
 

     



 

Асуулт 1. Иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа үүсгэх хугацаа, татгалзах үндэслэл, 
журам 

Асуулт 2. Хуулийн хугацаа өнгөрсөн тохиолдолд шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэх 
боломжтой юу? 

Асуулт 3. Ямар шийдвэрийг хугацаа харгалзахгүй гүйцэтгэх боломжтой вэ? 
 

ХАРИУЛТ-2 
1. Ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч хуульд заасан шаардлага хангасан гэж үзвэл гүйцэтгэх 

баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш ажлын 3 хоногийн дотор хувийн хэрэг нээж, ажиллагаа 
үүсгэх тогтоол гарган зохих тойргийн шийдвэр гүйцэтгэгчид хуваарилах бөгөөд тогтоолд 
гомдол гаргахгүй. Хэрвээ иргэний хэргийн болон эрүүгийн хэргийн хамт шийдвэрлэсэн 
иргэний нэхэмжлэлийн талаарх шүүхийн шийдвэр, хэргийг хялбаршуулсан журмаар хянан 
шийдвэрлэсэн шүүгчийн захирамжийг хуулийн хүчин төгөлдөр болсноос хойш 4 жил 
өнгөрсөн бол шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа үүсгэхээс татгалзана. /ШШГТХ 18-р зүйл 1.1, 
21.1, 21.3/ 

2. Боломжтой. Төлбөр авагч хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас хуульд заасан хугацааг 
хэтрүүлсэн нь тогтоогдвол хэтрүүлсэн хугацааг сэргээлгэх хүсэлтээ холбогдох нотлох 
баримтын хамт шүүхэд гаргаж болох бөгөөд шүүгч уг хугацааг хэтэрснээс хойш 3 жилийн 
дотор нөхөн сэргээж болно. Хүндэтгэн үзэх шалтгаанд: гэнэтийн болон давагдашгүй хүчин 
зүйлс (газар хөдлөлт, үер, ган зуд, цасан болон шороон шуурга) өвчтэй, эмчилгээ хийлгэх, 
томилолтоор гадаад, дотоодод ажиллах, сургалт, нийтийг хамарсан дайчилгаа, хорио, 
цээрт орох гэх мэт онцгой нөхцөл байдлууд орох ба тодорхой нотлох баримтад тулгуурлан 
хүндэтгэн үзэх шалтгаан мөн эсэхийг тогтооно. Шүүх хэтрүүлсэн хугацааг сэргээсэн 
тохиолдолд энэ тухай шийдвэр гарснаас хойш 6 сарын дотор гүйцэтгэх хуудас олгуулахаар 
шүүхэд хандана. 

3. Тэжээн тэтгэх үүрэгтэй холбоотой, эсхүл төлбөр төлөгчид тодорхой хугацааны 
туршид давтамжтай төлбөр төлөх болон бусад үүрэг хүлээлгэсэн хуулийн хүчин төгөлдөр 
шүүхийн шийдвэрийг үүрэг хүлээлгэсэн бүхий л хугацааны туршид албадан гүйцэтгэж 
болно. Гэхдээ гүйцэтгэх баримт бичигт заасан үүргээ гүйцэтгэвэл зохих сүүлийн 
хугацаанаас хойш 3 жилийн хугацаа өнгөрсөн бол шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа үүсгэхгүй. 
Хэрвээ төлбөр төлөгч гүйцэтгэх баримт бичигт заасан шаардлагыг биелүүлэхээс 
зайлсхийсэн, оргон зайлсан бол ажиллагаа үүсгэхээс татгалзах хугацаанд оруулан 
тооцохгүй бөгөөд төлбөр төлөгч, түүний эд хөрөнгийг олж илрүүлснээс эхлэн шинээр 
тоолно. Харин гүйцэтгэх баримт бичгийг төлбөр авагчид буцаасан, эсхүл иргэний шийдвэр 
гүйцэтгэх ажиллагааг түдгэлзүүлсэн тохиолдолд татгалзах хугацааг гүйцэтгэх баримт 
бичгийг төлбөр авагчид буцаасан, эсхүл ажиллагааг түдгэлзүүлснээс эхлэн шинээр тоолно. 
/ШШГТХ18-р зүйл 18.4,5,6/ 

 
БОДЛОГО-3 

Чингэлтэй дүүргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн захирамжаар үерийн аман дээр 
зөвшөөрөлгүй буусан 50 айлыг албадан нүүлгэхээр ахлах гүйцэтгэгч Х.Хадхүү хариуцсан 
тойргийн шийдвэр гүйцэтгэгчээр ахлуулан 3 гүйцэтгэгчийн хамт ажлын хэсэг байгуулах 
шийдвэр гарган ажиллагааг гүйцэтгэжээ. Гэтэл хариуцагчийн өмгөөлөгч нэг тойрогт олон 
гүйцэтгэгч ажиллагаа зэрэг явуулж шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны харьяалал зөрчсөн гэж 
үзэн гомдол гаргасан байна.  

Асуулт 1. Ямар нөхцөлд иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг ажлын хэсгээр болон 
нэгтгэн гүйцэтгүүлэх вэ? 

Асуулт 2. Ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч ажлын хэсэг томилох эрхтэй юу? 
 

ХАРИУЛТ-3 
1. Иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны цар хүрээ, хамрах нутаг дэвсгэрийг 

харгалзан гүйцэтгэх баримт бичгийн шаардлагыг тогтоосон хугацаанд бүрэн гүйцэтгэх 
зорилгоор хоёр, түүнээс дээш шийдвэр гүйцэтгэгчид иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа 
явуулахыг даалгаж болно. /ШШГТХ 25-р зүйл 1.1/ Мөн нэг төлбөр төлөгчид холбогдуулан 
хөрөнгийн шинжтэй хэд хэдэн шаардлагыг гүйцэтгэх зорилгоор хэд хэдэн иргэний шийдвэр 
гүйцэтгэх ажиллагаа үүсгэсэн бол энэ хуулийн 25.2-т заасан шийдвэр гаргах журмын дагуу 



 

иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг нэгтгэн нэг шийдвэр гүйцэтгэгчид даалгаж болно. 
/ШШГТХ 25-р зүйл 25.3/ 

2. Иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг нэгтгэх шийдвэрийг улсын хэмжээнд 
ерөнхий шийдвэр гүйцэтгэгч, орон нутгийн хэмжээнд ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч гаргах 
бөгөөд ажлын хэсгийг иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг хариуцсан тойргийн шийдвэр 
гүйцэтгэгч ахална.Иймд хариуцагчийн өмгөөлөгчийн гаргасан гомдол үндэслэлгүй байна. 
/ШШГТХ 25-р зүйл 25.2/ 

 
БОДЛОГО-4 

Хууль зүйн үндэсний төвд мэргэжилтэн ажилтай Э.Цэнд төлбөр төлөгч Х.Амарын 
итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаанд оролцон хураагдсан үл 
хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээний талаар саналаа бичгээр гаргажээ. Гэтэл Э.Цэндийг төлбөр 
авагч Л.Сүхээ хуулийн байгууллагад ажилладаг тул итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн эрх 
эдэлж, үүрэг хүлээх боломжгүй хэмээн үнэлгээний талаар санал өгөхөөс татгалзсан байна.  

Асуулт 1. Иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд талуудын төлөөлөгч оролцох 
үндэслэл 

Асуулт 2. Төлөөлөгч эдлэх эрх, хүлээх үүрэг  
Асуулт 3. Ямар этгээд төлөөлөгчөөр оролцож болохгүй вэ? 
 

ХАРИУЛТ-4 
1. Иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд иргэн өөрийн биеэр, эсхүл 

төлөөлөгчөөрөө дамжуулан оролцоно. Харин гүйцэтгэх баримт бичигт төлбөр төлөгчөөр 
гүйцэтгүүлэхээр заасан үүргийг төлөөлөгчөөр төлөөлүүлэн гүйцэтгэхийг хориглоно.Хуулийн 
этгээдийг хууль тогтоомж, эсхүл үүсгэн байгуулах баримт бичгийн дагуу эрх олгогдсон 
албан тушаалтан төлөөлөх бөгөөд төлөөлж байгаа этгээд өөрийн албан тушаал, эсхүл 
төлөөлөх эрх олгогдсоныг гэрчилсэн хуульд заасан шаардлагыг хангасан баримт бичигтэй 
байна. 

Иргэний эрх зүйн чадамжгүй, иргэний эрх зүйн зарим, эсхүл иргэний эрх зүйн бүрэн 
бус чадамжтай иргэний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг эцэг, эх, асран хамгаалагч, 
харгалзан дэмжигч иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд төлөөлөх бөгөөд тэдгээр нь 
эрхээ нотлох баримт бичгийг шийдвэр гүйцэтгэгчид үзүүлнэ. Төлөөлөгчийн бүрэн эрхийг 
төлөөлүүлэгчээс бичгээр олгосон итгэмжлэл, эрх олгосон бусад баримт бичгээр 
тодорхойлно. 

2. Итгэмжлэлд талуудын эдлэх зарим эрхийг төлөөлөгчид эдлүүлэхгүй байхаар зааж 
болно. Иргэний эрх зүйн чадамжгүй, эсхүл иргэний эрх зүйн зарим, эсхүл бүрэн бус 
чадамжтай иргэний төлөөлөгч нь хуульд заасан талуудын эрхийг бүрэн эдэлнэ. Итгэмжлэлд 
гүйцэтгэх баримт бичгийг буцааж авах, төлөөлөх эрхээ бусдад шилжүүлэх,гомдол гаргах, 
тодорхой хөрөнгийг хүлээн авах, төлбөр төлөгчөөс гаргуулж, татгалзах, эвлэрлийн гэрээ 
байгуулах эрх эдлэх эсэхийг тусгана.Төлөөлөгчийн гаргасан гомдлыг шүүх хянан 
шийдвэрлэсэн бол иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны талууд тухайн асуудлаар 
дахин гомдол гаргах эрхгүй. /ШШГТХ-ийн 38-р зүйл 38.3/ 

3. Хууль зүйн үндэсний төвийн мэргэжилтэн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаанд 
итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр оролцох эрхтэй. ШШГТХ-ийн 39-р зүйлд зааснаар хуульд 
тусгайлан зааснаас бусад тохиолдолд арван найман насанд хүрээгүй,иргэний эрх зүйн 
чадамжгүй, өөрөө иргэнийхээ хувьд, түүнчлэн эцэг, эх, асран хамгаалагч, харгалзан 
дэмжигчийн хувиар, эсхүл өөрийн ажиллаж байгаа байгууллагаа төлөөлөн тухайн хэргийг 
хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцож байгаагаас бусад тохиолдолд шүүгч, прокурор, 
мөрдөгч, шийдвэр гүйцэтгэгч төлөөлөгчөөр оролцох боломжгүй байна. /ШШГТХ-ийн 39-р 
зүйл/ 

 
БОДЛОГО-5 

Төлбөр төлөгч М.Сүхээ нь шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэн төлбөрөө бүрэн 
барагдуулжээ. Шийдвэр гүйцэтгэгч Л.Цэрэн нь шаардлагатай бүх ажиллагааг хийсэн 
боловч төлбөр авагч Ё.Ганбат нь оршин суух хаяг нь 2 жилийн хугацаанд тогтоогдоогүй 
байна. Ингээд төлбөр төлөгч М.Сүхээ мөнгөө буцаан авах хүсэлт гаргажээ. 

Асуулт 1. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын дансанд мөнгийг хэрхэн хадгалах 
вэ? 



 

Асуулт 2. Шийдвэр гүйцэтгэх газрын дансанд төвлөрсөн төлбөр авагчийн мөнгийг 
захиран зарцуулах үндэслэлтэй юу? 

Асуулт 3. Төлбөр авагч олдохгүй байгаа нь төлбөрийг төлбөр төлөгчид буцаах  
үндэслэл болох уу? 

 
ХАРИУЛТ-5 

1. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 114 дүгээр зүйлд “төлбөр авагчийн хаяг 
тодорхойгүйгээс олгогдоогүй мөнгийг нийтэд зарласнаас хойш шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 
байгууллагын дансанд иргэнд олгох бол 3 жил, хуулийн этгээдэд шилжүүлэх бол 1 жил 
хүртэл хугацаагаар хадгалж энэ хугацаа өнгөрсөн тохиолдолд мөнгийг улсын төсвийн 
орлогод шилжүүлэхээр заасан байдаг. Төлбөр авагч олдохгүй тохиолдолд нийтэд зарлана 
гэдэг нь байгууллагын албан ёсны сайтад байршуулах, олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгслээр /зурагт, радио, сонин хэвлэл г.м/ зарлах бусад арга хэмжээг авахыг ойлгоно.  

2. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын дансанд байгаа мөнгийг гүйцэтгэх 
баримт бичгийн шаардлагыг хангахаас бусад аж ахуйн болон мөнгө хүүлэх, ашиг олох зэрэг 
зориулалтаар зарцуулахыг хориглодог./ШШГТХ-ийн 114.3, 114.4/ 

3. Төлбөр төлөгч М.Сүхээгийн хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүй. ШШГТХуульд заасны 
дагуу улсын төсөвт шилжүүлсэн мөнгийг төлбөр авагчийн хаяг, дансны дугаар тодорхой 
болсон, эсхүл төлбөр авагч хүсэлт гаргасан тохиолдолд хугацаа харгалзахгүйгээр буцаан 
олгоно. Өөрөөр хэлбэл ямар ч тохиолдолд төлбөр төлөгчид буцаан олгох боломжгүй.  
/ШШГТХ-ийн 114.3, 114.4/ 

 
БОДЛОГО-6 

Шийдвэр гүйцэтгэгч Д.Эрдэнэбат нь төлбөр төлөгч А.Хонгорын барьцааны 8 нэрийн 
дэлгүүрийг түрээслэн ажиллуулж байгаа Н.Сувдын үйл ажилллагааг зогсоон төлбөр 
төлөгчийн хөрөнгийг хураах ажиллагааг явуулжээ. Үл хөдлөх хөрөнгө хураах тухай тогтоолд 
түрээслэгч Н.Сувд “эзэмшигч А.Хонгор болон прокуророос зөвшөөрөл аваагүй тул” 
шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг хүлээн зөвшөөрөхгүй гэсэн үндэслэлээр гарын үсэг зурахаас 
татгалзсан байна.  

Асуулт 1. Төлбөр төлөгчийн хөрөнгийг хураах үндэслэл, журам 
Асуулт 2. Шийдвэр гүйцэтгэгч эд хөрөнгө хураах ажиллагаанд үнэлэлт, дүгнэлт өгнө 

үү? 
Асуулт 3.Шийдвэр гүйцэтгэгч ажиллагаа явуулахдаа ямар субъектээс  зөвшөөрөл 

авах вэ? 
ХАРИУЛТ-6 

1.Шийдвэр гүйцэтгэгч төлбөр төлөгчийн хөрөнгийг худалдан борлуулах, эсхүл 
гүйцэтгэх баримт бичигтзаасан тохиолдолд төлбөр авагчид шилжүүлэх зорилгоор төлбөр 
төлөгчийн хөрөнгийг хураан авах бөгөөд эд зүйлийн төрөл, шинж байдал, тоо, ширхэгийг 
тусгасан жагсаалт үйлдэнэ. Жагсаалтыг эд зүйл, баримт бичгээ хураалгасан, эсхүл 
ажиллагаанд байлцсан хүний гарын үсэг, эсхүл хурууны хээгээр баталгаажуулж, хувийг 
тухайн эд зүйлийг эзэмшигчид, эсхүл түүний өмгөөлөгчид даруй гардуулна. Хураан авах 
ажиллагаанд эд зүйл, баримт бичиг, ачаа тээш, мал, амьтан, тээврийн хэрэгсэлд үзлэг 
хийхэд эзэмшигчийг оролцуулна. Эзэмшигчийг оролцуулах боломжгүй бол хөндлөнгийн 
гэрчийг байлцуулах, эсхүл дуу-дүрсний бичлэгээр бэхжүүлнэ./ШШГТХ-ийн 54.1, 54.2, 54,3/ 

2.Шийдвэр гүйцэтгэгч Д.Эрдэнэбатын эд хөрөнгө битүүмжилсэн ажиллагаа нь хуульд 
нийцсэн ажиллагаа юм. Учир нь гуравдагч этгээд Н.Сувдын гарын үсэг зураагүй байгаа 
шалтгааныг тэмдэглэлдээ тусгасан байх шаардлагатай. ШШГТХ-ийн 13.3-т Шүүхийн 
шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд оролцогч тэмдэглэлд гарын үсэг зурахаас 
татгалзсан үндэслэлийг зааж, тусгайлан тэмдэглэнэгэж заажээ./ШШГТХ-ийн 13.3/ 

3. Прокурор, төлбөр төлөгчөөс зөвшөөрөл авах шаардлагагүй. ШШГТХ-ийн 44.2.7-д 
зааснаар төлбөр төлөгчийг албадан нүүлгэхээс бусад тохиолдолд төлбөр төлөгч, түүний эд 
хөрөнгийг эзэмшиж, ашиглаж байгаа этгээдийн орон байранд нэвтрэн орох, үзлэг хийхдээ 
ахлах шийдвэр гүйцэтгэгчийн зөвшөөрөл авна. /ШШГТХ-ийн 44.2.7/ 

 
 
 
 



 

БОДЛОГО-7 
Төлбөр авагч А.Жорж нь гадаадын иргэн тул шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны явцад 

орчуулагч хөлслөн оролцуулсан байна. Уг ажиллагаа дуусгавар болоход шийдвэр 
гүйцэтгэгч Ё.Энхбат төлбөр төлөгчөөс ажиллагааны зардал, орчуулагчийн хөлсийг хамт 
гарган төлбөр авагчид олгожээ. 

Асуулт 1. Ямар тохиолдолд орчуулагч, хэлмэрч ажиллагаанд оролцох вэ? 
Асуулт 2. Орчуулагчийн зардлыг хэнээс гаргуулах вэ? 
Асуулт 3. Буруу орчуулсан нөхцөлд ямар хариуцлага хүлээх вэ? 

 
ХАРИУЛТ-7 

1. Орчуулагч хэлмэрч гэж иргэний эрх зүйн бүрэн чадамжтай, шийдвэр гүйцэтгэх 
ажиллагаанд оролцож, монгол хэл, бичиг мэдэхгүй хүнд түүний эх хэл, эсхүл сайн мэдэх 
хэл, бичгээс монгол хэл, бичиг рүү, эсхүл монгол хэл, бичгээс түүний эх хэл, эсхүл сайн 
мэдэх хэл, бичиг рүү бичгээрорчуулах, хэлмэрчлэхэд зайлшгүй шаардлагатай хэлний 
болон тусгай мэдлэг эзэмшсэн хүн байна.Иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны бусад 
оролцогчдыг орчуулагч, хэлмэрчийн үүргийг гүйцэтгэхийг хориглоно./ШШГТХ-ийн 40.1,2/ 

2. Шийдвэр гүйцэтгэгч төлбөр авагчийн орчуулагчийн зардлыг төлбөр төлөгчөөс 
гаргуулсан нь буруу байна. Орчуулагчийн зардлыг төлбөр авагч өөрөө төлөх 
үүрэгтэй.Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 40-р зүйлийн 40.6-д “орчуулагч, 
хэлмэрчийн гүйцэтгэсэн ажлын хөлсийг орчуулуулсан, хэлмэрчлүүлсэн этгээдээс 
гаргуулна” гэж заажээ. /ШШГТХ-ийн 40.6/ 

3. Шийдвэр гүйцэтгэгч хүсэлт гаргасан талд орчуулагч, хэлмэрч авах хугацаа тогтоож, 
хэрэв энэ хугацаанд уг этгээд орчуулагч, хэлмэрч аваагүй бол шийдвэр гүйцэтгэгч 
орчуулагч, хэлмэрчийг томилж болно.Орчуулагч, хэлмэрч тухайн этгээдэд иргэний шийдвэр 
гүйцэтгэх ажиллагааны явцыг үнэн зөв орчуулах, хэлмэрчлэх, шийдвэр гүйцэтгэгчийн 
дуудсанаар хүрэлцэн ирэх үүрэгтэй.Санаатайгаар буруу орчуулсан, эсхүл хэлмэрчилсэн 
бол хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэхийг орчуулагч, хэлмэрчид урьдчилан сануулж, 
тэмдэглэлд гарын үсэг зуруулна. /ШШГТХ-ийн 40.7/ 

 
БОДЛОГО-8 

Шийдвэр гүйцэтгэгч Э.Өнөр шүүхийн шийдвэрт нэр заасан цэвэр цусны немц, 3 настай 
эр Мангус нэртэй, овчарк нохойг 3-дагч этгээд болох Б.Батхүүгээс хураан авч  тэмдэглэл 
үйлдэн төлбөр авагч Х.Одхүүд шилжүүлсэн актаар хүлээлгэн өгсөн байна. Б.Батхүү нь 
бусдаас худалдан авсан баримт, мал эмнэлгийн дүгнэлт, 2 жилийн вакцинд хамрагдсан 
зэрэг нотлох баримтаа хавсарган өөрийн нохой гэдэгээ батлан ахлах шийдвэр гүйцэтгэгчид 
гомдол гаргасан байна.  

Асуулт 1. Шийдвэр гүйцэтгэгчийн ажиллагаанд үнэлэлт өгнө үү? 
Асуулт 2. Гуравдагч этгээдийн гомдлыг хэрхэн шийдвэрлэх вэ? 
 

ХАРИУЛТ-8 
1. Шийдвэр гүйцэтгэгчийн хийсэн ажиллагаа нь хууль зүйн дагуу явагдсан байна.  

ШШГТХуулийн 104 дүгээр зүйлийн 104.1-т зааснаар шийдвэр гүйцэтгэгч гүйцэтгэх баримт 
бичигт заасан хөрөнгийг төлбөр төлөгчөөс хураан авч, төлбөр авагчид шилжүүлж энэ тухай 
тэмдэглэл үйлдэнэ./ШШГТХ-ийн 104-р зүйлийн 104.1/ 

2. Гуравдагч этгээд Б.Батхүү нь учирсан хохирлоо бусдаас шүүхээр нэхэмжлэх эрхтэй. 
ШШГТХуулийн 104 дүгээр зүйлийн 104.2-т зааснаар шийдвэрт нэр заасан тодорхой хөрөнгө 
бусдын ашиглалт, эзэмшилд байгаа нь шийдвэрийг биелүүлэхэд саад болохгүй./ШШГТХ-
ийн 104-р зүйлийн 104.2/ 

 
БОДЛОГО-9 

 Шийдвэр гүйцэтгэгч Д.Ганхүү 1580 америк долларын төлбөртэй төлбөр төлөгч 
Ө.Сарангийн гэрт нэгжлэг хийн бэлэн мөнгө төлбөрт тооцон хураан авсан байна. Ингээд 
төлбөр авагчид 24 цагийн дотор тухайн өдрийн Монгол банкнаас зарласан ханшаар тооцон 
бэлнээр олгож зөрүү мөнгийг ажиллагааны зардлыг суутган буцаан олгожээ. Төлбөр төлөгч 
Ө.Саран ахлах гүйцэтгэгч, ахмад Д.Намсрайд“Надаас хураасан мөнгийг ам.долларт 
шилжүүлж тооцохдоо буруу ханшаар тооцлоо” гэсэн үндэслэлээр гомдол гаргажээ.  

Асуулт 1. Төлбөр төлөгчийн гаргасан гомдол үндэслэлтэй юу? 



 

Асуулт 2. Шийдвэр гүйцэтгэгч хэрхэн бэлэн мөнгө хүлээн авах вэ? 
 

ХАРИУЛТ-9 
1.Төлбөр төлөгчийн гомдол үндэслэлтэй. Шийдвэр гүйцэтгэгч ажиллагааг буруу 

явуулсан байна. ШШГТХ-ийн 107.5-д “Гадаад валютын ханшийг тооцохдоо тухайн өдрийн 
зарласан ханшаар бус шүүхийн шийдвэр гарсан өдрийн Монголбанкнаас зарласан албан 
ёсны ханшаар тооцохоор заасан байна. /ШШГТХ-ийн 107.5/ 

2. Шийдвэр гүйцэтгэгч төлбөрт бэлэн мөнгө хүлээн авах, түүнийг төлбөр авагчид 
олгохдоо энэ тухай баримтыг хоёр хувь үйлдэж, үйлдсэн он, сар, өдрийг бичиж, гарын үсэг 
зуруулан, төлбөр төлөгчид нэг хувийг өгч, нэг хувийг нь хувийн хэрэгт хавсаргах бөгөөд 
бэлэн мөнгө хүлээн авах баримт нь нэгдсэн дугаартай, хэвлэмэл маягт байна..Бэлэн мөнгө 
хүлээн авсан баримт нь ямар нэгэн засваргүй байна.Шийдвэр гүйцэтгэгч нь хүлээн авсан 
бэлэн мөнгийг төв суурин газарт 24 цаг, хөдөө орон нутагт 72 цагийн дотор төлбөр авагчид 
олгож, эсхүл шийдвэр гүйцэтгэх газрын дансанд шилжүүлнэ. /ШШГТХуулийн 107.1-107.4/ 

 
 

БОДЛОГО-10 
Нийслэлийн шүүхийн магадлалаар 2 өрөө орон сууцнаас  төлбөр төлөгч Ч.Солонгийг 

албадан нүүлгэн гаргахаар шийдвэрлэжээ. Төлбөр төлөгчийг өвлийн улиралыг харгалзан 
үзэж нүүлгэлгүй  хугацаа өгч албадан нүүлгэх өдөр, цагийг товолж мэдэгдэлд гарын үсэг 
зуруулсан боловч тогтоосон цагт хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр байхгүй байсан тул 
шийдвэр гүйцэтгэгч Х.Батсүх орон сууцыг албадан суллаж, хөрөнгийг нь хадгалалтад авсан 
байна. 

Асуулт 1. Орон байр, барилгаас нүүлгэн гаргах үндэслэл, журам 
Асуулт 2. Шийдвэр гүйцэтгэгчийн хийсэн ажиллагаанд үнэлэлт өгнө үү?  
Асуулт3. Төлбөр төлөгчийн хадгалалтанд авсан хөрөнгийг хэрхэн шийдвэрлэх  
вэ? 
 

ХАРИУЛТ-10 
1.Орон байр, барилга, агуулах, савыг төлбөр төлөгч буюу нүүн гарах этгээд, түүний 

хамт амьдарч байгаа гэр бүлийн гишүүн, тэдгээрийн эд хөрөнгө, мал, гэрийн тэжээвэр 
амьтнаас чөлөөлж, төлбөр төлөгч буюу нүүн гарах этгээдэд албадан чөлөөлсөн үл хөдлөх 
хөрөнгийг цаашид эзэмших, ашиглахыг хориглож, төлбөр авагчид хүлээлгэн өгснөөр орон 
байрнаас нүүлгэн гаргах тухай гүйцэтгэх баримт бичгийн шаардлагыг биелүүлсэнд 
тооцно./ШШГТХуулийн 100.1/ 

2. Шийдвэр гүйцэтгэгч ажиллагаа хуулийн дагуу явагдсан байна. Төлбөр төлөгчийг 
ШШГТХуулийн 27.2.4-т заасны дагуу өвлийн улирал дуустал албадан нүүлгэх ажиллагааг 
түдгэлзүүлж, нүүлгэх өдөр, цагийг тогтоосон хугацаа заасан мэдэгдлийг биелүүлээгүй 
тохиолдолд нүүн гарах этгээд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр байхгүй, эсхүл албадан 
чөлөөлөх барилга, орон байр бусдын ашиглалтад байгаа нь шийдвэрийг биелүүлэхэд саад 
болохгүй./ШШГТХуулийн 100.4, 100.8/ 

3. Шийдвэр гүйцэтгэгч орон байрнаас гаргах ажиллагааны үед хариуцах эзэнд нь 
шилжүүлээгүй эд зүйл, хөрөнгийг хадгалах бөгөөд холбогдох зардлыг төлбөр төлөгч 
хариуцна. Хадгалахаар хураан авсан эд зүйл, хөрөнгийг 2 сарын хугацаанд аваагүй 
тохиолдолд шийдвэр гүйцэтгэгч түүнд урьдчилан мэдэгдэж хуульд заасан журмын дагуу 
худалдан борлуулна. Худалдан борлуулах ажиллагааны үр дүнд бий болсон мөнгөн 
хөрөнгийг гүйцэтгэх баримт бичгийн шаардлагыг хангах болон иргэний шийдвэр гүйцэтгэх 
ажиллагааны зардлыг төлөхөд зарцуулж, үлдсэн хэсгийг төлбөр төлөгчид 
олгоно./ШШГТХуулийн 100.6/ 

 
БОДЛОГО-11 

Шийдвэр гүйцэтгэгч О.Болд нь төлбөр төлөгч Ч.Сүрэнгийн нэр дээр бүртгэлтэй үл 
хөдлөх эд хөрөнгийг хураан авч талууд үнэлгээний талаар тохиролцоонд хүрээгүй тул 
шинжээчээр үнэлүүлэн албадан дуудлага худалдаанд оруулахаар олон нийтийн хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслээр  2 сарын дараа  зарлажээ. Гэтэл төлбөр авагч Р.Дорж “Ипотекийн 
орон сууцанд олгож байсан  8 хувийн хүүтэй зээл зогсож, орон сууцны үнэ огцом буусан тул 
ахин үнэлгээ хийлгэх шаардлагатай байна” гэсэн хүсэлтийг ахлах гүйцэтгэгчид гаргажээ. 



 

Асуулт 1. Хөрөнгө үнэлэх, үнэлгээ хийх үндэслэл? 
Асуулт 2.Төлбөр авагчийн дахин үнэлгээ хийлгэх хүсэлтийг хүлээн авах боломжтой 

юу? 
Асуулт 3. Дахин үнэлгээний зардлыг хэн хариуцах вэ ? 
 

 
ХАРИУЛТ-11 

1.Шийдвэр гүйцэтгэгч төлбөр төлөгчийн битүүмжлэгдсэн, барьцаалагдсан, хураагдсан 
хөрөнгийг хураан авснаас хойш талууд тохиролцоогүй нөхцөлд шинжээчээр үнэлүүлнэ. 
/ШШГТХуулийн 55.1, 55.2.2/ 

2.Хүлээн авах боломжгүй. Үнэ ханшийн өөрчлөлтөөс шалтгаалан тогтоосон хөрөнгийн 
үнэлгээнд анх тогтоосон үнийн гуравны нэгээс багагүй хэмжээний өөрчлөлт орсон гэх 
үндэслэлтэй тохиолдолд талуудын хүсэлтээр шийдвэр гүйцэтгэгч анхны үнэлгээг 
тогтоосноос 6 сараас багагүй хугацааны дараа дахин үнэлгээ тогтоолгож болохоор заасан 
тул  үнэлгээ хийснээс хойш 2 сарын дараа гаргаж байгаа хүсэлтийг хангах боломжгүй 
байна. /ШШГТХ-ийн 55.5/ 

3.  Үнэлгээний зардлыг дахин үнэлгээ хийлгэх хүсэлт гаргасан тал хариуцан 
төлнө./ШШГТХ-ийн 55.6/ 

 
БОДЛОГО-12 

Баянзүрх дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 256 тоот шүүгчийн 
захирамжаар төлбөр төлөгч О.Батаас 16.500.000 төгрөг гаргуулж төлбөр авагч Н.Саранд  
олгохоор шийдвэр гарсны дагуу шийдвэр гүйцэтгэгч ажиллагаа явуулан төлбөр төлөгчөөс 
11.500.000 төгрөгийг гаргуулан төлбөр авагчид олгожээ. Уг ажиллагааны дараа төлбөр 
авагч үлдэгдэл төлбөр 6.000.000 төгрөгийг  авахаас татгалзаж, гүйцэтгэх баримт бичгийг 
дуусгавар болгох хүсэлт гаргасан тул шийдвэр гүйцэтгэгч ШШГТХ-ийн 29.1.2 дах заалтыг 
баримтлан ахлах шийдвэр гүйцэтгэгчид танилцуулсан байна. Ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч 
хянаж үзээд хуульд нийцэж байгаа тул хувийн хэргийг хаасан байна. Гэтэл төлбөр авагч 14 
хоногийн дараа үлдэгдэл төлбөрөө авах хүсэлт гаргажээ.  

Асуулт 1.Гүйцэтгэх баримт бичгийг дуусгавар болгох үндэслэл? 
Асуулт 2. Төлбөр авагчийн хүсэлтийг хүлээн авах боломжтой юу 
Асуулт 3. Ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг дуусгавар 

болгохоос татгалзах эрхтэй юу? 
ХАРИУЛТ-12 

1.ШШГТХуулийн 29 дүгээр зүйлд зааснаар ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч иргэний 
шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг бүхэлд нь, эсхүл хэсэгчлэн дуусгавар болсонд 
тооцож,хувийн хэргийг хааж, төлбөр төлөгч, түүний хөрөнгөтэй холбогдуулан явуулсан арга 
хэмжээг хүчингүй болгож, энэ тухай төлбөр авагч, төлбөр төлөгчид мэдэгдэнэ./ШШГТХ-ийн 
29.1, 29.4,29.5 / 

Төлбөр авагчийн хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүй. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 
гүйцэтгэх тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.2-т зааснаар төлбөр авагч нь төлбөр 
авахаас татгалзвал түүний хүсэлтийг үндэслэн ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч ажиллагааг 
дуусгавар болгоно.  Нэгэнт дуусгавар болсон хувийн хэрэгт Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 
гүйцэтгэх тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.3-т зааснаар гомдол гаргах эрхгүй байна. 
/ШШГТХ-ийн 29.1.2, 29.3 / 

2.Эрхтэй.Шийдвэр гүйцэтгэгч ажиллагааг дуусгавар болгох хүсэлтэй байгаа тухайгаа 
ахлах шийдвэр гүйцэтгэгчид ажлын 3 өдрийн дотор мэдэгдэх бөгөөд ахлах шийдвэр 
гүйцэтгэгч иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг дуусгавар болгох үндэслэлгүй гэж үзсэн 
тохиолдолд түүнийг үргэлжлүүлэн явуулна./ШШГТХ-ийн 29.4/ 

 
 

БОДЛОГО-13 
Шийдвэр гүйцэтгэгч М.Батболд нь шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны явцад төлбөр 

төлөгч Ө.Шийтэр болон түүний эд хөрөнгийг олж тогтоох бүхий л арга хэмжээг авсан боловч 
тодорхой үр дүн гараагүй тул олж тогтоох үүргийг Эрэн сурвалжлах нэгжид даалгасан 
байна. Эрэн сурвалжлах чиг үүрэг бүхий шийдвэр гүйцэтгэгч төлбөр төлөгч, түүний 
хөрөнгийг эрэн сурвалжилж байгаа тухай олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр зарласан 



 

байна. Гэтэл төлбөр төлөгч “Би оргон зайлаагүй тул эрэн сурвалжлах шаардлага байгаагүй, 
шийдвэр гүйцэтгэгч миний нэр хүндэд халдлаа” гэсэн үндэслэлээр ерөнхий гүйцэтгэгчид 
гомдол гаргажээ.  

Асуулт 1. Төлбөр төлөгч, түүний хөрөнгийг эрэн сурвалжлах үндэслэл 
Асуулт 2.Төлбөр төлөгчийн гомдол үндэслэлтэй юу? 
Асуулт 3. Эрэн сурвалжлах чиг үүрэг бүхий шийдвэр гүйцэтгэгчийн эрх үүргийг 

тайлбарлана уу? 
 

ХАРИУЛТ-13 
1.Шийдвэр гүйцэтгэгч төлбөр төлөгч, түүний хөрөнгийн байгаа газар тодорхойгүй 

тохиолдолд бүрэн эрхийнхээ хүрээнд тэдгээрийг эрэн сурвалжилж, олж тогтоох зорилгоор 
энэ хуульд заасан ажиллагааг гүйцэтгэтгэсэн боловч тодорхой үр дүн гараагүй бол 
тэдгээрийг эрэн сурвалжилж, олж тогтоох үүргийг эрэн сурвалжлах чиг үүрэг бүхий нэгжид 
даалгана.Төлбөр төлөгч, түүний эд хөрөнгийг эрэн сурвалжлах тухай шийдвэр нь 
тэдгээрийг улсын хэмжээнд болон Монгол Улсын олон улсын гэрээний дагуу гадаад улсын 
нутаг дэвсгэрт эрэн сурвалжлах үндэслэл болно./ШШГТХ-ийн 57.1, 57.2,57.3/ 

2.Төлбөр төлөгчийн гаргасан гомдол үндэслэлгүй байна. Төлбөр төлөгчийг эрэн 
сурвалжлах шийдвэрийг  ахлах гүйцэтгэгчийн зөвшөөрснөөр шийдвэр гүйцэтгэгч 
шаардлагатай баримт бичгийн хамт Эрэн сурвалжлах чиг үүрэг бүхий нэгжид хүргүүлнэ. 
Ахлах гүйцэтгэгч төлбөр төлөгч, түүний хөрөнгийг эрэн сурвалжлахын тулд шийдвэр 
гүйцэтгэгчийн зайлшгүй хийх ёстой ажиллагааг хянаж үндэслэлгүй бол татгалзах эрхтэй. 
/ШШГТХ-ийн 57.2, 57.4/  

Хариулт2.Эрэн сурвалжлах чиг үүрэг бүхий шийдвэр гүйцэтгэгч гүйцэтгэх баримт 
бичгийн гүйцэтгэлийг баталгаажуулах талаар энэ хуульд заасан шийдвэр гүйцэтгэгчийн 
эрхээс гадна төлбөр төлөгч, түүний хөрөнгийг эрэн сурвалжилж байгаа тухай олон нийтийн 
хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр зарлах, эрэн сурвалжлагдаж байгаа төлбөр төлөгч, түүний 
хөрөнгийн талаарх иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд ач холбогдол бүхий 
мэдээллийг төлбөртэй авах, эрэн сурвалжлагдаж байгаа төлбөр төлөгч, түүний хөрөнгө мөн 
гэх, эсхүл төлбөр төлөгчийн эд хөрөнгийг нуун далдалсан, төлбөр төлөгчийг шүүхийн 
шийдвэр биелүүлэхээс зайлсхийхэд нь туслалцаа үзүүлсэн гэх үндэслэл бүхий сэжиг 
байгаа тохиолдолд хүн, хуулийн этгээдийн баримт бичгийг шалгах, тайлбар авах, 
тодорхойлолт гаргуулах, тэдгээрийн бие, эд зүйл болон орон байрнаас бусад байр, барилга 
байгууламж, агуулах сав, эзэмшил газарт үзлэг хийх эрхтэй. /ШШГТХ-ийн 57.6/ 

 
БОДЛОГО-14 

Шийдвэр гүйцэтгэгч О.Даваахүү нь төлбөр төлөгч Ц.Болдын биенд үзлэг хийхэд  бэлэн 
900.000 төгрөг илэрсэн байна. Төлбөр төлөгч Ц.Болд “хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны 
тэтгэмж”-ийн мөнгө гэж хэлсэн ч нотлох баримт байгаагүй тул төлбөрийн 750,000 төгрөг, 
зардлын 30,000 төгрөгийг хураан авч үлдэгдэл 120,000 төгрөгийг буцаан олгосон байна.  

Асуулт 1. Төлбөр төлөгчийн бие, эд хөрөнгөнд үзлэг хийх үндэслэл, журам 
Асуулт 2. Төлбөр төлөгч иргэнээс  гаргуулж болохгүй орлого 
Асуулт 3. Шийдвэр гүйцэтгэгчийн ажиллагаанд үнэлэлт, дүгнэлт  өгнө үү?  
 

ХАРИУЛТ-14 
1.Шийдвэр гүйцэтгэгч төлбөр төлөгчийн эд хөрөнгийн хэмжээ, тэдгээрийн үнэлгээ, 

үнэлгээнд нөлөөлөхүйц шинж чанарыг тогтоох зорилгоор өөрт нь болон бусдын эзэмшилд 
байгаа түүний өмчлөлийн эд хөрөнгөд нэг бүрчлэн үзлэг хийх эрхтэй.Төлбөр төлөгчийн эд 
хөрөнгөд үзлэг хийх, битүүмжлэх, барьцаалах, хураах явцад түүний биедээ, эсхүл бусад 
газарт нуусан эд хөрөнгийг илрүүлэх зорилгоор төлбөр төлөгчийн биед болон тухайн эд 
хөрөнгийг нуусан газарт нэгжлэг хийж болно./ШШГТХ-ийн 48.1/ 

2.Хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэх, хүнлэг хандах зарчмын үүднээс төлбөр төлөгч 
иргэнээс төлбөрт хураан авч болохгүй эд хөрөнгө, орлого гэж байдаг. ШШГТХуулийн 88 
дугаар зүйлд төлбөрт гаргуулж болохгүй орлогын 9 төрлийг зааж өгсөн байна. Эдгээр нь 
төрөөс, нийгмийн даатгалын сангаас, бусад газраас олгож байгаа тэтгэвэр, тэтгэмж, 
хандив, тусламжийн хэлбэрээр очиж байгаа амьжиргааны наад захын хэрэгцээг хангах 
орлого байдаг тул төлбөр гаргуулахыг хуулиар хориглодог. /ШШГТХ-ийн 88-р зүйл88.1.1-
88.1.9/ Гэхдээ төлбөр төлөгчийн биед болон эд хөрөнгөд нэгжлэг хийх үед бэлэн мөнгө 



 

илэрсэн тохиолдолд гүйцэтгэх баримт бичгийн шаардлагын хэмжээнээс илүүгүй 
хэмжээгээр хураан авна./ШШГТХ-ийн 48-р зүйл 48.2/ 

3. Шийдвэр гүйцэтгэгч Даваахүү нь  Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 48-р 
зүйлийн 48.3 дахь хэсэгт зааснаар нэгжлэг хийх үед илэрсэн бэлэн мөнгийг хураах эрхтэй 
ч уг мөнгөний талаар төлбөр төлөгчийн хэлж буй тайлбар болон мөнгөний эх үүсвэрийг 
шалгах ёстой. /ШШГТХ-ийн  48.3/ 

 
 

БОДЛОГО-15 
Шийдвэр гүйцэтгэгч Б.Дорж нь төлбөр төлөгчийн барьцааны хөрөнгө болох 3 давхар 

зуслангийн байшинг газрын хамтаар барьцаалагч “СОХА”ББСБ-аас  хураан авч албадан 
дуудлага худалдаагаар худалдан борлуулж төлбөрийн үнийн дүн өндөр гэсэн үндэслэлээр 
барьцаалагч болон төлбөр авагч нарт хувь тэнцүүлэн олгосон байна. Уг үл хөдлөхийн 
барьцаалагч “СОХА” ББСБ ажиллагааг эс хүлээн зөвшөөрч Ерөнхий шийдвэр гүйцэтгэгчид 
хуулийн хугацаанд нь гомдол гаргасан байна.  

Асуулт 1. Төлбөр төлөгчийн бусдын барьцаанд байгаа хөрөнгөнөөс суутгал хийх 
үндэслэл, журам 

Асуулт 2. Төлбөр авагч, барьцаалагч нэг этгээд бол өөр эд хөрөнгөнөөс төлбөр 
гаргуулах уу? 

Асуулт 3.Төлбөр төлөгчийн бусдад барьцаалсан хөрөнгөнөөс төлбөрийг 
гаргуулахдараалал 

ХАРИУЛТ-15 
1.Шийдвэр гүйцэтгэгч гүйцэтгэх баримт бичгийн шаардлагыг хангах зорилгоор 

барьцааны зүйлийг барьцаалагчаас хураан авах, хамгаалах, улсын бүртгэлийн 
байгууллагад бүртгүүлэх, барьцаалагчид шилжүүлэх, мөн төлбөр авагч, эсхүл 
барьцаалагчийн хүсэлтийг үндэслэн барьцааны хөрөнгийг худалдан борлуулах, эсхүл 
төлбөрт суутган төлбөр авагчид шилжүүлэх тухай шийдвэр гаргах эрхтэй. /ШШГТХ-ийн 84-
р зүйлийн 2.1, 2.2,2.3/ 

2.Гүйцэтгэх баримт бичигт зааснаар барьцаалагч болон төлбөр авагч нь нэг этгээд 
бол төлбөр төлөгчид өөр эд хөрөнгө байгаа эсэхээс үл хамааран барьцааны хөрөнгөөс 
төлбөрийг суутгана./ШШГТХ-ийн 84-р зүйлийн 4/ 

3.Барьцааны хөрөнгийг худалдан борлуулсны дараа иргэний шийдвэр гүйцэтгэх 
ажиллагааны зардлыг суутган барьцаалагчийн шаардлагыг хангасны дараа бусад төлбөр 
авагчийн шаардлагыг биелүүлнэ.Энэ тохиолдолд шийдвэр гүйцэтгэгч ажиллагааг буруу 
явуулсан байна. Барьцааны хөрөнгийг худалдан борлуулсны дараа иргэний шийдвэр 
гүйцэтгэх ажиллагааны зардлыг суутган барьцаалагчийн шаардлагыг хангасны дараа 
бусад төлбөр авагчийн шаардлагыг биелүүлнэ./ШШГТХ-ийн 84-р зүйлийн 84.6/ 

 
БОДЛОГО-16 

Төлбөр төлөгч H.Сүхбатаас 18,0 сая төгрөг гаргуулах шийдвэрт Баянзүрх дүүргийн 
шийдвэр гүйцэтгэгч Б.Болд шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг явуулж зохих байгууллага, 
банкнаас лавлагаа авахад төлбөр төлөгчийн нэр дээр төлбөр барагдуулах эд хөрөнгө, 
дансанд мөнгө илрээгүй байна. Шийдвэр гүйцэтгэгч төлбөр төлөгчийн хөрөнгийн талаарх 
мэдээллийг төлбөртэй авч, шалгасны эцэст түүнийг Ховд аймагт “Бадар” ХХКомпанид 
хайрга, дайраг олборлодог үйлдвэрт хөрөнгө оруулалт хийснийг олж тогтоон хариуцсан 
тойргийн шийдвэр гүйцэтгэгчид даалгавар хүргүүлжээ. 

Асуулт 1. Төлбөр төлөгч, түүний эд хөрөнгийг хэрхэн эрэн сурвалжлах вэ? 
Асуулт 2.  Төлбөр төлөгчийн бусдад байгаа хөрөнгөнд хэрхэн ажиллагаа хийх вэ? 
Асуулт 3.  Шийдвэр гүйцэтгэгчийн  даалгавар хүргүүлэх үндэслэл 
 

ХАРИУЛТ-16 
1.Төлбөр төлөгч, түүний хөрөнгийн байгаа газар тодорхойгүй тохиолдолд шийдвэр 

гүйцэтгэгч бүрэн эрхийнхээ хүрээнд тэдгээрийг эрэн сурвалжилж, олж тогтоох зорилгоор 
хуульд заасан ажиллагааг гүйцэтгэнэ. Хэрвээ шийдвэр гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагаа 
тодорхой үр дүнд хүрээгүй бол эрэн сурвалжилж, олж тогтоох үүргийг эрэн сурвалжлах чиг 
үүрэг бүхий нэгжид даалгана. Эрэн сурвалжлах чиг үүрэг үүрэг бүхий шийдвэр гүйцэтгэгч 
нь хуульд заасан эрх эдэлнэ. 2.Шийдвэр гүйцэтгэгч эрэн сурвалжлагдаж байгаа төлбөр 



 

төлөгч, түүний хөрөнгийн талаарх ач холбогдол бүхий мэдээллийг төлбөртэй авч, 
хангалттай нотлох баримтыг үндэслэн төлбөр төлөгчийн болон бусдад байгаа түүний 
өмчлөлийн хөрөнгийг хураах тухай шийдвэрийг гүйцэтгэнэ. /ШШГТХ-ийн 49-р зүйлийн 4.2, 
4.3, 57.6.2/ 

3. Иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны явцад шийдвэр гүйцэтгэгч хариуцсан 
тойргоос өөр нутаг дэвсгэрт баталгаажуулах арга хэмжээ гүйцэтгэх шаардлагатай бол 
тухайн нутаг дэвсгэрийг хариуцсан шийдвэр гүйцэтгэгчид даалгавар хүргүүлэн гүйцэтгүүлж 
болно. Даалгаврыг хүлээн авсан шийдвэр гүйцэтгэгч уг даалгаварт заасан ажиллагааг 
тогтоосон хугацаанд гүйцэтгэнэ./ШШГТХ-ийн23-р зүйлийн 1,2/ 

 
БОДЛОГО-17 

Шийдвэр гүйцэтгэгч Ө.Наран төлбөр төлөгч Ц.Сэрчмаагийн санхүүгийн байдлыг 
шалгуулахаар “Тэнгрэ” банкнаас дансны дугаар, төрөл, мөнгөний үлдэгдэл, данстай бол 
мөнгөн хөрөнгийг битүүмжлэх тухай шийдвэрийг хүргүүлсэн байна. “Тэнгрэ” банкны 
гүйцэтгэх захирлаас  “Манай банк харилцагчийн талаархи мэдээллийг зөвхөн прокурорын 
зөвшөөрлөөр гаргаж өгдөг тул энэхүү шийдвэрийг хүлээн авах боломжгүй” гэсэн хариу 
өгсөн байна. 

Асуулт 1. Шийдвэр гүйцэтгэгч банк, эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хөрөнгийг 
битүүмжлэх үндэслэл 

Асуулт 2. Банк, эрх бүхий хуулийн этгээд харилцагчийн мэдээллийг өгөхөөс татгалзах 
эрхтэй юу? 

 
ХАРИУЛТ-17 

1.Шийдвэр гүйцэтгэгч банк, эрх бүхий хуулийн этгээд дэх төлбөр төлөгчийн дансны 
үлдэгдэл мөнгөн хөрөнгийг битүүмжлэх тухай шийдвэр гаргаж, банк, эрх бүхий хуулийн 
этгээдэд даруй хүргүүлнэ.Төлбөр төлөгчийн банк, эрх бүхий хуулийн этгээд дэх дансны 
дугаар, төрөл, данс эзэмшигчийн нэр болон бусад шаардлагатай мэдээлэл тодорхойгүй 
тохиолдолд шийдвэр гүйцэтгэгч банк, эрх бүхий хуулийн этгээдээс шаардлагатай лавлагаа, 
тодорхойлолтыг гаргуулж, хэрэв төлбөр төлөгч данстай бол дансан дахь мөнгөн хөрөнгийг 
битүүмжлэх тухай шийдвэрийг хүргүүлнэ./ШШГТХуулийн 50-р зүйлийн 50.1,2/ 

 
2. Татгалзах эрхгүй. Банк, түүний харилцагч болон гуравдагч этгээд нууц гэж үзсэн 

аливаа мэдээллийг бусдад гаргаж өгөх, задруулах, ашиглахыг хориглох боловч Банкны 
тухай хуулийн 7.2-т зааснаар Эд хөрөнгийн тухай мэдүүлэг өгөхөөс зайлсхийсэн төлбөр 
төлөгчийн дансны мэдээлэл авахаар шийдвэр гүйцэтгэгчийн гаргасан хүсэлтийг шийдвэр 
гүйцэтгэх албаны дарга зөвшөөрсөн нөхцөлд шийдвэрт заасан бусад этгээдийн нэр дээр 
бүртгэлтэй дансны мэдээлэл, дансанд битүүмжлэгдсэн мөнгөн хөрөнгийн талаар шийдвэр 
гүйцэтгэх албанд мэдэгдэнэ.   

 
БОДЛОГО-18 

Төлбөр төлөгч Ч.Лхамаас 50 тооны нас гүйцсэн эм хонь гаргуулан төлбөр авагч 
Ж.Чанравт олгохоор шүүхийн шийдвэрт заасны дагуу шийдвэр гүйцэтгэгч Ц.Болд малыг 
хураан авч малчин Х.Амарт хөлсийг нь тохирч 2 сарын хугацаатай түр хариулуулахаар 
хадгалуулсан байна. Шийдвэр гүйцэтгэгч төлбөр авагчид нэр заасан хөрөнгийг шилжүүлэх 
үед хонь төллөж 20 хурга нэмэгдэж нийт  70 толгой мал болсон байна. Төлбөр төлөгч 
Ч.Лхам гарсан хургыг авах хүсэлт гаргасныг шийдвэр гүйцэтгэгч зөвшөөрсөн байна.  

Асуулт 1.Шийдвэр гүйцэтгэлийн журмаар хөрөнгийг хэрхэн хадгалж, хамгаалахвэ? 
Асуулт 2. Хадгалагчийн эрх, үүргийг тайлбарла 
Асуулт 3. Шийдвэр гүйцэтгэгчийн шийдвэрт дүгнэлт өгнө үү? 
 

ХАРИУЛТ-18 
1. Шийдвэр гүйцэтгэгч битүүмжилсэн, барьцаалсан, хураан авсан хөдлөх эд 

хөрөнгийг төлбөр төлөгч, түүний гэр бүлийн гишүүн, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 
байгууллагын гэрээ байгуулсан бусад этгээдэд, эсхүл шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 
байгууллагын тусгай зориулалтын байранд хадгалуулна.Хэрвээ тухайн хөрөнгийн эрхийг 
гэрчлэх баримт бичигтэй бол хамт хадгална.Хадгалагч этгээд хөрөнгийг хадгалж, түүний 
бүрэн бүтэн байдлыг хамгаалах үүрэгтэй бөгөөд шийдвэр гүйцэтгэгчийн бичгээр өгсөн 



 

зөвшөөрөлгүйгээр ашиглах, бусдад шилжүүлэхийг хориглоно.Битүүмжилсэн, барьцаалсан, 
хураан авсан эд хөрөнгийн шинж чанараас хамааран түүнийг ашиглах нь эд хөрөнгийн 
үнэлгээнд нөлөөлөх, үрэгдүүлэх, гэмтээх эрсдэлтэй бол аливаа этгээдэд ашиглуулахыг 
хориглох боловч хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах зорилгоор зайлшгүй шаардлагатай 
тохиолдолд түүнийг зохих ёсоор ашиглахад шийдвэр гүйцэтгэгчийн зөвшөөрөл шаардахгүй. 

2. Хадгалагч шийдвэр гүйцэтгэгчийн зөвшөөрөлгүйгээр хадгалуулсан эд хөрөнгийг 
гуравдагч этгээдэд шилжүүлсэн, сольсон, үрэгдүүлсэн, гэмтээсэн, устгасан, нуусан, эд 
хөрөнгийн хэвийн байдлыг өөрчилсөн бол учирсан хохирлыг бүрэн хариуцна.Хадгалагч нь 
төлбөр төлөгч, эсхүл түүний гэр бүлийн гишүүн биш бол гэрээнд өөрөөр заагаагүй 
тохиолдолд хадгалсны хөлсийг тохиролцсоны дагуу шилжүүлнэ. 

3. Шийдвэр гүйцэтгэгч ажиллагааг зөв  явуулсан байна. ШШГТХуулийн 113-т 
зааснаар төлбөр төлөгчөөс шүүхийн шийдвэрт заасан хөрөнгө, мөнгийг гаргуулж, төлбөр 
авагчид  шилжүүлсэн тухай баримт бичгийг үйлдсэнээр төлбөрийг биелүүлсэнд тооцож 
гүйцэтгэх баримт бичгийг хаахаар заажээ. Мөн ШШГТХуулийн 56.8-д зааснаар мал, 
гэрийн тэжээвэр амьтан болон бусад хөрөнгийг хадгалуулсны хөлсийг тэдгээрийг 
хадгалахад зарцуулсан зардлыг тооцож, тухайн эд хөрөнгөнөөс бий болсон үр шимийг 
хасаж олгохоор заасан байна. 

БОДЛОГО-19 
Төлбөр төлөгч “НАСО ХХК”–ийн үл хөдлөх эд хөрөнгийг шийдвэр гүйцэтгэгч Бат-

Эрдэнэ битүүмжлэх ажиллагаа явуулж, улсын бүртгэлийн байгууллагад энэ тухай 
мэдэгдлийг 4 хоногийн дараа хүргүүлсэн байна. НАСО ХХКомпани шийдвэр гүйцэтгэгчийг 
битүүмжилсэн тухай мэдэгдлийг хүргүүлэхээс 2 хоногийн өмнө бусдад үл хөдлөх хөрөнгөө 
шилжүүлсэн байна.  

 
Асуулт 1. Хуулийн этгээдийн үл хөдлөх хөрөнгийг хэрхэн битүүмжлэх вэ? 
Асуулт 2. Шийдвэр гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагаанд үнэлэлт өгнө үү? 
Асуулт 3. Шийдвэр гүйцэтгэгчийн хөрөнгө битүүмжилсэн шийдвэрийг зөрчсөн этгээдэд 
ямар хариуцлага хүлээлгэх вэ? 

 
ХАРИУЛТ-19 

1.Хөрөнгийг битүүмжлэх, барьцаалах гэж тухайн хөрөнгийг захиран зарцуулах, 
түүнчлэн эзэмших, ашиглах эрхийг хязгаарлах ажиллагааг хэлнэ. Шийдвэр гүйцэтгэгч 
заасан эрхийг хязгаарлах хүрээ болон хугацааг тухайн хөрөнгийн шинж чанар, гүйцэтгэх 
үүрэг, түүнийг эзэмшиж, ашиглаж байгаа хэлбэр, гүйцэтгэх баримт бичигт заасан 
шаардлагыг биелүүлэхэд эзлэх хувийг харгалзан бие даан тогтооно. /ШШГТХуулийн 49-р 
зүйлийн 1,2 дах хэсэг/ 

2. Төлбөр төлөгч-хуулийн этгээдийн үл хөдлөх эд хөрөнгийг ШШГТХуулийн 49 дүгээр 
зүйлд заасны дагуу битүүмжилж, энэ тухай мэдэгдлийг улсын бүртгэлийн байгууллагад 
даруй, мэдэгдлийн хуулбарыг татварын байгууллагад 3 хоногт хүргүүлэхээр заасан байх 
тул шийдвэр гүйцэтгэгч зохих байгууллагад мэдэгдэл хүргүүлэхэд хугацаа алдсан байна. 
ШШГТХуулийн 16.1-д зааснаар шийдвэр гүйцэтгэгч хуульд заасан хугацааг хэтрүүлсэн нь 
шүүхийн шийдвэрийг гүйцэтгэх ажиллагааг дуусгавар болгох үндэслэл болохгүй тул 
ажиллагааг зөвтгөн явуулна. /ШШГТХуулийн 16.1,96.1/ 

3.Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд саад учруулах зорилгоор хөрөнгийн 
мэдүүлгээ зориуд буруу гаргасан, эд хөрөнгөө нуун дарагдуулсан, бусдад шилжүүлсэн, 
үрэгдүүлсэн, оршин суух хаягаа өөрчилсөн, дүр эсгэн биелүүлсэн,битүүмжилсэн, 
барьцаалсан, хураан авсан хөрөнгийг дур мэдэн захиран зарцуулсан, дүр үзүүлсэн гэрээ 
байгуулсан бол хоёр мянга долоон зуун нэгжээс таван мянга дөрвөн зуун нэгжтэй тэнцэх 
хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл зургаан сараас нэг жил хүртэл хугацаагаар зорчих 
эрхийг хязгаарлах, эсхүл зургаан сараас нэг жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ. 
/Эрүүгийн хуулийн 21.7/ 

 
БОДЛОГО-20 

Шийдвэр гүйцэтгэгч Эрдэнэбат нь шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны явцад төлбөр 
төлөгчөөс 15.500.000  төгрөгийн төлбөрт “TOYOTA”маркийн суудлын машин хураан авч 
төлбөр авагч Э.Баатараас үнийн санал, төлбөрт тооцон авах, эсэх зэрэг шийдвэр 
гүйцэтгэлийн ажиллагааны мэдэгдэх хуудсыг гардуулсан боловч 2 сарын 



 

хугацаандтодорхой хариу өгөөгүй байна. Шийдвэр гүйцэтгэгч төлбөр авагчийг өөрийн эс 
үйлдлээр ажиллагаа явуулахад саад учруулсан гэж тооцон гүйцэтгэх баримт бичгийг 
төлбөр авагчид буцаах шийдвэрийг гаргажээ. 

Асуулт 1. Гүйцэтгэх баримт бичгийг төлбөр авагчид буцаах үндэслэл, журам 
Асуулт 2. Ямар тохиолдолд гүйцэтгэх баримт бичгийг дахин буцаан ирүүлэх 

боломжтой вэ?  
Асуулт 3. Гүйцэтгэх баримт бичгийг буцаасан тухай хэнд мэдэгдэх вэ?  
 

ХАРИУЛТ-20 
1.Шийдвэр гүйцэтгэгч гүйцэтгэх баримт бичгийг төлбөр авагч хүсэлт гаргасан, төлбөрт 

гаргуулсан боловч худалдан борлогдоогүй эд хөрөнгийг төлбөр авагч төлбөрт тооцон 
авахаас татгалзсан, төлбөр авагч өөрийн үйлдэл,эс үйлдэхүйгээр иргэний шийдвэр 
гүйцэтгэх ажиллагаа явуулахад удаа дараа саад учруулсан, эсхүл иргэний шийдвэр 
гүйцэтгэх ажиллагааявуулах боломжгүй нөхцөл байдал бий болгосон бол төлбөр авагчид 
буцаана. /ШШГТХуулийн 31.1/Төлбөрийг гаргуулах боломжгүй нь тогтоогдсон бол шийдвэр 
гүйцэтгэгч энэ тухай тэмдэглэл үйлдэж, гүйцэтгэх баримт бичиг болон бусад материалыг 
ахлах шийдвэр гүйцэтгэгчид ирүүлнэ. Гүйцэтгэх баримт бичгийг буцаах үндэслэлтэй гэж 
үзвэл ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч төлбөр төлөгчийн эд хөрөнгийг зохих ёсоор битүүмжилсэн, 
хураасан, худалдан борлуулсан эсэх, нуусан эд хөрөнгийг олж илрүүлэх талаар бүхий л 
арга хэмжээ авсан эсэхийг хянан үзэж тогтоол гаргана. 

2.Гүйцэтгэх баримт бичгийг ШШГТХуулийн 31.1.1, 31.1.2-т заасан үндэслэлээр төлбөр 
авагчид буцаасан тохиолдолд дахин гүйцэтгүүлэхээр ирүүлэх боломжгүй. Харин тэжээн 
тэтгэх үүрэгтэй холбоотой болон ШШГТХуулийн 31.1.3-т заасан үндэслэлээр гүйцэтгэх 
баримт бичгийг буцаасан нь уг үндэслэл арилсан тохиолдолд түүнийг дахин ирүүлэхэд саад 
болохгүй./ШШГТХ 31.5/ 

3. Шийдвэр гүйцэтгэгч гүйцэтгэх баримт бичгийг төлбөр авагчид буцаасан тухай 
төлбөр төлөгчид мэдэгдэнэ./ШШГТХ 31.6/ 

 
БОДЛОГО-21 

Шийдвэр гүйцэтгэгч Т.Зориг нь төлбөр төлөгч Б.Батмөнхөд холбогдох иргэний 
шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагааны явцад төлбөр төлөгчийн өмчлөлийн үл хөдлөх эд 
хөрөнгийг хуульд заасны дагуу хурааж  албадан дуудлага худалдаагаар худалдан 
борлуулахаар болсон байна.  Гэвч төлбөр төлөгч Б.Батмөнх нь шийдвэр гүйцэтгэх 
ажиллагааны явцад хураагдсан өөрийн өмчлөлийн үл хөдлөх эд хөрөнгийг албадан 
дуудлага худалдаагаар оруулалгүйгээр өөрөө худалдан борлуулж төлбөрөө барагдуулах 
тухай хүсэлтийг шийдвэр гүйцэтгэгчид гаргасан боловч шийдвэр гүйцэтгэгч Т.Зориг нь 
дээрх хүсэлтийг хүлээн авахаас татгалзжээ. Энэхүү фактад хууль зүйн үнэлэлт дүгнэлт өгнө 
үү.   

 
Асуулт 1. Хөрөнгө битүүмжлэх, барьцаалах, хураах ажиллагааны ойлголт? 
Асуулт 2. Албадан дуудлага худалдааны төрөл, ойлголт?  
Асуулт 3. Төлбөр төлөгчийн гаргасан хүсэлт хууль зүйн үндэслэлтэй юу? Шийдвэр 
гүйцэтгэгч хүсэлтийг хүлээн авч болох уу? 

 
ХАРИУЛТ -21 

1. Хөрөнгийг битүүмжлэх, барьцаалах гэж тухайн хөрөнгийг захиран зарцуулах, 
түүнчлэн эзэмших, ашиглах эрхийг хязгаарлах ажиллагааг ойлгоно. /ШШГТХ-49.1/ 49.1-д 
заасан эрхийг хязгаарлах хүрээ болон хугацааг тухайн хөрөнгийн шинж чанар, гүйцэтгэх 
үүрэг, түүнийг эзэмшиж, ашиглаж байгаа хэлбэр, гүйцэтгэх баримт бичигт заасан 
шаардлагыг биелүүлэхэд эзлэх хувийг харгалзан шийдвэр гүйцэтгэгч бие даан тогтооно. 
/ШШГТХ-49.2/ Шийдвэр гүйцэтгэгч төлбөр төлөгчийн хөрөнгийг худалдан борлуулах, эсхүл 
гүйцэтгэх баримт бичигт заасан тохиолдолд төлбөр авагчид шилжүүлэх зорилгоор төлбөр 
төлөгчийн хөрөнгийг хураан авна. /ШШГТХ-54.1/ 

2. Албадан худалдан борлуулах ажиллагааны төрөл нь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 
тухай хуульд зааснаар “Хөдлөх эд хөрөнгийг үнэ хаялцуулах дуудлага худалдаагаар, үл 
хөдлөх эд хөрөнгө, үнэт цаас, эдийн бус хөрөнгө, түүх, соёлын өвд хамаарах үнэт зүйл, 



 

тусгай зөвшөөрлийг албадан дуудлага худалдаа /цаашид “дуудлага худалдаа” гэх/-гаар 
худалдан борлуулна. /ШШГТХ-64.1/ 

3. Төлбөр төлөгчийн гаргасан хүсэлт хууль зүйн үндэслэлтэй бөгөөд шийдвэр 
гүйцэтгэгч нь хүсэлтийг хүлээн авна учир нь: ШШГТХ-ийн 62 дугаар зүйлд төлбөр төлөгч 
өөрийн хөрөнгөө худалдан борлуулах тухай заасан байх бөгөөд 62.1-д 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. 

62.2.Шийдвэр гүйцэтгэгч төлбөр төлөгчийн саналыг ажлын 3 өдрийн дотор 
шийдвэрлэнэ. Шийдвэр гүйцэтгэгч саналыг хүлээн авсан тохиолдолд бие даан худалдан 
борлуулах 1 сарын хугацааг төлбөр төлөгчид олгож, энэ хугацаанд тухайн хөрөнгийг 
албадан борлуулах ажиллагааг зогсооно. 

 
БОДЛОГО-22 

Шийдвэр гүйцэтгэгч Т.Цог нь төлбөр төлөгч Б.Болдын эзэмшлийн Toyota prius-30 
маркийн автомашиныг шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагааны явцад хураан авч, шинжээч 
томилуулан үнэлгээ тогтоолгож үнэлгээг талуудад танилцуулсан байна. Хөрөнгийн үнэлгээг 
танилцуулах явцад төлбөр төлөгч, төлбөр авагч нар хоорондоо тохиролцож төлбөр 
авагчаас хураагдсан эд хөрөнгийн дуудлага худалдааг 3 сарын хугацаагаар хойшлуулж 
өгөх тухай хүсэлтийг шийдвэр гүйцэтгэгчид гаргасан боловч шийдвэр гүйцэтгэгч Т. Цог нь 
хөрөнгө хураагдаж, шинжээчийн үнэлгээ тогтоогдсон тул дуудлага худалдааг хойшлуулах 
боломжгүй гэх үндэслэлээр хүсэлтийг хүлээн авахаас татгалзаж дуудлага худалдаагаар 
хураагдсан тээврийн хэрэгслийг худалдан борлуулсан байна. Дээрх фактад хууль зүйн 
үнэлэлт, дүгнэлт өгнө үү?  

Асуулт 1. Хөрөнгө үнэлэх ажиллагаа, шинжээчээр үнэлүүлэх хөрөнгийн төрөл хэлбэр?  
Асуулт 2. Дуудлага худалдаа явуулах хугацаа ?  
Асуулт 3. Төлбөр авагчийн хүсэлт үндэслэлтэй юу? Хууль зүйн тайлбар хийнэ үү?   
 

ХАРИУЛТ-22 
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. /ШШГТХ-55.1/ Дараах хөрөнгийг шинжээчээр 
үнэлүүлнэ: 

1. Эдийн бус хөрөнгө  
2. Үнэлгээг талууд, өмчлөгч Иргэний хуулийн 177.1 –д заасны дагуу тохиролцоогүй 

хөрөнгө  
3. Үнэт металл, эрднийн чулуу  
4. Бүх төрлийн цуглуулга  
5. Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5-д заасан түүх, 

соёлын өв, дурсгалд хамаарах эд зүйл 
6. шийдвэр гүйцэтгэгч талуудын саналыг харгалзан бие даан үнэлэх, зах зээлийн 

үнийг тогтооход хүндрэл учирсан бусад эд хөрөнгө./ШШГТХ-55.2/ 
2.Дуудлага худалдааг битүүмжилсэн, эсхүл барьцаалсан хөрөнгийг хураан авсны 

дараа явуулна. /ШШГТХ-68.1/ 
Дуудлага худалдааг ахлах шийдвэр гүйцэтгэгчийн тогтоол гарснаас хойш 30 хоногийн 

дотор явуулна. /ШШГТХ-68.2/ 
3.Төлбөр авагчийн хүсэлт үндэслэлтэй учир нь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай 

хуульд Төлбөр авагч дуудлага худалдааг 6 сар хүртэл хугацаагаар хойшлуулахыг 
зөвшөөрсөн хүсэлтээ ахлах шийдвэр гүйцэтгэгчид гаргаж болно. Тус 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 бөгөөд дуудлага худалдаа явуулах тухай 
тэмдэглэлийг хасуулах хүсэлтийг шийдвэр гүйцэтгэгч улсын бүртгэлийн байгууллагад 
гаргана. 



 

Төлбөр авагчийн хүсэлтэнд дурьдсан хугацаа өнгөрч төлбөр авагч дуудлага 
худалдааг үргэлжлүүлэн явуулах хүсэлтээ гаргаагүй  тохиолдолд өргөдөл болон гүйцэтгэх 
баримт бичгийг төлбөр авагчид буцаана гэж зааж өгсөн байна. /ШШГТХ-67-р зүйл/  

 
БОДЛОГО-23 

 Дорноговь аймаг дахь шийдвэр гүйцэтгэх газар нь шийдвэр гүйцэтгэлийн 
ажиллагааны явцад хураагдсан төлбөр төлөгч Б.Төгсбаярын өмчлөлийн хашаа башинг, 
газрын хамт албадан дуудлага худалдаагаар худалдан борлуулах тухай хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд мэдээллсний дагуу тус дуудлага худалдаанд оролцох 
зорилгоор Иргэн Г.Зориг, Р. Баттөгс,  Хятад улсын иргэн Шин Жай Ун нар шийдвэр гүйцэтгэх 
газарт дуудлага худалдааны хөрөнгийн дэнчинг төлхөөр ирсэн боловч Г.Зориг, Р.Баттөгс 
нарын дэнчинг авч бүртгэн,  Хятад улсын иргэн Шин Жай Ун-ны дэнчинг авалгүй буцаасан 
байна. Улмаар хятад улсын иргэн Шин Жай Ун нь ерөнхий шийдвэр гүйцэтгэгчид дуудлага 
худалдаанд оролцуулаагүй талаар гомдол гаргаж шийдвэрлэж өгөхийг хүссэн байна.  

Асуулт  1: Дуудлага худалдааг нийтэд мэдээллэх хугацаа?  
Асуулт  2: Дуудлага худалдаан оролцогч ? 
Асуулт  3: Дэнчин түүний ойлголт, журам ?  
Асуулт 4: Хятад улсын иргэн дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй юу? Хууль зүйн 

тайлбар хийнэ үү ? 
 

ХАРИУЛТ-23 
1. Дуудлага худалдааг эрхлэн хөтлөгч нь дуудлага худалдаа эхлэхээс 14 хоногийн 

өмнө хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр энэ тухай нийтэд мэдээлнэ. /ШШГТХ-70.1/  
2. Дуудлага худалдаанд талуудаас гадна дараахь этгээд оролцож болно: 
-Дуудлага худалдаанд оролцохоор бүртгүүлсэн этгээд; 

 -Эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол нь зөрчигдсөн, тухайн үл хөдлөх эд хөрөнгийн хувьд 
бие даасан шаардлага гаргах эрхтэй өмчлөгч, эсхүл үл хөдлөх эд хөрөнгийг түрээслэх 
эрхтэй бөгөөд түүнийгээ нотолж чадах гуравдагч этгээд; 

-Бусад этгээд./ШШГТХ-70.2, 70.2.1, 70.2.2, 70.2.3/ 
-2. Гэрээнд оролцогч нэг тал нь гэрээ байгуулсны нотолгоо болгон нөгөө талдаа 

төлбөл зохих төлбөрт оролцуулан урьдчилан өгсөн мөнгийг дэнчин гэнэ. Гэрээг цуцалсан, 
эсхүл дэнчин тавигч тал нь үүргээ гүйцэтгэхдээ үүргийн гүйцэтгэлд дэнчинг оролцуулаагүй 
бол үүрэг гүйцэтгэж дууссаны дараа дэнчин авсан тал нь дэнчинг буцааж өгнө./Иргэний 
хууль 233.1. 233.2./ 

3. Албадан дуудлага худалдаанд оролцохоор бүртгүүлсэн этгээд нь уг худалдаа 
явагдахаас өмнөх өдрийн 16 цагаас 18 цагийн хооронд албадан дуудлага худалдааны 
анхны үнийн дүнгийн 10 хувьтай тэнцэх хэмжээний дэнчинг тухайн аймаг, нийслэлийн 
шийдвэр гүйцэтгэх албаны дансанд тушааж, албадан дуудлага худалдаанд оролцох эрх 
иргэний үнэмлэхээ үзүүлж бүртгүүлэн авна. /Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 4 
дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/85 дугаар тушаал “ҮНЭ ХЯМДРУУЛАН ХУДАЛДАН 
БОРЛУУЛАХ ЖУРАМ” / 

4.Дуудлага худалдаагаар худалдах үл хөдлөх эд хөрөнгө нь Монгол Улсын иргэнд 
өмчлүүлсэн газар бол дуудлага худалдаанд зөвхөн Монгол Улсын иргэн оролцоно. 
/ШШГТХ-70.3/ Хятад улсын иргэний дэнчинг хүлээн авахгүй байх хууль зүйн үндэслэлтэй 
бөгөөд газраас бусад хөрөнгийн дуудлага худалдаанд оролцох эрхийг хуулиар 
хязгаарлаагүй байна.  

 
БОДЛОГО -24 

 Төлбөр төлөгч У.Болд-Эрдэнэ нь төрөлхийн хэл ярианы болон сонсголын 
бэрхшээлтэй бөгөөд улсаас сар бүр тэтгэмж авч мөн хувиараа жижиг талхны цех ажлуулдаг 
байсан байна. Тэрээр шүүхийн шийдвэрээр А.Одод 1500,000 мянган төгрөгийн төлбөртэй 
бөгөөд шийдвэр гүйцэтгэгч тус төлбөрийг барагдуулах үүднээс улсаас олгож байгаа 
тэтгэмжийг нь төлбөрт нь тооцож авдаг байсан байна. Гэтэл төлбөр авагчийн зүгээс 
үлдэгдэл төлбөрөө бөөнд нь авах хүсэлтээ шийдвэр гүйцэтгэгчид гаргаснаар шийдвэр 
гүйцэтгэгч Х.Алдар төлбөр төлөгч У.Болд-Эрдэнийн цехэд байсан талх шарагч болон гурил 
зуурагч машиныг  хураах тогтоол үйлдэн хурааснаар цехийн үйл ажиллагаа бүрэн зогсож 
мөнгө санхүүгийн эх үүсвэргүй болсон байна. Тиймээс төлбөр төлөгч У.Болд-эрдэнэ нь 



 

ерөнхий гүйцэтгэгчид шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны талаар гомдол гаргаж, хураагдсан 
хөрөнгийг буцаан олгож өгөхийг хүссэн байна.  

Асуулт 1.Төлбөр төлөгчөөс төлбөрт гаргуулж болохгүй орлого? 
Асуулт 2.Төлбөр төлөгчөөс гаргуулж болохгүй хөрөнгө ? 
Асуулт 3.Дээрх хураагдсан хөрөнгийг төлбөр төлөгчид буцаан олгох хууль зүйн 

үндэслэлтэй юу?  
Асуулт 4. Шийдвэр гүйцэтгэгчийн явуулсан ажиллагаанд дүгнэлт хийнэ үү?  

 
ХАРИУЛТ-24 

1.Төлбөр төлөгч-иргэний дараахь орлогоос төлбөр гаргуулж болохгүй: 
-Гамшиг, аюулт үзэгдэл, осол, онцгой нөхцөл байдлын улмаас үзүүлж байгаа тусламж, 

тэтгэлэг, хандив; 
-Илүү цагаар ажилласны нэмэгдэл хөлс, нэг удаагийн урамшуулал, ажлаас 

халагдсаны тэтгэмж; 
-Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд заасны дагуу 

олгож байгаа хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны, жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмж; 
-Донорт олгож байгаа нөхөх олговрын мөнгө; 
-Нэмэгдэл хоол, амралт, сувиллын эмчилгээ, хиймэл эрхтэн хийлгэхэд зориулан 

олгосон зардал; 
-Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний, тэжээн тэтгэгчээ алдсаны тэтгэмж, тэтгэвэр; 
-Хүүхдийн болон сургалтын байгууллагын тэтгэлгийн мөнгө; 
-Эрүүл мэндэд учруулсан хохирлын нөхөн төлбөр; 
-Хөдөлмөрийн хууль тогтоомжийн дагуу олгож байгаа тэтгэмж, тэтгэлэг. /ШШГТХ-88 

дугаар зүйл / 
2.Төлбөр төлөгч-иргэний зайлшгүй хэрэгцээт дараах хөрөнгийг төлбөрт хураан авч 

болохгүй: 
-Зайлшгүй хэрэгцээт хоол, хүнс, гал тогооны хэрэгсэл; 
-Улирал бүрийн нэг ээлжийн хувцас; 
-Хүйтний улиралд хэрэглэх түлээ, түлш; 
-Мал аж ахуй болон газар тариалан эрхэлдэг бол хүн амын амьжиргааны доод 

түвшинтэй тэнцэхүйц тооны мал, тариалах үр; 
-төлбөр төлөгч-иргэн мэргэжлийнхээ ажил, үйлдвэрлэл явуулахад зайлшгүй 

шаардагдах эд юмс. / ШШГТХ-87 дугаар зүйл /  
3.Шийвэр гүйцэтгэх ажиллагааны явцад хураагдсан дээрх хөрөнгийг буцаан олгох 

хууль зүйн үндэслэлтэй. Учир нь: 
-Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 87 дугаар зүйлд Төлбөрт гаргуулж 

болохгүй хөрөнгийг хуульчилж өгсөн бөгөөд тус заалтын 87.1.5-д төлбөр төлөгч иргэн 
мэргэжлийнхээ ажил, үйлдвэрлэл явуулахад зайлшгүй шаардагдах эд юмсыг хурааж 
болохгүй хэмээн хуульчилсан байна. Дээрх бодлогоос хархад шийдвэр гүйцэтгэгч нь төлбөр 
төлөгчийн үйлдвэрлэл явуулхад зайлшгүй шаардагдах эд юмсыг хураасан явдал нь дээрх 
заалтыг зөрчсөн ажиллагаа болж байна.  
 -Мөн хуулийн 87 дугаар зүйлийн 87.2-т Энэ хуулийн 87.1.5- д заасан эд юмсын үнэ нь 
гүйцэтгэх баримт бичигт заасан төлбөрийн хэмжээнээс өндөр байгаа тохиолдолд уг эд 
юмсыг орлуулах үнэ хямд зүйлээр сольж болно гэж заасан байна. Төлбөр төлөгчийн 
төлбөрийн хэмжээ 1500,000 мянган төгрөг бөгөөд дээр хураасан хөрөнгийн үнийн дүн 
төлбөрийн үнийн дүнгээс давах тул 87.2-ийг баримтлан хураасан эд юмсыг буцаан олгож 
үнийн дүнд тохирох өөр хөрөнгө хураах нь зүйтэй юм. 

4.Шийдвэр гүйцэтгэгч нь дээрх төлбөр төлөгчид холбогдох шийдвэр гүйцэтгэлийн 
ажиллагааг явуулахдаа Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн холбогдох заалтуудыг 
зөрчсөн байна. Дурьдвал:   

-Шийдвэр гүйцэтгэгч нь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 88 дугаар зүйлийн 
88.1.6-дугаар заалтыг зөрчиж хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний тэтгэмжийг төлбөрт суутган 
авсан. 

-Мөн хуулийн 87.1.5 дугаар зүйлд төлбөр төлөгч иргэний мэргэжлийнхээ ажил, 
үйлдвэрлэл явуулахад зайлшгүй шаардагдах эд юмсыг хураахыг хориглосон заалтыг 
зөрчин үйлдвэрлэлийн зайлшгүй шаардлагатай эд юмсыг хураасан зэрэг ажиллагаанууд нь 
хуульд нийцээгүй алдаатай ажиллагаанд тооцогдож байна. 



 

 
БОДЛОГО-25 

 Иргэн Ж.Бат нь нэгэн хувийн компанид 600.000 мянган төгрөгийн цалинтай ажил 
хийдэг бөгөөд БЗД-ийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017.10.15-ны өдрийн 
шүүхийн шийдвэрээр нэхэмжлэгч Ц.Долгорт сар бүр 3 хүүхдийн тэтгэлэг төлөхөөр болсон 
байна. Тэтгэлэг төлөгч Ж.Батын сард төлөх тэтгэлгийн хэмжээ нь 380.000 төгрөг болж 
байсан бөгөөд шийдвэр гүйцэтгэгч Г.Бат тэтгэлэг төлөгчийн ажлын газарт цалин 
хөдөлмөрийн хөлснөөс суутгал хийх тухай мэдэгдэл явуулж сар бүрийн цалингаас 
тэтгэлэгийн 380.000 мянган төгрөгийг суутгажээ. Гэтэл тэтгэлэг төлөгч Ж.Дорж нь миний 
цалингаас хэт их хэмжээгээр суутгал хийж байгаа явдал нь миний амьдралд хүндээр тус ч 
байна тиймээс жилд нэг удаа тэтгэлэгтээ мал тооцож өвлийн идэш өгч байя хэмээн шүүхэд 
хандсан байна.   

Асуулт 1. Хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах ажиллагааны ойлголт?  
Асуулт 2. Тэтгэлэг төлөгчийн шүүхэд гаргасан хүсэлт хууль зүйн үндэслэлтэй юу?  
Асуулт 3. Шийдвэр гүйцэтгэгчийн явуулсан шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаанд 

дүгнэлт хийнэ үү?  
ХАРИУЛТ-25 

1. Хүүхдэд олгох тэтгэлгийг түүний насны байдлыг харгалзан сард нэг хүүхдэд дараах 
хэмжээгээр тогтооно 11 хүртэлх насны хүүхдэд тухайн бүс нутагт тогтоогдсон амьжиргааны 
доод түвшингийн 50 хувиар 11-16 нас /суралцаж байгаа бол 18 нас/-тай болон насанд 
хүрсэн боловч хөдөлмөрийн чадваргүй хүүхдэд амьжиргааны доод түвшингийн хэмжээгээр 
олгоно. Зөвхөн цалин хөлснөөс өөр орлогогүй хариуцагчаас гаргуулах хүүхдийн тэтгэлгийн 
хэмжээ нь түүний сарын цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын 50 хувиас хэтэрч болохгүй.  
/Гэр бүлийн тухай хууль-40-р зүйл/ 

Төлбөр авагч зөвшөөрсөн тохиолдолд шийдвэр гүйцэтгэгч хүүхдийн тэтгэлгийг сар, 
улирал, хагас жил, жилээр, эсхүл нэг удаа мөнгөн болон эд хөрөнгөөр төлбөр төлөгчөөс 
гаргуулж болно. /ШШГТХ-90.3/ 

2. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн  89 дүгээр зүйлийн 89.11-д цалин хөлс, 
бусад орлогоос төлбөр гаргуулах, суутгал хийхтэй холбогдсон гомдлыг шүүх хүлээн авахгүй 
гэж заасан тул төлбөр төлөгчийн шүүхэд гаргасан гомдол нь үндэслэлгүй байна. Харин 
дээрх хүсэлтээ төлбөр авагчид гаргаж төлбөр авагч зөвшөөрсөн тохиолдолд хуулиар 
зөвшөөрсөн хугацаанд эд хөрөнгөөр төлбөрийг тооцож өгч болно. 

3.Шийдвэр гүйцэтгэгч Г.Бат хүүхдийн тэтгэлэг төлөгчийн цалин хөдөлмөрийн 
хөлснөөс суутгал хийхдээ Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 89 дүгээр зүйлийн 
89.11 /Хэд хэдэн гүйцэтгэх баримт бичгийн дагуу төлбөр төлөгчийн цалин хөлс, бусад 
орлогоос нэг удаа гаргуулах төлбөрийн хэмжээ цалин хөлсний 50 хувиас хэтэрч болохгүй . 
Төлбөрийг гүйцэтгэх баримт бичгийн шаардлагыг биелүүлэх хүртэл суутгана. Мөн Гэр 
бүлийн тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.2 Зөвхөн цалин хөлснөөс өөр орлогогүй 
хариуцагчаас гаргуулах хүүхдийн тэтгэлгийн хэмжээ нь түүний сарын цалин хөлс, түүнтэй 
адилтгах орлогын 50 хувиас хэтэрч болохгүй гэсэн заалтуудыг тус тус зөрчиж тэтгэлэг 
төлөгчийн 600.000 төгрөгийн цалингын 50 хувиас хэтэрсэн буюу сар бүр 380.000 төгрөгийг 
суутгасан буруу ажиллагаа явуулсан байна. 

 
                                                    

БОДЛОГО-26 
Сонгинохайрхан дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шийдвэрээр 

хариуцагч Х.Ганхүүгээс 2 хүүхдийн тэтгэлэгийг гаргуулж  нэхэмжлэгч Б.Бурмаад олгохоор 
шийдвэрлэсэн байна. Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны явцад Төлбөр төлөгч Х.Ганхүү нь 
Австри улсад 2 жилийн хугацаатай суралцахаар явах болсон тул төлбөр авагч Б.Бурмаа 
төлбөр төлөгчөөс 2 жилийн хүүхдийн тэтгэлгийг урьдчилан гаргуулж өгөх тухай хүсэлтээ 
шийдвэр гүйцэтгэгчид гаргасан боловч шийдвэр гүйцэтгэгч төлбөр төлөгчийн санхүүгийн 
байдал нь урьдчилан төлөх боломжгүй байгаа тул хүсэлтийг хүлээн авахгүй гэсэн хариу 
өгсөн байна.  

  
Асуулт 1. Хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах ажиллагааны ойлголт? 
Асуулт 2. Хүүхдийн тэтгэлгийг нэг дор төлөх боломжтой юу? 



 

Асуулт 3. Гадаад улсад удаан хугацаагаар явж байгаа төлбөр төлөгчид ямар 
ажиллагаа явуулах вэ?  

 
ХАРИУЛТ -26 

1.Хүүхдэд олгох тэтгэлгийг түүний насны байдлыг харгалзан сард нэг хүүхдэд дараах 
хэмжээгээр тогтооно 11 хүртэлх насны хүүхдэд тухайн бүс нутагт тогтоогдсон амьжиргааны 
доод түвшингийн 50 хувиар 11-16 нас /суралцаж байгаа бол 18 нас/-тай болон насанд 
хүрсэн боловч хөдөлмөрийн чадваргүй хүүхдэд амьжиргааны доод түвшингийн хэмжээгээр 
олгоно. Зөвхөн цалин хөлснөөс өөр орлогогүй хариуцагчаас гаргуулах хүүхдийн тэтгэлгийн 
хэмжээ нь түүний сарын цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын 50 хувиас хэтэрч болохгүй.  
/Гэр бүлийн тухай хууль-40-р зүйл/ 

2. Шийдвэр гүйцэтгэгч төлбөр авагч зөвшөөрсөн тохиолдолд хүүхдийн тэтгэлгийг сар, 
улирал, хагас жил, жилээр, эсхүл нэг удаа мөнгөн болон эд хөрөнгөөр төлбөр төлөгчөөс 
гаргуулж болно. Гэхдээ төлбөр төлөгчийн төлбөрийн чадвараас хамаарна.  /ШШГТХ-ийн 
90.3/ 

3. Төлбөр төлөгч нь гадаад улсад байнга оршин суухаар явах бол ажлын 3 өдрийн 
дотор харьяалах шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага болон төлбөр авагчид мэдэгдэх үүрэгтэй. 
Төлбөр төлөгч гадаад улсад байнга оршин суухаар явах тохиолдолд шийдвэр гүйцэтгэгч 
шүүхийн шийдвэрийг гүйцэтгэх баталгааг хангуулна. /ШШГТХ-ийн 90.4, 90.5/ 

 
БОДЛОГО-27 

Шийдвэр гүйцэтгэгч Х.Хүрлээ нь төлбөр төлөгч Б.Батмөнхийн гэрт нэгжлэг хийх 
ажиллагаа явуулахаар эрх үүргийг нь тайлбарлахад .... “ Би энэ байранд олон жил 
амьдарсан тул нэрээ бодож байна, хөндлөнгийн гэрчгүйгээр ажиллагааг явуулж өгөөч, би 
гомдол гаргахгүй гэсэн хүсэлт гаргажээ. Шийдвэр гүйцэтгэгч хүсэлтийг нь хүлээн авч 
тайлбар бичүүлэн хамт явж байсан шийдвэр гүйцэтгэгч, жолоочийг хөндлөнгийн гэрч, 
дадлагын сонсогчийг байлцсан этгээдээр оролцуулан ажиллагааг явуулж төлбөрт тооцон 
үнэт зүйл хураан авчээ. Хураагдсан эд хөрөнгийг шинжээчээр үнэлүүлэн төлбөрт тооцон 
төлбөр авагчид шилжүүлэх болоход төлбөр төлөгчийн өмгөөлөгч шийдвэр гүйцэтгэлийн 
ажиллагааны талаар ерөнхий гүйцэтгэгчид гомдол гаргасан байна.  

Асуулт 1. Бусдын орон байранд нэвтрэх, үзлэг, нэгжлэг хийх ажиллагааны ойлголт?  
Асуулт 2. Шийдвэр гүйцэтгэгчийн хийсэн ажиллагаа хууль зөрчсөн үү? 
Асуулт 3. Хөндлөнгийн гэрчийн эрх үүргийг тайлбарлана уу?  
 

ХАРИУЛТ-27 
1. Шийдвэр гүйцэтгэгч төлбөр төлөгчийн эд хөрөнгийн хэмжээ, тэдгээрийн үнэлгээ, 

үнэлгээнд нөлөөлөхүйц шинж чанарыг тогтоох зорилгоор өөрт нь болон бусдын эзэмшилд 
байгаа түүний өмчлөлийн эд хөрөнгөд нэг бүрчлэн үзлэг хийх, тээврийн хэрэгсэл, ажлын 
байр, агуулах сав, эзэмшил газарт нэвтрэн орж иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд ач 
холбогдол бүхий баримт, мэдээллийг гаргуулан авах, ахлах шийдвэр гүйцэтгэгчийн 
зөвшөөрснөөр бусдын орон байранд нэвтрэн орох эрхтэй. 

Төлбөр төлөгчийн эд хөрөнгөд үзлэг хийх, битүүмжлэх, барьцаалах, хураах явцад 
түүний биедээ, эсхүл бусад газарт нуусан эд хөрөнгийг илрүүлэх зорилгоор төлбөр 
төлөгчийн биед болон тухайн эд хөрөнгийг нуусан газарт нэгжлэг хийж болно. 

Төлбөр төлөгчийн биед болон эд хөрөнгөд нэгжлэг хийх үед бэлэн мөнгө илэрсэн 
тохиолдолд гүйцэтгэх баримт бичгийн шаардлагын хэмжээнээс илүүгүй хэмжээгээр хураан 
авна. /ШШГТХ-48 дугаар зүйл/ 

2. Шийдвэр гүйцэтгэгч Х.Хүрлээ энэ тохиолдолд шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагааг 
буруу явуулсан байна. Шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаанд саад болохооргүй бол төлбөр 
төлөгч, төлбөр авагчийн саналыг харгалзах боловч  төлбөр төлөгчийн орон байр, эд 
хөрөнгө байгаа газарт нэвтрэх, эд хөрөнгөд үзлэг, нэгжлэг хийх, түүнийг хураан авах 
ажиллагааг заавал хөндлөнгийн хоёроос доошгүй гэрчийн оролцоотой явуулна. 
Шаардлагатай тохиолдолд бусад ажиллагаанд шийдвэр гүйцэтгэгч хөндлөнгийн гэрчийг 
оролцуулж болно. Хөндлөнгийн гэрчээр иргэний эрх зүйн бүрэн чадамжтай, тухайн иргэний 
шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны талаар хувийн ашиг сонирхолгүй, өөр хоорондоо, эсхүл 
иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны бусад оролцогчтой төрөл, садангийн, эсхүл ажил 



 

үүргийн холбоогүй хүнийг оролцуулна гэсэн заалтыг зөрчсөн байна. /ШШГТХ-ийн 41-р зүйл 
41.3/ 

3. Шийдвэр гүйцэтгэгч ажиллагааг эхлэхийн өмнө хөндлөнгийн гэрчид түүний эрх, 
үүргийг тайлбарлаж өгнө.Хөндлөнгийн гэрч ямар ажиллагаанд оролцох гэж байгаа, ямар 
баримт бичгийг үндэслэж уг ажиллагаа явагдаж байгаа тухай мэдэх, иргэний шийдвэр 
гүйцэтгэх ажиллагааны талаар санал гаргах эрхтэй. Иргэний шийдвэр гүйцэтгэх 
ажиллагааны тэмдэглэлд хөндлөнгийн гэрчийн эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, регистрийн 
дугаарыг тусгана. Хөндлөнгийн гэрчээс гаргасан саналыг иргэний шийдвэр гүйцэтгэх 
ажиллагааны тэмдэглэлд тусгах бөгөөд хөндлөнгийн гэрч хүсвэл саналаа бичгээр өгч 
болно. Хөндлөнгийн гэрч иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны тэмдэглэлд өөрийн 
оролцсон ажиллагааны үйл явц, түүний үр дүнгийн талаар бичих эрхтэй бөгөөд иргэний 
шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны тэмдэглэлтэй танилцсан тухайгаа баталгаажуулан 
тэмдэглэлд гарын үсэг зурах үүрэгтэй. /ШШГТХ-ийн 41-р зүйл. 41.4, 41.5, 41.6, 41,7/. 

 
 

БОДЛОГО-28 
Төлбөр төлөгч Ц.Хүрэлбатын Сонгинохайрхан дүүрэгт байрлах 2 давхар 

үйлчилгээний зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгийг албадан дуудлага худалдаагаар оролцогч 
Х.Батаа худалдаж авчээ. Албадан дуудлага худалдаа явагдсанаас хойш 10 хоногийн дараа 
төлбөр төлөгч Ц.Хүрэлбат төлбөрийн мөнгийг бүрэн төлсөн тул дуудлага худалдааны 
эрхлэн хөтлөгчөөс дуудлага худалдааны ялагч Х.Батад өмчлөх эрх үүсэх боломжгүй талаар 
мэдэгдсэн байна. Дуудлага худалдааны ялагч Х.Бат нь дэнчин төлсөн, үлдэгдэл төлбөрийг 
ХААН банкнаас өндөр хүүтэй зээл авсан байсан тул хохирлоо шүүхээр нэхэмжлэхээр 
болсон байна.  

Асуулт 1. Албадан худалдан борлуулах ажиллагааны төрөл, ойлголт ? 
Асуулт 2. Албадан дуудлага худалдааны явагдсанаас хойш төлбөр бүрэн төлөгдсөн 

нөхцөлд хүлээн авах боломжтой юу? 
Асуулт 3.  Эрх шилжүүлсэн шийдвэрийг хэрхэн биелүүлэх вэ?  
 

ХАРИУЛТ-28 
1. Албадан худалдан борлуулах ажиллагааны төрөл нь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 

тухай хуульд зааснаар “Хөдлөх эд хөрөнгийг үнэ хаялцуулах дуудлага худалдаагаар, үл 
хөдлөх эд хөрөнгө, үнэт цаас, эдийн бус хөрөнгө, түүх, соёлын өвд хамаарах үнэт зүйл, 
тусгай зөвшөөрлийг албадан дуудлага худалдаа /цаашид “дуудлага худалдаа” гэх/-гаар 
худалдан борлуулна./ШШГТХ-64.1/ 

2. Боломжтой. 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. 71.13. Энэ 
хуулийн 71.10-т заасан товлон тогтоосон хугацаанаас өмнө төлбөр бүрэн төлөгдсөн 
тохиолдолд дуудлага худалдааны ялагчид өмчлөх эрх үүсэхгүй. 

 3. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх эрх шилжүүлсэн шийдвэрт гомдол гараагүй 
тохиолдолд худалдан авагч үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөгч болно. Үл хөдлөх эд 
хөрөнгөтэй хамт дуудлага худалдаагаар худалдан борлогдсон эд зүйлс худалдан авагчийн 
өмчлөлд нэгэн адил шилжинэ. Төлбөр төлөгчийн шаардлагыг хангаж, өмчлөх эрх 
шилжүүлсний дараа худалдан авагч улсын бүртгэлийн байгууллагад өмчлөгчийн хувиар 
бүртгүүлэх эрх эдэлнэ. 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. 
Албадан дуудлага худалдаагаар эрх шилжүүлсэн тухай эрхлэн хөтлөгчийн шийдвэрийг 
гүйцэтгэх баримт бичгийн нэгэн адил албадан гүйцэтгэнэ 

  
БОДЛОГО -29 

 Аймгийн засаг дарга З.Готов нь Засаг даргын тамгын газрын мэргэжилтэн У.Цэндийг 
2016 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдрөөр тасалбар болгож үүрэгт ажлаас нь чөлөөлсөн 
байна. Гэтэл У.Цэнд захиргааны хэргийн шүүхэд 2016 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдөр 
үндэслэлгүйгээр ажлаас чөлөөлсөн тушаалыг хүчингүй болгож урьд эрхэлж байсан ажилд 
эгүүлэн томилуулах болон ажилгүй байсан хугацааны цалин болох 2600,000 төгрөгийг 



 

олгуулах талаар гомдол гаргасны дагуу шүүхээс  нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь 
хангаж шийдвэрлэжээ. Тус шийдвэрийн дагуу Шийдвэр гүйцэтгэх газар шийдвэр 
гүйцэтгэлийн ажиллагаа явуулсан боловч хариуцагч Засаг дарга З.Готов нь шийдвэр 
гүйцэтгэх газарт өгсөн хариу тайлбартаа Шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэх боломжгүй байна 
учир нь:  

 -Нэхэмжлэгч У.Цэндийн урьд эрхэлж байсан ажил албан тушаал нь бүтцийн 
өөрчлөлтөөр байхгүй болсон тул эгүүлэн томилох боломжгүй болсон.  

 -Ажилгүй байсан хугацааны цалин болох 2600,000 төгрөгийг олгох боломж байхгүй 
энэ жилийн төсөв хүрэлцэхгүй гэсэн байна. 

 Асуулт 1. Захиргааны хэргийн талаарх шүүхийн шийдвэрийн биелэлтэнд тавих 
хяналт.  

 Асуулт 2. Захиргааны хэргийн шийдвэрийг биелүүлээгүй албан тушаалтанд 
хүлээлгэх харицлага.  

 Асуулт 3. Урьд эрхэлж байсан ажил албан тушаал цомхотгогдсон, болон ажилгүй 
байсан хугацааны мөнгөн хөрөнгийг олгох боломжгүй тохиолдолд хэрхэн шийдвэрлэх вэ?  

 
 

ХАРИУЛТ -29 
1. Бүх шатны Засаг дарга, төрийн захиргааны төв байгууллага, Засгийн газар нь доод 

шатны байгууллага, албан тушаалтны үйл ажиллагаанд захиргааны хэргийн талаарх 
шүүхийн шийдвэрийн биелэлтэд хууль тогтоомжоор олгосон бүрэн эрхийн хүрээнд хяналт 
тавина. 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх төв байгууллага хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн 
газрын гишүүнээр уламжлан энэ хуульд заасан хугацаанд захиргааны хэргийн талаарх 
шүүхийн шийдвэрийг биелүүлээгүй аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, Засгийн газрын гишүүн, 
Засгийн газрын агентлагийн дарга, Засгийн газраас томилогдож, чөлөөлөгддөг бусад албан 
тушаалтны асуудлыг Засгийн газарт, Улсын Их Хурлаас томилогдож, чөлөөлөгддөг албан 
тушаалтны асуудлыг Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хороонд танилцуулна. /ШШГТХ-
182 дугаар зүйл/ 

2. Шүүхийн шийдвэрийг биелүүлээгүй захиргааны байгууллага, албан тушаалтны 
дээд шатны байгууллага, албан тушаалтанд шүүхийн шийдвэрийг биелүүлээгүй албан 
тушаалтанд Төрийн албаны тухай хуульд заасны дагуу сахилгын шийтгэл оногдуулах, 
шүүхийн шийдвэрийн биелэлтийг хангах арга хэмжээ авахыг даалгасан мэдэгдэл 
хүргүүлнэ. /ШШГТХ-132.2/ 

-Сануулах; 
-Албан тушаалын цалингийн хэмжээг 6 сар хүртэл хугацаагаар 20 хүртэл хувиар 

бууруулах; 
-Төрийн албанд 1 жилийн хугацаанд эргэж орох эрхгүйгээр халах. /Төрийн албаны 

тухай хуулийн 26 дугаар зүйл/  
   
3.Засаг даргын гаргасан хариу тайлбар нь шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг 

биелүүлэхгүй байх үндэслэл биш бөгөөд дээрх асуудлуудыг шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 
тухай хуульд дараах байдлаар хуульчилсан байх тул шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдвэрийг 
хуульд зааснаар биелүүлэх үүрэгтэй.  

-Ажилтны урьд ажиллаж байсан ажлын байр, албан тушаал нь цомхотгогдсон бол 
ажил олгогч ажилтантай тохиролцсоны үндсэн дээр урьд эрхэлж байсан ажил, албан 
тушаалтай дүйцэх өөр ажил, албан тушаалд ажиллуулах үүрэгтэй. /ШШГТХ-103.5/ 

-Захиргааны байгууллагын дансанд байгаа мөнгө нь төлбөрт хүрэлцэхгүй тохиолдолд 
төлбөрийг дараагийн жилийн төсөвт тусгаж, барагдуулна. /ШШГТХ 132.3 / 

 
БОДЛОГО-30 

Төлбөр төлөгч Б.Ганбаатар нь нэгэн зэрэг шаардлага гаргасан төлбөр авагч Х.Саранд 
5 сая, Ч.Баяртад 4 сая, Ө.Солонгод 3 сая төгрөгийн төлбөрийг төлөхөөр шийдвэрлэгдсэн. 
Шийдвэр гүйцэтгэгч Л.Бямбаа төлбөр төлөгчийн эд хөрөнгийг худалдан борлуулаад албаны 
дансад 7 сая төгрөгийг төвлөрүүлжээ. Ингээд төлбөрийн шаардлагыг хангахаар болоход 
төлбөр авагч Х.Сэлэнгэ нь хамгийн түрүүнд шүүхийн шийдвэрээ гаргуулсан байсан учир 5 



 

сая, үлдсэн 2 саяыг Баяртад өгчээ. Шийдвэр гүйцэтгэгчийн хийсэн ажиллагаа нь эрх зүйн 
үндэслэлтэй юу? 

Асуулт 1.  Хэд хэдэн гүйцэтгэх баримт бичгийн дагуу хэд хэдэн төлбөр авагчийн 
шаардлагыг хэрхэн хангах вэ? 

Асуулт 2. Ямар тохиолдолд дараалал баримтлан ажиллагаа явуулахгүй вэ? 
Асуулт 3. Шийдвэр гүйцэтгэгч хувь тэнцүүлэн олгох ажиллагааг зөв хийсэн үү? 

 
ХАРИУЛТ -30 

1.Шийдвэр гүйцэтгэгч хэд хэдэн гүйцэтгэх баримт бичгийн дагуу хэд хэдэн төлбөр 
авагчийн хөрөнгийн шинжтэй шаардлагыг гүйцэтгэх баримт бичиг шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх байгууллагад бүртгэгдсэн дарааллын дагуу хангах бөгөөд, эхний гүйцэтгэх 
баримт бичигт заасан шаардлагыг бүрэн хангаснаар дараагийн гүйцэтгэх баримт бичгийн 
шаардлагыг хангах зарчмыг баримтална. 

2. Хүүхдийн тэтгэлэг, бусдын амь нас, эрүүл мэндэд учирсан хохирлын төлбөр, 
дараагийн гүйцэтгэх баримт бичгийн шаардлагыг хангах нь эхний гүйцэтгэх баримт бичигт 
заасан шаардлагыг хангуулах төлбөр авагчийн ашиг сонирхолд хамааралгүй бол 
дарааллыг баримтлахгүй. /ШШГТХ-ийн 112.3, 112.4 / 

3.  Шийдвэр гүйцэтгэгч Л.Бямбаа шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг  буруу  явуулсан 
байна. Учир нь төлбөрийн шаардлагыг хангахдаа шүүхийн шийдвэр, гүйцэтгэх баримт бичиг 
хэзээ гарсан, хэдийд бүртгэгдсэн эсэхээс үл хамааран нэг гүйцэтгэх баримт бичгээр 
шаардлага гаргасан төлбөр авагчийн шаардлагыг хувь тэнцүүлэн хангах ёстой. Иймд 7 сая 
төгрөгөөс төлбөр авагч Сэлэнгэд 2,9 сая, Баяртад 2,3 сая, Солонгод 1,8 сая төгрөгийг 
олгоно. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 112 дугаар зүйлийн 112.1-д “Шийдвэр 
гүйцэтгэгч төлбөр төлөгчөөс гаргуулсан хөрөнгө, мөнгө нь нэгэн зэрэг /нэг гүйцэтгэх баримт 
бичгээр/ шаардлага гаргасан хэд хэдэн төлбөр авагчийн шаардлагыг нэгэн зэрэг хангахад 
хүрэлцэхгүй бол төлбөр авагч нэг бүрийн авах төлбөрийн хэмжээгээр хувь тэнцүүлэн 
олгохоор заажээ. /ШШГТХ-ийн 112.1/ 

 
БОДЛОГО -31 

Баянзүрх дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шийтгэх тогтоолоор 
Д.Баатарыг 450 нэгж буюу 450.000 төгрөгийн торгох ялаар шийтгэжээ. Уг ялыг 6 сарын 
хугацаанд хэсэгчлэн төлүүлэхээр шүүх шийдвэрлэсэн байна.  

Шийдвэр гүйцэтгэгч, дэслэгч А.Бат хяналтын прокуророос өгсөн шаардлага (эрүүгийн 
шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг шуурхай зохион байгуулах, ялангуяа торгох ял эдлүүлэх 
ажиллагаанд ахиц гаргах тухай...)-ын дагуу ялтан Д.Баатарыг дуудан ирүүлж торгуулийн 
ялыг 1 сарын дотор биелүүлэх тухай хугацаатай мэдэгдэл өгсөн байна. Энэ хугацаанд 
торгох  ялыг үл биелүүлбэл хорих ялаар солих тухай анхааруулсан. 

Асуулт 1. Торгох ялын ойлголт, оногдуулах үндэслэл журам ? 
Асуулт 2. Торгох ялыг биелүүлэх хугацааг шүүхээс хэсэгчлэн тогтоож болох уу? 
Асуулт 3. Прокурорын өгсөн шаардлагад хууль зүйн үнэлэлт, дүгнэлт өгнө үү ? 
Асуулт 4. Шийдвэр гүйцэтгэгч, дэслэгч А.Батын шийдвэрт үнэлэлт, дүгнэлт өгнө үү?  
 

ХАРИУЛТ -31 
1. Гэмт хэрэг үйлдсэн хүнд энэ хуулийн тусгай ангид заасан торгуулийн нэгж тэнцүү 

хэмжээгээр мөнгөн төлбөр оногдуулахыг торгох ял гэнэ.   
Торгох ялын хэмжээ нь нэг зуун нэгжээс дөчин мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний 

төгрөг байна. 
Энэ хуульд заасан нэг нэгж нь нэг мянган төгрөгтэй тэнцүү байна. 
Ялтан торгох ялыг шүүхээс тогтоосон хугацаанд биелүүлээгүй бол шүүх биелэгдээгүй 

торгох ялын арван таван нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгийг нэг хоногоор тооцож хорих 
ялаар солино. / ЭХ-ийн 5.3 зүйлийн 1, 2, 3  дахь хэсэг / 

2. Шүүх ялтны хөрөнгө, цалин хөлс, бусад орлого олох боломжийг харгалзан торгох 
ялыг гурван жил хүртэл хугацаанд хэсэгчлэн төлөхөөр тогтоож болно.  

/ ЭХ-ийн 5.3 зүйлийн 4 дэх хэсэг / 
3. Монгол улсын үндсэн хуулийн 5 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт  Прокурор хэрэг 

бүртгэх, мөрдөн байцаах, ял эдлүүлэх ажиллагаанд хяналт тавьж, шүүх хуралдаанд төрийн 



 

нэрийн өмнөөс оролцоно. Прокурор хуулиар олгогдсон эрхийн хүрээнд ял эдлүүлэх 
ажиллагаанд хяналт тавих чиглэлээр шаардлага бичих эрхтэй байдаг. 

4. Шийдвэр гүйцэтгэгч, дэслэгч А.Батын гаргасан шийдвэр нь хууль бус байсан бөгөөд 
Эрүүгийн хуулийн 5.3 зүйлийн 4 дэх хэсэгт 3 жил хүртлэх хугацаагаар хэсэгчлэн төлөхөөр 
тогтоож болго гэж заасан байна. Энэ тохиолдолд шийдвэр гүйцэтгэгч 6 сарын хугацаанд 
хэсэгчлэн төлөх график гаргаж торгуулийн ялын биелэлтийг хангана. 

 
БОДЛОГО- 32 

Нийслэлийн давж заалдах шатны шүүхээс Г.Амгаланд 1000 тооцох нэгж буюу 
1.000.000 төгрөгийн торгуулийн ял оногдуулсан байна.  

Ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч, ахмад  С.Сэнгээ шүүхийн шийтгэх тогтоолыг хүлээн авч 
эрүүгийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа үүсгэх тогтоол гаргаж, ажлын 5 хоногт багтаан 
тойрог хариуцсан шийдвэр гүйцэтгэгч, дэслэгч Х.Алдарт хуваарилсан. 

Шийдвэр гүйцэтгэгч, дэслэгч Х.Алдар тогтоолыг хүлээн авсан боловч ажиллагааг 3 
хоногийн дараа ялтны хувийн хэргийг нээсэн байна. 

Асуулт 1. Эрүүгийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг үүсгэх үндэслэл, хугацаа 
Асуулт 2. Ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч тогтоолыг үүсгэн хуваарилсан нь хууль зүйн 

үндэслэлтэй юу? 
Асуулт 3. Шийдвэр гүйцэтгэгч, дэслэгч Х.Алдарын үйлдэлд үнэлэлт, дүгнэлт хийнэ үү? 
 

ХАРИУЛТ- 32 
1.Хорихоос өөр төрлийн ял шийтгүүлсэн этгээдийг хуулийн хүчин төгөлдөр шүүхийн 

шийдвэрийг үндэслэн  хүлээж авна.  Эрүүгийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа үүсгэх тухай 
тогтоол гаргаж, ажлын 3 өдрийн дотор хариуцсан шийдвэр гүйцэтгэгчид хуваарилна.  / 
ШШГТ-хуулийн 153 дугаар зүйл 153.1, 153.2  /  

2. Ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч тогтоолыг үүсгэсэн нь хууль зүйн үр дагаврын хувьд зөв 
боловч хуулинд заасан хугацааг зөрчсөн үйлдэл гаргасан нь буруу юм. 

/ ШШГТ-хуулийн 153 дугаар зүйлийн 153.2 дахь хэсэг / 
3. Шийдвэр гүйцэтгэгч, дэслэгч Х.Алдар нь хууль зөрчсөн бөгөөд Шүүхийн шийдвэр 

гүйцэтгэх тухай хуулийн 153.3-т зааснаар 153.2-т заасан тогтоолыг хүлээн авсан даруйд ял 
эдлүүлэх ажиллагааг эхлүүлэх бөгөөд ялтан тус бүрд эрүгийн хэргийн хувийн хэрэг нээж, 
ялтанд ял эдлүүлэх журам, эрх, үүргийг нь тайлбарлаж, тэмдэглэл үйлдэн гарын үсэг 
зуруулна гэж заасан байна.  

 
БОДЛОГО-33 

Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхээс Б.Ганбатад  250 цагийн 
нийтэд тустай ажил хийлгэх ялаар шийтгэсэн. 

Шийдвэр гүйцэтгэгч, дэслэгч Ч.Баатар нь ялтан Б.Ганбатын ажиллах байгууллагатай 
ялтны ажиллах цаг, гүйцэтгэх үүрэг, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны 
зааварчилгаа, ажлын хувцсаар хангах, ажиллах нөхцөлийг урьдчилан тохиролцож гэрээ 
байгуулсан байна.  

Шийдвэр гүйцэтгэгч, дэслэгч Ч.Баатар нь 7 хоног тутам  ажлыг шалгах журмын дагуу 
очиход ялтан Б.Ганбат ажлын байрандаа ирээгүй байсан бөгөөд ажил олгогчоос энэ талаар 
мэдээгүй байсан байна. Шийдвэр гүйцэтгэгч нэн даруй ялтныг дуудан ирүүлж нийтэд тустай 
ажлыг хийгээгүй шалтгаан нөхцөлийг тодруулахад хүндэтгэн үзэх шалтгаан гараагүй 
байсан байна.  

Асуулт 1. Нийтэд тустай ажил хийлгэх ял оногдуулах үндслэл, журам ? 
Асуулт 2. Шийдвэр гүйцэтгэгч ялтныг ажиллуулах байгууллагатай гэрээ байгуулах эрх 

зүйн үндэс бий юу ? 
Асуулт 3. Ялтан ажлын байраа хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр дур мэдэн орхих, 

эсхүл ажилдаа ирэхгүй байж болох уу ? 
 

ХАРИУЛТ-33 
1.Гэмт хэрэг үйлдсэн хүнийг шүүхээс тогтоосон нийтийн ашиг сонирхолд тустай ажлыг 

цалин хөлс олгохгүйгээр хийлгэхийг нийтэд тустай ажил хийлгэх ял гэнэ. 



 

-Шүүх гэмт хэрэг үйлдсэн нөхцөл байдал, учирсан хохирол, хор уршгийн шинж чанар, 
гэмт хэрэг үйлдсэн хүний хувийн байдлыг харгалзан нийтэд тустай ажил хийлгэх ялыг өдөрт 
дөрвөөс дээшгүй цагаар, нийт хоёр зуун дөчөөс долоон зуун хорин цагаар тогтооно. 

-Ялтан нийтэд тустай ажил хийлгэх ялыг биелүүлээгүй бол нийтэд тустай ажил 
хийлгэх ялын найман цагийн ажлыг нэг хоногоор тооцож хорих ялаар солино. 

-Нийтэд тустай ажил хийлгэх ялыг хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан хүнд, биеийн 
эрүүл мэндэд шууд нөлөөлөхүйц нийтэд тустай ажил хийлгэх ялыг жирэмсэн эмэгтэй, тавин 
таваас дээш насны эмэгтэй, жараас дээш насны эрэгтэй хүнд оногдуулахгүй. 

2. Ахлах шийдвэр гүйцэтгэгчээс ялтныг ажиллуулах байгууллагыг тогтоосны дараа 
шийдвэр гүйцэтгэгч тухайн ажил олгогч байгууллагатай гэрээ байгуулан, ялтныг шүүхийн 
шийдвэр, ажил хийлгүүлэх тухай мэдэгдлийн хамт ажил хийлгэхээр тогтоосон байгууллагад 
биечлэн хүлээлгэж өгнө. / ШШГТ-хуулийн 163 дугаар зүйлийн 163.4, 163.6 дахь хэсэг / 

3. Ялтан ажлын байрыг дур мэдэн орхих, хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр ажилдаа 
ирэхгүй байж болохгүй бөгөөд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 164 дүгээр 
зүйлийн 164.3, 164.4  дэх хэсэгт заасан нөхцөл байдал үүсээгүй бол ял эдлэхээс 
зайлсхийсэн гэж үзнэ. Энэ тохиолдолд тус хуулийн 165 дугаар зүйлийг баримтлан ялыг 
хорих ялаар солино. 

 
БОДЛОГО -34 

Шүүхийн шийтгэх тогтоолоор нийтэд тустай ажил хийлгэх ялаар шийтгүүлсэн ялтан 
М.Гангар нь ялын хугацааг түргэн дуусгах зорилгоор ажил олгогч талтай тохиролцон  7 
хоног нийт 20 цаг ажилласан байна. Ажил олгогч тал цагийн тооцоо гаргахдаа дээрх 
хугацааг оруулан тооцсоныг шийдвэр гүйцэтгэгч  7 хоног хийх ажлын цагийн хуваарийг 
зөрчсөн байна гэж үзэн цагийн бүртгэлээс хассан байна. 

Асуулт 1. Нийтэд тустай ажил хийлгэх ялын хугацаа  
Асуулт 2. Ажил олгогч талын гаргасан шийдвэрт үнэлэлт, дүгнэлт өгөн үү? 
Асуулт 3. Шийдвэр гүйцэтгэгчийн гаргасан шийдвэр үндэслэлтэй юу? 
 

ХАРИУЛТ- 34 
1.Нийтэд тустай ажил хийлгэх ялын хугацаа нь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай 

хуулийн 164 дүгээр зүйлд зааснаар хэрэгжинэ. 164.1 дэх хэсэгт зааснаар Нийтэд тустай 
ажил хийх хугацаа нь амралтын өдөр болон үндсэн ажил, хичээлээс чөлөөтэй өдөр 4 
цагаас ихгүй, ажлын өлөр ажил болон хичээлээс чөлөөтэй үед 2 цаг, эсхүл өөрөө 
зөвшөөрсөн тохиолдолд ажлын өдөр ажил болон хичээлийн дараа 4 цагаас ихгүй, 7 хоногт 
10 цагаас багагүй байна гэж заасан байна. 

2. Ажил олгогчийн зүгээс хууль зөрчин нэмэлт цагаа ажиллуулж  цагийн бүртгэлийг 
баталгаажуулсан нь буруу юм. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 163.6, 163.7, 
163.9  дэх хэсэгт зааснаар зохицуулна. 

3. Шийдвэр гүйцэтгэгч нь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 163 дугаар 
зүйлийг үндэслэн ял эдлүүлэх ажиллагааг зохион байгуулна.  

 
 

БОДЛОГО -35 
Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхээс Д.Дамбад 3 жилийн хорих 

ял, тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 2 жилээр хасах ял  оногдуулсан шийдвэр гарсан. 
Ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч, хошууч Ц.Галт нь шүүхээс ирсэн эрх хасах ялын гүйцэтгэх 

баримт бичгийг хүлээн аван эрүүгийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа үүсгэх тухай тогтоол 
үйлдэн хариуцсан тойргийн шийдвэр гүйцэтгэгчид хуваарилсан. 

Шийдвэр гүйцэтгэгч, дэслэгч С.Батбаатар гүйцэтгэх баримт бичгийг үүсгэх тогтоолын 
хамт хүлээн авч эрүүгийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны хувийн хэргийг нээсэн байна.  

Асуулт 1. Эрх хасах ял оногдуулах үндэслэл, журам? 
Асуулт 2. Ахлах шийдвэр гүйцэтгэгчийн гаргасан шийдвэрт үнэлэлт, дүгнэлт өгнө үү? 
Асуулт 3. Шийдвэр гүйцэтгэгч хувийн хэрэг нээж ажиллагаа явуулах үндэслэл байсан 

уу ? 
 
 
 



 

ХАРИУЛТ-35 
1.Гэмт хэрэг үйлдсэн хүний нийтийн албанд ажиллах, мэргэжлийн үйл ажиллагаа 

явуулах, эсхүл бусад тодорхой эрхийг нэг жилээс найман жил хүртэл хугацаагаар 
хориглохыг эрх хасах ял гэнэ. 

-Шүүх гэмт хэрэг үйлдсэн нөхцөл байдал, учирсан хохирол, хор уршгийн шинж чанар, 
гэмт хэрэг үйлдсэн хүний хувийн байдлыг харгалзан оногдуулсан үндсэн ял дээр нэмж эрх 
хасах ялыг оногдуулж болно. Энэ хуулийн тусгай ангид заасан тохиолдолд эрх хасах ялыг 
заавал оногдуулна. 

-Шүүх эрх хасах ялыг хорих ял дээр нэмж оногдуулсан бол уг ялыг эдэлж дууссаны 
дараа, эсхүл торгох, нийтэд тустай ажил хийлгэх, зорчих эрхийг хязгаарлах ял дээр нэмж 
оногдуулсан бол ял оногдуулсан үеэс, эсхүл хорих ял оногдуулахгүйгээр үүрэг хүлээлгэх, 
эрх хязгаарлах албадлагын арга хэмжээ авсан бол албадлагын арга хэмжээ авсан үеэс 
хугацааг тоолно. 

-Гэмт хэрэг үйлдсэн нөхцөл байдал, учирсан хохирол, хор уршгийн шинж чанар, гэмт 
хэрэг үйлдсэн хүний хувийн байдлыг харгалзан шүүх энэ хуулийн 12 дугаар бүлэгт заасан 
гэмт хэргийг хүүхдийн эсрэг, эсхүл 16 дугаар бүлэгт заасан гэмт хэргийг үйлдсэн эцэг, эх, 
асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчид оногдуулсан үндсэн ял дээр нэмж эрх хасах ялыг 
оногдуулж болно. / ЭХ-ийн 5.7 дугаар зүйл / 

 
2. Ахлах шийдвэр гүйцэтгэгчийн гаргасан шийдвэр бүхэлдээ хууль зөрчсөн үйлдэл 

байсан ба эрүүгийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа үүсгэх тогтоол үйлдсэн нь хууль зөрчсөн 
үйлдэл юм. Учир нь Д.Дамба үндсэн ял болох хорих ялыг эдэлж дуусаагүй байсан ба 
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн  

 
3. Шийдвэр гүйцэтгэгч ямар ч тохиолдолд хууль зөрчин хувийн хэрэг нээх үндэслэл 

байхгүй юм. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 177.3 дахь хэсэгт заасан хугацаа 
дуусч суллагдахаас 7 хоногийн өмнө, бусад үндэслэлээр суллагдсан бол суллагдсанаас 
хойш 7 хоногийн дотор суллагдсан талаархи мэдэгдлийг шүүхийн шийдвэр, мэдэгдэх 
хуудсын хамт түүний оршин суух газрын  шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албанд хүргүүлнэ гэж 
заасан байна. 

 
БОДЛОГО-36 

Эрх хасах ялаар шийтгүүлсэн ялтан  Т.Зоригт нь  шийдвэр гүйцэтгэгч, дэслэгч 
Д.Ганбатад мэдэгдэлгүйгээр өөр орон нутагт түр ажиллаж, амьдрахаар 3 сарын хугацаатай 
явсан. Энэ талаар шийдвэр гүйцэтгэгч олж мэдэн нэн даруй ирэх мэдэгдлийг баталгаат 
шуудангаар оршин суугаа газарт хүргүүлсэн байна. 

Ялтан Т.Зоригтыг дуудан ирүүлж мэдэгдэлгүй явсан шалтгаан нөхцөлийг тодруулсан 
байна. Т.Зоригт нь ажлын шаардлагаар түр хугацааны буюу 3 сарын хугацаатай явсан гэж 
тайлбарласан байна. 

Асуулт 1. Эрх хасах ял эдлүүлэх ажиллагаанд тавих хяналт ? 
Асуулт 2. Ялтан Т.Зоригтын гаргасан үйлдэлд үнэлэлт, дүгнэлт өгөн үү? 
Асуулт 3. Түр хугацааны буюу 3 сарын хугацаанд ялтан шилжин ажиллах үндэслэл 

байгаа юу?  
ХАРИУЛТ-36 

1.Шийдвэр гүйцэтгэгч 30 хоног тутам ялтантай урьдчилан сэргийлэх ярилцлага хийж, 
шүүхийн шийдвэрийн биелэлтийн талаар тайлбар авч, шаардлагатай тохиолдолд ялтны 
ажлын байр, үйл ажиллагааг биечлэн хянаж, тэмдэглэл үйлдэнэ. 

Эрх хасах ял эдэлсэн, албадлагын арга хэмжээ авагдсан хугацааг шийтгэх тогтоол 
хуулийн хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн тоолно. 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын харьяа нэгжгүй нутаг дэвсгэрт оршин суух 
ялтны ял эдлүүлэх ажиллагаанд харьяа нутаг дэвсгэрийн цагдаагийн байгууллага хяналт 
тавьж, ялын биелэлтийн талаар 30 хоног тутам шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад 
бичгээр мэдэгдэнэ. 

/ ШШГТ-хуулийн 180 дугаар зүйл / 
2. Ялтан Т.Зоригт нь хууль зөрчсөн үйлдэл гаргасан. Учир нь Шүүхийн шийдвэр 

гүйцэтгэх тухай хуулийн 182 дугаар зүйлийн 182.1 дэх хэсэгт зааснаар ялтан хүндэтгэн үзэх 
шалтгааны улмаас өөр орон нутагт 2 сар хүртэл хугацаагаар зорчих тохиолдолд шийдвэр 



 

гүйцэтгэгч ялтны зорчих газрын хаяг, холбоо барих утас, хамт зорчих этгээдийн талаар 
дэлгэрэнгүй мэдээллийг бүртгэж, ялтны зорчих нутаг дэвсгэрийн шийдвэр гүйцэтгэгчид 
шүүхийн шийдвэрийн биелэлтэд хяналт тавихыг даалгаж, прокурорт мэдэгдэнэ 

3. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 182 дугаар зүйлийн 182.2 дахь хэсэгт 
зааснаар ялтан энэ хуулийн 182.1-д зааснаас урт хугацаагаар өөр орон нутагт оршин суух 
тохиолдолд шийдвэр гүйцэтгэгч эрүүгийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны хувийн хэргийг 
ялтны оршин суух газрын шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албанд шилжүүлж, энэ тухай 
прокурорт мэдэгдэх бөгөөд ял эдлүүлэх ажиллагааг ялтны шилжин суурьшсан харьяаллын 
дагуу үргэлжлүүлэн гүйцэтгэнэ. 

 
БОДЛОГО-37 

Шийдвэр гүйцэтгэгч, ахмад А.Дорж нь шүүхийн шийтгэх тогтоолоор эмчлэх эрхээ 3 
жилээр хасуулсан Ж.Цэцэгээгийн эмчлэх эрхийг хасуулах мэдэгдлийг  Эрүүл  мэндийн 
яаманд хүргүүлсэн байна.  

Шийдвэр гүйцэтгэгч энэ хугацаанд ялтанд эрх үүргийг тайлбарлан хориглосон ажил, 
албан тушаал эрхэлж болохгүйг сануулан тэмдэглэл хөтлөн гарын үсэг зуруулан 
баталгаажуулсан.  

Эрүүл мэндийн яамнаас эрх хассан талаарх хариу ирээгүй ба ялтан эмчийн ажлыг 
үргэлжлүүлэн хийж байсан нь шийдвэр гүйцэтгэгчийн шалгалтаар илэрчээ. 

Асуулт 1. Эрх хасах ял оногдуулсан шүүхийн шийдвэрийг мэдэгдэх  
Асуулт 2. Эрх олгосон байгууллага мэдэгдлийг хүлээн авч ямар шийдвэр гаргах вэ? 
Асуулт 3. Эрх хасах ялаар шийтгүүлсэн этгээдийн үйлдэлд үнэлэлт, дүгнэлт хийнэ үү? 

 
 

ХАРИУЛТ -37 
1. Шийдвэр гүйцэтгэгч эрүүгийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа үүсгэснээс хойш 5 

хоногийн дотор ялтныг төрийн албанд томилсон, сонгосон, мэргэжлийн үйл ажиллагаа 
явуулах болон шүүхээс хориглолт, хязгаарлалт тогтоосон бусад эрх, зөвшөөрлийг олгосон 
байгууллага, албан тушаалтанд шүүхийн шийдвэрийг гүйцэтгэх тухай мэдэгдлийг 
хүргүүлнэ. 

Төрийн болон төрийн бус байгууллага, албан тушаалтан өмчийн хэлбэр 
харгалзахгүйгээр эрх хасах ял оногдуулсан шүүхийн шийдвэр /цаашид “шүүхийн шийдвэр” 
гэх/-ийг биелүүлэх үүрэгтэй. 

Хорих анги эрх хасах нэмэгдэл ялаар шийтгүүлсэн хоригдлыг ялын хугацаа дуусч 
суллагдахаас 7 хоногийн өмнө, бусад үндэслэлээр суллагдсан бол суллагдсанаас хойш 7 
хоногийн дотор суллагдсан талаархи мэдэгдлийг шүүхийн шийдвэр, мэдэгдэх хуудсын хамт 
түүний оршин суух газрын шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албанд хүргүүлнэ. 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба нь шүүхийн шийдвэрийн биелэлтэд хяналт тавихдаа 
харьяа нутаг дэвсгэрийн цагдаагийн болон бусад байгууллагатай хамтран ажиллана. 
/ШШГТ-хуулийн 177 дугаар зүйл / 

2. Тодорхой ажил, үйлчилгээ гүйцэтгэх, үйл ажиллагаа явуулах эрх, зөвшөөрөл олгох 
чиг үүрэг бүхий байгууллага, албан тушаалтан шүүхийн шийдвэр, мэдэгдлийг хүлээн 
авснаас хойш ажлын 3 өдрийн дотор ялтанд олгосон эрх, зөвшөөрлийг хүчингүйд тооцох, 
энэ тухай ялтанд мэдэгдэх, мэргэжлийн үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих үүрэгтэй.  / 
ШШГТ-хуулийн 179 дүгээр зүйл / 

Ялтанд эрх, зөвшөөрөл олгосон, ялтныг сонгох, томилох, чөлөөлөх эрх бүхий 
байгууллага, албан тушаалтан эрх хасах тухай шүүхийн шийдвэрийг санаатайгаар 
биелүүлээгүй, эсхүл биелүүлэхэд саад учруулсан бол хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ 
/ШШГТ-хуулийн 184.2 дахь хэсэг / 

3. Эрх хасах ялаар шийтгүүлсэн этгээд шүүхийн тогтоол, хууль зөрчсөн үйлдэл 
гаргасан бөгөөд хуулиар хориглосон ажил, албан тушаал эрхэлсэн байна.  Эрх хасах ял 
эдэлсэн, албадлагын арга хэмжээ авагдсан хугацааг шийтгэх тогтоол хуулийн хүчин 
төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн тоолно.  

/ШШГТ-хуулийн 180.2 дахь хэсэг / 
 
 
 



 

БОДЛОГО -38 
Нийтэд тустай ажил хийлгэх ялаар шийтгүүлсэн ялтан Д.Дугар нь нийтийн 

дайчилгааны үер ууланд гал түймэр унтраахаар дайчлагдан 7 хоног явжээ. Түймрийг 
унтраах явцад ялтан Д.Дугар нь их хэмжээгээр түлэгдсэн байсан ба хөдөлмөрийн чадвараа 
удаан хугацаагаар алдсан гэсэн эмнэлгийн дүгнэлт гарчээ. 

Асуулт 1. Нийтэд тустай ажил хийлгэх ялаар шийтгүүлсэн этгээдийг дайчилгаанд 
хамруулах үндэслэл байгаа юу ? 

Асуулт 2. Ялтан Д.Дугар нь  хөдөлмөрийн чадвараа удаан хугацаагаар алдсан нь 
ялаас чөлөөлөгдөх үндэслэлтэй эсэх ? 

 
ХАРИУЛТ -38 

1. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 164.3 ялтан онц байдал, гамшиг, аюулт 
үзэгдлийн хор уршгийг арилгах нийтийн хөдөлмөрийн дайчилгаанд дайчлагдан ажилласан 
цагийг нийтэд тустай ажил хийлгэх ял эдэлсэн хугацаанд тооцно. 

2. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 157.1 дэх хэсэгт зааснаар Шийдвэр 
гүйцэтгэгч зорчих эрхийг хязгаарлах, эсхүл нийтэд тустай ажил хийлгэх ял шийтгүүлсэн 
ялтан ял эдлүүлэхэд саад болохуйц өвчнөөр өвчилсөн нь тогтоогдсон бол ажлын 3 өдрийн 
дотор ялтныг ялаас чөлөөлүүлэх, ялыг хөнгөрүүлэх, ялаас чөлөөлж албадлагын арга 
хэмжээ хэрэглэх тухай саналаа ял эдлүүлэх ажиллагаанд хяналт тавьж байгаа прокурорт, 
прокурор үндэслэлтэй гэж үзвэл ажлын 3 өдрийн дотор дүгнэлт үйлдэн эрүүгийн шийдвэр 
гүйцэтгэх ажиллагааны хувийн хэргийн хамт шүүхэд хүргүүлж шийдвэрлүүлнэ. 

 
БОДЛОГО -39 

Баянзүрх дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхээс М.Мөнгөнд 5000 нэгж буюу 
5.000.000 төгрөгийн торгох ялаар шийтгэжээ. 

Шийдвэр гүйцэтгэгч, ахлах дэслэгч Д.Болд шүүхийн шийтгэх тогтоолоор 5.000.000 
төргөгийн торгох ялаар шийтгүүлсэн ялтан М.Мөнгөнд торгуулийг 90 хоногийн дотор төлөх 
хугацаа өгсөн байна. Энэ хугацаанд торгуулийг төлж барагдуулаагүй учир шийдвэр 
гүйцэтгэгч, ахлах дэслэгч Д.Болд хөрөнгөнөөс төлбөр гаргуулах ажиллагаа явуулсан байна.  

С.Мөнгөн өмгөөлөгчөөс зөвлөгөө авч, хөрөнгөнөөс төлбөр гаргуулах үндэслэлгүй 
болохыг мэдэн гомдол гаргажээ. 

Асуулт 1. Торгох ял оногдуулсан шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх үндэслэл? 
Асуулт 2. Шийдвэр гүйцэтгэгчийн үйлдэлд үнэлэлт, дүгнэлт өгнө үү? 
Асуулт 3. Торгуулийн ялтай этгээдийн гаргасан гомдол үндэслэлтэй юу? 
 

ХАРИУЛТ-39 
1.Ялтан торгох ял оногдуулсан шийдвэрт өөрөөр заагаагүй бол тухайн шийдвэрийг 

хуулийн хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногийн дотор, хэрэв хэсэгчлэн төлөхөөр 
тогтоосон бол тогтоосон хугацаанд биелүүлэх үүрэгтэй. 

Тогтоосон хуваарийг ялтан тогтоосон хугацаанд биелүүлээгүй тохиолдолд торгох 
ялыг хорих ялаар солих тухай сануулж, тэмдэглэл үйлдэн гарын үсэг зуруулна.  / ШШГТ-
хуулийн 160 дугаар зүйл / 

2. 90 хоногийн хугацаа дуусгавар болоход торгуулийг төлөөгүй бол шийдвэр 
гүйцэтгэгч торгуулийг төлж барагдуулаагүй шалтгаан нөхцөлийг судалж, ахлах шийдвэр 
гүйцэтгэгчийн зөвшөөрснөөр шийдвэрийг сайн дураар биелүүлэх хугацааг 30 хүртэл 
хоногоор сунгаж, ялтны саналыг харгалзан уг хугацаанд торгуулийг төлж барагдуулах 
хуваарь тогтоож болно. /ШШГТ-хуулийн 160.2 дахь хэсэг / 

3.Торгуулийн ялтай С.Мөнгөний гаргасан гомдол үндэслэлтэй бөгөөд  хөрөнгөнөөс 
төлбөр гаргуулах ажиллагаа явуулах үндэслэл байхгүй юм. Учир нь иргэнд торгох ял 
оногдуулсан  тохиолдолд хөрөнгөөс албадан гаргуулах үндэслэлгүй. 

 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 161.1-д Торгох ял шийтгүүлсэн хуулийн 
этгээд энэ хуулийн 160.1-д заасан хугацаанд шүүхээс оногдуулсан торгуулийг төлөөгүй 
тохиолдолд энэ хуулийн 94.1-д заасан хөрөнгөөс албадан гаргуулна гэж заасан байна. 

 
 
 
 



 

БОДЛОГО-40 
Шүүхийн шийтгэх тогтоолоор ялтан А.Амар нь 10000 нэгж буюу 10.000.000 төгрөгийн 

торгох ялаар шийтгүүлжээ. 
А.Амарт торгох ял оногдуулсан шийтгэх тогтоолд хэсэгчлэн төлөхөөр заагаагүй 

байсан тул шийдвэр гүйцэтгэгч, дэслэгч Б.Хонгор хуульд зааснаар 90 хоногийн дотор  төлж 
барагдуулах  үүрэг өгчээ. 

Шийдвэр гүйцэтгэгчээс өгсөн хугацаа дуусгавар болсон ч ялтан А.Амар торгуулийн 
ялын төлбөрийг  шалтгаангүйгээр биелүүлээгүй байна. 

Асуулт 1. Торгох ял эдлүүлэх ажиллагааны үндэслэл, журам  
Асуулт 2. Шийдвэр гүйцэтгэгчид үнэлэлт, дүгнэлт өгнө үү? 
Асуулт 3. Заасан хугацаанд торгуулийн ялын төлбөрийг барагдуулаагүй нөхцөлд 

шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг хэрхэн явуулах вэ?  
 

ХАРИУЛТ-40 
 1. Гэмт хэрэг үйлдсэн хүнд энэ хуулийн тусгай ангид заасан торгуулийн нэгж тэнцүү 

хэмжээгээр мөнгөн төлбөр оногдуулахыг торгох ял гэнэ.   
Торгох ялын хэмжээ нь нэг зуун нэгжээс дөчин мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний 

төгрөг байна. Энэ хуульд заасан нэг нэгж нь нэг мянган төгрөгтэй тэнцүү байна. 
Ялтан торгох ялыг шүүхээс тогтоосон хугацаанд биелүүлээгүй бол шүүх биелэгдээгүй 

торгох ялын арван таван нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгийг нэг хоногоор тооцож хорих 
ялаар солино. / ЭХ-ийн 5.3 зүйлийн 1, 2, 3  дахь хэсэг / 

2. Шийдвэр гүйцэтгэгч хуульд заасан ажиллагаа явуулсан. Ялтан торгох ял 
оногдуулсан шийдвэрт өөрөөр заагаагүй бол тухайн шийдвэрийг хуулийн хүчин төгөлдөр 
болсноос хойш 90 хоногийн дотор, хэрэв хэсэгчлэн төлөхөөр тогтоосон бол тогтоосон 
хугацаанд биелүүлэх үүрэгтэй. 

3. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 160.1-д заасан хугацаа дуусгавар 
болоход ялтан торгуулийг төлөөгүй бол шийдвэр гүйцэтгэгч торгуулийг төлж 
барагдуулаагүй шалтгаан нөхцөлийг судалж, ахлах шийдвэр гүйцэтгэгчийн зөвшөөрснөөр 
шийдвэрийг сайн дураар биелүүлэх хугацааг 30 хүртэл хоногоор сунгаж, ялтны саналыг 
харгалзан уг хугацаанд торгуулийг төлж барагдуулах хуваарь тогтоож болно. Тогтоосон 
хуваарийг ялтан тогтоосон хугацаанд биелүүлээгүй тохиолдолд торгох ялыг хорих ялаар 
солих тухай сануулж, тэмдэглэл үйлдэн гарын үсэг зуруулна. / ШШГТ-хуулийн 160 дугаар 
зүйл / 

 
БОДЛОГО-41 

Сэлэнгэ аймгийн Цагдаагийн газрын мөрдөгч, цагдаагийн ахмад Х.Сэргэлэн сэжигтэн 
Г.Батыг цагдан хорихоор тус аймгийн цагдан хорих байранд хүргэж иржээ. Гэтэл сэжигтэн 
Г.Бат нь согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн, биеэ хянах чадваргүй байсан тул цагдан 
хорих байрны ээлжийн дарга, ахмад Н.Баяр хүлээн авахаас татгалзсан байна. Уг 
шийдвэрийг үл зөвшөөрсөн мөрдөгч хорих байрны захиргаанд гомдол гаргажээ. 

 
 Асуулт 1. Мөрдөгчийн гаргасан гомдол хууль зүйн үндэслэлтэй юу? 
 Асуулт 2. Хоригдох этгээдийг хүлээн авахад анхаарах асуудлуудыг дурьдана уу? 
 

ХАРИУЛТ 41 
Хууль зүйн сайдын үүрэг гүйцэтгэгчийн 2014 оны 11 дүгээр сарын 24 өдрийн А/209 

дугаар тушаалаар батлагдсан “Хорих байрны дотоод журам”-ын 2.7-д “Согтууруулах 
ундааны зүйл, мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөлөх эм бодис хэрэглэсэн хоригдох этгээдийг 
хорих байранд саадгүй хүлээн авч тусгай өрөөнд байршуулна” гэж заасан тул мөрдөгчийн 
гаргасан гомдол хууль зүйн үндэслэлтэй. 

Хоригдох этгээдийг хорих байрны эмнэлгийн шатлалаас дээш шатлалын нарийн 
мэргэжлийн эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ шаардлагатай бол хүлээн авахгүй. Хоригдох 
этгээдийг хүлээн авахдаа тухайн этгээдийг хүргэж ирсэн албан тушаалтныг байлцуулан 
баривчлах, цагдан хорих шийдвэрт заагдсан этгээд мөн эсэх, тогтоолын бүрдэл /зөвшөөрөл 
прокурор, батламжилсан шүүгчийн гарын үсэг, байгууллагын тамга, тэмдэг байгаа эсэх/-ийг 
ерөнхий жижүүр, ээлжийн дарга шалгана.  

 



 

БОДЛОГО-42 
Өршөөлийн хуульд давтан гэмт хэрэг үйлдсэн хоригдлуудыг хамааруулахгүй байна 

гэсэн үндэслэлээр Булган аймаг дахь Хорих 439 дүгээр хаалттай ангийн 2 дугаар бүсийн 40 
хоригдол суулт хийжээ. Тус хорих ангийн захиргаа суулт зарласан хоригдлуудыг хүчээр 
тарааж, зохион байгуулсан нэр бүхий 8 хоригдолд сахилгын шийтгэл оногдуулжээ. 

 Асуулт 1. Ангийн захиргааны шийдвэр хууль зүйн үндэслэлтэй юу? 
 Асуулт 2. Хорих ангийн харуул хамгаалалтын төрлийг нэрлэ. 
 

ХАРИУЛТ 42 
Суулт зохион байгуулж, бусдыг өдөөн турхирсан арга хэмжээг таслан зогсоож, зохион 

байгуулсан нэр бүхий 8 хоригдолд сахилгын шийтгэл оногдуулсан хорих ангийн захиргааны 
шийдвэр хууль зүйн үндэслэлтэй бөгөөд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 211.2-
т “Хорих ангид суулт хийх, өлсгөлөн зарлах, хоригдол хөдөлгөөнт утас ашиглах, хадгалах 
болон бэлэн мөнгө, валют, үнэт зүйл ашиглах, хадгалахыг хориглоно” гэж заасан. 

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/197 
дугаар тушаалаар батлагдсан “Хорих ангийн харуул хамгаалалтын журам”-ын 2.2-т “Харуул 
хамгаалалтыг тасралтгүй зохион байгуулах бөгөөд дараах төрөлтэй байна” гэж заасан. 
Үүнд:  

- Байнгын; 
- Хүч нэмэгдүүлсэн; 
- Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэргийн. 
  

БОДЛОГО-43 
Оргосон хоригдлыг эрэн сурвалжлах ажиллагааны явцад хорих ангийн төлөөлөгч, 

ахмад Ч.Баатархүү нь түүнийг Төв аймгийн Жаргалант суманд саатуулж, иргэн А.Хуягийн 
нийтийн тээврийн хэрэгслийг дайчлан хуяглан хүргэж иржээ. Тус тээврийн хэрэгслийг 
дайчлан хуяглан хүргэх ажиллагааны зардалд зуун мянган төгрөг зарцуулсан ба дээрх 
зардлыг иргэн А.Хуяг нэхэмжлэхэд төлөх боломжгүй гэсэн байна. 

 
Асуулт 1. Оргосон хоригдлыг эрэн сурвалжлахад хорих байгууллагын алба хаагчийн 

эдлэх бүрэн эрхийг нэрлэнэ үү? 
Асуулт 2. Иргэн А.Хуягийн гаргасан нэхэмжлэл хууль зүйн үндэслэлтэй юу? 
 

ХАРИУЛТ 43 
1. “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль”-ийн 272.1.1-д “оргосон хоригдол, 

сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгч байгаа, эсхүл энэ талаар үндэслэл бүхий сэжиг байвал 
хуульд заасан журмын дагуу тухайн байгууллага, иргэний орон байр, бусад газарт нэвтрэн 
орох, орон байр, бусад газар, тээврийн хэрэгсэл, биед үзлэг хийх, оргосон хоригдолд 
туслалцаа үзүүлсэн, эсхүл туслалцаа үзүүлсэн байх үндэслэл бүхий сэжигтэй иргэний бичиг 
баримтыг шалгах, албан тушаалтан, иргэнээс тайлбар, тодорхойлолт, шаардлагатай 
мэдээллийг гаргуулан авах”, 272.1.2-т “оргосон хоригдол, сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгчийг 
эрэн сурвалжлах, мөрдөн хөөх, баривчлах үед зайлшгүй шаардлагатай тохиолдолд 
Дипломат төлөөлөгчийн, үүргээ гүйцэтгэж яваа түргэн тусламжийн, гал унтраах албаны, 
техникийн ослын дуудлагын автомашинаас бусад хүн, хуулийн этгээдийн тээврийн 
хэрэгслийг өмчийн хэлбэр харгалзахгүйгээр түр дайчлах…” эрхтэй. 

2. Иймд иргэн А.Хуягийн тээврийн хэрэгслийг дайчлах хууль зүйн үндэслэлтэй боловч 
мөн хуулийн 288.3-д зааснаар “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагч албан 
үүргээ гүйцэтгэх үедээ нийтийн тээврийн хэрэгслээр зорчсон зардлыг тогтоосон журмын 
дагуу байгууллагаас нөхөн авна” гэж заасан тул иргэн А.Хуягийн гаргасан нэхэмжлэл хууль 
зүйн үндэслэлтэй байна. 

 
 БОДЛОГО-44 

 Хорих ангиас оргосон хоригдол А.Төрбаярыг эрэн сурвалжлах ажиллагааны явцад 
баривчлаж дэслэгч О.Сүрэнбат түүнийг халаалтын шугамтай холбон гавласан байна. 
Дэслэгч О.Сүрэнбат хорих ангийн удирдлагатай холбогдож оргосон хоригдлыг баривчилсан 
тухай мэдэгдэж байх хугацаанд хоригдол А.Төрбаяр гавыг тайлахаар оролдох явцад 
дулааны шугам хагарч тэрээр түлэгдсэн байна. 



 

Асуулт 1:  Дэслэгч О.Сүрэнбатын үйлдэлд хууль зүйн дүгнэлт өг. 
Асуулт 2:  Гав хэрэглэхэд анхаарах болон хориглох зүйлийг дурдана уу? 

 
ХАРИУЛТ-44 

1.“Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагч биеийн хүч, тусгай хэрэгсэл, 
галт зэвсэг хэрэглэх журам”-ын 3.7.3-д заасан ”гар, хөлийг халуун, хүйтэн зүйлд хайрагдаж 
гэмтэхээс урьдчилан сэргийлэх” гэсэн заалтыг дэслэгч О.Сүрэнбат зөрчсөн байна. 

2.Тус журмын 3.7-д гав хэрэглэхэд анхаарах болон аюулгүй байдлыг хангах зүйлсийг 
тусгасан. Үүнд: 

- Түлхүүрээр түгжиж, боолтоор чангалахдаа цусны эргэлт зогсоход хүргэх, арьсанд 
гүн шигдэхгүй байхад анхаарах 

- 1 цаг тутамд чангарсан эсэхийг шалгаж үзэх ба шаардлага гарсан үед тухай бүр 
шалгах 

- Хуяглан хүргэх явцад тээврийн хэрэгслийн донсолгоонд татагдаж гэмтэхээс 
сэргийлэх 

 
БОДЛОГО-45 

Хорих ангийн даргын нэр дээр хоригдлуудаас нэг ээлжийн бүрэлдэхүүний алба 
хаагчид хорих ангийн удирдлагаас үүрэг өгөөгүй байхад тогтмол үзлэг нэгжлэг хийж тэдний 
нэр төрийг гутааж хувийн орон зайд халдаж байна гэсэн гомдол ирсэн байна. 

Асуулт 1. Хорих ангийн ээлжийн бүрэлдэхүүний алба хаагчдын үйлдэл хууль ёсны мөн 
үү? Тайлбар хийнэ үү. 

Асуулт 2. Үзлэг нэгжлэг хийх эрх зүйн зохицуулалтыг нэрлэнэ үү. 
 

ХАРИУЛТ-45 
1. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 210.1.9 дүгээр зүйлийн дагуу хоригдол 

хорих байгууллагын алба хаагч, эрх бүхий алба хаагч, эрх бүхий албан тушаалтны зүгээс 
хүнлэг харьцах, эсхүл хэрцгий, хүнлэг бус, нэр төрийг нь доромжилж харьцахгүй байхыг 
шаардах эрхтэй ч хорих байгууллагын аюулгүй байдлын үүднээс үзлэг нэгжлэг тогтмол 
хийгдэж байх шаардлагатай юм. 

2. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 232 дугаар зүйлд заасны дагуу 
хоригдлын бие, байр, түүний ойр орчинд алба хаагч ямар ч үед үзлэг, нэгжлэг хийж болно. 
Хоригдлын биед хийх үзлэг, нэгжлэгийг хоригдолтой ижил хүйсийн алба хаагч гүйцэтгэнэ 
гэж заасан. 

 
 
 
 
НЭГТГЭСЭН:  
СУРГАЛТЫН АРГА ЗҮЙЧ, ХОШУУЧ                                Ш.ЭНХЖАРГАЛ 
 
    
 
 

 
 


