
БАТЛАВ. 

НИЙСЛЭЛИЙН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР 

ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗРЫН ТАСГИЙН ДАРГА 

БӨГӨӨД АХЛАХ ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧ 

....................................... /.............................../  

 

20 ...... он ..... сар ...... өдөр 

 

 

ИРГЭНИЙ ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛЛАГААНЫ  

ЗАРДАЛ ГАРГУУЛАХ ТУХАЙ ГЭРЭЭ 

 

20 __ оны __ -р                          Дугаар_____   Улаанбаатар хот 
сарын __ -ний өдөр                                    

 

Иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны зардал гаргуулах тухай энэхүү 

гэрээг нэг талаас   Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрыг төлөөлж _______  

дугаар тойргийн шийдвэр гүйцэтгэгч ____________________________.                            

нөгөө талаас ____________________________ шүүхийн 20__ оны _ дугаар сарын 

___ -ний өдрийн  дугаар шийдвэр   /захирамж/-ээр ________________________  

төгрөг _____ мөнгө /тодорхой үйл ажиллагаа гүйцэтгүүлэх, гүйцэтгүүлэхгүй байхыг 

даалгасан эсэх/-ийг хүлээн авах, төлбөр авагч ________________________ 

_____________________________ нар байгуулав. 

Нэг. Нийтлэг зүйл 

1.1. Төлбөр авагчийн хүсэлтийг ундэслэн Шүүхийн шийдвар гүйцэтгэх 

тухай хуулийн 118 дугаар зүйлд заасан иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны 

зардал гаргуулахад чиглэгдэнэ. 

1.2. 3ардал   гаргуулах   тухай   гэрээг   ___________ шүүхийн   шийдвэр 

гүйцэтгэх газар, хэлтсийн зардлын нэгдсэн бүртгэлд бүртгэнэ. 

1.3. Гүйцэтгэх баримт бичгийн бүртгэлийн дугаар, анхан шатны нэгдсэн 

бүртгэлийн дугаарыг ундэслэн зардлын гэрээний дугаарыг олгоно. 

Хоёр. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, хэлтсийн эрх, үүрэг 

2.1. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгзх газар, хэлтэс нь төлбөр авагчаас гаргуулсан 

зардлыг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 118.3-д заасны дагуу дансанд 

төвлөруулнэ. 

2.2. Төлбөр авагчаас гаргуулсан зардал хүрэлцэхгүй тохиолдолд шийдвэр 

гүйцэтгэх ажиллагаа явуулахад шаардлагатай нэмэлт зардлыг тооцож, тухай бүр 

төлбөр авагчаас гаргүулна. 

2.3. Төлбөр авагчаас гаргуулсан зардлыг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай 

хуулийн 118.4-д заасны дагуу төлбөр төлөгчөөс нөхөн гаргуулж төлбөр авагчид 

буцаан олгоно. 

2.4. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, хэлтэс нь гэрээгээр хулээсэн үүргээ 

биелүүлж, зардал төлөхийг төлбөр авагчаас шаардана. 



2.5. Төлбөр авагч нь энэхүү гэрээний 2.1, 2.2-д заасан эардлыг төлөөгүй бол 

Шүухийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 31.1.3-д заасан үндэслэлээр гүйцэтгэх 

баримт бичгийг телбөр авагчид буцаахыг урьдчилан мэдэгдэж, шийдвэрлэнэ. 

2.6. Зардлын зарцуулалтын тайланг төлбөр авагчид нээлттэй танилцуулна. 

Гурав. Төлбөр авагчийн эрх, үүрэг 

3.1. Төлбөр авагч нь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль, холбогдох эрх 

зүйн   актыг   үндэслэн  тогтоосон   зардлыг Нийслэлийн шүүхийн  шийдвэр гүйцэтгэх 

газрын ______________ банкны ____________________ тоот дансанд төвлөрүүлнэ. 

3.2.3ардал    хүрэлцэхгүй   тохиолдолд   шийдвэр    гүйцэтгэх   ажиллагаанд 

шаардагдах нэмэлт зардлыг тухай бүр төлөх үүрэгтэй. 

З.З.Төлбөр авагч нь шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны зардлын зарцуулалтын 

тооцоо. тайлантай танилцах, гаргуулсан зардлыг төлбөр төлөгчөөс нөхөн төлүүлж, 

олгохыг Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас шаардах эрхтэй, 

Дөрөв. Гэрээний хугацаа, талуудын хүлээх хариуцлага  

4.1. Талууд энэхүү гэрээнд гарын үсэг зурснаар хүчин төгөлдөр болно. 

4.2. Гүйцэтгэх баримт бичгийг төлбөр авагчид буцаасан эсхүл шийдвэр 

гүйцэтгэх ажиллагаа дуусгавар болсонд тооцсон тухай шийдвэр гарсан бол энэхүү 

гэрээг цуцлах үндэслэл бопно 

4.3. Энэхүү гэрээнаэс үүссэн аливаа маргааныг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 

тухай хуульд заасны дагуу шийдвэрлэнэ. 

4.4. Гэрээг 2 хувь үйлдэж, 1 хувийг төлбөр авагчид олгож, үлдэх хувийг 

шийдвэр гүйцэтгэлийн хувийн хэрэгт хавсаргана, 

 

 

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН ТАЛУУД: 

 

НШШГГ-ыг төлөөлж _____ -р тойргийн 

шийдвэр гүйцэтгэгч 

_________________________ 

_________________________ 

(Тэмдэг) 

 

 

ТӨЛБӨР АВАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ: 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 


