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НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. 

ДУНДЫН ӨМЧ, БАРЬЦАА ХӨРӨНГИЙН ТАЛААРХ ОЙЛГОЛТ

Хүн өөрийн бие махбодгүйгээр оршиж байдаггүйтэй
адил бодох, сэтгэх, хөдөлмөрлөх эрхгүйгээр

эрх оршин байх боломжгүй.
Эдгээр эрхүүд өмчлөх эрхийг нөхцөлдүүлдэг.

- Эйн Рэнд

1.1 ДУНДЫН ЭД ХӨРӨНГИЙН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ, ОНЦЛОГ ШИНЖ, АНГИЛАЛ

Дундын эд хөрөнгийн тухай ойлголтыг авч үзэхийн өмнө эд юмс, эд хөрөнгө, 
өмчийн талаарх ойлголтыг дэлгэрүүлэн авч үзэх шаардлагатай. “Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх ажиллагааг боловсронгуй болгох” чадавхийг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд 
“Хөдлөх үл хөдлөх хөрөнгө, шаардах эрхээс төлбөр гаргуулах ажиллагаа”-ны 
талаарх гарын авлагад энэ талаар дэлгэрэнгүй авч үзсэн тул дахин нуршихаас 
татгалзав. 

Дундын өмчийн талаарх ойлголтыг тодорхойлохын тулд сэтгэгч эрдэмтэд 
хэрхэн үздэг байсан талаар товч дурдвал:

Ромын үеийн сэтгэгчид өмчийн “res privatae” буюу иргэний гүйлгээн дэх эд 
баялаг, “res publicae” буюу иргэний гүйлгээнд хамааралгүй эд баялаг гэж ангилж, 
“res publicae” нийтийн өмч гэсэн ойлголтыг илэрхийлж иржээ. Үүнд Ой мод, 
агаар, зам гүүр гэх зэрэг объектууд энэ ангилалд хамаардаг байна1. Орчин үед 
хуульч Жереми Уолдрон өөрийн бүтээлдээ “өөрийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх арга 
механизмын эхний шат бол өмчийн ерөнхий тогтолцооны хүрээнд тэдгээрийг 
ангилах, ерөнхийг тусгай аргументаас ялган салгаж ойлгоход оршиж байна”2 гэжээ. 
Дээрх хувийн өмчийн талаарх тодорхойлолт, ойлголтуудаас үзэхэд үүсэн бий болох 
хэлбэр хийгээд тухайн өмчийн зориулалт, түүнийг эзэмших, ашиглах субъектийн 
тоо зэргээс хамаарах өмчийн хэлбэрийг дундын өмч гэж хэлж болохоор байна. 

Монгол Улсын хуульд дундын эд хөрөнгийн ойлголтыг тодорхойлохдоо 
Иргэний хуулийн 108 дугаар зүйлийн 108.1-д “Хуульд зааснаар, эсхүл хэлцлийн 
үндсэн дээр хоёр буюу түүнээс дээш этгээд хөрөнгийг дундаа хэсгээр буюу хамтран 
өмчилж болно” гэж заасан. 

Хувийн өмчийн эрх зүйн нэг хэсэг болохын хувьд дундын өмчийн ойлголт, 
агуулгыг тодорхойлж үзэх нь танин мэдэхүйн болон үүсэх хэлбэр, онцлог шинж, 
зохицуулалтын арга, цаашид гарах эрх зүйн үр дагаварыг тогтооход ач холбогдолтой 
юм. 

Дээрх дурдсанчлан үүсэх хэлбэр, онцлог шинж, зохицуулалтын аргаас хамаарч 
дундын өмчлөлийг дараах төрлөөр ангилсан байна. 
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Дундаа хэсгээр 
өмчлөх

Дундаа хамтран 
өмчлөх

Дундын 
өмч

1.1.1 Дундаа хэсгээр өмчлөх эрх зүйн зохицуулалт 
Дундын хэсгээр өмчлөх тухай ойлголтыг гаргаж ирэхийн тулд үүсэх хэлбэр, 

онцлог шинж, зохицуулалтын арга, цаашид гарах эрх зүйн үр дагаварын талаар авч 
үзэх шаардлагатай. Үүнээс үүсэх хэлбэр болон дуусгавар болох, үр дагвар болон 
төлбөр хэрхэн гаргах талаарх дараа дараагийн бүлэгт тусгах тул ойлголт болон 
онцлог шинж, зохицуулалт, эрх зүйн үр дагварын талаар эхлээд авч үзье. 

Субъектийн хувьд 2 болон түүнээс дээш этгээд оролцоно.
Онцлог шинжийн хувьд дундаа хэсгээр өмчлөхөд оруулах хувь хэмжээ нь 

тодорхой тул захиран зарцуулах эрхтэй байдаг. 
Дундаа хэсгээр өмчлөж буй өмчийг бий болгоход 2 болон түүнээс дээш этгээдийн 

хувь оролцоо, ногдох хувь адил тул түүнийг хууль буюу гэрээгээр өөрчлөхгүй. 
Дундаа хэсгээр өмчлөгчид өмчлөгч бүр тэнцүү хэмжээгээр өмчлөх эрхтэй бөгөөд 
өөрт оногдох хэсэгт ногдох үр шимийг өмчлөх эрхтэй. Харин оролцогчдын уг эд 
хөрөнгийг бий болгох, арвижуулахад хувь оролцоо нь өөр бол ногдох хувийг 
хэлцэлээр тодорхойлж болно.

Хэрэв дундаа хэсгээр өмчлөгч уг өмчөө салгах боломжгүй, түүндээ мэдэгдэм 
сайжруулалт хийсэн бол түүнд ногдох хувь, оруулсан хувь нэмрийн хэмжээгээр 
нэмэгдэнэ. Хэрэв уг ногдох хувийн талаар оролцогчид тохиролцож чадаагүй бол 
ногдох хувиа тогтоолгохоор шүүхэд хандаж болно.

Дундаа хэсгээр өмчлөх эрхтэй этгээд бүр дундын өмчөөс өөрт ногдох хувиа 
өөрийн үзэмжээр захиран зарцуулах эрхтэй. Энэ тохиолдолд Иргэний хуулийн 108-
р зүйлийн 4 дэх хэсэгт: “Дундаа хэсгээр өмчлөгч бүр ногдох хэсгээ бусдын өмчлөлд 
шилжүүлэх буюу өөр байдлаар захиран зарцуулах эрхтэй бөгөөд ийнхүү захиран 
зарцуулахдаа хэсгээр өмчлөгч бусад өмчлөгчдөд мэдэгдэх үүрэгтэй” гэж заажээ. 
Энэ тохиолдолд хуулиар зохицуулсан тодорхой хязгаарлалт байгааг харуулж 
байна. Энэхүү хязгаарлалт нь бусад өмчлөгчид дундын өмчлөлийн тодорхой 
хэсгийг тэргүүн ээлжинд худалдан авах давуу эрхийг олгож байгаагаараа онцлог 
юм. (Иргэний хуулийн 108-р зүйлийн 6 дахь хэсэг) 

Хэрэв худалдах үнийн саналаа бусад өмчлөгчдөд мэдэгдсэнээс хойш 1 сарын 
дотор хариу өгөөгүй бол өөрт ногдох хэсгээ санал болгосноос багагүй үнээр 
гуравдагч этгээдэд худалдах эрх үүснэ.

Иргэний хуульд дундын өмчөөс үүсэх үүргийг тодорхойлохдоо “Дундаа хэсгээр 
өмчлөгчид нь уг өмчлөлийн зүйлийн ашиглалт, удирдлагын талаар өөрт оногдох 
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хэсэгт хувь тэнцүүлэн тооцож шийдвэр гаргаж болно. Хэрэв ийнхүү шийдвэр 
гаргаагүй, хэлцлээр өөрөөр тогтоогоогүй бол дундаа хэсгээр өмчлөгч бүр шударга 
ёсны дагуу бусад өмчлөгчдийн ашиг сонирхолд нийцүүлэн ашиглалт, удирдлагын 
талаар шаардах эрхтэй.

Дундаа хэсгээр өмчлөгч бусад өмчлөгчийн зөвшөөрөлгүйгээр өөрт оногдох 
хэсгээ ашиглах эрхтэй”.

Иргэний хуулийн 103 дугаар зүйлд “Өмчлөгчийн эрхийг гагцхүү хуульд заасан 
үндэслэлээр хязгаарлана” гэж заасан ч дундаа хэсгээр өмчлөгчдийн хэн нь ч дундын 
өмчийн эрхийг хүчингүй болгохыг шаардах эрхтэй (Иргэний хуулийн 489-р зүйл). 
Энэ шаардах эрхийг гэрээгээр эдлэхгүй гэж өмчлөгчид тохирсон, эсхүл хугацаагаар 
хязгаарласан байсан ч хүндэтгэн үзэх шаардлага гарвал уг эрхийг хэрэгжүүлэхийг 
хуулиар зөвшөөрсөн байна. Энд дурьдсанаас өөрөөр дундын өмчийн эрхийг 
хүчингүй болгохыг шаардах эрхийг хязгаарласан, эдлэхгүйгээр заасан хэлцэл хүчин 
төгөлдөр бус байна гэж тодорхойлжээ.

Дундын өмчлөлийн зүйлийг (үнэ, өртгийг бууруулахгүйгээр) өмчлөгчдөд хувааж 
болох тохиолдолд өмчлөлийн зүйлийг биет байдлаар хуваасан гэж үзэж дундын 
өмчийн эрхийг хүчингүй болгоно. Ийнхүү биет байдлаар хуваах боломжгүй бол 
Иргэний хуульд зааснаар худалдах, эдэлбэр газар болон үл хөдлөх эд хөрөнгийг 
албадан дуудлага худалдаанд оруулах, олсон ашгийг хуваарилах замаар дундын 
өмчийн эрхийг дуусгавар болгож болно. Дундын өмчлөлийн зүйлийг гуравдагч 
этгээдийн өмчлөлд шилжүүлж болохгүй бол дундаа хэсгээр өмчлөгчдийн дунд 
дуудлага худалдаа явуулж худалдана.

Дундаа хэсгээр өмчлөгч нь өөрт оногдох хэсгээр үүргийн гүйцэтгэлийг хариуцах 
бол өмчлөгч бүр дундын өмчийн эрх дуусгавар болсон тохиолдолд тухайн ногдох 
хэсгээс үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулахыг шаардах эрхтэй.

Дундын өмчийн эрхийг хүчингүй болгох шаардлагад хөөн хэлэлцэх хугацаа 
хамаардаггүй нь Иргэний хуулийн 74.3 дугаар зүйлд “Хуульд тусгайлан заасан бол 
эд хөрөнгийн зарим эрхэд хөөн хэлэлцэх хугацаа хамаарахгүй.” гэж заасан бөгөөд 
мөн хуулийн 489.1. 490.1 дундаа хэсгээр өмчлөгч бусад этгээдүүдээс хүчингүй 
болгох үүргийн гүйцэтгэлээр хангуулахаар хэдийд ч шаардах эрхтэй байдагтай 
холбоотой. 

Дундаа хэсгээр өмчлөгч нь өөрт ногдох хэсгээ дундын өмчлөлийн зүйлээс салгаж 
авахад уг өмчлөлийн зүйлийн зориулалт, иж бүрдэл, бусад чанар алдагдахаар 
байвал ногдох хэсгийнхээ үнийг гаргуулахаар шаардах эрхтэй.

Дундаа хэсгээр өмчлөх эрх дуусгавар болох нь олон субъект оролцдог тул 
онцлогтой.

Дундаа хэсгээр өмчлөх эрх нь өмчийн эрх дуусгавар болох ерөнхий журамд 
хамаарах боловч дундын өмчөө хуваах буюу салгаж авахтай холбогдсон онцлогтой. 

Дундын өмчийг хуваахад дундын өмчийг өмчлөгчдийн өмчийн эрх дуусгавар 
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болдог бол дундын өмчөөс хэсгээр өмчлөх хэсгээ салгаж авахад өмчөө салгаж авч 
буй этгээдийн хэсгээр өмчлөх эрх дуусгавар болно. Гэхдээ өмчөө салгаж авахад 
хувааж авахтай адил үр дүнтэй байж болно. Тухайлбал хоёр өмчлөгчтэй дундын 
эд хөрөнгийн хувьд хэсгээр өмчлөгдөж байгаа эд хөрөнгийн хувьд аль нэг нь эд 
хөрөнгөө салгаж авбал дундын өмчийн эрхийн тухай асуудал дуусгавар болно.

Дундаа хэсгээр өмчлөх эрх дуусгавар болох үндэслэл, арга нь өөр байдаг. 
Дундаа хэсгээр өмчлөх эд хөрөнгийг хуваах, түүнээс өмчөө салгаж авахыг дундаа 
хэсгээр өмчлөгч этгээдүүд хэлэлцэн тохиролцсоноор, эсхүл шүүхийн шийдвэрээр 
гүйцэтгэгдэж болно. Харилцан тохиролцсоноор аль аль оролцогчдоо хохирол 
багатай шийдвэрлэж болно. Байгаа байдлаар нь хувааж буюу салгаж авч болно. 
Хэрэв ийм боломжгүй бол үнэлж ногдох хэсгийнхээ үнийг гаргуулснаар эрх нь 
дуусгавар болж болно.

1.1.2 Дундаа хамтран өмчлөх эрх зүйн зохицуулалт 
Дундын хамтран өмчлөх тухай ойлголтыг гаргаж ирэхийн тулд үүсэх хэлбэр, 

онцлог шинж, зохицуулалтын арга, цаашид гарах эрх зүйн үр дагварын талаар авч 
үзэх шаардлагатай. Үүнээс үүсэх хэлбэр болон дуусгавар болох, үр дагвар болон 
төлбөр хэрхэн гаргах талаарх дараа дараагийн бүлэгт тусгах тул ойлголт болон 
онцлог шинж, зохицуулалт, эрх зүйн үр дагварын талаар авч үзье. 

Субъектийн хувьд 2 болон түүнээс дээш этгээд оролцоно.
Онцлог шинжийн хувьд дундаа хамтран өмчлөгч этгээдүүд тухайн эд хөрөнгөд 

оруулсан хувь хэмжээ тодорхойгүй, оногдох хувь хэмжээг нь шууд тодорхойлох 
боломжгүй харин хамтдаа эзэмшиж, ашиглан, захиран зарцуулах эрхтэй байдаг.

Дундаа хамтран өмчлөх эрх нь хууль болон гэрээнд заасан тохиолдолд 
үүсдэгээрээ онцлогтой. Иргэний хуулийн тухайлсан бүлэгт гэр бүлийн хөрөнгийн 
эрхийн тухай дурдсан нь дундаа хамтран өмчлөх эрхийн үндсэн төрөл мөн.

Дундаа хамтран өмчлөгчид өмчлөлийн зүйлээ хамтран эзэмшиж захиран 
зарцуулдаг. Харин захиран зарцуулах эрхээ хэрэгжүүлэхдээ зөвхөн бүх оролцогчид-
өмчлөгчдийн албан ёсны зөвшөөрлөөр гүйцэтгэнэ.

Дундаа хамтран өмчлөгч нь өмчлөлийн зүйлээ бусад бүх этгээдийн 
зөвшөөрөлтэйгөөр тэдгээрийн хэн нэгний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлын үүднээс 
бусдад шилжүүлэх буюу өөр хэлбэрээр захиран зарцуулж болно гэж Иргэний 
хуулийн 108-р зүйлийн 4 дэх хэсэгт заасан нь дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийг 
салган хувааснаар дахин ашиглах боломжгүй болох, тухайн хамтран өмчлөгч 
нарын ашиг сонирхол зөрчигдөх үр дагавартай байдаг. 

Дундаа хамтран өмчлөх эд хөрөнгийг өмчлөгч бүрийн ногдох хувийг 
тодорхойлсны дараа тэнцүү хэмжээгээр ногдох хувийг тодорхойлно. 

Харин хууль буюу гэрээгээр өөр журам тогтоогоогүй бол өмчлөгч бүрийн ногдох 
хувь адил байна гэсэн зарчмыг баримтлана. Хэрэв үүрэг гүйцэтгэгчийн эд хөрөнгө 
төлбөрөө төлөхөд хүрэлцэхгүй бол үүрэг гүйцэтгүүлэгч дундаа хамтран өмчлөх эд 
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хөрөнгийн үүрэг гүйцэтгэгчид ногдох хэсгээс төлбөрөө гаргуулахыг шаардаж болох 
бөгөөд энэ талаар дараагийн бүлгүүдээс үзнэ үү. 

1.2 ДУНДЫН ЭД ХӨРӨНГӨ ҮҮСЭХ, ДУУСГАВАР БОЛОХ

Хувийн өмчийн бие даасан нэг хэлбэр болохын хувьд дундын өмч үүсэх нь өмч 
үүсэхтэй адил ч өмчлөлд шилжиж байгаа объектоос хамаарч нэлээдгүй онцлогтой 
болохыг иргэний хуульд заасан байна. 

Газрыг дундаа хамтран өмчлөх. Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 
хуульд зааснаар газрыг гэр бүлийн хэрэгцээнд тодорхой зориулалтаар гэр бүлийн 
гишүүдэд өмчлүүлдэг. Газрыг үл хөдлөх эд хөрөнгийн хувьд худалдах, арилжих, 
өвлүүлэх, бэлэглэх, барьцаалахдаа Иргэний хуулийн «Гэр бүлийн хөрөнгийн эрх» 
гэсэн хэсэгт заасан хэсгийг баримтлана. Иргэний хуульд зааснаар иргэнд гэр бүлийн 
хэрэгцээнд өмчлүүлсэн газар нь гэр бүлийн гишүүдийн хамтран өмчлөх дундын өмч 
мөн. Тийм учраас хамтран өмчлөх дундын эд хөрөнгийг эзэмших, ашиглах, захиран 
зарцуулах эрх нь Иргэний хуулийн 128-р зүйлд заасанаар хэрэгжинэ. Түүнчлэн гэр 
бүлийн дундаа хамтран өмчлөх эд хөрөнгөөс гишүүнд ногдох хэсгийг тодорхойлох, 
хуваах зэрэг асуудал Иргэний хуулиар хэрхэн зохицуулагдсан болохыг хойшхи 
бүлгүүдэд дурьдсан болно. 

Нийтийн зориулалттай орон сууцны дундын өмчлөлийн хэсэг. Нийтийн 
зориулалттай орон сууцны дангаар өмчлөх өмчлөлийн зүйлд хамаарахгүй орон 
сууцны барилга, байгууламж, төхөөрөмжийн хэсэг нь орон сууц өмчлөгчдийн 
дундын өмчлөлд байна (Иргэний хуулийн142-р зүйл). Дундын өмчлөлийн эд 
хөрөнгөөс орон сууц өмчлөгчид ногдох хэсэг нь тэдгээрийн тус тусын өмчлөлд 
байгаа орон сууцны талбайн хэмжээ, нийт талбайн харьцаагаар тодорхойлогдоно.

Нийтийн зориулалттай орон сууцны дундын өмчлөлд байгаа хэсэг нь дангаар 
өмчлөлийн зүйл болохгүй. Иргэний хуулийн 146-р зүйлийн 2 дахь хэсэг өмчлөгчдийн 
дундын ашиглалтад байгаа байгууламж болон бусад төхөөрөмж дангаар өмчлөлийн 
зүйл болохгүй гэж заажээ. Энэ нь нийтийн зориулалттай орон сууц өмчлөгч дундын 
өмчид байгаа хэсгийг дангаар өмчлөлдөө авах, дангаар өмчлөх зориулалттай хэсгээ 
дундын өмчийн хэсгийг оролцуулахгүйгээр бусдад худалдах, барьцаалах, өөр бусад 
хэлбэрээр бусдын өмчлөлд шилжүүлж болохгүйг харуулж байна. Харин нийтийн 
зориулалтын орон сууц өмчлөгч нь дундын өмчлөлийн зүйлийн ашиглалт, засвар 
үйлчилгээтэй холбогдсон болон бусад нийтлэг зардлыг санхүүжүүлэхэд: тогтоосон 
хэмжээгээр оролцох үүрэгтэй. Сууц өмчлөгчдийн холбооны эрх зүйн байдал, 
нийтийн зориулалттай орон сууцны байшингийн дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн 
тухай хуульд сууц өмчлөгчдийн холбоо дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийг дундаа 
хамтран өмчлөх эрхийг хэрэгжүүлэх, орон сууцны байшингийн дундын өмчлөлийн 
эд хөрөнгийн ашиглалт, хамгаалалтыг эрхэлнэ гэж заасан. 
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ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ. 

ГЭР БҮЛИЙН ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ

2.1 ГЭР БҮЛИЙН ЭД ХӨРӨНГИЙН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ, ОНЦЛОГ, АНГИЛАЛ

Гэр бүлийн эрх зүй нь: Гэрлэх, гэрлэлт дуусгавар болох, гэрлэлтийг хүчин 
төгөлдөр бус гэж тооцох журам, нөхцөл болон үрчлэлт, хүүхдийг гэр бүлдээ 
авч хүмүүжүүлэх, асран хамгаалах, харгалзан дэмжихтэй холбогдсон гэр бүлийн 
гишүүдийн хооронд үүссэн эд хөрөнгийн бус амины болон эд хөрөнгийн харилцааг 
зохицуулж байгаа эрх зүйн хэм хэмжээний системчлэгдсэн нийлбэр цогц юм.

Гэвч бидний энд авч үзэж буй гол асуудал бол гэр бүлийн хөрөнгийн эрхийн 
харилцаа юм. 

Гэр бүлийн эд хөрөнгийн харилцааг зохицуулах гол бичиг баримт нь Монгол 
улсын Үндсэн Хуулийн 5 дугаар зүйлд “төр нь нийтийн болон хувийн өмчийн 
аливаа хэлбэрийг хүлээн зөвшөөрч өмчлөгчийн эрхийг хуулиар хамгаална.” Уг 
заалтаас улбаалан Иргэний хуулийн 99 дүгээр зүйлд Монгол улсад нийтийн болон 
хувийн өмч байна. Мөн хуулийн 99.3 дугаар зүйлд хувийн өмч нь иргэний болон 
дундын хэлбэртэй байхаар заасан бөгөөд мөн хуулийн 125 дугаар зүйлд гэр бүлийн 
хөрөнгийн эрх түүний зохицуулалтыг тусгаж өгсөн. 

Гэр бүлийн хөрөнгийн харилцааг шууд утгаараа 1-рт гэрлэгчид гэр бүлийн бусад 
гишүүдийн хөрөнгөтэй холбоотой харилцаа 2-рт гэр бүлийн гишүүдийн хоорондох 
тэжээн тэтгэхтэй холбоотой харилцаа гэж үзэж болохоор бөгөөд эхний ангиллыг 
дотор нь: 1-т гэр бүлийн гишүүдийн хамтран өмчлөх дундын эд хөрөнгө; 2-т гэр 
бүлийн гишүүдийн хуваарьт хөрөнгө гэж хуваан үзэж болох юм. 

Ингэж ангилах нь гэрлэгчдийн ажил хөдөлмөр, аж ахуйг эрхлэн хөтлөх 
нөхцөлийг бий болгох гэрлэгчид тус бүрийн эд хөрөнгийг хамгаалах, хожим үүсэж 
болзошгүй эрх зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ач холбогдолтой юм. 

2.2 ГЭР БҮЛИЙН ГИШҮҮДИЙН ХАМТРАН ӨМЧЛӨХ ДУНДЫН ЭД ХӨРӨНГӨ 

Монгол улсын гэр бүлийн тухай хуулийн 4 дүгээр бүлгийн 20 дугаар зүйлд гэр 
бүлийн харилцааны зохицуулалтыг иргэний хуулиар зохицуулахыг тусгаж өгсөн 
байна. Харин иргэний хуулийн 125 дугаар зүйлийн 1-т, Гэр бүлийн хөрөнгө нь 
гэрлэгчид гэр бүлийн бусад гишүүдийн хөрөнгөөс бүрдэнэ. Гэрлэгчид гэж гэрлэлтээр 
холбогдсон харилцан тэгш эрх эдэлж, адил үүрэг хүлээх нөхөр, эхнэрийг хэлэх 
бөгөөд харин гэр бүлийн гишүүн гэж гэрлэгчид тэдэнтэй хамт амьдарч байгаа 
төрсөн, дагавар, үрчлэн авсан хүүхэд болон төрлийн болон садангийн хүнийг хэлнэ.

Гэрлэснээс хойш хамтран амьдарсан хугацаанд бий болсон гэр бүлийн 
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гишүүдийн хуваарьт хөрөнгөөс бусад хөрөнгө нь гэр бүлийн гишүүдийн хамтран 
өмчлөх дундын өмч мөн. Дээрх зүйлд хамгийн гол нь гэр бүлийн тухай хуулийн 6 
дугаар зүйлд заасны дагуу албан ёсны гэрлэлт чухал үүрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл: Энэ 
нь гэр бүлийн дундын өмчийг үүсгэхэд гэрлэгчдэд байх зайлшгүй шаардлагатай. 
Харин дундын өмч үүсэх дараагийн нэг нөхцөл нь нэгэн гэр бүлд хамтран амьдрах 
шаардлага юм. Учир нь дундын өмч нь гэр бүлийн хөрөнгийг бий болгож буй гэр 
бүлийн гишүүдийн амьжиргааны баталгаа болж үйлчлэх ёстой.

Гэр бүлийн гишүүдийн хамтран өмчлөх дундын өмчид дараах хөрөнгө 
хамаарна. Үүнд:

1. Гэрлэгчид гэр бүлийн бусад гишүүн болон тэдгээрийн хамтын хөдөлмөр, аж 
ахуйн үйл ажиллагаанаас олсон болон бусад орлого, мөнгөн хуримтлал шинээр 
бий болсон хөрөнгө,

Тайлбар: Гэр бүлийн дундын өмчид хамаарах олж авсан эд хөрөнгийн хувьд 
үндсэндээ ямар нэг хязгаарлалт байхгүй Энэ нь: хөдлөх болон үл хөдлөх эд 
хөрөнгө үнэт, цаас шаардлагууд материаллаг бус эрх болон бусад хөрөнгө, эд 
зүйлс хамаарна. Эд хөрөнгө олж авах нь гэр бүлийн гишүүдийн хамтын хөдөлмөр 
эдийн баялаг бий болгох хөдөлмөр дээр үндэслэх ёстой.

2. Гэр бүлийн гишүүдийн хамтран өмчлөх дундын хөрөнгийн орлогоор олж 
авсан үл хөдлөх, хөдлөх эд хөрөнгө,

Тайлбар: Энэ нь эд зүйлийг орлох байдлаар гэр бүлийн дундын өмч болно. 
Өөрөөр хэлбэл: шинээр олж авсан эд хөрөнгө хуучин эд хөрөнгийг орлож дундын 
өмчийн хэсэг болно. Жишээ нь: А-ийн гэр бүл мал аж ахуй эрхэлдэг, малчин 
А хэлцсэн ёсоор нэг үхрийг нэг шинэ ороор сольж байна. /үхэр нь гэр бүлийн 
дундын өмчид хамаарч байгаад эд хөрөнгийг орлох байдлаар шинэ ор нь үхрийн 
оронд дундын өмч болж байна/

3. Ногдол хувь, үнэт цаас 
Тайлбар: Үнэт цаас гэдэг нь хөрөнгийн эрхийг баталгаажуулсан баримт юм. 

Харин хувьцаа эзэмшигч нь аль нэг хувьцаат компаний хувьцааг эзэмшсэнээр 
тухайн компанийн ашиг, орлогоос нь хөрөнгө оруулсныхаа хариуд ногдол хувь 
авдаг. Үүнтэй төсөөтэйгөөр зээл олгогч зээлийнхээ хүүг авч, оруулсан хөрөнгийнхөө 
үр шимийг хүртдэг. Үнэт цаас нь гэр бүлийн дундын өмчид хамаарч байгаа 
тохиолдолд түүний ногдол ашиг нь ч уг өмчийн бүрэлдэхүүн хэсэг болох юм.

4. Гэрлэгчид, гэр бүлийн бусад гишүүний хэн нэгний нэр дээр байгаагаас үл 
шалтгаалан гэрлэснээс хойш бий болсон бусад хөрөнгө

Тайлбар: Тодорхой нэг эд хөрөнгө гэр бүлийн аль нэг гишүүний нэр дээр байгаа 
нь тухайн гишүүний хувийн өмч гэх үндэслэл болж чадахгүй. Жишээ нь: 2006 онд А 
болон Б нар гэрлэсэн бөгөөд 2007 онд А дундын эд хөрөнгөөрөө өөрийн нэр дээр 
машин худалдаж авсан байна. Хэдийгээр машин А-ийн нэр дээр өмчлөгч байдлаар 
бичигдсэн ч машин дундын өмчид хамаарна.
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1. Гэр бүлийн гишүүн өөрийн хуваарьт хөрөнгөөс дундаа хамтран өмчлөхөд 
зориулж шилжүүлсэн хөрөнгө. мөнгөн хуримтлал. Тайлбар: Гэр бүлийн гишүүний 
хуваарьт хөрөнгө болох хөрөнгө, мөнгөн хуримтлалаас дундаа өмчлөхөд зориулж 
хэзээ ч шилжүүлж болно. Хуваарьт хөрөнгөөс гэр бүлийн хөрөнгөнд шилжүүлэг 
хийхэд шилжүүлэх, хэлцэл хийх шилжүүлж өгөх, төлбөр хийх маягаар байж болно. 
Хуваарьт хөрөнгөөс дундын хөрөнгөд мөнгө болон эд хөрөнгө шилжүүлснээр гэр 
бүлийн гишүүн нь шилжүүлсэн эд хөрөнгөнийхөө хамтран өмчлөгч болно. Учир нь 
түүний хуваарьт хөрөнгө дундын өмч болж байна. 

Жишээ нь: гэр бүлийн гишүүн А өөрийн хуваарьт хөрөнгө байсан моторт 
дугуйгаа гэр бүлийн дундын хөрөнгөд шилжүүлэн тэрээр өөртөө шинэ дугуй 
худалдан авчээ.

Энд моторт дугуй нь хуульд заасны дагуу шилжүүлэг хийснээр дундын өмч 
болгожээ. А нь өөрийн өмчийг шилжүүлснээр өмчлөгчийн эрхээ алдсан биш, 
өмчлөгчийн хэлбэрээ өөрчилсөн байна. Моторт дугуй нь одоо А болон бусад 
гишүүний бүрэн өмч болж, ганцаараа өмчлөгч байсан А-ийн одоогийн өмчлөгчийн 
эрх бусад ижил эрхтэй хамтран өмчлөгчийн эрхээр хязгаарлагдаж байна.

Гэр бүлийн гишүүний хуваарьт эд хөрөнгийг гэр бүлийг бусад гишүүд их засвар 
хийсэн, шинэчилсэн, өөрчлөн тоноглосны улмаас үнэ нь үлэмж нэмэгдсэн эсхүл 
анх гэр бүл болоход нь зориулагдсан /орон сууц, гэр, хашаа, байшин зэрэг/ бол 
хамтран өмчлөх дундын эд хөрөнгө болгон тогтоож болно. Тайлбар: Гэр бүлийн 
гишүүний хуваарьт эд хөрөнгийг гэр бүлийн гишүүд зассанаар үнэ нь үлэмж 
нэмэгдсэн тохиолдолд хуулийн дагуу тус эд хөрөнгө дундын өмч болж байна.

Хуваарьт өмч байсан эд хөрөнгийг өөрийн хөдөлмөрөөрөө сайжруулах, 
засварлах, шинэчлэх, өөрчлөхийг энд хамааруулах юм. Жишээнь: А гэр 
бүлийнхэнтэйгээ хамт амьдардаг бөгөөд мал аж ахуй эрхэлдэг. А нь нэгэн хуучин 
ашиглагдаагүй машины өмчлөгч юм. Гэр бүлийн гишүүд машины эд ангийг олоод 
тэрхүү машиныг хэдэн хоног засварласны үр дүнд машин явдаг болжээ.

Энд эд хөрөнгийн үнэ нэмэгдэх нь юуны түрүүнд гэр бүлийн бусад гишүүдийн 
хөдөлмөрийн үр дүнд бий болсон байх шаардлагатай. Ингэхдээ гэр бүлийн зарим 
гишүүд байхад хангалттай бөгөөд бүгд ижил оролцсон байх шаардлагагүй юм. Эд 
хөрөнгийг боловсруулснаар түүний үнэ үлэмж нэмэгдээгүй тохиолдолд гэр бүлийн 
дундын өмч болж чадахгүй юм. Үнийн үлэмж эсэхийг тодорхойлохдоо эд хөрөнгийг 
боловсроогүй болон боловсорсон үеийнх нь үнийн зөрүүгээс хасна.

Гол төлөв нэг хүний хэрэгцээний бус гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалт бүхий 
орон сууц, хашаа, байшин зэрэг нь хуваарьт хөрөнгөөс дундын хөрөнгө болж 
болно.

Гэрлэснээс хойш гэр ахуйн ажил эрхэлсэн, хүүхэд асарсан, өвчтэй байсан 
болон хүндэтгэн үзэх бусад шалтгаанаар орлого олоогүй байсан эхнэр, нөхөр гэр 
бүлийн бусад гишүүн хөрөнгөө хамтран өмчлөх эрх эдэлнэ. Тайлбар: гэр бүлийн 
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аль нэг гишүүн хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар орлого олох бололцоогүй байлаа ч 
дундын хөрөнгөө хамтран өмчлөх эрхтэй байна. Гэр бүлийн уг гишүүний хөрөнгийн 
хэсгийг гэр бүлийн дундаа хамтран өмчлөх эд хөрөнгөөс гишүүнд ногдох хэсгийг 
тодорхойлоход бусад гишүүний адил тооцогдох ба орлого олох бололцоогүй гэсэн 
шалтгаанаар шүүх хөрөнгийн хэсгийг багасгаж болохгүй.

Гэр ахуйн ажил хүүхэд асран хүмүүжүүлэх болон бусад адилтгах хөдөлмөр 
эрхэлж байгаа гэр бүлийн гишүүн ажил хийж орлого олж байгаа гэр бүлийн 
гишүүний адил гэр бүлийн амьжиргаанд хувь нэмрээ оруулж байгаа.

Гэр бүлийн гишүүн нь өвчтэй байсан болон бусад хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар 
орлого олох боломжгүй тохиолдолд дундын хөрөнгийн хамтран өмчлөгч хэвээр 
үлдэнэ. Үүнд: хүндэтгэн үзэх шалтгаанд сургуульд суралцах, цэргийн алба хаах 
зэрэг гэр бүлийн орлого олох үйлсэд түр хугацаагаар хамтран зүтгэх бололцоогүй 
нөхцөл байдлыг хэлнэ.

Хамгийн гол нь дээрх нөхцөлийн дагуу дундын эд хөрөнгөөс шаардах 
болбол гэр бүлийн гишүүн дээрх байдлаа нотлож байж дундын өмчлөгч нь болох 
боломжтой.

Хамтран эзэмших дундын эд хөрөнгөө эзэмших, ашиглах, захиран 
зарцуулах
Гэр бүлийн дундын эд хөрөнгийг гэр бүлийн гишүүн бүр захиран зарцуулах 

адил тэгш эрхтэй байх ба гэр бүлийн гишүүний хэн нэг нь эд хөрөнгөө дур мэдэн 
бусдад шилжүүлсэн, олсон ашиг орлогоо санаатайгаар нуун дарагдуулсан зэрэг 
үр дагаврыг гаргахгүй байх ёстой. Хэрэв дээрх үйл ажиллагаа нь тогтоогдсон 
тохиолдолд эрх нь зөрчигдсөн гэр бүлийн гишүүн зөрчигдсөн эрхээ сэргээлгэх 
эрхтэй. Гэр бүлийн гишүүний өмчөө захиран зарцуулах эрх нь түүний хувийн эрх 
бөгөөд гэр бүлийн дундын өмчтэй холбоотой гэрээ хэлцэл нь энэхүү хувийн эрхээ 
өөрийн нэрийн өмнөөс хэрэгжүүлж байгаа явдал юм. Энэхүү гэрээ хэлцэл нь гэр 
бүлийн дундын эд хөрөнгийг хөндөх ч гэр бүлийн гишүүдэд шууд нөлөө үзүүлэхгүй. 
Гэр бүлийн эд хөрөнгийг захиран зарцуулж байгаа гэр бүлийн гишүүн нь өөрийн 
нэрийн өмнөөс хийсэн гэрээ, хэлцэлтэй холбоотой үүсэх маргааныг гуравдагч 
этгээдтэй хэлэлцэнэ.

Гэр бүлийн гишүүдийн хэн нэг нь хамтран өмчлөх дундын өмчийн үл хөдлөх 
эд хөрөнгөө захиран зарцуулахдаа гэр бүлийн насанд хүрсэн гишүүний бичгээр 
гаргаж, нотариатаар гэрчлүүлсэн зөвшөөрлийг авна. Ийнхүү зөвшөөрөл авч байгаа 
нь гэр бүлийн амьжиргааны баталгаа болох үл хөдлөх эд хөрөнгийг хамгаалах, 
алдагдахаас сэргийлэхэд чиглэгдэж байна. Хэрвээ зөвшөөрлийг аваагүй худалдсан 
бол тухайн гэрээ, хэлцэл хүчин төгөлдөр бус болно.
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Гэр бүлийн дундаа хамтран өмчлөх эд хөрөнгөөс гишүүнд ногдох 
хэсгийг тодорхойлох
Үндсэндээ гэр бүлийн хамтран өмчлөх дундын эд хөрөнгийг гэр бүлийн гишүүд 

хамтран эзэмшинэ. Хамтран өмчлөгч нь дундын өмчийг хуваагаагүй тохиолдолд 
бусдын эрхийг хязгаарлан, бие даасан хэсгийг эзэмших боломжгүй. Иймээс гэр 
бүлийн хамтран өмчлөх дундын эд хөрөнгөнд гэр бүлийн гишүүнд ногдох хэсгийг 
дараах тохиолдолд тодорхойлно. Үүнд:

1. гэр бүлийн гишүүн гэр бүлийн бүрэлдэхүүнээс гарахад ногдох хэсгийн 
талаар маргавал

2. гэрлэгчдээс төлбөр гаргуулахад тэдгээрийн хуваарьт эд хөрөнгө хүрэлцэхгүй 
бол

3. гэр бүлийн бусад гишүүнээс төлбөр гаргуулбал
4. гэр бүлийн гишүүн нас барснаар өв нээгдсэн бол
Гэр бүлийн нэг гишүүнд ногдох эд хөрөнгийн хэмжээ нь насанд хүрээгүй 

хөдөлмөрийн чадваргүй бүх гишүүнийг оролцуулан нийт гишүүдэд адил байна.
Гэрлэлт цуцалсан буюу гэрлэлтийг хүчингүйд тооцсоноос гэр бүлийн нэг 

гишүүнд ногдох эд хөрөнгийн хэсгийг тодорхойлохдоо гэрлэгчдийн эрүүл мэндийн 
байдал, хүүхдийн эрх, ашиг сонирхлыг харгалзан шүүх өөрөөр тогтоож болох ч 
дээрхээс бусад гэр бүлийн гишүүнд ногдох эд хөрөнгийн хэсгийг тодорхойлохдоо 
гэр бүлийн хамтран өмчлөх дундын эд хөрөнгө бий болгоход тусалсан түүний 
хөдөлмөрийн оролцоо, хөрөнгийн хэмжээг харгалзан багасгах, эсхүл олгохгүй 
байхаар шүүх шийдвэрлэж болно. Харин гэр бүлийн гишүүн цэргийн жинхэнэ 
алба хаах, сургуульд суралцах удаан хугацаагаар өвчлөх зэрэг хүндэтгэн үзэх 
шалтгаанаар хамтран өмчлөх дундын эд хөрөнгө бүрэлдэхэд хөдөлмөрөөрөө буюу 
хөрөнгөөрөө оролцож чадаагүй тохиолдолд дээрх хэсэгт хамаарахгүй юм.

Гэр бүлийн гишүүдийн хамтран олсон, эсхүл гэр бүлийн гишүүний хэн нэгний 
хүлээх үүргийн дагуу олсон ашиг орлогыг гэр бүлийн хэрэгцээнд ашигласан нь 
нотлогдсон бол гэр бүлийн гишүүдийн хамтран өмчлөх дундын эд хөрөнгөөс 
төлбөр гаргуулж болох бөгөөд уг эд хөрөнгө хүрэлцэхгүй бол гэр бүлийн гишүүний 
хуваарьт эд хөрөнгөөс гаргуулна.

Харин бусдад учруулсан хохирлыг нөхөн төлөхөөс зайлсхийх зорилгоор, эсхүл 
хууль бус үйлдлээ халхавчлах үүднээс, олсон ашиг орлогоо гэр бүлийн бусад 
гишүүдийн хуваарьт эд хөрөнгөнд, эсхүл хамтран өмчлөх эд хөрөнгөнд шилжүүлсэн 
нь нотлогдсон бол тэр хэмжээгээр уг эд хөрөнгөөс төлбөр гаргуулж болно. Гэр 
бүлийн хамтран өмчлөх эд хөрөнгөтэй холбоотой маргааныг шүүх шийдвэрлэнэ.

Гэр бүлийн гишүүдийн хамтран өмчлөх дундын эд хөрөнгийг хуваах
Гэр бүлийн гишүүдийн хамтран өмчлөх дундын эд хөрөнгийг гэрлэгчдийн хэн 

нэгний буюу гэр бүлийн насанд хүрсэн бусад гишүүний шаардлагаар гэрлэлт хүчин 
төгөлдөр байх хугацаанд, гэрлэлт цуцалсны дараа, эсхүл гэр бүлийн гишүүн хэн 
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нэгний нь хуваарьт эд хөрөнгө төлбөр гаргуулахад хүрэлцэхгүй бол нэхэмжлэгчийн 
шаардлагаар мөн хамтран өмчлөх дундын эд хөрөнгөө харилцан тохиролцох 
журмаар хувааж болно.

Маргаан гарсан тохиолдолд гэр бүлийн гишүүдийн хамтран өмчлөх дундын 
хөрөнгөөс гэр бүлийн гишүүнд ногдох хэсгийг шүүх тогтоох бөгөөд энэ нөхцөлд гэр 
бүлийн гишүүний хэнд нь ямар хөрөнгө шилжихийг тодорхойлж аль нэг гишүүнд 
шилжүүлсэн хөрөнгийн үнэ нь түүнд ногдох хэсгээс давсан бол үнийн зөрүүг бусдад 
нь олгож болно.

Гэр бүлийн нэг буюу хэд хэдэн гишүүн гэр бүлийн бүрэлдэхүүнээс гарвал 
хамтран өмчлөх дундын хөрөнгөөс ногдох хэсгээ авах боловч гэр бүлийн аж ахуйг 
цаашид явуулахад зайлшгүй шаардагдах хөрөнгийг авах эрхгүй. Ногдох хэсгийг эд 
хөрөнгөөр өгөх боломжгүй бол үнийг нь төлнө.

2.3 ГЭР БҮЛИЙН ГИШҮҮНИЙ ХУВААРЬТ ХӨРӨНГӨ 

Гэр бүлийн гишүүний хуваарьт хөрөнгө гэдэг нь: гэр бүлийн гишүүн хэн нэгний 
зөвшөөрөл хяналтгүйгээр өөрийн эрх ашгийн үүднээс өөрийн үзэмжээр эзэмшиж, 
ашиглаж, захиран зарцуулах эрхтэй гэрлэхийн өмнө байсан болон гэрлэлтийн 
явцад бий болсон хөрөнгө юм. Гэр бүлийн гишүүний дараах хөрөнгийг хамтран 
өмчлөх дундын өмчлөлд шилжүүлэхээр тохиролцоогүй бол хуваарьт хөрөнгөнд 
хамаарна:

1.Гэрлэхийн өмнө олж авсан эд хөрөнгө, мөнгөн хуримтлал, эд хөрөнгийн 
эрх, Гэрлэхийн өмнө олж авсан гэрлэгчдийн эд хөрөнгө нь хуулийн дагуу дундын 
хөрөнгө болохгүй, хувийн хөрөнгө хэвээр үлдэх үндсэн зарчим юм.

2. Өв бэлэглэлийн журмаар шилжүүлэн авсан мөнгөн, хуримтлал, эд хөрөнгө, 
эд хөрөнгийн эрх, тэдгээрийг худалдсан, арилжсаны үр дүнд, олж авсан эд хөрөнгө, 
мөнгө.

Дээр өгүүлсэнээр гуравдагч этгээд тодорхой нэг хүнд /тэр нь гэр бүлийн 
гишүүн ч байж болно/ эд хөрөнгө, өвлөх, бэлэглэх боломжтой ба ингэснээр 
уг эд хөрөнгө дундын өмч болохгүй. Өвлөгч болон өвлүүлэгч, бэлэглэгч болон 
бэлэг хүлээн авагч хоёрын хооронд сэтгэл зүйн онцгой харьцаа байдаг учир үүнд 
гэр бүлийн гишүүдийг давхар тооцох үндэс багатай. Тэгэхээр гэр бүлийн гишүүн 
байхдаа гуравдагч этгээдээс дээрх журмаар эд хөрөнгөтэй болбол тэр нь хувийн 
өмч байна. Бэлэглэлийн эрх зүйн зохицуулалтыг сайтар анхаарах хэрэгтэй учир 
нь бэлэг зөвхөн гэр бүлийн нэг гишүүнд очиж байгаа бол бэлэг хүлээн авагчийн 
хувийн өмч, хэрвээ бэлэглэл нь гэр бүлийн амьжиргааны баталгаанд зориулагдсан 
бол гэр бүлийн дундын өмчид хамаарч болох юм.

Жишээ нь: А нь өөрийн гэр бүлийн хамт Булган аймагт мал аж ахуй эрхэлдэг. 
А-ийн эцэг, эх Дарханд амьдардаг. Тэд охин А-даа хувцасны шинэ шүүгээ 
бэлэглэжээ. Хуучин шүүгээ нь эвдэрсэн аж.
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Энд хэдийгээр А-д бэлэглэсэн ч шүүгээ нь гэр бүлийн нийтийн хэрэгцээнд 
зориулагдсан болохоор дундын өмчид хамаарагдана.

3. Амин хувийн хэрэгцээг хангахад зориулагдсан эд хөрөнгө
Үүнд: гэр бүлийн гагцхүү нэг гишүүний хэрэгцээний эд зүйлс. Тухайлбал: 

хувцас, эд зүйлс, ээмэг зэрэг байж болно.
4. Оюуны өмчлөлийн зүйл буюу зохиогчийн шагнал
Гэр бүлийн нэг гишүүний утга зохиолын болон шинжлэх ухааны хөдөлмөрийн 

үр дүнд бий болох оюуны өмч болон зохиогчийн шагнал нь тухайн хүний 
хөдөлмөрөөр бүтсэн, учир гэр бүлийн гишүүдийн хөдөлмөр оролцоогүй гэж үзнэ.

5. Хүний авьяас, чадвар, ололт амжилтыг сайшаан шагнасны орлого
Энэ нь гэр бүлийн гишүүдийн хамтын ажиллагаагаар бус гэр бүлийн гишүүн 

хувь, хүний авьяас, чадвар ололт амжилтаар бий болсон орлого нь хуваарьт 
хөрөнгө байна.

Жишээ нь: А-ийн гэр бүл мал аж ахуй эрхэлдэг. Охин Б хийл хөгжмийн 
тэмцээнд оролцож, тэргүүн байрын шагнал хүртэж, 1,000,000 төгрөгтэй болжээ.

Шагнал Б-ийн хувийн авьяас, хөдөлмөрөөр бий болсон тул Б-ийн хувийн өмч 
байна.

6. Хуваарьт хөрөнгөөр олж авсан, мэргэжлийн үйл ажиллагаагаа явуулахад 
шаардагдах хөрөнгө, мөнгө

Гэр бүлийн гишүүн хуваарьт эд хөрөнгөө гэр бүлийн эрх, ашиг сонирхлоо 
харгалзахгүйгээр өөрийн үзэмжээр эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах эрхтэй.

Харин гэр бүлийн гишүүд өөрөөр тохиролцоогүй бол хувийн шугамаар гэрээ, 
хэлцэл байгуулж, үүргийн харилцаанд орвол өөрийн хуваарьт хөрөнгөөрөө 
хариуцлага хүлээнэ.
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ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ. 

ДУНДЫН ЭД ХӨРӨНГӨӨС ТӨЛБӨР ГАРГУУЛАХ ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ 
АЖИЛЛАГАА

Цэцэн мэргэн шүүхийн шийдвэр гарлаа ч
 шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагаар дамжин 

баталгаажихгүй бол тэр зүгээр л хоосон 
 цаас төдий

3.1 ДУНДЫН ЭД ХӨРӨНГӨӨС ТӨЛБӨР ГАРГУУЛАХ ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ 

АЖИЛЛАГАА 

Дундын өмчийн эрх нь нэг эд хөрөнгө хэд хэдэн өмчлөгчийн дундын өмч 
болж байгаа, өөрөөр хэлбэл нэгдмэл нэг эд хөрөнгийг өмчийн эрхийн хэд хэдэн 
субъект нэгэн зэрэг өмчилж байдгаараа онцлогтой. 

Дундын өмчийн эрхийн харилцаа нь аливаа иргэн эрх зүйн этгээд /хувь хүн, 
хуулийн этгээд, төрийн болон төрийн захиргааны байгууллага/-ийн хооронд үүсч 
болно. 

Дундаа хэсгээр өмчлөх эрх нь хууль буюу гэрээнд заасан ямарч үндэслэлээр 
үүсч болно. Харин дундаа хамтран өмчлөх эрх нь гагцхүү хуульд заасан тохиолдолд 
үүснэ.

“Дундын өмч”-ийн талаар нэг, хоёр дугаар бүлэгт тодорхой бичсэн тул дундын 
эд хөрөнгөөс төлбөр гаргуулах талаар та бүхэнтэй санаа бодлоо хуваалцая.

Монгол Улсын Үндсэн Хуульд тусгалаа олсон хүний эрх, эрх чөлөөг хангах 
эрх зүйн баталгааг төр бүрдүүлж, хүний эрх зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх, 
зөрчигдсөн тохиолдолд эрх ашгийг нь хамгаалах зорилгоор олон хуулийг батлан 
гаргасны нэг нь шийдвэр гүйцэтгэгч бидний өдөр тутмын ажилдаа дагаж мөрддөг 
Монгол Улсын “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль” юм.

Энэ хуулийн хүрээнд иргэний болон захиргааны хэргийн талаар гарсан шүүхийн 
шийдвэр, эрүүгийн хэргийн талаар гарсан шүүхийн шийтгэх тогтоол, хуульд заасан 
тохиолдолд бусад байгууллагын шүүхээр баталгаажуулсан шийдвэрийг гүйцэтгэдэг 
билээ.

Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа нь хууль дээдлэх, хүний эрх, эрх чөлөө, хууль 
ёсны эрх ашиг сонирхлыг хүндэтгэх, шуурхай, энэрэнгүй байх зарчимд тулгуурлан 
явагддаг өвөрмөц ажиллагаа юм.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны эцсийн зорилго бол шүүхээс 
гарсан болон шүүхээр баталгаажуулсан шийдвэрийг албадан гүйцэтгэж, иргэдийн 
зөрчигдсөн эрхийг бодит байдлаар сэргээхэд оршдог. Хэдийгээр шүүхийн 
шийдвэрийг албадлагын аргыг хэрэгжүүлэн гүйцэтгэдэг боловч гүйцэтгэх баримт 
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бичиг хүлээн авснаас дуусгавар болгох үе шатанд шийдвэр гүйцэтгэгч төлбөр авагч, 
төлбөр төлөгч болон оролцогч талуудтай харилцахдаа Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 
байгууллагын “Үйлчилгээний стандарт”-ын хэм хэмжээг баримтлан шийдвэр 
гүйцэтгэх ажиллагаандаа процессийн алдаа гаргахгүй, хууль журмын дагуу хурдан 
шуурхай явуулах үүрэгтэй билээ.

Нийгэм хурдацтай хөгжихийн хэрээр иргэд хоорондын иргэний хэрэг маргаан 
жилээс жилд өсөж шийдвэр гүйцэтгэгч нарын ачаалал ихсэж байгаа хэдий ч 
Монгол улсын өнцөг булан бүрт ажиллаж байгаа шийдвэр гүйцэтгэгч нар Монгол 
улсын нэрийн өмнөөс гарсан шүүхийн шийдвэрийг шударгаар биелүүлэн ажиллаж 
хоёргүй сэтгэлээр төрийн өмнө хүлээсэн үүрэг, өргөсөн тангарагтаа үнэнчээр зүтгэн 
шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг шуурхай зохион байгуулан иргэдийн зөрчигдсөн 
эрхийг сэргээн ажиллаж байна.

Шүүхийн шийдвэр бол Монгол Улсын нэрийн өмнөөс гаргадаг захирамжилсан 
шинжтэй акт бөгөөд иргэн, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй. Гэвч зарим 
тохиолдолд Шүүхийн шийдвэр ойлгомжгүй, салаа утгатай, утга найруулгын 
алдаатай гарч Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад ирэхдээ ихээхэн маргаан 
дагуулсан, биелүүлэхэд хүндрэлтэй тохиолдолдууд гарсаар байна. “Шүүхийн 
шийдвэр гүйцэтгэх тухай” Монгол Улсын Хуулийн 11 дүгээр зүйлд Гүйцэтгэх баримт 
бичгийн агуулга, түүнд тавигдах шаардлага, үр дагаварыг тодорхой хуульчилсан 
билээ.

Гүйцэтгэх баримт бичигт дараах зүйлийг заана. Үүнд:
1. Гүйцэтгэх баримт бичгийг олгосон шүүх, бусад байгууллагын нэр;
2. Шүүх, бусад байгууллагаас шийдвэр гаргасан огноо, дугаар;
3. Тухайн гүйцэтгэх баримт бичгийг олгосон үндэслэл;
4. Төлбөр авагч-хуулийн этгээд болон төлбөр төлөгч-хуулийн этгээдийн 

оноосон нэр, үйл ажиллагаа явуулж байгаа газрын хаяг, төлбөр авагч-
иргэн, төлбөр төлөгч-иргэний овог, эцгийн нэр, нэр, оршин суугаа газрын 
болон ажлын газрын хаяг, утасны дугаар, иргэний үнэмлэх, регистрийн 
дугаар;

5. Төлбөр авагчид олговол зохих төлбөрийн төрөл, хэмжээ;
6. Шүүх, бусад байгууллагаас гаргасан шийдвэрийн хүчин төгөлдөр болсон 

хугацаа.
Ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч гүйцэтгэх баримт бичигт тавигдах дээрх шаардлагыг 

хангаагүй бол түүнийг хүлээн авсан өдрөөс хойш 3 хоногийн дотор тогтоол 
гарган шийдвэр гаргасан шүүхэд, эсхүл гүйцэтгэх баримт бичгийг ирүүлсэн бусад 
байгууллагад буцааж “Буцаах тухай тогтоол”-д гүйцэтгэх баримт бичгийг буцаасан 
шалтгааныг заана.” хэмээн хуульчилсаны дагуу хуулийн эдгээр шаардлага хангахгүй 
гүйцэтгэх баримт бичгийг буцаан ажиллаж байна.

Шүүхээс ирж байгаа шүүхийн гүйцэтгэх хуудсад төлбөр төлөгч, төлбөр авагч 
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нарын нэр, оршин суугаа хаяг, иргэний үнэмлэх, регистрийн дугаар, төлбөрийн 
хэмжээ байнга зөрүүтэй бичигдэж ирснээр ахлах шийдвэр гүйцэтгэгчийн ажлын 
ачаалал ихсэх, бичиг цаасны зардал, механик ажиллагаа ихсэж байгааг анхаарах 
хэрэгтэй.

Шүүхийн шийдвэр дараах зургаан шаардлагуудыг хангасан байх ёстой.
1. Хууль ёсны байх
2. Үндэслэл бүхий байх
3. Бүрэн дүүрэн байх
4. Тодорхой байх
5. Шийдвэр биелэх ажиллагаа нь ямар нэгэн нөхцөл болзолгүй байх
6. Хуульд заасан хэлбэрийг хангаж байх ёстой эдгээр шаардлагад нийцсэн 

шүүхийн шийдвэр гарч байж гэмээнэ үр дүн биелэлт нь өндөр байх юм.
Шийдвэр гүйцэтгэгч бид бусдын зөрчигдсөн эрхийг хууль ёсоор хамгаалах, 

хуульч ажиллагааг ажилдаа хэвшүүлэх, өндөр боловсролтой, хууль хэрэглэх ур 
чадварыг бүрэн эзэмшсэн байх шаардлагатай. Гүйцэтгэх баримт бичигт ач холбогдол 
багатай материал бүрдүүлэх, шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд оролцогчдыг 
сунжирсан, сул яриа, үндэслэл муутай тайлбараар чирэгдүүлэх, шийдвэр гүйцэтгэх 
ажиллагааг гацаах нь шийдвэр гүйцэтгэгчийн ажил биш юм. Шийдвэр гүйцэтгэгчээс 
шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг хууль журамд заасны дагуу шийдвэрлэхэд чухал 
ач холбогдолтой нотлох баримт цуглуулах, аливаа зүйлийг олон талаас нь харж 
дүгнэлт хийж чаддаг сэтгэлгээний нарийн мэдрэмж, маш их хурдыг цаг үе биднээс 
шаардаж эхлээд байна.

Зохиогч би “Дундын эд хөрөнгөөс төлбөр гаргуулах шийдвэр гүйцэтгэх 
ажиллагаа” гэж онцлон ялгахгүйгээр шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг ерөнхий 
байдлаар хэд хэдэн үе шатуудад хувааж үзлээ.

Үүнд: 
1. Шүүхийн шийдвэр, захирамж уншиж шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг 

тодорхойлох үе шат
Өнөөдрийн байдлаар шийдвэр гүйцэтгэгч нар шүүхийн шийдвэр, шүүгчийн 
захирамжийг нэг бүрчлэн уншилгүй шүүхийн гүйцэтгэх хуудсыг ерөнхий 
байдлаар харан шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явуулж байгаа нь учир 
дутагдалтай байна. Иймд шүүхийн шийдвэр , захирамжийг нэг бүрчлэн 
уншиж судласнаар тухайн хэрэг маргаан, талуудын аливаа зүйлд хандах 
хандлага болон бусад олон зүйлийг мэдэж болно.

2. Төлбөр төлөгч нарыг судлах үе шат. Энэ үед төлбөр төлөгчийн хөрөнгө, 
эдийн засгийн чадвар, ажил эрхлэлт, санхүүгийн эх үүсвэр, сэтгэл зүйн 
темпераментийг судлах

3. Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явуулах үе шат. Шийдвэр гүйцэтгэгч 
шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг сонгон явуулах 
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4. Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг төгс дуусгавар болгох үе шат. Энэ үед 
шийдвэр гүйцэтгэгчээс мэргэжлийн болоод сэтгэл зүйн өндөр чадвар 
шаардах бөгөөд ажиллагаагаа амжилттай явуулж дуусган талуудад 100 
хувийн сэтгэл зүйн эерэг хандлага үлдээх явдал юм

Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг нэг бүрчлэн задлан үзвэл
1. Төлбөр төлөгчид тухайн төлбөрийг төлөх хугацаа заасан “Сайн дураараа 

биелүүлэх мэдэгдэл” гардуулах
2. Төлбөр төлөгчид эд хөрөнгө байгаа эсэх талаар холбогдох бүртгэлийн 

байгууллагад лавлагаа явуулан мэдээллийг олж авах
3. Төлбөр төлөгчөөс “Эд хөрөнгийн мэдүүлэг” авах
4. Төлбөр төлөгчийн цалин, хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах бусад 

орлогоос суутгал хийлгүүлэх
5. Төлбөр төлөгчийн эд хөрөнгө болон биед үзлэг нэгжлэг хийх
6. Төлбөр төлөгчийн мөнгөн хадгаламж болон харилцах данснаас хасалт 

хийх
7. Лавлагаагаар илэрсэн хөдлөх болон үл хөдлөх эд хөрөнгийг битүүмжлэх, 

барьцаалах, хураах, худалдан борлуулах
8. Үүргийн гүйцэтгэлд барьцаалсан эд хөрөнгийг бусдад шилжүүлсэн бол 

уг эд хөрөнгө хэний эзэмшилд шилжсэнийг үл харгалзан түүнээс төлбөр 
гаргуулна

9. Төлбөр төлөгчийн бусдад байгаа өмч хөрөнгөөс хуульд заасан журмын 
дагуу төлбөр гаргуулах

10. Шийдвэр гүйцэтгэгч шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа болгоноо “Шийдвэр 
гүйцэтгэгчийн тэмдэглэл”-ээр баталгаажуулах 

11. Битүүмжлэх, барьцаалсан эд хөрөнгийг худалдан борлуулах зорилгоор 
хураан авах хугацааг нарийн тодорхой зааж өгөн тэмдэглэлээр 
баталгаажуулах

12. Төлбөр төлөгчийн орон байр, эд хөрөнгө байгаа газарт нэвтрэх, эд 
хөрөнгөд үзлэг, нэгжлэг хийх, түүнийг хураан авах зэрэг шийдвэр гүйцэтгэх 
ажиллагааг хөндлөнгийн хоёроос доошгүй гэрчийн оролцоотой явуулна.

Шийдвэр гүйцэтгэгч бидний гол дутагдалтай тал нь төлбөр төлөгчтэй тулж 
харьцдаггүй, түүнийг тойрсон ажиллагаа явуулан цаг алдах, ач холбогдолгүй 
баримт сэлт цуглуулах юм.

Шийдвэр гүйцэтгэгч нь дундын хөрөнгөөс төлбөр гаргуулахдаа дараах 

шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг зайлшгүй явуулсан байх шаардлагатай. 

Үүнд:
1. Төлбөрийг төлбөр төлөгч иргэний өмчлөлийн эд хөрөнгө, түүний банк, 

банкны бус санхүүгийн байгууллага дахь хадгаламжийн болон харилцах 
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дансанд байгаа мөнгөн хөрөнгө, үнэт цаас, түүнчлэн үл хөдлөх ба хөдлөх 
эд хөрөнгө, бусад хөрөнгөөс гаргуулах 

2. Төлбөр төлөгч ямар эд хөрөнгөө төлбөрт өгөх тухай хүсэлтээ тавих эрх 
эдэлнэ. Шийдвэр гүйцэтгэхэд саад болохгүй бол энэ хүсэлтийг харгалзан 
үзэж болно.

3. Гүйцэтгэх баримт бичгийг үндэслэн эхний ээлжинд бэлэн мөнгө, эсхүл 
банк, банкны бус санхүүгийн байгууллага дахь хадгаламжийн болон 
харилцах дансанд байгаа төлбөр төлөгчийн мөнгөн хөрөнгө болон бусад 
үнэт зүйлээс төлбөрийг гаргуулна.

4. Шийдвэр гүйцэтгэгч төлбөр төлөгчийн банк, банкны бус санхүүгийн 
байгууллага дахь хадгаламжийн болон харилцах дансанд байгаа мөнгөн 
хөрөнгөөс төлбөр гаргуулах мэдэгдлийг зохих банк, банкны бус санхүүгийн 
байгууллагад хүргүүлэх бөгөөд түүнийг үндэслэн тухайн банк, банкны бус 
санхүүгийн байгууллага нь төлбөр төлөгчийн данснаас төлбөрийг гаргаж 
3 хоногийн дотор төлбөр авагчид олгох буюу мэдэгдэл өгсөн шийдвэр 
гүйцэтгэх байгууллагын дансанд шилжүүлнэ.

5. Нэхэмжлэлийн шаардлага хангах хэмжээний мөнгөн хөрөнгө төлбөр 
төлөгчийн хадгаламжийн болон харилцах дансанд байхгүйн улмаас 
мэдэгдэлд заасан шаардлагыг хэсэгчлэн биелүүлсэн, эсхүл бүрэн биелүүлэх 
боломжгүй талаар мэдэгдэнэ.

6. Төлбөр төлөгчийн цалин, хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах бусад 
орлого нь банк, банкны бус санхүүгийн байгууллага дахь хадгаламжийн 
болон харилцах дансанд ордог бол “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай “ 
Монгол Улсын Хуулийн 56 дугаар зүйлд заасан орлогыг хасаж төлбөрийг 
шилжүүлнэ.

Төлбөр төлөгч иргэний дараах орлогоос төлбөр гаргуулж болохгүй. Үүнд:
1. Байгалийн гамшиг, үйлдвэрлэлийн осол, гэнэтийн аюул, онцгой нөхцөл 

байдлын улмаас үзүүлж буй тусламж, хандив;
2. Илүү цагийн хөлс, нэг удаагийн урамшил, ажлаас халагдсаны тэтгэмж;
3. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулий 

дагуу олгож байгаа хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны, жирэмсний болон 
амаржсаны тэтгэмж;

4. Донор болон эхийн сүүнд олгож буй нөхөн олговрын мөнгө;
5. Нэмэгдэл хоол, амралт, сувиллын эмчилгээ, хиймэл эрхтэн хийлгэхэд 

зориулан олгосон зардал;
6. Тахир дутуугийн тэтгэвэр;
7. Xүүхдийн тэтгэлгийн мөнгө.
Дээрх шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явуулсан боловч төлбөр төлөгчид эд 

хөрөнгө болон түүний харилцах болон хадгаламжийн дансанд мөнгө байхгүй, 



21

төлбөр төлөгчийн өмчлөлийн бусад эд хөрөнгө төлбөр төлөхөд хүрэлцэхгүй байвал 
төлбөр төлөгчийн дундаа хэсгээр буюу хамтран өмчлөх эд хөрөнгийн түүнд ногдох 
хэсгээс төлбөрийг гаргуулна. Ингэхдээ шийдвэр гүйцэтгэгч Монгол Улсын Иргэний 
хуулийн 238 дугаар зүйлийн 238.8 дахь хэсгийг анхаарах шаардлагатай билээ. 
Үүнд:

Дараах тохиолдолд үүргийг харилцан тооцож дуусгавар болгож болохгүй:
1. Талууд үүргийг харилцан тооцохгүй гэж урьдчилан тохиролцсон 
2. Үүргийн зүйлийг төлбөрт авч болохгүй, эсхүл амьжиргааны эх үүсвэр 

болсон зүйл байсан
3. Хүний амь нас, эрүүл мэндийг хохироосон гэм хорыг арилгах үүрэг үүссэн
4. Хуульд заасан бусад тохиолдол байна.

3.1.1 ДУНДАА ХАМТРАН ӨМЧЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨӨС ТӨЛБӨР ГАРГУУЛАХ 

ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛЛАГАА 
“Сайн хүмүүст хууль хэрэггүй байдаг бол  

Муу хүмүүс хуулийг тойрч гарах аргаз амыг хайдаг “ 
Платон

Дундаа хамтран өмчлөх эрх зүйн зохицуулалтын талаар өмнөх бүлэгүүдэд 
тодорхой бичсэн тул дундаа хамтран өмчлөх эд хөрөнгөөс төлбөр гаргуулах 
шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны талаар та бүхэнтэй үзэл бодолоо хуваалцая.

Гэр бүлийн эд хөрөнгө нь:
1. Гэр бүлийн гишүүний хуваарьт хөрөнгө
2. Гэр бүлийн гишүүдийн хамтран өмчлөх дундын эд хөрөнгөөс бүрдэнэ.
Гэр бүлийн дундын өмчийг үүсгэхэд “гэрлэгчид” байх зайлшгүй шаардлагатай 

тул албан ёсны гэрлэлт чухал үүрэг гүйцэтгэнэ. Албан ёсны гэрлэлт нь Монгол Улсын 
“Гэр бүлийн тухай” хуулийн 7 дугаар зүйлд заасан “Гэрлэхийг хүсэгчид гэрлэлтээ 
гэрчийн этгээдийг байлцуулан иргэний гэр бүлийн бүртгэлийн байгууллагад 
бүртгүүлнэ” гэсэн шаардлагыг хангасан байна. Гэр бүлийн дундын өмч үүсэх нэг 
нөхцөл нь хамтран амьдрах шаардлагатай бөгөөд дундын хөрөнгөд хамтран 
амьдарсан хугацаанд бий болгосон хөрөнгийг хамааруулна.

Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд өнөөдрийн байдлаар гарч байгаа хүндрэл 
бэрхшээл тухайн төлбөр төлөгч нарын нэр дээр хөдлөх болон үл хөдлөх эд хөрөнгө 
байхгүй харин түүний эхнэр, нөхөр, хүүхдүүдийн нэр дээр бүртгэлтэй байдагтай 
холбоотой юм. Монгол Улсын “Иргэний Хууль”-ийн 126 дугаар зүйлийн 126.1 дэх 
хэсэгт зааснаар “Гэрлэснээс хойш хамтран амьдарсан хугацаанд бий болсон гэр 
бүлийн гишүүдийн хуваарьт хөрөнгөөс бусад хөрөнгө нь гэр бүлийн гишүүдийн 
хамтран өмчлөх дундын өмч” мөн хуулийн 126 дугаар зүйлийн 126.2.4 дэх 
хэсэгт “Гэрлэгчид гэр бүлийн бусад гишүүний хэн нэгний нэр дээр байгаагаас үл 
шалтгаалан гэрлэснээс хойш бий болсон бусад хөрөнгийг хамтран өмчлөх дундын 
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хөрөнгө” гэж үзнэ хэмээн хуульчилсан.
Гэр бүлийн дундаа хамтран өмчлөх үл хөдлөх эд хөрөнгө бусад үл хөдлөх эд 

хөрөнгийн адил энэ хуулийн 110 дугаар зүйлийн 110.1 дэх хэсэгт зааснаар “Үл хөдлөх 
эд хөрөнгийг Үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлийн газар бүртгүүлснээр өмчлөх эрх 
үүсэх ёстой”. Гэр бүлийн дундаа хамтран өмчлөх үл хөдлөх эд хөрөнгийн хувьд 
өмчлөх эрх өөрөөр үүсэх журмыг Иргэний хуульд заагаагүй байна. 

Иймд шийдвэр гүйцэтгэгч бид гэрлэгчид болон гэр бүлийн гишүүдээс гэр 
бүлийн дундын өмч гэж маргаж байгаа үл хөдлөх эд хөрөнгийг өмчлөгчөөр болон 
хамтран өмчлөгчөөр хэн бүртгэгдсэн байгааг хамгийн түрүүнд харах ёстой.

Учир нь Иргэний Хуулийн 183 дугаар зүйлийн 183.1-д “Эрх шилжүүлж байгаа 
этгээдийн нэр дээр улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн эрхийг хэлцлийн үндсэн дээр олж авч 
байгаа этгээд улсын бүртгэлд бичигдсэн тэмдэглэлийг буруу ташаа болохыг мэдэж 
байсан, эсхүл уг бүртгэлийг буруу ташаа гэж эсэргүүцсэнээс бусад тохиолдолд үнэн 
зөв гэж тооцно” гэж зааснаас харахад тухайн бүртгэлийн талаар буруу ташаа болох 
тухай гомдлыг энэ зүйлийн 183.3-д зааснаар бүртгэлийн байгууллагад гаргаагүй 
тохиолдолд тухайн бүртгэлийг үнэн зөв гэж үзэхээр байгааг анхаарах хэрэгтэй 
болов уу.

Иргэний хуулийн 126 дугаар зүйлийн 126.4 дэх хэсэгт ”Гэрлэгчид, гэр бүлийн 
бусад гишүүний хэн нэгний нэр дээр байгаагаас үл шалтгаалан гэрлэснээс хойш бий 
болсон бусад хөрөнгийг гэр бүлийн дундаа хамтран өмчлөх эд хөрөнгө гэнэ” гэсэн 
заалт нь зөвхөн гэрлэгчид, гэр бүлийн гишүүдийн хооронд үүссэн эд хөрөнгийг 
зохицуулж байгаа юм. Мэдээж гэрлэгчид, гэр бүлийн гишүүний аль нэг нь тухайн 
эд хөрөнгийг өмчлөх эрхтэй гэж үзэж байгаа бол өмчлөгчөөр бүртгүүлэхийг шүүхээс 
шаардах нь ойлгомжтой юм.

Шийдвэр гүйцэтгэгч бидний бас заавал анхаарах зүйлийн нэг бол Иргэний 
хуулийн 128 дугаар зүйлийн 128.2 дах хэсэгт “Гэр бүлийн гишүүд нь хамтран 
өмчлөх дундын эд хөрөнгөө харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр эзэмшиж, 
ашиглаж, захиран зарцуулах эрхтэй бөгөөд гэр бүлийн аль нэг гишүүн хамтран 
өмчлөх дундын өмчийн үл хөдлөх эд хөрөнгөө захиран зарцуулах бол гэр бүлийн 
насанд хүрсэн гишүүний бичгээр гаргаж, нотариатаар гэрчлүүлсэн зөвшөөрлийг 
авна” гэсэн зохицуулалт нь Үл хөдлөх эд хөрөнгийг дундаа хамтран өмчлөх эрхийг 
олж авсан өөрөөр хэлбэл Үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээнд нэр нь өмчлөгчөөр 
бичигдсэн гэр бүлийн гишүүдэд хамааралтай юм. Иймд тухайн төлбөр төлөгчийн 
үл хөдлөх эд хөрөнгийг өмчилж буй этгээдийн эхнэр, нөхөр, бусад гэр бүлийн 
гишүүнд тооцогдож буй этгээд мөн боловч дээр дурьдсан хамтран өмчлөх эрх 
олж авсан этгээд биш тул өмчлөгчөөр тогтоолгох шаардах эрхийг хэрэгжүүлэх 
боломжгүй юм. Ийм ч учраас Иргэний хуулийн 126 дугаар зүйлийн 126.2.4, 128 
дугаар зүйлийн 128.2,мөн хуулийн 110 дугаар зүйлийн 110.1 дэх заалтыг харьцуулан 
үзэх хэрэгтэй бөгөөд Үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх эрх яаж үүсэх талаар илүү 
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нарийвчилсан зохицуулалтыг агуулж байгаа тул гэр бүлийн дундаа хамтран 
өмчлөх эрхэд хамааралтай гэж үзэхээр байна. Иймд төлбөр төлөгчийн дундын 
эд хөрөнгийг дуудлага худалдаагаар худалдан борлуулахдаа тухайн үл хөдлөх эд 
хөрөнгийн гэрчилгээн дээр бичигдсэн хамтран өмчлөгч нараас үнийн санал авах, 
төлбөр төлөгч, төлбөр авагч болон талуудад Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай 
Монгол Улсын Хуулийн 22 дугаар зүйлд заасан талуудын эрх үүргийг тайлбарлан 
танилцуулан ажиллах ёстой билээ. 

Шийдвэр гүйцэтгэгч нар дундаа хамтран өмчлөх эд хөрөнгөөс төлбөр гаргуулах 
шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаандаа дараах зүйлийг анхаарах шаардлагатай. Үүнд:

Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны явцад 3 дугаар бүлэгт дурьдсан шийдвэр 
гүйцэтгэх ажиллагааг явуулсан боловч төлбөр төлөгчийн хөрөнгө төлбөр төлөхөд 
хүрэлцэхгүй бол төлбөр төлөгчийн хамтран өмчлөх эд хөрөнгийн түүнд ногдох 
хэсгээс төлбөрийг гаргуулна3.

Гэр бүлийн хамтран өмчлөх дундын эд хөрөнгөөс гишүүнд ногдох хэсгийг 
тодорхойлон төлбөрийг гаргуулна

1. Гэрлэгчдээс төлбөр гаргуулахад тэдгээрийн хуваарьт эд хөрөнгө хүрэлцэхгүй 
бол4

2. Гэр бүлийн бусад гишүүнээс төлбөр гаргуулбал5

3. Гэр бүлийн гишүүдийн хамтран олсон, эсхүл гэр бүлийн гишүүний хэн 
нэгний хүлээх үүргийн дагуу олсон ашиг орлогыг гэр бүлийн хэрэгцээнд 
ашигласан нь нотлогдсон бол гэр бүлийн гишүүдийн хамтран өмчлөх 
дундын эд хөрөнгөөс төлбөр гаргуулж болох бөгөөд уг эд хөрөнгө 
хүрэлцэхгүй бол гэр бүлийн гишүүний хуваарьт эд хөрөнгөөс гаргуулна. 
Иргэний хуулийн 129 дүгээр зүйлийн 129.7

4. Гэр бүлийн гишүүдийн хэн нэг нь төлбөрөө төлөхөөс зайлсхийх, хууль бус 
үйлдлээ халхавчлах зорилгоор хамтран өмчлөх дундын болон хуваарьт 
эд хөрөнгийг санаатайгаар бусдад шилжүүлсэн, нуун дарагдуулсан бол 
эдгээр эд хөрөнгөөс төлбөр гаргуулж болно6.

5. Бусдад учруулсан хохирлыг нөхөн төлөхөөс зайлсхийх зорилгоор, эсхүл 
хууль бус үйлдлээ халхавчлах үүднээс олсон ашиг орлогоо гэр бүлийн 
бусад гишүүдийн хуваарьт эд хөрөнгөд, эсхүл хамтран өмчлөх дундын эд 
хөрөнгөд шилжүүлсэн нь нотлогдсон бол тэр хэмжээгээр уг эд хөрөнгөөс 
төлбөр гаргуулж болно7.

3.1.2 ДУНДАА ХЭСГЭЭР ӨМЧЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨӨС ТӨЛБӨР ГАРГУУЛАХ 

ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛЛАГАА
Шударга ёс алдагдвал хүмүүсийн 

амьдрал утга учиргүй болно. 
И.Кант
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Дундаа хэсгээр өмчлөгчдийн хувь оролцоо адил, ногдох хувь ижил бол ногдох 
хувийг хууль буюу гэрээгээр өөрчлөхгүй. Дундаа хэсгээр өмчлөгчид өмчлөгч бүр 
тэнцүү хэмжээгээр өмчлөх эрхтэй бөгөөд өөрт оногдох хэсэгт ногдох үр шимийг 
өмчлөх эрхтэй. Харин оролцогчдын уг эд хөрөнгийг бий болгох, арвижуулахад 
хувь оролцоо нь өөр бол хувийг зөвшилцлөөр тодорхойлж болно.

Хэрэв дундаа хэсгээр өмчлөгч уг объектоос салгах боломжгүй мэдэгдэм 
сайжруулалт хийсэн бол түүнд ногдох хувь, оруулсан хувь нэмрийн хэмжээгээр 
нэмэгдэнэ. Хэрэв ногдох хувийн талаар оролцогчид тохиролцохгүй бол ногдох хувиа 
шүүхээр тогтоолгож болно. Хамтын амьдралтай байсан улмаар тэдний дундаас үр 
хүүхэд төрсөн хэдий ч гэр бүл болох зорилгоор хуульд заасны дагуу төрийн эрх 
бүхий байгууллагад бүртгүүлээгүй бол тэдгээрийг гэрлэгчид гэж үзэх хууль зүйн 
үндэслэлгүй юм. Харин насанд хүрсэн эрэгтэй, эмэгтэй хоёр гэр бүл болох зорилгоор 
гэр бүлийн бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлснийг гэрлэлт хэмээн тодорхойлдог. 
Хэрэв гэрлэлтийн харилцаа үүссэн бол эхнэр, нөхрийн хооронд үүсэх эд хөрөнгийн 
маргааныг Иргэний хуулийн 125-133 дугаар зүйл буюу Гэр бүлийн хөрөнгийн эрх 
гэсэн бүлгээр зохицуулдаг.

Товчоор тайлбарлахад гэрлэлтээ бүртгүүлсэн эхнэр, нөхөр гэрлэлтээ цуцлуулахад 
тэдгээрийн хамтран амьдрах хугацаанд бий болсон эд хөрөнгийг хуваахдаа тухайн 
эд хөрөнгийг хэн, хэрхэн бий болгосныг төдийлөн чухалчладаггүй.

Харин хамтран амьдрагчдын эд хөрөнгийг маргааныг шийдвэрлэхдээ тухайн 
эд хөрөнгийг бий болгоход хэн ямар хүчин чармайлт гаргасан, ямар хувь нэмэр 
оруулсныг харгалзан үздэг. Хамтран амьдрагч иргэд хөрөнгийн маргаанаа 
зөвшилцөлд үндэслэн шийдвэрлэж эс чадвал шүүхэд хандан шийдвэрлүүлэх 
боломжтой. Ийнхүү шүүхэд хандахдаа тухайн эд хөрөнгийг бий болгоход хэн ямар 
байдлаар оролцож, хувь нэмэр оруулсан, тэдгээрийг нотлох баримтад шүүхэд 
голчлон анхаардаг. Эхнэр, нөхөр нь гэрлэлтээ албан ёсоор бүртгүүлснээр харилцан 
бие биенийхээ өмнө хуульд заасан эрх, үүрэг хүлээдэг бол хамтран амьдрагчид нь 
хуульд заасан эрх эдлэж, үүрэг хүлээдэггүй болохыг анхаарна уу.

Иймд нэгэн жишээ авъя: Нэхэмжлэгч А нь Б-тэй хамтын амьдралтай байснаа 
тогтоолгон, хариуцагчаас хүүхдийн тэггэлэг гаргуулж, хамтран худалдан авсан орон 
сууцны үнээс өөрт ногдох хэсгийг гаргуулахаар нэхэмжлэл гаргажээ. Нэхэмжлэгч 
А, хариуцагч Б нар нь хамтын амьдралтай байсан боловч гэр бүлийн бүртгэлийн 
байгууллагад бүртгүүлээгүйгээс тэдгээрийн хооронд гэрлэгсдийн эрх, үүрэг үүсээгүй 
байна. Иймд А болон Б-ийн хувьд Иргэний хуулийн 126 дугаар зүйлийн 126.1-
д зааснаар гэр бүлийн гишүүдийн дундаа хамтран өмчлөх эд хөрөнгийн 
харилцаа үүсээгүй гэсэн үг.

Орон сууцыг анх худалдан авахад нэхэмжлэгч А хөрөнгө оруулсан нь 
тогтоогдсон байна. Нэхэмжлэгч А-ийн орон сууцанд оруулсан хөрөнгийн хэмжээг 
тогтоох боломжгүй тул Иргэний хуулийн 119 дүгээр зүйлийн 119.3-т зааснаар хувийн 
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компанийн тогтоосон үнэлгээний дагуу тухайн орон сууцны үнийн 50 хувийг Б-ээс 
гаргуулан нэхэмжлэгчид олгох нь зүйтэй гэж шүүх үзсэн байна.

Америк, Солонгос улсад хамтран амьдрах хэлбэр нэлээд түгээмэл байдаг ба 
Гэр бүлийн хуульд тэдний тухай тусгасан байдаг бөгөөд хамтран амьдрагчид нь 
өөрсдийнх нь эрх ашигт нийцүүлэн гэрээ байгуулж түүнийгээ баталгаажуулдаг 
байна. Энэ нь үүсч болох эрсдэлээс өөрийгөө хамгаалдаг гэж хэлж болно. Харин 
Монгол Улсад хуульд харшилсан зүйл биш хэдий ч үүнийг зохицуулсан хуулийн 
зүйл заалт байхгүй байна. Иймд хамтран амьдрагчийн эрх зүйн зохицуулалтыг “Гэр 
бүлийн тухай” хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулж зохицуулах шаардлага гарч байна.

Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны явцад 3 дугаар бүлэгт дурьдсан шийдвэр 
гүйцэтгэх ажиллагааг явуулсан боловч төлбөр төлөгчийн хөрөнгө төлбөр төлөхөд 
хүрэлцэхгүй бол төлбөр төлөгчийн дундаа хэсгээр өмчлөх эд хөрөнгийн түүнд 
ногдох хэсгээс төлбөрийг гаргуулна.

Шийдвэр гүйцэтгэгч дундаа хэсгээр өмчлөх эд хөрөнгөөс төлбөр гаргуулах 
шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаандаа дараах зүйлийг анхаарах шаардлагатай. Үүнд:

1. Дундаа хэсгээр өмчлөх эрхтэй этгээд бүр дундын өмчөөс ногдох хувиа 
өөрийн үзэмжээр захиран зарцуулах эрхтэй. Иргэний хуулийн 108 дугаар зүйлийн 3 
дахь хэсэгт “Дундаа хэсгээр өмчлөгч бүр ногдох хэсгээ бусдын өмчлөлд шилжүүлэх 
буюу өөр байдлаар захиран зарцуулах эрхтэй бөгөөд ийнхүү захиран зарцуулахдаа 
хэсгээр өмчлөгч бусад өмчлөгчдөд мэдэгдэх үүрэгтэй” гэж заажээ. Энэ нь бусад 
өмчлөгчид дундын өмчлөлийн тодорхой хэсгийг тэргүүн ээлжинд худалдан авах 
давуу эрхтэй8.

2. Дундаа хэсгээр өмчлөгч нь дундын өмчлөлийн зүйлийн өөрт ногдох хэсгээ 
худалдах болон үнийн тухай бусад өмчлөгчид мэдэгдснээс хойш 1 сарын дотор 
тэдгээр нь хариу өгөөгүй бол өөрт ногдох хэсгээ бусад өмчлөгчид санал болгосноос 
багагүй үнээр гуравдагч этгээдэд худалдах эрхтэй9.

3. Дундаа хэсгээр өмчлөгчдийн олонхийн саналаар дундын өмчлөлийн зүйлийн 
ашиглалт, удирдлагын талаар шийдвэр гаргах бөгөөд саналыг өөрт оногдох хэсэгт 
хувь тэнцүүлэн тооцож шийдвэр гаргаж болно10.

4. Олонхийн шийдвэр буюу хэлцлээр өөрөөр тогтоогүй бол дундаа хэсгээр 
өмчлөгч бүр шударга ёсны дагуу бусад өмчлөгчдийн ашиг сонирхолд нийцүүлэн 
ашиглалт болон удирдлагын талаар шаардлага гаргах эрхтэй11.

5. Дундаа хэсгээр өмчлөгчийн зөвшөөрөлгүйгээр, түүний оногдох хэсгээ 
ашиглах эрхийг хязгаарлаж үл болно12.

Иргэний хуулийн 489 дүгээр зүйлд зааснаар дундаа хэсгээр өмчлөгчдийн 
хэн нь ч дундын өмчийн эрхийг хүчингүй болгохыг шаардах эхтэй. Энэ шаардах 
эрхийг гэрээгээр эдлэхгүй гэж өмчлөгчид тохирсон, эсхүл хугацаагаар хязгаарласан 
байсан ч хүндэтгэн үзэх шаардлага гарвал энэхүү эрхийг хэрэгжүүлэхийг хуулиар 
зөвшөөрсөн байна. Энд дурьдсанаас өөрөөр дундын өмчийн эрхийг хүчингүй 
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болгохыг шаардах эрхийг хязгаарласан, эдлэхгүйгээр заасан хэлцэл хүчин төгөлдөр 
бус байна.

Дундын өмчлөлийн зүйлийн үнэ, өртгийг бууруулахгүйгээр өмчлөгчдөд оногдох 
хэсгийн дагуу хувааж болохоор бол өмчлөлийн зүйлийг биет байдлаар хуваасан 
гэж үзэж дундын өмчийн эрхийг хүчингүй болгоно. Ийнхүү биет байдлаар хувааж 
болохгүй бол Иргэний хуулийн 159 дүгээр зүйлд заасан журмын дагуу худалдах, 
эдэлбэр газар болон үл хөдлөх эд хөрөнгийг албадан дуудлага худалдаанд оруулах, 
олсон ашгийг хуваарилах замаар дундын өмчийн эрхийг дуусгавар болгож болно.

Дундын өмчлөлийн зүйлийг гуравдагч этгээдийн өмчлөлд шилжүүлж болохгүй 
тохиолдолд дундаа хэсгээр өмчлөгчдийн дунд дуудлага худалдаа явуулж худалдана. 
Дундаа хэсгээр өмчлөгч нь өөрт оногдох хэсгээр үүргийн гүйцэтгэлийг хариуцах 
бол өмчлөгч бүр дундын өмчийн эрх дуусгавар болсон тохиолдолд тухайн ногдох 
хэсгээс үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулахыг шаардах эрхтэй бөгөөд дундын өмчийн 
эрхийг хүчингүй болгох шаардлагад хөөн хэлэлцэх хугацаа хамаарахгүй. Дундаа 
хэсгээр өмчлөгч нь өөрт ногдох хэсгээ дундын өмчлөлийн зүйлээс салгаж авахад 
уг өмчлөлийн зүйлийн зориулалт, иж бүрдэл бусад чанар алдагдахаар байвал 
ногдох хэсгийнхээ үнийг гаргуулахаар шаардах эрхтэй. Дундаа хэсгээр өмчлөх эрх 
дуусгавар болох нь олон субъект оролцдог тул онцлогтой.

Дундын өмчийг хуваахад дундын өмчийн өмчлөгчдийн өмчийн эрх дуусгавар 
болдог бол дундын өмчөөс хэсгээр өмчлөх хэсгээ салгаж авахад өмчөө салгаж авч 
буй этгээдийн хэсгээр өмчлөх эрх дуусгавар болно. Гэхдээ өмчөө салгаж авахад 
хувааж авахтай адил үр дүнтэй байж болно. Тухайлбал хоёр өмчлөгчтэй дундаа 
хэсгээр өмчлөгдөж байгаа эд хөрөнгийн хувьд аль нэг нь эд хөрөнгөө салгаж 
авбал дундын өмчийн эрхийн тухай асуудал дуусгавар болно.

Дундаа хэсгээр өмчлөх эрх дуусгавар болох үндэслэл, арга нь өөр байдаг бөгөөд 
эд хөрөнгийг хуваах, түүнээс өмчөө салгаж авахыг хэлэлцэн тохиролцсоноор, эсхүл 
шүүхийн шийдвэрээр гүйцэтгэж болно.

3.2 ТӨЛБӨР ТӨЛӨГЧИЙН ДУНДЫН ЭД ХӨРӨНГӨӨС ТӨЛБӨР ГАРГУУЛАХ 

АЖИЛЛАГААНД АНХААРАХ ЗАРИМ АСУУДАЛ

Зан чанар гэдэг нь зарчмын
дагуу ажиллах чадвар юм 

Л.Кант

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага нь нэг талаас иргэний болон эрүүгийн 
хэргийн талаархи шүүхийн шийдвэрийг гүйцэтгэх үүрэг бүхий төрийн байгууллага, 
нөгөө талаас хуулиар хүлээсэн чиг үүргээ бусдад үйлчилгээгээрээ дамжуулан хүргэдэг 
үйлчилгээний байгууллага юм. Шийдвэр гүйцэтгэгч нь хууль тогтоомжийн хүрээнд 
иргэн, байгууллагад төрийн үйлчилгээг ил тод, нээлттэй, түргэн шуурхай үзүүлж, 
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үйл ажиллагаагаараа төр иргэд, олон нийтийн холбоог бэхжүүлэн, албан үүргээ 
мэргэжлийн өндөр түвшинд шударгаар гүйцэтгэж яваа төрийн төлөөлөгч юм.

Шийдвэр гүйцэтгэгч нь “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай” Монгол улсын 
хуулийн 133 дугаар зүйлд заасны дагуу Шийдвэр гүйцэтгэгч нь дараах бүрэн эрх 
эдэлнэ:

1. Гүйцэтгэх баримт бичгийг бүрэн гүйцэтгэх;
2. Хуульд заасан журмын дагуу төлбөр төлөгч хуулийн этгээд, төлбөр төлөгч-

иргэний, эсхүл бусад этгээдийн орон байр, агуулахад нэвтрэн орох, биед 
болон эд хөрөнгөд үзлэг, нэгжлэг хийх;

3. Эд хөрөнгө битүүмжлэх, барьцаалах, хураах, нуугдмал хөрөнгө илрүүлэх, 
хураагдсан эд хөрөнгийг худалдан борлуулах;

4. Гүйцэтгэх баримт бичигт заасан үнийн дүнгийн хэмжээгээр банк, банкны 
бус санхүүгийн байгууллагад хадгалагдаж байгаа төлбөр төлөгчийн мөнгөн 
хөрөнгө, бусад үнэт зүйлийг битүүмжлэх;

5. Гүйцэтгэх баримт бичиг нь тодорхой бус байгаа тохиолдолд түүнийг 
тодруулахаар шүүхэд хүсэлт гаргах;

6. Шийдвэр гүйцэтгэхтэй холбогдуулан иргэн, албан тушаалтныг дуудан 
ирүүлэх;

7. Холбогдох иргэн, байгууллага, албан тушаалтнаас баримт, тайлбар, 
танилцуулга гаргуулан авах;

8. Шийдвэр гүйцэтгэх явцад эрүүгийн хэргийн шинж бүхий баримт илэрвэл 
холбогдох байгууллагад мэдэгдэх;

9. Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны талаар талуудаас гаргасан гомдлыг хянан 
шийдвэрлэх;

10. Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны үр дүнд хувийн сонирхолтой, 
эсхүл шударгаар ажиллахад эргэлзээ байгаа бол шийдвэр гүйцэтгэх 
ажиллагаанаас татгалзан гарах эрхтэй билээ .

Шийдвэр гүйцэтгэгч хуулиар олгогдсон эрхийнхээ хүрээнд шийдвэр гүйцэтгэх 
ажиллагааг явуулан дундын эд хөрөнгөөс төлбөр гаргуулахдаа дараах ажиллагааг 
зайлшгүй явуулах шаардлагатай. Үүнд:

1. Шүүхээс ирсэн гүйцэтгэх баримт бичгийг нэг бүрчлэн уншиж танилцах 
нь тухайн маргаан, төлбөр төлөгч, төлбөр авагч нарын талаар үнэн зөв 
мэдээлэл олж авах тухайн шийдвэр гүйцэтгэгч хууль хэрэглэх чадвар, 
дадалтай болно.

2. Шийдвэр гүйцэтгэгч бол сэтгэл судлаач юм учир нь байнга иргэний эрх 
зүйн маргаанд оролцогчидтой харьцаж уурлаж бухимдсан сэтгэл зүйн янз 
бүрийн зан араншинтай иргэдтэй харилцаж нөхцөл байдлыг соргогоор 
мэдрэн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг амжилттай явуулж дуусгадаг билээ. 
Иймд төлбөр төлөгчийн эд хөрөнгийг цаг алдалгүй илрүүлэн шийдвэр 
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гүйцэтгэх ажиллагааг шуурхай зохион байгуулан ажиллах.
3. Шийдвэр гүйцэтгэгч нар хөрөнгө илрүүлэх ажиллагааг тухайн хэрэг 

маргаан гарч эхэлсэн он сар өдрөөс эхлэн явуулах шаардлагатай төлбөр 
төлөгч нар шүүхийн шийдвэр гарахаас өмнө урьдчилан хөрөнгөө бусдын 
нэр дээр шилжүүлэх, хуурамч гэрээ байгуулах гэх мэт шүүхийн шийдвэрээс 
зайлсхийх боломжит бүхий л аргыг ашиглаж байна. Иймд шийдвэр 
гүйцэтгэгч бид төлбөр төлөгч нараас түрүүлж сэтгэдэг шийдвэр гүйцэтгэх 
ажиллагааг хууль журмын дагуу шуурхай явуулах.

4. Нэг эд хөрөнгө хэд хэдэн өмчлөгчийн дундын өмч болж нэг эд хөрөнгийг 
өмчийн эрхийн хэд хэдэн субъект нэгэн зэрэг өмчилж байдаг нь нэлээд 
түвэгтэй харилцааг бий болгодог тул шийдвэр гүйцэтгэгч шийдвэр гүйцэтгэх 
ажиллагаа явуулахдаа бусад оролцогчдын эрх, ашиг сонирхлыг хамгаалах 
шаардлагатай.

5. Шийдвэр гүйцэтгэгч нь төлбөр төлөгчид эд хөрөнгө байгаа эсэх талаар 
хуульд заасан журмаар мэдээлэл олж авах, төлбөр төлөгчийн мөнгөн 
хадгаламж болон харилцах данснаас хасалт хийх, эд хөрөнгө болон биeд 
үзлэг, нэгжлэг хийх, эд хөрөнгийг битүүмжлэх, албадан барьцаалах, 
хураах, худалдан борлуулах бүх шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны явцад 
тэмдэглэл хөтлөнө. 
Тэмдэглэлийг ойлгомжгүй, шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны талаар 
дэлгэрэнгүй бичээгүйгээс болж шийдвэр гүйцэтгэгч ажиллагаагаа хамгаалж 
чадахгүйд хүрдгийг анхаарах.

6. Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны талууд төлбөр төлөгч, төлбөр авагч болон 
биеэ даасан шаардлага гаргасан гуравдагч этгээдэд ”Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх тухай” Монгол Улсын хуулийн 22 дугаар зүйлд заасан “Талуудын 
эрх, үүрэг”-ийг тайлбарлан танилцуулж шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд 
оролцох эрхээр хангаж байх.

7. Битүүмжилсэн, барьцаалсан эд хөрөнгийг худалдан борлуулах зорилгоор 
хураан авахдаа шийдвэр гүйцэтгэгч хугацааг нарийн тогтоож хугацаандаа 
төлбөрөө төлөөгүй тохиолдолд гарах үр дагаврыг талуудад сайтар 
ойлгуулан шийдвэр гүйцэтгэгчийн тэмдэглэлээр баталгаажуулж байх. 

8. Төлбөр төлөгчийн эд хөрөнгийг битүүмжлэх, барьцаалах хураах, шийдвэр 
гүйцэтгэгчийн тэмдэглэл хөтлөхдөө шийдвэр гүйцэтгэгч хувийн дугаартай 
тэмдэг дарж баталгаажуулж байх.

9. Төлбөр төлөгчөөс хуульд заасны дагуу “Эд хөрөнгийн тухай мэдүүлэг” 
авах.

10. Төлбөр төлөгчийн орон байр, эд хөрөнгө байгаа газарт нэвтрэх, эд 
хөрөнгөд үзлэг, нэгжлэг хийх, түүнийг хураан авах зэрэг шийдвэр гүйцэтгэх 
ажиллагааг хөндлөнгийн хоёроос доошгүй гэрчийг заавал байлцуулах.



29

11. Гэрлэгчдээс төлбөр гаргуулахад тэдгээрийн хуваарьт эд хөрөнгө хүрэлцэхгүй 
бол гэр бүлийн хамтран өмчлөх дундын хөрөнгөөс тэдгээрт ногдох хэсгийг 
тодорхойлж, “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай” Монгол улсын хуулийн 
53 дугаар зүйлийн 53.3 дахь хэсэгт заасан “Гүйцэтгэх баримт бичгийг 
үндэслэн эхний ээлжинд бэлэн мөнгө эсхүл банк, банкны бус санхүүгийн 
байгууллага дахь хадгаламжийн болон харилцах дансанд байгаа төлбөр 
төлөгчийн мөнгөн хөрөнгө болон бусад үнэт зүйлээс төлбөрийг гаргуулах” 
шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явуулсан боловч эд хөрөнгө байхгүй, мөн 
төлбөр төлөхөд хүрэлцэхгүй бол төлбөр төлөгчийн өмчлөлийн бусад эд 
хөрөнгөөс төлбөрийг гаргуулах ёстой. 

12. Дээрх шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явуулсан боловч эд хөрөнгө төлбөр 
төлөхөд хүрэлцэхгүй бол төлбөр төлөгчийн дундаа хэсгээр буюу хамтран 
өмчлөх эд хөрөнгийн түүнд ногдох хэсгээс төлбөр гаргуулна.

13. Шийдвэр гүйцэтгэгч дундын эд хөрөнгөөс төлбөр гаргуулахдаа гэрлэлтийн 
гэрчилгээг шалгах тухайн хөрөнгө хэзээ бий болсоныг тогтоох шаардлагатай.

14. Дундын эд хөрөнгөөс төлбөр гаргуулахдаа төлбөр төлөгчид ногдох хэсгийг 
үнэн зөв тодорхойлох, үүний тулд талуудаас буюу хамтран өмчлөгчдөөс 
үнийн санал авах зөрүүтэй санал гарсан тохиолдолд мэргэжлийн 
шинжээчээр үнэлүүлэх .

15. Шийдвэр гүйцэтгэгч төлбөр төлөгчийн дундын хөрөнгийн хувьд ногдох 
хэсгийг тэргүүн ээлжинд хамтран өмчлөгч худалдан авах давуу эрх 
байдгийг анхаарах шаардлагатай.

Өнөөдөр Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомжоор шийдвэр 
гүйцэтгэгч зөвхөн шүүхийн шийдвэрт заагдсан төлбөр төлөгч болон түүний нэр 
дээр бүртгэлтэй хөрөнгөнд л шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг явуулах эрх зүйн 
зохицуулалттай. Хэдийгээр Иргэний хуулийн 126 дугаар зүйлийн 126.2.4 дэх 
хэсэгт “Гэрлэгчид, гэр бүлийн бусад гишүүний хэн нэгний нэр дээр байгаагаас үл 
шалтгаалан гэрлэснээс хойш бий болсон бусад хөрөнгийг гэр бүлийн гишүүдийн 
хамтран өмчлөх дундын хөрөнгө” гэж үзнэ хэмээн хуульчилсан ч энэ заалт зөвхөн 
Шүүх дэх хэрэг маргааныг шийдвэрлэхэд баримтладаг заалт юм. 

Харин шийдвэр гүйцэтгэгч төлбөр төлөгчийн гэрлэлт, “Гэр бүлийн тухай 
хууль”-ийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.2 дахь хэсэгт заасан “Гэр бүл” гэж гэрлэлтийн 
үр дүнд буй болсон, эд хөрөнгийн бус амины болон эд хөрөнгийн эрх, үүргээр 
холбогдсон хамтын амьдрал бүхий гэр бүлийн гишүүдийг” хэлнэ гэж заасны 
дагуу гэр бүлийн гишүүдийн нэр дээр бүртгэлтэй хөрөнгийг тогтоон холбогдох 
цуглуулсан материалыг шүүхэд хүргүүлэн тухайн төлбөр төлөгчийн хувьд ногдох 
хэсгийг тогтоолгон ажиллах шаардлага зайлшгүй гарч ирж байна.
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ХЯНАЛТЫН АСУУЛТ

1. Шийдвэр гүйцэтгэгч шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанаас татгалзан гарч 
болохуу? Ямар тохиолдолд?

2. Гэр бүлийн тухай хуулийг өөрчлөх шаардлагатай юу? яагаад жишээн дээр 
тайлбарлана уу

3. Гэр бүлийн эд хөрөнгийн маргааныг шийдвэрлэхэд анхаарвал зохих 
асуудлыг тодорхойлж түүний хууль зүйн ач холбогдлыг тайлбарлана уу?

4. Дундын эд хөрөнгөөс төлбөр гаргуулахад шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд 
тохиолддог хүндрэл бэрхшээлийг ярилцана уу?

СОРИЛГО:

1. Иргэн А шүүхэд гаргасан нэхэмжлэлдээ “Намайг гадаадад байх хугацаанд 
миний байрыг хамтран өмчлөгч манай охин О надаас зөвшөөрөл авалгүй 
иргэн Б-д худалджээ. Би өөрийн байраа авах хүсэлтэй байгаа тул надад 
эргүүлэн олгоно уу” гэжээ
a. a. Байрны өөрт ногдох хэсгээ шаардах эрхтэй.
b. Учирсан хохирлыг охин О-оос шаардах эрхтэй.
c. Шаардах эрхгүй.
d. Иргэн Б-ийн өмчлөлөөс байраа бүхэлд нь шаардах эрхтэй.

2. Гэр бүл гэдэг нь
a. Хамтран амьдрагч болон түүнтэй хамт амьдарч буй эд хөрөнгийн 

бус амины болон эд хөрөнгийн эрх , үүргээр холбогдсон гэр бүлийн 
гишүүдийг

b. Ураг төрлийн холбоо бүхий эд хөрөнгийн бус амины болон эд хөрөнгийн 
эрх, үүргээр холбогдсон хүмүүсийг

c. Эд хөрөнгийн бус амины болон эд хөрөнгийн эрх, үүргээр холбогдсон 
хамтын амьдрал бүхий гэр бүлийн гишүүдийг

d. Гэрлэлтийн үр дүнд буй болсон эд хөрөнгийн бус амины болон эд 
хөрөнгийн эрх, үүргээр холбогдсон хамтын амьдрал бүхий гэр бүлийн 
гишүүдийг хэлнэ.

3. Гэр бүлийн гишүүн гэдэг нь
a. Гэрлэгчид тэдэнтэй хамт амьдарч байгаа төрсөн хүүхэд
b. Хамтын амьдралтай байгаа бүх хүмүүсийг
c. Гэрлэгчид тэдэнтэй хамт амьдарч байгаа төрсөн, дагавар, үрчлэн авсан 

хүүхэд болон төрөл садангийн хүнийг
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d. Гэрлэгчид тэдэнтэй хамт амьдарч байгаа төрсөн, дагавар, үрчлэн авсан 
хүүхэд

4. Богд ХХК нь шүүхэд гомдол гаргахдаа “Манай компани “Саран” ХХК-ийн 
байранд байгуулагдсан төмөрлөгийн цехийг дундаа хэсгээр өмчилдөг. 
Гэтэл татвар, зардал хураамжаа тэнцүү төлдөг байтал олсон үр шимийг 
манайд ногдох хэсгээр хувь тэнцүүлж өгч байгаад гомдолтой байна” гэжээ. 
Энэ тохиолдолд
a. Татвар, зардал хураамжаа тэнцүү төлдөг тул тэнцүү авна
b. Дундын өмчлөлдөө хамтран өмчлөх хэлбэр биш тул үр шимийг 

харилцан тохиролцоно.
c. Гомдол үндэслэлгүй.
d. Дундаа хэсгээр өмчилдөг тул өөрт ногдох хэсгээр хувь тэнцүүлж авна.

5. Иргэн Б, Ц, Д, С, нар хоршоо байгуулахдаа Б-ийн ямар ч ашиглах аргагүй 
болсон тракторыг засварлахад Д 2.5 сая төгрөгийн С 1.0 сая төгрөгийн 
сэлбэг гаргаж механик Ц 300 мянган төгрөг гаргаж засуулан ажил гүйцэтгэх 
гэрээгээр хөлсний ажил хийж байгаад хоршоо тарах үед уг тракторын 
өмчлөгчийн маргаан үүсчээ. Энэ тохиолдолд уг тракторын өмчлөгч хэн 
болох вэ?
a. иргэн Б өмчлөгч
b. механик Ц өмчлөгч
c. иргэн С өмчлөгч
d. иргэн д өмчлөгч

БОДЛОГО №1 _________________________________________________________________

Гэр бүл гэрлэлтээ цуцлуулахаар болсон байна. Гэр бүлээ бүртгүүлэхээс өмнө 
нөхрийнх нь хуримтлуулсан хадгаламжин дахь 2500000 төгрөгөөс бусад бүх 
хөрөнгө 60000000 төгрөгийг хамтран амьдарсан хугацаандаа нөхөр нь ажил 
эрхэлсэний дүнд хуримтлуулсан байна. Гэр бүл байх хугацаандаа эхнэр нь гэр 
ахуйн ажил эрхэлж байсан тул эд хөрөнгийг хувааж авахыг хүссэн бөгөөд ямар хэм 
хэмжээг удирдлага болгон хичнээн хэмжээний хөрөнгө шаардах вэ?
БОДОЛТ: Иргэний хуулийн 130.1 дэхь хэсэгт заасны дагуу зөвхөн хамтран өмчлөх 
дундын эд хөрөнгийг хуваахыг шаардах эхтэй байна. Харин нөхрийнхөө хуваарьт 
эд хөрөнгөөс шаардах эрх түүнд байхгүй.
Хамтран өмчлөх дундын эд хөрөнгө гэдэгт Иргэний хуулийн 126.1 дэхь хэсэгт заасны 
дагуу гэрлэснээс хойш хамтран амьдарсан хугацаанд бий болсон эд хөрөнгийг 
ойлгоно. Иймд дээрх 60000000 төгрөг нь үүнд хамаарч байна. Иргэний хуулийн 
129.1 дэх хэсэгт зааснаар эхнэрт нь ногдох хөрөнгийн хэмжээ нөхрийнхтэй нь адил 
буюу хамтран өмчлөх дундын эд хөрөнгийн тал хувьтай нь тэнцэх ёстой байна. 



32

Хамтран амьдарсан хугацаанд эхнэр нь гэр ахуйн ажил эрхэлсний улмаас ямар 
нэгэн орлого олоогүй явдал нь түүний шаардах эрхэд ямар нэгэн нөлөөгүй болно. 
Иргэний хуулийн 126.4 дэх хэсэг Гэрлэснээс хойш гэр ахуйн ажил эрхэлсэн, хүүхэд 
асарсан, өвчтэй байсан болон хүндэтгэн үзэх бусад шалтгаанаар орлого олоогүй 
байсан эхнэр, нөхөр, гэр бүлийн бусад гишүүн хөрөнгөө хамтран өмчлөх эрх 
эдэлнэ гэсэн байдаг тул 60000000 төгрөгийн тал буюу 3000000 төгрөгийг шаардах 
эрхтэй. Хадгаламжин дахь мөнгөн хөрөнгө хамтран амьдарсан хугацаанд бий 
болоогүй бөгөөд харин нөхөр нь гэр бүлээ бүртгүүлэхээс өмнө олж авсан хөрөнгө 
тул Иргэний хуулийн 127.1.1 дэх хэсэг “Гэрлэхийн өмнө олж авсан эд хөрөнгө, 
мөнгөн хуримтлал, эд хөрөнгийн эрх” хувиарт хөрөнгөд хамаардаг тул нөхрийн 
хадгаламжин дахь мөнгөн хөрөнгийг хуваахгүй.

БОДЛОГО № 2 ________________________________________________________________

Нэг эмэгтэй нөхөр болон 3 настай хүүхэд, нөхрийнхөө аав, ах, болон нөхрийнхөө 
авга ахын эхнэрийн хамт амьдардаг байна. Гэр бүл болсноос хойш 590 ямаан 
сүрэгтэй болсон. Эхнэр нь нэг ахтай тэр нь Баянхонгор аймагт ганцаараа 
амьдардаг. Дээрх малыг гэрлэгсэд дангаараа бий болгосон бөгөөд нөхрийнх нь 
аав болон нөхрийнх нь авга ахын эхнэр эрүүл мэндийн улмаас ямаа хариулах 
ажилд оролцох боломжгүй байсан ба харин хөдөлмөрийн чадвар бүхий ах нь 
тодорхой шалтгаангүйгээр хамтдаа ажилладаггүй байсан байна. Гэр бүл гэрлэлтээ 
цуцлуулах болж хамтран өмчлөх дундын эд хөрөнгийг хуваах ёстой болсон тул хэн 
нь эд хөрөнгөөс ногдох хэсгийг шаардах эрхтэй вэ? Ногдох хэсгийн хэмжээ ямар 
байх ёстой вэ?
БОДОЛТ: Гэр бүлийн гишүүн гэдэг нь Гэр бүлийн тухай хуулийн 3.1.4 дэхь хэсэгт 
зааснаар гэрлэгчид, тэдэнтэй хамт амьдарч байсан төрсөн, дагавар, үрчлэнавсан 
хүүхэд болон төрөл, садангийн хүнийг хэлнэ гэсэн.
Төрлийн хүн-Гэрлэгчдийн эцэг, эх,өвөг эцэг, эмэг эх, ач хүү, ач охин, зээ хүү, зээ 
охин, тэдгээрийн хүүхдийг
Садангийн хүн- Гэрлэгчдийн төрсөн ах, эгч,дүү, авга, нагац, тэдгээрийн хүүхдийг
Энэ зохицуулалтаас харахад нөхрийнх нь аав нь төрлийн хүн, нөхрийн ах 
нь садангийн хүн болж байгаа тул гэр бүлийн гишүүнд хамаарч байна харин 
эхнэрийнх нь ах садангийн хүн боловч уг гэр бүлд хамт амьдардаггүй тул хамтран 
өмчлөх дундын эд хөрөнгөөс ногдох хэсгийг шаардах эрхгүй байна. Авга ахынх 
нь эхнэрийг садангийн хүн гэж нэрлэх боловч Гэр бүлийн тухай хуулийн 3.1.4 дэх 
хэсэгт зааснаар гэрлэгчид, тэдэнтэй хамт амьдарч байсан төрсөн, дагавар, үрчлэн 
авсан хүүхэд болон төрөл, садангийн хүнийг хэлнэ мөн хуулийн 3.1.6 садангийн 
хүн гэж гэрлэгчдийн төрсөн ах, эгч,дүү, авга, нагац, тэдгээрийн хүүхдийг гэж заасан 
тул гэр бүлийн гишүүнд хамаарахгүй тул эд хөрөнгө хуваахад ногдох хэсгийг авах 
эрхгүй болно.
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Насанд хүрээгүй хүүхдийг оролцуулвал нийт 5 гишүүн байгаа бөгөөд Иргэний 
хуулийн 129.2 дэх хэсэгт зааснаар Гэр бүлийн нэг гишүүнд ногдох эд хөрөнгийн 
хэмжээ нь насанд хүрээгүй, хөдөлмөрийн чадваргүй бүх гишүүнийг оролцуулан 
нийт гишүүдэд адил байна гэж заасны дагуу тэд эд хөрөнгөөс адил хэмжээгээр 
шаардах эрхтэй байна. Мөн Иргэний хуулийн 129.2 дэхь хэсэгт заасны дагуу тэд 
эд хөрөнгөөс адил хэмжээний ногдох хэсгийг шаардах эрхтэй боловч мөн хуулийн 
129.4 дэхь хэсэгт зааснаар хөдөлмөрийн оролцоог харгалзан гэр бүлийн гишүүдэд 
хамтран өмчлөх дундын хөрөнгөөс ногдох хэсгийг багасгах эсвэл олгохгүй 
байж болно. Гэрлэгсэд хөдөлмөр эрхэлж байсан тул дээрх зохицуулалт тэдэнд 
хамаарахгүй мөн хөдөлмөрийн чадваргүй аав болон бага насны хүүхдэд үйлчлэхгүй 
бөгөөд Иргэний хуулийн 129.2 дэх хэсэгт зааснаар “Гэр бүлийн нэг гишүүнд ногдох 
эд хөрөнгийн хэмжээ нь насанд хүрээгүй, хөдөлмөрийн чадваргүй бүх гишүүнийг 
оролцуулан нийт гишүүдэд адил байна гэж заасан тул хамтран өмчлөх дундын 
хөрөнгөөс шаардах эрхтэй байна харин ах нь хөдөлмөрийн чадвартай боловч гэр 
бүлийн орлогыг бүрдүүлэхэд ямар нэгэн байдлаар оролцоогүй тул түүнд ногдох 
хэсгийг олгохгүй.
Иймд гэр бүлийн 4 гишүүн адил хэмжээний ногдох хэсгийг олж авах эрхтэй байна.

БОДЛОГО №3 _________________________________________________________________

А өөрийн ах болон түүний эхнэрийн хамт амьдардаг бөгөөд 3000000 төгрөгийн 
дундын хөрөнгөтэй. А банкны зээлийн карттай бөгөөд дансан дахь мөнгөн хөрөнгө 
нь түүний хуваарьт хөрөнгө. А өөрийн найз эмэгтэйгийн хамт амьдрах явцдаа 
зээлийн картаар тооцоо хийж байжээ. Зээлийн карт олгосон банкнаас нийтдээ 
1500000 мянган төгрөгийн төлбөр төлөхийг А-гаас шаардсан байна. Түүний 
дансанд 200000 мянган төгрөг байсан. А зээлийн карт олгосон банкинд мөнгөгүй 
тул төлбөрийг хийж чадахгүй талаар мэдэгдсэн байна. 
Банк яах ёстой вэ? Хичнээн төгрөгийг төлүүлэх боломжтой вэ?
БОДОЛТ: Банк А-ийн данснаас 200000 мянган төгрөгийг гаргуулахын зэрэгцээ 
Иргэний хуулийн 130.1,129.1.3 дахь хэсгийг удирдлага болгон гэр бүлийн гишүүдийн 
хамтран өмчлөх дундын хөрөнгийг хувааж, дундын хөрөнгөөс А-д ногдох хэсгээс 
өөрийн шаардлагыг хангуулахаар шаардах эрхтэй. Гэр бүлийн гишүүдийн хамтран 
өмчлөх дундын хөрөнгөөс А-д ногдох хэсэг нь 1000000 төгрөг тул цаана нь 300000 
мянган төгрөг А-гаар төлүүлэхээр үлдэж байна. А-д ногдох хэсгээс бусад гэр бүлийн 
хөрөнгөөс өөрийн шаардлагыг хангуулах эрх банкинд байхгүй харин “Иргэний 
хууль”-ийн 127.3 дахь хэсэгт “гэр бүлийн гишүүд өөрөөр тохиролцоогүй бол тэдгээр 
нь хувийн үйл ажиллагаатай холбогдсон үүргээ өөрийн хуваарьт эд хөрөнгөөрөө 
хариуцна” гэж заасан тул банк А-г ямар нэгэн өөр хуваарьт хөрөнгөтэй болох 
эсвэл хамтран өмчлөх дундын хөрөнгөөс ногдох хэсэг нь нэмэгдэхийг хүлээх ёстой 
болно.
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БОДЛОГО №4 ________________________________________________________________

Гэрлэгсэд болох А болон Б нар хүүгийн хамт амьдардаг. Гэр бүл болсноос хойш 
А өөрийн нэр дээр 500000000 төгрөгийн зээл аван энэ мөнгөөрөө 2 өрөө байр 
худалдан авч өмчлөгчөөрөө өөрийгөө бүртгүүлсэн мөн хадгаламжиндаа 4200000 
мянган төгрөг байдаг үүнийг хамтын хөдөлмөрөөр хуримтлуулсан. Байрны 
төлбөрийг хэсэгчлэн төлсөөр 45000000 төгрөг үлдсэн харин байрны зах зээлийн 
үнэ 55000000 сая төгрөг. Гэр бүл гэрлэлтээ цуцлуулахаар болж Б дундын хөрөнгийг 
хуваахыг шаардаж байр болон хадгаламжин дахь мөнгөн хөрөнгө дундын хөрөнгө 
байна. Иргэний хуулийн 127.3 дахь хэсэгт заасны дагуу зээлий эргэн төлөх нь А-ийн 
хувийн асуудал тул хүү бид 2 хариуцах ёсгүй гэсэн байна.
Иймд дундын хөрөнгөөс хэн ямар хэмжээний ногдох хэсэг авах вэ?
Бодолт: Иргэний хуулийн 126.2.4 дэх хэсэгт заасны дагуу хэний нэр дээр байгаагаас 
үл хамааран гэр бүл болсноос хойшхи хугацаанд бий болсон хөрөнгө хамтран 
өмчлөх дундын хөрөнгөд багтана. Харин зээлийн хувьд Иргэний Хуулийн 127.3 
дахь хэсэгт зааснаар тухайн этгээд өөрийн хуваарьт эд хөрөнгөөрөө хариуцах 
ёстой байна. Гэвч Иргэний хуулийн 129.7 дахь хэсэгт зааснаар гэр бүлийн хэн 
нэг гишүүний хүлээх үүргийг хамтран өмчлөх дундын хөрөнгөөр гүйцэтгэх талаар 
зохицуулсан байна. Үүний тулд хэн нэг гишүүний эсвэл хэд хэдэн гишүүний 
гэрээгээр хүлээсэн үүргийн дүнд бий болсон хөрөнгийг гэр бүлийн хэрэгцээнд 
ашигласан байхыг хуулиар шаардаж байна. Манай тохиолдолд энэ нөхцөлтэй 
тохирч орон сууц хамтран өмчлөх дундын хөрөнгийн нэг хэсэг болсон төдийгүй гэр 
бүлийн хэрэгцээндээ ашигласан байна. Зээлийн гэрээ байгуулсны дүнд тухайн гэр 
бүл орон сууц худалдан авсан тул гэрээгээр хүлээсэн зээлийг эргэн төлөх үүргийг 
мөн гэр бүлийн гишүүд хамтран өмчлөх дундын хөрөнгөөр хариуцах ёстой. Иймээс 
төлөхөөр үлдсэн 45000000 сая төгрөгийг гэр бүлийн гишүүдийн хамтран өмчлөх 
дундын хөрөнгөөр төлүүлнэ. Хамтран өмчлөх дундын хөрөнгөөс 14200000 мянган 
төгрөг үлдэж байгаа бөгөөд үүнийг гэр бүлийн 3 гишүүнд хувааж, гишүүн тус бүр 
4733333 төгрөг авна.
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ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ. 

БАРЬЦААНЫ ЗҮЙЛЭЭС ТӨЛБӨР ГАРГУУЛАХАД ГУРАВДАГЧ ЭТГЭЭДИЙН 
ЭРХ АШИГ

Хууль бол яг л хайр гэсэн үг. Уйлахаас өөр аргагүй, 
эцсээ хүртэл үнэнч байхгүй бол боломжгүй зүйл 

/БНСУ-ын шүүгч Им Гуанху/

4.1 БАРЬЦАА ЗҮЙЛЭЭС ТӨЛБӨР ГАРГУУЛАХАД ГУРАВДАГЧ ЭТГЭЭДИЙН ЭРХ АШИГ 

Сүүлийн жилүүдэд Монгол улсын эдийн засаг уул уурхайн салбараас ихээхэн 
хамааралтай болж байна. Эрчимтэй хөгжиж буй уул уурхай болон түүнийг 
дагалдсан дэд бүтцийн салбарт үйл ажиллагаа явуулах, төсөл хэрэгжүүлэхэд их 
хэмжээний хөрөнгө оруулалт шаардлагатай байдгаас хөрөнгө оруулагчид болон 
төсөл хэрэгжүүлэгчид санхүүжилтийн олон төрлийн гарц, хувилбартай байх 
шаардлагатай тулгардаг.

Монгол улсын хөрөнгийн зах зээл нь хөгжлийн тодорхой үе шатанд байгаа, 
хөрвөх чадвар бага зэргээс үүдэн санхүүжилтийн ихээхэн хэсгийг уламжлалт 
санхүүжилтийн хэлбэр болох зээл авах байдлаар шийдвэрлэж байна. Санхүүжилтийн 
зардал бусад улс оронтой харьцуулахад Монгол улсад харьцангуй өндөр байдаг 
бөгөөд дотоодын зах зээл дэх зээлийн хүү хоёр оронтой тооноос буухгүй байна.

Ийнхүү зээл авах замаар санхүүжилт олоход санхүүгийн байгууллагаас авсан 
зээлийн эргэн төлөлтийн баталгааг хангахүйц үнэлгээтэй эд хөрөнгийг барьцаалах 
шаардлага зээлдэгчдэд тулгардаг. Зээлдүүлэгчдийн шаардлагад нийцэх, хөрвөх 
чадвар сайтай, найдвартай барьцааны эрх олгох эд хөрөнгийн төрөл, хүрээ 
харьцангуй хязгаарлагдмал байгаа нь санхүүжилт авахад тулгарч буй хүндрэлийн 
нэгт зүй ёсоор тооцогдоно. Энэ нь үндсэн хөрөнгө багатай жижиг, дунд бизнес 
эрхлэгчдэд илүү их хүндээр тусч байгаа бөгөөд санхүүжилт олоход бэрхшээлтэй, 
хүртээмж багатай болгож байна. Үүний нэг үндсэн шалтгаан нь эрх зүйн зохицуулалт 
хангалтгүй байгаатай холбоотой юм.

Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль тогтоомжийн дагуу 
хөдлөх, үл хөдлөх эд хөрөнгө болон оюуны өмчийн эрх гэх мэт эд хөрөнгийн 
эрхийг барьцаалж болдог. Ихэвчлэн барьцааны гэрээг байгуулснаар аливаа эд 
хөрөнгө, эрхтэй холбогдох барьцааны эрхийг үүсч хүчин төгөлдөр болдог. Харин үл 
хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны хувьд Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын харъяа 
Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн газарт бүртгүүлснээр уг барьцаа хүчин төгөлдөр 
болдог. Хамгийн түгээмэлд тооцогдох хөдлөх эд хөрөнгө болон хязгаарлагдмал 
хариуцлагатай компанийн хувьцааг барьцаалсан барьцааны эрхийг бүртгүүлэх 
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боломжтой хэдий ч бүртгэлтэй холбоотой эрх зүйн орчин, дэд бүтэц хараахан 
хөгжөөгүй байна.

Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийг барьцаалах замаар эдийн 
засгийн эргэлтэд оруулах эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх нь улс орны эдийн засгийн 
хөгжлийг түргэтгэх, хөрөнгө оруулалт, зээлийн санхүүжилтийн хэмжээг нэмэгдүүлэх 
нэн чухал хөшүүрэг юм.

Барьцааны эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь зах зээлийн эдийн 
засгийн хөгжлийн суурь асуудал гэдгийг хөгжиж байгаа орнууд зүй ёсоор хүлээн 
зөвшөөрч, холбогдох хуулийн зохицуулалтыг боловсронгуй болгож байна. Иргэний 
хууль болон Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн 
улсын бүртгэлийн тухай хуульд хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааг бүртгүүлж болохоор 
заасан хэдий ч ийнхүү бүртгүүлэх болон бүртгүүлснээс үүсэх үр дагаврын талаар 
тодорхой заагаагүй тул хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны бүртгэлтэй холбогдсон 
хуулийн зохицуулалт төдийлөн хэрэгжихгүй байна. Иргэний хуулийн 156.4 дэх 
хэсгийг үндэслэн Улсын бүртгэлийн газар хөдлөх эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэл хийж 
байна. Үүнээс гадна хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны 
нэгдсэн бүртгэл байхгүйгээс нэг барьцаа хөрөнгийг хэд хэдэн зээлийн барьцаанд 
зэрэг тавьж, зээлдүүлэгчийн эрх ашиг зөрчигдөх тохиолдлууд нэлээд гарч байна. 
Энэ нь зээлдүүлэгчийн зээлээ эргэн төлүүлэх боломжийг хязгаарлах, улмаар зээл 
олголтдоо хязгаарлалттай хандах шалтгаан болж байна.

Иймд, улс орны эдийн засгийн хөгжлийг түргэтгэх, зээл, санхүүжилтийн 
хэмжээ, эргэлтийг нэмэгдүүлэх нэг чухал хөшүүрэг болсон хөдлөх эд хөрөнгийн 
болон эрхийн барьцааны тухай бие даасан хуулийг боловсруулах асуудал чухлаар 
тавигдаж байна. Хуулийн төсөл нь Монгол Улсын эдийн засагт нэн шаардлагатай 
байгаа баталгаажсан хэлцлийн эрх зүйн орчинг бүрдүүлэхэд чухал үндэс суурь 
болно.

Хэдийгээр Иргэний хуульд барьцаатай холбогдсон харилцааг тусгайлсан бие 
даасан бүлгээр зохицуулсаар ирсэн боловч хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус 
хөрөнгийн барьцаатай холбогдсон онцлог зохицуулалт, түүнчлэн авлага, эргэлтийн 
хөрөнгө болон бүх хөрөнгийн барьцаа гэх мэт нарийвчилсан асуудлыг уг бүлгээр 
зохицуулж чадахгүй байна.

БАРЬЦААНЫ БҮРТГЭЛ

1. Үл хөдлөх эд хөрөнгө болон газартай холбоотой эрх
Газар өмчлөх эрх (зөвхөн Монгол улсын иргэдэд энэ эрхийг олгодог), газар 

эзэмших эрх (зөвхөн Монгол улсын иргэд болон дотоодын хуулийн этгээдэд энэ 
эрхийг олгодог) болон барилга байгууламж гэх мэт газраас бусад үл хөдлөх эд 
хөрөнгийг (цаашид “үл хөдлөх эд хөрөнгө” гэх) (үл хөдлөх эд нэр дээр шилжүүлж 
бүртгүүлэх байдлаар хэрэгжүүлэх нь нийтлэг байдаг.)
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2. Хувьцаат компанийн хувьцаа
Хувьцаат компаниудын хувьцаатай холбогдох эрхийг Үнэт цаасны төлбөр 

тооцоо,төвлөрсөн хадгаламжийн төв ХХК бүртгэдэг.

3.Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн хувьцаа
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн хувьцаа нь хамгийн нийтлэг 

дэлгэрсэн барьцааны хөрөнгө хэдий ч хувьцаатай холбогдох барьцааны эрх 
төдийгүй хувьцааны өмчлөх эрхийн бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоо одоогоор 
байхгүй байна.

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын харъяа Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн 
газар хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани, хувьцаа эзэмшигчийн бүртгэлийг 
оролцуулан компанитай холбогдох мэдээллийг бүртгэдэг хэдий ч уг бүртгэл нь 
хувьцаатай холбогдох эрхийг гэрчлэхийг баталгаажуулсан хууль тогтоомж одоогоор 
байхгүй байна.

Монгол улсын Компанийн тухай хуульд хувьцааны өмчлөх эрх нь компани 
өөрөө хөтлөх хувьцааны буюу гишүүний бүртгэлд бүртгүүлснээр гэрчлэгдэнэ гэж 
заасан байдаг. Монгол улсад бүртгэлтэй хязгаарлагдмал хариуцлагатай компаниуд 
энэхүү бүртгэлийг практикт хэрэглэж хэвшээгүй бөгөөд хувьцаа зэмшигчид ч 
компанийн дүрэмд заасан мэдээлэл болон Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газарт 
бүртгүүлсэн мэдээлэлд тулгуурлаж байна.

Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн хувьцаатай холбогдох барьцааны 
эрхийг бүртгэх албан ёсны механизм, эрх зүйн орчин байхгүй учраас зээлдэгчид 
барьцаалуулагчтай байгуулсан гэрээний тохиролцоонд итгэж найдахаас өөр 
сонголт байдаггүй.

4. Тээврийн хэрэгсэл
Уул уурхайн компаниудын өмчлөлд хамгийн нийтлэг байдаг бөгөөд өндөр 

үнэлгээтэй хөдлөх эд хөрөнгө нь тээврийн хэрэгсэл юм. Гэсэн хэдий ч тээврийн 
хэрэгслийн бүртгэлийн тогтолцоо нь тээврийн хэрэгслийн барьцааны эрхтэй 
холбогдох мэдээллийг бүртгэдэггүй. Иймд тээврийн хэрэгслийг барьцаалж зээл 
олгохдоо зээлдүүлэгч барьцаагаар хангагдах үүргийг бүрэн эргэн төлөгдөх хүртэл 
хугацаанд тухайн тээврийн хэрэгслийн өмчлөх эрхийг өөрийн хөрөнгийн эрхтэй 
холбогдох барьцааны эрхийг бүртгэх нэгдсэн тогтолцоо байхгүй байна.

5. Бусад эд хөрөнгө
Дээр тодорхой дурдсанаас бусад төрлийн эд хөрөнгө болон эд хөрөнгийн 

эрхийн барьцааг бүртгэх бүртгэлийн тогтолцоо хараахан байхгүй байна.Монгол 
улсын хуулийн дагуу компанийн хөрөнгийг хэсэгчлэн болон бүхэлд нь барьцаалах 
болон илүү уян хатан, цогц эрх зүйн орчин бүрдүүлэх боломжтой ч энэ талаар 
дэлгэрэнгүй зохицуулалт байхгүй байна. Цаашилбал, дотоодын аж ахуйн нэгжүүд 
эд хөрөнгө, эд хөрөнгийн эрхээ барьцаалсан барьцааны эрхийг гэрчлэх барьцааны 



38

эрхийн бүртгэл хөтөлдөггүй буюу хөтлөж, хадгалах үүрэг хүлээдэггүй. Тусгайлан буюу 
нарийвчлан зохицуулсан хууль тогтоомж байхгүй ч зээлдэгчид/барьцаалуулагчид 
өндөр үнэлгээ бүхий барааны тэмдэг, хөдлөх эд хөрөнгөтэй холбогдох барьцааны 
эрхийг амжилттай бүртгүүлсэн тохиолдлууд практикт байгаа хэдий ч энэ нь 
харьцангуй цөөн тооны төдийгүй холбогдох төрийн байгууллагуудтай нягт хамтран 
ажиллах, ойлгуулах зэрэг ихээхэн хүчин чармайлт зээлдэгчдээс шаарддаг.

Дээр тодорхой дурдсанаас бусад төрлийн эд хөрөнгийн барьцааны эрхийг 
бүртгүүлэх бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоо хараахан бүрдэж хэрэгжээгүй байна. 
Тухайлбал хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн хувьцаа, бүх хөрөнгийг 
өмчлөх эрх нь газартай холбоотой эрхээс салангид байдаг, барьцаалж барьцааны 
эрх үүсгэх боломжтой юм13.

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны эрхийг улсын бүртгэлд бүртгүүлснээр 
хүчин төгөлдөр болох бөгөөд бүртгүүлээгүй тохиолдолд барьцааны эрхийг 
хэрэгжүүлэх буюу хангах боломжгүй байдаг. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны 
эрхийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх ажиллагаа, эрх зүйн орчин харьцангуй хөгжсөн 
бөгөөд уг бүртгэлийг Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн газар эрхэлдэг. Албан ёсны 
бүртгэл байдаг хэдий ч барилга, байшин болон газрын барьцааны эрхийн улсын 
бүртгэлийн мэдээлэл нь олон нийтэд нээлттэй биш бөгөөд энэ төрлийн мэдээллийг 
эд хөрөнгийн өмчлөгчтэй хамтран ажиллах замаар буюу итгэмжлэлийн үндсэн дээр 
олж авах боломжтой юм.

Өндөр үнэлгээтэй үл хөдлөх эд хөрөнгөгүй компаниудын хувьд дотоодын 
банкнуудтай харьцуулахад харьцангуй хямд, уян хатан зээл олгох боломжтой 
олон улсын хөгжлийн банкууд болон санхүүгийн байгууллагуудаас санхүүжилт 
авах боломж хязгаарлагдмал байна. Бодлогын түвшинд шаардлагатай дэмжлэг, 
туслалцааг үзүүлбэл ихэнх эд хөрөнгөтэй холбогдох барьцааны эрхийг заавал 
бүртгэдэг нэгдсэн тогтолцоо бий болох боломжтой юм. Гэхдээ эрх зүйн орчинг 
бүрдүүлэхээс гадна энэ төрлийн бүртгэлийн тогтолцооны найдвартай ажиллагаа, 
практикт хэрэгжих боломж, хүртээмжтэй байдлыг баталгаажуулах замаар олон 
нийтийн итгэлийг олж авах нь чухал юм. Ингэж итгэлцэлийг бий болгох, бүртгэлийн 
тогтолцоог бодитоор хэрэгжүүлэх нь эрх зүйн орчныг бүрдүүлсэн дүрэм, журам 
батлахаас ч илүү хэцүү буюу хугацаа их шаардаж болох юм.

Төрийн зүгээс бодитой, найдвартай барьцааны тогтолцоо бий болгох тал 
дээр хэд хэдэн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх боломжтой юм. Барьцааны эрхтэй 
холбоотой хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулах замаар хөдлөх эд хөрөнгө болон 
хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн хувьцааг оролцуулаад бусад эд 
хөрөнгийн эрхийг барьцаалахтай холбогдсон найдвартай бүртгэлийн тогтолцоог 
бий болгож болно. Гэхдээ энэ нь зөвхөн барьцааны эрхийн бүртгэлийн тухай хууль 
батлахаар хязгаарлагдахгүй юм.

Компаниуд зээлдүүлэгчдэд олгосон барьцааны эрхийг бие даан бүртгэх үүрэг 
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бүхий мэдээллийн тогтолцоог бий болгох боломжтой юм. Буруу мэдээлэл хөтлөх 
эсхүл худал бүртгэл хөтөлбөл санхүүгийн болон бусад төрлийн хариуцлага хүлээлгэх 
замаар үнэн зөв, найдвартай бүртгэл хөтлөх практикийг хэвшүүлэх боломжтой юм. 
Ийнхүү өөрсдөө мэдээлэх систем нь баталгаатай байдал, итгэлцлийг төлөвшүүлэх 
бөгөөд төрийн хувьд ч бүртгэлийн тогтолцоо бий болгох болон хэрэгжүүлэхтэй 
харьцуулахад улсын төсөвт зардал багатай тусах юм.

Албан ёсны бүртгэлийн тогтолцоог өргөтгөж, нэвтрүүлснээр зээлдүүлэгчид 
дотоодын компаниудад зээл олгох боломжийг нэмэгдүүлж, итгэлцэл бүхий 
орчинг бий болгох төдийгүй санхүүжилтийн зардлыг ч бууруулах боломжтой юм. 
Баталгаатай барьцааны эрх үүсгэж болох эд хөрөнгийн төрөл, хүрээ нэмэгдсэнээр 
дотоодын аж ахуйн нэгжүүд хөрөнгө оруулалт татах боломжтой болох бөгөөд 
ингэснээр бизнесийн үйл ажиллагаа өргөжинө.

Бүгд Найрамдах Солонгос улсад бүх төрлийн эд хөрөнгө болон эд хөрөнгийн 
эрхийн барьцааг бүртгэх бүртгэлийн тогтолцоо өндөр түвшинд хөгжсөн иргэдийн 
өмчлөлийн болон эзэмшлийн бүх төрлийн эд хөрөнгө бүртгэлтэй байдаг бол Монгол 
улсад бүртгэлтэй холбоотой эрх зүйн орчин хараахан сайн хөгжөөгүй байна.

“Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг боловсронгуй болгох“ чадавхийг 
бэхжүүлэх төслийн хүрээнд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын Шийдвэр 
гүйцэтгэх газрын 12 сургагч багш 2014 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс 2014 
оны 11 дүгээр сарын 07-ны хооронд Бүгд Найрамдах Солонгос Улсад 5 хоногийн 
хугацаатай туршлага судлан сургалтанд хамрагдсан билээ. Бид Бүгд Найрамдах 
Солонгос Улсын туршлага болон шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаатай танилцахад 
Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явуулдаг гүйцэтгэх засаглал нь Шүүх эрх мэдлийн 
байгууллагын харъяанд байдаг бөгөөд улсын хэмжээнд 378 шийдвэр гүйцэтгэгч 
ажилладаг байна. Бүгд Найрамдах Солонгос Улсад иргэд хоорондоо мөнгө зээлэх 
зээлдүүлэх асуудал гарахад заавал тухайн иргэнийг ямар эд хөрөнгөтэй, бусдад 
барьцаанд тавьсан эсэх талаар мэдээллийг бүртгэлийн газраас авах буюу зээлийн 
гэрээнд тавьсан барьцааны эрхээ заавал бүртгүүлдэг байна.

БНСУ-ын бүртгэлийн байгууллага нь Шүүхийн харъяандаа үйл ажиллагаа 
явуулдаг бөгөөд шүүгчийн захирамжаар Бүртгэлийн байгууллагаас төлбөр төлөгч 
иргэн, хуулийн этгээдийн мэдээллийг олж авдаг бөгөөд төлбөр төлөгчийн эд 
хөрөнгийг эрэн сурвалжлах ажиллагааг шуурхай явуулдаг бөгөөд гол онцлог нь 
шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа болгон дээр шүүгчийн захирамж гардаг байна.

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай Монгол улсын хууль нь 2009 оны 
07 дугаар сарын 09-ний өдөр батлагдсан бөгөөд 2015 оны 07 дугаар сарын 07-
ны өдөр нэмэлт өөрчлөлт орж 2015 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн 11 дүгээр 
тогтоолоор зарим зүйл заалт нь хүчингүй болсон байна.

Ипотекийн зүйлийг өмчлөгчийн гуравдагч этгээдтэй байгуулсан хэлцэл хүчин 
төгөлдөр байх эсэх нь үүрэг гүйцэтгүүлэгчийн зөвшөөрлөөс хамааран банкнууд 
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зөвхөн нэг ипотек үл хөдлөх хөрөнгөд бүртгэгдэх ёстой гэж үзэж байлаа.
Тэд зээл олгохдоо эрхийн улсын бүртгэлийн байгууллагаас тухайн үл хөдлөх 

хөрөнгөд ипотекийн эрх бүртгэгдсэн эсэхийг лавлаж зөвхөн ипотекийн эрх 
бүртгэгдээгүй тохиолдолд зээл олгож байгаа практик байсан бөгөөд банк ч тэр, эд 
хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн байгууллага ч тэр нэг үл хөдлөх эд хөрөнгөд 
хэдэн хэдэн ипотекийн эрхийг бүртгэж болохыг хүлээн зөвшөөрөхгүй байсан билээ.

“Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай“ хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1 дэхь 
хэсэгт заасан Барьцаалуулагч нь Иргэний хуулийн 171 дүгээр зүйлийг баримтлан 
барьцааны зүйлийг гагцхүү барьцаалагчийн зөвшөөрөлтэйгээр бусдын өмчлөлд 
шилжүүлэх эрхтэй гэснийг Үндсэн хуулийн цэцийн 2015 оны 12 дугаар сарын 09-ний 
өдрийн 11 дүгээр тогтоолоор хүчингүй болгосон. Мөн хуулийн 30 дугаар зүйлийн 
30.1 дэхь хэсэгт Барьцаалуулагч нь барьцааны зүйлийг үндсэн үүргийг гүйцэтгэх 
хугацааны дотор гуравдагч этгээдэд барьцаалагчийн зөвшөөрөлтэйгээр түрээслэх, 
хөлслөх, үнэ төлбөргүйгээр түр ашиглуулахаар бусдын эзэмшилд шилжүүлэх эрхтэй.

/Энэ хэсгийн “...барьцаалагчийн зөвшөөрөлтэйгээр...” гэснийг Үндсэн хуулийн 
цэцийн 2015 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн 11 дүгээр тогтоолоор хүчингүй 
болгосон

“Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай “ хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.1 
дэх хэсэгт Хүчинтэй байгаа өмнөх гэрээгээр хориглоогүй бол барьцаалуулагч нь 
барьцааны зүйлийг бусад этгээдэд давхар барьцаалах эрхтэй.

/Энэ хэсгийн “...Хүчинтэй байгаа өмнөх гэрээгээр хориглоогүй бол ...” гэсэн 
хэсгийг Үндсэн хуулийн цэцийн 2015 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн 11 дүгээр 
тогтоолоор хүчингүй болгосон/

Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа нь хууль дээдлэх, хүний эрх, эрх чөлөө, хууль 
ёсны ашиг сонирхлыг хүндэтгэх, шуурхай, энэрэнгүй байх зарчимд тулгуурладаг.

Шүүхийн шийдвэр хэрхэн яаж гарснаар шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны арга 
өөр өөр байдаг билээ. Гадаад улс оронд Шүүхийн шийдвэр гармагц биелэгддэг 
бол Харин манай улсад төлбөр төлөгч шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд хэдэн ч 
удаа гомдол гаргаж, шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагааг удаашруулах боломжтой 
хууль эрх зүйн орчин бүрдсэн байдаг. Хууль зүйн салбарт шинэчлэл явагдаж байгаа 
хэдий ч “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль” шинэчлэн батлагдаагүй л байна. 

Шийдвэр гүйцэтгэгч барьцаа бүхий хөдлөх болон үл хөдлөх эд хөрөнгөтэй 
холбоотой шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явуулахдаа тухайн хөрөнгөтэй холбоотой 
“Барьцааны гэрээ” –г гүйцэтгэх баримт бичигт хавсаргаж өгөөгүй тохиолдолд 
төлбөр авагч болон төлбөр төлөгчөөс шаардаж авах ёстой.

Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль тогтоомжийн дагуу хөдлөх, 
үл хөдлөх эд хөрөнгө болон оюуны өмчийн эрх гэх мэт эд хөрөнгийн эрхийг 
барьцаалж болдог. Ихэвчлэн барьцааны гэрээг бичгээр байгуулснаар аливаа эд 
хөрөнгө, эрхтэй холбогдох барьцааны эрх үүсч хүчин төгөлдөр болдог. Харин үл 
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хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны хувьд Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын харъяа 
Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн газарт бүртгүүлснээр уг барьцаа хүчин төгөлдөр 
болдог болохыг анхаарах шаардлагатай. Ипотекийн эрхтэй барьцаалагч нь өөрийн 
дарааллын дагуу шаардлагаа барьцаа хөрөнгийг албадан дуудлага худалдаагаар 
худалдан борлуулсан орлогоос гаргуулах баталгаатай болдог.

Шийдвэр гүйцэтгэгч шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явуулахдаа дараах 
ажиллагааг зайлшгүй хийх шаардлагатай.

1. Барьцаалагч шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаагаар барьцааны үл хөдлөх 
хөрөнгийг худалдан борлуулсны дараа эхний ээлжинд шаардлагаа 
хангуулах эрхтэй хэдий ч тухайн барьцаа бүхийн хөрөнгийн хамтран 
өмчлөгч нарын талаар холбогдох бүртгэлийн байгууллагаас тодруулах.

2. Хамтран өмчлөх дундын өмчлөлд байгаа үл хөдлөх эд хөрөнгө, түүнтэй 
холбоотой эрхийг барьцаалуулахад барьцааны зүйлийн өмчлөгч тус 
бүрийн зөвшөөрлийг бичгээр авсан эсэх. 

3. Үл хөдлөх эд хөрөнгө дундаа хэсгээр өмчлөгч өөрт оногдох хэсгээ 
барьцаалуулахад Иргэний хуулийн 108.3-т заасны дагуу бусад өмчлөгчид 
мэдэгдсэн эсэх. 

4. Үл хөдлөх эд хөрөнгө дундаа хэсгээр өмчлөгч өөрт оногдох хэсгээ 
барьцаалуулахад бусад өмчлөгч нарт мэдэгдсэн эсэх.

5. Дундаа хэсгээр өмчлөгч өөрт оногдох хэсгээ барьцаалагчийн шаардлагаар 
худалдах бол дундаа хэсгээр өмчлөх бусад өмчлөгч тухайн хэсгийгтэргүүн 
ээлжинд худалдан авах эрхтэй. 

6. Дундаа хэсгээр өмчлөгч дундын өмчлөлийн зүйлээс өөрт оногдох хэсгээ 
салгаж авах, ийнхүү салгахад уг өмчлөлийн зүйлийн зориулалт, иж бүрдэл, 
бусад чанар алдагдахаар бол ногдох хэсгийнхээ үнийг гаргуулахаар 
шаардах эрхтэй.

7. Иргэний хуулийн 490.1-д Дундаа хэсгээр өмчлөгч нь өөрт оногдох хэсгээр 
үүргийн гүйцэтгэлийг хариуцах бол өмчлөгч бүр дундын өмчийн эрх 
дуусгавар болсон тохиолдолд тухайн ногдох хэсгээс үүргийн гүйцэтгэлийг 
хангуулахыг шаардах эрхтэй.

8. Үүргийн гүйцэтгэлийг хангахад дундын өмчлөлийн зүйлийг зайлшгүй 
худалдах шаардлагатай бол Иргэний хуулийн 489.6-489.8-д заасныг 
баримтална.

9. Дундаа хэсгээр өмчлөгчид нь харилцан хүлээсэн үүргийн гүйцэтгэлийг 
хангуулахад энэ хуулийн 490.1, 490.2-т заасан журам нэгэн адил хамаарна.

10. Дундын өмчийн эрх дуусгавар болсноор дундын өмчлөлийн зүйл дундаа 
хэсгээр өмчлөгчдийн хэн нэгэнд шилжсэн үед бусад өмчлөгч нь өөрт 
ногдох хэсгийн дутагдлыг бараа худалдагчийн нэгэн адил хариуцна.

11. Дундын өмчийн эрхийг хүчингүй болгох шаардлагад хөөн хэлэлцэх хугацаа 
хамаарахгүй талаар мэдэж байх ёстой.



42

Иргэний хуулийн 108.6-108.8 дахь хэсэг, 490 дүгээр зүйлд заасны дагуу тэргүүн 
ээлжинд худалдан авах давуу эрхтэй.

Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд гуравдагч этгээд гэдгийг Улсын дээд шүүхийн 
2007 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 43 дугаар тогтоолоор Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх ажиллагааны улмаас эрх, ашиг сонирхол нь хөндөгдсөн гэж үзэж байгаа 
төлбөр төлөгч болон төлбөр авагчаас бусад этгээдийг ойлгоно гэж тайлбарласан 
байна.

Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай“ Монгол 
Улсын хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.2 дахь хэсэгт зааснаар “төлбөрт хураагдсан 
эд хөрөнгийн талаар бие даасан шаардлага гаргах эрхтэй гуравдагч этгээд шүүхэд 
гомдол гаргасан бол шүүхийн шийдвэр гартал шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг 
түдгэлзүүлнэ гэж заасан .

Барьцаалуулагч, түүнчлэн тухайн барьцааны зүйлийг өмчлөх эрхтэй холбоотой 
эрхээ улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн гуравдагч этгээд нь барьцаалагч “Үл хөдлөх 
эд хөрөнгийн барьцааны тухай“ хуулийн 46.7, 46.12-т заасан эрхээ хэрэгжүүлж 
эхлэхээс өмнө хэдийд ч, гэхдээ барьцааны зүйлийг дуудлага худалдаагаар, эсхүл 
шууд худалдахаар товлосон өдрөөс өмнө барьцаалагчийн шаардлагыг хангах 
замаар барьцааны зүйлийг худалдах ажиллагааг зогсоох эрхтэй. 

Шийдвэр гүйцэтгэгч шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явуулан барьцаа зүйлээс 
төлбөр гаргуулахад гуравдагч этгээдийн эрх ашиг хөндөгддөг тул төлбөр төлөгчийнэрх 
үүрэг шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанаас гарах үр дагаврыг тайлбарлан танилцуулж 
төлбөрөө төлөх хугацаат мэдэгдэл болон шүүхийн шийдвэр биелүүлээгүй улмаас 
хүлээлгэх хариуцлагыг шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа бүртээ танилцуулан шийдвэр 
гүйцэтгэгчийн тэмдэглэлээр тухай бүр баталгаажуулах ёстой. 

Төлбөр төлөгч, төлбөр авагчийг шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны талууд 
гэнэ. Мөн бие даасан шаардлага гаргасан гуравдагч этгээд шийдвэр гүйцэтгэх 
ажиллагаанд оролцож болно. Бие даасан шаардлага гаргасан гуравдагч этгээд 
гэдэг нь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны улмаас эрх, ашиг сонирхол нь 
хөндөгдсөн гэж үзэж байгаа төлбөр төлөгч болон төлбөр авагчаас бусад этгээдийг 
ойлгоно. 

Жишээ нь төлбөр төлөгч Д-ийн гэрээс шийдвэр гүйцэтгэгч А нь эртний хийц 
сайтай морин хуур хураан авсан байна. Гэтэл Хүүхдийн “Тэмүжин” театрын 
хөгжмийн багш С шийдвэр гүйцэтгэгчийн хураасан морин хуур бол манай театрын 
өмч юм Д нь манай хөгжмийн дугуйланд явдаг бөгөөд гэртээ түр хэрэглэхээр авч 
явсан байсан тул манай театрт буцаан олгож өгнө үү гэсэн хүсэлт гаргасан байна. 
Энэ тохиолдолд шийдвэр гүйцэтгэгч холбогдох ажиллагааг явуулан гуравдагч 
этгээд С-ийн шаардлагыг хангах ёстой билээ. 
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4.2 ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛЛАГААНЫ ЯВЦАД БАРЬЦААНЫ ЗҮЙЛЭЭС ТӨЛБӨР 

ГАРГУУЛАХАД ТУЛГАРЧ БАЙГАА ХҮНДРЭЛТЭЙ АСУУДАЛ

Уран сэтгэмж бол мэдлэгээс чухал
Алберт Эйнтшейн 

Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны гол зорилго бол шүүхээс гарсан шийдвэрийг 
биелүүлэх явдал юм. Манай улсад нэгэнт шүүхийн шийдвэр гарсан бол түүнийг 
заавал биелүүлэх ёстой гэдгийг Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр амьдарч 
байгаа иргэн, хуулийн этгээд ухамсарлаж, зөвшөөрдөг эрх зүйн соёл, ухамсрыг 
төлөвшүүлэх хэрэгтэй бөгөөд шүүхийн шийдвэр гарсан л бол биелэгдэх ёстой гэсэн 
зарчмыг хууль эрх зүйн орчиноороо бүрдүүлэх цаг үе нэгэнт ирсэн байна.

Шийдвэр гүйцэтгэгч төрийн нэрийн өмнөөс албадлагыг хэрэгжүүлэн ажиллаж 
төлбөр төлөгчдийн данс, эд хөрөнгийн эрх, хил нэвтрэх, үйл ажиллагааг нь хааж 
мөнгөө төл гэж шаарддаг арга барилаа өөрчилөх, харилцаа хандлага, мэдлэг 
боловсролоо дээшлүүлэх шаардлага цаг үе нийгэмээ даган гарч байна.

Иймд хууль, эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох, шийдвэр 
гүйцэтгэгчдийн эрх зүйн байдлыг өөрчлөх шаардлагатай байна.

Манай улсад нийтэд нээлттэй бүртгэлийн тогтолцоо байхгүйн улмаас өмнө 
нь олгосон барьцааны эрх байгаа эсэхийг тогтоож баталгаажуулах боломжгүй тул 
шийдвэр гүйцэтгэгчдийн хувьд уг барьцааны эрх нь тэргүүн ээлжинд хангагдах 
барьцааны эрх мөн эсэх талаар хууль зүйн дүгнэлт гаргахад хүндрэлтэй байдаг.

Шүүхийн шийдвэр хэрхэн яаж гарснаас шалтгаалан шийдвэр гүйцэтгэх 
ажиллагаа өөрийн гэсэн онцлог шинжтэй.

Жишээ: А нь нэгэн газрын өмчлөгч бөгөөд Б банктай зээлийн гэрээ байгуулжээ. 
Зээлийн мөнгө нь түүнд олгогдсон бөгөөд зээлийг буцаан төлөх банкны шаардах 
эрхийг баталгаажуулах зорилгоор өөрийн газартаа тухайн банкинд ипотекийн эрх 
олгожээ.

Банк энэхүү шаардах эрхээ хэрэгжүүлэх хугацаа нь болсон бөгөөд А-аас төлбөр 
хийхийг шаардана. Банк өөрийн шаардах эрхээ хэрхэн үндэслэх боломжтой вэ? 
1. Иргэний хуулийн 451 дүгээр зүйлийн дагуу банк нь А-ийн эсрэг үүргийн 
эрх зүйн шаардах эрхтэй. Энэ эрх нь ипотекоос хамаарахгүй оршиж байгаа. 
2.Биечлэн үүрэг гүйцэтгэгч А нь нэгэн зэрэг ипотекийн үүрэг гүйцэтгэгч байгаа. 
Тиймээс Б банк нь мөн хуулийн 169 дүгээр зүйлийн 169.1-д заасны дагуу ипотекийн 
гэрээнд үндэслэн баталгаажсан шаардлагыг биелүүлэхийг буюу зээлээ буцаан 
төлөхийг шаардах эрхтэй.

Энэ хоёр шаардах эрхийн үндэслэлийн ялгаа нь шийдвэр гүйцэтгэлийн 
ажиллагааны явцад харагдана.

Хэрэв банк Б нь зээлийн гэрээний дагуу А нь зээлээ буцаан төлөх үүрэгтэй 
гэсэн үндэслэлээр нэхэмжлэл гаргавал А-аас банкинд тодорхой хэмжээний мөнгө 
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төлөх шийдвэр шүүхээс гарна. Хэрэв А нь төлбөрөө хийж чадахгүй бол Б банк 
А-ийн бүхий л хөрөнгөд шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа явуулах боломжтой 
байна. Харин шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаанаас өмнө А нь газраа бусдад 
худалдснаар өөр этгээдийн өмч болсон байвал биечлэн хүлээсэн үүрэгт үндэслэн 
тэр газрыг шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаанд оруулах боломжгүй болно. Харин 
Б банк А-ийн эсрэг гаргасан нэхэмжлэлдээ А-ийн газар дээр ипотекийн эрх авсан 
этгээд гэдэгт үндэслэн зээлээ буцаан төлөхийг шаардсан бол А-аас газрыг нь 
дуудлага худалдаанд оруулахыг хүлээн зөвшөөрөхийг шаардсан шийдвэр гарах 
бөгөөд олсон орлогоос нь банк шаардлагаа хангуулах боломжтой байх болно. Банк 
шаардах эрхээ зөвхөн ипотекод үндэслэх юм бол газрыг борлуулах боломжтой 
болно. А-ийн бусад хөрөнгө, бэлэн мөнгө, үнэт зүйлс гэх мэт нь энэ шийдвэрээр 
хөндөгдөх боломжгүй юм. Мөн энэ тохиолдолд А нь шийдвэр гүйцэтгэхээс өмнө 
бусдад худалдсан байсан ч гэсэн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагааны талаарх 
банкны боломжуудын хувьд өөрчлөгдөх зүйл байхгүй. Газар нь ипотекийн үүрэг 
хүлээсэн хэвээр л байна. Ялгаа нь гэвэл банк газрын одоогийн өмчлөгчийн эсрэг 
нэхэмжлэл гаргах эрхтэй болно.

Харин энэ талаар Монгол Улсын Дээд Шүүхийн 2004 оны 05 дугаар сарын 
24-ны өдрийн Үл хөдлөх эд хөрөнгийн дуудлага худалдааг зохицуулсан иргэний 
болон шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн тухай хуулийн зарим зүйл заалтыг шүүхийн 
практикт зөв хэрэглэх тухай зөвлөмжид “Шүүхэд шийдвэрлэгдэж буй иргэний 
эрх зүйн маргаантай хэрэгт үүргийн харилцааны талууд үл хөдлөх эд хөрөнгийн 
барьцааны гэрээ байгуулж, энэхүү гэрээ нь хуульд заагдсан бүхий л шаардлагыг 
хангасан, хүчин төгөлдөр гэрээ бол нэхэмжлэлийн шаардлагыг барьцааны эд 
хөрөнгөөс гаргуулах” тухай заалтыг шүүхийн шийдвэрт заавал тусгаж байхыг 
шүүхүүдэд зөвлөжээ. Ингэхдээ Иргэний хуулийн 174 дүгээр зүйлд заасан 
шаардлагыг үүрэг гүйцэтгүүлэгч үүрэг гүйцэтгэгчид тавьсан боловч үүрэг гүйцэтгэгч 
үүргээ гүйцэтгээгүй, үүрэг гүйцэтгүүлэгч шүүхэд ипотекийн зүйл болох үл хөдлөх 
эд хөрөнгийн албадан худалдаж, шаардлагаа хангуулах хүсэлт гаргасан байхаар 
Иргэний хуулийн 175 дугаар зүйлийн 175.1-д заасныг анхаарах нь зүйтэй байна.

Өнөөдөр шийдвэр гүйцэтгэгч бидний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаандаа 
мөрддөг “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх гүйцэтгэх тухай” Монгол Улсын Хуулийн 
34 дүгээр зүйлийн 34.2 дахь хэсэгт “Үүргийн гүйцэтгэлд барьцаалсан эд хөрөнгийг 
бусдад шилжүүлсэн бол уг эд хөрөнгө хэний эзэмшилд шилжсэнийг үл харгалцан 
түүнээс төлбөр гаргуулна” мөн хуулийн 54 дүгээр зүйлд Барьцаалагдсан эд 
хөрөнгөөс төлбөр гаргуулах талаар заахдаа: 

1. Төлбөр төлөгчийн эд хөрөнгө төлбөр төлөхөд хүрэлцэхгүй бол түүний 
өмчлөлийн бусдад барьцаалсан эд хөрөнгөөс төлбөр гаргуулж болно.

2. Барьцаалагч тэргүүн ээлжинд хохирлоо арилгуулах эрх эдэлнэ. Барьцаалагч 
бусад үүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн төлбөрийг барагдуулах үүрэг хүлээнэ гэсэн заалт 
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байдаг.
Харин БНСУ-д шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа бүр төлбөр авагчийн хүсэлтээр 

явагддаг шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа бүр дээр шүүгчийн захирамж гардаг байна.
БНСУ-д барьцаагаар хамгаалагдсан эд хөрөнгийг хураан авахдаа 

Барьцаанд буй эд хөрөнгөөс хохирол төлүүлэх гомдол гарсан тохиолдолд, төлбөр 
авагч нь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэгч болон шүүхийн туслах ажилтан нарт тухайн 
эд хөрөнгийн бүртгэлд шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа хийгдэж байгаа талаар 
тэмдэглэгээ хийлгэх хүсэлт гаргаж болно. Энэ хүсэлтийг гаргахад төлбөр төлөгчийн 
зөвшөөрлийг авах шаардлагагүй бөгөөд нэгэн зэрэг эд хөрөнгийг хураалгах 
хүсэлтийг шүүхэд тавьж болно. 

Төлбөр авагчийн хүсэлтийн дагуу өрөнд хураагдсан үл хөдлөх эд хөрөнгийн 
өмчлөгчид эд хөрөнгийг хураан авах шийдвэрийг хүргүүлсний дараа шүүхийн 
туслах ажилтан нар бүртгэлд тэмдэглэл хийнэ.

Төлбөр авагч барьцаалагдсан үл хөдлөх эд хөрөнгийн дуудлага худалдаа явуулах 
хүсэлт гаргасан тохиолдолд тухайн эд хөрөнгө барьцаалагдсан болохыг нотлох 
баримтыг уг хүсэлтэнд хавсаргаж өгнө. Хэрвээ барьцааны эрх залгамжлагдсан бол 
түүнийг нотлох баримтыг бас хавсаргаж өгнө гэх мэт шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа 
болгондоо нотлох баримт, бичгийн гэрчлүүлсэн хувийг шүүхэд гаргаж өгдөг онцлог 
давуу талтай юм.

Манай улсад шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны явцад барьцааны зүйлээс төлбөр 
гаргуулах шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг 2 байдлаар тодорхойлж болох юм. Үүнд: 

1. Барьцаа бүхий эд хөрөнгөтэйгээ хамт шүүхээс ирсэн гүйцэтгэх баримт бичигт 
шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явуулан үүргийн гүйцэтгэлийг хангах.

2. Шүүхийн шийдвэрийн гүйцэтгэлийн биелэлтийг хангах нөхцөлийг бүрдүүлэх 
зорилгоор төлбөр төлөгчийн эд хөрөнгийг барьцаалан төлбөрийг барагдуулах.

Банкууд зээл олгохдоо Эрхийн Улсын Бүртгэлийн байгууллагаас тухайн үл хөдлөх 
ипотекийн эрх бүртгэгдсэн эсэхийг лавлаж зөвхөн ипотекийн эрх бүртгэгдээгүй 
тохиолдолд зээл олгон “Зээлийн гэрээ” гээр зээлдэгч зээлийн гэрээний үүргийн 
гүйцэтгэлийг хангуулах зорилгоор гэрээний хавсралт болох “Барьцааны гэрээ” 
болон барьцаалбарыг үйлддэг зээл олгож байгаа. Хэрэв зээлдэгч гэрээгээр хүлээсэн 
үүргээ хугацаандаа биелүүлээгүй тохиолдолд үүрэг гүйцэтгүүлэгч барьцааны гэрээ 
болон барьцаалбарыг үндэслэн барьцааны зүйлийг үл маргах журмаар шилжүүлэн 
авч захиран зарцуулж зээлийн гэрээний үүргийн биелэлтийг хангуулахаар заасан 
байдаг.

Мөн “Барьцааны гэрээ”-нд Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай 
хуульд зааснаар шүүхийн бус журмаар худалдан борлуулна гэж барьцаалагч, 
барьцаалуулагч талууд гэрээ байгуулдаг боловч үүргийн гүйцэтгэл хангагдаагүй 
тохиолдолд барьцаалагч иргэн, хуулийн этгээд гэрээнд заагдсан ажиллагаагаа 
явуулалгүй шүүхэд хандан шийдвэрлүүлж байна.
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Барьцаа хөрөнгөтэй гүйцэтгэх баримт бичигт шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа 
явуулахад гарч байгаа хүндрэлтэй тал нь тухайн барьцаа хөрөнгө хэд хэдэн 
хамтран өмчлөгчтэй байдаг ба шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны улмаас эрх, ашиг 
сонирхол нь хөндөгдсөн гэж үзэж байгаа гуравдагч этгээд болон төлбөр төлөгч 
шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд хэдэн ч удаа гомдол гаргаж, шийдвэр гүйцэтгэлийн 
ажиллагааг удаашруулах хандлага сүүлийн жилүүдэд ихсэж байна. 

“Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай “ хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.1 дэх 
хэсэгт Барьцаалуулагч нь барьцааны зүйлийг үндсэн үүргийг гүйцэтгэх хугацааны 
дотор гуравдагч этгээдэд барьцаалагчийн зөвшөөрөлтэйгээр түрээслэх, хөлслөх, 
үнэ төлбөргүйгээр түр ашиглуулахаар бусдын эзэмшилд шилжүүлэх эрхтэй.

/Энэ хэсгийн “...барьцаалагчийн зөвшөөрөлтэйгээр...” гэснийг Үндсэн 
хуулийн цэцийн 2015 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн 11 дүгээр тогтоолоор 
хүчингүй болгосон. Мөн хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.1 дэхь хэсэгт Хүчинтэй 
байгаа өмнөх гэрээгээр хориглоогүй бол барьцаалуулагч нь барьцааны зүйлийг 
бусад этгээдэд давхар барьцаалах эрхтэй талаар хуульчилан өгсөн тул шийдвэр 
гүйцэтгэгч барьцааны үл хөдлөх эд хөрөнгийг худалдан борлуулсны дараа эхний 
ээлжинд барьцаалагчийн шаардлага эхний ээлжинд хангагдах ёстой тухайн үл 
хөдлөх хөрөнгийн хувьд хэд хэдэн барьцааны эрх /ипотек/ бүртгэгдсэн байвал 
бүртгүүлсэн дарааллаар шаардлагыг хангах ёстой гэдгийг анхаарах ёстой билээ.

Зарим тохиолдолд шийдвэр гүйцэтгэгч өөрийн хууль эрх зүйн мэдлэг болон 
хайхрамжгүй байдлаас шалтгаалаан барьцаа бүхий эд хөрөнгөтэй холбоотой 
шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа хүчингүй болох тохиолдолд ихсэж байгааг анхаарах 
хэрэгтэй юм.

Шийдвэр гүйцэтгэгч төлбөр төлөгчийн эд хөрөнгийг дараах тохиолдолд 
битүүмжлэх, барьцаална:

1. Эд хөрөнгийг төлбөр авагчид шилжүүлэх, эсхүл худалдан борлуулах, эд 
хөрөнгийг хамгаалах;

2. төлбөр төлөгчийн өөрт нь байгаа болон түүний өмчлөлийн бусдад байгаа 
эд хөрөнгийг битүүмжлэх, барьцаалах. 

Төлбөр төлөгчийн эд хөрөнгийг битүүмжлэх, барьцаалах шийдвэрийг эд 
хөрөнгийн жагсаалт гарган данслах, шийдвэр гүйцэтгэгч хувийн дугаартай тэмдэг 
дарж уг эд хөрөнгийг хамгаалалтандаа авах, эсхүл авахгүйгээр тухайн эд хөрөнгийг 
захиран зарцуулахыг хориглох, шаардлагатай бол эд хөрөнгийг ашиглах эрхийг 
хязгаарлах зэргээр гүйцэтгэнэ. Шийдвэр гүйцэтгэгч эд хөрөнгө ашиглах эрхийг 
хязгаарлах хугацааг тогтоосон шийдвэр гаргана.

Шийдвэр гүйцэтгэгчийн эд хөрөнгийг захиран зарцуулахыг хориглосон, эсхүл 
түүнийг ашиглах эрхийг хязгаарлах тухай шийдвэрийг төлбөр төлөгч зөрчсөн бол 
хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээлгэнэ. Битүүмжилсэн, барьцаалсан эд 
хөрөнгийг худалдан борлуулах зорилгоор хураан авах хугацааг шийдвэр гүйцэтгэгч 



47

тогтоох бөгөөд тогтоосон хугацаанд төлбөрийг төлөөгүй бол битүүмжилсэн, 
барьцаалсан эд хөрөнгийг хураан авна14.

Харин төлбөр төлөгч шийдвэр гүйцэтгэгчийн заасан хугацаанд төлбөрийг төлсөн 
бол шийдвэр гүйцэтгэгч эд хөрөнгийг битүүмжилсэн, барьцаалсан шийдвэрээ 
хүчингүй болгоно15. Шаардлагатай бол шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны явцад эд 
хөрөнгийг битүүмжлэх, барьцаалахын хамт тухайн эд хөрөнгө болон түүний зарим 
бүрдэл хэсгийг хураан авч болно16.

Төлбөр төлөгчийн эд хөрөнгийг барьцаалан явуулж буй шийдвэр гүйцэтгэх 
ажиллагаанд гарч байгаа хүндрэлтэй тал нь шийдвэр гүйцэтгэгчийн барьцаалсан 
хөрөнгө нь банк, банк бус санхүүгийн байгууллага, иргэнд гол төлөв барьцаалагдсан 
байдаг.

Иймд шийдвэр гүйцэтгэгч барьцаалсан барьцааны зүйлээ Улсын бүртгэлийн 
ерөнхий газрын Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн газарт бүртгүүлсэн эсэх болон 
давхар барьцааны дарааллыг шалгах ёстой гэдгийг анхаарах шаардлагатай юм.

Орчин үед иргэдийн хөрөнгө банкны зээлийн барьцаанд байдаг бөгөөд иргэн 
бүр өөрийн гэсэн өмч хөрөнгөтэй болсон нь давуу талтай ч 15-20 жилийн хугацаатай 
Орон сууцны ипотекийн зээлийн барьцаанд байдаг мөн бусдад барьцаалагдсан 
байдаг тул тухайн хөрөнгөөр төлбөр авагчийн эрхийг бүрэн хангах боломжгүй 
байна.

Шийдвэр гүйцэтгэгчийн барьцаалсан барьцааны эд хөрөнгө шийдвэр гүйцэтгэх 
худалдан борлогдсон ч төлбөр авагчийн эрхийг хангахад хүрэлцэхгүй байдаг энэ 
тохиолдолд төлбөр төлөгчид өөр эд хөрөнгө байхгүй нь тогтоогдвол “Шүүхийн 
шийдвэр гүйцэтгэх тухай“ Монгол Улсын Хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2.5 дахь 
хэсэгт зааснаар “төлбөр гаргуулж болох эд хөрөнгө, эсхүл орлого байхгүй бөгөөд 
хуульд заасан аргаар түүний эд хөрөнгө, эсхүл орлогыг албадан гаргах боломжгүй 
бол эд хөрөнгөтэй болтол ахлах шийдвэр гүйцэтгэгчийн тогтоолоор түдгэлзүүлнэ 
гэж хуульчилсан болно. 

“Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай“ хуулийн 15.2.5 дахь хэсэгт заасан үндэслэл 
арилмагц төлбөр авагчийн буюу шийдвэр гүйцэтгэгчийн хүсэлтээр ахлах шийдвэр 
гүйцэтгэгч тогтоол гарган шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг сэргээнэ.

“Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай” хуулинд үнэт цааснаас төлбөр гаргуулахаар 
заасан хэдий ч үнэт цааснаас төлбөр гаргуулах ажиллагаа хэрхэн яаж явуулах 
талаар болон төлбөр төлөгч хуулийн этгээдийн тусгай зөвшөөрлийг битүүмжлэх 
тухай эрх зүйн зохицуулалтаас өөр нарийвчилсан зохицуулалт байхгүй нь учир 
дутагдалтай юм.

Мөн Компанийн өр, төлбөрийг гэр бүлийн хувийн хөрөнгөөр хариуцах, гэр 
бүл салахад компанийн өмч хөрөнгийг хуваах эсэх, гэр бүлийн гишүүдийн хамтран 
өмчлөх дундын өмч хөрөнгөнд Компанийн хөрөнгө хамаарах эсэх асуудал нь онол, 
практкийн хувьд маргаантай, хуулийн шууд зохицуулсан тодорхой заалт байхгүй, 
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шүүхэд нэгдсэн практик тогтож чадаагүй байна.
Зарим хуульчид Компанийн хөрөнгө Гэр бүлийн гишүүдийн хамтран өмчлөх 

дундын өмч хөрөнгөнд хамаарна гэж үздэг бол, нөгөө хэсэг нь Компанийн хөрөнгө 
Гэр бүлийн гишүүдийн хамтран өмчлөх дундын өмч хөрөнгөнд хамаарахгүй гэж 
бие биенээ үгүйсгэсэн, эсрэг тэсрэг хоёр өөр дүгнэлт хийж байгааг онолын хувьд 
хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй.

Харин өмчийн гарал үүсэл, хөрөнгө оруулалтын байдал, аж ахуйн нэгжийн 
болон өрх гэрийн өмчийн хоорондын харилцан хамаарлаас шалтгаалан Компанийн 
хөрөнгө Гэр бүлийн гишүүдийн хамтран өмчлөх дундын өмч хөрөнгөнд хамаарах 
тохиолдол, эс хамаарах, тодорхой хэмжээ хязгаартай юм.

Шүүхийн практик
Гэр бүл цуцлах хэргийг шийдвэрлэх явцад хамтран өмчлөх дундын эд 

хөрөнгийг хувааж байгаа шүүхийн практикийг, тэр тусмаа Гэр бүлийн гишүүдийн 
хамтран өмчлөх дундын өмч хөрөнгөнд Компанийн хөрөнгийг оруулан хуваасан, 
оруулахгүйгээр тооцсон хэд хэдэн хэргийг судлан үзлээ.

Шүүх энэ төрлийн хэргийг шийдвэрлэхдээ: Гэр бүлийн хамтран өмчлөх дундын 
эд хөрөнгөөс гишүүнд ногдох хэсгийг тогтохдоо тухайн компанид хөрөнгө оруулсан 
бодит байдлыг онцгойлон анхаарсан байна. Жишээлбэл, Нийслэлийн Баянзүрх 
дүүргийн шүүх иргэн.... нарын хооронд үүсэн гэр бүл байх үедээ бий болгосон 
компанийн болон бусад хөрөнгөөс өөрт ногдох хэсгийг гаргуулахыг хүссэн тухай 
хэргийг хянан хэлэлцээд 2007 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдрийн 768 дугаар 
шийдвэр - \ Монгол улсын шүүхийн шийдвэрийн эмхтгэл 2008 он 7 хуудас 268-
277 \ - ээр Иргэний хуулийн 119.2, 129.1.1, 129.1.2 хэсгийг баримтлан компанийн 
хувьцааг Хөрөнгийн биржээс худалдан авахдаа гэр бүлийн гишүүдийн нэр дээр 
худалдан авсан, компанийн ногдол ашиг авч зарцуулсан болох нь нотлох баримтаар 
тогтоогдсон учраас шүүх компаниас “нэг үүсгэн байгуулагчтай, 100 хувийн хөрөнгө 
оруулалттай” болон цорын ганц үүсгэн байгуулагч болох нөхрөөс нь нийт 565.6 сая 
төгрөгийг гаргуулахаар шийдсэн байна.

Үүнээс гадна иргэн “Ё”, “Ь” нарын компанийн хамтран өмчлөх дундын эд 
хөрөнгөөс гишүүнд ногдох хэсгийг тогтоолгох тухай хэргийг анхан шатны шүүх 
хангаж шийдсэн бол, давж заалдах шатны шүүх зарим хэсгийг хангаж, зарим 
хэсгийг хэрэгсэхгүй болгож, хяналтын шатны шүүх нэхэмжлэлийг бүхэлд нь 
хэрэгсэхгүй болгож олон янзаар шийдсэн байна. 

Энэ нь дээд шатны шүүхээс Компанийн хөрөнгө Гэр бүлийн гишүүдийн хамтран 
өмчлөх дундын өмч хөрөнгөнд хамаарахгүй гэж үзсэнтэй холбоотой байна. 
Өнөөгийн шүүхийн практик Компанийн хөрөнгө Гэр бүлийн гишүүдийн хамтран 
өмчлөх дундын өмч хөрөнгөнд хамаарахгүй гэсэн хандлага нь учир дутагдалтай 
юм17.
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4.3 ХЯНАЛТЫН АСУУЛТ, СОРИЛГО, БОДЛОГО

1. Барьцаа гэж юу вэ?
2. Үл хөдлөх барьцааны тухай хуулийн давуу болон сул талын талаар 

ярилцана уу?
3. Барьцаа бүхий эд хөрөнгөнд явуулах шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны 

онцлог?
4. Гуравдагч этгээдийн эрх ашиг шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд хэрхэн яаж 

хөндөгдөж байна?
5. Барьцааны талаар эрх зүйн орчин Монгол улсад хөгжиж байгаа талаар 

ярилцана уу?

СОРИЛГО:

1. Банк зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий хуулийн этгээдээс олгох 
зээлийн барьцааны зүйл нь:
a. Үл хөдлөх болон хөдлөх эд хөрөнгө
b. Зөвхөн үл хөдлөх эд хөрөнгө болон эд хөрөнгийн эрх
c. Талуудын тохиролцсон зүйл
d. Эд хөрөнгө болон эд хөрөнгийн эрх, зээлдэгчийн үйл ажиллагаанаас 

олох орлого, үр шим

2. Барьцаалан зээлдэх журмаар зээлдэгч зээлсэн мөнгө болон хүүг хугацаанд 
нь буцаан төлөөгүй тохиолдолд:
a. Барьцааны зүйлийг өмчлөлдөө авна.
b. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр зарлана
c. Дуудлага худалдаанд оруулах
d. Хөрөнгийг худалдан борлуулах замаар үүргийг хангуулах тухай 

зээлдэгчид нэн даруй бичгээр мэдэгдэх

3. Тээвэрлэлтийн зардлыг төлүүлэхийн тулд тээвэрлэгч тээвэрлүүлэгчийн 
ачааг барьцаалж болох уу?
a. Барьцааны гэрээг бичгээр хийгээгүй тул барьцаалах эрхгүй
b. Барьцаалахгүй, саатуулах эрхтэй.
c. Энэ харилцааг хуулиар зохицуулаагүй
d. Барьцаалах эрхтэй.

4. Гэрлэснээс нь хойш, гэр бүлийнхээ эрхэлдэг аж ахуйн ажиллагаанаас олсон 
А-ийн нэр байгаа хадгаламжин дахь 2 сая төгрөгийг А өөрийн хуваарьт 
хөрөнгө гэж үзэх нь зөв үү?
a. Буруу учир нь 2 сая төгрөг гэр бүлийн дундын хөрөнгө
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b. Зөв түүний нэр хадгалдагдаж байгаа тул түүний хуваарьт хөрөнгө
c. Дээрх хариулт бүгд буруу
d. 50 хувь нь А-ийн хөрөнгө, бусад хувь нь гэр бүлийн дундын хөрөнгөд 

хамаарна.
5. Битүүмжилсэн, барьцаалсан эд хөрөнгө хураах хугацааг хэн тогтоох вэ?

a. Хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн тогтооно.
b. Ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч. 
c. Шүүгч захирамж гаргаж битүүмжилж барьцаална.
d. Шийдвэр гүйцэтгэгч тогтооно.

БОДЛОГО 1: __________________________________________________________________

Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны шийдвэр гүйцэтгэгч төлбөр төлөгч 
Д-ийн хаягаар очиж шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа явуулж хашаа, байшинг 
битүүмжилсэн байна.
Иргэн Л нь Чингэлтэй дүүргийн шүүхэд өөрийн өмч болох хашаа, байшинг нь 
битүүмжилсэн шийдвэрийг хүчингүй болгуулан өмчлөх эрхээ сэргээлгэх нэхэмжлэл 
гаргажээ. Харин хариуцагч Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх алба шүүхийн шийдвэр 
болон гүйцэтгэх хуудсанд заагдсан төлбөр төлөгч Д-ийн хаягаар очиж, хашаа 
байшинг битүүмжилсэн учир төлбөр төлөгчийн хүү Л-ийн гомдлыг хүлээн авах 
боломжгүй гэсэн тайлбарыг гаргажээ.
Шүүх шийдвэр гүйцэтгэгчийн “Эд хөрөнгө битүүмжлэх тогтоол”-ыг хүчингүй 
болгосон байна.
1. Шүүхийн шийдвэрт дүгнэлт хийнэ үү? Шийдвэр гүйцэтгэгч ямар алдаа гаргасан 

бэ?

БОДЛОГО 2: __________________________________________________________________

Төлбөр төлөгч Д Төрийн банкнаас 100 сая төгрөгийн зээл авахдаа барьцаанд нь 
Баянхонгор аймгийн Баянхонгор сумын 1 дүгээр багт байрлах 75 дугаар байрны 5 
өрөө байраа тавьжээ. Төлбөр төлөгч Д 5 өрөө байраа өөр хүний нэр дээр шилжүүлж 
төлбөр авагчийн төлбөрийг төлөх боломжгүй гэжээ. Шийдвэр гүйцэтгэгч ямар 
ажиллагаа сонгон явуулах вэ? Энэ бодлогод ямар алдаа байна вэ?
БОДОЛТ: Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2-
т Үүргийн гүйцэтгэлд барьцаалсан эд хөрөнгийг бусдад шилжүүлсэн бол уг эд 
хөрөнгө хэний эзэмшилд шилжсэнийг үл харгалзан түүнээс төлбөр гаргуулна гэж 
заасны дагуу барьцааны эд хөрөнгийг хураан авч худалдан борлуулах ажиллагаа 
явуулж төлбөрийн шаардлагыг хангуулна.
Алдаа нь: Банк барьцааны гэрээг хүчин төгөлдөр байлгахын тулд улсын бүртгэлд 
заавал бүртгүүлсэн байх тул бусдын нэр дээр шилжүүлэх боломжгүй юм.
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БОДЛОГО 3: __________________________________________________________________

Харицагч Д-ээс барьцааны гэрээнд тавьсан 2 давхар үйлчилгээний зориулалттай 
2 давхар худалдааны төвийн тоног төхөөрөмж худалдан борлуулж 100 сая 
төгрөг гаргуулан нэхэмжлэгч М-д олгохоор шийдвэрлэжээ. Шийдвэр гүйцэтгэгч 
дээрх эд хөрөнгийг битүүмжилж худалдааны төвийг түрээслэн ажиллуулж байгаа 
иргэн О-той хадгалалтын гэрээ байгуулсан байна. Эд хөрөнгө хадгалагч О тоног 
төхөөрөмжийг эвдлэж дахин хэрэглэх боломжгүй болгосон байна. Энэ тохиолдолд 
шийдвэр гүйцэтгэгч яах вэ?
БОДОЛТ: Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд заасны дагуу шийдвэр 
гүйцэтгэгч худалдааны төвийг түрээслэгч О-той хадгалалтын гэрээ байгуулж тоног 
төхөөрөмжийг хадгалуулж болно. Харин О нь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай 
хуулийн 38.2-д зааснаар дээрх эд хөрөнгийг хадгалж , түүний бүрэн бүтэн байдлыг 
хангах үүрэгтэй. Хадгалагч хадгалуулагчийн зөвшөөрөлгүйгээр хадгалуулсан 
эд хөрөнгийг гуравдагч этгээдэд шилжүүлсэн, сольсон, үрэгдүүлсэн, нуусан, эд 
хөрөнгийн хэвийн байдлыг өөрчилсөн бол мөн хуулийн 38.5 дахь хэсэгт заасны 
дагуу учирсан хохирлыг бүрэн хариуцах тул О-оор төлүүлнэ.

БОДЛОГО 4: __________________________________________________________________

Баянхонгор аймгийн сум дундын шүүхийн шийдвэрээр хариуцагч Д-ээс 800,000 
төгрөг гаргуулан нэхэмжлэгч О-д олгохоор шийдвэрлэсэн шүүгчийн захирамж, 
шүүхийн гүйцэтгэх хуудас Баянхонгор аймгийн ШШГА-ны 22 дугаар тойргийн 
шийдвэр гүйцэтгэгч С-д харьяалалын дагуу ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч хувиарлаж 
өгчээ. С төлбөр төлөгчийн хаягаар очиж гэрт нь байсан 49 инчийн зурагтыг шууд 
хураажээ. 
Шийдвэр гүйцэтгэгч процессийн ямар алдаа гаргасан бэ?
БОДОЛТ: Шийдвэр гүйцэтгэгч Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 40 дүгээр 
зүйлд заасны дагуу “Эд хөрөнгийн мэдүүлэг” авах ёстой мөн шийдвэр гүйцэтгэх 
ажиллагааны дараалал зөрчсөн байна.
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НОМ ЗҮЙ

Нэг. Хууль тогтоомж
1. Монгол улсын үндсэн хууль 1992 он
2. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль 2002 он
3. Иргэний хууль 2002 он
4. Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль 2002 он
5. Гэр бүлийн тухай хууль 1999 он
6. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай хууль 2009 он
7. Монгол улсын дээд шүүхийн тогтоол 2009.06.15

Хоёр. Ном сурах бичиг
1. “Монгол улсын иргэний эрх зүй” УБ. 2006 “Их засаг их сургууль”
2. “Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх эрх зүйн үндсэн болон тулгамдсан 

асуудлууд” Д.Хуяг. УБ. 2013 он
3. “Гэр бүлийн эрх зүй”, Ч. Отгонбаяр 2006 
4. “Хувийн өмчийн онол” Г.Агар-Эрдэнэ 2009 он
5. “Монгол улсын иргэний эрх зүй”, “Үл хөдлөх эд хөрөнгийн эрх зүй” эрдэм 

шинжилгээний өгүүлэл, илтгэлийн эмхтгэл, Д.Янжинхорлоо 2015 
6. О.Жамбалдорж нар, “Монгол Улсын Иргэний эрх зүй” II дэвтэр УБ. 2006 

он
7. Д.Бат-Өлзий, “Иргэний эрх зүй” I дэвтэр УБ. 2003 он
8. Б.Буянхишиг, “Иргэний эрх зүйн бодлогын хураамж” II дэвтэр УБ. 2011 он
9. Э.Байгал, “Иргэний эрх зүйн ерөнхий анги” УБ. 2009 он
10. Б.Буянхишиг, “Иргэний эрх зүйн тусгай анги” I дэвтэр УБ. 2010 он
11. Т.Мөнхжаргал, “Монгол, БНХАУ-ын иргэний хуулийн харьцуулсан 

судалгаа” УБ. 2011 он
12. Юрген Веллнер, “Гэр бүлийн эд хөрөнгийн ба өв залгамжлалын эрх зүй” 

УБ. 2005 он
13. А.Батбаатар, “Монгол улсын гэр бүлийн эрх зүйн зарим асуудал” УБ. 2007 

он
14. Ц.Цэрэнжээ, “Өмчийн эрх зүй” УБ. 2000 он
15. Б.Улаанбаатар, “Иргэний эрх зүй” тайлбар толь, УБ. 2005 он
16. З.Сүхбаатар, П.Оюундэлгэр, “Иргэний эрх зүй” схемчилсэн тайлбар, УБ. 

2003 он

Гурав. Цахим хуудас
1. https://www.legalinfo.mn/
2. www.Mongolchamber.mn
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ИШЛЭЛ

1 Г.Агар-Эрдэнэ Хувийн өмчийн онол 2009 он УБ., хот 26 тал
2 Г.Агар-Эрдэнэ Хувийн өмчийн онол 2009 он УБ., хот 128 тал
3 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 53.7 дугаар зүйл
4 Иргэний хууль 129.1.2
5 Иргэний хууль 129.1.3
6 Иргэний хууль 129.7
7 Иргэний хууль 129.8
8 Иргэний хууль 108.6
9 Иргэний хууль 108.7
10 Иргэний хууль 488.1
11 Иргэний хууль 488.2
12 Иргэний хууль 488.3
13 Эд хөрөнгө барьцаалах нь:Тулгамдаж буй асуудлууд ба шийдвэрлэх арга 

зам Б.Солонгоо
14 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 36.5
15 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 36.6
16 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 36.7
17 www. Mongolchamber.mn
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