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ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ЖАГСААЛТ  

 АХБ-Азийн хөгжлийн банк  

 БЭБХЭМХТТЗҮАтХ- Банк, эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж, төлбөр 

тооцоо, зээлийн үйл ажиллагааны тухай хууль 

 ДБ- Дэлхийн банк 

 ЕСБХБ- Европын сэргээн босголт хөгжлийн банк 

 ЗБӨХ-Зээлийн Бүтэц Өөрчлөх Хороо  

 Зөвлөх -Өмгөөллийн ХаанЛекс Партнерс ХХН  

 ИХШХШТХ- Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль 

 МБ-Монголбанк  

 ОУСК – Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци 

 ХЗДХЯ – Хууль зүйн, дотоод хэргийн яам 

 ХҮТХ -Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хууль 

 ХЭДБЭБХБТХ-Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны тухай хууль 

 ШШГТХ- Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль 

 ШШГЕГ-Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар 

 СЗХ-Санхүүгийн зохицуулах хороо 

 Тайлан- Судалгааны үр дүн болон зөвлөмж  

 ҮХЭХБТХ- Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай хууль 

 USD – АНУ-ын доллар 
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ОРШИЛ 

2018 онд Монгол Улсын Төв Банк (Монголбанк), холбогдох бусад байгууллагын төлөөлөл бүхий 

хамтарсан ажлын хэсгээс ―Чанаргүй активыг бууруулах стратегийн баримт бичиг‖-г боловсруулж 

батлан, мөрдөн ажиллаж байна (―Ажлын Хэсэг‖). Тус баримт бичгийн хүрээнд заасан томоохон 

ажлуудын нэг нь чанаргүй активыг шийдвэрлэх, хугацаа хэтэрсэн өрийг дахин бүтэцжүүлэх, 

барьцаа болон үүргийн гүйцэтгэлийг хангах бусад аргыг хэрэглэх, төлбөрийн чадваргүй болсон 

зээлдэгч (дампуурал) зэрэг асуудлыг түргэн шуурхай, зөв оновчтой шийдвэрлэх эрх зүйн болон 

зохицуулалтын орчинг бүрдүүлэх шаардлагатай байгаа юм. Тухайлбал, тус баримт бичигт 

дурдсанаар ―... 2018 оны 1 дүгээр улирлын эцсийн байдлаар банкны салбарын чанаргүй зээлийн 

хэмжээ 1.1 их наяд төгрөг болсон нь нийт активын 3.7 хувь, зээлийн өрийн үлдэгдлийн 7.6 хувийг 

... эзэлж байна.‖ Үүнд чанаргүй бизнесийн зээлийн төвшин (чанаргүй хэрэглээний зээлтэй 

харьцуулахад) нэлээд өндөр байна.
1
 

Үүнээс гадна Монголын Банкны Холбооноос Зээлийн Бүтэц Өөрчлөх Хороо (―Corporate Debt 

Restructuring Committee‖)-г байгуулан ажиллуулахаар судалж байгаа. Зээлийн Бүтэц Өөрчлөх 

Хороо (―ЗБӨХ‖) нь хэд хэдэн зээлдүүлэгч бүхий зээл нь чанаргүй ангилалд шилжсэн боловч 

дампуурлын хэрэг үүсгэхгүйгээр, шүүхээс гадуур ―бизнесийг засах‖ боломжийг зээлдэгч, 

зээлдүүлэгч нарт олгоход чиглэх юм. Энэхүү санаачилгыг МБ-ны зүгээс зарчмын хувьд дэмжиж 

байгаа. ЗБӨХ-г байгуулахад АХБ, Монголын Банкны Холбоо, МБ-нд дэмжлэг үзүүлж байгаа 

болно. 

Түүнчлэн МБ нь активын удирдлагын компанийг байгуулах эрх зүйн тогтолцоог бүрдүүлэхээр 

ажиллаж байна. Активын удирдлагын компани нь чанаргүй зээлийг худалдах, худалдан авах зах 

зээлийг хөгжүүлэх зорилготой юм. Холбогдох хуулийн төслийг АХБ-ны туслалцаатайгаар 

боловсруулсан болно. 

2017 оны 9 дүгээр сард ЕСБХБ Өмгөөллийн ХаанЛекс Партнерс ХХН-ийн хуульчдын багтай 

зөвлөх үйлчилгээний гэрээг байгуулсан. Тус гэрээний дагуу зөвлөх буюу Өмгөөллийн ХаанЛекс 

Партнерс ХХН (―Зөвлөх‖)-ийн гүйцэтгэх ажлын даалгаврыг хавсаргав. Тус ажлын даалгаварт 

зааснаар Зөвлөхийн үндсэн чиг үүрэг нь ―Чанаргүй активыг бууруулах стратегийн баримт бичиг‖-

ийн зорилтуудыг хангахад чиглэсэн, эрх зүй, зохицуулалтын орчинг боловсронгуй болгох 

тодорхой нэмэлт, өөрчлөлтийг боловсруулахад Ажлын Хэсэгт мэргэжлийн дэмжлэг туслалцаа  

үзүүлэх явдал юм. Энэхүү чиг үүрэг нь үндсэн гурван үе шатаас бүрдэнэ - (i) Монгол Улсын 

холбогдох хууль тогтоомжид оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал зөвлөмж бүхий дэлгэрэнгүй 

тайланг боловсруулж, Ажлын Хэсэгт зориулж танилцуулга хийх, (ii) Ажлын Хэсгийн өгсөн санал, 

дүгнэлтийг харгалзан холбогдох хууль тогтоомжид оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийг 

боловсруулах, (iii) боловсруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг хэлэлцүүлэх, батлуулах явцад холбогдох 

байгууллага, албан тушаалтанд танилцуулга, мэдээлэл өгөх, хамтран ажиллах.
2
 

 

  

                                            

1
 МБ-тай ярилцах. ―Чанаргүй активыг бууруулах стратегийн баримт бичиг‖-т 2017 оны эцсийн байдлаар аж 

ахуйн нэгжийн зээлийн 7.2 хувь, иргэдийн зээлийн 3.3 хувь нь тус тус чанаргүй ангилалд байна. 
2
 Зөвлөхийн ажлын даалгаврыг хавсаргав (жич: англи хэл дээр). 
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ТАЙЛАНГИЙН АРГАЧЛАЛ, БҮТЭЦ 

Тус Тайлан нь ―Чанаргүй активыг бууруулах стратегийн баримт бичиг‖-ийн зорилтуудыг хангахад 

чиглэсэн, эрх зүй, зохицуулалтын орчинг боловсронгуй болгох тодорхой нэмэлт, өөрчлөлтийг 

боловсруулахад Ажлын Хэсэгт мэргэжлийн дэмжлэг туслалцаа  үзүүлэх явдал юм. Тайланд 

тусгасан нэмэлт, өөрчлөлтийн талаарх санал зөвлөмж нь бизнесийн зээлд илүү чиглэсэн болно, 

учир нь бизнесийн зээл нь банкны систем дэх чанаргүй зээлийн нийт хэмжээнд дийлэнх хувийг 

эзэлж байна. 

Тайланг боловсруулахад Зөвлөхийн зүгээс дараах үндсэн мэдээлэл, эх сурвалжийг ашигласан 

болно. Үүнд:  

 Тухайн сэдвээр өмнө нь бэлтгэсэн бусад тайлан, судалгааны ажлууд. Үүнд, тухайлбал, Дэлхийн 

Банкны тусламжтайгаар боловсруулсан ―Final Report Mongolia: Reforms for Secured Credit and 

Debt Recovery‖ тайлан (2011), АХБ-ны тусламжтайгаар боловсруулсан ―Enforcement of 

Collateral and Reform of the Relevant Laws in Mongolia: Final Report‖ (2012) тайланг дурдаж 

болно. Эдгээр тайланд манай улсын хууль тогтоомж нь чанаргүй активын оновчтой эрх зүйн 

зохицуулалтыг агуулаагүй байна гэж дүгнэсэн байна. 

 

 Бусад хуульч мэргэжилтэн нартай хийсэн уулзалтууд. Үүнд, тухайлбал, арилжааны банкны 

хуулийн зөвлөх
3
, тусгай активын албаны мэргэжилтэн, шүүгч, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэгч, 

ХЗДХЯ-ны мэргэжилтэн, Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүн нартай хийсэн уулзалтуудыг дурдаж 

болно. Түүнчлэн, манай улсын Дампуурлын тухай хуулийг шинээр боловсруулахад техник 

туслалцаа үзүүлж буй Олон Улсын Санхүүгийн Корпорацын төлөөлөлтэй уулзсан
4
. 

 

 Дампуурал, зээлийн бүтцийн өөрчлөлтийн сэдвээр олон улсын хэмжээнд боловсруулж, 

түгээмэл мөрддөг баримт бичгүүд. Үүнд, тухайлбал, Дэлхий Банкнаас гаргасан ―Principles for 

Effective Insolvency and Creditor/Debtor Regimes‖ (2015)
5
, (ii) НҮБ-ын Олон Улсын Худалдааны 

Эрх зүйн Хорооноос гаргасан ―The UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions‖ 

(2010)
6
, (iii) Олон Улсын ИНСОЛ (INSOL) байгууллагын ―Statement of Principles for a Global 

Approach to Multi-Creditor Workouts‖ (2000)
7
 зэргийг дурдаж болно. 

 

 Зээл эргэн төлөх, зээлдэгч-зээлдүүлэгчийн харилцаа, барьцаа хөрөнгийг албадан борлуулахтай 

холбоотой харилцааг зохицуулсан Монгол Улсын хуулиуд. Үүнд, тухайлбал, Иргэний хууль, 

Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай 

хууль, Үл хөдлөх хөрөнгийн барьцааны тухай хууль, Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй 

                                            

3
 Дараах банк, санхүүгийн байгууллагын хуулийн зөвлөхүүдтэй уулзсан болно. Үүнд: Голомт Банк, 

Капитрон Банк, Кредит Банк, Монголын Ипотекийн Корпораци, Төрийн Банк, Улаанбаатар Банк, ҮХОБ, 

Хаан Банк, Хадгаламжийн Даатгалын Корпораци, Хас Банк, ХХБ. 
4
 Дампуурлын тухай хуулийн шинэ төслийг 2019 онд багтаан батлуулахаар ажиллаж байгаа.  

5
http://pubdocs.worldbank.org/en/919511468425523509/ICR-Principles-Insolvency-Creditor-Debtor-Regimes-

2016.pdf. 
6
https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/security-lg/e/09-82670_Ebook-Guide_09-04-10English.pdf.  

7
 https://www.insol.org/pdf/Lenders.pdf.  

http://pubdocs.worldbank.org/en/919511468425523509/ICR-Principles-Insolvency-Creditor-Debtor-Regimes-2016.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/919511468425523509/ICR-Principles-Insolvency-Creditor-Debtor-Regimes-2016.pdf
https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/security-lg/e/09-82670_Ebook-Guide_09-04-10English.pdf
https://www.insol.org/pdf/Lenders.pdf
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холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хууль, Дампуурлын тухай 

хууль.
8
  

Тайлан нь нийт үндсэн 4 бүлгээс бүрдэнэ. Үүнд: 

Тайлангийн 1 дүгээр бүлэгт чанаргүй зээлийн маргааныг шийдвэрлэхэд тулгарч буй хүндрэл 

бэрхшээлийг авч үзсэн. 1 дүгээр бүлэг нь тухайн маргааныг 1) иргэний хэргийн хувиар шүүхэд 

хянан шийдвэрлэх, 2) улмаар нэгэнт гарсан шүүхийн шийдвэрийг ШШГЕГ-аас гүйцэтгэх, 

түүнчлэн уг шийдвэрээр зээлийн үүргийн гүйцэтгэлийг хангахад чиглэсэн барьцаа хөрөнгийг 

албадан борлуулах гэсэн хоѐр дэд бүлгээс бүрдэж байна. Шүүхийн шийдвэрийг гүйцэтгэх 

байгууллага, түүний үйл ажиллагаа нь Монгол Улсын үндсэн хуулийн эрх зүйд шүүх засаглалаас 

тусдаа, гүйцэтгэх засаглалд хамаардгийг энд дурдья. Ийнхүү Тайлангийн 1 дүгээр бүлэгт иргэний 

хэргийг шүүхэд хянан шийдвэрлэх харилцааг зохицуулсан ИХШХШТХ, шүүхийн шийдвэрийг 

албадан гүйцэтгэх харилцааг зохицуулсан Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийг авч үзэв. 

Тайлангийн 2 дугаар бүлэгт зээлийн барьцаанд авсан хөрөнгөөс зээлийн үүргийн гүйцэтгэлийг 

хангуулахад учирдаг хүндрэл бэрхшээлийг авч хэлэлцэв. Ялангуяа, барьцаа хөрөнгийг дуудлага 

худалдаагаар борлуулах, барьцаалбар, дампуурлын үе дэх барьцаат нэхэмжлэгчийн эрхийн 

асуудлыг авч үзэв.  

Тайлангийн 3 дугаар бүлэгт чанаргүй зээлийг шүүхээс гадуур, сайн дурын үндсэн дээр 

шийдвэрлэхтэй холбоотой хууль тогтоомж дахь зохицуулалтыг авч үзэв.  

Тайлангийн 4 дүгээр бүлэгт ЗБӨХ-г байгуулж ажиллуулахад хууль тогтоомжийн зохицуулалтыг 

авч үзэв.  

Бүлэг тус бүрийн эцэст холбогдох тодорхой зөвлөмжүүдийг тусгасан ба нийт зөвлөмжүүдийг 

Тайлангийн Хураангуй хэсэгт товчлон жагсаасан болно. 

ТАЙЛАНГИЙН ХУРААНГУЙ 

№ ЗӨВЛӨМЖ ХУУДАС 

Шүүхийн хэрэг хянан шийдвэрлэх, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа 

1.  Зээлийг нөхөн төлүүлэх ―шүүхийн түргэвчилсэн хянан шийдвэрлэх 

ажиллагаа‖-ны тухай ИХШХШТХ-д тусгах.  

 

―Түргэвчилсэн хянан шийдвэрлэх ажиллагаа‖ гэдэг нь шүүхээс талуудаас 

бичгээр ирүүлсэн нотлох баримтад үндэслэн, богиносгосон хугацаанд (жишээ 

нь, 15 хоногийн дотор) багтаан тухайн хэргийн шийдвэрийг гаргах ажиллагааг 

хэлнэ. ―Түргэвчилсэн хянан шийдвэрлэх ажиллагаа‖ нь ИХШХШТХ-ийн 74 

дүгээр зүйлд заасан  ―хэргийг хялбаршуулсан журмаар хянан 

шийдвэрлэх‖ ажиллагаанаас ялгаатай юм. ―Түргэвчилсэн хянан шийдвэрлэх 

Зүйл 1  

Хуудас 12-13 

 

Зүйл 8 

Хуудас 17-18 

Зүйл 27 

Хуудас 70 

                                            

8 
Дээр дурдсанчлан Дампуурлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг Олон Улсын Санхүүгийн 

Корпорацын дэмжлэгтэйгээр боловсруулж байгаа тул энэхүү Тайланд бусад хуулиудын адил тусад нь авч 

үзээгүй болно.  
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№ ЗӨВЛӨМЖ ХУУДАС 

ажиллагаа‖-г [бизнесийн зээлдэгч болон тодорхой дүнгээс илүүгүй мөнгөн дүн 

бүхий зээлийн маргаанд л]
 9

 зөвхөн ашиглаж болно. Үүний тулд ―бизнесийн 

зээл‖, ―бизнесийн зээлдэгч‖-ийн ойлголтыг хууль тогтоомжид тусгах саналтай 

байна (―хэрэглээний зээл‖, ―хэрэглээний зээлдэгч‖-ээс ялгах).  ―Бизнесийн 

зээл‖, ―бизнесийн зээлдэгч‖-ийн онцлох гол ялгаа нь тухайн зээлийн зорилго 

нь тухайн хувь хүн, хуулийн этгээд бизнесийн үйл ажиллагаа эрхэлж, ашиг 

олох явдал юм. Цаашилбал, чанаргүй зээлийн хэргийг шийдвэрлэх 

мэргэжлийн хувьд бэлтгэгдсэн шүүгчдийг сургах, дахин сургахад чиглэсэн 

сургалт,зохион байгуулалтын арга хэмжээг авах нь зүйтэй юм.  

2.  ИХШХШТХ-д хэргийн зохигчид, тэдгээрийн төлөөлөгч, өмгөөлөгч нарыг 

шүүхийн шийдвэрт давж заалдах, хяналтын журмаар ―илт үндэслэлгүй‖ 

гомдол, түүнчлэн шаардлагатай бол шүүхийн тогтоол, шүүгчийн захирамжийн 

эсрэг ―илт үндэслэлгүй‖ гомдол гаргахгүй байх үүргийг хуульчлах. Улмаар 

энэхүү үүргийг зөрчсөн этгээдэд эрх зүйн хариуцлага ногдуулах ба 

хариуцлагыг Зөрчлийн тухай хуульд тусгах.  

 

Хүчин төгөлдөр мөрдөж буй хууль тогтоомжид ―илт үндэслэлгүй‖ гомдлын 

тухай ойлголт байхгүй. Бусад орны туршлагаас харахад ―илт үндэслэлгүй‖ 

гомдол гэж тухайн шатны шүүхийн шийдвэр нь зөв болох нь илт тодорхой ба 

улмаар давж заалдах үндэслэл байхгүй гомдлыг хэлдэг байна. ―Илт 

үндэслэлгүй‖ гомдлын өөр нэг хэмжүүр нь тухайн гомдлын цор ганц зорилго 

нь хэргийг үнэн зөвөөр шийдвэрлэх бус, харин түүнийг удаашруулах (эсвэл 

өөр шударга бус зорилготой байх, жишээ нь, эсрэг талын зохигчид дарамт 

үзүүлэх г.м.) явдал байх. ―Илт үндэслэлгүй‖ гомдлын бас нэг хэмжүүр нь 

түүнийг гаргагчийн хүсэл зориг юм – өөрөөр хэлбэл, гомдол гаргасан тал нь 

―илт үндэслэлгүй‖ гомдлын шинж тэмдгийг мэдсээр байсан боловч ийм 

гомдлыг гаргасан байх.  

 

―Илт үндэслэлгүй‖ гомдол гаргахгүй байх үүргээ зөрчвөл үүнийг ―хууль ѐсыг 

урвуулан ашигласан явдал‖ гэж үзэх ба үүнд зохих эрх зүйн хариуцлагыг 

ногдуулна. Хариуцлагын хэлбэр нь эдийн засгийн шинжтэй (мөнгөн торгууль) 

байх ба түүнийг мэргэжлийн хувьд зөв, оновчтой хэрэглэхэд шүүгчдийг 

бэлтгэх, сургах хэрэгтэй болно.  

 

Нөгөө талаас, ―илт үндэслэлгүй‖ гомдлын буюу хууль ѐсыг урвуулан 

ашигласан явдлын хохирогч ийнхүү хэрэг шийдвэрлэх ажиллагаа 

удааширснаас шалтгаалж, өөрт нь учирсан хохирлыг буруу талаар нөхөн 

төлүүлэх эрхийг хуульчилж өгөх.  

 

Бусад орны хууль тогтоомжид ―илт үндэслэлгүй‖ гомдлыг “шударга бус 

гомдол”, “хуудам гомдол”, “залхаасан гомдол‖  (―недобросовестный иск”, 

“frivolous lawsuit”, “vexatious lawsuit‖) г.м. янз бүрээр нэрлэдэг байна. 

Зүйл 1, 5-7,   

Хуудас 16-17  
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 МБ-тай ярилцах. Активын удирдлагын компанийн тухай хуулийн төслийг харгалзах, түүнтэй уялдуулах. 
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№ ЗӨВЛӨМЖ ХУУДАС 

3.  ИХШХШТХ-д [бизнесийн зээлдэгчийн]
10

 шүүхийн шийдвэрт давж 

заалдах, хяналтын журмаар гомдол гаргах үндэслэлийг хязгаарлах замаар 

иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны үргэлжлэх хугацааг богиносгох 

боломжийг судлах. 

 

Үүнд, тухайлбал, (i) аль нэг зохигчийн гомдол гаргах үндэслэлийг хязгаарлах 

(жишээ нь, гүйцэтгэх хуудас хуульд заасан шаардлагыг хангасан тохиолдолд 

гомдол хүлээн авахгүй), (ii) мөнгөн дүнгийн хэмжээ нь тодорхой босгоос 

доош
11

 болон бусад  тохиолдолд гомдол, хүсэлт гаргахын тулд шүүхээс 

урьдчилан зөвшөөрөл авч, гомдол гаргадаг байх.   

 

Хяналтын журмаар гаргах гэж буй гомдлын хувьд хуулийг буруу хэрэглэсэн 

гэх үндэслэлтэй байхыг гомдол гаргагчаас шаардах.
12

   

 

Зарим тохиолдолд гомдол гаргаснаар тухайн ажиллагаа (шүүхийн хэрэг хянан 

шийдвэрлэх ажиллагаа, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа)-г 

түдгэлзүүлдэг явдлыг хязгаарлах боломжийг судлах (жишээ нь, зээлийн 

хуримтлагдсан хүүг тооцсон талаар гомдол гаргасан бол). 

Зүйл 2, 4, 12 

Хуудас 13-15, 

22 

4.  ИХШХШТХ-д давж заалдах, хяналтын журмаар гомдол гаргагчаас дэнчин 

(―supersedeas bond‖) байршуулах.
13

 Ийм дэнчин нь ―илт үндэслэлгүй‖ гомдол 

гаргах явдлыг багасгах зорилготой ба дэнчингийн хэмжээг шүүхийн шийдвэр, 

гүйцэтгэх хуудаст заасан төлбөрийн үнийн дүнгийн тодорхой хувиар тогтоох. 

Зүйл 6 

Хуудас 17 

5.  Иргэний хуульд зээлийн гэрээний үүргээ хугацаанд нь биелүүлээгүй 

тохиолдолд төлөгдөөгүй байгаа зээлийн дүнд ногдох хүүг шүүхэд иргэний 

хэрэг үүсгэн хянан шийдвэрлэх хугацааны явцад хуримтлуулан тооцох тухай 

заалтыг нэмэх. Ийнхүү тооцоход МБ-ны бодлогын хүүг баримтлахаар 

хуульчлах (энэ тайланг боловсруулахад 10 хувь ). 

Зүйл 4 

Хуудас 14-15 

6.  Шүүхээс хэрэг хянан шийдвэрлэх, шүүхийн шийдвэрийг гүйцэтгэх явцад 

хөрөнгийг үнэлэх чиг үүргийг зөвхөн Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулийн 

(―ХҮТХ‖) дагуу тусгай зөвшөөрөл авсан үнэлгээчнээр хийлгэх. Түүнчлэн 

хөрөнгийн үнэлгээний талаар гаргасан гомдлыг заавал үнэлгээчний дүгнэлтэд 

тулгуурлан шийдвэрлэх. Ингэснээр (барьцаа) хөрөнгийн үнэлгээг шийдвэр 

гүйцэтгэгч хийх, үнэлгээний талаар гаргасан гомдлыг шүүх үнэлгээчний 

дүгнэлтгүйгээр, бие даан шийдвэрлэх явдлыг зогсоох.  

Зүйл 12, 15 

Хуудас 22, 23 

7.   ХҮТХ-д мэргэжлийн үнэлгээчний чиг үүргийг дэлгэрүүлж тусгах, үүнд 

ялангуяа хөрөнгийн үнэлгээтэй холбоотой гомдлыг шүүхээс хянан 

шийдвэрлэхэд үнэлгээчний чиг үүргийг тодорхой тусгах, 

Зүйл 13 

Хуудас 45 
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 МБ-тай ярилцах.  

11
 Тухайлбал, ХБНГУ-д 600 евро буюу түүнээс бага үнийн дүн бүхий анхан шатны шүүхийн шийдвэрт 

(berufung) давж заалдах тохиолдолд шүүхээс урьдчилж зөвшөөрөл авсны дараа сая давж заалдах гомдол 

гаргах эрх нээгддэг байна. Франц Улсад давж заалдах эрх нь 4,000 евро буюу түүнээс бага үнийн дүн бүхий 

маргаан, эсвэл хуульд заасан тодорхой маргааны хувьд давж заалдахын тулд давж заалдах зөвшөөрлийг 

эхэлж авдаг байна. 
12

 МБ-тай ярилцах. 
13

 МБ-тай ярилцах. 
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№ ЗӨВЛӨМЖ ХУУДАС 

 Үүний зэрэгцээ үнэлгээчин, шийдвэр гүйцэтгэгч нарын чадавх, ур чадварыг 

дээшлүүлэх арга хэмжээг авах, хөрөнгийн үнэлгээний мэргэжлийн 

байгууллагын (ТББ-ын) бүтэц, засаглал, ѐс зүй, мэргэжлийн хариуцлагын 

тогтолцоо сайжруулах, 

 Иргэний хуульд албадан дуудлага худалдааны барьцаа хөрөнгийн анхны 

үнийг тогтооход мэргэжлийн үнэлгээчний дүгнэлтийг үндэслэх зарчмыг 

тусгах, албадан дуудлага худалдаа явуулахад Иргэний хуульд бус, Шүүхийн 

шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд заасан журмыг баримтлах – тухайлбал, 

талууд тогтоосон хугацаанд барьцаа хөрөнгийн үнэлгээний талаар 

тохиролцоогүй бол хөрөнгийн үнэлгээний мэргэжлийн байгууллагын (ТББ-

ын) нийтэд зарласан, эрх бүхий мэргэжлийн үнэлгээчдийн жагсаалтаас 

сонгож томилсон үнэлгээчнээр үнэлгээг хийлгэх. 

 

 

 

 

Зүйл 15 

Хуудас 23 

Хавсралт I 

Хуудас 85-87 

8.  Нэг этгээд оролцсон бол дуудлага худалдааг явагдаагүй гэж үзэхээр заасан 

Иргэний хууль, Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай хуулийн заалтуудыг 

хүчингүй болгох. Дуудлага худалдааны анхны буюу доод үнээс өндөр үнийг 

санал болгосон тохиолдолд тухайн дуудлага худалдааг хүчинтэйд тооцдог 

болох. 

Зүйл 24 

50-51 

Хавсралт I 

Хуудас 85-87 

9.  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааг борлуулахтай холбоотой харилцааг Үл 

хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай хуулиар иж бүрэн зохицуулах 

(түүнчлэн үүнд нийсэн нэмэлт, өөрчлөлтийг Иргэний хууль, ШШГТХ-д тус 

тус оруулах).  

 

Тухайлбал, дараах зохицуулалтыг Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай 

хуульд (―ҮХЭХБТХ‖) нэмж тусгах: 

 

o ҮХЭХБТХ-д барьцааны зүйлийг шүүхээс гадуур худалдах журам, 

шаардлагыг дэлгэрүүлж, нарийвчлан тусгах. Одоо хүчин төгөлдөр 

ҮХЭХБТХ-д шүүхээс гадуур борлуулах журмыг тусгаагүй,  

―45.1.Барьцаалагч, барьцаалуулагч нь энэ хуулийн 11.2-т зааснаар 

харилцан тохиролцсон бол барьцааны зүйлийг шууд худалдаж болно.‖ 

гэсэн нэг, товч заалт бий. Шүүхээс гадуур худалдах журмыг хуулиар 

нарийвчлан зохицуулаагүйгээс талууд шууд борлуулахаас зайлсхийж, 

дуудлагаар худалдах, эсвэл шүүхийн журмаар борлуулах замыг 

сонгож, улмаар цаг хугацаа алддаг. Шууд худалдах дэглэмийг ийнхүү 

тодорхой хуульчлаагүй нь ийнхүү шууд худалдах тохиолдолд шүүхэд 

гомдол гаргах, улмаар хугацаа, зардлыг нэмэгдүүлэх эрсдэлийг өсгөж 

байна. ҮХЭХБТХ-д нэмж тусгах нарийвчилсан зохицуулалтад 

барьцаалуулагчид мэдэгдэл хүргэх журам, мэдэгдлийн агуулга, 

мэдэгдлийг хүргэсэнд тооцох шаардлага, шалгуур, хугацаа зэрэг орно. 

o ―барьцаалбар‖-ын институтыг түүний анхны зорилгоор нь, бүрэн 

дүүрэн нэвтрүүлэх
14

 (барьцааны зүйлийг шүүхээс гадуур, өөр нотолгоо 

Зүйл 24 

Хуудас 50-51 

Хавсралт I 

Хуудас 85-87 

                                            

14
  ―Барьцаалбар‖ гэх үгийг анх ҮХЭХБТХуульд хэрэглэсэн бөгөөд Монгол хэлний үгсийн сангийн хувьд 

шинэ үг юм. Англиар утгачилбал ―барьцаалсны нотолгоо‖ гэж буух ч барьцаалбар нь авлагыг худалдах 

эсхүл бусад байдлаар шилжүүлэх зөвшөөрлийн үнэт цаас-хэрэгслийн үүрэг гүйцэтгэж байна. 
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шаардахгүйгээр шилжүүлэх, борлуулах), барьцаалбарын хэрэглээг 

банкнаас гадна санхүүгийн бусад байгууллага болох ББСБ, 

факторингийн компанид нэвтрүүлэх; 

o Албадан борлуулах ажиллагааг эхлүүлэх мэдэгдлийг хүргэх журам, 

нөхцөлийг тодорхой болгох (мэдэгдлийн агуулга, түүнийг хүргэх 

хугацаа, арга хэлбэр, үүргийн зөрчлийг арилгах хугацаа, албадан 

борлуулах ажиллагааг эхлүүлж болох хугацаа г.м.). Тухайлбал, 

мэдэгдлийг баталгаат шуудан, факсаар хүргэснийг мэдэгдлийг 

барьцаалуулагч/төлбөр төлөгчид хүргэсэнд тооцно. Үүнээс гадна 

оршин суух гэрийн хаяг тодорхойгүй, эсвэл оршин суух хаягтаа 

байхгүй байгаа барьцаалуулагч/төлбөр төлөгч хувь хүний хувьд 

мэдэгдлийг ажлын хаяг, факс, эсвэл телеграмаар хүргэж болно. 

o барьцааны зүйлийг шүүхээс гадуур дуудлага худалдаагаар худалдах 

ажиллагааг үл хөдлөх эд хөрөнгийн зуучлалын үйл ажиллагаа явуулдаг 

хувь хүн, хуулийн этгээд зохион байгуулахыг зөвшөөрөх (одоо хүчин 

төгөлдөр ҮХЭХБТХ-д ―46.1. ... үл хөдлөх эд хөрөнгө худалдах 

асуудлаар мэргэшсэн, хөндлөнгийн хуулийн этгээд...‖ гэсэн байдаг.). 

10.  ШШГТХ-д иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны талаар шүүх, дээд шатны 

албан тушаалтанд гомдлыг гаргах үндэслэл, улмаар шийдвэр гүйцэтгэх 

ажиллагааг бүхэлд нь, эсвэл хэсэгчлэн түдгэлзүүлдэг заалтуудыг эргэн хянах, 

хязгаарлах боломжийг судлах. Барьцаалсан хөрөнгийг дуудлага худалдаагаар 

борлуулах үнэлгээтэй холбоотой гомдол, маргааныг ХҮТХ-д заасан, 

хөрөнгийн үнэлгээний мэргэжлийн байгууллага (ТББ), түүний мэргэжлийн 

үнэлгээчний дүгнэлтэд үндэслэн шийдвэрлэдэг болох (энэ хүснэгтийн 6-7-г 

үзнэ үү).  

 

Тухайлбал, иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны талаар гомдол гаргаж 

болохоор ШШГТХ-д заасан дараах үндэслэлийг дахин  хэлэлцэх. Үүнд:  

o төлбөрт хураан авах хөрөнгийн үнэлгээний талаар гомдол гаргасан 

тохиолдолд,  

o төлбөр төлөгч татан буугдсан, дампуурсан тохиолдолд, 

o үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх эрх шилжүүлсэн шийдвэрт гомдол 

гаргасан тохиолдол (дуудлага худалдаа явагдсаны дараа). 

Зүйл 8 

Хуудас 17-18 

 

 

 

Зүйл 12, 15, 

Хуудас 22, 23 

Зүйл 20, 21 

хуудас 48-49 

11.  ШШГТХ-д төлбөр төлөгчид мэдэгдэл хүргэх журам, шаардлагыг илүү 

тодорхой болгох. Үүнд, зээлийн гэрээ, эсвэл барьцааны гэрээнд заасан хаягт 

мэдэгдлийг илгээснээр шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны явц дахь 

мэдэгдлийг хүргэсэн тооцох, хэрэв зээлийн гэрээ/барьцааны гэрээнд хаяг 

заагаагүй бол шийдвэр гүйцэтгэгч төлбөр төлөгчийн мэдэгдэж буй хаягуудад 

мэдэгдлийг илгээснээр мэдэгдлийг хүргэсэнд тооцох, энэ тохиолдолд төлбөр 

төлөгч мэдэгдлийг хүргэх ажиллагааны талаар гомдол гаргахгүй. 

Зүйл 10 

Хуудас 19-21 

12.  Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд маргааныг хянан 

шийдвэрлүүлэхээр гомдол, нэхэмжлэл шүүхэд гаргахад төлөх тэмдэгтийн 

хураамжийн одоогийн хэмжээг ―илт үндэслэлгүй‖ гомдол, нэхэмжлэлийг 

эдийн засгийн хувьд хязгаарлах зорилгоор нэмэгдүүлэх.  Жич: МБ энэхүү 

Зүйл 5 

Хуудас 15-17 
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зөвлөмжийг шүүхэд хандах эрхтэй цуг авч үзэх нь зүйтэй. 

13.  ШШГТХ-иас хялбаршуулсан журмаар хянан шийдвэрлэж, эвлэрлийн гэрээ 

байгуулж, түүнийг баталсан шүүхийн захирамж хүчин төгөлдөр болсноос 

хойш 4 жил өнгөрсөн тохиолдолд шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа үүсгэхгүй 

байх хязгаарлалтыг хасах. Зээлдэгч, зээлдүүлэгч нар хугацаа хэтэрсэн зээлийн 

бүтцийг өөрчилж эвлэрлийн гэрээ байгуулах тохиолдолд ийм гэрээ нь 4-өөс 

илүү жилийн хугацаатай байж болзошгүй. Эсвэл эвлэрлийн гэрээний аль нэг 

тал гэрээний нөхцөлийг зөрчсөний улмаас шүүхэд гомдол гаргах эрхтэй, үүнд 

хөөн хэлэлцэх хугацаа үл хамаарна гэсэн нэмэлт тусгах (ИХШХШТХ-д). 

Зүйл 9 

Хуудас 18-19 

14.  ҮХЭХБТХ-д барьцаалуулагч-иргэн өөрөө оршин суудаг орон сууцыг шүүхээс 

гадуур худалдахыг хориглох тухай заалт нэмэх. Ингэснээр барьцаалуулагч-

иргэний илүү, бусдад хөлслүүлэх замаар орлого олдог орон сууцыг шүүхээс 

гадуур худалдах боломжийг хуулиар тодруулах. 

Зүйл 8 

Хуудас 17-18 

Дампуурал, Зээлийн Бүтцийг Өөрчлөх ажиллагаа 

15.  Дампуурлын болон иргэний бусад хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд 

барьцааны эрх ―эд юмсын эрх‖ болохын хувьд түүний тэргүүн ээлжийн 

статусыг Иргэний хууль, Дампуурлын тухай хуульд тодруулах. 

Зүйл 20, 21 

Хуудас 48-49 

16.  Дампуурлын тухай хуульд дампуурлын хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны 

явцад шүүхээс хариуцагч-нэхэмжлэгчдийн хоорондын (албан бус) 

―урьдчилсан тохиролцоо‖-г баталгаажуулах замаар уг тохиролцоог 

хариуцагчийг өөрчлөн зохион байгуулах, шүүхээс баталсан (хуулийн хүчин 

төгөлдөр) төлөвлөгөө болгохыг зөвшөөрөх. Шүүхээс ийнхүү 

баталгаажуулахын үр дагавар нь нэхэмжлэгчдийн олонхын зөвшөөрсөн 

өөрчлөн зохион байгуулах төлөвлөгөөг цөөнх (эсрэг саналтай) нэхэмжлэгчид 

заавал дагаж мөрдөх үүрэгтэй болно. Ингэхдээ тодорхой шалгуурыг хангасан 

байхыг анхаарах нь зүйтэй. Тухайлбал, хариуцагчийг өөрчлөн зохион 

байгуулахад нэхэмжлэгч бүрийн хүлээх алдагдал нь хариуцагчийг татан 

буулгасан нөхцөлд хүлээх байсан алдагдлаас илүүгүй байх  шалгуурыг 

хангасан байх (―no creditor worse off‖ зарчим). 

Зүйл 33 

Хуудас 75 

Чанаргүй активыг худалдах, худалдан авах ажиллагаа 

17.  БЭБХЭМХТТЗҮАТХ-д ―Хугацаа хэтэрсэн зээлийн бүтцийг [шүүхээс гадуур] 

өөрчлөх‖ гэсэн шинэ бүлэг нэмэх. Тус бүлэгт ―Зээлийн Бүтэц Өөрчлөх 

Хороо‖-ны чиг үүрэг, эрх зүйн байдал, зээлдэгч-зээлдүүлэгчийн хамтын 

ажиллагааны зарчим, зээлийн бүтцийг өөрчлөх гэрээнд тавих шаардлага, 

хугацаа зэргийг тусгах. 

Зүйл 30 

Хуудас 72 

18.  Компанийн тухай хуульд хугацаа хэтэрсэн зээлийн бүтцийг [шүүхээс гадуур] 

өөрчлөх гэрээний хүрээнд өрийг хувьцаагаар солиход нэмж гаргасан хувьцааг 

зээлдэгчийн хувьцаа эзэмшигчид тэргүүн ээлжид худалдан авах давуу эрх үл 

эдэлнэ гэсэн заалт нэмэх. 

Зүйл 33 

Хуудас 75-77 

19.  ―Активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж, зарцуулах журам‖-д 

зээлийн бүтцийг [шүүхээс гадуур] өөрчлөх гэрээний хүрээнд тухайн активыг 

шүүхийн шийдвэргүйгээр тэнцлээс хасах боломж, журмыг тодорхой тусгах, 

активын ангилалд ―хугацаа хэтэрсэн боловч бүтцийн өөрчлөлтөд орсон 

актив‖ гэсэн шинэ ангиллыг бий болгох, үүнд эрсдэлийн сан байгуулах 

зохистой хувь, хэмжээг туст нь тодорхойлох. 

Зүйл 33 

Хуудас 75-77 
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НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. ШҮҮХИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ, ШҮҮХИЙН 

ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛЛАГАА 

 А. ШҮҮХИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНД УЧИРЧ БУЙ ХҮНДРЭЛ 

БЭРХШЭЭЛ 

1. ИХШХШТХ-иар давж заалдах, хяналтын журмаар гомдол гаргах өргөн боломжийг 

олгосон нь шүүхийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг удаашруулах нэг шалтгаан мөн 

байна.  ИХШХШТХ-д анхан шатны шүүх иргэний хэргийг (жишээ нь, хугацаа хэтэрсэн 

зээлтэй холбоотой маргааныг) хэргийг үүсгэсэн өдрөөс хойш 60 хоногийн шийдвэрлэхээр 

заажээ. Зээлийн маргааныг зээлдэгчийн оршин суугаа нутаг дэвсгэрийн шүүх харъяална. Уг 60 

хоногийн хугацааг тухайн шүүхийн шүүгчдийн зөвөлгөөнөөс нэг удаа 30 хүртэл хоногоор 

сунгаж болно.
 15

 Давж заалдах гомдол гарсан хэргийг шүүх хүлээн авсан өдрөөс хойш 30 

хоногт, хяналтын журмаар гомдол гарсан бол шүүх хүлээн авснаас хойш мөн 30 хоногт 

багтаан тус тус хянан шийдвэрлэнэ.
16

 Давж заалдах болон хяналтын шатны шүүхээс хэргийг 

дахин хэлэлцүүлэхээр ирүүлсэн бол шүүгч хэргийг хүлээж авснаас хойш 30 хоногийн дотор 

тус тус шийдвэрлэнэ.
17

 Өөрөөр хэлбэл, ИХШХШТХ-иар чанаргүй зээлийн маргааныг анхан 

шатны шүүх 90 хоногийн дотор, давж заалдах шатны шүүх 30 хоногийн дотор шийдвэрлэх 

ѐстой гэсэн үг. Хэдийгээр шүүх хэргийг хянан шийдвэрлэхдээ хуульд заасан хугацааг 

баримтлан ажилладаг боловч ИХШХШТХ-иар аль нэг зохигч тал (жишээ нь, хариуцагч-

зээлдэгч) шүүхийн хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад гомдол гаргах өргөн боломжтой 

байдаг нь уг ажиллагааг хугацааны хувьд удаашруулахад хүргэж байна
18

.  

Эдгээр гомдлыг ерөнхийд нь (i) шүүхээс хэргийг хянан шийдвэрлэж гарсан шүүхийн шийдвэр, 

магадлалд гаргах гомдол (ii) шүүхийн шийдвэр, магадлалаас бусад шүүхийн тогтоол, 

шүүгчийн захирамжид гаргах гомдол гэж хувааж болно.  

Хэргийг хянан шийдвэрлэж гарсан шүүхийн шийдвэр, магадлалд гомдол гаргахад хязгаарлалт 

бараг байхгүй – зохигч, түүний өмгөөлөгч нь давж заалдах журмаар аймаг, нийслэлийн шүүхэд 

шатны шүүхэд, улмаар хяналтын журмаар буюу УДШ-д гомдол гаргах эрх нь аливаа 

хязгаарлалтгүй, нээлттэй байдаг. Гагцхүү 1) анхан шатны, эсвэл давж заалдах шатны шүүхийн 

шийдвэрийг авснаас хойш 14 хоногийн дотор дараагийн шатны шүүхэд гомдлоо гаргах ѐстой 

гэсэн хуулийн шаардлага бий
 19

, 2) бас хэргийг хялбаршуулсан журмаар хянан шийдвэрлэсэн 

тохиолдолд талууд давж заалдах, хяналтын журмаар хянан шийдвэрлүүлэхээр гомдол гаргах 

эрхгүй
20

.  

                                            

15
 ИХШХШТХ, 71.2.  

16
 ИХШХШТХ, 166.2, 174.1. 

17
 ИХШХШТХ 71.1, 71.2. 

18
 2017 оны шүүхийн статистик мэдээгээр анхан шатны шүүхээр шийдвэрлэсэн нийт хэргийн 25 орчим 

хувийн хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд түдгэлзүүлэх тогтоол, захирамж гарч байсан байна.  
19

 ИХШХШТХ, 120.2, 167.5.  
20

 ИХШХШТХ, 74.4. 
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Тэгвэл шүүхийн шийдвэр, магадлалаас бусад шүүхийн тогтоол, шүүгчийн захирамжид гаргах 

гомдолд зохигчоос тухайн шүүхэд гаргах, процедурын шинжтэй гомдол, хүсэлт орно. Жишээ 

нь, шүүх бүрэлдэхүүн буюу шүүгчийг татгалзан гаргах
21

, эсвэл шүүхээс гарах шийдвэрийн 

биелэлтийг баталгаажуулах арга хэмжээг авсан захирамжид гаргах гомдлыг дурдаж болно.
22

 

Процедурын ажиллагаанд ийнхүү гомдол гаргасны үр дагавар нь хэрэг хянан шийдвэрлэх 

ажиллагаа нийтдээ 24 хүртэл хоногоор сунжрах боломжтой.
23

 

Манай улсад иргэн, хуулийн этгээд эрхээ хамгаалуулахаар шүүхэд гомдол гаргах, шүүхийн 

шийдвэрийг давж заалдах эрх нь үндсэн хуулиар хамгаалагдсан байдаг тул энэ эрх нь 

хүртээмжтэй байх ѐстой. Нөгөө талаас иргэн, хуулийн этгээд энэ эрхээ зохистой хэрэгжүүлэх 

ѐстой байдаг.  

Ер нь хугацаа хэтэрсэн зээлийг нөхөн төлүүлэх нь иргэний эрх зүйн маргааны төвөгшлийн 

хувьд харьцангуй энгийн байдаг (зээлийн болон барьцааны гэрээ нь хүчин төгөлдөр байх 

нөхцөлд). Гэрээний үүргийн зөрчил, зөрчлийг арилгах, талуудын харилцан гаргаж болох 

шаардлага, мэдэгдэл, хөрөнгийн үнэлгээ зэрэг асуудлыг ихэвчлэн гэрээ хэлцэл, эсвэл 

холбогдох хуульд тусгаж зохицуулсан байдаг. Иймд үүргийн зөрчил үүссэн эсэх, түүнийг 

арилгах арга хэлбэр, үүргийн гүйцэтгэлийг хангах арга зэргийг шүүхээс тогтоож 

шийдвэрлэхэд удаа дараалан гомдол гаргах, улмаар ажиллагааг удаашруулах, сунжруулах 

шаардлагагүй. 

Манай улсад зээлийн (болон бусад зарим төрлийн иргэний) маргаанд зарим зээлдэгч, түүний 

төлөөлөгч, өмгөөлөгч нарын зүгээс ―илт үндэслэлгүй‖ гомдлыг түгээмэл ашиглах явдал нэлээд 

газар авч, энэ практик нь хууль ѐсыг сэргээн тогтоох бус, эсрэгээрээ түүнийг урвуулан 

ашиглах арга хэрэгсэл болох эрсдэлтэй байна. Ийнхүү ―илт үндэслэлгүй‖ гомдол гаргах замаар 

хууль ѐсыг сэргээн тогтооход саад учруулж буй үйлдлийг зөрчилд тооцож, тухайн зээлдэгч, 

түүний төлөөлөгч, хариуцагчид хууль зүйн хариуцлага нэвтрүүлэх шаардлагатай гэж үзэж 

байна. 

Кейс 

 Арилжааны “ABC” банк хугацаа хэтэрсэн, ихээхэн хэмжээний зээлийг эргүүлэн төлүүлэх 

нэхэмжлэлийг шүүхэд гаргасан. Хариуцагч-зээлдэгч хуулийн этгээд дөрвөн (4) өмгөөлөгч 

авч ажиллуулсан. Эдгээр 4 өмгөөлөгчийн нэг нь олон жил мэргэжлээрээ ажилласан, 

мэргэжлийн хүрээнд нэр нь танигдсан өмгөөлөгч байсан.  Тэр “ABC” банкны 

төлөөлөлтэй уулзахдаа “ирэх 3 жилийн турш шүүх дээр” уулзацгаая гэж хэлсэн байна. 

“ABC” банк нэхэмжлэлээ 2014 оны 3 дугаар сард шүүхэд гаргасан ба шүүгчийг татгалзан 

гаргах, өмгөөлөгчөө солих, шинээр өмгөөлөгч авах, өмгөөлөгчдийн аль нэг нь шүүх хуралд 

оролцох боломжгүй хүндэтгэн үзэх шалтгаантай байх зэрэг үндэслэлээр хэрэг сунжирч, 

тухайн хэрэг одоо хүртэл шүүхийн шатанд хэлэлцэгдэж буй.  

                                                                                                                                             

20
 ИХШХШТХ, 74.4. 

21
 ИХШХШТХ, 92, 93.  

22
 ИХШХШТХ, 80.1, 80.4, 110.4, 156.1.1, 170.1, 171.1. 

23
 ИХШХШТХ, 170.1, 171.1. 170.1-ээр тухайн тогтоол, захирамж гарсан өдрөөс нь хойш 10 хоногийн дотор 

тухайн шатны шүүхэд гомдол гаргана, 171.1-ээр уг гомдлыг 14 хоногийн дотор хянан шийдвэрлэнэ.     
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2. Үндсэн Хуулийн Цэц шүүхэд гомдол гаргах, давж заалдах эрхийг өргөн утгаар нь авч 

үзэж байна. Манай улсын Үндсэн хуулийн 16.14-т зааснаар иргэн, хуулийн этгээд эрхээ 

хамгаалуулахаар шүүхэд гомдол гаргах, шүүхийн шийдвэрийг давж заалдах эрхтэй.
24

 Үндсэн 

хуулийн энэхүү эрхийг ИХШХШТХ-иар баталгаажуулсан байдаг.
25 

 

Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн Цэц 2005 онд батлагдсан ―Ипотекийн зүйлийг шүүхийн бус 

журмаар худалдан борлуулах журмын тухай хууль‖-ийн зарим зүйл заалтыг Үндсэн хууль 

зөрчсөнд тооцохдоо тус хуулийн барьцааны гэрээ байгуулахдаа үл маргах журмаар барьцааны 

зүйл болох үл хөдлөх хөрөнгөө барьцаалагчид шилжүүлэхээр тохиролцсон бол шүүх уг 

асуудлаар үүссэн маргааныг хүлээж авахгүй байхаар зохицуулсан заалт нь Үндсэн хуульд 

заасан шударга шүүхээр шүүлгэх, шүүхийн шийдвэрт давж заалдах эрхийг хязгаарласан гэж 

үндэслэл болгосон байдаг. Үндсэн Хуулийн Цэцийн энэхүү шийдвэрийн мөрөөр УИХ-аас 

дээрх ―Ипотекийн зүйлийг шүүхийн бус журмаар худалдан борлуулах журмын тухай хууль‖-

ийг бүхэлд нь хүчингүйд тооцсон. Дээр дурдсанчлан ИХШХШТХ-д зохигч, түүний өмгөөлөгч, 

төлөөлөгчийн давж заалдах эрхийг хязгаарласан, нөхцөл тогтоосон заалт цөөхөн байдаг.  

Давж заалдах эрхийг хязгаарлах нь Үндсэн хуулийг зөрчсөн гэж үзсэн Үндсэн Хуулийн 

Цэцийн дээрх шийдвэр, мөн ИХШХШТХ-ийн заалтууд нь зөвхөн иргэд бус, мөн төлбөр 

төлөгч хуулийн этгээдүүд ч мөн хамаарч байгааг анхаарах нь зүйтэй.
26

  

3. Шүүх хуралдааныг хойшлуулах замаар хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг 

удаашруулах боломжтой. Хариуцагч-зээлдэгч өөрийн өмгөөлөгчийг солих хүсэлтийг шүүх 

хуралдааны үеэр гаргавал шүүх хуралдааныг хойшлуулж болдог.
 27

  Түүнчлэн, хариуцагч-

зээлдэгчийн өмгөөлөгч шүүх хуралдаанд хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас оролцох 

боломжгүй бол шүүх хуралдааныг бас хойшлуулж болдог.
28

 Бас хэрэг хянан шийдвэрлэхтэй 

холбогдолтой нэмэлт тайлбар, нотлох баримтыг шүүх хуралдааны үед гаргасан нь хүндэтгэн 

үзэх шалтгаантай байвал шүүх хуралдааныг нэг удаа хойшлуулж болдог.
29

  

 

                                            

24
 ―14/ Монгол Улсын хууль, олон улсын гэрээнд заасан эрх, эрх чөлөө нь зөрчигдсөн гэж үзвэл уул эрхээ 

хамгаалуулахаар шүүхэд гомдол гаргах, ... шударга шүүхээр шүүлгэх, ... шүүхийн шийдвэрийг давж заалдах, 

уучлал хүсэх эрхтэй‖  
25

 Жишээ нь, ИХШХШТХ-ийн 3.1-д ―Монгол Улсын хууль, Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээнд 

заасан хүний эрх, эрх чөлөө, хууль ѐсны ашиг сонирхлоо зөрчигдсөн гэж үзэж байгаа аливаа этгээд уг эрхээ 

хамгаалуулахаар энэ хуульд заасан журмын дагуу шүүхэд нэхэмжлэл, хүсэлт, гомдол гаргах хэлбэрээр 

мэдүүлэх эрхтэй‖ гэсэн. 
26

 2017 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар нийт чанаргүй активд эзлэх бизнесийн зээлийн хэмжээ нь 70 орчим 

хувь байна (үлдсэн 30 орчим хувийг хэрэглээний, тэтгэврийн ба цалингийн зээл бүрдүүлж байна). Чанаргүй 

бизнесийн зээлийг дотор нь эдийн засгийн салбараар ангилбал –үл хөдлөх хөрөнгийн салбарт 15.7%, 

худалдааны салбарт 14.4%, боловсруулах үйлдвэрлэлийн салбарт 10.6%, барилгын салбарт 9.6%, уул 

уурхайн салбарт 6.0%, бусад салбарт 13.9%. Эх сурвалж: 

https://www.mongolbank.mn/documents/statistic/loanbank/2017/R01.pdf 
27

 ИХШХШТХ, 25.1.1, 146.4 (жишээ нь, хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар, эсвэл шинэ өмгөөлөгч авч, нотлох 

баримттай танилцах хугацаа хэрэгтэй г.м. үндэслэлээр хойшлуулаад байх боломжтой).  
28

 Үндсэн хууль, 16.14, 55.2.  
29

 ИХШХШТХ, 105.2.  

https://www.mongolbank.mn/documents/statistic/loanbank/2017/R01.pdf
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4. Шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан өдрөөс хойш тухайн зээлийн хүүг тооцдоггүй. Шүүх зээлийн 

маргааныг хянан шийдвэрлэхдээ нэхэмжлэлийг шүүхэд гаргасан өдрөөс хойш шүүхийн 

шийдвэр гарах хүртэлх хугацаанд ногдох хүүг хасах замаар хариуцагч-зээлдэгчээс гаргуулах 

мөнгөн дүнг тодорхойлдог. Нэхэмжлэл шүүхэд гаргаснаар зээлийн хүү зогсох тухай хуулийн 

зүйл заалт байхгүй байна. Нөгөө талаас, ИХШХШТХ-д шүүхийн шийдвэр, магадлал гарах 

хүртэлх хугацаанд ногдох зээлийн хүүг нэхэмжилж, гаргуулахыг зөвшөөрсөн тухай зүйл заалт 

бас байхгүй байна.
30

 

Зөвлөх энэхүү Тайланг бэлтгэх судалгааны явцад шүүгчидтэй уулзах үеэр дээрх асуудлыг 

хөндөж ярилцахад зээлдүүлэгч зээлийг эргэн төлүүлэхээр шүүхэд нэхэмжлэл гаргаснаар 

зээлдэгч, зээлдүүлэгчийн хоорондын зээлийн гэрээний харилцаа дуусгавар болж, үүнийг дагаж 

гэрээнд заасан зээлийн хүүг тооцох үндэслэл дуусгавар болно гэсэн тайлбар өгснийг энд 

дурдах нь зүйтэй.
31

 

Тэгвэл БЭБХЭМХТТЗҮАТХ-иар ―зээлийн гэрээний хугацаа дууссан нь гэрээний үүргээ 

хугацаандаа биелүүлээгүй зээлдэгчийг зээл, түүний хүү, нэмэгдсэн хүүг төлөх үүргээс чөлөөлөх 

үндэслэл болохгүй‖ гэжээ.
32

  

Шүүхийн ийнхүү зээлийн хүүг зогсоодог дээрх практик нь Монгол Улсын хүчин төгөлдөр 

хуульд харшлаад зогсохгүй нэг талаас зарим зээлдэгчдийг зээлээ эргэн төлөхгүй байх, нөгөө 

талаас зээлдүүлэгчдийг шүүхэд нэхэмжлэл гаргахгүй байх сэдлийг тус тус бий болгоход 

хүргэнэ. Цаашилбал зээлдэгчдийн санхүүжилтийн хүртээмжийг нийтэд нь бууруулах, 

санхүүжилтийн өртгийг нэмэгдүүлэхэд хүргэх эрсдэлтэй юм (учир нь зээлдүүлэгч банк нь 

олох ѐстой байсан буюу алдагдсан орлогоо нөхөн олохын төлөө зээлийн хүүгээ өсгөх магадлал  

нэмэгдэнэ). Энэ нь авсан зээлээ хугацаанд нь төлдөг зээлдэгч нар зээлээ төлдөггүй зээлдэгч 

нарыг ―санхүүжүүлж‖ байна гэсэн үг.  

5. Улсын тэмдэгтийн хураамжийн хувь, хэмжээ шүүх, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 

байгууллагын ачаалалтай харьцуулахад хэт доогуур байна. Улсын тэмдэгтийн хураамжийн 

тухай хуульд маргааныг хянан шийдвэрлүүлэхээр шүүхэд гомдол, нэхэмжлэл гаргахад 

тэмдэгтийн хураамж төлдөг. Тэмдэгтийн хураамж нь шүүх, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 

байгууллагаас үйлчилгээ үзүүлсний төлөө иргэн, хуулийн этгээдийн төлж байгаа төлбөр юм. 

Иймд шүүхэд нэхэмжлэл, түүнчлэн давж заалдах, хяналтын журмаар гомдол гаргах 

тохиолдолд зохигч улсын тэмдэгтийн хураамж төлнө
33

. Тэмдэгтийн хураамжийн хэмжээг 

үнэлж болох нэхэмжлэлийн хувьд нэхэмжлэлийн үнийн дүнгээс хамаарч дараах байдлаар 

тогтоожээ:
34

  

 

                                            

30
 ИХШХШТХ,  63.1.  

31
 Арилжааны банк хуулиар үндсэн хүүгийн 20%-иас хэтрэхгүй хэмжээний нэмэгдүүлсэн хүүг төлүүлэх 

боломжтой (Иргэний хууль, 452.2; БЭБХЭМХТТЗҮАТХ, 24.3) 
32 

БЭБХЭМХТТЗҮАТХ, 22.3. 
33

 Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль, 3.1, 5.1. 
34

 Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль, 7.1.1. 
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Нэхэмжлэлийн үнийн дүн 

(төгрөгөөр) 

Тэмдэгтийн хураамжийн хувь, хэмжээ 

(төгрөгөөр) 

0-130 000 4550 төгрөг. 

130 001-650 000 4550 төгрөг дээр 130 000 төгрөгөөс давсан дүнгийн 3 

хувийг нэмнэ. 

650 001-1 300 000 20150 төгрөг дээр 650 000 төгрөгөөс давсан дүнгийн 2.4 

хувийг нэмнэ. 

1 300 001-13 000 000 35750 төгрөг дээр 1 300 000 төгрөгөөс давсан дүнгийн 1.6 

хувийг нэмнэ. 

13 000 001-ээс дээш 222950 төгрөг дээр 13 000 000 төгрөгөөс давсан дүнгийн 

0.5 хувийг нэмнэ. 

Эд хөрөнгийн бус, эсвэл үнэлэх боломжгүй нэхэмжлэл гаргахад 70 200 төгрөгийн тэмдэгтийн 

хураамж төлнө. Үүнд, тухайлбал, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэгчийн ажиллагаанд гаргах гомдол 

хамаарна.
35

 

Шүүх, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ачаалал нэмэгдсээр, цаашид гомдол, 

нэхэмжлэлийн тоо өсөхийн хэрээр улам нэмэгдэх төлөвтэй байгаа нөхцөлд тэмдэгтийн 

хураамжийн дээрх хувь, хэмжээг мөн нэмэх шаардлагатай байна. Үүнээс гадна дээрх хувь 

хэмжээг хамгийн сүүлд 2011 онд шинэчлэн тогтоосон, сүүлийн хэдэн жилийн төгрөгийн 

ханшийн уналт зэрэг эдийн засгийн хүчин зүйлсийг харгалзах нь зүйтэй.  

Тэмдэгтийн хураамжийн дараах хийсвэр жишээн дээр авч үзье:  

Банкнаас 100,000 ам.долларын зээл олгосон. Зээлдэгч нийт зээлээс 30,000 ам.долларыг төлсөн 

боловч үүнээс хойш зээлийг эргэн төлөөгүй. Банк үндсэн төлбөр, хуримтлагдсан хүүгийн 

нийлбэр болох 100,000 ам.долларыг зээлдэгчээс нэхэмжилж, шүүхэд хандсан. Ийнхүү 

нэхэмжлэхэд 560 ам.долларын тэмдэгтийн хураамжийг төлсөн.
36

 Анхан шатны шүүх 

нэхэмжлэлийг хянан хэлэлцэж, 80,000 ам.долларын шаардлагыг хангаж, 20,000 ам.долларын 

шаардлагыг хэрэгсэхгүй болгосон гэж үзье. 

Зээлдэгч 80,000 ам.долларыг гаргуулах шүүхийн шийдвэрээс 30,000 ам.долларыг үл зөвшөөрч, 

давж заалдсан. Ийнхүү давж заалдахдаа зээлдэгч 210 ам.долларын тэмдэгтийн хураамжийг 

төлжээ.
37

  

Давж заалдах шатны шүүхээс магадлал гарч, гүйцэтгэх хуудсыг олгожээ. Шүүхийн шийдвэр 

гүйцэтгэх үйл ажиллагааны явцад зээлдэгч шийдвэр гүйцэтгэгчийн ажиллагааны талаар 

                                            

35
 Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль, 7.1.2. 

36
  (100,000-5,297)*0.5/100=473.52 (473.52 ам.доллар нь илүү гарсан үнийн дүнгийн 0.5%)  

473.52+90.85=564.37 (тэмдэгтийн хураамж, ам.доллар) 
37

 (30,000-5,297)*0.5/100=123.52 (123.52ам.доллар нь илүү гарсан үнийн дүнгийн 0.5%) 

 123.52+90.85=214.37 (тэмдэгтийн хураамж, ам.доллар) 
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шүүхэд гомдол гаргажээ. Ийнхүү гомдол гаргахад 25 ам.долларын тэмдэгтийн хураамж 

төлсөн.
38

  

Зээлдэгчийн талаас ШШГТХ-ийн зүйл заалтыг үндэслэж, удаа дараа гомдол гаргах замаар 

шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг удаашруулдаг, бүр хэдэн жилээр сунжруулдаг 

тохиолдолд элбэг гардаг. Хэдийгээр тэмдэгтийн хураамжийн бага дүн (70 200 төгрөг) нь 

зээлдэгчийг ийнхүү удаа дараа гомдол гаргах үндсэн сэдэл биш боловч нөгөө талаас удаа дараа 

―илт үндэслэлгүй‖ гомдол гаргах явдалд саад болж чаддаггүй.  

(Тэмдэгтийн хураамжийн хувь, хэмжээг өөрчлөх цаг нь болсныг дээрх хийсвэр жишээн дээр 

үргэлжлүүлэн харуулбал –  

Зээлдэгч ШШГТХ-ийн дагуу удаа дараа гомдол гаргах замаар шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 

ажиллагааг хоѐр жилээр “сунжруулж” чаджээ. Энэ 2 жилийн хугацаанд зээлдэгч банкнаас 

авсан зээлийнхээ эргэн төлөөгүй 70,000 ам.долларыг гуравдагч этгээдэд зах зээлийн ханшаар 

зээлдүүлжээ гэж бодъѐ.
39

 Энэ тохиолдолд зээлдэгчийн “гэнэтийн ашиг” (буюу зээлдүүлэгчийн 

олох ѐстой байсан орлого) 42,000 ам.доллар юм. Энэ “гэнэтийн ашгийг” олоход зээлдэгчээс 

хэдэн удаагийн 70 200 төгрөгийн тэмдэгтийн  хураамжийн зардал л гарсан гэж хэлж болно. 

Дээр нь, зээлдэгч шүүхийн хянан шийдвэрлэх, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны 

хугацаанд ногдох хүүг төлөхгүй. Ийнхүү тэмдэгтийн хураамжийн одоогийн хувь хэмжээ нь 

шүүхэд хэрэг үүсгэснээр зээлийн хүү зогсдогтой нэгэн адил зарим нэгэн зээлдэгч нарын шүүх, 

шүүхийн шийдвэр байгууллагын ажиллагааг удаашруулах зүй бус үйлдлийн “хамжигч” болж 

байна).  

Дээр дурдсанчлан, ―илт үндэслэлгүй‖ гомдол хэт олшрохын хэрээр энэ нь хууль ѐсыг урвуулан 

ашиглах явдал болон хувирч байна. Зарим тэмдэгтийн хураамжийн хувийг нэмэгдүүлэх нь 

―илт үндэслэлгүй‖ гомдлыг удаа дараа гаргадаг явдалтай тэмцэхэд тодорхой хэмжээнд хувь 

нэмрээ оруулна гэж үзэж байна. Тэмдэгтийн хураамжийг хэмжээг нэмэгдүүлэхээс гадна (эсвэл 

үүний оронд) ―илт үндэслэлгүй‖ гомдол гаргахыг зөрчил гэж үзэж, мөнгөн торгууль ногдуулж 

болох юм.  

Гэхдээ тэмдэгтийн хураамжийн хувь, хэмжээг нэмэгдүүлэхийн өмнө иргэний шүүхэд хандах 

эрхийн хүрээнд ул суурьтай судалж, ярилцсаны үндсэн дээр шийдвэрлэх нь зүйтэйг анхаарна 

уу.
40

  

6. Хуулиар гомдол, нэхэмжлэл гаргахад дэнчин байршуулах шаардлага тавьдаггүй.  Улсын 

тэмдэгтийн хураамж нь орон нутгийн татвар бол гомдол гаргахад байршуулах дэнчин нь нөгөө 

талд учирч болох хохирлыг нөхөн төлөх зорилготой байдаг (―supersedeas bond‖, ―appeal bond‖ 

                                            

38
 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэгчийн ажиллагаанд гаргах гомдлыг эд хөрөнгийн бус, үнэлэх боломжгүй 

гомдол гэж үзэх тул 70 200 төгрөгийн тэмдэгтийн хураамж төлнө.  
39

 Нийт зээл 100,000 ам.доллар; зээлдэгч 30,000 ам.долларыг эргүүлэн төлсөн, үлдсэн 70,000 ам.долларыг 

төлөөгүй.  
40

 Зарим оронд (жишээ нь, Европын орнуудад) тэмдэгтийн хураамжийн хувь хэмжээ өндөр байгаа нь 

иргэдийн шүүхэд хандах эрхээ эдлэхэд сөргөөр нөлөөлж байгаад шүүмжлэлтэй хандаж байгааг энд дурдах 

нь зүйтэй байна. 
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гэж зарим оронд нэрлэдэг).  Манай орны хууль тогтоомжоор ийм дэнчинг байршуулахыг 

шаарддаггүй.  

 

7. Шүүхийн зардлыг нэхэмжлэл хангагдсан тохиолдолд хариуцагчаар нөхөн төлүүлэх 

зарчмыг хуульд тусгасан ч өмгөөлөгчийн хөлс, зохигчийн “илт үндэслэлгүй" гомдлын 

улмаас нөгөө зохигчид учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх хууль зүйн үндэслэл байхгүй. 

ИХШХШТХ-д шүүхийн зардлыг нэхэмжлэл бүрэн хангагдсан тохиолдолд хариуцагчаар, 

нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон тохиолдолд нэхэмжлэгчээр нөхөн төлүүлэх зарчим 

тусгагдсан байна (―costs follow the event‖ principle). Гэвч мөн хуулиар талуудын өмгөөлөгчийн 

ажлын хөлсийг шүүхийн зардалд тооцох тухай заалт байхгүй тул заргаа авсан тал өөрийн 

өмгөөлөгчийн хөлсийг шүүхийн зардалд тооцуулж, нөгөө талаас гаргуулан авах боломжгүй 

байна. Түүнчлэн, зээлдэгч-төлбөр төлөгч талаас ―илт үндэслэлгүй‖ гомдлыг шүүхийн болон 

шүүхийн шийдвэр гаргах шатанд (удаа дараа) гаргаж, ажиллагааг удаашруулсны улмаас нөгөө 

талд (зээлдүүлэгчид) учирсан хохирлыг Иргэний хуулийн дагуу гаргуулах боломжтой эсэх нь 

тодорхой бус байна.  

 

8. Хуулиар бизнесийн зээл, хэрэглээний зээлийг тус туст нь зохицуулдаггүй. Хэдийгээр 

―бизнесийн зээл‖, ―хэрэглээний зээл‖ нь иргэний эрх зүйн нэг төрлийн харилцаа мөн боловч 

зориулалтын хувьд ялгаатай билээ. Зээлийн харилцааг ―бизнес‖, ―хэрэглээ‖ гэсэн зориулалтаас 

нь хамааруулж өөр өөрөөр зохицуулах явдал дэлхийн бусад оронд түгээмэл байна. Үүнээс 

гадна санхүүгийн үйлчилгээний хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах асуудал сүүлийн 

жилүүдэд олон улсад чухлаар тавигдах болсон билээ. Ялангуяа, хугацаа хэтэрсэн хэрэглээний 

зээлийг нөхөн төлүүлэх, үүргийн гүйцэтгэлийг хангах аргыг хэрэгжүүлэхэд тухайн 

зээлдэгчийн эрхийг хамгаалахад чиглэсэн тусгайлсан эрх зүйн актыг гаргадаг байна.
41

  

Манай улсад Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийг 2003 онд баталсан ч уг хуулиар 

банк, санхүүгийн үйлчилгээний хэрэглэгч, түүний зээл, моргейжтой холбоотой харилцааг 

тусгайлсан зохицуулсан зүйл заалт байхгүй. БЭБХЭМХТТЗҮАТХ (1995), Банкны тухай 

хуульд (2010) тухайн сэдэвтэй холбоотой зарим заалтууд орсон байдаг. Тухайлбал, 

БЭБХЭМХТТЗҮАТХ-иар зээлдүүлэгч нь зээлийн зориулалт, хүүгийн хэмжээ, хугацаа болон 

бусад нөхцөлийг тогтоон нийтэд мэдээлэх, МБ зээлийн хүүгийн хэмжээг бодох аргачлалыг 

баталж мэдээлэхээр тус тус заасан байдаг. Банкны тухай хуульд банк өөрийн үйл ажиллагааны 

тухай мэдээллийг МБ-наас тогтоосон зарчим, жишгийн дагуу харилцагч нарт үнэн зөвөөр 

гаргаж өгөх үүрэгтэй гэж заасан.  

Гэвч цаашид санхүүгийн хэрэглэгчийн тухай ойлголт, түүний эрх, эрх ашгийг зохицуулах, 

хамгаалахад чиглэсэн, илүү дэлгэрэнгүй, нарийвчилсан эрх зүйн хэм хэмжээнүүд 

шаардлагатай байна. Мөн бизнесийн зээлдэгч, хэрэглээний зээлдэгчийн ойлголт, эдгээрийн тус 

тусын зохицуулалтыг тусгах хэрэгтэй байна.  

                                            

41
 Жишээ нь, Европын Холбооны гишүүн орнуудад хэрэглээний зээл авсан иргэн-зээлдэгчийн хувьд түүний 

зээлийг шүүхээс гадуур эргэн төлүүлэх, барьцаалсан хөрөнгийг нь шүүхээс гадуур борлуулахыг хориглох 

хуулийн төслийг Европын Комиссоос өргөн барьсан. (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0135&rid=4). 
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Ийм зохицуулалт одоо хүртэл байхгүй байгаа нь дээр дурдсанчлан үл маргах журмаар 

барьцаалсан хөрөнгийг худалдах тухай зохицуулалт Үндсэн хуулийн шударга шүүхээр 

шүүлгэх, шүүхийн шийдвэрт давж заалдах эрхтэй гэсэн заалтыг зөрчсөн гэх маргаан, түүнийг 

шийдвэрлэхэд Үндсэн Хуулийн Цэцээс баримталсан байр суурийг тодорхой хэмжээгээр 

тайлбарлана (Тайлангийн энэ бүлгийн 2 дахь хэсгийг үзнэ үү).  

Мөн манай улсын банк, санхүүгийн салбарт зээлтэй холбоотой үйлчилгээ (зээлийн мэдээлэл, 

зээлийн удирдлага, зээлийн эргэн төлөлт, чанаргүй зээлийн худалдаа г.м.), зээлийг худалдах-

худалдан авах зах зээл нэвтрээгүй байгааг дурдах нь зүйтэй.  

9. ИХШХШТХ-ийн хялбаршуулсан журмын хүрээнд байгуулсан эвлэрлийн гэрээ хүчин 

төгөлдөр болсноос хойш 4 жил өнгөрсөн бол иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа 

үүсгэхгүй. Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд (i) нэхэмжлэгч 

нэхэмжлэлээсээ татгалзсан, (ii) хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардлагыг хүлээн зөвшөөрсөн, (iii) 

хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардлагыг биелүүлсэн бол талууд эвлэрлийн гэрээ байгуулж, 

шүүхээр батлуулдаг. Хугацаа хэтэрсэн зээлийн маргаанд зохигчид зээлийн хугацааг сунгах, 

зээлийн үндсэн төлбөрийг багасгах, зээлийн зарим хэсгийн оронд эд хөрөнгө шууд тооцож 

авах зэргээр (өөрөөр хэлбэл, зээлийн бүтцийг өөрчлөхөөр) тохирч, эвлэрлийн гэрээ байгуулах 

тохиолдол бий. Гэтэл ШШГТХ-д ийнхүү байгуулсан эвлэрлийн гэрээтэй холбоотой шийдвэр 

гүйцэтгэх ажиллагааны  хөөн хэлэлцэх хугацааг 4 жилээр тогтоосон байна.
42

 Зээлдэгч-төлбөр 

төлөгч 4 жил өнгөрсний дараа (зээлийн бүтцийг өөрчилсөн) зээлийн эргэн төлөлтөө зогсоож, 

эвлэрлийн гэрээний нөхцөлийг зөрчвөл зээлдүүлэгч шүүхэд хандсанд ч шүүхийн шийдвэр 

гүйцэтгэх ажиллагаа явагдахгүй боломжгүй болох эрсдэлтэй байна.
43

  Энэ нь ИХШХШТХ-ийн 

―шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдвэрийг иргэн, хуулийн этгээд заавал биелүүлнэ‖ гэсэн заалтад 

харшилж байна. 

 

Б. ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛЛАГААНД УЧИРЧ БУЙ ХҮНДРЭЛ 

БЭРХШЭЭЛ  

10. ШШГТХ нь иргэний шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд гомдол гаргах эрх 

олгосон заалтууд хэд хэдэн байдаг нь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг 

удаашруулах нэг шалтгаан мөн байна.  Ер нь ШШГТХ нь энэхүү Тайланд авч үзсэн хуулиуд 

дундаас нэлээд асуудал дагуулсан нь гэж хэлж болно. Энэхүү бүлэгт дурдсан кейс нь (дор) 

шийдвэр гүйцэтгэгч, зээлдүүлэгч, барьцаалагч нарт ШШГТХ-иар учирдаг түгээмэл хүндрэл 

бэрхшээлийг харуулсан бодит кейс юм. 

Шүүхийн шийдвэр гарч, гүйцэтгэх хуудсыг үйлдсэнээр шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 

байгууллагаас шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг эхлүүлнэ. Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаагаар 

                                            

42
 ШШГТХ, 18.1.1. 

43
 Арилжааны банкны хуулийн зөвлөхүүдийн үзэж байгаагаар энэхүү зохицуулалт нь зээлдэгчтэй эвлэрэх, 

эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаанд оролцох сонирхлыг мохоох шалтгаан болдог гэсэн, учир нь банкны 

зээлийн бүтцийн өөрчлөлт нь зээлийн үнийн дүнгээс хамаарч, 4 жилээс илүү хугацаатай байх нь элбэг 

байдаг (Эх сурвалж: Зөвлөхийн арилжааны банкны хуулийн зөвлөхүүдтэй хийсэн уулзалтын тэмдэглэл, 

2017/09/20). 
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шүүхийн шийдвэрийг албадан биелүүлэх ба үүнд шаардлагатай бол барьцааны зүйлийг 

албадан борлуулах ажиллагаа мөн орно.
44

 ШШГТХ-иар иргэний шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэгч 

нарт шийдвэр гүйцэтгэхээр барьцаа хөрөнгийг хураан авах зэрэг нэлээд өргөн бүрэн эрхийг 

олгосон гэж хэлж болно. Тухайлбал, төлбөр төлөгчийн хөрөнгийг битүүмжлэх, барьцаалах, 

хураан авах, худалдан борлуулах
45

, үл хөдлөх эд хөрөнгийг төлбөр авагчийн удирдлагад 

шилжүүлж болно.
 46

 
47

  

Нөгөө талаас, ШШГТХ нь төлбөр төлөгч, төлбөр авагч талуудад шийдвэр гүйцэтгэгчийн бүрэн 

эрхийн хүрээнд хэрэгжүүлэх ажиллагаанд гомдол гаргах эрхийг  олгосон байдаг. Ийнхүү 

гомдол гаргасны үр дагавар нь уг гомдлыг шийдвэрлэх хүртэл тухайн шийдвэр гүйцэтгэх 

ажиллагааг түдгэлзүүлэхэд оршино. Жишээ нь, ШШГТХ-д заасан үндэслэл, журмын дагуу 

шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны талаар шүүхэд (эсвэл дээд шатны албан тушаалтанд) гаргасан 

гомдлыг шүүх (эсвэл дээд шатны албан тушаалтан) үндэслэлтэй гэж үзэн гомдлыг хянан 

шийдвэрлэх ажиллагааг эхлүүлсэн бол гомдлыг хянан шийдвэрлэх хүртэл иргэний шийдвэр 

гүйцэтгэх ажиллагааг түдгэлзүүлнэ.
48

 
49

 Талууд гомдлыг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг 

иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагааны хүрээнд давж заалдах, хяналтын шат 

хүртэл шийдвэрлэх боломжтой.  

Үүнээс гадна, ШШГТХ-ийн зарим зүйл заалтууд хоорондоо сул уялдсан, зөрчилдсөн гэж үзэж 

болохоор байна. Тухайлбал, тус хуулийн 27.2.5-д зааснаар ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч  иргэний 

шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны талаар шүүхэд, эсхүл дээд шатны албан тушаалтанд гомдол 

гаргасан бол гомдлыг хянан шийдвэрлэх хүртэл шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг түдгэлзүүлж 

болно гэдэг. Тэгвэл мөн хуулийн 44.5-д шийдвэр гүйцэтгэгчийн явуулсан албадлагын арга 

хэмжээний талаар гомдол гаргасан нь тухайн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг зогсоох, 

түдгэлзүүлэх, эсхүл гүйцэтгэсэн арга хэмжээг цуцлах үндэслэл болохгүй гэжээ. ШШГТХ 

доторх энэхүү хоѐрдмол утгыг нэг мөр болгохын тулд ажиллагааг түдгэлзүүлэх ахлах шийдвэр 

гүйцэтгэгчийн бүрэн эрхийг халах замаар хуулийн 27.2.5-д өөрчлөлт оруулах нь зүйтэй гэж 

үзэж байна. Ингэснээр иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг түдгэлзүүлэх бүрэн эрхийг 

ШШГТХ-иар зөвхөн шүүх эдэлж, ажиллагааг түргэвчлэх, бас хуулийн заалт хоорондын уялдаа 

холбоо сайжирна.  

Кейс 

―АВС‖ компани ―XYZ‖ банкнаас их хэмжээний зээл авч, зээлийн хөрөнгөөр уул уурхайд 

ашиглах 2 ш экскаватор машин худалдан авсан. Ингэхдээ эдгээр экскаватор машины нийт 

үнийн 10 хувийг урьдчилгаа болгон худалдагчид төлсөн. Улмаар экскаваторуудыг ―XYZ‖ 

банкинд фидуци хэлбэрээр барьцаалуулсан.  

―АВС‖ компани ―XYZ‖ банкинд зээлээ эргэн төлөх боломжгүй болсон тул, ―XYZ‖ банк 

                                            

44
 Жич: 2017 онд гарсан шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба нийт шүүхийн шийдвэрийн 50 орчим хувийг 

албадан биелүүлсэн ба үүнээс төлбөр төлөгчөөс төлбөрийг бүрэн гаргуулж чадсан нь 20 хувь байсан. 
45

 ШШГТХ, 44.2.8. 
46

 ШШГТХ, 44.2.15. 
47

 Энэхүү Тайлангийн 1 дүгээр хавсралтыг үзнэ үү.  
48

 ШШГТХ, 44. 
49

 ШШГТХ, 27.2.5. 
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шүүхэд хандаж, шүүхийн шийдвэр гаргуулжээ.  

―XYZ‖ банкны тусгай активын албаны ажилтнууд шүүхийн шийдвэрийн мөрөөр ажиллагаа 

явуулсан ч үр дүнд хүрээгүй тул банк шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад хандаж, 

гүйцэтгэх хуудас гаргуулжээ.  

―XYZ‖ банк барьцааны хөрөнгө төвөөс алслагдмал аймгийн нэгэн уурхайд байсныг олж 

тогтоосон. Улмаар шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэгчид (банкны төлөөлөгчдийн хамт) 

Улаанбаатараас гарч, барьцаа хөрөнгийг битүүмжлэх, хураан авахаар уурхайд очтол нэг 

экскаватор л тэнд байсан ба бусад хөрөнгийг нуусан байсан. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 

ажиллагааны талаар урьдчилж мэдсэнээр хөрөнгөө нуусан байх магадлалтай. Байсан ганц 

экскаваторыг шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэгчид хурааж авч чадаагүй – төлбөр төлөгч ―АВС‖ 

компани харуул хамгаалалтын компанийн ажилтнуудыг хөлсөлж, шийдвэр гүйцэтгэгчдийн 

шаардлага, үйл ажиллагааг илт эсэргүүцсэн.  

―XYZ‖ банкнаас 2 дахь экскаватор машины байршлыг тогтоож, цагдаагийн байгууллагад 

хүсэлт тавьж, цагдаагийн хоѐр ажилтан болон шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэгчдийн хамтаар 

экскаваторыг хурааж авахаар очсон. Гэтэл ―АВС‖ компанийн хөлсөлсөн зуу гаруй харуул 

хамгаалалтын ажилтнууд 2 дахь экскаваторыг бүслэн хамгаалсан байдалтай байсан. Тус 

ажиллагааны талаар мөн урьдчилж мэдсэн байх магадлалтай. Харуул хамгаалалтын 

ажилтнууд цагдаа, шийдвэр гүйцэтгэгч нарыг эсэргүүцэх явцад цагдаагийн хоѐр ажилтан 

утсаар дуудлага ирсний дараа ажиллагааг хаяж, гэнэт буцсан. Хэдийгээр шүүхийн шийдвэр 

гүйцэтгэгч нар экскаваторын түлхүүрийг хурааж, экскаваторыг битүүмжилж чадсан боловч 

сүүлд эргэн ирэхэд лацыг эвдэлж, экскаватор алга болсон байв. 

11. Төлбөр төлөгчийг эрэн сурвалжлах нь шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг түдгэлзүүлэх бас 

нэг үндэслэл болдог. Дээрхээс гадна ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч төлбөр төлөгч-иргэн, төлбөр 

төлөгч-хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч, төлөөлөгч, тэдгээрийн эд хөрөнгийг эрэн 

сурвалжилж, олж тогтоох хүртэл иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг бүхэлд нь, эсхүл 

хэсэгчлэн дараах үндэслэл, хугацаагаар түдгэлзүүлж болдог. Тухайлбал, төлбөр төлөгч заасан 

хаягтаа эзгүй (жишээ нь, дотоод, гадаадад аялж буй), өөр газар оршин суудаг, эсвэл эд хөрөнгө 

нь өөр газар байрладаг бол түүнийг тогтоох хүртэл ажиллагааг түдгэлзүүлнэ
50

. 

 

Шийдвэр гүйцэтгэгчээс төлбөр төлөгчид мэдэгдэх хуудсыг гардуулан өгөх, боломжгүй 

тохиолдолд баталгаат шуудангаар хүргүүлнэ, шаардлагатай тохиолдолд утас, факс, цахилгаан, 

эсвэл олон нийтийн хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан мэдэгдэж болохоор ШШГТХ-д 

заасан.
51

 Түүнчлэн, бусдын орон байранд нэвтрэх, үзлэг, нэгжлэг хийх, хөрөнгө хураах зэрэг 

ажиллагаанд төлбөр төлөгчийг заавал байлцуулах ѐстой.
52

 

 

Гэтэл амьдрал дээр төлбөр төлөгчид тэр бүр мэдэгдэл хүргэж чадахгүй тохиолдолд түгээмэл 

гардаг – хаяг өөрчлөгдсөн байх, буруу байх, эсвэл зээлийн ба бусад гэрээ, баримт бичиг огт 

                                            

50
 ШШГТХ, 27.2.6. 

51
 ШШГТХ, 14. 

52
 ШШГТХ, 48.5, 48.6, 54.4. 
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хаяггүй байх гэх зэрэг. Нөгөө талаас, иргэний бүртгэл дэх мэдээлэл тэр бүр шинэчилж 

чадаагүй, бүрэн бүтэн биш зэрэг асуудлууд гардаг. 

 

Ийнхүү төлбөр төлөгчийн хаяг тодорхойгүй, эсвэл буруу байвал шийдвэр гүйцэтгэх 

ажиллагааг түдгэлзүүлэх тухай хуулийн зохицуулалт нь ажиллагаанд саад учруулах, 

удаашруулах сэдэл бүхий зарим төлбөр төлөгчдөд боломж олгодог гэж хэлж болно.  

 

Төлбөр төлөгч нь хуулийн этгээд бол мэдэгдэх хуудсыг түүний удирдах албан тушаалтан, 

эсвэл түүнийг төлөөлөх эрх бүхий ажилтанд өгөх ѐстой байдаг.
53

 Иргэн-төлбөр төлөгчийн 

нэгэн адил хуулийн этгээд нэр, хаягаа өөрчлөх, хуурамч хаяг ашиглах, хаягнаасаа нүүх зэргээр 

шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд хүндрэл учруулах явдал бас гардаг.  

 

12. Хөрөнгийн үнэлгээг эс зөвшөөрч гомдол гаргах нь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 

ажиллагааг түдгэлзүүлэх бас нэг шалтгаан болдог. Төлбөрт хураан авсан хөрөнгийн 

үнэлгээний талаар шүүхэд гомдол гаргасан бол шүүхийн шийдвэр гарч, хуулийн хүчин 

төгөлдөр болтол шүүгч шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг түдгэлзүүлж болно.
54

 Шийдвэр 

гүйцэтгэх ажиллагаанд барьцаа хөрөнгийн үнэлгээ нь угтаа нарийн мэргэжлийн үйлчилгээ 

билээ. Ийм үйл ажиллагааг ХҮТХ-ийн дагуу хараат бус, мэргэжлийн үнэлгээчид явуулах нь 

зүйтэй юм. Гэтэл ШШГТХ-иар зарим тохиолдолд шийдвэр гүйцэтгэгч, зарим тохиолдолд 

үнэлгээчин хөрөнгийг үнэлэхээр заасан. Хэрхэн яаж үнэлэх тухай тодорхой зааварчилгаа, 

журмыг заагаагүй. Иймд иргэний шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны явцад хөрөнгийг 

хэн, яаж үнэлэх асуудлыг илүү тодорхой болгох шаардлагатай гэж үзэж байна.  

 

13. Шүүхийн шийдвэрийг бүрэн дүүрэн, шуурхай биелүүлэхэд шийдвэр гүйцэтгэгчийн бүрэн 

эрх хангалтгүй байна. Төлбөр төлөгчийн нуусан хөрөнгийг илрүүлэхийн тулд шийдвэр 

гүйцэтгэгч улсын бүртгэл эрхэлдэг төрийн байгууллагын мэдээллийн сан, үүнд, тухайлбал, 

кадастрын бүртгэлийн систем, иргэний бүртгэл, эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэл, хуулийн 

этгээдийн бүртгэл, тээврийн хэрэгслийн бүртгэл, зээлийн мэдээллийн сан, үнэт цаасны 

төвлөрсөн хадгаламжийн төвийн мэдээллийн санд нэвтэрч ажиллагааны ач холбогдол бүхий 

мэдээллийг авах шаардлагатай тулгардаг. ШШГТХ-иар шийдвэр гүйцэтгэгч “... хуулийн 

этгээдээс гүйцэтгэх баримт бичгийн шаардлагыг биелүүлэхэд шаардлагатай баримт бичиг, 

лавлагаа, тодорхойлолт гаргуулан авах” бүрэн эрхтэй байдаг.
55

 Харин шийдвэр гүйцэтгэгч 

энэхүү бүрэн эрхээ тухайн хуулийн этгээдэд (өөрөөр хэлбэл, мэдээллийн сан бүхий хуулийн 

этгээдэд) албан бичиг явуулж, бичгээр хариу авах замаар хэрэгжүүлдэг. Манай улсад үйл 

ажиллагаа явуулдаг ихэнх мэдээллийн санд цаасан хэлбэрээр л (албан бичгээр) нэвтрэх 

боломжтой байдаг. Сүүлийн үед зарим мэдээллийн санг цахимжуулах, онлайн горимд нээлттэй 

болгоход чиглэсэн хууль (жишээ нь, ХЭДБЭБХБТХ, улсын бүртгэлтэй холбоотой багц хууль) 

батлагдсан буюу боловсруулагдаж, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авагдаж буй боловч 

одоогийн байдлаар шийдвэр гүйцэтгэгч ихэнх тохиолдолд ажлын шаардлагаар бусад төрийн 

байгууллагууд дахь мэдээллийн санд түргэн шуурхай, үр дүнтэй нэвтрэх боломж хомс байна. 
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Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын тооцсоноор шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны 

явцад дунджаар 40 албан хүсэлтийг бусад (төрийн болон хувийн хэвшлийн) байгууллага, албан 

тушаалтанд явуулдаг байна.
56

 Хэдийгээр ихэнх мэдээллийн сан эрхэлдэг байгууллага ийнхүү 

ирсэн албан хүсэлтийн хариуг ажлын тав хоногийн дотор өгөх ѐстой байдаг ч энэ нь шийдвэр 

гүйцэтгэх ажиллагаанд хугацаа алдах, процесс удаашрах, зардал нэмэгдүүлэхэд хүргэдэг.  

 

ШШГТХ-иар шийдвэр гүйцэтгэгчид олгосон өөр нэг бүрэн эрх бол төлбөр төлөгчийн банкин 

дахь данстай холбоотой байн. Тухайлбал, төлбөр төлөгчийн мөнгөн хадгаламж, харилцах 

дансан дахь хөрөнгөөс суутгал хийх, дансны зарлагын гүйлгээг хаах, банкинд данс нээх эрхэд 

хязгаарлалт тогтоох зэрэг арга хэмжээ авч болно.
57

 Гэхдээ эдгээр арга хэмжээг хэрэгжүүлэхийн 

тулд шийдвэр гүйцэтгэгч тухайн банкинд албан шаардлага бичгээр хүргүүлж, банк тухайн 

шаардлагыг хүлээн авч биелүүлэх хүртэл уг данснаас гүйлгээ хийгдэх тохиолдол нэлээд 

гардаг..  

 

14. Хөрөнгийн үнэлгээг зөвхөн мэргэжлийн үнэлгээчнээр хийлгэх нь зүйтэй боловч нөгөө 

талаас үнэлгээчдийн мэргэжлийн чадавхыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна. 2010 оны 

ХҮТХ-иар хөрөнгийн үнэлгээ гэх мэргэжлийн нэгэн шинэ үйл ажиллагааг нэвтрүүлсэн билээ. 

Гэвч ШШГТХ-иар хөрөнгийг хураах, борлуулах зэрэгт ажиллагаанд мэргэжлийн үнэлгээчний 

үүрэг оролцоог тэр бүр хангаагүй, оронд нь шийдвэр гүйцэтгэгчээр хөрөнгийг үнэлүүлэх тухай 

заалтууд бий. Цаашилбал шийдвэр гүйцэтгэгчийн тогтоосон хөрөнгийн үнэлгээнд гаргасан 

гомдлыг шүүхэд харъяалуулсан. Шийдвэр гүйцэтгэгч, шүүгч хэн алин нь хөрөнгийг үнэн зөв 

үнэлэх мэргэжил, чадварын бэлтгэлгүй байна. 

 

Хөрөнгийн үнэлгээний салбарын эрх зүйн үндсэн орчинг ХҮТХ-иас гадна Сангийн яамнаас 

баталсан журмууд бүрдүүлдэг. Мөн ХҮТХ-д заасан хөрөнгийн үнэлгээний мэргэжлийн 

байгууллагын чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг Монголын Мэргэшсэн Үнэлгээчдийн Институт ТББ-

аас үнэлгээний үйл ажиллагаатай холбоотой аргачлал, дүрэм журам зэрэг бий. Гэвч эдгээр эрх 

зүйн актууд нь мэргэжлийн үнэлгээчдийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаан дахь оролцоо, үүрэг 

хариуцлага, үнэлгээний талаар гомдол маргаан гарсан тохиолдолд хэрхэн шийдвэрлэх 

тодорхой зохицуулалт байхгүй.  

 

Нөгөө талаас, хөрөнгийн үнэлгээчид, тэдний мэргэжлийн ур чадвар, тэдгээрийг эгнээндээ 

нэгтгэсэн, эрх ашгийг нь хамгаалах зорилго бүхий Монголын Мэргэшсэн Үнэлгээчдийн 

Институтын байгууллагын чадавх, тусгай зөвшөөрөл, давтан сургалт зэрэг эрх зүйн 

зохицуулалтыг сайжруулах шаардлагатай гэж үзэж байна. Зах зээлийн эдийн засгийн 

мэдлэгийг олгох, үнэлгээчдийн тасралтгүй сургалт, давтан сургалтын тогтолцоог нэвтрүүлэх, 

олон улсын стандарт, практикийг мөрдөх зэрэг шаардлага бий. Түүнчлэн шийдвэр 

гүйцэтгэлийн ажиллагаан дахь үнэлгээний зохицуулалтад ч эргэн харах зүйлс бий. Тухайлбал, 

ХҮТХ зөвхөн хөрөнгийн үнэлгээг л зохицуулахад чиглэж, бизнесийн үнэлгээг хэн, хэрхэн 

хийхийг зохицуулаагүй байдаг. Бас үнэлгээний үйл ажиллагааны мэргэжлийн хариуцлага, 
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даатгал, ѐс зүйн болон мэргэжлийн зохицуулалт, нэг талаас төрийн зохицуулагч, нөгөө талаас, 

өөрийгөө зохицуулах байгууллагын хоорондын харилцаа, хамтын ажиллагаа, тусгай 

зөвшөөрлийн нөхцөл, гишүүнчлэлийн хураамж зэрэг асуудлыг тодорхой зохицуулах нь зүйтэй 

гэж үзэж байна.  

 

15. . “Барьцааны эрх өмчөө дагадаг” гэх эрх зүйн зарчим жинхэнэ утгаараа тэр бүр 

хэрэгжихгүй байна.  Энэхүү эрх зүйн суурь зарчмуудын нэгийг Үндсэн Хуулийн Цэцээс 

дараах байдлаар тайлбарласан байдаг: ―Ипотекийн зүйлийн өмчлөгч нь ипотекийн зүйл болох 

үл хөдлөх хөрөнгөө бусдын өмчлөлд шилжүүлэх, түрээслэх, хөлслөх, үнэ төлбөргүйгээр түр 

ашиглуулахаар бусдын эзэмшилд шилжүүлэх, давхар барьцаалах, барьцаалуулсан газар дээрээ 

барилга байгууламж барих зэргээр туйлын эрхээ хэрэгжүүлэх эрхтэй ... ипотекийн зүйлийн 

өмчлөл, эзэмшил хэнд шилжсэнээс үл хамааран барьцааны зүйлийг дагалдан ипотекийн эрхээ 

хэрэгжүүлэх давуу эрх нь барьцаалагчид хэвээр хадгалагддаг. Мөн ипотекийн зүйлийг давхар 

барьцаалах нь ипотекаар хангагдах шаардлагаа тэргүүн ээлжинд хангуулах өмнөх 

барьцаалагчийн эрхийг хөндөхгүй‖.   Цэцийн шийдвэр хэдийгээр ингэж гарсан ч Улсын Их 

Хурал 2016 онд Иргэний хуулийн 170.6-д ―Өмчлөгч нь ипотекийн зүйл болох үл хөдлөх эд 

хөрөнгийн өмчлөх эрхээ гуравдагч этгээдэд шилжүүлэх хэлцэл хийх бол үүрэг 

гүйцэтгүүлэгчээс зөвшөөрөл авах үүрэгтэй‖ гэсэн нэмэлт оруулсан.
58

 

  

16. Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны тухай хуулиар хөдлөх 

хөрөнгийн барьцааг бүртгэх замаар баталгаажуулах боломжтой болсон ч зарим бэрхшээл 

учирсаар байна. ХЭДБЭБХБТХ батлагдаж, 2017 оны 3 дугаар сарын 1-нээс хэрэгжиж 

эхэлснээр ихэнх хөдлөх болон эдийн бус хөрөнгийг барьцаалах, барьцааны эрхээ 

баталгаажуулах боломжтой болсон. ХЭДБЭБХБТХ-ийг олон улсын жишиг стандартад 

үндэслэн баталжээ.
59

 Жишээ нь, барьцаалагч барьцааны зүйлийг эзэмшилдээ шилжүүлэн авах, 

эсвэл худалдах, эсвэл барьцаагаар хангах үүргийг бүхлээр нь буюу хэсэгчлэн хангаснаар 

тооцож, барьцааны зүйлийг бүхлээр нь буюу хэсэгчлэн өөрийн өмчлөлд шилжүүлэн авах зэрэг 

эрхтэй болсон. Ингэснээр ХЭДБЭБХБТХ нь санхүүгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх чухал 

алхам гэж үзэж болно. Гэсэн хэдий ч хөдлөх хөрөнгийн барьцааны мэдээллийн сан нэгдмэл 

байх боломжийг хангасан эрх зүйн болон мэдээллийн технологийн орчныг бүрдүүлэх 

шаардлагатай байна.  

 

Тухайлбал, тээврийн хэрэгслийн өмчлөл, шилжилт, хөдөлгөөнийг бүртгэлийг автотээврийн 

газарт
60

, тээврийн хэрэгслийн барьцааг ХЭДБЭБХБТХ цахим бүртгэлд бүртгэдэг. Гэтэл 
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 Энэхүү Тайланг боловсруулах үед уг асуудлаар Үндсэн хуулийн цэцэд дахин маргаан үүсгэж, Үндсэн 
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өмчлөл, эзэмшил хэнд шилжсэнээс үл хамааран барьцааны зүйлийг дагалдан барьцааны эрхээ хэрэгжүүлэх 

давуу эрх нь барьцаалагч/зээлдүүлэгчид хэвээр хадгалагдахыг онцлон тэмдэглэсэн. 
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тээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэл нь хөдлөх хөрөнгийн барьцааны цахим бүртгэлийн 

сангаас тусдаа, хоорондоо мэдээлэл солилцдоггүй тул уг барьцааны зүйлийг (ө/х, тээврийн 

хэрэгслийг) өөр этгээдэд шилжүүлэхэд түүнийг шилжүүлэн авч байгаа тал, барьцаалагч, 

автотээврийн газар, эд хөрөнгийн бүртгэлийн газар ямар нэгэн мэдээлэлгүй байдгаас 

барьцааны зүйлээс шаардлагаа хангуулах боломж хязгаарлагдаж байна. Хэдийгээр онолын 

хувьд барьцааны зүйлийн өмчлөл хэнд шилжсэнээс үл хамааран барьцаалагч/зээлдүүлэгчийн 

барьцааны эрх барьцааны зүйлийг дагалдан хэвээр хадгалагддаг (өмнөх хэсэгт дурдсанчлан) ч 

практик хэрэгжилт учир дутагдалтай байсаар байна.  

Түүнчлэн, банк, бусад зээлдүүлэгч нар фидуцийн буюу үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулахаар 

тээврийн хэрэгслийг өмчлөлд шилжүүлэх гэрээг байгуулах тохиолдол  элбэг гардаг 

(барьцааны гэрээний оронд, эсвэл барьцааны гэрээтэй цуг).
61

 Гэвч фидуцийн гэрээгээр тухайн 

тээврийн хэрэгслийг банкны өмчлөлд бүртгэснээр өмчлөгчийн эрсдэлийг банк үүрдэг (жишээ 

нь, зам тээврийн осол зөрчил гарсан, даатгалын тохиолдол бий болсон үед). Үүнээс гадна, 

фидуцийн гэрээг хөдлөх хөрөнгийн барьцааны цахим бүртгэлд бус, автотээврийн газарт 

бүртгэдэг.
62

 Ийнхүү тус тусдаа орших хоѐр бүртгэлийн мэдээллийн одоогийн тогтолцоо нь 

банк, бусад зээлдүүлэгчдийг барьцааны болон фидуцийн гэрээ аль алиныг байгуулахад хүргэж, 

тэдний ажиллагаа, зардлыг нэмэгдүүлэхэд хүргэдэг.  

17. Хөдлөх хөрөнгийн барьцааны бүртгэл, хуулийн этгээдийн бүртгэлийн хоорондын уялдаа 

холбоо тааруу байна. ХЭДБЭБХБТХ-иар хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн хувьцааг 

барьцаалах, барьцааны эрхээ баталгаажуулах боломжтой болсон.
63

 Тэгвэл хуулийн этгээлийн 

улсын бүртгэл нь хуулийн этгээдийн төрөл, хэлбэр, үйл ажиллагааны чиглэл, үүсгэн 

байгуулагчийн талаарх мэдээлэл, хуулийн этгээдийн гүйцэтгэх удирдлагын тухай мэдээлэл, 

үүсгэн байгуулах баримт бичиг зэрэг мэдээллийг агуулдаг боловч тухайн хуулийн этгээдийн 

хувьцааны барьцааны тухай мэдээллийг агуулдаггүй.  

 

Хувьцааны (хуулийн этгээдийн) бүртгэл, хувьцааны барьцааны бүртгэл хоѐр нь мөн тус тустаа 

байгаа нь барьцааны бүртгэлд бүртгэгдсэн хувьцаагаа бусдад худалдаж, өмчлөлийн энэхүү 

өөрчлөлтийг хувьцааны бүртгэлд бүртгүүлэх боломжийг барьцаалуулагчид олгож байна. 
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 Фидуцийн гэрээгээр үүрэг хүлээгч нь мөнгө төлөх үндсэн үүргийн гүйцэтгэлийг хангах зорилгоор хөдлөх 

эд хөрөнгийг (ихэвчлэн тээврийн хэрэгслийг) үүрэг гүйцэтгүүлэгчийн өмчлөлд шилжүүлэх, үүрэг хүлээгч 

үндсэн үүргээ хугацаанд гүйцэтгэсэн тохиолдолд үүрэг гүйцэтгүүлэгч уг хөрөнгийг түүнд буцаан өгөх 

үүргийг тус тус хүлээнэ (Иргэний хууль, 235). 
62

 Автотээврийн хэрэгслийн тухай хууль, 17
1
.1.  

63
 ХЭДБЭБХБТХ, 2.3. 
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Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль 

74.1.Хэрэг үүсгэснээс хойш шүүх 

хуралдаан хүртэлх хугацаанд нэхэмжлэгч 

нэхэмжлэлээсээ татгалзсан, хариуцагч 

нэхэмжлэлийн шаардлагыг хүлээн 

зөвшөөрсөн, эсхүл зохигч эвлэрсэн, 

нэхэмжлэлийн шаардлагыг хариуцагч 

биелүүлсэн бол хэргийг хялбаршуулсан 

журмаар хянан шийдвэрлэнэ. 

74.2.Хэргийг хялбаршуулсан журмаар 

хянан шийдвэрлэх боломжтой гэж үзвэл 

шүүгч нэхэмжлэгчийн татгалзал, 

хариуцагчийн зөвшөөрөл, зохигч талуудын 

эвлэрэл, нэхэмжлэлийн шаардлагыг 

хариуцагч биелүүлснийг баталж, хэргийг 

хэрэгсэхгүй болгосон тухай захирамж 

гаргана. 

74.3.Нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээсээ 

татгалзсан, хариуцагч нэхэмжлэлийн 

шаардлагыг хүлээн зөвшөөрсөн, эсхүл 

зохигч эвлэрсэн, нэхэмжлэлийн 

шаардлагыг хариуцагч биелүүлсэн тухай 

зохигч талууд бичгээр тохиролцож, гарын 

үсэг зурж баталгаажуулсан байна. 

 

Дараах гол өөрчлөлтийг ИХШХШХ-д 

оруулах: 

 Өр барагдуулах, түүнтэй холбоотой 

шийдвэр биелүүлэх ажиллагааны 

хугацааг богиносгох зорилгоор ийм 

төрлийн ажиллагааг хялбаршуулсан 

журмаар шийдвэрлэдэг болох. Санал 

болгож буй хялбаршуулсан журам нь 

шинэ бөгөөд ИХШХШХ дахь 

хялбаршуулсан журмаас өөр байна. 

Тухайлбал: 

 Зээлдэгч, зээлдүүлэгч нар нь зээлийн 

баримт бичигт хялбаршуулсан журмыг 

харилцан хүлээн зөвшөөрч, боломжтой 

бол нотариатаар гэрчлүүлсэн байна. 

 Зээлдүүлэгч нь зээлдэгчид дараах 

зүйлийг заавал бичгээр мэдэгдэх үүрэг 

хүлээнэ:   

o зээлдүүлэгч үүргийн гүйцэтгэлийг 

хангах зорилгоор хөрөнгийг 

хялбаршуулсан журмаар захиран 

зарцуулах хүсэлтэй болохыг, 

o нийтийн дуудлага худалдаа эсвэл 

шууд худалдааны аль албадлагын 

төрлөөр үүргийн гүйцэтгэлийг 

хангуулахыг, 

o хялбаршуулсан журмыг хэдий хир 

хугацааны дараа хэрэглэхийг, мөн 

Иргэн, хуулийн этгээд зайлшгүй давж 

заалдах эрхтэй байна.  

Нөгөөтээгүүр, давж заалдах эрхийг 

хязгаартай хэрэгжүүлнэ. Өр барагдуулах 

нь үнэн хэрэгтээ маш тодорхой төрлийн 

иргэний хэрэг юм (тодорхой, хүчин 

төгөлдөр зээлийн гэрээ, барьцааны 

гэрээтэй). Үүргийн зөрчил, авах арга 

хэмжээ, хамгаалалт, мэдэгдэл, үнэлгээ 

зэрэг асуудлыг ихэнхдээ холбогдох гэрээ, 

хуулиар зохицуулдаг. Иймд үүрэг 

зөрчигдсөн эсэх, энэ тохиолдолд авч 

хэрэгжүүлж болох ямар арга хэрэгсэл 

байгааг тодорхойлоход олон давж заалдах 

шаардлагагүй байдаг.  

 

ИХШХШХ-д одоогоор хялбаршуулсан 

журмаар хэрэг хянан шийдвэрлэх 

ажиллагааны чухал хүчин зүйл болох дан 

нотлох баримтад үндэслэж хэрэг хянан 

шийдвэрлэх механизм байхгүй байна.   

 

Сүүлийн жилүүдэд манайд хэрэглээний 

зээл хурдацтай нэмэгдэж байгаагийн хувьд 
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o төлбөл зохих өрийн хэмжээ. 

 Хялбаршуулсан журмыг гагцхүү  

хуулийн этгээд болох зээлдэгч нь 

бизнесийн зорилгоор авсан арилжааны 

зээлд хэрэглэх ба хэрэглээний зээлд энэ 

журам хамаарахгүй; 

 Хялбаршуулсан журмыг хэрэглэхдээ 

тодорхой үнийн дүнгээс хэтрээгүй 

(жишээлбэл,  50 сая төгрөг (20,000 

ам.доллар)-өөс илүүгүй үнийн дүнтэй) 

чанаргүй зээлд хэрэглэнэ. 

 Шүүх нь гагцхүү нотлох баримтад 

тулгуурлаж [15] хоногт нэхэмжлэлийг 

хянан шийдвэрлэнэ; 

 Шүүх хурал (дээр дурдсан)-ын өмнө 

―урьдчилсан хурал‖ явуулах асуудлыг 

анхааралдаа авах хэрэгтэй. Урьдчилсан 

хуралдаанд талууд буюу тэдгээрийн 

хуульчид бүх нотлох баримт, хүсэлтээ 

танилцуулна. Үүний зорилго нь баримт 

нотолгоог бүрэн илрүүлэх, шүүх 

хуралдаан эхэлснээс хойш нэхэмжлэл/ 

нотлох баримт/хүсэлт гаргахгүй байх 

нөхцөлийг бүрдүүлэхэд оршино; 

 Дан нотлох баримтаар хэрэг хянан 

шийдвэрлэх механизмыг ИХШХШХ-д 

дэлгэрэнгүй тусгах. Уг механизмын 

бусад онцлог зохицуулалт нь:  

o Тал тус бүрийн сайн дураараа 

гаргасан үйл баримтын талаарх 

бичгэн/үнэн зөв мэдэгдэл; 

o Тодорхой хугацааны явцад талуудын 

гаргаж өгсөн нотлох баримтад 

үндэслэж шүүх хэрэг хянан 

энэ төрлийн зээлийн харилцааг 

зохицуулсан (тухайлбал, зорилго, ерөнхий 

болон тусгай нөхцөл, үнийн дүнд тавигдах 

хязгаар, хүү тооцох журам, алданги, 

төлбөр төлөх дараалал, төлбөрийн 

мэдэгдэл, барьцааны зүйлээр үүргийн 

гүйцэтгэлийг хангуулах, ил тод байх зэрэг 

асуудлыг зохицуулсан) тусгай хуулийг 

тусад нь батлах нь зүйтэй.  
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шийдвэрлэх;  

o Талуудыг байлцуулалгүй шүүх 

хэргийг хянан шийдвэрлэж болно. 

25 дугаар зүйл. Хэргийн оролцогчийн 

эрх, үүрэг 

25.2.Хэргийн оролцогч хэрэг хянан 

шийдвэрлэх ажиллагааны явцад дараах 

үүрэг хүлээнэ: 

 

 

 

 Дараах шинэ үүргийг иргэний хэрэг 

хянан шийдвэрлэх ажиллагааны тал 

(оролцогчдод)-д ногдуулах:  

―25.2.7.хэрэг хянан шийдвэрлэх, давж 

заалдах ажиллагааг санаатай удаах 

зорилгоор  баталгаагүй, худал нотлох 

баримтад үндэслэж удаа дараа давж 

заалдах, нэхэмжлэл, гомдол гаргахгүй 

байх‖. 

Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх 

ажиллагааны талуудад үндэслэлгүй, хэрэгт 

ач холбогдолгүй нэхэмжлэл, гомдол 

гаргахгүй байх үүрэг ногдуулснаар хэргийг 

удаашруулдаг практикийг арилгана гэж 

үзэн үүнийг санал болгож байна. Уг 

үүргийг хуульчилснаар шүүх ажиллагааг 

урвуугаар ашиглах үйлдэлд хуулийн 

хариуцлага ногдуулах боломжтой болох 

юм.  

  

 

 

 

 

 

 

 

53 дугаар зүйл.Нөхөн төлүүлэх шүүхийн 

зардал 

53.1.Шүүхээс гаргасан дараах зардлыг 

зохигчоор нөхөн төлүүлнэ: 

 

 хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг 

удаашруулж буй талаар төлүүлэх 

шүүхийн зардлын шинэ ойлголтыг 

нэмэх:  

―53.1.6. [удаашруулсан] [хойшлуулсан] 

иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх 

ажиллагааны зардал. Хэрэв маргааны аль 

нэг талыг удаа дараа үндэслэлгүй, учир 

холбогдолгүй  нэхэмжлэл, гомдол гаргах 

замаар хэрэг хянан шийдвэрлэх 

ажиллагааг санаатай удаашруулж, 

хойшлуулсан гэж шүүх үзвэл нөгөө талд 

учруулсан [удаашруулсан] [хойшлуулсан] 

иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх 

ажиллагааны зардлыг тухайн талаар 

төлүүлэх захирамж шүүгч гаргана.‖ 
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54 дүгээр зүйл.Нөхөн төлүүлэх шүүхийн 

зардлын хэмжээг тодорхойлох 

 

54.1.Нөхөн төлүүлэх шүүхийн зардлыг 

дараах журмаар тодорхойлно: 

 

 

 [Удаашруулсан] [хойшлуулсан] иргэний 

хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны 

зардлын хэмжээ тооцох дараах 

аргачлалыг нэмэх:  

 ―54.1.4. хэрэг хянан шийдвэрлэх 

ажиллагаа [удааширч] [хойшилсны] 

улмаас нөгөө талд учирсан хохирлын 

нотлох баримтыг үндэслэж 

[удаашруулсан] [хойшлуулсан] иргэний 

хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны 

зардлын нийт хэмжээг шүүгч 

тодорхойлно. Шүүгчийн тодорхойлсон 

зардлын хэмжээнд талууд гомдол 

гаргасан нь хэрэг хянан шийдвэрлэх 

ажиллагааг зогсоох, түдгэлзүүлэх 

үндэслэл болохгүй.  

 Үүнтэй холбогдуулан ИХШХШХ-ийн 

―54.1.4‖-ийг ―54.1.5‖ гэж өөрчлөх. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хамаарах хуулийн заалт байхгүй  ИХШХШХ-ийн 5 дугаар бүлэг 

(Шүүхийн зардал ба тэмдэгтийн 

хураамж)-т дор дурдах 60
1
 дугаар зүйл 

нэмэх  

60
1 

дугаар зүйл.Хугацаа алдсаны нөхөх 

олговор 

Үндсэн нэхэмжлэлтэй холбогдуулан 

хэрэгт ач холбогдолгүй нэхэмжлэл 

шүүхэд гаргасан эсвэл хэрэг хянан 

шийдвэрлэх ажиллагааг хугацаанд нь, 

хэвийн явуулахад удаа дараа, санаатай 



Англи хэлнээс орчуулав (2018 оны 12 дугаар сар)  
Өмгөөллийн ХаанЛекс Партнерс ХХН   

Хуудас 30 of 114 

 

Одоогийн зохицуулалт Санал болгож буй өөрчлөлт Тайлбар 

саад болсон зохигчоос шүүх хугацаа 

алдсаны нөхөх олговрыг нөгөө талд 

гаргуулж болно.  Нөхөх олговрын хэмжээг 

шүүх тогтоохдоо тодорхой нөхцөл 

байдлыг харгалзан үндэслэлтэй 

тогтооно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зөвлөх 55.1 дэх хэсгийг хүчингүй болгох 

санал дэвшүүлж байна. Ингэснээр 

төлбөрийн чадваргүй төлбөр төлөгч 

шүүхийн зардлаас чөлөөлөгдөхгүй (бусад 

улсын практикийн нэгэн адилаар).  

56 дугаар зүйл.Нөхөн төлүүлэх шүүхийн 

зардлыг хуваарилах 

 

 [удаашруулсан] [хойшлуулсан] 

иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх 

ажиллагааны зардлыг нөгөө талдаа 

төлөх үүргийг удаашруулагч талд 

ногдуулах талаар дор дурдсан шинэ 

заалт нэмнэ:  

 ―56.6.иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх 

ажиллагааг зөвтгөх боломжгүйгээр 

[удаашруулсан] [хойшлуулсан] гэж шүүх 

үзсэн тал энэ хуулийн 53.1.6-д заасан 

зардлыг нөгөө талд төлнө‖. 

55 дугаар зүйл.Шүүхийн зардлыг нөхөн 

төлөхөөс чөлөөлөх 

55.1.Зохигч төлбөрийн чадваргүй болох нь 

түүний тайлбар болон бусад нотлох 

баримтаар тогтоогдсон, эсхүл хуульд 

заасан бусад үндэслэл байвал зохигчийг 

шүүхийн зардал нөхөн төлөхөөс шүүгчийн 

захирамжаар чөлөөлж болно. 

55.2.Шүүх тухайн этгээдийн эд хөрөнгийн 

болон бусад байдлыг харгалзан шүүхийн 

зардлыг нөхөн төлөх хэмжээг багасгах 

буюу хугацааг хойшлуулах, эсхүл 

хэсэгчлэн төлүүлж болно. 

 Удаашруулагч талыг зардлаас 

чөлөөлөгдөх боломжийг хаах үүднээс 

дох дурдсан шинэ заалтыг нэмэх:  

―55.3.Энэ хуулийн 55.1, 55.2 дахь хэсэг энэ 

хуулийн 53.1.6 дахь заалтад 

хамаарахгүй‖.  

“55.1.Хуульд заасан үндэслэлээр шүүхийн 

нөхөн төлөх зардлаас зохигчийг чөлөөлж 

болно. 
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12 дугаар зүйл.Иргэний хэрэг үүсгэх 

үндэслэл  

12.1.Шүүх дараах үндэслэлээр иргэний 

хэрэг /цаашид "хэрэг" гэх/ үүсгэж болно: 

12.1.1.эдийн ба эдийн бус баялагтай 

холбоотой эрх нь зөрчигдсөн тухай эрх 

зүйн харилцаанд оролцогч этгээдээс 

гаргасан нэхэмжлэл; 

12.1.2.бусдын эрх, эрх чөлөө, ашиг 

сонирхлыг хамгаалж шүүхэд мэдүүлэх эрх 

нь хуулиар олгогдсон этгээдээс гаргасан 

нэхэмжлэл; 

12.1.3.онцгой ажиллагааны журмаар хянан 

шийдвэрлүүлэхээр хуульд заасан асуудлаар 

сонирхогч этгээдээс гаргасан хүсэлт; 

12.1.4.Захиргааны ерөнхий хуулийн 5 

дугаар зүйлд зааснаас бусад байгууллага, 

албан тушаалтны үйл ажиллагаа болон 

тэдгээрийн гаргасан захиргааны актын 

талаар гаргасан гомдол; 

12.1.5.хуульд заасан бусад үндэслэл. 

 

 ИХШХШХ-ийн 12 дугаар зүйлд 

12.2 гэсэн дараах шинэ хэсэг 

нэмэх: 

“12.2. Хэрэв нэхэмжлэл, хүсэлт нь хэрэгт 

ач холбогдолгүй ба иргэний хэрэг хянан 

шийдвэрлэх ажиллагааг урвуулан ашиглах 

зорилготой гэж шүүх үзвэл нэхэмжлэл, 

хүсэлтийг хүлээн авахаас татгалзаж 

болно. Дахин нэхэмжлэл, гомдол гаргах 

боломжийг хязгаарласан тогтоол шүүх 

гаргаж болно.” 

 

 

25 дугаар зүйл.Хэргийн оролцогчийн 

эрх, үүрэг 

25.1.Хэргийн оролцогч хэрэг хянан 

 Удааширсан хянан шийдвэрлэх 

ажиллагаанаас хохирсон тал хугацаа 

алдсаны нөхөх олговор авах эрхийг 

нэмэх:  

Жишээлбэл, алдсан хугацаанд олох байсан 

орлого, игша хохиролд тооцно. Энэ ойлголт 

аль хэдийн Монголын хууль тогтоомжид 

тусгалаа олсон. Өөр нэг жишээ бол бодит 
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Одоогийн зохицуулалт Санал болгож буй өөрчлөлт Тайлбар 

шийдвэрлэх ажиллагааны явцад дараах эрх 

эдэлнэ: 

 

―25.1.8.үндэслэлгүйгээр хэрэг хянан 

шийдвэрлэх ажиллагааг удаашруулсан 

талаар хохирогч тал нь хохирлоо нөхөн 

төлүүлэх‖. 

 Үүнтэй холбогдуулан ИХШХШХ-

ийн зүйл, заалтын дугаарыг өөрчлөх, 

тухайлбал ―25.1.8‖-ийг ―25.1.9‖ гэж. 

зардал, тухайлбал, шүүхийн зардал. 

 

57.4.Анхан болон давж заалдах шатны 

шүүхийн шийдвэр, магадлалд гомдол 

гаргаж байгаа этгээд шийдвэр, магадлалыг 

хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа хэмжээгээр 

улсын тэмдэгтийн хураамжийг тооцон 

төлнө. 

 

 57.4 дэх хэсгийг дараах байдлаар 

өөрчилнө: 

―Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт зохих 

үндэслэлгүйгээр [...-аас дээш удаа] давж 

заалдах гомдол гаргасан тал Улсын 

тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 7 

дугаар зүйлийн 7.1.1-д заасан хэмжээг [3] 

дахин нэмэгдүүлсэн хэмжээгээр 

тэмдэгтийн хураамж төлнө. Давж 

заалдах шатны шүүхийн магадлалд 

хяналтын гомдол гаргасан тал Улсын 

тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 7 

дугаар зүйлийн 7.1.1-д заасан хэмжээг [2] 

дахин нэмэгдүүлсэн хэмжээгээр 

тэмдэгтийн хураамж төлнө‖.
64

 

Давж заалдах гомдлын тэмдэгтийн 

хураамжийн одоогийн хэмжээ нь гомдлын 

тоо, шүүгч, шүүхийн шийдвэр 

гүйцэтгэгчийн ажлын ачаалалтай 

харьцуулахад хэтэрхий бага байна. Иймд, 

үндэслэлгүй нэхэмжлэл гаргадгийг зогсоох 

үүднээс тэмдэгтийн хураамжийн хэмжээг 

нэмэх саналтай байна.  

Гэхдээ энэхүү саналыг цаашид нухацтай 

хэлэлцэх. Тэмдэгтийн хураамжийг 

нэмэгдүүлэхдээ иргэн болон бусад этгээд 

хэргээ шударга шүүхээр шийдвэрлүүлэх 

эрхэд учирч болзошгүй эрсдэл болон үр 

ашгийн харьцааг нарийн тооцох нь зүйтэй.  

6 дугаар зүйл.Мэтгэлцэх зарчим 

  

6.5.Зохигч гагцхүү бодит байдалд нийцсэн 

 6.5-ыг дараах байдлаар өөрчлөх:  

―Зохигч болон тэдний өмгөөлөгч гагцхүү 

бодит байдалд нийцсэн тайлбар өгөх, 

хэрэг хянан шийдвэрлэхэд ач 

1 дэх хэсэгт дурдсан тохиолдлыг үзнэ үү.  

Одоогоор зохигчид нь тайлбар, нотлох 

баримтыг үнэн зөвөөр гаргаж өгөх үүрэг 

хүлээсэн. Харин зохигчийн өмгөөлөгчид 
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  Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 7.1.1.-д заасан тэмдэгтийн хураамжийн хэмжээг 6 дугаар хэсгээс үзнэ үү.  
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Одоогийн зохицуулалт Санал болгож буй өөрчлөлт Тайлбар 

тайлбар өгөх, хэрэг хянан шийдвэрлэхэд ач 

холбогдолтой нотлох баримт гаргах 

үүрэгтэй. 

 

 

 

 

холбогдолтой нотлох баримтыг шуурхай 

гаргах үүрэгтэй‖. 

 Дор дурдсан 6.7-г нэмэх:  

―6.7.Зохигч нь шинэ өмгөөлөгч 3 (гурав) 

буюу түүнээс дээш удаа авсан, эсхүл 

хэрэг үүсэх үед нэгээс их тооны 

өмгөөлөгч авсан бол шүүх мэтгэлзэх 

зарчим хуулийн хүрээнд хангагдсан гэж 

үзэж, өмгөөлөгчдийн бүрэлдэхүүнд 

өөрчлөлт оруулах өмгөөлөгчийн 

хүсэлтээр шүүх хурлын товыг 

өөрчлөхгүй‖. 

 ИХШХШХ-д 34.5 дахь хэсэг нэмэх: 

―34.5. Зохигчид нь өөрийгөө 

төлөөлүүлэхээр нэгээс их тооны  

өмгөөлөг авч болно. Хэрэв авсан 

өмгөөлөгчдийн нэг нь шүүх хуралдаанд 

хүрэлцэн ирсэн, бусад нь хамааралгүй 

шалтгаанаар хуралд оролцоогүй нь 

хурлын товыг дахин товлох үндэслэл 

болохгүй”.         

энэ үүргийг шууд хүлээлгээгүй байгаа. 

Энэхүү үүргийг өмгөөлөгчид ч мөн адил 

хүлээлгэхийг зөвлөж байна.  

Түүнчлэн нотлох баримтыг хоцорч 

танилцуулах явдлыг зогсоох үүднээс 

нотлох баримтаа шуурхай танилцуулж 

байх шаардлага тавих нь зүйтэй. Ингэснээр 

ИХШХШХ-ийн 105.2 дахь хэсгийг бүрэн 

утгаар нь хэрэгжүүлэх нөхцөл болно. 

(―105.2.Хэрэг хянан шийдвэрлэхтэй 

холбогдолтой нэмэлт тайлбар, нотлох 

баримтыг урьд нь гаргах буюу санал 

болгох бололцоотой байсан боловч шүүх 

хуралдааны үед гаргасан нь хүндэтгэн үзэх 

шалтгаантай гэж шүүх үзвэл түүнийг 

хүлээн авч, шинжлэн судлах шаардлагатай 

бол шүүх хуралдааныг нэг удаа 

хойшлуулж болно‖). 

 

Мөн энэ санал болгож байгаа өөрчлөлт нь 

шүүх хурлыг хойшлуулах шаардлагагүй 

байхад хойшлуулах гэсэн өмгөөлөгчийн 

үйлдэлд хариуцлага ногдуулах хууль зүйн 

үндэс болно. Хэдийгээр Хуульчийн ѐс зүйн 

дүрмийн 4.2.2, 4.5.2.6-аар хуульчдын 

бусармаг үйлдлийг хориглосон боловч   

эдгээр зохицуулалт нь бодит байдалд 

хэрэгждэггүй.  

34 дүгээр зүйл.Хэрэг хянан шийдвэрлэх 

ажиллагаанд өмгөөлөгч оролцох, түүний 

эрх, үүрэг 

 

34.5 дэх хэсгийг шинээр нэмэх: 

―34.5.Өмгөөлөгч нь тухайн нөхцөлд 

хойшлуулахаас өөр аргагүй байсныг 

нотолсноос бусад тохиолдолд хянан 

шийдвэрлэх ажиллагааг удаашруулсан, 

эсхүл удаашруулахуйц аливаа үйлдэл, эс 

үйлдэлд оролцохгүй.‖  

Иргэний хууль 
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Хамаарах зохицуулалт байхгүй  Дараах шинэ зүйлийг Иргэний 

хуулийн үүрэг бүлэгт нэмэх: 

 

218
1 
дугаар зүйл.Мөнгөн төлбөрийн үүргээ 

биелүүлээгүйн хариуцлага  

1. Мөнгөн хөрөнгийг хууль бусаар 

эзэмших, эргүүлэн төлөхөөс зайлсхийх 

зэргээр хугацаа хожимдуулсан бол 

түүний дүнд хүү төлнө. Хууль буюу 

гэрээгээр хүүгийн өөр хэмжээ 

тогтоогоогүй бол хүүг үүргээ 

биелүүлээгүй үед хүчин төгөлдөр мөрдөж 

байсан Төв банкны бодлогын хүүгээр 

тооцно. 

2.Үүрэг гүйцэтгэгч үүргээ биелүүлээгүйн 

улмаас үүрэг гүйцэтгүүлэгчид учирсан 

хохирол нь энэ хуулийн 218
1
.1-д заасан 

хүүгийн хэмжээнээс хэтэрсэн бол үүрэг 

гүйцэтгүүлэгч тийнхүү хэтэрсэн 

хэмжээний хохирлоо төлүүлэхээр үүрэг 

гүйцэтгэгчээс шаардах эрхтэй. 

3. Хууль буюу гэрээгээр хүү тооцох өөр 

богино хугацаа тогтоогоогүй бол бусдын 

мөнгөн хөрөнгийг ашигласны хүүг төлбөл 

зохих мөнгөн хөрөнгийг үүрэг 

гүйцэтгүүлэгчид бүрэн төлсөн өдөр 

хүртэл хугацаагаар тооцож төлүүлнэ. 

4. Үүрэг гүйцэтгүүлэгч болон үүрэг 

гүйцэтгэгчийн хооронд байгуулсан 

гэрээгээр мөнгөн төлбөрийн үүргээ 

биелүүлээгүй буюу зохих ѐсоор 

биелүүлээгүй бол алданги төлөхөөр заасан 

Хуримтлагдсан хүүгийн асуудал нь бие 

даасан хууль болон процедурын асуудал 

юм. Иймд ИХШХШХ-ийн оронд санал 

болгож буй заалтыг Иргэний хуульд тусгах 

саналтай байна. Монголын арилжааны 

банкуудын хүү жилд 22-27% байдаг нь 

дэлхийд өндөрт тооцогддог. Ийм өндөр хүү 

хуримтлагдахаар тухайн зээлдэгчийг  

дампууруулах эрсдэлтэй тул амьдралд 

нийцэхгүй гэж үзэж болохоор байна. Иймд 

Монголбанкны бодлогын хүү (одоогоор 

10%)-ээр ашиглахыг санал болгож байна.  
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тохиолдолд хууль буюу гэрээнд өөрөөр 

заагаагүй  бол энэ хуулийн 218
1
.1-д заасан 

хүү төлөхгүй. 

5.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол хүүнд хүү 

тооцож төлүүлэхгүй. Хууль буюу гэрээнд 

өөрөөр заагаагүй бол арилжааны үйл 

ажиллагаа эрхэлж байгаа талуудын 

хооронд үүссэн мөнгөн төлбөрийн үүрэгт 

хүүнд хүү тооцож төлүүлэхгүй. 

6. Хүүгийн хэмжээ нь үүргээ зөрчсөний үр 

дагаварт тохирохгүй болох нь илэрхий 

бол шүүх үүрэг гүйцэтгэгчийн хүсэлтээр 

гэрээгээр тохиролцсон хүүг энэ хуулийн 

218
1
.1-д заасан бодлогын хүүгийн 

хэмжээнээс багагүй хэмжээгээр 

бууруулах эрхтэй. 

7. Хүүгийн хэмжээ нь хугацаа хэтэрсэн 

үүргийн үнийн дүнд хүү бодолгүйгээр 

үндсэн үнийн дүнгээс үүрэг гүйцэтгэх 

хугацааны эцсийн энгийн хүүгээр 

Монголбанкны тогтоосон математикийн 

томьѐоны дагуу тодорхойлогдоно. 

Хүүгийн хэмжээ нь нэмэгдүүлсэн хүү 

тооцолгүйгээр үүрэг гүйцэтгэх хугацаа 

дууссаны дараагийн өдрөөс эхлэн 

хэтэрсэн нийт хугацаанд бодогдоно. 

Хэрэв өөрөөр тохиролцоогүй бол, хүүгийн 

тооцоолол нь сар бүрийн эцэст хийгдэнэ.    
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453 дугаар зүйл. Зээлдэгчийн 

хариуцлага 

453.1. Зээлдэгч авсан зээлээ хугацаанд нь 

төлөөгүй бол хэтэрсэн хугацааны хүү, 

гэрээнд заасан бол нэмэгдүүлсэн хүү 

төлөх үүрэгтэй. 

453.2. Зээлдэгч зээлийн гэрээгээр 

хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд 

барьцааны зүйлийг үл маргах журмаар 

зээлдүүлэгчид шилжүүлэхээр гэрээнд 

заасан бол тухайн барьцааны зүйлийг 

гэрээний хугацаа дууссан өдрөөс эхлэн 

зээлдүүлэгч захиран зарцуулах эрхтэй. 

Энэ заалт зөвхөн хөдлөх эд хөрөнгөнд 

хамаарна. 

 

 Банкны зээлийн харилцааг 

зохицуулсан Иргэний хуулийн 

холбогдох бүлэгт дараах шинэ хэсэг 

нэмэх: 

453.3. Хуульд өөрөөр заагаагүй бол 

зээлдэгч нь худалдааны зээлийн гэрээнд 

заасан өөрийн үүргээ зөрчсөн 91 дэх 

өдрөөс эхлэн зээлдүүлэгч нь зээлдэгчийн 

эсрэг шүүхэд нэхэмжлэл гаргах эрхтэй.. 

Зээл эргэн төлөгдөх байсан өдрөөс хойш 91 

дэх өдрөөс зээлийг ―чанаргүй‖ зээл гэж 

үзнэ.
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Зээлдэгч үүргээ зөрчсөнөөс хойш 3 сарын 

дараа банк шүүхэд хандах эрхтэй болсон нь 

24 дэх хэсэгт санал болгосон 

―хялбаршуулсан журмаар хэрэг хянан 

шийдвэрлэх‖ ажиллагаатай уялдуулсан 

хэрэг юм.  

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль: 

Зүйл.18.1.1. Эвлэрлийн гэрээг шүүх 

батлагаажуулснаас хойш 4 жилийн дотор 

эвлэрлийн гэрээг гүйцэтгэхээр заасан. 

Дөрвөн жилийн хязгаарлалтаас 

эвлэрлийн гэрээг хасахын тулд 18.1 дэх 

хэсэгт дор дурдсан өгүүлбэр нэмэх:  

―18 дугаар зүйлийн 18.1.1-д заасан 

хугацаа эвлэрлийг гэрээг баталж хэргийг 

хэрэгсэхгүй болгосон шүүхийн шийдвэрт 

үйлчлэхгүй‖. 

 

эсхүл:  

“Шүүхээс баталсан эвлэрлийн гэрээний 

ШШГХ-ийн 18.1.1-н дагуу, эвлэрлийн дараа 

хэрэв аль нэг тал нь 4 жилийн хөөн хэлэлцэх 

хугацаа өнгөрсний дараа төлбөр төлөх 

үүргээ биелүүлэхээ зогсоовол зээлдэгч 

шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэгчээс эвлэрлийг 

баталсан шүүхийн шийдвэрийг 

биелүүлэхийг хүсэх боломжоо алдаж байна. 

Иймд, хэрэв эвлэрлийн гэрээний 5 дахь 

жилээс зээлдэгч зээлээ төлөхөө зогсоовол 

шийдвэр гүйцэтгэгч эвлэрлийг гүйцэтгэхээс 

                                            

65
 Активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж, зарцуулах журмаар зээлийн эрсдэлийн сан байгуулах доод хэмжээг тодорхойлдог бөгөөд 

тухайн зээлийн хэтэрсэн хугацаанаас хамааран уг хэмжээ өсдөг. (Хавсралт I.A, Активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж, зарцуулах 

журам, 2017 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдөр Монголбанкны ерөнхийлөгч болон Сангийн сайдын хамтран баталсан) 
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хувьд түүнийг гүйцэтгэх хугацаа 

эвлэрлийн гэрээ дуусгавар болсон өдрөөс 

хойш 4 (дөрвөн) жил байна”. 

 

 Өөр нэг хувилбар нь ИХШХШХ-ийн 74 

дүгээр зүйлд оруулах өөрчлөлт: 

 

o ИХШХШХ-ийн 74.4-ийг дараах 

байдлаар өөрчлөх: 

―74.4.Хэргийг хялбаршуулсан журмаар 

шийдвэрлэснээс бусад хурдавчилсан 

журмаар шийдвэрлэсэн шүүхийн 

шийдвэрт зохигчид давж заалдах, эсхүл 

хяналтын гомдол гаргахгүй‖. 

 

o ИХШХШХ-д 74
1
.9 гэсэн шинэ хэсэг 

нэмэх: 

“74
1
.9.Хэрэв зохигчид хэргийг 

хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлүүлсэн 

боловч сүүлд аль нэг тал эвлэрлийн 

нөхцөлийг зөрчсөн бол нөгөө тал нь давж 

заалдах эрхтэй байна.” 

татгалзах эрх зүйн эрсдэл зээлдүүлэгчид 

учирна. ИХШХШХ-ийн зохицуулалт ч дээр 

дурдсанчлан зээлдүүлэгчийг шүүхэд давж 

заалдах боломжгүй болгодог.
66

   

4 жилийн хөөн хэлэлцэх хугацааг эвлэрлийн 

гэрээнд хэрэглэж байгаа нь ИХШХШХ-ийн 

шүүхийн шийдвэр гарсан даруйдаа заавал 

биелэгдэнэ, хэрэв сайн дураар биелэгдээгүй 

бол албадан биелүүлнэ гэсэн зарчимтай 

нийцэхгүй байна (их хэмжээний үнийн 

дүнтэй чанаргүй зээл ихэнхдээ дээрх 

хугацаанаас хэтэрдэг) (ИХШХШХ-ийн 11.1 

дэх хэсэг: ―Шүүхийн хүчин төгөлдөр 

шийдвэрийг иргэн, хуулийн этгээд заавал 

биелүүлнэ.‖)   

55 дугаар зүйл.Хөрөнгө үнэлэх  Нэмэлт өөрчлөлтөөр шийдвэр 

гүйцэтгэгч дахиж хөрөнгө үнэлэхгүй 

болно. Түүний оронд үнэлгээ хийх 

ажлыг тусгай зөвшөөрөлтэй 

үнэлгээчнээр хийлгэнэ. Үүнтэй 

холбоотойгоор үнэлгээчний 

Хөрөнгийн үнэлгээ нь ХҮТХ-ийн дагуу 

тусгай зөвшөөрөл бүхий, хараат бус 

үнэлгээчний явуулах мэргэжлийн үйл 

ажиллагаа юм. Гэтэл ШШГХ-ийн 55.1 дэх 

хэсэг нь ХҮТХ-ийн дагуу явуулсан үнэлгээг 

―үл хамааран‖ барьцаа хөрөнгө үнэлэх 
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 Эвлэрлийн гэрээ байгуулахад, ялангуяа эвлэрлийн гэрээгээр тухайн зээлийг 4-с дээш жил хугацаагаар эргэн төлөхөөр тохиролцсон тохиолдолд 

эдгээр хуулийн заалтыг анхаарах шаардлагатай байдаг гэж банкны хуулийн зөвлөхүүд хэлсэн. (Эх сурвалж: Арилжааны банкны хуулийн 

зөвлөхүүдтэй хийсэн уулзалт, 2017 оны 09 сарын 20).  
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үйлчилгээний хөлстэй холбоотой 

асуудлыг хуульд тусгаж, хөлсийг 

шүүхийн зардалд тооцдог болох,  

үнэлгээг ХҮТХ-ийн дагуу хийх, 

тодорхой ишлэлийг ШШГХ-д тусгах 

зэрэг өөрчлөлт оруулна.  

 Түүнчлэн, шүүх ажиллагааны явцад 

тусгай зөвшөөрөл бүхий үнэлгээчний 

тогтоосон үнэлгээтэй холбоотой 

ирүүлсэн гомдлыг Монголын 

мэргэшсэн үнэлгээчдийн институт ТББ 

хэлэлцэж, шийдвэрлэх журам, 

хугацааг зохицуулсан шинэ 

зохицуулалтыг ХҮТХ-д нэмнэ. 

 Үнэлгээч(-ид)-ийн тогтоосон үнэлгээ(-

нүүд) их хэмжээний зөрүүтэй (жишээ 

нь 5-10 хувь) бол ХҮТХ-д заасны 

дагуу шүүх  Монголын мэргэшсэн 

үнэлгээчдийн институтээс гаргасан 

үнэлгээчдийн жагсаалтаас 

үнэлгээчдийн мэргэжлийн байгууллага 

(шинжээч)-ыг сонгож үнэлгээний 

дүгнэлтийг хянах, шүүхээс эцсийн гэж 

тооцох үнэлгээг тогтоох ажлыг 

хийлгэнэ. 

 55 дугаар зүйлд хийх нэмэлт 

өөрчлөлтөөр зохигчид үнэлгээчний 

үнэлгээ (барьцааны хөрөнгийн 

үнэлгээ)-нд гомдол гаргахаар шүүхэд  

хандах боломжгүй болно. Үнэлгээнд 

гомдол гаргахыг хүссэн тал гомдлоо 

Монголын мэргэшсэн үнэлгээчдийн 

ажлыг шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэгчид 

хариуцуулдаг. Шийдвэр гүйцэтгэгч нь 

мэргэжлийн үнэлгээчнийг орлож чадахгүй. 

Учир нь тэд барьцааны хөрөнгийг 

мэргэжлийн төвшинд үнэлэхэд шаардагдах 

наад захын нөхцөл (тухайлбал, зах зээлийн 

мэдээлэл, үнэлгээний техник, тусгай 

зөвшөөрөл, туршлага, хариуцлагын даатгал 

гэх мэт)-ийг хангах боломжгүй. Иймд, 

үнэлгээг буруу хийх нь олон төрлийн 

гомдол дагуулж, гүйцэтгэлийн ажиллагааг 

удаашруулах томоохон шалтгаан болдог.  

Үнэлгээчний үнэлгээнд гомдол гаргахдаа 

ХҮТХ-д заасны дагуу мэргэжлийн төвшинд 

гомдлыг хянан шийдвэрлэж чадах этгээд 

буюу Монголын мэргэшсэн үнэлгээчдийн 

институт ТББ-д гаргах нь зүйтэй.  
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институтэд гаргана. Зөвхөн процессын 

асуудлаар л шүүхэд гомдол гаргах 

эрхтэй байна.  

 27 дугаар зүйлийн 27.1.4 дэх 

хэсэг.Үнэлгээн дэх үнийн дүн болон 

үнэлгээний журамд давж заалдах гомдол 

гаргасан бол шийдвэр гүйцэтгэх 

ажиллагааг түр зогсоох тухай заалт 

Энэ заалтыг хүчингүй болгох  Нэгэнт барьцааг үнэлэх ажлыг шийдвэр 

гүйцэтгэгчээс хараат бус үнэлгээчид 

шилжүүлсэн тул давж заалдах гомдол гаргах 

(улмаар шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа 

удааширдаг) тухай заалтыг ШШГХ-аас 

хасах саналтай.    Зүйл 44.2.9. 44 дүгээр зүйлийн 44.2.9 дэх 

хэсэг. (энэ заалт нь шийдвэр гүйцэтгэгчид 

1-д шүүх ажиллагааны явцад хөрөнгийн 

үнэлгээ хийх, 2-т өөрийн үзэмжээр 

хөрөнгийн үнэлгээчин томилох бүрэн 

эрхийг олгодог) 

Нэмэлт өөрчлөлтөөр:  

 Шийдвэр гүйцэтгэгч нь дахиж үнэлгээ 

хийхгүй болно, 

 Үүний оронд үнэлгээний ажлыг тусгай 

зөвшөөрөл бүхий үнэлгээчид 

шилжүүлж, хариуцуулна  

 

64 дүгээр зүйлийн 64.2 дахь хэсэг. 

64.2.Үнэ хаялцуулах дуудлага 

худалдаагаар худалдан борлуулах 

хөрөнгийг худалдах анхны үнийн санал нь 

шийдвэр гүйцэтгэгчийн хөрөнгийн 

үнэлгээ тогтоох тухай шийдвэрт зааснаас 

бага байж болохгүй. 

 64.2 дахь хэсгийг дараах байдлаар 

өөрчилнө:  

“Дуудлага худалдааны анхны үнэ хууль 

ѐсоор томилогдсон үнэлгээчний 

тогтоосон үнээс доогуур байж 

болохгүй.” 

 55 дугаар зүйл.Хөрөнгө үнэлэх  

(эдийн бус, үнэл метал, эрдэнийн чулуу, 

бүх төрлийн цуглуулга, түүх, соѐлын 

дурсгалт зүйл, талууд үнийг харилцан 

тохиролцож чадахгүй байгаа хөрөнгөөс 

бусад битүүмжлэгдсэн, барьцаалагдсан, 

хураагдсан хөрөнгийг шийдвэр гүйцэтгэгч 

бие даан үнэлэх эрх олгосон зүйл) 

 

55 дугаар зүйлийг дараах байдлаар 

өөрчлөх: 

 Шийдвэр гүйцэтгэгч дахин үнэлгээ 

хийхгүй, түүний оронд гагцхүү тусгай 

зөвшөөрөл бүхий үнэлгээчин энэ 

үүргийг гүйцэтгэнэ;  

 55.4 дэх хэсгийг хүчингүй болгоно 

(Үнэлгээ хийх журам тогтоосон),  

 55.6 дахь хэсгийг хүчингүй болгоно 

(зардал) 
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 55.7 дахь хэсгийг хүчингүй болгоно 

(шийдвэр гүйцэтгэгчийн тогтоосон 

үнэлгээнд гомдол гаргах эрх) 

78 дугаар зүйл.Төлбөр төлөгчийн бие даан 

худалдан борлуулаагүй хөрөнгийг төлбөрт 

суутган авах тухай хүсэлт гаргах 

78.2.Төлбөр авагч энэ хуулийн 78.1-д 

заасан санал гаргасан, төлбөр төлөгч энэ 

хуульд заасан хугацаанд хөрөнгөө бие 

даан борлуулаагүй бөгөөд хөрөнгийн 

үнэлгээний талаар гомдол гаргаагүй 

тохиолдолд хөрөнгийг шийдвэр 

гүйцэтгэгчийн үнэлгээ тогтоосон 

шийдвэрт заасан үнээр төлбөр авагчид 

төлбөрт суутган шилжүүлнэ. 

Шийдвэр гүйцэтгэгч үнэлгээ хийхгүй 

болж, түүний оронд энэхүү үүрэг тусгай 

зөвшөөрөл бүхий үнэлгээчинд шилжиж 

байгаатай холбогдуулан энэхүү зүйлийг 

үнэлгээчний тогтоосон үнэлгээний дагуу 

хөрөнгийн үнийг тогтооно гэсэн 

агуулгаар өөрчилнө. 

62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх хэсэг. 

Хөрөнгийн үнэлгээний талаар талуудаас 

гомдол гаргаагүй тохиолдолд төлбөр 

төлөгч энэ хуулийн 55.3-т заасан 

шийдвэрийг хүлээн авснаас хойш ажлын 3 

өдрийн дотор өөрийн хөрөнгийг уг 

шийдвэрт зааснаас багагүй үнээр бие даан 

худалдан борлуулах тухай санал гаргаж 

болно. 

Дээрх өөрчлөлттэй уялдуулан 62.1 дэх 

хэсгийг дараах байдлаар өөрчилнө: 

Хөрөнгийн үнэлгээний талаар талуудаас 

гомдол гаргаагүй тохиолдолд төлбөр 

төлөгч энэ хуулийн 55.3-т заасан 

шийдвэрийг хүлээн авснаас хойш ажлын 

3 өдрийн дотор өөрийн хөрөнгийг уг 

шийдвэрт зааснаас багагүй үнээр бие 

даан худалдан борлуулах тухай санал 

гаргаж болно. 

Хөрөнгийн үнэлгээтэй холбоотой гомдлыг 

ХҮТХ-ийн дагуу хөрөнгийн үнэлгээний 

мэргэжлийн байгууллагаар шийдвэрлүүлнэ. 

Ийнхүү гомдол гаргасан нь шийдвэр 

гүйцэтгэх ажиллагааг түдгэлзүүлэх үндэслэл 

болохгүй.  (i) Хөрөнгийн үнэлгээний 

мэргэжлийн байгууллага гомдлыг хянах, (ii) 

шийдвэр гүйцэтгэх, худалдан борлуулах 

ажиллагаануудыг нэгэн зэрэг явуулна.  

63 дугаар зүйлийн 63.4 дэх хэсэг.Иргэний 

шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны талууд 

хөрөнгийг албадан худалдан борлуулах 

шийдвэрийн талаар болон хөрөнгийн 

үнэлгээний талаар энэ хуулийн 55.7-д 

заасны дагуу шүүхэд гомдол гаргаж 

шийдвэрлүүлсэн бол тухайн асуудлаар 

хөрөнгө албадан худалдан борлуулах 

Дээрх өөрчлөлттэй уялдуулан 63.4 дэх 

хэсгээс гомдол гаргахтай холбоотой 

хэсгийг хасна. 
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ажиллагааны явцад шүүхэд дахин гомдол 

гаргах эрхгүй. 

44.3.Иргэний шийдвэр гүйцэтгэх 

ажиллагааны талууд шийдвэр 

гүйцэтгэгчийн явуулсан арга хэмжээ, 

түүний гаргасан шийдвэрийг 

зөвшөөрөөгүй тохиолдолд тухайн арга 

хэмжээг гүйцэтгэсэн өдрөөс хойш, энэ 

тухай мэдээгүй бол олж мэдсэн өдрөөс 

хойш 7 хоногийн дотор ахлах шийдвэр 

гүйцэтгэгчид гомдол гаргаж болно. 

 

 

Гомдол гаргах боломжийг бууруулах 

зорилгоор 44.3 дахь хэсгийг дараах 

байдлаар өөрчилнө: 

―44. 3 Иргэний шийдвэр гүйцэтгэх 

ажиллагааны талууд гагцхүү шийдвэр 

гүйцэтгэгчийн явуулсан арга хэмжээ,  

шийдвэр [энэхүү хуульд заасан журмыг 

илэрхий зөрчсөн] гэсэн үндэслэлээр 

тухайн арга хэмжээг гүйцэтгэсэн өдрөөс 

хойш, энэ тухай мэдээгүй бол олж мэдсэн 

өдрөөс хойш 7 хоногийн дотор ахлах 

шийдвэр гүйцэтгэгчид гомдол гаргаж 

болно‖. 

Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа нь төлбөр 

төлөгчийн өмчлөх эрхэд халддаг. Шийдвэр 

гүйцэтгэх ажиллагаа төлбөр төлөгчийн 

гомдлоор хязгаарлагдаж болохгүй. Санаатай 

буюу үндэслэлгүйгээр гомдол гаргах нь 

шүүх эрх мэдлийг хязгаарлаж, шүүхийн 

тогтолцоог гажуудуулж байна. Шийдвэр 

гүйцэтгэгчийн гаргадаг процессын хамгийн 

их алдаа нь мэдэгдэл гардуулах, хөрөнгө 

үнэлэхтэй холбоотой байна. 

Нэг талаас ажлын хэт ачаалал, нөгөө талаас 

шийдвэр гүйцэтгэгчийн бага цалин хөлснөөс 

улбаалан шийдвэр гүйцэтгэх алба чадварлаг, 

мэргэшсэн ажиллаж чадахгүй байна. Мөн 

ШШГ албаны хүний нөөц хурдан 

өөрчлөгддөг. Эдгээр хүчин зүйлсээс болж 

шийдвэр гүйцэтгэгчид дүрэм, журам зөрчих 

явдал гаргадаг. Иймд тэднийг зайлшгүй 

чадавхжуулах шаардлагатай байна. 

26 дугаар бүлэг. Биеийн хүч, тусгай 

хэрэгсэл, галт зэвсэг хэрэглэх үндэслэл, 

журам 

 ШШГХ-ийн 26 дугаар бүлгийг 

шинэчилж шийдвэр гүйцэтгэгч 

тээврийн хэрэгсэл, хүнд машин 

механизмыг шийдвэр гүйцэтгэх 

ажиллагаанд хэрэглэх боломжтой 

болгоно. 

 Тухайлбал, ―тээврийн хэрэгсэл, хүнд 

машин механизм‖ гэснийг ШШГХ-ийн 

290 дугаар зүйлд нэмж, шийдвэр 

гүйцэтгэгч тээврийн хэрэгсэл, хүнд 

машин механизм хэрэглэх эрхийг 

8 дугаар хэсэгт дурдсан жишээг харна уу. 

Жишээнд төлбөр төлөгч нь барьцааг ачааны 

машин, хүнд машин механизмаар тойруулан 

хашиж шийдвэр гүйцэтгэгчийн тухайн 

барьцааг хураах ажилд саад болсон тухай 

дурдсан байна. Хэдийгээр шийдвэр 

гүйцэтгэгч хөрөнгө барьцаалах, 

битүүмжлэх, хураах эрхтэй боловч 

шаардлагатай тохиолдолд хүнд машин, 

механизм ашиглах эрхгүйн улмаас заримдаа 

энэхүү эрхээ эдлэх боломжгүй болдог. 
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тогтооно.  

 Мөн, шинээр 294
1 
дүгээр зүйлийг 

дээрх хэрэгслийг ашиглах нөхцөл, 

зөвшөөрөл авах журам зэргийг тогтоох 

зорилгоор нэмнэ.  

26 дугаар бүлэг (Шийдвэр гүйцэтгэгч 

биеийн хүч, тусгай хэрэгсэл, галт зэвсэг 

хэрэглэх журам) 

 

 

294 дүгээр зүйл.Нэг бүрийн тусгай 

хэрэгсэл хэрэглэх 

294.1.Нэг бүрийн тусгай хэрэгслийг 

дараах тохиолдолд хэрэглэнэ: 

…… 

294.1.2.зэвсэглэсэн болон зэвсэг хэрэглэн 

эсэргүүцэж болзошгүй ялтан, хоригдлыг 

баривчлах; 

Шийдвэр гүйцэтгэгч ―нэг бүрийн‖ тусгай 

хэрэгсэл (гав, хүлэг, бороохой, нулимс 

асгаруулагч гэх мэт) хэрэглэх болох 

нөхцөлийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр:  

 294.1.2-т ―төлбөр төлөгч эсхүл 

барьцаалагч‖ гэж нэмэх; 

 ―294.1.8. хэрэв шийдвэр гүйцэтгэгчийн 

барьцаа буюу бусад хөрөнгө 

битүүмжлэх, барьцаалах, хураах, эсхүл 

худалдан борлуулах  ажиллагаанд 

төлбөр төлөгч буюу бусад этгээд хүч, 

эсхүл тусгай хэрэгсэл, галт зэвсэг 

ашиглан эсэргүүцэл үзүүлсэн бол‖ 

гэсэн шинэ заалт нэмэх; 

 ―271.1.16. энэ хуулийн 293.1 дэх хэсэгт 

заасан албадлагын хэрэгслийг хуульд 

заасан журам, шаардлагын дагуу 

хэрэглэнэ‖. 

48 дугаар зүйл. Бусдын орон байранд 

нэвтрэх, үзлэг, нэгжлэг хийх (шийдвэр 

гүйцэтгэгчид (i) орон байранд нэвтрэх, 

(ii) үзлэг хийх болон (iii) нэгжлэг хийх эрх 

олгосон) 

 

Одоогийн 48 дугаар зүйлийг дараах 3 

тусдаа зүйл болгож өөрчлөх:  

 Зүйл.48. Орон байранд нэвтрэх 

 Зүйл 48
1
. Үзлэг хийх 

 Зүйл 48
2
. Нэгжлэг хийх 

 

1-рт төлбөр төлөгчийн орон байр, хуулийн 

этгээдийн албан газарт нэвтрэх, 2-рт тухайн 

орон байранд үзлэг, нэгжлэг хийх журмыг 

тусад нь зохицуулах шаардлагатай. 

Одоогоор энэ хоѐр ажиллагааг ШШГХ-д нэг 

зүйлээр ерөнхий байдлаар зохицуулж байна. 

Иймд, төлбөр төлөгчийн орон байранд 

нэвтэрч, үзлэг, шаардлагатай бол нэгжлэг 

хийх, барьцаа болон хөрөнгө хураах эрхийг  
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шийдвэр гүйцэтгэгчид бүрэн олгохын тулд 

ШШГХ-ийн зохицуулалтыг дэлгэрүүлэх нь 

зүйтэй. 

 

Орон байранд нэвтрэх журмыг 

боловсруулахдаа төлбөр төлөгч хувь хүн, 

төлбөр төлөгч хуулийн этгээд гэж ялгах 

шаардлагатай. Энэ ялгамжтай 

зохицуулалтыг үзлэг, нэгжлэг хийх журамд 

мөн хийх хэрэгтэй.
67

 

44 дүгээр зүйл (Шийдвэр гүйцэтгэгчийн 

бүрэн эрх) 

 

44.2.11.төлбөр төлөгчийн эд хөрөнгө, 

түүний эрхийн бүртгэлийн талаар улсын 

бүртгэлийн байгууллагад хандах, 

лавлагаа, тодорхойлолт гаргуулах; 

 44.2.11 дэх заалтыг дараах байдлаар 

өөрчлөх:  

 

 ―44.2.11.[ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч нь] 

төлбөр төлөгчийн эд хөрөнгө, түүний 

эрхийн бүртгэлийн талаарх мэдээллийг 

Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 

9.9-д заасан журмын дагуу Дата 

Төвөөс дараах тохиолдлоос бусад 

тохиолдолд авах эрхтэй байна:   

o Хэрэв энгийн ажлын цагаар 

цахим хандалт хийх боломжгүй, 

цаасаар авах боломжтой бол; 

o Мэдээлэл, түүний нууцлал чанд 

хамгаалагдсан бол. 

  

Шийдвэр гүйцэтгэгчийн мэдээлэл олж авах, 

гаргуулах эрхээ бүрэн дүүрэн ашиглаж 

чадахгүй байна. Энэ эрхээ хэрэгжүүлэхийн 

тулд бусад этгээдийн адил улсын 

бүртгэлийн байгууллагад албан хүсэлт 

гаргах шаардлагатай болдог. Тэгвэл энэ нь 

шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа 

шуурхай байх гэсэн зарчимд үл нийцнэ.  

44 дүгээр зүйл (шийдвэр гүйцэтгэгчийн 31
2  

гэсэн шинэ зүйл нэмэх:  Мэдээлэл авах эрхийн нэгэн адил шийдвэр 

                                            

67
―Үзлэг‖, ―нэгжлэг‖-ийн хоорондын ялгаа Монголын шийдвэр гүйцэтгэлийн хууль тогтоомжид дараах байдлаар тусгагдсан: Орон байранд ―үзлэг‖ 

хийхдээ шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд ач холбогдолтой хөрөнгө, бусад нөхцөл байдлын ул мөрийг илрүүлэх зорилгоор хийдэг. ―Нэгжлэг‖ нь 

хөрөнгө буюу барьцаа хөрөнгө олох, хураан авах зорилгоор хийгддэг. 
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бүрэн эрх) 

44.2.13.төлбөр төлөгчийн банк, эрх бүхий 

хуулийн этгээд дэх мөнгөн хадгаламж, 

харилцах дансан дахь хөрөнгөөс суутгал 

хийх, дансны зарлагын гүйлгээг хаах, 

банк, эрх бүхий хуулийн этгээдэд данс 

нээх, эзэмших эрхэд хязгаарлалт тогтоох, 

эсхүл эзэмшиж байгаа дансны орлого, 

зарлагын гүйлгээнд хяналт тавих; 

 

―31
2
. Шийдвэр гүйцэтгэгчийн зааврыг 

мөрдөх арилжааны банкны үүрэг  

Арилжааны банк нь төлбөр төлөгчийн 

дансны хөдөлгөөнийг түр хаах (зогсоох), 

данснаас суутгал хийх, данс нээж, хаахыг 

хориглох, орлого, зардлагад шуурхай 

хяналт тавих чиглэлээр өгсөн шийдвэр 

гүйцэтгэгчийн хууль ѐсны зааврыг хүлээн 

авснаас хойш [] цагийн дотор мөрдөж 

эхлэх үүрэгтэй. Зааврыг банк ажлын бус 

цагаар авсан бол дараах өдрийн ажлын 

цагаар зааврыг биелүүлнэ‖. 

гүйцэтгэгчийн энэхүү эрх нь бүрэн 

хэрэгждэггүй. Төлбөр төлөгчийн дансны 

хөдөлгөөнийг түр хаахын (зогсоох) тулд 

шийдвэр гүйцэтгэгч эхлээд албан хүсэлт 

банкинд илгээдэг. Иймд шийдвэр 

гүйцэтгэгчийн төлбөр төлөгчийн дансны 

хөдөлгөөнийг түр хаах(зогсоох), орлого, 

зарлагыг хянах шийдвэрийг банк шуурхай 

дагаж мөрдөх үүргийг хуульд тусгах 

саналтай байна.  

14 дүгээр зүйл 

 (Мэдэгдэл хүргэх) 

14 дүгээр зүйлд дараах өөрчлөлт хийх:  

 

 14.4 дэх хэсгийг өөрчлөх:  

“14.4. шаардлагатай бол 14.1-д заасан 

мэдэгдлийг факс, телеграм болон цахим 

шуудангаар хүргэж болно.”  

 

 14.5-ыг шинээр нэмэх:  

“14.5 [эхний өгүүлбэр хэвээр байна]. 

Хуулийн этгээдэд мэдэгдэл өгөхдөө 

тухай хуулийн этгээдийн ажилтанд 

гардуулах бөгөөд мэдэгдэл хүргэсэн 

хуудсанд түүгээр гарын үсэг зуруулж, 

албан тушаал, хүлээн авсан өдөр, цагийг 

тэмдэглүүлнэ.” 

 

 14.7, 14.8, 14.9 дэх хэсэг нэмэх: 

“14.7. дараах тохиолдолд төлбөр төлөгч 

буюу төлбөр авагч, тэдний төлөөлөгч 

ШШГТХ-ын 14.4 дэх хэсэгт төлбөр авагчид 

мэдэгдэл хүргүүлэх журмыг заасан. Уг 

журамд мэдэгдлийг хэрхэн хүргэх, төлбөр 

авагч мэдэгдлийг ямар тохиолдолд хүлээн 

авсан гэж тооцох тухай тодорхой тусгаагүй 

байна. 
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мэдэгдлийг хүлээн авсан гэж үзнэ: 

14.7.1 холбогдох тал мэдэгдлийг 

хүлээж авахаас татгалзсан; 

14.7.2 хүлээн авагчийн хамгийн сүүлд 

мэдэгдэж байсан хаягаар мэдэгдлийг 

хүлээж авсан боловч холбогдох тал 

заасан газар хүрэлцэн очоогүй; 

14.7.3 төлбөр төлөгч буюу төлбөр 

авагчийн сүүлд мэдэгдэж байсан оршин 

суух хаягаар мэдэгдлийг илгээсэн, эсхүл 

мэдэгдлийг тэдний бичгээр шийдвэр 

гүйцэтгэгчид гаргаж өгсөн хаяг (цахим 

хаяг)-аар хүргэсэн, эсхүл төлбөр төлөгч, 

төлбөр авагчийн заасан бусад арга 

хэрэгслээр хүргэсэн боловч хүлээн 

аваагүй; 

14.7.4 тоон баримт бичгийн хэлбэрээр 

гаргасан, тоон гарын үсгээр 

баталгаажсан мэдэгдлийг төлбөр 

төлөгч буюу төлбөр авагчид мэдээллийн 

технологийн хэрэгслээр дамжуулан 

илгээсэн. 

14.8.Факс, телеграм, эсхүл электрон 

харилцааны бусад хэлбэрээр дамжуулсан 

аливаа мэдэгдлийг тийнхүү дамжуулсан 

өдөр хүргэсэн, хүлээн авсанд тооцно. Уг 

өдөр нь ажлын бус өдөр байсан, эсхүл 

мэдэгдлийг хүлээн авагчийн байгаа 

газарт ажлын өдрийн ердийн ажлын цаг 

дууссанаас хойш дамжуулсан бол 

тийнхүү дамжуулсан өдрийн дараагийн 

ажлын өдрийн ажлын цаг эхлэхэд хүлээн 
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авагчийн байгаа газарт хүргэсэн, хүлээн 

авсанд тооцно. 

14.9 Төлбөр төлөгч, төлбөр авагч, 

сэжигтэн өөртэй нь холбоо барих 

мэдээлэлд өөрчлөлт орсон бол шинэ 

хаягаа шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, 

шийдвэр гүйцэтгэгчид зохих ѐсоор 

бичгээр мэдэгдэх үүрэгтэй. Төлбөр 

төлөгч, төлбөр авагч, сэжигтэн энэ 

үүргээ биелүүлээгүй бөгөөд мэдэгдлийг 

түүний өмнөх хаягаар хүргэснийг 

мэдэгдлийг зохих ѐсоор хүргэсэнд 

тооцно. 

27.2.Ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч иргэний 

шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг бүхэлд нь, 

эсхүл хэсэгчлэн дараах үндэслэл, 

хугацаагаар түдгэлзүүлнэ: 

 27.2.5.энэ хуульд заасан үндэслэл, 

журмын дагуу иргэний шийдвэр гүйцэтгэх 

ажиллагааны талаар шүүхэд, эсхүл дээд 

шатны албан тушаалтанд гаргасан 

гомдлыг шүүх, эсхүл дээд шатны албан 

тушаалтан үндэслэлтэй гэж үзэн гомдлыг 

хянан шийдвэрлэх ажиллагааг эхлүүлсэн 

бол гомдлыг хянан шийдвэрлэх хүртэл; 

44.5.Шийдвэр гүйцэтгэгчийн явуулсан 

албадлагын арга хэмжээний талаар гомдол 

гаргасан нь тухайн иргэний шийдвэр 

гүйцэтгэх ажиллагааг зогсоох, 

түдгэлзүүлэх, эсхүл гүйцэтгэсэн арга 

хэмжээг цуцлах үндэслэл болохгүй. 

ШШГХ-ийн 27.2.5, 44.5 хоорондоо 

нийцэхгүй байна.  

 

27.2.5-ыг дараах байдлаар өөрчлөх 

саналтай байна: ―27.2.5. энэ хуульд 

заасан үндэслэл, журмын дагуу иргэний 

шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны талаар 

шүүхэд, эсхүл дээд шатны албан 

тушаалтанд гаргасан гомдлыг шүүх, 

эсхүл дээд шатны албан тушаалтан 

үндэслэлтэй гэж үзэн гомдлыг хянан 

шийдвэрлэх ажиллагааг эхлүүлсэн бол 

гомдлыг хянан шийдвэрлэх хүртэл.‖ 

 

 

ШШГХ-ийн 27.2.5 болон 44.5 дахь хэсгийн 

зөрчлийг арилгах үүднээс өөрчлөх санал 

оруулсан. 27.2.5 дахь заалт нь хэрэв 

шийдвэр гүйцэтгэгчийн ажиллагааны 

асуудлаар шүүх буюу ахлах шийдвэр 

гүйцэтгэгчид гомдол гаргасан бол шүүх, 

ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч тухайн 

ажиллагааг түдгэлзүүлэх боломж олгодог. 

Харин, 44.5 дахь хэсгийн дагуу шийдвэр 

гүйцэтгэгчийн явуулсан ажиллагааны талаар 

гомдол гаргах нь тухайн шийдвэр 

гүйцэтгэлийн ажиллагааг түдгэлзүүлэх 

үндэслэл болохгүй гэж заасан.  

Зөрчлийн тухай хууль 
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15.7 (шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд 

саад учруулсанд захиргааны хариуцлага 

ногдуулах) 

 

Удаа дараа үндэслэлгүй нэхэмжлэл, 

гомдол гаргасныг захиргааны зөрчил 

(зөрчил)-д тооцох тухай шинэ заалт 

нэмэх:  

―15.7.3.Хэргийн зохигч хянан шийдвэрлэх 

ажиллагаанд саад учруулах зорилгоор нэг 

хянан шийдвэрлэх ажиллагааны үеэр, 

эсхүл хоорондоо холбоотой хэд хэдэн 

хянан шийдвэрлэх ажиллагааны үеэр, 

мэдэгдэхүйц үндэслэлгүй, эсхүл худал 

нотлох баримтад үндэслэж удаа дараа 

нэхэмжлэл, гомдол гаргасан бол тухайн 

зохигч хувь хүн бол [] хэмжээний, хуулийн 

этгээд бол [] хэмжээний торгууль тус 

тус ногдуулна.‖   

 

Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх 

ажиллагааны зохигчдод удаа дараа, 

үндэслэлгүй гомдол гаргахгүй байх үүргийг 

хүлээлгэж шударга ѐсыг урвуугаар 

ашигласны төлөө ногдуулах хариуцлагыг ч 

мөн тусгах саналтай байна.  

15.2 (төрийн албан хаагчийн үйл 

ажиллагааг хүч хэрэглэхгүйгээр 

эсэргүүцсэн, эсхүл саад болсонд 

захиргааны хариуцлага ногдуулах 

зохицуулалт).  

Шийдвэр гүйцэтгэгч зэрэг төрийн албан 

хаагчийн шаардлагыг биелүүлээгүй буюу 

хүч хэрэглэхгүйгээр саад болсонд 

хүлээлгэх хариуцлагын дээд хэмжээг 

нэмэгдүүлэхийг санал болгож байна. 

Ялангуяа одоогийн мөнгөн торгуулийн 

хэмжээг 3 дахин нэмэгдүүлэх саналтай 

байна.  

 

 

Зөрчлийн тухай хуульд хуулийн этгээд, хувь 

хүнд харьцангуй бага торгууль 

ногдуулахаар заасан.(хамгийн ихдээ 1000 

орчим ам.доллар, хамгийн багадаа100 орчим 

ам.доллар).   

Практикт хүч хэрэглэхгүйгээр шийдвэр 

гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагаанд саад 

учруулах явдал байнга тохиолддог. 8 дахь 

хэсэгт заасан жишээг харна уу. Энэ 

тохиолдолд, төлбөр төлөгч барьцаа 

хөрөнгийг хүнд машин, механизмаар 

тойруулж хаах замаар шийдвэр 

гүйцэтгэгчийн барьцааг хураах ажиллагаанд 

саад учруулсан байна.  

Хөрөнгийн Үнэлгээний тухай хууль 

Хамаарах зохицуулалт байхгүй  Дараах шинэ заалтуудыг 26 дугаар Үнэлгээчний үнэлгээнд гаргасан аливаа 



Англи хэлнээс орчуулав (2018 оны 12 дугаар сар)  
Өмгөөллийн ХаанЛекс Партнерс ХХН   

Хуудас 48 of 114 

 

зүйлд нэмэх (Мэргэжлийн 

үнэлгээчдийн байгууллагын бүрэн 

эрх): 

26.1.9. мэргэшсэн үнэлгээчдийн 

жагсаалтыг тогтмол гаргах, шинэчлэх, 

26.1.10. [Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 

ерөнхий газраас томилсон] үнэлгээчний 

үнэлгээнд хянан шийдвэрлэх ажиллагаа 

болон шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны 

зохигч, оролцогчдын гаргасан гомдлыг 

хүлээн авч, хянах, 

26.2. Мэргэжлийн үнэлгээчдийн 

байгууллага нь 26.1.10-ын дагуу хүлээн 

авсан гомдлыг дараах журмын дагуу 

шийдвэрлэнэ:  

26.2.1. Гомдол гаргасны дараа 

мэргэжлийн үнэлгээчдийн байгууллага 

ШШГЕГ-т ажлын 3 өдрийн дотор 

гомдол хүлээж авснаа бичгээр 

мэдэгдэнэ, 

26.2.2. Гомдол хүлээж авснаас хойш 7 

хоногийн дотор мэргэжлийн 

үнэлгээчдийн байгууллагын дарга 

мэргэжлийн үнэлгээчдийн 

байгууллагын Мэргэжлийн Хорооны ... 

гишүүдээс бүрдсэн ажлын дэд хороо 

байгуулна. Дэд хороо нь гомдлыг 

хянаж, хэлэлцэх хурлын товыг 

тогтооно, 

26.2.3. Мэргэжлийн үнэлгээчдийн 

байгууллагын дарга ШШГЕГ-т дэд 

хороо байгуулагдсан тухай болон 

гомдлыг мэргэжлийн төвшинд хянан 

шийдвэрлэх боломжоор хангагдсан 

байгууллага, жишээлбэл мэргэшсэн 

үнэлгээчдийн холбоо, хүлээн авч 

шийдвэрлэх зүйтэй.  

 

Энд дурдсан зөвлөмж нь ганцхан шийдвэр 

гүйцэтгэх ажиллагааны явцад хийсэн 

үнэлгээчний үнэлгээнд гаргасан гомдлыг 

хянан шийдвэрлэх журмыг хөндсөн болно.  

 

Мэргэжлийн Хорооны дэргэдэх ажлын дэд 

хорооны шийдвэр эцсийнх байх нь нэн 

чухал юм. 

 

Сангийн яам ХҮТХ-ийг шинэчлэн 

боловсруулж буй. Сангийн яамны ажлын 

хэсэгтэй холбогдох. 
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хурлын товоо дээр заасантай ижил 

журмаар мэдэгдэнэ,  

26.2.4. Дэд хорооны гишүүн бүр ашиг 

сонирхлын зөрчилгүйгээ баталж, 

мэдэгдэлд гарын үсэг зурна,  

26.2.4. Хурлын өмнө дэд хорооны 

гишүүд гомдол гаргагчийн үндэслэл, 

нотлох баримтыг хэлэлцэх зорилгоор 

урьдчилсан хурал [зарлана][зарлаж 

болно],  

26.2.5. Дэд хорооны шийдвэр, хянан 

шийдвэрлэх ажиллагааны журмыг 

хурал болох өдөр дэд хорооны гишүүд 

гарын үсэг зурж баталгаажуулах 

бөгөөд хуулбарыг шийдвэр гарснаас 

хойш 3 хоногийн дотор ШШГЕГ-т 

хүргүүлнэ. 

26.2.6. Дэд хорооны шийдвэр эцсийнх 

байх бөгөөд түүнд гомдол гаргаж 

болохгүй.  

26.3. 26.1.10-т заасан журмаар гаргасан 

гомдлыг хянан шийдвэрлэх нарийвчилсан 

журмыг энэ хуульд нийцүүлэн 

мэргэжлийн үнэлгээчдийн байгууллага 

баталж, нийтэлнэ.  
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ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ. БАРЬЦААНЫ ЗҮЙЛЭЭС ШААРДЛАГАА ХАНГУУЛАХАД УЧИРЧ 

БУЙ БЭРХШЭЭЛ 

20. Барьцааны зүйлээс бусад энгийн нэхэмжлэгч нараас тэргүүн ээлжинд шаардлагаа 

хангуулах давуу эрх Монголд хэрэгжихгүй байна. Иргэний хуульд барьцаалагч нь бусад 

энгийн үүрэг гүйцэтгүүлэгчдээс тэргүүн ээлжинд барьцааны зүйлийн үнээс шаардлагаа 

хангуулах эрхтэй
68

 болохыг хуульчилсан. Гэвч энэхүү зарчмыг Иргэний хууль болон бусад 

хуульд бататгаагүй, харин ч зөрчилтэй заалтууд байна. Жишээ нь, хуулийн этгээд татан 

буугдах болон дампуурахад нэхэмжлэгч нарын нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангах дарааллыг 

Иргэний хуульд заасан. 

 

Тухайлбал, Иргэний хуульд нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангах дараах дарааллыг тогтоосон: 

1) бусдын амь нас, эрүүл мэндэд учруулсан гэм хорыг арилгуулах болон   шүүхийн 

шийдвэрээр гаргуулах бусад төлбөр; 

2) хэрэг гүйцэтгэгч буюу татан буулгах комисс, тэдгээртэй адилтгах бусад этгээдийн эрх, 

үүргийнхээ хүрээнд гүйцэтгэсэн үйл ажиллагааны зардал; 

3) дампуурлын үед хариуцагчийг дахин хөрөнгөжүүлэх явцад байгуулсан гэрээ, хэлцлийн 

дагуу гаргасан шаардлага; 

4) хадгаламжийн албан журмын даатгалын нөхөн төлбөр; 

5) хадгаламж эзэмшигчийн мөнгөн хөрөнгө; 

6) хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллагсдад төлөх хөдөлмөрийн хөлс; 

7) хууль тогтоомжид заасны дагуу бусад этгээдтэй хийх тооцоо
69

. 

Дээр дурдсанаас өөр хязгаарлалт тогтоогоогүй. Ийнхүү татан буугдаж байгаа хуулийн этгээдэд 

холбогдох шаардлагыг хангахдаа эхний дарааллын төлбөрийг бүрэн барагдуулсны дараа 

түүний дараагийн дарааллын төлбөрийн шаардлагыг хангах зарчмыг баримтална
70

. 

 

21. Барьцаалагчийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг дээр дурдсан дараалалд тусгаагүй. Энэ нь 

хариуцагч татан буугдах буюу дампуурахад түүний хөрөнгийг барьцаалсан барьцаалагчийн 

статусыг ойлгомжгүй байдалд хүргэдэг. Хөрөнгө барьцаалсан нэхэмжлэгчийг ямар ч 

барьцаагүй нэхэмжлэгчтэй адилтган үзсэн тохиолдол ч гарсан.  Жишээ нь, Зөвлөх нь 

дампуурлын хэрэгт барьцаалагч- гадаадын хуулийн этгээдийг төлөөлөн оролцсон юм. Шүүх уг 

барьцаалагчийн давуу эрхийг хүлээн зөвшөөрөхгүй, энгийн нэхэмжлэгчийн нэгэн адил авч 

үзсэн. Барьцаалагч Улсын дээд шүүх хүртэл заргалдсан хэдий ч барьцааны эрхээ хэрэгжүүлж 

чадаагүй. Хөрөнгө барьцаалсан барьцаалагч нь дампуурч байгаа компанийн хувьцаа эзэмшигч 

бөгөөд түүнтэй зээлийн гэрээ байгуулсан гэдэг шалтгаанаар шүүх барьцаалагчийн шаардлагаа 

хангуулах давуу эрхийг  үгүйсгэсэн.  

 

Үүнээс гадна ШШГТХ-д төлбөр төлөгч дампуурвал шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагааг 

түдгэлзүүлэхээр заасан.
71

  ШШГТХ болон бусад хуульд ийнхүү ажиллагааг түдгэлзүүлсэн ч 

                                            

68
 Иргэний хууль, 153.1 

69
 Иргэний хууль, 32.5 

70
 Иргэний хууль, 32.6. 
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барьцааны зүйлээс шаардлагаа хангуулах ажиллагааг  үргэлжлүүлэх зохицуулалтыг заагаагүй. 

Иймээс шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг түдгэлзүүлснээр барьцааны зүйлээс шаардлагаа 

хангуулах ажиллагаа мөн түдгэлзэнэ гэсэн бланкет зохицуулалттай гэж тайлбарлагдана.  

Үүнтэй нэгэн адил Дампуурлын тухай хуульд хөрөнгө барьцаалсан барьцаалагчийн статус, 

барьцааны зүйлтэй холбоотой нэхэмжлэлийн талаар ямар нэг зохицуулалт байхгүй. 

Дампуурлын хэрэг үүсгэхэд хариуцагчийн өмчлөлд байсан өмчлөлийн зүйлс, тэдгээрээс бий 

болох ашиг, орлогыг хариуцагчийн хуваарилагдах эд хөрөнгөд хамруулдаг.
72

 Дампуурлын 

тухай хуульд барьцааны зүйлийг нэхэмжлэгч нарын нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангах 

хуваарилагдах хөрөнгөнөөс тусгаарлаж, барьцаалагчийн шаардлагыг тэргүүн ээлжинд хангах 

талаар заагаагүй. Эдгээр нь барьцаалагчийн шаардлагаа тэргүүн ээлжинд хангуулах эрхийг 

тодорхойгүй болгож, тэргүүн ээлжинд шаардлагаа хангуулах практикийг тогтоохгүй байна.  

 

22. Хуулиар барьцааны зүйлээс шүүхээс гадуур шаардлагаа хангуулах боломжийг ерөнхийд 

нь зөвшөөрсөн.  Иргэний хуулийн 174.4-т ипотекийн зүйлийг шүүхийн бус журмаар худалдан 

борлуулах журмыг хуулиар тогтоохоор заасан
73

. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай 

хуулийн 11.2-т талууд гэрээгээр тохиролцсон бол барьцааны зүйлээс шаардлагыг шүүхээс 

гадуур хангаж болно
74

 гэж заасан. Шүүхээс гадуур шаардлага хангахдаа барьцааны зүйлийг (a) 

дуудлага худалдаагаар худалдах; (b) шууд худалдах замаар борлуулна
75

. Манай улсын хуулиар 

барьцааны зүйлээс шүүхээс гадуур шаардлагаа хангуулахыг зарчмын хувьд: (a) газар; (b) түүх, 

соѐлын дурсгалт зүйлээс бусад  зүйлийн хувьд зөвшөөрсөн.
 76

 

 

23. Холбогдох хуульд нарийвчилсан тодорхой зохицуулалт байхгүйгээс барьцааны зүйлээс 

шүүхээс гадуур шаардлагаа хангуулах практик хязгаарлагдмал байна. Барьцааны зүйлээс 

шүүхээс гадуур шаардлагаа хангуулах журам хуульд тусгагдаагүй. Жишээ нь, Монголын 

хуульд шууд худалдах хувилбар тусгагдсан.
77

 Гэхдээ хэрхэн шууд худалдах вэ гэдэг журам 

хуульд байхгүй. Талууд буюу үүрэг гүйцэтгэгч, барьцаалагч нарын хооронд байгуулсан 

гэрээнд шууд худалдах журам процедурыг заана гэжээ.
78

 Үүнээс гадна барьцааны зүйлээс 

шүүхээс гадуур шаардлагаа хангуулбал шүүхэд давж заалдах нь чөлөөтэй (Монголын хуулиар 

энэ эрх хязгаарлагддаггүй). Хуулийн иймэрхүү тодорхой бус байдал болон барьцааны зүйлээс 

шүүхээс гадуур шаардлагаа хангуулах явцад, үүргээ зөрчихөөс өмнө, зөрчсөний дараа хэдийд 

ч шүүхэд давж заалдах эрсдэл нь шууд худалдах аргыг сонгох явдлыг хязгаарладаг. 

 

Хэдийгээр шууд худалдах боломжийг хуульд заасан ч банкууд ихэвчлэн дуудлага 

худалдаагаар худалдах, бүр цаашилбал барьцааны зүйлээс шүүхийн журмаар шаардлагаа 

хангуулахаар сонгодог (дуудлага худалдааны аргыг сонгосон байлаа ч монголын нөхцөлд 
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цаашид шүүх оролцох нь бараг тодорхой)
79

. Өөрөөр хэлбэл, шүүхийн журмаар шаардлагаа 

хангуулна гэдэг нь дуудлага худалдаагаар төгсөнө гэсэн үг.  

 

Өөр нэг жишээ бол ҮХЭХБТХ-д заасан ―барьцаалбар‖ буюу англиар утгачилбал ―барьцаалсны 

нотолгоо‖-ын тухай зохицуулсан. Барьцаалбар нь  (i) барьцааны эрхийг гэрчилсэн, (ii) шүүхээс 

гадуур, барьцааны эрхийнх нь хамт авлагыг худалдах, шилжүүлэхэд үйлчлэх зөвшөөрлийн 

үнэт цаас-хэрэгсэл юм. Гэвч дээр дурдсан  шиг бусад хуулиудад тодорхой тусгагдаагүй, 

практик тогтоогүй учраас ихэнх тохиолдолд банкууд ѐс төдий барьцаалбар үйлдүүлж байна.  

 

24. Дуудлага худалдаатай холбоотой харилцааг гурван хуульд тусгасан байгаа ч ихэнх 

зохицуулалт харилцан зөрчилтэй, эсхүл тодорхой бус байна.  Гурван гол хуульд хийсэн 

анализыг энэхүү Тайланд хавсаргав. Одоогоор онлайн дуудлага худалдааг Монголын хуульд 

зөвшөөрөөгүй, бүх дуудлага худалдааг биечлэн зохион байгуулж байна. Шүүхийн журмаар 

явуулах дуудлага худалдааг Иргэний хуулиар зохицуулж байна. Дуудлага худалдааг хоѐр үе 

шаттайгаар зохион байгуулдаг. Шүүхээс томилогдсон этгээд, эсхүл шийдвэр гүйцэтгэгч  

шүүхийн шийдвэр гарснаас хойш 30 хоногийн дотор дуудлага худалдаа явуулна. Уг этгээд 

дуудлага худалдаа болохоос 14-өөс доошгүй хоногийн өмнө дуудлага худалдаа болох тухай 

олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлнэ. Хэрэв дуудлага худалдаанд нэг ч этгээд 

дуудлага худалдааны анхны үнээс дээгүүр үнэ санал болгоогүй, эсхүл нэг ч этгээд оролцоогүй, 

эсхүл нэг этгээд оролцсон бол анхны дуудлага худалдаа болсон өдрөөс хойш 30 хоногийн 

дотор хоѐр дахь дуудлага худалдааг явуулна. Хоѐр дахь дуудлага худалдааны талаар дээр 

дурдсан журмаар мэдээлнэ. Дуудлага худалдааны анхны үнийг үүрэг гүйцэтгэгч, үүрэг 

гүйцэтгүүлэгч, барьцааны зүйлийн өмчлөгч харилцан тохиролцож тогтооно. Хэрэв 

тохиролцоонд хүрээгүй бол дуудлага худалдааны анхны үнийг үнэлгээчний тогтоосон зах 

зээлийн үнийн 70 хувиар тогтооно. Үнэлгээчнийг шийдвэр гүйцэтгэгч томилно. Хоѐр дахь 

дуудлага худалдааны анхны үнийг талууд тохиролцож, эсхүл үнэлгээчний тогтоосон зах 

зээлийн үнийн 50 хувиар тогтооно. ШШГТХ-д анхны дуудлага худалдаагаар худалдагдаагүй 

барьцааны зүйлийг үүрэг гүйцэтгүүлэгч буюу барьцаалагч үүргийн гүйцэтгэлд тооцож авах 

эрхтэй (үүрэг хүлээлгээгүй) гэж заасан. Гэтэл ҮХЭХБТХ-д үүнтэй зөрчилтэйгээр ―хэрэв 

барьцаалагч эрх (үүргийн гүйцэтгэлд тооцож авах)-ээ хэрэгжүүлээгүй бол барьцааны эрх 

дуусгавар болно‖ гэжээ. Энэ нь ямар ч тохиолдолд үүрэг гүйцэтгүүлэгч буюу барьцаалагч 

барьцааны зүйлийг үүргийн гүйцэтгэлд тооцож авахаас өөр аргагүйд хүргэж байна.  

 

Монголын гурван хуульд шүүхийн журмаар дуудлага худалдаа явуулах талаар тусгасан хэдий 

ч шүүхээс гадуур дуудлага худалдаа явуулах журам, тавигдах шаардлагыг хангалттай 

зохицуулаагүй. Тийм ч учраас практикт өргөн хэрэглэгддэггүй. Түүнээс гадна ҮХЭХБТХ-д 

барьцааны зүйлээс шаардлага хангуулах ажиллагааг гэрээнд заасны дагуу барьцаалагч болон 

барьцаалуулагчийн тохиролцож томилсон үл хөдлөх эд хөрөнгийн зуучлагч зохион байгуулах 

бөгөөд шүүхийн журмаар шийдвэр гүйцэтгэгчийн явуулдаг дуудлага худалдаатай ижил 

журмаар нийтийн дуудлага худалдаагаар барьцааны зүйлийг борлуулахаар хуульчилсан, 

өөрөөр хэлбэл, шууд худалдах асуудлыг орхигдуулсан. ҮХЭХБТХ-д дуудлага худалдааны 

үнийн талаар Иргэний хуульд зааснаас зарим ялгаатай байдлаар зохицуулсан. Дуудлага 
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худалдааны анхны үнийг талууд тохиролцож тогтооно. Хэрэв тохиролцоонд хүрээгүй бол 

дуудлага худалдааны анхны үнийг үнэлгээчний тогтоосон зах зээлийн үнийн 70 хувиар 

тогтооно. Хэрэв анхны дуудлага худалдаа амжилтгүй болсон бол барьцаалагч, барьцаалуулагч 

гэрээ байгуулж, барьцааны зүйлийг анхны дуудлага худалдааны анхны үнээр үүргийн 

гүйцэтгэлд тооцож барьцаалагч авч болно. Барьцаалагч болон барьцаалуулагч уг 

тохиролцоонд хүрээгүй бол анхны дуудлага худалдаанаас хойш 30 хоногийн дотор хоѐр дахь 

дуудлага худалдааг явуулна. Хоѐр дахь дуудлага худалдааны анхны үнийг талууд тохиролцож 

тогтооно, тийнхүү тохиролцоогүй бол, үнэлгээчний тогтоосон зах зээлийн үнийн 50 хувиар 

тогтооно. Хоѐр дахь дуудлага худалдаа болоогүй, хэн ч оролцоогүй, эсхүл хоѐр дахь дуудлага 

худалдааны анхны үнэд нийцэх үнэ санал болгоогүй бол барьцаалагч анхны дуудлага 

худалдааны үнийг 40 хүртэл хувиар бууруулан барьцааны зүйлийг үүргийн гүйцэтгэлд тооцож 

авах эрхтэй.    

Өмнө нь ШШГТХ-иар шийдвэр гүйцэтгэгч нь гүйцэтгэсэн дүнгийн 10 хүртэл хувиар тооцож 

урамшуулал авах эрхтэй байсан. Гэвч хууль шинэчлэгдсэнээр ийм урамшуулал олгохоо 

больсон.   
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Зөвлөмж  

Одоогийн зохицуулалт Санал болгож буй өөрчлөлт Тайлбар 

Иргэний хууль 

32 дугаар зүйл. Хуулийн этгээдийг татан буулгах 

32.5.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол татан буугдаж 

байгаа хуулийн этгээдэд холбогдох шаардлагыг 

дараах дарааллаар хангана: 

 бусдын амь нас, эрүүл мэндэд учруулсан гэм 

хорыг арилгуулах болон шүүхийн шийдвэрээр 

гаргуулах бусад төлбөр; 

 хэрэг гүйцэтгэгч буюу татан буулгах комисс, 

тэдгээртэй адилтгах бусад этгээдийн эрх, 

үүргийнхээ хүрээнд гүйцэтгэсэн үйл 

ажиллагааны зардал; 

 дампуурлын үед хариуцагчийг дахин 

хөрөнгөжүүлэх явцад байгуулсан гэрээ, 

хэлцлийн дагуу гаргасан шаардлага; 

 хадгаламжийн албан журмын даатгалын 

нөхөн төлбөр; 

 хадгаламж эзэмшигчийн мөнгөн хөрөнгө; 

 хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллагсдад төлөх 

хөдөлмөрийн хөлс; 

 хууль тогтоомжид заасны дагуу бусад 

этгээдтэй хийх тооцоо. 

Иргэний хуулийн 32.5 дахь хэсэгт дор дурдсан 

агуулгатай өгүүлбэр нэмэх: ―татан буугдаж байгаа 

хуулийн этгээдэд холбогдох шаардлагыг хангах дээр 

дурдсан дараалал нь хүчин төгөлдөр барьцааны 

гэрээний зүйлд хамаарахгүй бөгөөд энэ хуулийн 

153.1-д зааснаар барьцаалагч тэргүүн ээлжинд 

шаардлагаа хангуулах давуу эрхтэй.” 

 

 

 

 

 

 

Иргэний хуулийн 35.2-т хуулийн 

этгээд татан буугдахад 

нэхэмжлэгчдийн шаардлагыг 

хангах хөрөнгөөс барьцааны 

шаардлага, барьцааны зүйлийг 

тусгаарлаагүй.  Энэ нь 

ойлгомжгүй байдал үүсгэсэн 

төдийгүй дампуурлын болон 

татан буулгах ажиллагааны явцад 

барьцаалагчийн эрхийг зөрчиж 

байна. Иймд санал болгож буй 

өөрчлөлт нь Иргэний хуулийн 

32.5-д дурдсан нэхэмжлэлийн 

шаардлагыг хангах дараалал нь 

шаардлагаа тэргүүн ээлжинд 

хангуулах барьцаалагчийн эрх 

(Иргэний хуулийн 153.1)-ийг 

хөндөхгүй бөгөөд барьцаалагч 

барьцааны зүйлээс тэргүүн 

ээлжинд шаардлагаа хангуулна 

гэдгийг ойлгомжтой тодорхой 

болгох юм. 
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Одоогийн зохицуулалт Санал болгож буй өөрчлөлт Тайлбар 

175 дугаар зүйл. Шүүхийн шийдвэрийн үндсэн 

дээр барьцааны зүйлийг албадан худалдах 

175.1.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол энэ хуулийн 

174 дүгээр зүйлд заасны дагуу шаардлага 

гаргасан боловч үүрэг гүйцэтгэгч үүргээ 

гүйцэтгээгүй буюу зохих ѐсоор гүйцэтгээгүй 

тохиолдолд үүрэг гүйцэтгүүлэгчийн хүсэлтийг 

үндэслэн ипотекийн зүйл болох үл хөдлөх эд 

хөрөнгийг шүүхийн шийдвэрийн дагуу албадан 

худалдана. 

175.2.Үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөгч, үүрэг 

гүйцэтгүүлэгчийн хамтран гаргасан өргөдөл, 

тухайн зүйлийн талаар эд хөрөнгийн эрх бүхий 

талуудын саналыг харгалзан үл хөдлөх эд 

хөрөнгийг худалдах өөр хэлбэрийг шүүх тогтоож 

болно. 

175.3.Үүрэг гүйцэтгүүлэгч, үүрэг гүйцэтгэгч, 

өмчлөгч дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй. 

175.4.Үл хөдлөх эд хөрөнгийг дуудлага 

худалдаагаар худалдах шийдвэр гарснаар үүрэг 

гүйцэтгэгч уг эд хөрөнгийн үр шимийг өөртөө 

үлдээх эрхээ алдана. 

175.5.Үүрэг гүйцэтгэгч ипотекийн зүйл болох 

байшин, эсхүл түүний тодорхой хэсэгт өөрөө 

буюу гэр бүлийн гишүүдийн хамт оршин сууж 

байгаа бол ипотекийн зүйлийг албадан худалдах 

тухай шүүхийн шийдвэр гарсан үеэс хөлслөгч 

болж, үүрэг гүйцэтгүүлэгчид орон сууц 

Иргэний хуулийн 175 дугаар зүйлд дор дурдсан 

өөрчлөлт оруулах: 

 Иргэний хуулийн 175.1-ийг ―Барьцааны зүйл 

болох үл хөдлөх эд хөрөнгийн албадан 

дуудлага худалдааг  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн 

барьцааны тухай хуульд заасан журмаар 

явуулна” гэж өөрчлөн найруулах 

 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай 

хуулийг боловсронгуй болгон, Иргэний 

хуулийн 175.2-175.7 дахь хэсгийг хасах. 

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн 

дуудлага худалдааны талаарх 

Иргэний хууль болон 

ШШГтХуулийн зохицуулалтууд 

хоорондоо зөрчилтэй. Жишээ нь, 

ИХ-ийн 175.2-т үл хөдлөх эд 

хөрөнгийг худалдах өөр 

хэлбэрийг шүүх тогтоож 

болохоор заасан. Энэ нь шийдвэр 

гүйцэтгэгчийн бүрэн эрхэд шүүх 

оролцохыг зөвшөөрснөөс гадна 

ойлгомжгүй байдлыг үүсгэж 

байна. Иймд ИХ-ийн 175 дугаар 

зүйлийг ойлгомжтой болгон  

өөрчлөхийг зөвлөж байна. 

Түүнчлэн дуудлага худалдааг 30 

хоногийн дотор явуулахаар 

заасан ИХ-ийн 175.6 нь 2 сарын 

дотор явуулах ШШГтХ-ийн 63.1-

тэй зөрчилдөж байна. Шийдвэр 

гүйцэтгэгч албадан дуудлага 

худалдааг зөвхөн шүүхийн 

шийдвэрээр явуулахаар заасан  

нь эдгээр зохицуулалтын бас нэг 

зөрчил юм.  

Эцэст нь дурдахад, материаллаг 

эрх зүйн томоохон жишээ 

болохын хувьд Иргэний хуулиар  

процессын шинжтэй харилцааг 

зохицуулах нь зохимжгүй гэж 

Зөвлөх үзсэн. 
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хөлсөлсний хөлсийг, тухайн үеийн ханшаар 

төлөх үүрэгтэй. 

175.6.Дуудлага худалдаа явуулахаар шүүхээс 

томилогдсон этгээд, дуудлага худалдааг 

шүүхийн шийдвэр гарсан өдрөөс хойш 30 

хоногийн дотор явуулна. 

175.7.Дуудлага худалдаа явуулахаар шүүхээс 

томилогдсон этгээд дуудлага худалдаа эхлэхээс 

14 хоногийн өмнө хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр 

нийтэд мэдээлнэ. 

 

176 дугаар зүйл. Дуудлага худалдааг зогсоох, 

түр хойшлуулах 
 176.1. Дуудлага худалдааг Үл хөдлөх эд 

хөрөнгийн барьцааны тухай хуульд заасан 

журмаар зогсоох буюу түр хойшлуулна.гэж 

өөрчлөх 

 ИХ-ийн 176 дугаар зүйлийн бусад хэсгийг 

хасах. 
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177 дугаар зүйл. Дуудлага худалдаа явуулах 

үеийн үнэ 

177.1.Дуудлага худалдаагаар худалдах үл хөдлөх 

эд хөрөнгийн санал болгох доод үнийг дуудлага 

худалдаа явуулахаас өмнө үүрэг гүйцэтгэгч, 

үүрэг гүйцэтгүүлэгч, өмчлөгч харилцан 

тохиролцож тогтоосон үнийн, хэрэв 

тохиролцоогүй бол үнэлгээчний тогтоосон зах 

зээлийн үнийн 70 хувиар тооцон тогтооно. 

Үнэлгээчнийг дуудлага худалдаа явуулах эрх 

бүхий этгээд томилно. 

177.2.Анхны дуудлага худалдаагаар санал 

болгосон үнэд хүрэх санал гараагүй буюу 

дуудлага худалдаанд хэн ч оролцоогүй бол хоѐр 

дахь дуудлага худалдааг явуулна. 

177.3.Хоѐр дахь дуудлага худалдааг эхний 

дуудлага худалдаа явуулснаас хойш 30 хоногийн 

дотор явуулна. Дуудлага худалдааг хоѐр дахь 

удаа явуулж байгаа тухай хуульд заасан журмаар 

нийтэд мэдээлнэ. 

177.4.Хоѐр дахь дуудлага худалдааны доод 

үнийг харилцан тохиролцож тогтоосон, эсхүл 

үнэлгээчний тогтоосон зах зээлийн үнийн 50 

хувиар тооцон тогтооно. 

177.5.Дуудлага худалдаатай холбогдсон зардлыг 

үүрэг гүйцэтгэгч хариуцна. 

 ИХ-ийн 177.1 дэх хэсгийг  дор дурдсанаар 

өөрчлөн найруулах: ―177.1. Дуудлага 

худалдааны үнийг Үл хөдлөх эд хөрөнгийн 

барьцааны тухай хуульд заасан журмаар 

тодорхойлно” 

 ИХ-ийн 177 дугаар зүйлийн бусад хэсгийг 

хасах. 

 

ХҮТХ-ийн 9-р зүйлд зааснаар 

хөрөнгийн үнэлгээг тусгай 

зөвшөөрөл бүхий мэргэшсэн 

үнэлгээчин тодорхойлдог.Иймд 

ИХ-ийн 177.1 дэх хэсгийг энэ 

хуульд нийцүүлэхийг санал 

болгож байна. Түүнчлэн ИХ-ийн 

177.1-д үл хөдлөх эд хөрөнгийн 

анхны дуудлага худалдааны доод 

үнийг 70 хувиар тогтоосон нь 

барьцаалагчийн эрхийг дордуулж 

байна. Иймд үнийг талуудын 

харилцан тохиролцсоноор, тийм 

тохиролцоо байхгүй бол 

хөндлөнгийн үнэлгээчин 

тогтоодог байхыг санал болгож 

байгаа юм. 
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451 дүгээр зүйл. Банк, зээлийн үйл ажиллагаа 

эрхлэх эрх бүхий хуулийн этгээдээс зээл олгох 

гэрээ 

451.3. Банк, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх 

бүхий хуулийн этгээдээс олгох зээлийн үйл 

ажиллагааг хуулиар зохицуулна. 

 ИХ-ийн 451.3 дахь хэсгийг дор дурдсанаар 

өөрчлөн найруулах: 

“453.1. Хэрэглээний болон арилжааны зээлийн үйл 

ажиллагааг хуулиар зохицуулна.” 

Энэ нь хэрэглээний болон 

арилжааны зээлийн 

ялгаатай/онцлог  зохицуулалтыг 

бий болгох зорилготой. Одоогоор 

Монголын хуулиудад ялгаатай 

зохицуулалт байхгүй. 

Дампуурлын тухай хууль 

17.1. Дампуурлын хэрэг үүсгэхэд хариуцагчийн 

өмчлөлд байсан буюу түүнийг татан буулгаж 

улсын бүртгэлээс хасах хүртэлх хугацаанд 

шинээр бий болсон өмчлөлийн зүйлс, тэдгээрээс 

бий болох ашиг, орлогыг хариуцагчийн 

хуваарилагдах эд хөрөнгөд хамруулна. 

21.1.Дампуурлын хэрэг үүсгэснээр 

нэхэмжлэгчдийн тэгш эрхийг хангах үүднээс 

дараах үйл ажиллагааг түдгэлзүүлнэ: 

21.1.1.хариуцагчийн хуваарилагдах эд хөрөнгөөс 

төлбөр гаргуулах, үйлчилгээ үзүүлэх; 

Дампуурлын тухай хуулийн 35.5-д дор дурдсан 

агуулгатай өгүүлбэр нэмэх: “Иргэний хуулийн 153.1-

д заасан барьцаалагчийн тэргүүн ээлжинд  

шаардлагаа хангуулах давуу эрхийг энэ хуулиар 

дордуулах буюу хөндөхийг хориглоно”.  

Иргэний хуулийн нэгэн адил 

Дампуурлын тухай хуульд 

барьцааны шаардлага, барьцааны 

зүйлийг хариуцагчийн 

хуваарилагдах эд хөрөнгөнөөс 

тусгаарлаагүй. Үүнээс 

шалтгаалан Дампуурлын хуулийг 

өөр өөрөөр тайлбарлах, бүр  

шүүх буруу хэрэглэх явдал 

гардаг. Иймд  шаардлагаа 

тэргүүн ээлжинд хангуулах 

барьцаалагчийн эрх (Иргэний 

хуулийн 153.1)-ийг хөндөхгүй  

болохыг Дампуурлын тухай 

хууль, ялангуяа уг хуулийн 17.1, 

21.1-ийг хэрэгжүүлэхдээ 

ойлгомжтой тодорхойлох 

шаардлагатай. 

Үл хөдлөх хөрөнгийн барьцааны тухай хууль /Банк, эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж, төлбөр тооцоо, зээлийн үйл 

ажиллагааны тухай хууль 

ҮХЭХБТХ: 

11.2 дүгээр зүйл. ―Хуульд заасан бөгөөд талууд 

 ҮХЭХБтХ болон БЭББМХТТЗҮАтХ-д дараах 

зохицуулалтыг нэмэх: 

 Барьцааны зүйлээс шүүхээс гадуур шаардлагаа 

Барьцаалбар гэдэг механизмыг 

илүү тодорхой болгож, 

зөвшөөрлийн санхүүгийн 

хэрэгсэл  болохыг тодотгож, өр, 
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гэрээгээр тохиролцсон бол барьцааны зүйлээс 

шаардлагыг шүүхээс гадуур хангаж болно‖. 

14.2 дугаар зүйл ―Хуульд заасан тохиолдолд 

барьцаалбар үйлдэнэ‖. 

БЭББМХТТЗҮАтХ: 

29.5 дугаар зүйл. ―үл хөдлөх эд хөрөнгийн 

барьцааны гэрээ байгуулсан тохиолдолд зээлдэгч 

[банк болон бусад эрх бүхий байгууллага] 

ҮХХБТХ-д заасан журмаар барьцаалбар үйлдэж 

болно‖. 

29.6 дугаар зүйл. ―[банк болон бусад эрх бүхий 

байгууллага] үүргийн гүйцэтгэлийг 

барьцаалбараар гэрчилсэн тохиолдолд 

барьцааны зүйлийг хуульд заасны дагуу шүүхээс 

гадуур худалдаж болно.‖ 

хангуулах ганц эх сурвалж нь ҮХЭХБтХууль 

болохыг тодорхойлох 

 ‖барьцаалбар‖ нь зөвхөн банк болон эрх бүхий 

санхүүгийн байгууллагад зориулсан зөвшөөрлийн 

санхүүгийн хэрэгсэл гэдгийг концепцийн хувьд 

баталгаажуулах, үүнд ҮХЭХБтХ-ийн 14.2-т 

―Барьцаалбарыг зөвхөн банк, эрх бүхий 

санхүүгийн байгууллагад гаргаж өгнө‖ гэж нэмэх. 

 ҮХЭХБтХ-д заасан барьцаалбар бүхий банк, эрх 

бүхий хуулийн этгээд нь барьцааны зүйлээс 

шүүхээс гадуур шаардлагаа хангуулна 

 БЭББМХТТЗҮАтХ-д давхардаж байгаа болон 

зөрчилтэй заалтуудыг хасах зэргээр холбогдох 

өөрчлөлт оруулах 

түүний дотор чанаргүй зээлийг 

оролцуулан барьцааны зүйлээс 

шүүхээс гадуур шаардлагаа 

хангуулах явдлыг хангах түүний 

анхдагч зорилгод нийцүүлж, 

хэрэгжилтийг дэмжих юм.  

БЭББМХТТЗҮАтХ: 

20 дугаар зүйл. Банк, зээлийн үйл ажиллагаа 

эрхлэх эрх бүхий хуулийн этгээдээс зээл олгох 

 Дараах шинэ хэсэг нэмэх: 

20.2. Хувь хүнд түүний болон гэр бүлийн хэрэглээнд 

зориулан олгож буй арилжааны бус зорилготой 

зээлийг хэрэглээний зээл гэнэ. 

20.3.Хэрэглээний зээлтэй холбоотой харилцааг 

хуулиар зохицуулна. 

 

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай хууль 

42 дугаар зүйл. Барьцаалуулагчид мэдэгдэл 

хүргүүлэх 
 ҮХЭХБтХ-ийн 42 дугаар зүйлийн 42.4 дэх 

хэсгийг дор дурдсанаар өөрчлөн найруулах: 

“42.4.Шаардлагатай бол энэ хуулийн 42.1-д дурдсан 

мэдэгдлийг факс, телеграм болон цахим шуудангаар 

ҮХЭХБтХ-д барьцаалагч нь : (a) 

барьцаалуулагчид мэдэгдэл өгөх 

үүрэг хүлээлгэж; (b) 

барьцаалуулагч мэдэгдлийн 

дагуу төлбөрөө хийгээгүй бол 
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хүргүүлж болно”. 

 ҮХЭХБтХ-ийн 42 дугаар зүйлд дор дурдсан 

агуулгатай 42.5 дахь хэсэг нэмэх: 

“42.5.Хуулийн этгээдэд хаягласан мэдэгдлийг 

тухайн хуулийн этгээдийн ажилтан хүлээн авч, 

гарын үсгээ зурах ба түүний албан тушаал, хүлээн 

авсан огноо, цагийг тодорхой тэмдэглэнэ”. 

 ҮХЭХБтХ-д дор дурдсан агуулгатай 42.6, 

42.7, 42.8 дахь хэсэг нэмэх: 

“42.6.   Дор дурдсан тохиолдолд  барьцаалуулагч 

болон бусад холбогдох этгээдэд мэдэгдлийг хүргэсэн 

гэж үзнэ: 

 42.6.1. барьцаалуулагч болон бусад холбогдох 

этгээд мэдэгдлийг хүлээн авахаас татгалзсан; 

 42.6.2. өмнө нь өгсөн хаягаар мэдэгдлийг 

хүргэсэн боловч барьцаалуулагч болон бусад 

холбогдох этгээд зохих байгууллагад, эсхүл үйл 

ажиллагаанд хүрэлцэн ирээгүй; 

 42.6.3. мэдэгдлийг барьцаалуулагч болон 

бусад холбогдох этгээдийн хамгийн сүүлд оршин 

сууж байсан хаягаар, эсхүл түүний барьцаалагчид 

бичгээр  өгсөн хаягаар (түүний дотор цахим 

шуудангаар), эсхүл барьцаалуулагч болон бусад 

холбогдох этгээдийн өөрийнх нь хүссэн бусад 

хэрэгслээр хүргүүлсэн боловч хүлээн аваагүй; 

барьцаалагч шүүхэд хандахаар 

заасан. Гэвч ҮХЭХБтХ-д 

мэдэгдэл өгөх журмыг 

ойлгомжтой тодорхой заагаагүй. 

Энэ нь  барьцаалуулагч болон 

түүний хуульч мэдэгдлийг 

хүлээлгэн өгсөн эсэх талаар 

маргах боломж олгох, шүүх 

хуулийг буруу тайлбарлах, буруу 

хэрэглэх эрсдэл үүсгэхээр байна. 

Энэ нь зээлдүүлэгчийг 

чирэгдүүлдэг, ажиллагаа 

удааширдаг нэг шалтгаан юм. 
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 42.6.4. цахим гарын үсэг зурагдсан цахим 

хэлбэрийн мэдэгдлийг барьцаалуулагч болон бусад 

холбогдох этгээдэд цахим хаягаар нь илгээсэн. 

42.7.Факс, телеграм, эсхүл электрон харилцааны 

бусад хэлбэрээр дамжуулсан аливаа мэдэгдлийг 

тийнхүү дамжуулсан өдөр хүргэсэн, хүлээн авсанд 

тооцно. Уг өдөр нь ажлын бус өдөр байсан, эсхүл 

мэдэгдлийг хүлээн авагчийн байгаа газарт ажлын 

өдрийн ердийн ажлын цаг дууссанаас хойш 

дамжуулсан бол тийнхүү дамжуулсан өдрийн 

дараагийн ажлын өдрийн ажлын цаг эхлэхэд хүлээн 

авагчийн байгаа газарт хүргэсэн, хүлээн авсанд 

тооцно. 

42.8. Барьцаалуулагч болон бусад холбогдох 

этгээдэд өөртэй нь  холбоо барих мэдээлэлд 

өөрчлөлт орсон бол шинэ хаягаа барьцаалагчид 

зохих ѐсоор бичгээр мэдэгдэх үүрэгтэй. 

барьцаалуулагч болон бусад холбогдох этгээдэд энэ 

үүргээ биелүүлээгүй бөгөөд мэдэгдлийг түүний 

өмнөх хаягаар хүргэснийг мэдэгдлийг зохих ѐсоор 

хүргэсэнд тооцно. 
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44 дүгээр зүйл. Барьцааны зүйлийг шүүхээс 

гадуур худалдах 

44.4.Дараах барьцааны зүйлийг шүүхээс гадуур 

худалдахыг хориглоно: 

44.4.1.газар; 

44.4.2.улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн буюу 

бүртгүүлвэл зохих үл хөдлөх хөрөнгө болох 

түүх, урлаг, соѐлын үнэт зүйлс. 

ҮХЭХБтХ—д дор дурдсан агуулгатай 44.4.3 заалт 

нэмэх: 

“44.4.3.  хэрэглээний зээлийн зээлдэгч гэр бүлийн 

хамт амьдарч байгаа цорын ганц орон сууц”. 

44-47 дугаар зүйлийг дор дурдсанаар өөрчлөн 

найруулах 

44 дүгээр зүйл. Барьцааны зүйлийг шүүхээс гадуур 

худалдах 

44.1. Дор дурдсан бүх нөхцөл бүрдсэн тохиолдолд 

барьцаалагч үүргийн гүйцэтгэлийг барьцааны 

зүйлээс  шүүхээс гадуур хангуулах эрхтэй:  

ҮХЭХБтХ-д барьцааны зүйлээс 

шүүхийн бус журмаар 

шаардлагаа хангуулах талаарх 

зохицуулалт тодорхойгүй 

байгаагаас гомдол гаргаж, 

ажиллагаа удаашрах эрсдэлтэй 

байна. Иймээс банк болон бусад 

байгууллагууд шүүхээс гадуур 

шаардлагаа хангуулахаар 

барьцааны зүйлийг шууд 

худалдах, дуудлага худалдаагаар 

худалдах сонголт хийхээс 

зайлсхийж, зөвхөн шүүхээр 

явахад хүргэж байна. 

Иймд олон улсын жишиг ( 

Европын холбооны хууль гм)-ийг 

харгалзан шүүхээс гадуур 

шаардлагаа хангуулах журмыг 

илүү нарийвчлан хуульд 

тусгахыг зөвлөж байгаа болно. 
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45 дугаар зүйл.Барьцааны зүйлийг шууд 

худалдах 

45.1.Барьцаалагч, барьцаалуулагч нь энэ хуулийн 

11.2-т зааснаар харилцан тохиролцсон бол 

барьцааны зүйлийг шууд худалдаж болно. 

44.1.1. барьцааны зүйлийг шүүхээс гадуур 

худалдах талаар барьцаалагч болон барьцаалуулагч 

нарын хооронд  бичгээр байгуулсан гэрээгээр 

тохирсон, уг гэрээнд барьцааны зүйлээс шүүхээс 

гадуур шаардлагаа хангуулах нөхцөл,  уг нөхцөл бий 

болсноос хойш барьцааны зүйлээс шүүхээс гадуур 

шаардлага хангуулах ажиллагаа явуулахгүйгээр 

барьцаалуулагч/үүрэг гүйцэтгэгч  үүргээ 

гүйцэтгэсэн байвал зохих хугацааг тодорхой заасан; 

44.1.2. энэ хуулийн 44.1.1-т заасан гэрээг 

байгуулахын өмнө барьцаалуулагч нь барьцааны 

зүйлийг шүүхээс гадуур худалдах  ажиллагааг 

хэрэглэх болон түүний үр дагаврын талаар  

тодорхой мэдээлэл авсан байх; 

44.1.3. барьцааны зүйлээс шүүхээс гадуур 

шаардлагаа хангуулах нөхцөл бий болсноос хойш 30 

хоногийн дотор, эсхүл түүнээс хойш барьцаалагч 

болон барьцаалуулагчийн тохиролцон тогтоосон 

хугацаанд, барьцаалагч нь барьцаалуулагчид дараах 

бүх мэдээллийг тусгасан мэдэгдлийг бичгээр өгсөн: 

 44.1.3.1. үл хөдлөх эд хөрөнгийн 

барьцаа бүхий зээлийн гэрээний үүргийн 

гүйцэтгэлийг хангуулах зорилгоор барьцааны 

зүйлийг шүүхээс гадуур худалдах  барьцаалагчийн 

хүсэл зориг; 

44.1.3.2. энэ хуулийн  46 болон 47 дугаар 

 

46 дугаар зүйл.Барьцааны зүйлийг шүүхээс 

гадуур дуудлага худалдаагаар худалдах 

46.1.Барьцааны зүйлийг шүүхээс гадуур 

дуудлага худалдаагаар худалдах ажиллагааг 

барьцаалагч, барьцаалуулагчийн харилцан 

тохиролцож сонгосон, ийнхүү тохиролцоогүй 

бол барьцаалагчийн сонгосон үл хөдлөх эд 

хөрөнгө худалдах асуудлаар мэргэшсэн, 

хөндлөнгийн хуулийн этгээд гэрээний үндсэн 

дээр зохион байгуулна.  

46 дугаар зүйл.Барьцааны зүйлийг шүүхээс 

гадуур дуудлага худалдаагаар худалдах 

46.4.Иргэний хуулийн 197.20-д заасан тэмдэглэл 

[дуудлага худалдааны], мөн хуулийн 197.23-т 

заасан гэрээ [дуудлага худалдааны ялагчтай 

байгуулах] нь шинэ өмчлөгчийг [дуудлага 

худалдаагаар худалдсан шинэ хөрөнгийн] улсын 

бүртгэлд бүртгэх үндэслэл болно. 

46 дугаар зүйл.Барьцааны зүйлийг шүүхээс 

гадуур дуудлага худалдаагаар худалдах 

46.5.Дараах тохиолдолд дуудлага худалдаа 

болоогүй гэж үзнэ: 
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46.5.1. өрсөлдөөн гараагүй; 

46.5.2.ялагч нь өөрийн санал болгосон үнийг 

гэрээнд заасан хугацаанд зохих дансанд 

оруулаагүй. 

зүйлд  46
1
 дүгээр зүйлд заасан барьцааны зүйлийг 

шүүхээс гадуур борлуулах хэлбэр; 

 44.1.3.3. энэ хуулийн 44.1.1-д заасан 

барьцааны зүйлээс шүүхээс гадуур шаардлагаа 

хангуулах нөхцөл бий болсноос хойш барьцааны 

зүйлээс шүүхээс гадуур шаардлага хангуулах 

ажиллагаа явуулахгүйгээр барьцаалуулагч/үүрэг 

гүйцэтгэгч  үүргээ гүйцэтгэж, төлбөрөө хийсэн 

байвал зохих хугацаа;  

44.1.3.4. үл хөдлөх эд хөрөнгийн 

барьцаа бүхий зээлийн гэрээний дагуу гүйцэтгээгүй 

үүргийн дүн. 

44.1.4. барьцаалуулагч/үүрэг гүйцэтгэгч  энэ 

гэрээний 44.1.3-т заасан барьцаалагчийн мэдэгдлийн 

дагуу төлбөрийг бүрэн гүйцэтгээгүй. Энэ хуулийн 

44.1.1-т заасан гэрээнд үүргийн гүйцэтгэлийг 

барьцааны зүйлээс  шүүхээс гадуур хангуулах 

барьцаалагчийн эрхийг шууд заасан байна.  

44.2. Барьцаалуулагч/үүрэг гүйцэтгэгч нь үл 

хөдлөх эд хөрөнгийн барьцаа бүхий  зээлийн 

гэрээгээр хүлээсэн үүргийн 85-аас багагүй хувийг 

төлсөн  бол энэ хуулийн 44.1 дэх хэсэгт заасан 

хугацааг зургаа хүртэл сараар сунгаж болно. 

44.3. Барьцаалуулагч нь энэ хуулийн 44.1.3-т 

заасан мэдэгдлийг хүлээн авснаар барьцааны 

зүйлийг   захиран зарцуулах эрхгүй бөгөөд мөн 

46 дугаар зүйл.Барьцааны зүйлийг шүүхээс 

гадуур дуудлага худалдаагаар худалдах 

46.9.Энэ хуулийн 46.5.1-д заасан үндэслэлээр 

дуудлага худалдааг дахин явуулбал энэ хуулийн 

46.2-т заасан үнийг 20 хүртэл хувиар бууруулна. 

46.10.Энэ хуулийн 46.5.2-т заасан үндэслэлээр 

дуудлага худалдааг дахин явуулах анхны үнийг 

энэ хуулийн 46.2-т зааснаар тогтооно.  

46 дугаар зүйл.Барьцааны зүйлийг шүүхээс 

гадуур дуудлага худалдаагаар худалдах 

46.12.Энэ хуулийн 46.9, 46.10-т заасан дуудлага 

худалдаа амжилтгүй болсон бол барьцаалагч нь 

энэ хуулийн 46.2-т заасан үнийн 40 хувиас 

илүүгүй үнээр барьцааны зүйлийг авах эрхтэй. 

46 дугаар зүйл.Барьцааны зүйлийг шүүхээс 

гадуур дуудлага худалдаагаар худалдах 

46.13.Энэ хуулийн 46.3, 46.7, 46.8, 46.12-т 

зааснаар барьцааны зүйлийг худалдах буюу 

барьцаалагч өөрийн шаардлагад тооцон авахдаа 

Иргэний хуулийн худалдах-худалдан авах 

гэрээний журмыг баримтална. 

47 дугаар зүйл.Барьцааны зүйлийг шүүхийн 

журмаар худалдах  

47.1.Шүүх барьцааны зүйлийг худалдах тухай 
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үүрэг гүйцэтгүүлэгчийн нэхэмжлэлийг 

хангасан, бол уг зүйлийг Иргэний хууль, 

ШШГТХ-д заасан журмын дагуу албадан 

дуудлага худалдаагаар худалдана. 

хуулийн 44.1-д заасан үүргийн гүйцэтгэлийг 

барьцааны зүйлээс шүүхээс гадуур хангах талаар 

хамтран ажиллах, шаардлагатай бүхий л 

мэдээллээр хангах үүрэгтэй. 

44.4. Барьцаалагч нь барьцаалуулагч/үүрэг 

гүйцэтгэгчид төлбөр төлөх боломжит хугацаа 

тогтоож өгөх ба  барьцааны зүйлийг шүүхээс 

гадуур худалдах аргыг хэрэглэхгүй байх талаар 

зохих хүчин чармайлт гаргана. 

44.5. Барьцааны зүйлийг шүүхээс гадуур 

худалдах энэ хуулиар тогтоосон нөхцөл, журмыг 

зөрчөөгүй бол  уг ажиллагааны талаар гарсан 

аливаа нэхэмжлэл, гомдлыг шүүх хүлээн авахгүй, 

эсхүл хангахгүй.  

45 дугаар зүйл. Үүргийн гүйцэтгэлийг хангах  

45.1. Барьцааны зүйлийг шүүхээс гадуур 

худалдах журмын дагуу худалдана. 

45.2. Талууд энэ хуулийн 45.1-д заасан 

барьцааны зүйл болон эрхийг дор дурдсан  аль нэг, 

эсхүл аль аль аргаар худалдана: 

  45.2.1. нийтийн дуудлага худалдаа; 

  45.2.2. шууд худалдах. 

45.3. Энэ хуулийн 45.2-т заасан аль ч аргаар 

худалдахад худалдсан орлогыг үр дүнтэй, шуурхай 

хуваарилах, барьцааны зүйлийг шинэ өмчлөгчид 



Англи хэлнээс орчуулав (2018 оны 12 дугаар сар)  
Өмгөөллийн ХаанЛекс Партнерс ХХН   

Хуудас 66 of 114 

 

Одоогийн зохицуулалт Санал болгож буй өөрчлөлт Тайлбар 

шилжүүлэх болон барьцаалагчийн эрхийг хамгаалах 

зорилгоор шаардлагатай бол нотариат, шүүхийн 

шийдвэр гүйцэтгэгч эсхүл бусад эрх бүхий этгээдийг 

томилно. 

45.4. Барьцааны зүйлийг шүүхээс гадуур 

худалдах ажиллагааны явцад барьцаалуулагч/үүрэг 

гүйцэтгэгчийн үүргийн гүйцэтгэлийг хангах 

зорилгоор барьцааны зүйлийг барьцаалагч өөртөө 

авах эрхийг холбогдох хуулиар зохицуулна. Ийнхүү 

барьцааны зүйлийг өөртөө шилжүүлэн авсан 

барьцаалагч  нь хөрөнгийн үнэлгээнээс  зээлийн 

гэрээний төлөгдөөгүй дүнг хассан дүнг  

барьцаалуулагчид төлнө.  

45.5. Энэ хуулийн  45.2-т зааснаар  нийтийн 

дуудлага худалдааны болон шууд худалдах нөөц 

үнийг тогтоох зорилгоор барьцаалагч нь дор 

дурдсан  бүх нөхцөлийг ханган хөрөнгийн үнэлгээг 

зохион байгуулна: 

 45.5.1. барьцаалагч болон барьцаалуулагч 

үнэлгээчнийг харилцан тохиролцож томилсон; 

 45.5.2. үнэлгээг хөндлөнгийн үнэлгээчин 

хийсэн; 

 45.5.3. үнэлгээ шударга бөгөөд бодит байх; 

 45.5.4. үнэлгээг барьцааны зүйлээс шүүхээс 

гадуур шаардлагаа хангуулах нөхцөл бий болж, 

барьцааны зүйлийг худалдах зорилгоор хийсэн; 
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 45.5.5. барьцаалуулагч нь Хөрөнгийн 

үнэлгээний тухай хуулийн дагуу хөрөнгийн үнэлгээнд 

гомдол гаргах эрхтэй.  

45.6. Энэ хуулийн 45.5.1-д заасны дагуу 

талууд барьцааны зүйлийг мөн хуулийн 45.2-т 

зааснаар худалдах зорилгоор томилох үнэлгээчнийг 

тохиролцож чадаагүй бол үнэлгээчнийг холбогдох 

хуулийн дагуу шүүгч томилно. 

46 дугаар зүйл. Нийтийн дуудлага худалдаа 

46.1. Нийтийн дуудлага худалдаагаар барьцааны 

зүйлийг борлуулах ажиллагааг дор дурдсанаар  

гүйцэтгэнэ: 

 46.1.1. барьцаалагч нийтийн дуудлага 

худалдаа явуулах хугацаа болон газрыг дуудлага 

худалдаа болохоос  10-аас доошгүй өдрийн өмнө 

нийтэд мэдэгдэнэ; 

 46.1.2. хамгийн олон боломжит худалдан 

авагчийг татах зорилгоор барьцаалагч зохих хүчин 

чармайлт гаргана; 

 46.1.3. барьцаалагч барьцуулагч болон 

барьцааны зүйл болох үл хөдлөх эд хөрөнгийн талаар 

ашиг сонирхолтой эсхүл эрхтэй аливаа гуравдагч 

талд нийтийн дуудлага худалдаа болох хугацаа 

болон газрын талаар дуудлага худалдаа болохоос 10-

аас доошгүй өдрийн өмнө мэдэгдэнэ; 

 46.1.4. нийтийн дуудлага худалдаа болохоос 
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өмнө хөрөнгийн үнэлгээг тогтоосон байна; 

 46.1.5. дуудлага худалдааны анхны үнэ нь 

хамгийн багадаа нийтийн дуудлага худалдаа 

болохоос өмнө тогтоосон хөрөнгийн үнэлгээтэй 

ижил байна; 

 46.1.6. дараах хоѐр нөхцөл бүрдсэн бол 

хөрөнгийн үнэлгээнээс 20 хувиас  хэтрүүлэхгүйгээр 

бууруулан худалдаж болно: 

  46.1.6.1. нийтийн дуудлага 

худалдааны үеэр аливаа худалдан авагч  энэ хуулийн 

46.1.5 болон 46.1.6 дугаар зүйлүүдэд заасан 

шаардлагын дагуу санал гаргаагүй; 

  46.1.6.2. барьцааны зүйл болох 

хөрөнгө хурдан муудаж, гэмтэх эрсдэл байгаа. 

46.2. Барьцааны зүйлийг нийтийн дуудлага 

худалдаагаар худалдаагүй бол түүнийг шууд 

худалдах аргаар борлуулна.  

46.3. Нийтийн дуудлага худалдааг хоѐр дахь удаа 

зохион байгуулахад энэ хуулийн 46.1.1-46.1.6 нэгэн 

адил үйлчлэх боловч хөрөнгийн үнэлгээг илүү 

хэмжээгээр бууруулан  худалдаж болно. [TDB]. 

47 дугаар зүйл. Шууд худалдах 

47.1. Шууд худалдах аргаар барьцааны зүйлийг 

борлуулах ажиллагааг дор дурдсанаар  гүйцэтгэнэ: 
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 47.1.1. аль болох олон боломжит худалдан 

авагч татахаар зорилгоор нийтэд сурталчлах 

талаар барьцаалагч зохих хүчин чармайлт гаргана; 

 47.1.2. барьцаалагч зээлийн гэрээний үүрэг 

гүйцэтгэгч болон барьцааны зүйлийн хувьд ашиг 

сонирхолтой эсхүл эрхтэй аливаа гуравдагч талд 

хөрөнгийг худалдах хүсэлтэй тухайгаа хөрөнгийг 

худалдахаас 10-аас доошгүй өдрийн өмнө мэдэгдэнэ; 

 47.1.3. хөрөнгийн үнэлгээг шууд худалдах, 

эсхүл нийтийн дуудлага худалдаа явуулахаас  өмнө 

энэ хуульд зааснаар тогтоосон; (46.1.3) 

 47.1.4. шууд худалдахаар санал болгох үнэ нь 

хамгийн багадаа энэ хуулийн 47.1.3 дугаар зүйлд 

зааснаар тогтоосон үнэлгээтэй ижил дүнтэй 

байна; 

 47.1.5. дараах хоѐр нөхцөл бүрдсэн бол 

хөрөнгийн үнэлгээнээс 20 хувиас  хэтрүүлэхгүйгээр 

бууруулан худалдаж болно: 

  47.1.5.1. 30 хоногийн дотор  энэ 

хуулийн  47.1.4 болон 46.1.5 дугаар зүйлүүдэд заасан 

шаардлагын дагуу нэг ч худалдан авагч санал 

гаргаагүй; 

  47.1.5.2. барьцааны зүйл болох 

хөрөнгө хурдан муудаж, гэмтэх эрсдэл байгаа. 

47.2. Барьцааны зүйлийг шууд худалдахаар 

зарласнаас хойш 30 хоногийн дотор борлогдоогүй 



Англи хэлнээс орчуулав (2018 оны 12 дугаар сар)  
Өмгөөллийн ХаанЛекс Партнерс ХХН   

Хуудас 70 of 114 

 

Одоогийн зохицуулалт Санал болгож буй өөрчлөлт Тайлбар 

бол аливаа худалдах-худалдан авах гэрээ 

байгуулахаас өмнө барьцаалагч хугацааг дахин 30-

аас доошгүй хоногоор сунгасан тухай нийтэд зарлан 

сурталчилна.  

47.3. Шууд худалдах ажиллагааг хоѐр дахь удаа 

зохион байгуулахад энэ хуулийн 47.1.1-47.1.4  нэгэн 

адил үйлчлэх боловч хөрөнгийн үнэлгээг илүү 

хэмжээгээр бууруулан  худалдаж болно [TDB]. 
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61 дүгээр зүйл. Шаардах эрхийг хангах 

61.2.Барьцааны зүйлээс үүргийн гүйцэтгэлийг 

хангуулж орон сууцыг худалдсан бол тухайн 

орон сууцыг хуульд заасан журмаар чөлөөлнө. 

ҮХЭХБтХ-ий 61.2 дахь хэсгийг дор дурдсанаар 

өөрчлөн найруулах: 

“61.2. Барьцааны зүйлээс үүргийн гүйцэтгэлийг 

хангуулж орон сууцыг худалдсан бол тэр нь 

хэрэглээний зээлийн зээлдэгч болон түүний гэр 

бүлийн хамт амьдарч байгаа цорын ганц орон сууц 

байснаас бусад тохиолдолд тухайн орон сууцыг 

хуульд заасан журмаар чөлөөлнө. 

ҮХЭХБтХ-д дор дурдсан агуулгатай 61.4 дэх хэсэг 

нэмэх: 

“61.4. Хэрэглээний зээлийн барьцааны зүйл болох 

орон сууцанд гэр бүлийн хамт амьдарч байгаа 

зээлдэгч нь тухайн орон сууцыг хөлслөх эрхтэй”. 

Хэрэглээний зээлийн зээлдэгч 

болон түүний гэр бүлийн хамт 

амьдарч байгаа цорын ганц орон 

сууцыг шүүхээс гадуур 

худалдахыг хориглохыг зөвлөсөн 

(ҮХЭХБтХ-ийн 44.4 дэх хэсэгт 

дээр санал болгосон).  

48 дугаар зүйл. Барьцаалуулагч болон 

гуравдагч этгээдийн эрх 

48.4. Барьцааны зүйлийг шүүхээс гадуур худалдан 

борлуулахаар тохиролцсон  барьцаалагч уг 

барьцаагаар баталгаажсан зээлийн гэрээний 

шаардах эрхийг гуравдагч этгээд болох банк, эрх 

бүхий этгээдэд шилжүүлсэн бөгөөд барьцаалуулагч 

буюу зээлдэгч үүргээ биелүүлээгүй бол тийнхүү эрх 

шилжүүлэн авсан гуравдагч этгээд барьцааны 

зүйлийг барьцааны гэрээнд дурдсантай ижил 

нөхцөлөөр шүүхээс гадуур худалдан борлуулах 

эрхтэй. 

 

Банк, эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж, төлбөр тооцоо, зээлийн үйл ажиллагааны тухай хууль 
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29 дүгээр зүйл. Зээлийн барьцаа 

29.5. Иргэн, хуулийн этгээдэд олгох зээлийн 

гэрээний үүргийг баталгаажуулж үл хөдлөх эд 

хөрөнгийн барьцааны гэрээ байгуулсан 

тохиолдолд зээлдэгч үл хөдлөх эд хөрөнгийн 

барьцааны тухай хуульд заасан журмаар 

барьцаалбар үйлдэж болно. 

“29.5. Иргэн, хуулийн этгээдэд олгох арилжааны 

зээлийн гэрээний үүргийг баталгаажуулж үл хөдлөх 

эд хөрөнгийн барьцааны гэрээ байгуулсан 

тохиолдолд зээлдэгч Үл хөдлөх эд хөрөнгийн 

барьцааны тухай хуульд заасан журмаар 

барьцаалбар   үйлдэнэ”. 

Арилжааны зээлийн хувьд 

―барьцаалбар‖ үйлдэх императив 

хэм хэмжээ тогтоосноор 29.5 

дахь хэсгийн диспозитив хэм 

хэмжээг (жишээ нь: 

“барьцаалбар үйлдэж болно”)-г 

өөрчлөхийг зөвлөж байна 

(хэрэглэгчийн зээлийн эсрэг). 

Аливаа арилжааны зээлийн 

барьцааны зүйл нь үл хөдлөх эд 

хөрөнгө бол ―барьцаалбар‖ 

үйлдэх энэхүү зохицуулалт нь 

Хөрөнгөөр Баталгаажсан Үнэт 

цаасны тухай хуулийн дагуу 

зээлийг үнэт цаасжуулах, банк 

болон ББСБ-ын факторингийн 

үйлчилгээг хөгжүүлэх, шүүхээс 

гадуур өрийн бүтцийн 

өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэхэд 

чухал ач холбогдолтой. 
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2 дугаар зүйл. Мөнгөн хадгаламж, төлбөр 

тооцоо, банкны зээлийн үйл ажиллагааны 

тухай хууль тогтоомж 

2.1. Банк, эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн 

хадгаламж, төлбөр тооцоо, зээлийн үйл 

ажиллагааны тухай хууль тогтоомж нь Үндсэн 

хууль, Иргэний хууль, Банкны тухай хууль, Үл 

хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай хууль, 

Үндэсний төлбөрийн системийн тухай хууль, энэ 

хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан 

хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ. 

БЭБХЭМХТТЗҮАтХ-ийг 2.1 дэр хэсгийг дор 

дурдсанаар өөрчлөн найруулах:  

2.1. Банк, эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн 

хадгаламж, төлбөр тооцоо, зээлийн үйл 

ажиллагааны тухай хууль тогтоомж нь Үндсэн 

хууль, Иргэний хууль, Банкны тухай хууль, Банк бус 

санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хууль, 

Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хууль, Үл 

хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай хууль, Хөдлөх 

эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны 

тухай хууль, Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны 

тухай хууль, Үндэсний төлбөрийн системийн тухай 

хууль, энэ хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн 

гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.  

Энэхүү хуулийн зорилгын хүрээнд “Эрх бүхий 

Хуулийн Этгээд” гэдэг нь хадгаламж, зээл, төлбөр 

тооцооны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай 

зөвшөөрөлтэй санхүүгийн байгууллагыг хэлнэ. 

БЭБХЭМХТТЗҮАтХ-д ―Эрх 

бүхий Хуулийн Этгээд‖ гэж хэн 

болохыг тодорхойлсон заалт 

байдаггүй. Энэ нь ББСБ, 

хадгаламж зээлийн хоршоо зэрэг 

санхүүгийн байгууллагууд энэ 

хуулийн хүрээнд багтаж байгаа 

эсэх талаар тодорхойгүй байдлыг 

үүсгэж байна. Иймээс, 

БЭБХЭМХТТЗҮАтХууль 

тогтоомжийн хүрээг илүү 

нарийвчлан тодорхойлж, банк 

болон бусад  санхүүгийн 

байгууллагууд ―барьцаалбар‖ гэх 

институтийн давуу талыг 

ашиглах боломжийг тодорхой  

болгох юм 

  

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай хууль 
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50 дугаар зүйл. Барьцааны зүйл шинэ 

өмчлөгчид шилжсэнийг бүртгэх 
 

50.1.Барьцааны зүйлийг үүрэг гүйцэтгүүлэгч 

шилжүүлэн авсан, эсхүл түүнийг дуудлага 

худалдаагаар худалдсан бол барьцаалагч нь 

барьцааны зүйлийг шилжүүлсэн тухай баримт 

бичгийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх бөгөөд 

мэдүүлэгт барьцаалагч, барьцаалуулагчийн нэр, 

хаяг, барьцааны зүйлийн хаяг, барьцааны зүйл нь 

газар бол кадастрын мэдээлэл, мөн худалдах 

ажиллагааг энэ хуулийн дагуу явуулсныг 

тэмдэглэнэ. 

 

“50.1.Барьцааны зүйлийг үүрэг гүйцэтгүүлэгч 

шилжүүлэн авсан бол үүрэг гүйцэтгүүлэгч буюу 

барьцаалагч өөрөө, эсхүл түүнийг шууд, эсхүл 

дуудлага худалдаагаар худалдсан бол худалдан авагч 

барьцааны зүйл шинэ өмчлөгчид шилжсэнийг 

бүртгүүлэх мэдүүлгийг улсын бүртгэлд гаргах 

бөгөөд мэдүүлэгт барьцаалагч, барьцаалуулагчийн 

нэр, хаяг, барьцааны зүйлийн хаяг, барьцааны зүйл 

нь газар бол кадастрын мэдээлэл, мөн худалдах 

ажиллагааг энэ хуулийн дагуу явуулсныг болон шинэ 

өмчлөгчийн нэр, хаягийг тэмдэглэнэ”. 

 

Эд хөрөнгийн Эрхийн Улсын 

Бүртгэлийн тухай хууль (2018 

оны 6 дугаар сард батлагдаж, 

2018 оны 11 дүгээр сарын 1-нд 

хүчин төгөлдөр болсон) 

батлагдсантай холбоотойгоор, Эд 

хөрөнгийн Эрхийн Улсын 

Бүртгэлийн тухай хуульд бидний 

өмнө нь тайланд тусгасан олон 

зөвлөмжүүд хасагдаж байна. 

Гэсэн хэдий ч, шинэчилсэн 

найруулгаар батлагдсан Эд 

хөрөнгийн Эрхийн Улсын 

Бүртгэлийн тухай хууль болон 

ҮХЭХБТ хуулийн хооронд 

зөрчил байгаа бөгөөд шүүхийн 

шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны 

дагуу барьцааны зүйлийг  

худалдан авсан шинэ өмчлөгчийн 

эд хөрөнгийн бүртгэлтэй 

холбоотой тодорхой бус байдлыг 

бий болгож болзошгүй байна. 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль 
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Одоогийн зохицуулалт Санал болгож буй өөрчлөлт Тайлбар 

71 дүгээр зүйл.Дуудлага худалдаа зохион 

байгуулах 

71.14.Үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх эрх 

шилжүүлсэн шийдвэрт гомдол гараагүй 

тохиолдолд худалдан авагч үл хөдлөх эд 

хөрөнгийн өмчлөгч болно. 

71.17.Дуудлага худалдааны явцын талаар 

тэмдэглэл хөтөлж, дуудлага худалдааг эрхлэн 

хөтлөгч болон тэмдэглэл хөтлөгч, шийдвэр 

гүйцэтгэгч гарын үсэг зурах бөгөөд дуудлага 

худалдааны оролцогч тэмдэглэлтэй танилцаж, 

санал гаргах эрхтэй. 

ШШГТХ-ийн 71.14 дэх хэсэг болон 71.17 дахь 

хэсгийг дор дурдсанаар өөрчлөн найруулах:  

 

“71.14.Дуудлага худалдаагаар хөрөнгийг худалдан 

авагч нь  хөрөнгийн өмчлөгч болно”. 

 

“71.17.Дуудлага худалдааны явцын талаар 

тэмдэглэл хөтөлж, дуудлага худалдааг эрхлэн 

хөтлөгч болон тэмдэглэл хөтлөгч, шийдвэр 

гүйцэтгэгч гарын үсэг зурах бөгөөд дуудлага 

худалдааны оролцогч тэмдэглэлтэй танилцах 

эрхтэй”.  

Дуудлага худалдаагаар 

хөрөнгийг худалдан авсан шинэ 

өмчлөгчийн эрхийг түдгэлзүүлэх 

царцаах зэргээр эрсдэлд оруулах 

шаардлагагүй. 

73 дугаар зүйл.Худалдан борлогдоогүй 

хөрөнгийг төлбөр авагчид санал болгох 

73.3.Энэ хуулийн 73.5-д зааснаас бусад 

тохиолдолд дуудлага худалдаагаар худалдан 

борлогдоогүй үл хөдлөх хөрөнгийг төлбөр 

авагчид шилжүүлэхдээ түүний үнийг 50 хувиар 

бууруулж тооцон олгоно. Худалдан 

борлогдоогүй хөрөнгийн үнэ гүйцэтгэх баримт 

бичигт заасан төлбөрийн шаардлагаас илүү 

дүнтэй бол төлбөр авагч үнийн дүнгийн зөрүүг 

төлснөөр худалдан борлогдоогүй хөрөнгийг 

хүлээн авах эрх нээгдэнэ. 

73.5.Барьцаалагч-төлбөр авагчийн барьцаанд 

байгаа, .. хөрөнгийг энэ хуулийн 55.3-т заасны 

дагуу тогтоосон үнэлгээгээр тооцож төлбөр 

73 дугаар зүйлийн 73.3 дахь хэсэг болон 73.5 дахь 

хэсэгт дараах  өөрчлөлт оруулах: 

 

73.3. Энэ хуулийн 73.5-д зааснаас бусад тохиолдолд, 

Иргэний хуулийн 177 дугаар зүйлийн 177.1 дэх хэсэгт 

тодорхойлсоны дагуу дуудлага худалдаагаар 

худалдан борлогдоогүй үл хөдлөх хөрөнгийг төлбөр 

авагчид шилжүүлэхдээ түүний үнийг 50 хувиар 

бууруулж тооцон олгоно. Худалдан борлогдоогүй 

хөрөнгийн үнэлгээ эсхүл тохиролцсон үнэ гүйцэтгэх 

баримт бичигт заасан төлбөрийн шаардлагаас илүү 

дүнтэй бол төлбөр авагч үнийн дүнгийн зөрүүг 

төлснөөр худалдан борлогдоогүй хөрөнгийг хүлээн 

авах эрх нээгдэнэ. 

73 дугаар зүйл нь ямар 

үндэслэлээр үнийг 50 хувиар 

бууруулан тооцож байгаа зэрэг 

нь  тодорхой бус байдаг. 

Иймээс, саналыг Иргэний 

хуулийн 177 дугаар зүйлийн 

177.1 дэх хэсэгт тодорхойлсон 

үнийг үндэслэн гаргахыг санал 

болгож байна. 

Нэмж мэдээлэхэд, ҮХЭХБТ 

хуулийн дагуу адил нөхцөл 

байдалд Зөвлөх нь худалдан 

борлогдоогүй барьцаат 

хөрөнгийн (үнэлгээчний 

тодорхойлсноор) үнийг 40 хувиар 
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Одоогийн зохицуулалт Санал болгож буй өөрчлөлт Тайлбар 

авагчид шилжүүлнэ.  

73.5. Барьцаалагч- төлбөр авагчийн барьцаанд 

байгаа, хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус ….. 

хөрөнгийг энэ хуулийн 55.3-т,  Иргэний хуулийн 177 

дугаар зүйлийн 177.1 дэх хэсэгт заасны дагуу 

тогтоосон үнэлгээгээр тооцож төлбөр авагчид 

шилжүүлнэ. 

бууруулахыг зөвлөмж болгосон. 

(дээрх ҮХЭХБТ хуулийн 46 

дугаар зүйлийн 46.12 дахь хэсэгт 

санал болгож буй нэмэлт 

өөрчлөлтийг харна уу). 
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ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ.  ШҮҮХЭЭС ГАДУУРХ АЖИЛЛАГААНД УЧИРЧ БУЙ 

БЭРХШЭЭЛ  

25. Шүүхээс гадуур хэрэг, маргааныг шийдвэрлэх боломж хязгаарлагдмал байна. Чанаргүй 

зээлийн маргааныг шүүхийн ажиллагаанаас гадна арбитрын, эсвэл эвлэрүүлэн зуучлах 

журмаар шийдвэрлэх боломжтой байна. Шүүхээс гадуур маргааныг шийдвэрлэх эдгээр 

боломжийг энэ бүлэг авч үзсэн болно. Ер нь нэг талаас банк, нөгөө талаас зээлдэгч чанаргүй 

зээл, үүргийн гүйцэтгэлийн хангах аргыг шүүхээс гадуур, сайн дурын үндсэн дээр, гэрээний 

эрх зүйн хүрээнд шийдвэрлэх практик дөнгөж эхлэл төдий бөгөөд ихэвчлэн зээлийн гэрээний 

хугацааг хойшлуулах хэлбэрээр хийгдэж байна.  

 

26. Эвлэрүүлэн зуучлах журмаар маргааныг шийдвэрлэх боломжийг хуулиар нээж өгсөн 

боловч зээлдүүлэгчид эрсдэлтэй хэвээр байна. Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хуулиар зээл, 

барьцаатай холбоотой маргааныг шүүхийн бус аргаар, шүүхээс томилсон эвлэрүүлэн 

зуучлагчийн дэмжлэгтэйгээр, сайн дураар шийдвэрлэх эрх зүйн үндсийг тогтоосон. Тухайлбал, 

чанаргүй зээлийн бүтцийг өөрчлөх замаар эвлэрэх боломжтой болсон гэсэн үг.  

 

Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны үр дүнд талууд эвлэрч эвлэрлийн гэрээ
80

 байгуулах бол шүүх 

ИХШХШТХ-д заасан хялбаршуулсан журмаар хянан шийдвэрлэнэ.
81

 Үүнд, тухайлбал, 

талуудын эвлэрлийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгоно.
82

 Нөгөө талаас, хялбаршуулсан 

журмаар хянан шийдвэрлэсэн хэргийн хувьд зээлдэгч нь ирээдүйд эвлэрлийн гэрээний 

нөхцөлийг зөрчих тохиолдолд зээлдүүлэгч давж заалдах, хяналтын журмаар хянан 

шийдвэрлүүлэхээр гомдол гаргах, тухайн асуудлаар анхан шатны шүүхэд дахин нэхэмжлэл 

гаргах эрхгүй.
83 

  

 

27. Эвлэрүүлэн зуучлахтай нэгэн адилаар арбитрын журмаар маргааныг шийдвэрлэх 

боломжтой ч өргөн хүрээнд ашиглахгүй байна. Монгол Улсын Арбитрын тухай хуулийг 

НҮБ-ын Олон Улсын Худалдааны Эрх зүйн Хорооноос гаргасан Олон Улсын Худалдааны 

Арбитрын тухай Загвар Хуульд нийцүүлэн 2017 онд баталж, улмаар тус Загвар хуулийг 

нутагшуулсан орны жагсаалтад бүртгэгдээд байна.  

 

МҮХАҮТанхимын дэргэдэх Монголын Олон Улсын ба Үндэсний Арбитр нь манай улс дахь 

арбитрын голлох байгууллага юм. Тус Арбитрын шийдвэрлэх хэргийн тоо аажим аажмаар 

өссөөр ирсэн. Арбитрын журмаар шийдвэрлэж буй хэргийн ихэнхийг дотоодын аж ахуйн 

нэгжүүдийн хоорондын маргаан бүрдүүлдэг.
84

 Харин чанаргүй зээлтэй холбоотой маргааныг 

                                            

80
 Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хуулийн 4.1.4.―эвлэрлийн гэрээ‖ гэж маргаан буюу тодорхой санал 

зөрөлдөөнтэй асуудалд эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаа явуулсны үр дүнд талуудын хооронд бичгээр хийсэн 

хэлцлийг. 
81

 ИХШХШТХ, VII бүлэг, 74-75. 
82

 ИХШХШТХ, 74.2. 
83

 ИХШХШТХ, 74.4. 

84  ШШГЕГ-ын мэдээлснээр шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн журмаар биелүүлсэн нийт иргэний 

шийдвэрийн дөнгөж 1 (нэг) хувь л арбитрын шийдвэрийн гүйцэтгэлд ногдож буй.  
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одоогоор шийдвэрлээгүй ба банкны зээл, түүний гүйцэтгэлийг хангах аргатай холбоотой 

маргааныг шийдвэрлэх туршлагатай гэж үзэхэд учир дутагдалтай.
85

 

 

Арбитрын тухай хуулиар чанаргүй зээлтэй холбоотой ихэнх маргааныг арбитрын харьяаллын 

маргаанд хамааруулсан байдаг. Харин үл хөдлөх эд хөрөнгөтэй холбоотой маргааныг шүүхэд 

харьяалуулснаар үл хөдлөх эд хөрөнгө барьцаалсан зээлийн маргааныг арбитраар хянан 

шийдвэрлүүлэх сонирхлыг бууруулах магадлалтай юм.
86

 Мөн санхүүгийн хэрэглэгчийн эрхтэй 

холбоотой маргааныг гагцхүү маргаан үүссэний дараа талууд бичгээр тусад нь тохиролцсон 

тохиолдолд арбитрт харьяалуулсан.
 87 

Иймд арбитрын ажиллагааны харьяалалд хөдлөх, эсвэл 

эдийн бус хөрөнгөөр барьцаалсан зээлийн маргааныг л хамааруулахаар байна. Түүнчлэн 

арбитрын шийдвэрийг ШШГТХ-д заасан иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ердийн ажиллагааны 

дагуу гүйцэтгэх буюу энэхүү Тайланд дурдсан, шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд учирдаг бүхий 

л хүндрэл бэрхшээл арбитрын шийдвэрийн гүйцэтгэлд нэгэн адил хамаарна. Эцэст нь дүгнэхэд 

чанаргүй зээлийг арбитрын журмаар хянан шийдвэрлэх нь шүүхийн журмаар шийдвэрлэхээс 

илүү давуу байдлыг бий болгохгүй гэж үзэхээр байна. 

 

28. Хуулиар хориглоогүй боловч нэг талаас, эрх зүйн зохицуулалт хангалттай тодорхой биш, 

нөгөө талаас зах зээл байхгүйн улмаас чанаргүй зээлийг худалдах, арилжих байдлаар 

бусад шилжүүлэх явдал хөгжөөгүй. Иргэний хуульд зааснаар эрх, үүргээ (дагалдах 

барьцааны эрхийн хамт) бусдад шилжүүлэх боломжтой.
88  

Гэхдээ Иргэний хуулийн энэхүү 

заалт нь өрийг бусдад худалдах явдалд шууд хамаарч, түүнийг оновчтой зохицуулж байгаа 

эсэх нь эргэлзээтэй. Түүнчлэн өрийг шилжүүлэхэд зээлдэгчид мэдэгдэх, эсхүл зөвшөөрөл авах, 

барьцааны эрхийн шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлтэй холбоотой зохицуулалт нь тодорхойгүй 

байна. Жишээ нь, Иргэний хуулиар үүрэг гүйцэтгүүлэгч (зээлдүүлэгч) зээлээ бусдад 

шилжүүлсэн тухай үүрэг гүйцэтгэгчид мэдэгдэхийг шаарддаггүй. Ийм тохиолдолд анхны 

үүрэг гүйцэтгүүлэгчийн өмнө гэрээгээр хүлээсэн үүргээ гүйцэтгэсэн үүрэг гүйцэтгэгч аливаа 

хариуцлагаас чөлөөлөгдөх нь тодорхойгүй байна.  

 

Өрийг шилжүүлэхтэй холбоотой нэг хууль бол Үл хөдлөх хөрөнгийн барьцааны тухай 

хууль юм. Уг хуулиар өрийг барьцааны зүйлийн хамт шүүхээс гадуур арилжих боломжийг 

олгосон ―барьцаалбар‖ хэмээх хэрэгслийг нэвтрүүлсэн (“барьцаалбар”-тай холбоотой 

зохицуулалтыг тусад нь авч үзсэн - дор). Гэвч энэ хэсэгт дурдсанчлан хуулиудын заалтууд 

тодорхой бус, мөн зээлдэгчдийн шүүхэд хандах магадлал өндөр байдгаас зээлдүүлэгч нар 

―барьцаалбар‖-ын институтыг бүрэн утгаар ашиглаж хэрэглэхгүй байна.  

 

                                            

85
 2017 оны эхний хагаст шүүхээр хянан шийдвэрлэсэн иргэний хэргийн тоо 24,442 байхад уг хугацаанд  

арбитраар 34 хэрэг л хянан шийдвэрлэгдсэн байна, МҮХАҮТанхимын дэргэдэх Монголын Олон Улсын ба 

Үндэсний Арбитрын нарийн бичгийн дарга Гүнждагватай хийсэн 2017 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдрийн 

уулзалт. 
86

 Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль 16.1  
87

 Арбитрын тухай хуулийн, 8.11.Хэрэглэгчийн эрхтэй холбоотой маргааны тухайд арбитрын хэлэлцээрийг 

гагцхүү маргаан үүссэний дараа талууд бичгээр тусад нь байгуулах бөгөөд арбитрын ажиллагааны 

харьяаллыг заасан байна. 
88

 Иргэний хууль, 123. 
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 Үүнээс гадна, Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны тухай хуулиар хугацаа хэтэрсэн 

зээлээр үнэт цаас баталгаажих боломжгүй. Учир нь, тус хуулиар хугацаа хэтэрсэн аливаа 

хөрөнгөөр баталгаажуулахыг хориглодог.
89

 

 

 Дампуурлын тухай хуулиар шаардах эрх худалдан авах, шилжүүлэх тухай зохицуулаагүй, 

түүнчлэн тус хуулийн заалтууд нь ерөнхий, дампуурлын хэрэг хянан шийдвэрлэх явцад 

шаардах эрхийг худалдан авах, шилжүүлэхийг эс зөвшөөрсөн гэж үзэхээр байна. 

 

29. ―Барьцаалбар”-ын институтыг бүрэн утгаар ашиглаж хэрэглэхгүй байна. Үл хөдлөх 

хөрөнгийн барьцааны тухай хуулиар ―барьцаалбар‖ буюу англиар утгачилбал ―барьцаалсны 

нотолгоо‖ гэх хэрэгслийг нэвтрүүлсэн. ҮХЭХБТХ-д ―барьцаалбар‖-ын хэрэгслийг 

нэвтрүүлсний зорилго нь худалдах, эсхүл шилжүүлэх замаар өр зээлийг шүүхээс гадуур 

шийдвэрлэх явдал байсан.
90

 ―Барьцаалбар‖-аар хангагдсан тул авлага нь барьцааны үл хөдлөх 

эд хөрөнгийн хамт шилжинэ гэсэн үг юм. Барьцаалбар нь  (i) барьцааны эрхийг гэрчилсэн, (ii) 

шүүхээс гадуур авлагыг худалдах, шилжүүлэхэд үйлчлэх зөвшөөрлийн үнэт цаас-хэрэгсэл юм. 

Гэвч хуулиудын заалтууд тодорхой бус тул ―барьцаалбар‖-ын институтыг бүрэн утгаар 

ашиглаж хэрэглэхгүй байна.  

 

ҮХХБТХ-д ―барьцаалбар‖-тай холбоотой хэд хэдэн зохицуулалт бий ч тус хуулийн 14.2-т 

―хуульд заасан тохиолдолд барьцаалбар үйлдэнэ‖ гэсэн нь тодорхойгүй байдлыг үүсгэхээр 

байна. Тухайлбал, ҮХХБТХ нь өөрөө тэр ―хууль‖-д хамаарахаар юм шиг. Нөгөө талаас, 

БЭБХЭМХТТЗҮАтХ-иар мөн ―барьцаалбар‖-ын тухай зохицуулсан. Иймд ―хуульд заасан‖ 

гэдэгт ҮХХБТХ биш, харин БЭБХЭМХТТЗҮАТХ хамаарна гэж ойлгогдохоор байна. 

Жишээлбэл, БЭБХЭМХТТЗҮАТХ-д ―үүргийн гүйцэтгэлийг барьцаалбараар гэрчилсэн 

тохиолдолд барьцааны зүйлийг хуульд заасны дагуу шүүхээс гадуур худалдаж болно.‖ гэжээ. 

Энд заасан ―хууль” гэдэг нь барьцаа хөрөнгийг шүүхээс гадуур худалдах тухай ҮХХБТХ гэж 

ойлгогдож байна. Гэвч ҮХХБТХ нь барьцаа хөрөнгийг шүүхээс гадуур худалдах журмыг 

зохицуулсан хууль биш юм.  

 

Мөн ҮХХБТХ болон БЭБХЭМХТТЗҮАТХ-ийн аль алинд барьцаалбарыг хэн (банк, банк 

бус этгээд, ААН, хувь хүн) үйлдэж болох талаар зохицуулаагүй үлдээжээ. Барьцаалбарыг хэн 

үйлдэж болох талаар зохицуулаагүй нь барьцаалбарын зохицуулалтын тодорхой бус байдлыг 

улам нэмэгдүүлж байна. БЭБХЭМХТТЗҮАТХ-д зөвхөн банк, эрх бүхий санхүүгийн 

байгууллага л барьцаалбар үйлдэх, барьцаалбараар баталгаажсан хугацаа хэтэрсэн зээлийг 

шүүхийн бус журмаар худалдаж болох тухай заасан гэж үзэхээр байна. (тухайлбал, 

БЭБХЭМХТТЗҮАТХ-ийн 29.5-д ―үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны гэрээ байгуулсан 

тохиолдолд зээлдэгч ҮХХБТХ-д заасан журмаар барьцаалбар үйлдэж болно‖.)  

 

Үүнээс гадна дээрх хоѐр хуульд өөр бусад тодорхойгүй, эсхүл хэт ерөнхий зохицуулалт 

байна. Жишээлбэл, барьцаа хөрөнгийг шүүхээс гадуур худалдан борлуулахад барьцаалбар 
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 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны тухай хууль, 9.3 

90
 Үл хөдлөх хөрөнгийн барьцааны тухай хууль, 38 
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үйлдсэн байхыг шаардах уу?, барьцаалбар нь зөвхөн банкинд л зориулсан хэрэгсэл үү?, эсхүл 

бусад зээлдүүлэгч этгээд (банк бус) шүүхээс гадуур барьцаа хөрөнгийг худалдан борлуулахад 

барьцаалбар үйлдсэн байхыг шаардах уу ?, барьцаалбарыг хугацаа хэтэрсэн зээлээр 

баталгаажсан үнэт цаасны хувиар ашиглаж болох уу? гэх мэт асуултууд гарч байна. Хуулийн 

бичвэр талаасаа "барьцаалбар"-ын зохицуулалтыг ойлгомжгүй, хэд хэдэн хуульд зөрчилдсөн, 

эсвэл уялдаагүй байдлаар зохицуулсан нь уг ойлголтын ач холбогдол, хэрэглээг бууруулж 

байна. Дээрх тодорхойгүй байдлын үр дүнд банкууд барьцаалбарыг ашиглахдаа болгоомжтой 

хандах шаардлагатай болж байна.  

 

30. Шүүхээс гадуур өрийн бүтцийг өөрчлөх боломж хязгаарлагдмал байна. Өрийн бүтцийг 

өөрчлөх тухай зохицуулсан хууль эрх зүйн орчин дутмаг байна. Эдүгээ банкны зээлийн 

харилцаанд эргэн төлөх өрийн төлбөрийн хуваарийг сунгах, үндсэн өрийг багасгах, эсхүл 

хөрөнгө хураах замаар өрийг тооцох төдийхнөөр хоѐр талын зээлийн бүтцийг өөрчлөх 

ажиллагааг явуулж байна. (Шүүхээс гадуур өрийн бүтцийг өөрчлөхтэй холбоотой хууль 

тогтоомжийн зохицуулалтын талаар энэхүү Тайлангийн IV бүлгээс үзнэ үү - дор.)
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Зөвлөмж  

Одоогийн хууль Санал болгож буй өөрчлөлт Тайлбар 

Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль 

65.1.Шүүгч дараах тохиолдолд 

захирамж гарган нэхэмжлэлийг 

хүлээн авахаас татгалзана: 

65.1.6.нэхэмжлэлд дурдсан үйл 

баримт, зохигчийн гэм буруугийн 

талаар хуулийн хүчин төгөлдөр 

шүүхийн болон арбитрын 

шийдвэр, эсхүл нэхэмжлэлийг 

хүлээн авахаас татгалзсан, 

түүнчлэн хэргийг хэрэгсэхгүй 

болгосон хуулийн хүчин төгөлдөр 

шүүхийн болон арбитрын шийдвэр 

буюу шүүхийн тогтоол, шүүгчийн 

захирамж байгаа; 

Хуульд дор дурдсан агуулгатай 65.8 дахь хэсэг 

нэмэх замаар эвлэрлийн гэрээгээр тохиролцон 

тогтоосон зээлийн эргэн төлөлтийг зөрчсөн 

зээлдэгчийн эсрэг эвлэрлийн гэрээг дахин 

хянуулахаар шүүхэд хандах эрхийг зээлдэгчид олгох 

боломж бүрдүүлэх:  

“65.8.Хариуцагч эвлэрлийн гэрээний нөхцөлийг 

бүхэлд нь, эсхүл хэсэгчлэн зөрчсөн тохиолдолд энэ 

хуулийн 65.1.6 дахь заалт хамаарахгүй”. 

ИХШХШтХ-д зааснаар талуудын 

байгуулсан эвлэрлийн гэрээг шүүх баталж, 

хэргийг хааж, хялбаршуулсан журмаар 

шийдвэрлэдэг. Хэрэв хариуцагч-зээлдэгч 

эвлэрлийн гэрээний эхний 4 жилд 

эвлэрлийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ 

биелүүлж байгаад 5 дахь жилээс нь үүргээ 

зөрчсөн тохиолдолд ШШГТХ-ийн 18.1.1-д 

зааснаар шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа 

явуулах боломжгүй болоод байгаа юм 

Иргэний хууль 

123 дугаар зүйл. Шаардах эрхээ 

шилжүүлэх 

123.1.Шаардах эрх шилжих тухай 

үүрэг гүйцэтгэгчид мэдэгдэх 

хүртэл үүрэг гүйцэтгэгч анхны 

үүрэг гүйцэтгүүлэгчийн өмнө 

гэрээгээр хүлээсэн үүргээ 

гүйцэтгэнэ. 

123.2.Хууль, гэрээ буюу үүргийн 

мөн чанарт харшлахгүй бол 

шаардах эрх эзэмшигч нь 

гуравдагч этгээдтэй байгуулсан 

Иргэний хуулийн 123 дугаар зүйлийн 123.1 дэх 

хэсгийг дор дурдсанаар өөрчлөн найруулах: 

 Үүрэг гүйцэтгүүлэгч өөрийн шаардах эрхийг 

гэрээний үндсэн дээр гуравдагч этгээдэд 

шилжүүлж болно. 

 Шаардах эрх шилжих тухай үүрэг 

гүйцэтгэгчид мэдэгдэх хүртэл үүрэг гүйцэтгэгч 

гэрээгээр хүлээсэн үүргээ анхны үүрэг 

гүйцэтгүүлэгчийн өмнө гүйцэтгэнэ 

 Шаардах эрхээ гуравдагч этгээдэд шилжүүлэх 

тухай үүрэг гүйцэтгэгчид бичгээр мэдэгдээгүй 

бол үүнээс үүдэн гарах үр дагаврыг шинэ үүрэг 

Иргэний хуулийн 123 дугаар зүйлд 

зааснаар эрх, эсхүл шаардлагыг шилжүүлж 

болно.   Гэхдээ зээлийг шилжүүлэхдээ 

зээлдэгчид мэдэгдэх, эсхүл зөвшөөрөл 

авахтай холбоотой зохицуулалт нь 

тодорхойгүй байгаа тул энэ хэсгийг 

өөрчлөх саналтай байна. 
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гэрээний үндсэн дээр үүрэг 

гүйцэтгэгчийн зөвшөөрөлгүйгээр 

шаардах эрхээ шилжүүлж болно. 

гүйцэтгүүлэгч хариуцна. Шаардах эрхийг 

гуравдагч этгээдэд шилжүүлэх тухай 

мэдэгдлийг хүлээж авахаас өмнө үүргээ анхны 

үүрэг гүйцэтгүүлэгчийн өмнө биелүүлсэн бол 

үүрэг гүйцэтгэгчийн үүрэг дуусгавар болно.   

 

 

283 дугаар зүйл. Зээлийн гэрээний 

хугацаа 

 

 ИХ-ийн 283 дугаар зүйлд дараах агуулгатай 

хэсэг нэмэх 

“Зээлдүүлэгч зээлийн гэрээнээс үүссэн шаардах 

эрхээ Иргэний хуулийн 123 дугаар зүйлд заасан 

журмаар гуравдагч этгээдэд худалдах буюу 

шилжүүлж болно”. 

Дампуурлын тухай хууль 

  Дампуурлын тухай хуульд дампуурлын 

ажиллагааны явцад шаардах эрхийг 

худалдах буюу шилжүүлэх боломжийг 

тусгах нь зүйтэй 

Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны тухай хууль 
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Одоогийн хууль Санал болгож буй өөрчлөлт Тайлбар 

9 дүгээр зүйл. Хөрөнгийн 

багц, түүнд тавих шаардлага 

9.3.Хөрөнгийн багцад дараах 

хөрөнгийг оруулахыг хориглоно: 

9.3.1.дуусаагүй барилга, сул 

чөлөөтэй газрын барьцаа; 

9.3.2.зээл болон барьцаа 

хөрөнгийн үнэлгээний харьцаа нь 

хуульд заасан эрх бүхий этгээдээс 

тогтоосон хэмжээнээс хэтэрсэн 

барьцаат зээл; 

9.3.3.хугацаа хэтэрсэн хөрөнгө. 

Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны тухай хуульд 

дор дурдсан агуулгатай 9.3.3 дахь заалт нэмэх: 

 

“9.3.3. хөрөнгийн багцын 20  хувиас хэтрэхгүй 

хэмжээний хугацаа хэтэрсэн хөрөнгө” 

Хөрөнгөөр батлагаажсан үнэт цаасны 

тухай хуульд хугацаа хэтэрсэн хөрөнгийг 

үнэт цаасаар баталгаажуулахыг 

зөвшөөрөөгүй. Санал болгож байгаа 

өөрчлөлтөөр хөрөнгийн багцын 20 хувь 

(энэ бол санал бөгөөд үүнээс их, эсхүл бага 

байж болно) хүртэл хувьд хугацаа хэтэрсэн 

хөрөнгийг оролцуулан үнэт цаасжуулах 

боломж олгох юм.  

Энэ саналыг хүлээн авсан тохиолдолд МБ, 

СЗХ-тай зөвлөлдөж, илүү нарийвчлан 

журамлах шаардлагатай. 
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ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ.  АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ӨРИЙН БҮТЦИЙГ 

ӨӨРЧЛӨХӨД УЧИРЧ БУЙ БЭРХШЭЭЛ  

31. Одоогоор манай улсад синдикат зээлийн харилцаа хязгаарлагдмал байгаа ч 

цаашид тэлэх хандлагатай байна. Corporate Debt Restructuring Committee (CDRC) 

буюу Зээлийн Бүтэц Өөрчлөх Хороо (―ЗБӨХ‖) нь нэг талаас зээлдэгч, нөгөө талаас 

зээлдүүлэгч-банкууд хамтарч, чанаргүй зээлийг шүүхэд хандалгүйгээр шийдвэрлэх 

боломжийг олгох зорилготой юм. Гэхдээ одоогоор манай банкны салбарт синдикат 

зээлийн харилцаа бараг байхгүй гэж хэлж болно. Гэсэн хэдий ч хоѐр талт зээлийн 

харилцаа, түүний үүргийг хангах барьцаа, бусад аргын хувьд кросс-дефолтын эрсдэл 

байдаг ба энэ нь цаашид нэмэгдэх болно. Өнөөдрийн байдлаар арилжааны банкууд урт 

хугацааны, өндөр дүнтэй зээл, төслийн санхүүжилт хийх санхүүгийн боломж хомс 

байна. Гэвч ийм төрлийн санхүүжилтийн хэрэгцээ төрийн болон хувийн хэвшлийн хэн 

алины дэд бүтцийн томоохон хөтөлбөр, төсөл хэрэгжүүлэх эрэлт хэрэгцээг даган 

нэмэгдэх нь гарцаагүй юм.
91

 

 

32. ЗБӨХ нь чанаргүй зээлийг шийдвэрлэх үндсэн механизм биш, түүнийг орлох, 

солих мөн чанар агуулахгүй. Чанаргүй зээлийг шүүхийн, эсвэл шүүхийн бус 

журмаар хянан хэлэлцэж, шаардлагатай бол албадан гүйцэтгэх, эсвэл хоѐр тал 

тохиролцон зээлийн бүтцийг өөрчлөх, эсвэл зээлдэгчийг төлбөрийн чадваргүйд тооцох 

зэргээр шийдвэрлэдэг. Харин ЗБӨХ нь эдгээр арга механизмыг орлох, солих зорилгыг 

агуулахгүй. Мөн бүх төрлийн өрийн бүтцийг өөрчлөхөд тохиромжтой арга хэрэгсэл ч 

биш. Гагцхүү (чанаргүй зээлийг шийдвэрлэх бусад хувилбарын нэгэн адил) ЗБӨХ-ны 

бүтэц-зохион байгуулалт, үйл  ажиллагааг оновчтой тодорхойлж, хэрэгжүүлж 

чадсанаар синдикат зээлийн гэрээний зээлдүүлэгч ба зээлдэгчид аль алинд нь ашигтай 

сонголт байх боломжтой юм.  

 

33. Зээлдэгчийг өөрчлөн зохион байгуулахаар нэхэмжлэгчдийн олонхын шүүхээс 

гадуур, дэмжиж баталсан төлөвлөгөөг шүүхээс зөвшөөрснөөр бүх нэхэмжлэгчид 

(эсрэг саналтай цөөнх нэхэмжлэгчдийг  оролцуулан) заавал дагаж мөрдөх тухай 

зохицуулалт манай улсын хууль тогтоомжид байхгүй байна. Жишээлбэл, хүчин 

төгөлдөр мөрдөж буй Дампуурлын тухай хуулиар (1997) зөвхөн дампуурлын хэрэг 
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 Тухайлбал, Хөрөнгө оруулалтын банкны тухай хуулийн төслийг дэд бүтцийн томоохон төслүүдийн 

санхүүжилтийг дэмжих зорилгоор манай улсад гадаадын банкны салбарыг байгуулж үйл ажиллагаа 

явуулахыг зөвшөөрөхөөр УИХ-д 2017 онд өргөн барьсан. Уг хуулийн төсөлд зааснаар Монгол Улсад үйл 

ажиллагаа явуулах гадааадын банк нь бусад банктай нэгдэхийг хориглох бөгөөд нэг зээлдэгчид 100 тэрбум 

төгрөгөөс багагүй хэмжээний зээл олгох, баталгаа гаргах, үнэт цаасны арилжаа эрхлэх болон бусад 

санхүүгийн үйл ажиллагаа явуулах эрхтэй. 
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шийдвэрлэх явцад л шүүхээс зөвшөөрсөн болон шүүхээс хянасан, хариуцагчийг 

өөрчлөн зохион байгуулах төлөвлөгөөг зөвшөөрдөг. Энэ нь дампуурлын хэргээс өмнө 

зээлийн бүтцийг өөрчлөх ажиллагааг хийх боломжгүй болгохоос гадна тухайн ААН-

ийн үйл ажиллагааг сайжруулж, хэвийн байдалд оруулах боломжийг хязгаарлаж байна.  

 

Тэгвэл шүүхээс хүлээн зөвшөөрөгдөх ―урьдчилсан тохиролцоо‖ (―pre-packaged‖ 

plan) гэж нэрлэгддэг, талууд харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр дампуурлаас 

сэргийлэх  механизмыг зарим орнуудад нэвтрүүлсэн байдаг. Жишээлбэл, Серби, Их 

Британид төлбөрийн чадваргүй зээлдэгчийг дампуурахаас сэргийлэх (аврах) зорилгоор 

түүнд өрийн бүтцийн өөрчлөлт хийхийг зөвшөөрдөг. Ингэхдээ эсрэг санал бүхий 

цөөнх нэхэмжлэгч нарт адил тэгш, шударга хандах зарчмыг баримтлах нөхцөлийг 

хангах ѐстой байдаг. Ийм аргаар зээлдэгчийн өрийг өөрчлөн зохион байгуулах, улмаар 

түүнд дампуурлаас зайлсхийх боломж олгох механизмыг Европын Комиссоос гишүүн 

орнууддаа нэвтрүүлэхийг шаардсан, 2019 онд батлахаар хэлэлцэж буй хуулийн төсөлд 

тусгажээ.
92

  

 

Ер нь дэлхийн хэд хэдэн оронд шүүхээс гадуур өрийн бүтцийг өөрчлөх хууль 

тогтоомжийг баталж гаргасан боловч эдгээр нь тэр бүр үр дүнд хүрээгүй юм. Учир нь 

1-дүгээрт, ийм нөхцөл байдалд шүүхийн оролцоо үгүйлэгддэг, 2-дугаарт, эсрэг санал 

бүхий цөөнх нэхэмжлэгчид санал хураалтаас батлагдсан олонхын саналыг заавал 

дагах, шаардлагатай бол шүүхээс үүнийг албадан биелүүлэх, гэрээний хүчин төгөлдөр 

байдлыг хангах явдал мөн дутагддаг байна. Манай улсын хувьд үүнийг анхаарч, 

ирээдүйн хууль тогтоомжийн реформд харгалзах нь зүйтэй болов уу.  

 

Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хууль 2012 онд батлагдсанаар манай улсад шүүхийн 

эвлэрүүлэн зуучлалын тусламжтай өрийн бүтцийг өөрчлөх боломжтой болсон.
93

 Гэвч 

эвлэрүүлэн зуучлал нь сайн дурынх тул тус хуулийн дагуу шүүхийн эвлэрүүлэн 

зуучлалаар дамжуулж зээлдэгчийн өрийн бүтцийг өөрчлөх гэрээг баталсан ч гэсэн 

эсрэг санал бүхий цөөнх нэхэмжлэгчид уг гэрээг заавал дагаж мөрдөх үүрэггүй юм. 

 

Мөн, одоогийн Дампуурлын тухай хууль, бусад хуульд санхүүжилтээ буцаан авах 

―супер-тэргүүн ээлжийн эрх‖, өрийг хувьцаагаар солих, эсхүл үндсэн өрийн хэмжээг 

багасгах зэрэг өрийн бүтэц өөрчлөх санхүүгийн арга хэрэгслийг харгалзаж тусгаагүй, 

хамгаалаагүй байна. АНУ-ын Дампуурлын тухай хуулийн 11 дүгээр бүлэг (дахин 

хөрөнгөжүүлэх тухай) болон өөр бусад хэд хэдэн улсын дампуурлын хууль 

тогтоомжид тусгасан, санхүүжилтээ буцаан авах ―супер-тэргүүн ээлжийн эрх‖-ийн 

концепц манай улсын Дампуурлын хуульд байхгүй. Энэ нь  санхүүгийн хувьд 
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 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0723&from=EN 

93
 Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хууль, 30 дугаар зүйл. 
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хүндрэлд орж, зээлээ эргүүлэн төлөх боломжгүй болсон боловч уг байдлыг даван 

туулж, зээлээ эргүүлэн төлөх боломжтой зээлдэгчийг дахин санхүүжүүлэхэд эрх зүйн 

хамгаалалт байхгүй гэсэн үг. Уг нь манай улсын 2011 оны Компанийн тухай  хуулиар 

өрийг хувьцаагаар солихыг зөвшөөрдөг.
94

 Гэвч мөн хуулиар өрийг ийнхүү хувьцаагаар 

солихын тулд бусад хувьцаа эзэмшигч нь тэргүүн ээлжинд хувьцааг худалдан авах 

давуу эрх эдлэх буюу зөвшөөрөл өгдөг.
95

 Европын зэрэг Словени зэрэг зарим оронд 

өрийн бүтэц өөрчлөх ажиллагааны явцад  хувьцаа эзэмшигчийн давуу эрх хэрэгжихгүй 

байхаар хуульчилсан.  

 

Үүнтэй зэрэгцэн 2010 оны Банкны тухай хуулиар өртэй зээлдэгчийн өрийг 

хувьцаагаар сольж авахыг арилжааны банкинд зөвшөөрсөн ба уг банкны авах хувьцаа 

нь тухайн зээлдэгчийн гаргасан нийт хувьцааны 10 хувиас дээшгүй байхаар 

тогтоосон.
96

 Татварын асуудлын хувьд, Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын 

тухай (2006) хуулиар хувьцаа эзэмшигчийн (банкны) олгосон зээл нь зээлдэгчид 

оруулсан хөрөнгөөс гурав дахин их байгаа тохиолдолд хувьцаа эзэмшигчээс 

зээлдэгчид олгосон зээлийн дүн (өрийн бүтцийг өөрчилж сунгагдсан дүн) хөрөнгө 

оруулалтын хэмжээнээс гурав дахин их бол ийнхүү илүү гарсан зээлийн дүнд төлөх 

хүүгийн төлбөрийг албан татвар ногдох орлогоос хасаж тооцохгүй, түүнийг хувьцаа 

эзэмшигчийн ногдол ашигт тооцож албан татвар ногдуулна.
97

 Энэ нь хувьцаа 

эзэмшигчийн ногдол ашиг мэтээр харагдах боловч үүгээр ирээдүйд өрийн бүтцийг 

өөрчлөхөд оруулах хувьцаа эзэмшигчийн хөрөнгө оруулалтыг хязгаарлахад хүргэхээр 

байна.  

 

Уг нь Дампуурлын тухай хуулийг бүрэн дүүрэн хэрэгжүүлбэл шүүхээс гадуур 

өрийн бүтэц өөрчлөх ажиллагаагаар дамжуулж ААН-ийг дахин хөрөнгөжүүлэх, үйл 

ажиллагааг нь хэвийн үргэлжлүүлэхэд эерэг нөлөө үзүүлэх боломжтой. Гэсэн хэдий ч 

Дампуурлын хуультай нэгэн адил Активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж, 

зарцуулах (2017) журамд өрийн бүтцийг өөрчлөхтэй холбоотой зохицуулалтыг 

тусгаагүй. Тус журмаар чанаргүй зээлийн эрсдэлийн санг харьцангуй өндрөөр 

тогтоосон, тухайлбал, хэрэв тухайн зээл нь 365-аас дээш хоногоор хугацаа хэтэрсэн 

бол түүний дүнгийн 100%-иар тооцсон дүнгээр эрсдэлийн санг байгуулна. Журамд 

чанаргүй зээлийн бүтцийг өөрчлөхтэй холбоотой тухайлсан зохицуулалт байхгүй. 

Бүтцийг өөрчилсөн өрөөс (үндсэн төлбөр, эсвэл хүү) хүлээсэн алдагдлыг тухайн 

чанаргүй зээлийг балансаас хасах замаар л тооцох боломжтой.
98

 Ихэнх тохиолдолд 

активыг тэнцлээс ийнхүү хасахад шүүхийн шийдвэр шаардлагатай байдаг тул 
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 Компанийн тухай хууль 25 дугаар зүйл. 

95
 Компанийн тухай хууль 25.6 дугаар зүйл. 

96
 Банкны тухай хууль 10.2, 17.4 дүгээр зүйл 

97
 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хууль 14.3 дугаар зүйл 

98
 Активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж, зарцуулах журам 3.5.1 дэх хэсэг 
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шүүхийн шийдвэр гарсны дараа л өрийн бүтцийг өөрчлөх боломжтой.
99

 Иймд шүүхээс 

гадуур өрийн бүтцийг өөрчлөхөд хүндрэлтэй гэж үзэхээр байна. Нэг жилээс илүү 

хугацаагаар хугацаа хэтэрсэн зээлийг шүүхийн шийдвэргүйгээр тухайн банкны ТУЗ-

ийн шийдвэрээр балансаас хасах боломж бий.
100

 Активыг ангилах, активын эрсдэлийн 

сан байгуулж, зарцуулах журамд зааснаар тэнцлээсээ хассан зээлийг эргэн төлүүлэх 

үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэхийг шаарддаг. Гэхдээ активыг ийнхүү тэнцлээс хасах 

(жишээ нь, хэсэгчлэн хасах) нөхцөл, процедур тодорхойгүй байна. Активыг ангилах, 

активын эрсдэлийн сан байгуулж, зарцуулах журмаар үйл ажиллагааг нь сэргээж, 

хэвийн явуулах боломжтой байгаа зээлдэгчийн өрийн бүтцийг өөрчлөх (жишээ нь, 

хугацаа хэтэрсэн үндсэн төлбөр, хүүгийн хэмжээг багасгах зэргээр) боломжийг 

тусгаагүй гэж дүгнэхээр байна.  

 

Ер нь өрийн бүтцийг өөрчлөхөд зээлдүүлэгч хоорондын гэрээ, түүнд тусгавал 

зохих төлбөр авах зээлдүүлэгчдийн дарааллын асуудал манай хууль тогтоомжид 

төдийлөн тусгагдаагүй. Ийнхүү өрийн бүтцийг шүүхээс гадуур өөрчлөх тухай 

зээлдүүлэгч хоорондын гэрээ, түүний хүчин төгөлдөр байдал, маргаан гарсан 

тохиолдолд түүнийг шүүхээс албадан хэрэгжүүлэх эсэх нь манай орны хувьд 

эргэлзээтэй байна.  

   

Хариуцагчийг өөрчлөн зохион байгуулах болон дээр дурдсан бусад асуудлыг 

ЗБӨХ-ны тогтолцоог бий болгох, мөн Олон Улсын ИНСОЛ (INSOL) байгууллага, 

Унгар зэрэг бусад орны төв банкны тэргүүн туршлагад тулгуурлан нэвтрүүлж 

хөгжүүлснээр тодорхой хэмжээнд шийдвэрлэх боломжтой юм.
101

 

 

34. Манай улсын хууль тогтоомжид өрийн бүтцийг шүүхээс гадуур өөрчлөхийг 

дэмжсэн зохицуулалтууд бий. Дээр авч үзсэнчлэн Банкны хуулиар өртэй зээлдэгчийн 

өрийг хувьцаагаар сольж авахыг арилжааны банкинд зөвшөөрсөн байдаг.
102

 Ихэнх 

барьцааны (хөдлөх, үл хөдлөх, эдийн бус хөрөнгийн) гэрээний бүртгэлийг ҮХЭХБТХ, 

ХЭХБЭБХБТХ-иар тус тус зохицуулдаг. Арбитрын тухай болон Эвлэрүүлэн 

зуучлалын тухай хуулиар маргааныг арбитр, эсхүл эвлэрүүлэн зуучлал зэрэг шүүхийн 

бус журмаар шийдвэрлэх тухай зохицуулсан. Мөн Мөнгө угаах болон терроризмыг 

санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулиар хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийг шалгаж 

тогтоохоор заасан. Мөн Зээлийн мэдээллийн тухай хуулиар хувийн өмчийн этгээд 

зээлийн мэдээллийн санг бүрдүүлж, ажиллуулахыг зөвшөөрсөн байдаг.
103

  

                                            

99
 Активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж, зарцуулах журам 3.5.1.1-3.5.1.3 дэх хэсэг 

100
 Активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж, зарцуулах журам 3.5.1.4 дэх хэсэг 

101
 http://www.mnb.hu/letoltes/oocr-en-10-oct-2017-clean.pdf 

102
 Банкны тухай хууль 10.2 дугаар зүйл 

103
 Энэхүү хууль нь хэрэгжихгүй байгаа бөгөөд зээлийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх, зээлийн мэдээллийг 

боловсруулах ажиллагааг Монголбанк хэрэгжүүлж байна.  

http://www.mnb.hu/letoltes/oocr-en-10-oct-2017-clean.pdf
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35. Барьцааны зүйлийг худалдан борлуулсны орлогоос нэмэгдсэн өртгийн албан 

татвар төлнө. Манай улсын татварын хууль тогтоомжоор үндсэн хөрөнгөнд төлсөн 

татварыг зардал, эсхүл буцаан төлөлт гэж үзэн татвараас чөлөөлдөггүй.  Энэ нь үндсэн 

хөрөнгийг (жишээ нь, барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж, үйлдвэр, машин 

механизм зэрэг барьцаа хөрөнгийг) худалдан авахад төлсөн НӨАТ-ыг буцаан авах 

боломжгүй гэсэн үг юм. Татварын ийм зохицуулалт нь тухайн ААН-ийн хөрөнгө 

оруулалтын хэмжээг нэмэгдүүлэхэд хүргэдэг.  

 

Нөгөө талаас, банк үндсэн хөрөнгийг (барьцаа хөрөнгийг) худалдан борлуулахад 

НӨАТ ногдуулах үүрэгтэй байдаг. Энэ нь банкны борлуулж буй үндсэн (барьцаа) 

хөрөнгийн үнэлгээг бууруулахад хүргэдэг ба ингэснээр албадан биелүүлэх 

ажиллагааны явцад банкны олж авах нөхөн төлбөрийн хэмжээг багасгахад хүргэдэг.  

 

36. Үл хөдлөх хөрөнгийн барьцааны зүйлийн эрхийг шилжүүлэхэд давхар татвар 

ногддог. Үл хөдлөх эд хөрөнгө борлуулж өмчлөх эрхийг шилжүүлэхэд 2 (хоѐр) хувийн 

татвар төлдөг. Тус татварыг тухайн хөрөнгөтэй холбогдох зардлыг хасалгүйгээр 

хэлцлийн нийт үнийн (бохир) дүнд ногдуулдаг. Уг нь зээлдэгчээс барьцаа хөрөнгийг 

банкинд шилжүүлэхэд төлөх энэхүү татвар нь шилжүүлгийн татварын (орлогын 

татварын биш) шинжийг өөртөө агуулдаг. Улмаар банк тухайн үл хөдлөх хөрөнгийг 

өөр худалдан авагчид шилжүүлэхэд мөн адил 2 хувийн татвар төлснөөр давхар татвар 

төлөх болдог. 

 

37. Хуулиар хугацаа хэтэрсэн зээлийн алдагдлыг татвараас чөлөөлөхийг зөвшөөрдөг 

ч уг алдагдлыг яг хэзээ татвараас чөлөөлөх нь тодорхойгүй байдаг. Хугацаа 

хэтэрсэн зээлийн улмаас хүлээсэн алдагдал зээлийн зардлын салшгүй хэсэг байдаг. 

Орлогын албан татварыг тодорхойлохдоо нийт хүүгийн алдагдлыг орлогоос хасаж 

тооцдог. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулиар зээл төлөгдөхөд 

учирч болзошгүй алдагдлаас хамгаалах санд төвлөрүүлсэн хөрөнгийг орлогоос хасаж 

тооцдог. Гэсэн хэдий ч алдагдлыг тайлант хугацааны аль үед хасаж тооцох нь 

тодорхойгүй байдаг. Ингэснээр татварын тайлангаа гаргах гэж буй банкны хувьд 

Активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж, зарцуулах журам (энэ журам нь 

төлбөрийг хойшлуулсан хугацаанд суурилсан), эсхүл Санхүүгийн тайлагналын олон 

улсын  IX стандартыг (эрсдэлд суурилсан) баримтлах гэсэн сонголт тулгардаг. Банк нь 

Активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж, зарцуулах журмыг баримталж 

ирсэн ба нягтлан бодох бүртгэлийн журамд оруулсан активыг үнэлэх аргачлал нь 
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Санхүүгийн тайлагналын олон улсын  IX стандарттай зөрчилддөг гэж үздэг. Дээрх 

журам болон Санхүүгийн тайлагналын олон улсын  IX стандарт нь өөр өөр үр дагаварт 

хүргэж байгаа нь банкнуудад хүндрэл учруулж байна.  

 

38. Чанаргүй зээлийг худалдахад НӨАТ ногдохоор байгаа нь чанаргүй зээлийн зах 

зээлийг бий болгоход саад болж байна. Олон улсад чанаргүй зээлийг худалдах, 

шилжүүлэх нь санхүүгийн гэрээ хэлцэл болохын хувьд НӨАТ-аас чөлөөлөгддөг. 

Харин манайд банк чанаргүй зээлийн багцыг гуравдагч этгээдэд (факторингийн 

үйлчилгээ эрхлэгч, бусад этгээдэд) худалдвал уг багцад Нэмэгдсэн өртгийн албан 

татварын тухай хуулийн дагуу НӨАТ-ын 10 хувийн татвар ногдохоор байна. Чанаргүй 

зээлийг худалдах, худалдан авах зах зээлийг хөгжүүлэхийн тулд чанаргүй зээлийн 

арилжааг НӨАТ-аас чөлөөлөх нь зүйтэй гэж үзэж байна.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Чанаргүй зээлийн эрх зүйн үр дүнтэй тогтолцоог хэрэгжүүлэх нь: 

Чанаргүй зээлийг амжилттай шийдвэрлэхэд үр дүнтэй эрх зүйн оновчтой орчин 

шаардлагатайн зэрэгцээ уг орчин хэрэгжүүлэх оновчтой дэд бүтэц мөн шаардлагатай. 

Үүнд, мэргэжлийн хувьд бэлтгэгдсэн шүүгчид, үнэлгээчид, шүүхийн шийдвэр 

гүйцэтгэгчид, ил тод байдал, ѐс зүйн хэм хэмжээ, мэргэжлийн хариуцлагын тогтолцоо 

(жишээ нь, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад), төрийн байгууллага, албан 

тушаалтан хоорондын мэдээлэл солилцоо, хамтын ажиллагаа зэрэг хамаарна. Хууль 

тогтоомжийн бус эдгээр реформ нь хууль тогтоомжийн реформтой адил чухал ба энэхүү 

тайланг бэлтгэх явцад Зөвлөхийн зүгээс дараах зүйлсийг санал болгож байна:  

 Олон улсын тэргүүн туршлага, стандартуудтай уялдуулан зах зээлийн эдийн засагт 

сайн туршлагатай үнэлгээний мэргэжлийн байгууллагыг хөгжүүлэхэд дэмжлэг 

үзүүлэх; 

 Үнэлгээчинтэй холбоотой эрх зүйн зохицуулалтыг эргэн харах, шаардлагатай 

өөрчлөлтийг оруулах. Ялангуяа, тусгай зөвшөөрөл, даатгал, ял шийтгэл, үнэлгээтэй 

холбоотой гомдол, маргааныг шийдэрлэх хэргийн харьяалал, үнэлгээний 

байгууллагын эрх хэмжээ, зохицуулагчийн (Сангийн яам) бүрэн эрх зэргийг 

тогтоох; 

 ХҮТХ-ийн дагуу үүсгэн байгуулагдсан гишүүдийн мэргэжил, ур чадварыг 

дээшлүүлэх зорилго бүхий ТББ-ын  өөрийн удирдлага, зохицуулалтын чадварыг 

дээшлүүлэх, ялангуяа сургалт, дахин сургалтын хөтөлбөр, стандарт, үйлчилгээний 

журам зэргийг батлах; 

 Үнэлгээний байгууллагын институц болон хүний нөөцийн бодлогыг хянан үзэх, 

үйл ажиллагааны дэмжлэг үзүүлэх. Сургалт, дахин сургалтын хөтөлбөр, төлбөрийн 
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систем, хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, гомдол хянан шийдвэрлэх болон хариуцлагын 

тогтолцоо зэргийг боловсронгуй болгох, 

 Чанаргүй зээл болон түүнтэй холбоотой бусад маргааныг шийдвэрлэх шүүгчдэд 

зориулсан сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулах, чанаргүй зээлийн маргааныг 

түргэвчилсэн хянан шийдвэрлэх ажиллагаагаар шийдвэрлэх, уг маргаанд 

мэргэшсэн шүүгч, шүүхийн бүрэлдэхүүнийг томилох зэрэг асуудлыг шийдвэрлэх. 
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Зөвлөмж  

Одоогийн хууль Санал болгож буй өөрчлөлт Тайлбар 

Банк, эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж, төлбөр тооцоо, зээлийн үйл ажиллагааны тухай хууль 

Хамаарах хуулийн заалт 

байхгүй 

Хугацаа хэтэрсэн зээлийн бүтцийг [шүүхээс гадуур] 

өөрчлөх‖ гэсэн шинэ бүлэг нэмэх. Тус бүлэгт: 

 Хугацаа хэтэрсэн зээлийг шүүхээс гадуур 

дахин төлөх эсхүл бүтцийг өөрчилж болно; 

 Хэд хэдэн зээлдүүлэгч бүхий зээлийн 

зээлдүүлэгч хоорондын эсхүл 2 талын 

зээлийн зээлдэгч-зээлдүүлэгч хоорондын 

гэрээний аль алинд өрийн бүтцийг өөрчлөх 

боломжтой байх. [ Эдгээр гэрээг Эвлэрүүлэн 

зуучлалын тухай хууль дах эвлэрлийн 

гэрээтэй адил гэж үзэх. Эвлэрүүлэн 

зуучлалын тухай хуулиар (i) гэрээ нь 

шүүхээр зөвшөөрөгдөх шаардлагатай (ii) 

хэрэв гэрээг зөрчвөл, албадан гүйцэтгэгдэх 

боломжой байх ] ; 

 Талууд тохирсноос бусад тохиолдолд бүтэц 

өөрчлөх ажиллагаа нь Монгол Улсын 

хуулиар зохицуулагдах; 

 Бүтэц өөрчлөх төлөвлөгөөний дагуу хийгдэж 

буй шинэ санхүүжилт нь  дампуурлын 

хэргийн явцад  ―супер-давуу эрхийн‖ 

статустай байхыг хүлээн зөвшөөрөх. Энэ нь 

Манай улсад өрийн бүтцийг өөрчлөхийг 

зөвшөөрсөн эрх зүйн орчин бүрдээгүй 

байна. Хуулийн хүрээнд өөрчлөлт 

оруулахыг Азийн хөгжлийн банк болон 

Монголбанк, түүний зөвлөхүүдийн 

хэлэлцүүлэгт санал болгосон. 
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Одоогийн хууль Санал болгож буй өөрчлөлт Тайлбар 

шинэ Дампуурлын тухай хууль хүчинтэй 

болсноор хэрэгжих боломжтой.
104

 

 Зээлдүүлэгч хоорондын гэрээ эсхүл зээлдэгч-

зээлдүүлэгч хоорондын 2 талын зээлийн 

гэрээнд маргааныг арбитраар 

шийдвэрлүүлэх, гэрээг цуцлах, эрхээс 

татгалзах, өмнө байгуулсан гэрээний эрхээс 

түр татгалзах зэрэг нөхцөлийг тусгаж болох 

бөгөөд эдгээр нөхцөл нь хуулийн дагуу 

хүчинтэй, хэрэгжүүлж болохоор байх; 

 Аль ч гэрээний барьцаат зээлдүүлэгчийн эрх 

нь барьцаагүй зээлдүүлэгчийн эрхээс давуу 

байх; 

 Монголын банкны холбоо нь өрийн бүтэц 

өөрчлөх ажиллагааг явуулах эрхтэй байх. 

Мөн холбоо нь холбогдох журам, 

зохицуулалтыг батлах эрхтэй байх тухай. 

  Мөн хуулийн зөрчилдөөнийг арилгахын 

тулд бусад хуульд холбогдох нэмэлт 

өөрчлөлт оруулах (Иргэний хууль, Иргэний 

хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, 

Дампуурлын тухай хууль г.м ) 

Компанийн тухай хууль  

25.6. дах хэсэг 25.6 дах хэсгийг дараах байдлаар өөрчлөх: Банкны тухай хуулиар арилжааны 

банкуудад өртэй зээлдэгчийн өрийг 

                                            

104
 Уг зөвлөмж нь зөвхөн өрийн бүтцийг өөрчлөх этгээдэд хязгаарлагдана. Санхүүгийн зохицуулах хороо нь Хууль зүйн яамтай хамтран 

Дампуурлын тухай хуульд нэмэлт,өөрчлөлт оруулахаар ажиллаж байна. 
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Одоогийн хууль Санал болгож буй өөрчлөлт Тайлбар 

Компанийн өрийг хувьцаагаар 

солихоор нэмж гаргасан хувьцааг 

хувьцаа эзэмшигч тэргүүн ээлжид 

худалдан авах давуу эрхтэй. 

Дампуурлын тухай хууль болон бусад хуулийн 

дагуу хугацаа хэтэрсэн зээлийн бүтцийг өөрчлөх 

явцад өрийг солихоор зээлдүүлэгч банкинд зориулан 

шинэ хувьцаа гаргаснаас бусад тохиолдолд 

компанийн өрийг хувьцаагаар солихоор нэмж 

гаргасан хувьцааг хувьцаа эзэмшигч тэргүүн ээлжид 

худалдан авах давуу эрхтэй байна.  

Энэ хуулийн зорилго нь 91-ээс дээш хоногоор 

хугацаа хэтэрсэн бүх зээлийг ―чанаргүй зээл‖-д 

тооцох юм. 

 

 

хувьцаагаар сольж авахыг зөвшөөрч байгаа 

боловч энэ нь Компанийн тухай хуулийн 

зээлдэгчийн хувьцаа эзэмшигчийн 

хувьцааг тэргүүн ээлжид худалдан авах 

давуу эрхтэй байх зохицуулалттай 

зөрчилдөж байна. 

Дампуурлын тухай хууль 

Хамаарах хуулийн заалт 

байхгүй. 

Дараах шинэ зохицуулалтыг нэмэх: 

 Хэрэв хариуцагч болон олонхи 

нэхэмжлэгчид хариуцагчийг өөрчлөн 

байгуулах төлөвлөгөөг урьдчилан баталсан 

бол шүүхээс уг  ―урьдчилсан тохиролцоо‖-г 

хүлээн зөвшөөрөх. Ингэхдээ тодорхой 

шалгуурыг хангасан байхыг анхаарах нь 

зүйтэй. Тухайлбал, цөөнх нэхэмжлэгчид 

дампуурлын хэргийн явцад авах төлбөрийн 

хэмжээгээр авах эрхтэй байх.  

 Барьцаат зээлдүүлэгчийн эрх барьцаагүй 

зээлдүүлэгчийн эрхээс түрүүнд 

хамгаалагдах, сэргээгдэх, барьцааны эрх 

дампуурал, бүтэц өөрчлөх ажиллагааны 

явцад хүчинтэй хэвээр байх; 

Уг зөвлөмж нь зөвхөн өрийн бүтцийг 

өөрчлөх этгээдээр хязгаарлагдана. ХЗДХЯ 

нь ОУСК-ийн дэмжлэгтэйгээр 

Дампуурлын тухай хуулийг шинэчлэн 

боловсруулж байгаа. Монголбанктай 

хэлэлцэх. 
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 Бүтэц өөрчлөх төлөвлөгөөний дагуу хийгдэж 

буй шинэ санхүүжилт нь  дампуурлын 

хэргийн явцад  ―супер-давуу эрхийн‖ 

статустай байхыг хүлээн зөвшөөрөх, 

Барьцаат зээлдүүлэгчийн давуу эрхийг 

хамгаалах тухай тусгай зарчим тусгах 

Активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж, зарцуулах журам 

Хамаарах хуулийн заалт 

байхгүй. 

Дараах шинэ зохицуулалтыг нэмэх: 

 Шүүхээс гадуур өрийн бүтцийг өөрчлөх 

явцад банк нь шүүхийн шийдвэргүйгээр 

үндсэн төлбөр эсхүл хүүг хэсэгчлэн тэнцлээс 

хасахыг зөвшөөрөх, мөн хэрэв компанийн 

гүйцэтгэх удирдлагад хэт их хяналт байгаа 

тохиолдолд зээлдэгч нар төлөөлөн удирдах 

зөвлөлийн шийдвэрт тоон босго тавихыг 

зөвшөөрөх (хэрэг хянан шийдвэрлэх 

ажиллагаа, шүүхийн болон төлөөлөн 

удирдах зөвлөлийн шийдвэргүйгээр); 

 Монголбанктай хэлэлцэн активын ангилалд 

―хугацаа хэтэрсэн боловч бүтцийн 

өөрчлөлтөд орсон актив‖ гэсэн шинэ 

ангиллыг бий болгох, үүнд эрсдэлийн сан 

байгуулах зохистой хувь, хэмжээг 

тодорхойлох. 

 

 

Активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан 

байгуулж, зарцуулах журмаар өрийн 

бүтцийг өөрчлөх талаар зохицуулаагүй 

байна. Ихэнхи активыг тэнцлээс хасахад 

шүүхийн шийдвэр гарсан байх 

шаардлагатай тул шүүхийн шийдвэр 

гарсны дараагаар өрийн бүтцийг өөрчлөх 

боломжтой байна. ―Нэг жил‖-ээс илүү 

хугацаагаар хугацаа хэтэрсэн зээлийг 

шүүхийн шийдвэргүйгээр банкны 

төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрээр 

тэнцлээс хасах боломжтой байна. Уг 

журамд активыг тэнцлээс хэсэгчлэн хасах 

нөхцөл, шаардлага зэрэг активыг тэнцлээс 

хасах тухай журам тодорхой тусгагдаагүй 

байна. Ийнхүү өрийг буцаан төлөх 

боломжтой зээлдэгчид өрийн бүтцийг 

өөрчлөхийг (хугацаа хэтэрсэн үндсэн 

төлбөр болон хүүгийн хэмжээг багасгах 

зэргээр) зөвшөөрөөгүй байна. 

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль 
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7.2.Доор дурдсан үйл ажиллагаанд 

НӨАТ ногдуулна: 

7.2.16.шаардах эрхийг худалдан 

авах замаар санхүүжилт хийх 

/факторинг, форфайтинг зэрэг 

тэдгээртэй адилтгах хэлцэл/; 

7.2.16 дэх хэсгийг хүчингүй болгох Банк чанаргүй зээлийн багцыг гуравдагч 

этгээдэд (факторингийн үйлчилгээ эрхлэгч 

эсхүл зах зээлийн бусад тоглогчид) 

худалдвал худалдагдаж буй багцад НӨАТ-

ын 10 хувийн татвар ногдоно. Чанаргүй 

зээлийн зах зээлийг хөгжүүлэхийн тулд 

чанаргүй зээлийн худалдаа нь НӨАТ-аас 

чөлөөлөгдөх нь зүйтэй.  

 

14.1.5.үндсэн хөрөнгө бэлтгэхэд 

зориулж импортоор оруулсан 

буюу худалдан авсан бараа, ажил, 

үйлчилгээнд төлсөн болон үндсэн 

хөрөнгө худалдан авахад төлсөн 

албан татварыг хасахгүй. 

14.1.5 дах хэсгийг хүчингүй болгох Манай улсын хуулийн дагуу үндсэн 

хөрөнгийг худалдан авахад төлсөн 

татварыг зардал эсхүл буцаан төлөлт гэж 

үздэггүй. Энэ нь барьцаа хөрөнгийг 

(барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж, 

ургамал, машин механизм зэрэг үндсэн 

хөрөнгө) худалдан авахад төлсөн НӨАТ-ыг 

буцаан авах боломжгүй гэсэн үг юм. 

Татварын ийм бодлого нь хөрөнгө 

оруулалтын өртгийг нэмэгдүүлдэг. Банк 

үндсэн хөрөнгийг (барьцаа хөрөнгө) 

худалдан борлуулахад НӨАТ ногдуулах 

үүрэгтэй. Энэ нь зарж байгаа барьцаа 

хөрөнгийн үнэлгээг бууруулахад хүргэдэг. 

 

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хууль 

 12.1.Дараахь зардлыг албан 

татвар ногдох орлогоос хасч 

тооцсоны үндсэн дээр албан 

татвар ногдуулах орлогыг 

тодорхойлно: 

12.4 дэх хэсэгт дараах өгүүлбэрийг нэмэх: 

 Татварын хөнгөлөлтөд хамаарах зээл төлөгдөхөд 

учирч болзошгүй алдагдлаас хамгаалах санд 

төвлөрүүлсэн хөрөнгө нь Санхүүгийн тайлагналын 

олон улсын  IX стандарт-ын дагуу тодорхойлогдоно.  

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан 

татварын тухай хуулийн 12.4 дэх хэсгийг 

татварын хөнгөлөлтөд хамаарах зээл 

төлөгдөхөд учирч болзошгүй алдагдлаас 

хамгаалах санд төвлөрүүлсэн хөрөнгө нь 

Санхүүгийн тайлагналын олон улсын  IX 
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 12.1.16.банк, банк бус санхүүгийн 

байгууллагын зээл төлөгдөхөд 

учирч болзошгүй алдагдлаас 

хамгаалах санд төвлөрүүлсэн 

хөрөнгө; 

12.4.Энэ хуулийн 12.1.16-д заасан 

албан татвар ногдох орлогоос хасч 

тооцох зардалд банк, банк бус 

санхүүгийн байгууллагын хэвийн 

зээлийн үлдэгдэлд байгуулсан 

санд төвлөрүүлсэн хөрөнгө үл 

хамаарна. 

стандарт-д нийцсэн банкны нягтлан бодох 

бүртгэлийн журмаар тодорхойлогдож 

болохоор  өөрчлөх. Ингэснээр энэ салбар 

дах захиргааны хүнд суртлыг бууруулж 

татварын хөнгөлөлтийн журмыг илүү 

тодорхой болгоно. 

 17.2.Албан татвар төлөгчийн 

дараахь орлогод дор дурдсан 

хувиар албан татвар ногдуулна: 

17.2.5.үл хөдлөх эд хөрөнгө 

борлуулсны орлогод 2 хувиар; 

17.2 дэх хэсэгт зүйлд дараах шинэ зүйлийг нэмэх: 

17.3. Энэ хуулийн 17.2.5-д заасан татварт 

зээлдэгчээс зээлдүүлэгч банкинд барьцаа хөрөнгийн 

эрхийг шилжүүлэх гэрээнд үл хамаарна.  

Манай улсын хуулиар үл хөдлөх эд 

хөрөнгө борлуулсны орлогод 2 хувийн 

татвар ногдуулдаг. Зээлдэгчээс банкинд 

барьцаа хөрөнгийн эрхийг шилжүүлэхэд 

төлөгдөж буй энэ татвар нь шилжүүлгийн 

татварын шинжийг өөртөө агуулж байна. 
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Хавсралт I. ДУУДЛАГА ХУДАЛДААТАЙ ХОЛБООТОЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ЗААЛТУУДЫН 

ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА 

Тайланд дурдсанчлан дуудлага худалдааг зохицуулсан гурван үндсэн хууль манай улсад мөрдөгдөж байна. Эдгээр 

хуулиудын холбогдох заалтуудын зохицуулалт, хоорондын уялдаа холбоог дорхи хүснэгтэд дэлгэрэнгүй харьцуулж үзсэн 

болно.  

 
 Иргэний хууль ҮХЭХБТ хууль ШШГТХ Тэмдэглэл, зөвлөмж 

 НЭГ. ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ АНХНЫ ҮНЭ ТОГТООХ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЛААР ГОМДОЛ ГАРГАХ 

 177.1. Дуудлага 

худалдаагаар худалдах 

үл хөдлөх эд хөрөнгийн 

санал болгох доод үнийг 

дуудлага худалдаа 

явуулахаас өмнө үүрэг 

гүйцэтгэгч, үүрэг 

гүйцэтгүүлэгч, өмчлөгч 

харилцан тохиролцож 

тогтоосон үнийн, хэрэв 

тохиролцоогүй бол 

үнэлгээчний тогтоосон 

зах зээлийн үнийн 70 

хувиар тооцон тогтооно. 

Үнэлгээчнийг дуудлага 

худалдаа явуулах эрх 

бүхий этгээд томилно. 

46.2. Дуудлага 

худалдааны анхны үнийг 

Иргэний хуулийн 177.1-д 

заасны дагуу тогтооно. 

55.1.Шийдвэр гүйцэтгэгч 

төлбөр төлөгчийн битүүмжлэгдсэн, 

барьцаалагдсан, хураагдсан 

хөрөнгийг гүйцэтгэх баримт 

бичгийн шаардлагын гүйцэтгэлд 

суутгах бол тухайн хөрөнгийг 

битүүмжилсэн, барьцаалсан, 

хурааснаас хойш 1 сарын дотор 

түүний чанар, эрэлт, элэгдлийн 

байдал болон хөрөнгийн үнэлгээний 

талаар төлбөр төлөгчийн саналыг 

харгалзан орон нутгийн зах зээлийн 

тухайн үеийн ханшаар үнэлж, энэ 

тухай оролцогч талуудад мэдэгдэж, 

тэмдэглэл хөтөлнө. (55.2-т шинжээч 

томилж үнэлүүлэх тохиолдлыг 

хуульчилсан) 

55.3.Шийдвэр гүйцэтгэгч 

хөрөнгийн үнэлгээг шинжээчээр 

тогтоолгосон бол шинжээчийн 

дүгнэлтийг хүлээн авснаас хойш 

ажлын 3 өдрийн дотор талуудад 

мэдэгдэж, дүгнэлтийг танилцуулж, 

санал хүсэлтийг авч, тэмдэглэл 

-Дуудлага худалдааны анхны үнийг талууд 

тохиролцон тогтоох нь хамгийн чирэгдэлгүй, 

хүлээн зөвшөөрөгдөх үнэ юм. 

-Манай улсад хөрөнгийн үнэлгээг ХҮТХ-д 

заасан тусгай зөвшөөрөл бүхий, хараат бус 

үнэлгээчин зохих олон улсын болон дотоодын 

стандартын дагуу хийж тайлан гаргадаг. Гэтэл 

ШШГТХ-д үүнийг үл харгалзан шийдвэр 

гүйцэтгэгч (тэрээр зах зээлийн үнийн талаар 

мэдээлэл цуглуулж, анализ хийх мэргэжлийн чиг 

үүрэг хүлээхгүй) үнэлэхээр заасан нь учир 

дутагдалтай бөгөөд үүнээс улбаатайгаар үнэлгээний 

талаарх эцэс төгсгөлгүй маргаан шийдвэр 

гүйцэтгэлийн ажиллагааг чирэгдүүлж байна. 

Түүнчлэн ШШГТХ-ийн 55.7-д зааснаар эд 

хөрөнгийн үнэлгээний талаарх гомдлыг хүлээн 

авсан шүүгч мөн л зах зээлийн үнийн талаар 

мэдээлэл цуглуулж, анализ хийх мэргэжлийн чиг 

үүрэг хүлээдэггүй, тийм мэдлэг, мэдээлэл байхгүй 

атал гомдлыг яаж шийдвэрлэх вэ? Дотоод итгэл 

үнэмшлээрээ шийднэ гэх үү? Хөрөнгийн үнэлгээ 

бол зохих мэдээлэл, анализ, туршлага бүхий 

мэргэжлийн, хариуцлагын даатгалд даатгуулсан, 

тусгай зөвшөөрөл бүхий үнэлгээчний гүйцэтгэх 

ажил юм. Тэрээр өөрийн гаргасан дүгнэлтээ бүрэн 
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хөтөлнө. 

55.7.Талууд эд хөрөнгийн 

үнэлгээний талаархи гомдлоо энэ 

хуулийн 55.3-т заасны дагуу 

мэдэгдсэн өдрөөс хойш 7 хоногийн 

дотор шүүхэд гаргаж болно. 

27.1.4.гүйцэтгэх баримт 

бичгийн дагуу төлбөрт хураан авах 

хөрөнгийн үнэлгээний талаар 

шүүхэд гомдол гаргасан бол 

шүүхийн шийдвэр гарч, хуулийн 

хүчин төгөлдөр болтол 

түдгэлзүүлэхээр заасан. 

 

 

хариуцах үүрэгтэй
105

 бөгөөд мэргэжлийн 

хариуцлагын даатгалд даатгуулдаг
106

. 

-ХҮТХ-ийн  11.1.3-д зааснаар үйлчлүүлэгч 

нь хөрөнгийн үнэлгээний тайлантай танилцах, 

үндэслэлгүй буюу хуульд нийцээгүй гэж үзвэл 

танилцсанаас хойш 30 хоногийн дотор гомдлоо уг 

хуульд заасан Мэргэжлийн зөвлөлд гаргах  эрхтэй. 

Хөрөнгийн үнэлгээний мэргэжлийн байгууллагын 

дэргэд үнэлгээчний мэргэжлийн алдаа гаргасан 

тухай маргааныг хянан шийдвэрлэх чиг үүрэг бүхий 

Мэргэжлийн зөвлөл ажиллах бөгөөд Мэргэжлийн 

зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг Сангийн 

яам баталдаг (25.2, 25.3) Мэргэжлийн зөвлөлийн 

тухайн үнэлгээчний тогтоосон үнийн талаар 

гаргасан шийдвэр нь эцсийн шийдвэр болох тухай 

хуулийн заалт байхгүй. Иймд бид дараах саналтай 

байна. 

- ШШГТХ-д өөрчлөлт оруулж, үнэлгээг 

ХҮТХ-д заасан үнэлгээчин хийдэг байх, 

үнэлгээчний хөлсийг дуудлага худалдааны зардлын 

нэгэн адил дараалалд төлбөр төлөгч-барьцаалуулагч 

төлдөг байхаар хуульчлах 

- Үнэлгээний дүгнэлтийн талаар ХҮТХ-д 

зааснаар гомдлоо гаргаж, хохирол учирсан бол 

үнэлгээчнээс (магадгүй даатгалын компани 

хариуцна) шаарддаг байх 

- Үнэлгээний талаар гомдол гаргасан нь 

                                            

105 Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулийн 14.1.3-д зааснаар үнэлгээчин өөрийн буруутай үйл ажиллагааны улмаас учруулсан хохирлыг нөхөн төлөх үүрэгтэй 

106
 Үнэлгээчин нь  уг хуулийн 14.1.6-д зааснаар үнэлгээчний хариуцлагын даатгалд даатгуулсан байх үүрэгтэй 
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дуудлага худалдаа явуулах болон шийдвэр 

гүйцэтгэлийн ажиллагааг түдгэлзүүлэх, хойшлуулах 

үндэслэл болохгүй гэдгийг хуульчлах 

 

 177.2.Анхны 

дуудлага худалдаагаар 

санал болгосон үнэд 

хүрэх санал гараагүй 

буюу дуудлага 

худалдаанд хэн ч 

оролцоогүй бол хоѐр 

дахь дуудлага худалдааг 

явуулна. 

177.3.Хоѐр дахь 

дуудлага худалдааг 

эхний дуудлага худалдаа 

явуулснаас хойш 30 

хоногийн дотор явуулна. 

Дуудлага худалдааг хоѐр 

дахь удаа явуулж байгаа 

тухай хуульд заасан 

журмаар нийтэд 

мэдээлнэ. 

177.4.Хоѐр дахь 

дуудлага худалдааны 

доод үнийг харилцан 

тохиролцож тогтоосон, 

 71.6.Үл хөдлөх эд 

хөрөнгийн дуудлага худалдааг 

зогсоох, түр хойшлуулах, хоѐр дахь 

дуудлага худалдааг зохион 

байгуулахдаа Иргэний хуулийн 176, 

177 дугаар зүйлийг баримтална. 

73.5.Барьцаалагч-төлбөр 

авагчийн барьцаанд байгаа, эсхүл 

дундын өмчлөлийн худалдан 

борлогдоогүй төлбөр төлөгчид 

ногдох хөрөнгийг энэ хуулийн 

55.3
107

-т заасны дагуу тогтоосон 

үнэлгээгээр тооцож төлбөр авагчид 

шилжүүлнэ. 

73.6.Худалдан 

борлогдоогүй хөрөнгийг төлбөр 

авагчид шилжүүлэх тухай 

шийдвэрийг шийдвэр 

гүйцэтгэгчийн саналыг үндэслэн 

ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч гаргаж, 

хөрөнгө хүлээлцсэн тухай 

тэмдэглэл үйлдэнэ. 

Хоѐр дахь дуудлага худалдааны доод үнийг 

харилцан тохиролцож тогтоосон, эсхүл үнэлгээчний 

тогтоосон зах зээлийн үнийн 50 хувиар тооцон 

тогтооно гэсэн Иргэний хуулийн 177.4-ийг ШШГА-

д хэрэглэх талаар  ШШГТХ-ийн 71.6-д заасан хэдий 

ч дуудлага худалдаагаар борлогдоогүй хөрөнгийг 

шинжээчийн үнэлсэн үнээр тооцож төлбөр авагчид 

шилжүүлэхээр ШШГТХ-ийн 73.5-д заасан нь 

зөрчилтэй, төлбөр авагчид ашиггүй зохицуулалт 

болсон 

                                            

107
 ШШГТХ-ийн 55.3.Шийдвэр гүйцэтгэгч хөрөнгийн үнэлгээг шинжээчээр тогтоолгосон бол шинжээчийн дүгнэлтийг хүлээн авснаас хойш ажлын 3 өдрийн дотор 

талуудад мэдэгдэж, дүгнэлтийг танилцуулж, санал хүсэлтийг авч, тэмдэглэл хөтөлнө. 
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эсхүл үнэлгээчний 

тогтоосон зах зээлийн 

үнийн 50 хувиар тооцон 

тогтооно. 

 

 

 ХОЁР.БАРЬЦААНЫ ЗҮЙЛИЙГ ХУДАЛДАН БОРЛУУЛАХ ЖУРАМ 

 159.1.Хууль 

буюу гэрээнд өөрөөр 

заагаагүй бол барьцааны 

зүйлийг энэ хуульд 

заасан журмын дагуу 

дуудлага худалдаагаар 

худалдана. 

 

43.1.Барьцааны 

зүйлийг талууд шүүхээс 

гадуур, эсхүл шүүхийн 

журмаар худалдаж болно. 

44.1.Барьцааны 

зүйлийг шүүхээс гадуур 

худалдах ажиллагааг хууль 

болон талуудын хооронд 

байгуулсан гэрээгээр 

зохицуулна. 

44.2.Барьцааны 

зүйлийг шүүхээс гадуур 

худалдахдаа энэ хуулийн 

45 дугаар зүйлд заасан 

шууд худалдах, 46 дугаар 

зүйлд заасан дуудлага 

худалдааны аргын аль 

нэгийг хэрэглэнэ. 

44.3.Дараачийн 

барьцааны хувьд өмнөх 

барьцаалагч зөвшөөрсөн 

бол барьцааны зүйлийг 

шүүхээс гадуур худалдаж 

болно. 

62.1.Хөрөнгийн үнэлгээний 

талаар талуудаас гомдол гаргаагүй 

тохиолдолд төлбөр төлөгч энэ 

хуулийн 55.3-т заасан шийдвэрийг 

хүлээн авснаас хойш ажлын 3 

өдрийн дотор өөрийн хөрөнгийг уг 

шийдвэрт зааснаас багагүй үнээр 

бие даан худалдан борлуулах тухай 

санал гаргаж болно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-шүүхээс гадуур( шууд, эсхүл дуудлага 

худалдаагаар), шүүхийн журмаар худалдах 

боломжийг хуульчилсан, мөн төлбөр төлөгч зохих 

үнээр бие даан худалдах боломжийг ШШГ шатанд 

олгосон нь өмчлөгчийн эрх болон сонголтод 

хүндэтгэлтэй хандсан зохицуулалт болсог гэж үзэж 

байна. 

 

 

-ИХ, ҮХЭХБТХ, ШШГТХ-д үнэлгээний 

талаар гомдол гаргах боломжийг зөвхөн ХҮТХ-ийн 

зохицуулалтаар хязгаарлаж, 62.1 зэрэг энэ тухай 

дурдсан бүх заалтуудад өөрчлөлт оруулах  
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  44.4.Дараахь 

барьцааны зүйлийг 

шүүхээс гадуур худалдахыг 

хориглоно: 

44.4.1.газар; 

44.4.2.улсын 

бүртгэлд бүртгүүлсэн буюу 

бүртгүүлвэл зохих үл 

хөдлөх хөрөнгө болох түүх, 

урлаг, соѐлын үнэт зүйлс. 

45.1.Барьцаалагч, 

барьцаалуулагч нь энэ 

хуулийн 11.2-т зааснаар 

харилцан тохиролцсон бол 

барьцааны зүйлийг шууд 

худалдаж болно 

 Зарим орны туршлагаас үзвэл, хувь хүний 

өмчлөлийн, гэр бүлийн хамт амьдарч байгаа цорын 

ганц сууц, орон сууц; давхар барьцаалсан 

тохиолдолд барьцааны зүйлээс шаардлага 

хангуулах өөр өөр аргыг сонгосон; хэд хэдэн 

барьцаалагчийн өөр өөр үүргийн гүйцэтгэлийг 

хангахаар барьцаалсан; төрийн болон орон нутгийн 

өмчийн үл хөдлөх эд хөрөнгийг барьцаалсан; 

улсын бүртгэлд бүртгэгдээгүй үл хөдлөх эд 

хөрөнгө барьцаалсан тохиолдлуудад шүүхээс 

гадуур шаардлагаа хангуулахыг хориглосон 

байгааг манай нөхцөлд  авч үзэж болох эсэхийг 

хэлэлцэх.  Ялангуяа ―гэр бүлийн хамт амьдарч 

байгаа цорын ганц сууц, орон сууц‖-ны хувьд 

Үндсэн хуулийн эрхийн үүднээс хандах нь зүйтэй 

байна 

 

 ГУРАВ. БАРЬЦААНД БУЙ ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨӨС ШААРДЛАГАА ХАНГУУЛАХ НӨХЦӨЛ 

 174 дүгээр 

зүйл. Үл хөдлөх эд 

хөрөнгийг худалдахыг 

шаардах 

174.1.Ипотекий

н шаардлагыг хангах 

хугацааг үүрэг 

гүйцэтгэгч хэтрүүлсэн 
тохиолдолд үүрэг 

гүйцэтгүүлэгч нь үл 

хөдлөх эд хөрөнгийг 

худалдахыг шаардах 

41 дүгээр 

зүйл.Үүргийн 

гүйцэтгэлийг шаардах 

41.1.Үүрэг 

гүйцэтгэгч болон 

барьцаалуулагч нь үүргээ 

биелүүлээгүй буюу зохих 

ёсоор биелүүлээгүй бол 

барьцаалагч нь үүргийн 

гүйцэтгэлийг шаардах 

эрхтэй.  

41.2.Энэ хуулийн 

 ИХ-д үүрэг гүйцэтгэгч хугацаа хэтрүүлсэн 

л бол барьцааны зүйлийг худалдахыг шаардахаар, 

харин ҮХЭХБТ хуульд үүргээ биелүүлээгүй буюу 

зохих ѐсоор биелүүлээгүй бол үүргийн 

гүйцэтгэлийг шаардан мэдэгдэл өгөх, хэрэв 30 

хоногийн дотор барьцаалуулагч мэдэгдэлд хариу 

өгөөгүй буюу үүргээ биелүүлээгүй бол барьцаалагч 

нь барьцааны зүйлийг худалдах ажиллагааг 

эхлүүлэхээр заасан. 

-барьцааны зүйлийг худалдаж, шаардлагаа 

хангуулахаар барьцаалуулагчид, эсхүл шүүхэд 

хандах нөхцөлийг нарийвчлан тодорхойлох 

шаардлагатай. ―Хугацаа хэтрүүлсэн‖, ―үүргээ 
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эрхтэй. 

 

 

41.1-д заасан 

барьцаалагчийн 

шаардлагыг биелүүлээгүй 

бол үүргийн гүйцэтгэлийг 

барьцааны зүйлээс 

хангуулахаар барьцааны 

зүйлийг худалдахыг 

шаардах эрхтэй. 

 

үүргээ биелүүлээгүй, зохих ѐсоор биелүүлээгүй‖ 

гэдэг нь их ерөнхий байна. Шүүхүүд ―ялимгүй‖ 

гэдэг шалтгаанаар шаардлагыг бүрэн хангахгүй 

бэрхшээл байгааг хуульчид тэмдэглэж байсан. 

Иймд ―Хугацаа хэтрүүлсэн‖, ―үүргээ үүргээ 

биелүүлээгүй, зохих ѐсоор биелүүлээгүй‖ гэдгийг 

илүү нарийвчлан тодорхойлох шаардлагатай 

-мэдэгдэх өгөх, түүнд хариу өгөх хугацаа, 

мэдэгдлийн агуулга, мэдэгдлийг хүргүүлсэн гэж 

тооцох нөхцөлийг нарийвчлан тодорхойлох 

шаардлагатай. 

 ДӨРӨВ. БАРЬЦААНЫ ЗҮЙЛИЙГ ШҮҮХЭЭС ГАДУУР ДУУДЛАГА ХУДАЛДААГААР ХУДАЛДАХ 

 174.4.Ипотекий

н зүйлийг шүүхийн бус 

журмаар худалдан 

борлуулах журмыг 

хуулиар тогтооно 

46 дугаар 

зүйл.Барьцааны зүйлийг 

шүүхээс гадуур дуудлага 

худалдаагаар худалдах 

46.1.Барьцааны 

зүйлийг шүүхээс гадуур 

дуудлага худалдаагаар 

худалдах ажиллагааг 

барьцаалагч, 

барьцаалуулагчийн 

харилцан тохиролцож 

сонгосон, ийнхүү 

тохиролцоогүй бол 

барьцаалагчийн сонгосон 

үл хөдлөх эд хөрөнгө 

худалдах асуудлаар 

мэргэшсэн, хөндлөнгийн 

хуулийн этгээд гэрээний 

үндсэн дээр зохион 

байгуулна.  

46.2.Дуудлага 

худалдааны анхны үнийг 

Иргэний хуулийн 177.1-д 

 -Иргэний  хуулийн 174.4-т заасны дагуу 

нарийвчилсан зохицуулалтыг ҮХЭХБТХ-ийн 11.2, 

45, 46 дугаар зүйлд тодорхойлсон гэж ойлгож 

байна. 

-Манай улсад үл хөдлөх эд хөрөнгө 

зуучлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй 

компаниуд хөгжиж байгаа хэдий ч ―үл хөдлөх эд 

хөрөнгө худалдах асуудлаар мэргэшсэн, 

хөндлөнгийн хуулийн этгээд‖-ийн түвшинд 

хараахан бэлтгэгдээгүй байна. Хэдийгээр эрх зүйн 

асуудал биш хэдийч үл хөдлөх эд хөрөнгийн 

худалдаа, менежментийн чиглэлээр мэргэшсэн зах 

зээлийн тоглогчдыг бий болгож хөгжүүлэх, нөгөө 

талаар үл хөдлөх эд хөрөнгийн хөрөнгө 

оруулалтын чиглэлээр туршлагажсан хөрөнгө 

оруулалтын сан үүсгэх, хөгжүүлэх чиглэлээр 

төрийн зүгээс дэмжлэг үзүүлэх бодлого явуулах нь 

зүйтэй юм 

-Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй 

холбоотой эрхийн улсын бүртгэлийн хуулийн  

20.6-д: ―Энэ хуулийн 20.1.5-д заасан үндэслэлээр 

тусгай тэмдэглэл хийсэн бөгөөд барьцааны зүйлийг 

худалдан борлуулсан бол худалдан авагчийн 
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заасны дагуу тогтооно. (70 

хувь) 

46.3.Дуудлага 

худалдааг Иргэний 

хуулийн 197 дугаар 

зүйлийг баримтлан 

нээлттэй зохион байгуулна. 

46.4.Иргэний 

хуулийн 197.20-д заасан 

тэмдэглэл, мөн хуулийн 

197.23-т заасан гэрээ нь 

шинэ өмчлөгчийг улсын 

бүртгэлд бүртгэх үндэслэл 

болно. 

хүсэлт, улсын ерөнхий бүртгэгчийн шийдвэрийг; 

барьцааны зүйлийг хуульд заасан журмын дагуу 

барьцаалагчид шилжүүлсэн бол барьцаалагчийн 

хүсэлт, улсын ерөнхий бүртгэгчийн шийдвэрийг 

тус тус үндэслэн эрхийн улсын бүртгэлд өөрчлөлт 

оруулна.‖  гэж заасан  нь  ҮХЭХБТХуулийн 46.4-д: 

―Иргэний хуулийн 197.20-д заасан тэмдэглэл, мөн 

хуулийн 197.23-т заасан гэрээ нь шинэ өмчлөгчийг 

улсын бүртгэлд бүртгэх үндэслэл болно‖ гэсэнтэй 

нийцэхгүй байх тул хөрөнгийн бүртгэлийн хуульд 

өөрчлөлт оруулах шаардлагатай 

 

  42 дугаар 

зүйл.Барьцаалуулагчид 

мэдэгдэл хүргүүлэх 

42.1.Барьцаалагч 

нь энэ хуулийн 41.1-д 

заасны дагуу үүргийн 

гүйцэтгэлийг шаардах 

тухайгаа барьцаалуулагч 

болон үүрэг гүйцэтгэгчид 

бичгээр мэдэгдэнэ. 

42.2.Барьцаалуулаг

ч болон үүрэг гүйцэтгэгч нь 

мэдэгдэлд заасан хугацаанд 

хариу өгөөгүй бол 

барьцаалагч нь энэ тухай 

улсын бүртгэлийн 

байгууллагад бүртгүүлж 

барьцаалуулагч болон 

тухайн барьцааны зүйлтэй 

 - Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй 

холбоотой эрхийн улсын бүртгэлийн хуульд 

үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулах тухай шүүхийн 

шийдвэр гарсан (20.1.2)  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн 

барьцааны тухай хуульд заасан үндэслэлээр 

барьцааны зүйлийг худалдан борлуулсан, эсхүл 

барьцаалагчийн өмчлөлд шилжүүлсэн бол (20.1.5.)  

улсын бүртгэлд тусгай тэмдэглэл хийхээр заасан 

боловч үүргийн гүйцэтгэлийг шаардах тухай 

барьцаалуулагчид өгсөн мэдэгдэлд хариу өгөөгүй 

тухай улсын бүртгэлд урьдчилсан тэмдэглэл 

хийлгэх  нөхцөлийг орхигдуулсан байх тул уг 

хуульд энэ талаар нэмэлт оруулах шаардлагатай.  
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холбоотой эрхээ 

бүртгүүлсэн гуравдагч 

этгээдэд үүргийн 

гүйцэтгэлийг барьцааны 

зүйлээс хангуулах тухайгаа 

бичгээр мэдэгдэнэ. 

42.3.Энэ хуулийн 

42.2-т заасан мэдэгдэлд 30 

хоногийн дотор 

барьцаалуулагч хариу 

өгөөгүй буюу үүргээ 

биелүүлээгүй бол 

барьцаалагч нь барьцааны 

зүйлийг худалдах 

ажиллагааг эхлүүлнэ. 

42.4.Энэ хуулийн 

42.2-т заасан мэдэгдлийн 

маягт болон мэдэгдлийг 

хүргүүлэх журмыг 

бүртгэлийн асуудал 

эрхэлсэн төрийн 

захиргааны байгууллага 

батална. 

 

 197.9.Нэг этгээд 

оролцсон бол дуудлага 

худалдаа, уралдаан 

явагдаагүй гэж үзнэ. 

 

46.5.Дараахь 

тохиолдолд дуудлага 

худалдаа болоогүй гэж 

үзнэ: 

46.5.1. өрсөлдөөн 

гараагүй; 

46.5.2.ялагч нь 

өөрийн санал болгосон 

75.1.Дараахь тохиолдолд 

дуудлага худалдааг зохион 

байгуулагч дуудлага худалдааг 

хүчингүйд тооцож хоѐр дахь 

дуудлага худалдааг явуулна: 

75.1.1.дуудлага худалдаанд 

нэг оролцогч ирсэн; 

75.1.2.анхны санал 

-ИХ-ийн 197.9, ҮХЭХБТХ-ийн 46.5.1, 

ШШГТХ-ийн 75.1.1 нь агуулгаараа ижил бөгөөд 

өөр өөрөөр томъѐологдсон 

- дуудлага худалдаа болохоос хангалттай 

хугацааны өмнө (30 хоног) нийтэд зарласан байхад 

нэг этгээд оролцохоор ирсэн гэдгээр дуудлага 

худалдаа болоогүй гэж 2 дахь ДХ хийх нь 

ажиллагааг удаашруулах нөхцөл болж байна. 

Ирсэн этгээд ДХ-ны анхны үнээр авах саналтай бол 
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үнийг гэрээнд заасан 

хугацаанд зохих дансанд 

оруулаагүй. 

46.6.Энэ хуулийн 

46.5-д заасан тохиолдол 

бий болсон бол ажлын хоѐр 

өдөрт багтаан дуудлага 

худалдаа болоогүй тухай 

мэдээллийг анхны зар 

нийтлэгдсэн хэвлэлд 

нийтлүүлнэ. 

46.7.Барьцаалагч 

нь дуудлага худалдаа 

болоогүй гэж зарласнаас 

хойш 10 хоногийн дотор 

барьцаалуулагчтай 

тохиролцож гэрээ 

байгуулан барьцааны 

зүйлийг дуудлага 

худалдааны анхны үнээр 

өөрийн өмчлөлд 

шилжүүлэн авах эрхтэй. 

46.8.Энэ хуулийн 

46.7-д заасан тохиролцоонд 

хүрч чадаагүй бол анхны 

дуудлага худалдаа 

явуулснаас хойш нэг сараас 

илүүгүй хугацааны дотор 

дуудлага худалдааг дахин 

явуулна. 

46.9.Энэ хуулийн 

46.5.1-д заасан үндэслэлээр 

дуудлага худалдааг дахин 

явуулбал энэ хуулийн 46.2-

болгосон үнэд хүрэх санал 

гараагүй; 

75.1.3.дуудлага худалдааны 

ялагч төлбөрийг тогтоосон 

хугацаанд хийгээгүй. 

75.2.Анхны дуудлага 

худалдааг энэ хуулийн 75.1.3-т 

заасан үндэслэлээр хүчингүйд 

тооцсон бол дуудлага худалдааны 

үед анхны санал болгосон үнээс 

илүү санал гаргасан дараагийн 

этгээдэд санал болгоно. 

75.3.Энэ хуулийн 75.2-т 

заасан этгээд санал болгосон 

хөрөнгөөс татгалзсан тохиолдолд 

хоѐр дахь дуудлага худалдаанд 

санал болгох доод үнийг 

бууруулахгүй. 

 

ДХ амжилттай болсон гэж үзэх боломжтой. 

-ИХ-ийн 197.13-д ―Хуульд өөрөөр 

заагаагүй бол зохион байгуулагч нь зарыг үнэ 

хаялцуулах ажиллагаа явуулахаас гучаас доошгүй 

хоногийн өмнө гаргах бөгөөд түүнд ажиллагаа 

явуулах хэлбэр, газар, хугацаа, гэрээний зүйл, 

анхны үнэ, оролцогчдыг бүртгэх, ялсан этгээдийг 

тогтоох журам болон бусад мэдээллийг тусгана‖ 

гэж заасан тул ДХ-д оролцохоор ирсэн нэг этгээд 

нь барьцааны зүйлийн анхны үнийн талаар 

мэдээлэлтэй, авах сонирхолтой гэж ойлгогдож 

байна. Харин тэрээр гэрээ байгуулахаас татгалзвал 

2 дахь дуудлага худалдаа явуулах нөхцөл байж 

болох юм. 

- ҮХЭХБТХ-ийн 46.5.2, ШШГТХ-ийн 

75.1.3-т заасан дуудлага худалдаа болоогүй гэж 

үзэх үндэслэл ИХ-д орхигдсон. 

-―дуудлага худалдааны анхны үнэ‖, ―анхны 

санал болгосон үнэ‖ гм нэр томъѐог хуулиудад өөр 

өөрөөр тодорхойлсон 

- ялагч нь өөрийн санал болгосон үнийг 

гэрээнд заасан хугацаанд зохих дансанд оруулаагүй 

бол 2 дахь дуудлага худалдаа явуулахгүйгээр 

дараагийн оролцогчид барьцааны зүйлийг худалдах 

байдлаар (ШШГТХ-ийн 75.3-тай адилаар) 

ҮХЭХБТХ-д өөрчлөлт оруулах нь зүйтэй байна 
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т заасан үнийг 20 хүртэл 

хувиар бууруулна. (56 

хувь) 

46.10.Энэ хуулийн 

46.5.2-т заасан үндэслэлээр 

дуудлага худалдааг дахин 

явуулах анхны үнийг энэ 

хуулийн 46.2-т зааснаар 

тогтооно. (70хувь) 

46.11.Дуудлага 

худалдааг дахин явуулахад 

энэ хуулийн 46.3-т заасныг 

баримтална. 

46.12.Энэ хуулийн 

46.9, 46.10-т заасан 

дуудлага худалдаа 

амжилтгүй болсон бол 

барьцаалагч нь энэ хуулийн 

46.2-т заасан үнийн 40 

хувиас илүүгүй үнээр 

барьцааны зүйлийг авах 

эрхтэй.(28 хувь) 

46.13.Энэ хуулийн 

46.3, 46.7, 46.8, 46.12-т 

зааснаар барьцааны 

зүйлийг худалдах буюу 

барьцаалагч өөрийн 

шаардлагад тооцон авахдаа 

Иргэний хуулийн 

худалдах-худалдан авах 

гэрээний журмыг 

баримтална. 
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46.14.Энэ хуулийн 

46.13-т заасны дагуу 

барьцааны зүйлийг 

худалдсан буюу өөрийн 

шаардлагад тооцон авсан, 

эсхүл барьцаалагч нь энэ 

хуулийн 46.12-т заасан 

эрхээ хэрэгжүүлээгүй бол 

барьцааны эрх дуусгавар 

болно. 

 ТАВ. ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ҮНДСЭН ДЭЭР БАРЬЦААНЫ ЗҮЙЛИЙГ АЛБАДАН ХУДАЛДАХ 

 175 дугаар 

зүйл. Шүүхийн 

шийдвэрийн үндсэн 

дээр барьцааны 

зүйлийг албадан 

худалдах 

175.1.Хуульд 

өөрөөр заагаагүй бол энэ 

хуулийн 174 дүгээр 

зүйлд заасны дагуу 

шаардлага гаргасан 

боловч үүрэг гүйцэтгэгч 

үүргээ гүйцэтгээгүй 

буюу зохих ѐсоор 

гүйцэтгээгүй 

тохиолдолд үүрэг 

гүйцэтгүүлэгчийн 

хүсэлтийг үндэслэн 

ипотекийн зүйл болох 

үл хөдлөх эд хөрөнгийг 

шүүхийн шийдвэрийн 

дагуу албадан 

худалдана. 

175.2.Үл хөдлөх 

эд хөрөнгийн өмчлөгч, 

47 дугаар 

зүйл.Барьцааны зүйлийг 

шүүхийн журмаар 

худалдах  

47.1.Шүүх 

барьцааны зүйлийг 

худалдах тухай үүрэг 

гүйцэтгүүлэгчийн 

нэхэмжлэлийг хангасан, 

бол уг зүйлийг ИХ, , 

ШШГТХ-д заасан журмын 

дагуу албадан дуудлага 

худалдаагаар худалдана. 

65.1.Төлбөр төлөгчийн үл 

хөдлөх эд хөрөнгө, үнэт цаас, эдийн 

бус хөрөнгө, түүх, соѐлын өвд 

хамаарах үнэт зүйл, тусгай 

зөвшөөрлийг энэ хуульд заасны 

дагуу хөрөнгийн албадан дуудлага 

худалдаа /цаашид ―дуудлага 

худалдаа‖ гэх/-гаар худалдан 

борлуулна. 

66.2.(Хөрөнгийн албадан) 

дуудлага худалдааг ИХ, энэ хуульд 

заасан журмын дагуу явуулна. 

70.1.Дуудлага худалдааг 

эрхлэн хөтлөгч нь дуудлага 

худалдаа эхлэхээс 14 хоногийн 

өмнө хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр 

энэ тухай нийтэд мэдээлнэ. 

 

 

- Барьцааны зүйл болох үл 

хөдлөх эд хөрөнгийг шүүхийн журмаар 

албадан худалдах харилцааг дээр дурдсан 

3 хуульд бүгдэд нь заасан хэдий ч уялдаа 

нь хангагдаагүй.  

- Уг харилцааг ҮХЭХБТХ-

иар тодорхой зохицуулж, ИХ болон 

ШШГТХ-д зохих ишлэл оруулах байдлаар 

зохицуулах нь зүйтэй. Үүнд: 

- Дуудлага худалдааг 

шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар богино 

хугацаанд зохион байгуулж явуулах 

хугацааны хязгаарлалт тогтоох,  

- Дуудлага худалдаанд 

ялсан гэж тооцох, 

- Ялагчийн өмчлөх эрхийг 

нь бүртгэх үндэслэл (дуудлага худалдааны 

тэмдэглэлийн агуулга, хэлбэр),  

- Өмчлөгчийн эрхийг 

бүртгэхтэй уялдсан зохицуулалтыг Эд 

хөрөнгийн бүртгэлийн хуульд оруулах 

- дуудлага худалдаа 

явагдаагүй гэж тооцох нөхцөл,  

- дуудлага худалдаа 

болоогүй бол барьцаалагчид хөрөнгийг 

шилжүүлэх нөхцөл гм харилцааг тодорхой 

хуульчлах 
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үүрэг гүйцэтгүүлэгчийн 

хамтран гаргасан 

өргөдөл, тухайн зүйлийн 

талаар эд хөрөнгийн эрх 

бүхий талуудын саналыг 

харгалзан үл хөдлөх эд 

хөрөнгийг худалдах өөр 

хэлбэрийг шүүх тогтоож 

болно. 

 

 

 ЗУРГАА.БАРЬЦААНЫ ЗҮЙЛИЙГ ЧӨЛӨӨЛӨХ 

 175.5.Үүрэг 

гүйцэтгэгч ипотекийн 

зүйл болох байшин, 

эсхүл түүний тодорхой 

хэсэгт өөрөө буюу гэр 

бүлийн гишүүдийн хамт 

оршин сууж байгаа бол 

ипотекийн зүйлийг 

албадан худалдах тухай 

шүүхийн шийдвэр 

гарсан үеэс хөлслөгч 

болж, үүрэг 

гүйцэтгүүлэгчид орон 

сууц хөлсөлсний 

хөлсийг, тухайн үеийн 

ханшаар төлөх үүрэгтэй. 

159.5.Барьцааны 

зүйлийг хууль ѐсоор, 

шударгаар олж авсан 

этгээдэд барьцааны зүйл 

эрхийн 

хязгаарлалтгүйгээр 

шилжинэ. (барьцааны 

зүйлийг худалдах) 

61.2.Барьцааны 

зүйлээс үүргийн 

гүйцэтгэлийг хангуулж 

орон сууцыг худалдсан бол 

тухайн орон сууцыг хуульд 

заасан журмаар чөлөөлнө. 

 

71.9.Төлбөр авагчид санал 

болгосон үл хөдлөх эд хөрөнгийг 

шийдвэр гүйцэтгэгчийн тогтоосон 

хугацаанд төлбөр төлөгч, бусад 

этгээд чөлөөлөөгүй бол шийдвэр 

гүйцэтгэгч албадан чөлөөлнө. 

 

-ИХ-ийн 175.5 (орон сууцны хөлслөгч 

болно) болон ҮХЭХБТ хуулийн 61.2 (орон сууцыг 

чөлөөлнө) нь хоорондоо зөрчилтэй байна.   

-ИХ-ийн 175.5 (орон сууцны хөлслөгч 

болно) болон 159.5 (барьцааны зүйл эрхийн 

хязгаарлалтгүйгээр шилжинэ) хоорондоо 

зөрчилдөж байна 

- ИХ-ийн 159.5 болон ҮХЭХБТ хуулийн 

61.2 -т заасан ―барьцааны зүйл эрхийн 

хязгаарлалтгүйгээр шинэ өмчлөгчид шилжих‖ 

зарчмыг баримтлах нь зүйтэй бөгөөд харин шинэ 

өмчлөгч зөвшөөрвөл  өмнөх барьцаалуулагч тухайн 

зүйлийн хувьд эзэмших, ашиглах эрхээ 

үргэлжлүүлж болохоор хуульчлах саналтай 

- дотроо оршин суугчтай, эзэмшигчтэй 

объектыг худалдан авах этгээд олдоно гэдэг 

эргэлзээтэй байж болохоор байна 

- барьцааны зүйлийг дуудлага 

худалдаагаар борлуулах үед тухайн объектыг 

чөлөөлөх, нүүлгэн гаргах ажиллагаа явуулах хууль 

зүйн зохицуулалт байхгүй, хүндрэлтэй байдгийг 
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уулзалтын үеэр хуульчид цохон тэмдэглэсэн 

- үүрэг гүйцэтгэгч үүргээ зөрчсөний 

улмаас барьцааны зүйлээс шаардлагаа 

хангуулахаар үүрэг гүйцэтгэгч, эсхүл шүүхэд 

хандахдаа тавих шаардлагын агуулгыг бүрэн зөв 

тодорхойлох нь зүйтэй байна. Үүнд: 

- (a) гэрээгээ цуцалж; (b) үндсэн зээл, 

(c)гэрээний үлдсэн хугацаанд тооцогдох хүү,(санал 

солилцох шаардлагатай), (d) хугацаа хэтрүүлсний 

нэмэгдүүлсэн хүү, (e)бусдын  мөнгөн хөрөнгийг 

хууль бусаар ашигласны хүү (үүргээ 

биелүүлээгүйгээс үүрэг гүйцэтгүүлэгчид учирсан 

хохирол буюу алдагдал)-г  төлбөр барагдуулж 

дуусгах хүртэл хугацаанд төлөгдөөгүй дүнгээс 

тооцож төлүүлэх; (f)  барьцааны зүйлийг хууль 

буюу гэрээнд зааснаар худалдан борлуулж, 

шаардлагаа хангуулах; (g)   барьцааны зүйлийг 

чөлөөлөхийг хариуцагчид үүрэг болгох, сайн 

дураараа чөлөөлөөгүй бол албадан чөлөөлөх буюу 

нүүлгэн гаргах гм. 

 175.6.Дуудлага 

худалдаа явуулахаар 

шүүхээс томилогдсон 

этгээд, дуудлага 

худалдааг шүүхийн 

шийдвэр гарсан өдрөөс 

хойш 30 хоногийн дотор 

явуулна. 

175.7.Дуудлага 

худалдаа явуулахаар 

шүүхээс томилогдсон 

этгээд дуудлага 

худалдаа эхлэхээс 14 

хоногийн өмнө хэвлэл 

мэдээллийн хэрэгслээр 

46.1.Барьцааны 

зүйлийг шүүхээс гадуур 

дуудлага худалдаагаар 

худалдах ажиллагааг 

барьцаалагч, 

барьцаалуулагчийн 

харилцан тохиролцож 

сонгосон, ийнхүү 

тохиролцоогүй бол 

барьцаалагчийн сонгосон 

үл хөдлөх эд хөрөнгө 

худалдах асуудлаар 

мэргэшсэн, хөндлөнгийн 

хуулийн этгээд гэрээний 

үндсэн дээр зохион 

66.1.Дуудлага худалдааг 

шийдвэр гүйцэтгэгчийн саналыг 

үндэслэн шүүхийн шийдвэр 

гүйцэтгэх газар, хэлтэс, эсхүл 

шийдвэр гүйцэтгэх алба зохион 

байгуулна. 

 

ҮХЭХБТХ-д шүүхээс гадуур дуудлага 

худалдаа зохион байгуулах этгээдийг, ШШГТХ-д  

албадан дуудлага худалдаа зохион байгуулах 

этгээдийг  тус тус тодорхойлсон байх тул ИХ-ийн 

175-д заавал шүүхээс томилогдсон этгээд байхаар 

заасныг өөрчлөх шаардлагатай. 
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нийтэд мэдээлнэ. 

 

байгуулна.  

 

 ДОЛОО. ДУУДЛАГА ХУДАЛДААГ ЗОГСООХ 

 176.1.Дуудлага 

худалдаа явуулснаар 

эрх, хууль ѐсны ашиг 

сонирхол нь хөндөгдөж 

болох өмчлөгч буюу 

гуравдагч этгээд үүрэг 

гүйцэтгүүлэгчийн 

шаардлагыг урьдчилан 

хангасан тохиолдолд 

дуудлага худалдаа 

явуулахыг зогсоож 

болно. 

 

48.1.Барьцаалуулаг

ч, түүнчлэн тухайн 

барьцааны зүйлийг өмчлөх 

эрхтэй холбоотой эрхээ 

улсын бүртгэлд 

бүртгүүлсэн гуравдагч 

этгээд нь барьцаалагч энэ 

хуулийн 46.7, 46.12-т 

заасан эрхээ хэрэгжүүлж 

эхлэхээс өмнө хэдийд ч, 

гэхдээ барьцааны зүйлийг 

дуудлага худалдаагаар, 

эсхүл шууд худалдахаар 

товлосон өдрөөс өмнө 

барьцаалагчийн 

шаардлагыг хангах замаар 

барьцааны зүйлийг 

худалдах ажиллагааг 

зогсоох эрхтэй.  

48.2.Энэ хуулийн 

48.1-д заасан журмын дагуу 

барьцаалагчид төлбөрийг 

төлж барьцааны зүйлийг 

худалдах ажиллагааг 

зогсоосон гуравдагч 

этгээдэд түүний 

гүйцэтгэсэн үүргийн 

хэмжээгээр 

барьцаалуулагчийн эрх 

шилжинэ. 

48.3.Энэ хуулийн 

48.1-д заасан эрхээ 

 -ИХ-д заасан ―хууль ѐсны ашиг сонирхол 

нь хөндөгдөж болох гуравдагч этгээд‖, ҮХЭХБТХ-

д заасан  ―эрхээ улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн 

этгээд‖ гэдэг нэр томъѐо ижил утгатай юу, аль нь 

илүү өргөн утгаар тодорхойлсон бэ гэдгийг судлах 

шаардлагатай 

- ШШГТХ-д шаардлагыг хангаж, дуудлага 

худалдааг зогсоох зохицуулалтыг ИХ-ийг ишлэл 

хийсэн байна. 
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дараалсан 12 сарын 

хугацаанд нэг удаа, зээлийн 

нийт хугацааны туршид 

хоѐр удаа хэрэгжүүлж 

болно. 

 

 НАЙМ. ДУУДЛАГА ХУДАЛДААГ ХОЙШЛУУЛАХ 

 176.2.Шүүх 

өмчлөгчийн хүсэлтийг 

үндэслэн, эд хөрөнгийн 

эрх бүхий талуудын 

саналыг харгалзан 

дараахь тохиолдолд 

дуудлага худалдаа 

явуулах ажиллагааг 6 

сар хүртэл хугацаагаар 

түр хойшлуулж болно: 

176.2.1.үүрэг 

гүйцэтгэгчийн төлбөл 

зохих өрийн шинж 

чанараас шалтгаалан 

дуудлага худалдааг түр 

хойшлуулах боломжтой 

бол; 

176.2.2.өмчлөгч

ийн хувийн болон эдийн 

засгийн харилцаа 

холбоог харгалзан үзэх 

шаардлагатай бол; 

176.2.3.хуульд 

заасан бусад үндэслэл. 

 

 67.1.Төлбөр авагч дуудлага 

худалдааг 6 сар хүртэл хугацаагаар 

хойшлуулахыг зөвшөөрсөн хүсэлтээ 

ахлах шийдвэр гүйцэтгэгчид гаргаж 

болно. 

67.2.Энэ хуулийн 67.1-д 

заасан хугацаа өнгөрсний дараа 

төлбөр авагч дуудлага худалдааг 

үргэлжлүүлэн явуулах тухай хүсэлт 

гаргаагүй, эсхүл иргэний шийдвэр 

гүйцэтгэх ажиллагааг дуусгавар 

болгох тухай хүсэлт гаргасан 

тохиолдолд дуудлага худалдааг 

явуулахгүй. 

 

Дуудлага худалдааг хойшлуулах 

үндэслэлийг ИХ-д илүү дэлгэрэнгүй тодорхойлсон 

бөгөөд ШШГТХ-д ямар нэгэн үндэслэл заалгүйгээр 

хойшлуулах боломжийг нээсэн нь шийдвэр 

гүйцэтгэлийн ажиллагаа шуурхай байх зарчимд 

нийцэхгүй байна. 

 

-Хойшлуулсан хугацааг анзааралгүй 

хүсэлт гаргалгүй өнгөрөөсөн тохиолдолд дуудлага 

худалдаа явуулахгүй байхаар  заасан нь төлбөр 

авагчид сул тал үүсгэхээр байна 
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 ЕС. ШИНЭ ӨМЧЛӨГЧИЙН  ӨМЧЛӨХ ЭРХ ҮҮСЭХ 

 178 дугаар 

зүйл. Дуудлага 

худалдааны зүйлийг 

өмчлөх эрх үүсэх 

178.1.Хамгийн 

өндөр үнэ амласан 

худалдан авагч албадан 

дуудлага худалдаа 

явуулж байгаа бүрэн эрх 

бүхий этгээдэд үнийг 

шилжүүлэх үүрэгтэй 

бөгөөд уг үнээс 

дуудлага худалдаа 

явуулахтай холбогдсон 

зардлыг гаргуулна. 

178.2.Дуудлага 

худалдаагаар худалдсан 

зүйлийн үнийг бүрэн 

төлсөн үеэс худалдан 

авагч тухайн зүйлийн 

өмчлөгч болно. 

178.3.Өмчлөх 

эрх шилжсэнээр үүрэг 

гүйцэтгүүлэгчийн 

албадан гүйцэтгүүлж 

байгаа ипотекоос хойш 

бүртгүүлсэн бусад 

ипотек болон тухайн 

хөрөнгийн хувьд 

хязгаарласан эд 

хөрөнгийн бүх эрх 

дуусгавар болно. 

50 дугаар зүйл. 

Барьцааны зүйл шинэ 

өмчлөгчид шилжсэнийг 

бүртгэх 

50.1.Барьцааны 

зүйлийг үүрэг 

гүйцэтгүүлэгч шилжүүлэн 

авсан, эсхүл түүнийг 

дуудлага худалдаагаар 

худалдсан бол барьцаалагч 

нь барьцааны зүйлийг 

шилжүүлсэн тухай баримт 

бичгийг улсын бүртгэлд 

бүртгүүлэх бөгөөд 

мэдүүлэгт барьцаалагч, 

барьцаалуулагчийн нэр, 

хаяг, барьцааны зүйлийн 

хаяг, барьцааны зүйл нь 

газар бол кадастрын 

мэдээлэл, мөн худалдах 

ажиллагааг энэ хуулийн 

дагуу явуулсныг 

тэмдэглэнэ 

71.10.Дуудлага 

худалдаагаар борлогдсон үл хөдлөх 

эд хөрөнгийн өмчлөх эрхийг 

шилжүүлсэн эсэх тухай дуудлага 

худалдааны эрхлэн хөтлөгчийн 

шийдвэрийг тогтоосон хугацаанд 

танилцуулна. Энэ хугацаа нь 14 

хоногоос хэтрэхгүй байна. 

71.11.Дуудлага худалдааг 

эрхлэн хөтлөгчийн шийдвэрт 

дуудлага худалдааны ялагчийн 

овог, нэр, дуудлага худалдаагаар 

худалдан авсан эд хөрөнгийн үнэ, 

хөрөнгийн үнийг бүрэн төлсөн 

болон өмчлөх эрх үүсэх, эд хөрөнгө 

чөлөөлөх хугацааг заана. 

71.12.Дуудлага худалдааны 

ялагч худалдаж авсан эд хөрөнгийн 

үнийг энэ хуулийн 71.10-т заасан 

хугацаанд төлөөгүй бол дэнчинг 

улсын орлого болгоно. 

71.13.Энэ хуулийн 71.10-т 

заасан товлон тогтоосон 

хугацаанаас өмнө төлбөр бүрэн 

төлөгдсөн тохиолдолд дуудлага 

худалдааны ялагчид өмчлөх эрх 

үүсэхгүй. 

71.14.Үл хөдлөх эд 

хөрөнгийн өмчлөх эрх шилжүүлсэн 

шийдвэрт гомдол гараагүй 

тохиолдолд худалдан авагч үл 

хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөгч 

Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой 

эрхийн бүртгэлийн тухай хуулийн 24.7-д Албадан 

дуудлага худалдаагаар худалдагдсан үл хөдлөх эд 

хөрөнгийн өмчлөх эрхийг шилжүүлэх тухай 

мэдүүлгийг уг эд хөрөнгийг худалдан авсан этгээд 

гаргах ба мэдүүлэгт үл хөдлөх эд хөрөнгийн үнийг 

бүрэн төлсөн тухай баримт, шийдвэр гүйцэтгэлийн 

ажиллагаа дуусгавар болсон тухай шүүхийн 

шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын албан бичгийг 

хавсаргана гэж заасан болон ҮХЭХБТХ-ийн 50-р 

зүйл, ШШГТХ-ийн 71.16 нь хоорондоо зөрчилтэй 

байна 

-Дуудлага худалдаа болсны дараа өмчлөх 

эрх шинэ өмчлөгчид үүсэх момент, уг эрхийг хэн, 

ямар бичиг баримтыг үндэслэн улсын бүртгэлд 

бүртгүүлэх талаар хуулиуд нэг мөр ойлголт 

тогтоогоогүй байх тул ҮХЭХБТ хуулиар энэ 

харилцааг нэг мөр зохицуулах нь зүйтэй байна. 

-Барьцааны зүйлийг борлуулснаар 

шүүхийн шийдвэрээр хүлээсэн төлбөр төлөгчийн 

үүрэг бүрэн дуусгавар болоогүй бол ШШГЕГ Эд 

хөрөнгийн бүртгэлийн хуулийн 24.7-д заасан 

шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа дуусгавар болсон 

тухай албан бичиг гаргаж өгөх боломжгүй байна. 

- ШШГТХ-ийн 71.14 (гомдол гаргах), 

71.17(санал гаргах) зохицуулалт нь уг хуулийн 

71.18(эрхлэн хөтлөгчийн шийдвэрийг гүйцэтгэх 

баримт бичгийн нэгэн адил албадан гүйцэтгэнэ) -

тай зөрчилдсөн гэж үзэхээр байна. 71.18 дахь 

зохицуулалт байхад хангалттай гэж үзэж байна. 

-ШШГТХ-ийн 71.14 (гомдол гаргах), 

71.17(санал гаргах) зохицуулалтаас үзвэл дуудлага 
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178.4.Харин 

тухайн үл хөдлөх эд 

хөрөнгийн хувьд эдлэх 

бусад хязгаарлагдмал 

эрх хэвээр хадгалагдана. 

178.5.Дуудлага 

худалдаагаар үл хөдлөх 

эд хөрөнгийг худалдан 

авсан шинэ өмчлөгч нь 

өмчлөх эрх шилжих үед 

хүчин төгөлдөр үйлчилж 

байсан хөлслөх, 

түрээслэх гэрээний тал 

болно. 

180.1.Дуудлага 

худалдаа зохион 

байгуулахаар 

томилогдсон бүрэн эрх 

бүхий этгээд уг үүргээ 

зохих ѐсоор биелүүлж 

чадаагүйгээс бусдад гэм 

хор учруулсан бол 

хохирлыг энэ хуулийн 

497 дугаар зүйлд
108

 

заасны дагуу хариуцна. 

болно. 

71.15.Үл хөдлөх эд 

хөрөнгөтэй хамт дуудлага 

худалдаагаар худалдан борлогдсон 

эд зүйлс худалдан авагчийн 

өмчлөлд нэгэн адил шилжинэ. 

71.16.Төлбөр төлөгчийн 

шаардлагыг хангаж, өмчлөх эрх 

шилжүүлсний дараа худалдан авагч 

улсын бүртгэлийн байгууллагад 

өмчлөгчийн хувиар бүртгүүлэх эрх 

эдэлнэ. 

71.17.Дуудлага худалдааны 

явцын талаар тэмдэглэл хөтөлж, 

дуудлага худалдааг эрхлэн хөтлөгч 

болон тэмдэглэл хөтлөгч, шийдвэр 

гүйцэтгэгч гарын үсэг зурах бөгөөд 

дуудлага худалдааны оролцогч 

тэмдэглэлтэй танилцаж, санал 

гаргах эрхтэй. 

71.18.Албадан дуудлага 

худалдаагаар эрх шилжүүлсэн 

тухай эрхлэн хөтлөгчийн 

худалдаагаар өмчлөх эрх шилжүүлсэн ажиллагаанд 

гомдол, санал гаргаж ажиллагааг удаашруулахаар 

байна. Уг гомдлыг хэнд гаргах, тэр нь ямар 

хугацаанд шийдвэрлэх, шийдвэр нь эцсийн байх 

эсэх асуудлыг зохицуулаагүй байна.  

- Шийдвэр гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагааг 

хуулиар нарийвчлан зохицуулсан, тэрээр уг хуульд 

зааснаар үйл ажиллагаагаа явуулах үүрэгтэй. Хэрэв 

хууль зөрчсөн бол Төрийн албаны тухай хуульд 

заасан төрийн албанаас халах (25 дугаар зүйл), 

сахилгын шийтгэл хүлээх (26 дугаар зүйл) 

зохицуулалт үйлчлэх ѐстой. Хэрэв түүний хууль 

бус үйл ажиллагааны улмаас хэн нэгэнд хохирол 

учирсан бол Иргэний хууль
109

, Захиргааны ерөнхий 

хуульд
110

 зааснаар уг харилцаа зохицуулагдах 

ѐстой, харин шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагааг 

түдгэлзүүлэх, хойшлуулах үндэслэл болохгүй гэсэн 

санааг бид дэвшүүлж хэлэлцүүлэх саналтай байна. 

Уг саналыг бид цоо шинээр гаргаж ирээгүй бөгөөд 

угаас уул зарчим Иргэний хуульд тусгагдсан байна. 

Үүнд: 

 -Иргэний хуулийн 180.1-д дуудлага 

худалдаа зохион байгуулагч үүргээ зохих ѐсоор 

биелүүлээгүйгээс бусдад гэм хор учруулсан бол 

хохирлыг хариуцан арилгах үүрэгтэйг 

                                            

108
 497.1.Бусдын эрх, амь нас, эрүүл мэнд, нэр төр, алдар хүнд, ажил хэргийн нэр хүнд, эд хөрөнгөд хууль бусаар санаатай буюу болгоомжгүй үйлдэл /эс 

үйлдэхүй/-ээр гэм хор учруулсан этгээд уг гэм хорыг хариуцан арилгах үүрэгтэй. 

 

109
 Иргэний хуулийн 498.2.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол төрийн албан хаагч албан үүргээ зөрчсөн гэм буруутай үйлдэл /эс үйлдэхүй/-ийн улмаас бусдад гэм хор 

учруулсан бол уг гэм хорыг түүний ажиллаж байгаа хуулийн этгээд буюу төр хариуцан арилгана. 
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шийдвэрийг гүйцэтгэх баримт 

бичгийн нэгэн адил албадан 

гүйцэтгэнэ. 

27.2.Ахлах шийдвэр 

гүйцэтгэгч иргэний шийдвэр 

гүйцэтгэх ажиллагааг бүхэлд нь, 

эсхүл хэсэгчлэн дараахь үндэслэл, 

хугацаагаар түдгэлзүүлнэ: 

27.2.5.энэ хуульд заасан 

үндэслэл, журмын дагуу иргэний 

шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны 

талаар шүүхэд, эсхүл дээд шатны 

албан тушаалтанд гаргасан гомдлыг 

шүүх, эсхүл дээд шатны албан 

тушаалтан үндэслэлтэй гэж үзэн 

гомдлыг хянан шийдвэрлэх 

ажиллагааг эхлүүлсэн бол гомдлыг 

хянан шийдвэрлэх хүртэл; 

хуульчилсан. 
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 103.1.Иргэн, хуулийн этгээдийн хохирлыг барагдуулсны улмаас өөрт учирсан хохирлыг захиргааны байгууллага Иргэний хуулийн 498.5-д заасны дагуу гэм буруутай 

албан тушаалтнаар буцааж төлүүлнэ. 


