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НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. 

ДАМПУУРЛЫН ЭРХЗҮЙН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ

1.1	 ХУУЛИЙН	ЭТГЭЭДИЙН	ТУХАЙ	ОЙЛГОЛТ.

Хуулийн этгээдийн дампуурлын тухай ойлголттой болохын тулд юуны өмнө 
хуулийн этгээд, түүний онцлог шинж, төрлүүдийн талаар авч үзэх шаардлагатай.

Иргэний эрх зүйн харилцаанд иргэдээс гадна аливаа байгууллага өөрийн нэрээр 
оролцон эрх эдэлж, үүрэг хүлээж байдаг. Эдгээр байгууллага нь хуулинд заасны 
дагуу байгуулагдаж, хуулийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж, хуулиар тогтоосон 
журмын дагуу татан буугдах тул “хуулийн этгээд” гэж нэрлэдэг. Товчоор хэлбэл үйл 
ажиллагаа нь хуулиар зохицуулагддаг.

Хуулийн этгээд гэдэг бол хөрөнгө төвлөрүүлэх, аж үйлдвэрийг хөгжүүлэх явцад 
бий болсон ойлголт юм.

Тэгвэл олон улсад хуулийн этгээдийг хэрхэн тодорхойлсон байдгийг авч үзье.
•	 Black’s Law Dictionary-д хуулийн этгээдийг “Гэрээ байгуулж, эрх эдэлж 

үүрэг хүлээх, хөрөнгө өмчлөх, өр төлбөр хариуцах, өөрийн нэрийн өмнөөс 
бусдын эсрэг шүүхэд нэхэмжлэл гаргах, хариуцагчаар татагдах, хууль 
бус үйлдлийнхээ төлөө хариуцлага хүлээх эрх зүйн чадамжтай холбоо, 
компани, нөхөрлөл, итгэлцлийн сан зэргийг хэлнэ” гэжээ.

•	 Харин Японд хуулийн этгээд бол байгалийн этгээд буюу хуулиар эрх 
эдэлж үүрэг хүлээх эрх зүйн чадамжтай хүнээс бусад этгээдийг хэлнэ 
гэжээ. Ингэхдээ хүний зохион байгуулалтын нэгдэл болох компани, холбоо 
зэргээс гадна хөрөнгийн төвлөрөл болох сан, ашгийн төлөө болон ашгийн 
төлөө бус хуулийн этгээд байна гэж хуваажээ.

Харин Монгол улсын Иргэний хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1-д “Өмчлөлдөө 
буюу эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах эрхдээ тусгайлсан хөрөнгөтэй, өөрийн 
нэрээр эрх олж, үүрэг хүлээдэг, үйл ажиллагаанаасаа бий болох үр дагаварыг эд 
хөрөнгөөрөө хариуцдаг, нэхэмжлэгч, хариуцагч байж чадах, тодорхой зорилго 
бүхий, тогтвортой үйл ажиллагаа эрхэлдэг зохион байгуулалтын нэгдлийг хуулийн 
этгээд гэнэ.” гэж тодорхойлжээ. Мөн хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1-д “Иргэний эрх 
зүйн харилцаанд оролцогч нь иргэн, хуулийн этгээд, хуулийн этгээдийн эрхгүй 
байгууллага” байхаар заажээ. 

Өөрөөр хэлбэл хуулийн этгээд нь иргэний эрх зүйн харилцаанд оролцогч 
өөрийн онцлог бүхий бие даасан субьект юм.

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай /2015.01.29-ний өдөр батлагдсан/ 
хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.1-д Иргэний хуулийн 25.1-д заасан шинжийг агуулсан 
зохион байгуулалтын нэгдлийг “хуулийн этгээд” гэж ойлгохоор заасан.
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Аливаа байгууллага, нэгдэл хуулийн этгээд байхын тулд тодорхой шинжүүдийг 
агуулсан байх ёстой. Тухайлбал хуулинд заасан доорх шинжүүдийг агуулсан байдаг.

1.  Өөрийн тусгайлсан эд хөрөнгөтэй.
2. Өөрийн үйл ажиллагаагаараа эрх олж, үүрэг хүлээх чадвартай.
3.  Үйл ажиллагаанаасаа үүсэх үр дагаврыг эд хөрөнгөөрөө хариуцдаг.
Хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг Иргэний хууль болон бусад хуулиар, 

тухайлбал Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль, Нөхөрлөл компаний 
хууль, Хоршооны хууль, Аж ахуй нэгжийн хууль, Банкны тухай, Үнэт цаасны тухай 
гэх мэт бусад хуулиудаар зохицуулдаг. 

Хуулийн этгээдийг иргэд, бусад хуулийн этгээд, төрөөс дангаараа буюу хамтран 
байгуулж болно. Ямар төрөл, хэлбэрийн хуулийн этгээд байгуулж байгаагаас 
шалтгаалан байгуулах журам нь ялгаатай байдаг.

Хуулийн этгээд өөрийн нэр, оршин байх нэг газар буюу хууль ёсны хаягтай 
байна.

Хуулийн этгээд удирдах байгууллагаараа дамжуулан иргэний эрх зүйн 
харилцаанд оролцох бөгөөд удирдах байгууллагын эрх зүйн байдлыг хууль буюу 
үүсгэн байгуулах баримт бичгээр тодорхойлно.

Хуулийн этгээд өөрийн салбар, төлөөлөгчийн газраа тогтоосон журмын дагуу 
байгуулж болох боловч эдгээр нь хуулийн этгээдийн эрхгүй байх бөгөөд үйл 
ажиллагаагаа хуулийн этгээдээс олгосон итгэмжлэлийн үндсэн дээр явуулна.

Иргэний хуулийн 29.2-т “Хуулийн этгээдийн оршин байгаа газраас өөр газар 
байрлаж, түүний үндсэн чиг үүргийг бүхэлд нь буюу заримыг нь гүйцэтгэдэг тусгай 
нэгжийг салбар гэнэ.” гэж мөн хуулийн 29.3-т “Хуулийн этгээдийн оршин байгаа 
газраас өөр газар байрлаж, түүний хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах буюу 
түүний нэрийн өмнөөс хэлцэл болон эрх зүйн бусад үйлдэл хийх үүрэг бүхий 
нэгжийг төлөөлөгчийн газар гэнэ.” гэж тодорхойлжээ.

Хуулийн этгээдийн төрөл, хэлбэрээс үл хамааран иргэний эрх зүйн чадвар нь 
улсын бүртгэлд бүртгүүлснээр үүсч, хуульд заасан журмын дагуу татан буугдаж, улсын 
бүртгэлээс хасагдсанаар дуусгавар болох бөгөөд улсын бүртгэлд бүртгүүлэхээсээ 
өмнө иргэний эрх зүйн харилцаанд бие даан оролцохыг хориглоно. 

Харин нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдийн иргэний эрх зүйн чадвар хуульд 
заасан журмаар байгуулагдсанаар үүсч, татан буугдсанаар дуусгавар болох бөгөөд 
иргэний эрх зүйн харилцаанд бусад оролцогчтой адил тэгш эрхтэй оролцоно. 

Тэгвэл хуулийн этгээдийн эрхгүй байгууллагын эрхзүйн чадвар эрх бүхий 
байгууллагад бүртгүүлж, шийдвэрийг хүлээн авснаар үүснэ. 

Жишээ нь: Нийтийн зориулалттай эд хөрөнгийг дундаа хамтран өмчлөх эрхийг 
хэрэгжүүлэх, тухайн орон сууцны ашиглалтын хэвийн байдлыг хангах, эзэмшил, 
ашиглалт, хамгаалалтыг эрхлэн хариуцах сууц өмчлөгчдийн эрх, ашиг сонирхлыг 
хамгаалах зорилго бүхий, хуулийн этгээдийн эрхгүй, заавал гишүүнчлэлтэй холбоо 
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буюу СӨХолбоог байгуулахад эрх бүхий байгууллагад бүртгүүлж, шийдвэрийг 
хүлээн авснаар эрх зүйн чадамж нь үүсдэг.

Хуулийн этгээд хуульд заасан зарим үйл ажиллагааг эрх бүхий байгууллагаас 
олгосон тусгай зөвшөөрлийн үндсэн дээр эрхэлнэ. Үйл ажиллагааг эрхлэх эрх 
тусгай зөвшөөрөл нь авсан өдрөөс үүснэ.

Мөн Иргэний хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3-т “Төр, засаг захиргаа, нутаг 
дэвсгэрийн нэгж болох аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг нь иргэний эрх зүйн харилцаанд 
хуулийн этгээдийн нэгэн адил оролцох”-оор заасан.

Тэгвэл Иргэний эрх зүйн онолын ном сурах бичигт хуулийн этгээдийн дараах 
шинжүүдийг тодорхойлсон байна.

1. Зохион байгуулалтын нэгдэлтэй байх.
2. Өөртөө өмчтөй байх.
3. Өөрийн нэрийн өмнөөс үйл ажиллагаа явуулж бусдын өмнө эрх эдэлж, 

үүрэг хүлээх.
4. Иргэний эрх зүйн хариуцлагыг бие даан хариуцах.
5. Өөртөө оноосон нэр, хаяг, оршин суух газар, бүртгэлийн гэрчилгээтэй, 

тамга, тэмдэг банкинд харилцах данстай, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, ажил 
үүргийн мөрийн хөтөлбөр болсон бичиг баримттай байх1 зэрэг шинжүүдийг 
тодорхойлсон байна.

Хуулийн этгээдийн төрөл, хэлбэр. Хуулийн этгээдийг үйл ажиллагаа, өмчийн 
төрөл хэлбэр зэргээр нь ангилж болно. Тухайлбал:

а/ Үйл ажиллагааных нь зорилго, чиглэлээр 
 – Ашгийн төлөө хуулийн этгээд

Ашиг олох зорилготой боловч үйл ажиллагаа нь хуулиар хориглоогүй, нийтээр 
хүлээн зөвшөөрсөн зан суртахууны хэм хэмжээнд харшлаагүй байхаар хуулиар 
зохицуулсан. Ашгийн төлөө хуулийн этгээдийг нөхөрлөл, компанийн хэлбэрээр 
байгуулна.

Нөхөрлөл- Гишүүдийн оруулах хувь хөрөнгөөс бүрдэх эд хөрөнгөтэй, хүлээсэн 
үүргээ энэхүү эд хөрөнгө болон гишүүдийнхээ эд хөрөнгөөр хуульд заасны 
дагуу хариуцдаг хуулийн этгээдийг нөхөрлөл гэнэ.

Компани- Хувь нийлүүлэгчийн оруулсан хөрөнгө нь тодорхой тооны хувьцаанд 
хуваагддаг, өөрийн тусгаарласан эд хөрөнгөтэй, үндсэн зорилго нь ашгийн 
төлөө хуулийн этгээдийг компани гэнэ.

- Ашгийн төлөө бус хуулийн этгээд
Хууль буюу дүрэмд заасан зорилготой, дүрэм болон үүсгэн байгуулсан бусад 

1 Т. Мөнхжаргал “Монгол улсын иргэний эрх зүй” УБ 2000 92-94 тал
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баримт бичигт заасан зорилгод нийцэх үйл ажиллагаа явуулах бөгөөд зорилго 
нь ашиг олох бус нийгмийн тодорхой бүлэг хэсгийн ашиг сонирхлыг хамгаалсан 
шинжтэй байдаг. Ашгийн төлөө бус хуулийн этгээдийг холбоо, сан, хоршооны 
хэлбэрээр байгуулна. 

Холбоо• Нэгдмэл, тодорхой зорилго тавьсан хэд хэдэн этгээд сайн дурын 
үндсэн дээр нэгдэж байгуулсан, гишүүнчлэл бүхий хуулийн этгээдийг холбоо 
гэнэ.

Сан• Нэг буюу хэд хэдэн үүсгэн байгуулагч нийгэмд ашиг тустай, нэгдмэл 
зорилгод хүрэхийн тулд эд хөрөнгө төвлөрүүлэх замаар байгуулсан 
гишүүнчлэлгүй хуулийн этгээдийг сан гэнэ.

Хоршоо. Эдийн засгийн болон нийгэм, соёлын нийтлэг хэрэгцээгээ хангах 
зорилгоор хэд хэдэн этгээд сайн дураараа нэгдсэн, ардчилсан хамтын 
удирдлага, хяналт бүхий дундын эд хөрөнгө дээр үндэслэн үйл ажиллагаа 
явуулахаар хамтран байгуулсан хуулийн этгээдийг хоршоо гэнэ.

в/ Хуулийн этгээдийг өмчийн төрөл хэлбэрээр дараах байдлаар ангилна.
- Нийтийн өмчийн хуулийн этгээд гэж төрийн өмчид тулгуурлан байгуулагддаг, 

улсын төсвөөр санхүүжиж, төрийн хууль, өөрийн дүрмэндээ захирагдаж ажилладаг 
байгууллагыг ойлгоно. Уг хуулийн этгээд нь Монгол улсын засгийн газар болон 
түүний эрх олгосон төв байгууллагад, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжиж 
байгуулагдсан хуулийн этгээд нь зохих засаг захиргааны нэгжийн гүйцэтгэх 
байгууллагад тус тус захирагдаж тэдгээрт ажлаа тайлагнадаг. 

Тухайлбал: Прокурорын болон цагдаагийн байгууллага, татварын байгууллага 
зэрэг нь нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээд юм.2

- Хувийн өмчийн хуулийн этгээд гэж үүсгэн байгуулагчдын хувийн өмчид 
тулгуурлан Иргэний хууль, Нөхөрлөл, Компанийн зэрэг хуулийн дагуу байгуулагддаг 
хуулийн этгээдийг хэлнэ. Тухайлбал: Нөхөрлөл, компани, хоршоо. 

- Холимог өмчийн хуулийн этгээд гэж нийтийн өмч болон хувийн өмч нь 
холимог хэлбэртэй хуулийн этгээдийг ойлгоно. 

Хуулийн этгээдийн бүртгэлийг хэрэгжүүлэх чиг үүргийг зөвхөн улсын бүртгэлийн 
асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага, түүний орон нутаг дахь салбар 
байгууллага хэрэгжүүлдэг.

Хуулийн этгээдийг татан буулгах. Хуулийн этгээдийг дараах үндэслэлээр 
татан буулгана. 

1. Өмчлөгч буюу түүнээс эрх олгосон байгууллагын шийдвэр, түүнчлэн хуулийн 
этгээдийн үүсгэн байгуулах баримт бичгээр эрх олгосон байгууллагын 

2 Д. Дүгэржав “Бизнесийн эрх зүй” УБ 1998
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шийдвэр гарсан;
2. Дампуурсанд тооцсон, хуулийг удаа дараа буюу ноцтой зөрчсөн, хуульд 

заасан бусад үндэслэлээр татан буулгах тухай шүүхийн шийдвэр гарсан;
3. Үйл ажиллагаагаа явуулах хугацаа дууссан буюу зорилгодоо хүрсэн учир 

цаашид үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэх шаардлагагүй гэсэн өөрийнх нь 
шийдвэр гарсан;

4. Хуулийн этгээдийг үүсгэн байгуулсан эрх бүхий байгууллагын шийдвэр 
гарсан;

5. Хуульд заасан бусад үндэслэл.

Хуулийн этгээдийг татан буулгах шүүхийн шийдвэрийн төрөл.
 – Хуулийн этгээдийг дампуурсанд тооцсон шүүхийн шийдвэр,
 – Хуулийг удаа дараа буюу ноцтой зөрчсөн үндэслэлээр эрх бүхий байгууллагын 

нэхэмжлэлээр татан буулгасан шүүхийн шийдвэр, / Тухайлбал Хуулийн 
этгээд хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль тогтоомжийг удаа 
дараа, эсхүл ноцтой зөрчсөн бол улсын бүртгэлийн байгууллага нь тухайн 
хуулийн этгээдийг татан буулгах талаар шүүхэд нэхэмжлэл гаргаж болно./

 – Хуульд заасан бусад үндэслэлээр татан буулгасан шүүхийн шийдвэр.

1.2		ДАМПУУРЛЫН	ТУХАЙ	ОЙЛГОЛТ.	

Bancruptus гэсэн латин үгнээс гаралтай, англи хэлнээ bankruptcy буюу дампуурах, 
төлбөрийн чадваргүй болох, хоосрох, үгүйрэх, зэрэг утгаар хэрэглэгддэг.

Дампуурал гэдэг ойлголтыг Монгол хэлний хэлзүйн үүднээс тайлбарлавал 
үгүйрсэн, хоосорсон, ажлаа алдсан, устсан гэдэг үгнээс гаралтай3 бөгөөд онолын 
ном сурах бичиг, эрдэмтэн судлаачдын бүтээлд дампуурал гэдэг нь ерөнхийдөө 
төлбөрийн чадваргүй болох үзэгдлийг дампуурал гэж тайлбарласан байдаг. 

Мөн дампуурал гэдэг нь бусдын өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлж чадахгүй 
байгаа байдлыг ойлгохоор тодорхойлсон нь бий. 4

Дампуурал гэдэг нь энгийн ойлголтоор бусдын өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлж 
чадахгүй байгаа байдлыг ойлгодог. Жишээлбэл өр төлбөрөө төлж чадахгүй байхыг 
энгийнээр ойлгох нь бий. Гэхдээ энэ нь хууль зүйн хувьд бүх өр төлбөрөө төлж 
чадахгүй байхыг хэлэхгүй, компанийн өөрийн хөрөнгийн тодорхой 10% дээш 
хэмжээтэй үүргээ биелүүлж чадахгүй байгааг хэлдэг.5

3 Я.Цэвэл “Монгол хэлний товч тайлбар” 1966 он 
	 үйлийн	нэр	хөрөнгөт	нийгэмлэгт	өрөө	төлөхийг	зогсон	ажил	явдал	нь	завхрах,	балрах;	
	 шилжсэн	бүрмөсөн	чадваргүй	болох,	балрах;	халдан	довтлогчдын	бодлогын	дампуурал.
4 Д.Дүгэржав, Б.Амарсанаа “Бизнесийн эрх зүй” 2012 он
5 Б. Жаргалсайхан “Бизнесийн эрх зүй” УБ 2008 110-р тал
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Дампуурал гэдэг нь эд хөрөнгө, мөнгөний хомсдол, төлбөрийн чадваргүй 
байдал, бусдын өмнө хүлээсэн үүргээ гүйцэтгэх чадахгүй болох зэрэг цогц 
ойлголтыг агуулж байдаг бөгөөд төлбөрийн чадваргүй болсон этгээдийг татан 
буулгах, эсвэл дахин хөрөнгөжүүлэх зорилготой эрх зүйн процесс буюу үйл 
ажиллагаа юм.

Саяхан болтол дэлхий нийтээр “дампуурал” гэдгийг төлбөрийн чадваргүй 
болсон этгээдийн үйл ажиллагааг нь бүрмөсөн зогсоон, зах зээлээс шахан гаргах 
гэсэн явцуу ойлголтоор авч үздэг байсан бол дампуурлын эдийн засагт үзүүлэх 
нөлөө, ажлын байрнаас аваад олон чухал нийгмийн асуудлуудлыг харгалзан 
төлбөрийн чадваргүй этгээдийн үйл ажиллагааг нь зогсоон дуусгавар болгодог 
дампуурлын эрхзүйн классик арга замын зэрэгцээ сэргээн, хөл дээр нь босгох, 
дахин хөрөнгөжүүлэх реорганизацийн аргыг дампуурал гэсэн ойлголтын хүрээнд 
авч үзэх болсон.

Реорганизаци- дампуурлын эрхзүйд дахин хөрөнгөжүүлэлт, сэргээн босголт, 
хөл дээр нь босголт, шинэчлэн байгуулалт гэсэн утгаар хэрэглэгдэнэ.

Ингэснээр төлбөрийн чадваргүй болсон компанийн хувьд үйл ажиллагаа нь 
бүрэн зогсон үүд хаалгаа барих бус тухайн компанийг сэргээн, хөл дээр нь босгох, 
үйл ажиллагааг нь дэмжин үргэлжлүүлэх гэсэн 2 дахь сонголт бий болсон. Энэ 
талаар “Дампуурал түүнд авах арга хэмжээ” дэд сэдвийн хүрээнд дэлгэрэнгүй авч 
үзнэ. 

Дампуурал гэсэн нэр томьёог Иргэний хууль болон Дампуурлын тухай хуульд 
тодорхойлоогүй боловч Дампуурлын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлд “Өөрийн 
хөрөнгийн 10-аас доошгүй хувьтай тэнцэх хэмжээний үүргээ хууль буюу гэрээнд 
заасан хугацаанд биелүүлэхгүй бол төлбөрийн чадваргүйд тооцно.” гэж томьёолсон 
бөгөөд мөн хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1-д зааснаар дампуурлын хэрэг үүсгэх тухай 
хариуцагчийн хүсэлтэд төлбөрийн чадваргүй болсон гэх үндэслэлийг тусгахаар 
заасан нь төлбөрийн чадваргүй болсон нь хуулийн этгээд дампуурах гол нөхцөл 
болохыг харуулж байна. 

Тэгвэл төлбөрийн чадвар гэдэг нь аж ахуйн нэгж үйлдвэрлэл, үйлчилгээ 
явуулж, зардлаа нөхөөд цаашид үйлдвэрлэлээ өргөжүүлэхэд хүрэлцэхүйц 
хэмжээний өөрийн хөрөнгөтэй байхыг хэлнэ.6 

6  Дампуурлын эрх зүй гарын авлага 2014 он 6-р тал
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Олон улсын хэмжээнд “төлбөрийн чадваргүй” гэдэг ойлголтыг: 
1. Cash flow буюу Мөнгөн урсгалын хувьд өр төлбөрөө цаг хугацаанд нь 

гүйцэтгэж чадахгүй болсон,
2. Balance sheet insolvency буюу өр төлбөр нь өөрийн хөрөнгөөс давсан буюу 

баланс дээрх ойлголтоор нь авч үздэг.
Монгол улсын хувьд нэг дэх ойлголтыг буюу мөнгөн урсгалын хувьд, өөрийн 

хөрөнгийн 10 хувь гэсэн босготойгоор авч хэрэглэсэн байна.
Төлбөрийн чадваргүйд тооцох гэсэн ойлголтыг Улсын Дээд Шүүхийн 2000 оны 

1 дүгээр сарын 19-ний өдрийн “Дампуурлын тухай Монгол Улсын хуулийн зарим 
зүйл заалтыг тайлбарлах тухай” тогтоолоор “хариуцагч банкин дахь харилцах 
болон тооцооны хадгаламжийн данс, түүнчлэн өөрийн кассанд бэлэн мөнгөний 
хүрэлцээгүйгээс нэхэмжлэгчээс нийлүүлсэн буюу худалдан авсан бараа бүтээгдэхүүн, 
гүйцэтгэсэн ажил, үзүүлсэн үйлчилгээний хөлс, мөн банкны болон бусдаас олгосон 
зээлийг төлөх зэрэг зээл тооцооны харилцаанд хүлээсэн өөрийн хөрөнгийн 10-
аас доошгүй хувьтай тэнцэх үүргээ хууль буюу гэрээнд заасан хугацаанд биелүүлж 
чадахгүй байгааг ойлгоно” гэж тайлбарласан байна. 

Өөрийн хөрөнгө- 1.Компанийн тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.2-
т “Компанийн балансад тусгагдсан биет болон биет бус хөрөнгийн дүнгээс 
компанийн нийт өр төлбөрийг хасаад үлдсэн хэсгийг компанийн өөрийн 
хөрөнгө гэнэ” гэж тодорхойлсон. 

Мөн Дампуурлын тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.3-т “өөрийн хөрөнгө” 
гэж хариуцагчийн үндсэн хөрөнгө, эргэлтийн хөрөнгийн үнийн дүнгээс бусдад 
төлөх нийт зээл, өр төлбөрийг хассан зөрүүг ойлгохоор томьёолсон.

Жишээн дээр авч үзвэл “А” компанийн үндсэн ба эргэлтийн хөрөнгө нь нийлээд 
11 сая, түүний бусдаас авсан нийт зээл, өр төлбөр нь 8 сая төгрөг байгаа нөхцөлд 
“А” компанийн өөрийн хөрөнгө нь 3 сая болох бөгөөд түүний 10 хувь буюу 300 
000 буюу түүнээс дээш төгрөгийн өр төлбөрөө гэрээ буюу хуульд заасан хугацаанд 
төлөөгүй бол төлбөрийн чадваргүй байна гэж үзэх үндэслэлтэй юм.

Тэгвэл бусад улс оронд дампуурлын хэрэг үүсгэх үндэслэл буюу төлбөрийн 
чадваргүйд тооцох үзүүлэлт юу байдаг вэ?

•	 Их Британи, Умард Ирландын Нэгдсэн Вант Улсад 1986 оны Дампуурлын 
тухай хуулийн 123 дугаар зүйлд: Компанийг дараах тохиолдолд өр 
төлбөрөө төлөх чадваргүй гэж үзнэ.
а) Тухайн компаниас 750-иас дээш паундын авлагатай этгээд төлбөр төлөх 
цаг хугацаа болсон үеэс компанийн бүртгэлтэй оффист бичгээр шаардлага 
хүргүүлснээс хойш 3 долоо хоног өнгөрсөн боловч төлөөгүй;
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б) Компанийн болзошгүй болон ирээдүйн гэх мэт бүх өр төлбөрийн нийт 
дүн нь компанийн өөрийн хөрөнгийн үнийн дүнгээс давсан гэдгийг шүүхэд 
нотолсон бол гэж заажээ.7

•	 АНУ-ын Дампуурлын хуульд компани, аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд 
“төлбөрийн чадваргүй” байдлыг “шударга” үнэлгээгээр, тухайн компанийн 
өр төлбөр нь эд хөрөнгөөс нь давсан санхүүгийн нөхцөл байдал” гэж 
тодорхойлоод, харин орон нутгийн засаг захиргаа, өөрөө удирдах 
байгууллагын хувьд “өр төлбөрөө цаг хугацаанд нь төлөөгүй бол” гэсэн 
мөнгөн урсгалын тодорхойлолтыг авч хэрэглэжээ.

•	 БНГУ-ын Дампуурлын тухай хуулийн 17 дугаар зүйлд өр төлбөрөө цаг 
хугацаанд нь төлөх чадваргүй болсныг дампуурлын хэрэг үүсгэх үндэслэл 
гэж заасан бөгөөд, мөн хуулийн 19 дүгээр зүйлд мөн өр төлбөр, өөрийн 
хөрөнгөөс давсан байхыг дампуурлын хэрэг үүсгэх бас нэг үндэслэл гэж 
нэмж заажээ. Гэхдээ компани өөрийн хөрөнгөөс давсан өр төлбөртэй 
хэдий ч цаашид үйл ажиллагаа явуулах боломж магадлал өндөр бол 
дампуурлын хэрэг үүсгэхгүй бөгөөд өр төлбөрийг тооцохдоо хувьцаа 
эзэмшигчээс олгосон зээл зэрэг, дарааллын хувьд доогуур өр төлбөрийг 
хасаж тооцох юм.

•	 Япон улсын Дампуурлын хуульд “төлбөрийн чадваргүй болох”, “өр төлбөр 
хэтрэх” гэсэн 2 ойлголт хэрэглэжээ. “Төлбөрийн чадваргүй болох” гэдгийг 
төлөх хугацаа нь болсон өр төлбөрөө ерөнхийд нь, үргэлжлүүлэн төлөх 
чадваргүй болсон бол гэж тодорхойлжээ. Харин “өр төлбөр хэтрэх” гэдэг 
нь дээр дурдсан балансын тодорхойлолт буюу компанийн өр төлбөр 
өөрийн хөрөнгөөс нь давсан нөхцөл байдлыг хэлж байгаа болно.

•	 БНСУ-ын Дампуурлын хуульд өр төлбөрөө цаг хугацаанд нь төлөх 
чадваргүй болсныг төлбөрийн чадваргүйд тооцох гол үндэслэл гэж заасан 
бөгөөд, мөн өр төлбөр нь өөрийн хөрөнгөөс давахыг компани, хуулийн 
этгээдийн хувьд төлбөрийн чадваргүйд тооцох үндэслэл байхаар заажээ.

Эцэст нь дүгнэхэд олон улсын практикт болон Монгол улсын өнөөгийн эрх зүйн 
зохицуулалтаар дампуурлын хэрэг үүсгэх гол үндэслэл нь “төлбөрийн чадваргүй 
болох” байдал байна. 

Дампуурлын давуу ба сул тал. Хуулийн этгээд дампуурсны улмаас олон хүн 
ажилгүй болох, харилцагч зарим тал өр төлбөрөө бүрэн авч чадахгүйд хүрэх, зах 
зээл дэх өрсөлдөгчдийн тоо цөөрөх, ингэснээрээ зах зээлийн нийлүүлэлт буурах 
зэрэг сул тал, сөрөг үр дагавартай. 

Гэхдээ удирдлага зохион байгуулалт муугаас дампууралд хүрсэн хуулийн 
этгээдийг өөрчлөн байгуулж, дахин хөрөнгөжүүлэх, шудрага бус гэрээ хэлцлийг 
илрүүлж хуулийн дагуу арга хэмжээ авах боломж олгодог, төлбөрийн чадваргүй 

7 Insolvency Act 1986, Section 123 (Part IV, Chapter VI), p. 68.
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атлаа хэлбэр төдийгөөр оршин тогтнож харилцагчдыг төөрөгдүүлж байдаг 
байгууллагыг татан буулгаснаар эдийн засгийг цэвэршүүлдэг зэрэг давуу талтай 
юм.

1.3	ДАМПУУРАЛД	НӨЛӨӨЛДӨГ	ХҮЧИН	ЗҮЙЛС	

Тухайн бизнесийн байгууллагын удирдлагын үйл ажиллагааны дутмаг 
байдал, хэт нүсэр бүтэц, санхүүгийн хангалтгүй зохицуулалт, үр ашиггүй зардал, 
үйлдвэрлэлийн өндөр өртөг зэрэг нь санхүүгийн хүндрэлийн эхлэл болдог. 

Тухайн компанийн орлого маш бага эсвэл сөрөг утгатай болсон тохиолдолд 
санхүүгийн хүндрэл, үйл ажиллагааны алдагдалд орж эхлэхэд тухайн компанийн 
зах зээлийн үнэ цэнэ буурч эхэлдэг. 

Мөн санхүүгийн хүндрэл нь улс орны эдийн засгийн байдалтай хамааралтай. 
Улс орны эдийн засаг уналтад ороход борлуулалт буурч компани үйл ажиллагааны 
тогтмол зардлаа нөхөх чадваргүй болно. 

Санхүүгийн хүндрэлийн дараагийн үе шат нь тухайн этгээд төлбөл зохих 
төлбөрөө хугацаанд нь төлөх чадваргүй болж байгаагаар илэрдэг. Энэ үед хэдийгээр 
компанийн хөрөнгө өр төлбөрөөсөө их байх боловч хөрвөх чадварын хямралд 
орсон байдаг. Компанийн өр төлбөр нь компанийн хөрөнгийн зах зээлийн үнэ 
цэнээс их болоход компани дампуурч эхэлнэ. Дампуурч буй компанийн хувьцаат 
капитал сөрөг тэмдэгтэй болсон байдаг. Учир нь компанийн тайлан балансанд 
хөрөнгө ба эх үүсвэрийн хэмжээ тэнцүү байх ёстой атал нийт хөрөнгийн хэмжээнээс 
давсан их өр төлбөртэй болсноор дампуурах эх үүсвэр тавигддаг.

Компанийн үйл ажиллагааны мөчлөг. Компанийн үйл ажиллагааны мөчлөг 
нь компанийг санхүүгийн хүндрэлд хүргэх шалтгаан болдог. Компанид эхлэл, өсөлт, 
хөгжилт, бууралтын мөчлөг байдаг. Компанийн удирдлага энэ бүхнийг анхаарч 
судалгаа шинжилгээ хийх, шинэ бүтээгдэхүүн бий болгох, нэгдэх хорших зэргээр 
өсөлт ба хөгжлийн үе шатыг уртасгах шаардлагатай. Үр ашигтай төлөвлөлт нь 
үйл ажиллагааны бууралтыг хойшлуулж санхүүгийн хүндрэлээс зайлсхийх боломж 
олгодог.

1.4	 ДАМПУУРЛЫГ	АНГИЛАХ	НЬ

Нэг. Дампуурлын хэрэг үүсгэхээр хандсан субьектээр нь сайн дурын буюу 
voluntary bankruptcy, сайн дурын бус буюу involuntary bankruptcy гэж хоёр ангилна. 

1. Сайн дурын дампуурал гэдэг нь төлбөрийн чадваргүй болсон учир 
дампуурсанд тооцохыг хүсч тухайн хуулийн этгээд шүүх болон харилцагч 
талдаа өөрөө мэдэгдэж дампуурлын процесс эхлүүлэхийг хэлнэ. Сайн 
дурын дампуурлыг төлбөрийн чадваргүй болсон хуулийн этгээд болон 
нэхэмжлэгчдийн хоорондын сайн дурын хэлцлийн үндсэн дээр 
хэрэгжүүлж болно. Барууны орнуудад зөвхөн нөхөрлөл, компанийн 
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хувьд bankruptcy petition буюу дампуурах өргөдөл /хүсэлтээ/ гаргаж 
болдог ХЭАА, төмөр замын болон даатгалын компани, банк сайн дураар 
дампуурдаггүй. Даатгалын болон банкны дампуурлын ажиллагааг тусгай 
хуулиар зохицуулдаг байна.

2. Сайн дурын бус дампуурал гэдэг нь тухайн хуулийн этгээд төлбөрийн 
чадваргүй буюу төлбөрийн чадваргүй учир үүргээ гүйцэтгэхээс татгалзсан 
гэж үзэж, түүнийг дампуурсанд тооцуулахаар харилцагч нар нь шүүхэд 
нэхэмжлэл гаргахыг ойлгоно. Дампуурсанд тооцох дампууруулах процесс 
нь шүүхийн шийдвэрийн дагуу явагддаг хуульчлагдсан нарийн төвөгтэй 
ажиллагаа юм. Энэ нь товчоор хэлбэл хуульд заасан аргаар хуулийн 
этгээдийг дампууруулах процесс юм. 

Хоёр. Дампуурч байгаа субьектээр нь хувь хүний болон хуулийн этгээдийн 
дампуурал гэж ангилна.

Дампуурлын тухай Монгол улсын хуулиар дампуурсанд тооцогдох этгээд буюу 
хариуцагч нь төлбөрийн чадваргүй болсон нөхөрлөл, хоршоо, компани, төрийн 
болон орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар, үүнээс гадна хуулийн этгээдийн эрх 
бүхий төрийн бус байгууллага байдаг бөгөөд одоогийн хууль тогтоомжид хувь хүн 
дампуурлын субьект байх зохицуулалт хараахан ороогүй байна.

Харин олон улсад хувь хүн төлбөрийн чадваргүй болох улмаар үүрэг 
гүйцэтгүүлэгчдийн шаардлагыг хангахын тулд байгаа эд хөрөнгийг нь хуваарилах, 
нэхэмжлэлийн хэмжээг багасгах зарим үүргээс чөлөөлөх зэрэг зохицуулалтыг 
хуульчилсан байдаг. Тухайлбал АНУ-д 100000 доллараас доошгүй өр төлбөрөө 
барагдуулж чадахгүй байгаа хувь хүнийг дампуурсанд тооцуулахаар шүүхэд 
ханддаг байна.

Ихэнх улс оронд хувь хүнийг төлбөрийн чадваргүй гэж үзэн дампуурсанд 
тооцохдоо зөвхөн “cash flow” буюу өр төлбөрөө цаг хугацаанд төлж чадахгүй 
болсон ойлголтыг хэрэглэдэг бол хуулийн этгээдийн дампууралд “cash flow” буюу 
өр төлбөрөө цаг хугацаанд төлж чадахгүй болсон, мөн “balance sheet insolvency” 
буюу өр төлбөр нь өөрийн хөрөнгөөс хэтэрсэн гэдэг ойлголтыг давхар хэрэглэдэг.

Гурав. Дампуурлын процессийг хэрэгжүүлэх хэлбэрээр нь үйл ажиллагааг нь 
зогсоох буюу татан буулгах, дахин хөрөнгөжүүлэх гэж 2 ангилж болно.

Дөрөв. Хуулийн этгээдийн дампуурал бий болох хүчин зүйлээр нь:
 – Хуулийн этгээдээс шалтгаалахгүйгээр урьдчилан тооцоолох боломжгүй, 

нөхцөл байдлаас үүсэх дампуурал. Үүнд үнийн өсөлт, инфляци, эдийн 
засгийн хямрал, улс төрийн тогтворгүй байдал, гэнэтийн болон давагдашгүй 
хүчин зүйлийн нөлөө зэрэг хүчин зүйл нөлөөлнө.

 – Хуулийн этгээдээс өөрөөс нь шалтгаалах, урьдчилан тооцоолох боломжтой 
нөхцөл байдалд болгоомжгүй хандсанаас үүсэх дампуурал. Үүнд хуулийн 
этгээдийн удирдлага, зохион байгуулалт, стратегийн алдаатай бодлого, 
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тооцоо судалгаагүй, эрсдэлтэй үйл ажиллагаа явуулах, алдагдалтай 
нөхцлөөр гэрээ хэлцэл байгуулах зэрэг хүчин зүйл нөлөөлнө.

 – Санаатайгаар дампууруулах. Эрүүгийн хуулийн 165 дугаар зүйлийн 165.1-д 
“Аж ахуйн нэгжийг түүний эзэн буюу эрх баригч шунахайн буюу хувийн 
бусад сэдэлтээр санаатайгаар төлбөрийн чадваргүй болгосны улмаас их 
хэмжээний хохирол учирсан бол хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 
тавин нэгээс нэг зуу дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр 
торгох, эсхүл гурван жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэх”-ээр заасан. 
Энэ хуулийн этгээдийг дампууруулах удирдлага буюу хувь хүний санаатай 
үйлдлээр илэрнэ.

 – Зохиомол дампуурал. Эрүүгийн хуулийн 165 дугаар зүйлийн 165.2-т “Аж 
ахуйн нэгжийг түүний эзэн буюу эрх баригч шунахайн буюу хувийн бусад 
сэдэлтээр санаатайгаар зээлийн өр төлөхийг хойшлуулах, түүнийг төлөх 
нөхцөлийг хөнгөрүүлэх, зээлийн өрийн хүүг багасгах, эсхүл төлөхгүй 
байхын тулд төлбөрийн чадваргүй болсон гэж харилцагч талд мэдэгдэх, 
дампуурлын хэрэг үүсгэх хүсэлт гаргах зэргээр зохиомлоор дампууруулсны 
улмаас бусдад онц их хэмжээний хохирол учирсан бол тодорхой 
албан тушаал эрхлэх, үйл ажиллагаа явуулах эрхийг гурван жил хүртэл 
хугацаагаар хасч гурваас дээш таван жил хүртэл хугацаагаар хорих ял 
шийтгэх”-ээр заасан.

1.5	ДАМПУУРАЛ	ТҮҮНД	АВАХ	АРГА	ХЭМЖЭЭ

Нэг. Сайн дурын хэлцлийн үндсэн дээр дампуурлын процессийг 

хэрэгжүүлэх. 
Төлбөрийн чадваргүй болсон хуулийн этгээдийн хувьд хамгийн эхний арга 

хэмжээ бол сайн дурын хэлцэл юм. Хуулийн этгээд төлбөрийн чадваргүй болсон 
буюу дампуурсан тохиолдолд нэхэмжлэгчдтэй сайн дурын хэлцэл хийж болно. 

Энэ нь хуулийн дагуу хуулийн этгээдийг дампууруулахад гардаг олон зардлаас 
зайлсхийх боломжийг олгоно. 

Энэ үйл ажиллагааг төлбөрийн чадваргүй болсон хуулийн этгээд өөрөө зохион 
байгуулах ба эндээс тухайн хуулийн этгээд цаашид үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэх, 
эсвэл бүрмөсөн зогсоох эсэх нь шийдэгдэнэ. 

Сайн дурын хэлцлийг төлбөрийн чадваргүй болсон компанийн нэхэмжлэгчдийн 
хурлаас нэхэмжлэгчдийн зөвлөлийг сонгон байгуулж компанийн одоогийн байдалд 
дүн шинжилгээ хийж, цаашдын үйл ажиллагааны төлөвийг хэлэлцэх хэлбэрээр 
хэрэгжүүлдэг.

Төлбөрийн чадваргүй болсон хуулийн этгээдийн нэхэмжлэгчдийн хувьд 
дараах 2 сонголт байна.
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1-рт: Хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг сайн дурын хэлцлийн үндсэн дээр 
дэмжин үргэлжлүүлэх. 

Төлбөрийн чадваргүй хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд нэхэмжлэгчид 
зохих дэмжлэг үзүүлснээр дахин хэвийн байдалд орох боломжтой тохиолдолд ийм 
шийдвэр гаргана. Тухайн хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг цаашид үргэлжлүүлсэн 
тохиолдолд нэхэмжлэгчид өр төлбөрөө бүрэн гаргуулж авах боломж харьцангуй 
их байх бөгөөд үүнийг хэрэгжүүлэх дараах стратегиуд байдаг. Тухайлбал, 

 – Өргөтгөл хийх стратеги буюу нэхэмжлэгчид компанийн үйл ажиллагааг 
өргөтгөн явуулж шууд биш боловч аажимдаа бүх төлбөрөө бүрэн төлүүлж 
авах боломжийг олж авах арга;

 – Нэхэмжлэгчдийн хэрэгжүүлж болох өөр нэг стратеги нь хуулийн этгээдийн 
үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэн явуулах боловч нэхэмжлэгчид авах ёстой өр 
төлбөрийг зөвхөн хэсэгчилсэн байдлаар хувь тэнцүүлэн авах тохиролцоонд 
хүрэх арга;

 – Нэхэмжлэгчдийн хороо бүх зээлдүүлэгчдийн өр төлбөрийг төлж дуустал 
нь тухайн хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж зохицуулалт 
хийх арга;

 – Хариуцагчийг өөрчлөн байгуулж дахин хөрөнгөжүүлэх арга.
2-рт: Хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг сайн дурын хэлцлийн үндсэн дээр 

зогсоох.
Нэхэмжлэгчдийн хороо компанийн үйл ажиллагаанд шинжилгээ хийж үр 

дүнг хэлэлцээд компанийн үйл ажиллагааг зогсоох нь цорын ганц арга зам гэсэн 
дүгнэлтэнд хүрэх тохиолдол түгээмэл байдаг. 

Хэрэв төлбөрийн чадваргүй болсон хуулийн этгээд дампуурлаа хүлээн 
зөвшөөрвөл хуулийн дагуу арга хэмжээ авах шаардлагагүй бөгөөд энэ тохиолдолд 
бүх нэхэмжлэгчид өр төлбөрөө харьцангуй ахиу хувиар түргэн хугацаанд авах 
боломжтой болно. 

Хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг сайн дурын хэлцлийн үндсэн дээр зогсоож 
байгаа тохиолдолд бүх нэхэмжлэгчдийн өр төлбөрийг төлж дуустал хувьцаа 
эзэмшигчид ямар нэгэн хувь хөрөнгө эргүүлэн авах боломжгүй бөгөөд энэ 
тохиолдолд нэхэмжлэгчдийн зөвлөгөөнөөс хөрөнгө эзэмшлийн эрхийг шилжүүлж 
компанийн хөрөнгө активийг зарж борлуулах асуудлыг хариуцах гуравдагч 
этгээдийг томилно. Энэ нь үл хөдлөх хөрөнгийн товчоо, хөрөнгийн худалдааны 
нийгэмлэг, траст гэх мэт санхүүгийн үйлчилгээ эрхэлсэн байгууллагууд байдаг. 

Эдгээр нь хөрөнгийг боломжит хамгийн өндөр үнээр зарах үүрэг хүлээх ба 
итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч маягаар ажиллана. Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч активуудыг 
зарж борлуулснаас орсон орлогыг зээлдүүлэгчид, нэхэмжлэгчид өр төлбөрөө 
төлүүлж авсныг гэрчлэх баримтад гарын үсэг зурснаар дуусгавар болно. 
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Хоёр. Хуульд заасан аргаар хуулийн этгээдийг дампууруулах процессыг 

хэрэгжүүлэх арга. 
Сайн дураараа дампуурлаа хүлээн зөвшөөрөөгүй тохиолдолд төлбөрийн 

чадваргүй болсон хуулийн этгээдийг нэхэмжлэгчдийн нэхэмжлэлээр хуулийн дагуу 
дампууруулж болно. Дампууруулах процессыг хэрэгжүүлэхдээ тухайн хуулийн 
этгээдийн үйл ажиллагааг өөрчлөн байгуулах эсвэл бүрмөсөн зогсоох буюу татан 
буулгах гэсэн 2 шийдвэрийн аль нэгийг гаргана. 

1-рт: Төлбөрийн чадваргүй хуулийн этгээдийг өөрчлөн байгуулах 
/дахин хөрөнгөжүүлэх/. Төлбөрийн чадваргүй хуулийн этгээдийн үйл 
ажиллагааг нөхөн сэргээж тодорхой үр дүнд хүрэх бага боловч найдвар байгаа 
тохиолдолд нэхэмжлэгчид тухайн хуулийн этгээдийг бүрмөсөн дампууруулахаас 
аль болох зайлсхийж, түүний үйл ажиллагаанд өөрчлөн байгуулалт хийх /дахин 
хөрөнгөжүүлэх/ замаар дахин сэргээх боломжийг эрэлхийлнэ. 

Хуулийн дагуу төлбөрийн чадваргүй болсныг тогтоож өөрчлөн байгуулалт хийх 
/дахин хөрөнгөжүүлэх/ 2 арга зам байдаг. 

 – Тухайн хуулийн этгээд сайн дураараа өөрчлөн байгуулалт хийх /дахин 
хөрөнгөжүүлэх/ хүсэлтээ шүүхэд гаргах,

 – Гадны этгээдүүд буюу нэхэмжлэгчид албан журмаар өөрчлөн байгуулалт 
хийх /дахин хөрөнгөжүүлэх/ нэхэмжлэлийг шүүхэд гаргаж болох бөгөөд 
хуульд заасан тодорхой нөхцлийг үндэслэл болгоно.

Өөрчлөн байгуулалтыг дараах 5 үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ. 
I. Дампуурлын хуулийн дагуу өөрчлөн байгуулалт хийх хүсэлтийг шүүхэд 

хандаж гаргана. Хэрэв энэ хүсэлтийг нэхэмжлэгчид гаргасан бөгөөд 
хариуцагч хуулийн этгээд эсэргүүцсэн тохиолдолд шүүх хэргийг хэлэлцэж, 
тухайн хуулийн этгээд үнэхээр төлбөрийн чадваргүй болсон эсэхийг 
тогтооно.

II. Төлбөрийн чадваргүй болсон нь шүүхээр тогтоогдвол дампуурлыг зарлах 
бөгөөд нэхэмжлэгчдийн хүсэлтээр итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг томилж 
болно. Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилоогүй бол төлбөрийн чадваргүй 
болсон хуулийн этгээд шүүхийн хяналтын дор өөрчлөн байгуулалтын үйл 
ажиллагааг өөрөө эрхлэн явуулна.

III. Төлбөр хариуцагч хуулийн этгээд өөрчлөн байгуулалтын /дахин 
хөрөнгөжүүлэх/ иж бүрэн төлөвлөгөөг гаргаж шүүхэд танилцуулна. 
Төлөвлөгөөг шүүх хэлэлцэж үнэлгээ өгч, зөвшөөрөн батлах эсвэл татгалзах 
шийдвэр гаргана.

IV.  Шүүхээс өөрчлөн байгуулалт хийх /дахин хөрөнгөжүүлэх/ төлөвлөгөөг 
хэрэгжих үндэслэлтэй гэж үзээд зөвшөөрөн баталсан тохиолдолд тухайн 
хуулийн этгээдийн зээлдүүлдэгчид ба хувьцаа эзэмшигчдийн зөвлөгөөнөөр 
нарийвчлан хэлэлцээд хэрэгжүүлэх шатанд орно. 
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V. Өөрчлөн байгуулалтын төлөвлөгөөг шүүхээр хэлэлцэж баталсны дараа 
төлөвлөгөөг хэлэлцэхэд оролцсон талууд зардлын тайлан гаргана. Шүүх 
уг тайланг үндэслэлтэй гэж үзвэл төлбөр хариуцагч тогтоосон хугацааны 
дотор нэхэмжлэгчдийн өмнө хүлээх үүргийг гүйцэтгэх үүрэг хүлээнэ. 

2-рт: Төлбөрийн чадваргүй хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг бүрмөсөн 
зогсоох буюу татан буулгах. Эрх бүхий этгээдээс дахин хөрөнгөжүүлэх төлөвлөгөө 
ирээгүй, ирсэн боловч шүүх түүнийг батлаагүй эсвэл төлөвлөгөөг биелүүлэх 
боломжгүй бол шүүх хариуцагчийг дампуурсанд тооцож татан буулгах тухай 
шийдвэр гаргаж энэ тухай нийтэд мэдээлнэ. 

Энэ тохиолдолд хэрэг гүйцэтгэгч нь эд хөрөнгийн тооллого явуулж, дуудлага 
худалдааг зохион байгуулан мөнгөн хөрөнгийг Иргэний хуулийн 32 дугаар зүйлд 
заасан дарааллын дагуу нэхэмжлэгчдэд хуваарилах ажиллагааг явуулна.

Шүүх тухайн хуулийн этгээдийн төлбөрийн чадваргүй болсныг тогтоож 
өөрчлөн байгуулалт хийх боломжгүй гэж үзсэн тохиолдолд дампуурлыг зарлаж 
үйл ажиллагааг нь зогсоож, дуусгавар болгох шийдвэр гаргаж дампуурлын хэргийг 
эрхлэх хэрэг итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг томилно. 

Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч тухайн хуулийн этгээдийн хөрөнгө активыг 
хяналтандаа авч зээлдүүлэгчид, нэхэмжлэгчдийн эрх ашгийг хамгаална.

Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч компанийн хөрөнгийг худалдан борлуулаад олсон 
орлогыг хуваарилна. Нэхэмжлэгчдийн төлбөрийн шаардлагыг хангахын өмнө 
баталгаа, барьцаат зээлдүүлэгчид байгаа эсэхийг тодорхойлно. 

Тодорхой хөрөнгө зааж барьцаа гаргасан зээлдүүлэгчдийн төлбөрийн тухайн 
хөрөнгийг зарж борлуулсан орлогоос эхний ээлжинд гүйцэтгэнэ. Хөрөнгийг 
борлуулсны орлого, барьцаат зээлдүүлэгчдийн төлбөрийг гүйцэтгэхэд хүрэлцэхгүй 
бол төлбөрийн үлдсэн хэсгийг ердийн зээлдүүлдэгчийн өр төлбөртэй нэгэн адил 
хувь тэнцүүлэх замаар тооцож олгоно. 

Барьцаат зээлдүүлэгчдийн барьцаа хөрөнгийг зарж борлуулсан орлого, 
төлөх ёстой төлбөрийн хэмжээнээс давсан тохиолдолд давсан орлогыг ердийн 
зээлдэгчдийн төлбөрийг гүйцэтгэхэд зориулна.

1.6	 САНХҮҮГИЙН	БАЙГУУЛЛАГЫН	ДАМПУУРАЛ

Санхүүгийн байгууллагын тухай ойлголт.
Санхүүгийн байгууллага гэдэг нь санхүүгийн үйлчилгээ эрхэлдэг санхүүгийн 

зуучлагчдыг хэлэх бөгөөд тэдгээрт арилжааны банкууд болон бусад санхүүгийн 
үйлчилгээ эрхэлж буй компаниуд хамаарагдана. Санхүүгийн байгууллагууд нь 
зээл олгох, бэлэн мөнгийг удирдах, хөрөнгө хүрэлцээг тодорхойлох, засгийн 
газрын бодлогыг хэрэгжүүлэхэд оролцох, зээлийн хүүгийн нормыг тогтоох зэрэг 
олон талт үйл ажиллагаа явуулдаг. Арилжааны банкууд болон бусад санхүүгийн 
байгууллагууд нь мөнгөн хөрөнгө ашиглагч болон мөнгөн хөрөнгийг нийлүүлэгч 
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хоёрыг холбож өгдөг санхүүгийн зуучлагчид юм. Санхүүгийн зуучлагчдыг дотор нь 
банк болон банк бус санхүүгийн байгууллага гэж 2 ангилдаг.

Санхүүгийн зуучлагчид бол ашиглагдаагүй илүүдэлтэй байгаа мөнгөн 
хөрөнгийг бизнесийн байгууллагуудад шаардлагатай хөрөнгийн эх үүсвэр олж 
өгөхөд туслалцаа дэмжлэг үзүүлдэг санхүүгийн байгууллага юм. Мөнгөн хөрөнгө 
илүүдэлтэй байгаа өрх гэр, бизнесийн байгууллагууд илүүдэл мөнгөн хөрөнгөө 
хадгаламж эсвэл үнэт цаасны хэлбэрээр санхүүгийн зах зээлд байршуулдаг. Ингэж 
хуримтлагдсан хөрөнгө нь хөрөнгийн эх үүсвэр шаардлагатай Засгийн газар, 
бизнесийн байгууллагуудад зээл болж очдог. Энэхүү санхүүгийн зуучлалын үйл 
ажиллагааг арилжааны банк, хадгаламж зээлийн хоршоо, даатгалын компани, 
хөрөнгө оруулалтын банк зэрэг санхүүгийн байгууллагууд явуулдаг. Санхүүгийн зах 
зээлийн эдгээр үйл ажиллагаа нь хөрөнгө оруулалтын, хадгаламж болон зээлийн 
хүүгээр зохицуулагддаг.

Санхүүгийн байгууллагуудын ангилал.

1. Арилжааны банк
Арилжааны банк нь санхүүгийн томоохон зуучлагчдын нэг юм. Иргэд 

байгууллагууд гар дээр байгаа илүүдэл мөнгийг хадгаламж хэлбэрээр төвлөрүүлэн 
мөнгө дутагдалтай байгаа иргэд, хуулийн этгээдүүдэд зээл олгодог. Арилжааны 
банкны үйл ажиллагаа шинээр эрхлэн явуулахад төв банкнаас зөвшөөрөл авах 
ёстой бөгөөд үүний тулд тодорхой дүрмийн санг бүрдүүлэх ёстой. Арилжааны 
банкуудын үйл ажиллагаа нь бизнесийн бусад байгууллагуудаас ялгагдах хэд 
хэдэн онцлогтой. Тухайлбал: Банкны хөрөнгийн эх үүсвэрийн дийлэнх хэсэг нь 
бусдаас татан төвлөрүүлсэн хөрөнгө хадгаламж, харилцах данс байдаг, эрсдэл 
харьцангуй өндөртэй, үйл ажиллагаа нь харилцагчдын харилцан итгэлцэл дээр 
тогтдог, мөнгөний бодлого хэрэгжүүлэхэд гол суваг нь болж өгдөг, эдийн засгийн 
өсөлтийг урамшуулдаг зэрэг онцлогтой. 

2. Хадгаламж зээлийн хоршоо
Энэ нь гишүүдээсээ хадгаламж авч төвлөрүүлэн, гишүүддээ эргүүлэн зээл олгох 

үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага юм. Хадгаламж зээлийн хоршоо нь дүрмийн 
сангаа гишүүдийнхээ хувь нийлүүлсэн хөрөнгөөр бүрдүүлдэг бөгөөд өөрийн 
гишүүддээ зээл олгох үйл ажиллагаа явуулдаг.

3. Даатгалын компани
Амь насны даатгалын компани нь даатгалын хураамж орлогынхоо нэг хэсгийг 

хувьцаа, бонд, үл хөдлөх хөрөнгө, барьцаат зээлийн хэлбэрээр байршуулж, 
хөрөнгө оруулах замаар түүнээсээ ашиг олох зорилготой үйл ажиллагаа явуулдаг.

4. Хамтын сан
Хадгалуулагч, хувь нийлүүлэгчдийн хөрөнгөөс бүрдсэн сан юм. Энэ нь хувьцаа, 
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бонд худалдан авах эсвэл богино хугацаат зээл олгох зэрэгт ашиглагддаг мөнгөн 
хөрөнгийн нөөц буюу сан юм. Хамтын сангийн зорилго нь үнэт цаас гаргаж худалдах 
болон төрөл бүрийн үнэт цаас худалдан авах замаар хөрөнгө эзэмшигчдийн хамтын 
хөрөнгө оруулалтыг удирддаг.

5. Хөрөнгө оруулалтын банк
Хөрөнгө оруулалтын төрөл бүрийн үнэт цааснуудыг тараан байршуулах 

замаар, бизнесийн байгууллагуудад санхүүжилтийн эх үүсвэр олж авахад нь 
зуучилдаг байгууллага юм. Энэ нь үнэт цаас гаргагчаас үнэт цааснуудыг бөөнөөр 
нь хөнгөлөлттэй үнээр худалдан аваад хөрөнгө оруулагчдад зах зээлийн үнээр нь 
арилжаалдаг. Хөрөнгө оруулалтын банк нь үнэт цаасыг худалдан борлуулахад 
зуучлахаас гадна үнэт цаас худалдан авч хөрөнгө оруулалт хийх, үнэт цаас гаргана. 

6. Тэтгэвэрийн сан
Өөрийн ажиллагсдын ирээдүйн хэрэгцээнд зориулан арилжааны банк эсвэл 

даатгалын компаниудад байршуулж буй мөнгөн хөрөнгийн нөөц юм. Зах зээл 
хөгжсөн орнуудад тэтгэвэрийн санг урт хугацаат санхүүжилтэд тухайлбал, урт 
хугацаат орон сууцны зээлд ашигладаг. Тэтгэвэрийн сан нь тэтгэвэрийн даатгалд 
даатгуулагчдын төлсөн даатгалын шимтгэлээс бүрдэх бөгөөд түүнийг өсгөх 
зорилгоор урт хугацаат хөрөнгө оруулалтад бага хүүтэй эрсдэл багатай үнэт цаас 
хэлбэрээр байршуулдаг.

7. Үнэт цаасны компани
Үнэт цаасны компани нь төрөл бүрийн үнэт цааснуудыг худалдан борлуулахад 

зуучилдаг, энэ талаар мэргэшсэн байгууллага болно. Энэ нь үнэт цаасны талаар 
мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, үнэт цаасны захиалга авах, захиалгыг биелүүлэх зэргээр 
үйл ажиллагаа явуулна. 

АРИЛЖААНЫ БАНК
Хууль эрх зүйн болон эдийн засаг, санхүүгийн орчин бүрэлдэхийн хэрээр 

арилжааны банкууд байгуулагдаж, 1992 оны 12 сар гэхэд 11 банк, 1996 онд 13 банк 
ажиллаж байсан бол 2015 оны байдлаар 14 банк үйл ажиллагаа явуулж байна.

1990-ээд оны дунд үе хүртэл инфляцийн түвшин өндөр байсан учир арилжааны 
банкны зээлийн хүүгийн хувь бас нэмэгдэж, зээл нь үйлдвэрлэлийг биш түргэн 
эргэлттэй худалдаа үйлчилгээ зэрэг салбарыг тэтгэх болж энэ нь эргээд банкыг 
эрсдэлд оруулсан. Үйлдвэрийн салбар уналтанд орсноор банкууд найдвартай эх 
үүсвэргүй болж богино хугацаатай, өндөр хүүтэй зээлээр аргацаах болсон. Сүүлийн 
20-иод жилд 18 банк дампуурч өөр хоорондоо нэгдэж иржээ. 

Банк гэдэгт Монгол банкнаас олгосон тусгай зөвшөөрөлтэйгээр үйл ажиллагаа 
эрхэлдэг, хувь нийлүүлэгчийн оруулсан хөрөнгөөр бүрдсэн дүрмийн сантай, 
хувь нийлүүлэгчид нь оруулсан хөрөнгийнхөө хэмжээгээр санхүүгийн хариуцлага 
хүлээдэг, бусдын мөнгөн хөрөнгийг хуримтлуулан хадгалж, өөрийн нэрийн өмнөөс 
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зээл олгох, төлбөр тооцоо зэрэг зуучлалын ажил үйлчилгээ үзүүлэх, ашгийн төлөө 
үйл ажиллагаа явуулдаг хуулийн этгээдийг ойлгоно.

Ашгийн төлөө үйл ажиллагаа явуулдгаараа бизнесийн байгууллагуудын нэгэн 
адил боловч банк нь итгэлцэл дээр суурилсан эмзэг харилцаан дээр оршин тогтнодог 
харьцангуй эрсдэл ихтэй салбар юм. Банкны бизнес нь дараах онцлогтой.

•	 Харилцан итгэлцэл дээр явагддаг
•	 Олон нийтийн хараа хяналтын доор явагддаг
•	 Төрийн зохицуулалтанд байх зайлшгүй шаардлагатай
•	 Банкны бүтээгдэхүүн нь биет бус байдаг
•	 Бусдын эрсдлийг өөртөө хүлээх замаар үйл ажиллагаагаа явуулдаг
•	 Харилцагч олонтой байдаг
Эдгээрээс дүгнэхэд банкны бизнес нь өндөр эрсдлийг сөрөн нэг талд ашиг 

ихтэй амжилттай ажиллаж нэр хүндээ өсгөх, нөгөө талд эрсдлийн өмнө банк 
дампуурах асуудал байдаг.

Компаний ашиг орлого маш бага эсвэл сөрөг утгатай болсон, үйл ажиллагааны 
алдагдалд орж эхлэхэд компаний үнэ цэнэ буурдаг. Санхүүгийн хүндрэлийн 
дараагийн үе шат нь компани төлбөл зохих төлбөрөө хугацаанд нь төлөх чадваргүй 
болж буй байдлаар дампуурал илэрдэг бол арилжааны банкны хувьд ерөнхийдөө 
төлбөрийн чадваргүй болох үзэгдлээр илэрдэг.

Банкны төлбөрийн чадвар гэдэг нь явцуу утгаараа харилцагч, хадгаламж 
эзэмшигчдийн мөнгийг анхны шаардлагаар хүссэн үед нь хүссэн дэвсгэртээр 
нь өгөх чадвар бөгөөд арай өргөн утгаараа дээрх чадвараас гадна найдвартай 
харилцагчдаа хүссэн хэмжээний зээл олгох чадварыг хэлнэ.

Арилжааны банк төлбөрийн чадваргүй болсны улмаас тухайн банкаар 
үйлчлүүлэгчид, харилцагчид, бусад бизнесийн байгууллагын эрх ашигт хохирол 
учруулах, хохирол учруулж болзошгүй тохиолдолд харилцагчдын эрх ашгийг 
хамгаалах зорилгоор банкыг татан буулгах, үйл ажиллагааг нь зогсоох явцыг 
банкны дампуурал гэдэг.

Банкны дампуурлын шатанд ирэхэд үүсэх гурван гол нөхцөл байдаг.
1. Активын өртөг алдагдал
2. Хөрвөх чадваргүй болох
3. Үндсэн үйл ажиллагаанаас алдагдалд орох

Активын алдагдал
 – Зээл болон түүний хүү хугацаандаа төлөгдөхгүй байх

Банкны хүчирхэг оршин тогтнох үндэс нь үр ашигтай, чанартай зээлийн багцыг 
бүрдүүлж тогтвортой өсөлтийг хангахад чиглэгдэнэ. Манай улс 2 банкны шатлалт 
системд шилжснээс хойш 17 банк үйл ажиллагаагаа зогсоосон байна. Эдгээр банк 
дампуурах болсон нийтлэг шалтгаан нь судалгаа шинжилгээгүйгээр зээл олгож 
байснаас зээлийн чанар муудаж төлбөрийн чадварт муугаар нөлөөлсөн байна. 
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Банк олгосон зээлийн багцаа хугацаа, чанар, зорилго, төрөл, тэдний хүлээх эрсдэл, 
зээлээ эргэн төлөх чадвар зэргээс нь шалтгаалж ангилж үздэг.

Банк олгосон зээлийнхээ үлдэгдлийг 
 – Хугацаандаа байгаа хэвийн зээл
 – Чанаргүй зээл гэж ангилна.

Энэ зээлээс чанаргүй зээл нь зээлийн гэрээгээр тохирсон хугацаа нөхцөл 
зөрчигдсөн, зээл төлөх этгээд татан буугдсан, төлбөрийн чадваргүй болсон, нас 
барсан, сураггүй алга болсон тухай шүүхийн шийдвэр гарсан зэрэг хэвийн бус 
шинжийг агуулсан байдаг.

 – Үнэт цаасны ханш унах
Банк нь үнэт цаасны ханшны зөрүүгээс алдагдалд орж дампуурах нь банкны 

худалдан авсан үнэт цаасны үнэ нь санхүүгийн зах зээл дээр унасантай холбоотой 
байдаг. Хөрөнгө оруулалтын банк нь аж ахуйн нэгжүүдэд санхүүгийн зах зээлийг 
бий болгодог зуучлагч байгууллага бөгөөд энэ нь үнийн хэлбэлзлийг урьдчилан 
тооцон ашиг олдог үнэт цаас арилжаалагч зах зээлийн оролцогчдоос ялгаатай. 
Хөрөнгө оруулагч банкнуудын үйлдвэрлэж бий болгосон санхүүгийн бүтээгдэхүүнүүд 
нь хэдийгээр байшин барилга зэргийн бодитой зүйлст тулгуурласан ч яг үнэндээ 
хийсвэр бодит бус зүйл юм. Өөрөөр хэлбэл эдгээр цаас нь хүний итгэлийг хүлээсэн 
нөхцөлд л үнэд хүрдэг бөгөөд хэрвээ ямар нэг байдлаар үүнд итгэх итгэл бага зэрэг 
ч гэсэн унасан тохиолдолд үнэгүйдэх тохиолдол бий.

 – Гэмт хэргийн үйлдэл
Компьютерийн программ ашиглаж хөрөнгө завших, хуурамч баримтаар 

их хэмжээний гүйлгээ хийх, касснаас бэлэн мөнгө хулгайлах гэх мэт хууль бус 
үйлдлээс болж банкны өөрийн хөрөнгийн хэмжээ буурснаар дампуурах бас нэг 
шалтгаан болдог.

Хөрвөх чадвараа алдах
Компани төлбөл зохих төлбөрөө хугацаанд нь төлөх чадваргүй болж байгаа 

нь тухайн компанийн төлбөрийн чадваргүй болж байгаагийн нэг илрэл юм. Энэ 
үед хэдийгээр компанийн хөрөнгө өр төлбөрөөс их байх боловч хөрвөх чадварын 
хямралд орсон байдаг. Зарим нэгэн хөрөнгөө шаардлагатай үед мөнгө болгон 
хөрвүүлж зайлшгүй төлбөрөө төлж чадвал санхүүгийн хямрал даамжирхаас 
сэргийлж, дампуурлаас зайлсхийх боломжтой. Хэрэв чадахгүй бол дампуурлын 
шатанд орно. Банкны хувьд хөрвөх чадварын энэ хэрэгцээгээ хангахын тулд хөрвөх 
чадвартай активуудыг эзэмшиж байж хангадаг ба энэ нь банкны хоёрдогч нөөц 
болдог. 

Хөрвөх чадварын эрсдэл үүсэхэд
 – Гадаад хүчин зүйлс
 – Дотоод хүчин зүйлс нөлөөлдөг.



22

Гадаад хүчин зүйлсэд
Зах зээлийн хэлбэлзэл. Хөрвөх чадварын эрсдэл нь зах зээлийн өөрчлөлтөөс 

үүсэх боломжтой бөгөөд банкыг сөрөг нөлөөнд оруулдаг. 
Хууль эрхзүйн орчин. Хууль тогтоомж нь өрсөлдөөнийг дэмжсэн бол энэ нь 

хөрвөх чадварт нөлөөлөх боломжтой. Харилцагчид илүүдэл хөрөнгөө байршуулах 
олон тооны сонголттой байх үед банк шинэ хадгаламж татах, хуучин хадгаламжаа 
тогтоон барихын тулд өрсөлдөх шаардлагатай болдог.

Банкны нэр хүнд. Банкны нэр хүнд хөрвөх чадварт сөргөөр нөлөөлөх хүчин 
зүйл болдог. Хэрэв банкыг санхүүгийн хүндрэлд орж байгаа тухай худал цуурхал 
тарвал банкнаас том харилцагчид, нийт харилцагчид хөрөнгөө татаж эхэлдэг. Банк 
цуурхалын эсрэг арга хэмжээ авахгүй бол бэлэн мөнгөний гадагш гарах урсгалыг 
тогтоон барьж чадахгүй байдал үүсч хөрвөх чадварын хүндрэлд орж эхэлдэг.

Дотоод хүчин зүйлс.
Бизнесийн стратеги, бодлого. Хадгаламж, зээлийн хүү, үйлчилгээний 

шимтгэл, актив пассивын бүтэц, балансын гадуурх үйл ажиллагаа гэх мэт дотоод 
хүчин зүйлсийг өөрчлөн зах зээлд эзлэх хувь хэмжээгээ өсгөх зорилготой стратеги 
нь банкны санхүүгийн бүтцийг санаандгүйгээр өөрчилдөг.

Тогтворгүй санхүүжилт. Хүүд мэдрэмжтэй том хэмжээний харилцах, 
хадгаламж гэх мэт эх үүсвэр нь хөрвөх чадварын эрсдэлд хүргэдэг. Бага мөнгөн 
дүнтэй хугацаат хадгаламж найдвартай эх үүсвэр болдог.

Балансын гадуурх үйл ажиллагаа. Балансын гадуурх гүйлгээний тоо ихсэх, 
балансын гадуурх үйл ажиллагааны нарийн төвөгтэй байдал нь хөрвөх чадварын 
эрсдэлийг өсгөдөг. 

Эх үүсвэрийн төвлөрөл. Том хэмжээний цөөн тооны харилцагчаас татсан эх 
үүсвэр хөрвөх чадварын эрсдлийг өсгөдөг. Том дүнтэй эх үүсвэр төлөгдөх үед их 
хэмжээний мөнгө гадагшлах бөгөөд том дүнтэй зарлагын гүйлгээ ойр ойрхон гарах 
нь банкыг хөрвөх чадварын хүндрэлд оруулна.

Мэдээллийн систем. Хөрвөх чадварыг удирдах зорилгоор газар бүрээс илгээж 
буй мэдээлэл хоцрох, тохиромжгүй байх нь муу удирдлагын мэдээллийн систем 
болж байдаг. Ийм систем нь банкыг маш хурдан хугацаанд хөрвөх чадварын 
эрсдэлд оруулж, банкны нэр хүндэд муугаар нөлөөлж байдаг.

Үндсэн үйл ажиллагаанаас алдагдалд орох
Банкны эрсдлийг зарим эрдэмтэн судлаачдын үзэж байгаагаар мэдээллийн 

тодорхой бус орчинд шийдвэр гаргахтай холбож тайлбарладаг. Үүнээс үүдэн 
банкны эрсдэл нь “банкны менежмент, шийдвэр гаргалтын үеийн мэдээллийн 
бүрэн төгс бус байдалтай уялдсан зорилтод үр дүнгээс бодит үр дүн рүү хазайсан 
хазайлт юм” гэж тодорхойлсон байдаг. 

Банкны үйл ажиллагаа нь хөрвөх чадвартай байх, үр ашигтай байх, аюулгүй 
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байдлыг ханга гэсэн гурван зарчмыг нэгэн зэрэг нэг түвшинд удирдан ажиллах 
эсхүл үр ашигтай байдлыг хамгийн дээд түвшинд аваачин, хөрвөх чадвар болон 
аюулгүй байдлыг ханган ажиллах зарчим юм. Үйл ажиллагааны эрсдэл нь банк 
санхүүгийн байгууллага үүссэн тэр үеэс л хамт бий болсон. Одоогийн байдлаар 
үйл ажиллагааны эрсдлийг тодорхойлсон нэгдсэн тодорхойлолт байхгүй байгаа 
боловч хүний хүчин зүйл болон техникийн алдаатай гарч байгаа эрсдэлүүдийг үүнд 
хамааруулан судалж байна. Харин банкны эрх зүйн зохицуулалтыг стандартчилахад 
голлох үүрэг гүйцэтгэдэг BASEL2 хорооноос банкны үйл ажиллагааны эрсдэлийн 
талаар тодорхойлсон нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн тодорхойлолтыг аваад 
үзвэл банкны үйл ажиллагааны эрсдэл нь тохиромжгүй эсвэл алдаатай дотоод 
үйл ажиллагаа, хүмүүс систем болон гадаад хүчин зүйл, үйл явдлаас улбаалсан 
алдагдлын эрсдэл юм. 

Дампуурал үүсэх нөхцөл бүрдсэнээр хүндэрсэн банк гэсэн ойлголт гарч ирдэг. 
Хүндэрсэн банк гэдэг нь санхүүгийн хувьд хямралд орсон банкыг хэлнэ. Хүндэрсэн 
банкны хувьд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнд юуны өмнө тухайн банкны санхүүгийн 
хүндрэлийн түвшинг тодорхойлдог.

1. Хүндрэлтэй үе
2. Хүндрэл даамжирсан үе
3. Онц хүндрэлтэй үе
Хүндэрсэн банкинд Төв банкнаас дараах арга хэмжээг авна.
Зээл олгох. Санхүүгийн хувьд хүндрэлтэй үедээ буюу хөрвөх хөрөнгийн 

хомсдол эхлэлийн байдалтай банкинд төв банкнаас зээл олгосноор харилцагчид 
хадгаламж эзэмшигчдийн мөнгөн хөрөнгийн хэрэгцээг хангах /бэлэн мөнгө олгох, 
төлбөрийг нь гүйцэтгэх/ боломж бүрдэнэ. Ингэж зээл олгож хөрвөх чадварын цаг 
үеийн түр хүндрэлийг арилгаж, хэвийн байдалд орсноор цаашид банк тогтвортой 
ажиллах бололцоо нээгдэнэ. Харин санхүүгийн хувьд хүндрэл даамжирсан, онц 
хүндрэлтэй болсон банкуудын хувьд зээл олгох нь банкыг улам хүндрүүлэх талтай.

Банк хүндэрсэн үед хадгаламж эзэмшигчид их хэмжээгээр хадгаламжаа буцаан 
татдаг тул бэлэн мөнгөний хэрэгцээ хэвийн үеэс ихсэнэ. Үүнийг хангах үүднээс 
Төв банк арилжааны банкны харилцахад байгаа нөөцийг бэлэн мөнгөөр олгох 
нь түр зуурын хүндрэлийг арилгах арга болох талтай. Мөн түүнчлэн харилцагчид 
хадгаламжаасаа бэлэн мөнгө ихээр авахыг сааруулах зорилгоор бэлнээр авах 
мөнгөнд хязгаар тогтоох, хадгаламжийн сертификатыг өргөн хэрэглэх зэрэг арга 
хэмжээ авч хэрэгжүүлбэл зохино. 

Төлбөрийн чадваргүй болсон банкинд дараах арга хэмжээг авна.
 – Худалдах
 – Бусад банктай нэгтгэх
 – Дампууруулах
 – Буцаан сэргээн босгох
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Эдгээр арга хэмжээнүүд нь гарах зардлын хувьд харилцан адилгүй бөгөөд 
хамгийн бага зардалтай нь тухайн банкыг худалдах арга юм. Энэхүү арга хэмжээг 
авахын тулд худалдах гэж буй банкны талаар Төв банкны зүгээс үнийн саналыг 
гаргаж бусад банкуудын дунд үнэ хаялцуулах замаар худалдана. 

Дараагийн арга нь бусад банктай нэгтгэх арга юм. Үүний тулд уг банкыг өөртөө 
нэгтгэн авч буй банкинд Төв банкнаас янз бүрийн хөнгөлөлт үзүүлэх хэрэгтэй 
байдаг. Үүнд: урт хугацаатай хүү багатай зээл олгох, зарим шалгуур үзүүлэлтүүдийг 
тодорхой хугацаанд хөнгөвчилж өгөх гэх мэт.

Хамгийн их зардал гаргадаг арга нь тухайн банкыг дампууруулах явдал 
юм. Дампуурлыг зарлаад тухайн банкны харилцагч, хадгаламж эзэмшигчдийн 
өр төлбөрийг барагдуулах, активуудыг зарах, олгосон зээлүүдийг төлүүлэх арга 
хэмжээ авч эхэлдэг. Төлбөрийн чадваргүй болсон тухайн банк нь улс орны нийгэм 
эдийн засгийн аль нэг салбарт чухал үүрэг гүйцэтгэдэг бол түүнийг сэргээн босгох 
арга хэмжээг авдаг. 

ХААН банк нь 1990 онд байгуулагдсан манай арилжааны банкуудын нэг билээ. 
Монгол орны өнцөг булан бүрт өөрийн салбартай ХААН банк байгуулагдсан 
цагаасаа эхлээд 3 ч удаа төлбөрийн чадваргүй болсон боловч тухай бүрт нь төрөөс 
хөрөнгө оруулж дахин үйл ажиллагааг нь сэргээж байсан. 

Арилжааны банкны дампууралд нөлөөлдөг хүчин зүйлс

Гадаад хүчин зүйл
 – Засгийн газраас явуулж буй бодлогын нөлөө
 – Хууль тогтоомж эрхзүйн орчны нөлөө
 – Өрсөлдөөн
 – Улс орны эдийн засгийн байдал
 – Бусад обьектив хүчин зүйлийн нөлөө
•	 Зээлдэгчийн үзүүлэх нөлөө
•	 Хадгаламж эзэмшигчдийн нөлөө
•	 Харилцагчдын нөлөө

Дотоод хүчин зүйлсийн нөлөө
 – Банкны дотоод үйл ажиллагааны нөлөө
•	 Ерөнхий үйл ажиллагааны чиглэл
•	 Актив пассивын удирдлага

 – Тухайн банкинд ажиллагсдын нөлөө
•	 Ажлын зохион байгуулалт, хяналт шалгалт
•	 Боловсон хүчний мэдлэг чадвар дутмагаас
•	 Бусад нөлөө

Засгийн газраас явуулж буй бодлогын нөлөө. Үүний хамгийн тод жишээ нь 
1993 онд манай засгийн газраас арилжааны банкуудын дотоод хэрэгт хэт оролцож 
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мах бэлтгэл, хаврын тариалалт зэрэг томоохон компанит ажлуудад ХААН, Монгол 
даатгал, ХОТШ зэрэг арилжааны банкуудаас их хэмжээний зээлийг албадан 
олгуулсан явдал юм. Үүний улмаас тухайн банкуудын нийт зээлийн өрийн үлдэгдэл 
49,2 хувиар өссөн ба дээрх зээлийн ихэнх нь найдваргүй болсноор банкуудын 
төлбөрийн чадварт сөргөөр нөлөө үзүүлсэн.

Хууль тогтоох байгууллагын нөлөө. Арилжааны банкны үйл ажиллагааг 
найдвартай явуулахад хангалттай түвшинд хууль эрхзүйн таатай орчин бүрдээгүй 
нөхцөлд гарч ирнэ. Хуулийн зарим заалтыг зээлдэгчид өөрсдөд ашигтайгаар 
ашиглаж зээлдэгчид авсан зээлээ хугацаандаа төлөхгүй хугацаа хэтрүүлж энэ нь 
банкинд дампуурал нүүрлэхэд нөлөө болдог. Жишээ нь. Шүүхийн тэмдэгтийн 
хураамж өндөр, барьцаа хөрөнгийг худалдан борлуулан зээл төлүүлэх үйл 
ажиллагаа олон шатны шүүхээр явах, хугацаа алдах, найдваргүй зээлдэгчид хугацаа 
хожих бололцоог олгодог.

Өрсөлдөөн. Өрсөлдөөнд банкууд өөрсдийн бодлогын хүрээнд төрөл бүрийн 
замаар оролцдог. Зээлийн хүүг бууруулах, хугацааг уртасгах, хадгаламжийн хүүг 
нэмэгдүүлэх, салбар нэгжийн тоог нэмэгдүүлэх, шинэлэг бүтээгдэхүүн үйлчилгээг 
нэвтрүүлэх, нийгэмд чиглэсэн арга хэмжээнд оролцож нэр хүндээ өсгөх, сугалаат 
аян зарлах гэх мэт маш олон төрлийн арга хэрэгслийг ашиглаж байна. Банкуудын 
өрсөлдөөн ихэсч, санхүүгийн бүтээгдэхүүний үнэ харилцагчдыг татах гол хэрэгсэл 
болж байгаа нь банкуудыг ханш болон хүүний эрсдэлд оруулах гол нөхцөл нь 
болдог. 

Улс төр, эдийн засгийн байдал. Эдийн засгийн хямралд орвол үйлдвэр, аж 
ахуйн газруудын борлуулалт буурч, зардал өсч, үндэсний мөнгөн тэмдэгт үнэ цэнээ 
алдаж, эцсийн дүндээ тэдгээрийн орлого, ашгийг бууруулдаг ба энэ үед зээлдэгч 
зээлээ эргүүлж төлөх магадлал багасч, эрсдэл үүсч байдаг.

Тухайн банкинд ажиллагсдын нөлөө. Банкны удирдлага болон хувь 
нийлүүлэгчид, ажилтан албан хаагчдын мэдлэг ур чадвар нь банкны ашигтай 
ажиллагаа санхүүгийн тогтвортой байдалд ихээхэн нөлөө үзүүлдэг. Манай улсад 
банкны удирдлага буюу гүйцэтгэх захирлын албан тушаалтан хэд хэдэн шалгуур 
үзүүлэлтийг хангасан байх шаардлага тавьдаг.

Мөн банкны дотоод ажилчдын санаатай болон санамсаргүй байдлаар ажлын 
хариуцлага алдах, албан тушаалаа өөрийн ашиг сонирхлын үүднээс хэтрүүлэн 
ашиглах, харилцагч, хадгаламж эзэмшигчидтэй харьцах зан харьцааны доголдол 
зэргээс болж банкинд хохирол учрах, банкны нэр хүнд унах, харилцагчдын тоо 
цөөрөх, хамт олны уур амьсгалд сөргөөр нөлөөлөх гэх мэт муу үр дагаварууд 
гардаг.
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Монголын дампуурсан болон төлбөрийн чадваргүй болсон арилжааны 

банкууд
Сүүлийн 20 жилд нийтдээ 15 банк дампуурч, 2 банк өөр хоорондоо нэгдсэн 

нь энэ салбар ямар хүндрэл бэрхшээл дунд хөгжиж ирснийг харуулж байна. 
1991-2001 оны хооронд манай улсын хэмжээнд банкны үйл ажиллагаанаас үүссэн 
чанаргүй зээлийн үлдэгдэл татан буугдсан банкуудыг оруулаад нийтдээ 42,1 тэрбум 
байсан бөгөөд үүний ихэнх хувь нь Ард, Даатгал, ХОТШ, Сэргээн босголт, ХАА-н 
банкуудад ноогдож байсан. 

Монголын дампуурсан арилжааны банкууд

д\д Банкны нэр Шалтгаан
1 ХОТШ Чанаргүй зээл, банкны удирдлага
2 Монгол хоршоо Зээлийн чанар муудсан, Захиргааны зардал өндөр
3 Ард Судалгаа хангалтгүй зээл, Пассив нь активаас давсан
4 Монгол даатгал Чанаргүй зээл, удирдлага муу
5 Их зам Дүрмийн сан хүрээгүй
6 Сэлэнгэ Өөрийн хөрөнгө хүрэлцээгүй, Валютын ханшны алдагдал

7 Төв ази
Чанаргүй зээл, удирдлага, хувь нийлүүлэгчдийн 

буруутай үйлдэл
8 Баянбогд Дүрмийн сан хүрээгүй
9 Монгол бизнес Удирдлага, хувь нийлүүлэгчдийн буруугаас

10 Эдийн тэнгэр
Чанаргүй зээл, удирдлага, хувь нийлүүлэгчдийн 

буруугаас

11
Экспорт импортын 

банк
Чанаргүй зээл, хувь нийлүүлэгчдийн авсан зээл

12 ММ инвест 
Удирдлага муу, 1 зээлдэгчид олгох зээлийн хэмжээ 

хэтэрсан
13 Сэргээн босголт Хугацаа хэтэрсэн чанаргүй зээл, удирдлага муу

14 ХАА-н
Хуучин тогтолцооноос шилжсэн зээл, Засгийн газрын 

буруу бодлого

15 АНОД
Хугацаа хэтэрсэн чанаргүй зээл, удирдлагын буруутай 

үйл ажиллагаа

16 Зоос
Хугацаа хэтэрсэн чанаргүй зээл, удирдлагын буруутай 

үйл ажиллагаа
17 Монгол шуудан Малчны чанаргүй зээл

Дээрх хүснэгтээс харахад дампуурлын шалтгааны 80 орчим хувийг зээлийн 
бодлого, удирдлага, хувь нийлүүлэгчдийн буруутай үйл ажиллагаанаас болж 
дампуурсан байна. 
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Дампуурсан болон төлбөрийн чадваргүй болсон банкуудын нийтлэг 

алдаа дутагдал.
Ард, ХОТШ, ХААН банкуудад Засгийн газрын тогтоол шийдвэр, хүсэлтээр 

үйлдвэрлэл, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих, хаврын тариалалт, намрын ургац хураалт, 
эрчим хүчний үйлдвэрүүдийн өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах зэрэгт их хэмжээний 
зээлийг Засгийн газар болон арилжааны банкуудаар дамжуулан Монгол банкнаас 
олгож байсан. Ард банк нь Монгол банкинд байлгах нөөцийг хангаагүй, мөнгөн 
хадгаламж, төлбөр тооцоо хариуцагчаас ирсэн төлбөрийн гүйлгээг тэр өдөрт нь 
саадгүй шилжүүлж байх нөхцлийг хэрэгжүүлээгүй. 

Захиргааны зардлыг зүйл бусаар өсгөсөн, банкны дотоод хяналт зохион 
байгуулалт, ажлын цаг ашиглалт муу, ашиг алдагдалд дүн шинжилгээ хийж 
чадаагүй. 

Зарим нэг арилжааны банк өөрсдөө иргэд аж ахуйн нэгжээс эх үүсвэр 
дайчлахын оронд төв банкны клирингийн зээлийг их хэмжээгээр автоматаар авч эх 
үүсвэрийн дутуугаа нөхөж их хэмжээний хүүг төлснөөр Монгол хоршоо, Сэлэнгэ, 
Ард, Монгол даатгал зэрэг банкуудын чадвар муудаж бусад банкинд нэгтгэгдэж, 
тэдгээр банкныхаа санхүүжилтэнд сөргөөр нөлөөлөх болжээ.

Төв Ази, Монгол бизнес зэрэг зарим арилжааны банкуудын хувь нийлүүлэгч 
нар өөрсдийн эрх мэдлийг урвуулан ашиглаж банкинд оруулсан хувь хөрөнгөөсөө 
илүү хэмжээний зээл аваад уг зээлээ эргэж төлөх найдваргүй болж улмаар банк 
дампуурах нэг нөхцлийг бүрдүүлсэн.

Дээрх баннкууд нь зээлийг албадан төлүүлэх алхам хийгээгүй, мөн их 
хэмжээний найдваргүй зээл олгож банкыг дампуурлын ирмэгт аваачсан хуучин 
удирдлагууддаа хариуцлага тооцоогүй байна.

Жишээ болгон Анод банкны дампуурсан шалтгааныг авч үзье. 
1. Банкны менежмент бүтэц зохион байгуулалт. Арилжааны банкны үйл 

ажиллагаа нь түүний удирдлага, зохион байгуулалтаас шууд хамаардаг. 
Үйл ажиллагаагаа үр ашигтай зөв зохион байгуулалттай явуулахын тулд 
өөрсдийн бүтэц удирдлага зохион байгуулалтыг нарийн зөв боловсруулсан 
байх шаардлагатай. 2005 оноос хойш банкны удирдлагууд солигдож 
нэгдсэн бодлого алдагдахад хүрч хяналт алдагдсан.

2. Татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн бүтэц нийт татан төвлөрүүлсэн хөрөнгөнд 
эзлэх хадгаламжийн хэмжээ хэт өндөр, хүү бусдаас арай илүү байсан. 
2008 оны эхний үлдэгдлээр хадгаламж нь татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн 
77 хувийг эзэлж байсан. Энэ нь эх үүсвэрийн зардлыг өсгөж байсан. Зэх 
зээлд хамгийн тогтвортой өсөлттэй явж байгаа Голомт банкны хувьд энэ 
үзүүлэлт 50 орчим хувьтай байна. Ийнхүү хадгаламжийн дүн байсан нь 
харилцагчид хадгаламжаа татахад үйл ажиллагааны хэвийн байдалд 
хүчтэй нөлөө үзүүлж байсан. Энэ нь бэлэн мөнгөний хомсдол бий болгох 
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нэг үндэс юм.
3. Зээлийн бодлого, зээлийн эх үүсвэр нь богино хугацаатай хадгаламж 

гэх боловч, олгож байгаа зээлүүдэд урт болоод дунд хугацааны зээлүүд 
дийлэнх хувийг эзэлж байсан. Нэг зээлдэгчид олгох зээлийн хэмжээ өөрийн 
хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй байх гэсэн шалгуур үзүүлэлт ноцтойгоор 
зөрчигдсөн. “Мон-Уран” ХХК-д 17,5 тэрбум, “Монгол газар” ХХК-д 22 
тэрбум гэх мэт. Эдгээрийг тайландаа хамруулахдаа олон охин компанид 
зээл олгосон мэтээр тайландаа тусгадаг байжээ. 

4. Санхүүгийн хямрал тус банкны үйл ажиллагаа доголдож бэлэн мөнгөний 
хэт хомсдолд ороход санхүүгийн хямрал давхар нөлөөлсөн ч нөгөө талаас 
дээрх буруу үйл ажиллагаануудыг дампуурахаас өмнө нь илрүүлж арга 
хэмжээ авах нөхцөл боломжийг санхүүгийн хямрал олгосон.

Банкны дампуурлыг шүүхээс зарлана. Шүүх банкны дампуурлыг зарлаж татан 
буулгах асуудлыг банкны тухай хуулиар тогтоосон зарчмыг үндэслэн дампуурлын 
тухай хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэдэг.

1.7	ДАМПУУРЛЫН	ЭРХЗҮЙН	ХАРИЛЦААНЫ	ОРОЛЦОГЧ.	

Дампуурлын эрхзүйн харилцааны оролцогчдыг хариуцагч, нэхэмжлэгч, бусад 
оролцогчид гэж ангилж болно.

Хариуцагч. 1991 оны Аж ахуйн нэгжийн дампуурлын тухай хуулиар зөвхөн 
аж ахуйн нэгж өөрөөр хэлбэл бизнесийн байгууллагыг дампууруулах ажиллагааг 
зохицуулдаг байсан бол 1997 оны Дампуурлын тухай хуульд “хариуцагч” гэж тусгай 
зориулалтын компани, орон сууцны санхүүжилтийн компаниас бусад төлбөрийн 
чадваргүй болсон нөхөрлөл, хоршоо, компани, төрийн болон орон нутгийн өмчит 
үйлдвэрийн газар, хуулийн этгээдийн эрх. 

Үүнээс харахад хуучин зохицуулалтын үед зөвхөн аж ахуйн нэгж, бизнесийн 
байгууллагууд дампуурлын харилцааны хариуцагч болдог байсан бол өнөө үед 
ихэнх хуулийн этгээд, бүр цаашилбал төр ч дампуурлын харилцааны хариуцагч 
болох боломжтой болсон байна. 

Харин манай улсын хувьд хувь хүнийг төлбөрийн чадваргүйд тооцох эрх зүйн 
зохицуулалт одоогоор хуульчлагдаагүй байна.

Дэлхийн ихэнх улс оронд хувь хүн, хуулийн этгээд аль аль нь дампуурлын 
харилцааны хариуцагч байдаг.

Жишээ нь: АНУ-д 100000 доллараас доошгүй өр төлбөрөө барагдуулж чадахгүй 
байгаа хувь хүнийг дампуурсанд тооцуулахаар шүүхэд ханддаг байна.

Дампуурлын хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд хариуцагч дараах эрхтэйгээр 
оролцоно.

 – Дампуурлын хэрэг үүсгэх тухай хүсэлт гаргах. Хариуцагч бусдын өмнө 
хүлээсэн үүргээ биелүүлж чадахгүй болсныг өөрөө мэдэгдэж, дампуурлын 
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хэрэг үүсгэх хүсэлт гаргах бөгөөд энэ дампуурлын хэрэг үүсгэх хуульд 
заасан үндэслэл болно. 

 – Дампуурлын хэргийг хянан шийдвэрлэхтэй холбогдуулан гарсан шүүгчийн 
захирамж, шүүхийн тогтоол, шийдвэрт гомдол гаргах. Тухайлбал шүүгчийн 
захирамж, шүүхийн тогтоолыг эс зөвшөөрвөл түүнийг гарсан өдрөөс хойш 
5 хоногийн дотор, шүүхийн шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл 10 хоногийн дотор 
тус тус гомдол гаргах эрхтэй. 

 – Хэрэг гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагаатай холбогдуулан шүүхэд гомдол гаргах, 
хэрэг гүйцэтгэгчийн хууль бус үйл ажиллагааны улмаас өөрт учирсан 
хохирлоо арилгуулах. 

 – Өөрийн үйл ажиллагааны талаарх хэрэг гүйцэтгэгчийн дүгнэлттэй танилцах 
эрхтэй. 

 – Гэрээ, хэлцлийн дагуу бусдаас авах авлагаа шаардах. 
 – Хэрэг гүйцэтгэгчээс өөрийнх нь эд хөрөнгийг нь үнэлэхэд саналаа өгөх. 
 – Хэрэг гүйцэтгэгчээс тогтоосон үнэлгээг эс зөвшөөрч үнэлгээний шинжээч 

томилуулах. 
 – Дахин хөрөнгөжүүлэх тухай хүсэлтийг шүүхэд гаргах. 
 – Дахин хөрөнгөжүүлэх төлөвлөгөөг шүүхэд гаргаж өгөх. 
 – Шүүхээс баталсан дахин хөрөнгөжүүлэх төлөвлөгөөний биелэлтийг хангах 

үүргийг шүүх хариуцагчид даалгасан тохиолдолд хэрэг гүйцэтгэгчийн 
тогтоосон нөхцөл, хязгаарлалтын хүрээнд эд хөрөнгийг захиран зарцуулах. 

 – Эд хөрөнгө тоолоход байлцах. 
 – Эд хөрөнгийг нь худалдан борлуулсан орлогоос нэхэмжлэлийн шаардлагыг 

бүрэн хангасны дараа үлдсэн эд хөрөнгийг хууль тогтоомжийн дагуу 
хуваарилуулан авах. зэрэг эрхийг хуульд заасны дагуу хэрэгжүүлдэг.

Харин дампуурлын хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцохдоо 
хариуцагч дараах үүргийг хүлээнэ. 

 – Дампуурлын хэрэг үүсгэх тухай хүсэлтийг шүүхэд гаргахдаа хүсэлтэд тавигдах 
хуулийн шаардлагыг хангаж, заавал хавсаргахаар хуульд заасан зүйлсийг 
хавсаргаж шүүхэд ирүүлэх үүрэгтэй. Тухайлбал хариуцагчийн хүсэлтэд 
төлбөрийн чадваргүй болсон гэх үндэслэл, дахин хөрөнгөжүүлэх, эсхүл 
дампуурсанд тооцож татан буулгах тухай санал, мөн Иргэний хэрэг шүүхэд 
хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 62 дугаар зүйлд заасныг тусгах бөгөөд 
сүүлийн гурван жилийн санхүүгийн тайлан тэнцэл, өмчлөлдөө байгаа, 
эсхүл итгэмжлэн өмчилсөн эд хөрөнгийн жагсаалт, тэдгээрийн үнэлгээний 
талаархи санал, нэхэмжлэгчдийн нэр, хаяг, нэхэмжлэгч тус бүрийн авлага 
буюу гаргуулах төлбөрийн хэмжээ, хариуцагчид төлбөртэй этгээдийн нэр, 
хаяг, төлбөрийн хэмжээ, хоршооны хувьд гишүүд, нөхөрлөлийн тухайд 
бүрэн хариуцлагатай гишүүдийн нэр, хаяг зэргийг заавал хавсаргахаар 
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хуульчилсан. 
 – Өөрийн үйл ажиллагаандаа хэрэг гүйцэтгэгчээр баримтын шалгалт хийлгэх.
 – Хэрэг гүйцэтгэгчийн шаардсан шаардлагатай мэдээ баримтыг гаргаж өгөх.
 – Тооллогын баримт бичигт өөрийн өмчлөлийн бүх эд хөрөнгийг тусгуулан 

гарын үсэг зурж баталгаажуулах. Энэхүү баталгааг хуурамчаар гаргасан 
бол дампуурлын тухай хуулийн 39.1.4-т зааснаар хариуцагчийг 30000-
50000 төгрөгөөр торгохоор зохицуулсан байна.

 – Татан буулгах тухай шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэхтэй холбоотой 
хэрэг гүйцэтгэгчийн шийдвэрийг заавал биелүүлэх. Хэрэг гүйцэтгэгчийн 
тавьсан шаардлагыг биелүүлэхээс үндэслэлгүйгээр татгалзсан бол 
хариуцагч, нэхэмжлэгч, холбогдох бусад этгээдийг 20000-50000 төгрөгөөр 
торгохоор Дампуурлын тухай хуулийн 39.1.1-ээр зохицуулжээ. 

Хариуцагч нь дампуурлын хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд дээр дурдсан 
эрх, үүрэгтэйгээр оролцохоос гадна хариуцагчаас энэ хуулиар тогтоосон хүрээнд 
үйл ажиллагаагаа явуулах хэвийн нөхцөлийг бүрдүүлэхтэй холбогдсон 
үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ, хэлцлийг хариуцагч төлбөрийн чадваргүй болсон 
үндэслэлээр цуцлах, өөрчлөхийг хуулиар хориглосон байна. 

Жишээ нь: Хэрэглэгчидтэй ус дулаанаар хангах гэрээ байгуулж ажилладаг 
хуулийн этгээд

Мөн хариуцагч, түүний гэр бүлийн гишүүн болон хувьцаат компаниас бусад 
хариуцагч хуулийн этгээдийн гишүүнийг хэрэг гүйцэтгэгчээр томилогдохыг хуулиар 
хориглосон.

Гэвч дампуурлын хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны зарим процесст 
хариуцагч ямар эрх үүрэгтэйг оролцохыг хуулиар зохицуулаагүй орхигдуулсныг 
дурдах нь зүйтэй. Тухайлбал шүүхийн шийдвэрийн дагуу хариуцагчийн эд 
хөрөнгийг битүүмжлэх, хэрэг гүйцэтгэгч хариуцагчийн нэрийн өмнөөс бусадтай 
гэрээ, хэлцэл байгуулах зэрэг ажиллагаанд хариуцагч ямар эрх үүрэгтэй оролцохыг 
хуулиар зохицуулаагүй, тодорхой бус байдаг.

Нэхэмжлэгч. Дампуурлын тухай хуульд “нэхэмжлэгч” гэж хариуцагчаас 
үүргийн гүйцэтгэлийг шаардах эрх бүхий этгээдийг ойлгохоор заасан бөгөөд хэрэг 
хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд дараах эрхтэйгээр оролцоно.

 – Дампуурлын хэрэг үүсгэх тухай нэхэмжлэл гаргах. 
 – Дампуурлын хэрэг үүсгэхдээ шүүгч өөрийн санаачилгаар буюу 

нэхэмжлэгчийн хүсэлтээр Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай 
хуулийн 69 дүгээр зүйлд заасан арга хэмжээ авахуулахаар хүсэлт гаргах. 

 – Дампуурлын хэргийг хянан шийдвэрлэхтэй холбогдуулан гарсан шүүгчийн 
захирамж, шүүхийн тогтоол, шийдвэрт гомдол гаргах. Тухайлбал шүүгчийн 
захирамж, шүүхийн тогтоолыг эс зөвшөөрвөл түүнийг гарсан өдрөөс хойш 
5 хоногийн дотор, шүүхийн шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл 10 хоногийн дотор 
тус тус гомдол гаргах эрхтэй. 
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 – Нэхэмжлэгчдийн хурлыг зарлан хуралдуулахыг хэрэг гүйцэтгэгчээс шаардах. 
Гэхдээ энэ эрх нь зөвхөн нэхэмжлэлийн нийт шаардлагын 10-аас доошгүй 
хувийг гаргасан нэхэмжлэгчдэд хамаарна. 

 – Нэхэмжлэгчдийн хуралд өөрийн нэхэмжлэлийн шаардлагын эзлэх хувьтай 
тэнцүү саналын эрхтэй оролцоно. 

 – Нэхэмжлэгчдийн зөвлөлд сонгогдох. 
 – Хэрэг гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагаатай холбогдуулан шүүхэд гомдол гаргах. 
 – Хариуцагчийн үйл ажиллагааны талаарх хэрэг гүйцэтгэгчийн дүгнэлттэй 

танилцах. 
 – Хариуцагчийг төлбөрийн чадваргүй болсон тухай нийтэд мэдээлсэн өдрөөс 

хойш 21 хоногийн дотор хариуцагчтай холбоотой нэхэмжлэлээ шүүхэд 
гаргах. 

 – Хариуцагчийг дахин хөрөнгөжүүлэх тухай хүсэлтийг шүүхэд гаргах. 
 – Энэ тохиолдолд хариуцагчаас нэхэмжилсэн нийт төлбөрийн гуравны нэг 

буюу түүнээс дээш хувийг нэхэмжилж байгаа нэхэмжлэгч нар хариуцагчийг 
төлбөрийн чадваргүйд тооцсон өдрөөс хойш 6О хоногийн дотор хүсэлт 
гаргах эрхтэй.

 – Төлөвлөгөөний биелэлтийг шүүхээс сунгасан хугацаанд хариуцагч 
алдагдалд орсон бол хугацаа сунгасан шүүхийн шийдвэрийг цуцлах 
хүсэлтийг шүүхэд тавих эрхтэй. 

 – Хэрэг гүйцэтгэгчийн гаргасан мөнгөн хөрөнгийг хуваарилах төлөвлөгөөтэй 
танилцах. 

 – Мөнгөн хөрөнгийг хуваарилах төлөвлөгөөг үл зөвшөөрвөл түүнийг хүлээн 
авснаас хойш 7 хоногийн дотор шүүхэд гомдол гаргах эрхтэй.

 – Барьцаат нэхэмжлэгчийн хувьд барьцаалсан эд хөрөнгийг борлуулсан 
орлогоос тэргүүн ээлжинд үүргийн гүйцэтгэлээ хангуулах. 

зэрэг эрхийг хэрэгжүүлэхээр хуулиар зохицуулсан байдаг бол дампуурлын хэрэг 
хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцохдоо дараах үүрэгтэйгээр оролцдог. 

 – Дампуурлын хэрэг үүсгэх тухай нэхэмжлэл гаргахдаа тухайн этгээдийг 
төлбөрийн чадваргүйд тооцуулах, төлбөрийн чадваргүй болсон гэж 
үзэх үндэслэл, түүний хүлээсэн үүрэг, төлбөрийн хэмжээ, үүрэг гүйцэтгэх 
хугацаа, хариуцагчийг дахин хөрөнгөжүүлэх, эсхүл дампуурсанд тооцож 
татан буулгах тухай саналыг тус тус тусгаж, холбогдох нотлох баримтыг 
хавсаргах. 

 – Шүүхийн шаардсанаар хариуцагчийг төлбөрийн чадваргүй болсон тухай 
нэмэлт нотлох баримтыг гаргаж өгөх. 

 – Хэрэг гүйцэтгэгчийн шийдвэрийг заавал биелүүлэх үүрэгтэй. Хэрэг 
гүйцэтгэгчийн тавьсан шаардлагыг биелүүлэхээс үндэслэлгүйгээр татгалзсан 
бол хариуцагч, нэхэмжлэгч, холбогдох бусад этгээдийг 20000-50000 
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төгрөгөөр торгохоор Дампуурлын тухай хуулийн 39.1.1-ээр зохицуулжээ. 
Нэхэмжлэгч дампуурлын хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд дээрх 

үүрэгтэйгээр оролцох бөгөөд нэхэмжлэгч болон түүний гэр бүлийн гишүүнийг хэрэг 
гүйцэтгэгчээр томилохыг хуулиар хориглосон.

Мөн Дампуурлын хэрэг үүсгэснээр нэхэмжлэгчдийн тэгш эрхийг хангах үүднээс 
нэхэмжлэгчдийн үйл ажиллагааг дараах байдлаар түдгэлзүүлэхээр хуульчилсан.

 – хариуцагчийн хуваарилагдах эд хөрөнгөөс төлбөр гаргуулах, үйлчилгээ 
үзүүлэх;

 – хариуцагчийн хуваарилагдах эд хөрөнгөд хамаарах эд зүйлийг бусад 
этгээд өмчлөлдөө авах;

 – урьд гарсан шүүхийн шийдвэрийн дагуу хариуцагчийн хуваарилагдах эд 
хөрөнгөөс эд хөрөнгө, төлбөр гаргуулах;

 – хариуцагчийн хуваарилагдах эд хөрөнгийг барьцаалах, барьцааны 
хэмжээг ихэсгэх, барьцаалсан эд зүйлийг худалдах, бусад аргаар захиран 
зарцуулах;

 – хариуцагчийн өмнө хүлээсэн үүргээ бусдад шилжүүлэх, хариуцагчтай 
үүргийг хооронд нь тооцох.

Бусад оролцогчид
Хэрэг гүйцэтгэгч. Дампуурлын тухай хуульд “хэрэг гүйцэтгэгч” гэж хариуцагчийг 

татан буулгах, эсхүл дахин хөрөнгөжүүлэх ажлыг эрхлэн гүйцэтгэгч, дахин 
хөрөнгөжүүлэх ажиллагаанд хяналт тавих, хариуцагчийн эд хөрөнгийг хамгаалах 
эрхтэйгээр нэхэмжлэгчдийн хурлаас санал болгосноор шүүхийн томилсон этгээдийг” 
ойлгохоор заасан бөгөөд хэрэг гүйцэтгэгч нь хариуцагчийн үйл ажиллагаанд хувийн 
сонирхолгүй, хууль, санхүү, эдийн засгийн дээд боловсролтой хувь хүн эсвэл, хууль 
зүй, эдийн засаг, санхүүгийн чиглэлээр мэргэжлийн зөвлөгөө, үйлчилгээ үзүүлэх 
эрх, үүрэг бүхий хуулийн этгээд байх шаардлагыг хуулиар тавьсан байдаг.

Хариуцагч, нэхэмжлэгчийн удирдлага, түүний гишүүн, хувьцаат компаниас 
бусад хариуцагч хуулийн этгээдийн гишүүн, нэхэмжлэгч хувь хүн болон түүний гэр 
бүлийн гишүүнийг хэрэг гүйцэтгэгчээр томилохыг хуулиар хориглодог.

Хэрэг гүйцэтгэгч нь дампуурлын хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд нилээд 
голлох үүрэгтэй бөгөөд шүүхийн шийдвэрийн дагуу хариуцагчийн эд хөрөнгийг 
битүүмжлэх, тооллого явуулах, үнэлэх, худалдах зэргээр хариуцагчийн эд 
хөрөнгийг нэхэмжлэгчдийн хурлаас тогтоосон нөхцөл, хэмжээ хязгаарын дотор 
захиран зарцуулах, хариуцагчийн үйл ажиллагаанд баримтын шалгалт хийх 
ажлыг зохион байгуулах, нэхэмжлэгчдийн хурлыг зарлан хуралдуулах, тусгай данс 
нээж хариуцагчийн мөнгөн хөрөнгийг төвлөрүүлэх, хариуцагчийн нэрийн өмнөөс 
нэхэмжлэгчдийн хурлаас олгосон эрхийн хүрээнд бусадтай гэрээ, хэлцэл байгуулах 
зэрэг эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Мөн хэрэг гүйцэтгэгч нь хариуцагчийн үйл ажиллагаанд дүгнэлт хийх явцдаа бүх 
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гэрээ хэлцлийг шалгаж, хүчин төгөлдөр бус хэлцэл байгаа эсэхийг хянаж, шүүхээр 
шийдвэрлүүлэх асуудал байвал шүүхэд хандаж шийдвэрлүүлэх арга хэмжээ авна. 

Хэрэг гүйцэтгэгч нь нэхэмжлэгчдийн тогтоосон цалин хөлсний хэмжээнд 
багтаан өөрт туслагчийг хөлсөөр ажиллуулж болно.

Үүнээс гадна өөрийн хууль бус, хайхрамжгүй үйл ажиллагааны улмаас 
хариуцагчид ямар нэгэн хохирол учруулбал хэрэг гүйцэтгэгч уг хохирлыг биечлэн 
хариуцна.

Хэрэг гүйцэтгэгч нь дээрх эрх, үүргээс гадна хариуцагчийн дахин хөрөнгөжүүлэх, 
татан буулгах үйл ажиллагаанд оролцохдоо өөрийн хийсэн дүгнэлтийг дахин 
хөрөнгөжүүлэх төлөвлөгөө гаргах эрх бүхий этгээдүүдэд танилцуулах, шүүхийн 
шийдвэрээр хариуцагчийн эд хөрөнгө захиран зарцуулах, аж ахуйн үйл ажиллагааг 
удирдах, хариуцагчийг дахин хөрөнгөжүүлэх тухай хүсэлтийг шүүхэд гаргах, 
төлөвлөгөөг хэлэлцэх бүх үйл явцыг зохион байгуулах, төлөвлөгөөний биелэлтэнд 
хяналт тавих, эсхүл хэрэг гүйцэтгэгч өөрөө зохион байгуулж хангах, дахин 
хөрөнгөжүүлэх төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх боломжгүй болсон гэж үзвэл хариуцагчийг 
дампуурсанд тооцож татан буулгах тухай хүсэлтийг шүүхэд тавих, хариуцагчийн 
мөнгөн хөрөнгийг хуваарилах төлөвлөгөө гаргах, төлөвлөгөөний дагуу хуваарилах, 
татан буулгах ажиллагаа дуусгавар болмогц энэ тухай бүртгэх байгууллагад 
мэдэгдэж, улсын бүртгэлээс хасуулах зэрэг эрх үүргийг хэрэгжүүлдэг.

Нэхэмжлэгчдийн хурал. Нэхэмжлэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах чиг 
үүрэгтэйгээр дампуурлын хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцдог, 
нэхэмжлэгчдээс байгуулагддаг оролцогч юм. Ердийн компанийн хувьд түүний 
гишүүдийн хурал нь эрх барих дээд байгууллага байдаг бол дампуурч буй хариуцагч 
компанийн хувьд түүнээс авлагатай нэхэмжлэгчдийн хурал нь компанийн гол гол 
асуудлыг шийдвэрлэх эрхтэй байна. 

Нэхэмжлэгчдийн хурал нь дахин хөрөнгөжүүлэх төлөвлөгөөг батлах эсэх, 
биелэлтэд нь хяналт тавих, хариуцагчийн санхүүгийн тайланг хэлэлцэх, хэрэг 
гүйцэтгэгчийг томилуулахаар шүүхэд санал тавих, түүний цалин хөлс, зардлын 
хэмжээ, хариуцагчийн эд хөрөнгийг захиран зарцуулах нөхцөл, хэмжээ хязгаарыг 
тогтоох, уг үйл ажиллагаанд нь хяналт тавьж тайланг нь хэлэлцэх, хэрэг гүйцэтгэгчийг 
өөрчлөх саналыг шүүхэд тавих, үйл ажиллагааных нь талаар шүүхэд гомдол гаргах, 
хариуцагчийн үйл ажиллагаатай холбогдох асуудлаар шүүхэд хандах, хариуцагчийг 
татан буулгах тухай шүүхийн шийдвэрийг шүүхийн оролцоогүйгээр биелүүлэх эсэх 
зэрэг асуудлыг шийдвэрлэнэ.

Дампуурлын тухай хуулиар нэхэмжлэгчдийн хуралд нэхэмжлэгч бүр бүх 
нэхэмжлэлийн нийт шаардлагын дүнд өөрийн нэхэмжлэлийн шаардлагын эзлэх 
хувьтай тэнцүү саналын эрхтэй оролцох бөгөөд шийдвэрийг хуралд оролцсон 
нэхэмжлэгчдийн нийт нэхэмжлэлийн саналын эрхийн 66.7-оос дээш хувиар 
баталсан бол хүчин төгөлдөрт тооцдог.
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Дээр дурдсанаас гадна дараах асуудлыг нэхэмжлэгчдийн хурлаар шийдвэрлэнэ.
 – Эд хөрөнгийг худалдсанаас орсон орлогын зохих хувийг хэрэг гүйцэтгэгчид 

олгох.
 – Хариуцагчийн биелэгдээгүй байгаа, эсхүл ихэнх хувь нь биелэгдээгүй 

гэрээг өөрчлөх, цуцлах саналыг шүүхэд гаргах. Энэ нь хариуцагчийн 
хуваарилагдах эд хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх зорилготой.

 – Дахин хөрөнгөжүүлэх төлөвлөгөөг биелүүлэх хугацааг сунгах хүсэлтийг 
шүүхэд тавих зэрэг эрхийг хэрэгжүүлнэ.

Нэхэмжлэгчдийн зөвлөл. Төлбөрийн чадваргүй болсон хуулийн этгээдийн 
нэхэмжлэгчдийн тоо 7-оос дээш байвал нэхэмжлэгчдийн хурлаас нэхэмжлэгчдийн 
зөвлөлийг байгуулж болох бөгөөд зөвлөл нь 3-аас доошгүй сондгой тооны 
нэхэмжлэгчдээс бүрдэх бөгөөд нэхэмжлэгчдийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг хуралд 
оролцсон нэхэмжлэгчдийн нийт нэхэмжлэлийн саналын эрхийн 66.7-оос дээш 
хувиар батлахаар хуулиар зохицуулсан байдаг.

Нэхэмжлэгчдийн зөвлөлийн эрх, үүргийг нэхэмжлэгчдийн хурлаас баталдаг 
бөгөөд зөвлөл нь хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллаганд нэхэмжлэлийн хурлыг 
төлөөлж, ихэнхдээ зөвлөх эрх хэмжээтэй оролцож, зөвлөлийн хариуцагчийн 
хөрөнгөөс гаргуулдаг. 

1.8.	ДАМПУУРЛЫН	ХАРИЛЦААНЫ	ЭРХ	ЗҮЙН	ЗОХИЦУУЛАЛТ	

Дампуурлын эрх зүйн зохицуулалтын чиг хандлага, өнөөгийн 
зохицуулалт. Өнгөрсөн зууны дунд үе хүртэл хуулийн этгээд төлбөрийн чадваргүй 
болох, дампуурах, улмаар тарж үгүй болох нь зөвхөн төлбөрийн чадваргүй этгээд, 
үүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн хоорондын асуудал байсан бөгөөд төлбөрийн чадваргүй 
компаний үйл ажиллагааг нь зогсоон дуусгавар болгодог зохицуулалт дампуурлын 
эрхзүйн салбарт ноёрхож байжээ. 

Дампуурлын эрхзүйн салбарт ноёрхож асан, либерал- капиталист үзэл 
санаанд үндэслэсэн, төлбөрийн чадваргүй компани-үүрэг гүйцэтгүүлэгч хоёрын 
“хувийн” гэвэл илүү таарах харилцаа тухайн үеийн эдийн засаг, нийгмийн хэрэгцээ 
шаардлагыг хангаж чадахаа нэгэнт больсон байжээ. 

Иймд нийт эдийн засагт үзүүлэх нөлөө, ажлын байрнаас аваад олон чухал 
нийгмийн асуудлуудыг харгалзан төлбөрийн чадваргүй компаний үйл ажиллагааг 
нь зогсоон дуусгавар болгодог дампуурлын эрхзүйн классик арга замын зэрэгцээ 
тийм компанийг сэргээн, хөл дээр нь босгох, дахин хөрөнгөжүүлэх аргыг төрөөс 
хуульчлах болсон байна.

Ийнхүү 1980-аад оноос олон улс орон дампуурлын эрхзүйн харилцаанд 
шинэчлэл хийн “реорганизаци” буюу төлбөрийн чадваргүй компанийг шинэчлэн 
босгох зохицуулалтыг Дампуурлын хуулиндаа түлхүү оруулж эхэлсэн эхэлжээ.

Тухайлбал АНУ-д 1978 онд, Австрид 1982 онуудад, Францад 1984, 1985 
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онуудад, Их Британид 1986, 2000 онуудад, Унгарт 1991 онд, Германд 1994 онд, 
Японд 2003 онд ийм шинэчлэлүүд хийгджээ. Монгол улсын хувьд 1991 онд ийм 
төрлийн зохицуулалттай Аж ахуйн нэгжийн дампуурлын тухай хуулийг баталсан. 

Монгол улсын хувьд төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгийн үед аль үйлдвэр, 
аж ахуйн газруудын үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүн, үнэ ханш, тоо хэмжээ зэргийг дээрээс 
төлөвлөж, уг төлөвлөгөөний дагуу бүх зүйл явагддаг, аль нэг үйлдвэр алдагдалд 
орвол улсаас татаас өгч үйл ажиллагааг нь үргэлжлүүлдэг байсан.

Харин 1990-ээд оноос Монгол Улс төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгаас 
татгалзаж өмч хувьчлал явуулж, хувийн өмчтэй болсон иргэд өөрийн өмчдөө 
тулгуурлан хэний ч төлөвлөгөө шахалтгүйгээр ашгийн төлөө үйл ажиллагааг бие 
даан явуулж эхэлснээр хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж, пүүс, компаниуд бий 
болсон.

Гэвч зарим аж ахуйн нэгжүүд тухайн үеийн нийгэм, эдийн засаг, хууль эрх зүйн 
орчны нөлөөлөл болон зах зээлийн хуулийн дагуу алдагдалд орж, эдийн засгийн 
хувьд бие даан үргэлжлэн оршин тогтнох боломжгүй болж үйл ажиллагаагаа 
зогсоож байсан.

Иймд төрөөс дампуурлын тухай хууль батлан хэрэгжүүлж тухайн аж ахуйн 
нэгжийг татан буулгаж, үлдсэн хөрөнгийг зарж борлуулан харилцагч нарын өр 
төлбөрийг барагдуулах, эсвэл аж ахуй нэгжийг дахин хөрөнгөжүүлж үйл ажиллагааг 
нь сэргээх боломж олгох болсон. 

Аж ахуйн нэгжийн дампуурлын тухай хууль манай улсад анх 1991 оны 6 дугаар 
сарын 03-ны өдөр батлагдсан бөгөөд зах зээлийн шилжилтийн эхэн үед уг хууль 
аж ахуйн нэгжийн дампуурлын харилцааг зохицуулах үүргээ гүйцэтгэсэн бөгөөд 
цаашид дампуурлын эрхзүйн зохицуулалтыг улам боловсронгуй болгох шаардлагын 
үүднээс 1997 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдөр Дампуурлын тухай Монгол Улсын 
хууль шинээр батлагдсан бөгөөд одоо энэхүү хуулийг дагаж мөрдөж байна. 

1991 оны Аж ахуйн нэгжийн дампуурлын тухай хуулиар зөвхөн аж ахуйн нэгж 
өөрөөр хэлбэл бизнесийн байгууллагыг дампууруулах ажиллагааг зохицуулдаг 
байсан бол 1997 оны хуулиар дампуурсанд тооцогдох этгээд буюу хариуцагч нь 
төлбөрийн чадваргүй болсон нөхөрлөл, хоршоо, компани, төрийн болон орон 
нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар, үүнээс гадна хуулийн этгээдийн эрх бүхий төрийн 
бус байгууллага байна гэж үзсэн юм.

Дампуурлын тухай хуулиар бусдын өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлж чадахгүй 
байгаа хуулийн этгээдийг шүүхийн оролцоотойгоор дахин хөрөнгөжүүлэх 
төлөвлөгөө хэрэгжүүлж хэвийн үйл ажиллагааг нь сэргээх буюу дампуурсанд 
тооцож татан буулгах үйл ажиллагааг зохицуулж байна. 

Монгол улсад Дампуурлын эрх зүйн харилцааг Иргэний хууль, Иргэний 
хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль, Дампуурлын тухай хууль, эдгээртэй 
нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад акт, Монгол Улсын олон улсын 
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гэрээгээр зохицуулахаар хуульчилсан.
Дампуурлын эрхзүйн харилцаанд хэрэглэгддэг бусад хуулиуд. Дампуурлын 

хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд Дампуурлын тухай хуулиас гадна дампуурлын 
эрх зүйн харилцаатай холбоотой бусад хуулийн зохицуулалт зайлшгүй байдаг. 

Дампуурч буй субьект, шүүхэд гаргасан нэхэмжлэл, хүсэлтийн агуулга, хэрэг 
хянан шийдвэрлэх ажиллагаанаас хамаарч бусад хуулийн зохицуулалтыг хэрэглэх 
шаардлагатай болдог. Тухайлбал Иргэний хууль, Иргэний хэрэг шүүхэд хянан 
шийдвэрлэх тухай хууль, Эрүүгийн хууль, Компанийн тухай хууль, Нөхөрлөл 
хоршооны тухай хууль, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль, Төрийн 
бус байгууллагын тухай хууль, Банкны тухай хууль, Даатгалын болон Нийгмийн 
даатгалын тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Аудитын тухай 
хууль, Татварын ерөнхий хууль, Санхүүгийн түрээсийн тухай хууль, Хэрэглэгчдийн 
эрх ашгийг хамгаалах тухай хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль, 
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан 
авах тухай хууль, Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад 
эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хууль, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль 
гэх мэт 20 орчим хуульд дампуурлын харилцааг тодорхой хэмжээгээр зохицуулсан 
заалтууд орсон байдаг.
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ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ. 

ДАМПУУРЛЫН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГАА

2.1.	ДАМПУУРЛЫН	 ХЭРЭГ	 ХЯНАН	 ШИЙДВЭРЛЭХ	 АЖИЛЛАГААНЫ	 СТАТИСТИК	

ТОО	БАРИМТ

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн судалгааны хүрээлэнгээс авсан 2004 оноос 2015 
оны хагас жил хүртэлх хугацаанд улсын хэмжээнд шийдвэрлэсэн дампуурлын 
хэргийн судалгаа.

Он

Дампуурлын тухай хуулиар
Хариуцагчийг дахин 

хөрөнгөжүүлэх шийдвэр 
гарсан /23-32-р зүйл/

Хариуцагчийг татан 
буулгасан /23-38-р 

зүйл/
Бусад Бүгд

2004 2 1 3
2005 4 2 6
2006 1 46 5 52
2007 3 3 6
2008 17 17
2009 1 1
2010 1 1
2011 1 2 4 7
2012 34 3 37
2013 7 4 11
2014 1 8 4 13

2015 оны 

хагас жил
6 5 11

Нийт 3 130 32 165

Дээрх статистик тоо баримтаас харахад 2015 оны хагас жил хүртэл хугацаанд 
Дампуурлын тухай хуулийн дагуу нийт 165 хэрэг шийдвэрлэгдсэнээс дахин 
хөрөнгөжүүлэхээр шийдвэрлэсэн 3 тохиолдол байна. 

Бусад дүүргүүдийн шүүхээр 1997-2015 тонд шийдвэрлэгдсэн дампуурлын 
хэргийн статистик үзүүлэлт.
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1997 1
1998 2
1999
2000 1
2001 1 4
2002 1 1 1 1
2003 2 2 4 1
2004  1 1
2005 1 1 3 1
2006 1 3 7 2 5
2007 1 1 1
2008 1 1 1 4
2009
2010 1
2011 1 1
2012 1 1
2013 1 1 2 2 1

Улсын дээд шүүхээр 2009, 2011 2013 онуудад тус бүр 1 хэрэг хянагдсан байна.

2.2.	ДАМПУУРЛЫН	ХЭРЭГ	ҮҮСГЭХ	НЭХЭМЖЛЭЛ,	ХҮСЭЛТ,	ТЭДГЭЭРИЙН	ЯЛГАА	

Дампуурлын тухай хуулиар дампуурлын хэргийг шийдвэрлэх ажиллагаа нь 
дампуурлын хэрэг үүсгэх, хариуцагчийг дахин хөрөнгөжүүлэх, татан буулгах гэсэн 
ерөнхий 3 үе шатаас бүрдсэн байдаг.

Дампуурлын хэрэг үүсгэх үндэслэл нь тодорхой этгээдүүдийн шүүхэд хандан 
дампуурлын хэрэг үүсгүүлэхээр гаргасан нэхэмжлэл, хүсэлт юм. Нэхэмжлэл, хүсэлт 
нь гаргаж буй субьектээрээ ялгаатай бөгөөд үүнээс шалтгаалж бүрдүүлбэрээрээ 
мөн ялгаатай байдаг. 

Үүргийн гүйцэтгэлийг шаардах эрх бүхий харилцагч тал дампуурлын хэрэг 
үүсгэх тухай нэхэмжлэл гаргасан, эсвэл хариуцагч үүргээ биелүүлж чадахгүй болсныг 
өөрөө мэдэгдэж, дампуурлын хэрэг үүсгэх хүсэлт гаргасан нь шүүхээс дампуурлын 
хэрэг үүсгэх үндэслэл болно. Өөрөөр хэлбэл тухайн хуулийн этгээдийн харилцагч 
тал дампуурлын хэрэг үүсгэхээр шүүхэд хандахыг “нэхэмжлэл”, харин хариуцагч 
хуулийн этгээд дампуурлын хэрэг үүсгэхээр өөрөө шүүхэд хандаж байгааг “хүсэлт” 
гаргасан гэж ойлгоно.
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Тэгвэл хүсэлт, нэхэмжлэл нь бүрдүүлбэрээрээ мөн дараах ялгаатай байдаг.
•	 Дампуурлын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлд зааснаар дампуурлын хэрэг 

үүсгэх тухай хариуцагчийн хүсэлтэд төлбөрийн чадваргүй болсон гэх 
үндэслэл, дахин хөрөнгөжүүлэх, эсхүл дампуурсанд тооцож татан буулгах 
тухай санал, мөн Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 
62 дугаар зүйлд заасныг тусгаж, дараахь зүйлийг хавсаргана. Үүнд:

 – сүүлийн гурван жилийн санхүүгийн тайлан тэнцэл;
 – өмчлөлдөө байгаа, эсхүл итгэмжлэн өмчилсөн эд хөрөнгийн жагсаалт, 

тэдгээрийн үнэлгээний талаархи санал;
 – нэхэмжлэгчдийн нэр, хаяг, нэхэмжлэгч тус бүрийн авлага буюу 

гаргуулах төлбөрийн хэмжээ;
 – хариуцагчид төлбөртэй этгээдийн нэр, хаяг, төлбөрийн хэмжээ;
 – хоршооны хувьд гишүүд, нөхөрлөлийн тухайд бүрэн хариуцлагатай 

гишүүдийн нэр, хаяг.
•	 Харин дампуурлын хэрэг үүсгэх тухай нэхэмжлэлд тухайн этгээдийг 

төлбөрийн чадваргүйд тооцуулах, төлбөрийн чадваргүй болсон гэж 
үзэх үндэслэл, түүний хүлээсэн үүрэг, төлбөрийн хэмжээ, үүрэг гүйцэтгэх 
хугацаа, хариуцагчийг дахин хөрөнгөжүүлэх, эсхүл дампуурсанд тооцож 
татан буулгах тухай саналыг тус тус тусгаж, холбогдох нотлох баримтыг 
хавсаргана.

Шаардлагатай тохиолдолд шүүх хариуцагчийг төлбөрийн чадваргүй болсон 
тухай нэмэлт нотлох баримтыг нэхэмжлэл, хүсэлт гаргасан этгээдээс шаардаж 
болно.

2.3.	НЭХЭМЖЛЭЛ,	ХҮСЭЛТИЙН	ДАГУУ	ДАМПУУРЛЫН	ХЭРЭГ	ҮҮСГЭХ	АЖИЛЛАГАА

Нэхэмжлэл, хүсэлт тэдгээрийн бүрдүүлбэр нь хуульд заасан шаардлагыг хангасан 
гэж шүүгч үзвэл түүнийг хүлээн авснаас хойш 5 хоногийн дотор дампуурлын хэрэг 
үүсгэх тухай захирамж гаргана.

Дампуурлын хэрэг үүсгэхдээ шүүгч өөрийн санаачилгаар буюу нэхэмжлэгчийн 
хүсэлтээр Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 69 дүгээр зүйлд 
заасан арга хэмжээг авч болно. 

Шүүх дампуурлын хэрэг үүсгэхдээ хэрэг гүйцэтгэгчийг түр томилж болно. Түр 
хэрэг гүйцэтгэгч нь Дампуурлын тухай хуулийн 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 
12.1.9-д заасан эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ.

Оролцогч этгээдүүд дампуурлын хэргийг хянан шийдвэрлэхтэй холбогдуулан 
гарсан шүүгчийн захирамж, шүүхийн тогтоолыг эс зөвшөөрвөл түүнийг гарсан 
өдрөөс хойш 5 хоногийн дотор гомдол гаргах эрхтэй. Шүүх уг гомдлыг 15 хоногийн 
дотор хянан шийдвэрлэнэ.



40

2.4.	ТӨЛБӨРИЙН	ЧАДВАРТАЙ	ЭСЭХИЙГ	ТОГТООХ

Дампуурлын хэрэг үүсгэснээс хойш 5 хоногийн дотор шүүх нэхэмжлэлийн 
хувийг хариуцагчид гардуулж, 30 хоногийн дотор хариуцагчийг төлбөрийн 
чадвартай болох эсэхийг тогтооно.

Хариуцагч төлбөрийн чадвартай болох нь тогтоогдвол дампуурлын хэргийг 
хэрэгсэхгүй болгож, зохигчдын өр төлбөрийн асуудлыг зохих хуулийн дагуу хянан 
шийдвэрлэнэ.

Төлбөрийн чадваргүй болсныг нийтэд мэдээлэх. Хариуцагчийг төлбөрийн 
чадваргүй болсныг тогтоосноос хойш 7 хоногийн дотор шүүх энэ тухай хэвлэл, 
мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд мэдээлнэ. Уг мэдээлэлд нэхэмжлэгчдийн анхны 
хурал хийх он, сар, өдөр, газар, нэхэмжлэгчдээс нэхэмжлэл гаргах журам, хугацаа, 
нэхэмжлэлийг хуульд заасан хугацаанд гаргаагүйгээс үүсэх үр дагавар зэргийг 
заана.

Харилцагч тал хариуцагчтай холбоотой нэхэмжлэлээ хариуцагчийг төлбөрийн 
чадваргүй болсон тухай нийтэд мэдээлсэн өдрөөс хойш 21 хоногийн дотор шүүхэд 
гаргахаар хуульд зохицуулсан. Хэрэв хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр дээрх 
хугацаанд нэхэмжлэлээ гаргаагүй тохиолдолд хариуцагч шаардах эрхээ алдана.

Тохиолдол: Нэхэмжлэгч “С”-ийн 518 483 төгрөг гаргуулах тухай нэхэмжлэлтэй, 
хариуцагч “Т” компанийн дампуурсанд тооцож, татан буулгах тухай хүсэлттэй 
дампуурлын хэргийг шүүх хянан хэлэлцээд нэхэмжлэгч “С” нь хуульд тусгайлан 
заасан хугацааг хэтрүүлж нэхэмжлэл гаргасан, дээрх хугацааг хүндэтгэн үзэх 
шалтгааны улмаас хэтрүүлснээ баримтаар нотлоогүй, уг хугацааг сэргээлгэх 
талаар хүсэлт гаргаагүй гэсэн үндэслэлээр Дампуурлын тухай хуулийн 15 дугаар 
зүйлийн 15.1-д заасныг баримтлан “Т” компанид холбогдох татварын өр 518 
483 төгрөг гаргуулах тухай С-ийн нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон байна.

2.5.	НЭХЭМЖЛЭГЧДИЙН	ХУРАЛ

Хариуцагчийг төлбөрийн чадваргүйд тооцсоноор тухайн хариуцагчаас төлбөр 
шаардах эрх бүхий нэхэмжлэгчдийн хурлыг хийх шаардлага бий болох бөгөөд 
хариуцагчийг төлбөрийн чадваргүй болсонд тооцсон тухай нийтэд мэдээлснээс 
хойш 30 хоногийн дотор шүүх нэхэмжлэгчдийн анхны хурлыг зохион байгуулна.

Нэхэмжлэгчдийн анхны хурлаас хуулийн шаардлага хангасан этгээдийг хэрэг 
гүйцэтгэгчээр батлуулахаар шүүхэд санал болгох бөгөөд нэхэмжлэгчдийн хурал 
дараахь асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэнэ. Үүнд:

 – дахин хөрөнгөжүүлэх төлөвлөгөөг батлах эсэх;
 – дахин хөрөнгөжүүлэх төлөвлөгөөний биелэлтэд хяналт тавих, хариуцагчийн 
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санхүүгийн тайланг хэлэлцэх;
 – хэрэг гүйцэтгэгчийг томилуулахаар шүүхэд санал тавих, түүний цалин хөлс, 

үйл ажиллагааны зардлын хэмжээ, төлөх хугацаа, журмыг тогтоох;
 – шүүхээс хариуцагчийн эд хөрөнгөө захиран зарцуулах эрхийг хэрэг 

гүйцэтгэгчид шилжүүлсэн тохиолдолд хэрэг гүйцэтгэгчээс уг эрхийг 
хэрэгжүүлэх нөхцөл, хэмжээ хязгаарыг тогтоох;

 – хэрэг гүйцэтгэгчийн мэдээлэл, дүгнэлттэй танилцах, тайланг хэлэлцэх;
 – хэрэг гүйцэтгэгчийг өөрчлөх саналыг шүүхэд тавих;
 – хэрэг гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагааны талаар шүүхэд гомдол гаргах;
 – хариуцагчийн үйл ажиллагаатай холбогдох асуудлаар шүүхэд хандах;
 – хариуцагчийг татан буулгах тухай шүүхийн шийдвэрийг шүүхийн 

оролцоогүйгээр биелүүлэх эсэхийг шийдвэрлэх.
Нэхэмжлэлийн нийт шаардлагын 10-аас доошгүй хувийг гаргасан 

нэхэмжлэгчдийн шаардсанаар хэрэг гүйцэтгэгч нэхэмжлэгчдийн хурлыг зарлан 
хуралдуулна.

Нэхэмжлэгчдийн хуралд нэхэмжлэгч бүр бүх нэхэмжлэлийн нийт шаардлагын 
дүнд өөрийн нэхэмжлэлийн шаардлагын эзлэх хувьтай тэнцүү саналын эрхтэй 
оролцох бөгөөд нэхэмжлэгчдийн хурлын шийдвэрийг хуралд оролцсон 
нэхэмжлэгчдийн нийт нэхэмжлэлийн саналын эрхийн 66.7-оос дээш хувиар 
баталсан бол хүчин төгөлдөрт тооцно.

Нэхэмжлэгчдийн тоо 7-оос дээш байвал нэхэмжлэгчдийн хурлаас 
нэхэмжлэгчдийн зөвлөлийг байгуулж болох бөгөөд зөвлөл нь 3-аас доошгүй 
сондгой тооны нэхэмжлэгчдээс бүрдэнэ.

Нэхэмжлэгчдийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг хуралд оролцсон нэхэмжлэгчдийн 
нийт нэхэмжлэлийн саналын эрхийн 66.7-оос дээш хувиар батлах бөгөөд зөвлөлийн 
эрх, үүргийг нэхэмжлэгчдийн хурлаас батална.

2.6.	ХЭРЭГ	ГҮЙЦЭТГЭГЧ	ДАМПУУРЛЫН	ХЭРЭГ	ХЯНАН	ШИЙДВЭРЛЭХ	

АЖИЛЛАГААНД	ОРОЛЦОХ	НЬ

Нэхэмжлэгчдийн анхны хурлаас санал болгосон этгээдийг шүүх 5 хоногийн 
дотор хэрэг гүйцэтгэгчээр томилох эсэхийг шийдвэрлэнэ.

Хэрэг гүйцэтгэгч нь хуульд заасан нөхцөл шалгуурыг хангасан хувь хүн эсвэл 
хуулийн этгээд байх бөгөөд дампуурлын хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд 
дараах эрх үүрэгтэй оролцоно. Үүнд: 

 – шүүхийн шийдвэрийн дагуу хариуцагчийн эд хөрөнгийг битүүмжлэх;
 – хариуцагчийн эд хөрөнгө, холбогдох баримт бичгийг хамгаалалтанд авч, 

тооллого явуулах;
 – шаардлагатай тохиолдолд хариуцагчийн үйл ажиллагаанд баримтын 

шалгалт хийх ажлыг зохион байгуулах;
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 – нэхэмжлэгчдийн хурлыг зарлан хуралдуулах;
 – шүүхээр шийдвэрлүүлэх асуудлаар шүүхэд хандах;
 – дампуурлын хэрэг үүсгэхээс өмнө байгуулсан гэрээ, хэлцлийг хянаж, 

Дампуурлын тухай хуулийн 19, 20, Иргэний хуулийн 56-61 дүгээр зүйлд 
заасан гэрээ, хэлцлийг хүчингүйд тооцуулах, өөрчлүүлэх, цуцлуулах эсэх 
асуудлыг нэхэмжлэгчдийн хуралд оруулах;

 – тусгай данс нээж хариуцагчийн мөнгөн хөрөнгийг төвлөрүүлэх;
 – хариуцагчийн нэрийн өмнөөс нэхэмжлэгчдийн хурлаас олгосон эрхийн 

хүрээнд бусадтай гэрээ, хэлцэл байгуулах;
 – шаардлагатай мэдээ баримтыг хариуцагчаас гаргуулан авах;
 – хариуцагчийн талаар гаргасан өөрийн дүгнэлтийг холбогдох этгээдүүдэд 

танилцуулах;
 – хариуцагчийн эд хөрөнгийг үнэлэх;
 – нэхэмжлэгчдийн тогтоосон цалин хөлсний хэмжээнд багтаан өөрт 

туслагчийг хөлсөөр ажиллуулах;
 – Иргэний хууль болон энэ хуулийн 18 дугаар зүйлд заасан журмын дагуу 

хариуцагчийн эд хөрөнгийг худалдах;
 – хуульд заасан бусад эрх, үүргийг хэрэгжүүлж оролцоно.

Хэрэг гүйцэтгэгч нь хариуцагчийн санхүү, эдийн засгийн тооцоо, түүний 
дүгнэлт, төлбөрийн чадваргүй болсон шалтгаан, онцлог, удирдлагын үйл 
ажиллагааны талаархи дүгнэлт, нэхэмжлэгчдийн хэсэг болон нэхэмжлэл тус 
бүрийн дүн, хариуцагчийг дахин хөрөнгөжүүлэх, эсхүл дампуурсанд тооцож татан 
буулгах талаархи санал, шаардлагатай гэж үзсэн бусад мэдээ, баримтыг тусгасан 
хариуцагчийн үйл ажиллагааны талаарх дүгнэлтийг шүүхээр батлагдсанаасаа 
хойш 2О хоногийн дотор гаргаж, шүүх, хариуцагч, нэхэмжлэгчид танилцуулна. 

Хэрэг гүйцэтгэгч нь дахин хөрөнгөжүүлэх төлөвлөгөө гаргах эрх бүхий 
этгээдүүдэд дээрх дүгнэлттэй танилцах боломжийг хангана.

Хэрэг гүйцэтгэгч нь дээрх эрх, үүргээс гадна хариуцагчийн дахин хөрөнгөжүүлэх, 
мөнгөн хөрөнгийг хуваарилах, татан буулгах үйл ажиллагаанд дараах эрх үүрэгтэй 
оролцдог байна. 

 – Дахин хөрөнгөжүүлэх төлөвлөгөө гаргах эрх бүхий этгээдүүдэд дүгнэлттэй 
танилцах боломжийг хангах 

 – Хэрэв хариуцагч энэ хуулиар тогтоосон хугацаанд дахин хөрөнгөжүүлэх 
хүсэлтээ гаргаагүй, төлөвлөгөөг шүүхэд өгөөгүй буюу уг төлөвлөгөөг шүүх 
батлаагүй, эсхүл хариуцагчийг татан буулгах тухай шүүхийн шийдвэр гарсан 
бол шүүхийн шийдвэрээр хариуцагчийн эд хөрөнгө захиран зарцуулах, аж 
ахуйн үйл ажиллагааг удирдах 

 – Хариуцагчийг дахин хөрөнгөжүүлэх тухай хүсэлтийг шүүхэд гаргах 
 – Дахин хөрөнгөжүүлэх төлөвлөгөөг хэлэлцэх хурлын бэлтгэлийг хангах, 
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төлөвлөгөөг хэлэлцэх тухай мэдээллийг хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр 
нийтэд мэдээлэх, хурлыг зохион байгуулах 

 – Дахин хөрөнгөжүүлэх төлөвлөгөөний биелэлтэнд хяналт тавих, эсхүл хэрэг 
гүйцэтгэгч өөрөө зохион байгуулж хангах 

 – Төлөвлөгөөний биелэлтэд хяналт тавихдаа хариуцагчийн санхүүгийн 
байдал, орлого, зарлагын тайлан тэнцэлд сард нэг удаа, шаардлагатай 
тохиолдолд тухай бүр шалгалт хийх, төлөвлөгөөнд нэмэлт, өөрчлөлт орох 
шаардлагатай болсон, хариуцагчийг уг төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх боломжгүй 
болсон гэж үзвэл нэхэмжлэгчдийн хурлыг зарлан хуралдуулах 

 – Хэрэв дахин хөрөнгөжүүлэх төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх боломжгүй болсон 
гэж үзвэл хариуцагчийг дампуурсанд тооцож татан буулгах тухай хүсэлтийг 
шүүхэд тавих 

 – Төлөвлөгөөг биелүүлэх хугацааг сунгах хүсэлтийг шүүхэд тавих 
 – Хариуцагчийн гаргаж өгсөн санхүүгийн тайлан, мэдээг улирал тутам 

нэхэмжлэгчдийн хурал /зөвлөл/-д танилцуулах 
 – Хариуцагчийн мөнгөн хөрөнгийг хуваарилах төлөвлөгөө гаргах, 

төлөвлөгөөний дагуу хуваарилах 
 – Татан буулгах ажиллагаа дуусгавар болмогц энэ тухай бүртгэх байгууллагад 

мэдэгдэж, улсын бүртгэлээс хасуулах зэрэг эрх үүрэгтэй.
Хэрэг гүйцэтгэгч нь хуурч мэхлэх, хайхрамжгүй хандах зэрэг хууль бус үйл 

ажиллагааны улмаас хариуцагчид ямар нэгэн хохирол учруулбал уг хохирлыг 
биечлэн хариуцахаар хуульчилсан бөгөөд дампуурлын хэргийн оролцогчид хэрэг 
гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагаатай холбогдуулан шүүхэд гомдол гаргах, шүүх хэрэг 
гүйцэтгэгчийг өөрчлөх эрхтэй.

Мөн хариуцагч, нэхэмжлэгч бүр хэрэг гүйцэтгэгчийн шийдвэрийг заавал 
биелүүлэх үүрэгтэй бөгөөд хэрэг гүйцэтгэгчийн тавьсан шаардлагыг биелүүлэхээс 
үндэслэлгүйгээр татгалзсан бол хариуцагч, нэхэмжлэгч, холбогдох бусад этгээдийг 
20000-50000 төгрөгөөр торгохоор хуульчилсан байдаг.

Мөн хууль тогтоомж зөрчсөн хэрэг гүйцэтгэгчид хүлээлгэх хариуцлагыг 
хуульчилсан. Тухайлбал Дампуурлын тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.1.3-т 
олгогдсон бүрэн эрхээ хэтрүүлсэн, хувийн зорилгод ашигласан, холбогдох хууль 
тогтоомж зөрчиж бусдын нууцыг задруулсан бол хэрэг гүйцэтгэгчийг 40000-60000 
төгрөгөөр торгохоор заасан байдаг.

2.7.	ХҮЧИН	ТӨГӨЛДӨР	БУС	ХЭЛЦЭЛ,	ХАРИУЦАГЧИЙН	ГЭРЭЭГ	ӨӨРЧЛӨХ,	ЦУЦЛАХ

Хэрэг гүйцэтгэгч нь дампуурлын хэрэг үүсгэхээс өмнө байгуулсан гэрээ, 
хэлцлийг хянаж, энэ хуулийн 19, 20, Иргэний хуулийн 56-61 дүгээр зүйлд заасан 
гэрээ, хэлцлийг хүчингүйд тооцуулах, өөрчлүүлэх, цуцлуулах эсэх асуудлыг 
нэхэмжлэгчдийн хуралд оруулах эрхтэй талаар өмнөх сэдэвт дурдсан.
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Тэгвэл Иргэний хуулийн 56 дугаар зүйлд заасан “ хүчин төгөлдөр бус байх 
хэлцэл”, мөн хуулийн 57 дугаар зүйлд заасан “хүчин төгөлдөр бус гэж тооцож 
болох хэлцэл”, 58 дугаар зүйлд заасан “ноцтой төөрөгдлийн улмаас хийсэн хэлцэл”, 
59 дүгээр зүйлд заасан “хууран мэхэлж хийсэн хэлцэл”, 60 дугаар зүйлд заасан 
“хүч хэрэглэж хийсэн хэлцэл”, 61 дүгээр зүйлд заасан “зарим хэсэг хүчин төгөлдөр 
бус болох хэлцэл”-ийг тус тус хүчингүйд тооцуулах, өөрчлүүлэх, цуцлуулах эсэх 
асуудлыг нэхэмжлэгчдийн хуралд оруулж шийдвэрлүүлэхээс гадна дампуурлын 
хэрэг үүсгэхээс өмнө байгуулсан дараах гэрээ, хэлцлийг хүчин төгөлдөр бус гэж 
үзэхээр Дампуурлын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлд заасан. Үүнд:

 – дампуурлын хэрэг үүсгэхээс өмнө 2 жилийн дотор хариу төлбөргүйгээр 
хариуцагчийн удирдах байгууллагын гишүүд, тэдгээрийн гэр бүлийн 
гишүүдийн өмчлөлд эд хөрөнгө шилжүүлэх тухай гэрээ, хэлцэл;

 – дампуурлын хэрэг үүсгэхээс өмнө 1 жилийн дотор хариу төлбөргүйгээр энэ 
хуулийн 19.1.1-д зааснаас бусад этгээдийн өмчлөлд эд хөрөнгө шилжүүлэх 
тухай гэрээ, хэлцэл;

 – дампуурлын хэрэг үүсгэхээс өмнө 1 жилийн дотор бусдад илт давуу 
байдлаар эд хөрөнгө худалдах, үйлчилгээ үзүүлэх тухай гэрээ, хэлцэл;

 – тодорхой нэхэмжлэгчдэд давуу эрх олгох зорилгоор дампуурлын хэрэг 
үүсгэхээс өмнө 12О хоногийн дотор хийсэн гэрээ, хэлцэл;

 – дампуурлын хэрэг үүсгэснээс хойш энэ хуулийг зөрчиж хийсэн гэрээ, 
хэлцэл.

Хариуцагчийн гэрээг өөрчлөх, цуцлах. Хариуцагчийн хуваарилагдах эд 
хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх үүднээс шүүх нэхэмжлэгчдийн хурал /зөвлөл/-
аас санал болгосноор хариуцагчийн биелэгдээгүй байгаа, эсхүл ихэнх хувь нь 
биелэгдээгүй гэрээг өөрчлөх, цуцлах эрхтэй.

2.8.	ДАХИН	ХӨРӨНГӨЖҮҮЛЭХ	АЖИЛЛАГААНЫ	ОЙЛГОЛТ,	ОНЦЛОГ.

2.8.1 Нийгэм эдийн засгийн ач холбогдол
Төлбөрийн чадваргүй болсон хуулийн этгээдийг өөрчлөн байгуулж дахин 

хөрөнгөжүүлснээр нэхэмжлэгчдийн шаардлагыг хангаж улмаар дахин сэргээж, үйл 
ажиллагааг нь үргэлжлүүлэх боломж олгодог арга хэрэгсэл нь дахин хөрөнгөжүүлэх 
ажиллагаа юм. 

Хуулийн этгээдийн дампуурлаа зарлаж төлбөрийн чадваргүй хуулийн этгээдийг 
татан буулгаснаар зах зээлд өрсөлдөх чадваргүй нэр төдийгөөр оршин тогтнож 
байдаг байгууллагыг зах зээлээс шахан гаргах, эдийн засгийг цэвэршүүлдэг давуу 
талтай боловч хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг зогсоож, татан буулгаснаар олон 
хүн ажилгүй болох, харилцагч зарим тал өр төлбөрөө бүрэн авч чадахгүйд хүрэх, 
зах зээл дэх өрсөлдөгчдийн тоо цөөрөх, ингэснээрээ зах зээлийн нийлүүлэлт буурах 
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зэрэг сул тал, сөрөг үр дагавартай. 
Дампуурлын эдийн засагт үзүүлэх нөлөө, ажлын байрнаас аваад олон чухал 

нийгмийн асуудлуудлыг харгалзан төлбөрийн чадваргүй этгээдийн үйл ажиллагааг 
нь бүрэн зогсоох бус тухайн компанийг сэргээн, хөл дээр нь босгох, дахин 
хөрөнгөжүүлэх аргыг төрөөс хуульчлах болсон тухай өмнөх сэдвүүдэд үзсэн билээ.

Товчхондоо удирдлага зохион байгуулалт муугаас дампууралд хүрсэн 
хуулийн этгээдийн шудрага бус гэрээ хэлцлийг илрүүлэх, өөрчлөн байгуулж, 
дахин хөрөнгөжүүлэх зэрэг ажиллагаа нь нэхэмжлэгчдийн нэхэмжилж байгаа өр 
төлбөрийг аль болох бүрэн барагдуулах боломж олгох, цаашилбал тухай хуулийн 
этгээдийн зах зээлд өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх, үйл ажиллагааг нь сэргээх, 
ажлын байрыг хэвээр хадгалах зэрэг ач холбогдолтой бөгөөд дахин хөрөнгөжүүлэх 
ажиллагааг шүүхээс гадуур болон хуульд заасан журмын дагуу дахин 
хөрөнгөжүүлэх гэж ангилж болно. 

2.8.2. Шүүхээс гадуурх дахин хөрөнгөжүүлэх ажиллагаа
Нэхэмжлэгчид төлбөрийн чадваргүй хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд зохих 

дэмжлэг үзүүлснээр дахин хэвийн байдалд орох боломжтой гэж үзсэн тохиолдолд 
шүүхээс гадуур дахин хөрөнгөжүүлэхээр шийдвэрлэж болно.

 Энэ нь тухайн хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг цаашид үргэлжлүүлснээр 
нэхэмжлэгчид өр төлбөрөө бүрэн гаргуулж авах боломжийг бий болгох гол 
зорилготой бөгөөд нэхэмжлэгчдийн зүгээс төлбөрийн чадваргүй тухайн компанийн 
үйл ажиллагаанд нэмэлт хөрөнгө оруулалт хийх, үйл ажиллагааг нь дэмжин 
үргэлжлүүлж, өр төлбөрийг төлж дуустал нь үйл ажиллагаанд нь хяналт тавьж 
зохицуулалт хийх, тухайн хуулийн этгээдийг шинээр өөрчлөн байгуулж дахин 
хөрөнгөжүүлэх зэрэг хэлбэрээр хэрэгжүүлдэг.

Дээрх үйл ажиллагааг төлбөрийн чадваргүй болсон хуулийн этгээд болон 
нэхэмжлэгчид сайн дурын хэлцлийн үндсэн дээр хэрэгжүүлэх бөгөөд энэ нь шүүхээр 
хуулийн этгээдийг дампууруулахад гардаг олон зардлаас зайлсхийх боломжийг 
олгоно. 

Энэ үйл ажиллагааг төлбөрийн чадваргүй болсон хуулийн этгээд өөрөө зохион 
байгуулах ба эндээс тухайн хуулийн этгээд цаашид үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэх, 
эсвэл бүрмөсөн зогсоох эсэх нь шийдэгдэнэ. 

Сайн дурын хэлцлийг төлбөрийн чадваргүй болсон компанийн нэхэмжлэгчдийн 
хурлаас нэхэмжлэгчдийн зөвлөлийг сонгон байгуулж компанийн одоогийн байдалд 
дүн шинжилгээ хийж, цаашдын үйл ажиллагааны төлөвийг хэлэлцэх хэлбэрээр 
хэрэгжүүлдэг. 

2.8.3. Хуульд заасан журмын дагуу дахин хөрөнгөжүүлэх ажиллагаа
Эрх бүхий этгээдүүд шүүхэд дахин хөрөнгөжүүлэх хүсэлт гаргасны дагуу хэрэг 

гүйцэтгэгч дүгнэлт гаргах бөгөөд уг дүгнэлтийг үндэслэн, дахин хөрөнгөжүүлэх 
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төлөвлөгөөг гарган шүүхэд ирүүлснээр хуульд заасан журмын дагуу дахин 
хөрөнгөжүүлэх ажиллагаа эхэлдэг. 

Дахин хөрөнгөжүүлэх тухай хүсэлт. Хариуцагчийг дахин хөрөнгөжүүлж, 
үйл ажиллагааг нь цаашид үргэлжлүүлэх нь татан буулгаснаас илүүтэйгээр 
нэхэмжлэгчдийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг ахиу хэмжээгээр хангах боломжтой 
гэж үзвэл хариуцагч өөрөө, эсвэл хариуцагчаас нэхэмжилсэн нийт төлбөрийн 
гуравны нэг буюу түүнээс дээш хувийг нэхэмжилж байгаа нэхэмжлэгчид болон 
хэрэг гүйцэтгэгч хариуцагчийг дахин хөрөнгөжүүлэх тухай хүсэлтийг шүүхэд гаргаж 
болно.

Дахин хөрөнгөжүүлэх хүсэлтийг төлбөрийн чадваргүйд тооцсон өдрөөс хойш 
6О хоногийн дотор шүүхэд гаргаж болно:

Дахин хөрөнгөжүүлэх хүсэлтэд хариуцагчийн үйл ажиллагааг цаашид 
үргэлжлүүлэх санхүү, удирдлагын болон бусад боломж, тэдгээрийн тооцоо, өөрчлөн 
байгуулагдсан аж ахуйн нэгжийн хэтийн төлөвийн талаар тусгана.

Дахин хөрөнгөжүүлэх төлөвлөгөө. Дээр дурдсан дахин хөрөнгөжүүлэх тухай 
хүсэлт гаргах эрх бүхий этгээдүүд нь хэрэг гүйцэтгэгчийн дүгнэлттэй танилцсан 
өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор дахин хөрөнгөжүүлэх төлөвлөгөөг /цаашид 
“төлөвлөгөө” гэх/ шүүхэд гаргаж өгнө.

Төлөвлөгөөнд дараахь үйл ажиллагааг тодорхой тусгана. Үүнд:
 – хариуцагчийг үүсгэн байгуулах баримт бичигт өөрчлөлт оруулах эсэх, 

хэрэв оруулбал түүнд оруулах өөрчлөлт;
 – хариуцагчийн удирдлагад өөрчлөлт оруулах эсэх, түүнд ажиллах хүмүүсийн 

нэр, хаяг;
 – нэхэмжлэлийн шаардлагын оронд үнэт цаас гаргах эсэх;
 – хариуцагчийн гаргасан үнэт цаасны төлбөрийн хугацааг сунгах, түүний 

хүүгийн хувь хэмжээнд өөрчлөлт оруулах эсэх, оруулбал ямар хэмжээнд;
 – шинээр хийх гэрээ, хэлцлийн тухай;
 – хариуцагчийн эд хөрөнгөөс худалдах бол түүний хэмжээ;
 – хариуцагчаас бусдад шилжүүлэх эд хөрөнгө;
 – хариуцагчид үлдэх эд хөрөнгө;
 – Дампуурлын тухай хуулийн З5.4-т заасан нэхэмжлэгчдийн хэсэг;
 – Дампуурлын тухай хуулийн З5.4-т заасан дараалал тус бүрээр нэхэмжлэлийн 

шаардлагыг хангах арга, хэлбэр, хэмжээ, хугацаа;
 – хариуцагчийг дампуурсанд тооцож татан буулгах, эсхүл дахин 

хөрөнгөжүүлснээр нэхэмжлэгчдэд хуваарилагдах төлбөрийн хэмжээний 
зөрүүг харьцуулсан тооцоо;

 – ажиллагсадтай байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээг цуцлах буюу түүнд өөрчлөлт 
оруулах бол тэдгээрт хууль тогтоомжийн зохих актын дагуу тэтгэмж олгох, 
шинээр мэргэжил эзэмшүүлэх, мэргэшүүлэх арга хэмжээ;
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 – төлөвлөгөөг биелүүлж дүгнэх хугацаа;
 – хэрэг гүйцэтгэгч болон холбогдох бусад этгээдэд олгох урамшуулал, ажлын 

хөлсний хэмжээ, түүнийг олгох журам;
 – хариуцагчийг төлбөрийн чадвартай болгох талаар энэ хуулийн дагуу 

явуулах бусад үйл ажиллагаа зэргийг тодорхой тусгана.
Дахин хөрөнгөжүүлэх ажлыг цаад тал нь 2 жилийн дотор хийж гүйцэтгэсэн 

байхаар хуульчилсан байдаг.
Төлөвлөгөөг хэлэлцэх. Төлөвлөгөөг хэлэлцэх хурлын товыг шүүх урьдчилан 

товлоно. Төлөвлөгөөг хэлэлцэх хурлыг эрх бүхий этгээд хэрэг гүйцэтгэгчийн 
дүгнэлттэй танилцсан өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор дахин хөрөнгөжүүлэх 
төлөвлөгөөг шүүхэд гаргаж өгөх бөгөөд энэ хугацаа өнгөрснөөс хойш 20 хоногийн 
дотор зохион байгуулна.

Төлөвлөгөөг хэлэлцэх хурлын бэлтгэл ажил болон хурлыг хэрэг гүйцэтгэгч 
зохион байгуулж, төлөвлөгөөг хэлэлцэх нэхэмжлэгчдийн хурал явуулах өдөр, 
болон шаардлагатай бусад мэдээллийг тусгасан мэдээллийг хэвлэл, мэдээллийн 
хэрэгслээр нийтэд мэдээлнэ. 

Нэхэмжлэгчдийн хуралд төлөвлөгөөг санал болгосон этгээд заавал оролцоно.
Төлөвлөгөөг батлах санал хураалтад зөвхөн нэхэмжлэлийг нь шүүх хүлээн 

авсан нэхэмжлэгчид оролцох эрхтэй бөгөөд санал хураалтыг дараахь хэсэг тус 
бүрээр явуулна. Үүнд:

 – нэхэмжилсэн үнийн дүнгийн 1О буюу түүнээс дээш хувийг эзлэх барьцаат 
нэхэмжлэгчид;

 – бусад барьцаат нэхэмжлэгчид;
 – хариуцагчтай хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллагчид;
 – бусад.

Хуралд оролцон тухайн хэсэгт хамаарах санал гаргасан нийт нэхэмжлэгчдийн 
саналын эрхийн олонхийн дэмжлэг авснаар тэр хэсгээс төлөвлөгөөг зөвшөөрсөнд 
тооцно.

Хэрэв хоёр буюу түүнээс дээш төлөвлөгөө санал болгосон бол нэхэмжлэгчдийн 
хурлаар бүгдийг хамтад нь хэлэлцүүлж санал хураалгана.

Төлөвлөгөөг батлах. Нэхэмжлэгчдийн хурлаар төлөвлөгөөг хэлэлцсэнээс 
хойш 2О хоногийн дотор түүнийг батлах эсэхийг шүүх шийдвэрлэнэ. 

Нэхэмжлэгчдийн 2-оос доошгүй хэсэг нь төлөвлөгөөг дэмжсэн тохиолдолд, 
эсвэл төлөвлөгөөг хэрэгжүүлсэнээр хариуцагч татан буугдсанаас илүүтэйгээр 
нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж чадахаар байвал шүүх төлөвлөгөөг батална.

Нэхэмжлэгчдийн хурлаас хэд хэдэн төлөвлөгөөг зөвшөөрч дэмжсэн бол шүүх 
хариуцагчийн санал болгосон төлөвлөгөөг батална.

Хариуцагчийн санал болгосон дахин хөрөнгөжүүлэх төлөвлөгөөг нэхэмжлэгчдийн 
2-оос доошгүй хэсэг нь дэмжээгүй, эсвэл төлөвлөгөөг хэрэгжүүлсэнээр хариуцагч 
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татан буугдсанаас илүүтэйгээр нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж чадахааргүй байна 
гэж шүүх үзвэл хамгийн тохиромжгүй нөхцөлд хамаарч байгаа нэхэмжлэгчдийн 
хэсгийн зөвшөөрсөн төлөвлөгөөг батална. 

Төлөвлөгөөний дагуу тухайн нэхэмжлэгчид түүний нэхэмжлэлийн шаардлагыг 
бүрэн хангахгүй хэмжээний хөрөнгө хуваарилагдахыг тохиромжгүй нөхцөлд 
хамаарагдах гэнэ.

Дахин хөрөнгөжүүлэх төлөвлөгөөг шүүх батлаагүй бол хариуцагчийг 
дампуурсанд тооцож татан буулгах тухай шийдвэр гаргана.

Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх. Шүүх дахин хөрөнгөжүүлэх төлөвлөгөөг баталснаар 
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажиллагаа эхэлнэ.

Төлөвлөгөөний биелэлтийг шүүхийн шийдвэрийн дагуу хэрэг гүйцэтгэгчийн 
хяналтын дор хариуцагч өөрөө, эсхүл хэрэг гүйцэтгэгч зохион байгуулж хангана.

 Хариуцагч өөрөө дампуурлын хэрэг үүсгэх тухай хүсэлт гаргасан болон 
хариуцагчийн гаргаж өгсөн төлөвлөгөөг баталсан бол төлөвлөгөөний биелэлтийг 
хангах үүргийг шүүх хариуцагчид даалгаж болно. Энэ тохиолдолд хариуцагч хэрэг 
гүйцэтгэгчийн тогтоосон нөхцөл, хязгаарлалтын хүрээнд эд хөрөнгийг захиран 
зарцуулах эрхтэй.

Хэрэг гүйцэтгэгч буюу хариуцагч төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж чадахгүй гэж хэрэг 
гүйцэтгэгч, хариуцагч, нэхэмжлэгчдийн хурал /зөвлөл/-аас үзвэл түүнийг өөрчлөх 
хүсэлтийг шүүхэд гаргаж болно.

Хэрэг гүйцэтгэгч төлөвлөгөөний биелэлтэд хяналт тавих талаар энэ хуулийн 
12.1-д зааснаас гадна дараахь эрх, үүрэгтэй. Үүнд:

 – хариуцагчийн санхүүгийн байдал, орлого, зарлагын тайлан тэнцэлд сард 
нэг удаа, шаардлагатай тохиолдолд тухай бүр шалгалт хийх;

 – төлөвлөгөөний биелэлтийн явцад төлөвлөгөөнд нэмэлт, өөрчлөлт орох 
шаардлагатай болсон, хариуцагчийг уг төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх боломжгүй 
болсон гэж үзвэл нэхэмжлэгчдийн хурлыг зарлан хуралдуулах.

Хэрэв төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх боломжгүй болсон гэж үзвэл хариуцагч, хэрэг 
гүйцэтгэгч буюу нэхэмжлэгчдийн хурал /зөвлөл/ хариуцагчийг дампуурсанд 
тооцож татан буулгах тухай хүсэлтийг шүүхэд тавих эрхтэй бөгөөд хүсэлтийг шүүх 
үндэслэлтэй гэж үзвэл хариуцагчийг дампуурсанд тооцож, татан буулгах тухай 
шийдвэр гаргана.

Төлөвлөгөөг биелүүлэх хугацааг сунгах. Хэрэг гүйцэтгэгч буюу нэхэмжлэгчдийн 
хурал /зөвлөл/-аас төлөвлөгөөг биелүүлэх хугацааг сунгах хүсэлтийг шүүхэд тавьж 
болно. Төлөвлөгөөний биелэлтийн явцад хариуцагчийн төлбөрийн чадвар сайжирч, 
нэхэмжлэгчдийн шаардлагыг хангах боломжтой гэж үзвэл шүүх энэ хуулийн 25 
дугаар зүйлд заасан хугацааг зургаан сар хүртэл сунгаж болно.
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Шүүх төлөвлөгөөг биелүүлэх хугацааг сунгахдаа зарим хязгаарлалт, нөхцөлийг 
төлөвлөгөөнд шинээр тусгаж болно.

Төлөвлөгөөний биелэлтийг шүүхээс сунгасан хугацаанд хариуцагч алдагдалд 
орсон бол нэхэмжлэгчид хугацаа сунгасан шүүхийн шийдвэрийг цуцлах хүсэлтийг 
шүүхэд тавих эрхтэй. Ийнхүү хүсэлт тавьсан нь төлөвлөгөөг биелүүлэх ажиллагааг 
зогсоох үндэслэл болохгүй.

Төлөвлөгөөний биелэлтийг тайлагнах. Төлөвлөгөөг биелүүлж байгаа 
хариуцагч орлого, зарлагын болон санхүүгийн бусад тайлан, мэдээг сар бүр хэрэг 
гүйцэтгэгчид гаргаж өгнө. Хэрэг гүйцэтгэгч хариуцагчийн санхүүгийн тайлан, мэдээг 
улирал тутам нэхэмжлэгчдийн хурал /зөвлөл/-д танилцуулж байна.

Дахин хөрөнгөжүүлэх ажиллагааг дуусгавар болгох. Шүүх төлөвлөгөөг 
биелүүлэх боломжгүй болсон, төлөвлөгөөг бүрэн биелүүлж дууссан, төлөвлөгөөг 
биелүүлж дуусаагүй боловч нэхэмжлэгчдийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг 
төлөвлөгөөний дагуу бүрэн хангасан гэсэн 3 үндэслэлээр дахин хөрөнгөжүүлэх 
ажиллагааг дуусгавар болгоно:

Шүүх төлөвлөгөөг биелүүлэх боломжгүй болсон тохиолдолд хариуцагчийг 
дампуурсанд тооцож, татан буулгах тухай шийдвэр гаргана. 

Харин төлөвлөгөөг бүрэн биелүүлж дууссан, эсвэл төлөвлөгөөг биелүүлж 
дуусаагүй боловч нэхэмжлэгчдийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг төлөвлөгөөний 
дагуу бүрэн хангасан тохиолдолд дампуурлын хэргийг хэрэгсэхгүй болгох бөгөөд 
ингэснээр нэхэмжлэгчдийн өмнө хариуцагчийн хүлээсэн үүрэг дуусгавар болж үйл 
ажиллагаагаа сэргээнэ.

2.9.	ДАМПУУРСАНД	ТООЦОЖ,	ТАТАН	БУУЛГАХ	АЖИЛЛАГАА

Шүүх дараахь үндэслэлээр хариуцагчийг дампуурсанд тооцож, татан буулгах 
шийдвэр гаргана:

 – эрх бүхий этгээдээс дахин хөрөнгөжүүлэх тухай хүсэлтийг шүүхэд 
ирүүлээгүй;

 – шүүх дахин хөрөнгөжүүлэх төлөвлөгөөг батлаагүй, эсхүл төлөвлөгөөг 
шүүхэд ирүүлээгүй;

 – дахин хөрөнгөжүүлэх төлөвлөгөөг биелүүлэх боломжгүй болсон.

Тохиолдол 1: “С”-ийн нэхэмжлэлтэй, хариуцагч “Ц” ХХК-д холбогдох 
дампуурсанд тооцож, татан буулгах тухай дампуурлын хэргийг шүүх хянан 
хэлэлцээд Дампуурлын тухай хуулийн 23 дугаар зүйлд зааснаар “Ц” ХХК-
ийг дахин хөрөнгөжүүлэх талаар нэхэмжлэгчдийн хурлаас, нэхэмжлэгчээс, 
хариуцагчаас, хэрэг гүйцэтгэгчээс хүсэлт шүүхэд ирүүлээгүй тул мөн хуулийн 
33 дугаар зүйлийн 33.1-д заасныг баримтлан “Цэгээн нуур трейд” ХХК-ийг 
дампуурсанд тооцож, татан буулгахаар шийдвэрлэжээ.
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Тохиолдол 2: Нэхэмжлэгч “С”-ийн 518 483 төгрөг гаргуулах тухай нэхэмжлэлтэй, 
хариуцагч “Т” хоршооны дампуурсанд тооцож, татан буулгах тухай дампуурлын 
хэргийг шүүх хянан хэлэлцээд Нэхэмжлэгчдийн хурлыг 2015 оны 9 дүгээр сарын 
30-ны өдөр зарлан хуралдуулсан боловч, тус хурлаар дахин хөрөнгөжүүлэх 
төлөвлөгөө гаргаагүйг дурдаж шийдвэрлэсэн байна гэж дүгнээд Дампуурлын 
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.1-д заасныг баримтлан хариуцагч “Т” 
хоршоог дампуурсанд тооцож, татан буулгахаар шийдвэрлэжээ.

Хариуцагчийг дампуурсанд тооцож, татан буулгах тухай шийдвэр хүчин 
төгөлдөр болсон өдрөөс хойш 5 хоногийн дотор шүүх энэ тухай хэвлэл, мэдээллийн 
хэрэгслээр нийтэд мэдээлнэ.

Хариуцагчийг дампуурсанд тооцож, татан буулгах ажиллагаа нь эд хөрөнгийг 
битүүмжилж тоолох, худалдан борлуулах, мөнгөн хөрөнгийг хуваарилах, татан 
буулгах ажиллагааг дуусгавар болгох гэсэн дарааллаар явагдана.

Эд хөрөнгийг битүүмжлэх. Хариуцагчийн эд хөрөнгийг битүүмжлэх тухай 
шүүхийн шийдвэр гарснаас хойш 5 хоногийн дотор хэрэг гүйцэтгэгч хариуцагчийн 
эд хөрөнгийг битүүмжилж 30 хоногийн дотор тооллого явуулна. Эд хөрөнгийн 
тооллогын хугацааг нэхэмжлэгчдийн хурал /зөвлөл/-аас сунгаж болно.

Хэрэг гүйцэтгэгч нь чанар болон үнийг нь бууруулахгүйн тулд яаралтай 
борлуулах эд хөрөнгө, нягтлан бодох бүртгэлийн тайлан, үнэт цааснаас бусад эд 
хөрөнгийг битүүмжилнэ.

Эд хөрөнгө тоолоход хариуцагч буюу түүний төлөөлөгч байлцана. Ийнхүү 
эд хөрөнгө тоолоход байлцахаас хариуцагч буюу түүний төлөөлөгч санаатайгаар 
зайлсхийсэн бол шүүхээс томилсон тооллогын комисс эд хөрөнгийн тооллого 
явуулна.

Тооллогын баримт бичигт хэрэг гүйцэтгэгч, хариуцагч буюу түүний төлөөлөгч, 
хэрэв тооллогын комисс томилсон бол комиссын гишүүд гарын үсэг зурна.

Тооллогын баримт бичигт хариуцагчийн өмчлөлийн бүх эд хөрөнгө тусгагдсан 
болохыг хариуцагчид урьдчилан сануулж, энэ тухай актад гарын үсэг зуруулна.

Мөнгөн хөрөнгийг хуваарилах. Хэрэг гүйцэтгэгч хариуцагчийн мөнгөн 
хөрөнгийг төлөвлөгөөний дагуу хуваарилна.

Хэрэг гүйцэтгэгч мөнгөн хөрөнгийг хуваарилах төлөвлөгөө гаргаж, татан буулгах 
тухай шийдвэр гарснаас хойш 2 сарын дотор шүүхэд өгөх ба төлөвлөгөөний хувийг 
бүх нэхэмжлэгчдэд гардуулна.

Уг төлөвлөгөөг нэхэмжлэгчид үл зөвшөөрвөл түүнийг хүлээн авснаас хойш 7 
хоногийн дотор шүүхэд гомдол гаргах эрхтэй бөгөөд шүүх гомдлыг 2О хоногийн 
дотор хянан шийдвэрлэнэ.

Хуваарилагдах хөрөнгийг худалдах бодит боломжийг харгалзан энэ хуулийн 2 
сарын хугацааг хэрэг гүйцэтгэгчийн хүсэлтээр шүүх сунгаж болно.
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Хариуцагчийн бүх эд хөрөнгийг борлуулсан орлого нь нэхэмжлэлийн 
шаардлагыг бүрэн хангаж хүрэхгүй тохиолдолд тухайн хэсгийн нэхэмжлэлийг 
бүрэн барагдуулж дууссаны дараа дараагийн хэсгийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг 
хангана. Нэг дараалалд орсон хэд хэдэн шаардлагыг нэгэн зэрэг хангаж хүрэхгүй 
тохиолдолд нэхэмжлэлийн шаардлагад хувь тэнцүүлэн ногдуулна.

Барьцаат нэхэмжлэгчийн барьцаалсан эд хөрөнгийг борлуулсан орлого 
нь түүний үүргийг хангахад хүрэлцэхгүй бол ийнхүү хүрээгүй хэсгийг энгийн 
нэхэмжлэлийн дараалалд шилжүүлнэ.

Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүрэн хангасны дараа үлдсэн эд хөрөнгийг хариуцагч 
хөрөнгө оруулагч /гишүүд/-д зохих хууль тогтоомжийн дагуу хуваарилна.

Татан буулгах ажиллагааг дуусгавар болгох. Шүүхэд мөнгөн хөрөнгө 
хуваарилах төлөвлөгөө гаргаж өгснөөс хойш хэрэв төлөвлөгөөнд гомдол гаргаагүй 
бол 2О хоногийн дотор, гомдол гаргасан бол 4О хоногийн дотор хэрэг гүйцэтгэгч 
мөнгөн хөрөнгийг хуваарилсан тухай тайлангаа шүүхэд танилцуулна.

Шүүх хэрэг гүйцэтгэгчийн тайлантай танилцаж дараахь нөхцөлд татан буулгах 
ажиллагааг дуусгавар болгоно:

 – нэхэмжлэгчдийн нэхэмжлэлийг бүрэн, эсхүл хариуцагчийн өмчлөлд байгаа 
эд хөрөнгийн хэмжээнд нь хангасан бөгөөд цаашид хуваарилагдах эд 
хөрөнгө үлдээгүй; 

 – эд хөрөнгийг бүрэн худалдаагүй боловч худалдсан хэсгээс нь нэхэмжлэлийн 
шаардлагыг бүрэн хангасан.

Татан буулгах ажиллагаа дуусгавар болмогц хэрэг гүйцэтгэгч энэ тухай бүртгэх 
байгууллагад мэдэгдэж, улсын бүртгэлээс хасуулна.

Татан буулгах ажиллагаа дуусгавар болсны үр дагавар. Татан буулгах 
ажиллагаа дуусгавар болсноор хариуцагч нэхэмжлэлийн хангагдаагүй шаардлагын 
үүргээс чөлөөлөгдөж, түүний нэхэмжлэгчдийн өмнө хүлээсэн үүрэг дуусгавар болно. 
Гэвч энэ нь санаатайгаар дампуурсан хариуцагчид хамаарахгүй.

Хариуцагчийг татан буулгах тухай шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэх. 
Хариуцагчийг татан буулгах тухай шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэх ажиллагааг 
шүүхийн хяналт, оролцоогүйгээр явуулах эсэхийг нэхэмжлэгчдийн хурлаас 
шийдвэрлэнэ. Шийдвэрийг хуралд оролцсон нэхэмжлэгчдийн шаардлагын 
гуравны хоёроос доошгүй хувийг эзлэх нэхэмжлэгчдийн саналаар гаргана. Уг 
ажиллагааг шүүхийн хяналт, оролцоогүйгээр явуулахаар шийдвэрлэсэн тохиолдолд 
хэрэг гүйцэтгэгч Дампуурлын тухай хуулийн 12.1.1-д зааснаас бусад эрх, үүргийг 
хэрэгжүүлнэ.
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ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ.

ДАМПУУРЛЫН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНД ШИЙДВЭР 
ГҮЙЦЭТГЭГЧ ОРОЛЦОХ НЬ

3.1	 ДАМПУУРЛЫН	ХЭРГИЙН	ХАРИУЦАГЧИЙН	ЭД	ХӨРӨНГИЙГ	ХАМГААЛАХ

Дампуурлын үед хөрөнгө хамгаалах
Дампуурлын хэргийн хариуцагчийн хөрөнгийг хуульд зааснаар 

 – Хэрэг гүйцэтгэгч
 – Шүүгч өөрийн санаачлагаар ИХШХШТХ-ийн 69 дүгээр зүйлд зааснаар 

захирамж гаргаж хамгаалахаар зохицуулсан байдаг.
Хэрэг гүйцэтгэгч хөрөнгө хамгаалах. Хөрөнгө хамгаалах ажиллагааг 

нэхэмжлэгчдийн хурлаас санал болгож шүүхийн томилсон этгээд болох хэрэг 
гүйцэтгэгч нь хариуцагчийг татан буулгах, дахин хөрөнгөжүүлэх ажлыг эрхлэн 
гүйцэтгэгч, хяналт тавих, хариуцагчийн эд хөрөнгийг хамгаалах эрх бүхий субьект 
нь юм. Хариуцагчийн эд хөрөнгийг битүүмжлэх шүүхийн шийдвэр гарснаас хойш 
5 хоногийн дотор хэрэг гүйцэтгэгч хариуцагчийн эд хөрөнгийг битүүмжилж, 30 
хоногийн дотор тооллого явуулна. Энэ хугацааг нэхэмжлэгчдийн хурлаас сунгаж 
болно. Хэрэг гүйцэтгэгч хариуцагчийн дараах хөрөнгийг битүүмжлэхгүй. Үүнд 

•	 Чанар болон үнийг нь бууруулахгүйн тулд яаралтай борлуулах эд хөрөнгө
•	 Нягтлан бодох бүртгэлийн тайлан
•	 Үнэт цаас
Эд хөрөнгө тоолоход хариуцагч буюу түүний төлөөлөгч байлцана. Ийнхүү 

эд хөрөнгө тоолоход байлцахаас хариуцагч буюу түүний төлөөлөгч санаатайгаар 
зайлсхийсэн бол шүүхээс томилсон тооллогын комисс эд хөрөнгийн тооллого 
явуулна. Тооллогын баримт бичигт хэрэг гүйцэтгэгч, хариуцагч буюу түүний 
төлөөлөгч, хэрэв тооллогын комисс томилсон бол комиссын гишүүд гарын үсэг 
зурна. Тооллогын баримт бичигт хариуцагчийн өмчлөлийн бүх эд хөрөнгө тусгагдсан 
болохыг хариуцагчид урьдчилан сануулж, энэ тухай актад гарын үсэг зуруулна.

Шүүгчийн захирамжаар хариуцагчийн хөрөнгийг хамгаалах. Дампуурлын 
хэрэг үүсгэхтэй холбоотой шүүхийн зүгээс хийгдэж болох хариуцагчийн хөрөнгө 
хамгаалах бас нэг ажиллагаа нь шүүхээс гарах шийдвэрийн биелэлтийг 
баталгаажуулах арга хэмжээг авах явдал юм. Энэ тухай Дампуурлын хуулийн 5 
дугаар зүйлийн 5.6-д Дампуурлын хэрэг үүсгэхдээ шүүгч өөрийн санаачилгаар буюу 
нэхэмжлэгчийн хүсэлтээр Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 
69 дүгээр зүйлд заасан арга хэмжээг авч болохоор хуульчилсан байна. 

Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад нэхэмжлэгч талын 
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хүсэлтийн дагуу шүүхээс гарах шийдвэрийн биелэлтийг баталгаажуулж захирамж 
гаргадаг бол дампуурлын хэрэг хянан шийдвэрлэх явцад шүүгч өөрийн санаачлагаар 
дээрх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлдгээрээ ялгаатай юм. 

Шүүхээс гарах шийдвэрийн биелэлтийг баталгаажуулах арга хэмжээг авч 
байгаа явдал нь хариуцагч ямар нэгэн байдлаар өөрийн эд хөрөнгийг бусдад 
шилжүүлэх, төлбөрт хуваарилах эд хөрөнгө болон эрхийг хамгаалах явдал юм. 

Өөрөөр хэлбэл хэрэг гүйцэтгэгч томилогдон үйл ажиллагаагаа эхлүүлэх хүртэлх 
хугацаанд хариуцагч эд хөрөнгөө бусдад шилжүүлэх, хууль бусаар үрэгдүүлэх, 
тайлан балансаа устгах зэрэг асуудал гаргадагтай холбоотойгоор дээрх арга хэмжээг 
шүүх санаачлагаараа хэрэгжүүлж байх нь дампуурлын хэрэг хянан шийдвэрлэх 
ажиллагаанд нэхэмжлэгчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах чухал үр 
дүнтэй арга юм. 

Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 69 дүгээр зүйлд 
”хариуцагчийн эд хөрөнгө буюу мөнгийг тухайн нэхэмжлэлийн үнийн дүнгийн 
хэмжээгээр битүүмжлэх, хариуцагчаас эд хөрөнгөтэй холбоотой ямар нэгэн 
тодорхой ажиллагаа явуулахыг нэхэмжлэлийн үнийн дүнгийн хэмжээгээр хориглох, 
хариуцагчийн дансны зарлагын хөдөлгөөнийг нэхэмжлэлийн үнийн дүнгийн 
хэмжээнд зогсоох, нэхэмжлэлээр шаардсан хэмжээний мөнгийг шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэлийн дансанд урьдчилан оруулах, тодорхой ажиллагаа гүйцэтгэх, эсхүл 
гүйцэтгэхгүй байхыг хариуцагчид даалгах зэргээр шүүхээс гарах шийдвэрийн 
биелэлтийг баталгаажуулж захирамж гаргахаар хуульчилсан байдаг. 

Дампуурлын хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад шүүгч дээрх арга 
хэмжээнүүдийг нэгэн зэрэг авч хэрэгжүүлэх нь илүү зохимжтой. 

Шүүхээс гарах шийдвэрийн биелэлтийг баталгаажуулж гаргасан захирамжийг 
шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага шүүхийн шийдвэрийн нэгэн адил биелүүлж 
захирамжид дурьдсан арга хэмжээг авч хариуцагчийн эд хөрөнгө болон бусад 
эрхийг түдгэлзүүлж, хариуцагчид үйлдэл хийх, хийхгүй байхыг даалгаж шийдвэр 
гүйцэтгэх тухай хуульд заасны дагуу шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг явуулна.

3.2	 ШИЙДВЭР	 ГҮЙЦЭТГЭХ	 АЖИЛЛАГААНЫ	 ЯВЦАД	 ТӨЛБӨР	 ТӨЛӨГЧ	 ХУУЛИЙН	

ЭТГЭЭДЭД	ХОЛБОГДУУЛАН	ДАМПУУРЛЫН	ХЭРЭГ	ҮҮССЭН	ҮЕД	ХЭРХЭХ	ВЭ?

Шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдвэрийг үндэслэн шийдвэр гүйцэтгэлийн 
ажиллагаа явагдаж байх үед төлбөр төлөгч хуулийн этгээдэд дампуурлын хэрэг 
үүсгэх явдал гарч болно.

Дампуурлын хэрэг үүсгэх тухай нэхэмжлэлийн шаардлагад 
•	 сүүлийн гурван жилийн санхүүгийн тайлан тэнцэл;
•	 өмчлөлдөө байгаа, эсхүл итгэмжлэн өмчилсөн эд хөрөнгийн жагсаалт, 

тэдгээрийн үнэлгээний талаархи санал;
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•	 нэхэмжлэгчдийн нэр, хаяг, нэхэмжлэгч тус бүрийн авлага буюу гаргуулах 
төлбөрийн хэмжээ;

•	 хариуцагчид төлбөртэй этгээдийн нэр, хаяг, төлбөрийн хэмжээ;
•	 хоршооны хувьд гишүүд, нөхөрлөлийн тухайд бүрэн хариуцлагатай 

гишүүдийн нэр, хаяг.
•	 Дампуурлын хэрэг үүсгэх тухай нэхэмжлэлд тухайн этгээдийг төлбөрийн 

чадваргүйд тооцуулах, төлбөрийн чадваргүй болсон гэж үзэх үндэслэл, 
түүний хүлээсэн үүрэг, төлбөрийн хэмжээ, үүрэг гүйцэтгэх хугацаа, 
хариуцагчийг дахин хөрөнгөжүүлэх, эсхүл дампуурсанд тооцож татан 
буулгах тухай саналыг тус тус тусгаж, холбогдох нотлох баримтыг 
хавсаргана.

•	 Шаардлагатай тохиолдолд шүүх хариуцагчийг төлбөрийн чадваргүй 
болсон тухай нэмэлт нотлох баримтыг нэхэмжлэл, хүсэлт гаргасан этгээдээс 
шаардаж болохоор хуульчилсан.

Дээрх хуулийн заалтаас харахад шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явагдаж байгаа 
тохиолдолд тухайн төлбөр төлөгч хуулийн этгээдэд холбогдуулан дампуурлын 
хэрэг үүсгэж болох нь нээлттэй байгаа юм.

Төлбөр төлөгч хуулийн этгээдэд дампуурлын хэрэг үүсгэсэн тохиолдолд 
шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа явуулахгүй бөгөөд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 
тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.1-д заасны дагуу дампуурлын хэрэг үүсгэсэн 
асуудлыг хэлэлцэж дуусах хүртэлх хугацаанд шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг 
түдгэлзүүлнэ. 

Төлбөр авагч /нэхэмжлэгч/ нь төлбөр төлөгч /хариуцагч/-ийг төлбөрийн 
чадваргүй болсонд тооцсон тухай нийтэд мэдээлснээс хойш 30 хоногийн дотор 
шүүх нэхэмжлэгчдийн анхны хурлыг зохион байгуулна.

Шийдвэр гүйцэтгэгч төлбөр авагч нарт дампуурлын хэргийн оролцогчоор 
шүүхэд нэхэмжлэл гаргаж оролцох талаар танилцуулж шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа 
түр зогссон болохыг мэдэгдэж, шүүхийн шийдвэрийг дампуурлын хэрэг үүсгэсэн 
шүүхэд хүргүүлнэ.

Мөн дампуурлын хэрэг үүсгэсэн үеэс шийдвэр гүйцэтгэгч шүүхээс гарах 
шийдвэрийн биелэлтийг баталгаажуулах захирамжийн хүрээнд хариуцагчийн эд 
хөрөнгийг битүүмжлэх, эд хөрөнгийг хамгаалах, хариуцагчид тодорхой үйлдэл 
хийх, хийхгүй байхыг даалгаж шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг явуулах бөгөөд 
дампуурлын хэрэг гүйцэтгэгчийг нэхэмжлэгчдийн хурлаас томилох хүртэл хугацаанд 
явуулна. 

Дампуурлын хэрэг гүйцэтгэгч томилогдоход шийдвэр гүйцэтгэгч хариуцагчийн 
эд хөрөнгийн хамгаалалт болон шүүхээс гарах шийдвэрийн биелэлтийг 
баталгаажуулах захирамжийн хүрээнд хийгдсэн ажиллагаа, хамгаалсан эд хөрөнгө 
зэргийг хэрэг гүйцэтгэгчид шилжүүлж өгнө.
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д\д Шийдвэр гүйцэтгэх 
ажиллагаа Зохицуулалт

1
Шийдвэр гүйцэтгэх 
ажиллагаа түдгэлзэнэ

Төлбөр төлөгч хуулийн этгээдэд дампуурлын хэрэг үүсгэсэн 
тохиолдолд шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг шүүгчийн 
захирамжаар Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 
15 дугаар зүйлийн 15.1.1-д заасны дагуу дампуурлын хэрэг 
үүсгэсэн асуудлыг хэлэлцэж дуусах хүртэлх хугацаагаар 
түдгэлзүүлнэ.

2
Гүйцэтгэх баримт 
бичгийг шилжүүлэх

Төлбөр төлөгч-хуулийн этгээд татан буугдах, дампуурах 
зэргээр үйл ажиллагааг нь зогсоох үед гүйцэтгэх баримт 
бичгийг татан буулгах комисс буюу дампуурлын хэрэг 
гүйцэтгэгчид шилжүүлнэ.

3 Орлого хуваарилах

Татан буулгах комисс буюу дампуурлын хэрэг гүйцэтгэгч 
гүйцэтгэх баримт бичгийг хүлээн авмагц Иргэний хууль 
болон Дампуурлын тухай хуульд заасан журмын дагуу 
төлбөр авагчид, эсхүл гүйцэтгэх баримт бичиг өгсөн шийдвэр 
гүйцэтгэх байгууллагын дансанд төлбөрийг шилжүүлнэ.

4
Гүйцэтгэх баримт 
бичгийг хүлээн авах

Төлбөр төлөгч-хуулийн этгээдэд дампуурлын хэрэг үүсгэн 
дахин хөрөнгөжүүлэх төлөвлөгөө хэрэгжүүлснээр үйл 
ажиллагаа нь сэргэн төлбөрийн чадвартай болсон боловч 
төлөвлөгөөний хугацаа дуусахад төлбөрийг барагдуулж 
дуусаагүй тохиолдолд дампуурлын хэрэг гүйцэтгэгч гүйцэтгэх 
баримт бичгийг шийдвэр гүйцэтгэх албанд шилжүүлнэ.

5
Шийдвэр гүйцэтгэх 
ажиллагааг дуусгавар 
болгох

Төлбөр төлөгч-хуулийн этгээдэд дампуурлын хэрэг үүсгэж 
явуулсан татан буулгах ажиллагаа дуусгавар болоход эд 
хөрөнгө төлбөр төлөхөд хүрэлцэхгүй байгаа нь шүүхээр 
тогтоогдсон шийдвэрийг үндэслэн шийдвэр гүйцэтгэх 
ажиллагааг дуусгавар болгоно.

3.3	 ТӨЛБӨР	 ТӨЛӨГЧ	 ХУУЛИЙН	 ЭТГЭЭД	 ДАМПУУРСАНД	 ТООЦОГДОЖ,	 ТАТАН	

БУУГДСАН	ҮЕД	ХИЙГДЭХ	АЖИЛЛАГАА

Төлбөр төлөгч хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаа дуусгавар болох үед төлбөр 
гаргуулах ажиллагааг татан буулгах комисс буюу дампуурлын хэрэг гүйцэтгэгчид 
шилжүүлнэ. 

Дампуурлын хэрэг гүйцэтгэгч буюу татан буулгах комисс нь гүйцэтгэх баримт 
бичгийг хүлээн авч Иргэний хууль болон Дампуурлын тухай хуульд заасан журмын 
дагуу төлбөр авагчид, шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын дансанд төлбөрийг 
шилжүүлнэ. 

Төлбөр төлөгч-хуулийн этгээдэд дампуурлын хэрэг үүсгэж явуулсан татан 
буулгах ажиллагаа дуусгавар болоход эд хөрөнгө төлбөр төлөхөд хүрэлцэхгүй 
байгаа нь шүүхээр тогтоогдсон шийдвэрийг үндэслэн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг 
дуусгавар болгоно.

Төлбөр төлөгч хуулийн этгээдэд дампуурлын хэрэг үүсгэн дахин хөрөнгөжүүлэх 
төлөвлөгөө хэрэгжүүлснээр үйл ажиллагаа нь сэргэн төлбөрийн чадвартай 
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болсон боловч төлөвлөгөөний хугацаа дуусахад төлбөрийг барагдуулж дуусаагүй 
тохиолдолд дампуурлын хэрэг гүйцэтгэгч гүйцэтгэх баримт бичгийг шийдвэр 
гүйцэтгэх албанд ирүүлэхээр зохицуулсан.

3.4	 ШИЙДВЭР	ГҮЙЦЭТГЭХ	АЖИЛЛАГААНЫ	ЯВЦАД	ДАМПУУРЛЫН	ХЭРЭГ	ҮҮССЭН,	

ТАТАН	БУУГДСАН	ТОХИОЛДОЛ,	ПРАКТИК

Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны явцад хуулийн этгээдийг шүүхээс дампуурлын 
хэрэг үүсгэх, дампуурсанд тооцох, татан буулгах нь шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг 
шийдвэрлэхэд эрх зүйн чухал үр дагаварыг үүсгэдэг. 

Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа нь төлбөр авагч талын хүсэлтээр гүйцэтгэх хуудас, 
хүчин төгөлдөр шийдвэрийг албадан гүйцэтгэх захирамж, шүүхийн шийдвэрийг 
үндэслэн эхэлдэг. Төлбөр төлөгч хуулийн этгээд нь шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны 
явцад сайн дураараа дампуурахаар шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан тохиолдлыг авч 
үзье. 

Дампуурсанд тооцож татан буугдсан аж ахуйн нэгжид шийдвэр гүйцэтгэх 
ажиллагаа явуулсан тохиолдол
Хан-Уул дүүргийн шүүхийн шүүгчийн 2010 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдрийн 

1779 дугаар захирамжаар хариуцагч “М” ХХК-ний эд хөрөнгө буюу мөнгө дансыг 
нэхэмжлэлийн үнийн дүн болох 881574230 төгрөгийн хэмжээгээр битүүмжлэхээр 
захирамжилсан шийдвэрийг гаргажээ. 

Нэхэмжлэгч “А” банк захирамжийг гүйцэтгүүлэхээр шийдвэр гүйцэтгэх 
байгууллагад хандсанаар шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа явагдаж хариуцагч 
“М” ХХК-ний хөрөнгийг тогтооход барьцааны зүйл болох агуулахын зориулалттай 
барилгаас өөр эд хөрөнгө тогтоогдоогүй. Дээрх барьцаа хөрөнгийг шийдвэр 
гүйцэтгэгч битүүмжлэх ажиллагааг явуулж, дансны зарлагын гүйлгээг зогсоох 
мэдэгдлийг арилжааны банкуудад хүргүүлж шүүхээс гарах шийдвэрийн биелэлтийг 
баталгаажуулах захирамжийг гүйцэтгэсэн байна. 

Хан-Уул дүүргийн шүүхийн 2011 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдөр 323 дугаар 
шийдвэрээр “М” ХХК-ниас 758356406 төгрөгийг гаргуулж “А” банкинд олгож, 
нэхэмжлэлээс 173561473 төгрөгийн шаардлагыг хэрэгсэхгүй болгож, үүргийн 
гүйцэтгэлийг барьцаа хөрөнгөөр хангуулахыг Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх 
албанд даалгахаар шийдвэрлэжээ. 

Нийслэлийн шүүхээс 2011 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн магадлалаар 
анхан шатны шүүхийн шийдвэрийн 4 дэх хэсэг буюу барьцаа хөрөнгөөр үүргийн 
гүйцэтгэл хангуулах нэхэмжлэгч “А” банкны нэхэмжлэлийн шаардлагыг хэрэгсэхгүй 
болгож нэмэлт өөрчлөлт оруулан бусад заалтыг хэвээр үлдээж шийдвэрлэжээ. 

Улсын дээд шүүхийн 2011 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн 674 дүгээр 
тогтоолоор магадлалыг хэвээр үлдээж хариуцагч “М” ХХК-ний гаргасан гомдлыг 
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хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэснээр шүүхийн шийдвэр хуулийн хүчин төгөлдөр 
болж албадан гүйцэтгэх захирамж, гүйцэтгэх хуудсыг 2012 оны 04 дүгээр сарын 
10-ны өдөр бичсэнийг нэхэмжлэгч “А” банк шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа 
эхлүүлэхээр 2012 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад 
хандсанаар шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа явагдаж эхэлсэн байдаг. 

Шийдвэр гүйцэтгэгч шүүхээс гарах шийдвэрийн биелэлтийг баталгаажуулахаар 
гарсан 1779 дүгээр захирамжийн хүрээнд хийгдсэн ажиллагааг үргэлжлүүлэн “М” 
ХХК-ний өмчлөлд бүртгэлтэй цор ганц хөрөнгө болох агуулахын зориулалттай 658 
м.кв талбай бүхий барилгыг битүүмжилж, хураан дуудлага худалдаанд оруулахаар 
шийдвэрлэжээ. 

Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны явцад төлбөр төлөгч “М” ХХК-д дампуурлын 
хэрэг үүсгэж татан буугдсан болох нь Хан-Уул дүүргийн шүүхийн 2012 оны 03 
дугаар сарын 20-ны өдрийн 349 дүгээр шийдвэрээр тогтоогдсон байна. 

Төлбөр төлөгч “М” ХХК-д дампуурлын хэрэг үүсгэсэн тухайд
1. Нэхэмжлэгч болон нэхэмжлэлийн шаардлагын талаар
Нэхэмжлэгч нь “М” ХХКомпани
Нэхэмжлэлийн шаардлага: Дампуурлын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1-д 

“Өөрийн хөрөнгийн 10-аас доошгүй хувьтай тэнцэх хэмжээний үүргээ хууль буюу 
гэрээнд заасан хугацаанд биелүүлэхгүй бол төлбөрийн чадваргүйд тооцно” гэсэн 
заалт бүрдсэн, мөн хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.2-т “хариуцагч үүргээ биелүүлж 
чадахгүй болсныг өөрөө мэдэгдэж, дампуурлын хэрэг үүсгэх хүсэлт гаргасан” гэж 
зааснаар компани өөрөө дампуурсанд тооцуулах. 

Уг нэхэмжлэлээ 2010 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдөр гаргасан байдаг. 
Нэхэмжлэлийн асуудлыг шийдвэрлэхдээ “А” банкны асуудлыг хамтатган 
шийдвэрлүүлэх хүсэлтийг гаргаж байсныг шүүх хангахгүй шийдвэрлэж байжээ. 

“М” ХХК нь татвар болон нийгмийн даатгалын байгууллага, өөр аж ахуйн 
нэгж, иргэнд төлбөр байхгүй ганц нэхэмжлэгч нь “А” банк болох нь хүчин төгөлдөр 
шүүхийн шийдвэр байгаагаар тогтоогдоно. Сонинд 2011 оны 01 дүгээр сарын 15, 29-
ний өдрүүдэд зарлуулсан ба нэхэмжлэгч гарч ирээгүй, нэхэмжлэгч байхгүй гэсэн үг. 

Иймд анхан шатны шүүхийн шийдвэр, Нийслэлийн шүүхийн магадлалын дагуу 
“А” банкинд “М” ХХК-ний хүчин төгөлдөр шийдвэрийн дагуу битүүмжлэгдсэн 
барьцаа хөрөнгийг шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа хийлгэхгүйгээр шууд 
“А” банкинд маргаангүй өгнө. Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж өгнө үү гэжээ. 

2. Шүүхээс шийдвэр гаргахдаа дараах нөхцөл байдлыг үндэслэсэн байна.
 – Дампуурлын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.2-д хариуцагч үүргээ 

биелүүлж чадахгүй болсноо өөрөө мэдэгдэж дампуурлын хэрэг үүсгэх 
хүсэлт гаргасан.

 – Иргэний хуулийн 155I дүгээр зүйлийн 155I.1-д үүргийн гүйцэтгэлийг шаардах 
эрх бүхий харилцагч, эсхүл үүргээ биелүүлж чадахгүй болсон этгээд 
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өөрийгөө дампуурсанд тооцуулахаар тухайн хуулийн этгээдийн оршин 
байгаа газрын шүүхэд хүсэлт гаргана.

 – Дампуурлын тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.3-д зааснаар өөрийн 
хөрөнгө гэж хариуцагчийн үндсэн хөрөнгө, эргэлтийн хөрөнгийн үнийн 
дүнгээс бусдад төлөх нийт төлбөрийг хассан зөрүүг хэлэхээр заасан байх 
ба шүүх 2011 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 3507 дугаар шүүгчийн 
захирамжаар шинжээч томилж 2011 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн 
дүгнэлтээр “М” ХХК-ний бодит хөрөнгийн хэмжээг 70,300,000 төгрөг гэж 
тогтоосон байна. 

 – Хан-Уул дүүргийн шүүхийн 2011 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрийн 323 
дугаар шийдвэрээр “М” ХХК нь “А” банкинд 758356406 төгрөг төлөхөөр 
шийдвэрлэсэн байна. “М” ХХК нь өөрийн хөрөнгийн 10-аас доошгүй 
хувьтай тэнцэх хэмжээний үүргээ гэрээнд заасан хугацаанд биелүүлээгүй 
болох нь шинжээчийн дүгнэлт, “А” банкинд төлөх төлбөрийн баримтаар 
тогтоогдсон.

 – “М” ХХК-нийг төлбөрийн чадваргүй болсон талаар Өдрийн сонины 2011 
оны 01 дүгээр сарын 15, 29-ний өдрийн 302 дугаарт нийтлэж мэдээлсэн 
байх ба 21 хоногийн дотор “М” ХХК-тай холбоотой нэхэмжлэлийг шүүхэд 
гаргах ёстой боловч гаргаагүй байна. 

Нэхэмжлэгч байхгүй тул нэхэмжлэгчдийн хурал, хэрэг гүйцэтгэгч томилох 
шаардлагагүй гэж шүүх үзжээ. 

 – - “М” ХХК төлбөрийн чадваргүй болох нь тогтоогдсон, дахин хөрөнгөжүүлэх 
боломжгүй байх тул “М” ХХК дампуурсанд тооцож, татан буулгах тухай 
нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэжээ. 

3. “А” банкны хүсэлтийг шийдвэрлэсэн талаар
“А” банк нь “М” ХХК-ний нэхэмжлэлтэй компанийг дампуурсанд тооцож, татан 

буулгах тухай хэрэгт нэхэмжлэгч, гуравдагч этгээдээр оролцох хүсэлтийг гаргасан 
боловч шаардлагыг шийдвэрлэх хүчин төгөлдөр шийдвэртэй гэсэн үндэслэлээр 
хүсэлтийг нь хангахгүйгээр шийдвэрлэсэн байна. 

4. Дампуурлын хэргийг шийдвэрлэсэн талаар
Дампуурлын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.1-д зааснаар “М” ХХК-нийг 

дампуурсанд тооцож, татан буулгасугай гэж шийдвэрлэжээ. 

Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.1.5-д төлбөр 

төлөгч–хуулийн этгээдэд дампуурлын хэрэг үүсгэж явуулсан татан буулах 
ажиллагаа дуусгавар болоход эд хөрөнгө төлбөр төлөхөд хүрэлцэхгүй байгаа 
нь шүүхээр тогтоогдсон тохиолдолд шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг дуусгавар 
болгохоор хуульчилсан байдаг.



59

Шийдвэрлэх нь: 
а. Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг дампуурлын хэргийг шийдвэрлэсэн шүүхийн 

шийдвэрийг үндэслэн дуусгавар болгох
б. Төлбөр төлөгч “М” ХХК-ний өөрийн хөрөнгө болох 658 м.кв талбай бүхий 

70300000 төгрөгөөр үнэлэгдсэн агуулахын барилга болох хөрөнгөөс төлбөр 
гаргуулах

Шийдвэр гүйцэтгэгч “М” ХХК-аас төлбөр гаргуулах хүчин төгөлдөр шийдвэр 
болон дампуурлын хэрэгт “А” банкыг хүчин төгөлдөр шийдвэрээр “М” ХХК-аас 
төлбөр гаргуулах шаардлагыг хангасан шийдвэртэй гэсэн үндэслэлээр дампуурлын 
хэрэгт нэхэмжлэл гаргах эрхийг хангахгүй орхисныг үндэслэн компаний өөрийн 
хөрөнгөнд ажиллагаа явуулахаар шийдвэрлэсэн байна. 

Ингээд албадан дуудлага худалдаа явуулж компаний өөрийн хөрөнгөөр 
70300000 төгрөгөөр үнэлэгдсэн 658 м.кв талбай бүхий агуулахын барилгыг 
116000000 төгрөөр худалдан борлуулж төлбөр тооцуулж “А” банкинд орлогыг 
хуваарилжээ. 

Төлбөр төлөгч “М” ХХК-ний нэр дээр өөр хөрөнгө бүртгэлгүй, шүүхээр татан 
буугдсан дампуурсан байх тул одоо Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 16 
дугаар зүйлийн 16.1.5-д заасны дагуу дуусгавар болгож шийдвэрлэж байжээ. 

Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны явцад дампуурлын хэрэг үүсгэж, 
төлбөрийн чадваргүй болохыг тогтоож түдгэлзүүлээд байгаа тохиолдол

1. Баянгол дүүргийн шүүхийн 2011 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 1572 
дугаар шийдвэрээр “У” ХХК-аас 4631464 төгрөг гаргуулж “Б” ХХК-нд, 

2. Дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүхийн 2015 оны 01 
дүгээр сарын 06-ны өдрийн 175 дугаар шийдвэрээр “У” ХХК-аас 37360204 
төгрөг гаргуулж “Г” ХХК-нд

3. Дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүхийн 2014 оны 12 
дугаар сарын 17-ны өдрийн 6198 дугаар шийдвэрээр “У” ХХК-аас 75467475 
төгрөг гаргуулж иргэн “Э”-д

4. Дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүхийн 2015 оны 04 
дүгээр сарын 09-ний дрийн 2281 дүгээр шийдвэрээр “У” ХХК-аас 54969410 
төгрөг гаргуулж “Л” ХХК-нд

5. Дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүхийн 2015 оны 01 
дүгээр сарын 16-ны өдрийн 458 дугаар шийдвэрээр “У” ХХК-аас 117879630 
төгрөгийг гаргуулж иргэн “Ц”-д

6. Дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүхийн 2015 оны 05 
дугаар сарын 25-ны өдрийн 3433 дугаар шийдвэрээр “У” ХХК-аас 21995950 
төгрөгийг гаргуулж иргэн “У”-д

7. Дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүхийн 2014 оны 08 
дугаар сарын 11-ний өдрийн 3621 дүгээр шийдвэрээр “У” ХХК-аас 339774816 
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төгрөгийг гаргуулж “Х” банкинд олгохоор тус тус шийдвэрлэсэн.
Дээрх 7 шийдвэрт шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явагдах явцад төлбөр төлөгч 

“У” ХХК Дампуурлын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1-д “Өөрийн хөрөнгийн 10-
аас доошгүй хувьтай тэнцэх хэмжээний үүргээ хууль буюу гэрээнд заасан хугацаанд 
биелүүлэхгүй бол төлбөрийн чадваргүйд тооцно” гэсэн заалт бүрдсэн, мөн хуулийн 
5 дугаар зүйлийн 5.1.2-т “хариуцагч үүргээ биелүүлж чадахгүй болсныг өөрөө 
мэдэгдэж, дампуурлын хэрэг үүсгэх хүсэлт гаргасан” гэж зааснаар компани өөрөө 
дампуурсанд тооцуулах нэхэмжлэл гаргаснаар дампуурлын хэрэг үүсгэсэн. 

Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн шүүхийн шүүгчийн 2015 оны 11 
дүгээр сарын 23-ны өдрийн 102/шз2015/32030 захирамжаар Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.1-д заасны дагуу дампуурлын хэрэг 
үүсгэсэн байх тул асуудлыг хэлэлцэж дуусах хүртэлх хугацаанд түдгэлзүүлэхээр 
захирамжилсан тул шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг түдгэлзүүлээд байна.

Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны явцад дампуурлын хэрэг үүсгэж, 
төлбөрийн чадваргүй болохыг тогтоогдсон тохиолдол
Нэхэмжлэгч “С”-ийн 518 483 төгрөг гаргуулах тухай нэхэмжлэлтэй, хариуцагч 

“Т” компанийн дампуурсанд тооцож, татан буулгаж, НШГАлбанд байгаа шүүхийн 
шийдвэртэй 11 859 000 төгрөгийн төлбөрийг хүчингүй болгуулах тухай хүсэлттэй 
дампуурлын хэргийг шүүх хянан хэлэлцээд хуулийн этгээдийг дампуурсанд 
тооцож, татан буулгах хэрэгт шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдвэрийн дагуу төлөх 
төлбөрийг хүчингүй болгох хууль зүйн үндэслэлгүй тул хүсэлтийн шаардлагаас 
“шүүхийн шийдвэртэй 11 859 000 төгрөгийн өр төлбөрийг хүчингүй болгуулах” 
хэсгийг хангах үндэслэлгүй тул хариуцагчийн хүсэлтээс дампуурсанд тооцон, татан 
буулгах хүсэлтийг хангаж, үлдэх хэсэг болох шүүхийн шийдвэрийн дагуу төлөх 
төлбөр 11859000 төгрөгийг төлбөрийг хүчингүй болгуулах шаардлагыг хэрэгсэхгүй 
болгосон байна.
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