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Дугаар

ГҮЙЦЭТГЭХ АЖЛЫН ТУХАЙ МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛИЙН ЗАРИМ ЗААЛТ МОНГОЛ
УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙГ ЗӨРЧСӨН ЭСЭХ ТАЛААРХИ МАРГААНЫГ ХЯНАН
ШИЙДВЭРЛЭСЭН ТУХАЙ Дүгнэлт /

Үндсэн хуулийн Цэцийн хуралдааныг Үндсэн
хуулийн Цэцийн дарга Н.Жанцан даргалж,
гишүүдэд Ж.Амарсанаа, С.Жанцан /илтгэгч/,
Ж.Бямбажав,
В.Удвал
нарын
бүрэлдэхүүнтэй, нарийн бичгийн даргаар
Б.Цэндээхүү,
өргөдөл
гаргагч
иргэн
Х.Доржпалам,
Улсын
Их
Хурлын
итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчид, Улсын Их
Хурлын гишүүн С.Төмөр, Улсын Их Хурлын
Тамгын газрын зөвлөх Ж.Батдэлгэр нарыг
оролцуулан Төрийн ордны Үндсэн хуулийн
Цэцийн хуралдааны танхимд хийв.
Баянзүрх дүүргийн нэгдүгээр хорооны иргэн
Х.Доржпалам Үндсэн хуулийн Цэцэд хандаж
гаргасан өргөдөлдөө: "Монгол Улсын Үндсэн
хуулийн 16 дугаар зүйлийн 13-т "Иргэний ...
орон байрны халдашгүй байдлыг хуулиар
хамгаална" гэж заасан. Гэтэл Гүйцэтгэх
ажлын тухай хуулийн 12 дугаар зүйлд
"Иргэний орон байрны халдашгүй эрхэд
халдаж нууц үзлэг хийхээр болон түүний
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хэмжээ хязгаарыг нарийвчлан заагаагүй
байхад мөн хуулийн 23 дугаар зүйлд хэрэг
бүртгэх, мөрдөн байцаах шатанд иргэний
орон байранд прокурорын зөвшөөрөлтэйгөөр
нууц үзлэг хийж болохоор хуульчлахдаа
иргэний орон байрыг барилга байгууламж, ...
тээврийн хэрэгсэл, ачаа тээш, эд зүйлтэй
адилтган нэг зиндаанд авч үзжээ. Ингэснээр
орон байр халдашгүй байх тухай Үндсэн
хуулийн дээрхи заалтыг зөрчсөн байна.
Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 13-т
"Хуульд заасан үндэслэл, журмаас гадуур,
дур мэдэн хэнийг ч нэгжих, баривчлах,
хорих, мөрдөн мөшгих, эрх чөлөөг нь
хязгаарлахыг хориглоно" гэж заасан. Гэтэл
Гүйцэтгэх ажлын тухай хуулийн 11 дүгээр
зүйлд "... өөрт байгаа болон ирсэн
мэдээллийг үндэслэн өөрийн үзэмжээрээ
гүйцэтгэх ажил явуулах тухай заалт нь
гүйцэтгэх байгууллага, ажилтан өөртөө
мэдээлэл байсан ч, эс байсан ч, бодит
үндэслэлтэй, үндэслэлгүйг үл харгалзан
өөрийн тааллаараа, санааныхаа дур зоргоор
хуульд заасан үндэслэл журмаас гадуур, дур
мэдэн хэнийг ч мөрдөн мөшгиж, гүйцэтгэх
ажил зохиож, тагнаж болохоор хуульчилж
өгсөн нь Үндсэн хуулийн дээрх заалттай
зөрчилдөж байна. Гүйцэтгэх ажлын тухай
хуулийн эдгээр заалт Монгол Улсын Үндсэн
хууль зөрчсөнийг хянаж үзэхийг хүсье" гэжээ.
Иргэн Х.Доржпалам өргөдөлдөө өгсөн
нэмэлт тайлбартаа: "Ер нь орон байрны
халдашгүй байдал гэдгийг хэн ч хэзээ ч
халдах ёсгүй гэдэг туйлын утгаар, хуулиар
хамгаална гэдгийг ямар ч хууль гарлаа,
түүний халдашгүй байдалд халдаж болох
тухай ойлголт, яриа байж болохгүй гэсэн
утгаар ойлгох ёстой. Гүйцэтгэх ажил зохиох
хүрээг хуульчилж өгсөн 12 дугаар зүйлд
"орон байранд нууц үзлэг хийх талаар нэг ч
үг үсэг байхгүй. Энэ зүйлд орон байранд
нууц
үзлэг
хийх
хэмжээ
хязгаарыг
нарийвчлан заах ёстой. Гүйцэтгэх ажлын
хуулийн дээрх заалт Үндсэн хууль төдийгүй
Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон
улсын Пактын 17 дугаар зүйлийн заалтыг
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зөрчсөн. Энэ утгаараа түүхэнд хар толбо
болж үлдсэн хэлмэгдүүлэлтийг дахин давтаж
болох хамгийн аюултай заалт юм" гэжээ.
Улсын Их Хурлын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч
С.Төмөр Үндсэн хуулийн Цэцэд бичгээр
өгсөн тайлбартаа: "Монгол Улсын Үндсэн
хуулийн 16 дугаар зүйлийн 13 дахь хэсгийн
"Халдашгүй, чөлөөтэй байх эрхтэй, хуульд
заасан үндэслэл журмаас гадуур дур мэдэн
хэнийг ч нэгжих, баривчлах, хорих, мөрдөн
мөшгих, эрх чөлөөг нь хязгаарлахыг
хориглоно" гэсэн заалтын дагуу Гүйцэтгэх
ажлын тухай хууль гаргаж гүйцэтгэх ажил
явуулах үндэслэлийг тодорхойлж өгсөн.
Тухайлбал мөн хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 1
дэх хэсэгт "Тагнуул, сөрөх тагнуул, цэргийн
тагнуулын ажлыг эдгээр ажиллагаа явуулах
эрх бүхий байгууллага, Монгол Улсын
Үндэсний аюулгүй байдлын эрх ашиг, энэ
талаархи
төрийн
бодлогын
үндсийг
удирдлага болгон өөрт нь байгаа болон
ирсэн
мэдээллийг
үндэслэн
өөрийн
үзэмжээр явуулна" гэж заасан. Энэ нь хэрэг
бүртгэлт, мөрдөн байцаалт явуулахаас
өмнөх шатанд зохиох гүйцэтгэх ажилд
хамаарч
байгаа
бөгөөд
эрх
бүхий
байгууллагууд нь гадны байгууллагын
зөвшөөрөлгүйгээр холбогдох мэдээллийг
үндэслэн явуулна гэсэн хэрэг юм. Дээр
дурьдсан мэдээлэл нь Гүйцэтгэх ажлын
тухай хуулийн 2 дугаар зүйлд зааснаар
"Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах, хүний
эрх чөлөөг гэмт халдлагаас хамгаалах
зорилгод чиглэсэн байх ёстой. Тэгээд ч
хуульд заасан үндэслэлгүйгээр гүйцэтгэх
ажил явуулж, иргэн хуулийн этгээдийн эрх,
эрх чөлөө, хууль ёсны ашиг сонирхлыг
хохироосон
бол
хуулийн
хариуцлага
хүлээлгэх заалт ч бий. Гүйцэтгэх ажлын
тухай хуульд нууцлалын шаардлагаас
холбогдох бүх хэм хэмжээг нэг бүрчлэн заах
бололцоогүй
бөгөөд
гүйцэтгэх
ажлын
зааварт нууц үзлэг явуулах үндэслэл,
журмыг нарийвчлан зааж өгсөн байдаг"
гэжээ.
Нэхэмжлэгч иргэн Х.Доржпалам Үндсэн
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хуулийн Цэцийн хуралдаанд оролцож өгсөн
тайлбартаа: "Гүйцэтгэх ажлын тухай хуульд
орон байранд нууц үзлэг хийх үндэслэл,
журмыг заагаагүй учир хуульд заасан
үндэслэл, журмаас гадуур хүний эрх
зөрчигдөх боломжтой болсон. Өөрийн
үзэмжээр гүйцэтгэх ажил явуулах тухай
хуулийн заалт нь гүйцэтгэх байгууллага,
ажилтан дур зоргоороо, хууль бус үйл
ажиллагаа
явуулах
боломж
олгож
байгаагаараа Үндсэн хууль зөрчиж байна"
гэжээ.
Улсын Их Хурлын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч,
Улсын Их Хурлын гишүүн С.Төмөр Цэцийн
хуралдаанд оролцож өгсөн тайлбартаа:
"Улсын аюулгүй байдлыг хангах, гэмт хэрэг
илрүүлэх, хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах
зорилгод нийцүүлэн хуульд заасан журмын
дагуу орон байранд нууц үзлэг хийхгүй байх
юм бол гүйцэтгэх ажил гэж байх нь утгагүй
юм. "халдашгүй" гэдгийн тухайд тодорхой
шалтгааны улмаас хуульд заасан бол эрх,
эрх чөлөөг хязгаарлаж болно гэж ойлгож
байна" гэжээ.
ХЯНАВАЛ:
Нэхэмжлэгч иргэн Х.Доржпаламын өргөдөлд
дурьдсан Гүйцэтгэх ажлын тухай хуулийн 23
дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 3, 11 дүгээр
зүйлийн 1 дэх хэсгийн заалт Монгол Улсын
Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн
гэх үндэслэл тогтоогдохгүй байна.
Гүйцэтгэх ажлын тухай хуулийн 23 дугаар
зүйлийн иргэний орон байранд нууц үзлэг
хийж болох тухай заалт, мөн хуулийн 11
дүгээр зүйлийн гүйцэтгэх ажлыг өөрт нь
байгаа болон ирсэн мэдээллийг үндэслэн
өөрийн
үзэмжээрээ
явуулах
гэсэн
заалтуудад хууль зүйн хувьд боловсронгуй
болгох зүйл байгаа боловч уг асуудал нь
Үндсэн хуулийн Цэцийн шууд харъяалан
шийдвэрлэх
асуудал
биш
болохыг
дурьдсугай.
Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 66 дугаар
зүйл, Үндсэн хуулийн Цэцэд маргаан хянан
шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн 32
дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн заалтыг
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удирдлага болгон ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ нь:
Гүйцэтгэх ажлын тухай Монгол Улсын
хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн
"Тагнуул, сөрөх тагнуул, цэргийн тагнуулын
ажлыг эдгээр ажиллагаа явуулах эрх бүхий
байгууллага
Монгол
Улсын
Үндэсний
аюулгүй байдлын эрх ашиг, энэ талаархи
төрийн бодлогын үндсийг удирдлага болгон
өөрт нь байгаа болон ирсэн мэдээллийг
үндэслэн өөрийн үзэмжээр явуулна" гэсэн
заалт нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 16
дугаар зүйлийн 13-д "хуульд заасан
үндэслэл журмаас гадуур дур мэдэн хэнийг ч
нэгжих, баривчлах, хорих, мөрдөн мөшгих,
эрх чөлөөг нь хязгаарлахыг хориглоно" гэсэн
заалтыг, мөн Гүйцэтгэх ажлын тухай хуулийн
23 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн хэрэг
бүртгэх, мөрдөн байцаах шатанд иргэний
орон байранд прокурорын зөвшөөрөлтэйгөөр
нууц үзлэг хийж болох тухай заалт нь Монгол
Улсын Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн
13-д буй "... орон байрны халдашгүй байдлыг
хуулиар хамгаална", 19 дүгээр зүйлийн 1 дэх
хэсгийн "Төрөөс хүний эрх, эрх чөлөөг
хангахуйц ... хууль зүйн болон бусад
баталгааг бүрдүүлэх, хүний эрх, эрх чөлөөг
зөрчихтэй тэмцэх ... үүргийг иргэнийхээ өмнө
хариуцна" гэсэн заалтуудыг тус тус
зөрчөөгүй байна.
Үндсэн хуулийн Цэцэд маргаан хянан
шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн 36
дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасны дагуу
энэхүү дүгнэлтийг хүлээн авснаас хойш 15
хоногийн дотор авч хэлэлцэн хариу
ирүүлэхийг Улсын Их Хуралд уламжилсугай.
ДАРГА Н.ЖАНЦАН
ГИШҮҮД Ж.АМАРСАНАА
С.ЖАНЦАН
Ж.БЯМБАЖАВ
В.УДВАЛ
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