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Монгол улс өнө удаан жил хууль ёсыг эрхэмлэн ирсэн түүхийн баялаг 

уламжлалтай орон билээ. Бидний өвөг дээдсээс өвлөн ирсэн Эзэн Чингис хааны 

“Их засаг”, “Монгол-Ойрадын их цааз”, “Халх журам” гээд олон дурсгалт бичгүүдийг  

эрдэмтдийн судалгааны баримтуудаас үзвэл Монголд төр үүссэн тэр цагаас эхлэн 

өр төлбөр барагдуултын арга хэмжээ авдаг үүрэг бүхий түшмэл, албадууд байсныг 

дурддаг.  

Мөн Эзэн Чингис хааны үед Чингай Чинсан гэдэг нэртэй ноёны Чинсан гэдэг 

алба хууль, зарлиг гүйцэтгэдэг байсан тухай баримт бий.  

Шүүхийн шийдвэрийн гүйцэтгэлийн алба Монгол Улсад үүсч бий болсон 

талаар Монгол Улсын эрх зүйн түүхэн уламжлал судлаач, академич Ж. 

Болдбаатар гуайгаас сурвалжлан асуухад “Чингис хааны байгуулсан Их Монгол 

Улсын төрийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэгч, эсхүл шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн 

алба гэдэг нарийн мэргэшсэн алба, албан тушаалтан байсан гээд хэн нэгэнд 

оноож хэлэх боломжгүй юм. Гэхдээ Улсын Ерөнхий заргачаар ажиллаж байсан 

Шихихутуг, хэсэг хугацаанд төрийн хэргийг ерөнхийлөн гүйцэтгэж байсан, тэр 

дундаа зарим үед хааны удмынхан, ноёд түшмэдүүдэд хууль сахиулах ажлыг 

тусгайлан эрхэлж байсан Чингай Чинсан, мөн Чингис хааны зарлигаар Их засагт 

хяналт тавих, гаргасан зарилгын бичээчээр ажиллаж байсан Цагаадай хан нарыг 

шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн албаны эх үүсвэрийг тавьсан хүмүүс гэж хэлж 

болох үндэслэлтэй”1(Академич Ж. Болдбаатар гуайн зөвлөгөө. 2015 оны 4 сарын 

20) хэмээн дүгнэн хэлсэн болно. 

Шихихутуг бол Татар аймгийн хүн юм. Шихихутуг Чингис хааны есөн 

өрлөгийн нэг байв. Тэрээр Их Монгол Улсын төрийн их заргач байсан бөгөөд 

Чингис хаан, Өгэдэй хаан, Гүюг хаан, Мөнх хааны үед төрийн алба хааж байжээ. 

Шихихутуг Хубилай, Аригбөхийн дайны үед нас баржээ. Тэр үед Шихихутуг 70 

орчим настай байв. Түүний талаар "Монголын нууц товчоо", "Судрын чуулган" 

зэрэг түүхийн зохиолуудад бий.  

Тухайн үеийн түшмэл, албадууд нь хулгай хийсэн этгээдийн үйлдлийн шинж 

чанар байдал, сөрөг үр дагаврыг хэр хэмжээнээс нь хамаарч түүнийг шийтгэн, эд 

хөрөнгө, мал амьтныг хураан авч, хохирогч этгээдийн хохирлыг барагдуулдаг 

байсан тухай тэмдэглэсэн байдаг. Жишээлбэл: “Хулгай хийсэн хүнийг 9 бог мал, 9 

бод малаар торгох” гэх мэт цээрлэл хүлээлгэж байжээ.  

 Эндээс үзвэл өнөөгийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа нилээд эрт үеэс 

улбаатай ажээ.  

                                            
1 Монгол Улсын эрх зүйн түүхэн уламжлал судлаач, академич Ж. Болдбаатарын тэмдэглэж хэлсэн.  



Монгол Улсын Их Хурлаас 2002 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдөр Шүүхийн 

шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийг шинэчлэн батлан гаргаснаас хойш өдгөө 13 

жилийн нүүр үзэж байгаа хэдий ч бид эрт дээр үеэсээ хууль, зарлиг биелүүлдэг 

албатай байсаар иржээ.  

Сүүлийн жилүүдэд даяарчлалын цаг үед нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл 

байдал хурдацтай хувьсан өөрчлөгдөхийн хэрээр иргэн, хуулийн этгээдүүдийн 

иргэний эрх зүйн харилцаанд оролцох үйл явдал ихсэж байгаа нь Шүүх эрх 

мэдлийн байгуулллагаас гаргаж буй шүүхийн шийдвэр, Шүүхийн шийдвэр 

гүйцэтгэх байгууллагад шинээр өдрөөс өдөрт ирүүлж буй гүйцэтгэх баримт 

бичгийн тоо баримтаас харагдаж байна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ: 

ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨӨС ТӨЛБӨР ГАРГУУЛАХ АЖИЛЛАГАА 

 

1.1. Хөдлөх эд хөрөнгийн ойлголт, төрөл 

  

 

 

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 5 дугаар зүйлд “Монгол улс дэлхийн эдийн 

засгийн хөгжлийн түгээмэл хандлага, өөрийн орны өвөрмөц онцлогт нийцсэн олон 

хэвшил бүхий эдийн засагтай байна, төр нь нийтийн болон хувийн өмчийн аливаа 

хэлбэрийг хүлээн зөвшөөрч, өмчлөгчийн эрхийг хуулиар хамгаална, өмчлөгчийн 

эрхийг гагцхүү хуульд заасан үндэслэлээр хязгаарлаж болно”, мөн хуулийн 15 

дугаар зүйлд Монгол улсын иргэн хөдлөх, үл хөдлөх хөрөнгө шударгаар олж авах, 

эзэмших, өмчлөх, өв залгамжлуулах эрхтэй. Хувийн өмчийг хууль бусаар хураах, 

дайчлан авахыг хориглоно” гэж заасан нь иргэн аливаа хөдлөх, үл хөдлөх эд 

хөрөнгөтэй байх эрхийг хуульчлан баталгаажуулж өгсөн билээ.2 

Хөдлөх хөрөнгөнөөс төлбөр гаргуулах ажиллагаа, түүний эрх зүйн 

зохицуулалт, практик үйл ажиллагааг авч үзэхийн өмнө эд юмс гэж юу болох, 

түүний бүрдэл хэсэг, төрөл, хөдлөх хөрөнгийг өмчлөхтэй холбогдсон асуудлыг авч 

үзэх нь чухал юм. 

 Өмч гэдгийг эд юмс, эд хөрөнгө хэмээн шууд ойлгож болохгүй. Учир нь эд 

юмс бол материаллаг баялаг бөгөөд хүний оролцоогүйгээр нийгмийн харилцаанд 

орохгүй. Хэдийгээр уг эд юмс нь хүний эзэмшилд орохоороо эд хөрөнгө хэмээх 

утгыг илэрхийлэх боловч эзэмших эрх нь уг эд хөрөнгийн тухайд өмчлөгчийн 

эрхийн агуулгыг бүрэн илэрхийлэн гаргаж чадахгүй. Өмч гэдэг нь хөрөнгийг 

эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулахтай холбогдсон хүмүүсийн хоорондын 

харилцааны илэрхийлэл юм.3 

 Эдийн баялаг нь Иргэний хуулийн 83 дугаар зүйлд заасан ”аливаа этгээд нь 

хуулиар хориглоогүй, нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн зан суртахууны хэм хэмжээнд 

харшлахгүйгээр эдийн баялаг болох эд юмс болон эдийн бус баялаг болох оюуны 

үнэт зүйлс, эрхийг олж авч болох бөгөөд энэ тохиолдолд дээрх баялаг нь хөрөнгө 

болно, мөн хуулийн 84 дүгээр зүйлд заасан “аливаа этгээдийн эзэмшилд байгаа эд 

юмсыг эд хөрөнгө гэнэ, эд хөрөнгө нь үл хөдлөх, хөдлөх эд хөрөнгө байна, газар, 

                                            
2 Тєрийн мэдээлэл. сэтгїїл.УБ.,1992.1.13 дахь тал 
3 Б.Баттємєр.Монгол Улсын Иргэний эрх зїйн зарим асуудал.УБ.,2005.100 дахь тал 

Асуулт: Хөдлөх хөрөнгө гэж юу вэ? 

 

 

түүнд ямар хөрөнгө хамаардаг вэ?   

 



түүнээс салгамагц зориулалтын дагуу ашиглаж үл болох эд юмс үл хөдлөх эд 

хөрөнгөд хамаарна, дээр дурдсан зүйлээс бусад эд юмс хөдлөх эд хөрөнгөд 

хамаарна, эзэмшигч этгээддээ ашиг өгөх, эсхүл бусдаас шаардах эрх олгох эрх 

буюу шаардлага, оюуны үнэт зүйл нь эдийн бус хөрөнгөд хамаарна” гэсэн 

тодорхойлолтод хамаарах багтах ба үүнд аливаа этгээдийн эзэмшилдээ авч болох 

бүх эд юмс багтана. 

 Хөдлөх эд хөрөнгө нь дараах үндсэн шинжтэй: 

 1. Хөдлөх хөрөнгө материаллаг  ямар шинжтэй байгаа нь чухал бус, харин 

эдийн засгийн харилцаанд оролцох хэлбэрээр, эрх зүйн үүднээс бодит эзэмшил 

тогтох боломж бий эсэхээр тодорхойлогддог. 

 2. Зөвхөн бие даан оршин тогтнож буй зүйлс хөдлөх хөрөнгө болно. Энэ нь 

орон зайн хувьд бусад эд юмсаас ялгагддаг бөгөөд өмчлөлийн хил хязгаар болон 

бусад өмчийн эрхүүдийг тодорхойлох боломжтой. 

 3. Эрх зүйн үүднээс эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах харилцааны зүйл 

болох боломжтой байх ёстой. 

 4.Хөдлөх хөрөнгө гэдэг нь үл хөдлөх хөрөнгөнөөс бусад биет эд зүйлс 

хамаарах бөгөөд эрхийн өөрчлөлтийг хуульд ихэвчлэн эзэмшил шилжихтэй 

холбож өгсөн бол үл хөдлөх хөрөнгийн хувьд улсын бүртгэл чухал үүрэгтэй байдаг. 

 Хөдлөх хөрөнгийн хувьд төрөл нь: 

 а/ Орлуулагдах, эс орлуулагдах эд юмс 

Эрх зүйн харилцаанд тоо, хэмжээ, жингээр нь тодорхойлж болох хөдлөх эд 

хөрөнгийг орлуулагдах эд хөрөнгө гэнэ. Жишээ нь: хүнсний ногоо, архи дарс, 

нүүрс, түлээ зэрэг өргөн хэрэглээний бараа болон төрлөөр үйлдвэрлэсэн гэр ахуйн 

хэрэглэгдэхүүн, бусад бараа бүтээгдэхүүн хамаарна. Харин дээрх үзүүлэлтээр 

хэмжих боломжгүй эд юмсыг эс орлуулагдах гэх ба холбогдох этгээдийн хүсэлт, 

захиалгаар хийгдсэн хувцас, хуучин хэрэглэсэн зүйлс хамаарна. 

 б/ Зориулалтаар нь ашиглахад элэгдэх ба үл элэгдэх эд хөрөнгө 

 Зориулалтын дагуу ашигласан нөхцөлд элэгдэж байдаг эсвэл 

худалдаалахад чиглэсэн зориулалттай эд юмсын үнэ цэнэ ийнхүү ашигласнаар 

дуусгавар болдог: Жишээ нь: хүнсний зүйл, тамхи зэрэг. Бүх төрлийн хөдлөх 

хөрөнгийг худалдаалахад зориулан бэлтгэснээр энэ ангилалд хамрагдана. Үл 

элэгдэх эд хөрөнгөд бусад бүх эд юмс багтах ба эдгээрийн ашиглалтын явцад 

аажмаар элэгддэг шинж чанар нь дээрх байдлаар ангилахад ач холбогдолгүй юм. 

Жишээ нь: хувцас, гэрийн тавилга зэрэг. 

 в/Хуваагдах ба үл хуваагдах эд хөрөнгө 



 Аливаа эд хөрөнгийг адил төстэй бүрэлдэхүүн хэсэгт нь хуваахад үнэлгээ нь 

өөрчлөгдөхгүй бол хуваагдах хөрөнгө гэх ба энэ хэсгүүдийн нийлүүлэн тооцоход 

обьектив байдлаар бүхэл хэсгийн үнэлгээтэй ижил үнэ бүхий байдаг. Жишээ нь: 

гурил, төмс зэрэг. Харин үл хуваагдах эд хөрөнгө нь ийнхүү адил төстэй үнэлгээ 

бүхий хэсэгт хуваагдах боломжгүй бусад эд юмс багтдаг.4 

 Түүнчлэн хөдлөх эд хөрөнгийг: 

 г/ Гол ба туслах эд хөрөнгө 

Туслах эд юмсын оролцоогүйгээр аж ахуйн зорилго хүний хэрэгцээг хангаж 

чаддаг зүйлийг гол эд юмс гэх ба гол эд юмсад үйлчэх  үүрэг гүйцэтгэдэг зүйлийг 

туслах эд юмс гэнэ. Жишээ нь: автомашин гол эд хөрөнгө, запас дугуй туслах эд 

хөрөнгө болно.  

 д/ Үр төл, ашиг орлого 

Эд хөрөнгийг аж ахуйн зориулалтаар нь үйлдвэрлэл, үйлчилгээ явуулж 

ашигласны эцэст үр төл, ашиг  орлого бий болно. Амьд амьтныг үржүүлэх, тэжээн 

өсгөснөөс гарсан төл, үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн, хагас боловсруулсан 

бүтээгдэхүүн үүнд хамаарна. Жишээ нь: малын төл, гахайн тоорой, сүү, үр жимс, 

тариа зэрэг.5 

Хөдлөх хөрөнгийг ийнхүү ангилан хувааснаар, тухайн эд хөрөнгийн үндсэн 

шинж, зориулалт, эрх зүйн болон эдийн засгийн ач холбогдлыг танин мэдэх ач 

холбогдолтой юм. 

   

  

                                            
4 Б.Буянхишиг.Иргэний эрх зїйн удиртгал.УБ., 2012.69 дэх тал 
5 Л.Баасан.Монгол Улсын Иргэний эрх зїй.УБ.,2009.86 дахь тал 



1.2. Хөдлөх эд хөрөнгийг илрүүлэх ажиллагаа 

 

Иргэний хэргийн талаарх шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа бол шүүхийн 

шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн хүрээнд хэрэгжүүлж байгаа, шийдвэр гүйцэтгэх 

баримт бичгийн төрлөөс хамаарч үүссэн процессын шинжтэй төрийн үйл 

ажиллагааны нэг хэлбэр юм. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагааны нэг 

үндсэн ажиллагаа бол эд хөрөнгө илрүүлэх ажиллагаа байдаг. 

Тодорхой нэгэн утга агуулгатай ямар нэгэн хэргээс үүдэлтэй өөрт холбогдох 

бүхнийг судалдаг маш олон арга хэрэгсэлтэй шуурхай ажиллагаан дээр 

тулгуурладаг зүйлийг эрэн сурвалжлах, илрүүлэх ажиллагаа гэнэ.  

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 18 дугаар  зүйлд төлбөр төлөгчийг 

болон түүний эд хөрөнгийг хуулийн байгууллага болон төлбөр авагч хайж 

болохоор зааж өгсөн байна. Шийдвэр гүйцэтгэгч өөрийн эрх хэмжээний хүрээнд 

эрэн сурвалжлах ажиллагааг явуулдаг. Төлбөр төлөгчийн эд хөрөнгө дангаараа 

эсхүл төлбөр төлөгч дангаараа байгаад шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа бүрэн 

төгс явагдах боломжгүй юм.  

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулиас гадна Иргэний хэрэг шүүхэд хянан 

шийдвэрлэх тухай хуулинд “Хариуцагчийг эрэн сурвалжлах”-аар зааснаас  үзэхэд 

Иргэний эрх зүйн маргаанд хариуцагчаар оролцвол зохих этгээд оршин суугаа 

газар нь мэдэгдэхгүй бол түүнийг эрэн сурвалжлуулах тухай хүсэлтийг шүүхэд 

гаргаж болно. 

Төлбөр төлөгч буюу хариуцагч, түүний эд хөрөнгийг эрэн сурвалжлуулах 

тухай хүсэлтээ Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн  155.1-дэх 

хэсэгт зааснаар  өөрийн оршин суугаа газрын шүүхэд гаргахаар хуульчилсан 

байдаг.  

Хүсэлтэд хариуцагчаар оролцвол зохих этгээдийг эрэн сурвалжлуулах 

үндэслэлийг тодорхойлж, түүний оршин байгаа газрыг олж тогтооход ач холбогдол 

бүхий бичиг баримтыг боломжтой бол хавсарган өгөх үүргийг нэхэмжлэгч этгээд 

бүрдүүлэн өгснийг  шүүх  хүлээн авч нотлох баримтыг үндэслэлтэй гэж үзвэл эрэн 

сурвалжлах тухай шийдвэрийг гаргана.   

Хариуцагчаар оролцвол зохих этгээдийг эрэн сурвалжлах, түүний оршин 

суугаа газрыг тогтоох ажиллагааг шүүхийн шийдвэрийн дагуу цагдаагийн 

байгууллага гүйцэтгэнэ. Хэдийгээр хуулинд эрэн сурвалжлах шийдвэрийг шүүхээс  

гарган цагдаагийн байгууллага гүйцэтгэхээр заасан байдаг ч бодит байдал дээр 



өөр байгаа нь энэ төрлийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг хурдан шуурхай явуулах 

нөхцөл бололцоог хааж байгаа явдал юм.  

Хөдлөх эд хөрөнгийг илрүүлэх ажиллагаа нь шийдвэр гүйцэтгэгч төлбөр 

төлөгч, түүний  эд хөрөнгийг эрэн сурвалжлах, илрүүлэх ажиллагаатай хамтатган 

явуулна. Хуульд зааснаар төлбөр төлөгчийн үл хөдлөх эд хөрөнгийг улсын 

бүртгэлийн газар болон нутгийн захиргааны холбогдох бусад байгууллагаас 

лавлагаа авах, мөн төлбөр авагчаас мэдээлэл авах, төлбөр төлөгчөөс эд 

хөрөнгийн мэдүүлэг гаргуулах замаар эрэн сурвалжилдаг. Шийдвэр гүйцэтгэгч 

дээрх ажиллагааг явуулсан боловч эд хөрөнгө тогтоогдоогүй бол төлбөр авагч 

эрэн сурвалжилж болох талаар хуульд заасан байна. 

Улсын Дээд шүүхээс “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 18 дугаар 

зүйлийн 18.1-д заасан ажиллагаа хийгдсэн боловч олдохгүй байгаа төлбөр төлөгч 

эд хөрөнгийн байгаа газрыг илрүүлэхийн тулд төлбөр авагч өөрийн санаачилгаар, 

хувийн журмаар сураглаж, хайхыг хэлнэ. Ийнхүү эрэн сурвалжлахдаа төлбөр 

авагч нь шийдвэр гүйцэтгэх болон цагдаагийн байгууллагын бүрэн эрхэд хамаарах 

ажиллагааг явуулж болохгүй.”6 гэж тайлбарлажээ. 

Тохиолдол: 

Шүүх А компаниас 3,000,000 төгрөг гаргуулж иргэн Б-д олгохоор 

шийдэрлэсэн гүйцэтгэх баримт бичгийг шийдвэр гүйцэтгэгч хүлээн авч дараах 

шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг явуулсан байна. 

Төлбөр авагч Б шийдвэр гүйцэтгэгчид хандан “А” компани Сонгинохайрхан 

дүүрэгт иргэн С-ийн хашааг түрээслэн блок хийж худалдан борлуулах үйл 

ажиллагаа явуулж өдөрт 1 сая төгрөгний борлуулалт хийж байна. Тэдний блок 

хийдэг машиныг хураачихвал мөнгөө даруй өгөх байх гэж үзэн шийдвэр гүйцэтгэх 

ажиллагаагаар блокны машиныг хурааж өгнө үү” гэсэн хүсэлт гаргажээ. 

Шийдвэр гүйцэтгэгч төлбөр авагчийн өгсөн мэдээллийн дагуу үйлдвэрлэл 

явуулж буй хаягаар очиж блок үйлдвэрлэдэг машиныг 300 ширхэг блокийн хамт 

хураан авсан байна. 

Асуулт: Шийдвэр гүйцэтгэгчийн явуулсан ажиллагаа үндэслэлтэй юу? 

Дээрх тохиолдолд шийдвэр гүйцэтгэгч  төлбөр төлөгчид төлбөрийг сайн 

дураар төлөх хугацаа олгоогүй, ШШГТ хуулийн 35 дугаар зүйлд заасны дагуу эд 

хөрөнгийг тогтоох зорилгоор үзлэг, нэгжлэг хийгээгүй, 36 дугаар зүйлд заасны 

дагуу хөдлөх хөрөнгийг битүүмжлэх барьцаалах ажиллагаа явуулаагүй, 57 дугаар 

                                            
6 Улсын дээд шүүхийн 2007 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдөр  43 тоот тогтоол 



зүйлд заасны төлбөр төлөгч хуулийн этгээдийн мөнгөн хөрөнгөөс төлбөр гаргуулах 

ажиллагаа явуулаагүй хураан авсан хуульд нийцэхгүй байна.  

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлд заасны дагуу 

төлбөр төлөгч хуулийн этгээдийн эд хөрөнгийг дараах дарааллын дагуу 

битүүмжлэхээр заасан байна. Үүнд: 

1. үйлдвэрлэлд шууд хэрэглэгддэггүй эд хөрөнгө /үнэт цаас, хуулийн 

этгээдийн хадгаламжинд буюу бусад тооцоонд буй мөнгөн хөрөнгө, валют болон 

түүнтэй адилтгах бусад хөрөнгө/ 

2. бэлэн бүтээгдэхүүн, бусад материал, үйлдвэрлэлд шууд хэрэглэгддэггүй 

материал 

3. үл хөдлөх эд хөрөнгө, түүхий эд материал, үйлдвэрлэлийн багаж, тоног 

төхөөрөмж, үйлдвэрлэлд шууд хэрэглэгддэг материал 

4. тусгай зөвшөөрөл. 

Хуульд заасан мэдээлэл олж авах гэдэг нь Улсын бүртгэлийн болон нутгийн 

захиргааны байгууллагуудаас зөвхөн албан үйл ажиллагаанд шаардлагатай 

мэдээлэл, төлбөр төлөгчийн нэр дээр эсхүл хамтран өмчлөлд эд хөрөнгө байгаа 

эсэх талаар байгаа бол эд хөрөнгө хаана байгааг тодруулах зорилгоор журмаар 

төлбөр төлөгч болон түүний эд хөрөнгийн талаар  лавлагаа авахыг ойлгоно. Үүнд: 

Иргэний бүртгэлийн газраас: 

1. Оршин суудаг хаяг,  

2. Гадаад паспортын дугаар, зураг 

3. Нас барсан огноо 

4. Хаягийн шилжилт хөдөлгөөн 

Зам тээврийн яамны Авто тээврийн газраас: 

Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд хөдлөх хөрөнгө болох авто тээврийн болон 

өөрөө явагч хэрэгслийг олж тогтооход чухал үүрэг гүйцэтгэдэг байгууллага юм. 

Шийдвэр гүйцэтгэгч нар шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг түргэн шуурхай явуулах 

үүднээс Зам тээврийн яамтай цахим сүлжээгээр холбогдон онлайн хэлбэрээр 

төлбөр төлөгчийн өмчлөлд бүртгэлтэй тээврийн хэрэгсэл, өөрөө явагч хэрэгслийг 

олж тогтоох, олж тогтоосны үндсэн дээр захиран зарцуулах эрхийг түдгэлзүүлэх 

зэрэг ажиллагааг хууль, журмын хүрээнд түргэн шуурхай явуулах чиглэлээр 

хамтран ажиллаж байна.  

Төлбөр төлөгч этгээдийг болон түүний эд хөрөнгийг илрүүлэх зорилгоор 

дараах байдлаар лавлагаа, мэдээлэл авдаг байна. 

1.Иргэн, хуулийн этгээдийн өмчлөлд тээврийн хэрэгсэл бүртгэлтэй эсэх 



2.Тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар, марк, арлын дугаар 

3.Тээврийн хэрэгслийн өмнөх эзэмшигчийн нэр, шилжүүлсэн огноо 

Хил хамгаалах ерөнхий газраас: 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага нь Хил хамгаалах байгууллагатай 

төлбөр төлөгчийг төлбөрөө төлөхөөс зайлсхийн оргон зугтахаас сэргийлэх үүднээс 

Монгол улсын хилээр нэвтрэх, гарах эрхийг хязгаарлах ажиллагаанд хамтран 

ажиллаж байна. 

1. Монгол улсын хилээр нэвтэрсэн эсэх, огноо, чиглэл 

2. Монгол улсын хилээр гарсан эсэх, огноо 

Үнэт цаас, төлбөр тооцооны төвлөрсөн хадгаламжийн төвөөс: 

Монгол улс төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгаас зах зээлийн эдийн засагт 

шилжих шилжилтийн тvvхэн vе шатанд Монгол улсын Засгийн газрын 1991 оны 01 

дvгээр сарын 18-ны өдрийн 22 тоот тогтоолоор улсын өмч хувьчлалын ажлыг 

эхлvvлэх, цаашид vнэт цаасны зах зээлийг хөгжvvлэх зорилгоор Монголын 

хөрөнгийн биржийг vvсгэн байгуулсан.  

Хөрөнгийн биржийг байгуулсан нь иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд 

томоохон шинэчлэл авчирсан юм. 

Шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаанд төлбөр төлөгч иргэн, хуулийн этгээдийн 

нэр дээрх үнэт цаасны талаарх лавлагаа, мэдээллийг гарган өгснөөр төлбөр 

төлөгчийн нэрийн үнэт цаас, хувьцааг битүүмжлэх, барьцаалах, хураах, ажиллагаа 

явуулахад хамтран ажиллаж байна. 

1.Иргэд, хуулийн этгээдийн нэр дээр үнэт цаас бүртгэлтэй эсэх,  хувь хэмжээ 

2.Эзэмшиж байгаа хувьцаагаа бусдад шилжүүлсэн эсэх, огноо 

Ашигт малтмалын хэрэг эрхлэх газраас: 

1.Иргэн, хуулийн этгээдийн нэр дээр хайгуулийн болон ашиглалтын тусгай 

зөвшөөрөл, лиценз бүртгэлтэй эсэх 

2.Эзэмшиж, ашиглаж байгаа лиценз, тусгай зөвшөөрлийн байршил, хаяг, 

эзэмшигч нарын тоо, нөөцийн хэмжээ, үнэлгээ 

Монгол банк, арилжааны банкнаас: 

Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд банкны байгууллагын үүрэг оролцоо их юм. 

Уг харилцааг зохицуулахдаа Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хууль, Банкны тухай 

хууль тогтоомжийн хүрээнд төлбөр төлөгчийн арилжааны банк дахь харилцах 

болон хадгаламжийн дансны зарлагын гүйлгээг хаалгах, битүүмжлэх ажиллагааг 

явуулна.  



Төлбөр төлөгчийн банкинд хадгалуулсан үнэт металл, эрдэнийн чулуу, үнэт 

цаас, мөнгөн хөрөнгөөс төлбөр гаргуулах боломжийг бүрдүүлэн хамтран 

ажилладаг.  

Иргэн, аж ахуйн нэгж, хадгаламж, харилцах данс эзэмшдэг эсэх, дансны 

дугаар, дансны мэдээлэл,  үлдэгдэл 

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас:  

Нийгмийн даатгалын байгууллага түүхэн хөгжил нь 70 жилийн өмнөөс эхтэй 

бөгөөд даатгуулагч, ажил олгогчдын нийгмийн даатгалын үйлчилгээг үзүүлж 

байдаг байгууллага юм. 

Тус байгууллага нь шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаанд төлбөр төлөгчийн 

ажиллаж буй байгууллагыг олж тогтоох, түүний цалин хөлсний хэмжээний талаарх 

лавлагаа, мэдээллийг өгөх замаар шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд дэмжлэг 

үзүүлэн хамтран ажилладаг. Нийгмийн даатгалын байгууллага нь дараах 

байдлаар лавлагаа, мэдээлэл гарган өгдөг. Үүнд: 

1. Иргэний ажил эрхлэлт 

2. Тэтгэвэр тэтгэмжийг авч байгаа эсэх 

3. Цалин, тэтгэврийн хэмжээг тогтоох 

Аймаг, нийслэл, дүүргийн Газрын албанаас: 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд төлбөр төлөгчийн эзэмшил, өмчлөл 

дэх үл хөдлөх хөрөнгө буюу газрын талаарх лавлагаа, мэдээллийг гарган өгснөөр 

төлбөр төлөгчийн нэр дээрх тухайн хөрөнгийг битүүмжлэх, захиран зарцуулах 

эрхийг түдгэлзүүлэх, хязгаарлах зэрэг ажиллагаа явуулах боломжийг бүрдүүлэхэд 

хамтран ажиллаж байна. Дараах байдлаар лавлагаа, мэдээлэл авна. Үүнд: 

1. Иргэн, хуулийн этгээдийн нэр дээр газар эзэмшиж байгаа эсэх 

2. Эзэмшиж буй газрын байршил, хаяг, хамтран эзэмшигчийн нэр, регистр, 

өмнөх эзэмшигчийн нэр, регистр, шилжүүлсэн огноо 

Гадаадын иргэн, харъяатын асуудал эрхлэх газраас: 

1. Монголд суугаа гадаадын иргэний талаарх мэдээлэл, оршин суугаа газрын 

хаяг, эрхлэж байгаа ажил албан тушаал, визны хугацаа 

Гаалийн Ерөнхий газраас: 

1.Иргэн, хуулийн этгээд Монгол улсын  хилээр хэзээ, хэр хэмжээний, ямар 

бүтээгдэхүүний экспорт, импорт хийсэн талаар 

Татварын Ерөнхий газраас: 

Тус байгууллага нь төлбөр төлөгч иргэн, төлбөр төлөгч-хуулийн этгээдийн 

татварын төлөлтийн талаарх лавлагаа мэдээлэл, лавлагааг өгснөөр төлбөр 



төлөгчийн төлбөрийн чадварыг тогтоохоос гадна шүүхээр шийдвэрлэсэн татварын 

байгууллагын нэхэмжлэлтэй гүйцэтгэх баримт бичиг шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа 

явуулан хамтран ажилладаг. 

1. Иргэн, хуулийн этгээдийн ямар бизнесийн үйл ажиллагаа явуулдаг, татвар 

төлдөг, татвар төлөхөөс зайлсхийж байсан эсэх 

Цагдаагийн ерөнхий газраас: 

1. Төлбөр төлөхөөс зайлсхийж эрэн сурвалжлагдаж байгаа этгээд эрүүгийн 

хэрэгт холбогдон шалгагдаж байгаа эсэх талаарх мэдээлэл 

Баг, хорооны засаг даргаас: 

1. Тухайн хороонд оршин суудаг эсэх 

2.Тухайн хүний эд хөрөнгөтэй болон амжиргааны баталгаат түвшингийн 

орлоготой эсэх 

Харилцаа, холбооны зохицуулах хорооноос: 

1.Төлбөр төлөгч иргэн, байгууллагын эзэмшилд байгаа гэр болон гар утасны 

дугаар 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын Тогтоол гүйцэтгэх газраас: 

1. Цагдан хоригдож байгаа этгээдийн талаарх мэдээлэл 

2. Хорих ял эдлэж байгаа ялтны хорих анги, шилжилт хөдөлгөөн, ялын 

хугацааны талаарх мэдээлэл 

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос: 

1. Хувьцаат компани, хоршоо, банк бус санхүүгийн байгууллага, хадгаламж 

зээлийн хоршооны эзэмшигчдийн талаарх мэдээлэл, тусгай зөвшөөрөлтэй эсэх 

2. Хувьцаат компани тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж байгаа, ноогдол ашиг 

хуваарилж байгаа эсэх талаарх мэдээлэл7 зэргийг авна. 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн  34, 36 дугаар зүйлд заасны дагуу 

тухайн эд хөрөнгийг барьцаалан хурааж, мөн хуулийн 36.2-дахь хэсэгт заасны 

дагуу захиран зарцуулах эрхийг хориглоно.  

 Шийдвэр гүйцэтгэгч дээрх мэдээллийг хуульд заасан эрх хэмжээний хүрээнд 

олж авна. Төрийн болон хувь хүний нууцтай холбоотой, шийдвэр гүйцэтгэлийн 

ажиллагаанд хамааралгүй эсхүл гүйцэтгэх баримт бичигт заагдаагүй этгээдийн эд 

хөрөнгө, бусад ашиг сонирхолтой холбоотой мэдээллийг эрхэлж буй албан 

тушаалтайгаа холбогдуулан олж авхыг хориглодог.  

                                            
7 ШШГЕГ.Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны хөтөч.УБ.,18 дахь тал 



Шийдвэр гүйцэтгэгч шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны явцад төлбөр төлөгч, 

төлбөр авагч, холбогдох бусад этгээдийг мэдэгдэх хуудсаар дуудан ирүүлж асуух, 

тэдгээрээс баримт бичиг гаргуулан авч болно.  

Мэдэгдэх хуудсанд төлбөр төлөгч, төлбөр авагч, холбогдох бусад этгээдийг 

дуудахдаа тухайн этгээдийн овог нэр, хаяг, шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад ирэх 

огноо, гаргуулах шаардлагатай баримт бичгийн нэр, тавигдах шаардлага, 

төлбөрийн мөнгөн дүн, хүрэлцэн ирээгүй, даалгасан үүргийг биелүүлээгүй 

тохиолдолд хүлээлгэх хариуцлагын талаар дэлгэрэнгүй зааж өгнө. 

Мэдэгдэх хуудсыг түүнд заасан хүлээн авагчийг дуудан ирүүлж гардуулах, 

биечлэн хүргэх, мөн баталгаат шуудангаар хүргүүлж энэ талаар тэмдэглэл 

хөтөлнө.   

Шаардлагатай тохиолдолд мэдэгдэх хуудсыг утас, факс, цахилгаан, олон 

нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан мэдэгдэж болох бөгөөд 

ингэхдээ мэдэгдэл хүргүүлсэн мэдэгдсэн тухайгаа заавал баримтжуулна. 

Шийдвэр гүйцэтгэгч шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг үүсгэсний дараа төлбөр 

авагчийн хүсэлтийг үндэслэн төлбөр төлөгчөөс түүний өмчлөлийн болон төлбөр 

төлөгчийн өмчлөлийн хөрөнгө бусдын эзэмшилд байгаа, эсхүл ирээдүйд бий 

болох бусад эд хөрөнгийн тухай тухай мэдүүлгийг авна. 

Төлбөр төлөгч нь эд хөрөнгийн тухай мэдүүлэг авах талаар мэдэгдсэнээс 

хойш долоо хоногийн дотор үнэн зөв мэдүүлэх, хөрөнгийн байдалд орсон аливаа 

өөрчлөлтийн талаар төлбөр төлөгч шийдвэр гүйцэтгэгчид нэн даруй мэдэгдэж 

байх үүрэгтэй бөгөөд түүний ирээгүй нь уг мэдүүлгийг авахад саад болохгүй. 

Эд хөрөнгийн тухай мэдүүлэг өгөхөөс зайлсхийсэн эсвэл худал мэдүүлэг 

өгсөн нь эрүүгийн хариуцлага тооцуулахаар Цагдаагийн байгуулагад хандах 

үндэслэл болно. 

  

  



1.3. Хөдлөх эд хөрөнгөөс төлбөр гаргуулах нийтлэг ажиллагаа 

 

 Хөдлөх эд хөрөнгөнөөс төлбөр гаргуулах нийтлэг ажиллагаанд төлбөр 

төлөгчийн бие, эд зүйлд үзлэг, нэгжлэг хийх, битүүмжлэх, барьцаалах, хураах, 

худалдан борлуулах зэрэг шийдвэр гүйцэтгэлийн нийтлэг ажиллагаануудыг хийж 

гүйцэтгэдэг. 

  

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Шийдвэр гүйцэтгэгч төлбөр төлөгчийн эд хөрөнгийн хэмжээг тогтоох 

зорилгоор өөрт нь болон бусдын эзэмшилд байгаа түүний өмчлөлийн эд хөрөнгөд 

нэг бүрчлэн үзлэг хийнэ. 

Төлбөр төлөгчийн эд хөрөнгөд үзлэг хийх, битүүмжлэх, барьцаалах, хураах 

явцад түүний биедээ буюу ямар нэг газар, эсхүл бусад этгээдэд нуусан эд 

хөрөнгийг илрүүлэх зорилгоор биед болон тухайн эд хөрөнгийг нуусан газарт 

нэгжлэг хийж болно. 

Төлбөр төлөгчийн биед болон эд хөрөнгөд нэгжлэг хийх үед бэлэн мөнгө 

олдсон бол төлбөрийн хэмжээнээс илүүгүй хэмжээгээр хураан авна. 

Төлбөр төлөгчийн эд хөрөнгөд үзлэг, нэгжлэг хийх ажиллагааг явуулахад 

хөндлөнгийн гэрчийг оролцуулах ба төлбөр төлөгч, эсхүл түүний гэр бүлийн 

насанд хүрсэн гишүүн, өмгөөлөгч, хэрэв боломжгүй бол нутгийн захиргааны, эсхүл 

цагдаагийн байгууллагын ажилтныг заавал байлцуулна. Төлбөр төлөгч нь хуулийн 

этгээд бол уг хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийг байлцуулна. 

Шийдвэр гүйцэтгэгч төлбөр төлөгчийн хөрөнгөд үзлэг, нэгжлэг хийх үйл 

ажиллагааг явуулахдаа тэмдэглэл хөтөлнө. 

Шийдвэр гүйцэтгэх 

нийтлэг ажиллагаа 

Мөнгө, бусад эд 

хөрөнгөнөөс 

төлбөр гаргуулах 

Эд хөрөнгийн 

мэдүүлэг авах, өртэй 

этгээдийн бүртгэлд 

бүртгэх 

Цалин, түүнтэй 

адилтгах бусад 

орлогоос суутгал 

хийх 

Үзлэг, нэгжлэг хийх, эд 

хөрөнгө битүүмжлэх , 

барьцаалах, хураах  

Эд хөрөнгө 

худалдан 

борлуулах 

Эд хөрөнгийн 

үнэлгээ тогтоох 

Хуульд заасан бусад 

үйл ажиллагаа 



Хэрэв дараах үндэслэл байвал төлбөр төлөгчийн эд хөрөнгийг битүүмжлэн, 

барьцаалах, хураах ажиллагаа явуулна. 

Энэ тохиолдолд:  

Нэгд: эд хөрөнгийг төлбөр авагчид шилжүүлэх, эсхүл худалдан борлуулах, эд 

хөрөнгийн хамгаалах шаардлага гарсан; 

Хоёрт: төлбөр төлөгчийн өөрт нь байгаа болон түүний өмчлөлийн бусдад 

байгаа эд хөрөнгийг битүүмжлэх, барьцаалах тухай гарсан шүүхийн шийдвэрийг 

гүйцэтгэх болсон; 

Гуравт: төлбөр төлөгчийн болон түүний өмчлөлийн бусдад байгаа эд 

хөрөнгийг хураах тухай шүүхийн шийдвэрийг гүйцэтгэх зэргийг хамааруулан үзнэ. 

Шийдвэр гүйцэтгэгч өөрийн битүүмжилсэн, барьцаалсан эд хөрөнгийг төлбөр 

төлөгч болон бусад этгээдэд хадгалуулна. Хадгалагч этгээд нь тухайн эд 

хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах үүрэгтэй бөгөөд төлбөр төлөгч буюу түүний 

гэр бүлийн гишүүн хадгалсны хөлсийг харилцан тохиролцсоны дагуу авна. 

 

Тохиолдол:  

Өвөрхангай аймаг дахь Сум 

дундын 1 дүгээр шүүхийн 2009 

оны 9 дүгээр сарын 21-ний 

өдрийн 658 дугаар 

шийдвэрээр  Бат-Өлзий 

овогтой Бат-Очироос  

Дундговь аймгийн Баянбулаг 

сумын 5 дугаар багт байгаа 

100 толгой хонийг Зундуй 

овогтой Оюунд олгохоор 

шийдвэрлэсэн байна. 

Шийдвэр гүйцэтгэгч Дорж 100 

хонь хураан авч иргэн Б.Цэвээнд хадгалуулсан ба шийдвэр гүйцэтгэгч, төлбөр 

авагчийн хамт хонио авахаар очиход хонь төллөсөн байсан бөгөөд төлийг нь 

хадгалагч Б.Цэвээн авч үлдэнэ гэсэн маргаан үүсчээ. 

 Энэ тохиолдолд хэрхэн шийдвэрлэх вэ?  

Хариулт: Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 38 дугаар зүйлийн 

38.3,4-т заасан үндэслэл, журмын дагуу хадгалсны хөлсийг харилцан 

тохиролцосны дагуу авна.  



 Мал, гэрийн тэжээвэр амьтан болон бусад эд хөрөнгө хадгалуулсны 

хөлсийг тэдгээрийг хадгалахад зарцуулсан зардлыг тооцож, тухайн эд 

хөрөнгөнөөс бий болсон үр шимийг хасч олгоно гэж заасан байдаг. 

Иргэний хуулийн 422 дугаар зүйлийн 422,5-д зааснаар. Хадгалагч нь 

хадгалагдаж байгаа эд хөрөнгийг хадгалуулагчийн зөвшөөрлөөр гуравдагч 

этгээдэд шилжүүлсэн тохиолдолд үр дагаврыг хадгалуулагч хариуцна. Дээрх 

тохиолдолд хадгалалтын гэрээнд хэрхэн туссаныг баримтлах ба хэрэв хадгалсны 

хөлсийг мөнгөн хэлбэрээр олгохоор тохиролцсон байвал, хөлсийг гэрээнд заасны 

дагуу олгоно. 

Шийдвэр гүйцэтгэгчийн битүүмжилсэн, барьцаалсан, хураан авсан эд 

хөрөнгийг төлбөр төлөгч зарцуулахыг хориглох бөгөөд хэрэв зөрчвөл хуульд 

заасан хариуцлага хүлээлгэнэ. Төлбөр төлөгч заасан хугацаанд хохирлыг 

барагдуулаагүй бол битүүмжилсэн, барьцаалсан эд хөрөнгийг худалдан борлуулах 

хугацааг шийдвэр гүйцэтгэгч тогтоодог.  

Битүүмжилсэн, барьцаалсан эд хөрөнгийг худалдан борлуулах зорилгоор 

хураан авах хугацааг шийдвэр гүйцэтгэгч тогтооно. Тогтоосон хугацаанд төлбөрийг 

төлөөгүй бол битүүмжилсэн, барьцаалсан эд хөрөнгийг хураан авна. 

Тогтоосон хугацаанд төлбөрийг төлсөн бол шийдвэр гүйцэтгэгч эд хөрөнгийг 

битүүмжилсэн, барьцаалсан шийдвэрээ хүчингүй болгоно. 

Шаардлагатай бол шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны явцад эд хөрөнгийг 

битүүмжлэх, барьцаалахын хамт тухайн эд хөрөнгө болон түүний зарим бүрдэл 

хэсгийг хураан авч болно. 

Гадаад валют, Монгол улсын мөнгөн тэмдэгт, үнэт металл, эрдэнийн чулуу, 

тэдгээрээр хийсэн гоёл чимэглэл, түүх, соёлын хосгүй болон бусад үнэт дурсгалт 

зүйлийг заавал хураан авна. 

Төлбөр төлөгч-хуулийн этгээдийн эд хөрөнгийг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 

тухай хуульд заасан дарааллаар битүүмжлэх буюу барьцаалах ажиллагааг 

явуулна. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд эд юмсын үнэ нь гүйцэтгэх 

баримт бичигт дурдсан төлбөрийн хэмжээнээс өндөр байвал уг эд юмсыг орлуулах 

үнэ хямд зүйлээр сольж болно. Мөн хураагдсан хөрөнгө, үнэт зүйл нь төлбөл зохих 

үнийн дүнгээс өндөр байвал төлбөрийн шаардлагыг хангаж чадахуйц хэмжээний 

хөрөнгө, эд зүйлийг хураан авна.   

 

 

 



 

 

  

Төлбөр төлөгчөөс төлбөрт гаргуулж болохгүй  хөдлөх эд хөрөнгө:  

-зайлшгүй хэрэгцээт хоол, хүнс, гал тогооны хэрэгсэл, 

-төлбөр төлөгч болон түүний гэр бүлийн гишүүний улирал бүрийн нэг ээлжийн 

хувцас, 

-хүйтний улиралд хэрэглэх түлээ, түлш, 

-мал аж ахуй болон газар тариалан эрхэлдэг бол амьжиргааны наад захын 

хэрэгцээг хангах тооны мал, тариалах үр, 

-төлбөр төлөгч-иргэн мэргэжлийнхээ ажил, үйлдвэрлэл явуулахад зайлшгүй 

шаардагдах эд юмсыг төлбөрт гаргуулан авч болохгүйгээр хуульчилсан. 

Шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагааны явцад хөдлөх эд хөрөнгийг хураах, 

битүүмжлэх, худалдан борлуулах ажиллагааны явцад гэр бүлийн дундын болон 

хуваарьт эд хөрөнгийг тогтоох ажиллагаа зайлшгүй явуулах шаардлагатай. Эс 

тэгвээс шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа хүчингүй болох талтай. Хувьд ногдох эд 

хөрөнгийг тодорхойлохдоо гэр бүлийн нэг гишүүнд ногдох эд хөрөнгийн хэмжээ нь 

насанд хүрээгүй, хөдөлмөрийн чадваргүй бүх гишүүнийг оролцуулан нийт 

гишүүдэд адил байна.  

Төлбөр төлөгч нь ямар эд хөрөнгөө төлбөртөө тооцуулах тухай хүсэлт гаргаж 

болох бөгөөд тухайн эд хөрөнгө төлбөл зохих үнийн дүнд хүрч байх, эсхүл 

худалдан борлуулахад саад болохооргүй бол тооцон авч болно.  

Төлбөр төлөгч иргэнээс төлбөр гаргуулах нь нэг талаар заавал хийгдвэл 

зохих зайлшгүй ажиллагаа боловч, нөгөө талаар хүний эрх, эрх чөлөөг хөндсөн 

эмзэг асуудал байдаг тул шийдвэр гүйцэтгэгчээс хууль, эрх зүйн өндөр мэдлэг, 

шударга ёсыг шаарддаг.  

Иргэнээс төлбөр гаргуулахад эхний ээлжинд төлбөр төлөгчийн нэр дээрх 

орлого, эд хөрөнгүүд, банк болон банк бус санхүүгийн байгууллага дахь 

хадгаламжийн болон харилцах дансанд байгаа мөнгөн хөрөнгө, үнэт зүйлс, эрх 

тусгай зөвшөөрөл, үнэт цаас зэрэг төлбөрийн шаардлагыг хангахад хүрэлцэхүйц 

хөрөнгүүдийг олж тогтоох ажиллагаа явуулна. 

Шийдвэр гүйцэтгэгч нь төлбөр төлөгчийн үл хөдлөх эд хөрөнгөнөөс төлбөр 

гаргуулахаас өмнө цалин, орлого, эрх, үнэт цаас зэрэг хөдлөх эд хөрөнгүүдээс 

төлбөр гаргуулахыг урьтал болговол зохистой. Гэхдээ шийдвэр гүйцэтгэгч нь 

зайлшгүй нөхцөл байдлыг харгалзан төлбөр төлөгчийг төлбөрөө төлөхөөс 

Ямар эд хөрөнгийг хураан авч 

болохгүй вэ? 



зайлсхийх, бусдад шилжүүлэхээс сэргийлэх үүднээс үл хөдлөх эд хөрөнгийн 

захиран зарцуулах эрхийг хязгаарлах ажиллагааг хойшлуулшгүй явуулах нь 

зүйтэй.  

Шийдвэр гүйцэтгэгч нь төлбөр төлөгчийн банк, банкны бус санхүүгийн 

байгууллага дахь хадгаламжийн болон харилцах дансанд байгаа үнэт металл, 

эрдэнийн чулуу, үнэт цаас, бэлэн мөнгө, түүнчлэн төлбөр төлөгчөөс бусдад, 

бусдаас төлбөр төлөгчид бэлэн ба бэлэн бусаар шилжүүлсэн хоорондын төлбөр 

тооцооны мөнгөнөөс төлбөрийг гаргуулж болдог. 

  

  



1.4. Хөдлөх эд хөрөнгө худалдан борлуулах ажиллагаа 

 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлд зааснаар эд 

хөрөнгө хураан авснаас хойш худалдан борлуулах ажиллагааг 2 сарын дотор хийж 

гүйцэтгэх ба хурааагдсан хөдлөх эд хөрөнгийг  үнэ хаялцуулах  албадан дуудлага 

худалдаагаар худалдахаар заасан байдаг ба Үнэ хаялцуулах худалдааны талаар 

Иргэний хуулийн 197 дугаар зүйлд заахдаа: 

Үнэ хаялцуулах замаар гэрээ байгуулах ба гэрээг үнэ хаялцаж ялсан 

этгээдтэй байгуулна. Үнэ хаялцуулах ажиллагааг зохион байгуулагч нь өмчлөгч 

буюу эрх эзэмшигч, эсхүл эрх олгогдсон этгээд байж болно. Эрх олгогдсон 

байгууллага өмчлөгч буюу эрх эзэмшигчтэй байгуулсан гэрээний үндсэн дээр 

тэдгээрийн нэрийн өмнөөс, эсхүл өөрийн нэрийн өмнөөс үйл ажиллагаа явуулна. 

Эд хөрөнгө буюу эд хөрөнгийн эрхийг худалдах гэрээг гагцхүү хуульд заасан бол 

үнэ хаялцуулах замаар байгуулна. 

Үнэ хаялцуулах ажиллагааг дуудлага худалдаа буюу уралдааны хэлбэрээр 

явуулна. Дуудлага худалдаагаар үнэ хаялцан ялагч нь хамгийн өндөр үнэ санал 

болгосон этгээд байна. 

Уралдаанд ялагч нь уралдааныг зохион байгуулах комиссоос урьдчилан 

тодорхойлсноор хамгийн сайн нөхцөлийг хангасан этгээд байх бөгөөд хуульд 

өөрөөр заагаагүй бол үнэ хаялцуулах ажиллагааны хэлбэрийг уг эд хөрөнгийн 

өмчлөгч буюу эд хөрөнгийн эрх эзэмшигч тогтооно. Нэг этгээд оролцсон бол 

дуудлага худалдаа, уралдаан явагдаагүй гэж үзнэ. Дуудлага худалдаа буюу 

уралдааныг нээлттэй буюу хаалттай явуулж болно. Нээлттэй дуудлага худалдаа, 

уралдаанд ямар ч этгээд оролцож болно. Хаалттай дуудлага худалдаа, уралдаанд 

энэ зорилгоор тусгайлан уригдсан этгээд оролцоно. 

Зохион байгуулагч нь зарыг үнэ хаялцуулах ажиллагаа явуулахаас гучаас 

доошгүй хоногийн өмнө гаргах бөгөөд түүнд ажиллагаа явуулах хэлбэр, газар, 

хугацаа, гэрээний зүйл, анхны үнэ, оролцогчдыг бүртгэх, ялсан этгээдийг тогтоох 

журам болон бусад мэдээллийг тусгана. Гэрээний зүйл нь гэрээ байгуулах эрх бол 

гэрээ байгуулах хугацааг заана. Хууль буюу зард өөрөөр заагаагүй бол нээлттэй 

дуудлага худалдаа, уралдаан зохион байгуулагч тэдгээрийг явуулахаас татгалзах 

эрхтэй. Гэхдээ дуудлага худалдаа явуулахаар товлон зарласан өдрөөс гурваас 

доошгүй хоногийн, уралдаан явуулахаар зарласан өдрөөс гучаас доошгүй 

хоногийн өмнө ийнхүү татгалзаж болно. 



Хугацааг зөрчиж дуудлага худалдаа хийх буюу уралдаан явуулахаас 

татгалзсан зохион байгуулагч оролцогчдод учирсан шууд хохирлыг нөхөн төлөх 

үүрэгтэй. Хаалттай дуудлага худалдаа, уралдаан зохион байгуулагч нь түүнд 

уригдсан оролцогчдод учирсан хохирлыг ямар хугацаанд дуудлага худалдаа, 

уралдаан явуулахаас татгалзсанаас үл хамааран нөхөн төлөх үүрэгтэй. Үнэ 

хаялцуулах ажиллагаанд оролцогч зард заасан хэмжээ, журмаар, заасан 

хугацаанд дэнчин тавина. Үнэ хаялцуулах ажиллагааг явуулаагүй, түүнд 

оролцоогүй, эсхүл оролцсон боловч ялаагүй этгээдэд дэнчинг буцаан олгоно.  

Ялсан этгээдтэй гэрээ байгуулахдаа дэнчинг гэрээний үүргийн гүйцэтгэлд 

оруулан тооцно. Үнэ хаялцуулах ажиллагаанд ялсан этгээд болон ажиллагаа 

зохион байгуулагч дуудлага худалдаа, уралдааны үр дүнгийн тухай тэмдэглэлд 

явуулсан өдөрт нь гарын үсэг зурах бөгөөд энэ тэмдэглэл гэрээний адил хүчинтэй 

байна. Ялсан этгээд тэмдэглэлд гарын үсэг зурахаас зайлсхийвэл тавьсан 

дэнчингээ алдана. Зохион байгуулагч тэмдэглэлд гарын үсэг зурахаас 

зайлсхийвэл нөгөө талын тавьсан дэнчинг буцааж өгөхийн зэрэгцээ ажиллагаанд 

оролцсоноос учирсан хохирлыг дэнчингээс давсан хэмжээгээр нөхөн төлөх 

үүрэгтэй. Үнэ хаялцуулах ажиллагааг гэрээ байгуулах эрх олж авах нөхцөлтэйгөөр 

явуулсан бол уг ажиллагааг явуулж дуусаад тэмдэглэл үйлдсэнээс хойш хорь 

хоногийн дотор, эсхүл зард дурдсан хугацаанд талууд гэрээнд гарын үсэг зурна.  

Талуудын нэг нь гэрээ байгуулахаас зайлсхийвэл нөгөө тал нь гэрээг 

байгуулсанд тооцож, үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулах, учирсан хохирлоо нөхөн 

төлүүлэхээр шаардах эрхтэй. Хуулиар тогтоосон журам зөрчиж явуулсан үнэ 

хаялцуулах ажиллагаа хүчин төгөлдөр бус байна. Хүчин төгөлдөр бус үнэ 

хаялцуулах ажиллагаанд ялсан этгээдтэй байгуулсан гэрээ хүчин төгөлдөр бус 

байна. 

Хоёр сарын дотор худалдан борлогдоогүй хөдлөх эд хөрөнгийг үнэ 

хямдруулан худалдан борлуулахдаа үнэ хаялцуулах албадан дуудлага 

худалдаагаар худалдана.  

Аймаг, нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны даргын тушаалаар албадан 

дуудлага худалдаа явуулах Комиссыг томилно.  

Комисс дараахь бүрэлдэхүүнтэй байна:  

1. Дарга; 

2. Нарийн бичгийн дарга;  

3. Албадан дуудлага худалдааг эрхлэн хөтлөгч;  

4. Гишүүд;  



Шүүхийн шийдвэрээр хураагдсан хөдлөх эд хөрөнгө хоёр сарын дотор 

худалдан борлогдоогүй бол энэхүү хугацаа дууссан өдрөөс хойш 7 хоногийн дотор 

шийдвэр гүйцэтгэгч нь холбогдох материалыг Комисст ирүүлнэ. Комисс нь 

шийдвэр гүйцэтгэлийн хувийн хэрэгт байгаа баримт бичигтэй танилцаж, хянасны 

үндсэн дээр уг хөдлөх эд хөрөнгийн үнийг хямдруулна. Шийдвэр гүйцэтгэгч нь 

Комиссын хямдруулсан үнэлгээг төлбөр төлөгч буюу эд хөрөнгийг өмчлөгчид 

мэдэгдэнэ.  

Комисс нь дараахь эрх, үүрэгтэй байна.  

1. худалдан борлогдоогүй хөдлөх эд хөрөнгийн талаарх мэдээлэл, холбогдох 

материалтай танилцаж, түүний чанар байдлыг харгалзан анхны дуудлага 

худалдаанд санал болгосон үнийг 50 хүртэл хувиар бууруулах; 

2. албадан дуудлага худалдааны зарыг дуудлага худалдаа явуулахаас гучаас 

доошгүй хоногийн өмнө хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд мэдээлэх ба зард 

дуудлага худалдаа явуулах огноо, цаг, хаяг, худалдах эд хөрөнгийн нэр, 

зориулалт, чанар байдал, анхны үнэ, бусад мэдээлэлийг тусгана. 

Албадан дуудлага худалдаанд албадан дуудлага худалдаанд оролцохоор 

бүртгүүлсэн этгээд, төлбөр төлөгч, төлбөр авагч, эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол 

нь зөрчигдсөн, эсхүл тухайн хөдлөх эд хөрөнгийн хувьд бие даасан шаардлага 

гаргах эрхтэй этгээд, түүнчлэн хөдлөх эд хөрөнгийг түрээслэх эрхтэйгээ нотолж 

чадсан гуравдагч этгээд, бусад этгээд оролцоно. 

Албадан дуудлага худалдаанд оролцохоор бүртгүүлсэн этгээд нь уг худалдаа 

явагдахаас өмнөх өдрийн 16 цагаас 18 цагийн хооронд албадан дуудлага 

худалдааны анхны үнийн дүнгийн 10 хувьтай тэнцэх хэмжээний дэнчинг тухайн 

аймаг, нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны дансанд тушааж, албадан дуудлага 

худалдаанд оролцох эрх иргэний үнэмлэхээ үзүүлж бүртгүүлэн авна.  

Албадан дуудлага худалдааг эрхлэн хөтлөгч нь дуудлага худалдааны дэг, эд 

хөрөнгийн чанар байдал, дуудлага худалдааны явцын талаар гаргасан санал, 

гомдлыг хэрхэн шийдвэрлэх талаар оролцогчдод танилцуулна.  Албадан дуудлага 

худалдааг эрхлэн хөтлөгч нь санал болгож буй анхны үнийг зарлах бөгөөд 

оролцогчдоос анхны санал гаргаснаар дуудлага худалдаа эхэлнэ.  Оролцогчид 

албадан дуудлага худалдааг эхэлмэгц тухайн хөдлөх эд хөрөнгийн үнийг өсгөх 

байдлаар үнэ хаялцана.  Албадан дуудлага худалдааг эрхлэн хөтлөгч нь сүүлийн 

үнийг зарлаж, гурван удаа дуудсаны дараа цанг цохиж, дуудлага худалдааг 

дуусгавар болгон, ялагчийг тодруулна.  Албадан дуудлага худалдааны нарийн 

бичгийн дарга нь албадан дуудлага худалдааны явцын талаар болон оролцогчдын 



үнийн санал тус бүрийг тэмдэглэж, эрхлэн хөтлөгч, шийдвэр гүйцэтгэгч, 

оролцогчид тэмдэглэлтэй танилцаж гарын үсэг зурна. 

 Аймаг, нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх алба нь ялагчаар холбогдох 

төлбөрийг төлүүлж, хөдлөх эд хөрөнгийг шилжүүлэн өгөх ажиллагааг зохион 

байгуулна.  

Тээврийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж зэрэг улсын бүртгэлтэй хөдлөх эд 

хөрөнгө худалдсан бол Комиссын дарга нь ялагчид тодорхойлолт гаргаж өгөх ба 

түүнийг үндэслэн тухайн хөрөнгийг худалдан авагчийн нэр дээр шилжүүлнэ.   

Албадан дуудлага худалдааны явцад шүүхийн шийдвэр хүчингүй болсон, 

эсхүл шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг түдгэлзүүлсэн бол дуудлага худалдааг 

эрхлэн хөтлөгч нь энэ тухай оролцогчдод мэдэгдэж дуудлага худалдааг зогсооно.  

Албадан дуудлага худалдааны явцад гэрэл зураг, дүрс бичлэг хийж 

тэмдэглэлд хавсаргаж болно. Өндөр үнэтэй хөдлөх эд хөрөнгийг худалдан 

борлуулах тохиолдолд гэрэл зураг, дүрс бичлэг заавал хийнэ.  

Албадан дуудлага худалдаатай холбоотой гомдлыг комисс гурав хоногийн 

дотор хүлээн авч шийдвэрлэх бөгөөд энэ шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл гомдлоо 7 

хоногийн дотор шүүхэд гаргаж болно.  

 Тохиолдол: 

Дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны 1 дүгээр шүүхийн 2014 оны 02 

дугаар сарын 25-ны өдрийн 1201 дүгээр шийдвэрээр Хариуцагч О-с Нэхэмжлэгч С-

д 21.000.000 төгрөг олгохоор шийдвэрлэсэн. Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг 

явуулах явцад төлбөр төлөгч О-н эд хөрөнгө болох Skyworth маркийн 42 инчийн 

зурагт, Dell маркийн зөөврийн компютерийг ШШГТХуулийн 36 дугаар зүйлд заасны 

дагуу хураан авч мөн хуулийн 37 дугаар зүйлд заасны дагуу үнэлж 2 сарын дотор 

худалдан борлуулах шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг явуулжээ. Уг хөдлөх эд 

хөрөнгүүдийг ШШГТХуулийн 39 дүгээр зүйлд заасны дагуу үнэ хямдруулж 

худалдан борлуулах ажиллагааг гүйцэтгэсэн боловч зарагдаагүй тул төлбөр 

авагчид төлбөртөө тооцон авах тухай санал болгожээ. 

Асуулт: Төлбөр авагч дээрх тохиолдолд эд хөрөнгийг төлбөртөө тооцож 

авах нь хуулийн үндэслэлтэй юу?  Төлбөр авагч тухайн эд хөрөнгийг төлбөртөө 

тооцож аваагүй тохиолдолд гүйцэтгэх баримт бичигт ямар ажиллагаа хийх вэ? 

Энэ тохиолдолд: ШШГТХуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.7-д “Худалдан 

борлогдоогүй эд хөрөнгийг төлбөр авагчид шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг 

явуулахад гарсан зардлыг хасаж төлбөртөө тооцон авахыг санал болгоно. Хэрэв 

төлбөр авагч авахаас татгалзсан бол худалдан борлогдоогүй эд хөрөнгийг төлбөр 



төлөгчид, гүйцэтгэх баримт бичгийг төлбөр авагчид тус тус буцаана” гэж заасны 

дагуу төлбөр авагчид санал болгосон нь хуулийн үндэслэлтэй байна. Төлбөр авагч 

эд хөрөнгийг авахаас татгалзсан тохиолдолд ШШГТХуулийн 17 дугаар зүйлийн 

17.1.2-т заасны дагуу гүйцэтгэх баримт бичгийг буцаан өгнө. 

   



ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ:  

ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨНӨӨС ТӨЛБӨР ГАРГУУЛАХ АЖИЛЛАГАА 

 

 2.1. Үл хөдлөх хөрөнгийн талаарх ойлголт, төрөл  

 

Үл хөдлөх хөрөнгө гэдэг нь эд хөрөнгө гэсэн материаллаг шинжтэй. 

байгалийн баялаг болох газар биет 

байдлаараа, газраас салгаж 

болохгүй түүн дээр болон доор 

байгаа нэмэлт зүйлсийн хамт 

харж, мэдэрч болох хүний 

хөдөлмөрийн үр дүнд бий болсон 

барилга, байгууламж байдлаар 

байх бөгөөд ихэнх тохиолдолд 

эдгээрийн нэгдэл хэлбэрээр 

оршиж байдаг.  

Мэдээж туйлын утгаараа газраас салгаж үл болох зүйл гэж үгүй бөгөөд бүхий 

л эд юмсыг газраас салган авах боломжтой юм. Гэвч нөгөө талаасаа газраас 

салгаж үл болох гэдэг тодотгол тэдгээр эд юмсыг газраас салгасанаар эдийн 

засгийн зориулалтаа бүрэн алдах буюу дахин газарт байршуулахад ихээхэн 

хэмжээний хөрөнгө шаардах гэсэн аугууллагыг илэрхийлж байсан юм. 8 

Түүнээс гадна үл хөдлөх хөрөнгө бол байгалийн нөөц баялаг, соёл 

иргэншлийн бүтээн байгуулалт, хүмүүсийн амьжиргааны эх үүсвэр, үйлдвэрлэлийн 

хэрэгсэл болдог билээ. Энэ чанар нь үл хөдлөх хөрөнгийг бизнес, хөрөнгө 

оруулалтын эх сурвалж, өмчлөлийн зүйл болгож байдаг.  

  Манай улсын “Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн 

бусад эрхийн улсын бүртгэлийн 

хууль”-д Монгол улсын нутаг 

дэвсгэрт байгаа газар түүнээс 

салгамагц зориулалтын дагуу 

ашиглаж үл болох барилга 

байгууламж, хөлөг онгоц зэрэг 

хөрөнгийг үл хөдлөх хөрөнгөнд 

                                            
8 Хууль зүйн үндэсний төв, Германы текникийн хамтын ажиллагааны нийгэмлэг УБ., 2003 он 



хамааруулахаар заасан. Газар  гэж газрын гадаргуу, түүний хөрс, ургамал бүхий 

орон зайн давхаргыг хэлнэ.9 

  

Үл хөдлөх хөрөнгийн үр шимийг түүний хууль ёсны эзэмшигч авах эрхтэй. 

Эзэмшигч нь  эд хөрөнгөд шууд нөлөөлөх эрхтэй этгээд юм. Үл хөдлөх хөрөнгө 

болон үл хөдлөх хөрөнгө эзэмших эрхийг хууль ёсоор эзэмшилдээ авснаар 

эзэмшил үүснэ.  

 

 

Иргэний хуулийн 83 дугаар зүйлийн 83.1. Аливаа этгээд нь хуулиар 

хориглоогүй нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн зан суртахууны хэм хэмжээнд 

харшлахгүйгээр эдийн баялаг болох эд юмс болон эдийн бус баялаг болох оюуны 

үнэт зүйлс эрхийг олж авч болох бөгөөд энэ тохиолдолд дээрх баялаг нь хөрөнгө 

болно.10 

 

 

Нэг үл хөдлөх хөрөнгийг хэд хэдэн этгээд хамтран эзэмшиж болох бөгөөд 

тэдгээрийг  хамтран эзэмшигч гэнэ. 

Үл хөдлөх хөрөнгө хүний амьдралын гол хэрэгцээ болох хэвийн аж төрөх 

боломжийг хангах чадвар, ашигт байдал, хэрэглээний чанар зэрэг нь түүний үнэ 

цэнийг тодорхойлж байдаг. Тухайн цаг үеийн хөгжил дэвшил, нийгмийн шинэчлэл, 

                                            
9 Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн улсын бүртгэлийн хууль 

10 Иргэний хуулийн 83 дугаар зүйл. 

 

Эд хөрөнгө 

Үл хөдлөх

Газар

Газраас салгамагц 
зориулалтын дагуу 
ашиглаж үл болох 

эд юмс

Хөдлөх эд 
хөрөнгө 



дэд бүтэц, бүтээн байгуулалтаас хамаараад үл хөдлөх хөрөнгийн үнэ цэнэ 

тодорхой хэмжээгээр өөрчлөгдсөөр иржээ. 

 

2.2. Үл хөдлөх хөрөнгийг бүртгэх, баталгаажуулах 

 

Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн 

улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.3-т зааснаас бусад үл 

хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрх тус бүрийг эрхийн улсын бүртгэлд тусад нь бүртгэж 

хувийн хэрэг нээх бөгөөд түүнд дараах зүйлийг тусгадаг байна. Үүнд: 

1. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн байршил, хэмжээ, зориулалт; 

2. Тухайн үл хөдлөх эд хөрөнгийг өмчлөгч иргэний овог, эцэг /эх/-ийн нэр, 

нэр, оршин суугаа хаяг, иргэний үнэмлэхийн болон регистрийн дугаар, өмчлөгч нь 

хуулийн этгээд бол түүний нэр, оршин байгаа газар, улсын бүртгэлийн дугаар, 

түүнийг төлөөлөх этгээдийн овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр, оршин суугаа хаяг, 

иргэний үнэмлэхийн болон регистрийн дугаар, тухайн үл хөдлөх эд хөрөнгийг 

захиран зарцуулах эрх хэмжээ; 

3. Өмчлөх эрхийг бүртгүүлэх болсон үндэслэл; 

4. Тухайн үл хөдлөх эд хөрөнгийг бусдын өмчлөл, эзэмшил, ашиглалтад 

шилжүүлсэн, барьцаалсан тухай тэмдэглэл; 

5. Мэдүүлэг гаргасан огноо; 

6. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн үнэ /тухайн үл хөдлөх эд хөрөнгө шинээр бий 

болсон бол өмчлөгчийн тодорхойлсон үнэ, өмчлөх эрх шилжиж байгаа бол өмчлөх 

эрх шилжих болсон хэлцэл, бусад баримт бичигт тусгагдсан үнэ/;  

7. Эрхийн улсын бүртгэлийг хаах тухай тэмдэглэл, үндэслэл, шийдвэр; 

8. Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний дугаар, хугацаа; 

9. Эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар; 

10. Бүртгэсэн огноо; 

11. Хуульд заасны дагуу нотариатаар гэрчлүүлсэн баримт бичиг 

хавсаргасан бол нотариатчийн овог, эцэг/эх/-ийн нэр, нэр, хувийн дугаар. 

Хуулийн этгээд нь өөрийн өмчийн үл хөдлөх эд хөрөнгийг бусдын өмчлөл, 

эзэмшил, ашиглалтад шилжүүлэх гэрээг итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр бүртгүүлэх 

бол тухайн итгэмжлэл нь уг байгууллагын эрх баригч, нягтлан бодогч гарын үсэг, 

тамгатай, нотариатаар гэрчлүүлсэн байх шаардлагатай.  

Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийг дээрх хуульд заасны дагуу бүртгэсэн 

бол мэдүүлэг гаргасан иргэн, хуулийн этгээд нь түүний хууль ёсны өмчлөгч мөн 



болохыг баталгаажуулсан үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн Улсын бүртгэлийн 

гэрчилгээ олгодог байна.  

Бүртгэлийн гэрчилгээнд ерөнхий болон улсын бүртгэгч, орон нутагт улсын 

бүртгэгч гарын үсэг зурж, тэмдэг дарж баталгаажуулна. 

Үл хөдлөх хөрөнгийн Улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд дараахь зүйлийг 

тусгана. Үүнд: 

1. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн байршил, хэмжээ, зориулалт; 

2. Өмчлөгчийн овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр, оршин суугаа хаяг, иргэний 

үнэмлэхийн болон регистрийн дугаар, өмчлөгч нь хуулийн этгээд бол түүний нэр, 

улсын бүртгэлийн дугаар, оршин байгаа хаяг; 

3. Хамтран өмчлөгчийн овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр, түүний иргэний 

үнэмлэхийн болон регистрийн дугаар, хамтран өмчлөгч нь хуулийн этгээд бол 

түүний нэр, улсын бүртгэлийн дугаар, оршин байгаа хаяг; 

4. Мэдүүлэг гаргасан огноо; 

5. Эрхийн улсын бүртгэлийн дугаар. 

Үл хөдлөх хөрөнгийн Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ нь нэгдмэл дугаартай 

байх бөгөөд гэрчилгээг мэдүүлэг гаргасан огноогоор бичиж олгоно. Улсын 

бүртгэлийн гэрчилгээг хаясан, үрэгдүүлсэн тохиолдолд энэ тухай нотлох баримтыг 

үндэслэн ерөнхий бүртгэгчийн шийдвэрээр 30 хоногийн дотор шинээр бичиж 

олгоно.  

Эрхийн улсын бүртгэлд тусгай тэмдэглэл хийх 

 Дараах тохиолдолд эрхийн улсын бүртгэлд тусгай тэмдэглэл хийдэг. Үүнд: 

 1. Хуулийн этгээд дампуурсан тухай шүүхийн шийдвэр гарсан /Хуулийн 

этгээд дампуурсан тухай шүүхийн шийдвэр гарсан үндэслэлээр тусгай 

тэмдэглэл хийсэн бол зөвхөн дампуурлын хэрэг гүйцэтгэгчийн мэдүүлгийг 

үндэслэн эрхийн улсын бүртгэлд өөрчлөлт оруулна/ 

 2. Үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулах тухай шүүхийн шийдвэр гарсан /Үүргийн 

гүйцэтгэлийг хангуулах тухай шүүхийн шийдвэр гарсан үндэслэлээр тусгай 

тэмдэглэл хийсэн бол шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын эрх бүхий 

албан тушаалтны шийдвэрийг үндэслэн эрхийн улсын бүртгэлд өөрчлөлт 

оруулна/ 

 3.Өмчлөгчийг иргэний эрх зүйн чадамжгүйд, эсхүл сураггүй алга болсонд 

тооцсон, нас барсан гэж зарласан шүүхийн шийдвэр гарсан /Өмчлөгчийг иргэний 

эрх зүйн чадамжгүйд, эсхүл сураггүй алга болсонд тооцсон, нас барсан гэж 

зарласан шүүхийн шийдвэр гарсан үндэслэлээр тусгай тэмдэглэл хийсэн бол 



шүүхийн шийдвэрээр өмчлөгчийн эрх эдлэх болсон этгээдийн гаргасан 

мэдүүлгийг үндэслэн эрхийн улсын бүртгэлд өөрчлөлт оруулна/ 

 4. Шүүх, арбитр, прокурор, цагдаа, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 

байгууллагаас өмчлөгчийн өмчлөх эрхийг хязгаарласан шийдвэр гарсан /Шүүх, 

арбитр, прокурор, цагдаа, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагаас 

өмчлөгчийн өмчлөх эрхийг хязгаарласан шийдвэр гарсан үндэслэлээр тусгай 

тэмдэглэл хийсэн бол өмчлөгчийн эрхийг хязгаарласан этгээдийн шийдвэрийг 

үндэслэн эрхийн улсын бүртгэлд өөрчлөлт оруулна/ 

 5. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай хуульд заасан үндэслэлээр 

барьцааны зүйлийг худалдан борлуулсан, эсхүл барьцаалагчийн өмчлөлд 

шилжүүлсэн /Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай хуульд заасан 

үндэслэлээр барьцааны зүйлийг худалдан борлуулсан, эсхүл барьцаалагчийн 

өмчлөлд шилжүүлсэн үндэслэлээр тусгай тэмдэглэл хийсэн бол барьцааны 

зүйлийг худалдан борлуулсан бол худалдан авагчийн хүсэлт, улсын ерөнхий 

бүртгэгчийн шийдвэрийг; барьцааны зүйлийг хуульд заасан журмын дагуу 

барьцаалагчид шилжүүлсэн бол барьцаалагчийн хүсэлт, улсын ерөнхий 

бүртгэгчийн шийдвэрийг тус тус үндэслэн эрхийн улсын бүртгэлд өөрчлөлт 

оруулна/ 

Газар эзэмших, ашиглах эрхийн улсын бүртгэл 

Бусдын газрыг эзэмших, ашиглах эрх олж авсан этгээд түүнийг эрхийн 

улсын бүртгэлд бүртгүүлэх тухай мэдүүлэг гаргах бөгөөд мэдүүлэгт дараах баримт 

бичгийн эх хувь, эсхүл нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарыг хавсаргаж улсын 

бүртгэлд бүртгүүлнэ. 

1.Газрын тухай хуулийн 34.1-д заасан газар эзэмших, ашиглах эрхийн 

гэрчилгээ 

2.Газар өмчлөгчтэй байгуулсан газар эзэмших, ашиглах гэрээ 

3.Төрийн өмчийн газрыг эзэмших, ашиглах тохиолдолд эзэмшүүлэх, 

ашиглуулахаар олгосон эрх бүхий этгээдийн шийдвэр 

4.Газрын кадастрын зураг 

5.Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 29.1-д заасан 

зөвшөөрөл 

Эрхийн улсын бүртгэлийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны 

байгууллага баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш ажлын 5 өдрийн дотор газар 

эзэмших, ашиглах эрхийг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг шийдвэрлэнэ. 

  



2.3. Үл хөдлөх хөрөнгийг барьцаалах 

 

Үл хөдлөх хөрөнгийн барьцаа гэх ойлголт зах зээлийн эдийн засагт шилжсэн 

цаг үеэс л бидэнд сонсогдсоор ирсэн. Гэвч одоо хэр нь ипотекийн эрх гэж юу 

болох талаар жирийн иргэд ч, хуульч, эрх зүйчид ч шийдвэр гүйцэтгэгч нарч сайн 

судалж амжаагүй байна. Улс орны эдийн засаг өдрөөс өдөрт өргөжин тэлж, 

иргэдийн эдийн засгийн мэдлэг дээшилж эрх зүйн харилцаа улам нарийсч байгаа 

энэ цаг үед ИПОТЕК, түүний онцлогийн тухай зайлшгүй мэдэх хэрэгцээ шаардлага 

шийдвэр гүйцэтгэгч нарын өмнө тулгарч байна.  

Үүргийн гүйцэтгэлийг барьцаагаар хангах 

Үүргийн гүйцэтгэлийг хангах аргуудаас хамгийн ихээр хэрэглэдэг арга нь 

барьцаа юм. Үүрэг гүйцэтгэгч барьцаагаар хангагдсан үүргийг хууль буюу гэрээнд 

заасны дагуу зохих ёсоор гүйцэтгээгүй бол барьцаалагч буюу үүрэг гүйцэтгүүлэгч 

нь бусад үүрэг гүйцэтгүүлэгчдээс тэргүүн ээлжинд барьцааны зүйлийг худалдахыг 

шаардах, худалдан борлуулсан үнээс шаардлагаа хангуулах эрхийг БАРЬЦАА 

гэнэ.   

Улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн үл хөдлөх хөрөнгийн барьцааг ИПОТЕК гэдэг. 

Ипотек улсын бүртгэл бүртгүүлснээр үүсдэг ба Иргэний хууль, Эд хөрөнгийн 

өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн улсын бүртгэлийн тухай 

хуулинд нэгэн адил үл хөдлөх хөрөнгийн улсын бүртгэлд тэмдэглэгдсэн 

тохиолдолд ипотекийн эрх үүснэ гэж заажээ. 

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны гэрээг бичгээр байгуулж, улсын бүртгэлд 

бүртгүүлэх бөгөөд гэрээнд талуудын нэр, оршин суугаа /оршин байгаа/ газар, 

барьцаагаар хангагдах шаардлага, түүний хэмжээ, үүргийг хангах хугацаа, 

барьцааны зүйл, түүний байгаа газар, үнийг заах бөгөөд энэ шаардлагыг хангаагүй 

гэрээ хүчин төгөлдөр бус байна.  

Ипотек нь газарт олгогдож буй эд юмсын хязгаарлагдмал эрх юм. Агуулгын 

хувьд энэ нь газар дээр олгогдож буй барьцааны эрх мөн. Газар нь цаг ямагт 

онцгой тогтвортой болоод үнэ цэнэтэй байсаар ирсэн зүйл юм. Ийм ч учраас 

газар, түүнтэй салшгүй холбоотой үл хөдлөх хөрөнгө нь зээлийн баталгааны 

найдвартай хэрэгсэл болдог. Тиймээс энэхүү найдвартай зүйлийг үүргийн 

гүйцэтгэлийн баталгаа болгох нь эдийн засгийн хувьд ихээхэн эрсдэлгүй хэрэг юм.  

Иргэний хуульд “Бусад үүрэг гүйцэтгүүлэгчдээс тэргүүн ээлжинд өөрийн 

шаардлагаа хангуулахаар үүрэг гүйцэтгүүлэгч тодорхой үл хөдлөх хөрөнгө 

барьцаалахыг ипотек гэнэ” гэж тодорхойлжээ. Ипотекийн зүйл нь газар буюу үл 



хөдлөх хөрөнгө байдаг учраас Иргэний хуулийн 150.1 дэх хэсэгт заасан барилга 

байгууламж барих эрхэд ч бас ипотек ногдуулах боломжтой байдаг. Мөн Иргэний 

хуулийн 108 дугаар зүйлд заасан дундаа хэсгээр өмчлөгчийн ногдох хэсэгт нь 

ипотекийн үүрэг ногдуулж болно. 

Барьцаагүй зээл зээлдэгчийн амлалт зээлдүүлэгчийн итгэл дээр үндэслэсэн 

байдаг бол барьцааны эрхтэй зээл зээлдэгчийн эд хөрөнгөнд өөрийн сонирхлыг 

тогтоодог түүгээрээ зээлдүүлэгчийн тухайн үл хөдлөх хөрөнгөд хамаарах давуу 

эрхийг олгодог байна. Энэ нь барьцаагүй зээл олгогчоос урьтаж тухайн 

барьцаагаар авлагыг барагдуулах боломжтой болдог. 

Барьцааны эрх зүйн харилцаа үүсэх үндэслэл нь: 

1. Барьцааны гэрээ /талуудын хоорондын гэрээ/ 

2. Хуульд заасан үндэслэл /иргэний хууль,  шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 

тухай хууль, татварын ерөнхий хууль, дампуурлын тухай хууль / 

 Барьцааг баталгаажуулахын тулд: 

1. Барьцааны гэрээ байгуулах 

2. Улсын бүртгэлд бүртгүүлэх 

Иргэний хуулийн 156 дугаар зүйлийн 156.2, 156.3-т үл хөдлөх хөрөнгийн 

барьцааны гэрээг улсын бүртгэлд бүртгүүлнэ, энэ шаардлагыг хангаагүй гэрээ 

хүчин төгөлдөр бус байна гэж заажээ.11 Дээрх заалтын дагуу үл хөдлөх хөрөнгө 

барьцаалагч гэрээг хүчин төгөлдөр байлгахын тулд улсын бүртгэлд заавал 

бүртгүүлэх шаардлагатай болж байна. Энэ нь барьцааны эрхийг баталгаажуулж 

буй төрийн оролцоо юм.  

Ипотекийг зөвхөн үүрэг гүйцэтгүүлэгчийн шаардлагыг баталгаажуулах 

зорилгоор бүртгүүлэх боломжтой. Ямар нэгэн шаардлага үгүй бол ипотек үүсэх 

боломжгүй. Баталгаажиж байгаа шаардлага нь ямагт мөнгөн төлбөрийн 

шаардлага байна. Зөвхөн ийм шаардлагыг газар буюу үл хөдлөх эд хөрөнгө 

борлуулснаар хангаж болно. Харин шаардлагын үүрэг гүйцэтгэгч, газар эзэмшигч 

хоёр заавал нэг этгээд байх албагүй юм. Бидний хувьд банкнаас зээл авахдаа өөр 

хэн нэгний зөвшөөрлөөр түүний үл хөдлөх хөрөнгөд ипотек бүртгүүлэх тохиолдол 

амьдрал дээр өргөн байдаг.  

Барьцаалагч зээл олгохдоо үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалхын давуу тал 

Ипотекийн эрхтэй барьцаалагч нь өөрийн дарааллын дагуу шаардлагаа 

барьцаа хөрөнгийг албадан дуудлага худалдаагаар худалдан борлуулсан 

орлогоос гаргуулах баталгаатай болдог. Барьцаалагч шийдвэр гүйцэтгэх 

                                            
11 Иргэний хуулийн 156 дугаар зүйл 



ажиллагаагаар барьцааны үл хөдлөх хөрөнгийг худалдан борлуулсаны дараа 

эхний ээлжинд шаардлагаа хангуулах эрх эдэлнэ. Тухайн үл хөдлөх хөрөнгийн 

хувьд хэд хэдэн барьцааны эрх /ипотек/ бүртгэгдсэн байвал бүртгүүлсэн 

дарааллаар шаардлагыг хангана.  

Шаардах эрх үүссэн буюу үүргийн гүйцэтгэлийг хангах хугацаа өнгөрсөн 

тохиолдолд барьцааны зүйлийг худалдах, бусад хэлбэрээр борлуулах замаар 

барьцаалагчийн шаардлагыг хангана. 

Барьцааны зүйл нь хэд хэдэн этгээдэд барьцаалагдсан бол хамгийн түрүүнд 

түүнийг барьцаалсан этгээд уг үл хөдлөх хөрөнгийг борлуулахыг шаардах эрхтэй 

бөгөөд уг этгээд энэ эрхээ хэрэгжүүлэхээс татгалзсан бол дараагийн барьцаалагч 

шаардах эрхээ хэрэгжүүлнэ. 

Нэг шаардлагыг баталгаажуулах зорилгоор олон газарт нэгэн зэрэг ипотекийн 

эрх олгож болно. Тэгсэн тохиолдолд өөрийн шаардлагыг хэрэгжүүлэхийн тулд аль 

газрыг борлуулахаа үүрэг гүйцэтгүүлэгч нь сонгох боломжтой. Эдгээрийн газар 

буюу үл хөдлөх хөрөнгийн аль нь ч зээлийг бүрэн хариуцна. 

 Баталгаат ипотек 

Иргэний хуулийн 167 дугаар зүйлийн 167.1-д Үүрэг гүйцэтгүүлэгч ипотекийн 

эрхийн бүртгэлийг нотолгоо болгохгүйгээр зөвхөн өөрийн шаардлагыг нотлох 

замаар ипотекийн эрхээ хангуулахаар хэлэлцэн тохиролцож болох бөгөөд уг 

ипотекийг улсын бүртгэлд баталгаат ипотек гэж бүртгэнэ12 гэж заажээ.  

Үүрэг гүйцэтгүүлэгч нь үүрэг гүйцэтгэгчийн өмчлөлд байгаа үл хөдлөх эд 

хөрөнгийг Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 69 дүгээр 

зүйлийн 69.1.1-д зааснаар хариуцагчийн үл хөдлөх эд хөрөнгийг тухайн 

нэхэмжлэлийн үнийн дүнгийн хэмжээгээр битүүжилсэн тохиолдолд үүнийг улсын 

бүртгэлд баталгаат ипотек гэж бүртгүүлж болно. 

Монгол Улсын Дээд шүүхийн 2004 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдрийн Үл 

хөдлөх эд хөрөнгийн дуудлага худалдааг зохицуулсан иргэний болон шүүхийн 

шийдвэр гүйцэтгэлийн тухай хуулийн зарим зүйл заалтыг шүүхийн практикт зөв 

хэрэглэх тухай зөвлөмжид “Шүүхэд шийдвэрлэгдэж буй иргэний эрх зүйн 

маргаантай хэрэгт үүргийн харилцааны талууд үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны 

гэрээ байгуулж, энэхүү гэрээ нь хуульд заагдсан бүхий л шаардлагыг хангасан, 

хүчин төгөлдөр гэрээ бол нэхэмжлэлийн шаардлагыг барьцааны эд хөрөнгөнөөс 

гаргуулах тухай заалтыг шүүхийн шийдвэрт заавал тусгаж байхыг шүүхүүдэд 

зөвлөжээ. Ингэхдээ Иргэний хуулийн 174 дүгээр зүйлд заасан шаардлагыг үүрэг 

                                            
12 Иргэний хуулийн 167 дугаар зүйл 



гүйцэтгүүлэгч үүрэг гүйцэтгэгчид тавьсан боловч үүрэг гүйцэтгэгч үүргээ 

гүйцэтгээгүй, үүрэг гүйцэтгүүлэгч шүүхэд ипотекийн зүйл болох үл хөдлөх эд 

хөрөнгийн албадан худалдаж, шаардлагаа хангуулах хүсэлт гаргасан байхаар 

Иргэний хуулийн 175 дугаар зүйлийн 175.1-д заасныг анхаарах нь зүйтэй”13 гэжээ. 

Банк зээл олгохдоо эрхийн улсын бүртгэлийн байгууллагаас тухайн үл хөдлөх 

хөрөнгөд ипотекийн эрх бүртгэгдсэн эсэхийг лавлаж зөвхөн ипотекийн эрх 

бүртгэгдээгүй тохиолдолд зээл олгож байгаа практик байгаа юм. Банк ч тэр, эд 

хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн байгууллага ч тэр нэг үл хөдлөх эд хөрөнгөд 

хэдэн хэдэн ипотекийн эрхийг бүртгэж болохыг өнөөдөр хүлээн зөвшөөрөхгүй 

байгаа юм.  

Зах зээлийн эдийн засгийн харилцаа хөгжихийн хирээр нэг үл хөдлөх 

хөрөнгөд хэд хэдэн ипотекийн эрх бүртгэгдэж, өмчлөгч үл хөдлөх хөрөнгөө хэдэн 

хэдэн газарт нэгэн зэрэг /ипотекийн эрхийг дараалан бүртгүүлж/ барьцаалан эдийн 

засгийн эргэлтэд оруулдаг болох нь дамжиггүй.  

 

  

                                            
13Монгол Улсын Дээд Шүүхийн 2004 оны 05 дугаар сарын 24-ны өдрийн Үл хөдлөх эд хөрөнгийн 

дуудлага худалдааг зохицуулсан иргэний болон шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн тухай хуулийн 
зарим зүйл заалтыг шүүхийн практикт зөв хэрэглэх тухай зөвлөмж  



2.4. Үл хөдлөх хөрөнгийг хураах 

 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 36 дугаар зүйлд зааснаар дараахь 

үндэслэлээр төлбөр төлөгчийн эд хөрөнгийг битүүмжлэх буюу барьцаална. Үүнд: 

1. Үл хөдлөх эд хөрөнгийг төлбөр авагчид шилжүүлэх, эсхүл худалдан 

борлуулах, эд хөрөнгийг хамгаалах; 

2. Төлбөр төлөгчийн өөрт нь байгаа болон түүний өмчлөлийн бусдад байгаа 

эд хөрөнгийг битүүмжлэх, барьцаалах тухай шийдвэрийг гүйцэтгэх; 

3. Төлбөр төлөгчийн болон түүний өмчлөлийн бусдад байгаа эд хөрөнгийг 

хураах тухай шийдвэрийг гүйцэтгэх. 

Шийдвэр гүйцэтгэгч төлбөр төлөгчийн өөрт байгаа болон түүний өмчлөлийн 

бусдад байгаа үл хөдлөх хөрөнгийг битүүмжлэх, барьцаалах тухай шийдвэртээ үл 

хөдлөх хөрөнгийн хэмжээ, байршил, өнгө үзэмж чанар байдал улсын бүртгэлийн 

дугаар зэргийг тэмдэглэж, фото зургаар баталгаажуулж, битүүмжилсэн, 

барьцаалсан эд хөрөнгөнд засвар хийх, зориулалтыг өөрчлөх, бусдад шилжүүлэх, 

эвдэх, устгах зэргээр өөрчилж болохгүйг эд хөрөнгийн эзэмшигчид сануулж хувийн 

тэмдэг дарж, хамгаалалтанд авах ба авахгүйгээр захиран зарцуулах эрхийг 

түдгэлзүүлж шаардлагатай тохиолдолд ашиглах эрхийг хязгаарлах шийдвэр 

гаргана.  

Битүүмжилсэн, барьцаалсан эд хөрөнгийг худалдан борлуулах 

зорилгоор хураан авах хугацааг шийдвэр гүйцэтгэгч тогтооно. 

Тогтоосон хугацаанд төлбөрийг төлсөн бол барьцаалсан, битүүмжилсэн 

шийдвэрээ хүчингүй болгоно. 

Шийдвэр гүйцэтгэчийн тогоосон хугацаанд төлбөр төлөгч төлбөрийг төлөөгүй 

бол барьцаалсан, битүүмжилсэн үл хөдлөх хөрөнгийг хураах ажиллагаа явуулна. 

Хураан авах ажиллагааг хөндлөнгийн 2-оос доошгүй гэрчийг оролцуулж 

битүүмжилсэн хөрөнгийг засварласан, зориулалтыг өөрчилсөн, чанар байдлыг 

муутгасан эсэхийг сайтар анхаарч энэ талаар тэмдэглэл хөтөлж төлбөр төлөгч 

гэрч нараар гарын үсэг зуруулж баталгаажуулах шаардлагатай. 

Үүргийн гүйцэтгэлд барьцаалсан эд хөрөнгийг бусдад шилжүүлсэн бол уг эд 

хөрөнгө хэний эзэмшилд шилжсэнийг үл харгалзан түүнээс төлбөр гаргуулна. 

Шийдвэр гүйцэтгэгч төлбөр төлөгч-хуулийн этгээдийн үл хөдлөх эд хөрөнгийг 

битүүмжилсэн бол 3 хоногийн дотор уг байгууллагын үл хөдлөх эд хөрөнгийг 

битүүмжилсэн тухай мэдэгдлийг Үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлийн газар, 

татварын байгууллагад хүргүүлнэ. Мэдэгдэлд уг үл хөдлөх эд хөрөнгийн үнэ, тоо 



хэмжээ, байршил, төлбөр авагчийн шаардсан мөнгөн дүнгийн тухай мэдээг 

хавсаргана.  

Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн улсын 

бүртгэлийг хийх эрх бүхий байгууллага нь мэдэгдлийг хүлээн авсан бол тухайн 

битүүмжлэгдсэн үл хөдлөх эд хөрөнгө эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн эсэхийг 

тодорхойлсон лавлагааг 3 хоногийн дотор шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад өгнө. 

Төлбөр авагч, төлбөр төлөгч нь шийдвэр гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагаа, 

түүний гаргасан шийдвэрийг зөвшөөрөхгүй бол ажиллагаа явагдсан өдрөөс, уг 

ажиллагаа хэзээ, хаана явагдсаныг мэдээгүй бол өөрт мэдэгдсэн өдрөөс хойш 

гомдлоо долоо хоногийн дотор ахлах шийдвэр гүйцэтгэгчид гаргана. Ахлах 

шийдвэр гүйцэтгэгч гомдлыг 14 хоногийн дотор шийдвэрлэж тогтоол гаргах бөгөөд 

энэ тогтоолыг эс зөвшөөрвөл долоо хоногийн дотор шүүхэд гомдол гаргаж болно. 

Гомдлыг шийдвэрлэсэн анхан шатны шүүхийн шийдвэр нь эцсийн шийдвэр байна. 

Тохиолдол:  

Хариуцагч М-с 100 сая төгрөгийг гаргуулж, Амар банкинд олгохоор төлбөрөө 

төлөөгүй тохиолдолд үүргийн гүйцэтгэлд барьцаасан Баянзүрх дүүргийн 12 дугаар 

хороо, 2 хороолол Хайрхан тэнгэр хотхоны 5 дугаар байр 01 тоотын 37,34 м2 

талбай бүхий 2 өрөө орон сууц, 32  инчийн зурагт,  Samsung маркийн хөргөгч 

зэргийг худалдан борлуулж, нэхэмжлэгч Амар банкны шаардлагыг хангуулахаар  

шийдвэрлэсэн. Хариуцагч М дээр дурьдсан эд хөрөнгийг өөр хүний нэр дээр 

шилжүүлж нэхэмжлэгчид өгөхгүй гэсэн байна.  

Асуулт:  Дээрх эд хөрөнгийг өөр хүний нэр дээр шилжүүлж нэхэмжлэгчид 

өгөхгүй гэсэн тохиолдолд асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх вэ. 

Энэ тохиолдолд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 

34,2-т Үүргийн гүйцэтгэлд барьцаалсан эд хөрөнгийг бусдад шилжүүлсэн бол уг эд 

хөрөнгө хэний эзэмшилд шилжсэнийг үл харгалзан түүнээс төлбөр гаргуулна гэж 

заасны дагуу барьцааны эд хөрөнгийг хураан авч худалдан борлуулах ажиллагаа 

явуулж төлбөрийн шаардлагыг хангуулна. 

Эд хөрөнгө хадгалах 

Шийдвэр гүйцэтгэгч битүүмжилсэн, барьцаалсан, хураасан үл хөдлөх 

хөрөнгийг төлбөр төлөгч болон бусад этгээдэд хадгалуулж болох бөгөөд хадгалагч 

этгээд эд хөрөнгийг хадгалж, түүний бүрэн бүтэн байдлыг хангах үүрэг хүлээнэ. 

Энд “бусад этгээд” гэдэгт хэнийг хамааруулах вэ? төлбөр авагчид хадгалуулж 

болох уу гэдэг асуудал маргаантай байдаг. 



Хуульд хураан авсан эд хөрөнгийг төлбөр авагчид хадгалуулах талаар 

заагаагүй бөгөөд энэ нь тухайн эд хөрөнгийг худалдан борлуулахаас нааш төлбөр 

авагчийн удирдлагад шилжүүлэхгүй байхаар зохицуулжээ.  Эд хөрөнгө хадгалагч 

нь төлбөр төлөгч, түүний гэр бүлийн гишүүн биш бол хадгалуулсаны хөлсийг 

гэрээгээр тохиролцсоны дагуу олгох бөгөөд үл хөдлөх хөрөнгөтэй хамт хураасан 

мал, амьтан болон бусад эд хөрөнгө хадгалуулсны хөлсийг тэдгээрийг хадгалахад 

зарцуулсан зардлыг тооцож, тухайн эд хөрөнгөнөөс бий болсон үр шимийг хасч 

олгоно. 

Хадгалагч хадгалуулагчийн зөвшөөрөлгүйгээр эд хөрөнгийн хэвийн байдлыг 

өөрчилсөн, эд хөрөнгийг гуравдагч этгээдэд шилжүүлсэн, сольсон, үрэгдүүлсэн, 

нуусан бол учирсан хохирлыг бүрэн хариуцна. 

Тохиолдол:  

Хариуцагч Э-с Сүхбаатар  дүүргийн Х хорооны 79-5 тоот орон сууц болон нэг 

давхарын үйлчилгээний зориулалттай дэлгүүр тоног төхөөрөмж, Баянзүрх 

дүүргийн 2 дугаар хороо, хөшөөтын 675 м2 газрыг  тус тус худалдан борлуулах 

замаар 200 сая төгрөг гаргуулж, нэхэмжлэгч  У-д олгохоор шийдвэрлэжээ. 

Шийдвэр гүйцэтгэгч дээрх эд хөрөнгүүдийг битүүмжилж, дэлгүүрийг түрээслэн 

ажиллууж байгаа иргэн С-тэй хадгалалтын гэрээ байгуулсан байна. Эд хөрөнгө 

хадгалагч С дэлгүүрийн тоног төхөөрөмжийг үрэгдүүлсэн бөгөөд шийдвэр 

гүйцэтгэгчид би Э-д дэлгүүрийн түрээсийг 12 сараар төлсөн юм. Одоо дэлгүүрийг 

битүүмжилсэн учир үйл ажиллагаа явуулж чадахгүй байна.  Э-гээс түрээсийн 

мөнгийг шаардахад төлж чадахгүй гэсэн тул би тоног төхөөрөмжийг худалдаж 

мөнгөө олж авсан гэж тайлбар гаргажээ. 

Асуулт: эд хөрөнгө хадгалагчийн гомдол үндэслэлтэй юу. 

Энэ тохиолдолд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд зааан үндэслэл, 

журмын дагуу шийдвэр гүйцэтгэгч дэлгүүрийг түрээслэгч иргэн С-тэй хадгалалтын 

гэрээ байгуулж эд хөрөнгийг хадгалуулж болно. 

Харин иргэн С нь ШШГТ хуулийн 38 дугаар зүйлын 38,2-д зааснаар дээрх эд 

хөрөнгийг хадгалж, түүний бүрэн бүтэн байдлыг хангах үүрэгтэй. Хадгалагч 

хадгалуулагчийн зөвшөөрөлгүйгээр хадгалуулсан эд хөрөнгийг гуравдагч этгээдэд 

шилжүүлсэн, сольсон, үрэгдүүлсэн, нуусан, эд хөрөнгийн хэвийн байдлыг 

өөрчилсөн бол мөн хуулийн 38,5-д заасны дагуу учирсан хохирлыг бүрэн 

хариуцна. 

 

 



Эд хөрөнгө үнэлэх дуудлага худалдаа явуулах үеийн үнэ 

Шийдвэр гүйцэтгэх эрх зүйн орчныг сайжруулах, шийдвэр гүйцэтгэх 

ажиллагааны явцад гарч буй хүндрэлийг шийдвэрлэх, шийдвэр гүйцэтгэх 

ажиллагаанд хэрэглэгдэж буй хуулийн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох 

зорилгоор Иргэний хууль, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд тодорхой 

өөрчлөлтүүдийг оруулах хэрэгцээ шаардлага бий болсон. 

Иймд Хууль зүйн яам, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага, шүүх, 

судлаачдын төлөөлөл оролцсон Ажлын хэсэг хуулийн шинэчилсэн найруулгын 

төслийг боловсруулахдаа ХБНГУ, БНСУ, ОХУ-ын холбогдох хуулиудын 

зохицуулалт, судалгааны байгууллагаас гаргасан дүгнэлт, Шүүхийн шийдвэр 

гүйцэтгэх байгууллагаас ирүүлсэн статистик үзүүлэлт болон холбогдох 

байгууллагын санал зэргийг судлан ашиглсан байна. 

Шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаанд нэн тэргүүнд тулгамдсан асуудлуудыг 

шийдвэрлэх зорилгоор Иргэний хууль болон Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай 

хуульд  нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг эхний  ээлжинд 

боловсруулж УИХ-д өргөн барьсан.  

Иргэний хуулийн 177 дугаар зүйлийн 177.1, 177.4 дэх хэсгийг тус тус өөрчлөн 

найруулах, хуулийн төсөл боловсруулахад дараах үндэслэл, шаардлага тулгарсан 

байна. Үүнд: 

1. Албадан дуудлага худалдааны анхны үнийг зах зээлийн үнэд суурилан 

тогтоож байгаатай холбогдон дуудлага худалдаанд оролцох сонирхогчдын тоо 

буурч байсан.  

2. Иргэний хуулийн 177 дугаар зүйлд заасны дагуу хоёр дахь дуудлага 

худалдааны анхны үнийг нэхэмжлэлийн шаардлага, зардлыг хангахуйц 

хэмжээгээр тогтоож байгаа нь өмчлөгчийн үл хөдлөх эд  хөрөнгийг үнэгүйдүүлэн  

худалдахад  хүрсэн.  

3. Хоёр дахь дуудлага худалдаагаар хэт хямд үнээр худалдан  авах боломж  

байгаатай холбогдуулан анхны дуудлага худалдаа үр  нөлөө, ач холбогдолгүй 

болж үл хөдлөх эд хөрөнгийг дийлэнх тохиолдолд хоёр дахь дуудлага  

худалдаагаар худалдан борлуулж байсан.  

4. Гадаадын зарим орнууд, тухайлбал БНСУ, ХБНГУ, ОХУ-ын иргэний 

хэргийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагааг зохицуулсан хэм хэмжээг судлан 

үзэхэд анхны болон хоёр дахь дуудлага худалдааны үнийг зах зээлийн 

үнэлгээнээс тодорхой хувиар бууруулан тогтоож, оролцогчдоос үнэ өсгөн 

худалдан авах боломжийг олгосон байна. 



5. Иргэний хуулийн 177 дугаар зүйлд харилцан тохиролцсон болон 

шинжээчийн тогтоосон зах зээлийн үнийг тодорхой хувиар бууруулан доод үнийг 

тогтоох зохицуулалтыг бий болгох зайлшгүй шаардлага тулгарч байсан. 

Иргэний хуулийн 177.4-т албадан дуудлага худалдаанд оролцогчоос санал 

болгосон үнэ 2 дахь албадан дуудлага худалдааны доод үнэ байхаар томьёолсон 

нь 2 дахь албадан дуудлага худалдааны үнэлгээ гэж чухам юуг ойлгох вэ гэдэг 

дээр маргаан дагуулж, энэ заалтыг шүүгч нар өөр өөрөөр тайлбарлаж 2 дахь 

албадан дуудлага худалдааны үнэлгээтэй холбоотой гомдлыг харилцан адилгүй 

шийдвэрлэдэг хүндрэл практик дээр олон тохиолддог байсныг дурдах нь зүйтэй. 

Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны 2014 онд үл хөдлөх хөрөнгийн анхны 

албадан дуудлага худалдаанд 325 үл хөдлөх хөрөнгө, 2 дахь албадан дуудлага 

худалдаанд 169 үл хөдлөх хөрөнгө оруулсан байна. Нийт 494 үл хөдлөх хөрөнгийг 

худалдан борлуулахаар нийтэд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр зарласанаас 48 үл 

хөдлөх хөрөнгийг худалдан борлуулжээ.  

 

 Үүнээс анхны дуудлага худалдаанд: 

 

66%

34%

2014 онд зарлагдсан үл хөдлөх хөрөнгө 494

Анхны албадан дуудлага 
худалдаа 325

2 дахь албадан дуудлага 
худалдаа 169

23%

3%

61%

1%
5% 7%

Анхны албадан дуудлага худалдаанд 325 үл 
хөдлөх хөрөнгө

түдгэлзүүлсэн 77

1 оролцогч ирсэн 9

үнийн санал ирээгүй 
206

төлбөрөө бүрэн төлсөн 
5

бусад асуудлаар 
хойшилсон 18



2 дахь дуудлага худалдаанд: 

 

Анхны дуудлага худалдаагаар зарагдсан үл хөдлөх хөрөнгө 

 

2 дахь дуудлага худалдаагаар зарагдсан үл хөдлөх хөрөнгө 

 

8%
5%

53%

8%
3%

23%

2 дахь албадан дуудлага худалдаанд 169 үл 
хөдлөх хөрөнгө

түдгэлзүүлсэн 14

1 оролцогч ирсэн 9

үнийн санал ирээгүй 
96

төлбөрөө бүрэн төлсөн 
15

бусад асуудлаар 
хойшилсон 6

94%

6%

зарлагдсан үл хөдлөх 
хөрөнгө 325

зарагдсан үл хөдлөх 
хөрөнгө 20

86%

14%

зарлагдсан үл хөдлөх 
хөрөнгө 169

зарагдсан үл хөдлөх 
хөрөнгө 28



Улсын Их Хурлын 2014 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн чуулганаар 

Иргэний хууль болон Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт 

оруулах  тухай хуулийн төслийг хэлэлцэн батлаад байна. 

Энэхүү хуулиуд 2015 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдрийн “Төрийн мэдээлэл 

эмхэтгэл”-ийн 862 дугаарт нийтлэгдэж хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байна. 

Иргэний хуулийн 177 дугаар зүйлийн 177.1, 177.4 дэх хэсгийг тус тус дараах 

байдлаар өөрчлөн найруулсан байна 

177.1. Дуудлага худалдаагаар худалдах үл хөдлөх эд хөрөнгийн санал 

болгох доод үнийг дуудлага худалдаа явуулахаас өмнө үүрэг гүйцэтгэгч, үүрэг 

гүйцэтгүүлэгч, өмчлөгч харилцан тохиролцож тогтоосон үнийн, хэрэв 

тохиролцоогүй бол үнэлгээчний тогтоосон зах зээлийн үнийн 70 хувиар тооцон 

тогтооно. Үнэлгээчнийг дуудлага худалдаа явуулах эрх бүхий этгээд томилно. 

177.4. Хоёр дахь дуудлага худалдааны доод үнийг харилцан тохиролцож 

тогтоосон, эсхүл үнэлгээчний тогтоосон зах зээлийн үнийн 50 хувиар тооцон 

тогтооно. Мөн хуульд шинээр дараах заалтыг нэмсэн байна. 

 177.5. Дуудлага худалдаатай холбогдсон зардлыг үүрэг гүйцэтгэгч хариуцна. 

Шийдвэр гүйцэтгэгч төлбөрийн шаардлагыг хангуулахаар хураан авсан үл  

хөдлөх хөрөнгийг үнэлэхдээ төлбөр төлөгч, төлбөр авагч, тухайн үл хөдлөх 

хөрөнгийн өмчлөгч нараас үнийн санал авч тэдгээрийн тохиролцсон үнээр 

үнэлгээг тогтоож энэ тухай оролцогч талуудад мэдэгдэж, тэмдэглэл хөтөлнө. 

Дуудлага худалдаагаар худалдах үл хөдлөх эд хөрөнгийн санал болгох доод 

үнийг дуудлага худалдаа явуулахаас өмнө үүрэг гүйцэтгэгч, үүрэг гүйцэтгүүлэгч, 

өмчлөгч харилцан тохиролцож тогтоосон үнийн, хэрэв тохиролцоогүй бол 

үнэлгээчний тогтоосон зах зээлийн үнийн 70 хувиар тооцохоор заасан. 

Үнэлгээчнийг дуудлага худалдаа явуулах эрх бүхий этгээд томилно.   

Анхны дуудлага худалдаагаар санал болгосон үнэд хүрэх санал гараагүй 

буюу дуудлага худалдаанд хэн ч оролцоогүй бол хоёр дахь дуудлага худалдааг 

явуулна. Хоёр дахь дуудлага худалдааг эхний дуудлага худалдаа явуулснаас 

хойш 30 хоногийн дотор явуулна. Дуудлага худалдааг хоёр дахь удаа явуулж 

байгаа тухай хуульд заасан журмаар нийтэд мэдээлнэ.  

Хоёр дахь дуудлага худалдааны доод үнийг харилцан тохиролцож тогтоосон, 

эсхүл үнэлгээчний тогтоосон зах зээлийн үнийн 50 хувиар тооцон тогтооно. 

Дуудлага худалдаатай холбогдсон зардлыг үүрэг гүйцэтгэгч хариуцна. 

Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны явцад албадан дуудлага худалдаанд 

оруулах үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн үнийг тогтоолгож дүгнэлт гаргуулахаар 



шийдвэр гүйцэтгэгч өөрийн санаачилгаар, эсхүл оролцогч талын хүсэлтээр 

шинжээч оролцуулж болно.  

Шинжээч шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргахдаа Шүүхийн шинжилгээний тухай 

хуульд заасан журмыг баримтална. Шинжээчийн гүйцэтгэсэн ажлын хөлсийг 

шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны зардлаас гаргана. 

 

Тохиолдол:  

Иргэн Ч.Баатар шүүхэд гаргасан гомдолдоо ШГА-ны албадан дуудлага 

худалдаагаар худалдан борлуулсан 2 өрөө орон сууцыг эмээ, дүү бид 3 өмчлөх 

эрхтэй. Дүү Ч.Эрдэнэ дээрх орон сууцыг Хөх банкинд үүргийн гүйцэтгэлд 

барьцаалсан бөгөөд эмээ бид хоёр барьцаанд тавих зөвшөөрлийг бичгээр гаргаж 

нотариатаар гэрчлүүлсэн. Дүү Хөх банкинд зээлээ төлж чадаагүйгээс барьцаа 

хөрөнгөөр үүргийн гүйцэтгэл хангуулах шийдвэрийг шүүхээс гаргасан. Би геологи 

хайгуулын ажил хийдэг бөгөөд хавар гэрээсээ гараад намар буцаж ирдэг. Гэтэл 

ШГА 4 сарын өмнө манай байрыг дүү Ч.Эрдэнэ Хөх банктай тохиролцсон 

үнэлгээгээр худалдан борлуулж, дүүгийн зээлийг төлүүлж холбогдох зардлыг 

суутган авч зөрүү мөнгийг дүүд олгосон байна.  Иймд албадан дуудлага худалдааг 

хүчингүй болгож өгнө үү гэжээ. 

 

Асуулт: Иргэн Ч-гийн гаргасан гомдол үндэслэлтэй юу. 

 

Иргэний хуулийн 177 дугаар зүйлийн 177,1-д Дуудлага худалдаагаар 

худалдах үл хөдлөх эд хөрөнгийн санал болгох доод үнийг дуудлага худалдаа 

явуулахаас өмнө үүрэг гүйцэтгэгч, үүрэг гүйцэтгүүлэгч, өмчлөгч харилцан 

тохиролцож тогтоосон үнийн, хэрэв тохиролцоогүй бол үнэлгээчний тогтоосон зах 

зээлийн үнийн 70 хувиар тооцон тогтооно. Үнэлгээчнийг дуудлага худалдаа 

явуулах эрх бүхий этгээд томилно гэж заасан. 

Дээрх тохиолдолд шийдвэр гүйцэтгэгч төлбөр төлөгч, төлбөр авагч талуудаас 

үнийн санал авах,  тохиролцуулах ажиллагааг явуулахдаа өмчлөгч этгээдээс 

үнийн санал аваагүй албадан дуудлага худалдаанд оруулсан тул шүүх 

нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангуулах үндэслэлтэй байна.  



2.5. Үл хөдлөх хөрөнгийг худалдан борлуулах 

 

Шийдвэр гүйцэтгэгчийн зайлшгүй судлах үзэх ёстой зүйл бол үл хөдлөх эд 

хөрөнгийн албадан дуудлага худалдааны эрх зүйн зохицуулалт юм. Үл хөдлөх эд 

хөрөнгийн албадан дуудлага худалдаа явуулах үндэслэл: 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.2-т зааснаар 

үл хөдлөх хөрөнгийн албадан дуудлага худалдаанд Иргэний хуулийн 

зохицуулалтыг удирдлага болгохоор заасан бөгөөд Иргэний хуулийн 175-184 

дүгээр зүйл, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 43-54 дүгээр зүйлүүд 

хамаарна.  

Иргэний хуулийн 175-181 дүгээр зүйлд албадан дуудлага худалдаа болон 

бусдын удирдлагад шилжүүлэх замаар ипотекийн эрхийг хэрэгжүүлж, үүрэг 

гүйцэтгүүлэгчийн шаардлагыг хангах асуудлыг зохицуулсан байна. 

Улсын Дээд шүүхийн зөвлөмжид Үл хөдлөх эд хөрөнгийг үүргийн шаардлагыг 

хангуулахаар барьцаалсан тохиолдолд тухайн үл хөдлөх эд хөрөнгөнөөс 

шаардлага хангах үндсэн гурван хэлбэрийг хуульд тусгасныг анхаарч тухайн 

тохиолдол бүр тохируулан зөв хэрэглэж байхыг зөвлөжээ. Ингэхдээ: 

1. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албадан дуудлага худалдаанд оруулах тухай 

шүүхийн шийдвэрт тусгахдаа ипотекийн зүйлийг албадан дуудлага худалдаанд 

оруулах тухай үүрэг гүйцэтгүүлэгчийн хүсэлт байхыг шаардсан, 

2.Талуудын тохиролцсон өөр хэлбэрийн худалдаа хийхээр шүүхийн 

шийдвэрт тусгахдаа үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөгч, үүрэг гүйцэтгүүлэгч 

харилцан тохирч, шүүхэд хамтран хүсэлт гаргасан байхыг шаардсан, 

3. Үл хөдлөх эд хөрөнгийг бусдын удирдлагад шилжүүлэх тухай шүүхийн 

шийдвэрт тусгахдаа үүрэг гүйцэтгүүлэгч хүсэлт гаргасан байхыг тус тус шаардсан 

байна. 

Дуудлага худалдаа гэж хамгийн өндөр үнэ санал болгосон этгээд ялагч 

болдог үнэ хаялцуулах ажиллагааг хэлэх бөгөөд нэг этгээд оролцсон дуудлага 

худалдааг явагдаагүй гэж үзнэ. Үнэ хаялцуулах ажиллагааг нээлттэй хаалттай 

хэлбэрээр  зохион байгуулдаг. Шүүхийн шийдвэрийн дагуу зохион байгуулж буй 

албадан дуудлага худалдааг нээлттэй хэлбэрээр явуулна. 

Албадан дуудлага худалдааны гол зорилго нь албадан худалдааны 

ажиллагаанаас аль болох их орлого олох бөгөөд тэр хэмжээгээр төлбөр төлөгч 

үүргээс чөлөөлөгдөнө. Ийм учраас хууль тогтоогч үл хөдлөх хөрөнгийг албадан 



дуудлага худалдаагаар худалдан борлуулахаар зохицуулсан бөгөөд аль болох 

олон оролцогч оролцсоны үр дүнд эд хөрөнгийн үнэ өсөх өсөх боломжтой болно.  

Албадан дуудлага худалдаагаар төлбөр төлөгчийн эд хөрөнгийг нээлттэй 

худалдан борлуулахад авилга бий болох асуудлаас урьдчилан сэргийлнэ. 

Албадан дуудлага худалдаа болгон тэр бүр амжилттай болоод байдаггүй. 

Тухайн үл хөдлөх хөрөнгийн чанар байдал, байршил, үнэ цэнэ, төлбөр төлөгчийн 

байдал /хэл амтай, муу хүн гэх ойлголт/ зэргээс хамаарч хөрөнгө зарагдахгүй байх 

тохиолдол цөөнгүй гардаг. 

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албадан дуудлага худалдааг шийдвэр гүйцэтгэгчийн 

саналыг үндэслэн үл хөдлөх эд хөрөнгө байгаа аймаг, нийслэлийн шийдвэр 

гүйцэтгэх алба Иргэний хууль болон Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд 

заасан журмаар зохион байгуулна. 

Шийдвэр гүйцэтгэгч үл хөдлөх хөрөнгө дуудлага худалдаанд оруулахдаа 

доорх баримтуудыг бүрдүүлж хувийн хэрэгт баяжилт хийсэн байна14. Үүнд: 

1.Эд хөрөнгө битүүмжилсэн тогтоол, тогтоолыг Улсын бүртгэлийн газарт 

захиран зарцуулах эрхийг түдгэлзүүлэхийг мэдэгдсэн албан бичгийн хамт 

хүргүүлнэ. /Төлбөр төлөгчийн үл хөдлөх эд хөрөнгө битүүмжлэхдээ эзэмшил 

өмчлөлийн газрыг битүүмжлэх, газрын хэмжээг шалгаж тогтоох асуудлыг 

орхигдуулдаг/ 

 2.Эд хөрөнгө хураасан тогтоол. /Төлбөр төлөгчийн битүүмжилсэн хашаа 

байшин, обьектыг газартай холбоотой асуудлыг шийдвэрлэхгүйгээр хураах 

тогтоол үйлдэн хураан авсанаар шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд процессийн 

алдаа гаргадаг. Ингэснээр тухайн үл хөдлөх хөрөнгийг хураан авсан ажиллагааг 

хүчингүй болгож дахин хураан авах ажиллагааг явуулна. Энэ нь төлбөр 

төлөгчид гомдол гаргах боломж олгох тухайн эд хөрөнгийг албадан дуудлага 

худалдаанд оруулах хугацаа алдах зэргээр ноцтой хор уршиг дагуулж байдаг/. 

 3. Эд хөрөнгийн мэдүүлэг. /Төлбөр төлөгчөөс эд хөрөнгийн мэдүүлэг 

авсанаар төлбөр төлөгчийн орлого болон бусад эд хөрөнгөөс төлбөр гаргуулах 

боломжгүй болoхыг тогтоосон байх/ 

 4. Төлбөр төлөгчийн эд хөрөнгөд үзлэг нэгжлэг хийсэн тогтоол. /Төлбөр 

төлөгчийн эд хөрөнгөнд үзлэг нэгжлэг хийснээр барьцааны бус үл хөдлөх 

хөрөнгө худалдан борлуулах тохиолдолд тухайн үл хөдлөх хөрөнгөөс өөр эд 

хөрөнгөгүй гэдгийг тогтоосон байх/ 

                                            
14 Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны хөтөч УБ., 2013 он 
 



 5. Хуульд заасны дагуу дуудлага худалдаагаар худалдах үл хөдлөх эд 

хөрөнгөнд төлбөр авагч, төлбөр төлөгч, эд хөрөнгө өмчлөгч, хамтран эзэмшигч 

нараас үнийн санал авсан байх. /хуулийн дагуу шийдвэр гүйцэтгэгч үл хөдлөх эд 

хөрөнгө үнэлэх талаар төлбөр авагч, төлбөр төлөгч өмчлөгч нараас үнийн 

санал авахдаа шийдвэр гүйцэтгэгчийн тэмдэглэлээр, эсвэл үнийн саналаа 

ирүүлэх тухай мэдэгдлийг гардуулж өгдөг. Шүүхээс төлбөр авагч, төлбөр 

төлөгч, өмчлөгч нарыг байлцуулж үнийн саналыг тохиролцуулах ажиллагааг 

бүрэн гүйцэт явуулаагүй гэх тохиолдол практикт байдаг тул шийдвэр 

гүйцэтгэгч Иргэний хуулийн 177 дугаар зүйлд заасны дагуу төлбөр авагч, 

төлбөр төлөгч, өмчлөгч нарыг хамтад нь байлцуулж эд хөрөнгөнд үнийн санал 

авч байх шаардлагатай бөгөөд энэ тухайгаа шийдвэр гүйцэтгэгчийн 

тэмдэглэлд тусгаж баталгаажуулж байх шаардлагатай юм. 

Тухайн эд хөрөнгийн хувьд олон өмчлөгч /эзэмшигч/-тэй, эсвэл хэд хэдэн төлбөр 

авагчтай тохиолдолд бүгдийг байлцуулж эд хөрөнгийн үнийн санал авахад 

нэлээдгүй хүндрэлтэй байдаг. Иймд төлбөрт хураасан үл хөдлөх хөрөнгөнд 

үнийн санал ирүүлэхийг мэдэгдэх хуудсаар хугацаа зааж мэдэгдлийг хүргүүлж 

байх нь зүйтэй/ 

 6. Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээг тогтоолгох талаар мэргэжлийн хараат бус 

шинжээч томилсон тогтоол. 

 7. Үл хөдлөх хөрөнгө үнэлсэн талаарх мэргэжлийн шинжээчийн үнэлгээний 

тайлан. 

 8. Эд хөрөнгийн үнэлгээний талаар оролцогч талуудад  мэдэгдсэн мэдэгдэл. 

 9. Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар. /байвал/ 

 10. Тухайн үл хөдлөх хөрөнгийг үүргийн гүйцэтгэлд барьцаалсан эсэх 

талаар Улсын бүртгэлийн газраас авсан лавлагаа.  

 11. Үл хөдлөх хөрөнгийг албадан дуудлага худалдаанд оруулах тухай 

шийдвэр гүйцэтгэгчийн санал. 

 12. Үл хөдлөх хөрөнгийг албадан дуудлага худалдаанд оруулах тухай ахлах 

шийдвэр гүйцэтгэгчийн тогтоол. Шийдвэр гүйцэтгэгч үл хөдлөх хөрөнгийг албадан 

дуудлага худалдаанд оруулах тухай ахлах шийдвэр гүйцэтгэгчийн тогтоолыг 

төлбөр төлөгч болон Улсын бүртгэлийн газарт заавал хүргүүлнэ. 

Үл хөдлөх эд хөрөнгөөс салгаж үл болох бүрдэл хэсэг, эсхүл бусдын өмчлөлд 

шилжээгүй уг үл хөдлөх эд хөрөнгөтэй хамт байгаа хөдлөх эд хөрөнгийг үл хөдлөх 

эд хөрөнгөтэй хамт албадан дуудлага худалдаагаар худалдана. 

 



Үл хөдлөх хөрөнгийг албадан дуудлага худалдаанд оруулах тухай шийдвэр 

гүйцэтгэгчийн саналд дараах зүйлийг тусгах шаардлагатай. Үүнд: 

1. төлбөр төлөгч, төлбөр авагчийн талаарх мэдээлэл 

2. төлбөрийн талаарх мэдээлэл /хэдэн төгрөгийн төлбөртэй, хэдийг төлсөн, 

үлдэгдэл хэд гэх мэт/ 

3. эд хөрөнгийн үнэлгээ /үнэлгээ тогтоосон хуулийн этгээд, үнэлгээний хөлс 

гэх мэт/ 

4. тухайн үл хөдлөх хөрөнгийн талаарх мэдээлэл /байршил, хэмжээ, чанар, 

ашиглалтанд орсон огноо гэх мэт/ 

5. тухайн үл хөдлөх хөрөнгөтэй холбоотой захиргааны зардал /тогтмол 

төлөгдөх төлбөр, цахилгаа дулаан, ус, холбоо гэх мэт/ 

6. шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны зардлын тооцоо 

 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.5-д 

“Албадан дуудлага худалдааг эрхлэн хөтлөгчийг аймаг, нийслэлийн шийдвэр 

гүйцэтгэх албанаас томилох бөгөөд энэ чиглэлээр мэргэшсэн хүн байна”15 гэж 

заасан боловч Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албанаас бусад албанд орон тооны 

албадан дуудлага худалдаа эрхлэн хөтлөгч томилогдоогүй, ахлах шийдвэр 

гүйцэтгэгч болон албаны нягтлан бодогч нарыг томилон ажиллуулж байна.  

Төлбөр авагч төлбөр төлөгчийн хувийн болон санхүүгийн байдал, эсхүл гэм 

буруутай эсэхийг харгалзан, албадан дуудлага худалдааг 6 сар хүртэл 

хугацаагаар хойшлуулахыг зөвшөөрсөн өргөдөл ахлах шийдвэр гүйцэтгэгчид 

гаргасанаар албадан дуудлага худалдааг хойшлуулж болно. Дээрх хугацаа 

өнгөрсний дараа төлбөр авагч албадан дуудлага худалдааг үргэлжлүүлэн явуулах 

тухай өргөдөл гаргаагүй, эсхүл шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг дуусгавар болгох 

тухай өргөдөл гаргасан тохиолдолд албадан дуудлага худалдааг явуулахгүй. Энэ 

тохиолдолд албадан дуудлага худалдаа явуулах тухай тэмдэглэлийг хасуулах 

хүсэлтийг төлбөр авагч Үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлийн газарт гаргана. 

Албадан дуудлага худалдааг төлбөр авагчийн хүсэлтээр явуулаагүй бол өргөдөл 

болон гүйцэтгэх баримт бичгийг төлбөр авагчид буцаана. 

Битүүмжилж, барьцаалсан үл хөдлөх эд хөрөнгийг хураан авсны дараа 

албадан дуудлага худалдаа явуулах тухай ахлах шийдвэр гүйцэтгэгчийн тогтоол 

гарснаас хойш 30 хоногийн дотор албадан дуудлага худалдааг явуулна. 

                                            
15 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 43 дугаар зүйл 



Албадан дуудлага худалдааг явуулах хугацааг товлосон ахлах шийдвэр 

гүйцэтгэгчийн тогтоолд дараах зүйлийг заана: 

1. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн нэр, хэмжээ, зориулалт, байршил болон анхны 

үнэ, өмчлөгчийн тухай; 

2. Албадан дуудлага худалдаа явуулах огноо, цаг, хаяг 

3. Уг дуудлага худалдаа нь албадан дуудлага худалдаа гэсэн тодотгол 

4. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн улсын бүртгэлийн дугаар 

5. Шаардлагатай бусад баримт бичиг, мэдээлэл 

Албадан дуудлага худалдааг эрхлэн хөтлөгч уг худалдаа эхлэхээс 14 

хоногийн өмнө хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр энэ тухай нийтэд мэдээлнэ. 

Аймаг, нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албанаас албадан дуудлага худалдаа 

явуулах комиссыг томилон ажиллуулна.  

Албадан дуудлага худалдаанд төлбөр төлөгч, төлбөр авагчаас гадна дараахь 

этгээд оролцож болно.Үүнд: 

1. Албадан дуудлага худалдаа эхлэх үед бүртгэгдсэн иргэн, хуулийн этгээд 

/Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл бүхий уурхайг худалдан борлуулахаар 

зарласан бол дуудлага худалдаанд оролцогч нь заавал хуулийн этгээд байна./ 

2. Эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол нь зөрчигдсөн, тухайн үл хөдлөх эд 

хөрөнгийн хувьд бие даасан шаардлага гаргах эрхтэй өмчлөгч, эсхүл үл хөдлөх эд 

хөрөнгийг түрээслэх эрхтэй бөгөөд түүнийгээ нотолж чадах гуравдагч этгээд 

3. Бусад этгээд. 

Дуудлага худалдаанд оролцогч саналын хуудас бөглөж, биеийн байцаалт 

эсвэл аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээг наториатоор баталгаажуулсан хуулбарыг 

бүртгүүлэн, үл хөдлөх хөрөнгийн анхны үнийн 10 хувьтай тэнцэх дэнчинг тушаасан 

байна. Албадан дуудлага худалдаагаар худалдах үл хөдлөх эд хөрөнгө нь Монгол 

улсын иргэнд өмчлүүлсэн газар бол албадан дуудлага худалдаанд зөвхөн Монгол 

улсын иргэн оролцоно. 

Албадан дуудлага худалдаанд оролцогч урьдчилан тогтоосон хугацаа, 

хэмжээ, журмын дагуу дэнчин төлсөн байна. Дэнчин төлсөн тохиолдолд албадан 

дуудлага худалдаанд оролцуулна. Албадан дуудлага худалдааг явуулаагүй, 

оролцогч байхгүй,  эсхүл оролцсон боловч ялаагүй этгээдэд дэнчинг буцаан 

олгоно.   

Албадан дуудлага худалдаа явуулах тухай хүсэлт гаргасан этгээдийг 

хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар дэнчин төлөхөөс чөлөөлж болно. Эрх, хууль ёсны 

ашиг сонирхол нь зөрчигдсөн, тухайн үл хөдлөх эд хөрөнгийн хувьд бие даасан 



шаардлага гаргах эрхтэй өмчлөгч, эсхүл үл хөдлөх эд хөрөнгийг түрээслэх эрхтэй 

бөгөөд түүнийгээ нотолж чадах гуравдагч этгээд албадан дуудлага худалдаанд 

дэнчин төлөхгүйгээр зөвхөн ажиглагчийн байр сууриар оролцож болно. 

Албадан дуудлага худалдааг эрхлэн хөтлөгч албадан дуудлага худалдаа 

явуулахаар өргөдөл гаргасан төлбөр авагчийн нэр, төлбөрийн хэмжээ, үл хөдлөх 

эд хөрөнгийн танилцуулга, түүнийг битүүмжилсэн, барьцаалсан, хураасан огноо, 

үл хөдлөх эд хөрөнгийн үнэ албадан дуудлага худалдааны журмыг танилцуулна. 

Албадан дуудлага худалдааг эрхлэн хөтлөгч нь анхны үнийн санал гарснаар 

албадан дуудлага худалдааг эхэлсэнд тооцож сүүлийн үнэ зарлаж 3 удаа 

дуудсаны дараа албадан дуудлага худалдаа дуусгавар болно. 

Албадан дуудлага худалдааны явцын талаар тэмдэглэл хөтөлж, албадан 

дуудлага худалдааг эрхлэн хөтлөгч болон тэмдэглэл хөтлөгч, шийдвэр гүйцэтгэгч 

гарын үсэг зурна. Албадан дуудлага худалдааны оролцогч тэмдэглэлтэй танилцаж 

санал гаргах эрх эдэлнэ. 

Хамгийн өндөр үнэ амласан худалдан авагч албадан дуудлага худалдаа 

явуулж байгаа бүрэн эрх бүхий этгээдэд үнийг шилжүүлэх үүрэгтэй.  

Үл хөдлөх эд хөрөнгө борлогдсон бол төлбөрийн шаардлагыг хангах 

хэмжээний мөнгө болон албадан дуудлага худалдааны зардлыг тооцон авч 

шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын дансанд оруулна. Албадан дуудлага 

худалдаагаар худалдсан үл хөдлөх эд хөрөнгийн үнийг бүрэн төлсөн үеэс 

худалдан авагчид тухайн үл хөдлөх хөрөнгийн өмчлөгч болох эрх үүснэ.  

Өмчлөх эрх шилжсэнээр үүрэг гүйцэтгүүлэгчийн албадан гүйцэтгүүлж байгаа 

ипотекоос хойш бүртгүүлсэн бусад ипотек болон тухайн хөрөнгийн хувьд 

хязгаарласан эд хөрөнгийн бүх эрх дуусгавар болно. 

Дуудлага худалдаагаар үл хөдлөх эд хөрөнгийг худалдан авсан шинэ 

өмчлөгч нь өмчлөх эрх шилжих үед хүчин төгөлдөр үйлчилж байсан хөлслөх, 

түрээслэх гэрээний тал болно.  

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх эрх шилжүүлсэн шийдвэрт гомдол гараагүй 

бол худалдан авагч үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөгч болно. Үл хөдлөх эд 

хөрөнгөтэй хамт албадан дуудлага худалдаагаар худалдан борлогдсон эд зүйлс 

худалдан авагчийн өмчлөлд нэгэн адил шилжинэ. Төлбөр төлөгчийн шаардлагыг 

хангаж, өмчлөх эрх шилжүүлсний дараа худалдан авагч Үл хөдлөх эд хөрөнгийн 

бүртгэлийн газарт өмчлөгчийн хувиар бүртгүүлэх эрх эдэлнэ. 

Улсын Дээд шүүхийн 2007 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдөр  43 тоот 

тогтоолоор Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн зарим зүйл, хэсэг, заалтыг 



нэг мөр ойлгож, зөв хэрэглэх явдлыг хангах зорилгоор тайлбарласан байдаг. 

Тухайлбал: Албадан дуудлага худалдаа зохион байгуулах тухай 48 дугаар 

зүйлийг:  

-Хуулийн 48 дугаар зүйлд заасан албадан дуудлага худалдаа зохион 

байгуулах зарим зохицуулалтыг дараахь байдлаар тайлбарласугай: 

-Энэ зүйлийн 48.1-д заасан “эд хөрөнгийн үнэ” гэдэгт хуулийн 46 дугаар 

зүйлийн 46.1.1-д заасан үнийг ойлгох бөгөөд хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.1-д 

заасан үнэ үүнд хамаарахгүй. 

-Мөн зүйлийн 48.7-д заасан “албадан дуудлага худалдаа” гэдэгт анхны 

болон хоёр дахь дуудлага худалдааны аль аль нь хамаарна. Албадан дуудлага 

худалдаагаар борлогдоогүй эд хөрөнгийг төлбөртөө тооцон авахыг төлбөр авагчид 

санал болгохдоо дуудлага худалдаанд оруулсан үнийн дүнгээс шийдвэр гүйцэтгэх 

ажйажиллагаа явуулахад гарсан зардлыг хасаж тооцно. 

-Мөн зүйлийн 48.9-д заасан “өмчлөх эрхийг шилжүүлсэн… тухай шийдвэр” 

гэж энэ хуульд заасан журмын дагуу явагдсан албадан дуудлага худалдаанд 

хамгийн өндөр үнэ амласан худалдан авагчийн буюу дуудлага худалдааны 

ялагчийн нэр, дуудлага худалдаагаар худалдан авсан эд хөрөнгийн үнэ, эд 

хөрөнгийн үнийг бүрэн төлсөн тухай болон өмчлөх эрх үүсэх үндэслэлийг тусгасан 

албадан дуудлага худалдааг эрхлэн хөтлөгчийн гарын үсэг бүхий бичгээр үйлдсэн 

баримтыг хэлнэ.  

Дуудлага худалдааны ялагч нь дуудлага худалдаагаар худалдан авсан эд 

хөрөнгийн үнийг хуульд заасан 2 долоо хоногийн хугацаанд бүрэн төлөөгүй бол 

түүнд эд хөрөнгийг шилжүүлэх, улмаар өмчлөх эрх үүсэх үндэслэлгүй талаар 

шийдвэрт тусгана. 

 Албадан дуудлага худалдаагаар борлогдсон эд хөрөнгийн үнийг бүрэн 

төлөөгүй тохиолдолд дуудлага худалдааны ялагчид өмчлөх эрх үүсэхгүй. 

 Мөн заалтын “албадан дуудлага худалдааг эрхлэн хөтлөгчийн шийдвэрийг 

тухайн албадан дуудлага худалдааны үед… танилцуулна” гэдэг нь дуудлага 

худалдааны ялагч эд хөрөнгийн үнийг тэр дор нь төлсөн тохиолдолд албадан 

дуудлага худалдаа эрхлэн хөтлөгчөөс гарсан шийдвэрт хамаарна 

 Харин “албадан дуудлага худалдааг эрхлэн хөтлөгчийн шийдвэрийг… 

товлон тогтоосон өөр хугацаанд танилцуулна” гэдэг нь дуудлага худалдааны ялагч 

эд хөрөнгийн үнийг тодорхой хугацааны дараа төлсөн тохиолдолд албадан 

дуудлага худалдаа эрхлэн хөтлөгчөөс гарсан шийдвэрт хамаарна. Энэхүү хугацааг 

дуудлага худалдааны ялагч болон албадан дуудлага худалдаа эрхлэн хөтлөгч 



хоёр харилцан тохиролцох боловч энэ хугацаа хуульд заасан 2 долоо хоногоос 

хэтрэхгүй байна. 

 Мөн заалтын “энэ хугацаа” гэдгийг албадан дуудлага худалдаа эрхлэн 

хөтлөгчөөс шийдвэрийг танилцуулах болон дуудлага худалдааны ялагчаас эд 

хөрөнгийн үнийг төлөх хугацаа гэж ойлгоно. 

-Мөн зүйлийн 48.10-т заасан эрх нь албадан дуудлага худалдаа болсон 

өдөр буюу албадан дуудлага худалдаа эрхлэн хөтлөгчийн шийдвэр гарснаар 

үүсээгүй бол энэ зүйлийн 48.9-д заасан хугацаанд бий болно. 

-Мөн зүйлийн 48.11-д “гомдол гаргаагүй бол худалдан авагч үл хөдлөх эд 

хөрөнгийн өмчлөгч болно” гэж заасны дагуу албадан дуудлага худалдаа эрхлэн 

хөтлөгчийн шийдвэр гарч, эд хөрөнгийн үнийг төлсний дараа албадан дуудлага 

худалдааны ялагч Иргэний хуулийн 110 дугаар зүйлд зааснаар өмчлөх эрхээ 

улсын бүртгэлд бүртгүүлсний дараа өмчлөгч болно. Харин тухайн шийдвэрт 

гомдол гарсан бол гомдлыг шийдвэрлэтэл худалдан авагчид өмчлөх эрх үүсэхгүй, 

гэж тайлбарлажээ. 

Анхны дуудлага худалдаагаар санал болгосон үнэд хүрэх санал гараагүй 

буюу дуудлага худалдаанд хэн ч оролцоогүй бол хоёр дахь дуудлага худалдааг 

явуулна. 

Хоёр дахь дуудлага худалдааг эхний дуудлага худалдаа явуулснаас хойш 30 

хоногийн дотор явуулна. Дуудлага худалдааг хоёр дахь удаа явуулж байгаа тухай 

хуульд заасан журмаар нийтэд мэдээлнэ. Хоёр дахь дуудлага худалдааны доод 

үнийг харилцан тохиролцож тогтоосон, эсхүл үнэлгээчний тогтоосон зах зээлийн 

үнийн 50 хувиар тооцон тогтооно. Дуудлага худалдаатай холбогдсон зардлыг 

үүрэг гүйцэтгэгч хариуцна. 

Албадан дуудлага худалдаагаар борлогдоогүй Монгол улсын иргэнд 

өмчлүүлсэн газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгийг шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг 

явуулахад гарсан зардлыг хасаж төлбөртөө тооцон авахыг төлбөр авагчид санал 

болгоно. Төлбөр авагч татгалзвал үл хөдлөх эд хөрөнгийг төлбөр төлөгчид, 

гүйцэтгэх баримт бичгийг төлбөр авагчид тус тус буцаана. 

Төлбөр авагч нь Монгол улсын иргэн бол албадан дуудлага худалдаагаар 

борлогдоогүй Монгол улсын иргэнд өмчлүүлсэн газрыг төлбөр авагчид санал 

болгож болно. 

Албадан дуудлага худалдаагаар борлогдсон үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх 

эрхийг шилжүүлсэн эсэх тухай албадан дуудлага худалдааг эрхлэн хөтлөгчийн 



шийдвэрийг тухайн албадан дуудлага худалдааны үед, эсхүл товлон тогтоосон 

өөр хугацаанд танилцуулна.Энэ хугацаа нь 2 долоо хоногоос хэтрэхгүй байна. 

Тохиолдол: 

Шүүх иргэн Ш-ээс 40,000,000 төгрөг гаргуулж, иргэн А-д олгохоор 

шийдвэрлэжээ. Шийдвэр гүйцэтгэгч төлбөр төлөгч Ш-ийн өмчлөлд 3 өрөө орон 

сууц байгааг тогтоож шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг явуулж албадан дуудлага 

худалдаанд оруулахаар талуудаас үнийн санал авахад, дуудлага худалдаагаар 

худалдах үл хөдлөх эд хөрөнгийн санал болгох доод үнийг 100,000,000 төгрөгөөр 

тохиролцсон байна.  Дээрх орон сууцыг үл хөдлөх хөрөнгийн анхны болон 2 дахь 

дуудлага худалдаанд оруулахад үнийн санал ирээгүй худалдан борлогдоогүй 

байна. Шийдвэр гүйцэтгэгч эд хөрөнгийг төлбөр авагчид санал болгохдоо 2 дахь 

дуудлага худалдааны үнээр санал болгож зөрүү мөнгийг төлбөр авагчаас 

гаргуулхыг шаарджээ.  

Энэ тохиолдолд ШШГТХуулийн 48 дугаар зүйлийн 48,7-д заасны дагуу үл 

хөдлөх хөрөнгийг шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг явуулсан зардлыг хасаж 

төлбөртөө тооцон авахыг төлбөр авагчид санал болгоно. 

 

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албадан дуудлага худалдаа  

зохион байгуулах үйл ажиллагаа 

Шат дамжлагын нэр 

 

Хариуцагч 

 

 

Гүйцэтгэх баримт бичгийг хянан, 

комиссын хуралдаанаар хэлэлцэх 

 

Дэд дарга, ахлах шийдвэр  

гүйцэтгэгч нар 

 

Анхны албадан дуудлага худалдаанд 

оруулахаар олон нийтийн хэрэгслээр 

мэдээлэх 

 

Хариуцсан ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч, 

Дуудлага худалдааны эрхлэн хөтлөгч 

 

Анхны албадан дуудлага худалдааг 

явуулах 

Хариуцсан ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч, 

Дуудлага худалдааны эрхлэн хөтлөгч 



 

 

Худалдан авагчтай гэрээ байгуулж, 

мөнгийг дансанд байршуулах 

 

Хариуцсан ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч, 

Дуудлага худалдааны эрхлэн хөтлөгч 

 

Дэнчин тавьсан боловч худалдан авалт 

хийж чадаагүй этгээдийн мөнгийг 

буцаан олгох 

 

Хариуцсан ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч, 

Дуудлага худалдааны эрхлэн хөтлөгч, 

нярав 

 

Худалдан борлогдоогүй үл хөдлөх эд 

хөрөнгийн үнийн талаар комиссын 

хуралдаанаар хэлэлцэх 

 

Дэд дарга, ахлах шийдвэр  

гүйцэтгэгч нар 

 

Хоёр дахь албадан дуудлага 

худалдаанд оруулахаар олон нийтийн 

хэрэгслээр мэдээлэх 

 

Хариуцсан ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч, 

Дуудлага худалдааны эрхлэн хөтлөгч 

 

Худалдан авагчтай гэрээ байгуулж, 

мөнгийг дансанд байршуулах 

 

Хариуцсан ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч, 

Дуудлага худалдааны эрхлэн хөтлөгч 

 

Дэнчин тавьсан боловч худалдан авалт 

хийж чадаагүй этгээдийн мөнгийг 

буцаан олгох 

 

Хариуцсан ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч, 

Дуудлага худалдааны эрхлэн хөтлөгч, 

нярав 

 

Худалдан борлогдоогүй үл хөдлөх эд 

хөрөнгийг төлбөр авагчид санал болгох 

хуралдааныг зохион байгуулах 

 

Дэд дарга, ахлах шийдвэр  

гүйцэтгэгч нар 



 

Худалдан борлогдоогүй үл хөдлөх эд 

хөрөнгийг төлбөр авагчид хүлээлгэн 

өгөх, төлбөр авагч авхаас татгалзсан 

бол үл хөдлөх хөрөнгийг төлбөр 

төлөгчид, гүйцэтгэх баримт бичгийг 

төлбөр авагчид буцаах 

 

Хариуцсан ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч, 

гүйцэтгэгч нар 

 

Албадан дуудлага худалдааг түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох 

Шийдвэр гүйцэтгэгч Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 15 дугаар 

зүйлийн 15.1, 15.2-т заасан үндэслэл илэрсэн өдрөөс хойш 3 хоногийн дотор 

шүүхэд, эсхүл ахлах шийдвэр гүйцэтгэгчид мэдэгдэх ба эрх бүхий этгээд 

түдгэлзүүлэх үндэслэлгүй гэж үзвэл шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг үргэлжлүүлэн 

явуулна.  

Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг болон үл хөдлөх хөрөнгийн албадан дуудлага 

худалдааг дараахь үндэслэл, хугацаагаар шүүгчийн захирамжаар түдгэлзүүлнэ: 

1. дампуурлын хэрэг үүсгэсэн, эсхүл битүүмжилсэн эд хөрөнгийг чөлөөлөх 

тухай нэхэмжлэлийг шүүхэд тус тус гаргасан бол асуудлыг хэлэлцэж дуусах хүртэл 

2. төлбөрт хураагдсан эд хөрөнгийн талаар бие даасан шаардлага гаргах 

эрхтэй гуравдагч этгээд шүүхэд гомдол гаргасан бол шүүхийн шийдвэр гартал 

3. шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас шүүхийн шийдвэрийг хянуулах 

тухай хүсэлт гарсан бол түүнийг дахин шийдвэрлэсэн шүүхийн шийдвэр гарах 

хүртэл 

4. гүйцэтгэх баримт бичгийн дагуу төлбөрт хураан авах эд хөрөнгийн 

жагсаалтаас тухайн эд хөрөнгийг хасуулах тухай, эд хөрөнгийн үнэлгээний талаар 

шүүхэд гомдол гаргасан бол шүүхийн шийдвэр гарах хүртэл. 

Шийдвэр гүйцэтгэгч шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг түдгэлзүүлсэн тухай 

төлбөр төлөгч, төлбөр авагч, шүүх болон гүйцэтгэх баримт бичиг үйлдсэн бусад 

байгууллагад мэдэгдэнэ. 

Дээрх  үндэслэл арилмагц төлбөр авагчийн буюу шийдвэр гүйцэтгэгчийн 

хүсэлтээр шүүгч захирамж, ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч тогтоол гарган шийдвэр 

гүйцэтгэх ажиллагааг сэргээнэ. 

Хууль тогтоомжийн холбогдох заалт зөрчиж, хийвэл зохих шийдвэр 

гүйцэтгэлийн ажиллагааг явуулахгүйгээр  албадан дуудлага худалдааг явуулсан, 



зар гаргахдаа тухайн үл хөдлөх хөрөнгийн мэдээллийг дутуу буруу оруулж 

үнэгүйдүүлсэн нь тогтоогдсон бол ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч /Улсын ерөнхий 

гүйцэтгэгч/ Улсын байцаагчийн акт гаргаж тухайн үл хөдлөх хөрөнгөтэй холбоотой 

албадан дуулага худалдааг хүчингүй болгоно.  

Дуудлага худалдааг зогсоох, түр хойшлуулах 

Дуудлага худалдаа явуулснаар эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол нь хөндөгдөж 

болох өмчлөгч буюу гуравдагч этгээд үүрэг гүйцэтгүүлэгчийн шаардлагыг 

урьдчилан хангасан тохиолдолд дуудлага худалдаа явуулахыг зогсоож болно. 

Шүүх өмчлөгчийн хүсэлтийг үндэслэн, эд хөрөнгийн эрх бүхий талуудын 

саналыг харгалзан дараахь тохиолдолд дуудлага худалдаа явуулах ажиллагааг 6 

сар хүртэл хугацаагаар түр хойшлуулж болно: 

 1.Үүрэг гүйцэтгэгчийн төлбөл зохих өрийн шинж чанараас шалтгаалан 

дуудлага худалдааг түр хойшлуулах боломжтой бол; 

 2.Өмчлөгчийн хувийн болон эдийн засгийн харилцаа холбоог харгалзан үзэх 

шаардлагатай бол. 

 3.Хуульд заасан бусад үндэслэл. 

Дуудлага худалдаа явуулахыг түр хойшлуулах нь үүрэг гүйцэтгүүлэгчид илтэд 

сөрөг үр дагавар бий болгоно гэж шүүх үзвэл өмчлөгчийн гаргасан хүсэлтийг шүүх 

хангахгүй байж болно. 

 

Албадан дуудлага худалдааны орлого хуваарилах 

Үүрэг гүйцэтгүүлэгч нь улсын бүртгэлд ипотекийн эрх бүхий цорын ганц 

этгээдээр бүртгэгдсэн, эсхүл дуудлага худалдаанаас орсон орлогоос түүнийг 

зохион байгуулсантай холбогдсон зардлыг төлөөд үлдсэн хэсэг нь бүх үүрэг 

гүйцэтгүүлэгчдийн шаардлагыг хангахад хүрэлцэхүйц байвал дуудлага худалдааг 

зохион байгуулахад гарсан зардлыг тооцсож хассаны дараа үлдсэн орлогыг үүрэг 

гүйцэтгүүлэгч нарт зохих дараалал, журмын дагуу хуваарилж, үлдэгдлийг эд 

хөрөнгө нь дуудлага худалдаанд орсон төлбөр төлөгчид шилжүүлнэ. 

Хэрэв үл хөдлөх эд хөрөнгийг худалдсан үнэ нь ипотекийн эрх бүхий бүх 

үүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн шаардлагыг хангахад хүрэлцэхгүй байвал дуудлагын 

худалдааг зохион байгуулсан эрх бүхий этгээд дуудлага худалдаа зохион 

байгуулахтай холбогдон гарсан зардлыг хасаж, үлдсэн мөнгийг тусгай дансанд 

хийж, улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн дарааллын дагуу үүрэг гүйцэтгүүлэгчдэд 

хуваарилна. 



Үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх эрх шилжүүлсний дараа албадан дуудлага 

худалдааг эрхлэн хөтлөгч орлого хуваарилах өдөр, цагийг товлож төлбөр авагч, 

төлбөр төлөгч болон ипотекийн эрхтэй этгээдэд мэдэгдэнэ. 

Товлосон өдрөөс өмнө албадан дуудлага худалдааг эрхлэн хөтлөгч төлбөр 

төлөгчөөс авлагын тооцоо гаргаж өгөхийг шаардаж болно. 

Албадан дуудлага худалдааны орлогыг дараахь дарааллаар хуваарилна: 

1.Албадан дуудлага худалдаа явуулсан зардал; 

2.Өмчлөх эрх шилжих хүртэл эрхлэн хамгаалагч үл хөдлөх эд хөрөнгийг 

хамгаалсан, засварласан зардал; 

3.Тухайн үл хөдлөх эд хөрөнгөтэй холбогдох тогтмол төлөгдөх төлбөр; 

4.Ипотекийн эрхтэй этгээдэд төлөх төлбөр. 

Дээрх  зардлыг гаргуулсны дараа уг орлогоос төлбөр авагчийн шаардлагыг 

хангана. Гүйцэтгэх баримт бичигт заасан шаардлагыг хангасны дараа үлдсэн 

орлогыг төлбөр төлөгчид олгоно. 

Орлого хуваарилахад нэг газар буюу үл хөдлөх хөрөнгөд хичнээн ч ипотек 

бүртгүүлж болох бөгөөд энэ нь өмчлөгч, өмчлөгч биш үүрэг гүйцэтгэгч, үүрэг 

гүйцэтгүүлэгчийн хэн хэнийх нь эдийн засгийн эрх чөлөө гэдгийг анхаарч үзэх, 

эдийн засгийн харилцаа өргөжин тэлэхийн хэрээр ипотек, нэг газрыг олон дахин 

эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж барьцаалах хэрэгцээ амьдралаас урган гарна 

гэдгийг сайтар анхаарах хэрэгтэй. 

Үл хөдлөх хөрөнгө худалдан борлуулсан орлого хэд хэдэн төлбөр авагчийн 

шаардлагыг нэгэн зэрэг хангахад хүрэлцэхгүй бол төлбөр авагч нэг бүрийн авах 

төлбөрийн хэмжээгээр хувь тэнцүүлэн олгоно. 

Дуудлага худалдаа зохион байгуулахаар томилогдсон бүрэн эрх бүхий этгээд 

уг үүргээ зохих ёсоор биелүүлж чадаагүйгээс бусдад гэм хор учруулсан бол 

хохирлыг Иргэний хуулийн 497 дугаар зүйлд заасны дагуу хариуцна. 

 Тохиолдол:  

Баянгол дүүргийн шүүх  Иргэний хуулийн 281 дүгээр зүйлийн 281,1-д 

зааснаар иргэн Иргэн Ө-гөөс 300,000,000 төгрөг гаргуулж, Кредит ББСБ-д 

олгохоор шийдвэрлэсэн  байна. Мөн шүүхийн шийдвэрийг зохих хугацаанд 

биелүүлээгүй бол барьцаалагдсан Урт цагаанд байрлалтай 2 давхар үйлдвэр 

үйлчилгээний зориулалттай обьектыг дуудлага худалдаанд оруулахаар 

шийдвэрлэжээ. 

Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны явцад төлбөр төлөгч Ө дээрх орон сууцыг ОО 

банкинд 55,000,000 сая төгрөгийн үүргийн гүйцэтгэлд барьцаалж, барьцаалбарыг 



улсын бүртгэлд бүртгүүлсэнийг тогтоожээ. Мөн шүүхээс төлбөр төлөгч Ө-гөөс 

25,000,000 төгрөг гаргуулж иргэн Д-д олгох, 153,000,000 гаргуулж Х компанид 

олгох гүйцэтгэх баримт бичиг дахин ирсэн байна. 

Шийдвэр гүйцэтгэх алба 3 дугаар сард зохион байгуулсан албадан дуудлага 

худалдаагаар дээрх үл хөдлөх хөрөнгийг 830,000,000 төгрөгөөр худалдан 

борлуулсан байна. 

Асуулт: Дуудлага худалдааны орлогыг хэрхэн хуваарилах вэ. 

Энэ тохиолдолд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 49 дүгээр зүйлд 

заасны дагуу тухайн үл хөдлөх хөрөнгийн өмчлөх эрх шилжүүлсний дараа албадан 

дуудлага худалдааг эрхлэн хөтлөгч орлого хуваарилах өдөр, цагийг товлож төлбөр 

авагч, төлбөр төлөгч болон ипотекийн эрхтэй этгээдэд мэдэгдэнэ. 

Дуудлага худалдааны орлогыг орлогыг дараахь дарааллаар хуваарилна: 

1. албадан дуудлага худалдаа явуулсан зардал; 

2. өмчлөх эрх шилжих хүртэл эрхлэн хамгаалагч үл хөдлөх эд хөрөнгийг 

хамгаалсан, засварласан зардал; 

3. тухайн үл хөдлөх эд хөрөнгөтэй холбогдох тогтмол төлөгдөх төлбөр; 

4. ипотекийн эрхтэй этгээд болох Кредит ББСБ-д олгох 300,000,000 төгрөг 

5. ипотекийн эрхтэй этгээд болох ОО банкинд 55,000,000 сая төгрөг 

6. иргэн Д-д олгох 25,000,000 төгрөг 

7. Х компанид олгох 153,000,000 төгрөг 

Гүйцэтгэх баримт бичигт заасан шаардлагыг хангасны дараа үлдсэн 

орлогыг төлбөр төлөгчид олгоно. 

 

 

  



 2.6. Үл хөдлөх эд хөрөнгийг төлбөр авагчийн удирдлагад  

албадан шилжүүлэх 

Үл хөдлөх эд хөрөнгийг төлбөр авагчийн удирдлагад албадан шилжүүлснээр 

тухайн эд хөрөнгөөс олох орлого нь түүнийг эзэмших, ашиглахтай холбогдсон 

зардлаас их байх тохиолдолд, шийдвэр гүйцэтгэгч төлбөр төлөгчийн хүсэлтийг 

үндэслэн шийдвэр гүйцэтгэгч төлбөрийг төлж дуусах хүртэл хугацаагаар уг үл 

хөдлөх эд хөрөнгийг эзэмших, ашиглах эрхийг төлбөр авагчийн удирдлагад 

албадан шилжүүлэхээр шийдвэрлэж болно. 

Дээрх шийдвэрийг гаргахын өмнө үл хөдлөх эд хөрөнгийг төлбөр авагчийн 

удирдлагад албадан шилжүүлснээр эрх, ашиг сонирхол нь хөндөгдөж болох, Үл 

хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлийн газарт бүртгэгдсэн бүх этгээдэд мэдэгдэж 

саналыг нь авна. 

Төлбөр авагчийн удирдлагад албадан шилжүүлсэн барилга буюу түүний 

тодорхой хэсэгт төлбөр төлөгч өөрөө оршин суудаг бол орон сууц ашигласны 

хөлсийг тухайн үеийн ханшаар төлбөр авагчид төлөх үүрэгтэй. 

Төлбөр авагч тухайн үл хөдлөх эд хөрөнгийг эзэмшиж, ашигласнаас бий 

болох үр шимийг авч, үл хөдлөх эд хөрөнгөтэй холбогдон гарах бүх зардлыг төлөх 

үүрэг хүлээнэ. 

Шийдвэр гүйцэтгэгч төлбөр авагчийн шаардлагыг бүрэн хангасан, эсхүл үл 

хөдлөх эд хөрөнгийг төлбөр авагчийн удирдлагад албадан шилжүүлснээр 

төлбөрийн шаардлагыг хангах боломжгүй болох нь илт болсон бол шийдвэрээ 

хүчингүй болгоно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1. Шаардах эрх, түүний төрөл 

Шаардах эрхийг ерөнхий утгаар нь авч үзвэл: Шаардах эрх нь гэрээ эрх зүйн 

харилцаанд оролцогч үүрэг гүйцэтгүүлэгч нь үүргийг хууль буюу гэрээнд заасан 

хугацаанд тохиролцсон нөхцөл байдлын дагуу гүйцэтгэхийг үүрэг гүйцэтгэгчээс 

шаардах, эсхүл үүрэг гүйцэтгэгч нь эрх үүргээ хэрэгжүүлэхэд нөгөө талын буюу 

гуравдагч этгээдийн саад болж буй үйлдэл, эс үйлдэхүйг таслан зогсоохыг 

шаардах эрхтэй. Гэрээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй буюу зохих ёсоор 

биелүүлээгүй болон бусдын амь бие эрүүл мэнд, эд хөрөнгө, сэтгэл санаанд гэм 

хор учруулсан бол хохирогч этгээд учирсан хохирлоо шаардан нэхэмжлэх эрхтэй. 

Хууль, гэрээнд заасан хөөн хэлэлцэх, гомдлын шаардлагын болон баталгаат 

хугацаануудад иргэн, хуулийн этгээдийн шаардах эрх баталгаажиж хэрэгждэг.16  

Иргэний эрх зүйд шаардлага гаргаж буй этгээд нь гагцхүү шаардах эрхийн 

үндэслэл байгаа үед л түүнийг хэрэгжүүлэх боломжтой хэмээх зарчим үйлчилдэг. 

Өөрөөр хэлбэл хүсэж буй зүйл нь шаардах эрхийн үндэслэлтэй байх ёстой.  

Иргэний хуулиар зохицуулсан шаардах эрхийг нэг бүрчлэн энд дурдах 

боломжгүй юм. Учир нь Иргэний хууль өөрөө бүхэлдээ шаардах эрхийн тухай 

харилцааг зохицуулсан байдаг бөгөөд шаардах эрхийн нэг төрөлд шийдвэр 

гүйцэтгэх ажиллагаанд нэгэн адил шаардах эрх үүсдэг байна. 

Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаа нь нэг нь нөгөөгөө 

нөхцөлдүүлсэн, хоорондоо хамаарал бүхий тодорхой үе шатуудыг дамжин 

хэрэгждэг бөгөөд үе шат бүр өөрийн гэсэн онцлогийг агуулж байдаг учраас 

шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагааны үе шат нь өвөрмөц онцлогийг тодруулан авч 

үзэх нь зүйтэй юм.  

1. Шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаанд оролцогч субъектүүдын хувьд 

онцлогтой.  

Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд заавал байх субъект 

нь шүүх бөгөөд нэхэмжлэгч, хариуцагч, гуравдагч этгээд, тэдгээрийн 

өмгөөлөгч, төлөөлөгчийн хоорондын үүсэж бий болох харилцаа шүүхээр 

дамжиж бий болдог.  

Тэгвэл шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд заавал оролцох субъект нь 

шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага, шийдвэр гүйцэтгэгч бөгөөд төлбөр авагч, 

төлбөр төлөгчийн эрх үүрэг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагаар 

дамжин хэрэгжиж байдаг. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын чиг 

                                            
16 Хууль зүйн тайлбар толь 2003 он Ж.Амарсанаа, Г.Баясгалан, Ж.Бямбаа, С.Нарангэрэл, Г.Совд, 
Г.Уранцэцэг: 



үүргийг гүйцэтгэх засаглалын байгууллага хэрэгжүүлж байна. Иргэний хэрэг 

шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагааны нэхэмжлэгч нь шийдвэр 

гүйцэтгэлийн ажиллагаанд төлбөр авагч бол хариуцагч нь төлбөр төлөгчийн 

эрх, үүргийг эдэлнэ.  

2. Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагааны нэхэмжлэлийг 

хүлээн авах, иргэний хэрэг үүсгэх, анхан шатны шүүх хуралдаанд бэлтгэх, 

анхан шатны болон давж заалдах, хяналтын шатны шүүхийн хуралдааны 

дэг, шийдвэр, магадлал, тогтоол хуулийн хүчин төгөлдөр болох журам 

зэргийг Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулиар зохицуулж 

байгаа бол төлбөр төлөгчийн орон байранд нэвтрэн орох, эд хөрөнгөнд 

үзлэг, нэгжлэг хийх, эд хөрөнгийг битүүмжлэх, барьцаалах, хураан авах, 

худалдан борлуулах, үл хөдлөх эд хөрөнгийг албадан дуудлага худалдаа 

зохион байгуулах зэрэг ажиллагааг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн тухай 

төрөлжсөн хуулиар зохицуулж байна. Өөрөөр хэлбэл ажиллагааг зохицуулж 

буй эх сурвалжаараа ялгагдах онцлогтой юм.  

3. Иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд Монгол Улсын 

Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагааны үндсэн болон тусгай 

зарчим болох хуулийн өмнө эрх тэгш байх, хууль дээдлэх, диспозитив буюу 

зөвшилцөх, мэтгэлзэх, шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдвэр заавал биелэгдэх 

зэрэг зарчмууд онцлог байдлаар хэрэгжиж, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн 

тухай хуульд тусгалаа олсон байдаг.  

4. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагааны эцсийн зорилго нь шүүхээс 

гарсан болон шүүхээс баталгаажуулсан шийдвэрийг албадан гүйцэтгэж, 

шаардах эрхийг хэрэгжүүлэх, зөрчигдсөн эрх ашгийг нь бодит байдлаар 

сэргээхэд оршиж байдгаараа иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх 

ажиллагааны бусад үе шатны ажиллагаанаас ялгагдах онцлогтой.  

Ийнхүү шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны онцлог шинжүүдийн 

талаар авч үзэж байгаа нь шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа нь иргэний хэрэг 

шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагааны үргэлжилсэн буюу эцсийн үе шат гэдгийг 

тодрууж байгаа бөгөөд шаардах эрхийн үргэлжлэл гэж ойлгож болно.  

Төлбөр төлөгч иргэн, хуулийн этгээд нь тухайн төлбөрөө төлөхөөсөө 

зайлсхийх эсхүл шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг удраашруулах зорилгоор бусдад 

байгаа үүргийн гүйцэтгэл гангуулахыг тулган шаарддаг. Хэрэв төлбөр төлөгч 

иргэн, хуулийн этгээд нь шаардах эрхээ хэрэгжүүлээгүйн улмаас тухайн хүчин 

төгөлдөр шүүхийн шийдвэрийг гүйцэтгэсэн нь шийдвэр гүйцэтгэгч хууль бус үйл 



ажиллагаа явуулсан гэж үзэх үндэслэлгүй бөгөөд шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд 

шаардах эрхийг тусгайлан жишээ болгон дурдвал:   

Хуулийн 15 дугаар зүйлд заасан үндэслэл журмын дагуу шаардах эрхтэй 

холбоотой эрх зүйн зохицуулалт бий.  

1. Шүүгчийн захирамжаар дараахь тохиолдолд шийдвэр гүйцэтгэх 

ажиллагааг түдгэлзүүлж, улмаар шаардах эрхээ хэрэгжүүлүүлээр шүүхэд хандана. 

Үүнд 

- 1.1. дампуурлын хэрэг үүсгэсэн, эсхүл битүүмжилсэн эд хөрөнгийг 

чөлөөлөх тухай нэхэмжлэлийг шүүхэд тус тус гаргасан бол асуудлыг хэлэлцэж 

дуусах хүртэл; 

- 1.2. төлбөрт хураагдсан эд хөрөнгийн талаар бие даасан шаардлага 

гаргах эрхтэй гуравдагч этгээд шүүхэд гомдол гаргасан бол шүүхийн шийдвэр 

гартал; 

- 1.3. шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас шүүхийн шийдвэрийг 

хянуулах тухай хүсэлт гарсан бол түүнийг дахин шийдвэрлэсэн шүүхийн шийдвэр 

гарах хүртэл; 

- 1.4. гүйцэтгэх баримт бичгийн дагуу төлбөрт хураан авах эд 

хөрөнгийн жагсаалтаас тухайн эд хөрөнгийг хасуулах тухай, эд хөрөнгийн 

үнэлгээний талаар, үл хөдлөх эд хөрөнгийн үнэтэй холбогдсон, хуулийн 34.4-д 

заасан үндэслэлээр шүүхэд гомдол гаргасан бол шүүхийн шийдвэр гарах хүртэл 

хугацаагаар шийдвэр гүйцэтгэх гүйцэтгэх ажиллагааг түдгэлзүүлнэ. 17 

Энэ нь практикт ихэвчилэн төлбөр төлөгч иргэн, хуулийн этгээдээс шүүхэд 

хаддаг бөгөөд төлбөр авагч иргэн, хуулийн этгээдийн шаардах эрх түдгэлздэг 

байна.  

Гэхдээ төлбөр төлөгч иргэн, хуулийн этгээдийн бусдад байгаа эд хөрөнгөөс 

төлбөр гаргуулж болохыг заасан эрх зүйн зохицуулалт бий хэдий ч энэ нь практик 

дээр маргаан дагуулж байдаг.  

                                            
17 ШШГТХуулийн 15 дугаар зүйлээс 



18 

Гэм хор учруулснаас үүдэн хохирогчийн шаардах эрх үүсэх бөгөөд энэ 

төрлийн шүүхийн шийдвэр манай практикт олон бий. Иргэний хуулийн 497-514 

үзнэ үү.  

Бусдын эрх, амь нас, эрүүл мэнд, нэр төр, алдар хүнд, ажил хэргийн нэр 

хүнд, эд хөрөнгөд хууль бусаар санаатай буюу болгоомжгүй үйлдэл /эс үйлдэхүй/-

                                            

18 ШШГТХуулийн 34, 36, 53, 60 дугаар зүйлүүдээс 

 

Төлбөр төлөгч иргэний бусдад 
байгаа эд хөрөнгө 

Төлбөр төлөгчийн бусдад байгаа өмч 
хөрөнгөөс хуульд заасан журмын 

дагуу төлбөр гаргуулах

Төлбөр төлөгчийн өөрт нь байгаа 
болон түүний өмчлөлийн бусдад 
байгаа эд хөрөнгийг битүүмжлэх, 

барьцаалах тухай шийдвэрийг 
гүйцэтгэх

Төлбөр төлөгчийн болон түүний 
өмчлөлийн бусдад байгаа эд хөрөнгийг 

хураах тухай шийдвэрийг гүйцэтгэх

Шийдвэр гүйцэтгэгч төлбөр 
төлөгчийн өмчлөлийн хөрөнгө, 
мөнгө бусдад байгаа эсэхийг 

тодруулж, хэрэв байвал түүнээс 
төлбөрт шаардагдах хэмжээгээр 

гаргуулна

Төлбөр төлөгчийн өмчлөлийн бусдад 
байгаа эд хөрөнгөөс төлбөр 

гаргуулахдаа энэ хуулийн 30 дугаар 
зүйлд заасны дагуу хөндлөнгийн 

гэрчийг оролцуулна

Төлбөр төлөгч хуулийн этгээд

Шийдвэр гүйцэтгэгч төлбөр 
төлөгч-хуулийн этгээдийн 
өмчлөлийн мөнгөн болон 
бусад эд хөрөнгө бусдад 
байгаа эсэхийг тодруулж, 

хэрэв байвал түүнээс 
төлбөрт шаардагдах 

хэмжээгээр гаргуулна.

Төлбөр төлөгч-хуулийн 
этгээдийн банкин дахь 

харилцах данс, 
хадгаламжид байгаа үнэт 
металл, эрдэнийн чулуу, 

үнэт цаас, мөнгө, түүнчлэн 
төлбөр төлөгчөөс бусдад, 
бусдаас төлбөр төлөгчид 

бэлэн ба бэлэн бусаар 
шилжүүлсэн хоорондын 

төлбөр тооцооны 
мөнгөнөөс төлбөр гаргуулж 

болно.



ээр гэм хор учруулсан этгээд уг гэм хорыг хариуцан арилгах үүрэг хүлээж, шүүхээс 

гэм хорыг арилгах тухай шийдвэр гарна.  

Практикт энэ төрлийн хэрэг маш олноор шийдвэрлэж байгаа хэдий ч төлбөр 

авагч иргэн, хуулийн этгээд төдийлөн ойлгодоггүйгээс шүүхийн гүйцэтгэх хуудсаа 

ирүүлэх нь бага байдаг нь хорих ангид ял эдэлж байгаа төлбөртэй ялтны 

судалгаагаар тогтоогдож байгаа бөгөөд шүүхээс тухайн этгээдэд хорих ял 

оноосноор шаардах эрх хэрэгжинэ гэж үздэг байна.  

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын Стратеги, төлөвлөлт, мэдээлэл, 

дүн шинжилгээний төвийн улсын хэмжээнд 2015 оны байдлаар  гаргасан 

судалгаанаас авч үзвэл:  

 

Д/д Үзүүлэлт 
Шийдвэрт гүйцэтгэх ажиллагаанд байгаа 

гүйцэтгэх баримт бичгийн тоо 

Хорих ял эдэлж 

буй төлбөртэй 

ялтан 

/дэлгэрэнгүй 

судалгаагаар/ 

1 г/х 
Биелүүлбэл 

зохих 
Биелүүлсэн Үлдэгдэл Ялтны тоо 

2 м/д 1745 230 1515  

3 тоо 58,653,462.8 374,366.3 58,279,096.5  

     2123 

 

Хүснэгтээс үзвэл хорих ял эдэлж буй төлбөртэй 2123 ялтан бүртгэлтэй 

байгаа бол 1515 ялтны төлбөрийн гүйцэтгэх баримт бичиг бүртгэлийн санд байгаа 

гэж ойлгож болно.  

Энэ тохиолдолд төлбөр авагч иргэн хуулийн этгээд нь хэзээ хойно нь 

шаардах эрхээ хэрэгжүүлүүлэхээр шүүхийн гүйцэтгэх хуудсаа өгч, хүсэлт гаргадаг 

байна. Төлбөр авагч иргэн, хуулийн этгээд нь шаардах эрхээ хэрэгжүүлэхэд хөөн 

хэлэлцэх хугацаа хамаарахгүй гэж үздэг.  Иргэний хуулийн 74 дүгээр зүйлд хөөн 

хэлэлцэх хугацаа хамаарах шаардах эрхийг тусгайлан заасан байдаг.  

Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа нь шаардах эрхийн үндэслэлээр эхлэх бөгөөд 

шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдвэр, гүйцэтгэх хуудсанд заагдсан төлбөр авагч иргэн 

хуулийн этгээдийн зөрчигдсөн эрхийг сэргээх, хохирлыг барагдуулах, үүргийн 

гүйцэтгэлийн хангуулахад оршино.  



Ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч нь тухайн шүүхийн шийдвэр, гүйцэтгэх хуудсыг 

хүлээн авч Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 12 дугаар зүйлд заасан 

үндэслэл журмын дагуу “Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа үүсгэх тухай” тогтоол  

үйлдэж, шийдвэр гүйцэтгэгч нь хүлээн авч, төлбөр авагч иргэн хуулийн этгээдийн 

шаардах эрх хэвээр байгаа эсэхийг шалгах бөгөөд Хууль зүйн сайдын 2013 оны 8 

дугаар сарын 23-ны өдрийн 1, 2 дугаар хавсралтаар баталсан “Шийдвэр гүйцэтгэх 

ажиллагааны зардлыг тодорхойлох журам”, “Шийдвэр гүйцэтгэгчид урамшуулал 

олгох журам”-ын дагуу тус тус гэрээ байгуулж, шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг 

явуулна.  

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад ирүүлж буй бүх төрлийн шүүхийн 

хүчин төгөлдөр шийдвэр, гүйцэтгэх хуудас шаардах эрхийг хэрэгжүүлэхээр заасан 

байдаг байна. Өөрөөр хэлбэл шаардах эрх үүсээгүй бол шүүх шүүхийн шийдвэр 

гаргаж, гүйцэтгэх хуудсыг бичих шаардлагагүй юм. Зөвхөн шүүхийн шийдвэрээр 

хязгаарлагдахгүй бөгөөд иргэний болон захиргааны хэргийн талаар гарсан 

шүүхийн шийдвэр, эрүүгийн хэргийн талаар гарсан шүүхийн шийтгэх тогтоол, 

хуульд заасан тохиолдолд бусад байгууллагын шүүхээр баталгаажуулсан 

шийдвэр гүйцэтгэгдэг төрийн байгууллага болохынхоо хувьд шаардах эрхийг 

гүйцэтгэгдэг байгууллага гэж томъёолж болох юм.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.2. Шаардах эрхийг илрүүлэх, хураах ажиллагаа 

Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагааны үргэлжлэл нь 

шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа болохынхоо хувьд шаардах эрхийн үргэлжлэл дахин 

үргэлжилсээр байна. Өөрөөр хэлбэл шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдвэр 

гарсанаараа шаардах эрх дуусгавар болохгүй бөгөөд шийдвэр гүйцэтгэх 

ажиллагаагаар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 16 дугаар зүйлд заасан 

үндэслэл, журмын дагуу дуусгавар болно.  

Гүйцэтгэх баримт бичиг нь шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдвэрийг чухал хэсэг 

бөгөөд шийдвэр гүйцэтгэгч нь шүүхийн шийдвэр, гүйцэтгэх хуудсыг үндэслэл 

болгон шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг явуулдагаараа онцлогтой.  

Шийдвэр гүйцэтгэгч нь шаардах эрхээс төлбөр гаргуулах ажиллагааг 

явуулахдаа шаардах эрхийг илрүүлэх, төлбөр төлөгч-иргэн, хуулийн этгээдийн 

хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгө, /газар, мал/ хувьцаа, үнэт цаас, тусгай 

зөвшөөрөл, лиценз, хадгаламж, харилцах дансыг илрүүлэх ажиллагааг нэг 

бүрчлэн хийнэ.  

Эд хөрөнгө-Материаллаг ертөнцөд дүрс хэлбэр, тодорхой орон заад биед 

байдлаар бодитой оршин, хүний өмчлөл буюу эзэмшил, ашиглах захиран 

зарцуулалтад өртөгдөж /нөлөөлөгдөж/, тэдний хэрэгцээг аль нэг хэлбэрээр хангаж 

байгаа эдийн баялагийг эд хөрөнгө гэнэ. Эд хөрөнгө нь хөдлөх ба үл хөдлөх, 

амьтай ба амьгүй гэж ангилагдах бөгөөд иргэний эрх зүйн харилцааны биет буюу 

материаллаг объект болдог.  

Үл хөдлөх эд хөрөнгө-Иргэний хууль тогтоомжид газар, түүн дээр байгаа 

олон наст ургамал, тарьц болон газраас салган хэрэглэж үл болох бусад баялаг, 

үйлдвэр барилга байгууламж, орон сууцны байшин, сууц зэргийг үл хөдлөх 

хөрөнгө болно гэж заасан. Үл хөдлөх хөрөнгийг газар, газрын хэвлий, ойн болон 

усан сан, олон наст ургамал, тарьц, ашигт малтмал, эрдэнэсийн зүлйсээс гадна 

газартай гүн холбогдох, хэрэв салгавал эдийн засгийн зориулалт, ашигт чанар нь 

алдагдах барилга байгууламж, орон сууц, үйлдвэр, далайн хөлөг онгоц, 

автомашин, вагон, малын хашаа, хороо, гүний худаг гэх мэт объектийг хамааруулж 

болно. Иргэний хуулийн этгээд үл хөдлөх эд хөрөнгийг өмчлөх, ашиглах, захиран 

зарцуулахад эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөл авах, үл хөдлөх хөрөнгийн газар 

бүртгүүлнэ. 19 

 

                                            
19 Хууль зүйн тайлбар толь 2003 он Ж.Амарсанаа, Г.Баясгалан, Ж.Бямбаа, С.Нарангэрэл, Г.Совд, 
Г.Уранцэцэг: 



Шийдвэр гүйцэтгэгч Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 18 дугаар 

зүйлд заасан үндэслэл, журмын дагуу төлбөр төлөгчийн эд хөрөнгө, шаардах 

эрхийг эрэн сурвалжлах эрхтэй.  

20 

Шийдэр гүйцэтгэгч нь шаардах эрхийг илрүүлэх ажиллагааг явуулахдаа дор 

дурдсан зургийн дагуу явуулна. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 34 

дүгээр зүйлээс  

                                            
20 ШШГТХуулийн 18 дугаар зүйлээс  

Шаардах 
эрхийг эрэх 

хайх

Бүртгэлийн 
байгууллага

Татварын 
байгууллага 

Зохих нутгийн захиргааны 
болон холбогдох бусад 

байгууллагаас 

Бусад 
байгууллага



21 

 

 

 

Шаардах эрхээс төлбөр гаргуулах ажиллагааг явуулахдаа шаардах эрхээс 

төлбөр гаргуулж болохгүй эрх зүйн зохицуулалт бий. Үүнд  

1. Төлбөр гаргуулж болохгүй эд хөрөнгө 

2. Төлбөр гаргуулж болохгүй орлого  

 

                                            
21 ШШГТХуулийн 34 дугээр зүйл 

Шаардах 
эрх

төлбөр төлөгчийн 
мөнгөн хадгаламж 

болон харилцах 
данснаас хасалт 
хийх, эд хөрөнгө 
болон биeд үзлэг, 
нэгжлэг хийх, эд 

хөрөнгийг 
битүүмжлэх, албадан 

барьцаалах

төлбөр төлөгчөөс 
эд хөрөнгийн 

тухай мэдүүлэг 
авах, өртэй 
этгээдийн 

бүртгэлд бүртгэх

төлбөр төлөгчийн 
цалин, 

хөдөлмөрийн 
хөлс, түүнтэй 

адилтгах бусад 
орлогоос суутгал 

хийлгүүлэх

төлбөр төлөгчийн 
бусдад байгаа өмч 
хөрөнгөөс хуульд 
заасан журмын 
дагуу төлбөр 

гаргуулах

шийдвэрт нэр заасан 
тодорхой эд хөрөнгийг 

төлбөр төлөгчөөс 
гаргуулж төлбөр 

авагчид шилжүүлэх, 
эсхүл тодорхой үйл 

ажиллагаа 
гүйцэтгүүлэх

Шаардах эрх 

Эд 
хөрөнгийн 
мэдүүлэг 

авах

Эрх бүхий 
байгууллагаас 
мэдээлэл олж 

авах 

Үзлэг, 
нэгжлэг 

хийх

Битүүмжлэх, 
барьцаалан 

хураах

Худалдан 
борлуулах 

Хорихол 
барагдуулах 



22 

Төлбөр авагч иргэн хуулийн этгээдийн хувьд шаардах эрхээ хэрэгжүүлэхийн 

тулд нэгэнт хүчин төгөлдөр шүүхийн шийдвэр, магадлал, тогтоолыг биелүүлэхийг 

шаарддаг бол төлбөр төлөгч иргэн, хуулийн этгээдийн хувьд бусад үүргийн 

гүйцэтгэл болон шаардах эрхээ хэрэгжүүлэхийг шаарддаг. Өөрөөр хэлбэр дээр 

дурдсанчлан -би энэ мөнгийг аваагүй, иргэн Х авсан, эсхүл ... ХХК авсан гэх 

мэтчилэн асуудал их тулгардаг.  

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 15 дугаар зүйл бүхэлдээ хамрах 

хэдий ч нэг жишээг дурдвал:  

- төлбөрт хураагдсан эд хөрөнгийн талаар бие даасан шаардлага гаргах 

эрхтэй гуравдагч этгээд шүүхэд гомдол гаргасан бол шүүхийн шийдвэр 

гартал шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг түдгэлзүүлдэг.  

Энэ нь бие даасан шаардлага гаргах эрхтэй этгээд шаардах эрхээ 

хэрэгжүүлэхээр шүүхэд хандаж байгаа тохиолдол юм.  

                                            
22 ШШГТХуулийн 55, 56 дугаар зүйлээс  

Төлбөр төлөгч-иргэний зайлшгүй хэрэгцээт дараахь эд хөрөнгийг 
төлбөрт хураан авч болохгүй

• зайлшгүй хэрэгцээт хоол, хүнс, гал тогооны хэрэгсэл

• улирал бүрийн нэг ээлжийн хувцас

• хүйтний улиралд хэрэглэх түлээ, түлш

• мал аж ахуй болон газар тариалан эрхэлдэг бол амьжиргааны наад захын 
хэрэгцээг хангах тооны мал, тариалах үр

• төлбөр төлөгч-иргэн мэргэжлийнхээ ажил, үйлдвэрлэл явуулахад зайлшгүй 
шаардагдах эд юмс. эд юмсын үнэ нь гүйцэтгэх баримт бичигт дурдсан 
төлбөрийн хэмжээнээс өндөр байвал уг эд юмсыг орлуулах үнэ хямд зүйлээр 
сольж болно

Төлбөр төлөгч иргэний дараахь орлогоос төлбөр гаргуулж болохгүй

• байгалийн гамшиг, үйлдвэрлэлийн осол, гэнэтийн аюул, онцгой нөхцөл байдлын 
улмаас үзүүлж буй тусламж, хандив

• илүү цагийн хөлс, нэг удаагийн урамшил, ажлаас халагдсаны тэтгэмж

• Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр,тэтгэмжийн тухай хуулийн7 дагуу 
олгож байгаа хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны, жирэмсний болон амаржсаны 
тэтгэмж

• донор болон эхийн сүүнд олгож буй нөхөн олговрын мөнгө

• нэмэгдэл хоол, амралт, сувиллын эмчилгээ, хиймэл эрхтэн хийлгэхэд зориулан 
олгосон зардал

• тахир дутуугийн тэтгэвэр

• хүүхдийн тэтгэлгийн мөнгө



Энэ тохиолдолд шийдвэр гүйцэтгэгч нь шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны 

явцад шаардах эрхийг хамгийн тэргүүн ээлжинд шалгах нь зүйтэй. Учир нь төлбөр 

төлөгч иргэн хуулийн этгээдийн шүүхийн заагдсан хаягт шийдвэр гүйцэтгэх 

ажиллагаа явуулж байгаа хэдий ч түрээсийн орон байрыг эсхүл бусад этгээдийн 

хөрөнгийг битүүмжлэх, хураах ажиллагааг явуулсан байдаг. Иймд гэрээний 

үйлдэлтэй шаардах эрх байгаа эсэх эсхүл бусдын өмч байгаа эсэхийг шалгах нь 

зүйтэй.  

Уг ажиллагааг хийгээгүйн улмаас төлбөрт хураагдсан эд хөрөнгийн талаар 

бие даасан шаардлага гаргах эрхтэй гуравдагч этгээд шүүхэд гомдол асуудал 

үүсч, улмаар шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа удаашрах нэг нөхцөл болдог болохыг 

анхаарах нь чухал.  

Тохиолдол:  

Төв аймгийн шүүхийн 2010 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн 89 дүгээр 

шийдвэрээр иргэн Халтараас 500,000 төгрөг гаргуулж, иргэн Оюунд олгохоор 

шийдвэрлэсэн шүүхийн шийдвэр, гүйцэтгэх хуудас Төв аймаг дахь ШГА-ны 90 

дугаар тойргийн шийдвэр гүйцэтгэгчид бүртгэлтэй. Гэтэл шийдвэр гүйцэтгэгч 

төлбөр төлөгч Халтарыг шүүхийн шийдвэрийг сайн дураараа биелүүлж, өөрийн 

албан тасалгаандаа хүрэлцэн ирж, “эд хөрөнгийн мэдүүлэг”-ээ өгөхийг мэдэгдсэн 

боловч төлбөр төлөгч очоогүй.  

Шийдвэр гүйцэтгэгчийн товлосон хугацаанд ирээгүй төлбөр төлөгч 

Халтарын шүүхийн заасан хаягт очтол битүүмжилж, барьцаалан хураах 

боломжтой 49 инчийн Samsung маркын зурагтаас өөр үнэ хүрэх эд хөрөнгө 

байхгүй болохыг тогтоожээ.  

Гэтэл шийдвэр гүйцэтгэгч Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 35 

дугаар зүйлд заасан үндэслэл журмын дагуу үзлэг нэгжлэг хийж, улмаар хуулийн 

30 дугаар зүйлийн дагуу хөдлөнгийн гэрчийг байцуулан, мөн хуулийн 19 дүгээр 

зүйлийн дагуу тэмдэглэн хөтөлж, хуулийн 36 дугаар зүйлийн дагуу битүүмжилсэн 

хэдий ч хугацаа тогтоолгүйгээр шууд хураасан байна.  

Шийдвэр гүйцэтгэгч нь төлбөр төлөгчийн оршин суугаа, оршин байгаа газар 

хол өөрөөр хэлбэл аймгийн төвөөс 70 км тул 49 инчийн Samsung маркын зурагтыг 

шууд хураажээ.  

Гэтэл бие даасан шаардлага гаргах эрхтэй гуравдагч этгээд ахлах шийдвэр 

гүйцэтгэгчид гомдол гаргаж, улмаар 49 инчийн Samsung маркын зурагт өөрийнх нь 

болохыг нотолсон баримт үзүүлж, зурагтаа авахыг шаардажээ.  

Энэ тохиолдолд хэрхэх вэ?  



Шийдэл:  

1. Шийдвэр гүйцэтгэгч нь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 40 

дүгээр зүйлд заасан үндэслэл журмын дагуу төлбөр төлөгч Халтараас “Эд 

хөрөнгийн мэдүүлэг” аваагүй нь буруу байна.  

2. Бие даасан шаардлага гаргасан гуравдагч этгээд төлбөр төлөгч Халтарт 

түр хугацаагаар хадгалуулсан эсхүл гэр бүл болохоосоо өмнө бие даасан 

шаардлага гаргасан гуравдагч этгээд уг зурагтыг худалдаж авсан аль нэг болохыг 

тогтоогдсон тул буцааж өгөх нь зүйтэй. Бие даасан шаардлага гаргасан гуравдагч 

этгээд нь Иргэний хуулийн 106 дугаар зүйлийн 106.1-д заасан үндэслэл журмын 

дагуу шаардах эрхтэй байдаг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.3. Олон улсын туршлага 

Бид Бүгд Найрамдах Солонгос улсын туршлагаас судалсан сургалт, болон 

бусад улс орнуудын баримтуудаас Та бүхэндээ хуваалцах нь зүйтэй юм.  

БНСУлсын Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явуулдаг гүйцэтгэх засаглал нь 

Шүүх эрх мэдлийн байгууллагын харьяандаа хамаарагддаг байна. Шийдвэр 

гүйцэтгэх байгууллага нь албадан гүйцэтгэдэг байгууллага юм. Улсын хэмжээнд 

378 шийдвэр гүйцэтгэгч ажиллаж байгаа бөгөөд цаашид 54 шийдвэр гүйцэтгэгчийн 

орон тоо нэмэхээр ажиллаж байна.  

Шийдвэр гүйцэтгэгчээр ажиллахын тулд шүүх болон прокурорын 

байгууллагад 25-аас дээш үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа албан хаагч тэр дундаа 

өндөр насны тэтгэвэрт гарах хугацаа болж байгаа албан хаагчийг сонгон 

шалгаруулж томилдог байна. Нийт шийдвэр гүйцэтгэгчийн 10% нь эмэгтэй албан 

хаагчтай байдаг.  

Шийдвэр гүйцэтгэгч нь нутаг дэвсгэрийн болон шүүхийн харъяалалтай 

нийцүүлэн үйл ажиллагаа явуулдаг байдаг байна. Шүүгч нь өөрийн гаргасан 

шүүхийн шийдвэртэй хяналт тавьж ажилладаг.  

Шийдвэр гүйцэтгэгч нь төрөөс цалин авдаггүй бөгөөд 4 жилийн хугацаанд 

нэг л удаа томилогдон ажилладаг хэдий ч зөвхөн гүйцэтгэсэн урамшууллаас 

насаараа амьдрах хөрөнгөө бий болгодог байна. Жишээлбэл нэг шийдвэр 

гүйцэтгэгч дундараар 4 тэрбум вон хуримтлуулсан байдаг байна.  

Төлбөр төлөгч нь шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаатай холбогдуулан шүүхэд 

гомдол гаргах явдал маш их байдаг бөгөөд шүүх нь шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг 

түдгэлзүүлэх захирамж гаргахаас татгалзсан тухай шийдвэр гаргадаг бөгөөд 

гомдол гаргах бүрт өндөр үнийн дүнтэй хураамж авдаг болсон цагаас төлбөр 

төлөлт шуурхай болсон давуу талтай байна.  

Мөн дуудлага худалдаа нь тендерийн зарчимаар буюу далд хэлбэрээр 

явуулдаг нь тусгалгаа олж, дуудлага худалдаанд маргаан гардаггүй байна.23  

Хууль бол тариачдын нар нь, насанд хүрэгчдийн ухаан нь, залуу хүний 

мэдрэмж нь, сүмд бол индэр нь, хуулийн байгууллагад хэл нь юм. Хууль бол яг л 

хайр гэсэн үг. Уйлахаас өөр аргагүй, эцсээ хүртэл үнэнч байх боломжгүй зүйл гэж 

БНСУ-ын шүүгч, профессор Им Гуанху тодорхойлжээ.  

БНСУ-ын хөдлөх хөрөнгө ба шаардах эрхээс төлбөр гаргуулах ажиллагааны 

онолын үндэс, бодит шижээг дурдвал. 

- Үл хөдлөх эд хөрөнгөөс төлбөр гаргуулах гүйцэтгэл  

                                            
23 БНСУ-ын шийдвэр гүйцэтгэгч Lee Hang-Ki  



- Хөдлөх эд хөрөнгөөс төлбөр гаргуулах гүйцэтгэл  

- Хамгаалах арга хэмжээ авах гүйцэтгэл.  

Үл хөдлөх эд хөрөнгөөс төлбөр гаргуулах гүйцэтгэл болон хөдлөх эд 

хөрөнгөөс төлбөр гаргуулах гүйцэтгэл нь:  

- Эд хөрөнгийн шийдвэр гүйцэтгэл  

- Шаардах эрх шийдвэр гүйцэтгэл гэсэн бүтэцтэй байдаг байна.  

Хөдлөх эд хөрөнгөөс төлбөр гаргуулах дараалал нь: 24 

 

Битүүмжлэх: Төлбөр авагчийн хүсэлт, шийдвэр гүйцэтгэгч хэрэгжүүлэх  

Бэлэн мөнгө болгох: Тендер зарлах, үнэ хаялцуулах худалдаа, хөрөнгийг бүхэлд 

нь дуудлага худалдаанд оруулах, бэлэн мөнгө болгох онцгой арга  

Төлбөр төлөх: Төлбөр авагчид төлбөрийг олгох /оногдол хувийг тохиролцох/ 

хуваарилах ажиллагааг явуулдаг дараалалтай.  

 Мөн БНСУ-ын шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа нь шаардах эрхээс төлбөр 

гаргуулах ажиллагааны онцлогоос дурдвал:  

 Эдийн засаг хөгжихөөс өмнө хөдлөх болон үл хөдлөх эд хөрөнгө нь 

ихэвчлэн албадан шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны объект болж байсан бол эдийн 

засаг хөгжихийг хэрээр шаардах эрх болон бусад хөрөнгөийн эрх үл хөдлөх 

хөрөнгөөс дутуугүй чухал хөрөнгийн үнэ цэнэтэй болж, үүнтэй холбоотой албадан 

шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны цар хүрээ нэмэгдэж байна.  

 Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны объект нь  
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Битүүмжлэх

Бэлэн мөнгө болгох

Төлбөр төлөх (сэтгэл ханамж)



 

 

 

 

Шаардах эрхийг битүүмжлэх ажиллагаа:  

 

• Мөнгөн төлбөр шаардах эрх 

• Хөдлөх эх хөрөнгийг шилжүүлэх болон эрхээ 
шилжүүлэх шаардах эрх Шаардах эрх 

• Гэрээт холбооны эрх зэрэг шаардах эрхтэй 
төстэй эрх /хөдлөх хөрөнгө усан онгоц зэрэг 
дундын өмчлөлийн хувь эзэмшилтэй төстэй 
хөрөнгийн эрх/ солих худалдах эрх зэрэг 
хэлбэрийн шинжтэй эрх /зохиогчийн эрх, 
патентийн эрх, оюуны өмчийн эрх/ гольфийн 
гишүүний эрх, амралт сувилалын ьусгай эрх 
зэрэг тоног төхөөрөмж ашиглах зорилго той 
хөрөнгийн эрх нөхөрлөлийн гишүүний 
эзэмшил хувь 

Бусад хөрөнгийн эрх 



 

БНСУ-ын шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа нь шаардах эрхээс төлбөр 

гаргуулах ажиллагааг эхлүүлэхдээ БНСУ-ын Иргэний шийдвэр гүйцэтгэх тухай 

хуулийн 223 дугаар зүйл /шаардах эрхийг битүүмжлэх шийдвэр/ гуравдагч 

этгээдээс гаргуулах төлбөр төлөгчийн шаардах эрх болон үнэт цаасны эрх, бусад 

хөдлөх хөрөнгийн эрхийг шилжүүлэх, бусдад өгөх зорилгоор хэрэгжүүлэх шаардах 

эрхээс төлбөр гаруулах ажиллагаа нь шийдвэр гүйцэтгэх шүүхийн битүүмжлэх 

шийдвэрт үндэслэн эхэлдэг байна. 25 

БНСУ-ын Бүртгэлийн байгууллага нь Шүүхийн харьяандаа үйл 

ажиллагаагаа явуулдаг бөгөөд шүүгчийн захирамжаар Бүргтгэлийн байгууллагаас 

төлбөр төлөгч иргэн, хуулийн этгээдийн мэдээллийг олж авдаг бөгөөд төлбөр 
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Битүүмжлэхийг 
хориглосон 

шаардах эрх 

Хуульд заасан 
тэтгэмжийн мөнгө, 

тэжээгчээ 
алдсаны тэтгэмж 

Төлбөр төлөгчийн 
амжиргааны 

залгуулдаг ажил 
бизнес, гуравдагч 

эдтгээдийн 
тусламжтайгаар 
олгодог орлого 

Өвчтөний 
тэтгэмж 

Цалин, тэтгэвэр, ажлын 
хөлс шагналын мөнгө, 
өндөр насны тэтгэвэр 

түүнтэй адилтгах 
тэтгэгмж /БНСУ-ын 

ерөнхийлөгчийн тухайн 
үеийн тогтоосон 

хэмжээгээр/
Өндөр насны 

тэтгэвэр үүнтэй 
адилтгах 1/2-тэй 

тэнцэх мөнгөн дүн 

Орон сууцны 
түрээслэгчийн 

эрхийг хамгаалах 
тухай хуулийн дагуу 

давуу эрхтэйгээр 
авах төлбөрийн 

хэмжээ 

Амь нас, 
үйлдвэрлэлийн 

осол, өвчин 
осол зэрэг 

төлбөр 
төлөгчийн 
тэтгэмж

Төлбөр төлөгчийн 
нэг сарын 

амьжиргээнд 
шаардлагатай 

хадгаламж, хүү, 
шуудангийн мөнгө, 



төлөгчийн эд хөрөнгийг эрэн сурвалжлах ажиллагааг төвөггүйхэн хийдэг нь 

шийдэр гүйцэтгэх ажиллагаа нь хурдан явагддаг байна.  

Тэгвэл Холбооны бүгд найрамдах Герман улсын хувьд БНСУ-ын 

тогтолцоотой төстэй бөгөөд анхан шатны шүүх эрх хэмжээний хүрээнд шүүгчийн 

захирамжаар Бүртгэлийн байгууллагаасаа төлбөр төлөгч иргэн, хуулийн этгээдийн 

эд хөрөнгийг лавлагаа авах замаар шийдвэрлэдэг байна.  

Олон улсын эрх зүйн хөгжлийн байгууллага “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 

ажиллагааг боловсронгуй болгох, чадавхийг бэхжүүлэх” төслийн хүрээнд 2014 оны 

9 дүгээр сарын 11-12-ны өдрүүдэд зохион байгуулж явуулсан “Шийдвэр гүйцэтгэх 

ажиллагааны шинэчлэл” Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал дээр Молдав 

улсын Шийдвэр гүйцэтгэгчдийн холбооны тэргүүлэгч Роман Талмач илтгэл 

тавьсан. Тэрээр  илтгэлдээ Молдав улс 2002 оныг хүртэл шүүхийн шийдвэр 

гүйцэтгэлийн ажиллагаа болон статус нь 1964 онд хамгийн сүүлд нэмэлт, 

өөрчлөлт оруулсан иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 

заалтаар зохицуулагдаж иржээ. Энэ нь Бүгд Найрамдах Молдав улсын шүүхийн 

шийдвэр гүйцэтгэгчид нь хуучин ЗХУ-ын бүрэлдэхүүнд байсан бусад улсуудын 

адилаар ерөнхий шүүгчийн шууд удирдлага дор ажиллаж байсан байна.  

2002 онд шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тогтолцоонд шилжилт хийгдсэн. Энэ 

нь  

- Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэтгчдийн үйл ажиллагаатай холбоотой тусгай 

газар байгуулсан. –Молдав улсын Хууль зүйн яамны дэргэдэх Шүүхийн 

шийдвэр гүйцэтгэх газар  

- Дүүрэг тус бүрт шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар байгуулж, газрын 

даргын удирдлаган дор 3-15 шийдвэр гүйцэтгэгчийн бүрэлдэхүүнтэй баг 

ажиллуулсан.  

- Газрын дарга нарт шүүгч нарын зарим нэг эрх үүргийг хүлээлгэн өгсөн. 

Үүнд гүйцэтгэлийн ажиллагааг зогсоох, дуудлага худалдаа явуулах зэрэг 

гүйцэтгэлийн үйл явц дахь тодорхой хамааралтай хэсгүүд орсон байна.  

- Шийдвэр гүйцэтгэгч нь төрийн албан хаагчийн статустай болсон хэдий ч 

албан тушаалын цалингаас гадна гүйцэтгэлийн хураамжийн 5%-иас 

тодорхой хувийг урамшуулал хэлбэрээр авдаг болсон байна.  

Улмаар 2004 онд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн тухай хуулийг шинээр 

баталсан байна. Энэ хуулийн хамгийн чухал нэмэлт өөрчлөлтүүдийн нэг нь 

хариуцагчийн хил давах эрхийг хориглосон явдал юм. Гэхдээ энэ асуудалд гомдол 

их дагуулж байсан хэдий ч Үндсэн хуулийн шүүх нь уг заалтыг хуулинд нийцнэ 



хэмээн тогтоосон ба Европын хүний эрхийн шүүхийн шаардлага болон туршлагыг 

харгалзсан байдаг.  

Шийдвэр гүйцэтгэгчийн ажиллах зөвшөөрлийг Хууль зүйн сайдын 

тушаалаар олгодог бөгөөд нийт 176 албан хаагч байгаагийн 45% нь эмэгтэй албан 

хаагч байдаг. Нийт шийдвэр гүйцэтгэгчийн 40 орчим хувь нь өөрийн дор 1-4 туслах 

ажилтныг ажиллуулдаг байна.  

Молдав улс Шийдвэр гүйцэтгэгчдийн үндэсний холбоотой бөгөөд Хууль зүйн 

яамтай хамтран шийдвэр гүйцэтгэгчдийн үйл ажиллагаанд хамтран хяналт тавьдаг 

байна. Харин нь шалгалт хийж буй этгээдүүд нь шийдвэр гүйцэтгэгчийн ажлыг 

гүйцэтгэлийг үнэлэх эрхгүй байдаг. Энэ нь шийдвэр гүйцэтгэгчийн хараат бус 

байдлыг хангах явдал болжээ.  

Мөн Молдав улс нь шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа удаашралтай нөхцөл 

байдлын улмаас 5-6 орны туршлагын судалж, хувийн хэвшилд шилжүүлж шийдвэр 

гүйцэтгэгчийн эрх хэмжээг нэмэгдүүлсэн нь ач холбогдлоо өгч, шийдвэр гүйцэтгэх 

ажиллагаа нь дундажаар 3-6 сарын дотор биелэгддэг болсон байна. Учир нь 

шийдвэр гүйцэтгэгч нь шүүхийн шийдвэр биелэгдэхгүй удааширсан тохиолдолд 

түүнээс хүү, торгууль болон мөнгөн дүн тооцдог болсонтой холбоотой байна.26   
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3.2. Үнэт цааснаас төлбөр гаргуулах ажиллагаа 

Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль тогтоомжид “үнэт цаасны зах зээл” гэж 

үнэт цаас болон үүсмэл санхүүгийн хэрэгслийг бүртгүүлэх, гаргах, арилжих, 

түүгээр гэрчлэгдсэн эрхийг шилжүүлэх, төлбөр, тооцоо гүйцэтгэх, хадгалах 

үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбогдсон зохицуулалттай зах зээлийн болон биржийн бус 

зах зээлийн харилцааг;27 хэлнэ гэж заажээ.  

Үнэт цаасыг үйлдвэрлэл үйлчилгээ өргөтгөх тодорхой төсөл хэрэгжүүлэх 

болон санхүүгийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Засгийн газар, иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн хурлын зөвшөөрснөөр аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, компани 

гаргана.  

Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.5-д “Засгийн 

газар, аймаг, нийслэлийн Засаг даргаас үнэт цаас гаргах, арилжаалахтай 

холбогдсон харилцааг Өрийн удирдлагын тухай хуульд заасны дагуу зохицуулна” 

гэж заасан. Мөн хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1-д “Засгийн газар, аймаг, 

нийслэлийн Засаг дарга, компани нь энэ хууль болон холбогдох бусад хууль 

тогтоомж, дүрэм, журамд заасны дагуу үнэт цаас гаргаж болно” гэж заажээ.  

Үнэт цаас гэж Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлд 

зааснаар дараах байдлаар ойлгоно. Үүнд: Хуулийн зохицуулалтад хамрагдах үнэт 

цаасанд дараах санхүүгийн хэрэгсэл хамаарна: 

1.хувьцаат компанийн хувьцаа /цаашид “хувьцаа” гэх/; 

2.компанийн өрийн хэрэгсэл; 

3.хөрөнгө оруулалтын сангийн хувьцаа, нэгж эрх; 

4.хадгаламжийн бичиг; 

5.хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас; 

6.үнэт цаас гаргагчаас хөрөнгө оруулагчид санал болгож байгаа 

тодорхой тооны хувьцаа болон өрийн хэрэгслийг тодорхой хугацааны дотор 

тохиролцсон үнээр захиалах эрх /варрант/; 

7.энэ хуульд заасан үүсмэл санхүүгийн хэрэгсэл; 

8.энэ хуульд заасны дагуу Санхүүгийн зохицуулах хорооноос үнэт 

цаас гэж тогтоосон бусад санхүүгийн хэрэгслийг тус тус заажээ.  

Үнэт цаасаар гэрчлэгдсэн эрх эдлэх этгээд-Мэдүүлгийн үнэт цаасаар 

гэрчлэгдсэн эрхийг уг үнэт цаасыг хууль ёсоор олж авсан этгээд, нэрийн үнэт 

цаасаар гэрчлэгдсэн эрхийг гагцхүү түүнд нэр заагдсан этгээд, зөвшөөрлийн үнэт 

цаасаар гэрчлэгдсэн эрхийг уг үнэт цаасыг өмчлөгч буюу түүнээс уг эрхийг 

                                            
27 Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.1  



шилжүүлж авахаар өөрийн нэр дээр холбогдох бичилт хйилгэсэн этгээд тус тус 

эдэлнэ. Үнэт цаасаар гэрчлэгдсэн эрхийг эдлэгч нь үнэт цаасны өмчлөгч байна.  

Үнэт цаасны ангилал-Үнэт цаас нь биет болон биет бус төрөлтэй байна. 

Тогтоосон журмын дагуу хэвэлсэн үнэт цаасыг биет, тусгайлан хэвлээгүй, 

бүрдүүлбэр нь тусгайлан хэвлээгүй, бүрдүүлбэр нь тусгай бүртгэл /ердийн болон 

тооцоолох машин/-д байгаа үнэт цаасыг биет бус үнэт цаас гэнэ. Үнэт цаас нь 

нэрийн, мэдүүлгийн, зөвшөөрлийн гэсэн хэлбэртэй байна.  

Үнэт цаас гаргагчаас мөнгө төлөх үүрэг хүлээснээ гэрчилж олгосон, үнэт 

цаас эзэмшигч мөнгө төлөхийг шаардах эрхтэй үнэт цаасыг мэдүүлгийн тодорхой 

этгээдийн нэрээр гаргасан үнэт цаасыг үүрэг гүйцэтгэгчид өгсөн тохиолдолд 

төлбөр хийх нөхцөлөөр хангагдсан үнэт цаасыг нэрийн, үнэт цаасанд нэрлэсгдсэн 

этгээд нь өөрөө тэрхүү эрхийг хэрэгжүүлэх этгээдийг томилж болохоор бичилт 

хийсэн үнэт цаасыг зөвшөөрлийн үнэт цаас гэнэ.  

Үнэт цаасны зах зээл нь-Биржийн худалдааны нэг төрөл юм. Үнэт цаас 

гаргагч шууд, эсхүл зуучлагчаар дамжуулан үнэт цаасаа худалдах анхдагч зах 

зээл болон гүйлгээнд нэгэнт гаргасан үнэт цаасыг дахин худалдах, арилжих 

хоёрдогч зах зээл байна.  

Үнэт цаасны зах зээлд оролцогч этгээд нь андерайтер, брокер, диллер 

хөрөнгийн бирж, түүнчлэн үнэт цаасны төлбөр тооцооны болон хадгаламжийн үйл 

ажиллагаа эрхэлж байгаа байгууллага, хөрөнгө оруулалтын сан байна. Эдгээр 

субъект нь бие биенээсээ хараат бус тус тусдаа бие даасан эрх, үүрэгтэй 

оролцдог.  

Үнэт цаасны тендер санал гаргах- Нийтэд санал болгож гаргасан хувьцааны 

20-оос илүү хувийг өмчлөхийг хүссэн этгээд Үнэт цаасны хороонд мэдэгдэж 

шийдвэр гаргуулах, тендер саналыг нийтэд зарлах, сурталчлах, түүнийг өөрчлөх, 

үнэт цаас гаргагч этгээд тендер саналтай холбогдсон мэдээллээр сонирхогчдыг 

хангах эрх эдэлнэ. 28  

Хамгийн ерөнхий утгаараа үнэт цаас гэдэг нь өмчийн эрхийг илэрхийлсэн 

хөрөнгө буюу орлогыг эзэмших эрхийг гэрчилсэн хууль зүйн баримт бичиг юм. 

Нөгөөтэйгүүр Үнэт цаас гэдэг нь: Өмчийн эрхийг илэрхийлэн өөрийн баталгаа 

болж, орлого хүртэх эрхийг баталгаажуулдаг, хөрөнгө төвлөрүүлэх боломж олгож 

байгаа талуудын хоорондох харилцааг илэрхийлсэн санхүүгийн хэрэгсэл юм. 

                                            
28 2828 Хууль зүйн тайлбар толь 2003 он Ж.Амарсанаа, Г.Баясгалан, Ж.Бямбаа, С.Нарангэрэл, 
Г.Совд, Г.Уранцэцэг: 
 



Монгол Улсын “Үнэт цаасны зах зээлийн тухай” хуульд “үнэт цаас” гэж 

Засгийн газар болон бусад эрх бүхий этгээдээс гаргасан өрийн бичиг /бонд/, 

компанийн бүх төрлийн хувьцаа, компанийн гаргасан, эсхүл гаргахаар санал 

болгож буй хувьцааг худалдах, худалдан авах эрхийн опцион, хөрөнгө оруулалтын 

сангийн хувьцаа, түүнчлэн Санхүүгийн зохицуулах хорооноос эх хуульд нийцүүлэн 

үнэт цаас гэж тодорхойлсон баримтыг хэлнэ” гэж тодорхойлсон байдаг29. 

Засгийн газар болон бусад эрх бүхий этгээдээс гаргасан өрийн бичиг /бонд/, 

компанийн бүх төрлийн хувьцаа, компанийн гаргасан, эсвэл гаргахаар санал 

болгож буй хувьцааг худалдах, худалдан авах эрхийн бичиг, хөрөнгө оруулалтын 

сангийн хувьцаа зэргийг нийтэд нь үнэт цаас гэж нэрлэдэг. Өөрөөр хэлбэл үнэт 

цаас гэдэг нь таныг тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийсэн юм уу зээл 

олгосон гэдгийг гэрчлэх баримт юм. Үнэт цаас нь банкны хадгаламжийг бодвол 

ашиг,  эсрдлийн түвшин нь харьцангуй өндөр байдаг бөгөөд худалдах, бэлэглэх 

зэргээр бусдад шилжүүлэх боломжтой байдгаараа онцлогтой. 

 

Манай улсын үнэт цаасны зах зээл дээр бонд болон хувьцаа гэсэн хоёр 

төрлийн үнэт цаас арилжаалагдаж байна. 
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Үнэт цаасны төрөл 

Шалгуур Ангилал төрөл 

1. Гаргалтын байдлаар нь 
- Биет  

- Биет бус  

2. Хугацаагаар нь 

- Богино хугацааны  

- Дунд хугацааны  

- Урт хугацааны  

3. Эзэмшигчийн байдлаар нь 

- Нэрийн  

- Зөвшөөрлийн  

- Мэдүүлгийн  

4. Худалдах нөхцөлөөр нь 
- Биржийн  

- Арилжааны  

5. Ашиглагдах байдлаар нь 
- Үндсэн  

- Туслах  

6. Эрсдлийн төвшингөөр нь 

- Найдвартай чанарын дээд төвшний А  

- Найдвартай В  

- Чанарын доод төвшний С  

7. Гаргагчийнх нь байдлаар нь  
- Улсын  

- Корпорацийн  

8. Эзэмшигчийн эрхээр нь  
- Хувь нийлүүлсэн  

- Өрийн  

 

Үнэт цаасны зах зээл 

Үнэт цаасны бүх төрлийн гүйлгээ арилжаа, түүгээр дамжин хөрөнгө оруулах, 

санхүүгийн эх үүсвэр бүрдүүлэх үйл ажиллагаа явагддаг зах зээлийг үнэт цаасны 

зах зээл гэнэ. Үнэт цаасны зах зээл дээр явагдаж байгаа үйл ажиллагааг дараах 

үе шатуудад хувааж болно. Үүнд:  

1. Үнэт цаас гаргах: Энэ шатанд хөрөнгө оруулалтын төсөл боловсруулах, 

үнэт цаас гаргах, бүртгүүлэх үйл ажиллагаа хамаарна.  

2. Үнэт цаасыг байршуулах: Энэ нь бүртгүүлсэн үнэт цаасаа андеррайтерт 

худалдах болон брокер, диллерийн пүүсүүдэд тараах үйл ажиллагаа юм.  

3. Үнэт цаасны арилжаа: Энэ үе шатанд үнэт цаасыг худалдах, худалдан 

авах, бусдад шилжүүлэх гэх мэт үнэт цаасны арилжаа, хөдөлгөөн тасралтгүй 

явагддаг. 



Брокерийн үйл ажиллагаа гэж үнэт цаасыг зах зээл дээр бусдын нэрийн 

өмнөөс үнэт цаасыг зуучлан худалдах, худалдан авах ажиллагааг хэлнэ. 

Дилерийн үйл ажиллагаа гэж үнэт цаасны зах зээл дээр ашиг олох 

зорилгоор үнэт цаасыг өөрийн хөрөнгөөр худалдан авах, худалдах, арилжих 

ажиллагааг хэлнэ.  

Андеррайтертын үйл ажилллагаа гэж үнэт цаас гаргагчтай байгуулсан 

гэрээний дагуу гаргаж буй үнэт цаасны тухай танилцуулга бэлтгэх, шинээр болон 

нэмж гаргаж байгаа үнэт цаасыг бүгдийг буюу өшөө тодорхой хэсгийг худалдан 

авах, худалдах эсхүл үнэт цаас гаргагчийн нэрийн өмнөөс үнэт цаасыг нь нийтэд 

санал болгон арилжих ажиллагааг хэлнэ. 

Үнэт цаас гаргах үйл ажиллагааг үнэт цаасны эмисс гэнэ. Үнэт цаасыг гаргах 

эрх бүхий байгууллагууд нь Загийн газар, орон нутгийн засаг захиргаа, аж ахуйн 

нэгж байгууллага байдаг. Эдгээр нь өөрсдийн зорилгоосоо хамаарч өөр өөр 

төрлийн үнэт цаас гаргана. Үнэт цаасыг хэд хэдэн зорилгоор гаргана. 

Үнэт цаас гаргах зорилго 

Үнэт цаас гаргагч  Үнэт цаас гаргах зорилго  

Засгийн газар  - Төсвийн алдагдлыг багасгах  

- Ямар нэг програм төслийг 

хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай 

хөрөнгийн эх үүсвэр олгох  

- Мөнгөний бодлогыг хэрэгжүүлэх  

Орон нутгийн засаг захиргаа  - Нийтийн ашиглалтын барилга 

байгуулламжийг барих, 

засварлахад хөрөнгө дайчлах  

Компани  - Дүрмийн сангаа бүрдүүлэх  

- Нэмэлт хөрөнгийн эх үүсвэр олж 

авах  

- Компанийн хяналтын багцыг 

хадгалах  

- Хөрөнгийн бүтцийг өөрчлөх 30 

 

Засгийн газар, аймаг, нийслэлийн Засаг даргын гаргасан өрийн хэрэгслийг 

Улсын Их Хурлын 2013 оны 5 дугаар сарын 24-ний өдрийн Үнэт цаасны зах 

зээлийн тухай хуулиар хассан болохыг анхаарах хэрэгтэй. Гэхдээ Засгийн газар, 
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аймаг, нийслэлийн Засаг даргаас үнэт цаас гаргах, арилжаалахтай холбогдсон 

харилцааг Өрийн удирдлагын тухай хуулиар зохицуулсан байдаг.  

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд үнэт цааснаас төлбөр 

гаргуулахаар заасан хэдий ч үнэт цааснаас төлбөр гаргуулах ажиллагаа хэрхэн 

явуулахаар нарийвчлан зохицуулаагүй байна. Гэхдээ Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 

тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.10-д “Үнэт цаас худалдах журмыг хуулиар 

тогтооно.” 31 гэж заасан байдаг бөгөөд Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулиар 

шүүхийн шийдвэрээр албадан гүйцэтгэхтэй холбоотой асуудлыг нарийвчлан 

зохицуулсан болохыг шийдвэр гүйцэтгэгч нар анхаарах нь чухал байна.  

Гэтэл практик дээр үнэт цаастай холбоотой цөөн тооны иргэний хэрэг 

шийдвэрлэгдэж байсан бөгөөд шүүхийн шийдвэрийг гүйцэтгэх хүндрэлтэй нөхцөл 

байдал үүсч байсан удаатай.  

Одоо хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа Үнэт цаасны зах зээлийн тухай 

хуулиар шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдвэрийг биелүүлээгүй бол Санхүүгийн 

зохицуулах хороо бүрэн эрхийнхээ хүрээнд тухайн үнэт цаас гаргагчийн холбогдох 

үйлдвэрлэл, үйлчилгээг бүрмөсөн зогсоох тухай санал, дүгнэлтээ холбогдох 

байгууллагад тавьж, шийдвэрлүүлэх эрхтэйг дурдах нь зүйтэй. Үнэт цаасны зах 

зээлийн тухай хуулийн 85 дугаар зүйлийн 85.2.3 дахь хэсгийг харах.  

 

 

                                            
31 ШШГТХуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.10 



32  

Шийдвэр гүйцэтгэгч нь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 

тогтоомжийн хүрээнд төлбөр төлөгч иргэн хуулийн этгээдийн үнэт цааснаас 

төлбөр гаргуулахдаа Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль тогтоомжийн хүрээнд 

зохион байгуулах бөгөөд брокерийн болон дилерийн үйл ажиллагаа явуулдаг  

хөрөнгийн бирж, үнэт цаасны арилжааны төлбөр тооцоо, хадгаламжийн 

байгууллагад хандана.  

                                            
32 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 53, 59, 60 дугаар зүйлээс 

Төлбөр гаргуулах:
Төлбөрийг төлбөр төлөгч-
иргэний өмчлөлийн эд
хөрөнгө болох түүний банк,
банкны бус санхүүгийн
байгууллага дахь
хадгаламжийн болон
харилцах дансанд байгаа
мөнгөн хөрөнгө, үнэт цаас,
түүнчлэн үл хөдлөх ба
хөдлөх эд хөрөнгө, бусад
хөрөнгөөс гаргуулна.

Төлбөр гаргуулах:

Төлбөр төлөгчийн банк,
банкны бус санхүүгийн
байгууллага дахь
хадгаламжийн болон
харилцах дансанд байгаа
үнэт металл, эрдэнийн чулуу,
үнэт цаас, бэлэн мөнгө,
түүнчлэн төлбөр төлөгчөөс
бусдад, бусдаас төлбөр
төлөгчид бэлэн ба бэлэн
бусаар шилжүүлсэн
хоорондын төлбөр тооцооны
мөнгөнөөс төлбөрийг
гаргуулж болно.

Төлбөр 
төлөгч иргэн 

Битүүмжлэх:

үйлдвэрлэлд шууд
хэрэглэгддэггүй эд
хөрөнгө /үнэт цаас,
хуулийн этгээдийн
хадгаламжинд буюу
бусад тооцоонд буй
мөнгөн хөрөнгө, валют
болон түүнтэй адилтгах
бусад хөрөнгө/;

Төлбөр гаргуулах:

Төлбөр төлөгч-хуулийн
этгээдийн банкин дахь
харилцах данс,
хадгаламжид байгаа үнэт
металл, эрдэнийн чулуу,
үнэт цаас, мөнгө, түүнчлэн
төлбөр төлөгчөөс бусдад,
бусдаас төлбөр төлөгчид
бэлэн ба бэлэн бусаар
шилжүүлсэн хоорондын
төлбөр тооцооны
мөнгөнөөс төлбөр
гаргуулж болно.

Төлбөр 
төлөгч 

хуулийн 
этгээд 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шүүхийн 
шийдвэр 
гүйцэтгэх 

байгууллага

Санхүүгийн 
зохицуулах хороо

Үнэт цаасны 
арилжааны 

төлбөр, тооцоо, 
хадгаламжийн 
байгууллага 



3.3.Тусгай зөвшөөрлөөс төлбөр гаргуулах ажиллагаа 

"Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл" гэдэг нь тодорхой төрлийн 

аж ахуйн үйл ажилллагааг тогтоосон хугацаа, нөхцөл, шаардлагын дагуу эрхлэн 

явуулах эрхийг иргэн, ашгийн ба ашгийн бус хуулийн этгээдэд эрх бүхий 

байгууллагаас олгосон албан ёсны баримт бичгийг тусгай зөвшөөрөл гэнэ. "Тусгай 

зөвшөөрөл эзэмшигч" гэж тодорхой төрлийн үйл ажиллагаа эрхлэхээр эрх бүхий 

байгууллагаас тусгай зөвшөөрөл авсан этгээдийг хэлнэ. 
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Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд төлбөр төлөгч хуулийн этгээдийн 

тусгай зөвшөөрлийг битүүмжлэх тухай эрх зүйн зохицуулалтаас өөр зохицуулалт 

байхгүй нь учир дутагдалтай байдаг.  

Энэ төрлийн харилцаатай холбоотой шүүхийн шийдвэрийг гүйцэтгэж байсан 

тохиолдол өмнө нь бүртгэгдээгүй бөгөөд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий 

газрын харьяа Банк, хадгаламж, зээлийн хоршоодын төлбөр барагдуулах албанд 

анх удаагаа хадгаламж, зээлийн хоршоодын хураагдсан хөрөнгийн жагсаалтад 

бүртгэлтэй тусгай зөвшөөрлүүдийг худалдан борлуулах ажиллагаа явуулсан 

байдаг.  

Тохиолдол:  

 “Баян өндөр сан”, “Гэр хорооллын барилгажилт”, “Бүтээн байгуулалт 

хөгжлийн сан” гэсэн нэр бүхий 3 хадгаламж, зээлийн хоршоодын төлбөрт 

ашиглалтын 2, хайгуулын 3, нийт 5 ширхэг ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийг 

худалдан борлуулж хохирогч нарын хохиролд олгохоор шүүхээс шийдвэрлэсэн 

байжээ.  

                                            
33 Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлээс 

Тусгай зөвшөөрөлд дор дурдсан зүйлийг тусгана

• тусгай зөвшөөрлийг олгосон байгууллагын нэр

• тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр, хаяг

• эрхлэх аж ахуйн үйл ажиллагааны төрөл

• тусгай зөвшөөрлийн хугацаа

• тусгай зөвшөөрлөөр эрхлэх аж ахуйн үйл ажиллагаанд тавих нөхцөл, 
шаардлага;

• тусгай зөвшөөрлийн дугаар, олгосон он, сар, өдөр;

• тусгай зөвшөөрөл олгосон байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтны 
гарын үсэг, тамга /тэмдэг/.



Дээрх тусгай зөвшөөрлүүдийг худалдан борлуулахаар ШШГЕГ-ын харьяа 

БХЗХТБАА-наас Ашигт малтмалын газарт хандаж  албан бичгээр тодруулхад 

дараах үндэслэлээр эрх нь цуцлагсан байна. Үүнд: 

1. Төв аймгийн Заамар сумын нутаг “Галт” нэртэй газарт ашигт малтмал 

ашиглах “6882А” дугаар гэрчилгээтэй лицензийг Ашигт малтмал газрын 

тосны хэрэг эрхлэх газрын, Геологи, уул уурхайн кадастрын газрын 

даргын 2007 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдрийн 1525 дугаар шийдвэрээр 

“тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө төлөөгүй” үндэслэлээр; 

2. Баянхонгор аймгийн Бөмбөгөр сумын нутаг “Гашуун хар уул” нэртэй газарт 

ашигт малтмалын хайгуулийн “10385Х” дугаар гэрчилгээтэй лицензийг 

Ашигт малтмал газрын тосны хэрэг эрхлэх газрын, Геологи, уул уурхайн 

кадастрын газрын даргын 2007 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 2221 

дугаар шийдвэрээр “тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө 

төлөөгүй” гэсэн үндэслэлээр; 

3. Ховд амгийн Алтай сумын “Эргийн ус” гэдэг газарт ашигт малтмалын 

хайгуулын “7729Х” дугаар гэрчилгээтэй лицензийг Геологи, уул уурхайн 

кадастрын газрын даргын 2007 оны 1643 дугаар шийдвэрээр  “тусгай 

зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө төлөөгүй” гэсэн үндэслэлээр;  

4. Ховд амгийн Алтай сумын “Эргийн ус” гэдэг газарт ашигт малтмалын 

ашиглалтын “1151А” дугаар гэрчилгээтэй лицензийг Геологи, уул уурхайн 

кадастрын газрын даргын 2008 оны 632 дугаар шийдвэрээр, шинэчилсэн 

бүртгэлд бүртгүүлээгүй гэдэг үндэслээр тус тус цуцалсан талаар хариу 

өгчээ.  

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 дах хэсэгт заасны 

дагуу Ашигт малтмалын газраас хүчингүй болгож шийдвэрлэсэн ашигт малтмалын 

тусгай зөвшөөрлийг сэргээх зорилгоор Эрүүгийн хэргийн төв архиваас тухайн 

хадгаламж зээлийн хоршоодод холбогдох эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн тогтоол болон 

хөрөнгө битүүмжилсэн тогтоолуудыг хуулбарлан авч үзэхэд эрүүгийн хэрэг үүсгэж, 

битүүмжлэх тогтоол үйлдсэнээс хойш дээрх ашигт малтмалын тусгай 

зөвшөөрлүүдийг хүчингүй болгож байсан нь тогтоогджээ.  

Ашигт малтмалын газарт дээрх тусгай зөвшөөрлүүдийг сэргээх талаар 

албан бичгээр хандан Ашигт малтмалын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1-д 

заасан “төрийн өмч”-өөс хариуцлагагүй иргэн, хуулийн этгээдийн учруулсан 

хохирол, төлбөрийг төлөх ойлголт байхгүй тухай мэдэгдсэн байна.  



ШШГЕГ-аас Хууль зүйн сайдад хандан хүчингүй болгосон тусгай 

зөвшөөрлүүдийн эрхийг сэргээлгэх асуудлыг шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлэхийг 

хүсч, улмаар Хууль зүйн сайдаас Монгол Улсын Ерөнхий сайдад хандаж, дэмжлэг 

хүсч, Ашигт малтмалын газарт дээрх тусгай зөвшөөрлүүдийг сэргээлгэхээр 

асуудал тавьж байжээ. Энэ нь тухай үеийн улс төрийн шийдвэр гарсан гэж үзэж 

болох юм.  

Мөн БХЗХТБАА-наас Ашигт малтмалын газарт албан бичгээр хандан шүүхээс 

худалдан борлуулж хохиролд тооцохоор шийдвэрлэсэн дээрх ашигт малтмалын 

тусгай зөвшөөрлийг сэргээж хариу ирүүлэхийг мэдэгдсэн байх бөгөөд Ашигт 

малтмалын газраас “жилийн ээлжит төлбөрөө төлөөгүй, тусгай зөвшөөрлийг 

шинэчлэн бүртгүүлээгүй гэсэн хуульд заасан үндэслэлээр хүчингүй болгож 

шийдвэрлэсэн байх тул сэргээлгэх талаар ирүүлсэн танай материал сэргээх 

үндэслэл болохгүй болохыг мэдэгдье” гэсэн хариу хүргүүлж байжээ.  

Улмаар тус албанаас 6882А, 10385Х, 1151А  дугаар бүхий лицензийн 

төлөгдөөгүй хуримтлагдсан нийт 41.451.159 төгрөгийг зохих дансанд шилжүүлж, 

цагдаагийн байгууллагаас тус албанд хүлээлгэн өгөөгүй “Баян-өндөр инвест” ХХК-

ийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээг шинээр гаргуулан авахаар холбогдох баримт 

бичгийг бүрдүүлж Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас тус компанийн гэрчилгээг 

нөхөн гаргуулан авах зэргээр цуцлагдсан лицензүүдийг сэргээхэд шаардлагатай 

бүх баримтыг бүрдүүлэн ажиллаж Ашигт малтмалын газарт хүлээлгэн өгч, тус 

газрын  удирдлага болон Кадастрын газрын удирдлагад лиценз сэргээхийг удаа 

дараа мэдэгдсэний үр дүнд “Тусгай зөвшөөрлийн эрхийг сэргээх тухай” шийдвэр 

гаргуулжээ.  

Сэргээгдсэн 3 лицензийн үйлчилгээний хураамж болох 600.000 төгрөгийг 

холбогдох баримтын хамт бүрдүүлж Ашигт малтмалын газарт шилжүүлж байж.   

Шүүхийн шийтгэх тогтоолын дагуу лицензийг худалдан борлуулахын тулд 

үнэлгээ тогтоолгохоор дугаар бүхий лицензийн ашиглалтын болон хайгуулийн 

талаарх тайлан мэдээг Ашигт малтмалын газраас гаргуулан авч үнэлгээ 

тогтоолгох чиглэлээр ажлаа зохион байгуулсан байна.  

Дээрх тусгай зөвшөөрлүүдэд 1956-1985 оны хооронд Улсын төсвийн 

хөрөнгөөр хайгуул хийж нөөцийг тогтоосон бөгөөд, нөөцийг тогтоосон хайгуулын 

тайланг үндэслэн мэргэжлийн байгууллага үнэлгээ тогтоолгож, үл хөдлөх эд 

хөрөнгийн албадан дуудлага худалдааны журмын дагуу худалдсан.  



Дуудлага худалдааны орлогоос олсон мөнгөн хөрөнгийг хадгаламж, зээлийн 

хоршоодын хохирогчдын хохиролд тооцон хувь тэнцүүлэн олгожээ. 34 

Дээрх тохиолдол нь өнөөгийн хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хууль 

тогтоомжоор зохицуулагдаагүй харилцаа байсан.  

Энэ талаар судлаачид, практик алба хаагчид дүрмийн бус харилцаа гэж 

үздэг.  

Дээрх тохиолдолоос бусад өөр төрлийн тусгай зөвшөөрлөөс төлбөр 

гаргуулах шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явагдаагүй бөгөөд шүүх болон шүүхийн 

шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагаас гадуур иргэн, хуулийн этгээдийн хооронд тусгай 

зөвшөөрлийг худалдан борлуулж байгааг үгүйсгэхгүйг энд дурдах нь зүйтэй.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
34 Я.Батгэрэл Шинэ хэлбэрийн төлбөр барагдуулах ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалт. Магистрын 

ажил УБ., 2012 он 



3.4.Банк, санхүүгийн байгууллагын дансан  

дахь мөнгөн хөрөнгийг төлбөрт гаргуулах ажиллагаа 

 

Банкны зээл-Банк тодорхой зохицуулалт, хугацаа, эргэж төлөгдөх барьцаа 

буюу батлан даалттайгаар өөрийн болон түүнд бусдын хадгалуулсан мөнгөн 

хөрөнгийг зохих хэсгийг өөрийн нэрийн өмнөөс иргэн, хуулийн этгээд төрд 

зээлдүүлдэг. Банкны зээлийн гэрээгээр банк нь мөнгөн хөрөнгийг хуульд заасан 

үндэслэл, журмын дагуу тодорхой хугацаатайгаар зээлдэгчид шилжүүлэх, 

зээлдэгч нь гэрээнд заасан хугацаанд уг мөнгөн хөрөнгө, гэрээнд заасан бол 

түүний хүүгийн хамт буцаан төлөх үүргийг тус тус хүлээнэ.  

Банкны зээл хүүтэй ба хүүгүй байж болох, харин анз хэрэглэхгүй. Зээлдэгч 

авсан зээлээ хугацаанд төлөөгүй бол хэтэрсэн хугацааны хүү гэрээнд заасан бол 

нэмэгдүүлсэн хүү төлөх үүрэгтэй. Хэрэв зээлийн гэрээний үүргийг барьцаалсан 

зүйлийг хугацаа дууссан өдрөөс эхлэн зээлдүүлэгчийн захиран зарцуулах эрхэд 

шилжүүлнэ. Энэ хэсэгтэй холбогдуулан барьцааг дурдах нь зүйтэй юм.  

Барьцаа-нь Иргэний эрх зүй дэх үүргийн гүйцэтгэлийг хангах нэг арга бөгөөд 

үүрэг гүйцэтгэгч барьцаагаар хангагдсан үүргийг хууль буву гэрээнд заасны дагуу 

гүйцэтгээгүй бол барьцаалагч буюу үүрэг гүйцэтгүүлэгч нь бусад үүрэг 

гүйцэтгүүлэгчдээс тэргүүн ээлжинд барьцааны зүйлийн үнээс шаардлагаа 

хангуулах эрхтэй. Барьцааны зүйл нь хөдлөх ба үл хөдлөх эд хөрөнгө шилжүүлж 

эд хөрөнгийн эрх болон үүрэг гүйцэтгэлийг шаардах эрх байж болно.  

Барьцааны нэг зүйлийг хэд хэдэн этгээдэд барьцаалж болох бөгөөд ийм 

тохиолдолд шаардлагыг барьцааны гэрээ байгуулсан ээлж даарллыг баримтлан 

хангана. Энэ нь шийдвэр гүйцэтгэх ажиллаагаанд нэгэн адил байхаар Шүүхийн 

шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд зохицуулсан байдаг.  

“банк” гэж хувьцаа эзэмшигчдийн оруулсан мөнгөн хөрөнгөөс бүрдсэн хувь 

нийлүүлсэн хөрөнгөтэй, хувьцаа эзэмшигч нь эзэмшиж байгаа хувьцааны 

хэмжээгээр хариуцлага хүлээдэг, бусдын мөнгөн хөрөнгийг хуримтлуулан хадгалж, 

өөрийн нэрийн өмнөөс зээл олгох, төлбөр тооцоо хийх зэрэг санхүүгийн зуучлалын 

үйл ажиллагааг Монголбанкны тусгай зөвшөөрөлтэйгээр эрхэлдэг, ашгийн төлөө 

хуулийн этгээдийг35, “банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа” гэж Санхүүгийн 

зохицуулах хорооноос тусгай зөвшөөрөл авсан аж ахуйн нэгжийн эрхэлж хуулийн 

этгээд 36 хэлнэ.  

                                            
35 Банкны тухай хуулийн 3 дугаар зүйл 3.1.1  
36 БСББ-ын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.1  



 

Банк 

мөнгөн хадгаламж 

зээл

төлбөр тооцооны 
үйлчилгээ

төлбөр тооцооны 
үйлчилгээ

өөрийн нэрийн өмнөөс гуравдагч этгээдэд 
баталгаа, батлан даалт гаргах

гадаад валют худалдах, худалдан авах, хадгалах, 
хадгалуулах

үнэт металл, эрдэнийн чулуу худалдах, худалдан 
авах, хадгалах, хадгалуулах

үнэт зүйл хадгалах

гадаад төлбөр тооцоо хийх

үнэт цаас гаргах, худалдах, худалдан 
авах

санхүүгийн түрээсийн үйл 
ажиллагаа

зээл болон санхүүгийн 
бусад хэрэгслийг 

худалдах, худалдан авах

хууль тогтоомжоор 
хориглоогүй бөгөөд 

Монголбанкнаас 
зөвшөөрсөн 

санхүүгийн бусад 
ажил, үйлчилгээ

ББСБ

зээл

факторингийн 
үйлчилгээ

төлбөрийн баталгаа 
гаргах

төлбөр тооцооны 
хэрэгсэл гаргах

цахим төлбөр тооцоо, 
мөнгөн гуйвуулгын 

үйлчилгээ

гадаад валютын 
арилжаа

итгэлцлийн үйлчилгээ

богино хугацаат 
санхүүгийн хэрэгсэлд 

хөрөнгө оруулалт хийх

хөрөнгө оруулалт, 
санхүүгийн чиглэлээр 
зөвлөгөө, мэдээлэл 

өгөх

үл хөдлөх эд хөрөнгө 
барьцаалахтай 

холбоотой санхүүгийн 
зуучлалын үйл 

ажиллагаа.



Төлбөр төлөгч иргэн, хуулийн этгээдийн харилцах данснаас төлбөр 

гаргуулах ажиллагааг нь өөр өөрийн онцлогтой.  

Практик дээр төлбөр иргэн, хуулийн этгээдийн харилцах данснаас төлбөр 

гаргуулах маш хүндрэлтэй байдаг байсан саяхан. Улсын Их Хурлын 2014 оны 12 

дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтөөр төлбөр төлөгч иргэн, 

хуулийн этгээдийн харилцах дансны мэдээлэл болон харилцах данснаас төлбөр 

гаргуулахад хялбар болсон нь цаг үеэ олсон юм.  

Өнөөгийн хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 

тухай, Банкны тухай хуулиудаар зохицуулсан харилцаа нь төлбөр төлөгч иргэн, 

хуулийн этгээдээс төлбөр гаргуулах ажиллагаа шуурхай болсон нь төлбөр авагч 

иргэн, хуулийн этгээдийн шаардах эрхийг хэрэгжүүлж, зөрчигдсөн эрхийг сэргээх 

явдал нь бодитой болсон.  

Шийдвэр гүйцэтгэгч нь төлбөр төлөгч иргэнээс төлбөр гаргуулахдаа тэргүүн 

ээлжинд хуулийн 40 дүгээр зүйлд заасан үндэслэл, журмын дагуу эд хөрөнгийн 

мэдүүлгийг авах нь чухал гэдгийг ойлгох хэрэгтэй.  

Хэрэв төлбөр төлөгч иргэн нь эд хөрөнгийн мэдүүлэг өгөхөөс зайлсхийж буй 

тохиолдолд Банкны тухай хуулийн  7 дугаар зүйлийн 7.2.7-д заасан үндэслэл, 

журмын дагуу тухайн албаны даргын гарын үсэг бүхий албан бичгээр арилжааны 

банкуудад хандаж дансны мэдээллийг авна.  

Шийдвэр гүйцэтгэгч нь гүйцэтгэх баримт бичгийг үндэслэл болгон тэргүүн 

ээлжинд бэлэн мөнгө болон эсхүл банк, банк бус санхүүгийн байгууллага дахь 

хадгаламжийн болон харилцах дансанд байгаа төлбөр төлөгчийн мөнгөн хөрөнгө 

болон үнэт зүйлээс төлбөр гаруулах ажиллагааг хийнэ. Хуулийн 53 дугаар зүйлийн 

53.3 дахь заалтын дагуу шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг явуулж, банк бус 

санхүүгийн байгууллагад мэдэгдэл хүргүүлнэ.  

Энэ тохиолдолд арилжааны банкууд хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу 

харилцагчийн буюу төлбөр төлөгч иргэний харилцах дансны мэдээллийг үнэн зөв 

хүргүүлэх үүрэг хүлээнэ.  

Мэдэгдлийг хүлээн авсан банк бус санхүүгийн байгууллага нь харилцагчийн 

буюу төлбөр төлөгчийн данснаас төлбөрийг гаргаж 3 хоногийн дотор төлбөр 

авагчид буюу Шийдвэр гүйцэтгэх албаны дансанд шилжүүлнэ. Хэрэв төлбөр 

төлөгч иргэний харилцах дансанд нь төлбөрийн шаардлагыг бүрэн хангах 

хэмжээний мөнгөн хөрөнгө байхгүй бол хэсэгчлэн биелүүлнэ.  



Харин төлбөр төлөгч иргэний харилцах дансанд нь төлбөрийн шаардлагыг 

хангах боломжгүй тохиолдолд энэ талаар ирүүлсэн байгууллагад мэдэгдэх 

үүрэгтэй.  

Энэ тохиолдолд шийдвэр гүйцэтгэгч хэрхэ вэ? гэдэг асуудал тулгарч байна. 

Тэгвэл хуулийн  53 дугаар зүйлийн 53.6, 53.7, 53.8, 53.9, 53.10 дахь хэсэгт заасан 

үндэслэл, журмын баримталж ажиллана.   

 

 

Тохиолдол:  

Дүүргийн иргэний 1 дүгээр шүүхийн 2015 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 

80 дугаар шийдвэрээр иргэн Д.Доржоос 10,0 сая төгрөг гаргуулж, иргэн Х.Хандад 

олгохоор шийдвэрлэсэн.  

Энэ тохиололд тухайн шийдвэр гүйцэтгэгч шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг 

хэрхэх вэ?  

Шийдэл:  

1. Эд хөрөнгийн мэдүүлэг авах; Хуулийн 40 дүгээр зүйл;  

2. Банк, ББСБ-га дахь харилцах дансны талаар мэдээлэл олж авах; Банкны 

тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2.7; 

3. Банк, ББСБ-га дахь данснаас хасалт хийх; Хуулийн 53 дугаар зүйл; 

3.1. Банк, ББСБ-га дахь хадгаламжийн болон харилцах данс; 

3.2. Банк, ББСБ-га дахь цалин түүнтэй адилтгах бусад орлого;  

Гүйцэтгэх 
баримт бичиг 

• Эд хөрөнгийн 
мэдүүлэг

• Харилцах 
данс

• бусад 

ШШГБ-ын 
мэдэгдэл 

• Харилцагчийн 
мэдээлэл

• Мөнгө 
хөрөнгө

• Үнэт зүйлс 

Төлбөр 
авагчид 
олгох 

• Гүйцэтгэх 
баримт 
бичгийг хаах



3.3. Банк, ББСБ-га дахь хадгаламжийн болон харилцах данс байгаа 

үнэт металл, эрдэнийн чулуу, үнэт цаас, бэлэн ба бэлэн бусаар шилжүүлсэн 

хоорондын төлбөр тооцооноос тус тус төлбөр гаруулна37.   

 

Харин төлбөр төлөгч хуулийн этгээдийн хувьд төлбөр төлөгч иргэнээс 

төлбөр гаруулах ажиллагаатай нэгэн адил Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай 

хуулийн 57 дугаар зүйлийн 57.1-д заасан үндэслэл, журмын дагуу явуулна.  

Энэ тохиолдолд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 57 дугаар 

зүйлийн 57.5-д заасан “төлбөр төлөгч хуулийн этгээдийн бэлнээр хадгалагдаж 

байгаа буюу банк, банкны бус санхүүгийн байгууллага дахь дансанд байгаа мөнгөн 

хөрөнгөөс төлбөр гаргуулахдаа хуулийн 36 дугаар зүйлд заасан журмаар 

битүүмжлэх арга хэмжээг авч болно.38 

Практик  дээр банк нь шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд төлбөр авагчаар 

зүгээс ихэвчилэн оролцдог бөгөөд цөөн тохиолдолд төлбөр төлбөгчөөр оролцох 

явдал гарч байсан. Энэ тохиолдолд шийдвэр гүйцэтгэгч нар хэрхэх тухай асуудал 

тулгарч байсан удаатай. Жишээлбэл:  

Чингэлтэй дүүргийн шүүхийн шийдвэрээр төлбөр төлөгч иргэн А, эсхүл 

төлбөр төлөгч хуулийн этгээдээс 10,0 сая төгрөг гаргуулж, төлбөр авагч Хас 

банкинд   олгохоор шийдвэрлэсэн гүйцэтгэх хуудас 170 дугаар тойргийн шийдвэр 

гүйцэтгэгчид байна гэж үзье. Гэтэл  төлбөр авагч Хас банк нь өөрөө тухайн 170 

дугаар тойргийн шийдвэр гүйцэтгэгчид эсхүл өөр тойргийн шийдвэр гүйцэтгэгчид 

төлбөртэй гүйцэтгэх баримт бичиг байна гэж үзье.  

Энэ тохиолдолд тухайн шийдвэр гүйцэтгэгч нь төлбөр авагч Хас банк нь 

бусдад төлөх төлбөрөө төлөөгүйн улмаас Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай 

хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1.3-д заасан үндэслэл, журмын дагуу төлбөр авагч 

өөрийн үйлдэл, /эс үйлдэхүй/-гээр шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг явуулахад саад 

учруулж байна гэсэн үндэслэлээр төлбөр авагч Хас банкны нэхэмжлэлтэй 

гүйцэтгэх баримт бичгийг буцааж, төлбөрөө төлөхийг шаардах тохиолдол үүсч 

байсан.  

Энэ тохиолдолд тухайн шийдвэр гүйцэтгэгч нь буруу үйлдэл хийж байгаа 

анхаарах хэрэгтэй.  

Тохиолдол:  

                                            
37 ШШГТХуулийн 53 дугаар зүйлийн 53.11 дэхь заалт  
38 ШШГТХуулийн 57 дугаар зүйлийн 57.5 дахь заалт  



Чингэлтэй дүүргийн шүүхийн шийдвэрээр төлбөр төлөгч Банкнаас 1.0 

тэрбум төгрөг гаргуулж, иргэн А-д олгохоор шийдвэрлэсэн байна.  

Төлбөр авагч иргэн А шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдвэр, гүйцэтгэх хуудсаа 

Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албанд хүргүүлжээ.  

Шийдвэр гүйцэтгэгч төлбөр авагч иргэн А-тай Хууль зүйн сайдын 2013 оны 8 

дугаар сарын 23-ны өдрийн 1, 2 дугаар хавсралтаар баталсан “Шийдвэр гүйцэтгэх 

ажиллагааны зардлыг тодорхойлох журам”, “Шийдвэр гүйцэтгэгчид урамшуулал 

олгох журам”-ын дагуу тус тус гэрээ байгуулж, шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг 

явуулахаар болсон. Энэ тохиолдолд шийдвэр гүйцэтгэгч хэрхэх вэ?  

Шийдэл:  

Төлбөр төлөгч нь банк байх тохиолдолд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай 

хуулийн 57 дугаар зүйлийн 57.6-д заасан үндэслэл, журмын дагуу тухайн 

арилжааны банкны Монголбанк дахь харилцах данснаас хасалт хийх буюу 

төлбөрийн шаардлагын хэмжээгээр дансны зарлагын гүйлгээг битүүмжлэн 

төлбөрийг гаргуулах 39замаар шийдвэрлэнэ.  

Дээрх дурдсан тохиолдолын дагуу төлбөр төлөгч банкнаас төлбөр гаргуулах 

ажиллагааг төвөггүйхэн гаргуулж байсан болохыг дурдах нь зүйтэй.  

Энэ тохиолдолд нь БНСУ-ын жишээн дээр авч үзвэл манай улстай нилээн 

төстэй хэдий боловч БНСУ-ын арилжааны банк нь өөрөө шүүхийн хүчин төгөлдөр 

шийдвэрийг нэн даруй сайн дураараа биелүүлдэг байна.  

 

 

 

 

                                            
39 ШШГТХ-ийн 57 дугаар зүйлийн 57.6 

ШГА

Арилжааны 
банк 

Монгол 
банк
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