ТАНИЛЦУУЛГА
Өмгөөллийн тухай хуулийн
mалаар
Хуулийн төслөөр өмгөөлөгчийн эрх зүйн байдал, хариуцлага, өмгөөлөгчдийн
мэргэжлийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагын чиг үүрэг, зохион байгуулалтын эрх
зүйн үндэс, өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэх, өмгөөлөгчийн эрх, үүргийг
хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахаар тусгалаа.
Хуулийн төслийн нэгдүгээр бүлэгт хуулийн нийтлэг үндэслэл болох хуулийн
зорилтын тодорхойлж, өмгөөлөгчийн үйл ажиллагааг зохицуулах хууль тогтоомж,
өмгөөллийн үйл ажиллагаанд баримтлах зарчим, нэр томьёоны тодорхойлолтыг
тусгалаа.
Өмгөөллийн тухай хууль тогтоомж нь өмгөөлөгчийн процесс ажиллагаанд
оролцох журам, тэдгээр ажиллагаатай холбоотой эрх, үүргүүдийг нь тодорхойлж
байдаг Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх, Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх
зэрэг хэрэг, маргаан хянан шийдвэрлэх журмын тухай хуулиуд, өмгөөлөгч нь
хуульчийн зөвшөөрөл авсан, хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэгч
гэдэг утгаараа Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд заасан зохицуулалтад
хамрах тул Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулиас тус тус бүрдэхээр тусгалаа.
Өмгөөллийн үйл ажиллагаанд Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд
зааснаас гадна өмгөөлөгчөө чөлөөтэй сонгох, нууц хадгалах, үйлчлүүлэгчийнхээ
эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хуулийн хүрээнд бүрэн, тууштай хамгаалах
зармчыг тусгаж, хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолтод төсөлд хэрэглэгдсэн
“өмгөөллийн үйл ажиллагаа”, “үйлчлүүлэгч”, “өмгөөллийн нууц” гэх нэр томьёоны
тодорхойлолтыг тусгалаа.
Хоёрдугаар бүлэгт өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх олгох,
түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох, дуусгавар болгохтой холбогдсон зохицуулалтыг
тусгалаа. Хуулийн төслийн энэхүү бүлэгт заасан зохицуулалтаар өмгөөллийн үйл
ажиллагаа эрхлэх эрхийг Өмгөөлөгчдийн холбооны ерөнхийлөгч олгох бөгөөд
ингэхдээ ямар нэгэн давхар шалгалт авахгүй бөгөөд өмгөөллийн үйл ажиллагаа
эрхлэх эрх авахаар хандсан хууль ч хууль тогтоомжид заасан өмгөөллийн үйл
ажиллагаа эрхэлж болохгүй, эсхүл хориглосон нөхцөл байдал, үндэслэл байгаа
эсэхийг тогтоосон дүгнэлтийг үндэслэн олгож байхаар зохицуулсан.
Тухайлбал, өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрхийг Хуульчийн эрх зүйн
байдлын тухай хуульд заасны дагуу хуульчийн эрхийг зогсоосон, хүчингүй болгосон,
эсхүл түдгэлзүүлсэн, өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрхийг зогсоосон хугацаа
дуусаагүй, хуулийн хүчин төгөлдөр шүүхийн шийдвэрээр өмгөөллийн үйл ажиллагаа
эрхлэх эрхийг хязгаарласан, хуульд заасан өмгөөллийн үйл ажиллагаатай давхар
эрхэлж болохгүй ажил, албан тушаал эрхэлж байгаа, урьд өмнө санаатай гэмт хэрэг
үйлдэж ял шийтгүүлж байсан, Төрийн албаны тухай хуульд заасан сахилгын

шийтгэлгүйд тооцох хугацаа дуусаагүй болон шүүгч, прокурор, нотариатч хуульд
заасан үндэслэл, журмын дагуу огцорсон, ажлаас халагдсанаас дараа тодорхой
хугацаа өнгөрөөгүй бол олгохгүй байхаар тусгасан.
Мөн энэхүү бүлэгт өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрхтэй холбоотой аливаа
шийдвэр гаргах үндэслэл, журмыг тодорхой болгох, эрх олгохоос татгалзсан
шийдвэрт гомдол гаргах эрхийг тодорхой тусгасан бөгөөд үүнтэй уялдуулан
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт
оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулж, энэ хуульд заасан гомдлыг хянан
хэлэлцэх, гаргах шийдвэрийн хэлбэрийг тодорхой болгоход анхаарсан.
Өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрхийг түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох,
дуусгавар болгох үндэслэлийг хуулийн төсөлд тодорхой тусгаж, дээрхи шийдвэрийг
гаргах субъектыг мөн тодорхойлсон.
Гуравдугаар бүлэгт өмгөөлөгчийн эрх зүйн байдлыг нарийвчлан зохицуулж
өмгөөлөгч, түүний туслах, тэдгээрийн эрх, үүрэг, хариуцлага, өмгөөлөгчийн
тангараг, өмгөөлөгчид хориглох зүйлийг тусгасан. Энэхүү бүлэгт өмгөөлөгч нь
шүүхэд төлөөлөх, шүүн таслах ажиллагаанд оролцох, хууль зүйн мэргэжлийн
туслалцаа үзүүлэх эрхтэй хараат бус хуульч байхаар тусгаж, хуульч нь
өмгөөлөгчийн тангараг өргөснөөр өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх үүсэхээр
тусгалаа.
Өмгөөлөгчийн эрх, үүргийг тодорхойлохдоо өмгөөлөгч нь хуульчийнхаа хувьд
хүлээх нийтлэг үүргээс гадна, өмгөөлөгчийн хувьд, өмгөөллийн үйл ажиллагаа
эрхлэхдээ эдлэх онцлог эрх, үүргүүдийг тодорхой зохицуулж, эрх, үүрэг,
өмгөөлөгчид хорих зүйлсийг нарийвчлан тусгахыг зорьсон. Түүнчлэн өмгөөлөгчийн
Эрүүгийн, захиргааны, иргэний, зөрчлийн хэрэг, арбитрын маргаан болон Монгол
Улсын Үндсэн хууль зөрчсөн эсэх тухай маргааныг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд
оролцох бусад эрхийг холбогдох журмын хуулиудаар тогтоохоор заасан.
Тухайлбал, өмгөөлөгчийн эрхэд төрийн болон төрийн бус байгууллага, албан
тушаалтнаас тодорхой баримт сэлт, мэдээ, мэдээлэл авах, өөрийн үзүүлсэн хууль
зүйн мэргэжлийн туслалцааны төлөө үндэслэл бүхий хөлс авах, өөрийн гаргасан
зардлыг нөхөн төлүүлэх, үйлчлүүлэгч болон бусад этгээдийн хууль бус шаардлагыг
биелүүлэхээс татгалзах зэрэг эрхтэй байхаар заасан.
Өмгөөлөгчид хориглох зүйлд өөрийн үзэл бодлыг үйлчлүүлэгчид тулгах,
өөрийн оролцож байгаа хэрэг, маргаанд хамаарах эд хөрөнгө буюу эрхийг өөрийн
болон бусад этгээдийн нэрээр худалдан авах, эсхүл өөр бусад аргаар олж авах,
эзэмших, үйлчлүүлэгчид худал тайлбар, мэдүүлэг, нотлох баримт, баримт сэлт
гаргаж өгөхийг зөвлөх, шаардах, уул үйл ажиллагаанд туслах, зохион байгуулахыг
хориглох, энэхүү бүлэгт заасан ашиг сонирхлын зөрчил бүхий хэрэг, маргаанд
оролцох зэрэг үйлдэл, эс үйлдэхүйг тусгасан.

Энэхүү бүлэгт анх удаа өмгөөлөгчийн туслахын эрх зүйн байдлыг тодорхой
болгож, өмгөөлөгчийн туслахаар ажиллаж болохгүй нөхцөл байдлыг тодорхойлж,
өмгөөлөгч туслахынхаа үйл ажиллагааг хариуцах, туслахын эрх, үүргийг түүнтэй
байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээний үндсэн дээр тогтоохоор тусгалаа.
Хуулийн төслийн дөрөвдүгээр бүлэгт өмгөөллийн үйл ажиллагааг эрхлэхтэй
холбоотой зохицуулалтыг тусгасан бөгөөд өмгөөллийн үйл ажиллагаа, өмгөөллийн
үйл ажиллагааны хэлбэр, өмгөөллийн үйл ажиллагааны зохион байгуулалтын
хэлбэр, өмгөөлөгчийн хүсэлт, гадаадын өмгөөлөгчийн үйл ажиллагаа, өмгөөллийн
хөлс, гэрээ, өмгөөллийн үйл ажиллагааны баталгаа, нууцтай холбоотой
зохицуулалтыг тусгасан.
Энэхүү бүлэгт зааснаар өмгөөлөгчдийн бүртгэлийг Өмгөөлөгчдийн холбоо
хөтлөх бөгөөд бүртгэлд заасан мэдээлэлд өөрчлөлт орсон тохиолдолд тухай бүр
Өмгөөлөгчдийн холбоонд мэдэгдэх тухай тусгаж, гадаад улсын иргэн Монгол Улсын
хууль тогтоомжийн дагуу өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл авсан бол
төрийн болон албаны нууцтай холбоотойгоос бусад асуудлаар өмгөөллийн үйл
ажиллагаа эрхлэх эрхийг хязгаарлахгүй байх, харин гадаад улсад өмгөөллийн үйл
ажиллагаа эрхлэх эрхтэй бол зөвхөн тухайн улсын хууль тогтоомж, эсхүл олон
улсын эрх зүйн асуудлаар энэ хуульд заасан үйл ажиллагааг эрхэлж болохоор
тусгасан.
Түүнчлэн энэхүү бүлэгт өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэх нийт 11 хэлбэрийг
тодорхой тусгасан. Харин өмгөөллийн үйл ажиллагааны зохион байгуулалтын
хэлбэрийг хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай
хуульд заасны дагуу “нөхөрлөл” хэлбэртэй байхаар тусгаж, өмгөөллийн хуулийн
этгээдийн талаархи зохицуулалт, түүний үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлагыг
хэвээр хадгалсан.
Хуулийн төслийн 23 дугаар зүйлд өмгөөлөгч ашиг сонирхлын зөрчилтэй хэрэг,
маргаан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцохыг хориглох тухай зохицуулалтыг
тусгаж, хуульд зааснаар ашиг сонирхлын зөрчилтэй гэж үзэх нийт 10 тохиолдлыг
тусгаж, энэ тохиолдолд хууль зүйн мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх хориглох,
хязгаарлах зохицуулалтыг тусгалаа.
Мөн энэхүү бүлэгт өмгөөлөгч төрийн болон төрийн бус байгууллагаас
шаардлагатай мэдээлэл, баримт сэлтийг гаргуулан авахаар өмгөөлөгчийн хүсэлт
үйлдэх, түүнийг илгээх, түүнд хариу өгөх үндэслэл, журмыг тодорхой заасан. Энэхүү
зохицуулалт нь өмгөөлөгчөөс мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх баталгааг
нэмэгдүүлэх зорилготой бөгөөд өмгөөлөгч мэргэжлийн үйл ажиллагаагаа явуулахад
шаардлагатай мэдээлэл, баримт сэлтийг төрийн болон төрийн бус
байгууллагуудаас гаргуулж авахад чухал ач холбогдолтой гэж үзсэн.
Түүнчлэн энэхүү бүлэгт өмгөөллийн хөлс болон хууль зүйн мэргэжлийн
туслалцаа үзүүлэх гэрээний талаархи зохицуулалтыг илүү боловсронгуй болгож,
гэрээнд заавал тусгах нөхцөл, өмгөөллийн хөлсийг тогтооход анхаарах асуудлуудыг

тодорхойлсон. Үүнээс гадна энэхүү бүлэгт өмгөөллийн нууц, түүнийг хадгалах,
хамгаалах үүрэг,
хүрээ болон
өмгөөлөгчийн нууцыг үйлчлүүлэгчийн
зөвшөөрөлгүйгээр задруулж болох нөхцөл байдал, хүрээг тодорхой тусгасан.
Тухайлбал, өмгөөллийн нууцыг өмгөөлөгч болон үйлчлүүлэгчийн хооронд үүссэн
маргааныг хянан шийдвэрлэх, бусдын амь нас, эрүүл мэндэд учирч болзошгүй
бодит аюулыг зайлуулах, эсхүл өмгөөлөгчид холбогдуулан үүсгэсэн эрүүгийн
хэргийг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад өмгөөлөгч өөрийн тайлбар,
мэдүүлэг, бусад нөхцөл байдлыг нотолбол зохих хэмжээнд задруулж болохоор
тусгасан.
Хуулийн төсөлд анх удаа өмгөөллийн үйл ажиллагааны талаархи зар
сурталчилгаатай холбоотой зохицуулалтыг тусгасан бөгөөд энэхүү зохицуулалтаар
өмгөөлөгч өөрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа, үзүүлж байгаа хууль зүйн туслалцааг
сурталчлах эрхтэй байх бөгөөд ингэхдээ хуулийн төсөлд заасан тодорхой
хориглолт, хязгаарлалтад захирагдахаар тусгалаа. Түүнчлэн энэхүү бүлэгт
өмгөөлөгчөөс өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрхийн баталгааг бүрдүүлэхтэй
холбоотой бие даасан зүйлийг тусгасан.
Тавдугаар бүлэгт Монголын Өмгөөлөгчдийн холбооны эрх зүйн байдал,
Холбооны бүтэц зохион байгуулалт, Холбооны Их хурал, Удирдах зөвлөл,
Ерөнхийлөгч, Мэргэжлийн хариуцлагын хороо, Хяналтын зөвлөл, Мэргэшлийн
хорооны эрх хэмжээ, тэдгээрийн зохион байгуулалттай холбоотой харилцааг
тусгасан. Энэхүү бүлгийн зохицуулалтыг боловсруулахад Өмгөөлөгчдийн холбооны
үйл ажиллагаанд нийт өмгөөлөгчдийн оролцоог хангах, холбооны үйл ажиллагаа нь
нээлттэй, хариуцлагатай, бүх өмгөөлөгчид тэгш үйлчлэх зарчимд нийцүүлэхийг
зорьсон бөгөөд Өмгөөлөгчдийн холбооны Хяналтын зөвлөлийг Их Хурлаас сонгодог
байх, Өмгөөлөгчдийн холбооны санхүүгийн үйл ажиллагаа нь нээлттэй, ил тод байх,
тодорхой хугацааны давтамжтай хяналт, шалгалт хийгддэг байх зэрэг
зохицуулалтыг тусгасан.
Зургадугаар бүлэгт өмгөөлөгчийн мэргэжлийн ёс зүйн зөрчлийг хянан
шийдвэрлэх журам болон хүлээлгэх хариуцлагын төрөлтэй холбоотой
зохицуулалтыг тусгалаа. Ингэхдээ өмгөөлөгчид хүлээлгэх хариуцлагын төрөл нь:
хаалттай, эсхүл нээлттэй сануулах, өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрхийг нэгээс
гурван жил хүртэл хугацаагаар зогсоох, өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрхийг
хүчингүй болгох байхаар тусгаж, хариуцлага хүлээлгэх эрх бүхий субъектээс
маргаан хянан шийдвэрлэх журам, түүний бие даасан, хараат бус байдлыг хангахад
чиглэгдсэн зохицуулалтыг тусгасан.
Долдугаар бүлэгт хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв
байгууллагаас Өмгөөлөгчдийн холбоотой харилцах, түүний үйл ажиллагаанд
хяналт тавих, үйл ажиллагааныхаа тайланг хүргүүлэх зохицуулалтыг тусгасан.
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