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НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. 

ЗАХИРГААНЫ ЭРХ ЗҮЙН ХАРИЛЦАА, ОРОЛЦОГЧИД

1.1	 ЗАХИРГААНЫ	ЭРХ	ЗҮЙН	ЗОХИЦУУЛАХ	ЗҮЙЛ

Нийтийн эрх зүй гэсэн нэр томьёо манай эрх зүйн тогтолцоонд саяхан орж 
ирсэн юм. Эрх зүйг нийтийн ба хувийн гэж хуваадаггүй байсны учир нь нэг талаас 
түүнийг шинэ нийгмийн уг чанар, төрийн эдийн засгийн үндэст тохирохгүй гэж 
үзсэнтэй, нөгөө талаас төр нь иргэний хувийн амьдралд ихээр оролцож тэдгээрийн 
ардчилсан эрх, эрх чөлөөг хангахгүй, эд хөрөнгийн харилцааг хязгаарлан 
боогдуулдаг байсантай холбоотой юм. Эрх зүйг нийтийн, хувийн гэж хуваах 
явдал нь эртний Ромоос үүсэл уламжлалтай бөгөөд өдгөө энэ нь эх газрын эрх 
зүйн системтэй орнуудад уламжлагдан хөгжиж байна.1 Эрх зүйг нийтийн, хувийн 
гэж ангилах гол шалгуур нь салбар тус бүрийн онцлогийг харуулах зохицуулах 
зүйл зохицуулалтын арга болно. Тухайлбал хувийн эрх зүйн зохицуулах зүйл нь 
хувь этгээдийн эд хөрөнгийн болон түүнтэй холбогдсон эд хөрөнгийн бус амины 
харилцаан дахь тэдгээрийн бие даасан чөлөөт байдал, хувийн санаачлагад 
үндэслэсэн хувийн ашиг сонирхолыг бэхжүүлэх, хэрэгжүүлэх, хамгаалахтай шууд 
холбогдон үүсэх нийгмийн харилцаа байдаг бол нийтийн эрх зүйн зохицуулах зүйл 
нь нийтийн ашиг сонирхол бүхий журмыг бэхжүүлэх, хэрэгжүүлэх, хамгаалахтай 
шууд холбогдон үүсэх нийгмийн харилцаа байдаг2. 

Зохицуулалтын аргын хувьд хувийн эрх зүй нь зохицуулах зүйлийнхээ 
онцлогоос хамаараад, зонхилон диспозитив буюу тэнцүү эрхийн үндсэн дээр, 
зөвшин тогтоох аргыг, нийтийн эрх зүй нь зонхилон императив буюу захирамжлах 
аргыг тус тус голлон ашиглана. Энэ үндсэн дээр хувийн эрх зүйн салбарын хүрээнд 
“хориглоогүй бүхэн зөвшөөрөгдөнө” гэсэн зарчимд тулгуурласан ерөнхийд нь 
зөвшөөрөх, нийтийн эрх зүйн салбарын хүрээнд “зөвшөөрснөөс бусдыг хориглоно” 
гэсэн зарчимд тулгуурласан ерөнхийд нь хориглох гэсэн зохицуулалтын хоёр хэв 
маяг илрэн гарна3.

Хувийн болон нийтийн эрх зүйн аль аль нь нийтлэг зорилго зарчимтай байх ба 
энэ нь хоёр эрх зүйн нэгдмэл шинжийг илэрхийлнэ. Тодруулбал хувийн, нийтийн эрх 
зүйн нийтлэг зорилго нь Монгол улсын Үндсэн хуулийн оршил хэсэгт заасанчлан .....
эх орондоо хүмүүнлэг, иргэний ардчилсан нийгэм цогцлуулан хөгжүүлэхэд үйлчлэх 
явдал. Тэгвэл нийтлэг зарчим нь ардчилсан ёс, шудрага ёс, энэрэнгүй ёс, хууль 
дээдлэх, эрх чөлөө, тэгш эрх, үндэсний эв нэгдлийг хангах, зэрэг зарчмууд юм. 

1 Ж.Сүхбаатар. “Монгол улсын захиргааны эрх зүй” УБ. 2000 он
2 Ж.Сүхбаатар. “Монгол улсын захиргааны эрх зүй” УБ. 2000 он
3 Ж.Сүхбаатар. “Монгол улсын захиргааны эрх зүй” УБ. 2000 он
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Практикт нийтийн ба хувийн эрх зүйн ялгааг гаргахад эргэлзээтэй байдал 
байнга үүсч байдаг. Учир нь нийтийн ба хувийн эрх зүйн хоорондын ялгааг 
нэг мөр шийдвэрлэсэн зүйл хараахан үгүй байна. Нийтийн ба хувийн эрх зүйд 
хамаарах асуудлыг тогтоохдоо дараах зүйлд анхаарал хандуулвал зохино. Юуны 
өмнө тухайн тохиолдолд гол ач холбогдол бүхий эрх зүйн харилцаагаа олоод уг 
харилцаанд оролцож буй субьектүүдийн ядаж нэг нь өөрийн нэрийн өмнөөс бус 
нийтийн нэрийн өмнөөс тусгай эрх хэрэгжүүлж буй эсэхэд анхаарал хандуулах 
учиртай. Өөрөөр хэлбэл тухай субьектүүдийн оронд жирийн иргэн уг харилцаанд 
орж уг эрх үүргийг эдлэх боломжтой юу гэсэн асуултад хариулах шаардлагатай 
болно. Учир нь тухайн иргэн эрх зүйн харилцаанд оролцохдоо ямар нэгэн тусгай 
тухайлбал, бусдыг удирдах, захиран тушаах эрхийг эдэлдэггүй. Хэрэв тусгай эрх 
шаардаж байвал уг эрх зүйн харилцааны зохицуулалтын зүйл нь төрийн чиг үүрэгт 
өөрөөр хэлбэл тухайн байгууллагын албан үүрэгт хамаарч буй эсэхэд анхаарал 
хандуулах хэрэгтэй. Албаны чиг үүргийг нийтийн эрх зүйн хэм хэмжээгээр тогтоож 
өгдөг. Энэ нь субьектүүдийн хоорондын харилцаа ямар хууль, эрх зүйн актаар 
зохицуулагдаж буйг олж тодорхойлно гэсэн үг. Тухайн олж тодорхойлсон хууль эрх 
зүйн актыг нийтийн эсвэл хувийн эрх зүйд хамаарагдахыг тодорхойлох нь тийм ч 
хүндрэлтэй биш4.

Нийтийн эрх зүйн хамгийн том төлөөлөл болох захиргааны эрх зүй нь гүйцэтгэх 
болон захиргааны эрх мэдлийн байгууллагын тогтолцооны зохион байгуулалт, үйл 
ажиллагааны өргөн хүрээтэй асуудлыг зохицуулж, төрийн албаны ажлын үр нөлөөг 
ямагт дээшлүүлж, захиргааны үйл ажиллагаанд хууль ёсны дэглэмийг сахиулахад 
үйлчилнэ. Үүний зэрэгцээ захиргааны эрх зүйн хүрээнд хүлээлгэх хууль зүйн 
хариуцлага, төрийн эрх мэдэл бүхий субьектээс хэрэглэх захиргааны албадлагын 
нөлөөллийн арга хэмжээний журамлал, процессын ажиллагааг өөртөө агуулсан 
байдгаараа ихээхэн онцлог юм. Захиргааны эрх зүй нь төдийлөн хөгжөөгүй, нийтийн 
эрх зүйн нарийн төвөгтэй салбар юм. Энэ нь түүний зохицуулах зүйлийн хэмжээ, 
өвөрмөц онцлог, нийгмийн харилцаа нь өргөн гүн гүнзгий байдагтай холбоотой.

Захиргааны эрх зүйг судлахад юуны өмнө түүний үндсэн ухагдахуун болох 
“Захиргаа”5 гэсэн ойлголтын агуулга, түүний хэрэглээний талаар зохих мэдлэгтэй 
байхыг шаарддаг. Өөрөөр хэлбэл ямар нэгэн этгээдээс өөрийн хүсэл зоригоо 
бусдад тулган хүлээлгэж, хэрэгжүүлэх давуу байдлыг илэрхийлдэг байна. 

Захиргааны эрх зүйн зохицуулалтын обьект нь төрийн удирдлага, захиргааны 
эрх мэдлийн хүрээнд үүсч буй нийгмийн нэг төрлийн өвөрмөц харилцаа мөн. 
Захиргааны эрх зүйн зохицуулах зүйлийг бүхэлдээ нийгмийн удирдах харилцаа 
гэж хэлж болно. Эрх зүйн аль ч салбар нь нийгмийн ямар харилцааг зохицуулж 

4 П.Одгэрэл. “Захиргааны эрх зүйн ерөнхий анги” УБ. 2008 он
5 Үг зүйн хувьд захиргаа нь “захирах” гэсэн үйл үгнээс гаралтай нэр үг бөгөөд бусдад 

хүсэл зоригоос нь үл хамааран тушааж, даалгах, дагуулах гэсэн санааг илэрхийлнэ
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байгаагаараа юуны өмнө бие биенээсээ ялгагддаг. Нийгмийн эдгээр харилцааны 
онцлог нь зохицуулах зүйлийг тодорхойлно. Харин эрх зүйн салбарын бусад шинж, 
тухайлбал зохицуулалтын арга, салбарын тогтолцоо зэрэг нь зохицуулах зүйлээсээ 
хамаарна. Эрх зүйн ихэнх салбар зохицуулж буй нийгмийн тэр харилцааныхаа 
онцлогоор нэрлэгддэг нь санамсаргүй зүйл бишээ. 

Захиргааны эрх зүйн зохицуулах зүйл

Захиргааны эрх зүйн хэм 
хэмжээгээр зохицуулагдаж буй 
нийгмийн нэг төрлийн удирдах 

харилцаа

Гүйцэтгэх эрх мэдлийн зорилт, 
чиг үүрэг, бүрэн эрхийг шууд 

хэрэгжүүлэх хүрээн дэх удирдах 
харилцаа

Нутгийн өөрөөр удирдах 
байгууллагын оролцоотой үүсч буй 

удирдах харилцаа

Хууль тогтоох, шүүх эрх мэдлийн 
байгууллагын үйл ажиллагааны 

явцад үүссэн дотоод зохион 
байгуулалтын шинжтэй удирдах 

харилцаа

Төрийн бус болон олон нийтийн 
бусад байгууллагаас төрийн чиг 

үүрэг, бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхтэй 
холбоотой үүссэн удирдах харилцаа

Захиргааны эрх зүйн зохицуулах зүйлийн онол арга зүйд тулгуурлан эрдэмтэн 
судлаачид Монгол улсын захиргааны эрх зүйг тодорхойлж, хөгжүүлж ирсэн байдаг. 
Монгол улсын захиргааны эрх зүйн судлаачдын гол төлөөлөгч доктор, профессор, 
гавьяат хуульч Б.Чимид “БНМАУ-ын Захиргааны эрх зүй нь төрийн захиргааны 
байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа гүйцэтгэн захирамжлах ажиллагаа болон төрийн 
бусад байгууллага, олон нийтийн байгууллагын удирдан захирах шинж чанар 
бүхий үйл ажиллагааны явцад үүссэн нийгмийн харилцааг зохицуулагч эрхийн хэм 
хэмжээнүүдийн нийлбэр цогц мөн”6 хэмээн тодорхойлжээ.

Хууль зүйн ухааны доктор, профессор Д.Дашцэрэн “Захиргааны эрх зүй гэдэг 
нь төрийн удирдлагад иргэдийн оролцоо болон хууль хамгаалах үйл ажиллагааг 
хангах хууль зүйн дэг журам, чиг үүргийг зохицуулах, төрийн удирдлагын чиг 
үүрэгчлэл, зохион байгуулалт, гүйцэтгэн засаглахын тулд гүйцэтгэх засаглалын 
болон бусад байгууллагаас гаргаж буй эрх зүйн хэм хэмжээ, Монгол улсын эрх 
зүйн тогтолцооны бүрэлдэхүүн хэсэг, бие даасан салбар мөн”7 гэж үзжээ.

6 Б.Чимид. БНМАУ-ын Захиргааны эрх зүйн ерөнхий анги. Сурах бичиг. УБ, 1973, 8дахь 
тал

7 Д.Дашцэрэн. Монгол улсын захиргааны эрх зүй 1.УБ. 2002, 23 дахь тал
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Хууль зүйн ухааны доктор, профессор П.Одгэрэл “Захиргааны эрх зүй 
гэдэг нь захиргааны хувьд тусгайлан зориулагдсан өөрөөр хэлбэл, захиргааны 
шийдвэр гаргах ажиллагаа, захиргааны бусад үйл ажиллагаа болон захиргааны 
байгууллагатай холбоотой захиргааны эрх зүйн харилцааг зохицуулсан эрх зүйн 
хэм хэмжээнүүдийн нийлбэр юм. Өөрөөр хэлбэл захиргааны эрх зүйн нийтийн 
захиргааны үйл ажиллагааг зохицуулж буй (хүн болгонд биш, зөвхөн төрөөс 
тусгайлан эрх олгогдсон этгээдүүдийн хувьд) эрх зүйн хэм хэмжээнүүдийн нийлбэр 
цогц юм. Тэгэхлээр захиргааны эрх зүйг үндсэн хуулийн эрх зүй болон захиргааны 
процессын эрх зүйгээс бусад нийтийн эрх зүйн бичмэл ба бичмэл бус хэм хэмжээний 
нийлбэр хэмээн ойлгож болно”8 гэжээ.

Хууль зүйн ухааны доктор, профессор цагдаагийн хурандаа Ж.Долгорсүрэн 
“Монгол улсын Захиргааны эрх зүй нь төрийн удирдлага, захиргааны эрх мэдлийн 
хэрэгжих явцад хүний үндсэн хуулийн эрх үүргийг хангах, захиргааны эрх зүйн 
субьект харилцан ажиллах, захиргааны үйл ажиллагаа тодорхой хэлбэр аргаар 
явагдах, хариуцлага хүлээх, хяналт шалгалт хийхтэй холбогдон үүссэн нийгмийн 
харилцааг зохицуулагч эрх зүйн хэм хэмжээний тогтолцоот нийлбэр цогц, нийтийн 
эрх зүйн нэгэн салбар мөн”9 гэж тодорхойлсон байдаг.

Олон нийтийн байгууллагын дотоод зохион байгуулалтын удирдлага нь 
нийтийн ашиг сонирхолыг шууд илэрхийлэхгүй буюу өөрийн байгууллагын ажил 
хэргийг зохион байгуулах сонирхолд захирагдмал байна. Иймд үйл ажиллагаа нь 
өөрсдийн баталсан дүрмийн үндсэн дээр хэрэгждэг учраас тэнд захиргааны эрх зүй 
шууд үйлчилдэггүй. Харин дээр дурьдсанаар төрийн эрх бүхий байгууллагаас эрх 
олгосноор төрийн гүйцэтгэх байгууллагын зарим үүргийг биелүүлэхийн тулд олон 
нийтийн байгууллагаас дангаараа буюу эсвэл төрийн гүйцэтгэх байгууллагатай 
хамтран явуулж байгаа удирдлагын үйл ажиллагааг болон төрийн гүйцэтгэх 
байгуулагаас олон нийтийн байгууллагыг хууль болон дүрмийн хүрээнд үйл 
ажиллагаагаа явуулж байгаа эсэхэд хяналт тавих явцад үүссэн харилцаа зэргийг 
захиргааны эрх зүй зохицуулна.

Захиргааны эрх зүйн зохицуулах зүйлийг төрийн удирдлагын хүрээ, нутгийн 
удирдлагын хүрээ гэсэн хоёр үндсэн хүрээнд хувааж болно.

Төрийн удирдлагын хүрээ нь төрийн гүйцэтгэх эрх мэдлийг хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагаа болон төрийн гүйцэтгэх байгууллагаас бусад төрийн байгууллагын 
захиргаадаас явуулж байгаа захиргаа-зохион байгуулалтын удирдлагын үйл 
ажиллагаа бүхий төрийн захиргаадын үйл ажиллагааг багтаадаг бол нутгийн 
удирдлагын хүрээ нь нутгийн өөрөө удирдах ёсны захиргааны үйл ажиллагаа 
болон нутгийн захиргаанаас орон нутагт хэрэгжүүлэх гүйцэтгэх эрх мэдлийн үйл 
ажиллагаа бүхий орон нутгийн засаг захиргааны байгуулагуудын үйл ажиллагааг 

8 П.Одгэрэл. “Захиргааны эрх зүй өрөнхий анги. УБ, 2008 он, 21 дэх тал
9 Ж.Долгорсүрэн. Монгол улсын Захиргааны эрх зүйн удиртгал. УБ.2006 он 21 дэх тал
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багтаадаг байна. Эндээс төрийн захиргаа, орон нутгийн засаг захиргаа хоёрыг 
нэгтгэсэн нийтийн захиргаа (Public administration) хэмээх ойлголт гарч ирнэ10. 

Дээр дурьдсан бүгдээс үзэхэд Монгол улсын захиргааны эрх зүйн зохицуулах 
зүйл нь нийтийн захиргааны (удирдлагын) үйл ажиллагаа болно.

1.2	 ЗАХИРГААНЫ	ЭРХ	ЗҮЙН	ХАРИЛЦААНД	ОРОЛЦОГЧИД:

Захиргааны эрх зүйн харилцаанд оролцогчдын талаар ойлгохын тулд захиргааны 
эрх зүйн субьект, захиргааны эрх зүйн харилцааны субьектын талаар ялгаж ойлгох 
нь чухал юм. Захиргааны эрх зүйн субьект бүхэн захиргааны эрх зүйн харилцааны 
субьект байж чаддаггүй. Захиргааны эрх зүйн харилцааны субьект болох үндсэн 
нөхцлийг тодорхойлбол: 

1. Субьектын эрх үүргийг тогтоосон захиргааны эрх зүйн хэм хэмжээ
2. Субьектын захиргааны эрх зүйн чадвар ба чадамж
3. Захиргааны эрх зүйн харилцаа үүсэх, өөрчлөгдөх, дуусгавар болох үндэслэл 

зэрэг юм.
Захиргааны эрх зүйн субьектыг дотор нь тухайлсан ба хамтын субьект гэж ангилна11. 

Захиргааны эрх зүйн субьект нь төрийн удирдлага, гүйцэтгэх эрх мэдлийн явцад, 
захиргааны эрх зүйн тодорхой харилцаанд оролцож, харилцан эрх үүрэг хүлээж, 
түүнийхээ төлөө учрах үр дагаварыг хариуцах чадвартай иргэн, хуулийн этгээд 
гэж ойлгож болох юм.

Захиргааны эрх зүйн хамтын субьект:Захиргааны эрх зүйн 
тухайлсан субьект

Төрийн гүйцэтгэх эрх мэдлийг хэрэгжүүлэгч төв орон нутгийн 
бүх байгууллага:

-  Монгол улсын яам
-  Тохируулагч болон хэрэгжүүлэгч агентлагууд
-  Бүх шатны засаг дарга

Монгол улсын иргэн

Засгийн газрын байгууллагын зарим үүргийг төлөөлөн 
гүйцэтгэдэг засгийн газрын бус байгууллага:

Гадаадын иргэн

Нийтлэг үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагын захиргаа,  нутгийн 
өөрөө удирдах ёсны байгуулага, шашны байгууллага зэрэг 
нийтийн эрх зүйн субьект болох бусад байгууллага

Харьяалалгүй хүнийг

10 “Public administration” Нийтийн захиргаа нь төрийн хуулийн гүйцэтгэлийг нийтийн 
ашиг сонирхол, төрийн үүрэг даалгаварын дагуу амьдралд зохион байгуулах үүргийг 
хүлээх бөгөөд үүнийгээ нийтийн захиргаа нь захиргааны эрх мэдлийг хэрэгжүүлэх буюу 
захиргааны акт гаргах, актын биелэлтийг хангуулах замаар хэрэгжүүлнэ. Энэ нь нийтийн 
захиргааны үйл ажиллагааны гол арга хэлбэр болно.

11 Ж. Долгорсүрэн. “Монгол улсын захиргааны эрх зүй”. УБ.2000 он
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Нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага болох ИТХ, ИНХ-ын үйл ажиллагааны 
үндсэн хэлбэр нь Хуралдаан байх бөгөөд хуралдаанаас тогтоол гарна. Энэ шинжээр 
нь захиргааны эрх зүйн хамтын удирдлагатай субьект гэж үздэг12. 

Захиргааны эрх зүйн харилцаанд оролцогч хоёр талын нэгнийх нь субьектив 
эрх, нөгөөгийн хууль зүйн үүрэгтэй харилцан холбогдсон байж захиргааны эрх 
зүйн харилцаа үүснэ. Энэ утгаараа захиргааны эрх зүйн харилцаа нь субьектүүдийн 
харилцан уялдсан эрх үүргийн нэгдэл буюу холбоо мөн13. 

Захиргааны эрх зүйн харилцаа нь захиргааны хуулийн этгээдүүдийн хооронд, 
захиргаа ба иргэд, хувийн эрх зүйн хуулийн этгээдүүдийн хооронд, онолын хувьд 
иргэдийн хооронд үүсч болно. Иргэдийн хооронд гэдэг нь захиргаанаас эрх 
шилжүүлэн авсан хувийн эрх зүйн хуулийн этгээд тухайн шилжүүлэн авсан эрхийнхээ 
хүрээнд бусад иргэд болон хувийн эрх зүйн хуулийн этгээдтэй захиргааны эрх зүйн 
харилцаа үүсгэхийг ойлгоно.

Эрх зүйн харилцаа үүсэх тодорхой зорилгоос хамааран удирдах харилцааг 
дотоод гадаад гэсэн хоёр хэсэгт хуваана. Дотоод зохион байгуулалтын удирдах 
харилцаа нь төрийн ба төрийн бус аль ч байгууллагад байдаг бөгөөд жишээлбэл 
удирдах бүтэцийг бий болгох, төрийн албан тушаалд томилох, эрх үүрэг хариуцлагаа 
зүй зохистой хуваарилахтай холбоотой үүссэн харилцаа юм. Ийм харилцаа 
удирдлагын чиг үүргийн хэрэгжилтэнд туслах, хангах шинжийг агуулсан байна. 
Тэгвэл гадаад харилцаа нь гадагшаа чиглэн харилцах тодорхойлогч гол шинжтэй 
бөгөөд түүний мөн чанар, агуулга нь гүйцэтгэх эрх мэдлийн байгууллагаас аж ахуй, 
социаль хүрээ, аюулгүй байдал, хууль ёсны салбарт өдөр тутам удирдан зохион 
байгуулах, хууль биелүүлэх төрийн зорилт чиг үүргийг хэрэгжүүлдэгт оршино. 

Захиргааны эрх зүйн харилцааны бүтэц: Захиргааны эрх зүйн харилцаа нь 
субьект, обьект, эрх зүйн харилцааны агуулга, хууль зүйн факт гэсэн хоорондоо 
шууд харилцан холбоотой элементүүдээс тогтсон бүтэцтэй байна. Захиргааны эрх 
зүйн харилцааны агуулга нь материаллаг (субьектийн зан үйл) ба хууль зүйн 
(субьектив эрх, хууль зүйн үүрэг) гэсэн хоёр талтай ойлголт юм. Захиргааны эрх 
зүйн харилцааны агуулга нь харилцаанд оролцогчдын зан үйлийг зохицуулж, хүсэл 
зоригоо хэрэгжүүлэх эрх чөлөөний хэмжээ хязгаарыг тодорхойлдог.

Аливаа эрх зүйн харилцааны обьект нь тухайн харилцаанд оролцогчийн зан 
үйл буюу үйл ажиллагаа юм. Тэгэхээр захиргааны эрх зүйн харилцааны субьектийн 
үйлдэл, үйл ажиллагаа нь захиргааны эрх зүйн харилцааны обьект болох юм. 
Харин энэхүү үйлдэл үйл ажиллагаа нь материаллаг эд үйлс, мэдээлэл, хувийн 
материаллаг бус баялаг, оюуны бүтээл зэрэгт нөлөө үзүүлж байгаагаараа эд 
хөрөнгийн ба эд хөрөнгийн бус шинж чанартай байх бөгөөд тэдгээр нь хүмүүсийн 
үйл ажиллагаанд өртөгдөж байгаа зүйл буюу эрх зүйн харилцааны обьектийн 

12 Ж.Сүхбаатар, Монгол улсын захиргааны эрх зүй, УБ, 2000 он, 120 тал
13 П.Одгэрэл Захиргааны эрх зүй ерөнхий анги. УБ, 2008 он 
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хэлбэр болно. Тухайлбал захиргааны журмаар эд хөрөнгийг нөгөөд шилжүүлэхэд 
үүссэн харилцаа нь эд хөрөнгөтэй холбоотой боловч эд хөрөнгийг шилжүүлэхэд 
өөрт олгогдсон эрх үүргийнхээ ёсоор оролцож байгаа талуудын үйл ажиллагаа нь 
захиргааны эрх зүйн харилцааны обьектын агуулга болох ба тухайн эд хөрөнгө нь 
захиргааны эрх зүйн харилцааны зүйл буюу обьектын хэлбэр болно.

Захиргааны эрх зүй дэх хууль зүйн факт. Эрх зүйн харилцаа нь үүсэж өөрчлөгдөж 
дуусгавар болон явагдаж байдаг уян хатан нийгмийн үзэгдэл юм. Захиргааны эрх 
зүй дэх хууль зүйн факт нь захиргааны эрх зүйн харилцаа үүсэх буюу өөрчлөгдөх 
эсхүл дуусгавар болох захиргааны эрх зүйн хэм хэмжээгээр тодорхойлогдсон 
амьдралын тодорхой нөхцөл байдал юм.

Захиргааны эрх зүйн харилцаа үүсэх үндэслэл:
1. Хууль. Иргэний үндсэн эрх ба үүрэг болох сонгуулийн эрх, албан татвар 

төлөх, цэргийн алба хаах үүрэг, мөн замын хөдөлгөөнд оролцох агаарын 
орон зай ашиглах, нийтийн эд зүйлсийг ашиглах зэргийг заавал хуулиар 
зохицуулсан байдаг. Тухайлбал Иргэний цэргийн үүргийн болон цэргийн 
алба хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд зааснаар иргэн тухайн 
нутаг дэвсгэрийн цэргийн хэлтэст очиж бүртгүүлэх үүрэгтэй байдаг. Ийнхүү 
захиргааны эрх зүйн харилцаа хуульд зааснаар үүсдэг.

2. Захиргааны акт. Харилцаанд оролцогчдын хэн нь ямар эрх эдэлж, үүрэг 
хүлээхийг тодорхой тогтоохын тулд хуулиас гадна нэмэлт нарийвчилсан 
зохицуулалт шаардлагатай байдаг бөгөөд практикт ихэнхдээ захиргааны 
актыг хэрэглэдэг. Жишээ нь: иргэн Д 18 настай түүнд захиргааны 
байгууллагаас цэргийн албанд татах зарлан дуудах хуудас хүргүүлэх бөгөөд 
цаг, байрыг нь Аймаг нийслэлийн засаг даргын захирамжаар тогтоодог. 

3. Захиргааны гэрээ. Захиргаа чиг үүргээ биелүүлэхдээ иргэдтэй хамтран 
ажиллах боломжийг хуулиар зөвшөөрсөн байдаг. Иймд төр ба иргэний 
хооронд байгуулсан захиргааны гэрээгээр мөн иргэдэд эрх ба үүргийг үүсгэж 
болдог. Тухайлбал иргэн хуулийн этгээд үйлдвэрлэлийн зориулалтаар 
ойгоос хэрэглээний мод бэлтгэхэд Ойн тухай хуулийн 26 дугаар зүйлд 
зааснаар зохих албан тушаалтантай мод бэлтгэх гэрээ байгуулна.

4. Бодит үйлдэл. Захиргааны эрх зүйн харилцаа нь эрх зүйн актын үндсэн 
дээр төдийгүй тодорхой зохицуулалт агуулаагүй захиргааны үйлдлийн 
үндсэн дээр бас үүсэж болдог. Тодорхой эрх зүйн үр дагаварт чиглээгүй үйл 
ажиллагааны явцад бусдад гэм хор учруулбал хариуцлагатай холбоотой 
эрх зүйн харилцаа үүснэ. Тухайлбал Хотын захиргаанаас хуулийн этгээдийн 
хог, хаягдлыг зайлуулахаар ачиж байгаад уг компаний 100.000 төгрөгийн 
үнэтэй хогийн савыг эвдсэн байна. Энэ тохиолдолд захиргаа ба хуулийн 
этгээд хоёрын хооронд эрх зүйн харилцаа үүссэн гэж үзнэ.

5. Захиргааны эрх зүйн харилцаа бусад байдлаар үүсэх. Захиргааны эрх зүйн 
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харилцаа нь янз бүрийн байдлаар үүсэж болдог. а\ Эрх зүйн хэм хэмжээнээс 
шууд бус хамааралтай байдлаар үүсдэг. Жишээ нь: Оюутан дээд сургуульд 
элсэж бүртгүүлсэнээр тухайн байгууллагын нэгэн гишүүн болж захиргааны 
эрх зүйн харилцааны субьект болж байна. б\ Тухайн субьектүүдийн хүсэл 
зоригоос үл хамааран захиргааны эрх зүйн харилцаа үүсдэг. Жишээ нь: 
Иргэд байнга оршин суугаа газраа өөрчлөхдөө хуулийн шаардлагын дагуу 
тухайн оршин суугаа газрынхаа захиргаанд бүртгүүлдэг. Ингэснээр тухайн 
иргэн захиргааны эрх зүйн харилцаанд заавал оролцох ёстой болдог. 
в\ Захиргааны эрх зүйн харилцаа мөн иргэдийн хүсэл зоригийн үндсэн 
дээр үүсэж болдог. Жишээ нь: Иргэн газар эзэмших зөвшөөрөл хүсэж 
сумын Засаг даргад хүсэлт гаргаж хандсанаар зөвшөөрөл олгох харилцаа 
үүсдэг. Энэ нь захиргаанаас шийдвэр гаргахыг шаардсан харилцаа юм. 
г\ Субьектүүдийн хүсэл зориг нэгдсэнээр захиргааны эрх зүйн харилцаа 
үүсэж болдог. Жишээ нь: Захиргааны байгууллага ба иргэдийн хооронд 
захиргааны гэрээ байгуулах.

Захиргааны эрх зүйн харилцаа дуусгавар болох үндэслэл: Захиргааны эрх зүйн 
харилцаа дуусгавар болох нь тухайн харилцаа үүсэхтэй нэгэн адил олон үндэслэлтэй 
байдаг.Тухайлбал

 9 Захиргааны актыг хүчингүйд тооцсоноор
 9 Захиргааны актыг биелүүлснээр
 9 Захиргааны гэрээг цуцалснаар, хүчингүйд тооцсоноор, эсхүл дуусгавар 

болсноор
 9 Хугацаа тогтоосон харилцааны хувьд уг хугацаа болж өнгөрсөн
 9 Тодорхой нөхцөл болзол тусгасан бол уг нөхцөл бий болсон
 9 Нөхцөл байдал өөрчлөгдсөний улмаас зохицуулалтын зүйл нь алга болсон 

гэх мэт.
Захиргааны эрх зүйн субьект болох чадвар нь эрх эдлэх, үүрэг хүлээх чадвар 

байх ба чадамж нь эрх үүргээ бие даан хэрэгжүүлэх явдал юм. 
1. Иргэн: Хүн Захиргааны эрх зүйн тодорхой харилцаанд иргэнийхээ хувьд 

эсхүл албан хаагч төрийн эрх мэдлийн төлөөлөгчийн хувьд оролцохдоо харилцан 
адилгүй эрх үүрэгтэй байж болно. Аль ч тохиолдолд нэг хүн, нэг албан тушаалтан 
эрх зүйн харилцаанд оролцож байгаагаараа тухайлсан субьект юм. Монгол улсын 
үндсэн хуульд “ Хүн бүр хууль шүүхийн өмнө эрх тэгш байна....Хүн бүр эрх зүйн 
этгээд байна...Нийгмийн болон өөрсдийн ашиг сонирхол үзэл бодлын үүднээс нам, 
олон нийтийн бусад байгууллага байгуулах, сайн дураар эвлэлдэн нэгдэх эрхтэй14 
гэж заасан нь иргэн захиргааны эрх зүйн субьект болох ерөнхий үндэс билээ. 
Иргэний захиргааны эрх зүйн чадвар гэдэг нь захиргааны эрх зүйн хэм хэмжээгээр 
бататган бэхжүүлсэн эрх үүрэгтэй байх явдал юм. Энэ чадвар хүн төрсөн үеэс эхэлнэ. 

14 “Монгол улсын үндсэн хууль, 1992он, Хоёрдугаар бүлэг
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Тухайлбал төрмөгц нэр авч, төрснийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх, эмнэлгийн тусламж 
авах зэргээр илэрнэ. Үндсэн хуулийн зарчмын дагуу хүн бүр адил тэгш эрхтэй 
боловч захиргааны эрх зүйн чадвар харилцан адилгүй байх нь бий. Тухайлбал 
18 насанд хүрсэн иргэн цэргийн алба хаах, гэр бүл болох, сонгуульд оролцох \
сонгох\ эрх эдлэнэ. Ийнхүү захиргааны эрх зүйн чадвар байгаагаар захиргааны 
эрх зүйн субьект болох бөгөөд чадвартай хүн бүр захиргааны эрх зүйн харилцааны 
субьект болохгүй. 

Захиргааны эрх зүйн чадамж гэдэг эрх зүйн чадамжийнхаа үндсэн дээр өөрийн 
үйлдлээр захиргааны эрх зүйн хэм хэмжээнд заагдсан эрхээ хэрэгжүүлж, үүргээ 
биелүүлж түүнийхээ төлөө учрах хууль зүйн үр дагаварыг өөрөө хариуцах чадвар 
юм. Хүн эрх зүйн чадамжтай байж эрх зүйн харилцааны субьект болдог. 

Жишээ нь: “18 насанд хүрсэн Монгол улсын иргэн болон аж ахуй нэгж 
байгууллага хуульд заасны дагуу газар эзэмшиж ашиглана. Иргэн, аж ахуй нэгж 
байгууллага газар эзэмших тухай хүсэлтээ тухайн шатны засаг даргад гаргана.14” 
Иргэн газар эзэмшсэнээр хуульд заасан тодорхой үүргийг хүлээх болдог. Жишээ 
нь Газрын төлбөрийг тогтоосон хугацаанд төлөх, газрыг үр ашигтай, зохистой 
ашиглах, хамгаалах, байгаль орчныг хамгаалах хууль тогтоомж болон төрийн 
эрх бүхий байгууллагаас газар ашиглалттай холбогдуулан тавьсан нийтлэг 
шаардлагыг биелүүлэх. Ийнхүү иргэн газар эзэмших эрх, үүргээ хэрэгжүүлсний 
улмаас үүсэх үр дагаварыг хариуцах чадвартай байж захиргааны эрх зүйн 
харилцааны субьект болох бөгөөд, дээрх тохиолдолд газар эзэмших хүсэлт 
гаргасан иргэн болон хүсэлтийг шийдвэрлэх засаг даргын хооронд захиргааны 
эрх зүйн харилцаа үүснэ.

2. Гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн: 
Гадаад улсын харьяат мөн болохыг гэрчилсэн хууль ёсны нотолгоотой хүнийг 

гадаадын иргэн гэнэ. Аль нэг улсын харьяат болох хууль ёсны нотолгоогүй хүнийг 
харьяалалгүй хүн гэнэ. Монгол улсад оршин суугаа гадаадын иргэнд: тус улсад 
зорчигч, манай улсын нутаг дэвсгэрээр дамжин өнгөрөгч, түр буюу удаан хугацаагаар 
оршин суугч, цагаач гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн хамаарна. “Монгол улсад 
хууль ёсоор оршин суугаа хүн бүр хууль шүүхийн өмнө эрх тэгш байна. Монгол 
улсын нутаг дэвсгэрт байгаа гадаадын иргэний эрх үүргийг Монгол улсын хууль, уул 
иргэнийг харьяалсан улстай байгуулсан гэрээгээр тогтооно. Монгол улс, олон улсын 
гэрээгээр гадаадын иргэний эрх үүргийг тодорхойлохдоо уул иргэнийг харьяалсан 
улстай энэ талаар харилцан адил байх зарчим баримтлана.15 “ гэж заасан. Гадаадын 
иргэний захиргааны эрх зүйн байдал нь ийнхүү Монгол улсын үндсэн хууль, 

15 “Монгол улсын үдсэн хууль” 1992 он 
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Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хууль болон эдгээрт нийцэж гарсан эрх 
зүйн актуудаар тодорхойлогджээ. Гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн нь Монгол 
улсад хууль ёсоор оршин суухдаа хууль тогтоомжоор тодорхойлогдсон дараах эрх 
үүргийг хэрэгжүүлнэ. 

-Монгол улсад ирмэгц оршин суугаа газрын төрийн эрх бүхий байгууллагад 
заавал бүртгүүлэх \Нийслэлд - иргэний бүртгэл мэдээллийн төвд, Аймагт- 
цагдаагийн газарт, тусгай эрхтэй төлөөлөгчийн хувьд- Гадаад харилцааны асуудал 
эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад\, Монгол улсад оршин суух 
үнэмлэх авах, Монгол улсын үндсэн хуулийг хүндэтгэж, хууль тогтоомжийг сахин 
биелүүлж, Монголын ард түмний уламжлал, ёс заншлыг хүндэтгэх, Монгол улсын 
олон улсын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол татвар төлөх, эрх бүхий байгууллагын 
зөвшөөрөлтэйгөөр, хууль тогтоомжоор хориглосноос өөр ажил албан тушаал 
эрхлэх, ам бүлийн байдал, хөдөлмөр эрхлэлтийн талаарх хөдөлгөөн өөрчлөлтийг 
оршин суугаа цагдаагийн байгууллагад мэдэгдэх, оршин суух хугацаа сунгуулах 
тухай хүсэлтээ шийдвэрлүүлэх, 

“Монгол улсын иргэний үндсэн эрх, эрх чөлөөг тус улсын нутаг дэвсгэрт байгаа 
гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүнд эдлүүлэхдээ Монгол улсын нэгдэн орсон олон 
улсын гэрээнд заасан хүний салшгүй эрхээс бусад эрхийн хувьд үндэсний болон хүн 
амын аюулгүй байдлыг хангах, нийгмийн хэв журмыг хамгаалахын тулд хуулиар 
зохих хязгаарлал тогтоож болно16” гэжээ. Үүнд

 – Төрийн жинхэнэ алба хаах, Монгол улсын төрийн болон засаг захиргааны 
нэгж, хот тосгоны өөрөө удирдах байгууллагыг сонгох, сонгогдох, Ард 
нийтийн санал асуулгад оролцох, улс төрийн нам болон улс төрийн үйл 
ажиллагаа явуулдаг олон нийтийн байгууллага байгуулах, түүнд элсэн 
орох, Монгол улсын зэвсэгт хүчин, бусад цэрэгт алба хаах, Монгол улсад 
хувийн хэргээр удаан хугацаагаар оршин суугч болон байнга оршин суугч, 
цагаач, бусад гадаадын иргэн ирсэн зорилгоосоо гадуур орлого олохоор 
хувиараа буюу аж ахуй нэгж, байгууллагад ажил, албан тушаал эрхлэх, 
зэрэг эрхүүд нь хязгаарлагддаг байна.

Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай Монгол улсын хуулийн 20 дугаар 
зүйлийн 20.2-т заасан үндэслэлээр гадаадын иргэнийг тодорхой хугацаанд Монгол 
улсаас гарахыг түдгэлзүүлдэг бөгөөд мөн хуулийн 30 дугаар зүйлийг удирдлага 
болгон Гадаадын иргэний асуудал эрхлэх зөвлөл гадаадын иргэнд эрүүгийн 
хариуцлага хүлээлгэхээргүй байвал түүнийг Монгол улсын нутаг дэвсгэрээс дараах 
үндэслэлээр албадан гаргана.

 – Монгол улсад хүчин төгөлдөр бус болон хуурамч бичиг баримтаар орж 
ирсэн буюу оршин суух хугацаа нь дууссан боловч тус улсаас гарч явахаас 
зайлсхийсэн

16 “Монгол улсын үндсэн хууль” 1992 он
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 – Монгол улсад оршин суух зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон буюу буцаан 
авсан боловч тухайн гадаадын иргэн тус улсаас гарч явахаас зайлсхийсэн

Монгол улсаас гадаадын иргэнийг албадан гаргах тухай Гадаадын иргэний 
асуудал эрхлэх зөвлөлийн шийдвэрт заасан хугацаанд тухайн иргэн Монгол улсаас 
гарах үүрэгтэй бөгөөд үүнийг эс биелүүлбэл цагдаагийн байгууллага албадан 
гүйцэтгэнэ. Ийнхүү гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн Монгол улсын үндсэн хууль 
болон бусад хууль тогтоомжоор олгодсон эрх үүргийнхээ хүрээнд захиргааны эрх 
зүйн тодорхой харилцаанд оролцогч болно.

3. Төрийн гүйцэтгэх эрх мэдлийг хэрэгжүүлдэг төв, орон нутгийн бүх байгууллага: 
Монгол улсын Засгийн газар бол төрийн гүйцэтгэх дээд байгууллага мөн. Засгийн 
газар нь Ерөнхий сайд, гишүүдээс бүрдэнэ.17 ЗХХШТХуулийн 3 дугаар зүйлд заасан 
захиргааны байгууллага гэдэгт Засгийн газар орохоор байгаа боловч түүний үйлдлийг 
захиргааны хэргийн шүүхийн хяналтад хамаарахгүй байхаар ЗХХШТХ-д нэмэлт 
өөрчлөлт оруулах тухай 2005 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдрийн хуулиар тогтоосон 
байна. Яам: Яам нь засгийн газрын үйл ажиллагааны зохих хүрээ, тодорхой чиг 
үүргийг дагнан эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага18 мөн. Засгийн газрын 
бүтцэд ерөнхий чиг үүргийн болон чиглэлийн яамд ажилладаг. Яамыг УИХ-аас 
томилсон Засгийн газрын гишүүн - Монгол улсын сайд тэргүүлж тухайн яамны 
үйл ажиллагаа чиг үүргийн хэрэгжилтийг Засгийн газрын өмнө хариуцна. Сайд 
нь өөрийн эрх хэмжээний асуудлаар Монгол улсын хууль тогтоомжид нийцүүлэн 
тушаал гаргана. Монгол улсад дараахь яам үйл ажиллагаа явуулж байна19.

№ Яамдын нэр Удирдлагын байдал
1 Гадаад хэргийн яам Ерөнхий чиг үүргийн
2 Сангийн яам Ерөнхий чиг үүргийн
3 Хууль зүйн яам Ерөнхий чиг үүргийн
4 Байгаль орчин,ногоон хөгжил, аялал жуучлалын яам Чиглэлийн
5 Батлан хамгаалах яам Чиглэлийн
6 Боловсрол соёл шинжлэх ухааны яам Чиглэлийн
7 Барилга, хот байгуулалтын яам Чиглэлийн
8 Зам тээврийн яам Чиглэлийн
9 Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яам Чиглэлийн
10 Хүнс хөдөө аж ахуйн яам Чиглэлийн
11 Хөдөлмөрийн яам Чиглэлийн
12 Аж үйлдвэрийн яам Чиглэлийн
13 Эрүүл мэнд, спортын яам Чиглэлийн
14 Уул, уурхайн яам Чиглэлийн
15 Эрчим хүчний яам Чиглэлийн

17 “Монгол улсын үндсэн хууль” 1992 он
18 Монгол улсын яамны эрх зүйн байдлын тухай хууль з дугаар зүйлийн 3.1, ТМ, 2004 он, №16
19 www.zasag.mn
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Агентлаг: Засгийн газрын бүтцэд салбар хоорондын, эсхүл тусгай эрх хэмжээг 
хэрэгжүүлэн төрийн захиргааны байгууллагууд ажиллах ба эдгээр агентлагууд нь 
Засгийн газрын үйл ажиллагааны зохих хүрээ, салбарт тохируулах, хэрэгжүүлэх 
чиг үүрэгтэйгээр ажиллана.20 Агентлагийн даргыг Төсвийн байгууллагын удирдлага, 
санхүүжилтын тухай хуулийн 45 дугаар зүйлд заасны дагуу нэр дэвшүүлсэн хүмүүсээс 
сонгож, эрхлэх асуудлын хүрээнд нь тухайн агентлаг хамаарч байгаа Засгийн 
газрын гишүүний саналыг үндэслэн Монгол улсын Засгийн газар томилж, чөлөөлнө. 
Агентлагийн дарга нь хариуцсан асуудлаараа хууль тогтоомжид нийцүүлэн тушаал 
гаргана.21 Монгол улсад дараахь агентлагууд үйл ажиллагаа явуулж байна22.Үүнд: 
Иргэний харьяалал шилжилт хөдөлгөөний газар, Тагнуулын ерөнхий газар, Мэдээлэл 
технологи шуудан холбооны газар, Худалдан авах ажиллагааны газар, Мэргэжлийн 
хяналтын газар, Онцгой байдлын ерөнхий газар, Архивын ерөнхий газар, Шүүхийн 
шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар, Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар, 
Стандартчилал хэмжил зүйн газар, Газрын харилцаа геодизи зураг зүйн газар, 
Зэвсэгт хүчний жанжин штаб, Оюуны өмчийн газар, Иргэний нисэхийн ерөнхий 
газар, Ашигт малтмалын газар, Цаг уур орчны шинжилгээний газар, Газрын тосны 
газар, Гааль, татварын ерөнхий газар, Цагдаагийн ерөнхий газар, Мал эмнэлэг 
үржлийн газар, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Хил хамгаалах ерөнхий газар, 
Бүртгэл, статистикийн ерөнхий газар, Нийгмийн халамж үйлчилгээний ерөнхий 
газар, Хүүхдийн төлөө үндэсний газар, Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн, 
Хөрөнгө оруулалтын газар, Тахарын ерөнхий газар. 

Аймаг нийслэл, сум дүүрэг, баг хорооны засаг дарга: Аймаг нийслэл, сум 
дүүрэг, баг хорооны нутаг дэвсгэрт төрийн удирдлагыг тухайн аймаг нийслэл, 
сум дүүрэг, баг хорооны засаг дарга хэрэгжүүлнэ.23 Засаг дарга нь тухайн хурлын 
шийдвэрийг хэрэгжүүлэхийн хамт засаг төрийн төлөөлөгчийн хувьд харьяа нутаг 
дэвсгэртээ хууль тогтоомж, Засгийн газар харьяалах дээд шатныхаа байгууллагын 
шийдвэрийн гүйцэтгэлийг хангах ажлыг Засгийн газар, дээд шатны засаг даргын 
өмнө хариуцна. Засаг дарга нь эрх хэмжээнийхээ хүрээнд хууль тогтоомжид 
нийцсэн, тухайн нутаг дэвсгэртээ үйлчлэх захирамж гаргана. Өдгөө Монгол улсад 
нийслэл-1, аймаг- 21, сум- 329, дүүрэг- 9, баг- 1568, хороо-152 байна24. Гүйцэтгэх 
эрх мэдлийн эдгээр байгууллагуудын захиргааны эрх зүйн үндэс нь Монгол улсын 
үндсэн хууль, Монгол улсын Засгийн газрын тухай хууль, Монгол улсын яамны эрх 
зүйн байдлын тухай хууль, Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай 

20 Загийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 3 дугаар зүйл, ТМ, 2004 
он, №16

21 Загийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйл, ТМ, 2004 
он, №16

22 www.zasag.mn
23 Монгол улсын үндсэн хууль 60 дугаар зүйлийн 60.1
24 https://mn.wikipedia.org/wiki/
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хууль, Монгол улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийн тухай хууль, Хот 
тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хууль болон бусад холбогдох салбар хууль, эрх 
зүйн актууд юм. 

4. Засгийн газрын байгууллагын зарим үүргийг төлөөлөн гүйцэтгэдэг засгийн 
газрын бус байгууллага: Олон нийтийн болон төрийн бус байгууллагын захиргааны 
эрх зүйн байдал өөр өөр боловч ерөнхий үндэс нь Монгол улсын үндсэн хууль, Улс 
төрийн намуудын тухай хууль, Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн эрхийн тухай, Төрийн бус 
байгууллагын тухай хууль болон бусад хууль эрх зүйн актад тусгагджээ. 

Олон нийтийн байгууллага гэж: Оюуны материаллаг болон материаллаг бус 
бусад ашиг сонирхлоо хамгаалах зорилгоор сайн дурын үндсэн дээр нэгдсэн иргэн, 
хуулийн этгээдийн нэгдлийг хэлнэ.25

Төрийн бус байгууллага гэж: Иргэд, төрийн байгууллагаас бусад хуулийн 
этгээдээс нийгмийн болон өөрсдийн ашиг сонирхол, үзэл бодлын үүднээс сайн 
дурын үндсэн дээр байгуулагдан үйл ажиллагаагаа төрөөс хараат бус, өөрийгөө 
удирдах зарчмаар явуулдаг ашгийн төлөө бус байгууллага юм. Төрийн бус 
байгууллагын захиргааны эрх зүйн чадвар нь тухайн байгууллагыг үүсгэн байгуулах 
тухай шийдвэр гарч, дүрмийг батлаж, байгуулснаар үүсч, Захиргааны эрх зүйн 
чадамж нь улсын бүртгэлд бүртгүүлснээр бий болно. 

Төр болон олон нийтийн байгууллага хоорондын харилцаанд захиргааны эрх 
зүйн харилцаа үлэмж байр суурь эзлэнэ. Тухайлбал: Хууль зүйн асуудал эрхлэсэн 
төрийн захиргааны байгууллага олон нийтийн байгууллагын улсын бүртгэлийг 
хэрэгжүүлж, дүрмийн зорилгодоо нийцсэн үйл ажиллагаа явуулж буй эсэхийг хянан 
шалгаж, зөрчил гаргасан тохиолдолд зөрчлөө арилгахыг шаардах, шаардлагатай 
бол тухайн байгууллагыг бүртгэлээс хасах эрхтэй бол, татварын байгууллага олон 
нийтийн байгууллагын санхүүгийн тайлан тэнцлийг хянан шалгах, татвар хураамжийг 
хураан авах эрх эдлэнэ. Түүнчлэн олон нийтийн байгууллагаас эрүүл ахуй, ариун 
цэврийн журам, гал түймэр байгаль орчныг хамгаалах талаарх хууль тогтоомж, 
норм стандартыг сахин биелүүлж байгаад захиргааны хяналтын байгууллагууд 
хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон захиргааны эрх зүйн харилцаа үүснэ.

Мөн үүнээс гадна Засгийн газар нь төрийн гүйцэтгэх байгууллагын тодорхой 
чиг үүргийг холбогдох хууль, түүнд үндэслэсэн Засгийн газрын шийдвэр, 
гэрээний үндсэн дээр Засгийн газрын бус байгууллагад хариуцуулан гүйцэтгүүлж, 
холбогдох зардлыг бүрэн буюу хэсэгчлэн санхүүжүүлж болно. Төрийн гүйцэтгэх 
байгууллагын чиг үүргийг эрхлэн гүйцэтгэж, тэр тухайдаа улсын төсвөөс санхүүжиж 
байгаа байгууллага нь Засгийн газрын шийдвэрийг биелүүлж, уг ажлаа Монгол 
улсын зохих сайдын өмнө хариуцна.26 Ийнхүү эрх бүхий байгууллагаас төрийн 
бус байгууллагад нийтийн захиргааны зарим чиг үүргийг хууль болон гэрээгээр 

25 Ж.Сүхбаатар, Монгол улсын захиргааны эрх зүйн, УБ 2000 он
26 Монгол улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйл
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шилжүүлэн гүйцэтгүүлэх явцад захиргааны эрх зүйн харилцаа үүсэх бөгөөд энэ 
явцад төрийн бус байгууллага нь захиргааны эрх зүйн харилцааны субьект болно.

Монгол улсын хэмжээнд 2010 онд:
•	 Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яам 17 төрийн бус байгууллагатай 

94.0 сая төгрөгийн,
•	 Байгаль, орчин аялал жуулчлалын яам 40 орчим төрийн бус байгууллагад 

134.0 сая төгрөгийн,
•	 Боловсрол, соёл шинжлэх ухааны яам 156.2 сая төгрөгийн,
•	 Эрүүл мэндийн яам 38 иргэний нийгмийн байгууллагуудад 300 сая 

төгрөгийн,
•	 Сангийн яам 4 төрийн бус байгууллагад 38 сая төгрөгийн,
•	 Хүнс, хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам 235.6 сая төгрөгийн 

санхүүжилтийг төрийн бус байгууллагуудад өгч гэрээгээр ажил гүйцэтгүүлсэн 
байна.

Засгийн газрын бус байгууллага захиргааны эрх зүйн субьект болж захиргааны 
байгууллагад хамаарах гол үндэслэл нь тухайн байгууллага төлөөлөн гүйцэтгэж 
буй үүргээ биелүүлэх зорилгоор нийтийн ашиг сонирхолыг илэрхийлэн засагласан 
шийдвэр гаргадаг явдал юм. Засгийн газрын бус байгууллагад эрх зүйн байдлын 
хувьд ямар ч байгууллага \олон нийтийн байгууллага, төрийн бус байгууллага, 
компани г.м\ хамаарсан гэсэн тэдгээр нь: 

 – Гүйцэтгэх эрх мэдлийн байгуулагын тогтолцоонд багтдаггүй
 – Засгийн газрын байгууллагын зарим үүргийг төлөөлөн гүйцэтгэдэг
 – Төлөөлөн гүйцэтгэх үүрэг нь нийтийн эрх зүйн хүрээнд хамаарах
 – Үйл ажиллагаа нь захиргааны актын шинж агуулсан байх27 ёстой.

5. Нийтлэг үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагын захиргаа:
Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага: Аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг бол хуулиар 

тусгайлан олгосон чиг үүрэг, өөрийн удирдлага бүхий засаг захиргаа, нутаг 
дэвсгэр, эдийн засаг, нийгмийн цогцолбор мөн28. Өөрөөр хэлбэл аймаг, нийслэл, 
сум, дүүрэг нь нийтийн эрх зүйн субьект буюу хуулийн этгээд болохыг тодорхойлж 
өгчээ29. Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага бол аймаг, нийслэл, сум, дүүрэгт тухайн 
нутаг дэвсгэрийн иргэдийн төлөөлөгчийн хурал, баг хороонд иргэдийн нийтийн 
хурал, тухайн хурлын хуралдааны чөлөөт цагт түүний тэргүүлэгчид мөн. Нутгийн 
өөрөө удирдах байгууллага тухайн аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг хорооны нутаг 
дэвсгэрийн хэмжээний эдийн засаг, нийгмийн амьдралын асуудлыг бие дааж 
шийдвэрлэхийн хамт улс, дээд шатны нэгжийн чанартай асуудлыг шийдвэрлэхэд 

27 Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс эрхлэн гаргасан цуврал гарын авлага, № 7, 2005 он, 
66-67 хуудас

28 Монгол улсын үндсэн хуулийн 58 дугаар зүйл 
29 Ж.Сүхбаатар, Монгол улсын захиргааны эрх зүй, УБ, 2000 он
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хүн амыг зохион байгуулж оролцуулна30. Хурлын үйл ажиллагааны үндсэн хэлбэр 
нь хуралдаан бөгөөд хэлэлцсэн асуудлаараа тогтоол гаргана. Хурлын тогтоол нь 
хууль тогтоомж, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газар, харьяалах дээд шатны 
байгууллагын шийдвэрт нийцсэн байх ёстой бөгөөд түүнийг тус тусын нутаг дэвсгэрт 
хүчин төгөлдөр дагаж мөрдөнө. Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын захиргааны 
эрх зүйн үндэс нь Монгол улсын үндсэн хууль, Монгол улсын Засаг захиргаа нутаг 
дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль, Хот тосгоны эрх зүйн байдлын 
тухай Монгол улсын хууль, хууль тогтоомжийн бусад актаар тодорхойлогдоно. 
Ийнхүү Нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага болон ИТХ, ИНХ нь нийтийн ашиг 
сонирхолыг илэрхийлсэн засагласан шийдвэр гаргадаг шинжээрээ захиргааны эрх 
зүйн харилцааны оролцогч болно.

Захиргааны эрх зүйд нийтлэг үйлчилгээ үзүүлдэг сургууль, эмнэлэг, холбоо 
харилцаа, эрчим хүчний болон шашны зэрэг байгууллагуудын захиргааны эрх 
зүйн харилцаанд оролцох үндэс нь Монгол улсын үндсэн хуулиас гадна тухайн 
харилцааг зохицуулсан боловсрол, эрүүл мэнд, харилцаа холбооны, сүм хийдийн 
эрх зүйн байдлын зэрэг тус тусын хууль тогтоомжуудаар зохицуулагддаг. Эдгээр 
байгууллагуудын нийтийн ашиг сонирхолыг илэрхийлэн гадагш чиглэсэн, заавал 
биелэгдэх шинжтэй захиргааны акт нь тухайн байгууллагыг, актын хүрээнд 
захиргааны эрх зүйн харилцаанд оролцогч болгодог. 

1.3	 ЗАХИРГААНЫ	ШИЙДВЭР,	ТҮҮНИЙ	ТӨРӨЛ

Захиргааны байгууллага нь дараах үйл ажиллагааны хэлбэрийг сонгон 
хэрэглэнэ.
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улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль, Хот 

тосгоны эрх зүйн байдлын тухай Монгол улсын хууль, хууль тогтоомжийн бусад 

актаар тодорхойлогдоно. Ийнхүү Нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага болон 

ИТХ, ИНХ нь нийтийн ашиг сонирхолыг илэрхийлсэн засагласан шийдвэр гаргадаг 

шинжээрээ захиргааны эрх зүйн харилцааны оролцогч болно. 

 Захиргааны эрх зүйд нийтлэг үйлчилгээ үзүүлдэг сургууль, эмнэлэг, холбоо 

харилцаа, эрчим хүчний болон шашны зэрэг байгууллагуудын захиргааны эрх зүйн 

харилцаанд оролцох үндэс нь Монгол улсын үндсэн хуулиас гадна тухайн 

харилцааг зохицуулсан боловсрол, эрүүл мэнд, харилцаа холбооны, сүм хийдийн 

эрх зүйн байдлын зэрэг тус тусын хууль тогтоомжуудаар зохицуулагддаг. Эдгээр 

байгууллагуудын нийтийн ашиг сонирхолыг илэрхийлэн гадагш чиглэсэн, заавал 

биелэгдэх шинжтэй захиргааны акт нь тухайн байгууллагыг, актын хүрээнд 

захиргааны эрх зүйн харилцаанд оролцогч болгодог.  

 

1.3 Захиргааны шийдвэр, түүний төрөл 
Захиргааны байгууллага нь дараах үйл ажиллагааны хэлбэрийг сонгон хэрэглэнэ. 

 

 
Захиргааны ерөнхий хуульд заасан захиргааны үйл ажиллагааны хэлбэрийг 

сонгон хэрэглэх боломжгүй тохиолдолд захиргааны байгууллага захиргааны үйл 

ажиллагааны өөр бусад хэлбэрийг өөрөө тогтооно. Захиргааны шийдвэр гаргах 

Захиргааны үйл 
ажиллагааны 

хэлбэр

Захиргааны акт

Захиргааны 
гэрээ

Захиргааны хэм 
хэмжээний акт

Захиргааны ерөнхий хуульд заасан захиргааны үйл ажиллагааны хэлбэрийг 
сонгон хэрэглэх боломжгүй тохиолдолд захиргааны байгууллага захиргааны үйл 
ажиллагааны өөр бусад хэлбэрийг өөрөө тогтооно. Захиргааны шийдвэр гаргах 

30 Монгол улсын үндсэн хуулийн 62 дугаар зүйл
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ажиллагаа гэж захиргааны акт гаргах, захиргааны гэрээ байгуулах, захиргааны хэм 
хэмжээний акт гаргахтай холбогдсон ажиллагааг ойлгоно31.

Захиргааны акт: Захиргааны акт нь 19 дүгээр зууны үеийн захиргааны эрх 
зүйн шинжлэх ухааны бүтээл32 бөгөөд. Германы эрдэмтэн Otto Mayer-ын үзсэнээр 
захиргааны акт нь эрх зүйт төрийн шаардлагын дагуу иргэдээс төртэй харилцахад 
тэдний эрхийн аюулгүй байдлыг хангахад чиглэдэг бөгөөд түүнийг батлан гаргаж 
хэрэгжүүлэх нь гагцхүү эрх зүйн хэм хэмжээгээр тодорхойлогдсон ба хязгаарлагдсан 
тийм орчинг иргэний хувьд бүрдүүлж өгдөг нийтийн захиргааны түгээмэл 
хэрэгслүүр юм33. Захиргааны актын үндсэн чиг үүрэг нь хуулийг хэрэгжүүлэхэд 
чиглэдэг. Хууль ерөнхий хийсвэр зохицуулалтыг агуулдаг байхад захиргааны акт 
хуулийг амьдралын яг тухайн нэг тохиолдолд хэрэгжүүлж гардгаараа онцлогтой. 
Иймд захиргааны акт нь хурдан шуурхай нөлөөлөл бүхий, төрийн албадлагын 
аргаар гүйцэтгэл нь хангагдсан, нэг талын хүсэл зоригийг илэрхийлсэн захиргааны 
захирамжилсан үйл ажиллагааны хэлбэр юм. 

Захиргааны акт гэж захиргааны байгууллагаас тодорхой нэг тохиолдлыг 
зохицуулахаар нийтийн эрх зүйн хүрээнд гадагш чиглэсэн, эрх зүйн шууд 
үр дагавар бий болгосон амаар, бичгээр гаргасан захирамжилсан шийдвэр 
болон үйл ажиллагааг ойлгоно.

Захирамжилсан үйл ажиллагаа гэж хориглосон, зөвшөөрсөн, журамласан, 
тогтоосон эсхүл татгалзсан үйлдэл, эс үйлдэхүйг ойлгоно34. Захиргааны акт нь 
дараахь үндсэн шинжийг өөртөө агуулах бөгөөд түүний аль нэг байхгүй бол түүнийг 
захиргааны актад тооцдоггүй байна. Үүнд:

 ¾ Захиргааны акт нь ямар нэгэн захиргааны байгууллага, албан тушаалтнаас 
гарсан байх ёстой.

 ¾  Захиргааны акт нь захирамжилсан шийдвэр болон нэг удаагийн 
захирамжилсан үйл ажиллагаа мөн.

 ¾ Захиргааны акт нь зохицуулах үүрэгтэй.
 ¾ Захиргааны актын зохицуулалт нь нийтийн эрх зүйн хүрээнд үүснэ.
 ¾ Захиргааны акт нь тодорхой нэг тохиолдлыг зохицуулна.
 ¾ Захиргааны акт нь гадагш нөлөөлөл бүхий байна.

Захиргааны байгууллага: ЗХХШТхуулийн 4.1-д захиргааны байгууллагад 
хамаарах субьектыг жагсаан тоочсон байдаг. Энд захиргааны байгууллага болон 

31 Захиргааны ерөний хууль, ТМ, 2015 он
32 Захиргааны актын тухай ойлголт анхны францын (acte administrative) гэсэн нэр 

томьёоноос гаралтай хэмээн үздэг. 
33 П.Одгэрэл, Захиргааны эрх зүйн ерөнхий анги, 2008 он
34 Захиргааны ерөнхий хууль, ТМ 2015
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албан тушаалтан гэсэн хоёр нэр томьёо яригдаж байгаа бөгөөд албан тушаалтан 
нь захиргааны байгууллагыг төлөөлж эрх зүйн харилцаанд оролцдог. Захиргааны 
байгууллага гэдэгт захиргааны эрх зүйн хэм хэмжээний үндсэн дээр захиргааны чиг 
үүрэг (тусгай эрхийг)-ийг хэрэгжүүлдэг, гадагш хандсан шийдвэр гаргах чадамжтай 
захиргааны этгээд болох байгууллагыг ойлгоно. Өөрөөр хэлбэл захиргааны чиг 
үүргийг хэрэгжүүлж, захирамжилсан шийдвэр гаргаж буй бүхэн орно. Тэдгээр нь 
ерөнхийдөө өөрт оногдсон чиг үүрэгтэй, түүнийхээ үр дагаварыг хариуцдаг, өөрийн 
нэрийн өмнөөс эрх зүйн харилцаанд оролцдог бие даасан зохион байгуулалтын 
бүтэц бүхий нэгдэл мөн юм. 

Хувийн эрх зүйн хуулийн этгээд нь анхнаасаа тусгай эрх эдэлж, төрийн 
чиг үүргийг биелүүлэхэд зориулагдаагүй учраас нийтийн захиргаанд хамаарч 
захиргааны байгууллага болохгүй. Гэхдээ хувийн эрх зүйн хуулийн этгээд нь 
захиргааны байгууллагын чиг үүргийг хууль буюу нийтийн эрх зүйн гэрээний 
үндсэн дээр шилжүүлэн авсан бол уг үүргийг биелүүлэхэд шаардлагатай тусгай эрх 
уг этгээдэд мөн шилжинэ. Ингэхдээ шилжүүлэн авсан эрх хэмжээнийхээ хүрээнд 
нэг талын захирамжилсан шийдвэр гаргаж болдог учир зөвхөн тэр хэсгээр нь уг 
этгээдийг захиргааны байгууллагад тооцдог.

Захирамжилсан арга хэмжээ: Захирамжилсан арга хэмжээ гэдэгт захирамжилсан 
шийдвэр болон захирамжилсан үйл ажиллагааг хамруулан ойлгох бөгөөд энэ нь 
тодорхой зорилгод чиглэсэн зан үйлийн горим юм. Захирамжилсан гэдэг шинж 
нь төрийн эрх мэдлийг зөвхөн нэг тал болох захиргааны этгээдээс хэрэгжүүлснээр 
илэрдэг. Өөрөөр хэлбэл захирамжилсан гэдэг нь захиргааны байгууллагын 
шийдвэр, үйл ажиллагаа нь бусад этгээдийн хүсэл зоригоос үл хамаарна гэсэн үг 
юм.

Жишээ нь: Сумын засаг дарга А нь иргэн Н-д зохих зөвшөөрөлгүйгээр газар 
эзэмшсэн тул уг газрыг чөлөөлөх шийдвэрийг гаргасан байна. Засаг даргын 
энэ шийдвэр нь зөвхөн захиргааны байгууллагын хүсэл зоригийг илэрхийлсэн 
бөгөөд иргэн Н хүлээн зөвшөөрөх эсэхээс үл хамааран шууд эрх зүйн үр 
дагавар үүсэх учир захирамжилсан арга хэмжээ юм. 

Захирамжилсан шийдвэр гэдэгт захиргаанаас бусдын хүсэл зоригийг хөндсөн 
бүх хэлбэрийг ойлгодог. Тухайлбал захиран тушаасан арга хэмжээ, тогтоосон арга 
хэмжээ, нотлох арга хэмжээ, зөвшөөрсөн арга хэмжээ, буулт хийсэн арга хэмжээ, 
шийдвэрлэсэн арга хэмжээ гэхчлэн дандаа нэг талын хүсэл зоригийг илэрхийлнэ. 
Захирамжилсан арга хэмжээ нь зөвхөн амаар болон бичгээр бус ямар нэгэн дохио 
тэмдэг, биеийн хөдөлгөөнөөр (эрх зүйн үр дагавартай) илэрч болдог. 
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Жишээ нь: Замын цагдаагийн дохиогоор зорчигчид хөдөлдөг. Энэ дохиогоор 
замын хөдөлгөөнд оролцогчдыг авто машинаа зогсоохыг шаардсан байж 
болно. Үүнийг биеийн хөдөлгөөнөөр илэрхийлж буй захирамжилсан арга 
хэмжээ буюу захиргааны акт гэж үзнэ.

Энэ нь хуульд заасан буюу хуулиар хамгаалагдсан эрх зүйн үр дагавартай байх 
ёстой. 

Эс үйлдэхүй гэж иргэн, хуулийн этгээдээс эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлоо 
хэрэгжүүлэх, хамгаалуулахаар гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх үүргээ 
захиргааны байгууллага хуульд заасан хугацаанд биелүүлээгүй, эсхүл шийдвэрлэхгүй 
орхигдуулсныг ойлгоно35. Эс үйлдэхүй нь мөн чанараараа захиргааны акт биш юм36. 
Учир нь захиргааны байгууллага ямар нэгэн байдлаар (тодорхой үйлдлээр) хүсэл 
зоригоо илэрхийлж байж эрх зүйн харилцаа үүсэх ёстой. Гэхдээ хуульд тусгайлан 
захиргааны байгууллагын эс үйлдэхүйг тухайн тохиолдолд эрх зүйн үр дагавар 
үүсгэхээр тусгаж өгсөн тохиолдолд эрх зүйн харилцаа үүссэнд тооцож болно. Иймд 
захиргааны байгууллагын эс үйлдэхүй нь захирамжилсан үйл ажиллагааны нэг 
хэсэг бөгөөд захиргааны акт эс үйлдэхүйгээр илэрч болно.

Зохицуулалт: Захиргааны байгууллагын захирамжилсан арга хэмжээ нь ямар 
нэгэн асуудлыг шийдэж байгаа буюу тохиолдлыг зохицуулж байгаа бол түүнийг 
захиргааны актад хамааруулна. Зохицуулалт гэдэг нь олон утгатай. ЗХХШТХуульд 
зааснаас харахад зохицуулалт нь үйл ажиллагаа бус харин зөвхөн эцсийн 
бүтээгдэхүүн, өөрөө хэлбэл тухайн асуудлыг шийдвэрлэгдсэн үйл ажиллагаа 
хэмээн ойлгож болно. Захирамжилсан шийдвэр буюу арга хэмжээн дэх захиргааны 
байгууллагын хүсэл зоригийн илэрхийлэл нь эрх зүйн тодорхой үр дагаварт чиглэж 
байвал үүнийг зохицуулах ач холбогдолтойд тооцно. Өөрөөр хэлбэл ямар нэг 
арга хэмжээ нь эрх зүйн үр дагавар үүсгэж баймаар зохицуулалт болно. Энэхүү 
үүссэн эрх зүйн үр дагавар нь хандсан этгээддээ шууд хамааралтай байх ёстой. 
Зохицуулалт нь захиргааны актын захирамжилсан хэсэгт агуулагдаж байдаг.

Нийтийн эрх зүйн хүрээнд: Захирамжилсан арга хэмжээг эрх зүйн ямар хүрээ 
салбарт хэрэглэж байгааг тогтоох нь захиргааны актын хувьд чухал ач холбогдолтой. 
Учир нь захиргааны актын нэг үндсэн шинж нь зөвхөн нийтийн эрх зүйн хүрээнд 
үйлчилдэгт оршино. Өөрөөр хэлбэл захиргааны үйл ажиллагаа зөвхөн нийтийн эрх 
зүйн хэм хэмжээнд тусгагдсан эрх, үүргийг хэрэгжүүлж, нийтийн эрх зүйн харилцааг 
үүсгэж хэмээн захиргааны актад тооцогдоно. Захиргааны үйл ажиллагаа нийтийн 
эрх зүйн хүрээнд багтах эсэх нь тухайн үйл ажиллагааны үр дагавар эрх зүйн ямар 
салбарт гарч байгаагаар бус харин байгууллага ямар эрх зүйн хэм хэмжээний 

35 Захиргааны ерөнхий хууль, 2015
36 П.Одгэрэл, Захиргааны эрх зүйн ерөнхий анги, 2008 он 162 дугаар тал
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дагуу харилцаанд орж байгаагаар нь тодорхойлогдоно. Тухайн үйл ажиллагаа 
захирамжилсан шинжийг агуулж байвал уг харилцаа нийтийн эрх зүйд хамаарна. 
Захиргааны акт захирамжилсан болон нийтийн эрх зүйн хүрээнд гэсэн шинжүүд 
шууд харилцан холбоотой байдаг.

Тодорхой нэг тохиолдол: Захиргааны актыг зөвхөн тухайн асуудлыг шийдвэрлэх 
буюу тодорхой нэг тохиолдолдыг зохицуулахаар гаргадаг. Энэ шинж нь уг актыг 
нийтээр дагаж мөрдөх эрх зүйн хэм хэмжээнээс ялгаж өгдөг. Эрх зүйн хэм хэмжээгээр 
дахин давтан зохицуулдаг бол, захиргааны актаар зөвхөн тухайн тохиолдолыг 
зохицуулдагаараа ялгаатай. Захиргааны байгууллагын зохицуулалт дараах хоёр 
шинжийг агуулж байвал тодорхой нэг тохиолдолыг зохицуулсанд тооцно. 

Нэгдүгээрт. Яг тодорхой буюу тухайн үед тодорхойлж болохуйц тооны этгээдэд 
хандсан байна. Тодорхой тооны этгээд гэдэгт захиргааны актанд хаяглагдсан 
этгээдүүдийг нэрлэсэн байхыг ойлгоно. Харин тодорхойлж болохуйц гэдэгт 
захиргааны актанд хандсан этгээдүүдээ шууд нэрлэж заагаагүй бөгөөд харин 
тодорхой нийтлэг шинжээр нь тухайн агшинд тодорхойлж болохуйц хязгаарлагдмал 
тооны этгээдүүдийг ойлгоно. Өөрөөр хэлбэл захиргааны акт нь үйлчлэх нутаг 
дэвсгэрийнхээ хүн бүхэнд зориулагдаагүй гэсэн үг юм. Жишээ нь: Төрийн өмчийн 
хорооноос төрийн өмчийн засгийн газрын 5 дугаар байрыг ашиглагчдад хандан 
байр чөлөөлөх шийдвэр гаргасан байна. Энэ шийдвэрийг тухайн байрыг ашиглаж 
буй тодорхойлж болохуйц этгээдүүдэд хандсан хэмээн үзнэ. 

Хоёрдугаарт. Яг тухайн нэг тохиолдолыг зохицуулсан байхыг ойлгоно. Өөрөөр 
хэлбэл тодорхой тооны этгээдэд хандсан бөгөөд тодорхой асуудлыг шийдэхэд шууд 
чиглэсэн байвал тухайлсан зохицуулалт гэнэ. Жишээ нь иргэн А наадмын дараа 
7 сарын 15-нд тарвага агнахыг хүсэж сумын засаг даргад хандсан байна. Засаг 
дарга ан агнуурын тухай хуулийн 13.1.4-т заасны дагуу агнах хугацаа болоогүй гэж 
зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан. Үүнд зохицуулах зүйл нь өргөн утгаараа нийтийн 
захиргаа, иргэн А хоёрын харилцаа буюу шууд зүйлийн хувьд иргэн А-ийн тавьсан 
хүсэлт бөгөөд нэг удаагийн шинжтэй болно. Иймд Засаг даргын зөвшөөрөл 
олгохоос татгалзсан шийдвэр нь захиргааны акт болно. Дээрхээс үзэхэд захиргааны 
акт нь тухайн тохиолдолыг зохицуулсан, нэг буюу тодорхой хэдэн этгээдэд чиглэсэн 
байна.

Гадагш чиглэсэн: Захиргааны актын энэхүү шинжийг ЗХХШТХуулийн 4.2-т 
“....байгууллагын зөвхөн гадагш (бусдаас) дагаж мөрдөх буюу заавал биелүүлэх 
захиргааны акт нь захиргааны хэргийн шүүхэд хамаарна” гэж зааснаас харахад 
захиргааны актын бас нэг гол шинж бол гадагш чиглэсэн эрх зүйн нөлөөлөлтэй 
байх явдал юм. Гадагш чиглэсэн гэдэг нь байгууллагын дотоод хүрээндээ биш харин 
“гуравдагч” гэж болох иргэд, байгууллагад холбогдолтой буюу тэдгээрийн эрх 
ашиг, сонирхолыг хөндсөн, түүний дотор тэдгээрт эрх олгосон, үүрэг хүлээсэн акт, 
үйл ажиллагааг хамаардаг. Захиргааны байгууллагын өөрийн дотоод зохицуулалт 
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бүхий акт, үйл ажиллагаа нь шүүхийн хяналтанд хамаардаггүй. Энэ нь дотогш 
чиглэсэн төрийн албаны чиг үүргийн хүрээн дэх харилцаанд байгаа нэгж, этгээдэд 
өөрийн бие даасан субьектив эрх байдаггүйтэй холбоотой. Тухайбал: Байгууллагын 
удирдлага нь доод нэгж, албан тушаалтандаа чиг үүргийнх нь хүрээнд зааварчлага 
гаргасан эрх зүйн акт нь захиргааны захирамжилсан актад тооцогдохгүй. Харин 
доод шатны албан тушаалтныхаа иргэний хувьд эдлэх эрх, эрх чөлөө хууль ёсны 
ашиг сонирхолыг хөндөж гаргасан акт нь захиргааны актад тооцогдоно. 

Жишээ нь: Сургуулийн захирал Ж тус сургуулийн багш А.Г нарыг Завхан аймаг 
дахь тус сургуулийн харьяа сургуулийн төгсөлтийн улсын шалгалтын комисст 
14 хоног ажиллуулахаар томилж тушаал гаргасан байна. Энэхүү тушаал нь 
тухайн байгууллагын удирдлагаас ажилтнууддаа чиг үүргийнх нь хүрээнд ажил 
үүргийн хувиарлалт хийж буй дотогш чиглэсэн үйл ажиллагаа тул Захиргааны 
хэргийн шүүхийн хяналтанд орохгүй (захиргааны акт биш). Харин багш Г нэг 
насны нярай хүүхэдтэй учир хөдөө томилолтоор удаан явж чадахгүй хэмээн 
уг тушаалыг биелүүлэхээс татгалзсан байна. Учир нь хөдөлмөрийн тухай 
хуулийн 102.1-д нярай хүүхэдтэй эхийг өөрийг нь зөвшөөрөөгүй тохиолдолд 
томилолтоор явуулахыг хориглодог. Иймд багш Г-ийн хувьд дээрх хуульд 
заасан эрхийг зөрчсөн тул захирлын шийдвэрийг гадагш чиглэсэн хэмээн үзэж 
захиргааны актад тооцож маргаан гарсан тохиолдолд захиргааны хэргийн 
шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

Захиргааны актад тавигдах шаардлага: 
 9 Акт нь Монгол улсын үндсэн хууль бусад хууль, олон улсын гэрээний 

заалттай харшилдсан байж болохгүй
 9 Акт нь захиргааны байгууллага, албан тушаалтны эрх хэмжээний хүрээнд 

зөвхөн хуульд үндэслэн, түүнд нийцүүлэн гарч байх ёстой
 9 Акт нь иргэн, олон нийтийн болон бусад байгууллагын эрх, хууль ёсны 

ашиг сонирхолыг хязгаарлах, зөрчих ёсгүй
 9 Актыг бэлтгэх, хэлэлцэх, батлан гаргах талаар тогтоогдсон журмыг хатуу 

мөрдөж сахин биелүүлнэ. 
 9 Акт нь гүйцэтгэх эрх мэдлийн дээд шатны байгууллагын эрх зүйн актад 

захирагдаж, түүний биелэлтийг үр нөлөөтэй зохион байгуулж хэрэгжүүлэх 
хөшүүрэг болгон ашиглахад чиглэгдэнэ. 

 9 Эрх зүйн актын зорилт, түүгээр зохицуулагдах нийгмийн харилцаа, 
хамрах хүрээ, түүнд оролцогчдоос удирдлага болгох эрх, үүрэг зөрчигдсөн 
тохиолдолд ямар хуулийн аль заалтыг удирдлага болгох, хүлээлгэх 
хариуцлагын төрөл, хэмжээг тодорхой заасан байвал зохино.

 9 Акт нь агуулгын хувьд тодорхой, нэр оновчтой зөв, найруулга, үг үсгийн 
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алдаагүй, нэг томьёогоор өөр өөр ойлголтыг илэрхийлээгүй байх, нэр 
томьёог үндсэн болон нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн утгаар хэрэглэсэн байх 
ёстой. Мөн захиргааны акт нь гаргаж байгаа байгууллагын нэр, хаяг, он, 
сар, өдөр, дугаар, оноосон нэр, эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны 
гарын үсэг, тамга тэмдгээр нотлогдсон байх ёстой. Эдгээр шаардлагыг 
бүрэн хангах нь тухайн захиргааны акт хууль зүйн үндэслэлтэй, үр нөлөөтэй 
хэрэгжих зайлшгүй нөхцөл нь болно.

 9 Эцэст нь акт нь биелэгдэх баталгаатай байхын зэрэгцээ шаардлагатай бол 
төрийн албадлага хэрэглэх боломжоор хангагдана37.

Захиргааны актын төрөл: Захиргааны актаар олон төрлийн захиргааны 
байгууллагаас нийгмийн бараг бүх салбарт янз бүрийн онцлог шинж бүхий ялгаатай 
харилцааг зохицуулдаг. Иймд захиргааны акт нь агуулга болон илрэх хэлбэрийн 
хувь харилцан адилгүй байж болох бөгөөд түүнийг олон янзын шалгуураар ангилан 
төрөлжүүлж болдог. 

1. Захиргааны актыг илрэх \гадаад\ хэлбэрээр нь 
 ¾ Бичгээр
 ¾ Амаар
 ¾ Бусад (үйлдэлээр, цахимаар, техник хэрэгслийн тусламжтай) гаргаж 

болно38.
Захиргаанаас өдөр тутмын харилцаандаа ихэнхдээ захиргааны актын бичмэл 

хэлбэрийг хэрэглэж заншсан бөгөөд бичмэл акт нь эрх бүхий байгууллагаас баталсан, 
тогтсон загвартай байх бөгөөд түүнийг хэрэглэх журмыг эрх зүйн хэм хэмжээнд 
тусгаж өгсөн байдаг. Түүнд батлан гаргаж буй байгууллагын нэр хаяг, тодорхой 
байх, эрх бүхий албан тушаалтны нэр, гарын үсэг зурж, тамга тэмдэг дарагдаж 
баталгаажсан байх, захиргааны актын нэр он сар өдөр, дугаарыг тодорхой заасан 
байх, захиргааны акт хаяглагдсан этгээд нь хувь хүн бол-эцэг эхийн нэр, өөрийн 
нэр хаяг, холбоо барих мэдээлэл, хуулийн этгээд бол-түүний нэр хаяг бүртгэлийн 
дугаар, холбоо барих мэдээлэл, хуулийн этгээдийн эрхгүй бусад этгээд бол-түүний 
төлөөлөгч нар хаяг, холбоо барих мэдээлэл, акт гаргах бодит нөхцөл байдал, хууль 
зүйн үндэслэл, актыг хүлээн зөвшөөрөхгүй тохиолдолд гомдол гаргах хугацаа болон 
хандан гаргах этгээдийг заах зэрэг шаардлагууд тавигдана.

Дараах тохиолдолд захиргааны актыг амаар, эсхүл бичмэл бус хэлбэрээр 
гаргаж болно. 

•	 Захиргааны актыг хойшлуулашгүй гаргах шаардлагатай бол
•	 Хууль захиргааны хэм хэмжээний актад тодорхой хэлбэрийг заасан бол
•	 Эрх зүйн ялимгүй үр дагавар бүхий асуудлыг шийдвэрлэх бол

37 Ханнс-Зайделийн Сан, Эрх зүйн боловсрол академи “ Захиргааны эрх зүй, Захиргааны 
хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны үндсэн ойлголтууд”, УБ, 2003 он

38 Захиргааны ерөнхий хууль ТМ 2015
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•	 Захиргааны актыг бичгээр гаргах боломжгүй, эсхүл тохиромжгүй бол
Эрх хууль ёсны ашиг сонирхол нь хөндөгдсөн этгээдээс шаардвал захиргааны 

байгууллага амаар эсхүл бичмэл бус хэлбэрээр гаргасан захиргааны актыг бичгээр 
баталгаажуулж болно39. Захиргааны акт аман хэлбэрээр гарах нь практикт тийм 
ч түгээмэл биш байдаг. Тухайлбал хууль бус үйл ажиллагааг сурталчилсан хурал, 
цуглааны үед түүнийг нэн даруй тарахыг шаардсан эрх бүхий этгээдийн аман 
шийдвэр нь нэн даруй биелэгдэх ёстой. 

Бусад арга хэлбэрээр илрэх захиргааны акт гэдгийн хувьд тухайлбал замын 
хөдөлгөөн зохицуулсан цагдаагийн биеийн хөдөлгөөн, замын гэрлэн дохио, мөн 
техник хэрэгсэлээр дамжуулан гаргасан захиргааны хүсэл зоригийн илэрхийлэл нь 
заавал биелүүлэх үүрэг бүхий захиргааны акт болдог.

Жишээ: Банкны дансаар гүйлгээ хийхэд холбогдох татвар нь тусгай программаар 
бодогдож гардаг. Энэхүү татвар авсан шийдвэр нь хувь хүн, хуулийн этгээдийн 
эрх, ашиг сонирхолыг хөндсөн утгаараа захиргааны актад тооцогдоно.

2. Захиргааны актыг зохицуулалтын агуулгаар нь 
 ¾ Захиран тушаасан
 ¾ Хэлбэржүүлсэн 
 ¾ Тогтоосон захиргааны акт хэмээн ангилж болно. 

Захиран тушаасан захиргааны акт нь захирамжилсан, хориглосон эсвэл 
тодорхой зан үйлийн горимыг (хийх, тэвчих эсвэл болих) үүрэг болгосон агуулгатай 
байдаг. Жишээ: Монгол улсын нутаг дэвсгэрт тодорхой хугацаагаар тарвага агнахыг 
хориглосон байгаль орчны яамны Сайдын тушаал. 

Эрх зүйн хувьд хэлбэржүүлсэн захиргааны акт нь ямар нэг тодорхой эрх 
зүйн харилцааг үүсгэсэн, өөрчилсөн, эсвэл үгүйсгэсэн агуулгатай. Жишээ: Төрийн 
албан хаагчийг томилох, оюутныг сургуульд элсүүлэх... Энэхүү захиргааны акт 
нь мөн хувийн эрх зүйн харилцаатай холбоотой байж болдог. Жишээ: Тодорхой 
тохиолдолд захиргааны үйл ажиллагаанд хувийн эрх зүйн гэрээ (зээлийн гэрээ) 
хэрэглэхийг зөвшөөрч захиргааны акт гаргах гэх мэт.

Тогтоосон захиргааны акт нь ямар нэгэн этгээдэд эрх зүйн ач холбогдол бүхий 
шинж чанар эсвэл эрхийг нь бататган тогтоож өгсөн байдаг. Уг захиргааны актын 
зохицуулалт хуулинд урьдчилан тусгасан эрх зүйн үр дагаварыг тухайн тохиолдолд 
нарийвчлан хэрэглэдэг. Энэ захиргааны актын хувьд ямар нэгэн гүйцэтгэл 
шаарддаггүй. Жишээ: Иргэний харьяалалыг тогтоох, үл хөдлөх хөрөнгө өмчлөх 
эрхийг баталгаажуулах. 

39 Захиргааны ерөнхий хууль, 41 дүгээр зүйл, 
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3. Захиргааны актыг үзүүлж буй эрх зүйн нөлөөллөөр нь
 ¾ Эерэг 
 ¾ Сөрөг
 ¾ Холимог
 ¾ Гуравдагч этгээдэд нөлөөлөл бүхий захиргааны акт хэмээн ангилдаг.

Эерэг нөлөөлөлтэй захиргааны акт нь ямар нэгэн эрх, эсвэл эрх зүйн ач 
холбогдол бүхий ашигтай талыг иргэдийн хувьд үүсгэх, эсвэл баталгаажуулж өгсөн 
байдаг. Жишээ: Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох, тодорхой нөхцөлд татвараас 
хөнгөлөх чөлөөлөх.

Сөрөг нөлөөлөлтэй захиргааны акт нь тухайн харилцаанд оролцож буй 
этгээдийн эрх ашиг сонирхолд харшаар нөлөөлдөг. Тухайлбал тэдгээрийн эрхэд 
халдах, ямар нэгэн хөнгөлөлт бүхий зүйлээс татгалзах зэргээр илэрдэг. Жишээ: 
Төрийн албанаас халах, ямар нэгэн зөвшөөрөл олгохоос татгалзах, сургалтын 
тэтгэмж олгохоос татгалзах.

Холимог нөлөөлөлтэй захиргааны акт нь тухайн нэгэн этгээдэд тодорхой 
нөхцөлд (эерэг) хөнгөлөлт үзүүлсэн болон (сөрөг) хүндрүүлсэн байж болдог. 
Өөрөөр хэлбэл захиргааны актаар ямар нэгэн зөвшөөрөл олгохдоо тодорхой 
болзол тавьж түүнийг биелүүлэхийг үүрэг болгосон байж болно. Жишээ: Барилга 
барих зөвшөөрөл олгохдоо заавал авто машины зогсоолыг давхар шийдвэрлэх 
үүрэг өгөх. 

Захиргааны акт нь зөвхөн хаяглагдсан этгээдүүдээр зогсохгүй мөн гадагш 
гуравдагч этгээдэд эрх зүйн нөлөөллийг үзүүлж болно. Үүнийг гуравдагч этгээдэд 
нөлөөлөл бүхий захиргааны акт гэнэ. Томоохон төслүүдэд зөвшөөрөл олгосон 
шийдвэр ихэнхдээ гуравдагч этгээдийн эрх ашгийг хөнддөг. Тухайн үйлдвэрийн 
үйл ажиллагаа хүрээлэн буй орчинд сөргөөр нөлөөлж буй тохиолдолд тухайлбал 
газрын хөрсний бохирдол, дуу чимээ гэх мэтээр иргэдэд сөргөөр нөлөөлдөг.

4. Захиргааны актыг зохицуулах зүйлээр нь 
 ¾ Эрх зүйн субьекттэй холбоотой
 ¾ Эд юмстай холбоотой захиргааны акт хэмээн ангилдаг.

Эрх зүйн субьект ба эд юмстай холбоотой зохицуулалтын хоорондын ялгаа нь 
захиргааны актын хандсан зүйлийн эрх зүйн шинж дээр үндэслэдэг. 

Субьекттэй холбоотой захиргааны акт нь субьектүүдийн эрх зүйн байдлын эсвэл 
тэдгээрийн хоорондын харилцааг шууд зохицуулдаг. Жишээ: Замын хөдөлгөөнийг 
хориглосон шийдвэр нь замын хөдөлгөөнд оролцогчдод зориулагддаг, иргэдийн 
шилжилт хөдөлгөөн хаягийг бүртгэх гэх мэт.

Эд юмстай холбоотой захиргааны акт нь тухайн тохиолдлыг шийдвэрлэх шинжтэй 
байдаг бөгөөд зохицуулах зүйлс нь ямар нэг этгээдэд харьяалагдаж буй нийтийн эд 
юмстай холбоотой байдаг. Жишээ: Барилгын зөвшөөрөл олгох, зөвшөөрөлгүйгээр 
газар эзэмшиж буй иргэнд уг газраа чөлөөлөхийг шаардсан шийдвэр.
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5. Захиргааны актыг зохицуулалтын шинжээр нь 
 ¾ Хэм хэмжээний акт
 ¾ Хэм хэмжээний бус акт
 ¾ Холимог акт гэж ангилдаг40.

Нийгмийн тодорхой төрлийн харилцааг олон удаа давтан зохицуулахад 
чиглэсэн зан үйлийн журмыг агуулсан бол тэр нь эрх зүйн хэм хэмжээний акт юм. 
Гэхдээ хэм хэмжээний акт нь өмнө нэгэнт тогтоосон хэм хэмжээг хуулбарлах бус 
харин түүнийг нарийвчлан тодруулах эсхүл өөрчлөх замаар шинэ журам тогтоодог. 
Хэм хэмжээний актын дийлэнх хэсгийг төрийн захиргааны байгууллага тогтоол, 
журам, зааврын хэлбэрээр гаргана. 

Хэм хэмжээний бус акт нь нэг удаагийн, гармагц биелэх, хууль хэрэглэх, хууль 
хамгаалах шинжтэй эрх зүйн харилцааг үүсгэх, өөрчлөх, дуусгавар болгоход шууд 
чиглэгдсэн байна.

Хэм хэмжээний ба хэм хэмжээний бус актын шинжийг зэрэг агуулж байдаг 
захиргааны акт гаргаж болох бөгөөд энэхүү актыг холимог акт гэнэ. Ийм акт 
нь субъектын дагаж мөрдөх зан үйлийн горимыг тогтоож, нийгмийн харилцааг 
зохицуулахын зэрэгцээ түүнд ямар нэг тодорхой асуудлыг тухайн цаг үед нь 
шийдвэрлэсэн нэг бүрчилсэн заалтууд бас ордог.

6. Захиргааны актыг үйлчлэх буюу зохицуулах хугацаагаар нь 
 ¾ Нэг удаагийн 
 ¾ Үргэлжилсэн зохицуулалт бүхий акт хэмээн ангилдаг. 

Тухайн агшины зохицуулалт бүхий захиргааны акт зөвхөн тухайн цаг үед 
үйлчлээд дуусдаг ба үргэлжилсэн нөлөөлөл байдаггүй. Жишээ: Замын цагдаа нь 
хөдөлгөөнд оролцогч В-д хандсан хөдөлгөөнөө зогсоо гэсэн дохио өгвөл зогссоноор 
уг акт үйлчилж дуусдаг. Иймд нэг удаагийн зохицуулалт бүхий захиргааны акт юм. 

Зохицуулалтын үйлчлэл нь зөвхөн тухайн агшинаар дуусахгүй цаашид 
үргэлжилж байвал тухайн захиргааны актыг үргэлжилсэн зохицуулалт бүхий гэдэг. 
Жишээ нь: Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын тушаалаар Б-г 
ахлах шийдвэр гүйцэтгэгчээр хугацаагүй томилсон байна. Энэ нь үргэлжилсэн 
зохицуулалт бүхий захиргааны актын нийтлэг тохиолдолын нэг юм. 

7. Захиргааны актыг батлан гаргах субьектээр нь 
 ¾ Дангаар 
 ¾ Хамтран гаргасан 
 ¾ Хамтын удирдлагатай байгууллагаас гаргасан41 хэмээн ангилдаг.

Энэхүү ангилал нь захиргааны актыг гаргахад оролцож буй захиргааны 
байгууллагын удирдлагад анхаарал хандуулахыг шаарддаг.

Дангаар гаргасан захиргааны актын хувьд шийдвэр гаргах ажиллагаа нь 

40 Ж.Долгорсүрэн, Монгол улсын захиргааны эрх зүй, УБ, 2008 он
41 Ж.Сүхбаатар, Монгол улсын захиргааны эрх зүй, УБ,2000 он
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захиргааны байгуулагын зөвхөн нэг субьектын эрх хэмжээнд хамаарах асуудал 
байна. Жишээ: Ан агнуурын тухай хуулийн 10.1-д “.....энэ хуулийн 6.1-д заасан иргэн 
өөрийн ахуйн хэрэгцээнд зохих төлбөр төлж, сумын засаг даргаас авсан эрхийн 
бичгийн дагуу агнуурын ховор амьтнаас бусад амьтныг агнаж, барьж болно” гэж 
заасны дагуу сумын засаг дарга ахуйн зориулалтаар тарвага агнах эрхийн бичиг 
олгоно. 

Хамтарсан байдлаар гаргасан захиргааны актын хувьд түүнийг хэд хэдэн 
захиргааны байгууллагаас хамтран батална. Үүнд захиргааны актыг гаргахад 
оролцоо нь зайлшгүй шаардлагатай байхаар холбогдох эрх зүйн хэм хэмжээнд 
тусгагдсан эрх бүхий байгууллагууд ордог. Жишээ: Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 
ерөнхий газрын дарга, Татварын ерөнхий газрын даргын хамтарсан тушаал 
(захиргааны акт) гаргаж болдог. 

Хамтын удирдлагатай байгууллагаас гаргасан захиргааны актад аймаг, 
нийслэл, сум, дүүгийн ИТХ, баг, хорооны ИНХ, тэдгээрийн тэргүүлэгчдээс гаргасан 
шийдвэрийг ойлгож болно. 

8. Захиргааны актыг батлан гаргахад бусад этгээдээс нөлөөлж буй байдлаар 
нь 

 ¾ Зөвшөөрөл шаардлагатай 
 ¾ Зөвшөөрөл шаардлагагүй акт хэмээн ангилдаг.

Энэхүү ангилал нь захиргааны актыг батлан гаргахын өмнөх үе шатанд 
түүний хандсан этгээдийн үзүүлэх нөлөөлөл дээр үндэслэдэг. Гэхдээ ихэнхдээ 
захиргааны байгууллагаас захиргааны актыг гаргахдаа хандсан этгээдийн хүсэл 
зориг шийдвэрлэх үүрэг гүйцэтгэхгүй. Зарим захиргааны актын хувьд захиргааны 
байгууллагаас захиргааны актыг батлан гаргахад тухайн хаяглагдсан этгээд болон 
гуравдагч этгээдийн зөвшөөрөл зайлшгүй шаардлагатай байдаг. Жишээ нь хувийн 
өмчийн эд зүйлсийг нийтийн хэрэгцээнд ашиглахаар шийдвэр гаргахаас өмнө 
заавал өмчлөгчөөс нь зөвшөөрөл авах шаардлагатай байдаг. 

9. Захиргааны актыг хууль тогтоомж зөрчсөн эсэхийг нь шалгуур болгон хоёр 
ангилна42. 
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Захиргааны гэрээ: Захиргааны байгууллагаас нийтийн эрх зүйн харилцааг 
үүсгэж, өөрчилж, эсхүл дуусгавар болгохоор захиргааны гэрээг эрх зүйн хэм 
хэмжээнд нийцүүлэн байгуулж болно.

Захиргааны эрх зүйн гэрээ нь захиргааны эрх зүйн хэм хэмжээнд үндэслэгдсэн 
бөгөөд нэг тал нь хэзээ ямагт төрийн гүйцэтгэх болон захиргааны эрх 
мэдлийн субьект байж, захиргааны эрх зүйн хоёр буюу түүнээс дээш субьект 
хоорондын хүсэл зоригоо сайн дураараа илэрхийлэн тохирч байгуулсан, 
оролцогч талуудын харилцан хүлээх эрх үүрэг, хариуцлагыг тогтоосон олон 
талын акт мөн.

Захиргааны гэрээг бичгээр байгуулах бөгөөд дараах харилцаанд захиргааны 
гэрээг хэрэглэж болно. 

 ¾ Төрийн алба, боловсрол, эрүүл мэнд, байгаль орчныг хамгаалах болон 
бусад захиргааны эрх зүйн харилцаанд

 ¾ Захиргааны байгууллага өөрийн зарим чиг үүрэг, эрх мэдлийг бусад 
этгээдэд шилжүүлэх харилцаанд

 ¾ Дэд бүтцийн болон нийгмийн суурь үйлчилгээг бий болгох, тогтвортой 
ашиглахтай холбогдсон харилцаанд

 ¾ Концессын харилцаанд 
 ¾ Хуульд өөрөөр заасан бусад харилцаанд43

Захиргааны байгууллага гадаад улсын ижил төрлийн захиргааны байгууллага, 
хуулийн этгээдтэй байгуулах байгууллага хоорондын гэрээний төсөлд тухайн 
асуудлыг хариуцсан дээд шатны захиргааны байгууллага болон гадаад харилцааны 
асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын саналыг авна. 

Дараах тохилдолд захиргааны гэрээ илт хууль бус болно.
 ¾ Захиргааны гэрээ хууль, захиргааны хэм хэмжээний акт зөрчсөн
 ¾ Захиргааны гэрээгээр зохицуулагдахгүй харилцааг зохицуулсан
 ¾ Захиргааны гэрээ байгуулсан захиргааны байгууллага тодорхой бус
 ¾ Захиргааны байгууллага өөрийн эрх хэмжээнд хамаарахгүй асуудлаар 

захиргааны гэрээ байгуулсан
 ¾ Захиргааны байгууллага захиргааны гэрээнд хэрэгжүүлэх боломжгүй 

зүйлийг амалсан
 ¾ Захиргааны байгууллага гэрээний талуудаас хууль зөрчсөн зүйл шаардсан
 ¾ Илэрхий алдаатай, хор уршигтай үр дагавар бүхий
 ¾ Эрх зүйн чадваргүй этгээд хүсэл зоригоо илэрхийлсэн
 ¾ Аль нэг тал нь эрх зүйн чадамжгүй

43 Захиргааны ерөнхий хууль, 52 дугаар зүйл
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 ¾ Насанд хүрээгүй хүний зөвшөөрлийг авах шаардлагыг зөрчиж байгуулсан
 ¾ Хүсэл зоригийн илэрхийлэл бүрэн бус
 ¾ Талууд ноцтой төөрөгдөлд орсон, хууран мэхэлсэн, хүчинд автсан
 ¾ Хуульд заасан хэлбэрийг зөрчсөн
 ¾ Төлөөлөх эрхгүй этгээд байгуулсан

Захиргааны гэрээний зарим хэсэг илт хууль бус байх нь түүнийг бүхэлд нь илт 
хууль бусад тооцох үндэслэл болохгүй. Захиргааны гэрээнд захиргааны ерөнхий 
хуулийн 5 дугаар бүлэгт зааснаас гадна Иргэний хуульд заасан гэрээний суурь 
зохицуулалт нэг адил үйлчлэх бөгөөд өөрөөр зохицуулсан захиргааны хэм хэмжээ 
байхгүй тохиолдолд нөхөн тохируулж хэрэглэнэ44. 

Захиргааны хэм хэмжээний акт: Хуулиар тусгайлан эрх олгогдсон захиргааны 
байгууллагаас нийтээр заавал дагаж мөрдүүлэхээр гаргасан, гадагш чиглэсэн, 
үйлчлэл нь байнга давтагдах шинжтэй шийдвэрийг ойлгоно. Хуулиар тусгайлан 
эрх олгогдсон захиргааны байгууллага хуулиар зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд 
захиргааны хэм хэмжээний акт гаргах эрхээ бусад этгээдэд шилжүүлэхийг хориглоно. 

Захиргааны хэм хэмжээний актад тавигдах шаардлага:
 ¾ Монгол улсын үндсэн хууль, энэ хууль болон бусад хуульд нийцсэн байх
 ¾ Тусгайлан эрх олгосон тухайн хуулийн агуулга, зорилго, хүрээнд нийцсэн 

байх
 ¾ Тэмдэглэх хэсэгт үндэслэл болгож байгаа хуулийн заалтыг заасан байх
 ¾ Шийдвэрийн заалт хоорондоо болон эрх бүхий бусад этгээдийн гаргасан 

шийдвэрийн заалттай зөрчилдөхгүй байх
 ¾ Монгол улсын үндсэн хууль, бусад хуульд хэрэглэсэн нэр томьёог үндсэн 

болон нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн утгаар хэрэглэх
 ¾ Хуулиар хориглоогүй асуудлаар хориглосон зохицуулалт тогтоохгүй байх
 ¾ Тухайн шийдвэрээр урьд нь гаргасан шийдвэрийг хүчингүй болгосонд 

тооцож байгаа, эсхүл түүнд өөрчлөлт оруулж байгаа бол энэ тухай заалтыг 
тусгасан байх

 ¾ Бусад хуулийн заалтыг давхардуулан заалгүйгээр шаардлагатай тохиолдолд 
ишлэл хийгдсэн байх

 ¾ Баталсан байгууллага, албан тушаалтны болон захиргааны хэм хэмжээний 
актын нэр, он, сар, өдөр, дугаарыг тодорхой заасан байх

 ¾ Хуульд заасан бусад шаардлага45

Хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага улсын 

44 Захиргааны ерөнхий хууль 58 дугаар зүйл
 Нөхөн тохируулж хэрэглэх гэж тухайн асуудлыг зохицуулсан заалт энэ хуульд байхгүй 

тохиолдолд Иргэний хуулиас нөхөн хэрэглэх бөгөөд түүнийг хэрэглэхдээ нийтийн эрх 
зүйн зарчимтай уялдуулан захиргааны үйл ажиллагаа болон захиргааны гэрээнд тохирч 
байгаа эсэхийг нягтлан шалгаж тохируулан хэрэглэхийг ойлгоно.

45 Захиргааны ерөнхиый хуулийн 60 дугаар зүйл
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нэгдсэн бүртгэлд бүртгэсэн захиргааны хэм хэмжээний актыг бүртгэсэн өдрөөс 
хойш 10 өдрийн дотор “Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл”-д бүрэн эхээр 
нь нийтлүүлнэ. Захиргааны хэм хэмжээний актыг зөвхөн улсын нэгдсэн бүртгэлд 
бүртгэж “Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл”-д нийтэлсний дараа хүчин 
төгөлдөр дагаж мөрдүүлнэ.

ЗХХШТХуульд “Иргэн, хуулийн этгээдээс захиргааны актыг хууль бус гэж 
үзэж, зөрчигдсөн эрхээ хамгаалуулахаар гаргасан гомдол нэхэмжлэлийн дагуу 
захиргааны хэргийг урьдчилан шийдвэрлэх болон уул захиргааны хэргийг 
захиргааны хэргийн шүүх хянан шийдвэрлэхтэй холбогдсон харилцааг захиргааны 
хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль зохицуулна”46 гэснээс үзэхэд захиргааны 
шийдвэрийн дотроос захиргааны акттай холбогдон үүссэн маргааныг шүүхээр 
шийдвэрлэж байхаар хуульчилсан байна.

ХЯНАЛТЫН	АСУУЛТ

1. Захиргааны эрх зүйн зохицуулах зүйлийн талаар ярилцана уу.
2. Захиргааны эрх зүйн субьект, захиргааны эрх зүйн харилцааны субьектын 

ялгааг тодорхойл.
3. Захиргааны эрх зүйн тухайлсан, хамтын, хамтын удирдлагатай субьект нь 

ямар онцлогтой вэ.
4. Захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааны хэлбэр, тэдгээрийн онцлогийн 

талаар ярина уу

46 Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 1 дүгээр зүйл
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ХОЁРДÓГААР БҮЛЭГ:

ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ТҮҮНИЙ АГУУЛГА, 
ТӨРӨЛ, ОНЦЛОГ 

2.1	 ЗАХИРГААНЫ	ХЭРГИЙН	ШҮҮХИЙН	ТОГТОЛЦОО

Монгол улсын үндсэн хуулийн үзэл баримтлал болон Үндсэн хуулийн 48 дугаар 
зүйлийн нэг дэх хэсгийн “....эрүү иргэн, захиргааны зэрэг шүүх таслах ажлын төрлөөр 
шүүхийг дагнан байгуулж болно47 гэж заасны дагуу УИХ “захиргааны хэргийн шүүх 
байгуулах тухай”, “Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай” хуулиудыг батлаж 
мөрдүүлснээр манай улсад 2004 оны 06 дугаар сарын 1-ний өдрөөс Захиргааны 
хэргийн шүүх үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн. 

Шүүх байгуулах тухай Монгол улсын хуульд зааснаар Захиргааны хэргийн 
шүүхийн тогтолцоо нь захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх, захиргааны хэргийн 
давж заалдах шатны шүүх, Улсын дээд шүүхийн Захиргааны хэргийн танхимаас 
бүрдэнэ. Энэ нь бие дааж дагнан байгуулагдсан шүүхийн тогтолцоо юм. 

Захиргааны хэргийн шүүх нь Захиргааны хууль бус үйлдэлээс иргэн, хуулийн 
этгээдийг хамгаалах, ардчилсан нийгэмд хэвшсэн захиргааны байгууллага, албан 
тушаалтны үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, иргэн, хуулийн этгээдийн гаргасан 
нэхэмжлэлийг үндэслэн захиргааны хэрэг үүсгэж захиргааны хууль бус шийдвэр, 
үйл ажиллагааг хүчингүй болгож, тэдэнд учруулсан хохиролыг арилгах замаар 
төрийн гүйцэтгэх эрх мэдлийн хүрээнд хүний эрхийг хамгаалж, шүүхийн хяналт 
шалгалтыг хэрэгжүүлэх зорилго эрх мэдэл бүхий дагнасан шүүх мөн.

Захиргааны хэргийн шүүхийн чиг үүрэг гол онцлог: Шүүх эрх мэдлийн 
тогтолцоонд Захиргааны хэргийн шүүхийн эзлэх байр, ач холбогдол, түүний 
зорилго, чиг үүрэг зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны зарчим нь онцлог байдлаар 
илэрч тодорхойлогдоно. Захиргааны хэргийн шүүх нь дараах үндсэн чиг үүрэгтэй 
гэж болно. Үүнд:

Нэгдүгээрт. Хүний эрхийг хамгаалах, хангах тусгай механизмын хувьд эрх мэдэл 
хуваарилах зарчмын шаардлагад нийцүүлэн гүйцэтгэх эрх мэдлийн байгууллагын 
үйл ажиллагаанд хяналт тавих чиг үүрэгтэй.

Хоёрдугаарт. Иргэний болон хуулийн этгээдийн эрх эрх чөлөө, ашиг сонирхолыг 
захиргааны хууль бус, дур зоргын үйл ажиллагаанаас хамгаалах нь захиргааны 
хэргийн шүүхийн тэргүүн зэргийн чиг үүрэг мөн.

47 Монгол улсын үндсэн хууль, УБ, 1992 он, 22 тал
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Гуравдугаарт. Захиргааны хэргийн шүүх өөрийн хянан шийдвэрлэх 
ажиллагааныхаа явц үр дүнгээр нийтийн захиргааны бүх байгууллага, албан 
тушаалтныг хүмүүст онцгой анхаарал халамж тавьдаг хүнд суртал, чирэгдэлийг 
тэвчдэггүй, хууль дээдлэн биелүүлдэг, хээл хахуульд автдаггүй тийм хэвшил дадалтай 
болгоход шийдвэрлэгч нөлөө үзүүлнэ. Үүнийг нийгэмшлийн чиг үүрэг, тухайлбал 
урьдчилан сэргийлэх, хүмүүжүүлэх эрх зүйн соёл дэлгэрүүлэх чиг үүрэг гэж болно.

Дөрөвдүгээрт. Үндсэн хуулийн эрх зүйн онолын хувьд аль ч шүүхэд нийгэмшил 
зүйн үүрэг \роль\ гэж бий. Энэ үүднээс үзвэл хуулийг зөв тайлбарлаж хэрэглэн 
хэргийг шударгаар шийдвэрлэх нь захиргааны хэргийн шүүхийн нийгэмд ялангуяа 
удирдлагын хүрээнд гүйцэтгэх нийгэмшил-эрх зүйн чиг үүрэг мөн.

Дээр дурьдсан тогтолцоо, зорилго, чиг үүрэг гэх мэт нь тус шүүхийн байр суурь 
онцлогийг аль нэг өнцгөөс нь илэрхийлдэг тэр бүхнийг нэгтгэн үзвээс Захиргааны 
хэргийн шүүх нь дараах онцогтой:

1. Хүний эрхийг нийтийн захиргааны хүрээнд зөрчигдөхөөс хамгаалах, 
сэргээн тогтоох гол зорилготой. 

2. Нийгэмд гүйцэтгэх өвөрмөц чиг үүрэгтэй 
3. Хянан шийдвэрлэх хэргийн бие даасан харьяалалтай
4. Хэргийн оролцогчдын өвөрмөц бүрэлдэхүүнтэй \ нэхэмжлэгч нь иргэд, 

хуулийн этгээд, хариуцагч нь заавал захиргааны байгууллага, албан 
тушаалтан эцсийн дүнд засаг төр байх\ 

5. Урьдчилан хянан шийдвэрлэх ажиллагаа гэсэн үе шат бүхий процессын 
өвөрмөц журамтай.

6. Нотолгооны үүргийг өөрөө хариуцан биелүүлэх тусгай зарчимтай
7. Захиргааны чиглэлээр дагнан мэргэшсэн шүүгчдээс бүрддэг. 
8. Харьцангуй бие даасан тогтолцоотой зэрэг онцлогтой юм.

2.2	 ЗАХИРГААНЫ	ХЭРГИЙН	ШҮҮХИЙН	ШИЙДВЭРИЙН	ТӨРӨЛ

“Шүүхийн шийдвэр гэж” Анхан шатны шүүхээс захиргааны хэргийг шүүх 
хуралдаанаар хянан хэлэлцээд гаргасан шийдвэрийг хэлнэ48. Өөрөөр хэлбэл энэ 
нь ЗХХШТХ-ийн 70 дугаар зүйлд заасны дагуу нэхэмжлэлд дурьдсан үйл баримт, 
нэхэмжлэлийн шаардлага, үндэслэлийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд гаргаж 
буй шүүхийн шийдвэр юм. Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг 
Монгол улсын нэрийн өмнөөс шүүгч дангаараа, эсхүл бүрэлдэхүүнтэй гаргана. 
Энэ нь анхан шатны шүүхийн хувьд тухайн маргааныг эцэслэн шийдвэрлэсэн эрх 
зүйн акт юм.49 Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэрээс шийдвэр гүйцэтгэгчид 
хамааралтай дараах шийдвэрийг энд авч үзье. 

48 Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, ТМ, 2003 он №3
49 “Процессын эрх зүйн толь” гарын авлага, ШУА-ын Философи, социологи, эрх зүйн 

хүрээлэн-Хууль зүйн судалгааны төв
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1. Захиргааны актын биелэлтийг түдгэлзүүлэх: Захиргааны эрх зүйн харилцаанд 
оролцогч иргэн, хуулийн этгээд, захиргааны байгууллага нь эрх тэгш биш, 
захиргааны байгууллага нь ямагт давуу эрх хэмжээтэй байдаг онцлогтой учир 
тэдгээрийн харилцаанаас үүссэн маргааныг хянан шийдвэрлэх явцад иргэн, хуулийн 
этгээдэд эрх зүйн хамгаалалт шаардлагатай болдог. Энэхүү эрх зүйн хамгаалалт 
болгож маргаан бүхий захиргааны актын биелэлтийг түдгэлзүүлэх эрхийг шүүхэд 
олгосон50. Шүүхээс маргаан бүхий захиргааны актын биелэлтийг түдгэлзүүлж 
захирамж гаргаснаар тухайн захиргааны актын үйлчлэл хэрэг хянан шийдвэрлэх 
хугацаанд түр зогсох боловч уг актын хууль зүйн үйлчлэл бүр мөсөн зогсож, хүчин 
төгөлдөр байдал алдагддаггүйгээр онцлог, үр дүнтэй арга юм. Иймээс шүүх хуульд 
түдгэлзүүлж болохгүй гэж зааснаас бусад тохиолдолд маргаан бүхий захиргааны 
актын биелэлтийг хэрэг хянан шийдвэрлэх хугацаанд түдгэлзүүлэх нь хуульд 
нийцэхээс гадна нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээ шүүхээр шийдвэрлүүлж дуустал уг актыг 
биелүүлэх үүрэггүй болж, хариуцагч уг актаа хэрэгжүүлэх эрхгүй болж, маргаан 
бүхий захиргааны акт хэрэг хянан шийдвэрлэж дуусах хүртэл хугацаанд үр дагавар 
үүсгэхгүй байх ач холбогдолтой.

2. Хялбаршуулсан журмаар хэргийг шийдвэрлэсэн шийдвэр: Хэрэг үүсгэснээс 
хойш шүүх хуралдаан хүртлэх хугацаанд нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээсээ татгалзсан, 
хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардлагыг хүлээн зөвшөөрсөн, эсхүл нэхэмжлэгч 
хариуцагч эврэлсэн бол хэргийг хялбаршуулсан журмаар хянан шийдвэрлэж шүүгч 
захирамж гаргана51.

50 Монгол улсын захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн тайлбар, Ханнс-
Зайделийн сан, Монгол улсын дээд шүүх, 2012 он

51 “Процессын эрх зүйн толь” гарын авлага, ШУА-ын Философи, социологи, эрх зүйн 
хүрээлэн-Хууль зүйн судалгааны төв
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Нэхэмжлэлээс татгалзах: Шүүхэд иргэн, хуулийн этгээдийн гаргасан нэхэмжлэл 
захиргааны хэрэг үүсгэх үндэслэл болдог. Ийнхүү шүүхэд хандан нэхэмжлэл гаргасан 
нэхэмжлэгч хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны аль ч шатанд нэхэмжлэлээсээ 
татгалзаж болно. Нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээсээ татгалзсан бол шүүгч нэхэмжлэгч 
нэхэмжлэлээсээ татгалзсаныг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгох тухай захирамж 
гаргаж, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг дуусгана. Нэхэмжлэлээс татгалзсан 
бол уг асуудлаар шүүхэд дахин нэхэмжлэл гаргах эрхгүй болох үр дагаварыг 
шүүгч нэхэмжлэгчид тайлбарлан өгч, энэ тухай захирамждаа тусгана. Нэхэмжлэгч 
нэхэмжлэлээс татгалзсан нь энэ асуудлаар бусад этгээд нэхэмжлэл гаргахад саад 
болохгүй. Шүүх хуралдааны явцад нэхэмжлэлээс татгалзсан бол энэ тухай шүүх 
хуралдааны тэмдэглэлд тусгаж, шүүх хуралдааны ажиллагааг дуусган шүүгч 
захирамж, шүүх бүрэлдэхүүн тогтоол гаргаж, нэхэмжлэлээсээ татгалзсаныг баталж 
хэргийг хэрэгсэхгүй болгоно.52

Хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардлагыг хүлээн зөвшөөрөх: Хариуцагч 
нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүрэн хэмжээгээр хүлээн зөвшөөрсөн бол хариуцагчийн 
зөвшөөрлийг баталж хэргийг хэрэгсэхгүй болгох үндэслэл болох ч хариуцагч 
захиргааны байгууллага, албан тушаалтан нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг 
хүлээн зөвшөөрөх нь гуравдагч этгээдийн эрх хууль ёсны ашиг сонирхолд харшлах 
нь олонтой байдаг. Энэ тохиолдолд хариуцагчийн зөвшөөрлийг батлах боломжгүй 
болох юм. Хэрэв хариуцагчийн зөвшөөрөл нь хуульд харшлаагүй, бусад этгээдийн 
эрх, эрх чөлөө, хууль ёсны ашиг сонирхолыг хөндөхөөргүй бол шүүгч зөвшөөрлийг 
баталж хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон захирамж гаргана. Хариуцагч зөвшөөрлийг 
баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон шүүгчийн захирамжийг захиргааны хэргийн 
шүүхийн шийдвэрийн нэг адил журмаар биелүүлнэ53.

Нэхэмжлэгч хариуцагч эвлэрэх: Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны 
явцад нэхэмжлэгч нэхэмжлэлийн шаардлагаа өөрчлөх, хариуцагч нэхэмжлэлийн 
шаардлагаа биелүүлэх арга замаа тодорхойлох зэргээр нэхэмжлэгч хариуцагч нь 
маргаж буй асуудлаар харилцан буулт хийж, эвлэрэх замаар маргааныг дуусгавар 
болгож болно. Ийнхүү талууд маргаанаа эвлэрэх замаар дуусгаж байгаа бол 
эвлэрлийн гэрээг бичгээр байгуулж, уг гэрээнд маргааныг шийдвэрлэх арга зам, 
талуудын хүсэл зоргийг тодорхой зааж, харилцан зөвшөөрч баталгаажуулна. Хэрэв 
гуравдагч этгээд оролцож байгаа бол түүнийг оролцуулан гурвалсан гэрээ байгуулж 
болох бөгөөд гуравдагч этгээдийн эрх, эрх чөлөө, хууль ёсны ашиг сонирхолд 
нэхэмжлэгч хариуцагчийн эвлэрэл харшилж байвал шүүх гэрээг батлахгүй, харин 
эвлэрэл нь хуульд нийцсэн, гуравдагч этгээдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхолд 
харшлахааргүй бол эвлэрлийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгон захирамж 

52 Монгол улсын захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн тайлбар, Ханнс-
Зайделийн сан, Монгол улсын дээд шүүх, 2012 он

53 Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, ТМ, 2003 он №3
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гаргана. Энэ тохиолдолд талуудын эвлэрлийг баталсан, шүүхээс маргааны үйл 
баримтад дүгнэлт өгч шийдвэрлээгүй учир шүүгчийн захирамжид талууд гомдол 
гаргах эрхгүй, мөн уг асуудлаар анхан шатны шүүхэд нэхэмжлэгч дахин нэхэмжлэл 
гаргах эрхгүй. Шүүгч энэ тухай хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон захирамждаа зааж 
өгнө54. 

Маргааныг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд гаргаж буй шийдвэр: Захиргааны 
хэргийн анхан шатны шүүх маргааныг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд дараах 
шийдвэрийг гаргана. 

45 

 

Маргаан бүхий захиргааны акт хууль бус болох нь тогтоогдвол түүнийг 

хүчингүй болгох: Маргаан бүхий захиргааны акт гэдэг нь захиргааны актад 

байгаа алдаа нь уг актын илт хууль бусад тооцох үндэслэлд хамаарахгүй боловч 

иргэн, хуулийн этгээд эрх хууль ёсны ашиг сонирхолоо зөрчсөнд тооцож гомдол 

гаргаж байгаа тухайн акт юм. ЗХХШТХуулийн 9 дүгээр зүйлд зааснаар “илт хууль 

бус” шинжийг агуулаагүй тохиолдолд түүнийг маргаан бүхий акт гэж үзнэ.  

 Нэгэнт хууль бус нь тогтоогдсон бол тухайн актын үйлчлэлийг бүр мөсөн 

зогсоох шаардлагатай болно. Маргаан бүхий захиргааны актыг хүчингүй болгох 

шаардлага бүхий нэхэмжлэлийн төрөлд дараах жишээг нэрлэж олно. Үүнд: Төрийн 

захиргааны албан хаагчийг ажлаас халах тухай төрийн албаны тухай хуулийн 25 

дугаар зүйлийн 25.1-д заасан үндэслэл тогтоогдсон байхад ажлаас нь халсан гэх 

Захиргааны 
хэргийн 
шүүхээс 
гарах 

шийдвэр

Маргаан бүхий захиргааны акт 
хууль бус болох нь тогтоогдвол 

түүнийг хүчингүй болгох

Эрх зүйн харилцаа 
байгаа эсэхийг тогтоож 

хүлээн зөвшөөрөх

Захиргааны байгууллагаас 
гаргасан акт нь илт хүчин 

төгөлдөр бус болохыг хүлээн 
зөвшөөрөх

Захиргааны актыг гаргахгүй 
байгаа явдал болон эс үйлдэхүй 
нь хууль бус гэж тогтоогдсон бол  
шаардагдах захиргааны актыг  
гаргахыг тухайн захиргааны 

байгууллага, албан тушалтанд 
даалгах 

Төлбөр тогтоосон 
захиргааны актын 
төлбөрийн хэмжээг 

багасгах
Захиргааны байгууллага албан 

тушаалтнаас иргэн, хуулийн этгээдэд 
учируулсан хохиролыг гаргуулах, 
хохиролын хэмжээг өөрчлөх хасах

Хэргийн нөхцөл байдлыг 
цаашид тодруулах 

шардлагатай гэж үзвэл 
захиргааны байгууллага 
албан тушаалтнаас дахин 
шинэ акт гартал захиргааны 

уг актыг түдгэлзүүлэх

Нэхэмжлэлийн 
шаардлагын зарим 
хэсгийг хангаж, 

үлдсэнийг хэрэгсэхгүй 
болгох 

Нэхэмжлэлийг 
бүхэлд нь 
хэрэгсэхгүй 
болгох

Маргаан бүхий захиргааны акт хууль бус болох нь тогтоогдвол түүнийг 
хүчингүй болгох: Маргаан бүхий захиргааны акт гэдэг нь захиргааны актад байгаа 
алдаа нь уг актын илт хууль бусад тооцох үндэслэлд хамаарахгүй боловч иргэн, 
хуулийн этгээд эрх хууль ёсны ашиг сонирхолоо зөрчсөнд тооцож гомдол гаргаж 
байгаа тухайн акт юм. ЗХХШТХуулийн 9 дүгээр зүйлд зааснаар “илт хууль бус” 
шинжийг агуулаагүй тохиолдолд түүнийг маргаан бүхий акт гэж үзнэ. 

Нэгэнт хууль бус нь тогтоогдсон бол тухайн актын үйлчлэлийг бүр мөсөн 
зогсоох шаардлагатай болно. Маргаан бүхий захиргааны актыг хүчингүй болгох 
шаардлага бүхий нэхэмжлэлийн төрөлд дараах жишээг нэрлэж олно. Үүнд: Төрийн 
захиргааны албан хаагчийг ажлаас халах тухай төрийн албаны тухай хуулийн 25 
дугаар зүйлийн 25.1-д заасан үндэслэл тогтоогдсон байхад ажлаас нь халсан гэх 

54 Монгол улсын захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн тайлбар, Ханнс-
Зайделийн сан, Монгол улсын дээд шүүх, 2012 он
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мэт. Маргаан бүхий захиргааны актын үр дагавар нь түүнийг хүчингүйд тооцсоноор 
илэрнэ. 

Эрх зүйн харилцаа байгаа эсэхийг тогтоож хүлээн зөвшөөрөх: Шүүхийн 
энэ төрлийн шийдвэр одоогоор шүүхийн практикт харьцангуй цөөн байгаа юм. 
Эрх зүйн харилцаа гэдэг ойлголтыг хийсвэр харилцаан дээр бус тодорхой эрх зүйн 
харилцаан дээр авч үздэг. Үүнд:

 9 Тодорхой нөхцөл байдлаас үүсэн гарсан
 9 Хувь хүн болон хуулийн этгээд хоорондын, эсхүл хоёр хуулийн этгээдийн 

хооронд буюу тэдгээрийн эд хөрөнгөтэй холбоотой
 9 Нийтийн эрх зүйн харилцаа

Шүүх эрх зүйн харилцаа үүсэхгүй байх тохиолдол, харилцаа үүсэх тохиолдол 
нь аль вэ гэдгийг ялгах нь чухал. Жишээ нь 

•	 Харьяалалгүй хүнийг цэргийн албанд татахаар зарлан дуудах хуудас 
хүргүүлсэн бол

•	 Иргэн тухайн засаг захиргааны нэгжид байнга оршин суугч гэдгээ 
тогтоолгох бол

•	 Иргэний сонгуульд оролцох эрхтэй эсэх асуудлаар маргаан гарах зэрэг 
тохиолдлуудад дээрх төрлийн нэхэмжлэлийг гаргаж болох юм.

Дээрх шаардлага бүхий нэхэмжлэлийг захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх 
тухай хуулийн дагуу зөвхөн нэхэмжлэгчийн хууль ёсны ашиг сонирхол нь 
хөндөгдөж байгаа тохиолдолд л гаргана. Жишээ нь цэргийн хугацаат албыг хаах 
шаардлага тухайн иргэнд байхгүй бол эрх зүйн харилцаа байгаа эсэхийг тогтоолгох 
тухай хууль, өөрөөр хэлбэл, тухайн захиргааны актын улмаас түүний эрх хууль 
ёсны ашиг сонирхол хөндөгдөөгүй байна гэж үзнэ. Мөн Монгол улсын иргэн мөн 
эсэх асуудлаар маргаан гарчээ. Энэ тохиолдолд ЗХХШТХуулийн 70 дугаар зүйлийн 
70.2.2-т зааснаар нэхэмжлэл гаргах эрхтэй юу гэдэг асуулт гарна. Энэ үндэслэлээр 
нэхэмжлэл гаргасан тохиолдолд шүүхээс давхар шалгах шаардлагатай нэг зүйл бол 
үнэхээр энэ байдлыг тогтоолгох шаардлага нэхэмжлэгчид байсан эсэхийг тогтоох. 
Өөрөөр хэлбэл, үүний цаана нэхэмжлэгчийн ямар эрх, ашиг сонирхол зөрчигдөж 
байна гэдгийг анхаарах нь чухал юм. 

Захиргааны байгууллагаас гаргасан акт нь илт хүчин төгөлдөр бус 
болохыг хүлээн зөвшөөрөх: Шүүгч нэхэмжлэлийг хүлээн аваад дараах шалгуураар 
илт хууль бус гэдгийг шалгаж тогтооно. Үүнд:

 9 Хэн ч харсан илт алдаатай
 9 Ноцтой байх

Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны эхэн үед тухайн захиргааны 
акт нь илт хууль бус эсхүл маргаан бүхий эсэх нь тодорхой байж болно. Иргэний 
хувьд маргаан бүхий акт, илт хууль бус актыг ялгахад маш хүндрэлтэй.

Илт хууль бус захиргааны акт нь гарсан цагаасаа ямар ч эрх зүйн нөлөөлөлгүй 
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байдаг. Өөрөөр хэлбэл, уг захиргааны актыг иргэд биелүүлэх, захиргааны 
байгууллага хэрэгжүүлнэ гэх шаардлагагүй. Эрх зүйт төрийн үед алдаатай, илт 
хууль бус акт хүчин төгөлдөр байх боломжгүй. 

ЗХХШТХуулийн 9 дүгээр зүйлд захиргааны акт илт хууль бус байх шинжийг 
тоочсон. Үүнд:
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Захиргааны байгууллагаас гаргасан акт нь илт хүчин төгөлдөр бус 
болохыг хүлээн зөвшөөрөх: Шүүгч нэхэмжлэлийг хүлээн аваад дараах 

шалгуураар илт хууль бус гэдгийг шалгаж тогтооно. Үүнд: 

 Хэн ч харсан илт алдаатай 

 Ноцтой байх 

Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны эхэн үед тухайн захиргааны акт 

нь илт хууль бус эсхүл маргаан бүхий эсэх нь тодорхой байж болно. Иргэний хувьд 

маргаан бүхий акт, илт хууль бус актыг ялгахад маш хүндрэлтэй. 

 Илт хууль бус захиргааны акт нь гарсан цагаасаа ямар ч эрх зүйн 

нөлөөлөлгүй байдаг. Өөрөөр хэлбэл, уг захиргааны актыг иргэд биелүүлэх, 

захиргааны байгууллага хэрэгжүүлнэ гэх шаардлагагүй. Эрх зүйт төрийн үед 

алдаатай, илт хууль бус акт хүчин төгөлдөр байх боломжгүй.  

 ЗХХШТХуулийн 9 дүгээр зүйлд захиргааны акт илт хууль бус байх шинжийг 

тоочсон. Үүнд: 

 

Захиргааны актыг гаргахгүй байгаа явдал болон эс үйлдэхүй нь 

хууль бус гэж тогтоогдсон бол  шаардагдах захиргааны актыг  гаргахыг 

Захиргааны 
акт илт хууль 
бус байх

Захиргааны акт утга  
агууллагын илэрхий алдаатай

Бичгийн хэлбэрээр 
гаргасан захиргааны 
актыг батлан гаргасан 
байгууллага. албан 

тушаалтан 
тодорхойгүй 

Захиргааны акт гаргах эрх 
хэмжээгүй  захиргааны 

байгууллага, албан тушаалтан 
гаргасан

Захиргааны актыг гүйцэтгэх 
субьект  тодорхой бус

Хууль бус үйлдэл, 
эс үйлдэхүйг 
гүйцэтгэхийг 
шаардсан

Нийтийн ёс зүйн хэм хэмжээг 
илт зөрчсөн

Захиргааны акт гаргах эрх 
зүйн үндэслэл байгаагүй

Захиргааны акт гаргах 
хуульд заасан хөөн 
хэлэлцэх хугацаа 

өнгөрсөн

Захиргааны акт өөр 
бусад байдлаар 
холбогдох хууль 

зөрчсөн

Захиргааны актыг гаргахгүй байгаа явдал болон эс үйлдэхүй нь хууль 
бус гэж тогтоогдсон бол шаардагдах захиргааны актыг гаргахыг тухайн 
захиргааны байгууллага, албан тушалтанд даалгах: Шүүх шийдвэр гаргахдаа: 

 9 “Эс үйлдэхүй”55 байсан эсэх
 9 Энэ нь хууль бус эсэх
 9 Үүнээс нэхэмжлэгчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол зөрчигдсөн эсэхийг 

шалгана.
Дээрх байдлууд тогтоогдвол зөрчигдөж байгаа эрхийг сэргээж, зохих 

захиргааны актыг гаргахыг захиргааны байгууллага албан тушаалтанд даалгах 
шийдвэр гаргана. Шүүх хуулийн хүрээнд холбогдох захиргааны актыг гаргах талаар 
даалгасан шийдвэр гаргаж болохоос нэхэмжлэгчийн хүсэж байгаа шаардлагыг шууд 
биелүүлсэн шийдвэр гаргаж болохгүй. Жишээ нь иргэн барилга барих зөвшөөрөл 
хүсэж холбогдох байгууллагад ханджээ. Тухайн захиргааны байгууллага хүсэлтийг 
шийдвэрлээгүй орхижээ. Энэ тохиолдолд иргэн шүүхэд “хуулийн дагуу зөвшөөрөл 
олгох эсэх тухай асуудлыг шийдвэрлэж, захиргааны акт гаргахыг тухайн эрх бүхий 
байгууллага, албан тушаалтанд даалгах” тухай шийдвэр гаргуулахаар нэхэмжлэл 
гаргаж болно. Шүүх “хууль бус эс үйлдэхүй байна” гэж үзвэл ЗХХШТХуулийн 70 

55 ЗХХШТХуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.6, 2002 он
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дугаар зүйлийн 70.2.4-т зааснаар “ хуульд заасан журмын дагуу захиргааны акт 
гаргахыг даалгасугай” гэсэн шийдвэр гаргахаас бус зөвшөөрөл олгох үндэслэл 
байгаа эсэхийг шалгаж олгох, эсхүл олгохгүй байх тухай шийдвэр гаргаж болохгүй. 
Энэ нь захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс оролцож, түүний 
өмнөөс захиргааны акт гаргаж байгаа асуудал гэж үзнэ.

Төлбөр тогтоосон захиргааны актын төлбөрийн хэмжээг багасгах: 
Нэхэмжлэгч нь захиргааны актаар төлбөр тогтоосныг зөвшөөрч байгаа боловч 
түүний хэмжээг зөвшөөрөөгүй буюу багасгах тухай нэхэмжлэл гаргах тохиолдолд 
ЗХХШТХуулийн 70 дугаар зүйлийн 70.2.5-д зааснаар шийдвэрлэнэ. 

Захиргааны хэргийн шүүх тогтоосон төлбөрийн хэмжээг хуульд заасан 
хэмжээгээр багасгах, захиргааны байгууллага төлбөрийн хэмжээг дахин нэмэхгүй 
байх, эсхүл илүү төлсөн төлбөрийн хэмжээг буцаан олгох гэсэн утгаар энэ заалтыг 
хэрэглэж болно. Мөн энэхүү заалтыг захиргааны хэргийн шүүх өөрийн үзэмжээр 
захиргааны актын төлбөрийн хэмжээг тогтоох эрхтэй гэсэн утгаар ч мөн ойлгож 
болно.56

Жишээ нь “Олон улсын болон улсын чанартай авто зам, замын байгууламжаар 
зорчиж байгаа тээврийн хэрэгслээс авах төлбөрийн хэмжээг Засгын газрын 
тогтоолоор57 хөнгөн тэргэнд ачааны автомашинд даац тонноос шалтгаалж 3.5 тн 
хүртэл бол 800, 3.6-12.0 тн бол 1000 төгрөг гэх мэт тогтоожээ. Сэлэнгэ аймгаас 
Улаанбаатар хотруу ачаа тээвэрлэж байсан жолоочийг замын постод 10000 төгрөг 
төлөхийг шаарджээ. 

Тэрээр төлбөр төлөхөө зөвшөөрсөн боловч машины даацаас шалтгаалж үүнээс 
бага хэмжээний төлбөр төлөх ёстой гэж шүүхэд нэхэмжлэл гаргажээ. 

Энэ тохиолдолд шүүх нэхэмжлэлийг хүлээн авч зохих шалгалтыг хийж, актаар 
тогтоосон төлбөр нь гаргасан зөрчилд нь тохирч байгаа эсэхэд дүгнэлт хийнэ. 

Харин төлбөр тогтоосон актыг зөвшөөрөхгүй, өөрөөр хэлбэл, төлбөр 
ногдуулсаныг хууль бус гэж үзвэл, иргэн, хуулийн этгээд тухайн актыг хүчингүй 
болгуулах эсхүл илт хүчин төгөлдөр бусад тооцуулах нэхэмжлэлийн шаардлагын 
аль нэгийг гаргана. Хуульд зааснаар “Төлбөр” гэдэгт торгууль, хураамж, татвар 
хамаарах уу гэдэг асуулт гарна. Татварыг зөвхөн Улсын Их Хурал хуулиар бий 
болгож, өөрчлөх, хөнгөлөх, чөлөөлөх, хүчингүй болгох эрхтэй58 Төлбөр, хураамж 
мөн холбогдох хуулиар тогтоогддог. Иймээс хуулиар тогтоосон татвар, төлбөр, 
хураамжийн хэмжээг өөрчлөх тухай асуудал энэ төрлийн шийдвэрт хамааралгүй юм. 
Харин дээрх жишээнд дурьдсанаар захиргааны актад татвар, төлбөр, хураамжийн 
хуульд заасан хэмжээг буруу тогтоосноос иргэн, хуулийн этгээдийн эрхийг зөрчсөн 

56 “Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулиийн тайлбар” УДШ, 2012 он
57 Засгийн газрын тогтоол, 2002 оны 09 дүгээр сарын 04, №117, уг тогтоолын хоёрдугаар 

хавсралт
58 Татварын ерөнхий хууь, 2008 он
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тохиолдолд захиргааны хэргийн шүүхэд хандах бөгөөд шүүх төлбөр, хураамж, 
татвар, торгууль аль алины хэмжээг багасгах шийдвэр гаргаж болно гэж ойлгогдож 
байна. 

Захиргааны байгууллага албан тушаалтнаас иргэн, хуулийн этгээдэд 
учруулсан хохиролыг гаргуулах, хохиролын хэмжээг өөрчлөх хасах: 
ЗХХШТХуулийн 70 дугаар зүйлийн 70.2.6, 70.4 дэх заалт нь аль аль нь захиргааны 
байгууллага, албан тушаалтны шийдвэр, үйл ажиллагааны улмаас учирсан хохиролыг 
нэхэмжилсэн тохиолдолд шүүхээс гаргах шийдвэрийн талаар зохицуулжээ. Иймд 
эдгээрийн ялгааг гаргах үүднээс дээрх хоёр зүйлийг хамтад нь авч үзэх нь зүйтэй 
юм. Эдгээр зүйлүүдээр бие даасан нэхэмжлэлийн шаардлага гаргаж болох уу, 
ялангуяа ЗХХШТХуулийн 70 дугаар зүйлийн 70.4-т зааснаар бие даасан шаардлага 
гаргаж болох эсэх, шүүх ямар тохиолдолд 70 дугаар зүйлийн 70.2.6-д зааснаар, 
ямар тохиолдолд 70.4-д зааснаар тус тус шийдвэр гаргах нь онцлог юм. 

ЗХХШТХуулийн 70 дугаар зүйлд заасан шүүхээс гарах шийдвэрийн нэг төрөл 
болгон зааснаас үзвэл мөн хуулийн 70.2.6-д зааснаар бие даасан нэхэмжлэлийн 
шаардлага гаргаж болно. Энэ заалтад “Захиргааны акт” гэж тусгайлан заагаагүй 
байна. Захиргааны акт гараагүй мөртлөө үйл ажиллагааны улмаас хохирол учрах 
тохиолдол байж болно. Үйл ажиллагаа болгон захиргааны акт байхгүй. Жишээ нь: 
Замын доогуурх трубаг солих шаардлага гарчээ. Энэ ажлыг захиргааны байгууллага 
нэгэн компаниар гүйцэтгүүлэхээр гэрээ байгуулсан. Уг компани ажлыг гүйцэтгэхдээ 
замын эсрэг талын дэлгүүрийн орох замыг хааж хохирол учруулснаас дэлгүүр уг 
ажилтай холбоотойгоор өөрт учирсан хохиролоо гаргуулахаар гомдол гаргажээ. 
Эндээс харахад ЗХХШТХуулийн 70 дугаар зүйлийн 70.2.6-д зааснаас бусад бүх 
заалтуудаар нэхэмжлэл гаргах үндэслэл нь захиргааны хууль бус акт байдаг бол энэ 
заалт нь ийм нөхцөлийг шаардахгүйгээрээ онцлог юм. Өөрөөр хэлбэл захиргааны 
акт байж ч болно, байхгүй ч байж болно. Түүгээр зогсохгүй уг акт нь хууль бус, 
эсхүл хууль ёсны эсэхээс үл хамаардаг байна. Гол нь захиргааны байгууллага албан 
тушаалтны үйл ажиллагаанаас хохирол учирсан байх нь гол нөхцөл. 

Нэхэмжлэгч тухайн хохиролын тооцоог гаргаж шүүхэд нэхэмжлэх эрхтэй ба 
хариуцагч хохиролын хэмжээний талаар маргаагүй, нэхэмжилж байгаа хохирол нь 
нотлох баримтаар нотлогдож тогтоогдсон бол шүүх нэхэмжлэлд заасан хэмжээгээр, 
өөрөөр хэлбэл учирсан хохирлыг нэхэмжилсний дагуу бүгдийг нь гаргуулахаар 
нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хангана гэсэн үг.

Хохирлын хэмжээг өөрчлөх, хохирлын хэмжээг хасах, эдгээр ойлголтыг бүхэлд 
нь адилтгаж ойлгож болохгүй. Өөрчлөх гэдэг нь өөртөө нэмэгдүүлэх, хасах аль 
алиныг нь багтаана гэж ойлгож болно. Гэвч хохирлын хэмжээг шүүх багасгана гэдэг 
нь өөрчлөх гэдэгтэй нь утга нэг мэт боловч, захиргааны хэргийн шүүхийн нотлох 
үүрэгтэй холбоотойгоор хохирлын хэмжээ нэмэгдэж болно. Нэмэгдсэн тохиолдлыг 
мөн хохирлын хэмжээг шүүх өөрчлөн тогтоох гэдгээр ойлгоно.
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Хэргийн нөхцөл байдлыг цаашид тодруулах шардлагатай гэж үзвэл 
захиргааны байгууллага албан тушаалтнаас дахин шинэ акт гартал 
захиргааны уг актыг түдгэлзүүлэх: Энэ зохицуулалт нь захиргааны байгууллагын 
үйл ажиллагаанд шүүх аль болохоор хөндлөнгөөс оролцохгүй байх, алдааг нь 
өөрөөр нь зөвтгүүлэх агуулга бүхий зохицуулалт байна.

“Хэргийн нөхцөл байдлыг цаашид тодруулах шаардлагатай” гэдгийг шүүх 
өөрийн санаачилгаар тогтоохгүй бөгөөд захиргааны байгууллага энэ талаар өөрөө 
санаачилж, шалгах хүсэлтээ шүүхэд гаргасан байх нөхцөл байдлыг ойлгоно. 

(ЗХХШТХуулийн 70 дугаар зүйлийн 70.2.7-д заасан “...хэргийн нөхцөл байдлыг 
цаашид тодруулах шаардлагатай гэж үзвэл захиргааны байгууллага, албан 
тушаалтнаас дахин шинэ акт гартал захиргааны уг актыг түдгэлзүүлэх” ажиллагааг 
маргаан бүхий захиргааны актыг алдаатай гарсныг хүлээн зөвшөөрч, нөхцөл 
байдлыг шалган тогтоож, шинээр захиргааны акт гаргах боломжтой гэж үзсэн 
тохиолдолд хэрэгжүүлнэ. Энэ тохиолдолд шүүх маргаан бүхий захиргааны актын 
хэрэгжилтийг түдгэлзүүлэх бөгөөд захиргааны байгууллага, албан тушаалтнаас 
шинээр гаргасан захиргааны актад хуульд заасан ердийн журмаар гомдол гаргаж 
болно59) гэж заажээ.

Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдсэнийг хэрэгсэхгүй 
болгох: Энэ нь хэд хэдэн шаардлага бүхий нэхэмжлэл гаргасан тохиолдолд шүүх 
тэдгээрийг бүхэлд нь хангах боломжгүй гэж үзсэн нөхцөлд гаргах шийдвэр юм. 

Шүүхээс нэхэмжлэлийн шаардлагад хязгаар тогтоох боломжгүй бөгөөд 
нэхэмжлэлийн шаардлага бүрийг хангах үндэслэл бий эсэхийг шалгах шаардлагатай. 
Шүүх шийдвэрээ гаргахдаа нэхэмжлэлийг хангаж байгаа шаардлагатай холбоотой 
хуулийн 70 дугаар зүйлийн 70.2.8-д заасантай давхар баримтлах нь зөв юм. 
Жишээ нь “Булган аймгийн Баян-Агт сумын ИТХ –ын 2009 оны 02 дугаар сарын 
03-ны өдрийн 01,02,03 дугаар тогтоолуудыг хүчингүй болгож иргэн Д-гийн хурлын 
төлөөлөгчийн бүрэн эрхийг хүлээн зөвшөөрүүлэх Д-гийн нэхэмжлэлийн дагуу шүүх 
Д-гийн хурлын төлөөлөгчийн бүрэн эрхийг хүлээн зөвшөөрүүлэх нэхэмжлэлийн 
шаардлагыг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн байна.

Нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгох: Захиргааны акт үндэслэлтэй, 
нэхэмжлэгчийн ямар ч эрх зөрчигдөөгүй тохиолдолд ЗХХШТХуулийн 70 дугаар 
зүйлийн 70.2.9-д зааснаар шийдвэр гарна. Дээрх зүйлээр нэхэмжлэлийг бүхэлд нь 
хэрэгсэхгүй болгох нь ганц шаардлага бүхий болон хэд хэдэн шаардлага бүхий 
нэхэмжлэлийн аль алинд хамааралтай. 

Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэрт эрүү, иргэний шүүхийн шийдвэрт 
тавигддаг хууль ёсны бөгөөд үндэслэл бүхий байх үндсэн шаардлага болон найруулга 
зүй, баримт бичгийн стандартын шаардлага нэг адил тавигдана. Шүүхийн шийдвэрт 

59 УДШүүхийн 37 дугаар тогтоол, 2006 он 
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тавигдах үндсэн шаардлагын талаар УДШ албан ёсны тайлбар гаргасан байна60. 
Шүүх шийдвэрээ гаргахдаа зөвхөн хуульд захирагдана. Иймд хэрэг, маргааны 
талаар материаллаг болон процессын эрх зүйн хэм хэмжээг тэдгээрийн агуулга, 
зорилгод нийцүүлэн, шүүхээс оновчтой, зөв хэрэглэсэн тохиолдолд захиргааны 
хэргийн шүүхийн шийдвэрийн хууль ёсны байх шаардлага хангагдана. 

2.3	 ЗАХИРГААНЫ	ХЭРГИЙН	ШҮҮХИЙН	ШИЙДВЭРИЙН	АГУУЛГА,	АНХААРАХ	

ЗҮЙЛС

Захиргааны процесс нь иргэний процессоос ялгаатай тул гарах шийдвэрийн 
агуулга нь ч гэсэн өөрийн өвөрмөц онцлогтой байх ёстой. Шүүхийн шийдвэрийн 
бүтэц, агууллагад тавигдах шаардлага нь шүүхийн шийдвэрийн зорилгоор 
тодорхойлогддог. Энэ нь шүүхийн шийдвэр хэргийн оролцогчдод ойлгомжтой, 
тэдний зүгээс хүлээн зөвшөөрөхүйц байдлаар томёологдсон байхыг шаардана. 

Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэрийн хэлбэр: Я.Цэвэлийн Монгол хэлний 
тайлбар толь бичигт: Хэлбэр гэдэг нь “аливаа зүйлийн дүр, дүрс, үзэгдэх байдал, 
төлөв” гэж тайлбарлажээ. 
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Захиргааны процесс нь иргэний процессоос ялгаатай тул гарах шийдвэрийн 

агуулга нь ч гэсэн өөрийн өвөрмөц онцлогтой байх ёстой. Шүүхийн шийдвэрийн 

бүтэц, агууллагад тавигдах шаардлага нь шүүхийн шийдвэрийн зорилгоор 

тодорхойлогддог. Энэ нь шүүхийн шийдвэр хэргийн оролцогчдод ойлгомжтой, 

тэдний зүгээс хүлээн зөвшөөрөхүйц байдлаар томёологдсон байхыг шаардана.     

Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэрийн хэлбэр: Я.Цэвэлийн Монгол 

хэлний тайлбар толь бичигт: Хэлбэр гэдэг нь “аливаа зүйлийн дүр, дүрс, үзэгдэх 

байдал, төлөв” гэж тайлбарлажээ.  

 

Шүүхийн шийдвэр бүрэн ойлгомжтой, логик уялдаа холбоотой, эрх зүйн 

сэтгэлгээний өндөр түвшинд бичигдсэн байх ёстой. Шүүхийн шийдвэр бүрэн байна 

гэдэг нь шийдвэрт хэргийн оролцогчдын тайлбар, шаардлага, татгалзал, 

хэлэлцсэн баримтыг бүрэн тусгахыг ойлгох бөгөөд түүнийг хэргийн нөхцөл 

байдлыг бүрэн тогтоогоогүй байдлаас ялгаж ойлгох нь зүйтэй. Шийдвэрт нэмэлт 

тайлбар шаардагдахгүй бүх нийтэд тодорхой бөгөөд ойлгомжтой нэр томьёо, үг 

хэллэг хэрэглэсэн, хэрэгт ач холбогдолгүй үйл явдлыг бичээгүй байвал зохино61.      

                                                            
61УДШ‐ийн зөвлөмж, 2005 он № 01 

Захиргааны хэргийн 
шүүхийн шийдвэрийн 

хэлбэр

Захиргааны хэргийн 
шүүх шийдвэрээ 
Монгол хэлээр, тус 
улсад албан хэрэг 
хөтлөж байгаа 
бичгээр гаргана. 

Захиргааны хэргийн 
шүүхийн шийдвэрт 
шүүх бүрэлдэхүүн, 
шүүгч гарын үсэг 
зурсан байна.

Захиргааны хэргийн 
шүүхийн шийдвэр нь 
заавал биелэгдэх 
шинжтэй  бөгөөд  
захиран тушаах 
хэлбэртэй байна.

Шүүхийн шийдвэр бүрэн ойлгомжтой, логик уялдаа холбоотой, эрх зүйн 
сэтгэлгээний өндөр түвшинд бичигдсэн байх ёстой. Шүүхийн шийдвэр бүрэн 
байна гэдэг нь шийдвэрт хэргийн оролцогчдын тайлбар, шаардлага, татгалзал, 
хэлэлцсэн баримтыг бүрэн тусгахыг ойлгох бөгөөд түүнийг хэргийн нөхцөл байдлыг 
бүрэн тогтоогоогүй байдлаас ялгаж ойлгох нь зүйтэй. Шийдвэрт нэмэлт тайлбар 
шаардагдахгүй бүх нийтэд тодорхой бөгөөд ойлгомжтой нэр томьёо, үг хэллэг 
хэрэглэсэн, хэрэгт ач холбогдолгүй үйл явдлыг бичээгүй байвал зохино61. 

Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэрийн агуулга: Захиргааны хэргийн 
шүүхийн шийдвэр нь Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 72 дугаар 

60 Улсын дээд шүүхийн 21 дүгээр тогтоол, 2006 он
61 УДШ-ийн зөвлөмж, 2005 он № 01
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зүйлд заасан бүтэцтэй байна. Энэхүү бүтэц нь анхан шатны журмаар хэрэг хянан 
шийдвэрлээд гаргасан шүүхийн шийдвэр, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны 
явцад шүүх, шүүгчээс гаргаж буй шүүхийн тогтоол, шүүгчийн захирамж, шийтгэвэр 
зэргээс гадна давж заалдах болон хяналтын журмаар хэрэг хянан шийдвэрлээд 
гаргасан магадлал, тогтоолд ч нэгэн адил хамаарна62. Захиргааны хэрэг хянан 
шийдвэрлэх тухай хуулийн 72 дугаар зүйлийн 72.1-д зааснаар шүүхийн шийдвэр нь 
дараах агуулгатай байна.

 
54 

Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэрийн агуулга: Захиргааны хэргийн 

шүүхийн шийдвэр нь Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 72 дугаар 

зүйлд заасан бүтэцтэй байна. Энэхүү бүтэц нь анхан шатны журмаар хэрэг хянан 

шийдвэрлээд гаргасан шүүхийн шийдвэр, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны 

явцад шүүх, шүүгчээс гаргаж буй шүүхийн тогтоол, шүүгчийн захирамж, шийтгэвэр 

зэргээс гадна давж заалдах болон хяналтын журмаар хэрэг хянан шийдвэрлээд 

гаргасан магадлал, тогтоолд ч нэгэн адил хамаарна62. Захиргааны хэрэг хянан 

шийдвэрлэх тухай хуулийн 72 дугаар зүйлийн 72.1-д зааснаар шүүхийн шийдвэр 

нь дараах агуулгатай байна. 

 

Удиртгал хэсэгт: Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэрийг хэзээ, хаана, 

ямар шүүх гаргаж байгаа, шүүх бүрэлдэхүүн буюу шүүгч, шүүх хуралдааны нарийн 

бичгийн дарга, захиргааны хэргийн болон шүүх хуралдааны оролцогчийг нэрлэн 

заана. 

Тодорхойлох хэсэгт: Нэхэмжлэлийн шаардлагын агуулга, хариуцагч, 

гуравдагч этгээд, тэдгээрийн төлөөлөгч, өмгөөлөгчийн тайлбар, гэрчийн мэдүүлэг, 

прокурорын болон иргэдийн төлөөлөгчийн дүгнэлтийг тусгана. 

                                                            
62УДШ‐ийн Захиргааны хэргийн танхимын зөвлөмж, 2009 он, №03 

Тогтоох 
хэсэг

Үндэслэх 
хэсэг

Тодорхой
лох хэсэг

Удиртгал 
хэсэг

Удиртгал хэсэгт: Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэрийг хэзээ, хаана, ямар 
шүүх гаргаж байгаа, шүүх бүрэлдэхүүн буюу шүүгч, шүүх хуралдааны нарийн 
бичгийн дарга, захиргааны хэргийн болон шүүх хуралдааны оролцогчийг нэрлэн 
заана.

Тодорхойлох хэсэгт: Нэхэмжлэлийн шаардлагын агуулга, хариуцагч, гуравдагч 
этгээд, тэдгээрийн төлөөлөгч, өмгөөлөгчийн тайлбар, гэрчийн мэдүүлэг, прокурорын 
болон иргэдийн төлөөлөгчийн дүгнэлтийг тусгана.

Үндэслэх хэсэгт: Захиргааны хэрэгт байгаа болон шүүх хуралдаанаар 
хэлэлцэгдэж, хэргийг хянан шийдвэрлэхэд үндэс болсон нотлох баримтыг үнэлж 
дүгнэсэн байдал, захиргааны актын хууль зүйн үндэслэлийг тусгана. Үндэслэх хэсэг 
нь чухал ач холбогдолтой хэсэг юм. Учир нь шүүхийн шийдвэр нь болж өнгөрсөн 
үйл явдалд дүгнэлт өгөхөөс гадна ирээдүйд бий болох үйл явдалд нөлөөлөх үр 
дагавар бий болгодог тул үндэслэх хэсэгт шүүхийн шийдвэрийн хамгийн гол 
чухал хэсэг оршдог. Шийдвэрийн үндэслэх хэсэг нь шүүхээр хэлэлцэгдэж буй эрх 
зүйн маргааны талаар шүүх ямар дүгнэлт гаргаж байгаа, энэхүү дүгнэлт нь ямар 
бодит нөхцөл байдалд тулгуурлаж, хуулийн ямар зүйл заалтад үндэслэсэн гэдгийг 

62 УДШ-ийн Захиргааны хэргийн танхимын зөвлөмж, 2009 он, №03
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илэрхийлдэг чухал ач холбогдолтой. Захиргааны хэргийн шүүх ямар шийдвэр 
гаргаж байгаа нь шүүхийн шийдвэрийн үндэслэх хэсгээс тодорхой харагдах ёстой. 
Ийм учраас захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэрийг гүйцэтгэхэд эргэлзээтэй 
асуудал гарвал шүүхийн шийдвэрийн тогтоох хэсгээс гадна үндэслэх хэсгийн 
тайлбар гаргалгааг сайтар судлах шаардлагатай юм.

Шүүхийн шийдвэрийн үндэслэх хэсэгт нэхэмжлэлийн шаардлага тус бүрийн 
талаар болон хариуцагч, гуравдагч этгээдийн гаргаж байгаа тайлбар, шаардлагын 
талаар дүгнэлт хийх учиртай. Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэрийн үндэслэх 
хэсэгт нэхэмжлэлийн шаардлагад дурьдсан захиргааны актыг хуульд зааснаар 
урьдчилан шийдвэрлэх ажиллагааг хангасан эсэх, Захиргааны хэргийн шүүхэд 
харьяалагдах маргаан мөн гэж үзсэн үндэслэл зэргийг тодорхой бичих нь зүйтэй63.

Хэрэгт байгаа шүүх хуралдаанаар хэлэлцэгдсэн нотлох баримт нь шүүхийн 
шийдвэрийн үндэслэл болдог учир тэдгээрийн талаар шийдвэрийн үндэслэх хэсэгт 
тодорхой тусгах хэрэгтэй. Тухайлбал: маргаан бүхий захиргааны акт хуулийг 
зөрчсөн эсэх, нэхэмжлэгчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхолыг хөндсөн эсэхийг 
үнэлж дүгнэх нь зүйтэй.

Хэргийг хянан шийдвэрлэхэд үндэс болгосон нотлох баримт гэдэгт Хэргийн 
оролцогчдоос өөрийн шаардлага, татгалзлалыг нотлох зорилгоор шүүхэд гаргасан 
болон Захиргааны хэргийн шүүхээс хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад 
мөрдөн шалгах ажиллагаагаар тогтоосон бүх нотлох баримтууд хамаарна. Хуульд 
заасан арга хэрэгслээр олж аваагүй нотлох баримтыг шүүхийн шийдвэрийн үндэслэл 
болгож болохгүй. Үндэслэх хэсэгт шүүхийн шийдвэрийн үндэслэл болж байгаа 
нотлох баримтыг заахаас гадна үндэслэл болгох боломжгүй байгаа баримтыг 
дурьдаж тэдгээрийг хэрхэн үнэлсэн талаар дүгнэлт өгнө64. 

Захиргааны актын хууль зүйн үндэслэл гэдэгт нотлох баримтуудаар нотлогдож 
байгаа хэргийн нөхцөл байдал буюу маргаан бүхий захиргааны акт нь хуулийн 
ямар зүйл заалтад хэрхэн тодорхойлогдож, зохицуулагдаж байгааг хэлнэ. Түүнчлэн 
нэхэмжлэгчийн эрх, ашиг сонирхолыг хөндсөн гэж үзэж байгаа эрх бүхий 
байгууллага, албан тушаалтны гаргасан захиргааны акт нь хууль зөрчсөн эсэхийг 
үнэлж, хуульд нийцсэн, эсхүл хууль зөрчсөн үндэслэлийг энэ хэсэгт тодорхой заах 
хэрэгтэй.65

Тогтоох хэсэгт: Захиргааны хэргийг хянан шийдвэрлэхэд баримталсан хуулийн 
нэр, зүйл, хэсэг, заалтыг тодорхой зааж, шүүхэд гаргасан нэхэмжлэл болон 
сөрөг нэхэмжлэлийг хангасан, эсхүл зарим хэсгийг хангаж, заримыг хэрэгсэхгүй 
болгосон, нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон, түүнчлэн шүүхийн зардал, 
улсын тэмдэгтийн хураамжийг хуваарилсан байдал, эд мөрийн баримтыг хэрхэх, 

63 УДШ-ийн Захиргааны хэргийн танхимын зөвлөмж, 2009 он, №03
64 УДШ-ийн Захиргааны хэргийн танхимын зөвлөмж, 2009 он, №03
65 УДШ-ийн Захиргааны хэргийн танхимын зөвлөмж, 2009 он, №03
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захиргааны хэрэгт хэд хэдэн нэхэмжлэгч, хариуцагч оролцсон бол нэхэмжлэгч, 
хариуцагч тус бүр ямар эрх эдэлж, үүрэг хүлээхийг тусгана. Шаардлагатай бол 
шийдвэр гүйцэтгүүлэх арга, журам, хугацаа, шийдвэрийг давж заалдах журам, 
хугацааг заана. Тогтоох хэсэг нь захиран тушаах хэлбэртэй байна66.

Шүүхийн шийдвэр нь хэрэг маргааныг эцэслэн шийдвэрлэж буй шүүх эрх 
мэдлийн акт учир түүний тогтоох хэсэгт, шийдвэрийн үндэслэх хэсэгт дурьдсан 
дүгнэлтийн үр дагаварыг тусгахаас гадна шүүхийн шийдвэр ойлгомжтой, тодорхой 
биелэгдэх боломжтой, бүх нөхцөлийг заасан байвал зохино. Шийдвэрийн 
тогтоох хэсэгт тухайн шийдвэрийг биелүүлэхэд ямар нэгэн хүндрэл учруулахгүй 
байхад онцгой анхаарвал зохино67. Шүүхийн тухайн шийдвэр эрх зүйн ямар үр 
дагавартай болох нь тогтоох хэсгээс шууд эргэлзээгүй харагдах ёстой учир шүүхийн 
шийдвэрийн тогтоох хэсэг нь уг шийдвэрийг гүйцэтгэхэд чухал ач холбогдолтой 
юм. Өөрөөр хэлбэл тогтоох хэсэг нь шийдвэр гүйцэтгэгч юу гүйцэтгэхийг зааж 
өгсөн байх учиртай. 

Шүүхийн шийдвэрийн тогтоох хэсэгт тухайн захиргааны хэрэг маргааныг шүүх 
хэрхэн шийдвэрлэж байгаагаа тухайн материаллаг хуулийн зүйл, хэсэг, заалтыг 
баримтлан маш тодорхой зааж байвал зохино. 

Шүүхэд гаргасан нэхэмжлэл болон сөрөг нэхэмжлэлийг хангасан, эсхүл зарим 
хэсгийг хэрэгсэхгүй болгосон, нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон 
зэрэг байдлыг шийдвэрийн тогтоох хэсэгт тусгаж буй явдал нь шүүхэд гаргасан 
нэхэмжлэлийн шаардлагыг шүүх хэрхэн шийдвэрлэж байгааг тодорхойлдог тул энэ 
хэсэг нь хэргийн оролцогчдод болон шийдвэрийг уншиж байгаа хэнд ч ойлгомжтой 
байх учиртай.

Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 78 дугаар зүйлд зааснаар 
шаардлагатай бол Захиргааны хэргийн шүүх шийдвэрээ биелүүлэх арга журмыг 
гаргасан шийдвэртээ тодорхойлно. Энэ нь захиргааны хэргийн шүүхийн хэрэг хянан 
шийдвэрлэх ажиллагааны онцлогоос хамаардаг байна. Тухайлбал: Захиргааны хэрэг 
хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 70 дугаар зүйлийн 70.2.4-т зааснаар захиргааны 
актыг гаргахгүй байгаа явдал болон эс үйлдэхүй нь хууль бус гэж тооцогдсон бол 
шаардагдах захиргааны актыг гаргахыг тухайн захиргааны байгууллага болон албан 
тушаалтанд даалгана. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг ажил, албан тушаалаас 
нь үндэслэлгүйгээр халсан захиргааны шийдвэрийг шүүх хүчингүй болгож 
шийдвэрлэсэн бол шүүхийн шийдвэр хүчин төгөлдөр болсноос хойш 14 хоногийн 
дотор нэхэмжлэгчийг ажил албан тушаалд томилохыг хариуцагчид даалгах мэтээр 
шийдвэрийн тогтоох хэсэгт бичих боломжтой68.

66 Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 72 дугаар зүйлийн 72.5, 72.6 
67 Монгол улсын захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн тайлбар, Ханнс-

Зайделийн сан, Монгол улсын дээд шүүх, 2012 он, 254 дүгээр тал
68 УДШ-ийн Захиргааны хэргийн танхимын зөвлөмж, 2009 он, №03
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ХЯНАЛТЫН	АСУУЛТ

1. Захиргааны хэргийн шүүхийн тогтолцоо, зорилго, чиг үүрэг, онцлогийг 
ярилцана уу.

2. Захиргааны актын үйлчлэлийг түдгэлзүүлсэн шийдвэрийн  хууль зүйн 
агуулга, учир холбогдлыг тайлбарлана уу.

3. Захиргааны шүүхээс гарах шийдвэрийн төрлүүд ямар онцлогтой вэ.
4. Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэрт ямар шаардлага тавигдах вэ.
5. Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэрийн агуулга, түүний онцлогийг 

тайлбарлана уу.
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ГÓРАВДÓГААР БҮЛЭГ:

ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР  
ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛЛАГАА

3.1	 ХУУЛИЙН	ЗОХИЦУУЛАЛТ,	ӨНӨӨГИЙН	БАЙДАЛ	

Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэр бүрэн гүйцэт биелэгдэж байх нь эрх 
зүйн соёл, ухамсрын түвшин харилцан адилгүй олон нийтийн зүгээс Захиргааны 
хэргийн шүүхийг хүлээн зөвшөөрөхөд чухал ач холбогдолтой юм. Өөрөөр хэлбэл 
Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл нь захиргааны хэргийн шүүхийн 
шийдвэрээс шууд хамааралтай байх онцлогтой. Захиргааны хэргийн шүүхийн 
шийдвэр гүйцэтгэлийг доор дурдсан хуулиудын хүрээнд зохицуулан явуулж байна. 

•	 Монгол Улсын Үндсэн хуулийн хүрээнд
Монгол Улсын Үндсэн хуульд Монгол улсын иргэн төрийн байгууллага, албан 

тушаалтанд өргөдөл, гомдлоо гаргаж шийдвэрлүүлэх эрхтэй гэж заасан бөгөөд 
төрийн байгууллага, албан тушаалтан нь иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хуулийн дагуу 
шийдвэрлэх үүрэгтэй69 байхаар хуульчилсан байна. Түүнчлэн “хүний эрх, эрх чөлөөг 
хангахуйц эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн болон бусад баталгааг бүрдүүлэх, хүний 
эрх, эрх чөлөөг зөрчихтэй тэмцэх, хөндөгдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх үүргийг 
иргэнийхээ өмнө төр хариуцна”70 гэж заасан нь Төрийн байгууллага, тэр дундаа 
төрийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтнаас иргэдийнхээ эрх, хууль ёсны 
ашиг сонирхолыг хөндөхгүй байх, хөндөгдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх үүргийг 
иргэнийхээ өмнө хариуцахаар заасан байна.

Иргэн захиргааны байгууллага, албан тушаалтны буруутай үйл ажиллагаанаас 
Монгол Улсын хууль, олон улсын гэрээнд заасан эрх, эрх чөлөө нь зөрчигдсөн гэж 
үзвэл уул эрхээ хамгаалуулах, хууль бусаар учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлэхээр 
шүүхэд гомдлоо гаргах эрх71 нь Үндсэн хуулиар мөн олгогджээ.

•	 Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн хүрээнд
Дээрх хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.2 дахь хэсгийн 9.2.10-т заасан “шүүхийн 

шийдвэр гүйцэтгэлийн статистик мэдээлэлд хяналт тавьж, холбогдох байгууллагад 
шаардлага тавих” бүрэн эрхийг шүүгчид 2012 оны хуулиар шинээр олгосон бөгөөд 
одоогоор уг хуулийн заалтыг хэрхэн хэрэгжүүлэх нь тодорхой бус байна. 

69 Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 12
70  Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 1
71  Монгол улсын Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 14
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•	 Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн хүрээнд 
Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.2-т 

”Захиргааны хэргийн шүүхийн хүчин төгөлдөр актыг Монгол улсын нутаг дэвсгэрт 
байгаа холбогдох бүх байгууллага, албан тушаалтан, иргэн заавал биелүүлнэ”, 5.3-
т “Захиргааны хэргийн шүүхийн актыг биелүүлээгүй этгээдэд энэ хууль, Эрүүгийн 
хууль, Захиргааны хариуцлагын тухай хууль болон хууль тогтоомжийн бусад актад 
заасан хариуцлага хүлээлгэнэ”, 78 дугаар зүйлийн 78.1-д “хэргийн оролцогчид 
захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэрийг хуулийн хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс 
эхлэн биелүүлэх үүрэгтэй” гэж зааж, шүүхийн шийдвэрийг захиргааны байгууллага, 
албан тушаалтан хэрхэн биелүүлэх арга, журмыг “хуулиар шууд биш”, хуульд 
заасан эрхийнхээ дагуу шүүх “шийдвэртээ” тодорхойлж болохоор72 тусгасан байна.

Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэрийг захиргааны байгууллага, албан 
тушаалтан сайн дураар биелүүлээгүй бол Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх 
тухай хуулийн 183-188 дугаар зүйл, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд 
заасны дагуу албадан биелүүлэхээр хуульд заажээ.

•	 Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн хүрээнд
Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 183 дугаар зүйлийн 

183.1-д “Шүүхийн шийдвэрийг гүйцэтгэх үндэслэл нь шүүхийн шийдвэр....ийн 
үндсэн дээр олгогдсон гүйцэтгэх хуудас байна.”, 185 дугаар зүйлд төлбөр авагч 
шүүхийн шийдвэрийг албадан гүйцэтгүүлэхээр хүсэлт гаргасан, шийдвэрийг даруй 
биелүүлэх шаардлагатай гэж шүүгч үзсэн тохиолдолд гүйцэтгэх хуудас бичиж, 
шүүгчийн захирамж гарснаас хойш 7 хоногийн дотор уг захирамж, шүүхийн 
шийдвэр, шаардлагатай бусад материалыг хавсарган шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 
албанд хүргүүлэхээр заажээ. 186 дугаар зүйлд шүүхийн шийдвэр болон гүйцэтгэх 
хуудсыг шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албанд шууд хүргүүлэх нөхцөлийг, 187 дугаар 
зүйлд гүйцэтгэх хуудаст тусгагдсан байвал зохих зүйлүүдийг тус тус зааж өгчээ. 

•	 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн хүрээнд
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулиийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1-д “Шүүхийн 

шийдвэр гүйцэтгэх үндэслэл нь иргэний болон захиргааны хэргийн талаар гарсан 
шүүхийн шийдвэр, эрүүгийн хэргийн талаар гарсан шүүхийн шийтгэх тогтоол, 
хуульд заасан тохиолдолд бусад байгууллагын шүүхээр баталгаажуулсан шийдвэр 
байна” гэж зааснаас үзвэл захиргааны шүүхийн шийдвэрийг албадан биелүүлэх 
ажиллагаа иргэний шүүхийн шийдвэрийг гүйцэтгэх ажиллагаатай нэгэн адил 
зарчмаар явагдахаар зааснаас өөрөөр захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх ажиллагааг хэрхэн явуулах талаар одоогийн мөрдөгдөж буй хуулийн 
хүрээнд нарийвчилсан хуулийн зохицуулалт байхгүй байна. 

72 ЗХХШТХ-ийн 78 дугаар зүйлийн 78.2
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Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 67 дугаар зүйлд тодорхой үйл 
ажиллагаа гүйцэтгүүлэх, эсхүл тодорхой үйл ажиллагаа гүйцэтгэхгүй байхыг 
хариуцагчид даалгасан шийдвэрийг гүйцэтгэх тухайд барилга, орон байрнаас нүүлгэн 
гаргах, хүүхдийг эцэг, эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчид шилжүүлэх, 
үндэслэлгүйгээр ажлаас халагдсан буюу өөр ажилд шилжүүлсэн ажилтныг урьдах 
ажил, албан тушаалд нь эргүүлэн тогтоох зэрэг цөөн хэдэн тохиолдлыг албадан 
гүйцэтгэхээр заасан байдаг. Харин захиргааны акт гаргахыг даалгасан болон актыг 
хүчингүй болгосон, түдгэлзүүлсэн зэрэг захиргааны хэргийн шүүхээс гаргасан 
шийдвэрийг хариуцагч биелүүлээгүй тохиолдолд шийдвэр гүйцэтгэлийн ямар 
ажиллагаа явуулахыг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд нэрлэж заасан 
заалт байдаггүй. 

Харин Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн төсөл /шинэчилсэн 
найруулга/-д73 Захиргааны акт хүчингүйд тооцох, түдгэлзүүлэх эсхүл захиргааны 
акт шинээр гаргахыг даалгасан шийдвэрийг гүйцэтгэх гэсэн зүйл шинээр оруулж, 
захиргааны акт хүчингүйд тооцох, биелэлтийг түдгэлзүүлэх, эсхүл шинээр захиргааны 
акт гаргахыг даалгасан шийдвэрийг 30 хоногт сайн дураар биелүүлэх мэдэгдлийг 
шийдвэр гүйцэтгэгч хариуцагчид хүргүүлэхээр, захиргааны хэргийн хүчин төгөлдөр 
шийдвэрийг биелүүлэхийг мэдэгдсэн шийдвэр гүйцэтгэгчийн мэдэгдэл, хууль ёсны 
шаардлагыг биелүүлээгүй бол буруутай иргэн, хуулийн этгээд, албан тушаалтанд 
Зөрчлийн тухай хуульд заасан шийтгэлийг ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч буюу улсын 
байцаагч оногдуулах заалтыг тус тус оруулжээ. 

Захиргааны ерөнхий хууль /2016 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс мөрдөх/-
ийн 8 дугаар бүлэгт 74 Захиргааны шийдвэр гүйцэтгэлийн талаар зохицуулж, 
захиргааны шийдвэр гүйцэтгэлд тавих шаардлага, захиргааны шийдвэр гүйцэтгэх 
байгууллага, албадлага хэрэглэх, албадлагын хэлбэр, торгууль оногдуулах, 
бусдаар гүйцэтгүүлэх, албадан гүйцэтгэх, албадлага хэрэглэх шийдвэр 
гаргах, албадлагыг хэрэгжүүлэх заалтыг оруулсан байна.

Мөн Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль /2016 оны 7 
дугаар сарын 1-ний өдрөөс мөрдөх/-ийн 15 дугаар бүлэгт Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэхтэй холбоотой ажиллагааг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 
дагуу явуулна гэж заасан байна. 

Захиргааны шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэхгүй байгаа албан тушаалтанд 
хүлээлгэх хариуцлагыг тусгасан эрх зүйн зохицуулалт
Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.3-т 

“Захиргааны хэргийн шүүхийн актыг биелүүлээгүй этгээдэд энэ хууль, Эрүүгийн 

73 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн төслийн шинэчилсэн найруулга 67 дугаар 
зүйл 

74 Захиргааны ерөнхий хуулийн 8 дугаар бүлгийн 82-91 дүгээр зүйл /2016 оны 7 дугаар 
сарын 1-ний өдрөөс мөрдөгдөнө./
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хууль, Захиргааны хариуцлагын тухай хууль болон хууль тогтоомжийн бусад актад 
заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.” гэж заасан байна.

Шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэхгүй байгаа захиргааны байгууллагын албан 
тушаалтанд: 

Захиргааны хариуцлагын тухай хууль
Эрүүгийн хуульд заасан арга хэмжээг авах хуулийн механизм байна.
Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэрийг сайн дураараа биелүүлээгүй 

захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд ногдуулах албадлагын арга хэмжээг 
Захиргааны хариуцлагын тухай хуулийн 304 дугаар зүйлийн 3-т “Шийдвэр 
биелүүлэхээс санаатайгаар зайлсхийсэн…бол 5.000-10.000 төгрөгөөр торгох 
шийтгэл ногдуулна.” гэж заажээ.

Харин Эрүүгийн хуулийн 258 дугаар зүйлийн 258.1-д “Хуулийн хүчин төгөлдөр 
болсон шүүхийн шийтгэх тогтоол, шийдвэр, магадлал, шүүхийн тогтоол, шүүгчийн 
захирамжийг санаатай биелүүлээгүй, эсхүл биелүүлэхэд нь зориуд саад учруулсан 
бол хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг таваас тавь дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх 
хэмжээний төгрөгөөр торгох, нэг зуугаас хоёр зуун тавин цаг хүртэл хугацаагаар 
албадан ажил хийлгэх, нэгээс гурван сар хүртэл хугацаагаар баривчлах ял шийтгэнэ.” 
гэж заасан байх бөгөөд энэ зүйлд заасан гэмт хэрэгт сэжигтнээр тооцогдсон, 
яллагдагчаар татагдсан, ял шийтгэгдсэн этгээд шүүхийн шийдвэрийг биелүүлсэн 
бол эрүүгийн хариуцлагаас чөлөөлнө гэсэн тайлбартай байх юм. 

Хууль бус шийдвэр гаргасан албан тушаалтанд хүлээлгэх хариуцлагын 
механизмыг бусад хуульд тусгасан байдал
Хууль бус шийдвэр гаргаж, иргэн, хуулийн этгээдийг хохироосон албан 

тушаалтанд түүний дээд шатны байгууллага, албан тушаалтан, эсхүл эрх бүхий өөр 
бусад байгууллагын албан тушаалтан арга хэмжээ авахаар зарим салбар хуулиудад 
заасан байна. Үүнд: 

Төрийн албаны зөвлөл албан тушаалтны буруутай үйл ажиллагаанаас төрд 
учруулсан хохирлыг арилгуулахаар төрийн нэрийн өмнөөс шүүхэд нэхэмжлэл 
гаргах эрхтэй.75

Шүүгч, төрийн жинхэнэ албан хаагчийг хууль бусаар ажлаас халсан албан 
тушаалтныг 45.000-60.000 төгрөгөөр торгох арга хэмжээ авахаар Төрийн албаны 
тухай хуульд тусгагджээ.76

Тухайн шатны Хурал нь Засаг дарга …хууль тогтоомж зөрчсөн буюу чиг үүргээ 
хэрэгжүүлж чадаагүй бол түүнийг бүрэн эрхийнх нь хугацаа дуусахаас өмнө 
огцруулах саналыг дээд шатны Засаг дарга буюу Ерөнхий сайдад хүргүүлнэ.77 гэж 
тус тус заажээ.

75  Төрийн албаны тухай хуулийн 35.1.2
76  Төрийн албаны тухай хуулийн 41.1.3
77  Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 32.2
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3.1.1  ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ТӨРЛӨӨС 

ХАМААРСАН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛЛАГАА 
Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа нь захиргааны 

хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны үргэлжлэл бөгөөд төгсгөлийн шат юм. 
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны зорилго нь шүүхээс гарсан шийдвэрийг 
албадан биелүүлж, бусдын хуулиар хамгаалагдсан эрх ашгийг бодит байдлаар 
сэргээхэд оршдог. 78

Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх үндэслэл нь хуулийн хүчин 
төгөлдөр болсон захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэр, захиргааны шийтгэвэр, 
мөн эвлэрлийн гэрээг баталгаажуулсан захиргааны хэргийн шүүхийн шүүгчийн 
захирамж, тэдгээрийн үндсэн дээр олгосон гүйцэтгэх хуудас байна.79Шүүхийн 
хүчин төгөлдөр болсон эцсийн шийдвэрийг хэргийн оролцогчид сайн дураараа 
биелүүлээгүй тохиолдолд албадан гүйцэтгэх шаардлага бий болдог. Шүүхийн 
шийдвэрийг албадан гүйцэтгүүлэхээр 

1. Төлбөр авагч хүсэлт гаргасан байх
2. Шийдвэрийг даруй биелүүлэх шаардлагатай гэж шүүгч үзэх
Шүүгч, шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэх зайлшгүй шалтгаан байгаа нь мэдэгдвэл 

80 албадан биелүүлэх тухай захирамж гаргаж, шүүхийн шийдвэр болон гүйцэтгэх 
хуудсыг шийдвэр гүйцэтгэх албанд шууд олгосноор шийдвэрийг албадан гүйцэтгэх 
хууль зүйн үндэслэл бүрдэнэ.

Захиргааны хэргийн шүүхийн актын эрх зүйн үр дагавар нь бусад шүүхийн 
шийдвэрээс зарим талаараа өвөрмөц байдаг. Учир нь захиргааны хэргийн шүүхийн 
шийдвэр нь нэхэмжлэгч хариуцагчаас гадна гуравдагч этгээд буюу нийтийн эрх 
зүйн харилцааг дагаад олон нийтэд хамааралтай байдаг. Жишээ нь: Нийслэл 
дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 81 шийдвэрийг үндэслэн гүйцэтгэх 
хуудас бичсэн байна. Нэхэмжлэгч \төлбөр авагч\ Б.Гантогтох, Гуравдагч 
этгээд Г.Оюунцэцэг, Хариуцагч \төлбөр төлөгч\ Нийслэлийн засаг дарга, Улсын 
бүртгэлийн ерөнхий газрын Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн газар. Төлбөр 
авагчид олговол зохих төлбөрийн төрөл хэмжээ: Газрын тухай хуулийн 21дүгээр 
зүйлийн 21.2.3, 31 дүгээр зүйлийн 31.3, Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой 
эд хөрөнгийн бусад эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 
13.5, 13.5.1, 14 дүгээр зүйлийн 14.1.6- д тус тус заасныг баримтлан нийслэлийн Засаг 
даргын 2004 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдрийн “Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах 

78 А.Дугармаа “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны онол, практикийн асуудал” 
илтгэл 

79 ЗХХШтХуулийн 93 дугаар зүйл, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 10дугаар 
зүйлийн 10. 1. 1 дэх заалт 

80 Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн дэлгэрэнгүй тайлбар 422 дугаар 
тал 

81 Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэр 2013 оны 133 дугаар шийдвэр 
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эрхийг баталгаажуулах”тухай 185, нийслэлийн засаг даргын 2010 оны 5 дугаар 
сарын 18-ны өдрийн “Газар эзэмшүүлэх эрхийн хугацааг сунгах” тухай 331 дүгээр 
захирамжийн тус бүр Г.Оюунцэцэгт холбогдох хэсэг, эрхийн улсын бүртгэлийн 
Ү-2204014917 дугаарт бүртгэлтэй, 2004 оны 117983 дугаар үл хөдлөх эд хөрөнгийн 
гэрчилгээг тус тус дахин шинэ акт гартал түдгэлзүүлэхээр шийдвэрлэсэн байна. Энэ 
тохиолдолд нэхэмжлэгч биш, гуравдагч этгээд шүүхэд хандан албадан гүйцэтгүүлэх 
захирамж гаргуулан гүйцэтгэх хуудас бичүүлсэн байна. 

Захиргааны хэргийн шүүх хэргийг хянан хэлэлцээд Захиргааны хэрэг хянан 
шийдвэрлэх тухай хуульд зааснаар 9 төрлийн \2016.07.01-ний өдрөөс мөрдөгдөж 
эхлэх Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд 14 төрлийн\ 
шийдвэр гаргах бөгөөд ямар төрлийн шийдвэр гаргах вэ гэдгээс хамаарч шүүхийн 
шийдвэрийг биелүүлэх арга журам нь өөр өөр байна. 

Нэг. Маргаан бүхий захиргааны актыг хүчингүй болгосон шүүхийн шийдвэр 
нь хүчингүй болмогц өөрөө аяндаа биелэгдсэн гэж үзэж болох боловч захиргааны 
байгууллага ингэж үзэхгүй байгаа тохиолдолд мөн шүүхээс нэгэнт хүчингүй 
болгосон захиргааны актыг хүчин төгөлдөр актын нэгэн адил хэрэглэж, шүүхийн 
шийдвэрийг биелүүлэхгүй байх нь практикт элбэг байдаг тул Захиргааны хэргийн 
шүүх шийдвэрээ биелүүлэх арга, журмыг гаргасан шийдвэртээ тодорхойлох хуулийн 
заалтыг хэрэгжүүлэх шаардлагатай болдог. Өөрөөр хэлбэл нэгэнт хууль бус болох 
нь тогтоогдсон тухайн актын үйлчлэлийг бүрмөсөн зогсоох шаардлагатай болно. 

Тухайлбал: Ашигт малтмалын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.2.1, 
19.2.5, 19.3-д заасныг тус тус баримтлан нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийг хангаж 
шийдвэрлэхдээ “Түүчээ тэрэг” ХХКомпаний өргөдлүүдийн талбай нь түрүүлж 
ирүүлсэн өргөдлийн талбайтай хэсэгчлэн давхцсан гэх үндэслэлээр өргөдлийн 
талбайд бүхэлд нь тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзаж шийдвэрлэсэн нь 
дээрх хуулийн заалтуудыг зөрчсөн Ашигт малтмалын газрын Кадастрын хэлтсийн 
даргын шийдвэрийг хүчингүй болгож шийдвэрлэсэн байна.82

Шийдвэр гүйцэтгэгч хүчингүй болгох шийдвэрийг биелүүлэхдээ хүчин төгөлдөр 
үйлчилж буй хэм хэмжээг зөрчсөн хууль бус байдал, эрх хэмжээгүй харьяаллын 
бус байгууллага захиргааны акт гаргавал хууль бус гэж үзсэн байдал, захиргааны 
акт гаргах талаар хуулиар тогтоосон журам зөрчсөн, нэхэмжлэгчийн эрх зөрчигдсөн 
байдлыг анхаарч, эдгээр тохиолдлыг арилгаж, зөрчигдсөн эрхийг сэргээсэн байх 
учиртай. Жишээлбэл: болзол шаардлагыг хангаагүй, хуурамч санхүүгийн тайлан 
ирүүлсэн тендерийг үнэлэхээс татгалзаж, сонгох ажиллагаанаас хасах журмыг зөрчсөн 
тендерийн хорооны шийдвэрийг хүчингүй болгож,83 тендерийг дахин зарлаж, 
хуульд заасан журмын дагуу шуурхай зохион байгуулж, шүүхийн энэ шийдвэрийг 
биелүүлсүгэй гэж шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэх арга, журмыг заасан байна. 

82 Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэр 2015 он.Дугаар 380
83 Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэр.2010 он. Дугаар 38
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Хоёр. Тухайн эрх зүйн харилцаа байгаа эсэхийг тогтоож, хүлээн зөвшөөрсөн 
шийдвэрийг үндсэндээ албадан гүйцэтгүүлэх шаардлагагүй. Шүүхийн ийм 
шийдвэрийг захиргаа ерөнхий утгаараа явцын дунд урсгалаараа биелүүлэх ёстой 
байдаг. Эрх зүйн харилцааг тогтоосон шийдвэр гаргасан бол энэ нэхэмжлэл нь 
захиргааны эрх зүйн харилцаа байгаа болон байхгүй фактыг тогтоолгох шаардлагыг 
агуулдаг гэдгийг шийдвэр гүйцэтгэгч мэдсэн байх учиртай. Эрх зүйн харилцаа 
гэх ойлголтыг ерөнхий хийсвэр харилцаан дээр бус тодорхой эрх зүйн харилцаа 
гэж авч үзнэ. Үүнд иргэн захиргааны хооронд үүссэн нийтийн эрх зүйн харилцаа 
байна. Уг эрх зүйн харилцаа нь тодорхой нэг тохиолдолд л хамаарна. Тухайлбал 
Нийслэлийн захиргааны шүүхийн шийдвэрээр84 Ананд ХХК-ний төлөөлөх эрхтэй 
болохыг тогтоолгох нэхэмжлэлтэй, Нийгмийн хамгааллын яаманд холбогдох 
хэргийг шийдэхдээ тус компанийг АНУ-ын иргэнийг төлөөлөх эрхтэй гэж тогтоосон 
байна.

Монгол улсын иргэн мөн гэдгээ тогтоолгох шаардлага гарах, байнга оршин 
суугч гэдгээ тогтоолгох, нэрсийн жагсаалтаас нэрийг нь хассан бол нэрсийн 
жагсаалтанд бичигдэх эрхтэй болохоо тогтоолгох зэргээр тогтоолгох сонирхол нь 
бэлээхэн байгаа, түүнийг тогтоолгосны үндсэн дээр нэхэмжлэгч өөрийн зорилгоо 
тодорхойлох боломжтой болоход уг ажиллагааг шүүх явуулна. 85

Нэхэмжлэгч нь өөрийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол нь хөндөгдсөн, 
зөрчигдсөн эрх зүйн харилцаа байгааг шүүхээр тогтоолгож хүлээн зөвшөөрүүлснээр 
тухайн эрх зүйн харилцаанаас үүссэн үр дагаврыг арилгуулах боломжтой болдог нь 
шийдвэр гүйцэтгэгчийн анхаарах асуудал юм.

Тогтоох нэхэмжлэлийн шаардлагыг шүүх хангавал түүнийг шийдвэр гүйцэтгэлийн 
журмаар биелүүлэх шаардлагагүй юм.86 Захиргааны акт илт хууль бус болох нь 
эсхүл эрх зүйн харилцаа байгаа болох нь тогтоогдмогц өөрөө аяндаа биелэгдсэн 
гэж үзэж болно. 

Гурав. Захиргааны байгууллагаас гаргасан акт нь илт хүчин төгөлдөр бус 
болохыг хүлээн зөвшөөрөх тухайд Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай 
хуульд зааснаар захиргааны акт утга агуулгын илэрхий алдаатай, бичгийн хэлбэрээр 
гаргасан захиргааны актыг батлан гаргасан байгууллага, албан тушаалтан нь 
тодорхойгүй, эрх хэмжээгүй захиргааны байгууллага, албан тушаалтан гаргасан, 
актыг гүйцэтгэх субьект тодорхой бус зэргээр захиргааны акт гарсан цаг мөчөөс 
эхлэн хүчин төгөлдөр бус байхыг ойлгодог.

Илт хүчин төгөлдөр бус акт нь гарсан цаг мөчөөс эхлэн илт хүчин төгөлдөр бус 
боловч эрх зүйн харилцаанд орж үр дагавар үүсгэсэн байдаг. Шүүх нь захиргааны 

84 Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэр.2008 он. Дугаар 109
85 А.Эрдэнэцогт. Монгол Улсын Захиргааны процессын эрх зүй. 2006 он.232 дугаар тал 
86  Ханнс Зайделийн сан, Эрх зүйн боловсролын академи.Захиргааны хэрэг хянан 

шийдвэрлэх ажиллагаа.УБ.,2004 он.203 дугаар тал
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актыг илт хүчин төгөлдөр бус болохыг нь хүлээн зөвшөөрснөөр түүнийг эрх зүйн 
харилцаанаас хасч, үйлчлэлийг нь зогсоож буй хэрэг юм. Шүүхийн шийдвэр нь 
илт хүчин төгөлдөр бус актын улмаас үүссэн гэм хорыг арилгах, зөрчигдсөн эрх, 
ашиг сонирхлыг хамгаалах үр дагаварыг бий болгоно. Иймд шийдвэр гүйцэтгэгч 
хууль бус актыг үндэс болгон гарсан өөр бусад акт, хийсэн гэрээ, хэлцэл, төлөөлөл 
нь мөн хүчин хүчин төгөлдөр бус болох тул тухайн илт хүчин төгөлдөр бус актыг 
хэрэглэсэн байж болох тохиолдлуудыг сайтар судлах шаардлага гарна. Илт хууль 
бус болохыг тогтоох нэхэмжлэлийн шаардлагыг шүүх хангавал түүнийг шийдвэр 
гүйцэтгэлийн журмаар биелүүлэх шаардлагагүй юм. Захиргааны акт илт хууль бус 
болох нь тогтоогдмогц өөр аяндаа биелэгдсэн гэж үзэж болно. Тухайлбал: Газрын 
тухай хуульд зааснаар нийслэлийн Засаг даргын барилгын байршлыг өөрчилж, 
орон сууцанд ойрхон барилга барих зөвшөөрөл олгосон зөвшөөрлийг илт хууль 
бус болохыг хүлээн зөвшөөрч, зохих журмын дагуу шийдвэрлэхийг үүрэг болгосон 
шийдвэр гаргасан байна. Энэ тохиолдолд шийдвэр гүйцэтгэгч зохих журмын дагуу 
буюу олгосон зөвшөөрлөө хэрхэн хүчингүй болгож, иргэний зөрчигдсөн эрхийг 
хэрхэн сэргээж байгаад хяналт тавина. 

Дөрөв. Захиргааны актыг гаргахгүй байгаа явдал болон эс үйлдэхүй нь хууль 
бус гэж тогтоогдсон бол шаардагдах захиргааны актыг гаргахыг тухайн захиргааны 
байгууллага, албан тушаалтанд даалгах шийдвэрийг биелүүлэх тухайд захиргааны 
акт гаргахгүй байгаа явдал болон эс үйлдэхүй нь хууль бус гэж тогтоогдсон бол 
шаардагдах захиргааны акт гаргахыг тухайн захиргааны байгууллага, албан 
тушаалтанд даалгах үйл ажиллагааг биелүүлнэ гэсэн үг юм. 

Эс үйлдэхүй гэдэг нь иргэн, хуулийн этгээдээс эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлоо 
хэрэгжүүлэх, хамгаалуулахаар гаргасан гомдлыг хянан шийдвэрлэх үүргээ 
захиргааны байгууллага, албан тушаалтнаас хуульд заасан хугацаанд биелүүлээгүй 
буюу шийдвэрлэхгүй орхигдуулсныг хэлнэ. Энэ нь Захиргааны хэрэг хянан 
шийдвэрлэх тухай хуулийн87 “Захиргааны байгууллага, албан тушаалтны шийдвэр, 
үйл ажиллагааны улмаас нэхэмжлэгчид хохирол учирсан нь тогтоогдвол нөхөн 
төлүүлэх” заалтыг хэрэгжүүлж буй хэрэг болно.

Захиргааны байгууллага нэхэмжлэгчийн захиргааны акт гаргуулах хүсэлтэд 
татгалзсан хариу өгсөн, эсхүл огт хариу өгөөгүй эс үйлдэхүй хууль бус байх гол 
нөхцөл бол тухайн нэхэмжлэгч уг захиргааны актыг гаргуулах эрхтэй байх явдал 
юм. Захиргааны акт гаргуулах эрх зүйн үндэслэл нь хангалттай тогтоогдож буй 
бол захиргааны хэргийн шүүх зохих захиргааны акт гаргахыг даалгах шийдвэр 
гаргана. Жишээлбэл: Газрын тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.1.1, 60.2, Иргэдээс 
төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх 
тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 19 дүгээр зүйлийн 19.3 дах 
заалтуудыг баримтлан 2013 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдөр гаргасан гомдлыг 

87 Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль.70 дугаар зүйл.
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хянан шийдвэрлэхгүй байгаа эс үйлдэхүй нь хууль бус байх тул, уг гомдлыг зохих 
журмын дагуу хянан шийдвэрлэж, үндэслэл бүхий хариу өгөхийг Нийслэлийн засаг 
даргад даалгасугай гэж шийдвэрлэжээ.88

Захирамжилсан шийдвэр гаргуулах нь даалгах нэхэмжлэлийн гол зорилго 
байдаг бол захиргааны байгууллага албан тушаалтнаас үйлдэл хийлгүүлэх нь 
шийдвэр гүйцэтгэгчийн гол зорилго юм. Үйлдэл хийхээс татгалзуулах нэхэмжлэл нь 
мөн чухал ач холбогдолтойд тооцогддог. Урлаг, спортын арга хэмжээний улмаас 
хэт чанга дуу авианы чимээг намсгах гэх мэт.

Тав. Төлбөр тогтоосон захиргааны актын төлбөрийн хэмжээг багасгах 
шийдвэрийг биелүүлэхдээ төлбөр тогтоосон захиргааны актын тухай маргааныг 
шийдвэрлэхдээ төлбөрийн хэмжээг шүүхээс багасгасан байдгийг анхаарах хэрэгтэй. 
Жишээлбэл: Татварын ерөнхий хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.1.2, 60 дугаар зүйлийн 
60.1, 60.3.2-т заасныг баримтлан хариуцагч Сүхбаатар дүүргийн татварын албанаас 
59.694.600 төгрөгийн үндэслэлгүй илүү хураасан татварт 16.212.300 төгрөгийн 
алдангийг гаргуулж нэхэмжлэгч “Жи И И” ХХКомпанид олгохоор шийдвэрлэжээ.89 
Монгол Улсын Татварын ерөнхий хуульд90 Монгол Улсын Үндэсний татварын 
тогтолцоо албан татвар, хураамж, төлбөрөөс бүрдэнэ: Төлбөр гэдэгт төрийн өмч 
/иргэдэд өмчлүүлснээс бусад газар, түүнчлэн газрын хэвлий, түүний баялаг, ой, 
усны нөөц зэрэг/ ашиглуулсны төлөө иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас авч улс, 
орон нутгийн төсөв, тусгай зориулалтын санд төвлөрүүлж байгаа мөнгөн хөрөнгийг 
ойлгох талаар заасан байна. Захиргааны байгууллага албан тушаалтнаас төлбөр 
буюу хохирол гаргуулах шийдвэрийг гүйцэтгэхдээ шийдвэр гүйцэтгэгч хуульд заасан 
бүхий л арга хэмжээг авч явуулах үүрэгтэй. Төлбөр төлөгч захиргааны байгууллага 
албан тушаалтны банкан дахь харилцах дансанд байгаа мөнгөн хөрөнгөөс төлбөр 
гаргуулах мэдэгдлийг шийдвэр гүйцэтгэгч тухайн банкинд хүргүүлэх бөгөөд түүнийг 
хүлээн авсан байгууллага нь төлбөр төлөгчийн данснаас төлбөрийг гаргаж, 3 
хоногийн дотор төлбөр авагчид олгох буюу мэдэгдэл өгсөн шийдвэр гүйцэтгэх 
байгууллагын дансанд шилжүүлнэ. Нэхэмжлэлийн шаардлага хангах хэмжээний 
мөнгийг байгууллагын дансанд шилжүүлнэ. Нэхэмжлэлийн шаардлага хангах 
хэмжээний мөнгөн хөрөнгө төлбөр төлөгчийн дансанд байхгүйн улмаас мэдэгдэлд 
заасан шаардлагыг хэсэгчлэн биелүүлсэн, эсхүл бүрэн биелүүлэх боломжгүй талаар 
мэдэгдэнэ. Энэ тохиолдолд шийдвэр гүйцэтгэгч тухайн захиргааг санхүүжүүлдэг 
байгууллагад төлбөрийг гаргуулах мэдэгдлийг хүргүүлэх буюу дараагийн төсөвт 
нэмж, тусгахыг шаардана. Төлбөр төлөгчийн эд хөрөнгөнд үзлэг нэгжлэг хийх 
явцад бэлнээр хадгалагдаж байгаа мөнгөн хөрөнгө илэрвэл түүнийг хураан авна. 
Мөн харилцах дансан дахь мөнгийг битүүмжлэх арга хэмжээ авна. Төлбөрт 

88 Захиргааны хэргийн анхан шатны 20 дугаар шүүхийн 2014 оны шийдвэр. Дугаар 211
89 ЗХАШ 20 дугаар шүүхийн 2014 оны шийдвэр. Дугаар 142
90  Монгол Улсын Татварын ерөнхий хууль.3 дугаар зүйл
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гаргуулсан бэлэн мөнгийг тэр даруй төлбөрийн шаардлагын хэмжээгээр төлбөр 
авагчид шилжүүлнэ. Захиргааны хэргийн шүүхийн хувьд төлбөр тогтоосон актыг 
биелүүлэхэд шийдвэр гүйцэтгэгчийн урамшууллын асуудлыг хэрхэн зохицуулах нь 
нээлттэй байна.

Зургаа. Захиргааны байгууллага, албан тушаалтнаас иргэнд учруулсан хохирлыг 
гаргуулах, хохирлын хэмжээг өөрчлөх, хасах шийдвэрийн тухайд хохирлоо 
арилгуулах тухай нэхэмжлэл нь захиргааны актын улмаас иргэн хуулийн этгээд 
өөрт учирсан хохирлоо шүүхэд хандан арилгуулахад чиглэх бөгөөд нэхэмжлэлийн 
зүйлээс нь хамааруулан захирамжилсан шийдвэрийн улмаас, захиргааны бодит 
актын улмаас, эс үйлдэхүйн улмаас, илт хууль бус захиргааны актын улмаас учирсан 
хохирол гэж ангилж болно.

Захиргааны акт нь үндэслэл муутайгаас иргэн, хуулийн этгээдэд эдийн 
болон эдийн бус хохирол учирсан нь тогтоогдвол нэхэмжлэлийн үнийн дүнгээс 
хамаарахгүйгээр нотлох баримтаар тогтоогдсон хэмжээний хохирлыг гэм буруутай 
этгээдээс гаргуулахаар шүүх шийдвэрлэнэ.

Хохирлоо арилгуулах нэхэмжлэлийг дараахь тохиолдолд үндэслэлтэй гэж 
үзнэ. Үүнд: нэхэмжлэгчид гэм хор учруулсан үйлдэл эс үйлдэхүй нь захиргааны акт 
байх, эсхүл захиргааны актын дагуу хийгдсэн үйл ажиллагаа байх, хариуцагч нь 
захиргааны байгууллага албан тушаалтан байх, захиргааны үйлдэл эс үйлдэхүй ба 
хохирлын хооронд шалтгаант холбоо тогтоогдсон байх. Хохирол учруулсан гэж үзэж 
буй захиргааны акт ба хохирлын хооронд шууд шалтгаант холбоо байх учиртай. 
Захирамжилсан үйл ажиллагааны эрх зүйн шууд үр дагавар нь гэм хор учирснаар 
бодитой илрэх ба гэм хор учирсны бодит илрэл нь хохирол юм. Хохирол нь эдийн 
болон эдийн бус хохирлын аль аль нь ч байж болно. Тухайлбал хэв журмын цагдаа 
иргэнийг албадан саатуулсан нь үндэслэлгүй бол цалин нэхэмжлэх эрх нэхэмжлэгч 
иргэнд үүсэх боломжтой.

Хохирлоо арилгуулах нэхэмжлэл үндэслэлтэй буюу нэхэмжлэгчид хуульд 
зааснаас илүү хэмжээгээр төлбөр ногдуулсан нь тогтоогдвол төлбөр тогтоосон 
захиргааны актын төлбөрийн хэмжээг багасгах тухай шийдвэр гаргана. Жишээлбэл: 
Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 70 дугаар зүйлийн 70.1, 70.2.5, 
70.2.8-д заасныг удирдлага болгон ТОГТООХ НЬ:

1.Ойн тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 1-ийн 2, 31 дүгээр зүйлийн 1-ийн 4-д 
зааснаар нэхэмжлэгч Г.Жаргалмаагийн нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг 
хангаж, 2007.03.06-ны өдрийн 0016445 дугаар нөхөн төлбөрийн тасалбараар 
Г.Жаргалмаагаар төлүүлэхээр тогтоосон 1.205.620 төгрөгийн төлбөрөөс 946.620 
төгрөгийн төлбөрийг багасгаж, Г.Жаргалмаагаас нөхөн төлбөрт 259.000 төгрөг 
гаргуулж, улсын орлогод, хууль бусаар олсон эд зүйлд 282.000 төгрөг гаргуулж, 
Булган сумын орон нутгийн орлогод тус тус оруулсугай гэж шүүхээс шийдвэрлэсэн 
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байна.91 Төлбөрийн хэмжээг багасгасан шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэх тухайд 
ямар нэгэн хүндрэл байхгүй, энэ талаар шүүхийн практик хангалттай байна. Өөрөөр 
хэлбэл ердийн журмаар биелүүлнэ.

Долоо. Хэргийн нөхцөл байдлыг цаашид тодруулах шаардлагатай гэж үзвэл 
захиргааны байгууллага, албан тушаалтнаас дахин шинэ акт гартал захиргааны уг 
актыг түдгэлзүүлэх шийдвэрийг биелүүлэх хувьд захиргааны хэргийг хянан хэлэлцэх 
явцад дахин нотлох баримт цуглуулан тодруулж, актыг өөрчлөн гаргах шаардлага 
гарвал маргаантай байгаа захиргааны актын үйлчлэлийг зогсоохоор шүүхийн 
шийдвэр гарна. Уг шийдвэр нь шүүхээс гаргах бусад шийдвэртэй харьцуулахад 
түр зуурын шинжтэй гэж ойлгож болно. Энэ заалт нь гол нь иргэний эрхийг 
хамгаалах зохицуулалт юм. Захиргааны хэргийн шүүхээс гаргасан захиргааны актыг 
түдгэлзүүлсэн шийдвэрийн үйлчлэл нь захиргааны байгууллага, албан тушаалтнаас 
дахин шинэ захиргааны акт гарснаар дуусгавар болно. Тухайлбал: Захиргааны 
хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 70 дугаар зүйлийн 70.1, 70.2.7-д заасныг 
удирдлага болгон ТОГТООХ НЬ:

1.Нийслэлийн Засаг даргын 2004 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдрийн “Газар 
эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийг баталгаажуулах”тухай 185, Нийслэлийн Засаг даргын 
2010 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн “Газар эзэмшүүлэх эрхийн хугацааг сунгах” 
тухай 331 дүгээр захирамжийн тус бүр Г.Оюунцэцэгт холбогдох хэсэг, эрхийн улсын 
бүртгэлийн Ү-2204014917 дугаарт бүртгэлтэй, 2004 оны 117983 дугаар үл хөдлөх эд 
хөрөнгийн гэрчилгээг тус тус дахин шинэ акт гартал түдгэлзүүлсүгэй гэсэн шүүхийн 
шийдвэрийг92 биелүүлэхдээ газрын албаныхан шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэхийн 
тулд газрын давхардсан эсэхийг хэрхэн тогтоож байгаа, уг газрыг эзэмших хүсэлт 
гаргасан иргэдийн эрхийг хангаж байгаад хяналт тавина гэсэн үг юм. Ингэж хяналт 
тавихын тулд газрын хууль, түүнтэй холбоотой журмыг судалсан байх шаарлагатай.

Түдгэлзүүлэх үр дагавар гэдэг нь захиргааны актыг нэгэнт гарсан байсан ч эрх 
нь хөндөгдсөн тухайн этгээдийн хувьд сөрөг үр дагавар үүсэхгүй бөгөөд тухайн үед 
байгаа нөхцөл байдлыг хүндрүүлж болохгүй гэдгийг шийдвэр гүйцэтгэгч ойлгосон 
байх учиртай. Хэргийн нөхцөл байдлыг цаашид тодруулах шаардлагатай гэж үзвэл 
захиргааны байгууллага, албан тушаалтнаас дахин шинэ акт гартал захиргааны 
уг актыг түдгэлзүүлэх ажиллагааг хариуцагч өөрөө маргаан бүхий захиргааны 
актыг алдаатай гарсныг хүлээн зөвшөөрч, нөхцөл байдлыг шалган тогтоож, 
шинээр захиргааны акт гаргах боломжтой гэж үзсэн тохиолдолд хэрэгжүүлнэ. 
Энэ тохиолдолд шүүх маргаан бүхий захиргааны актын хэрэгжилтийг түдгэлзүүлж 
байгаа тул шийдвэр гүйцэтгэгч тухайн маргаан бүхий акт үйлчилж байгаа эсэхэд 
хуулийн хяналт тавихаас гадна шинэ акт хэрхэн гаргах үйл ажиллагаанд анхаарлаа 
хандуулна. 

91 Өмнөговь аймгийн ЗХШ-ийн шийдвэр 2009 он.Дугаар 5.
92 Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэр.2013 он. Дугаар 133
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Найм. Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдсэнийг хэрэгсэхгүй 
болгох нэхэмжлэлийг биелүүлэхдээ нэхэмжлэлийн шаардлагын хангасан хэсгийг 
шийдвэр гүйцэтгэгч биелүүлнэ. Энэ нь хүчингүй болгосон, даалгасан нэхэмжлэлтэй 
адил журмаар биелүүлэх учиртай. Тухайлбал: Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх 
тухай хуулийн 70 дугаар зүйлийн 70.1, 70.2.5, 70.2.8-д заасныг удирдлага болгон 
ТОГТООХ НЬ:

1.Аж ахуй нэгж, байгууллагын орлогын албан татварын тухай хуулийн 5 дугаар 
зүйлийг баримтлан нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, татварын 
улсын байцаагчийн 2009.4.20-ны өдрийн 300491 дүгээр төлбөр тогтоосон актын 
48.376.100 төгрөгөөс 17.316.367 төгрөгийг хасч багасгасугай гэсэн шүүхийн 
шийдвэрийг93 биелүүлэхдээ иргэнээс дээрх хассан мөнгийг төлүүлэхгүй байхыг 
хянахаас гадна хэрэв иргэн төлбөрийг төлсөн бол буцаан олгох үйл ажиллагаа 
явуулна.

Ес. Захиргааны акт нь хууль зөрчөөгүй буюу захиргааны актын улмаас 
нэхэмжлэгчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол зөрчигдөөгүй болох нь тогтоогдвол 
шүүх нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгох шийдвэр гаргана.

Тухайлбал: шүүхийн шийдвэрийн94 тогтоох хэсгээс:
1.”Боорч тур”ХХКомпанид газар эзэмших эрхтэй болохыг сэргээх нэхэмжлэлийг 

бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосугай.
2.Уг маргаан бүхий газрыг хотын нийтийн эзэмшлийн газарт тооцон, ногоон 

байгууламж, цэцэрлэгийн зориулалтаар нийтэд ашиглуулахаар зохицуулалт хийж, 
хяналт тавих журмаар шүүхийн энэ шийдвэрийг биелүүлсүгэй гэсэн шүүхийн 
шийдвэрийг шийдвэрт заасан арга журмаар биелүүлнэ. Нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй 
болгосон тохиолдолд тэр бүр шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явагддаггүй, учир нь 
уг захиргааны акт нь хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа, захиргаа нь өөрөө эрхээ 
хэрэгжүүлэх механизмтай байдаг. 

3.1.2  ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ 

АЖИЛЛАГААНЫ ОНЦЛОГ, ҮЕ ШАТ
Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа нь тэгш эрх бүхий талууд 

оролцдог иргэний процесс, төрийн зүгээс санкц оногдуулдаг эрүүгийн процессоос 
ялгаатай. Захиргааны процессийн эрх зүй нь захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх 
ажиллагаагаар төрийн үйлдэл буюу захиргааны байгууллага, албан тушаалтнаас 
гаргасан захиргааны акт хуульд нийцэж буй эсэхийг хянадаг. Захиргааны хэргийн 
шүүхийн зорилго бол иргэн, хуулийн этгээдийн эрхийг хамгаалахад чиглэдэг тул 
шийдвэр гүйцэтгэл нь энэ зорилгыг хангахад оршино.

Иргэний хэргийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа нь шийдвэр гүйцэтгэгч, төлбөр 

93 Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр.2008 он.Дугаар 30.
94 Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр.2009 он.Дугаар 65
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авагч, төлбөр төлөгчийн хооронд төлбөрийг биелүүлэхтэй холбоотой эрх зүйн хэм 
хэмжээгээр зохицуулагдсан харилцааны нийлбэр байдаг. 

Иргэний хэргийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаанд оролцох субьектийн 
хувьд нэхэмжлэгч, хариуцагч, гуравдагч этгээд, өмгөөлөгч, төлөөлөгчийн хооронд 
үүсэж болох харилцаа байдаг бол захиргааны шийдвэр гүйцэтгэлийн хувьд нэг талд 
захирамжилсан шийдвэр гаргах эрхтэй захиргааны байгууллага, албан тушаалтан, 
нөгөө талд эрх нь хөндөгдсөн иргэн, хуулийн этгээд байдаг. 

Иргэний хэргийн шийдвэр гүйцэтгэл, захиргааны хэргийн шийдвэр гүйцэтгэлийн 
адил тал нь иргэдийн зөрчигдсөн эрхийг бодит байдлаар сэргээхэд оршиж байдаг. 

Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа нь төлөөлүүлэн 
гүйцэтгэж болох эсвэл төлөөлөн гүйцэтгэж болохгүй онцлогтой байдаг. Төлөөлүүлэн 
гүйцэтгэж болох ажиллагаа гэдэгт тухайлбал барилгыг буулгах ажиллагааг хэн 
нэгээр төлөөлүүлэн гүйцэтгүүлэх үйлдэл байдаг бол төлөөлөн гүйцэтгэж болохгүй 
ажиллагаа нь тухайн үйлдлийг гүйцэтгэж буй этгээдээс өөр хэн ч хийх боломжгүй 
үйлдлүүд хамаардаг. Тухайлбал: захиргааны зохих акт гаргахыг даалгасан шүүхийн 
шийдвэрийг зөвхөн тухайн захиргааны акт гаргах эрх бүхий захиргааны байгууллага 
албан тушаалтан л гаргах замаар биелүүлэхээс өөр хэн нэгэн уг захиргааны актыг 
гаргах эрхгүй тул төлөөлүүлэн гүйцэтгэх боломжгүй юм. Тухайлбал: Хөдөлмөрийн 
тухай хуулийн 128 дугаар зүйлийн 128.1.2-т зааснаар Б.Болормааг Сүхбаатар 
дүүргийн 3 дугаар сургуулийн захирлын албан тушаалд эргүүлэн тогтоож, цалин 
хөлстэй тэнцэх олговорт 2.759.266 төгрөг гаргуулж, Б.Болормаагийн нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэрт зохих журмын дагуу нийгмийн даатгалын 
шимтгэл хураамж төлсөн тухай бичилт хийхийг Нийслэлийн засаг даргад даалгаж95 
шийдвэрлэсэн шийдвэрийг биелүүлэх мэдэгдлийг шийдвэр гүйцэтгэгч Нийслэлийн 
засаг даргад хүргүүлжээ. Нийслэлийн засаг даргын 2015 оны Б/33 дугаар 
захирамжаар Б.Болормааг ажилд нь эргүүлэн томилсон тушаал гарсан боловч 
уг тушаалыг Нийслэлийн засаг даргын санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан 
орлогч дарга гаргасан байна. Энэ тохиолдолд иргэн В.Хоролгарав Нийслэлийн 
засаг даргад холбогдуулан Боловсролын тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.1.5-д 
сургуулийн захирлыг Нийслэлийн засаг дарга томилж, чөлөөлөхөөр заасан байхад 
Нийслэлийн засаг даргын орлогч даргын захирамжаар ажлаас чөлөөлсөн нь 
хууль зөрчсөн гэх үндэслэлээр шүүхэд нэхэмжлэл гаргаснаар дээрх захирамжийн 
биелэлтийг шүүгчийн захирамжаар түдгэлзүүлсэн байна. 

Гэм бурууг тогтоож, гэмтнийг ял эдлүүлж нийгэм, иргэдийн эрх ашиг сонирхлыг 
хамгаалдаг эрүүгийн шийдвэр гүйцэтгэлийн асуудалтай захиргааны хэргийн 
шийдвэр гүйцэтгэлийн асуудал нь нийтийн эрх ашгийг хамгаалж байдгаараа адил 
байна. 

95 ДИХАШ1Шүүхийн 2014 оны шийдвэр. Дугаар 3116
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Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны үе шат 
Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг дараах 5 үе 

шатад96 хуваан авч үзье. 
Нэгдүгээр үе шат: Хуулийн хүчин төгөлдөр болсон Захиргааны хэргийн 

шүүхийн шийдвэр, захиргааны шийтгэвэр, мөн эвлэрлийн гэрээг баталгаажуулсан 
захиргааны хэргийн шүүхийн шүүгчийн захирамж, тэдгээрийн үндсэн дээр олгосон 
гүйцэтгэх хуудсыг97 шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албанд ирүүлсэн байна. Энэ нь 
шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх үндэслэл болно. Эдгээрийг тус бүрд нь олгосон гүйцэтгэх 
хуудсын хамт “гүйцэтгэх баримт бичиг” гэж нэрлэнэ. Шийдвэр гүйцэтгэлийн 
ажиллагааг гүйцэтгэх баримт бичиггүйгээр явуулахыг хориглоно.

Гүйцэтгэх баримт бичигт хэлбэрийн болон агуулгын шаардлага тавигддаг.
Хэлбэрийн шаардлага: Гүйцэтгэх баримт бичигт түүнийг олгосон шүүхийн нэр, 

шүүхийн шийдвэр гаргасан огноо, дугаар, нэхэмжлэгч болон хариуцагчийн нэр, 
хаяг, утасны дугаар, иргэний үнэмлэх, регистрийн дугаар, төлбөрийн төрөл хэмжээ 
болон шүүхээс гаргасан шийдвэрийн хүчин төгөлдөр болсон хугацааг заасан байна.

Агуулгын шаардлага: Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэр, шүүгчийн 
захирамж, шийтгэврийн “тогтоох хэсгийн агуулга” хангалттай тодорхойлогдсон 
байх ёстой. Өөрөөр хэлбэл шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэж болохоор тогтоогдсон 
байхыг шаардана. Тухайлбал: захиргааны акт гаргахаас татгалзсан нь хууль бус гэж 
тогтоогдсон бол хууль бус захиргааны актыг хүчингүй болгож зохих захиргааны 
акт гаргахыг даалгасан агуулгатай байхаас гадна, бусад этгээд төлөөлөн гүйцэтгэж 
болохгүй шийдвэрийн тухайд уг шийдвэрийг хэрхэн биелүүлэх арга, журам 
тодорхойлогдсон байхыг шаардана.98

Хоёрдугаар үе шат: Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг үүсгэх. 
Гүйцэтгэх баримт бичгийн агуулга, түүнд тавигдах шаардлага хангагдаж байвал 

Ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч гүйцэтгэх баримт бичгийг хүлээн авсан өдрөөс хойш 
3 хоногийн дотор шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг үүсгэх тогтоол үйлдэж харьяа 
тойргийн шийдвэр гүйцэтгэгчид хуваарилна.

Анхаарах зүйл: Шийдвэр гүйцэтгэгч гүйцэтгэх баримт бичгийг хүлээн авмагц 
төлбөр төлөгч буюу хариуцагч талыг шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд төлөөлөн 
оролцох этгээдийг томилуулах шаардлагатай. Хуулийн этгээдийг хууль тогтоомж, 
эсхүл үүсгэн байгуулах баримт бичгийн дагуу эрх олгогдсон албан тушаалтан 
төлөөлнө. Хуулийн этгээдийг төлөөлж байгаа этгээд өөрийн албан тушаал, эсхүл 
төлөөлөх эрх олгогдсоныг гэрчилсэн баримт бичигтэй байна. 99Учир нь шийдвэр 
гүйцэтгэх ажиллагааны нэг тал болох төлбөр төлөгч нь захиргааны байгууллага 

96 “Захиргааны хэргийн шүүхийн тухай мэдэгдэхүүн” гарын авлага 2004 он 
97 ЗХХШтХуулийн 93 дугаар зүйл, ШШГтХуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.1 зүйл, 

ИХШХШтХуулийн 187 дугаар зүйл
98 А.Эрдэнэцогт. МУ-ын Захиргааны процессын эрх зүй. 2006 он. 306 хуудас
99 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 25 дугаар зүйл
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буюу албан тушаалтан байдгаас шалтгаалан шийдвэр гүйцэтгэгчийг зарлан дуудахад 
ирэхгүй байх, ажлын байранд нь очиход хүлээн авахгүй, ихэвчлэн хуралтай байна, 
эсвэл томилолтоор явсан гэх зэргээр шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд саад учруулах, 
шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг удаашруулах зэргээр шүүхийн шийдвэр биелэгдэхэд 
хүндрэлтэй нөхцөл байдалд хүргэхээс урьдчилан сэргийлэх ач холбогдолтой юм. 
Энэ тохиолдолд эрх бүхий итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр нь дамжуулан талуудын 
эдлэх эрх, хүлээх үүргийг танилцуулах, шүүхийн шийдвэр биелүүлэх хугацаатай 
мэдэгдлийг хүргүүлэх шаардлагатай. 

Гуравдугаар үе шат: Хугацаатай мэдэгдэл хүргүүлэх
Мэдэгдэл нь төлбөр төлөгч, төлбөр авагч, холбогдох бусад этгээдийг мэдэгдэх 

хуудсаар дуудан ирүүлэх зорилгыг хангахаас гадна төлбөр төлөхийг шаардах, 
тодорхой үйл ажиллагаа гүйцэтгүүлэх, эсхүл тодорхой үйл ажиллагаа гүйцэтгэхгүй 
байхыг хариуцагчид даалгах тухай хугацаатай үүрэг оногдуулсныг хүргүүлэх 
зорилгыг агуулсан хоёр хэлбэртэй байдаг.100

Одоогийн шийдвэр гүйцэтгэлийн практикт захиргааны хэргийн шүүхийн 
шийдвэрийг биелүүлэхдээ ихэвчлэн мэдэгдэх хуудас удаа дараа хүргүүлэх аргыг 
хэрэглэж байна. Шийдвэр гүйцэтгэгч шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны явцад 
төлбөр төлөгч, төлбөр авагч, холбогдох бусад этгээдийг мэдэгдэх хуудсаар дуудан 
ирүүлж асуух, тэдгээрээс баримт бичиг гаргуулан авахаас гадна төлбөр төлөхийг 
шаардах буюу тодорхой үйл ажиллагаа гүйцэтгүүлэх, эсхүл тодорхой үйл ажиллагаа 
гүйцэтгэхгүй байхыг хариуцагчид даалгах тухай хугацаатай мэдэгдэх хуудас өгнө. 
Тухайлбал үндэслэлгүйгээр ажлаас халагдсан буюу өөр ажилд шилжүүлсэн ажилтныг 
урьдахь ажил албан тушаалд нь эргүүлэн тогтоох зэрэг тодорхой үйлдлийг сайн 
дураар биелүүлээгүй бол шийдвэр гүйцэтгэгч албадан гүйцэтгэх тухай мэдэгдлийг 
хариуцагчид хүргүүлнэ. Шийдвэр гүйцэтгэгч шийдвэр гүйцэтгэх бүх ажиллагааны 
явцад тэмдэглэл хөтөлнө.

Анхаарах зүйл: Шийдвэр гүйцэтгэгч мэдэгдлийг биечлэн хүргүүлэх бүрт холбогдох 
буруутай албан тушаалтантай уулзаж тайлбар тодорхойлолт гаргуулж, зөрчлийн тухай 
тэмдэглэлийг101 заавал үйлдэж хэвших. Энэ нь хүчин төгөлдөр шүүхийн шийдвэрийг 
биелүүлээгүй тохиолдолд дараагийн шатны хөшүүргийн механизмыг \захиргааны 
арга хэмжээ авахуулахаар шүүхэд болон эрүүгийн хэрэг үүсгүүлэхээр Цагдаагийн 
байгууллагад хандах\ ашиглахад урьдчилсан нөхцөл болно. 

Дөрөвдүгээр үе шат: Албадан биелүүлэх
Шийдвэр гүйцэтгэгч шийдвэрийг сайн дураар биелүүлэх хугацаа тогтоон 

өгч болох бөгөөд тогтоосон хугацаанд сайн дураар биелүүлээгүй бол албадан 
гүйцэтгэнэ.

100 Ш.Эрдэнэбат, О.Алтангэрэл Шийдвэр гүйцэтгэгчийн ном.УБ., 2004 он.,56-р тал
101 Захиргааны хариуцлагын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 1.2.3, 11 зүйлийн 3, 12 

зүйлийн 3
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Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд102Захиргааны хэргийн шүүх 
шийдвэрээ биелүүлэх арга, журмыг гаргасан шийдвэртээ тодорхойлно ... гэж 
заасны дагуу Захиргааны хэргийн шүүх нь шийдвэр биелүүлэх, гүйцэтгүүлэх арга, 
журам, хугацааг гаргасан шийдвэртээ зааж өгсөн тохиолдолд шийдвэр гүйцэтгэгч 
уг арга, журмын дагуу шийдвэрийг албадан гүйцэтгэх ажиллагааг явуулах юм. 

Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд заасан шийдвэр биелүүлэх 
“арга” гэдэг нь шийдвэрийг нэг бол сайн дураар биелүүлэх эсхүл албадан гүйцэтгэх 
тухайг өөрөөр хэлбэл шүүхийн шийдвэрийг гүйцэтгүүлэх зорилгоор хариуцагчид 
нөлөөлөхүйц хууль зүйн арга, хэрэгслүүдийг хэлнэ. Жишээ нь шүүхийн шийдвэрт 
мэргэжлийн хяналтын байцаагчийг ажилд нь эргүүлэн тогтоох шийдвэр гаргаж, энэ 
шийдвэрийг биелүүлэх аргыг заахдаа эрх бүхий албан тушаалтанд ажилд томилсон 
тушаал гаргахыг даалгах замаар тусгаж болно. Захиргааны хэргийн шүүхийн 
шийдвэр гүйцэтгэх гол арга бол төлбөр төлөгчийн харилцах данснаас суутгал хийх 
арга юм. Харилцах данснаас суутгал хийх арга нь хариуцагчаас төлбөр гаргуулах 
болон тодорхой үйлдэл гүйцэтгүүлэх шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэхэд тохирох 
юм.

“Журам” гэдэгт хариуцагч болон шийдвэр гүйцэтгэгч шүүхийн шийдвэрийг 
биелүүлэх буюу гүйцэтгэхийн тулд ямар үйлдэл хийхийг шүүх шийдвэртээ түүнийг 
хэрхэн хэрэгжүүлэх дэс дараалал тогтоосныг шүүхийн шийдвэр биелүүлэх журам 
гэж ойлгоно. Жишээ нь газрын маргааныг хууль, дүрмийн дагуу шийдвэрлэхийг 
даалгаж, тогтоосон газраа дур мэдэн өөрчилсөн гуравдагч этгээдэд зохих арга 
хэмжээ авахыг шүүхээс заасан байж болно. Шүүхийн шийдвэрийг эхлээд сайн 
дураар биелүүлэхийг мэдэгдэх, хэрэв сайн дураар биелүүлээгүй бол албадан 
гүйцэтгүүлэхээр мэдэгдэнэ. Хэрхэн хэрэгжүүлэх журмыг шүүх шийдвэртээ 
нарийвчлан тогтоож болно. Газар эзэмших гэрээ байгуулах хүсэлтийг хуульд 
заасны дагуу шийдвэрлэхийг үүрэг болговол энэ нь хэрхэн ажиллах журмыг зааж 
өгч байгаа хэрэг юм. 

“Хугацаа” гэдэгт шийдвэрийг сайн дураар, эсхүл албадан гүйцэтгэх тодорхой 
хугацааг тус тус ойлгоно. Жишээ нь Иргэдийн нийтийн хурлыг 15 хоногт багтаан 
хуралдуулахыг Иргэдийн хуралд даалгах, лиценз эзэмших гэрээг 30 хоногт багтаан 
гаргахыг даалгах зэргээр шийдвэрийг биелүүлэх хугацааг зааж өгнө. Шүүхийн 
шийдвэр биелүүлэх хугацааг шүүх тодорхойлно гэдэг нь тухайн захиргааны актын 
онцлогоос хамааран шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэж эхлэх цаг хугацааг харилцан 
адилгүй байхаар тогтоож болохыг хэлнэ. Өөрөөр хэлбэл шүүхийн шийдвэр хүчин 
төгөлдөр үйлчлэх боловч түүнийг гүйцэтгэх хугацаа өөр байх юм. Ингэж тогтоох 
зайлшгүй шаардлага гарч болох бөгөөд энэ нь тухайлбал захиргааны байгууллагын 
хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэртэй холбоотой байж болно. Тухайлбал: Захиргааны 
хэргийн шүүхээс Нийтийн тээврийн зорчих хуваарийг хүчингүй болгон шийдвэрлэсэн 

102 Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль.78 дугаар зүйл.
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тохиолдолд түүнийг албадан гүйцэтгэх хугацааг шийдвэртээ тусгайлан заах 
шаардлагатай. Учир нь зорчигчид нийтийн тээврийн тухайн цагийн хуваарьт 
тааруулан ажил хэргээ зохицуулсан байх тул энэ талаарх мэдээллийг иргэдэд хүргэх 
хангалттай хугацаа шаардлагатай юм.

Тодорхой үйл ажиллагаа гүйцэтгүүлэх эсхүл тодорхой үйл ажиллагаа гүйцэтгэхгүй 
байхыг хариуцагчид даалгасан шийдвэрийг хариуцагч шүүхээс тогтоосон хугацаанд 
биелүүлээгүй бол шийдвэр гүйцэтгэгч албадан гүйцэтгэнэ.

Захиргааны ерөнхий хуульд “Албадан гүйцэтгэх гэж хүний бие болон эд 
юмст биеийн хүчээр эсхүл бусад арга хэрэгслийн тусламжтайгаар халдахыг 
ойлгоно.” гэж тодорхойлжээ. 

Тавдугаар үе шат: Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг дуусгавар болгох
Шийдвэр гүйцэтгэгч дараах үндэслэлээр буюу төлбөр авагч төлбөр авахаас 

татгалзсан, төлбөр төлөгч төлбөрөө бүрэн төлсөн, талууд эвлэрсэн, эрх залгамжлах 
тохиолдолд эрх, үүрэг нь гуравдагч этгээдэд шилжээгүй тохиолдолд шийдвэр 
гүйцэтгэх ажиллагааг дуусгавар болсонд тооцож, шийдвэр гарган гүйцэтгэх баримт 
бичгийг хаана.

Төлбөр авагч төлбөр авахаас татгалзсан, талууд эвлэрсэн гэдгийг ямар 
тохиолдолд татгалзсан, ямар тохиолдолд эвлэрсэн гэж үзэх талаар тодруулах 
шаардлагатай байна. Эрх тэгш, талуудын зарчимд үндэслэсэн Иргэний хэрэг шүүхэд 
хянан шийдвэрлэх ажиллагааны журмаас өөр, тэгш бус, нэг нь нөгөөгөө захирах 
харилцаанд үндэслэсэн захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд талууд 
эвлэрсэн гэдгийг нарийн тогтоож, талуудын эвлэрсэн байдал хуульд харшилсэн 
эсэх, албан тушаалтны эрхшээлд орсон эсэх, хэн нэг этгээдийн эрх ашиг хөндөгдөж 
буй эсэхэд ялгамжтай хандах учиртай.

3.1.3  ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ 

АЖИЛЛАГААНЫ АНГИЛАЛ
Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэх ажиллагааг :
Нэг. Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад гарсан шүүхийн 
шийдвэрийг албадан гүйцэтгэх,
Хоёр. Хуулийн хүчин төгөлдөр захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэрийг 
гүйцэтгэх,
Гурав. Эвлэрлийн гэрээг баталгаажуулсан захирамж болон шүүгчийн 
шийтгэврийг гүйцэтгэх гэж ангилж болох юм.

Нэг. Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад гарсан шүүхийн 
шийдвэрийг албадан биелүүлэх шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагааны гол хэсэг нь 
захиргааны актын биелэлтийг түдгэлзүүлэх захирамжийг биелүүлэх ажиллагаа юм.

Захиргааны актын биелэлтийг түдгэлзүүлнэ гэдэг нь уг актын үйлчлэлийг 
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зогсооно гэсэн үг юм. Захиргааны актын биелэлтийг түдгэлзүүлэх шүүгчийн 
захирамжаар маргаан бүхий захиргааны актын үндсэн дээр аливаа үйл ажиллагаа 
явуулахыг хариуцагч болон гуравдагч этгээдэд хориглодог.

Захиргааны актын биелэлтийг түдгэлзүүлэх захирамж нь 
•	 Хариуцагчид үүрэг болгосон захирамж
•	 Гуравдагч этгээдэд үүрэг болгосон захирамж гэсэн 2 хэлбэртэй.
Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд заасан шүүхээс 

гарах шийдвэрийг биелэлтийг баталгаажуулах захирамжийн биелэлт нь шууд 
хариуцагчид чиглэсэн байдаг. Хариуцагчийн эд хөрөнгө мөнгийг битүүмжлэх, эд 
хөрөнгөтэй холбоотой тодорхой үйл ажиллагаа явуулахыг хориглох, хариуцагчийн 
дансны зарлагын хөдөлгөөнийг зогсоох, нэхэмжлэлээр шаардсан мөнгийг шүүхийн 
шийдвэр гүйцэтгэлийн дансанд урьдчилан оруулах хэлбэрээр илэрдэг.

Харин захиргааны актын биелэлтийг түдгэлзүүлэх, шүүхээс гарах шийдвэрийн 
биелэлтийг баталгаажуулах захирамжийн биелэлтийн агуулга, зорилго, хэрэгжүүлэгч 
субьект нь өөр байдаг учир эдгээр захирамжийг биелүүлэх шийдвэр гүйцэтгэлийн 
арга, журам мөн өөр өөрийн онцлогтой юм. 

Захиргааны хэргийн шүүхээр хянагдаж байгаа захиргааны акт нь зарим 
тохиолдолд нэхэмжлэл гаргаж байгаа тухайн иргэн, хуулийн этгээдэд хамаараад 
зогсохгүй нэхэмжлэл гаргаагүй этгээдэд хамааралтай байдаг тул тэрхүү актын 
биелэлтийг түдгэлзүүлэх захирамжийг нийтэд мэдэгдэх нь шийдвэр гүйцэтгэх 
ажиллагааны нэг хэлбэр болж өгдөг. Жишээлбэл сонгууль дахин явуулах сонгуулийн 
хорооны шийдвэрийг түдгэлзүүлсэн бол шийдвэр гүйцэтгэгч энэ захирамжийг 
биелүүлэхдээ олон нийтэд мэдээлэх үйл ажиллагааг явуулна.

Гомдлын дагуу захиргааны актын биелэлтийг түдгэлзүүлэх гэдэг нь захиргааны 
байгууллага эхний шатанд тухайн актыг биелүүлж болохгүй гэсэн үг юм. Жишээ нь 
захиргааны байгууллага худалдаа, үйлчилгээний газрын үйл ажиллагаа явуулах 
зөвшөөрлийг хүчингүй болгожээ. Үйлчилгээний газрын эзэн үүний эсрэг гомдол 
гаргасан байна. Ингэснээр захиргааны актын биелэлтийг түдгэлзүүлж, харин энэ 
хугацаанд худалдаа үйлчилгээний газар үйл ажиллагаагаа явуулж болно гэсэн үг юм. 
Захиргааны актын биелэлтийг түдгэлзүүлсэн тохиолдолд захиргааны байгууллага, 
иргэний аль аль нь захиргааны актын биелэлтийг хангах боломжгүй юм. 

Захиргааны актын биелэлтийг бүхэлд нь эсхүл хэсэгчлэн түдгэлзүүлж болох 
бөгөөд хууль зүйн болон бодит байдлын аль ч талаасаа уг захиргааны актыг 
хэрэгжүүлэхэд чиглэгдсэн бүхий л үйл ажиллагаа зөвшөөрөгдөхгүй. Мөн уг 
маргаантай асуудлаар түдгэлзүүлсэн захиргааны актаас өөр захиргааны акт гарган 
хэрэгжүүлэхийг хориглоно.

Маргаан бүхий захиргааны актын биелэлтийг түдгэлзүүлснээр иргэн тэрхүү 
захиргааны актын биелэлтийг дагаж мөрдөх үүрэггүй болох бол харин хариуцагч 
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болох захиргааны байгууллага, албан тушаалтан ямар ч тохиолдолд түдгэлзүүлсэн 
захиргааны актыг хэрэгжүүлэх эрхгүй байна.

Захиргааны актын биелэлтийг түдгэлзүүлсэн шүүгчийн захирамж нь тухайн 
хэргийг эцэслэн шийдвэрлэх хүртэл хугацаанд хүчин төгөлдөр байна. 103 Мөн 
хэргийн оролцогч, тэдгээрийн төлөөлөгч буюу өмгөөлөгч шүүгчийн захирамжид 
гарсан өдрөөс хойш 10 хоногийн дотор захиргааны хэргийн давж заалдах шатны 
шүүхэд гомдол гаргасан тохиолдолд шүүгчийн бүрэлдхүүнтэйгээр шийдвэрлэсэн 
тогтоолоор эцэслэгдэнэ. 104

Хоёр. Хуулийн хүчин төгөлдөр захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэрийг 
биелүүлэх шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагааг ерөнхийд нь:

•	 Захиргааны акт гаргахыг захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд 
даалгасан захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэх

•	 Захиргааны байгууллага албан тушаалтнаас иргэн, хуулийн этгээдэд 
учруулсан хохирлыг гаргуулах тухай захиргааны хэргийн шүүхийн 
шийдвэрийг биелүүлэх

•	 Бусад захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэх гэж ангилж 
болно.

* Захиргааны акт гаргахыг захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд даалгасан 
захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэх шийдвэр гүйцэтгэлийн 
ажиллагаа нь захиргааны акт гаргахгүй байгаа явдал болон эс үйлдэхүй нь хууль 
бус гэж тогтоогдсон, хэргийн нөхцөл байдлыг тодруулах шаардлагатай гэж үзэн 
захиргааны акт гаргахыг захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд даалгасан 
захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэрийн дагуу явагдах шийдвэр гүйцэтгэлийн 
ажиллагаа хамаарна. 

* Захиргааны байгууллага албан тушаалтнаас иргэн, хуулийн этгээдэд учруулсан 
хохирлыг гаргуулах тухай захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэх 
шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа нь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд 
заасан төлбөр, хохирол гаргуулахтай холбоотой гүйцэтгэлийн ажиллагааны нэгэн 
адил явагдана. 

* Бусад захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэрт тодорхой эрх зүйн байдлыг 
тогтоосон, хүлээн зөвшөөрсөн шийдвэрүүд хамаарна. Тухайлбал: маргаан бүхий 
захиргааны актыг хүчингүй болгосон, эрх зүйн харилцаа байгааг тогтоож хүлээн 
зөвшөөрсөн, захиргааны акт нь илт хүчин төгөлдөр бус болохыг хүлээн зөвшөөрсөн, 
төлбөр тогтоосон захиргааны актын төлбөрийн хэмжээг багасгасан, нэхэмжлэлийг 
бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон шийдвэрүүд нь өөрөө аяндаа биелэгдэх105 буюу 

103 Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль 45 дугаар зүйлийн 45.3
104 Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль 90 дугаар зүйлийн 90.2, 90.3
105 “өөрөө гүйцэтгэх” гэсэн англи үг. Захиргааны хэргийн шүүх: Монгол дах шинэтгэл, 

дэлхийн улсуудын жишиг. 239 дүгээр тал 
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“self-executing” шинж чанартай тул албадан гүйцэтгэх шаардлагагүй байж болно. 
Өөрөө аяндаа биелэгдэх шинж чанараас шалтгаалан шийдвэрийг албадан 

гүйцэтгэх тухай ойлголт үүсэхгүй бөгөөд захиргааны байгууллага, албан тушаалтан 
нэгэнт шүүхээс хүчингүй болгосон тухайн актыг хэрэглэхгүй мөрдөхгүй байснаар 
явцын дунд “биелүүлэх” ёстой юм.

Захиргааны шүүхийн дээрх төрлийн зарим шийдвэрт шийдвэр гүйцэтгэлийн 
ажиллагаа хийгдэх шаардлагагүй мэт боловч захиргааны байгууллага, албан 
тушаалтан шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэхгүй байгаа нөхцөлд албадан гүйцэтгэх 
ажиллагааг явуулна.

Гурав. Эвлэрлийн гэрээг баталгаажуулсан захирамж болон шүүгчийн 
шийтгэврийг гүйцэтгэх 

Эвлэрлийн гэрээг хүлээн зөвшөөрч баталгаажуулсан захирамжид шүүхийн 
шийдвэрийг хэрхэн биелүүлэх арга, журмыг гэрээнд үндэслэн тодорхой заасан 
байх шаардлагатай. Талуудын эрх үүргийн зааг хязгаар, харилцан хүлээх үүргийг 
шүүгчийн захирамж, шүүхийн тогтоолд эвлэрлийн гэрээг үндэслэн тодорхой тусгах 
бөгөөд уг үүргээ талууд биелүүлээгүй тохиолдолд шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн 
журмаар хэрхэн гүйцэтгэх арга журмыг тодорхойлно. Талууд эвлэрсэн тохиолдолд 
шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа нь тэдгээрийн сайн дураар биелүүлэх үндсэн дээр 
явагдана. 

3.2	 ЗАХИРГААНЫ	ХЭРГИЙН	ШҮҮХИЙН	ШИЙДВЭРТЭЙ	ГҮЙЦЭТГЭХ	БАРИМТ	

БИЧГИЙН	СУДАЛГАА

Аймаг, нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албад Захиргааны хэргийн шүүхээс 
хүлээн авч шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явуулж байгаа хүчин төгөлдөр шүүхийн 
шийдвэр, гүйцэтгэх баримт бичгийн судалгааг сүүлийн 5 жилийн байдлаар Улсын 
хэмжээнд дэлгэрэнгүй тоон үзүүлэлтээр гаргахад: 

2011 – 2015 онд нийт 885106 гүйцэтгэх баримт бичигт шийдвэр гүйцэтгэх 
ажиллагаа явуулсан байна. Үүнд: 

1. Захиргааны байгууллага, албан тушаалтны хууль бус шийдвэрийг хүчингүй 
болгож шийдвэрлэсэн шийдвэр – 132\ ЗХХШТХ-ийн 70.2.1\

2. Захиргааны байгууллага, албан тушаалтны шийдвэр, үйл ажиллагааг илт 
хүчин төгөлдөр бус болохыг шийдвэрлэсэн шийдвэр -6 \ЗХХШТХ-ийн 
70.2.3\

3. Захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд захиргааны шийдвэр гаргахыг 
даалгаж шийдвэрлэсэн шийдвэр – 307 \ЗХХШТХ-ийн 70.2.4\

4. Төлбөр гаргуулахаар болон актын төлбөрийн хэмжээг багасгаж 
шийдвэрлэсэн шийдвэр – 142 \ЗХХШТХ-ийн 70.2.5\

106 Шийдвэр гүйцэтгэх газрын судалгаа
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5. Захиргааны байгууллага, албан тушаалтнаас иргэнд учруулсан хохирлыг 
гаргуулахаар болон хохирлын хэмжээг өөрчилж, хассан шийдвэр – 6\
ЗХХШТХ-ийн 70.2.6\

6. Захиргааны байгууллага, албан тушаалтнаас дахин шинэ акт гартал 
захиргааны уг актыг түдгэлзүүлсэн шийдвэр - 55\ЗХХШТХ-ийн 70.2.7\

7. Захиргааны байгууллага, албан тушаалтан нь иргэн, хуулийн этгээдийн 
гаргасан шаардлагыг хүлээн зөвшөөрч, эвлэрснийг баталсан шийдвэр–11\
ЗХХШТХ-ийн 42, 43\

8. Ажилд эргүүлэн томилох шийдвэр -226 байна.

Дээрх үзүүлэлтийг диаграмчлан хувь тэнцүүлэн харуулбал:
 

88 

 

З

заасан 

түүнийг 

өөрчлөх

2 дугаар

Ш

төрлөөр

х

А

3.2.1 

Захиргааны

9 төрлийн

нь давж 

х эсхүл хүч

р бүлгийн 2

Шийдвэр гү

р хэрхэн би

Хохирлын
хэмжээг өөрчи

хассан 
1%

Акт түдгэлзүүл
6%

Эвлэрснийг 
баталсан

1%

Захиргаан

ы хэргийн 

н шийдвэр

заалдах б

чингүй бол

2 дах хэсэг

үйцэтгэх аж

иелэгдсэни

Төл

 
илж, 

лсэн

ны хэргий

анхан ша

рийн аль 

болон хян

гох шийдв

гт тодорхо

жиллагаа 

ийг тоон үз

бөр гаргуулах
16%

Ажилд эргүүл
томилсон 

[PERCENTAG

йн шүүхий

атны шүүх

нэг буюу 

налтын ша

эрийн аль 

йлсон бичс

явуулж, дэ

зүүлэлт бол

х

лэн 

E]

н шийдвэ

х хэрэг х

холбогдох

атны шүүх

нэгийг гар

сэн байна.

ээр дурдса

лон хувиар

эрийн төрө

хянан хэлэ

х хэсгийг 

х хянаад х

ргах тухай 

. 

ан шүүхий

р харуулба

Хүчингүй 
болгосон 

15%

Даалгасан
35%

өл 

элцээд хуу

гаргах бө

хэвээр үлд

гарын авла

йн шийдвэр

ал: 

Илт хүчин 
төгөлдөр бус 

1%

н

 

ульд 

өгөөд 

дээх, 

агын 

рийн 

3.2.1 Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэрийн төрөл
Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх хэрэг хянан хэлэлцээд хуульд заасан 

9 төрлийн шийдвэрийн аль нэг буюу холбогдох хэсгийг гаргах бөгөөд түүнийг нь 
давж заалдах болон хяналтын шатны шүүх хянаад хэвээр үлдээх, өөрчлөх эсхүл 
хүчингүй болгох шийдвэрийн аль нэгийг гаргах тухай гарын авлагын 2 дугаар 
бүлгийн 2 дах хэсэгт тодорхойлсон бичсэн байна.

Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явуулж, дээр дурдсан шүүхийн шийдвэрийн 
төрлөөр хэрхэн биелэгдсэнийг тоон үзүүлэлт болон хувиар харуулбал:
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2011-2015 онд эргүүлэн томилох шийдвэртэй 226 гүйцэтгэх баримт бичигт 

шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явуулж 149 гүйцэтгэх баримт бичгийг бодитой 

биелүүлжээ. 

 

 
2011-2015 онд хууль бус шийдвэрийг хүчингүй болгон шийдвэрлэсэн 132 

гүйцэтгэх баримт бичигт шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явуулж 61 гүйцэтгэх баримт 

бичгийг хааж дуусгавар болгожээ. 

2011 он 2012 он 2013 он 2014 он 2015 он
Биелүүлбэл зохих 29 27 22 52 96
Биелүүлсэн 27 16 11 43 52
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Актын биелэлт түдгэлзүүлсэн шийдвэртэй 55 гүйцэтгэх баримт бичигт 

шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явуулж 22 гүйцэтгэх баримт бичгийг бодитой 

биелүүлсэн байна. 

 
3.2.2 Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэрийн биелэлт 

Сүүлийн 5 жилийн байдлаар шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явуулж буй 

гүйцэтгэх баримт бичгийг  маргааны төрлөөр ангилан үзвэл:   

 

 
 

2011 он 2012 он 2013 он 2014 он 2015 он
Биелүүлбэл зохих 4 3 6 17 25
Биелүүлсэн 2 0 4 9 7
Үлдэгдэл 2 3 2 8 18
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Захиргааны шийдвэртэй маргаанаас хамгийн их нь төрийн албан хаагчийг 
ажлаас халсан маргааныг шийдвэрлэсэн 226, газрын маргааныг шийдвэрлэсэн 142, 
ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн талаарх маргааныг шийдвэрлэсэн 97, эд 
хөрөнгийн эрхийн бүртгэлтэй холбоотой маргааныг шийдвэрлэсэн 54, сонгуультай 
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холбоотой маргааныг шийдвэрлэсэн 17, төлбөр гаргуулах болон хохирол актын 
төлбөрийг багасгаж шийдвэрлэсэн 199, бусад маргаан150 \улсын байцаагчийн 
акттай холбоотой маргаан, Нийслэлийн Засаг даргаас орон сууц, түрээсийн байрны 
хувьчлалын асуудлыг шийдвэрлэхгүй байгаа маргаан, хувьцаа, нийгмийн даатгал, 
нөхөн төлбөр, улсын бүртгэлтэй холбоотой \маргаанууд хамаарч байна.

2015 онд 364 гүйцэтгэх баримт бичигт шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явуулж 
186 иргэн, хуулийн этгээдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг ханган, шийдвэр 
гүйцэтгэх ажиллагааг дуусгавар болгож, 11 гүйцэтгэх баримт бичгийг төлбөр 
авагчид буцаажээ.

Үлдэгдэл 167 гүйцэтгэх баримт бичиг байгаагаас Шүүхийн шийдвэрийг 
биелүүлэхгүй байгаа зарим төлбөр төлөгч \хариуцагч\албан тушаалтныг авч үзвэл: 

Нийслэлийн Засаг даргад холбогдох - 34 шийдвэр
Дүүргийн Засаг дарга нарт холбогдох - 7 шийдвэр 
Аймгийн засаг дарга, ЗДТГазар - 21 шийдвэр
Сумын засаг дарга, ЗДТГазар - 13 шийдвэр
Яам, Төрийн нарийн бичгийн дарга  - 13 шийдвэр
Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар  - 12 шийдвэр
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар - 3шийдвэр
Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга - 4 шийдвэр

Ашигт малтмалын газар, Геологи уул уурхайн кадастрын хэлтсийн дарга- 11 
шийдвэрийг тус тус биелүүлээгүй байна.

3.2.3 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд гарч буй хүндрэл
Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа явуулахад эрх 

зүй, зохион байгуулалтын, эрх зүйн ухамсрын хувьд дараахь асуудал бэрхшээл 
үүсч байна. Үүнд:

1. Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн эрх зүйн зохицуулалт 
дутмаг байна. Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэрийг гүйцэтгэх ажиллагаанд 
Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль болон Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх хуулийг удирдлага болгохоор Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай 
хуулийн 93 дугаар зүйлд заасан байдаг боловч дээрхи хуулиудад нарийвчлан 
зохицуулсан заалт, хуулийн тайлбар байхгүй, практикт хэрхэн хэрэглэх ажиллагаа 
тодорхой бус байна. Тухайлбал ажилд эгүүлэн томилох шийдвэрийг биелүүлэх 
ажиллагааны явцад эрх бүхий захиргааны байгууллага, албан тушаалтан тухайн 
албан тушаалд өөр хүнийг томилсон бөгөөд орон тоо байхгүй, эсвэл ажилд 
томилсон тушаал гаргамагц 1-3 өдрийн дараа ажлаас чөлөөлсөн тушаал гарган 
шүүхийн шийдвэрийг биелүүлсэн дүр үзүүлж, шүүхийн шийдвэрийг биелүүлдэггүй 
бөгөөд иргэдийн эрхийг зөрчсөөр байна. 
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2. Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэрийг албадан гүйцэтгэхдээ захиргааны 
процесст оролцогчдын хувьд хувь хүнийхтэй ижил хэм хэмжээ баримталж байхаар 
Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд заасан байгаа нь тэгш бус эрхтэй 
талуудын хооронд үүсэх нийтийн эрх зүйн харилцаанд шууд хэрэглэхэд сөрөг үр 
дагаврыг үүсгэж байна. Энэ нь шүүхийн шийдвэрийн хууль зүйн үр нөлөө, ач 
холбогдлыг багасгаж, шүүхийн зорилгыг гажуудуулахад хүрч байна. 

3. Шүүхийн шийдвэрийг биелүүлээгүй тохиолдолд хуульд заасан үндэслэл, 
журмын дагуу албадан гүйцэтгэнэ. Шүүхийн шийдвэрийг сайн дураар биелүүлэх 
хугацааг хариуцагч буюу шийдвэрт заасан үйлдлийг гүйцэтгэх талд олгож байгаа 
ба хуульд шүүхийн шийдвэрийг сайн дураар гүйцэтгэх хугацааг заагаагүй байна. 
Энэ нь дээрх хугацааны талаар хуулийн зохицуулалт дутагдаж байгааг харуулж 
байна.

4.Шүүхийн шийдвэрийг сайн дураар биелүүлээгүй тохиолдолд хариуцлага 
тооцдог эрх зүйн зохицуулалт дутмаг байна.Захиргааны хариуцлагын тухай 
хуульд зааснаар арга хэмжээ авахуулахаар шүүхэд хандахад “зөрчлийн тэмдэглэл 
үйлдсэн байх ” шаардлагыг тавьдагаас шийдвэр гүйцэтгэгч нар захиргааны арга 
хэмжээ авахуулж чаддаггүй, эрүүгийн хэрэг үүсгүүлэн шалгагдаж байх явцад 
шийдвэр биелүүлэхээс зайлсхийсэн үндэслэл тогтоогдохгүй гэж үзэн гэмт хэргийн 
бүрэлдэхүүнгүй хэмээн хэргийг хэрэгсэхгүй болгодог.

5. Шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тогтолцооноос шалтгаалдаг.
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар нь Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлагийн 

нэг бөгөөд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд зааснаар Хууль зүйн асуудал 
эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, Орон нутгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн 
хурал, Засаг дарга эрх хэмжээнийхээ хүрээнд шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын үйл 
ажиллагаанд хяналт тавина. Гэтэл Хууль зүйн яам, Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, 
Засаг даргатай холбоотой шүүхийн шийдвэрийг хэрхэн биелүүлэх, энэ ажиллагааг 
гүйцэтгэхдээ дээрх эрх мэдэл бүхий талуудаас хараат бус байж чадах эсэх, хэрэв 
чадах бол эрх мэдэл бүхий талтай хэрхэн харилцах талаар нарийн тогтоосон журам 
байхгүй байна.

6. Шүүхийн шийдвэр биелүүлэх арга, журмыг гаргасан шийдвэртээ тодорхойлох 
гэсэн хуулийн заалтыг шүүгч нар төдийлэн хэрэглэхгүй байгаа нь шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх ажилд бэрхшээл учруулж, шүүхийн шийдвэрийг сайн дураар биелүүлэхийг 
нь хүлээхээс өөр тодорхой зохицуулалтгүй байна. Энэ заалтыг хэрхэн хэрэглэх 
талаар тодорхой ойлголт байхгүйн дээр зохицуулалт нь дутмаг байна.

7.Шүүхийн шийдвэрийг биелүүлээгүй иргэнд хариуцлага хүлээлгэх одоогийн 
эрх зүйн зохицуулалт шүүхийн шийдвэрийг биелүүлээгүй захиргааны байгууллага, 
албан тушаалтанд нөлөөлөхүйц арга хэмжээ болж чадахгүй байна. Захиргааны 
хариуцлагын хуулиар107 буруутай албан тушаалтныг “шүүхийн шийдвэр, шаардлагыг 

107 Захиргааны хариуцлагын тухай хууль 33 дугаар зүйл
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тогтоосон хугацаанд хүндэтгэх шалтгаангүйгээр биелүүлээгүй буюу биелүүлэхэд 
саад учруулсан бол 5.000-10.000 төгрөгөөр торгох шийтгэл ногдуулна” гэснээр 
торгуулийн хэмжээ нь нөлөөлөл үзүүлэх хэмжээнд хүрэхгүй байна. Торгуулийн 
үнийн дүн захиргааны байгууллага, албан тушаалтны гэм буруутай ажиллагаанд 
нөлөөлөл үзүүлэх эдийн засгийн бодитой нөлөөлөл болж чадахгүй байна.

8. Шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэх тухайд иргэдийн эрх зүйн ухамсар дутмаг, 
өнөөгийн эрх зүйн зохицуулалтын бодит нөхцөл байдал нь нэг талаас шүүхийн 
шийдвэрийг биелүүлэхгүй байж болдог гэсэн ойлголтыг тухайн захиргааны 
байгууллагын албан тушаалтанд төрүүлээд зогсохгүй, нөгөө талаас шүүхэд үл итгэх 
сөрөг үр дагаврыг эрх нь зөрчигдсөн иргэн, хуулийн этгээд, нийгмийн сэтгэл зүйд 
төрүүлж, шүүхийн шийдвэр биелэгдэхгүй байх нөхцөлд хүргэж байна. 

9. Шийдвэр гүйцэтгэгчийн захиргааны эрх зүйн мэдлэг дутмаг, түүнчлэн 
захиргааны байгууллага, албан тушаалтан захиргааны шүүхийн шийдвэрийг 
буруу ойлгож хэрэгжүүлдэг, шүүхийн шийдвэр ойлгомжгүй, хэрэгжих боломжгүй 
байдлаар гардаг.

10. Мөн захиргааны хэргийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд оролцогчдыг 
төлбөр авагч, төлбөр төлөгч гэж нэрлэх нь учир дутагдалтай. Учир нь захиргааны 
хэргийн шийдвэр нь төлбөр гаргуулахаас өөр буюу ямар нэгэн үйлдэл гүйцэтгүүлэх, 
эсхүл эрхтэй болохыг тогтоож, зөрчигдсөн эрхийг сэргээсэн байдаг. Тэгэхээр 
шийдвэр гүйцэтгэгч төлбөрийн асуудлыг биш, ихэнхдээ үйлдэл, үйл ажиллагаа 
болон эрх сэргээх, хүчингүй болгохтой холбоотой шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа 
явуулдаг. 

3.3.	ГАДААД	УЛСЫН	ЗАХИРГААНЫ	ХЭРГИЙН	ШҮҮХ,	ШҮҮХИЙН	ШИЙДВЭР	

ГҮЙЦЭТГЭХ	АЖИЛЛАГАА

Монгол улсад шинээр захиргааны хэргийн шүүх байгуулагдаж 2004 оны 6 
дугаар сарын 01-ний өдрөөс үйл ажиллагаа явуулж эхлэн эдүгээ 12 дах жилтэйгээ 
золгож байна. 

Харин АНУ болон Европын улс орнуудад тухайлбал Герман, Франц, Итали, 
Англид захиргааны шүүх олон арван жилийн хугацаанд бүрэлдэн тогтсон түүхтэй 
байна. Эрдэмтэн судлаачдын зохиол бүтээл, судалгаагаар гүйцэтгэх эрх мэдлийн 
байгууллага, албан тушаалтны хууль бус шийдвэрээс иргэний эрх, хууль ёсны ашиг 
сонирхлыг хамгаалах арга, механизмын хувьд Захиргааны шүүх цаазын 4 загварыг 
ангилан108 гаргажээ. Үүнд:

1.Захиргааны буюу удирдлагын арга: Дээд шатны захиргааны байгууллага, 
албан тушаалтны зүгээс захиргааны актыг батлах түүнийг хэрэгжүүлэх хууль 
ёсны үндэслэл, шаардлага нь иргэний эрх, эрх чөлөөг зөрчсөн эсэхийг шалгаж 

108 Гадаад орнуудын захиргааны хэргийн шүүх. Цуврал гарын авлага 6. Өмнөх зурвас
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шийдвэрлэх арга хамаарна. Өөрөөр хэлбэл захиргааны хэрэг шүүдэг бүтэц байдаг 
ч тэр нь шүүхэд харьяалагдахгүйгээр төрийн Удирдах байгууллагын тогтолцоонд 
хамаарч ажилладаг. Жишээ нь: Франц болон Итали улс ийм тогтолцоо бүхий 
бүтэцтэй. 

2. Ердийн шүүхийн арга: Иргэдийн эрх, эрх чөлөөг зөрчсөн гэж захиргааны 
байгууллагын шийдвэр, үйл ажиллагаанд гаргасан гомдлыг ердийн шүүх иргэний 
хэрэг маргааныг хянан шийдвэрлэх журмыг баримтлан шийдвэрлэхийг хамааруулан 
үздэг байна. Энэ аргыг хуучин социалист гэгдэж байсан орнуудад хэрэглэж байсан 
бөгөөд одоо ОХУ-д зарим өөрчлөлтэйгээр хэрэглэдэг.

3. Шүүхтэй төстэй байгууллага буюу хараат бус агентлаг, трибунал зэрэг 
нь “англо саксоны” арга: Эдгээр нь шүүхийн тогтолцоонд хамаарахгүй боловч 
ердийн шүүхийн хяналтын дор нийтийн эрх зүйтэй шууд холбогдсон маргааныг 
хянан шийдвэрлэх төрөлжсөн тусгай трибунал юм. Энэ аргыг Их Британи, АНУ-д 
зонхилон хэрэглэдэг байна

4. Захиргааны дагнасан буюу төрөлжсөн шүүхийн арга: Засаг захиргааны 
байгууллагын үйл ажиллагаанд шүүхийн хяналт тавьж тэдгээрээс чиг үүргээ 
хэрэгжүүлэх явцад иргэн, хуулийн этгээдийн эрх, ашиг сонирхлыг зөрчсөнтэй 
холбогдож үүссэн маргааныг хянан шийдвэрлэх үүрэгтэй дагнан төрөлжсөн шүүх 
юм. Герман, Австри, Польш зэрэг орны практик хамаарна.

ХБНГУ-ын Захиргааны шүүхийн тогтолцоо, шийдвэр гүйцэтгэл
Тус улсын захиргааны шүүхийг ердийн ба тусгай гэж ангилдаг. Тусгай шүүхэд 

нийгмийн халамжийн, татварын, сахилгын, патентын зэрэг шүүх хамаарна. Ердийн 
шүүхэд захиргааны бусад маргаан харьяалагдана. Захиргааны шүүхийн ерөнхий 
тогтолцоо нь109

•	 Анхан шатны шүүх – 52 шүүх
•	 Мужийн захиргааны хэргийн шүүх – 16 шүүх 
•	 Холбооны захиргааны хэргийн шүүх буюу хяналтын шүүх гэсэн 3 шаттай. 
Германы үндсэн хуулийн 92 дугаар зүйлд шүүх эрх мэдлийг гагцхүү шүүгч 

хэрэгжүүлэхээр заасан байна. 110Шүүгчид мэргэжлийн эсвэл мэргэжлийн бус байхыг 
Захиргааны шүүхийн тухай хуулиараа зохицуулдаг. Мэргэжлийн шүүгчдийг бүх 
насаар нь томилдог. Хуульд зааснаар захиргааны анхан шатны шүүхийн танхимын 
бүрэлдэхүүн таван шүүгчээс бүрдэх бөгөөд хоёр нь мэргэжлийн бус шүүгч байна. 
Мэргэжлийн бус шүүгчид нь хууль зүйн бүрэн боловсролгүй ба тойроггүй хот, 
суурингаас санал болгосон нэрсийн жагсаалтаар сонгогдон томилогддог бөгөөд 
бүх насаараа томилогдсон мэргэжлийн шүүгчидтэй адил эрх мэдэлтэй байж хэрэг 
маргааныг шийдвэрлэхэд оролцоно.

109 Гадаад орнуудын захиргааны хэргийн шүүх. Цуврал 6 .Т.Алтангэрэл зөвлөх. 7 дугаар тал 
110 Захиргааны хэргийн шүүх: Монгол дах шинэтгэл, дэлхийн улсуудын жишиг 92 дугаар 

тал 



75

Захиргааны шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг явуулахдаа Захиргааны 
шүүхийн тухай хууль болон Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийг 
баримтлахаар зохицуулсан байна.

Германы Захиргааны шүүхийн тухай хуулийн 168-172 дугаар зүйлд шүүхийн 
тогтоол шийдвэрийг гүйцэтгэхтэй холбоотой тусгай заалтууд байна. Тухайн шийдвэр 
эдгээр заалтад үл хамаарах бол хөндлөнгийн хуулийг хэрэглэх хэм хэмжээний 
талаар Захиргааны шүүхийн тухай хуулийн 167 дугаар зүйлд зааснаар Иргэний 
хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлтэй 
холбоотой заалтуудыг баримталдаг ажээ.

111Шүүхийн шийдвэрийг гүйцэтгэхэд тухайн шийдвэрийг гүйцэтгүүлэх боломж 
бүхий агуулгатай, өөрөөр хэлбэл тодорхой үйлдэл хийх, эсхүл үйлдэл хийхээ 
түр түдгэлзэх буюу зогсоох үүрэг хүлээлгэсэн гүйцэтгэх хуудастай адилтгахуйц 
хэмжээний эрхтэй гүйцэтгэх баримт бичиг гарсан байх ёстой. Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх талуудад тэдний хүсэлтээр шийдвэрийн зөвхөн тогтоох хэсгийг тусгасан 
бичгийг олгох бөгөөд энэ нь шийдвэрийн агуулгыг бүхэлд агуулсан гүйцэтгэх 
баримт бичигтэй адил хүчинтэй үйлчилнэ. Германы Захиргааны шүүхийн тухай 
хуульд “шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага” гэдэг нь анхан шатны шүүхийн 
ерөнхий шүүгч гэж заажээ. Шүүхийн шийдвэрийг гүйцэтгүүлэхдээ ерөнхий шүүгч 
шүүхийн шийдвэрийг гүйцэтгэх арга хэмжээ авч, холбогдох байгууллагад хандан 
хүсэлт тавьдаг байна. Өөрөөр хэлбэл шүүхийн шийдвэрийг гүйцэтгүүлэхээр өөр 
байгууллага эсвэл шийдвэр гүйцэтгэгчийг татан оролцуулж болно. Шүүх шийдвэрээ 
албадан гүйцэтгүүлэхийн өмнө тухайн захиргааны байгууллагад энэ тухай мэдэгдэж, 
1 сарын дотор сайн дураар биелүүлэхгүй бол албадан гүйцэтгэхийг анхааруулдаг. 
Мөн зохих акт гаргахыг даалгасан шүүхийн шийдвэрээр хүлээсэн үүргээ захиргааны 
байгууллага эс биелүүлсэн тохиолдолд анхан шатны шүүх шийдвэр гарган 

•	 10000 хүртэл еврогоор торгохыг хугацаа заан сануулах
•	 Заасан хугацааг хэтрүүлбэл дээрх торгуулийг гаргуулах
•	 Албадан гүйцэтгүүлэх арга хэмжээ авах 
Дээр дурдсан торгуулийн мөнгийг хэдэн ч удаа сануулж, тогтоож, гаргуулж 

болохоор заажээ. 

Францын захиргааны шүүхийн тогтолцоо, шийдвэр гүйцэтгэл
112Францын захиргааны шүүхийн тогтолцоо нь:
•	 Захиргааны шүүх – Захиргааны ердийн шүүх, захиргааны төрөлжсөн шүүх 

/тооцооны танхим, сахилгын шүүх, нийгмийн даатгалын шүүх/ г.м
•	 Төрийн зөвлөл –Захиргааны шүүхийн дээд шат гэсэн 2 төрөлтэй.

111 Захиргааны хэргийн шүүх: Монгол дах шинэтгэл, дэлхийн улсуудын жишиг.Доктор 
В.Дурнер. 243 дугаар тал

112 Гадаад орнуудын захиргааны хэргийн шүүх. Цуврал 6 .Т.Алтангэрэл зөвлөх. 27 дугаар 
тал
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Ердийн шүүхэд онцгой эрх зүйн байдал бүхий шүүгч нар ажилладаг бол 
захиргааны шүүх нь төрийн албаны нийтлэг эрх зүйн байдалд хамаардаг албан 
хаагчдаас бүрддэг байна.

Төрийн зөвлөл тэргүүтэй захиргааны шүүх нь маргааныг хянан шийдвэрлээд 
зогсохгүй маргаан бүхий асуудлаар хууль зүйн дүгнэлт гаргадаг байна. Захиргааны 
шүүх бүрэн биеэ даасан байх бөгөөд ердийн шүүхийн тогтолцооны ямар нэгэн 
байгууллагад хамаарч захирагддаггүй бөгөөд засаг захиргааны байгууллагад 
зөвлөхийн үүрэг гүйцэтгэнэ.113

Төрийн зөвлөлийн тэргүүн нь албан ёсоор Ерөнхий сайд, түүний эзгүйд хууль 
зүйн сайд байдаг бөгөөд нийт 300 гаруй гишүүнтэй, шүүн таслах ажиллагааны 
хувьд анхан шатны, давж заалдах шатны, хяналтын шатны эрх хэмжээтэй байдаг. 

Шүүгч захиргааны үйлдлийг хүчингүй болгох, захиргааны байгууллагад үүрэг 
хүлээлгэх тухай шийдвэрийг даалгах замаар гаргадаг зарчим Францын захиргааны 
хэргийн шүүхийн хувьд зарим тохиолдолд зөрчигддөг. 

Энэ нь шүүгч захиргааны шийдвэрийг өөрчилж, өөрөө захиргааны байгууллагын 
өмнөөс шийдвэр гаргаж болох онцгой тохиолдлуудыг хуулиар зохицуулж өгчээ. 114 
Үүнд дараахь төрлийн маргаан хамаарна.

•	 Сонгуультай холбоотой маргаан – Энэ тохиолдолд шүүгч сонгуулийг 
хүчингүй болгох эрхтэй бөгөөд түүгээр ч зогсохгүй сонгуулийн үр дүнг 
засварлах, өөр нэр дэвшигчийг ялагчаар тодорхойлох хүртэл эрхтэй байдаг.

•	 Татварын маргаан – Татварын хэмжээг өөрчлөхтэй холбоотой асуудлыг 
шүүгч өөрөө шийднэ.

•	 Хүний эрүүл мэндэд хор уршиг тарихуйц үйлдвэрлэлийн барилга байшин 
ашиглахтай холбоотой маргаан – Шүүх ашиглах зөвшөөрлийг олгох эсхүл 
өөрчлөх шийдвэрийг гаргана.

•	 Цагаачийн статустай холбоотой маргаан – Цагаачийн статусыг шүүгч 
өөрөө шийдэн тогтоож болно.

Захиргааны шүүхийн тогтоол нь өвөрмөц онцлогтой.115 Онцгой тохиолдлоос 
бусад үед шүүх өөрийн шийдвэртээ захиргаа юу хийхийг зааж өгдөггүй. Харин хэнд 
ямар эрх, үүрэг байгаа болон хэн нь зөв хэн нь буруутайг зааж өгнө. Захиргааны 
байгууллагаас хуулийн хүчин төгөлдөр болсон шүүхийн тогтоолыг биелүүлэх арга 
хэрэгслийг сонгох, тогтоолыг гүйцэтгэх хугацааг товлох зэрэг асуудалд өргөн эрх 
хэмжээтэй байдаг.

Шүүхэд өөрт нь шийдвэрийнхээ гүйцэтгэлийг хангуулахаар захиргааг шууд 
албадах эрх байдаггүй. Захиргааны байгууллага шийдвэрийг биелүүлээгүй 

113 Ж.Сүхбаатар. Өрнөдийн орнуудын захиргааны эрх зүйн тойм. 41 дүгээр тал
114 Захиргааны хэргийн шүүх: Монгол дах шинэтгэл, дэлхийн улсуудын жишиг.Доктор 

Ф.Штиль. 108 дугаар тал
115 Ж.Сүхбаатар. Өрнөдийн орнуудын захиргааны эрх зүйн тойм. 45 дугаар тал
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тохиолдолд шүүгч тухайн захиргааны байгууллагаас биелүүлэхийг шаардаж болно. 
Захиргааны байгууллага нь захиргааны шүүхийн шийдвэрийг биелүүлж, иргэний 
зөрчигдсөн эрхийг сэргээх үүрэг хүлээнэ.

Захиргааны шүүхээс шүүхийн шийдвэрийг биелүүлээгүй захиргааны 
байгууллага, албан тушаалтанд шийдвэрийг биелүүлээгүй хоног тутамд торгуулийн 
анз ногдуулахаар, мөн эд хөрөнгийн хариуцлага хүлээлгэхээр Төсөв- санхүүгийн 
сахилгын шүүхэд хандаж, туслалцаа хүсч болно.

АНУ-ын захиргааны шүүхийн тогтолцоо, шийдвэр гүйцэтгэл
АНУ-ын эрх зүйчид тус орны захиргааны эрх зүй нь нэг талаас захиргааны эрх 

үүрэг, үйл ажиллагааны дэг журам, нөгөө талаас шүүхээр захиргааг хянах асуудлыг 
зохицуулдаг гэж үзжээ. Үүнд:

•	 Захиргааны акт, хэм хэмжээнүүдтэй холбогдсон харилцаа
•	 Захиргааны шүүх төстэй харилцаа /quasi/116шүүх ажиллагаа
•	 Захиргааны хэргийг шүүхээр хянах

Хэм хэмжээ бүхий захиргааны акт: 
Хэм хэмжээ бүхий захиргааны акт нь захиргаанаас хэм хэмжээ тогтоож 

буй явдал бөгөөд энэ утгаараа захиргааны бусад актаас ялгаатай. Хэм хэмжээ 
бүхий захиргааны актыг шүүх төсөөтөй байгууллага болон шүүхээр хянадаггүй. 
АНУ-ын Ерөнхийлөгч эсвэл гүйцэтгэх эрх мэдлийн байгууллага, албан тушаалтан 
эрх хэмжээнийхээ хүрээнд захиргааны акт гаргах эрхтэй. Энэхүү актыг хуулийн 
үндэслэлгүй хэм хэмжээ бүхий захиргааны акт гэж үзэж, актыг хүчингүй болгохыг 
шаардах эрх нь Конгрессын гишүүдэд байдаг. Захиргааны байгууллагын зүгээс 
гаргаж буй захиргааны актын тухай мэдээллийг олон нийтэд урьдчилан мэдээлэх 
зарчмыг баримтална. Иргэн хүн хэм хэмжээ бүхий захиргааны акт гаргуулах, 
өөрчлөх, хүчингүй болгуулахаар захиргааны байгууллагад өргөдөл гаргах эрхтэй. 

Захиргааны тушаалыг хувь хүнээс гүйцэтгэхийг шаардах бие даасан эрх 
захиргааны байгууллагад байхгүй бөгөөд тухайн иргэн тушаалыг гүйцэтгэхээс 
татгалзвал захиргааны байгууллага түүнийг албадан гүйцэтгүүлж чадахгүй гэсэн үг 
юм.

Захиргааны шүүх төстэй байгууллагын хянан шийдвэрлэх ажиллагаа:
АНУ-д шүүх төстэй байгууллагыг “ad- judication” буюу захиргааны хэргийн хянан 

шийдвэрлэх ажиллагаа гэсэн үгээр илэрхийлдэг. Энэхүү ажиллагаа нь захиргааны 
хэм хэмжээнийхээс бусад бүх акт, захиргааны үйл ажиллагааг хамаардаг. Шүүх 
төстэй байгууллага нь тухайн орон нутгийн аль нэг захиргааны байгууллагын 
дэргэд үйл ажиллагаагаа эрхлэн явуулдаг бөгөөд гомдол хүлээн авч хянадаг хүмүүс 

116 Quasi –ижил төсөөтэй Гадаад орнуудын захиргааны хэргийн шүүх. Цуврал 6 .Т.Алтангэрэл. 
73 дугаар тал
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нь хуульчид байдаг. Эдгээр хуульчид гомдлыг хянан шалгаж, холбогдогчдын зөв 
бурууг тогтоодог. Тэдний саналыг гомдол гаргагч хүлээн зөвшөөрөөгүй тохиолдолд 
маргааныг дахин хянах ажиллагааг захиргааны хэргийн мэргэшсэн шүүгч эрхлэн 
явуулна. Шүүгчийн шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл захиргааны Давж заалдах зөвлөлд 
хандана. Давж заалдах зөвлөл нь 8 гишүүнээс бүрдэнэ.

Захиргааны хэргийг шүүхээр хянах:
Захиргааны эрх зүйн маргаантай асуудлын талаар эцсийн шийдвэр гаргах 

субьект нь шүүх байдаг. АНУ-ын Холбооны хуулийн эмхтгэлд “шүүхээр хянан 
шалгуулахаар хуульчилсан болон хуульчлаагүй бүхий л захиргааны үйлдлийг шүүх 
хянан шалгах” талаар заасан байна. Аливаа захиргааны маргаан шүүхийн шатанд 
очих хүртэл захиргааны хяналтын бүх шатыг дамжих шаардлагатай байдаг. Тухайн 
иргэн захиргааны бүх шат дамжлагаар хандан явах нь ихээхэн хохиролтой байвал 
шууд шүүхэд хандаж болно.

Шүүхээр захиргааны хэргийг хянахдаа штатут117/бичмэл хуулийн дагуу, хуульд 
үндэслэсэн/ ба штатут бус гэсэн 2 төрлийн арга хэрэглэдэг.

1. Штатут - Хуулиар тогтоосон ёсоор хийх хянан шалгах ажиллагааг ойлгоно. 
Жишээ нь: хуулинд тухайн захиргааны акт, тушаал зөвхөн шүүхээр дамжиж 
хянагдсаны эцэст хүчин төгөлдөр үйлчилж эхэлнэ гэж заасан байх. 

2. Штатут бус – Английн төрт ёсноос уламжилж ирсэн “хааны зарлигууд” 
буюу түгээмэл эрх зүйн хамгааллын хэрэгслийг ойлгоно. Холбооны муж 
улсуудын хуульд тусган энэхүү арга хэрэглүүрийг өргөнөөр хэрэглэдэг 
байна.

Захиргааны шийдвэрийг хууль бус гэж шүүхийн шийдвэр гарсан хэдий ч иргэн 
учирсан хохирлоо бүрэн барагдуулах талаар нэхэмжилж болно. АНУ-ын хуулиар 
тодорхой эрх мэдэлтэй, түүнийхээ хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж, үүрэгт ажлаа 
гүйцэтгэж байгаа нөхцөлд санаатайгаар хохирол учруулаагүй бол төрийн албан 
хаагч хариуцлагыг өөрөө шууд хүлээхгүй ажээ. Нэгэнт төрийн албан хаагчийн 
хүлээх ёсгүй хариуцлагыг төр буюу Холбооны улс өөрөө хүлээдэг бөгөөд иргэнд 
учирсан хохирлыг барагдуулах нь Холбооны үүрэг гэж хуульчилсан байдаг байна.118 
Захиргааны албан тушаалтны гэм буруугаас бусдад учирсан хохирлыг барагдуулахын 
тулд ихэнх захиргааны байгууллагууд аюулгүйн даатгалд хамрагдсан байдаг. 
Ийнхүү даатгуулснаар хохирогч шууд даатгалын компанид хандан хохирлоо нөхөн 
төлүүлэх боломж баталгаагаар хангагдсан байдаг байна.

3.4	ЦААШДЫН	ЧИГ	ХАНДЛАГА

Цаашид Захиргааны шүүхийн шийдвэрийг бодитой бүрэн биелүүлж, шүүхийн 
шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг боловсронгуй болгоход зайлшгүй шаардлагатай 

117 Гадаад орнуудын захиргааны хэргийн шүүх. Цуврал 6 .Т.Алтангэрэл . 84 дугаар тал
118 Гадаад орнуудын захиргааны хэргийн шүүх. Цуврал 6 .Т.Алтангэрэл . 88 дугаар тал
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саналыг дэвшүүлж байна. Үүнд: 
1. Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд шийдвэр гүйцэтгэгч гол үүрэг гүйцэтгэх 

учир тэдний бусдаас хараат бус байж, гүйцэтгэлийн ажиллагааг түргэн шуурхай, 
нээлттэй явуулахад мөрдөх хууль тогтоомж, дүрэм, заавар гэх мэт эрхийн актууд 
нь хэрэглэхэд ойлгомжтой хоёрдмол санаа агуулаагүй, гүйцэтгэх арга хэмжээг 
нарийн зохицуулсан байх нь чухал байна. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай 
хуульд “Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа” гэсэн бүлгийг 
нэмж оруулан шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагаас захиргааны хэргийн шүүхийн 
шийдвэрийг ямар хугацаанд, ямар арга, журмаар хэрхэн биелүүлэх, шийдвэр 
биелүүлэхгүй байгаа албан тушаалтанд авах хариуцлага зэрэг асуудлыг тусгаж өгөх.

2. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тогтолцоог дахин авч үзэх, 
Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэх дагнасан, мэргэшсэн шийдвэр 
гүйцэтгэгчийг тусгайлан бэлтгэх шаардлагатай байна. Захиргаа өөрөө төрийн үйл 
ажиллагаа явуулдаг онцлогтой холбогдон гарч болох үр дагаврыг нээн илрүүлж, 
шийдвэр гүйцэтгэгч нь өөрөө захиргааны байгууллага байгаа энэ зохицуулалтыг 
зогсоож, захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэгчийг томилох, чөлөөлөх 
эрхийг Захиргааны хэргийн ерөнхий шүүгчид олгох нь зүйтэй байна. Шийдвэр 
гүйцэтгэгчийн төсөв, санхүү боловсон хүчнийг шилж сонгох ажиллагаа нь гүйцэтгэх 
эрх мэдлийн хүрээнд хамаардаг бол шийдвэрийг гүйцэтгэх үйл ажиллагааг 
мэргэжлийн удирдлагаар хангадаг байгууллага нь шүүх байна гэж онолын хувьд 
үздэг байна. Шүүхийн үйл ажиллагаа хүний эрх эрх чөлөө, шударга ёсны баталгаа 
болдог учир шүүхийн шийдвэрийг бодитой хэрэгжүүлэх нь хүний эрх эрх чөлөөг 
хангах эрх зүйн үндэс болдог. Тийм ч учраас гадаадын ихэнх улс орнуудад шийдвэр 
гүйцэтгэлийн ажиллагааг мэргэжлийн удирдлагаар хангах байгууллага нь шүүх 
байдаг байна. 

3. Шүүхийн шийдвэрийг сайн дураар биелүүлэх хугацааг хуульд нэмэлт 
өөрчлөлт оруулж, нарийн тодорхой хугацааг тогтоож өгөх шаардлагатай байна. 
Тухайлбал Герман улсад шүүх шийдвэрээ албадан гүйцэтгүүлэхийн өмнө тухайн 
буруутгагдаад буй захиргааны байгууллагад энэ тухайгаа мэдэгдэхийн зэрэгцээ 
шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэх хугацааг шүүхээс дээд тал нь нэг сарын хугацаа 
тогтоож, энэ хугацаанд сайн дураар биелүүлэхгүй бол албадан гүйцэтгүүлэх тухай 
анхааруулдаг байна.

4. Хууль зүйн яам, Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Засаг даргатай холбоотой 
шүүхийн шийдвэрийг хэрхэн биелүүлэх, энэ ажиллагааг гүйцэтгэхдээ дээрх эрх 
мэдэл бүхий талуудаас хараат бус байж чадах, эрх мэдэл бүхий талтай хэрхэн 
харилцах талаар нарийн тогтоосон журам гаргах шаардлагатай байна. Иргэний 
хэргийн шүүхийн шийдвэрийг гүйцэтгэхдээ үл хөдлөх эд хөрөнгийг худалдах 
журам, дуудлага худалдаа явуулах журам гэх мэт олон журам байдаг бол 
захиргааны шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэх нэг ч журам байхгүй байна. Эрх 
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мэдэл бүхий захиргааны байгууллага, албан тушаалтнаар шийдвэр биелүүлэх 
журам, /хугацаа, хяналт тавих субъект, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл оролцуулах/ 
захиргааны байгууллага албан тушаалтны эс үйлдэхүй биелүүлэх журам гэх мэтээр 
нарийвчилсан журам боловсруулах шаардлагатай.

5. Шүүхийн шийдвэр биелүүлэх арга, журмыг гаргасан шийдвэртээ тодорхойлох 
гэсэн хуулийн заалтыг яг ямар тохиолдолд хэрэглэсэн байхыг Улсын дээд шүүхээр 
илүү өргөн хүрээнд хэрэглэж байхаар тайлбар гаргуулах нь зүйтэй байна. Одоогийн 
хуулиар заасан шаардлагатай тохиолдолд бус илт хууль бус болохыг тогтоосон, 
хүчингүй болгосон, даалгах зэрэг шийдвэрт шийдвэрийг гүйцэтгэх арга, журмыг 
зайлшгүй зааж өгдөг байх нь зүйтэй.

6. Шүүхийн шийдвэрийг үл биелүүлсэн захиргааны байгууллага, албан 
тушаалтанд захиргааны арга хэмжээ авах торгуулийн дүн захиргааны байгууллага, 
албан тушаалтны гэм буруутай ажиллагаанд нөлөөлөл үзүүлэх эдийн засгийн 
бодитой нөлөөлөл болж чадахуйц болгохын тулд Захиргааны хариуцлагын хуулийн 
33 дугаар зүйлийн торгуулийн хэмжээг нэмэгдүүлэх замаар хуульд өөрчлөлт 
оруулах шаардлагатай байна.

7. Манай улсын хувьд шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэх тухайд иргэдийн эрх 
зүйн ухамсар, шүүхийг хүндэтгэх үзэл дутмаг байдаг учир иргэдийн эрх зүйн 
ухамсарыг дээшлүүлэх сургалт зохион байгуулахаас гадна захиргааны байгууллага, 
албан тушаалтанд захиргааны шүүхийн онцлогийг тайлбарлан таниулж, хуулийг 
дээдэлдэг үзэлтэй болгох хэрэгтэй байна. 

8. Төрийн байгууллага нь албан тушаалтантай байгуулж буй Үр дүнгийн 
гэрээнд шүүхийн шийдвэрийг биелүүлээгүй гэсэн ажлын гүйцэтгэлийн шалгуур 
үзүүлэлтийг тусгахаас гадна хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэх, хамт олны 
дунд танилцуулах, буруушаах зэрэг арга хэмжээ авахаар зохицуулах

9. Захиргааны шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны урамшууллыг иргэн, 
хуулийн этгээдээс гаргуулахгүй байх зохицуулалтыг боловсруулах, Хууль зүйн 
сайдын тушаалаар баталсан журамд119 зохих өөрчлөлт оруулах. 

10. Шинээр батлагдсан Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай 
хуулийн шинэчилсэн найруулга, Захиргааны ерөнхий хууль, Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл, Зөрчлийн тухай хуулийн 
хүрээнд:

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн шинэчилсэн 
найруулга 2016 оны 07 сарын 01-ны өдрөөс эхлэн мөрдөгдөх бөгөөд энэ хуулийн 
зорилт нь “Хүн, хуулийн этгээдээс захиргааны байгууллагын хууль бус үйл 
ажиллагааны улмаас зөрчигдсөн, эсхүл зөрчигдөж болзошгүй эрх, хууль ёсны 
ашиг сонирхлоо хамгаалуулахаар, түүнчлэн нийтийн ашиг сонирхлыг төлөөлөх эрх 
бүхий этгээд, хуульд заасан бол захиргааны байгууллагаас гаргасан нэхэмжлэлийн 

119 Хууль зүйн сайдын 2013 оны А/181 дүгээр тушаалаар баталсан журам
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дагуу захиргааны хэргийг шүүхэд хянан шийдвэрлэхтэй холбогдсон харилцааг 
зохицуулахад оршино” гэжээ. 

Мөн 2016 оны 07 сарын 01-ны өдрөөс эхлэн мөрдөгдөх Захиргааны ерөнхий 
хуульд захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаа нь захиргааны акт, захиргааны 
гэрээ, захиргааны хэм хэмжээний акт гэсэн хэлбэртэй байхаар хуульчилсан. 

Эндээс харахад 2002 оны Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд 
захиргааны байгууллагын гадагш чиглэсэн захиргааны актыг иргэн хуулийн этгээд 
хууль бус гэж үзэж зөрчигдсөн эрхээ хамгаалуулахаар гаргасан гомдол нэхэмжлэлийн 
дагуу уул захиргааны хэргийг захиргааны хэргийн шүүх хянан шийдвэрлэдэг 
байсан бол Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн шинэчилсэн 
найруулга, Захиргааны ерөнхий хуульд зааснаар “Захиргааны байгууллагын үйл 
ажиллагааны хэлбэр болох захиргааны акт, захиргааны гэрээ, захиргааны хэм 
хэмжээний актын улмаас зөрчигдсөн, эсхүл зөрчигдөж болзошгүй эрх, хууль ёсны 
ашиг сонирхлоо хамгаалуулахаар, түүнчлэн нийтийн ашиг сонирхлыг төлөөлөх эрх 
бүхий этгээд, хуульд заасан бол захиргааны байгууллагаас гаргасан нэхэмжлэлийг 
захиргааны хэргийн шүүх хянан шийдвэрлэх болж байна.

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн шинэчилсэн 
найруулгад: Анхан шатны шүүхээс захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан 
хэлэлцээд гаргадаг шийдвэрийн төрлийг нэмэгдүүлэн 14 болгож тогтоосон. Үүнд 
Хуулийн 106 дугаар зүйлийн 106.3.1, 106.3.4, 106.3.11-д заасан шийдвэрийн төрлүүд 
нь өөрчлөгдөж, 106.3.2, 106.3.3, 106.3.8, 106.3.9, 106.3.10, 106.3.12-д заасан 
шийдвэрийн төрлүүдийг шинээр нэмж зохицуулжээ120. 

Мөн хуулийн 107 дугаар зүйлийн 107.5-д захиргааны хэргийн шүүхийн 
шийдвэрийн агууллагын тогтоох хэсэгт: “Хэргийг хянан шийдвэрлэхэд баримталсан 
хуулийн нэр, зүйл, хэсэг, заалтыг тодорхой зааж, шүүхэд гаргасан нэхэмжлэл болон 
сөрөг нэхэмжлэлийг хангасан, эсхүл зарим хэсгийг хангаж, заримыг хэрэгсэхгүй 
болгосон, нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон, түүнчлэн нөхөн 
төлүүлэх шүүхийн зардал, улсын тэмдэгтийн хураамжийг хуваарилсан байдал, эд 
мөрийн баримтыг хэрхэх, хэрэгт хэд хэдэн нэхэмжлэгч, хариуцагч оролцсон бол 
нэхэмжлэгч, хариуцагч тус бүр ямар эрх эдэлж, үүрэг хүлээхийг тусгана. Шийдвэр 
гүйцэтгүүлэх арга, журам, хугацаа, шийдвэрийг давж заалдах журам, хугацааг 
заана” гэж оруулсан бөгөөд 2002 оны Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай 
хуульд “Шаардлагатай бол” гэж зохицуулсан байсныг хассан нь шүүх гаргаж байгаа 
шийдвэр бүртээ уг шийдвэрийг хэрхэн гүйцэтгэх арга, журам, хугацааг зааж өгнө 
гэж ойлгож болохоор байна.

Мөн хуулийн 15 дугаар бүлэгт “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл” –ийн талаар 
зохицуулсан бөгөөд энд 

120 Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга, 106 
дугаар зүйл
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1. Шүүхийн шийдвэрийг гүйцэтгэхтэй холбоотой ажиллагааг Шүүхийн 
шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн дагуу явуулна.

2. Шүүхийн шийдвэрийг гүйцэтгэх үндэслэл нь шүүхийн шийдвэр болон 
түүний үндсэн дээр олгогдох гүйцэтгэх хуудас байна гэжээ.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд 
“Захиргааны акт хүчингүйд тооцох, түдгэлзүүлэх эсхүл захиргааны акт шинээр 
гаргахыг даалгасан шийдвэрийг гүйцэтгэх” гэж нэмэлт орохоор тусгагдсан бөгөөд 
үүнд: 

1. Захиргааны акт хүчингүйд тооцох, биелэлтийг түдгэлзүүлэх, эсхүл шинээр 
захиргааны акт гаргахыг даалгасан шийдвэрийг 30 хоногт сайн дураар 
биелүүлэх мэдэгдлийг шийдвэр гүйцэтгэгч хариуцагчид хүргүүлнэ.

2. Хариуцагч мэдэгдлийг хүлээн авч урьд гаргасан шийдвэрийг хүчингүйд 
тооцох, захиргааны актын биелэлтийг түдгэлзүүлэх, эсхүл шинээр 
захиргааны акт гаргаснаар шийдвэр биелэгдсэнд тооцно.

3. Хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас хариуцагч мэдэгдэлд заасан хугацаанд 
шийдвэрийг биелүүлэх боломжгүй болох нь тогтоогдвол шийдвэр 
гүйцэтгэгчийн саналыг харгалзан ахлах гүйцэтгэгч дээр заасан 30 хоногийн 
хугацааг сунгаж болно. 

4. Шийдвэр гүйцэтгэгчийн мэдэгдлийг биелүүлээгүй бол хариуцагчид 
хариуцлага хүлээлгэх үндэслэл болно гэжээ.

Мөн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд: 
“Гүйцэтгэх баримт бичгийг хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр удаа дараа гүйцэтгээгүй, 
захиргааны хэргийн хүчин төгөлдөр шийдвэрийг биелүүлэхийг мэдэгдсэн шийдвэр 
гүйцэтгэгчийн мэдэгдэл, хууль ёсны шаардлагыг биелүүлээгүй бол буруутай иргэн, 
хуулийн этгээд, албан тушаалтанд Зөрчлийн тухай хуульд заасан шийтгэлийг ахлах 
шийдвэр гүйцэтгэгч буюу улсын байцаагч оногдуулна” гэж нэмэлт оруулсан.

Харин Зөрчлийн тухай хуулиар “Шүүхийн шийдвэр биелүүлэхээс зайлсхийсэн, 
эд хөрөнгөө бусдад шилжүүлсэн, нуусан, битүүмжилсэн эд хөрөнгийг үрэгдүүлсэн 
бол гурван зуун мянган төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг нэг сая төгрөгөөр торгох 
шийтгэл хүлээлгэнэ” гэж зохицуулсан байна.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага хараат бус, бие даасан зарчмаар 
ажиллаж, тэдгээрийн үйл ажиллагааг тодорхой заасан эрх зүйн орчинтой, тавьсан 
шаардлагыг биелүүлээгүй албан тушаалтанд ногдуулах хариуцлагын механизм 
өндөр, төрийн байгууллагатай уялдаа холбоотой шуурхай ажиллаж чадвал 
Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэр жинхэнэ утгаараа бодитоор хэрэгжсэнээр 
иргэдийн зөрчигдсөн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол сэргээгдэн хангагдаж, улмаар 
захиргааны байгууллага, албан тушаалтнаас хууль бус шийдвэр гарах явдал багасах 
үр нөлөөтэй юм.
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