зааñан шаардлагыг õангаñан баéõ бºгººд уг заалтад зааñан шалгуураар үнэлнэ. 
7.4. Улñын дээд шүүõиéн шүүгчид нэр дэвшñэн шүүгчиéн õууль зүéн 

бичвэр гэдэгт анõан шатны эñõүл давæ заалдаõ шатны шүүõэд шүүгчээр аæиллаõ 
õугацаандаа õэрэг, маргааныг эцэñлэн шиéдвэрлэñэн тогтоол, магадлал, буñад 
шиéдвэриéг оéлгоõ бºгººд нэр дэвшигчиéн 6-ааñ доошгүé шүүõиéн шиéдвэриéг 
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үнэлнэ. Шүүõиéн шиéдвэриéг энэ æурмын 6.4-т зааñан шалгуураар үнэлнэ. 
7.5. Хяналтын шатны шүүõиéн шүүгчид нэр дэвшñэн ºмгººлºгчиéн бичвэр 

гэдэгт түүниé шүүõэд гаргаæ ºгñºн нэõэмæлэл, ºмгººлºгчиéн таéлбар, давæ 
заалдаõ болон õяналтын æурмаар гаргаæ баéñан гомдол, õариу таéлбар, õууль 
зүéн дүгнэлтиéг оéлгоõ бºгººд 10-ааñ дээш тооны õэрэг, маргааныг õянан 
шиéдвэрлэõтэé õолбогдуулан бичñэн бичвэрт үнэлгээ õиéнэ. Өмгººлºгчиéн 
бичвэриéг энэ æурмын 6.4-т зааñан шалгуураар үнэлнэ. 

7.6. Хяналтын шатны шүүõиéн шүүгчид нэр дэвшñэн прокурорын бичвэр 
гэдэгт туõаéн прокурорын бичñэн яллаõ дүгнэлт, эñэргүүцлиéг оéлгоõ бºгººд 10-
ааñ дээш õэргиéг õянан шиéдвэрлэõтэé õолбогдуулан бичñэн бичвэрт үнэлгээ 
õиéнэ. Прокурорын бичвэриéг энэ æурмын 6.4-т зааñан шалгуураар үнэлнэ. 

7.7. Хяналтын шатны шүүõиéн шүүгчид нэр дэвшñэн õууль зүéн ñургуулиéн 
багшиéн бичвэр гэдэгт түүниé бичñэн магиñтрын болон докторын аæил, эрõ зүéн 
ñудалгааны ном, буñад õүниé магиñтрын эñõүл докторын аæилд бичñэн шүүмæиéг 
оéлгоõ бºгººд нэр дэвшигчиéн тавааñ доошгүé бичвэрт үнэлгээ õиéнэ. Багшиéн 
бичвэриéг энэ æурмын 6.3-т зааñан шалгуураар үнэлнэ. 

7.8. Ìэргэшлиéн õороо нь Улñын дээд шүүõиéн шүүгчид нэр дэвшигчиéн 
бичвэриéг үнэлүүлæ дүгнэлт гаргуулаõаар туõаéн чиглэлээр мэргэшñэн нэг эñõүл 
түүнээñ дээш тооны õуульч эñõүл Хуульчдын õолбоонооñ магадлан итгэмæлэгдñэн 
õууль зүéн ñургуулиéн багшиéг шинæээчээр томилæ болно. 

7.9. Энэ æурмын 7.8-д зааñны дагуу томилогдñон шинæээч нь энэ æурмын 
6.7-д зааñан үүргиéг биелүүлнэ. 

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ 
ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛӨӨС ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ

Найм. Нэр дэвшигчийг хүнийх нь хувьд үнэлэх 

8.1. Ìэргэшлиéн õороо нь бичгиéн шалгалтад тэнцñэн (70 эñõүл түүнээñ 
дээш оноо авñан) нэр дэвшигчдиéн нэриéг Ерºнõиé зºвлºлд õүргүүлнэ.

8.2. Ерºнõиé зºвлºл нь бичгиéн шалгалтад тэнцñэн нэр дэвшигчиéг õүниéõ 
нь õувьд ñудалæ энэ æурмын Гуравт зааñан болзол, шаардлага, шалгуурыг õангаñан 
эñэõиéг үнэлнэ. Íэр дэвшигчиéг õүниéõ нь õувьд үнэлэõ үе шат нь Ерºнõиé 
зºвлºлиéн гишүүнээñ нэр дэвшигчиéг ñудлаõ, нэр дэвшигчтэé ярилцлага õиéõ, 
нэр дэвшигчиéн талаар таéлан бичиõ, Ерºнõиé зºвлºлººñ нэр дэвшигчиéн 
талаарõ дүгнэлт гаргаõ гэñэн õэñгээñ бүрдэнэ. 

8.3. Ерºнõиé зºвлºл нь Улñын дээд шүүõээñ буñад шүүõиéн ерºнõиé 
шүүгчиéн удирдан зоõион баéгуулаõ авьяаñ, манлаéлаõ ур чадварыг ñудалæ 
үнэлгээ õиéõ бºгººд үнэлгээг дүгнэлтдээ туñгана. 

8.4. Ерºнõиé зºвлºлд õүргүүлñэн нэр дэвшигчдиéн нэриéг Ерºнõиé 
зºвлºлиéн цаõим õуудаñ болон õэвлэл мэдээллиéн õэрэгñлээр олон ниéтэд 
мэдээлнэ. Íэр дэвшигчиéн талаар Иргэдээñ тºриéн баéгууллага, албан 
тушаалтанд гаргаñан ºргºдºл гомдлыг шиéдвэрлэõ туõаé õуулиéн 10 дугаар зүéлд 
зааñан шаардлагын дагуу ирүүлñэн ºргºдºл, гомдлыг Аæлын алба нягтлан шалгаæ, 
Ерºнõиé зºвлºлд танилцуулна. 

8.5. Ерºнõиé зºвлºлд õүргүүлñэн нэр дэвшигчдиéн нэриéн æагñаалтыг 
Шүүгчиéн эрõ зүéн баéдлын туõаé õуулиéн 12.2-т зааñны дагуу нэр дэвшигчиéн 
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Хавсралт 2. Шүүгчийг сонгон шалгаруулах журам  
(шинэчилсэн найруулгын төсөл)

мэргэшил, ур чадвар, нэр õүндиéн талаарõ дүгнэлт гаргуулаõаар Хуульчдын 
õолбоонд õүргүүлнэ.

8.6. Хуульчдын õолбооны зºвлºл нь энэ æурмын 8.5-д зааñан дүгнэлтиéг 
гаргаõ чиг үүрэг бүõиé Шүүгчид нэр дэвшигчиéн талаар дүгнэлт гаргаõ õороог 
баéгуулна. Шүүгчид нэр дэвшигчдиéн талаар дүгнэлт гаргаõ õороо нь Хуульчдын 
õолбооны зºвлºл, Ерºнõиéлºгч болон аливаа буñад этгээдээñ õараат буñаар бие 
даан аæиллана. Шүүгчид нэр дэвшигчиéн талаар дүгнэлт гаргаõ õороо нь энэ 
æурмын Íаéм, Еñ, Арав, Арван нэг, Арван õоёрт зааñантаé адил æурмын дагуу 
нэр дэвшигчиéг õүниéõ нь õувьд ñудалæ, энэ æурмын Гуравт зааñан болзол, 
шаардлага, шалгуурыг õангаñан эñэõиéг үнэлæ үндэñлэл бүõиé дүгнэлтиéг бичгээр 
гаргаõ бºгººд дүгнэлтиéг Ерºнõиé зºвлºлд õүргүүлнэ. Шүүгчид нэр дэвшигчиéн 
талаар дүгнэлт õорооны гишүүд болон эдгээриéн удирдлагад аæиллаæ буé аливаа 
этгээд нь энэ æурмын 1.4-т зааñан зарчмыг баримталæ, энэ æурмын Тавдугаар 
бүлэгт зааñантаé адил ёñ зүéн õэм õэмæээг мºрдºнº.

8.7. Хуульчдын õолбооны зºвлºл нь Шүүгчид нэр дэвшигчиéн талаар 
дүгнэлт гаргаõ õорооны бүрэн эрõ, бүтэц, бүрэлдэõүүн, уг õорооны гишүүнд 
тавигдаõ шаардлага, ёñ зүé болон шүүгчид нэр дэвшигчиéн мэргэшил, ур чадвар, 
нэр õүндиéн талаарõ дүгнэлт гаргаõ аæиллагааг зоõицуулñан дүрмиéг баталæ, 
Хуульчдын õолбооны цаõим õуудñанд олон ниéтэд нээлттэé баéрлуулаõ үүрэгтэé. 
Уг дүрэм нь энэ æурмын 8.6-д зааñан шаардлагыг бүрэн õангаñан баéна. 

Ес. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүн нэр дэвшигчийг  
судалж үнэлэх

9.1. Íэр дэвшигчиéн нэриéг зоõиõ æурмын дагуу Ерºнõиé зºвлºлиéн нэг 
гишүүнд õуваарилна. Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүн (цаашид “илтгэгч гишүүн” гэõ) 
нь ººрт õуваарилагдñан нэр дэвшигч энэ æурмын Гуравт зааñан болзол, шаардлага, 
шалгуурыг õангаñан эñэõиéг ñудлаõ, түүнтэé ярилцлага õиéõ, түүниéг үнэлñэн таéлан 
бичиæ Ерºнõиé зºвлºлд илтгэõ аæлыг õариуцна. 

9.2. Илтгэгч гишүүн нь нэр дэвшигчиéн ёñ зүé, мэргэæлиéн õариуцлагатаé 
õолбоотоé шиéдвэр, нэр дэвшигчиéн бичñэн эñõүл түүнтэé õолбоотоé шүүõиéн 
шиéдвэр, нэõэмæлэл, шаардлага, õууль зүéн дүгнэлт, илтгэл, õуралдааны 
тэмдэглэл, ºгүүлэл, шаардлагатаé буñад бичвэр, мэдээллиéг шалгаæ ñудална. 

9.3. Илтгэгч гишүүн нь нэр дэвшигчиéн õууль зүéн мэдлэг, ур чадвар, ёñ 
зүéн талаарõ болон буñад мэдээлэл аваõ зорилгоор дарааõ õүмүүñээñ аñуулт аñууæ 
ярилцлага õиéæ болоõ бºгººд энэ тоõиолдолд тэмдэглэл õºтºлнº: 

9.3.1. нэр дэвшигч õуульчиéн õувиар оролцñон анõан, давæ заалдаõ, 
õяналтын шатны шүүõ õуралдааны шүүгчид; 

9.3.2. нэр дэвшигчиéн õариуцаæ авñан õэрэг, маргаан дээр õамтран 
аæиллаæ баéñан õуульч болон эñрэг талын õуульч;

9.3.3. õэрэв нэр дэвшигч шүүгч баéñан эñõүл шүүгчээр аæиллаæ баéгаа 
бол түүнтэé õамт аæиллаæ баéñан буñад шүүгчид;

9.3.4. нэр дэвшигчиéг удирдан аæиллаæ баéñан õүмүүñ;
9.3.5. нэр дэвшигчиéн удирдлагад аæиллаæ баéñан õүмүүñ;
9.3.6. нэр дэвшигчид õичээл зааæ баéñан õууль зүéн ñургуулиéн багш нар;
9.3.7. улñын ºмгººлºгч;
9.3.8. õуульчиéн мэргэæлиéн баéгууллагын тºлººлºгч;
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9.3.9. буñад õүмүүñ.
9.4. Илтгэгч гишүүн нь энэ æурмын 9.2, 9.3-т зааñны дагуу цуглуулñан 

нэр дэвшигчиéн талаарõ мэдээлэл, түүниé үндэñлэлиéг тодруулаõ зорилгоор 
õолбогдоõ буñад õүмүүñтэé ярилцлага õиéæ, аñуулт аñууæ болно. 

9.5. Илтгэгч гишүүн энэ æурмын 9.3 болон 9.4-т зааñан õүмүүñтэé ярилцлага 
õиéõдээ биечлэн ярилцаõ õэлбэриéг голлоõ бºгººд шаардлагатаé тоõиолдолд утаñ, 
заõиа, цаõим шуудан, видео уулзалт зэрэг буñад õэлбэриéг ашиглаæ болно. 

9.6. Илтгэгч гишүүн нь ярилцлага õиéõдээ Ерºнõиé зºвлºлººñ õүлээн 
зºвшººрñºн æишиг аñуултыг ашиглаæ болно. 

9.7. Илтгэгч гишүүн нь нэр дэвшигчиéн ºргºдºлд дурдагдñан болон 
дурдагдаагүé õүмүүñтэé энэ æурмын 9.3-9.5-д зааñны дагуу ярилцлага õиéõ бºгººд 
ярилцаõ õүмүүñиéг ñонгоõдоо нэр дэвшигчиéн талаар õамгиéн чуõал мэдээлэл 
ºгºõ магадлалыг õаргалзан үзнэ. 

Арав. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүн нэр дэвшигчтэй ярилцлага хийх

10.1. Илтгэгч гишүүн нь нэр дэвшигчтэé ганцаарчилñан ярилцлага õиéõ 
бºгººд шаардлагатаé тоõиолдолд видео уулзалт õиéæ болно.

10.2. Ярилцлага дээр илтгэгч гишүүн нь цугларñан ñºрºг болон буñад таéлбар, 
мэдээллиéн талаар нэр дэвшигчээñ аñууæ тодруулна. 

10.3. Íэр дэвшигчиéн туõаé ñºрºг таéлбар гарвал илтгэгч гишүүн нууцлалыг 
õадгалаõ талаар ярилцлага ºгñºн õүнд амлаñан амлалтаа зºрчилгүéгээр ñºрºг 
таéлбарын үндэñ болон нºõцºл баéдлыг нэр дэвшигчид боломæит õэмæээнд 
мэдэгдэнэ. 

10.4. Íэр дэвшигч нь ñºрºг таéлбар эñõүл нэр дэвшигчиéн мэргэæлиéн 
баéдалтаé õолбоотоé нэмэлт мэдээлэл ºгñºн бол илтгэгч гишүүн буñад õүмүүñтэé 
нягтлаõ ярилцлага õиéõ зэргээр нэмэлт шалгалт õиéæ болно. 

10.5. Íэр дэвшигчиéн талаар ñºрºг таéлбар ºгñºн õүн ººриéгºº нэр дэвшигчид 
мэдэгдэõиéг зºвшººрººгүé бºгººд уг ñºрºг таéлбарын агуулгыг нэр дэвшигчид 
мэдэгдэõ нь ярилцлага ºгñºн õүниé нууцлалыг õадгална гэñэн амлалтыг зºрчиõ 
эрñдэлд гарцаагүé õүргэõ тоõиолдолд илтгэгч гишүүн уг ñºрºг таéлбарыг нэр 
дэвшигчид õэлэõиéг õориглоно. Íэр дэвшигчид ººрт нь танилцуулаагүé ñºрºг 
таéлбарыг Ерºнõиé зºвлºлиéн буñад гишүүнд мэдэгдэõиéг õориглоõ бºгººд 
үнэлгээнд ашиглаõгүé. 

Арван нэг. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүн нэр дэвшигчийг үнэлсэн 
тайлан бичих

11.1. Илтгэгч гишүүн нь Ерºнõиé зºвлºлººñ баталñан загварын дагуу нэр 
дэвшигчиéг үнэлñэн таéланг бичнэ.

11.2. Илтгэгч гишүүн нэр дэвшигчиéг үнэлñэн таéлангиéн тºñºл бичиõ 
бºгººд уг тºñºлдºº дарааõ аñуудлыг туñгана: 

11.2.1. нэр дэвшигчиéн талаарõ ñуурь мэдээлэл; 
11.2.2. нэр дэвшигчиéн талаар ярилцлага ºгñºн õүн туñ бүриéн товч 

тодорõоéлолт, 
11.2.3. нэр дэвшигчиéн талаарõ ярилцлага бүриéн товч агуулга; 
11.2.4. нэр дэвшигчтэé õиéñэн ярилцлагын товч агуулга, ялангуяа илтгэгч 

гишүүнээñ танилцуулñан ñºрºг мэдээлэл, таéлбарт нэр дэвшигчиéн ºгñºн õариу 
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таéлбар; 
11.2.5. энэ æурмын 8.4-т зааñны дагуу иргэдээñ ирүүлñэн мэдээлэлд 

õиéñэн дүн шинæилгээ;
11.2.6. энэ æурмын 3.1.1-3.1.9-д зааñан болзол, шаардлагыг õангаñан эñэõ 

үнэлгээ;
11.2.7. энэ æурмын 3.2-т зааñан шалгуурыг õангаñан эñэõ үнэлгээ; 
11.2.8. нэр дэвшигчид ºгñºн ерºнõиé үнэлгээниé ñанал; 
11.2.9. шаардлагатаé буñад мэдээлэл. 

11.3. Илтгэгч гишүүн таéлангиéн тºñºлд нэр дэвшигчиéн ºргºдºл, 
бичвэриéн õуулбар, чуõал õэргүүд, нэр дэвшигчиéн бичñэн болон түүниé туõаé 
ºгүүлэл, ниéтлэл, энэ æурмын 6.2, 7.2-т зааñны дагуу гаргаñан Ìэргэшлиéн 
õорооны дүгнэлт зэрэг õолбогдоõ бүõ материалын õуулбарыг õавñаргана. 
Ìэргэшлиéн õороо болон Ерºнõиé зºвлºлººñ урьд нь нэр дэвшигчиéн талаар 
үнэлгээ õиéæ баéñан бол уг үнэлгээниé материалыг мºн õавñаргана. 

11.4. Илтгэгч гишүүн бичñэн таéлангиéн тºñлºº Ерºнõиé зºвлºлиéн даргад 
õүргүүлнэ. Ерºнõиé зºвлºлиéн дарга уг тºñлиéг энэ æурмын 11.2-т зааñнааñ гадна 
дарааõ шаардлагыг бүрэн õангаñан эñэõиéг õянана: 

11.4.1. мэргэæлиéн болон ñаõилгын шиéтгэл õүлээлгэõ эрõ бүõиé бүõ 
баéгууллагатаé õолбогдñон эñэõ;

11.4.2. ººр ººр мэргэшил бүõиé õангалттаé тооны õүмүүñтэé ярилцлага 
õиéñэн эñэõ; 

11.4.3. õангалттаé тооны бичвэриéг шалгаñан эñэõ;
11.4.4. аливаа ñºрºг таéлбар, мэдээллиéг анõааран үзэæ няцаалт ºгºõ 

боломæиéг нэр дэвшигчид олгоñон эñэõ;
11.4.5. ñанал болгоæ баéгаа ерºнõиé үнэлгээниé ñаналаа õангалттаé 

таéлбарлаñан эñэõ. 
11.5. Ерºнõиé зºвлºлиéн дарга таéлангиéн тºñлиéг õянаæ үзээд даõин ñудалæ 

тодруулаõ шаардлагатаé гэæ үзвэл илтгэгч гишүүнд зºвлºмæ ºгнº. Илтгэгч 
гишүүн уг зºвлºмæиéн дагуу нэмэлт ñудалгаа, тодруулга õиéæ таéланг эцэñлэн 
бэлтгэнэ. 

11.6. Илтгэгч гишүүн нь нэр дэвшигчиéг үнэлñэн таéланг зºвõºн Ерºнõиé 
зºвлºлиéн гишүүдэд õүргүүлэõ бºгººд үнэлгээнд оролцоõооñ татгалзñан гишүүнд 
ºгºõгүé. 

11.7. Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүд таéлантаé боломæит õугацаанд танилцаõ 
бºгººд гишүүд таéлан болон õолбогдоõ материалын талаар аñуулт баéвал илтгэгч 
гишүүнээñ аñууæ õариулт авч болно.

11.8. Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүд таéланг аливаа буñад этгээдэд задалæ 
болоõгүé. 

Арван хоёр. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс нэр дэвшигчийн  
талаар дүгнэлт гаргах

12.1. Энэ æурмын 11.7-д зааñны дагуу Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүдэд 
таéлантаé õангалттаé танилцаõ боломæ олгоñны дараа Ерºнõиé зºвлºл нь 
таéлангиéн болон буñад мэдээллиéг тодруулаõ зорилгоор нэр дэвшигчтэé 
ганцаарчилñан ярилцлага зоõион баéгуулна. Ярилцлагын үеэр Ерºнõиé зºвлºлиéн 
гишүүдээñ нэр дэвшигчээñ шүүгчиéн ºдºр тутмын үéл аæиллагаанд тулгарч болоõ 
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ёñ зүéн болон буñад аñуудлуудыг õэрõэн шиéдвэрлэõ талаар аñууæ болно.
12.2. Энэ æурмын 12.1-т зааñан ярилцлагыг õиéõ товыг Ерºнõиé зºвлºлиéн 

дарга зарлана. 
12.3. Энэ æурмын 12.1-т зааñан ярилцлага õиéñниé дараа Ерºнõиé зºвлºл нь 

нэр дэвшигчиéг үнэлñэн таéланг õэлэлцэæ нэр дэвшигч туñ бүр дээр энэ æурмын 
Гуравт зааñан болзол, шаардлага, шалгуурыг õангаñан эñэõ талаарõ дүгнэлтиéг 
Шүүгчиéн эрõ зүéн баéдлын туõаé õуулиéн 13.1-т зааñны дагуу бичгээр гаргана. 
Иéнõүү дүгнэлт гаргаõад Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүн туñ бүр нэр дэвшигчиéн 
талаар бие даан үнэлгээ ºгнº. 

12.4. Ерºнõиé зºвлºл нь нэр дэвшигчиéн талаар олон ниéтээñ ирñэн 
мэдээллиéг дүгнэлтдээ оруулñан тоõиолдолд үндэñлэлээ заавал бичнэ.

12.5. Ерºнõиé зºвлºл нь шүүгчид нэр дэвшигч нь энэ æурмын Гуравт 
зааñан болзол, шаардлага, шалгуурыг õангаñан эñэõ тодорõоé аñуудлаар дүгнэлт 
гаргуулаõаар туõаéн чиглэлээр мэргэшñэн нэг эñõүл түүнээñ дээш тооны õуульч 
эñõүл Хуульчдын õолбоонооñ магадлан итгэмæлэгдñэн õууль зүéн ñургуулиéн 
багшиéг шинæээчээр томилæ болно. 

12.6. Энэ æурмын 12.5-д зааñны дагуу томилогдñон шинæээч нь энэ æурмын 
6.7-д зааñан үүргиéг биелүүлнэ. 

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ 
НЭР ДЭВШИГЧИЙГ ӨРГӨН МЭДҮҮЛЭХ

Арван гурав. Нэр дэвшигчийг өргөн мэдүүлэх

13.1. Ерºнõиé зºвлºл нь дарааõ дүгнэлт, үнэлгээнд үндэñлэн энэ æурмын 
Гуравт зааñан болзол, шаардлага, шалгуурыг õамгиéн ñаéн õангаñан нэр 
дэвшигчиéг õуралдаанаар õэлэлцэæ, олонõиéн ñаналаар ñонгоæ, Ерºнõиéлºгчид 
ºргºн мэдүүлнэ:

13.1.1. Ìэргэшлиéн õорооны үнэлгээ (Ìэргэшлиéн õорооны бичгиéн 
шалгалтын оноо болон энэ æурмын 6.2, 7.2-т зааñны дагуу гаргаñан дүгнэлт);

13.1.2. энэ æурмын 12.1-т зааñны дагуу гаргаñан Ерºнõиé зºвлºлиéн 
дүгнэлт;

13.1.3. Хуульчдын õолбооны дүгнэлт.
13.2. Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүд нэр дэвшигчиéн талаар ñаналаа ºгºõиéн 

ºмнº туõаéн нэр дэвшигч энэ æурмын Гуравт зааñан болзол, шаардлага, 
шалгуурыг бүрэн õангаñан эñэõ үндэñлэлиéг заавал õэлэлцэæ зºвлºлдºнº.

13.3. Энэ æурмын 13.1-т зааñан ñанал õураалтыг илээр явуулна. 
13.4. Шүүõиéн ерºнõиé зºвлºлººñ Ерºнõиéлºгчид ºргºн мэдүүлñэн нэр 

дэвшигчиéн Ìэргэшлиéн õорооны бичгиéн шалгалтын оноо, энэ æурмын 6.2, 
7.2-т зааñны дагуу гаргаñан дүгнэлт, Ерºнõиé зºвлºлиéн дүгнэлт, Хуульчдын 
õолбооны дүгнэлтиéг Ерºнõиéлºгчид õүргүүлнэ.

Арван дөрөв. Гомдлыг хянан шийдвэрлэх

14.1. Íэр дэвшигч энэ æурмын 4.1-т зааñан болон Аæлын албаны буñад 
шиéдвэр, үéл аæиллагаатаé õолбоотоé гомдлыг Ерºнõиé зºвлºлд бичгээр гаргана. 
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14.2. Íэр дэвшигч Ìэргэшлиéн õорооны үнэлгээниé талаарõ гомдлоо 
Ìэргэшлиéн õороонд бичгээр гаргана.

14.3. Íэр дэвшигч Ерºнõиé зºвлºлиéн үнэлгээниé талаарõ гомдлоо Ерºнõиé 
зºвлºлд бичгээр гаргана.

14.4. Ìэргэшлиéн õороо болон Ерºнõиé зºвлºл нь энэ æурмын 14.1, 14.2, 
14.3-т зааñны дагуу õүлээн авñан туñ туñын гомдлыг үндэñлэлтэé эñэõиéг шалгаæ 
õуралдаанаараа шиéдвэрлэõ бºгººд үндэñлэл бүõиé õугацааны дотор õариуг 
бичгээр ºгнº.

ТАВДУГААР БҮЛЭГ 
ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮНИЙ ЁС ЗҮЙ

Арван тав. Шүүгчийг сонгон шалгаруулах тогтолцоонд итгэх олон 
нийтийн итгэлийг хадгалах, дэмжих

15.1. Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүн нь õууль болон энэ æурмыг биелүүлнэ.
15.2. Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүн нь аливаа этгээд, олон ниéттэé õарилцаõдаа 

мэргэæлиéнõээ нэр õүндиéг эрõэмлэн, õүлээцтэé, õүндэтгэлтэé õандана. Ерºнõиé 
зºвлºлиéн гишүүниé аæил үүргиéн õарилцаа нь буñдад õүндэтгэл тºрүүлэõүéц 
баéна. 

15.3. Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүн нь зоõиñгүé баéдал гаргаõгүé баéõ, эñõүл 
тиéнõүү оéлгогдоõооñ ñэргиéлнэ.

Арван зургаа. Хараат бус байдал

16.1. Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүн нь ñонгон шалгаруулалтыг õараат буñаар 
явуулаõ тºдиéгүé буñад гишүүниé õараат буñ баéдалд õүндэтгэлтэé õандана. 

16.2. Ерºнõиéлºгчиéн тамгын газар, Ерºнõиé зºвлºл болон Ìэргэшлиéн 
õороо нь туñ туñын үéл аæиллагаанд õºндлºнгººñ нºлººлºõ, оролцоõыг õориглоно. 

16.3. Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүн нь õууль, æурмаар зºвшººрºгдñºн эрõ бүõиé 
баéгууллага, албан тушаалтнааñ буñад этгээдэд ñонгон шалгаруулалтын талаар 
мэдэгдэõ, таéлагнаõыг õориглоно.

16.4. Энэ æурамд зааñан õориглолтыг зºрчиõиéг Ерºнõиé зºвлºлиéн 
гишүүнээñ шаардñан, ятгаñан аливаа оролдлогыг Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүн нь 
Ерºнõиé зºвлºлд даруé мэдэгдэнэ. 

Арван долоо. Мэргэжлийн шаардлага хангасан байх

17.1. Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүн нь гишүүниé үүргээ гүéцэтгэõэд 
шаардлагатаé õууль зүéн мэдлэг, ур чадвартаé баéна.

17.2. Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүн нь мэргэæлиéн ºндºр түвшинд үéл 
аæиллагаа явуулаõын тºлºº мэдлэг, ур чадвараа таñралтгүé дээшлүүлæ, ººриéгºº 
баéнга õºгæүүлнэ. 

17.3. Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүн нь шүүгчиéг ñонгон шалгаруулалтын 
ñургалтад õамрагдаæ, õууль тогтоомæ, шүүõиéн шиéдвэр, ñудалгааны бүтээл, 
гарын авлага зэргиéг ñудлаõ талаар идэвõ ñанаачлагатаé аæиллана.
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Арван найм. Хичээл зүтгэл гаргах

18.1. Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүн нь шүүгчиéг ñонгон шалгаруулаõ 
аæиллагаанд чин ñэтгэлээñээ õандаõ бºгººд õүчин чармаéлт гаргаæ, нямбаé, 
шуурõаé, õариуцлагатаé, зоõион баéгуулалттаé аæиллана. 

Арван ес. Ерөнхий зөвлөлийн гишүүний үүргээ чухалчлах

19.1. Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүн нь гишүүниé үүргээñ буñад үéл аæиллагаа 
болон õувиéн амьдралдаа гишүүниé үүрэгтэéгээ зºрчилдºõ нºõцºл баéдал биé 
болгоõооñ заéлñõиéнэ.

Хорь. Ерөнхий зөвлөлийн гишүүний үүрэгтэй холбоотой мэдээлэл

20.1. Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүн нь ººриéн албан үүрэгтэé õолбоотоé õудал, 
тººрºгдүүлñэн агуулгатаé, ñонгон шалгаруулалтын нэр õүндиéг гутааñан, эñõүл 
шүүгчид нэр дэвшигчиéг үнэлэõ аæиллагаанд ñºргººр нºлººлºõ мэдээлэл õиéõиéг 
õориглоно.

20.2. Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүн нь олон ниéтиéн мэдээллиéн õэрэгñэл, 
цаõим ñүлæээ ашиглаõдаа õолбогдоõ õууль, энэ æурмыг зºрчиõиéг õориглоно.

Хорин нэг. Ерөнхий зөвлөлийн гишүүний тангараг

21.1. Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүн бүрэн эрõээ õэрэгæүүлæ эõлэõээñ ºмнº дарааõ 
тангаргиéг ºргºнº: “Би Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүниé үүргээ үнэнчээр гүéцэтгэæ, 
шүүгчид õэн нэгниéг нэр дэвшүүлэõтэé õолбогдуулан аливаа баéгууллага, албан 
тушаалтан, иргэн, буñад этгээдээñ мºнгº, буñад үнэ бүõиé зүéл, туñламæ, дэмæлэг, 
давуу баéдлыг шууд эñõүл шууд буñаар õүлээн аваõгүé, õүлээн зºвшººрºõгүé; 
шүүгчээр аæиллаõ болзол, шаардлагыг õангаñан нэр дэвшигчиéг шүүгчиéн албан 
тушаалд нэр дэвшиõ, шүүгчээр аæиллаõыг дэмæиæ, шүүгчиéн албан тушаалд 
тавигдаõ болзол, шаардлагыг õангалттаé õангаæ чадна гэæ итгэæ баéгаа нэр 
дэвшигчиéг нэр дэвшүүлэõээр ñаналаа ºгнº гэдгиéг ард түмэндээ батлан тангараглая.”

Хорин хоёр. Албан тушаалаа урвуулан ашиглахгүй байх

22.1. Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүн нь ººриéн эñõүл буñдын õувиéн ашиг 
ñонирõлыг õангаõ зорилгоор гишүүниé албан тушаалын нэр õүндиéг урвуулан 
ашиглаõ, эñõүл буñад этгээдэд тиéнõүү ашиглаõ зºвшººрºл олгоõыг õориглоно. 

22.2. Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүн нь тºлбºр, õураамæааñ чºлººлºгдºõ зэргээр 
ººртºº эñõүл буñдад давуу баéдал олæ аваõ зорилгоор албан тушаалаа ашиглаõ, 
эñõүл тиéнõүү ашиглаõыг завдаõыг õориглоно. 

22.3. Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүн ººриéнõ нь эñõүл буñад гишүүниé үéл 
аæиллагаа, шиéдвэрт нºлººлºõ аливаа бэлэг, шан õарамæ эñõүл буñад үнэ 
бүõиé зүéл аваõыг оролдоõ, ятгаõ, эñõүл õүлээн авч болоõгүé. Энэ õэñэгт зааñан 
õориглолт нь Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүн ниéтиéн албанд аæиллаñныõаа тºлºº 
õүлээн авч баéгаа ниéтиéн албаны шагналд õамаараõгүé.

22.4. Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүн албан үүргиéн дагуу õүлээн авñан эõ үүñвэр, 
ºмч, мºнгºн õºрºнгиéг зºвõºн õууль болон энэ æурамд зааñны дагуу уõаалгаар 
ашиглана. 
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Хорин гурав. Нууцлал

23.1. Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүн үүргээ гүéцэтгэõ явцад олæ мэдñэн, эñõүл 
ººрт нь итгэмæлэн мэдэгдñэн тºр, баéгууллага, эñõүл õувь õүниé нууцыг чанд 
õадгална.

23. Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүн нь Ерºнõиé зºвлºлиéн õуралдааны 
зºвлºлдººниé нууцлалыг чанд õадгална. 

23.3. Энэ æурамд ººрººр заагаагүé бол Ерºнõиé зºвлºлиéн õуралдаанааñ 
гадуур дарааõ мэдээллиéг задруулаõыг õориглоно: 

23.3.1. нэр дэвшигчиéн талаарõ мэдээлэл; 
23.3.2. нэр дэвшигчиéн туõаé эñõүл түүниé ºгñºн мэдээлэл; 
23.3.3. нэр дэвшигчиéн талаар õэлэлцñэн зºвлºлдººниé явцад Ерºнõиé 

зºвлºлиéн гишүүдээñ гарñан ñанал, тэдниé õоорондын õарилцаатаé õолбоотоé 
мэдээлэл.

23.4. Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүн нууцлалыг õадгалаõ үүргээ бүрэн эрõээ 
дууññаны дараа үргэлæлүүлэн гүéцэтгэõ бºгººд энэ үүрэг нь õугацаагүé баéна. 

23.5. Ìэргэшлиéн õорооны шалгалтад тэнцэæ Ерºнõиé зºвлºлд õүргүүлñэн 
нэр дэвшигчдиéн нэриéн æагñаалтыг олон ниéтэд ил болгоно. 

23.6. Зºвõºн Шүүõиéн ерºнõиé зºвлºлиéн дарга Ерºнõиé зºвлºлиéн ñонгон 
шалгаруулалтын үéл аæиллагаатаé õолбоотоé мэдээллиéг олон ниéтэд ºгч болно.

Хорин дөрөв. Тэгш хандах

24.1. Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүн нь нэр дэвшигч шүүгчээр аæиллаõ болзол, 
шаардлагыг õэрõэн õангаñан бэ гэдгиéг шударга, тºвиéг ñаõин, бодитоé үнэлæ 
шиéдвэр гаргана.

24.2. Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүн нь гишүүниé үүргээ гүéцэтгэõдээ наñ, õүéñ, 
арьñны ºнгº, æендер, бэлгиéн чиг баримæаа, õºгæлиéн бэрõшээл, гэр бүлиéн 
баéдал, ниéгмиéн гарал, үндэñ угñаа, шашин шүтлэг, итгэл үнэмшил, үзэл бодол, 
õºрºнгº чинээ, ниéгэм эдиéн заñгиéн баéдал, улñ тºриéн баéр ñуурь зэргээр 
шүүгчид нэр дэвшигчиéг ялгаварлан гадуурõаæ, дарамт үзүүлæ болоõгүé.

Хорин тав. Ашиг сонирхлын зөрчил

25.1. Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүн нь гишүүниé үүргээ гүéцэтгэõ явцад ашиг 
ñонирõлын зºрчилд ороõооñ заéлñõиéнэ. 

25.2. Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүн нь ашиг ñонирõлын зºрчлиéг мэдэõиéн 
тºлºº чармаéõ бºгººд ашиг ñонирõлын зºрчил биé болñон тоõиолдолд Ерºнõиé 
зºвлºлд даруé мэдэгдэнэ. 

25.3. Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүн нь дарааõ тоõиолдолд õолбогдоõ нэр 
дэвшигчиéн туõаé таéлантаé танилцаõ, үнэлгээг тодорõоéлоõ, дүгнэлт гаргаõ, 
нэр дэвшүүлэõэд ñанал ºгºõ зэргээр ñонгон шалгаруулаõ аæиллагаанд оролцоæ 
болоõгүé:

25.3.1. нэр дэвшигчиéн õамаарал бүõиé этгээд;
25.3.2. нэр дэвшигчтэé нэг ºмгººллиéн нºõºрлºл эñõүл нэг баéгууллагад 

õуульч, аæил олгогч, аæилтан, эñõүл буñад õамтран аæиллагчиéн õарилцаатаé;
25.3.3. нэр дэвшигчтэé эдиéн заñгиéн ашиг ñонирõлоор õолбогдñон;
25.3.4. гишүүниé эñõүл түүнтэé нэг ºмгººллиéн нºõºрлºлд õарьяалагддаг 
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õуульчиéн õариуцаæ баéгаа õэрэг, маргааныг õянан шиéдвэрлэõ гэæ баéгаа шүүгч 
нэр дэвшиõ ºргºдºл гаргаñан.

25.4. Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүн нь шүүгчид нэр дэвшигчтэé энэ æурмын 
25.3-т зааñнааñ буñад õувиéн, бизнеñиéн, эñõүл мэргэæлиéн õарилцаатаé, эñõүл 
гишүүниé тºвиéг ñаõиõ баéдал алдагдаõад õүргэæ болзошгүé үндэñлэл бүõиé 
эргэлзээ баéгаа бол энэ талаар Ерºнõиé зºвлºлд даруé мэдэгдэнэ. 

25.5. Ерºнõиé зºвлºл нь энэ æурмын 25.4-т зааñан ашиг ñонирõлын зºрчилд 
орñон гишүүн õолбогдоõ нэр дэвшигчиéг үнэлэõ аæиллагаанд ямар õүрээнд 
оролцоõ талаар шиéдвэрлэнэ. Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүн õолбогдоõ нэр 
дэвшигчиéг үнэлэõэд ñанал õураалгаагүé тоõиолдолд энэ талаар олон ниéтэд 
мэдээлнэ. Ерºнõиé зºвлºл нь энэ талаарõ шиéдвэрээ олон ниéтэд ил болгоæ 
болно. 

25.6. Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүниé ашиг ñонирõлын зºрчлиéн талаар аль ч 
гишүүн эñõүл аливаа этгээдээñ õүñэлт гаргаæ болно. 

25.7. Íэр дэвшигчиéг үнэлэõээñ Ерºнõиé зºвлºлиéн дарга татгалзñан 
тоõиолдолд уг үéл аæиллагааг даргалаõ õүñэлтиéг Ерºнõиé зºвлºлиéн аль нэг 
гишүүнд тавина. 

25.8. Эрүүл мэндиéн баéдал, удаан үргэлæлэõ шүүõ õуралдаанд оролцоõ, аæил 
мэргэæлиéн шаардлага зэрэг õүндэтгэõ шалтгааны улмааñ Ерºнõиé зºвлºлиéн 
гишүүн нь таéлантаé бүрэн танилцаõ, нэр дэвшигчиéн талаар үнэлгээ ºгºõ 
боломæгүé тоõиолдолд ñанал õурааõ, үнэлэõ аæиллагаанд оролцоõгүé. 

25.9. Шүүгчиéг нэр дэвшиæ баéõад нь үнэлñэн Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүн 
дºрвºн æилиéн дотор туõаéн шүүгчиéн õянан шиéдвэрлэæ баéгаа õэрэг, 
маргааны аль нэг талын ºмгººлºгчººр оролцоõ бол Ерºнõиé зºвлºлиéн нэриéн 
ºмнººñ туõаéн шүүгчиéн талаарõ үнэлгээг õиéæ баéñан туõаéгаа эñрэг талын 
ºмгººлºгч болон шүүõэд мэдэгдэõ үүрэгтэé.

25.10. Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүн нь ººриéн албан үүргиéн дагуу оролцоæ 
баéгаа шүүгчиéг ñонгон шалгаруулаõ аæиллагааны оролцогчтоé õувиéн дотно 
õарилцаа үүñгэæ болоõгүé.

Хорин зургаа. Ерөнхий зөвлөлийн гишүүн эсхүл урьд гишүүн байсан хүн 
шүүгчид нэр дэвшихийг хориглох, хязгаарлах

26.1. Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүн нь ººриéн бүрэн эрõиéн õугацаанд 
шүүгчээр томилогдоõоор нэр дэвшиæ болоõгүé бºгººд уг албан тушаалд 
томилогдоõооñоо ºмнº тиéнõүү нэр дэвшиõгүé гэдгээ õүлээн зºвшººрч буéгаа 
баталгааæуулан гарын үñэг зурна.

26.2. Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүн бүрэн эрõиéнõээ õугацаа дууñгавар болñнооñ 
õоéш гурван æилиéн дотор шүүгчид нэр дэвшиõ ºргºдºл гаргаæ болоõгүé.

Хорин долоо. Улс төрийн үйл ажиллагаа

27.1. Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүн нь бүрэн эрõээ õэрэгæүүлæ баéõдаа дарааõ 
улñ тºриéн үéл аæиллагаанд оролцоæ болоõгүé:

27.1.1. улñ тºриéн баéгууллагад манлаéлаõ үүрэг гүéцэтгэõ, гишүүн баéõ 
эñõүл албан тушаал õашиõ;

27.1.2. улñ тºриéн баéгууллагын нэриéн ºмнººñ илтгэл тавиõ, үг õэлэõ;
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27.1.3. ниéтиéн албан тушаалд нэр дэвшигчиéг олон ниéтиéн ºмнº 
дэмæиõ эñõүл эñэргүүцэõ;

27.1.4. улñ тºриéн баéгууллага эñõүл ниéтиéн албан тушаалд нэр 
дэвшигчиéн тºлºº õандив ºгºõ, энэ талаар уриалаõ, тандаõ ñудалгаа эñõүл буñад 
үнэлгээниé аæлын тºлбºриéг тºлºõ;

27.1.5. улñ тºриéн баéгууллага эñõүл ниéтиéн албан тушаалд нэр 
дэвшигчиéн ñанõүүæүүлñэн арга õэмæээнд оролцоõ;

27.1.6. улñ тºриéн баéгууллагын нэр дэвшигч гэæ олон ниéтэд ººриéгºº 
тодорõоéлоõ;

27.1.7. улñ тºриéн баéгууллагааñ аливаа дэмæлэг, õандив õүñэõ, õүлээн 
аваõ, ашиглаõ.

27.2. Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүн нь уг албан тушаалд томилогдоõдоо энэ 
æурмын 27.1-т зааñан үéл аæиллагаанд оролцоõгүé гэñэн амлалт ºгч гарын үñэг 
зурна. 

Хорин найм. Ерөнхий зөвлөлийн гишүүнээс бусад этгээдтэй харилцах

28.1. Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүн нь шүүгчид нэр дэвшиõээр ñонгогдоõ 
магадлал õэр баéгаа туõаé болон ººр õэн ºргºдºл гаргаñан бэ гэõ зэрэг аñуудлаар 
нэр дэвшигчтэé ярилцаæ болоõгүé. 

28.2. Ярилцлага аваõ товын ººрчлºлт зэрэг процеññтоé õолбоотоé мэдээлэл 
ñолилцоõооñ буñад тоõиолдолд Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүд Ерºнõиé зºвлºлиéн 
õуралдаанааñ гадуур тодорõоé нэр дэвшигчиéн талаар õоорондоо ярилцаæ 
болоõгүé. 

28.3. Íэр дэвшигчиéн шүүгчээр аæиллаõ болзол, шаардлагыг õангаñан эñэõ 
талаарõ гадны эõ ñурвалæааñ авñан аливаа мэдээлэл, õарилцааг Ерºнõиé зºвлºлиéн 
гишүүн нь Ерºнõиé зºвлºлиéн буñад гишүүдтэéгээ заавал õуваалцана. 

Хорин ес. Өөрийн удирдлага дахь этгээдэд шаардлага тавих

29.1. Ìэргэшлиéн õорооны аæлын албаны дарга, аæилтан, Ерºнõиé 
зºвлºлиéн Аæлын албаны аæилтан болон ººриéн удирдлагад аæиллаæ баéгаа 
буñад этгээдиéн үéл аæиллагаа нь õууль болон энэ æурмаар Ерºнõиé зºвлºлиéн 
гишүүнд õүлээлгэñэн үүрэгт ниéцñэн баéна. Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүн энэ 
талаар туõаéн этгээдиéг ñургаæ, õяналт, шаардлага тавьæ аæиллана.

29.2. Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүд, Ìэргэшлиéн õорооны гишүүд, Аæлын 
албаны дарга, аæилтан болон Шүүõиéн ерºнõиé зºвлºлиéн буñад албан 
тушаалтан, аæилтнууд энэ æурмаар тогтооñон зарчмуудыг чанд мºрдºõ үүрэгтэé.

Гуч. Ерөнхий зөвлөлийн гишүүний сахилгын хэргийг хянан шийдвэрлэх

30.1. Ерºнõиé зºвлºл нь дарааõ зºрчлиéн аль нэгиéг гаргаñан Ерºнõиé 
зºвлºлиéн гишүүнд ñаõилгын шиéтгэл оногдуулна:

30.1.1. Авлигын эñрэг õууль эñõүл Íиéтиéн албанд õувиéн болон 
ниéтиéн ашиг ñонирõлыг зоõицуулаõ, ашиг ñонирõлын зºрчлººñ урьдчилан 
ñэргиéлэõ туõаé õуулиéг зºрчñºн;

30.1.2. Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүниé үүргээ биелүүлээгүé;
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30.1.3. энэ æурмын Тавдугаар бүлэгт зааñан үүргээ зºрчñºн буюу ёñ зүéн 
зºрчил гаргаñан.

30.2. Шүүгчид нэр дэвшигч, иргэн эñõүл буñад аливаа этгээд нь Ерºнõиé 
зºвлºлиéн гишүүн энэ æурмын 30.1-т зааñан зºрчил гаргаñан туõаé гомдол, 
мэдээллиéг Ерºнõиé зºвлºлд гаргаæ болно. Зºрчилтэé õолбоотоé гомдол, 
мэдээлэлд õолбогдоõ таéлбар, нотлоõ баримтыг õавñаргаñан баéна.

30.3. Ерºнõиé зºвлºлиéн дарга эñõүл Ерºнõиé зºвлºлиéн õоёрооñ доошгүé 
гишүүн нь Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүн энэ æурмын 30.1-т зааñан зºрчил гаргаñан 
талаарõ гомдол, мэдээллиéг үндэñлэлтэé гэæ үзвэл туõаéн гишүүниé эñрэг 
ñаõилгын õэрэг үүñгэнэ. 

30.4. Дор дурдñан аль нэг үндэñлэл баéвал Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүн 
ñаõилгын õэргиéг õянан шиéдвэрлэõ аæиллагаанд оролцоõгүé:

30.4.1. ººрºº, эñõүл ººртэé нь õамаарал бүõиé этгээд маргааны нэг тал, 
30.4.2. ººриéнõ нь õамаарал бүõиé этгээд нь маргааны нэг талын шууд 

удирдаõ албан тушаалтан;
30.4.3. маргалдаæ баéгаа аñуудлыг шүүõиéн эñõүл заõиргааны æурмаар 

õянан шиéдвэрлэõэд шинæээч, шүүгч, тºриéн албан õаагч зэрэг аæил, албан 
тушаалын õувиар оролцоæ баéñан. 

30.4.4. туõаéн аñуудлыг õянан шиéдвэрлэõэд õуульчаар оролцоæ баéñан, 
эñõүл нэг ºмгººллиéн нºõºрлºлд õамт аæиллаæ баéñан буñад õуульч нь туõаéн 
аñуудлыг õянан шиéдвэрлэõэд голлоõ үүрэгтэé оролцñон;

30.4.5. туõаéн õянан шиéдвэрлэõ аæиллагааны аñуудлын талаар тодорõоé 
үр дүнд õүрнэ, шиéдвэр гаргана гэæ олон ниéтэд мэдээлñэн эñõүл олон ниéтэд 
тиéм оéлголт тºрүүлñэн;

30.4.6. ñаõилгын õэргиéг шударга, õараат буñ, тºвиéг ñаõиæ õянан 
шиéдвэрлэõэд нь эргэлзэõ буñад үндэñлэл баéгаа.

30.5. Саõилгын õэрэг үүñгэñниé дараа Ерºнõиé зºвлºлиéн аль нэг гишүүнд 
уг õэргиéг нэриéн эõниé үñгиéн цагаан толгоéн дарааллаар õуваарилна. Туõаéн 
гишүүн 30 õоногиéн дотор õэрэгтэé õолбоотоé нотлоõ баримт цуглуулаõ 
аæиллагаа явуулæ үр дүнг Ерºнõиé зºвлºлиéн буñад гишүүдэд танилцуулна. 
Шаардлагатаé тоõиолдолд энэõүү õугацааг 14 õоногоор ñунгаæ болно. 

30.6. Ерºнõиé зºвлºлиéн õуралдаанаар ñаõилгын õэргиéг õянан шиéдвэрлэнэ. 
30.7. Ерºнõиé зºвлºлиéн õуралдааны бүрэлдэõүүнд туõаéн ñаõилгын õэрэгт 

буруутгагдаæ баéгаа Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүн ороõыг õориглоно.
30.8. Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүд ñаналаа нууцаар õураалгаõ бºгººд 

гурав эñõүл түүнээñ дээш тооны гишүүн ñанал нэгдñэнээр ñаõилгын шиéтгэл 
оногдуулна. 

30.9. Саõилгын õэргиéг õянан шиéдвэрлэõдээ Ерºнõиé зºвлºл туõаéн õэргиéг 
õэрэгñэõгүé болгоõ эñõүл энэ æурмын 30.1-д зааñан зºрчил гаргаñан Ерºнõиé 
зºвлºлиéн гишүүнд дор дурдñан ñаõилгын шиéтгэл оногдуулаõ шиéдвэр гаргана:

30.9.1. õаалттаé ñануулаõ; 
30.9.2. нээлттэé ñануулаõ; 
30.9.3. албан тушаалын цалингиéн õэмæээг нэг æил õүртэл õугацаагаар 30 

õувиар бууруулаõ; 
30.9.4. Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүнээñ огцруулаõ үндэñлэлиéг тогтооõ. 

30.10. Энэ æурмын 30.9-д зааñан шиéтгэлиéг дэñ дараалан õэрэглэõгүé баéæ 
болно.
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30.11. Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүнээñ огцруулаõ үндэñлэлтэé баéна гэñэн 
шиéдвэриéг энэ æурмын 30.9.4-т зааñны дагуу гаргаñан ºдрººñ õоéш аæлын 
10 ºдриéн дотор Ерºнõиé зºвлºлиéн дарга туõаéн гишүүниéг огцруулаõ 
туõаé ñаналыг Шүүõиéн заõиргааны туõаé õуулиéн 18.1.10-т зааñны дагуу 
Ерºнõиéлºгчид мэдэгдэнэ. 

30.12. Саõилгын шиéтгэл оногдуулñан нь ял шиéтгэл оногдуулаõ эñõүл 
иргэниé эрõ зүéн õариуцлага õүлээлгэõээñ туõаéн Ерºнõиé зºвлºлиéн гишүүниéг 
чºлººлºõ үндэñлэл болоõгүé. 

30.13. Ìэргэшлиéн õорооны гишүүн нь Шүүõиéн мэргэшлиéн õорооны 
гишүүниé ёñ зүéн болон ашиг ñонирõлын зºрчлººñ урьдчилан ñэргиéлэõ дүрэмд 
зааñан үүргиéг биелүүлæ, уг дүрмиéн дагуу õариуцлага õүлээнэ.



106
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(олон нийтэд нээлттэй)

1. ÍЭР
 Îвог, эцгиéн нэр, ººриéн нэр (нэрээ ººрчилæ баéñан бол ºмнº нь õэрэглэæ 

баéñан нэр) 

2. АЛБАÍ ТУШААЛ
 Íэрээ дэвшүүлæ баéгаа шүүгчиéн албан тушаал

3. ХАЯГ
 Îдоогиéн аæлын õаяг 

4. ТӨРСӨÍ ГАЗАР
 Тºрñºн он, ñар, ºдºр, газар

5. БÎЛÎВСРÎЛ
 Дээд боловñрол эзэмшñэн ñургууль туñ бүрээ ñүүлд тºгññºн ñургуулиаñ нь 

эõлэн æагñаан бичнэ. Ìºн, ñургууль туñ бүрд ñуралцñан õугацаа, авñан зэрэг, 
зэрэг авñан огноог бичнэ. 

6. АЖИЛ ЭРХЛЭЛТ
 Иõ, дээд ñургууль тºгññºнººñ õоéш цалин, урамшуулал авч эñõүл авалгүéгээр 

аæиллаñан тºриéн баéгууллага, бизнеñиéн баéгууллага, компани, нºõºрлºл, 
тºриéн буñ баéгууллага зэрэг бүõ баéгууллагыг õамгиéн ñүүлиéнõээñ нь эõлэн 
æагñаан бичнэ. Аæил олгогчиéн нэр, õаяг, утаñ, имэéл õаяг болон аæлын 
баéрны нэриéг бичнэ. 

7. ЦЭРГИЙÍ АЛБА
 Цэргиéн алба õааæ баéñан эñэõ. Цэргиéн алба õааñан огноо, цол, цэргиéн 

албанааñ чºлººлºгдñºн õэлбэр, цэргиéн албаны бүртгэлд бүртгүүлñэн эñэõиéг 
бичнэ. 

8. ШАГÍАЛ, ХҮÍДЭТГЭЛ
 Таны гүéцэтгэñэн аæил, амæилтыг үнэлæ õүлээн зºвшººрñºн тэтгэлэг, 

õүндэтгэлиéн зэрэг, академик эñõүл мэргэæлиéн шагнал, õүндэт гишүүнчлэл 
зэрэг шагнал, õүндэтгэлиéг æагñаан бичнэ. 

9. ХУУЛЬЧДЫÍ ХÎЛБÎÎ
 Ìонголын õуульчдын õолбоо, буñад õууль зүé эñõүл шүүõтэé õолбоотоé 

63 Энэ õавñралтад АÍУ-ын Холбооны шүүõиéн шүүгчид нэр дэвшигчээр бºглүүлдэг ºргºдлиéн 
загварыг орчуулñан. Үүнтэé адил дэлгэрэнгүé мэдээлэл авч чадаõ загварын дагуу Ìонгол Улñын 
шүүõиéн шүүгчид нэр дэвшигчээñ ºргºдºл õүлээн аваõ нь нэр дэвшигчдиéг бүрэн ñудалæ бодитоé 
үнэлэõэд туñтаé. American Bar Association, “ABA Standing Committee on the Federal Judiciary: What It Is 
and How It Works,” 13–21.
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баéгууллагад гишүүн бол нэрлэн бичнэ. Туõаéн баéгууллагад õашиæ баéñан 
албан тушаалын нэр, огноог бичнэ.

10. ХУУЛЬЧДЫÍ ХÎЛБÎÎ БÎЛÎÍ ШҮҮХЭД ТӨЛӨӨЛӨХ ЭРХ
10.1. Ìонголын õуульчдын õолбоо эñõүл буñад улñын õуульчдын õолбоонд 

гишүүн болñон огноог бичиõ. Уг õолбооны гишүүнчлэлиéг түдгэлзүүлæ, 
õүчингүé болгоæ, дууñгавар болгоæ баéñан бол энэ талаар бичиæ, 
шалтгааныг нь таéлбарлана. 

10.2. Шүүõэд тºлººлºõ эрõ нээлгэñэн огноог бичиõ. Уг эрõиéг түдгэлзүүлæ, 
õүчингүé болгоæ, дууñгавар болгоæ баéñан бол үүниéгээ бичиæ, 
шалтгааныг нь таéлбарлана. Үéл аæиллагаа явуулаõад туñгаé зºвшººрºл 
шаарддаг, гүéцэтгэõ эрõ мэдлиéн баéгууллагын талаар үүнтэé нэгэн 
адилаар мэдээлнэ.

11. ГИШҮҮÍЧЛЭЛ
11.1. Хууль зүéн ñургуулиéг тºгññºнººñ õоéш õарьяалагдаæ баéñан эñõүл 

одоо õарьяалагдаæ баéгаа, 9 болон 10 дугаар аñуултад зааñнааñ буñад 
мэргэæлиéн, бизнеñиéн, ñудалгааны, иргэниé, ñаéн дурын (ñаéн 
үéлиéн) болон буñад бүõ баéгууллагыг æагñааæ бичнэ. Туõаéн 
баéгууллагын гишүүн болñон эñõүл үéл аæиллагаанд нь оролцñон огноо, 
õашиæ баéñан аливаа албан тушаалыг бичиõ. Ìºн, энэ æагñаалтад 
клуб, аæлын õэñэг, редакцын зºвлºл, буñад зºвлºл, õороо зэрэг бүõ 
гишүүнчлэлээ багтаан нэрлэнэ. 

11.2. Ìонголын Хуульчдын Холбоонооñ баталñан Хуульчиéн мэргэæлиéн 
үéл аæиллагаанд баримтлаõ дүрэмд шүүгч нь наñ, õүéñ, арьñны ºнгº, 
æендер, бэлгиéн чиг баримæаа, õºгæлиéн бэрõшээл, гэр бүлиéн 
баéдал, ниéгмиéн гарал, үндэñ угñаа, шашин шүтлэг, итгэл үнэмшил, 
үзэл бодол, õºрºнгº чинээ, ниéгэм эдиéн заñгиéн баéдал, улñ тºриéн 
баéр ñуурь зэргээр нь õүниéг ялгаварлан гадуурõñан шинæтэé үéл 
аæиллагаа явуулаõ, иéм үéл аæиллагаа явуулдаг баéгууллагад гишүүн 
баéõыг õориглоñон. Тиéмээñ õүниéг ялгаварлан гадуурõñан баéдлаар 
гишүүнчлэлээ бүрдүүлэõ шаардлага тавьдаг, эñõүл тиéм үéл аæиллагаа 
явуулдаг баéгууллага 11.1-д бичñэн таны æагñаалтад баéгаа бол 
нэрлэæ бичнэ. Уг баéгууллагын ялгаварлан гадуурõñан шинæтэé үéл 
аæиллагаанд ямар нэг баéдлаар оролцñон бол түүниéгээ тодорõоé 
бичнэ. 

12. ХЭВЛҮҮЛСЭÍ БҮТЭЭЛ БÎЛÎÍ ÎЛÎÍ ÍИЙТЭД ӨГСӨÍ ÌЭДЭЭЛЭЛ
12.1. Өºриéн бичñэн, õянаñан ном, ºгүүлэл, таéлан зэрэг аливаа õэлбэрээр 

õэвлүүлñэн материал баéгаа бол гарчиг, õэвлэñэн газар, огноог бичиõ. 
Зºвõºн интернетэд õэвлүүлñэн материал үүнд мºн õамаарна. Шүүõиéн 
мэргэшлиéн õороонд ººриéн õэвлүүлñэн материалааñ дºрвºн õувиéг 
õуулбарлан ºгнº.

12.2. Ìонголын õуульчдын õолбоо болон ººриéн гишүүнчлэлтэé буñад 
õороо, баéгууллагын нэриéн ºмнººñ бэлдñэн, эñõүл бэлдэõэд оролцñон 
аливаа таéлан, зºвлºмæ зэрэг буñад материалааñ дºрвºн õувиéг 
õуулбарлан ºгнº. Хэрэв таéлан, ñанамæ бичиг, буñад материалын 
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õуулбар баéõгүé бол түүниéг õэвлэñэн баéгууллагын нэр, õаяг, туõаéн 
баримт бичгиéн огноо, гол агуулгыг бичнэ. 

12.3. Íиéгмиéн бодлого болон õууль зүéн таéлбартаé õолбоотоé аñуудлаар 
ниéтиéн ашиг ñонирõлыг õамгаалаõ баéгууллага, албан тушаалтанд 
ººрºº эñõүл ººриéн тань нэриéн ºмнººñ буñдын ºгñºн мэдүүлэг, 
мэдэгдэл, мэдээлэл, таéлангааñ дºрвºн õувиéг õуулбарлан ºгнº. 

12.4. Лекц, ñалбар õуралдааны õэлэлцүүлэг, аñуулт-õариулт, улñ тºриéн 
илтгэл, нээлтиéн үг зэрэг илтгэл, ярианыõаа õуулбар, бичлэг, 
тэмдэглэлээñ дºрвºн õувиéг õуулбарлан ºгнº. Илтгэл тавьñан, яриа 
õиéñэн огноо болон газрыг зааæ, энэ талаар олон ниéтиéн мэдээллиéн 
õэрэгñлээр цацагдñан бол õолбогдоõ таéланг дурдана. Хэрэв таны 
илтгэл, ярианы õуулбарыг õиéõ боломæгүé бол илтгэл, яриаг зоõион 
баéгуулñан баéгууллага, бүлгиéн нэр, õаяг, илтгэл, ярианы огноо, 
товч агуулгыг бичнэ. Хэрэв та урьдчилан бичиæ бэлтгэñэн текñт 
дээр тулгуурлан яриагүé бол ººриéн ярианы товчлол, тэмдэглэлиéн 
õуулбарыг мºн ºгнº. 

12.5. Сонин, ñэтгүүл, буñад õэвлэл, радио, телевизэд ººриéн ºгñºн бүõ 
ярилцлагыг æагñааæ бичнэ. Ярилцлагуудын огноог зааæ, боломæтоé 
бол ярилцлагын тэмдэглэл, дүрñ бичлэгээñ дºрвºн õувиéг õуулбарлан 
ºгнº. 

13. ШҮҮГЧИЙÍ АЛБАÍ ТУШААЛ
 Хэрэг, маргаан õянан шиéдвэрлэõ чиг үүрэг гүéцэтгэдэг шүүгчиéн албан 

тушаал õашиæ баéñан бол бүгдиéг õамгиéн ñүүлиéнõээñ нь эõлэн он 
дарааллаар бичиæ, шүүõ туñ бүриéн õарьяаллыг тодорõоéлно. 
13.1. Îéролцоогоор õэдэн õэрэг, маргааныг õянан шиéдвэрлэõэд шүүгчээр 

оролцоæ, шүүõиéн шиéдвэр гаргаñан бэ?
 Эдгээр õэрэг, маргааны оéролцоогоор õэдэн õувиéг дарааõ тоõиолдлууд 

эзлэõ вэ?
 – шүүõиéн иргэдиéн тºлººлºгчтэé õамт шиéдвэрлэñэн: %
 – бүрэлдэõүүнээр шиéдвэрлэñэн: %
 – иргэниé õэрэг õянан шиéдвэрлэõ аæиллагаа: %
 – гэмт õэрэг õянан шиéдвэрлэõ аæиллагаа: %
 – заõиргааны õэрэг õянан шиéдвэрлэõ аæиллагаа: %
 – үндñэн õуулиéн маргаан õянан шиéдвэрлэõ аæиллагаа: %

13.2. Өºриéн бичñэн бүõ шүүõиéн шиéдвэр, туñгаé ñаналын нэр, дугаар, 
огноог бичнэ (õэвлэгдñэн бол эõ ñурвалæиéг ишлэõ). 

13.3. Өºрºº шүүгчээр оролцñон õамгиéн чуõал арван õэрэг, маргаан туñ 
бүриéн õувьд дарааõ мэдээллиéг бичнэ: (1) õэрэг, маргааны гол 
агуулгын товчлол; (2) õэрэг, маргааны үр дүн; (3) õэрэг, маргааныг 
õянан шиéдвэрлэõэд голлоõ үүрэгтэé оролцñон ºмгººлºгч, прокурорын 
нэр, õолбоо бариõ мэдээлэл; (4) õэвлэгдñэн бол эõ ñурвалæиéн ишлэл, 
õэвлэгдээгүé бол õэрэг, маргааны нэр, дугаар, огноо болон шиéдвэр, 
ñаналын õуулбар.

13.4. ººриéн бичñэн õамгиéн чуõал арван шүүõиéн шиéдвэр, туñгаé ñаналын 
õувьд дарааõ мэдээллиéг бичнэ: (2) õэвлэгдñэн шиéдвэр, ñаналын 
ишлэл; (2) õэвлэгдээгүé шиéдвэр, ñаналын õуулбар; (3) туõаéн õэрэг, 
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маргааныг õянан шиéдвэрлэõэд голлоõ үүрэгтэé оролцñон ºмгººлºгч, 
прокурорын нэр, õолбоо бариõ мэдээлэл. 

13.5. Үндñэн õуулиéн цэцээр õянан шиéдвэрлүүлэõээр гаргаñан бүõ 
õүñэлтиéг æагñааæ õуулбарыг õавñаргана. Өºриéн тань ºгñºн õүñэлттэé 
õолбоотоé Цэциéн шиéдвэр гарñан бол уг шиéдвэриéг ишлэæ, туõаéн 
шиéдвэртэé уялдуулан туõаéн õэрэг, маргааныг õэрõэн шиéдвэрлэñэн 
туõаéгаа тодорõоéл.

13.6. Өºриéн тань гаргаñан шүүõиéн шиéдвэриéн талаар Ìонгол Улñын 
Дээд шүүõэд гомдол гаргаñан бол энэ бүõ шиéдвэриéг æагñааæ, Дээд 
шүүõиéн шиéдвэрүүдиéг ишлэõ.

13.7. Өºриéн тань шиéдвэриéг дээд шатны шүүõээñ ººрчилñºн бол тэр 
бүõ шиéдвэриéг ишлэæ, товч агуулгыг нь тодорõоéлоõ. Өºриéн тань 
гаргаñан шиéдвэриéн агуулга эñõүл процеññ õүчтэé шүүмæлэл дагуулñан 
ч дээд шатны шүүõээñ õэвээр баталñан бүõ шиéдвэрүүдиéг ишлэæ, товч 
агуулгыг нь тодорõоéлно. Энд æагñааñан бүõ шиéдвэриéг албан ёñоор 
õэвлээгүé бол эдгээриéн õуулбарыг ºгнº. 

13.8. Өºриéн тань гаргаñан шиéдвэрүүдээñ õэд нь, õэдэн õувь нь 
õэвлэгдээгүé баéна вэ гэдгиéг тодорõоéлæ эдгээр õэвлэгдээгүé 
шиéдвэрүүд õэрõэн õадгалагдаæ баéгаа талаар бичнэ. 

14. ТАТГАЛЗАЛ
 Хэрэв та шүүгчээр аæиллаæ баéñан бол татгалзñан болон гарцаагүé 

татгалзаõад õүргэæ баéñан үндэñлэлүүдиéг тодорõоéлон бичнэ.
 Хэрэв та шүүгч эñõүл шүүгчээр аæиллаæ баéñан бол гарцаагүé татгалзаõад 

õүргэæ баéñан болон татгалзвал зоõиõ үндэñлэлүүдиéг тодорõоéл. Таныг 
ашиг ñонирõлын зºрчилтэéн улмааñ татгалзаõ õэрэгтэé гэæ аль нэг тал 
õүñэлт гаргаñан эñõүл аль нэг тал õүñэлт гаргаагүé тоõиолдолд та ººрºº 
татгалзñан õэрэг, маргааныг æагñааæ бичнэ. Эдгээр õэрэг, маргаан туñ бүриéг 
тодорõоéлæ, туñ бүриéн õувьд дарааõ мэдээллиéг ºгнº:

14.1. Таны татгалзал аль нэг талын эñõүл буñад этгээдиéн õүñэлтэд үндэñлэñэн үү, 
эñõүл аль нэг тал õүñэлт гаргаагүé баéõад та ººрºº татгалзñан уу.

14.2. Татгалзаõ шалтгаан болоõ ашиг ñонирõлын зºрчил эñõүл буñад үндэñлэлиéг 
товч тодорõоéл.

14.3. Өºриéгºº татгалзуулаõ эñэõээ шиéдвэрлэõэд баримталñан æурам.
14.4. Өºрºº татгалзаагүé, эñõүл таныг татгалзуулаõ õүñэлтиéг õүлээн аваагүé бол 

үндэñлэлээ бичнэ. Туõаéлбал, ашиг ñонирõлын зºрчил эñõүл буñад татгалзаõ 
үндэñлэлиéг арилгаõ талаар авñан арга õэмæээг дурдаæ болно.

15. ÍИЙТИЙÍ АЛБА, УЛС ТӨРИЙÍ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ХАРЬЯАЛАЛ
15.1. Шүүгчиéнõээñ буñад ниéтиéн алба (тºриéн алба зэрэг) õашиæ баéñан 

бол туõаéн албыг õамгиéн ñүүлчиéнõээñ нь эõлэн он дарааллаар 
æагñааæ бичнэ. Уг албанд аæиллаñан õугацаа, туõаéн албан тушаалд 
ñонгогдñон эñõүл томилогдñон эñэõиéг бичнэ. Хэрэв томилогдñон 
бол ººриéг тань томилñон õүниé нэриéг бичнэ. Түүнчлэн, ñонгогддог 
болон томилогддог албан тушаалд нэр дэвшñэн боловч амæилт олоогүé 
бол тэдгээриéг ñүүлчиéнõээñ нь он дарааллаар нь бичнэ.

15.2. Ямар нэг улñ тºриéн намд гишүүн баéñан, õºлñтэé эñõүл õºлñгүé алба 
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õашиæ, үéлчилгээ үзүүлæ баéñан бол туõаéн намын гишүүнчлэл, албыг 
æагñааæ бичнэ. Улñ тºриéн ñонгуулиéн ñурталчилгаанд ямар нэг алба 
õашиõ буюу үүрэг гүéцэтгэæ баéñан бол нэр дэвшигч, ñурталчилгааны 
õугацаа, ººриéн аæиллаæ баéñан албан тушаал, гүéцэтгэæ баéñан үүрэг 
зэрэг ñурталчилгаатаé õолбоотоé тодорõоé мэдээллиéг бичнэ. 

16. ХУУЛЬ ЗҮЙÍ АЖИЛ
16.1. Хууль зүéн ñургууль тºгññºнººñ õоéш эрõэлñэн õуульчиéн мэргэæлиéн 

үéл аæиллагаа, туршлагыг õамгиéн ñүүлчиéнõээñ нь он дарааллаар 
тодорõоéлно. Туõаéлбал дарааõ аñуултад õариулна:
16.1.1. шүүгчиéн туñлаõаар аæиллаæ баéñан эñэõ, õэрэв тиéм бол шүүõ 

болон шүүгчиéн нэр, туñлаõ õиéæ баéñан õугацаа.
16.1.2. та бие даан мэргэæлиéн үéл аæиллагаа эрõэлæ баéñан эñэõ, 

тиéм бол ººриéн õаяг, аæиллаñан õугацаа.
16.1.3. таны аæиллаæ баéñан õуулиéн фирм, ºмгººллиéн нºõºрлºл, 

компани, тºриéн баéгууллагын нэр, õаяг, аæиллаñан õугацаа, 
баéгууллага туñ бүрд õиéæ баéñан аæлын гол агуулга.

16.1.4. та эвлэрүүлэн зуучлагч эñõүл арбитрчаар аæиллаæ баéñан эñэõ, 
õэрэв тиéм бол иéнõүү шиéдвэрлэñэн õамгиéн чуõал 10 õэрэг, 
маргааны тодорõоéлолт.

16.2. Дарааõ зүéлүүдиéг тодорõоéлно: 
16.2.1. таны õуульчиéн мэргэæлиéн үéл аæиллагааны ерºнõиé 

шинæ чанар, он æил улираõ явцад уг шинæ чанар нь õэрõэн 
ººрчлºгдºæ баéгааг үечлэн зааæ бичнэ.

16.2.2. таны õууль зүéн аæлын үе туñ бүр дэõ ниéтлэг үéлчлүүлэгч ямар 
этгээд баéñан гэдиéг болон õэрэв мэргэшñэн õууль зүéн ñалбар 
баéгаа бол түүниéгээ бич.

16.3. Шүүõэд õянан шиéдвэрлэõ аæиллагаа нь таны мэргэæлиéн үéл 
аæиллагааны õэдэн õувиéг эзэлдэг вэ? Таны õянан шалгаõ аæиллагаанд 
оролцоõ давтамæ: иõ, дунд зэрэг, бага, огт баéõгүé. Шүүõэд 
ºмгººлºгчººр оролцдог давтамæ нь ººр ººр бол үүниéгээ огноотоé нь 
õамт тодорõоéлно.
16.3.1. Таны мэргэæлиéн үéл аæиллагаанд дарааõ баéгууллагуудын 

эзлэõ õувь:
 – шүүõ: %
 – гүéцэтгэõ эрõ мэдлиéн баéгууллага: %

16.3.2. Таны мэргэæлиéн үéл аæиллагаанд дарааõ тоõиолдлуудын эзлэõ 
õувь: 

 – иргэниé õэрэг õянан шиéдвэрлэõ аæиллагаа: %
 – гэмт õэрэг õянан шиéдвэрлэõ аæиллагаа: %
 – заõиргааны õэрэг õянан шиéдвэрлэõ аæиллагаа: %
 – үндñэн õуулиéн маргаан õянан шиéдвэрлэõ  

аæиллагаа: %
16.4. Шиéдвэр гаргуулаõаар шүүõэд õянан шиéдвэрлэõ аæиллагаанд 

оролцñон õэрэг, маргааныõаа тоог бичнэ. Өмгººлºгч, аõлаõ ºмгººлºгч, 
туñлаõ ºмгººлºгчиéн үүргиéг та дагнан гүéцэтгэñэн тоõиолдлуудыг 
бичиõ 
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16.5. Ìонгол Улñын дээд шүүõ дээр ºмгººллиéн үéл аæиллагаа явуулæ 
баéñан бол түүниéгээ тодорõоéлно. Өºриéн гаргаñан ñанал, нэõэмæлэл, 
шаардлага, õүñэлт зэргээñ дºрвºн õувиéг õуулбарлан ºгнº. Ìºн, 
боломæтоé бол Дээд шүүõиéн õуралдаанд биеэр оролцоæ õэлñэн 
үгиéнõээ бичлэгиéг ºгнº.

16.6. Үндñэн õуулиéн цэц дээр ºмгººллиéн үéл аæиллагаа явуулæ баéñан бол 
түүниéгээ тодорõоéлно. Өºриéн гаргаñан ñанал, нэõэмæлэл, шаардлага, 
õүñэлт, мэдээлэл, ºргºдºл зэргээñ дºрвºн õувиéг õуулбарлан ºгнº. Ìºн, 
боломæтоé бол Үндñэн õуулиéн цэциéн õуралдаанд биеэр оролцоæ õэлñэн 
үгиéнõээ бичлэгиéг ºгнº.

17. ШҮҮХЭД ХЯÍАÍ ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГАА
 Шүүõээр õянан шиéдвэрлүүлэõэд ºмгººлºгчººр оролцñон õамгиéн чуõал 

10 õэрэг, маргаанаа тодорõоéлно. Хэрэв шүүõиéн шиéдвэр õэвлэгдñэн бол 
ишлэõ. Хэвлэгдээгүé бол дугаар, огноог бичнэ. Хэрэг, маргаан туñ бүриéн 
агуулгыг товч тодорõоéлно. Өºриéн тºлººлñºн тал õэн бэ, туõаéн шүүõэд 
õянан шиéдвэрлэõ аæиллагаанд оролцñон таны оролцооны гол мºн чанар 
юу вэ, уг õэрэг, маргааныг õэрõэн шиéдвэрлэñэн бэ гэдгиéг тодорõоéлно. 
Түүнчлэн, õэрэг туñ бүр дээр доорõ мэдээллиéг бичнэ:

17.1. шүүõэд тºлººлñºн огноо,
17.2. шүүõиéн нэр, туõаéн õэргиéг õянан шиéдвэрлэñэн шүүгчиéн нэр,
17.3. õамтрагч ºмгººлºгч, эñрэг талын голлоõ ºмгººлºгчиéн нэр, õаяг, 

утаñны дугаар.

18. ХУУЛЬЧИЙÍ ÌЭРГЭЖЛИЙÍ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
 Өºриéн гүéцэтгэñэн õуульчиéн мэргэæлиéн үéл аæиллагаанааñ õамгиéн 

чуõлыг дурдаõ. Жишээлбэл, шүүõэд õянан шиéдвэрлэõ аæиллагаатаé 
õолбогдñон боловч шүүõээр шиéдвэрлэгдээгүé õэрэг, маргаан, эñõүл шүүõэд 
õянан шиéдвэрлэõ аæиллагаатаé õолбоогүé õууль зүéн аñуудлааñ нэрлэæ 
болно. 

19. БАГШЛАХ
 Зааæ баéñан болон зааæ баéгаа õичээлүүдиéн нэр, эдгээриéг ямар 

баéгууллагад õэдэн онд зааæ баéñан гэдгиéг мэдээлнэ. Хичээл туñ бүриéн 
агуулга, үндñэн ñэдвүүдиéг товч тодорõоéлно. Хэрэв танд õичээлүүдиéн 
õºтºлбºр баéвал туñ бүрээñ дºрвºн õувиéг ºгнº.

20. ЦААШДЫÍ ÎРЛÎГÎ, АШИГ
 Өмнº нь гүéцэтгэæ баéñан бизнеñиéн үéл аæиллагаа, үзүүлæ ирñэн 

мэргэæлиéн үéлчилгээнээñ, нºõºрлºлиéн гишүүн, урьд нь õашиæ баéñан 
албан тушаалтны õувьд болон үéлчлүүлэгчиéн õувьд цаашдаа таны õүлээн 
аваõ бүõ орлого, ашгиéн эõ ñурвалæ, õэмæээ, огноог бичнэ (æишээлбэл, 
дараа õүлээн аваõаар тоõиролцñон орлого, õувьцаа, дууñгавар болоогүé 
гэрээнээñ олоõ орлого, ашиг зэрэг). 
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21. ШҮҮГЧЭЭР АЖИЛЛАХ ЯВЦАД ГҮЙЦЭТГЭХ ДАВХАР ҮҮРЭГ
 Шүүгчээр аæиллаæ баéõ үедээ цалинтаé эñõүл цалингүé аæиллаõ ямар нэг 

тºлºвлºгºº, үүрэг, гэрээ баéгаа бол энэ талаараа таéлбарлана.

22. ÎРЛÎГЫÍ ЭХ ҮҮСВЭР
 Шүүгчид нэр дэвшиõ үеиéн ºмнºõ æил болон энэ æил авñан цалин, тºлбºр, 

õүү, бэлэг, нºõºн тºлñºн зардал, чºлººлñºн тºлбºр зэрэг бүõ орлого нь 
õºдºлмºриéн õºлñниé доод õэмæээг тав даõин нэмэгдүүлñэнтэé тэнцэõ 
эñõүл түүнээñ илүү бол туõаéн орлогын эõ үүñвэр, õэмæээг бичнэ (үүниé 
оронд Авлигатаé тэмцэõ газар гаргаæ ºгñºн õºрºнгº, орлогын мэдүүлгиéн 
õуулбарыг ºгч болно).

23. ХӨРӨÍГИЙÍ ÌЭДҮҮЛЭГ
 Авлигатаé тэмцэõ газар гаргаæ ºгñºн õºрºнгº, орлогын мэдүүлгиéн 

õуулбарыг ºгнº.

24. АШИГ СÎÍИРХЛЫÍ ЗӨРЧИЛ ГАРАХ БÎЛÎÌЖ
24.1. Íэр дэвшигч шүүгчиéн албан тушаалд томилогдвол ашиг ñонирõлын 

зºрчил үүñгэæ болоõ гэр бүлиéн гишүүн, буñад õүмүүñ, талууд, õянан 
шиéдвэрлэõ аæиллагааны тºрºл, ñанõүүгиéн гэрээг тодорõоéлно. 
Хэрэв энэõүү зºрчил үүñэõүéц бол түүниéг õэрõэн шиéдвэрлэõ туõаéгаа 
таéлбарлана.

24.2. Ашиг ñонирõлын зºрчилд орæ болоõ нºõцºл баéдлыг тодорõоéлоõод 
ямар æурмыг баримтлаõ вэ, үүñч болоõ ашиг ñонирõлын зºрчлиéг 
õэрõэн шиéдвэрлэõ вэ гэдэг талаар таéлбарлана.

25. ÍИЙТЭД ТУСТАЙ ÌЭРГЭЖЛИЙÍ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА (ПРÎ БÎÍÎ)
 Хуульчиéн мэргэæлиéн үéл аæиллагаанд баримтлаõ дүрмиéн 7.1 дүгээр 

зүéлд Хуульч нь ниéтэд туñтаé мэргэæлиéн үéл аæиллагааг ñаéн дураар õºлñ 
аваõгүéгээр эñõүл бага õºлñººр явуулаõыг эрмэлзэõ бºгººд дарааõ õэлбэрээр 
гүéцэтгэæ болно гэæ зааñан:

 – тºлбºриéн чадваргүé эñõүл бага орлоготоé õүнд õууль зүéн үéлчилгээ 
үзүүлэõ;

 – тºлбºриéн чадваргүé эñõүл бага орлоготоé õүнд туñлаõ зорилготоé 
баéгууллагад õууль зүéн үéлчилгээ үзүүлэõ;

 – иргэниé болон õүниé эрõ, эрõ чºлººг õамгаалаõ, баталгааæуулаõ 
зорилготоé õувь õүн, бүлэг, баéгууллагад õууль зүéн үéлчилгээ үзүүлэõ;

 – õууль зүéн үéлчилгээниé õºлñ тºлºõºд ñанõүүгиéн эõ үүñвэриéнõээ 
диéлэнõ õэñгиéг зарцуулаõ баéдалд баéгаа тºриéн, тºриéн буñ, 
боловñролын, иргэниé, эñõүл ñаéн дурын (ñаéн үéлиéн) баéгууллагад 
зорилгоо биелүүлэõэд нь зориулæ õууль зүéн үéлчилгээ үзүүлэõ.

 Энэõүү үүргээ биелүүлэõиéн тулд та ямар үéл аæиллагаа явуулñан бэ гэдгиéг 
тодорõоé æишээнүүдэд тулгуурлан, туõаéн тоõиолдол туñ бүрд ямар õугацаа, 
õэдэн цаг зарцуулñныг бичнэ. 
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Хавсралт 3. Шүүгчид нэр дэвшигчийн өргөдлийн загвар (төсөл)

26. СÎÍГÎÍ ШАЛГАРУУЛАХ АЖИЛЛАГАА
26.1. Шүүгчиéг ñонгон шалгаруулаõ аæиллагааг бүõэлд нь õэрõэн үнэлæ 

буéгаа тодорõоéлно (нэр дэвшүүлэõ аæиллагаа, ººриéн оролцñон 
ярилцлага зэрэг). 

26.2. Шүүгчиéг ñонгон шалгаруулаõ аæиллагаанд оролцñон аливаа этгээдиéн 
зүгээñ õэрэг, маргаан, õууль зүéн аñуудлыг ямар нэгэн баéдлаар 
шиéдвэрлүүлэõ баталгаа гаргуулаõ оролдлого, õандлага илэрõиéлñэн, 
иéм ñэтгэгдэл тºрүүлэõээр тантаé ярилцñан бол энэ талаар дэлгэрэнгүé 
таéлбарлана.
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Шүүгчид нэр дэвшигчиéг үнэлэõ шалгуур үзүүлэлт туñ бүриéг тодруулаõ 
аñуултуудыг доор авч үзлээ. Эдгээр нь Ерºнõиé зºвлºлиéн (эñõүл Шүүõиéн 
мэргэшлиéн õорооны) гишүүдэд зориулагдñан аñуултууд. Тэд нэр дэвшигч туñ 
бүртэé болон түүнтэé õолбоотоé аñуудлыг тодруулаõ мэдээлэл ºгºõ этгээдүүдтэé 
ганцаарчилñан ярилцлага õиéõдээ уг аñуултуудыг ашиглана. Íэр дэвшигчиéг шалгаõ, 
үнэлэõ, түүниé талаар õолбогдоõ этгээдээñ мэдээлэл аваõ зорилгоор ярилцлага õиéõ, 
нэр дэвшигчиéг шүүгчээр томилуулаõ ñанал оруулаõдаа эдгээр шалгуурыг анõаарч 
үзэõ õэрэгтэé юм. Шалгуур туñ бүрт õарьяалагдаæ баéгаа аñуултуудааñ алиéг ñонгоæ 
õолбогдоõ этгээд болон нэр дэвшигчээñ аñууõ талаар Ерºнõиé зºвлºлиéн (эñõүл 
Шүүõиéн мэргэшлиéн õорооны) гишүүд õоорондоо ñанал ñолилцоæ болно. Аñуултууд 
нь нэр дэвшигчиéн õууль зүéн мэдлэг, ур чадвар, мэргэæлиéн ёñ зүé, шүүгчиéн 
зан тºлвиéг тодорõоéлоõод чиглэæ баéгаа. Аñуулт туñ бүрд õариулт ºгºõ замаар 
үнэлгээ õиéæ баéгаа гишүүн туõаéн нэр дэвшигч нь ñаéн шүүгч болоõ уу үгүé юу 
гэдгиéг тодорõоéлоõ боломæтоé. Эдгээр аñуултуудыг Шүүгчиéг ñонгон шалгаруулаõ 
комиññын гишүүдэд зориулñан гарын авлага (American Judicature Society-ааñ 2004 онд 
õэвлүүлñэн) дээр тулгуурлан боловñруулñан бºгººд иõэнõ аñуултыг энэ гарын авлагааñ 
утгачлан орчуулñан болно.64 

1. Õууль зүйн мэдлэг, ур чадвар

АÍУ-д Холбооны шүүõиéн шүүгчид нэр дэвшигчиéг үнэлэõ ярилцлагыг 
гардан õиéдэг профеññор Стефэн Ландñмэн Ìонголын нэр дэвшигчиéн õууль 
зүéн мэдлэг, ур чадварыг үнэлэõтэé õолбоотоé дарааõ зºвлºгººг ºгñниéг анõааран 
үзнэ үү: 

Би нэр дэвшигчиéн ºгñºн мэдээллээñ õамгиéн õэцүү õэрэг, õууль 
зүéн адармаатаé аñуудлыг нь ñонгоæ авдаг. Тэгээд мэдээлэл 
ºгºгчдººñ нэр дэвшигч туõаéн õууль зүéн аñуудлыг õэр ñаéн 
оéлгоñон, õэрõэн шиéдвэрлэñэн талаар аñуудаг. (“Íэр дэвшигч 
энэ õэргиéг õэр ñаéн оéлгоñон бэ?” “Íэр дэвшигчиéн энэ 
аñуудлыг шиéдвэрлэñэн баéдлыг та õэрõэн үнэлэõ баéñан бэ--
-маш ñаéн, õангалттаé, õангалтгүé?” “Та яагаад иéнõүү үнэлæ 
баéна вэ?” “Өºриéнõºº аæиглаñан зүéлд тулгуурлан нэр дэвшигч 
шүүгчээр томилогдвол õэрõэн аæиллана гэæ бодоæ баéна вэ?” 
“Түүниé бичгиéн чадвар нь ямар вэ?” “Тэрээр ººриéн õариуцñан 
аæлыг õугацаанд нь амæуулæ чаддаг уу?” “Íэр дэвшигч оюуны 
чадварын õувьд ñул талтаé юу? Тиéм бол тэдгээр ñул тал нь юу 
вэ?” “Íэр дэвшигч шинэ зүéл ñураõдаа õэр ñаéн бэ---тэрээр шинэ 
õэцүү зүéлñэд õурдан ñуралцаõ чадвартаé юу?” “Íэр дэвшигчиéн 
оюуны чадварын õамгиéн давуу тал нь юу вэ?, õамгиéн ñул тал нь 
юу вэ?” зэрэг).65

64 Greenstein, Handbook for Judicial Nominating Commissioners, 89–103.

65 Landsman, “RE: Rating System for Nomination of Judges in Mongolia.”
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Ерºнõиé зºвлºлиéн (эñõүл Шүүõиéн мэргэшлиéн õорооны) гишүүн нь 
Профеññор Ландñмэниé зºвлºгºº, аñуултуудааñ гадна нэр дэвшигчиéн õууль зүéн 
мэдлэг, ур чадвартаé õолбоотоé дарааõ аñуултуудыг аñууæ болно.

1. Энэ õүн шүүõэд тºлººлºõ эрõтэé юу? Энэ эрõээ õэзээ нээлгэñэн бэ?
2. Энэ õүн õуульчиéн мэргэæлиéн үéл аæиллагааг идэвõтэé явуулдаг уу?
3. Энэ õүн õуульчиéн мэргэæлиéн үéл аæиллагааг одоо идэвõтэé явуулаõгүé 

баéгаа боловч ºмнº нь идэвõтэé явуулæ баéñан уу? Хэр удаан явуулñан 
бэ?

4. Энэ õүниé õуульчиéн мэргэæлиéн үéл аæиллагаа ямар шинæ чанартаé 
вэ? Хууль зүéн аль нэг ñалбараар мэргэшñэн үү? Ìэргэшñэн ñалбар нь юу 
вэ?

5. Энэ õүн õуульчиéн мэргэæлиéн үéл аæиллагааныõаа õүрээнд шүүõэд 
õэрэг, маргаан õянан шиéдвэрлэõэд õэр иõ оролцдог баéñан бэ? Хэрэв 
тиéм бол энэ õүн õэдэн õэрэг, маргааныг шүүõээр шиéдвэрлэæ дууñтал 
нь оролцоæ баéñан бэ? Эдгээр нь ерºнõиéдºº ямар тºрлиéн õэргүүд 
баéñан бэ? 

6. Энэ õүн практик туршлага иõтэé юу? Хэрэг, маргаан, аñуудлыг 
шиéдвэрлэõ туршлага? (иõэнõ иргэниé õэргүүд шүүõээñ ºмнº 
шиéдвэрлэгддэг бºгººд õэргүүдиéг иéнõүү эцэñлэн шиéдвэрлэõэд ур 
чадвар шаардлагатаé).

7. Энэ õүн õэдэн удаа даваõ шатны шүүõэд гомдол гаргаæ ºмгººлºл явуулæ 
баéñан бэ? Ерºнõиéдºº даваõ шатанд шиéдвэрлүүлæ баéñан õэрэг, 
маргаан нь ямар аñуудлууд баéñан бэ? 

8. Хºдºлмºриéн маргаан таñлаõ комиññ зэрэг гүéцэтгэõ эрõ мэдлиéн 
баéгууллагад энэ õүн õэдэн õэрэг, маргааныг шиéдвэрлүүлñэн бэ? Эдгээр 
нь ямар аñуудлууд баéñан бэ?

9. Энэ õүн ямар нэг õууль зүéн ном эñõүл ºгүүлэл õэвлүүлæ баéñан уу?
10. Энэ õүн õууль зүéн ñургуульд õичээл зааæ баéñан уу? Тиéм бол ямар 

õичээл вэ?
11. Энэ õүн õууль зүéн үргэлæилñэн ñургалтад õичээл зааæ баéñан уу? Тиéм 

бол ямар õичээл вэ?
12. Энэ õүн шүүгчиéн туñлаõаар аæиллаæ баéñан уу?
13. Энэ õүн бичиæ баéгаа зүéлдээ õºндºгдºæ баéгаа õууль зүéн аñуудлыг 

оéлгоæ баéгаагаа õаруулæ чаддаг уу?
14. Энэ õүн шүүгчээр томилогдвол туõаéн шүүõ дээр шиéдвэрлэгдэõ õэрэг, 

маргаантаé õолбоотоé материаллаг эрõ зүéн ñуурь мэдлэгтэé юу?
15. Энэ õүн шүүõэд õэрэг, маргаан õянан шиéдвэрлэõ аæиллагаатаé 

õолбоотоé õуулиудыг ñаéн оéлгоæ, ººриéн болгоñон уу?
16. Энэ õүн õууль тогтоомæ болон шүүõиéн шиéдвэр дэõ ñүүлиéн үеиéн 

õандлага, шинэ õºгæлиéн талаар ерºнõиé мэдлэгтэé юу?
17. Энэ õүн ñүүлиéн таван æилд õууль зүéн үргэлæилñэн ñургалт, ñеминарт 

õамрагдñан уу? Ямар õичээлүүд үзñэн бэ? Хэдэн цагиéн õичээлд ñууñан бэ?
18. Хууль зүéн шинэ ñалбарт ñуралцаõ чадвартаé гэдгээ энэ õүн ямар 

õэмæээгээр нотолñон бэ?
19. Энэ õүн õууль зүéн мэдлэг боловñролоо бие даан дээшлүүлэõ тал дээр õэр 

ñанаачлагатаé аæилладаг вэ?
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Шүүгч, арбитрч, гүéцэтгэõ эрõ мэдлиéн баéгууллагад õянан шиéдвэрлэõ чиг 
үүрэгтэé аæиллаæ баéгаа нэр дэвшигчид тавиõ нэмэлт аñуултууд:

20. Энэ õүниé гаргаñан шиéдвэрүүд нь ñаéтар бодоæ боловñруулñан, 
үндэñлэл ñаéтаé болæ чадñан уу? 

21. Энэ õүн ººриéн гаргаñан шиéдвэртэé õолбоотоé õууль зүéн аñуудлыг 
ñаéтар оéлгоñон гэдэг нь õарагдаæ баéна уу?

22. Энэ õүн ººриéн ºмнº тавигдаæ буé аñуудалтаé õолбоотоé оновчтоé 
аñуултууд аñууæ чаддаг уу?

2. Бичих ур чадвар

Бичиõ ур чадвар нь бүõ шатны шүүõиéн шүүгчдэд заéлшгүé шаардлагатаé. 
Бичиõ чадвар бол буñад ур чадварын адил тогтмол даñгалæуулан ñаéæруулаõын 
õирээр õºгæиæ баéдаг. Тиéмээñ, шүүгч эñõүл шүүгчид нэр дэвшигчиéн бичиõ ур 
чадварыг õаруулñан нотлоõ баримт баéõ õэрэгтэé. Бичиõ ур чадварыг үнэлэõэд 
дарааõ аñуултуудад õариулаõ õэрэгтэé.

1. Энэ õүн шүүõэд нэõэмæлэл, таéлбар, õүñэлт зэргиéг ººрºº бичиæ баéñан 
уу? Хэдиéг бичñэн бэ? Эдгээр нь тодорõоé, оéлгомæтоé баéñан уу? 
Үндэñлэлүүд нь тодорõоé, үндэñлэгээ ñаéтаé баéñан уу?

2. Энэ õүн õууль зүéн ñэтгүүлд ºгүүлэл õэвлүүлæ баéñан уу? Хэдиéг 
õэвлүүлñэн бэ? Тэдгээр нь тодорõоé, оéлгомæтоé бичигдñэн үү?

3. Энэ õүн õууль зүéн биш ñэдвээр бичиæ баéñан уу? Юу бичиæ баéñан бэ? 
Энэ нь тодорõоé, оéлгомæтоé бичигдñэн үү?

4. Энэ õүн Ìонгол õэлниé дүрмиéн шаардлагыг õангаæ бичдэг үү?
5. Энэ õүниé бичлэгиéн зоõион баéгуулалт логик ñаéтаé юу?
6. Энэ õүн бичиõ зүéлээ õугацаанд нь багтаан дууñгадаг уу?
Шүүгчээр аæиллаæ баéгаа нэр дэвшигчид зориулñан нэмэлт аñуултууд:
7. Энэ õүн ямар нэг шүүõиéн шиéдвэр бичиæ баéñан уу? Хэдиéг бичñэн 

бэ? Тэдгээр нь тодорõоé, оéлгомæтоé юу? Шиéдвэр нь үндэñлэлтэé юу? 
Үндэñлэгээ нь логиктоé, оéлгомæтоé юу?

3. Ярих ур чадвар

Хуульчиéн мэргэæлиéн үéл аæиллагаа нь аман õарилцааны чадварыг иõээõэн 
шаарддаг. Шүүõэд ºмгººллиéн үéл аæиллагаа явуулаõ, гүéцэтгэõ эрõ мэдлиéн 
баéгууллагад õянан шиéдвэрлэõ чиг үүрэгтэé аæилтан, эвлэрүүлэн зуучлагч, 
арбитрчаар аæиллаõ, компаниéн ºмнººñ гэрээ баéгуулаõ õэлэлцээрт оролцоõ 
зэрэгт үг-яриагаараа мэдээлэл ºгºõ, аñуулт аñууõ, буñдыг итгүүлэн үнэмшүүлэõ 
чадвартаé баéõ шаардлага õуульчид баéнга тулгарч баéдаг. Тиéмээñ туõаéн 
õуульчиéн ºмнº нь õиéæ баéñан аæил түүниé ярианы ур чадварыг õаруулаõ ёñтоé. 
Доорõ аñуултууд нь нэр дэвшигчиéн яриõ ур чадварыг тодруулаõ зорилготоé. 

1. Энэ õүн ярилцлага ºгч баéõдаа аñуултуудад ñаéн õариулæ баéñан уу? Энэ 
õүн туõаéн үнэлэõ аæиллагаанд оролцñон õуульч биш õүнд õууль зүéн 
оéлголтуудыг тодорõоé таéлбарлаæ чадаõаар баéñан уу?

2. Энэ õүн ямар нэг õичээл зааæ баéñан уу? Суралцагчид нь түүниé 
õичээлиéг õэрõэн õүлээн авч баéñан бэ? 

3. Энэ õүн ямар нэг илтгэл тавьæ баéñан уу? Сонñогчид нь түүниé 
илтгэлиéг õэрõэн õүлээн авñан бэ?
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4. Хамтран аæиллагñад нь энэ õүниé яриõ ур чадварыг õэрõэн үнэлдэг вэ?
5. Энэ õүниé ºмгººлºл явуулæ баéñан õэрэг, маргаан õянан шиéдвэрлэæ 

баéñан шүүгчид түүниé яриõ ур чадварыг õэрõэн үнэлдэг вэ?
6. Энэ õүн Ìонгол õэлээр ñаéн, оéлгомæтоé ярьæ чаддаг уу?
7. Энэ õүн õууль зүéн мэргэæлиéн тºвºгтэé оéлголтыг үéлчлүүлэгчид 

таéлбарлаæ ºгºõ чадвартаé юу?

4. Төвийг сахих зарчим

Дарааõ аñуултуудад ºгºõ õариултууд нь шүүгч тºвиéг ñаõиæ аæилладаг эñэõиéг 
тодорõоéлоõ зорилготоé. Тºвиéг ñаõиõ чадварыг үнэлэõтэé õолбоотоé олон 
тодорõоéгүé зүéл баéдаг учрааñ нэлээд õэдэн аñуулт аñууõ õэрэгтэé болдог.

1. Энэ õүн õууль зүéн аñуудлыг шиéдвэрлэõ шиéдвэрээ гаргаõааñаа ºмнº 
бүõ талуудын үндэñлэл, баéр ñууриéг ñонñоæ чаддаг уу? 

2. Шүүгчиéн õувьд биелүүлэõ үүрэгтэé нь зºрчилдºõ эñõүл уг үүргээ 
биелүүлэõэд нь ñаад болоõ үéл аæиллагаа болон õарилцааг õязгаарлаõ 
õүñэл эрмэлзэл энэ õүнд баéна уу?

3. Шиéдвэр гаргаõтаé нь õолбогдñон õооñон магтаал, ñºрºг таéлбар, 
шүүмæлэлээñ үүдэлтэé зүé буñ нºлººлºлд үл автаõ ууæуу уõаан, голч 
õандлага энэ õүнд баéна уу?

4. Энэ õүн тодорõоé бүлэг, баéгууллагын õүñэлт, шаардлага эñõүл ººриéгºº 
алдаршуулаõ, нэр алдарт õүрэõ õүñлиéн нºлººнд автаõ магадлалтаé юу? 

5. Энэ õүн аль нэг талыг илүүд үзэõ õандлагааñ татгалзаæ, ººриéнõ нь 
шиéдвэрт зүé буñаар нºлººлæ болоõ улñ тºриéн болон буñад õолбоо, 
õарилцаанааñ чºлººлºгдºæ чадаõ уу? 

6. Энэ õүниé шиéдвэр õүéñээр ялгаварлан гадуурõаõааñ ангид баéæ чадаõ 
уу? Шашнаар ялгаварлан гадуурõаõааñ? Үндэñ угñаагаар ялгаварлан 
гадуурõаõааñ? Талуудын ниéгмиéн гарал дээр үндэñлэñэн ялгаварлан 
гадуурõаõааñ? Талуудын эдиéн заñгиéн баéдал дээр үндэñлэñэн ялгаварлан 
гадуурõаõааñ? Íаñ, арьñны ºнгº, æендер, бэлгиéн чиг баримæаа, õºгæлиéн 
бэрõшээл, гэрлэлтиéн баéдал, ниéгмиéн гарал, õºрºнгº чинээ, улñ тºриéн 
баéр ñуурь зэрэгт үндэñлэñэн ялгаварлан гадуурõлааñ ангид баéæ чадаõ уу?

7. Энэ õүн гэмт õэргиéг õянан шиéдвэрлэõ талаар урьдчилан биé болñон 
тогтñон õандлага, õэвшмэл үзлээñ ангид баéæ чадаõ уу? Ìºнгºн дүнгээр 
õэмæигдэõ õоõиролтоé õолбоотоé õэрэг дээр? Гэр бүлиéн маргаан дээр? 
Хуулиéн этгээдиéн тºлºº эñõүл түүниé эñрэг õэрэг дээр гэõ мэт аливаа 
тоõиолдолд дээрõ үзлээñ ангид баéæ чадаõ уу?

8. Энэ õүн тодорõоé ºмгººлºгчиéн тºлºº эñõүл түүниé эñрэг тал заñаõ 
(алагчлаõ) õандлага гаргаõ уу?

9. Энэ õүн õуульчид эñõүл маргагч талуудааñ ñанал болгоæ болоõ шан 
õарамæ, бэлэг аваõааñ, мºн тэдниé ñанал болгоñон давуу баéдлыг олæ 
аваõааñ татгалзаæ чадаõ уу?

5. Зарчимч чанар

Туõаéн õүн зарчимч уу, үгүé юу гэдгиéг тодорõоéлоõод чиглэñэн аñуултуудыг 
тодорõоéлоõ боломæтоé. Гэõдээ зарчимч баéдал нь маш õувиéн шинæтэé учрааñ 
уг чанар туõаéн õүнд баéгаа эñэõиéг буñад õүмүүñ (гаднааñ) олæ õараõад амаргүé 
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гэдгиéг онцлоõ нь зүéтэé. Тиéмээñ ерºнõиé чиглэл тºдиéгººр ñанал болгоæ 
баéгаа эдгээр аñуултын иõэнõэд õялбар õариулт ºгºõ боломæ õомñ гэдгиéг ямагт 
болгооõ нь зүéтэé. 

1. Энэ õүн аливаа зүéлиéг õиéõдээ õамгиéн õялбар, õямд, õурдан арга замыг 
ñонгодог гэдгээрээ алдартаé (нэртэé) юу? Ингэõдээ õууль тогтоомæ, 
дүрэм æурам, ёñ зүéн õэм õэмæээг зºрчдºг үү?

2. Энэ õүн эñрэг талын ºмгººлºгч эñõүл буñад ºмгººлºгчтэé ил тод, 
шударгаар аñуудлыг õэлэлцэõээñ татгалздагаараа алдартаé (нэртэé) юу?

3. Энэ õүн ººриéн ñэтгэл õºдлºлиéг õянаæ, уõаанаа удирдлага болгоæ 
чаддаг уу?

4. Энэ õүн шударга ёñыг гол зорилгоо болгодог уу?
5. Энэ õүн урьд нь õуурамч эñõүл тººрºгдүүлэн далдалñан бичиг баримт, 

материал гаргаæ ºгñºн нь шүүõээр тогтоогдоæ баéñан уу?
6. Ìэргэæлиéн (ёñ зүéн) õариуцлага õүлээлгэõ аливаа баéгууллагад энэ 

õүниé эñрэг гомдол ирæ баéñан уу? Тиéм бол, туõаéн гомдлууд ямар 
агуулгатаé баéñан бэ? Эдгээр гомдлуудын улмааñ туõаéн õүн ñаõилгын 
болон буñад ямар нэгэн õариуцлага õүлээæ баéñан уу? Хэрэв энэ õүн 
ñаõилгын õариуцлага õүлээæ баéñан бол энэ нь õэр удаан үргэлæилñэн бэ?

7. Энэ õүн ºр зээлээ õугацаанд нь тºлæ, үүргээ õугацаанд нь биелүүлæ 
баéñан уу?

8. Энэ õүн õуулиéг ñанаатаéгаар буруу ишлэæ эñõүл буруу таéлбарлаæ 
баéñан нь шүүõээр тогтоогдñон уу?

9. Энэ õүн үéл баримт эñõүл нотлоõ баримтын талаар õуурамч, 
тººрºгдүүлñэн мэдээлэл ºгч баéñан уу?

10. Энэ õүн ямар нэг õуулиéг зºрчñºн гэæ буруутгагдаæ баéñан уу? Тиéм бол 
ямар үр дагаварт õүрñэн бэ?

11. Энэ õүн ямар нэг ёñ зүéгүé, ёñ ñуртаõуунгүé, õууран мэõэлñэн үéлдэл, эñ 
үéлдэõүé гаргаñантаéгаа õолбоотоéгоор ямар нэг õянан шиéдвэрлэõ 
аæиллагаанд нэõэмæлэгч, õариуцагч, яллагдагчиéн õувиар оролцоæ 
баéñан уу? 

12. Энэ õүн татвараа тогтмол тºлæ ирñэн үү?
13. Энэ õүн шүүгчид нэр дэвшигчиéн ºргºдºл дээрээ ямар нэг зүéлиéн 

талаар õудал эñõүл тººрºгдүүлñэн мэдээлэл ºгñºн үү?
14. Энэ õүн олон ниéтэд (ялангуяа түүниéг мэддэг õүмүүñиéн õүрээнд) 

зарчимч, үнэнч шударга, õуулиéг дээдэлдэг гэñэн нэр õүндтэé юу?
Шүүгчээр аæиллаæ баéгаа нэр дэвшигчид зориулñан нэмэлт аñуултууд:
15. Энэ шүүгч шиéдвэрээ гаргаõдаа үнэнч баéдаг уу? Туõаéн аñуудалтаé 

õолбоотоé үндэñлэлүүдээñ õамгиéн зºв гэæ үзñэн õувилбар дээр 
тулгуурлаæ, шиéдвэртээ үнэнчээр õүрдэг үү?

16. Шүүгч нь талууд õэн бэ, тэдгээриéн ºмгººлºгч õэн бэ гэдгээñ үл õамааран 
зºвõºн нотлоõ баримт болон õуульд үндэñлэн шиéдвэрээ гаргадаг уу?

17. Энэ шүүгч улñ тºриéн болон буñад õэлбэриéн нºлººг үл тооæ, õараат 
буñаар үéл аæиллагаа явуулдаг уу?
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Хавсралт 4. Ярилцлагын асуулт

6. Õичээл зүтгэл

Дарааõ аñуултуудад õариулаõ нь нэр дэвшигч õичээл зүтгэлтэé юу, үгүé юу 
гэдгиéг тодорõоéлоõод туñална.

1. Энэ õүн чин ñэтгэлээñээ аæилладаг уу?
2. Энэ õүн аæлын ºдºр дууññан ч гэñэн илүү цаг зарцуулан аæлаа 

амæуулаõыг õичээдэг үү? 
3. Өнгºрñºн õугацаанд энэ õүн ºдºрт õэдэн цагаар аæиллаæ ирñэн бэ? 

Түүниé ºдºрт аæилладаг цаг нь ººрчлºгдºõ магадлалтаé юу?
4. Энэ õүн аæлыг ººрºº õиéõ ба буñдад аæлааñаа шилæүүлэõ аñуудлыг õэр 

зэрэг тоõируулдаг вэ? 
5. Энэ õүн ººрт оногдñон аæил дээрээ тогтвортоé аõиц гаргаæ ирñэн үү?
6. Энэ õүн аæлаа цагт нь дууñгаõ дадалтаé юу?
7. Энэ õүн аæлынõаа бэлтгэлиéг иõэвчлэн ñаéн базааæ чаддаг уу?
8. Энэ õүн аæилдаа нямбаé, зоõион баéгуулалттаé баéæ чаддаг уу?
9. Энэ õүн буñад õүмүүñтэé õиéõээр товлоñон уулзалтаа õоéшлуулалгүé, 

цагтаа очдог уу?
Шүүгчээр аæиллаæ баéгаа нэр дэвшигчид зориулñан нэмэлт аñуулт:
10. Энэ õүн шүүõ õурлаа цагт нь эõэлдэг үү?
11. Энэ шүүгч шиéдвэр, заõирамæаа õугацаанд нь гаргадаг уу?

7. Олон нийттэй харилцах чадвар

Хуульчиéн мэргэæлиéн үéл аæиллагаанд баримтлаõ дүрэмд зааñны дагуу 
шүүгчиéн албан үүргээñ буñад үéл аæиллагаагаа õязгаарлаõ, шүүõ, олон ниéтэд 
туñтаé баéдлаар олон ниéттэé õарилцаæ чадаæ баéгаа эñэõиéг мэдэõ нь амаргүé 
юм. Дарааõ аñуултууд нь õязгаарлагдмал боловч олон ниéтиéн үéл аæиллагаанд 
зоõиõ ёñоор оролцоõ ñонирõол, õүñэл, чадвар нэр дэвшигчид баéна уу гэдгиéг 
үнэлэõэд õэрэглэгдэнэ. 

1. Энэ õүн õууль зүéн ñургуульд багшилæ баéñан уу? Эñõүл õууль зүéн 
ñургуулиаñ ººр газар багшлаõад õэр иõ цаг зарцуулñан бэ?

2. Энэ õүн ирээдүéд õууль зүéн ñургуульд багшлаõ õүñэлтэé юу? Эñõүл ººр 
боловñролын баéгууллагад?

3. Энэ õүн õууль зүéн үргэлæилñэн ñургалтын ямар нэг õичээл зааæ баéñан 
уу?

4. Энэ õүн ирээдүéд õууль зүéн үргэлæилñэн ñургалтын ямар нэг õичээл 
зааõ õүñэлтэé юу?

5. Энэ õүн аль нэг õууль зүéн ñургуульд уригдан лекц уншиæ баéñан уу?
6. Энэ õүн Ìонголын Хуульчдын õолбоонооñ буñад мэргэæлиéн аль нэг 

баéгууллагад õарьяалагддаг уу? Тиéм бол ямар баéгууллага?
7. Энэ õүн Ìонголын Хуульчдын õолбооны эñõүл ººр мэргэæлиéн 

баéгууллагын õороо, нэгæиéн үéл аæиллагаанд идэвõтэé оролцдог уу?
8. Энэ õүн Ìонголын Хуульчдын õолбоо эñõүл ººр мэргэæлиéн 

баéгууллагад лекц уншиõ õүñэлтэé юу?
9. Энэ õүн ямар нэг иргэниé, ñоёлын эñõүл ñаéн үéлиéн (ñаéн дурын) 

аæиллагаанд оролцдог уу? Тиéм бол ямар үéл аæиллагаа вэ? Уг үéл 
аæиллагаанд оролцоæ баéгаа түүниé оролцоог тодорõоéлно уу? 
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10. Энэ õүн шүүгч, ºмгººлºгч эñõүл прокуророор аæиллаæ баéõдаа 
Ìонголын Хуульчдын õолбоо болон буñад õуулиéн баéгууллагын аæлын 
õэñэг, тºñºлт аæилд оролцоæ баéñан уу? Тиéм бол тэр нь ямар аæил 
баéñан бэ? Энэ õүн ямар õэмæээгээр оролцñон бэ?

11. Íэр дэвшигчиéн чºлººт цагаараа õиéдэг зүéл, ñонирõол юу вэ? 

8. Øүүгчийн зан төлөв

Хамтын үéл аæиллагаа бол õүниé зан тºлвиéг танин мэдэõ нэн чуõал арга 
замуудын нэг. Тиéмээñ нэр дэвшигчиéн зан тºлвиéн эерэг, ñºрºг талуудыг 
илрүүлэõэд түүнтэé õамтран аæиллаæ баéñан õүмүүñ, ялангуяа удирдлагад нь 
аæиллаæ баéñан õүмүүñээñ аваõ ярилцлага чуõал үүрэгтэé баéдаг. Шүүгчиéн зан 
тºлвиéг шалгаõдаа Профеññор Ландñмэн дарааõ зºвлºгººг ñанал болгоæээ: 

Хэрэв нэр дэвшигч тэвчээргүé загнаñан, удирдлагад нь аæиллаæ баéñан 
õүнтэéгээ мууõаé õарьцñан, эрõ бүõиé этгээдиéн зүé ёñны шаардлагыг 
биелүүлээгүé, õүндлээгүé зэрэг ямар нэг тоõиолдол мэдэгдвэл би эдгээриéн 
талаар мэдээлэл ºгºгчººñ ñаéн аñууæ тодруулдаг. Энд õэрэглэгдэõ гол түлõүүр бол 
нэр дэвшигчиéг удирдлагын õувьд, удирдлагад нь аæилладаг аæилтны õувьд, õууль 
зүéн аñуудалд түүнтэé ºрñºлдºгч талын õувьд мэддэг õүмүүñиéг олæ ярилцлага 
аваõ юм. Эдгээр ярилцлага, аñуулга нь нариéн эмзэг аñуудал бºгººд эдгээриéг 
чин шударга ёñыг баримтлан гүéцэтгэõ ёñтоé. Хэрэв зан тºлвиéн аñуудлын талаар 
мэдээлэл ирвэл шалгагч туõаéн мэдээлэл нь мэдээлэгчиéн ºñ, õорñол, эñõүл гэнэт 
толгоéд нь орæ ирñэн õэвиéн буñ ñанаа бодол биш õарин æинõэнэ аñуудал мºн үү 
гэдгиéг ñаéтар шалгаæ нягтлаõ ёñтоé. Энэ нь туõаéн тоõиолдлын талаар мэддэг 
буñад õүмүүñээñ аñууæ тодруулаõад õүргэæ магадгүé.66

Шүүгчиéн зан тºлвиéг үнэлэõ ººр нэг үр дүнтэé арга бол туõаéн нэр 
дэвшигчиéн орæ баéñан шүүõ õурлын дуу бичлэгиéг ñонñоæ шалгаõ арга юм. 
АÍУ-ын Аляñка муæиéн Шүүõиéн үéл аæиллагааны зºвлºлиéн гүéцэтгэõ 
заõирал Ìарла Í. Гриéнштаéн ººриéн туршлага дээрээ үндэñлэн энэ аргыг нэр 
дэвшигчиéн зан тºлвиéг үнэлэõ õамгиéн ñаéн арга õэмээн тодорõоéлñон.67 Хэрэв 
шүүõ õуралдааны үед уураа барьæ чадаагүé, буñдыг доромæилñон зэрэг аñуудал 
илэрч баéñан нь тогтоогдвол үүниéг шалгаõ үндэñлэл болдог. Уур буõимдлаа 
зоõицуулан õянаõ чадвартаé эñэõиéг шалгаõын тулд заримдаа үнэлгээ ºгч баéгаа 
гишүүн нь нэр дэвшигчээñ илэрõиé бүдүүлэг эñõүл буõимдал тºрүүлэõүéц 
аñуултыг ñанаатаé аñууæ ямар õариу үзүүлэõиéг шалгадаг баéна.68

Шүүгчиéн зан тºлºв нь нэлээн õэдэн õувиéн зан чанарыг багтааñан ºргºн 
утгатаé оéлголт учрааñ энэ тал дээр нэр дэвшигч õэрõэн үнэлэгдэõ вэ гэдгиéг 
тодорõоéлоõын тулд õэд õэдэн аñуултыг õэрэглэæ болно.

1. Íэр дэвшигч нь ñаéн ñонñогч мºн үү?
2. Íэр дэвшигч нь амарõан уурладаг уу?
3. Íэр дэвшигч ººриéн удирдлагад аæиллаæ баéгаа болон буñад õүнтэé 

õарилцаõдаа ямагт эелдэг баéæ чаддаг уу?
4. Íэр дэвшигч õэзээ нэгэн цагт шүүõиéн шиéдвэриéг үл биелүүлэõ, 

66 Ìºн тэнд

67 Greenstein, “Evaluating Ethics and Temperament.”

68 Ìºн тэнд
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шүүõиéг үл õүндэтгэõ тоõиолдол гаргаæ баéñан уу? Тиéм бол ямар 
нºõцºл баéдалд тиéм үéлдэл, эñ үéлдэõүéг гаргаñан бэ?

5. Энэ õүн ñүрдүүлэõ, аéлгаõ, дарамтлаõ õэлбэрээр буñадтаé õарилцдаг уу?
6. Энэ õүн õэр зэрэг эвлэг вэ? Өºрººр õэлбэл буñдад дургүéцэл гомдол 

тºрүүлэõгүéгээр, тэдниé ñэтгэлиéг эмзэглүүлэõ зүéл õэлæ õиéõгүéгээр 
болгоомæтоé õандаõ õандлагатаé юу? 

7. Энэ õүн буñдыг аéлгаõ, түгшээõ, ичээõ, эвгүé баéдалд оруулаõ буñ таéван, 
ººртºº итгэлтэé баéõад нь туñалдаг уу?

8. Энэ õүн ººр ººр нºõцºл баéдалд баéгаа янз бүриéн õүмүүñтэé 
õарилцаõдаа уян õатан баéæ чаддаг уу?

9. Энэ õүн буñад õамтран аæиллагñадтаéгаа õэр õарилцаатаé вэ?
10. Энэ õүн ººриéнõºº удирдлага дор аæиллаæ баéгаа õүнтэé õүндэтгэлтэé 

õарьцдаг уу?
11. Энэ õүн õэр зэрэг õүлцэн тэвчиõ чадвартаé вэ? Өºрºº ººриéгºº õэр зэрэг 

õянадаг вэ?
Îдоо шүүгчээр аæиллаæ баéгаа õүнд тавигдаõ нэмэлт аñуултууд:
12. Энэ õүн ºмгººлºгчиéн гаргаæ баéгаа үндэñлэл болон гэрчиéн мэдүүлэгт 

анõаарал õандуулдаг уу?
13. Энэ õүн үéл баримтыг дуулиан болгоæ ярьдаг уу? Өºрººр õэлбэл, үéл 

баримтад буñдын анõаарлыг татаõын тулд цочирдоæ ñэртõиéм үг, 
ºгүүлбэр ашиглаõ, эñõүл үéл баримт, үéл явдлыг бодит баéдлааñ нь илүү 
муу, эñõүл õурцатган õаруулаõ замаар буñдын анõаарлыг татдаг уу?

14. Энэ õүн шүүõэд үéл аæиллагаа явуулаõдаа õүч түрэн заõиргаадаõ арга 
барил õэрэглэдгээрээ алдартаé юу? Шүүõиéг үл õүндэтгэñэн гэñэн 
заõирамæиéг баéвал зоõиõ õэмæээнээñ нь õэтрүүлэн гаргадаг уу?

15. Зан тºлвиéн чанарууд нь шүүгчээр аæиллаõ шаардлагад ниéцэõгүé баéна 
гэæ дээд шатны шүүõээр буруутгагдаæ баéñан уу?

16. Энэ õүн биеэ тооñон ааш гаргадаг уу, ººриéгºº буñдааñ илүү чуõал гэæ 
үздэг үү?

17. Энэ õүн дур зоргоороо аашилдаг уу? Энэ õүн уõаалаг үндэñлэлд 
тулгуурлаагүé бºгººд заримдаа шударга буñ үéлдэл, эñ үéлдэõүé, 
шиéдвэр гаргадаг уу?

18. Энэ õүн амарõан уурладаг уу?

9. Õамтран ажиллах чадвар

Хамтран аæиллаõ чадварыг õэмæиõэд õялбар биш. Даваõ шатны шүүгчид 
нэр дэвшñэн шүүгчиéн эñõүл ºмгººлºгчиéн õамтран аæиллаõ чадварыг зºвõºн 
тэдниé аæлын õэв маягааñ бүрэн мэдэõ боломæгүé. Гэõдээ шүүгчиéн зан 
тºлвиéн чанаруудыг илрүүлэõтэé адил маягаар аæиглаõ боломæ биé. Хамтран 
аæиллаõ чадварыг үнэлэõэд õэрэгтэé аñуултуудын иõэнõ нь õуульч мэргэæлиéн 
үéл аæиллагаа явуулæ ирñэн арга зам, õэв маягтаé õолбоотоé. Аæлыг амæилттаé 
гүéцэтгэæ, õэрэг, маргааныг зоõиñтоé, үр дүнтэé шиéдвэрлэæ ирñэн аливаа 
туршлагыг õамтран аæиллаõ чадварын илрэл гэæ үзэõ үндэñтэé. Учир нь ººриéн 
болон ºрººлиéн үзэл бодлыг зºв õоñлуулаõ, буñдыг õүндэтгэõ, аñуудалд үнэнч 
õандаõ чадвар зэрэг õамтран аæиллаõ чадварыг илэрõиéлэõ олон чанарууд зºвõºн 
үéл аæиллагааны явцад илэрч, биеллээ олæ баéдаг. Буñадтаé эв дүéгээ олæ 
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õамтран аæиллаõ чадвар нь бүõ шатны шүүгчид баéõ ёñтоé чуõал чанар юм. Доорõ 
аñуултууд нь нэр дэвшигчиéн õамтран аæиллаõ чадварыг тодорõоéлоõод дºõºм 
үзүүлэõ зорилготоé.

1. Энэ õүн ñаéн ñонñогч мºн үү?
2. Энэ õүн ººриéнõººñºº зºрүүтэé үзэл баримтлалтаé õүниé үзэл бодлыг 

õүндэтгэдэг үү?
3. Энэ õүн õүнтэé ярилцаõдаа ноёлоõ, зонõилоõ õандлагатаé юу?
4. Энэ õүниéг итгүүлэн үнэмшүүлэõ замаар баéр ñууриéг нь ººрчлºõ 

боломæтоé юу?
5. Энэ õүн шүүмæлэлиéг зºв õүлээн авч чаддаг уу? Энэ õүн буñдыг 

бүтээлчээр шүүмæилæ чаддаг уу?
6. Энэ õүн ººриéн үзэл бодолдоо муéõраар (үндэñлэлгүéгээр) õатуу зогñдог 

юм шиг õарагддаг уу?
7. Энэ õүн ººриéн одоогиéн эñõүл ºмнºõ аæил олгогчдоо үнэнч гэдгээ 

õаруулñан уу?
8. Энэ õүн õамтран аæиллагñад болон ººриéн удирдлага дор аæиллаæ буé 

õүмүүñиéн талаар ямар бодол, оéлголттоé баéдаг вэ? Түүниé õамтран 
аæиллагñад болон удирдлагад нь аæиллагñад энэ õүниé талаар ямар 
бодол, оéлголттоé вэ? 

10. Øийдэмгий чанар

Шиéдэмгиé зан бол шалгаõад амаргүé чанаруудын нэг. Зарим õүмүүñ 
шүүõиéн шиéдвэр гаргаõ үүргиéг õэрõэн биелүүлэõ нь туõаéн õүниé õувиéн 
зан чанартаé шууд õолбоотоé гэæ үздэг бол буñад нь ººр бодолтоé баéдаг. Íэр 
дэвшигч шиéдэмгиé зантаé эñэõиéг тодорõоéлоõод дºõºм болоõ зорилгоор 
дарааõ аñуултуудыг ñанал болгоæ баéна. 

1. Энэ õүн шиéдвэр гаргаæ чаддаг уу?
2. Энэ õүн ººриéн шиéдвэртээ õатуу зогñоõ итгэл үнэмшилтэé юу?
3. Энэ õүн õянан шиéдвэрлэõ аæиллагааг удирдан явуулаõдаа тууштаé баéæ 

чадаõ уу? 
Шүүгчээр аæиллаæ баéгаа нэр дэвшигчид зориулñан нэмэлт аñуултууд:
4. Энэ õүн ººриéн õарьяаллын õэргүүдиéг õянан шиéдвэрлэõ аæиллагааг 

урагш аõиулæ чаддаг уу? 
5. Энэ õүн шүүõэд õэрэг õянан шиéдвэрлэõ аæиллагааг удирдан явуулаõдаа 

тууштаé юу?

11. Удирдан зохион байгуулах чадвар

Аль ч шатны шүүгчид, ялангуяа Ерºнõиé шүүгчид нэн шаардлагатаé 
чадваруудын нэг нь удирдан зоõион баéгуулаõ авьяаñ. Уг авьяаñ, чадварыг олон аргаар 
тодорõоéлæ болно. Дарааõ аñуултууд нь нэр дэвшигч удирдан зоõион баéгуулаõ 
авьяаñтаé юу, үгүé юу гэдгиéг үнэлэõэд зориулагдñан болно.

1. Энэ õүн тулгамдñан аñуудлыг логиктоé, ñаéн зоõион баéгуулалттаéгаар 
шиéдвэрлэдэг үү?

2. Энэ õүн үр ашигтаé удирдаæ чаддаг уу? Энэ õүн ямар нэг ºмгººллиéн 
нºõºрлºл (õуулиéн фирм, ºмгººллиéн товчоо зэрэг), заõиргааны 
баéгууллага, эñõүл иргэниé, ñаéн үéлиéн, ñоёлын баéгууллага, бүлэгт 



123

Хавсралт 4. Ярилцлагын асуулт

удирдаõ, манлаéлаõ үүрэг гүéцэтгэæ аæиллаæ баéñан уу? 
3. Энэ õүн ямар нэг õууль зүéн, иргэниé, ñаéн үéлиéн эñõүл ñоёлын үéл 

аæиллагааг удирдан явуулаõдаа манлаéлаõ ур чадвартаé гэдгээ õаруулæ 
баéñан уу

4. Энэ õүн цагаа үр ашигтаé зарцуулдаг уу?
5. Энэ õүн буñдад аæил шилæүүлэõ чадвартаéгаа õаруулñан уу? Энэ õүн 

буñдад ямар аæлыг шилæүүлэõ вэ гэдэг дээр ñаéн шиéдвэр гаргаæ чаддаг 
уу? Энэ õүн туõаéн аæлыг õэнээр õиéлгэõ, õэнд шилæүүлэõ вэ гэдгиéг 
оновчтоé шиéдэæ чаддаг уу? 

6. Энэ õүниé материал, бичиг баримт, эмõ цэгцтэé баéæ чаддаг уу? Энэ 
õүн õэрэгтэé цагт õэрэгтэé материал, бичиг баримтаа õялбарõан олæ 
ашиглаæ чаддаг уу? 

Шүүгчээр аæиллаæ баéгаа нэр дэвшигчид тавиõ нэмэлт аñуултууд:
7. Энэ õүн шүүõ õуралдааны танõимд цагаа зоõиñтоé ашигладаг уу?
8. Энэ õүн ººриéн õарьяалан шиéдвэрлэõ õэргүүдиéг õянан шиéдвэрлэõ 

аæиллагааг үр ашигтаé явуулдаг уу? 

12. Õүмүүстэй харилцах чадвар

Харилцааны чадвар нь шүүгчиéн удирдлагад аæиллаæ баéгаа õүмүүñ, 
шүүõиéн заõиргааны аæилтнууд, Хуульчдын õолбооны эñõүл буñад шугамаар 
õамт аæиллаæ баéгаа õуульчид болон олон ниéтиéн тºлººлºгчидтэé õамтран 
аæиллаõад ямагт шаардагдаæ баéдаг. Шүүгчиéн үг яриа, доõио зангаа, үéл õºдлºл, 
үлгэрлэл, буñдыг оéлгоõ чадвар зэрэг нь түүниé õарилцааны ур чадварыг õаруулæ 
баéдаг. Íэр дэвшигчиéн эзэмшñэн баéвал зоõиõ õарилцааны чадваруудыг 
тодорõоéлоõод чиглэñэн дарааõ аñуултуудыг ñанал болгоæ баéна. 

1. Энэ õүн аæилтныõаа гүéцэтгэæ баéгаа үүрэгт аæилд зоõиñтоé аргаар 
õяналт тавьæ чаддаг уу? Энэ õүн аæилтныõаа аæил үүргиéн гүéцэтгэлиéн 
түвшинг ººрт нь тогтмол õэлдэг үү? 

2. Энэ õүн буñдад урам зориг ºгч, дэмæдэг үү? Энэ õүн ººриéн аæилтныг 
ñургадаг уу? 

3. Энэ õүн ººриéн удирдлагад аæиллаæ баéгаа аæилтныõаа гаргаñан алдаа, 
õаéõрамæгүé баéдлын тºлºº õариуцлага õүлээæ (õариуцлага õүлээõ ёñтоé 
гэдгээ õүлээн зºвшººрч) баéñан уу? 

4. Энэ õүн зуучлал явуулаõ авьяаñтаé юу? Энэ õүн õүмүүñиéг õарилцан буулт 
õиéõ талаар ятган үнэмшүүлæ чадаõ уу? 

5. Энэ õүн гаргаæ баéгаа шиéдвэрээ үг, үéлдэл, дуу õоолоé, доõио зангаа, 
гадаад тºрõ баéдлаараа давõар нотлон õаруулæ чаддаг уу?

6. Энэ õүн ам, аæлын нэгдэлтэé баéæ чаддаг уу?
7. Энэ õүн буñдын баéр баéдал, ñэтгэл ñанааг гярõаé аæиглаæ, мэдэрч 

чаддаг уу?
8. Энэ õүн манлаéлаõ үүрэг гүéцэтгэæ баéõ явцдаа ñºргºлдºгч талуудын 

õооронд зуучлал явуулæ баéñан уу?

13. Бодитой, ухаалаг хандах

Íэр дэвшигчиéн аñуудалд бодитоé, уõаалаг õандаõ баéдлыг үнэлэõиéн тулд 
дарааõ аñуултуудад анõаараõ нь зүéтэé: 
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1. Энэ õүн зºвõºн õүñэл, тачаал, уур зэрэг ñэтгэл õºдлºлдºº заõирагддаг уу?
2. Энэ õүн ºñºрõºг үү?
3. Энэ õүн ñэтгэл õºдлºлиéн аñуудлаа зоõицуулæ, уõаалаг баéæ чаддаг уу?
4. Энэ õүн муõар ñүñэгтэé юу? Тиéм бол мэргэæлиéн үéл аæиллагаанд нь 

муõар ñүñэг нºлººлдºг үү?
5. Энэ õүн аñуудалд дур зоргоороо õанддаг уу?
6. Энэ õүн аливаа зүéлд үндэñлэлтэé õандаæ чаддаг уу?
7. Энэ õүниé бичñэн зүéлñ нь үндэñлэл ñаéтаé, итгэл үнэмшил тºрүүлэõүéц 

үү? 
8. Энэ õүн нотлоõ баримтыг үнэлэõдээ бодитоé õанддаг уу?
9. Энэ õүн õуулиéг үндэñлэлтэé ñаéн таéлбарлаæ чаддаг уу? 
10. Энэ õүн ñэргэлэн үү?
11. Энэ õүн шударга õамтын аæиллагааны зарчмуудыг õүлээн зºвшººрдºг 

үү? Буñдын иéм ñаналыг õүлээн зºвшººрдºг үү? Эдгээр зарчмыг чин 
үнэнчээр биелүүлдэг үү? 

12. Энэ õүн ººрт буé давуу талдаа дулдуéдан буñад õүмүүñт шударга буñ 
õандаæ баéñан уу?

13. Энэ õүн õуулиар болон ёñ зүéгээр õүлээñэн зүé ёñны үүргээ биелүүлдэг үү?

14. Íийгмийн ухамсар

Íиéгмиéн уõамñрыг үнэлæ õэмæиõ нь туéлын амаргүé аñуудлын нэг. Хувь 
õүниé туршлага, үéл аæиллагааг үнэлэõ боломæтоé ч ниéгмиéн уõамñар гэдэг 
нь õувь õүниé зан чанар гэõээñээ илүү эрõ зүéн филоñофитоé нягт õолбоотоé 
уõагдаõуун. Тиéмээñ дарааõ аñуултууд нь зºвõºн ерºнõиé чиглэл маягаар ºгч буé 
зºвлºмæ юм. Эдгээр зºвлºмæиéг нэр дэвшигчиéн ниéгмиéн уõамñрын талаар 
дүгнэлт гаргаõад шиéдвэрлэõ нотолгоо, нотлоõ баримт болоõ яв цав зүéл õэмээн 
үзэõгүé баéõыг õүñье. 

1. Энэ õүн õүниé эрõ, эрõ чºлºº, õуулиéн заñаглал, шударга ёñ, ардчилал, 
шүүõиéн бие дааñан баéдал зэрэг үндñэн õуулиéн ардчиллын үнэт 
зүéлñиéг итгэл үнэмшлээ болгоæ чадñан уу? Эдгээр үнэт зүéлñэд үнэнч 
тºдиéгүé эдгээриéг õамгаалаõад манлаéлаõ чадвартаé юу?

2. Энэ õүн ниéгмиéн болон ёñ ñуртаõууны ºндºр õариуцлагатаé гэæ 
аæиглагддаг уу? 

3. Энэ õүн тºлбºриéн чадваргүé иргэнд үнэ тºлбºргүé õууль зүéн 
үéлчилгээ үзүүлэõ зэрэг ниéтэд туñтаé мэргэæлиéн үéл аæиллагаанд 
оролцоæ баéñан уу? Энэ нь ямар үéл аæиллагаа баéñан бэ?

4. Энэ õүн эрõ зүéн онол, филоñофи, түүõиéн талаар мэдлэг, оéлголттоéгоо 
õаруулæ баéñан уу?
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Хавñралт 5. Шүүõиéн ерºнõиé зºвлºлиéн (Шүүõиéн 
мэргэшлиéн õорооны) гишүүниé таéлангиéн 
загвар69

(нууцлалтаé)

ХЭÍД:
[Даргын нэр]
Шүүõиéн ерºнõиé зºвлºл (Ìэргэшлиéн õорооны дарга)

ХЭÍЭЭС
[Үнэлгээ õиéñэн гишүүниé нэр]

ÍЭР
[Íэр дэвшигчиéн нэр]

ШҮҮХ
[Íэр дэвшñэн шүүõиéн нэр]

ХАЯГ
[Аæлын õаяг]
[Гэриéн õаяг]

ТӨРСӨÍ ӨДӨР, ГАЗАР

БÎЛÎВСРÎЛ
[Тºгññºн иõ, дээд ñургууль, коллеæ, боловñролын зэрэг, тºгññºн огноо зэргиéн 
æагñаалт]

ÌЭРГЭЖЛИЙÍ АЖИЛ
[Хуулиéн фирм, ºмгººллиéн нºõºрлºл, заñгиéн газрын баéгууллага зэрэг 
мэргэæлиéн аæлыг æагñааæ, товч тодорõоéлолт, огноог бичнэ]

ÌÎÍГÎЛЫÍ ХУУЛЬЧДЫÍ ХÎЛБÎÎÍЫ ГИШҮҮÍЧЛЭЛ БÎЛÎÍ ШҮҮХЭД 
ТӨЛӨӨЛӨХ ЭРХ
[Ìонголын õуульчдын õолбоонд гишүүн болñон болон шүүõэд тºлººлºõ эрõээ 
нээлгэñэн огноо]

ЦЭРГИЙÍ АЛБА
[Цэргиéн цол, õугацаанааñ ºмнº õалагдñан бол түүниé шалтгаан, õалагдñан огноо]

69 Энэ õавñралтад АÍУ-ын Холбооны шүүõиéн шүүгчид нэр дэвшигчиéн талаарõ таéлангиéн 
загварыг орчуулñан. Үүнтэé адил нариéвчилñан ñудалгаанд тулгуурлаñан таéланг Ерºнõиé 
зºвлºлиéн (эñõүл Шүүõиéн мэргэшлиéн õорооны) гишүүн бичиæ буñад гишүүддээ тарааæ, уг 
таéланд тулгуурлан нэр дэвшүүлэõ аæиллагаа õиéдэг болоõ нь мерит зарчимд илүү ниéцнэ. 
American Bar Association, “ABA Standing Committee on the Federal Judiciary: What It Is and How It 
Works,” 23–26.
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ÌЭРГЭЖЛИЙÍ ХАРИУЦЛАГЫÍ ТҮҮХ
[Ìэргэæлиéн õариуцлага (ёñ зүéн зºрчил) õүлээæ баéñан бол түүниéг тодорõоéл. 
Íэр дэвшигчиéн ºргºдºлд дурдñан мэргэæлиéн õариуцлагыг бичиæ, нэр 
дэвшигчиéн зºвшººрлиéн үндñэн дээр Ìэргэæлиéн õариуцлага õүлээлгэõ эрõ 
бүõиé этгээдээñ нэр дэвшигчиéн õүлээæ баéñан мэргэæлиéн õариуцлагыг лавлана. 
Үнэлгээ õиéæ баéгаа гишүүн нь мэргэæлиéн õариуцлагын талаар мэргэæлиéн 
õариуцлага õүлээлгэõ эрõ бүõиé этгээдиéн тºлººлºгч болон нэр дэвшигчтэé 
ярилцаæ болно.]

ХЭВЛЭЛ ÌЭДЭЭЛЭЛ
[Цаõим õуудаñ, ñонин болон буñад õэвлэлд нэр дэвшигчиéн талаар õэрõэн бичñэн 
талаар õиéñэн дүн шинæилгээ]

ЗӨВЛӨÌЖ
[“бүрэн õангалттаé,” “õангалттаé,” “õангалтгүé”]

ЯРИЛЦЛАГА ӨГСӨÍ ХҮÌҮҮСИЙÍ ХҮСÍЭГТ
[Үнэлгээ õиéñэн гишүүн нь õолбоо барьñан бүõ õуульчид, шүүгчид, буñад 
õүмүүñиéг багтааñан õүñнэгт õиéõ бºгººд ярилцлага авñан эñэõээ мэдээлнэ. 
Ярилцлага ºгñºн õүн нэр дэвшигчиéн ºргºдºлд бичигдñэн эñэõиéг õүñнэгтэд 
тэмдэглэнэ. Энэ нь Шүүõиéн мэргэшлиéн õороо нэр дэвшигчиéн ºргºдºлд 
тодорõоéлñон бүõ õүмүүñтэé õолбоо барьñан эñэõиéг õараõад туñална. Íэр 
дэвшигч ºргºдºлдºº тодорõоéлон бичиæ ºгñºн бүõ õүмүүñтэé õолбоо бариõыг 
Шүүõиéн мэргэшлиéн õороо чармаéõ õэрэгтэé.]

ЯРИЛЦЛАГЫÍ ТÎВЧЛÎЛ
[Энэ õэñэгт нэр дэвшигчиéн õууль зүéн мэдлэг, ур чадвар, мэргэæлиéн ёñ зүé, зан 
тºлвиéн талаар õуульч, шүүгч, буñад õүмүүñтэé õиéñэн нууцлагдñан ярилцлагын 
товч агуулгыг бүрэн бичнэ. Үүнд ярилцлага ºгºгчиéн нэр, тодорõоéлолт 
(õуульчиéн нэр, ºмгººллиéн нºõºрлºл, мэргэæлиéн үéл аæиллагаа явуулдаг 
газар зэрэг), түүниé нэр дэвшигчиéн талаар ºгñºн эерэг, ñºрºг бүõ таéлбар 
зэргиéг багтаана. Íэр дэвшигчиéн õууль зүéн мэдлэг, анализ õиéõ, үндэñлэл 
гаргаõ, шиéдвэр гаргаõ чадвар зэргиéн талаар ярилцагчааñ аñууñан баéна. Хэрэв 
ñºрºг таéлбар ºгñºн бол туõаéн ñºрºг мэдээллиéг мэдэõ буñад õүн, эõ ñурвалæиéг 
нэрлэõиéг ярилцагчааñ õүñнэ. Бүõ ñºрºг таéлбар дээр õяналтын ярилцлага, 
ñудалгааг нэмæ õиéнэ. Бүõ ñºрºг таéлбарын талаар нэр дэвшигчтэé ганцаарчлан 
ярилцаõ бºгººд уг ярилцлагын товчлолыг багтаана. Шүүõиéн мэргэшлиéн õороо 
нь нэргүé эñõүл аñуугаагүé баéõад ºгñºн нотолгоогүé мэдээллиéг ашиглаõгүé.]

ШҮҮГЧИД
[Үнэлгээ õиéæ баéгаа гишүүн нь нэр дэвшигчиéн õууль зүéн мэдлэг, ур чадвар, 
ёñ зүé, зан тºлвиéн талаар мэддэг анõан, давæ заалдаõ, õяналтын шатны шүүõиéн 
шүүгчидтэé õолбоо барина.]

ХУУЛЬЧИД
[Íэр дэвшигчиéн ºргºдºлд дурдагдñан õуульчид (эñрэг талын õуульч, õамтрагч 
õуульч зэрэг), мºн нэр дэвшигчиéн õууль зүéн мэдлэг, ур чадвар, ёñ зүé, зан 
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тºлвиéн талаар мэддэг Ìонголын Хуульчдын Холбооны ñалбар бүриéг тºлººлñºн 
õуульчид, õууль зүéн ñургуулиéн багш, нэр õүндтэé õуульчид зэргиéг багтаана. ]

БУСАД
[Íэр дэвшигчиéн удирдлага доор аæиллаæ баéñан õүн, шүүõиéн аæилтан, олон 
ниéтиéн тºлººлºл зэрэг õуульч биш õүмүүñтэé иõэнõдээ ярилцлага õиéдэг.]

БИЧЛЭГ
[Энэ õэñэгт нэр дэвшигчиéн бичлэгиéн бүрэн тодорõоéлолтыг багтааõ бºгººд нэр 
дэвшигчиéн бичлэгиéн õэв маяг, оéлгомæтоé баéдал, õууль зүéн анализ зэргиéг 
үнэлнэ. Íэр дэвшигчээñ ºгñºн бичлэгиéн æишээнээñ гадна õууль зүéн ñэтгүүл, 
ñонин зэрэг олон ниéтиéн õэвлэл мэдээллиéн эõ ñурвалæ болон буñад õуульчдааñ 
цуглуулñан бичлэгээñ õуулбарлан оруулна.]

ÍЭР ДЭВШИГЧТЭЙ ХИЙСЭÍ ЯРИЛЦЛАГЫÍ ТÎВЧЛÎЛ
[Энэ õэñэгт нэр дэвшигчтэé õиéñэн ярилцлагын гол агуулгыг бүрэн бичнэ. Энд 
ярилцñан бүõ аñуудал, үнэлгээ ºгñºн гишүүниé ñэтгэгдэл, буñад этгээдтэé õиéñэн 
ярилцлагын үед õүлээн авñан ñºрºг таéлбарт ºгñºн õариу зэргиéг багтаана. Хэрэв 
нэр дэвшигч нь шүүгч бол ашиг ñонирõлын зºрчил, татгалзлын аñуудал дээр 
онцгоé анõаараõ õэрэгтэé.]

ДҮГÍЭЛТ БА ЗӨВЛӨÌЖ
[Энэ õэñэгт үнэлгээ ºгñºн гишүүн нь нэр дэвшигчиéг үнэлэõ явцад цуглуулñан бүõ 
мэдээллээñ гарñан дүгнэлтээ танилцуулæ, үнэлгээниé дарааõ гурван чанñааны аль 
нэгиéг ñонгоõыг зºвлºнº: “бүрэн õангалттаé,” “õангалттаé,” “õангалтгүé.” Энэ 
зºвлºмæ нь үнэлгээ ºгñºн гишүүниé нариéвчлан гаргаñан үндэñлэлд тулгуурлаñан, 
нэр дэвшигчиéн бичлэг, ярилцлагааñ иõэвчлэн ишилñэн, шүүгчээр аæиллаõ 
мэдлэг, ур чадвар, ёñ зүé, зан тºлºвт õиéñэн дүн шинæилгээг туñгаñан баéõ ёñтоé.]

ÍÎТЛÎХ БАРИÌТ
[Íэр дэвшигчиéн ºргºдºл]
[Хºрºнгº орлогын мэдүүлэг (олон ниéтэд нээлттэé õэñэг нь)]
[Жишээ бичлэгиéн õуулбар, ºгүүлэл, ниéтлэл зэрэг]
[Ìонголын Хуульчдын õолбоонооñ нэр дэвшигчиéн мэргэшил, ур чадвар, нэр 
õүндиéн талаар гаргаñан дүгнэлт]70

[Шүүõиéн мэргэшлиéн õороонооñ нэр дэвшигчиéн талаар ºмнº нь гаргаæ баéñан 
таéлан]

70 2002 оны Шүүгчиéн эрõ зүéн баéдлын туõаé õуулиéн 12.2 дугаар зүéл.
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Хавñралт 6. Шүүõиéн мэргэшлиéн õорооны гишүүниé 
ёñ зүéн болон ашиг ñонирõлын зºрчлººñ 
урьдчилан ñэргиéлэõ дүрэм (2014) 
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ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх дүрэм (2014) 
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ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх дүрэм (2014) 
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Хавсралт 7. Шүүхийн мэргэшлийн хорооны гишүүний ёс зүйн дүрэм  
(шинэчилсэн найруулгын төсөл)

Хавñралт 7. Шүүõиéн мэргэшлиéн õорооны гишүүниé ёñ 
зүéн дүрэм (шинэчилñэн наéруулгын тºñºл)71

1 дүгээр зүйл. Шүүхийн мэргэшлийн хорооны чиг үүрэг

1. Шүүõиéн мэргэшлиéн õороо (цаашид “õороо” гэõ) нь урьдчилан 
тодорõоéлñон, бодитоé шалгуурын дагуу нэр дэвшигч Ìонгол Улñын шүүõиéн 
шүүгчээр аæиллаõ болзол, шаардлагыг õангаñан эñэõ талаар үнэлгээ ºгнº. 

2. Хороо нь шүүгчид нэр дэвшигчиéн õууль зүéн мэдлэг, ур чадвар, шүүгчиéн 
ёñ зүé, зан тºлвиéг шалгаñан мэргэæлиéн үнэлгээгээр Шүүõиéн eрºнõиé зºвлºл, 
Ерºнõиéлºгчиéн тамгын газрыг õангана.

2 дугаар зүйл. Хороонд итгэх олон нийтийн итгэлийг хадгалах, дэмжих

1. Шүүõиéн мэргэшлиéн õорооны гишүүн (цаашид “õорооны гишүүн” гэõ) 
гишүүниé үүргээ биелүүлэõдээ тºвиéг ñаõиõ, õараат буñ, зарчимч, бодитоé, уõаалаг 
баéõ, шударга ёñыг эрõэмлэõ, õүниé эрõэм чанар, эрõ, эрõ чºлººг õүндэтгэõ, õууль 
дээдлэõ, ялгаварлан гадуурõаõгүé баéõ, Шүүõиéн мэргэшлиéн õорооны бие дааñан 
баéдлыг õүндэтгэõ, õамгаалаõ зарчмыг чанд баримтлаõ бºгººд эдгээр зарчмыг 
õэрэгæүүлэõ үéл аæиллагааг дэмæинэ.

2. Хорооны гишүүн нь õууль болон энэ дүрмиéг биелүүлнэ.
3. Хорооны гишүүн нь аливаа этгээд, олон ниéттэé õарилцаõдаа 

мэргэæлиéнõээ нэр õүндиéг эрõэмлэн, õүлээцтэé, õүндэтгэлтэé õандана. Шүүõиéн 
мэргэшлиéн õорооны гишүүниé аæил үүргиéн õарилцаа нь буñдад õүндэтгэл 
тºрүүлэõүéц баéна. 

4. Хорооны гишүүн нь зоõиñгүé баéдал гаргаõгүé баéõ, эñõүл тиéнõүү 
оéлгогдоõооñ ñэргиéлнэ.

3 дугаар зүйл. Хорооны гишүүний хараат бус байдал

1. Хорооны гишүүн нь õорооны үéл аæиллагааг õараат буñаар явуулаõ тºдиéгүé 
õорооны буñад гишүүниé õараат буñ баéдалд õүндэтгэлтэé õандана. 

2. Ерºнõиéлºгчиéн тамгын газар, Шүүõиéн ерºнõиé зºвлºл болон буñад 
аливаа этгээд õорооны үéл аæиллагаанд õºндлºнгººñ нºлººлºõ, оролцоõыг 
õориглоно. 

3. Хууль, æурмаар зºвшººрºгдñºн эрõ бүõиé баéгууллага, албан тушаалтнааñ 
буñад этгээдэд õорооны үéл аæиллагааны талаар мэдэгдэõ, таéлагнаõ ёñгүé.

4. Энэ дүрэмд зааñан õориглолтыг зºрчиõиéг гишүүнээñ шаардñан, ятгаñан 
аливаа оролдлогыг õорооны гишүүн õороонд даруé мэдэгдэнэ. 

71 Зоõиогч энэõүү дүрмиéн тºñлиéг 2014 оны 1-р ñарын 10-д бэлэн болгоæ Ìэргэшлиéн õорооны 
аæлын албанд õүлээлгэн ºгñºн юм. Энэõүү тºñлиéг боловñруулаõдаа Ìонгол Улñын õууль 
тогтоомæ, Хуульчиéн мэргэæлиéн үéл аæиллагаанд баримтлаõ дүрэмд тулгуурлаõын зэрэгцээ 
Ìэргэæлиéн õорооны гишүүниé бүрэн эрõиéн онцлог шинæүүдиéг туñгаñан. Ìºн буñад орны 
адил тºñтэé чиг үүрэг бүõиé õороонуудын ёñ зүéн дүрмиéг æишиг болгоñон. 
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4 дүгээр зүйл. Мэргэжлийн шаардлага хангасан байх

1. Хорооны гишүүн нь гишүүниé үүргээ гүéцэтгэõэд шаардлагатаé õууль зүéн 
мэдлэг, ур чадвартаé баéна.

2. Хорооны гишүүн нь мэргэæлиéн ºндºр түвшинд үéл аæиллагаа явуулаõын 
тºлºº мэдлэг, ур чадвараа таñралтгүé дээшлүүлæ, ººриéгºº баéнга õºгæүүлнэ. 

3. Хорооны гишүүн нь шүүгчиéг ñонгон шалгаруулаõ аæиллагааны талаарõ 
ñургалтад õамрагдаõ үүрэгтэé бºгººд õолбогдоõ õууль тогтоомæ, шүүõиéн 
шиéдвэр, эрдэм шинæилгээниé бүтээл, гарын авлагыг ñудлаõ талаар идэвõ 
ñанаачлагатаé аæиллана.

5 дугаар зүйл. Хичээл зүтгэл гаргах

1. Хорооны гишүүн нь õорооны үéл аæиллагаандаа чин ñэтгэлээñээ õандаõ 
бºгººд õүчин чармаéлт гаргаæ, нямбаé, шуурõаé, õариуцлагатаé, зоõион 
баéгуулалттаé аæиллана. 

6 дугаар зүйл. Хорооны гишүүний үүргээ чухалчлах

1. Хорооны гишүүн нь õорооны гишүүниé үүргээñ буñад үéл аæиллагаа 
болон õувиéн амьдралдаа гишүүниé үүрэгтэéгээ зºрчилдºõ нºõцºл баéдал биé 
болгоõооñ заéлñõиéнэ.

7 дугаар зүйл. Хувийн дотно харилцаанаас зайлсхийх

1. Хорооны гишүүн нь ººриéн албан үүргиéн дагуу оролцоæ баéгаа шүүгчиéг 
ñонгон шалгаруулаõ аæиллагааны оролцогчтоé õувиéн дотно õарилцаа үүñгэæ 
болоõгүé.

8 дугаар зүйл. Хорооны гишүүний үүрэгтэй холбоотой мэдээлэл

1. Хорооны гишүүн нь ººриéн албан үүрэгтэé õолбоотоé õудал, 
тººрºгдүүлñэн агуулгатаé, õорооны нэр õүндиéг гутааñан, эñõүл шүүгчид нэр 
дэвшигчиéг үнэлэõ аæиллагаанд ñºргººр нºлººлºõ мэдээлэл õиéõиéг õориглоно.

2. Хорооны гишүүн нь олон ниéтиéн мэдээллиéн õэрэгñэл, цаõим ñүлæээ 
ашиглаõдаа õолбогдоõ õууль, энэ дүрмиéг зºрчиõиéг õориглоно.

9 дүгээр зүйл. Хорооны гишүүний тангараг

1. Хорооны гишүүн бүрэн эрõээ õэрэгæүүлæ эõлэõээñ ºмнº дарааõ 
тангарагиéг ºргºнº: “Би Шүүõиéн мэргэшлиéн õорооны гишүүниé үүргээ 
үнэнчээр гүéцэтгэæ, шүүгчид õэн нэгниéг нэр дэвшүүлэõтэé õолбогдуулан аливаа 
баéгууллага, албан тушаалтан, иргэн, буñад этгээдээñ мºнгº, буñад үнэ бүõиé зүéл, 
туñламæ, дэмæлэг, давуу баéдлыг шууд эñõүл шууд буñаар õүлээн аваõгүé, õүлээн 
зºвшººрºõгүé; шүүгчээр аæиллаõ болзол, шаардлагыг õангаñан нэр дэвшигчиéг 
шүүгчиéн албан тушаалд нэр дэвшиõ, шүүгчээр аæиллаõыг дэмæиæ, шүүгчиéн 
албан тушаалд тавигдаõ болзол, шаардлагыг õангалттаé õангаæ чадна гэæ итгэæ 
баéгаа нэр дэвшигчиéг нэр дэвшүүлэõээр ñаналаа ºгнº гэдгиéг ард түмэндээ 
батлан тангараглая.”
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Хавсралт 7. Шүүхийн мэргэшлийн хорооны гишүүний ёс зүйн дүрэм  
(шинэчилсэн найруулгын төсөл)

10 дугаар зүйл. Хорооны гишүүний албан тушаалыг  
урвуулан ашиглахгүй байх

1. Хорооны гишүүн нь ººриéн эñõүл буñдын õувиéн ашиг ñонирõлыг õангаõ 
зорилгоор õорооны гишүүниé албан тушаалын нэр õүндиéг урвуулан ашиглаõ, 
эñõүл буñад этгээдэд тиéнõүү ашиглаõ зºвшººрºл олгоõыг õориглоно. 

2. Хорооны гишүүн нь тºлбºр, õураамæааñ чºлººлºгдºõ зэргээр ººртºº эñõүл 
буñдад давуу баéдал олæ аваõ зорилгоор албан тушаалаа ашиглаõ, эñõүл тиéнõүү 
ашиглаõыг завдаõыг õориглоно. 

3. Хорооны гишүүн ººриéнõ нь эñõүл õорооны буñад гишүүниé үéл 
аæиллагаа, шиéдвэрт нºлººлºõ аливаа бэлэг, шан õарамæ эñõүл буñад үнэ 
бүõиé зүéл аваõыг оролдоõ, ятгаõ, эñõүл õүлээн авч болоõгүé. Энэ õэñэгт зааñан 
õориглолт нь õорооны гишүүн ниéтиéн албанд аæиллаñныõаа тºлºº õүлээн авч 
баéгаа ниéтиéн албаны шагналд õамаараõгүé.

4. Хорооны гишүүн нь õорооны үéл аæиллагаатаé õолбогдуулан аливаа õºлñ, 
тºлбºр авч болоõгүé. 

5. Хорооны гишүүн албан үүргиéн дагуу õүлээн авñан эõ үүñвэр, ºмч, мºнгºн 
õºрºнгиéг зºвõºн õууль болон дүрэмд зааñан æурмын дагуу уõаалгаар ашиглана. 

11 дүгээр зүйл. Нууцлал 

1. Хорооны гишүүн үүргээ гүéцэтгэõ явцад олæ мэдñэн, эñõүл ººрт нь 
итгэмæлэн мэдэгдñэн тºр, баéгууллага, эñõүл õувь õүниé нууцыг чанд õадгална.

2. Хорооны гишүүдиéн зºвлºгººниé нууцлалыг чанд õадгална. 
3. Энэ дүрэмд ººрººр заагаагүé бол дарааõ мэдээллиéг õорооны õурлааñ 

гадуур задруулаõыг õориглоно: 
3.1. нэр дэвшигчиéн талаарõ мэдээлэл; 
3.2. нэр дэвшигчиéн туõаé эñõүл түүниé ºгñºн мэдээлэл; 
3.3. нэр дэвшигчиéн талаар õэлэлцñэн зºвлºгººниé явцад õорооны 

гишүүдээñ гарñан ñанал, тэдниé õоорондын õарилцаатаé õолбоотоé мэдээлэл.
4. Хорооны гишүүн нууцлалыг õадгалаõ үүргээ бүрэн эрõээ дууññаны дараа 

үргэлæлүүлэн гүéцэтгэõ бºгººд энэ үүрэг нь õугацаагүé баéна. 
5. Хороо нь Шүүõиéн ерºнõиé зºвлºлд õүргүүлñэн шүүгчид нэр дэвшигчдиéн 

нэриéн æагñаалтыг олон ниéтэд ил болгоно. 
6. Зºвõºн Шүүõиéн ерºнõиé зºвлºлиéн дарга эñõүл Ìэргэшлиéн õорооны 

дарга õорооны үéл аæиллагаатаé õолбоотоé мэдээллиéг олон ниéтэд ºгч болно. 

12 дугаар зүйл. Тэгш хандах

1. Хорооны гишүүн нь нэр дэвшигч шүүгчээр аæиллаõ болзол, шаардлагыг 
õэрõэн õангаñан бэ гэдгиéг шударга баéõ, бодитоé õандаõ, тºвиéг ñаõиõ зарчмаар 
үнэлæ шиéдвэр гаргана.

2. Хорооны гишүүн нь гишүүниé үүргээ гүéцэтгэõдээ наñ, õүéñ, арьñны 
ºнгº, æендэр, бэлгиéн чиг баримæаа, õºгæлиéн бэрõшээл, гэр бүлиéн баéдал, 
ниéгмиéн гарал, үндэñ угñаа, шашин шүтлэг, итгэл үнэмшил, үзэл бодол, õºрºнгº 
чинээ, ниéгэм эдиéн заñгиéн баéдал, улñ тºриéн баéр ñуурь зэргээр шүүгчид нэр 
дэвшигчиéг ялгаварлан гадуурõаæ, дарамт үзүүлæ болоõгүé.
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13 дугаар зүйл. Ашиг сонирхлын зөрчил

1. Хорооны гишүүн гишүүниé үүргээ гүéцэтгэõ явцад ашиг ñонирõлын 
зºрчилд ороõооñ заéлñõиéнэ. 

2. Хорооны гишүүн нь ашиг ñонирõлын зºрчлиéг мэдэõиéн тºлºº чармаéõ 
бºгººд ашиг ñонирõлын зºрчил биé болñон тоõиолдолд õороонд мэдэгдэнэ. 

3. Хорооны гишүүн нь дарааõ тоõиолдолд õолбогдоõ нэр дэвшигчиéн туõаé 
таéлантаé танилцаõ, үнэлгээниé чанñааг тодорõоéлоõод ñанал ºгºõ зэргээр үнэлэõ 
аæиллагаанд оролцоæ болоõгүé:

3.1. нэр дэвшигчтэé цуñан тºрºл, гэрлэлт, гэр бүлиéн гурван үе доторõ 
õарилцаатаé;

3.2. ºмнºõ таван æилд тодорõоé õугацаагаар нэр дэвшигчтэé нэг газар (гэр 
оронд) õамт амьдарч баéñан;

3.3. нэр дэвшигчтэé нэг ºмгººллиéн нºõºрлºлд õуульч, аæил олгогч, аæилтан, 
эñõүл буñад õамтран аæиллагчиéн õарилцаатаé;

3.4. нэр дэвшигчтэé эдиéн заñгиéн ашиг ñонирõлоор õолбогдñон;
3.5. õорооны гишүүниé эñõүл түүнтэé нэг ºмгººллиéн нºõºрлºлд 

õарьяалагддаг õуульчиéн õариуцаæ баéгаа õэрэг, маргааныг õянан шиéдвэрлэõ 
гэæ баéгаа шүүгч нэр дэвшиõ ºргºдºл гаргаñан.

4. Хорооны гишүүн нь шүүгчид нэр дэвшигчтэé энэ зүéлиéн 3 даõь 
õэñэгт зааñнааñ буñад õувиéн, бизнеñиéн, эñõүл мэргэæлиéн õарилцаатаé, эñõүл 
гишүүниé тºвиéг ñаõиõ баéдал алдагдаõад õүргэæ болзошгүé үндэñлэл бүõиé 
эргэлзээ баéгаа бол энэ талаар õороонд мэдэгдэнэ. 

5. Хороо энэ зүéлиéн 4 дэõ õэñэгт зааñан ашиг ñонирõлын зºрчилд орñон 
гишүүн õолбогдоõ нэр дэвшигчиéг үнэлэõ аæиллагаанд ямар õүрээнд оролцоõ 
талаар шиéдвэрлэнэ. Хорооны гишүүн õолбогдоõ нэр дэвшигчиéн чанñааг 
тодорõоéлоõод ñанал õураалгаагүé тоõиолдолд энэ талаар олон ниéтэд мэдээлнэ. 
Хороо нь энэ талаарõ шиéдвэрээ олон ниéтэд ил болгоæ болно. 

6. Хорооны гишүүниé ашиг ñонирõлын зºрчлиéн талаар õорооны аль ч 
гишүүн эñõүл аливаа этгээдээñ õүñэлт гаргаæ болно. 

7. Íэр дэвшигчиéг үнэлэõ, түүниé талаар ñанал õурааõааñ õорооны дарга 
татгалзñан тоõиолдолд уг үéл аæиллагааг даргалаõ õүñэлтиéг õорооны аль нэг 
гишүүнд тавина. 

8. Эрүүл мэндиéн баéдал, удаан үргэлæлэõ шүүõ õуралдаанд оролцоõ, аæил 
мэргэæлиéн шаардлага зэрэг õүндэтгэõ шалтгааны улмааñ õорооны гишүүн 
таéлантаé бүрэн танилцаõ, нэр дэвшигчиéн талаар үнэлгээ ºгºõ боломæгүé 
тоõиолдолд ñанал õурааõ аæиллагаанд оролцоõгүé. 

9. Шүүгчиéг нэр дэвшиæ баéõад нь шалгаñан Хорооны гишүүн дºрвºн 
æилиéн дотор туõаéн шүүгчиéн õянан шиéдвэрлэæ баéгаа õэрэг, маргааны аль 
нэг талын ºмгººлºгчººр оролцоõ бол õорооны нэриéн ºмнººñ туõаéн шүүгчиéн 
талаарõ үнэлгээг õиéæ баéñан туõаéгаа эñрэг талын ºмгººлºгч болон шүүõэд 
мэдэгдэõ үүрэгтэé.
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Хавсралт 7. Шүүхийн мэргэшлийн хорооны гишүүний ёс зүйн дүрэм  
(шинэчилсэн найруулгын төсөл)

14 дүгээр зүйл. Хорооны гишүүн эсхүл урьд хорооны гишүүн байсан хүн 
шүүгчид нэр дэвших өргөдөл гаргахыг хориглох, хязгаарлах

1. Хорооны гишүүн нь ººриéн бүрэн эрõиéн õугацаанд шүүгчээр 
томилогдоõоор нэр дэвшиæ болоõгүé бºгººд õороонд томилогдоõооñоо ºмнº 
тиéнõүү нэр дэвшиõгүé гэдгээ õүлээн зºвшººрч буéгаа баталгааæуулан гарын үñэг 
зурна.

2. Хорооны гишүүн бүрэн эрõиéнõээ õугацаа дууñгавар болñнооñ õоéш 
дºрвºн æилиéн дотор шүүгчид нэр дэвшиõ ºргºдºл гаргаæ болоõгүé.

15 дугаар зүйл. Улс төрийн үйл ажиллагаа

1. Хорооны гишүүн нь бүрэн эрõээ õэрэгæүүлæ баéõдаа улñ тºриéн намд 
албан тушаал õашиõ, ñонгуулиéн ñурталчилгаанд оролцоõ, улñ тºриéн албан 
тушаалд нэр дэвшигчиéг дэмæиõ, õандив цуглуулаõ зэрэг аливаа улñ тºриéн 
үéл аæиллагаанд оролцоæ болоõгүé бºгººд õороонд томилогдоõдоо иéнõүү 
оролцоõгүé гэñэн амлалт ºгч гарын үñэг зурна. Хорооны гишүүнд õориглоñон улñ 
тºриéн үéл аæиллагаа гэдэгт Хуульчиéн мэргэæлиéн үéл аæиллагаанд баримтлаõ 
дүрмиéн 18.1 болон 18.2 дугаар зүéлд зааñныг оéлгоно. 

16 дугаар зүйл. Хорооны гишүүнээс бусад этгээдтэй харилцах

1. Хорооны гишүүн нь шүүгчид нэр дэвшиõээр ñонгогдоõ магадлал õэр баéгаа 
туõаé болон ººр õэн ºргºдºл гаргаñан бэ гэõ зэрэг аñуудлаар нэр дэвшигчтэé 
ярилцаæ болоõгүé. 

2. Ярилцлага аваõ товын ººрчлºлт зэрэг процеññтоé õолбоотоé мэдээлэл 
ñолилцоõооñ буñад тоõиолдолд õорооны гишүүд õорооны õурлааñ гадуур тодорõоé 
нэр дэвшигчиéн талаар ярилцаæ болоõгүé. 

3. Íэр дэвшигчиéн шүүгчээр аæиллаõ болзол, шаардлагыг õангаñан эñэõ 
талаарõ гадны эõ ñурвалæааñ авñан аливаа мэдээлэл, õарилцааг õорооны гишүүн нь 
буñад гишүүдтэéгээ õуваалцана. 

17 дугаар зүйл. Өөрийн удирдлага дахь этгээдэд шаардлага тавих

1. Хорооны гишүүниé удирдлагад аæиллаæ баéгаа этгээдиéн үéл аæиллагаа 
õууль болон энэ дүрмээр гишүүнд õүлээлгэñэн үүрэгт ниéцñэн баéõ ёñтоé. Энэ 
талаар туõаéн этгээдиéг ñургаæ, õяналт, шаардлага тавьæ аæиллана.

2. Хорооны гишүүд болон õорооны аæлын албаны аæилтнууд эдгээр 
зарчмуудыг чанд мºрдºõ үүрэгтэé.
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