
Шүүхийг сурвалжлах:Шүүхийг сурвалжлах:Шүүхийг сурвалжлах:Шүүхийг сурвалжлах:

“Эрх зүйн мэдээллийг ХМХ‐ээр хэрхэн мэдээлэх вэ?”
--шүүх хуралшүүх хурал
--хэрэг хэрэг //эрүүэрүү/ / шийдвэрлэлтшийдвэрлэлт
--шүүгчдийн сахилга, ёс зүй, авилгашүүгчдийн сахилга, ёс зүй, авилга
--боловсон хүчний томилгооболовсон хүчний томилгооболовсон хүчний томилгооболовсон хүчний томилгоо
--шүүхийн холбогдолтой шинэ хууль, тогтоолшүүхийн холбогдолтой шинэ хууль, тогтоол



Агуулга
• Нээлттэй, Хаалттай /judgment/
• Шүүгчийн мэдээлэл өгөх эрх /хуулийн хязгаарлалт/• Шүүгчийн мэдээлэл өгөх эрх /хуулийн хязгаарлалт/
• Шүүх байгууллага  vs. Нууц
• Шүүх хуралдаанд хэвлэл, мэдээллийн болон бусад
• байгууллагын төлөөлөгч, иргэнийг оролцуулах тухай журам
• УДШ –ийн сэтгүүлчдэд зориулсан сургалт
• Сурвалжлах ХЭРЭГ ээ таних /тодорхойлох/• Сурвалжлах ХЭРЭГ –ээ таних /тодорхойлох/

– Шүүхээр
– Хэргээр

• Тогтолцоо /шүүх байгууллага/ нийт? 
– Үндсэн
– Дагнасан

• Тогтолцоо /ШТА -ны/
– Анхан
– Давах
– Хяналт/ЕШ-Нийт ШХ/

• Тогтолцоо
– Захиргаа зохион байгуулалтын удирдлага– Захиргаа, зохион байгуулалтын удирдлага
– ШЗөвлөл-ШЕЗ-ШЗөвлөлгөөн-Тамгын газар , хэлтэс
– Сахилга, ёс зүй
– Мэдлэг, мэргэшил

• Тухайн 1 шүүхийн бүтэц
– Шүүгч, Е/шүүгч

Т– Тамгын газар, хэлтэс
• Мэдээлэл, лавлагааны ажилтан
• Хэвлэлийн ажилтан?



“Монголын гол нууруудын хөдөлгөөн” болоод бусад төрийн бус байгууллагын
төлөөлөл болсон нэр бүхий дөрвөн иргэн Сүхбаатар дүүргийн шүүхэд хандан
Засгийн газар байгаль орчныг хамгаалах хуулийг хэрэгжүүлэхэд санаачлага
гаргахгүй, эс үйлдлээрээ байгалийг сүйтгэж байна гэсэн үндэслэлээр өргөдөл
гаргасан. Энэхүү өргөдлийн дагуу Засгийн газрыг Сүхбаатар дүүргийн шүүхээс
хариуцагчаар татсан билээ.Уг шүүх хурал тус дүүргийн захиргааны хэргийн шүүхийн
танхимд маргааш болохоор товлогджээ. Засгийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр
БОАЖ‐ын дэд сайд Ч.Жаргалсайхан, ЭБЭХ‐ний дэд сайд Б.Ариунсан нар оролцох
гэнэ.



Онц их хэмжээний татварыг улсад төлөөгүй хэргээр “Ажнай” Д.Бат‐
Эрдэнийг шалгасан гэнэ. Түүнийг татварын албанд 80 тэрбум төгрөг
төлөлгүй зугтсан хэргээр Татварын ерөнхий газар шүүхэд өгсөн өгчээ.
Үүний дагуу энэ сарын 10‐аар “Ажнай” Д.Бат‐Эрдэнийн шүүх хурал
Захиргааны хэргийн шүүхэд болно. Гэхдээ эх сурвалжийн мэдээлснээр энэ
шүүх хурал хэд хоногоор хйошлох магадлалтай байгаа гэсэн.



Шүүх хуралдаанд хэвлэл, мэдээллийн болон бусад
байгууллагын төлөөлөгч иргэнийг оролцуулах тухай журамбайгууллагын төлөөлөгч, иргэнийг оролцуулах тухай журам

• Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2006 оны 59 дүгээр
тогтоол

• Харин техник хэрэгсэл ашиглахгүйгээр шүүх
хуралдаанаас сурвалжлага хийх тохиолдолд
тухайн шүүх бүрэлдэхүүнээс зөвшөөрөл авах
шаардлагагүй.

• Хэргийн оролцогчоос өөр иргэн, албан тушаалтан,р р р р у
хэвлэл, мэдээллийн байгууллагын ажилтан болон
судлаачдад тэдгээрийн бичгээр гаргасан хүсэлтийг
үндэслэн хуулиар нууцын зэрэглэлд

б й йхамааруулснаас бусад хэргээс тухайн шүүхийн
Ерөнхий шүүгчийн зөвшөөрлөөр зөвхөн шүүхийн
шийдвэрийн хувийг болон мэдээ, тайланг
танилцуулах буюу хуулбар олгож болнотанилцуулах буюу хуулбар олгож болно.



Шүүх ба Олон нийт/media
• Бид энэ нийгэмд хамаарч, хүссэн хүсээгүй нийгэм дэхь бусад ашиг сонирхол 

(иргэний нийгэм) илэрхийлэгч, хамгаалагч нараас зарим талаар хамаарч байх 
тул бидний үйл ажиллагаанд тэдний зүгээс үзүүлж буй “хандлага” –д тодорхой 
хэмжээнд анхаарлаа төвлөрүүлж, судлах улмаар түүнд үндэслэн шаардлагатай 
өөрчлөлт шинэчлэлтийг хийх хэрэгтэй. Judgment.admincourt.gov.mn

• Ингэснээр “шүүх” олны итгэл үнэмшлийг төрүүлэх (not restore, but establish a 
public confidence) шаардлагатай, эс бол хууль тогтоох (улс төрийн) эрх мэдлийг p ) р уу (у р ) р
хэрэгжүүлэх аргаар одоо байгаас дордуулсан өөрчлөлт хийгдэх ч (жишээ нь 
шүүгчийг сонгох тухай) магадлалтай болоод байна. Нөгөөтэйгүүр шүүхийг 
"хянаж, зааварлах" биш, харин бие даан, хараат бусаар ажиллахад саад 
бололгүйгээр хөндлөнгөөс "ажиглаж" /мониторинг хийх/ үр дүнг нь олон нийтэд 
мэдээлж, хэлэлцүүлж байх чиг үүрэг бүхий ХӨНДЛӨНГИЙН /нийтэд хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн/ байгууллага байх хууль, эрх зүйн зохицуулалт байхгүй байна. 
Хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэх, 
шүүх бүрт хэвлэл мэдээлэлтэй харилцах “эрх зүйн–сэтгүүлч” –ийн албан тушаал 
бий болгох. Ингэснээр “хэвлэлээр, улмаар олны дунд шүүхийн нэр хүндийг 
гутаах” байдлыг арилгахад дөхөмтэй.

• Бидний хөгжилтэй гэж үздэг улс орнуудад, judicial watchdog эсхүл judicial watch
гэх мэт нэрээр шүүх, шүүгч үйл ажиллагаагаа хуульд нийцүүлэн явуулж байгаа э э эрээр үү , үү ү а а аа аа уу д цүү э уу ба аа
эсэхэд хөндлөнгийн ажиглалт хийж, сэжигтэй, алдаатай асуудлыг олон нийтэд 
мэдээлж, хэвлэл, мэдээллийн анхаарлыг түүнд хандуулж байдаг байгууллагууд 
ажиллаж хэвшсэн байдаг.



Many thanks, if you need more information please visit:

WWW.SUPREMECOURT.MNWWW.SUPREMECOURT.MN
WWW.GCC.MN
WWW.ADMINCOURT.GOV.MN

HTTP://TSOGT.BLOGMN.NET


