
Шүүгчдийн зөвлөлийн 2010 оны 
02 дугаар сарын 03-ны өдрийн 
02 дугаар тогтоолын хавсралт  

 
МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХИЙН ШҮҮГЧИЙН 

ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ 

 Хүний эрх, эрх чөлөө, шударга ёсны баталгаа болох хараат бус, бие даасан 
шүүхийн нэр хүндийг ариун байлгах гол нөхцөл нь шүүгч гагцхүү Монгол Улсын Үндсэн 
хууль, түүнд нийцүүлэн гаргасан бусад хуульд захирагдан, шүүгчийн ёс зүйн хэм хэмжээг 
хэлбэрэлтгүй чанд сахин биелүүлж, өргөсөн тангарагтаа ямагт үнэнч байх явдал бөгөөд 
хараат бус, бие даасан, шударга, хариуцлагатай байх, хууль дээдлэх, хүн бүрт адил тэгш 
хандах, шүүхийн нэр хүндийг өндөрт өргөх нь шүүгчийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим 
мөн. 

• Хараат бус, бие даасан байх - шүүх эрх мэдлийг хэрэгжүүлэхдээ шүүгч бусдын 
нөлөөнд автахгүй, гагцхүү хуульд захирагдаж хууль ёсны  ба үндэслэлтэй шийд 
гаргана. 

• Хууль дээдлэх - Монгол Улсын Үндсэн хууль, түүнд нийцүүлэн гаргасан албан 
ёсоор нйитлэгдсэн, хүчин төгөлдөр бусад хуулийг биелүүлж хэрэгжүүлнэ. 

• Шударга байх - зөвийг эрхэмлэн дээдэлж, ажил мэргэжилдээ үнэнч, аливаад 
алагчлалгүй  хандан, авлигаас ангид байж, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ямагт 
зайлсхийнэ. 

• Хүн бүрт адил тэгш хандах - шүүгч аливаа асуудалд төвийг сахисан, шударга 
байдлаар хандаж, хэргийн оролцогчдыг ялгаварлахгүй харилцана. 

• Шүүхийн нэр хүндийг өндөрт өргөх - шүүгчийн зан байдал, үйл ажиллагаа нь 
шүүхийн үнэнч шударга байдалд итгэх олон нийтийн итгэлийг бататган 
бэхжүүлэхэд чиглэнэ. 

• Хариуцлагатай байх - ажил мэргэжилдээ хүндэтгэлтэй хандаж, зохисгүй байдал 
гаргахгүй, мэргэшлийн өндөр түвшинд үйл ажиллагаа явуулахын тулд мэдлэг, ур 
чадвараа байнга дээшлүүлэн, өөртөө болон бусдад зарчимч байдлаар хандаж, 
шударга бус байдалтай үл эвлэрнэ. 

 
НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ 

 
Нийтлэг үндэслэл 

 
1 дүгээр зүйл. Шүүгчийн ёс зүйн дүрмийн зорилго    
    

1.1. Шүүгч нь хувийн амьдралдаа болон албаны үүргээ хэрэгжүүлэх явцдаа мөрдөх 
үндсэн зарчим, зан үйлийн хэм хэмжээг тогтоон хэвшүүлэх бие даасан, хараат бус, 
шударга, нэр хүнд бүхий шүүх эрх мэдлийг төлөвшүүлэн бэхжүүлэх хамгаалахад 
энэ дүрмийн гол зорилго оршино. 
 



2 дугаар зүйл. Шүүгчийн ёс зүйн дүрмийн эрх зүйн үндэс 

2.1. Монгол Улсын Үндсэн хууль Шүүхийн тухай, Төрийн албаны тухай Авлигын   
эсрэг болон бусад хуулиудын хэм хэмжээ, зарчим нь энэхүү дүрмийн эрх зүйн үндэс 
байна. 

3  дугаар зүйл. Шүүгчийн ёс зүйн зөрчил 

3.1. Холбогдох хууль болон энэ дүрмээр тогтоосон хэм хэмжээг зөрчсөн түүнчлэн  
тэдгээр хэм хэмжээг дагаж мөрдөөгүй үйлдэл, эс үйлдэхүйг ёс зүйн зөрчил гэж үзнэ. 

Тайлбар: Энэ зүйлд заасан “Холбогдох хууль зөрчсөн” гэдэгт шүүгчийн хууль 
зөрсөн эл үйлдэл нь эрүүгийн гэмт хэргийн шинжгүй боловч албан  үүргээ 
гүйцэтгэж байхдаа  хуульд заасан үүрэгт ажлаа зориуд эсхүл хайнга  хандаж 
гүйцэтгэхгүй байх (эс үйлдэхүй), эрх мэдлээ урвуулах буюу  хэтрүүлэн хууль бус 
шийдвэр гаргах (үйлдэл), нөгөө талаас шүүгч  иргэнийхээ хувьд бүх хуулийг 
биелүүлэх үүрэгтэй ба хуулийг санаатай болон болгоомжгүйгээр зөрчихдөө шүүх, 
шүүгчийн нэр хүндийг унагасан, ашигласан, харш үйлдэл хийсэн байхыг ойлгоно. 

3.2. Шүүхээр хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад  шүүгчийн гаргасан 
мэргэжил, ур чадвар, дадлага, туршлагатай холбоотой алдаа болон шүүгчийн хараат бус  
байдалд халдсан аливаа хууль бус шаардлага, зааврыг үл биелүүлсэн зэрэг нь ёс зүйн 
зөрчилд хамаарахгүй. 

 

ХОЁРДУГААР  БҮЛЭГ 

Мэргэжлийн чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд шүүгчид  
тавигдах ёс зүйн шаардлага 

 
4 дүгээр зүйл. Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд тавигдах 

   ёс зүй 

4.1. Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа нь шүүгчийн өөр бусад бүх ажлаас  ямагт 
илүү чухал байна. Шүүгч албан тушаалдаа хүндэтгэлтэй хандан, өөрийн үйл 
ажиллагаагаар шүүхийн нэр хүндийг хадгалж, олон нийтийн шүүхэд итгэх итгэлийг 
алдагдуулахгүй байх үүрэгтэй. 

4.2. Шүүгч шийдвэр гаргахдаа хэн нэгний нөлөөнд автахгүй, хуульд заасан журмын 
дагуу нотлох баримтыг өөрийн дотоод итгэлээр үнэлнэ. Хэрэг маргааны талаар бусдын 
болон олон нийтийн санаа бодол, шүүгчийн үйл ажиллагааны талаар гарч болох 
шүүмжлэл, бусад шүүгчдийн үзэл бодол, харилцаа зэрэг нь шүүгчээс хууль ёсны ба 
үндэслэл бүхий шийдвэр гаргахад нөлөөлөх ёсгүй. 

4.3. Шүүгч нь  хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанаас татгалзан гарах тухай 
хуулийн заалтыг хэлбэрэлтгүй мөрдөж, ашиг сонирхлын аливаа зөрчлөөс ямагт 
зайлсхийнэ. 



4.4. Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд хөндлөнгөөс оролцох, 
нөлөөлөхийг оролдсон, саад учруулсан этгээдийн талаар шүүгч зохих байгууллагад 
гомдол гаргаж болно. 

5 дугаар  зүйл. Шүүгчийн биеэ авч явах байдал 

5.1. Шүүгч нь Шүүхийн тухай, Төрийн албаны тухай, Авлигын эсрэг болон 
холбогдох бусад хуулиуд, мөн энэ дүрмээр тогтоосон хязгаарлалтад үл хамаарах үйл 
ажиллагааг эрхлэх эрхтэй. 

5.2. Шүүгч бусад иргэний адил, үзэл бодлоо илэрхийлэх, итгэл үнэмшилтэй байх, 
эвлэлдэн нэгдэх зэрэг  эрх чөлөөг эдлэхдээ шүүхийн байгууллагын нэр хүнд, шүүхийн бие 
даасан, хараат бус, шударга, төвийг сахисан байдлыг эрхэмлэнэ. 

5.3. Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, шүүгчийн шийдвэрт аливаа этгээд 
хөндлөнгөөс нөлөөлөх байдлыг шүүгч гаргуулахгүй байх ёстой. 

5.4. Шүүгч өөртөө болон бусад этгээдийн хувьд давуу байдал бий болгохын тулд 
шүүхийн байгууллагын нэр хүндийг ашигалхыг хориглоно. 

5.5. Шүүгч хэргийн оролцогч буюу тэдгээрийг төлөөлөх хүмүүсээс шууд ба шууд 
бусаар тусламж авах, үйлчлүүлэх, ямар нэгэн давуу байдал, хөнгөлөлт эдлэж болохгүй. 

5.6. Ажлын байранд болон албан үүргээ гүйцэтгэх үедээ согтуурах, мансуурах, ийм 
байдалтай ажилдаа ирэхийг хоиглоно. 

5.7. Шүүгч багшлах болон эрдэм шинжилгээний ажил гүйцэтгэхээс бусад хуулиар 
тогтоосон үүрэгт нь үл хамаарах ажил, албан тушаал хавсарч болохгүй. 

5.8. Албаны шугамаар олж мэдсэн аливаа мэдээллийг шүүгчийн албан үүрэгтэй 
холбоогүй өөр бусад зорилгод ашиглахгүй, задруулахгүй байх үүрэгтэй. 

5.9. Шүүгч нь өөрийн удирдлага дор ажиллаж байгаа хүмүүст ажил мэргэжилдээ 
үнэнч байх, чин сэтгэлээсээ хандаж ажиллахыг шаардаж, өөрийн эргэн тойронд ёс зүйн 
эрүүл орчныг бүрдүүлнэ. 

5.10. Шүүгч нь Хөдөлмөрийн тухай хууль болон байгууллагын дотоод журмыг чанд 
мөрдөн ажиллах үүрэгтэй. 

6 дугаар  зүйл. Шүүхийн захиргааны удирдлагын хүрээн дэх 
    шүүгчийн ёс зүй 

  6.1. Шүүгч, ажилтны үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, зохион байгуулах, 
тэдгээрийн гаргасан шийдвэрийн хууль зүйн үндэслэлийг хянах зэрэг эрх үүргийг хуулиар 
шүүгчид олгосон тохиолдолд шүүгч  түүнийг хичээнгүйлэн гүйцэтгэх үүрэгтэй. 

7 дугаар  зүйл. Зохисгүй байдал гаргахгүй байх 



7.1. Шүүгч хуулийг чанд мөрдөж, албан үүргээ гүйцэтгэх болон биеэ авч явах 
байдлаараа шүүхийн төвийг сахисан, шударга байдал, нэр хүндийг өндөр байлгахыг ямагт 
эрмэлзэж, зохисгүй байдал гаргахгүй байх үүрэгтэй бөгөөд энэ нь түүний ажил 
мэргэжлийн болон хувийн зан үйлийн аль алинд  хамааралтай. 

Тайлбар: Энэ зүйлд заасан “Зохисгүй байдал гаргахгүй байх” гэдэгт шүүгч ажлын 
байранд болон албан үүргээ гүйцэтгэх явцдаа түүнчлэн ажлын бус цаг, амралт, 
баяр ёслолын үед ч шүүх, шүүгчийн нэр хүндийг хамгаалж, нийтээр хүлээн 
зөвшөөрсөн ёс суртахуун, зан үйлийн болон аж төрөх ёсны хэм хэмжээг зөрчихгүй 
байхыг хамааруулж үзнэ. 

8 дугаар  зүйл. Шүүгчээс хэргийн оролцогчидтой харилцах 

8.1. Шүүгч хэргийн оролцогчидтой  харилцахдаа ялгавартай  байдал гаргалгүйгээр 
тэгш, хүлээцтэй, хүндэтгэлтэй хандаж, шүүгчийн зүгээс  хэргийг шударгаар шийдвэрлэж 
чадна гэсэн итгэл үнэмшлийг өөрийн үйл ажиллагаа үг яриагаар төрүүлж чадахуйц 
харилцааны соёлыг эзэмшсэн байх үүрэгтэй. 

8.2. Шүүгч нь хэргийн оролцогч болон бусадтай харилцахдаа шүүхийн нэр хүнд, 
хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлж болох аливаа хувийн 
харилцаанаас зайлсхийнэ. 

 Шүүгч хэргийн оролцогчтой ганцаарчлан уулзаж, хэргийн нөхцөл байдал, гэм 
буруугийн талаар ярилцаж болохгүй бөгөөд хэрэв албан ажлын зайлшгүй шаардалгын 
улмаас хэргийн нэг талыг оролцуулахгүй уулзах бол шүүгчийн туслах  буюу шүүх 
хуралдааны нарийн бичгийн даргыг байлцуулна. 

 Энэ тоихолдолд шүүгчийн туслах буюу шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга 
тэмдэглэл хөтлөнө. 

8.3. Шүүгч хэргийн оролцогчид болон бусад хүмүүстэй албан үүргийн хувьд 
харилцахдаа аашилж зандрах, айлган сүрдүүлэх, үзэл бодлоо тулгах зэргээр зүй бус 
авирлахыг хориглоно. 

9 дүгээр  зүйл. Хэрэг маргааны талаар урьдчилан санал бодлоо     
                          илэрхийлэхгүй байх 

9.1. Шүүгч нь хуульд заасан журмын дагуу эцэслэн шийдвэрлэгдээгүй байгаа хэрэг 
маргааны талаар болон гаргах шийдвэрийн тухайд саналаа урьдчилан илэрхийлэх, олон 
нийтэд мэдээлэхийг хориглоно. 

9.2. Шүүгч нь хуулийн хүчин төгөлдөр болсон шийдвэрийн талаар эргэлзээ 
төрүүлэхүйц ойлголтыг нийтэд мэдээлэхгүй, бусад шүүгч нарын мэргэшлийн үйл 
ажиллагааг шүүмжлэхгүй байх үүрэгтэй. 

9.3. Албан чиг үүргээ хэрэгжүүлэхдээ олж мэдсэн төр, байгууллага, хувь хүний 
болон зөвлөлдөх тасалгааны нууцыг хадгална. 



9.4. Шүүх хуралдааны үед болон зөвлөлдөх явцад бусадтай уулзах, аливаа 
хэлбэрээр харилцахыг хориглоно. 

10 дугаар  зүйл. Хэвлэл мэдээллийн байгууллагын  
                             ажилтантай харьцах 

10.1. Шүүгч нь хэвлэл мэдээллийн байгууллагын ажилтны хуульд нийцсэн үйл 
ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлнэ. 

10.2. Шүүгч эцэслэн шийдвэрлэгдээгүй хэрэг маргаан болон хуулийн хүчин 
төгөлдөр болоогүй шүүхийн шийдвэрийн үндэслэлийн талаар хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгслээр тайлбар хийхийг хориглоно. 

ГУРАВДУГААР  БҮЛЭГ 

Шүүгчийн бусад үйл ажиллагаанд тавигдах 
ёс зүйн шаардлага 

 
11 дүгээр зүйл. Шүүгчийн үндсэн чиг үүргээс гадуур үйл 
                            ажиллагаа эрхэлсний орлоготой холбоотой   ёс  
                            зүйн шаардлага 

 
11.1. Шүүгчийн албан үүргээсээ гадуур гүйцэтгэсэн ажлын цалин хөлс нь бусдын 

нэгэн адил хэмжээтэй байна. 

12 дугаар  зүйл. Орлогоо мэдүүлж байх үүрэг 

12.1. Шүүгч нь хууль тогтоомжид заасны дагуу өөрийн болон гэр бүлийнхээ орлого, 
хөрөнгө оруулалт, өр төлбөрийн талаар эрх бүхий байгууллагад зохих журмын дагуу үнэн 
зөв, бүрэн мэдүүлж байх үүрэгтэй. 

13 дугаар  зүйл. Шүүгчийн улс төрийн үйл ажиллагаанд тавих  
                             хязгаарлалт 

13.1. Шүүгч улс төрийн дараах үйл ажиллагаанд оролцохыг хориглоно. 

13.1.1.  Улс төрийн аливаа байгууллагын удирдах болон бусад албан 
тушаал эрхлэх; 

13.1.2.  Улс төрийн байгууллага, сонгуульд нэр дэвшигчийн талаар олон 
нийтэд хандаж үг хэлэх, сонгуулийнх нь сурталчилгаанд аливаа хэлбэрээр 
оролцох; 

13.1.3.  Улс төрийн байгууллага, сонгуульд нэр дэвшигчид санхүүжилт олж 
өгөхийг эрмэлзэх, хандив өгөх.   

14 дүгээр  зүйл. Улс төрийн үйл ажиллагаанд оролцсон  
                             шүүгчийн үүрэг 



14.1. Шүүгч улс төрийн аливаа сонгуульд аль нэг намаас буюу бие даан нэр 
дэвшихээр шийдсэн бол сонгуулийн сурталчилгаа эхлэхээс өмнө шүүгчийн албан 
тушаалаас чөлөөлөх хүсэлтээ гаргаж, зохих журмын дагуу шийдвэрлүүлнэ. 

  14.2. Шүүгч улс төрийн үйл ажиллагаанд оролцож, шүүгчийн албан тушаалаас 
чөлөөлөгдсөний дараа  дахин шүүгчээр ажиллахыг хүсвэл хуульд заасан хугацааны дараа 
шүүгчийн сонгон шалгаруулалтад орно. 

15 дугаар  зүйл. Бие хамгаалах тусгай хэрэгсэл ашиглах журам   
                                         зөрчих 

15.1. Шүүгч амь нас, эрүүл мэнд, өмч хөрөнгөө гэмт халдлагаас хамгаалах  эрхтэй 
бөгөөд энэ зорилгоор олгосон бие хамгаалах тусгай хэрэгслийг зориулалт бусаар 
ашиглах, бусдад ашиглуулах зэргээр эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон журмыг 
зөрчихгүй байх үүрэгтэй. 

 

ДӨРӨВДҮГЭЭР  БҮЛЭГ 

Бусад 
 

16 дугаар  зүйл. Шүүгчийн нэр хүндийг хамгаалах 

16.1. Шүүгчийн  талаарх аливаа нийтлэл, мэдээлэл үндэслэлгүй бол тухайн шүүгч, 
түүний хууль ёсны төлөөлөгч эсхүл эрх ашгийг нь хамгаалах үүрэг бүхий төрийн болон 
төрийн бус байгууллага шүүхэд хандаж, шүүгчийн нэр төр, алдар хүнд, ажил хэргийн нэр 
хүндийг сэргээлгэх, эдийн бус гэм хорыг хуульд заасан арга, журмаар арилгуулахыг 
шаардах эрхтэй. 

17 дугаар  зүйл. Ёс зүйн дүрмийг биелүүлээгүйгээс үүсэх үр  
                                         дагавар 

17.1. Энэ дүрэмд заасан ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн шүүгчид холбогдох хуульд 
заасан сахилгын шийтгэлийг эрх бүхий байгууллага оногдуулна. 

17.2. Шүүгчид сахилгын шийтгэл оногдуулахдаа зөрчлийн шинж байдал шүүхийн 
болон шүүгчийн нэр хүндэд учруулсан хор уршиг, үр дагавар зэргийг харгалзан үзнэ. 

 

 

 

 

 

 


