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Дугаар А/31

Улаанбаатар хот

Æураì батлах тухаé

Засгиéн газрын агентлагиéн эрх зүéн баéдлын тухаé Монгол Улсын хуулиéн 8 дугаар зүéлиéн
8.3.2, Шүүхиéн øиéдâэр гүéöэтгэх тухаé Монгол Улсын хуулиéн 6 дугаар зүéлиéн 6.1.3, Шүүхиéн
øиéдâэр гүéöэтгэх ерөнхиé газрын даргын зөâлөлиéн 2013 оны 02 дугаар сарын 04-ниé өдриéн
хуралдааны øиéдâэриéг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1. “Шүүхиéн øиéдâэр гүéöэтгэх баéгууллагын үéл ажиллагаанд
болоâсруулах, хэрэгжүүлэх жураì”-ыг хаâсралт ¸соор баталсугаé.

ìөрдөгдөх

журìыг

2. Энэхүү журìын хэрэгжилтэд хÿналт таâьж ажиллахыг Захиргааны удирдлагын газар /дэд
хурандаа Б. Сэр-Од/-т даалгасугаé.

ДАРГА, ХУРАНДАА

Д.ЯДАМДОРÆ

Шүүхиéн øиéдâэр гүéöэтгэх ерөнхиé газрын
даргын 2013 оны 02 дугаар сарын
өдриéн А/31 дүгээр туøаалын хаâсралт

06-ны

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ
АÆИЛЛАГААНД МӨРДӨГДӨХ ÆУРМЫГ БОЛОВСРУУЛАХ,
ХЭРЭГÆҮҮЛЭХ ÆУРАМ
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1. Шүүхиéн øиéдâэр гүéöэтгэх баéгууллагын үéл ажиллагаанд ìөрдөгдөх дүрэì, жураì,
зааâрын /öааøид жураì гэх/ төслиéг болоâсруулах, батлах, нэìэлт, өөрчлөлт оруулах, хүчингүé
болгох, хэрэгжилтэд хÿналт таâихтаé холбогдсон харилöааг энэхүү журìаар зохиöуулна.
1.2. Энэхүү жураì нь Шүүхиéн øиéдâэр гүéöэтгэх баéгууллагын үéл ажиллагааны зохион
баéгуулалт, алба хаагчиéн эрх, үүрэг, хариуöлагыг тодорхоéлох, øүүхиéн øиéдâэр гүéöэтгэх үéл
ажиллагааны стандартыг биé болгоход чиглэгдэнэ.
1.3. Шүүхиéн øиéдâэр гүéöэтгэх баéгууллагаас Монгол Улсын хууль, Монгол Улсын Их
Хурлын тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхиéлөгчиéн зарлиг, Монгол Улсын Засгиéн газрын тогтоол, Төриéн
албаны зөâлөлиéн тогтоол болон Хууль зүéн саéдын туøаалаар батлах журìын төсөлд санал аâахаар
дээд баéгууллагаас ирүүлсэн албан бичгиéн хариуг болоâсруулахад энэхүү журìыг удирдлага
болгоно.
Хоёр. Нэр томьёо, тодорхойлолт
2.1. Дараах нэр тоìь¸ог дор дурдсан тодорхоéлолтод ниéöүүлэн оéлгоно:
2.1.1.Бариìт бичиг - ÿìар нэг ìатериаллаг тээгчид агуулагдсан, зохих бүрдлүүд бүхиé,
бариìтжуулсан ìэдээлэл;
2.1.2.Дүрэì - баéгууллагын эрх зүéн баéдал, үндсэн чиг үүрэг, зохион баéгуулалтын бүтэö,
бусад баéгууллагатаé харилöах зарчìыг тодорхоéлсон бариìт бичиг;
2.1.3.Æураì - тодорхоé үéл ажиллагаанд бариìтлах дэг, гориìыг тогтоосон бариìт бичиг;
2.1.4.Зааâар - хууль тогтооìж, эрх зүéн актыг хэрэгжүүлэх болон баéгууллагын тодорхоé
чиглэлиéн үéл ажиллагааны арга, хэлбэр, зохион баéгуулалт, дэс дарааллыг нариéâчлан
заасан бариìт бичиг;
2.1.5.Төсөл - ажил, үéлчилгээ, чиг үүргиéг хэрэгжүүлэхиéн тулд санхүүгиéн болон хүниé
нөөöиéг даéчлан тодорхоé зорилгод хүрэхээр төлөâлөж, батлуулсан бариìт бичиг;
2.1.6.Танилöуулга - удирдлагын төâøинд гаргах øиéдâэр, зохиох арга хэìжээниé агуулгыг
тоâч, тодорхоé баéдлаар илэрхиéлсэн бариìт бичиг.
Гурав. Журмын төсөл санаачлах
3.1. Шүүхиéн øиéдâэр гүéöэтгэх үéл ажиллагаанд жураìлагдаагүé харилöаа биé болсон, хүчин
төгөлдөр үéлчилж буé жураì нь тухаéн харилöааг зохиöуулж чадахгүé баéгаа тохиолдолд болон
Шүүхиéн øиéдâэр гүéöэтгэх ерөнхиé газрын удирдлагын өгсөн үүрэг даалгаâрын дагуу Монгол Улсын
Үндсэн хууль, Шүүхиéн øиéдâэр гүéöэтгэх тухаé хууль болон бусад хуулиéн хүрээнд журìын төсөл
болоâсруулах ажлыг үндсэн чиг үүргиéн газар, хэлтэс, Хуулиéн тасаг санаачлан зохион баéгуулна.
3.2. Шүүхиéн øиéдâэр гүéöэтгэх ерөнхиé газрын газар, хэлтэс, тасаг харьÿа хорих анги,
øиéдâэр гүéöэтгэх алба, салбар нэгж, түүниé албан хаагч нь Шүүхиéн øиéдâэр гүéöэтгэх
баéгууллагын үéл ажиллагаанд ìөрдөгдөж баéгаа жураìд нэìэлт, өөрчлөлт оруулах, øинээр жураì
гаргах, хүчингүé болгох саналаа бичгээр гаргаж, øууд удирдах даргадаа, тухаéн дарга нь Захиргааны
удирдлагын газарт хүргүүлнэ.
Дөрөв. Журмын төсөл боловсруулах албан хаагчид,
тэдний баримтлах зарчим
4.1. Æурìын төсөл болоâсруулж буé албан хаагчид хууль дээдлэх, хуулиéг нэг ìөр
хэрэгжүүлэх, хүниé эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэх, дээд øатны баéгууллагын бодлого, øиéдâэриéг бүрэн
тусгах зарчìыг удирдлага болгон ажиллана.
4.2. Æурìын төсөл болоâсруулахдаа Монгол Улсын Үндсэн хууль, Монгол Улсын нэгдэн орсон
олон улсын гэрээ, конâенö, Шүүхиéн øиéдâэр гүéöэтгэх тухаé болон бусад хууль тогтооìжид ниéöэж
баéгаа эсэхиéг нэн тэргүүнд нÿгтлан үзнэ.
4.3. Æурìын төслиéг Шүүхиéн øиéдâэр гүéöэтгэх баéгууллагын тухаéн чиглэлээр ажилласан
дадлага, турøлага бүхиé албан хаагч /øаардлагатаé тохиолдолд ажлын хэсэг/, Хуулиéн тасгиéн
оролöоотоéгоор болоâсруулна.

4.4. Æурìын төсөл болоâсруулахад тухаéн чиглэлээр ìэргэøсэн судлаач, эрдэìтдиéн багиéг
/ШШГЕГ-ын даргын туøаалаар/ татан оролöуулж болно.
Тав. Журмын төсөл боловсруулах үе шат
5.1. Æураì гаргах хэрэгöээ, øаардлагыг тодорхоéлох:
Энэхүү øатанд тухаéн журìын хэрэгöээ, øаардлага биé эсэх, уг журìаар зохиöуулахаар
төлөâлөж буé харилöааг өìнө нь хэрхэн зохиöуулж баéсан зэргиéг тодорхоéлно.
5.2. Төсөл болоâсруулах.
5.2.1. Æурìыг болоâсруулахад дараах ниéтлэг øаардлагыг ìөрдлөг болгоно:
а/Монгол Улсын Үндсэн хууль, Шүүхиéн øиéдâэр гүéöэтгэх тухаé болон бусад хууль,
Монгол Улсын олон улсын гэрээниé заалттаé ниéöсэн баéх;
б/журìаар зохиöуулах харилöаанд хаìаарах асуудлыг аль болох бүрэн тусгасан баéх;
â/журìаар зохиöуулах харилöааны хүрээнээс хальсан асуудлыг тусгахгүé баéх;
г/хэсэг, бүлэг, зүéлиéн заалтууд нь хоорондоо зөрчилгүé, даâхардалгүé баéх;
д/хэì хэìжээ тогтоогоогүé, тунхагласан øинжтэé нэг удаа хэрэглэх заалт тусгахгүé баéх;
е/хууль тогтооìж, бусад журìын заалтыг даâхардуулахгүé баéх, øаардлагатаé бол иø
татах ба энэ тохиолдолд иøлэлиéг тодорхоé хиéж түүниéг хэâлэн ниéтэлсэн албан ¸сны эх
сурâалжиéг бүрэн гүéöэд заах;
ж/журìын зорилт, тухаéн журìаар зохиöуулах харилöаа, хаìрах хүрээ, эрх зүéн
харилöаанд оролöогчоос удирдлага болгох, харгалзан үзэх нөхöөл, тэдгээриéг биелүүлэх жураì, эрх,
үүрэг, онöгоéлон үзэх нөхöөл баéдал, эрх зүéн хэì хэìжээг зөрчсөн тохиолдолд хүлээлгэх
хариуöлагын төрөл, хэìжээг тодорхоé заасан баéна.
5.2.2. Æурìын төсөл нь нэр тоìь¸о, хэл зүéн дараах øаардлагыг хангасан баéна:
а/Монгол Улсын Үндсэн хууль, бусад хууль, эрх зүéн актад ниéтлэг хэрэглэгддэг нэр тоìь¸ог
аøиглах;
б/ижил нэр тоìь¸огоор өөр өөр утга бүхиé оéлголтыг илэрхиéлэхгүé баéх;
â/нэр тоìь¸ог үндсэн болон ниéтээр хүлээн зөâøөөрсөн утгаар хэрэглэх;
г/ìонгол хэлэнд дүéöэх оноâчтоé үг, хэллэг баéгаа тохиолдолд гадаад хэл дээрх тухаéн үг,
хэллэгиéг аль болох аøиглахгүé баéх.
5.2.3. Æураì нь дараах бүтэöтэé баéна:
а/журìын зорилго буюу түүгээр зохиöуулах ниéгìиéн харилöаа үзэл бариìтлал, хүрэх үр
дүн;
б/хаìрах хүрээ буюу тухаéн журìын үéлчлэх хэìжээ хÿзгаар үéлчлэх зүéл, субьект, орон
заé, öаг хугаöаа;
â/бодлого буюу зохиöуулах харилöааны талаар бариìталж буé баéгууллагын бодлогод
ниéöүүлэн аâч хэрэгжүүлэх үéл ажиллагааны ìөрдлөг чиг øугаì;
г/нэр тоìь¸оны нэг утга, агуулгаар ниéт журìын хэìжээнд хэрэглэгдэх, нэр тоìь¸оны
таéлбар;
д/жураìд аâч хэрэгжүүлэх арга хэìжээ, үүрэг даалгаâрын даâтаìж, гүéöэтгэх алба
хаагчиéн үéлдлиéг хууль тогтооìжиéн заалтад ниéöүүлэн үéл ажиллагааны дараалалд оруулан
эрэìбэлсэн баéна.
5.2.4. Дараах тохиолдолд журìын төсөлд нэр тоìь¸оны таéлбар хиéнэ:
а/нэр тоìь¸о нь олон утгатаé;
б/нэр тоìь¸о нь өргөн утгатаé бөгөөд түүниéг нариéâчлан тодорхоéлох øаардлагатаé;
â/øинээр биé болсон оéлголт, буюу нэр тоìь¸о нь ниéтэд оéлгоìжгүé;
г/нэр тоìь¸о нь тодорхоé утга агуулгаар зөâхөн зүéл, хэсэг, заалтын хүрээнд хэрэглэгдэх
бол түүниé тодорхоéлолтыг уг зүéл, хэсэг, заалтын дотор баéрлуулж, түүниé үéлчлэх хүрээг тодорхоé
заана.
5.3. Æурìын төсөлд хэлэлöүүлэг ÿâуулах:
5.3.1.Æурìын төсөл болоâсруулах ÿâöад түүниéг зохих нэгжиéн алба хаагчдаар
хэлэлöүүлж, гарсан саналыг жураìд тусгах эсэхиéг Хуулиéн тасаг øиéдâэрлэнэ. Хэрэâ уг санал,
зөâлөìжиéг жураìд тусгах øаардлагагүé гэж үзâэл журìын танилöуулгад энэ тухаé таéлбар хиéнэ.
5.3.2.Æурìын төсөлд иргэд, олон ниéтиéн саналыг аâах øаардлагатаé тохиолдолд
төслиéг баéгууллагын öахиì хаÿгт 30-аас дооøгүé хоногиéн хугаöаатаé баéрøуулж, санал аâна.
Зургаа. Журмыг батлах

6.1. Æурìын төслиéг танилöуулгын хаìт уг журìыг болоâсруулсан баг, гиøүүдиéг удирдан
ажилласан албан хаагч ШШГЕГ-ын даргын зөâлөлд танилöуулна.
6.2. Æурìын төслиéг ШШГЕГ-ын даргын зөâлөлиéн хуралдаанаар хэлэлöэн øиéдâэрлэх
бөгөөд журìыг баталсан тухаé туøаал гаргаж хүчин төгөлдөр үéлчлэх хугаöааг тодорхоé заана.
6.3. Æурìын батлагдсан эх хуâиéн хуулбарыг Захиргааны удирдлагын газрын Захиргааны
хэлтэст, öахиì хуулбарыг Хуулиéн тасгиéн эрх зүéн актын ìэдээллиéн санд хадгална.
Долоо. Дээд байгууллагын тушаал,
шийдвэрийн төсөлд санал хүргүүлэх
7.1. Дээд баéгууллагын туøаал, øиéдâэриéн төсөлд санал бэлтгэх удирдлагын øиéдâэриéг
хүлээн аâсан албан хаагч тус албан бичгиéг олøруулан Шүүхиéн øиéдâэр гүéöэтгэх ерөнхиé газрын
газар, хэлтэст хариу өгөх хугаöааг тодорхоé заасан санал аâах хуудсын хаìт хүргүүлнэ.
7.2. Санал бэлтгэх албан хаагч нь санал аâах хуудсаар ирүүлсэн газар, хэлтсиéн саналыг
нэгтгэн дээд баéгууллага руу хүргүүлэх албан бичгиéн төслиéг төлөâлөн Хуулиéн тасагт хÿнуулсны
үндсэн дээр удирдлагад танилöуулж хүргүүлнэ.
7.3. Дээд баéгууллагын туøаал, øиéдâэриéн төсөлд хүргүүлэх саналыг албан бичигт заагдсан
хугаöаанд, албан бичигт хугаöаа заагаагүé бол 30 хоногиéн хугаöаанд багтаан хүргүүлнэ.
7.4. Дээд баéгууллагын эрх бүхиé албан туøаалтны болон Шүүхиéн øиéдâэр гүéöэтгэх
ерөнхиé газрын удирдлагын øиéдâэрээр дээд баéгууллагын туøаал, øиéдâэриéн төслиéг
болоâсруулах ажлын хэсэгт ажиллаж баéгаа албан хаагч ажлын хэсгиéн удирдаìж, баéгууллагын
удирдлагын өгсөн чиглэлиéн хүрээнд баéгууллагын эрх аøгиéг хаìгаалж ажиллана.
Найм. Журам, түүний зарим заалтыг хүчингүй
болгох, нэмэлт, өөрчлөлт оруулах
8.1. Æураìд нэìэлт, өөрчлөлт орсон эсâэл зохиöуулж баéсан харилöаа дуусгаâар болсон
тохиолдолд журìыг бүхэлд нь, эсхүл түүниé зариì заалтыг хүчингүé болгоно.
8.2. Хүчин төгөлдөр үéлчилж буé жураìд øаардлага гарâал бүхэлд нь эсâэл түүниé тодорхоé
бүлэг, зүéл, заалтуудад нэìэлт, өөрчлөлт оруулж болно.
8.3. Æураì, түүниé зариì зүéл заалтыг хүчингүé болгох,
нэìэлт, өөрчлөлт оруулах
øаардлагатаé гэж үзâэл Захиргааны удирдлагын газрын Захиргааны хэлтэс болон Хуулиéн тасаг
дараах ажлыг зохион баéгуулна:
а/зохих алба хаагч, ìэргэжилтнүүдиéн саналыг аâах;
б/нэìэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлаар эрх зүéн дүгнэлт гаргах;
â/нэìэлт өөрчлөлтиéн төслиéг болоâсруулах;
г/нэìэлт, өөрчлөлт оруулах тухаé Шүүхиéн øиéдâэр гүéöэтгэх ерөнхиé газрын даргын
туøаалын төсөл болоâсруулах;
д/жураìд орсон нэìэлт, өөрчлөлтиéг ìэдээлэх.
Ес. Журмын хэрэгжилтийг зохион
байгуулах, хяналт тавих
9.1. Батлагдсан журìыг харьÿа хорих анги, øиéдâэр гүéöэтгэх алба, салбар нэгжид хүргүүлэх,
хэрэгжилтиéг хангах ажлыг Захиргааны хэлтэс, Хуулиéн тасаг хаìтран зохион баéгуулна.
9.2. Батлагдсан жураì, нэìэлт, өөрчлөлт, хасалтын талаар гарсан øиéдâэр бүриéг албан
хаагчдад тухаé бүр нь танилöуулах үүргиéг албан хаагчиéн øууд удирдах албан туøаалтан хариуöна.
9.3. Баéгууллагын хэìжээнд хүчин төгөлдөр үéлчилж баéгаа эрх зүéн актыг 2 жил тутаì
эìхтгэн хэâлүүлэх ажлыг Захиргааны удирдлагын газар зохион баéгуулна.
9.4. Баéгууллагын үéл ажиллагааны журìын хэрэгжилтиéн талаарх дэлгэрэнгүé судалгаа,
таéланг харьÿа баéгууллагын дарга жил бүриéн 12 дугаар сарын 10-ны дотор Хуулиéн тасагт ирүүлж
баéх үүрэгтэé.
Арав. Бусад зүйл
10.1. Энэхүү журìыг зөрчсөн албан хаагчдад холбогдох хууль тогтооìжиéн дагуу хариуöлага
хүлээлгэнэ.
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