
  2022 оны 11 сар 

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТЭТГЭЛЭГТ БОЛОН  
ЗАХИАЛГАТ СУДАЛГААНЫ ЖАГСААЛТ 

 
   

ИРГЭНИЙ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРТ ХИЙСЭН СУДАЛГАА  
 

 Судалгааны баг Сэдэв 

1 Д.Ганхүрэл 
А.Түвшинтөгс 

Дуусаагүй барилгын эд хөрөнгийн эрх шилжихтэй холбогдох 
шүүхийн практик дах хууль хэрэглээний зарим асуудал 

2 Б.Энхбаяр  
Б.Досжан 

Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл 
байдлын улмаас үүссэн хэрэг маргааныг  хянан шийдвэрлэсэн 
шүүхийн шийдвэрт дүн шинжилгээ хийх 

3 Онч шийдэл ТББ Төрийн байгууллага, албан тушаалтны албан хаагчийн буруутай 
үйлдэл, эс үйлдэхүйн улмаас төрд учруулсан хохирлыг 
нэхэмжлэхтэй холбоотой нэхэмжлэгч байгууллагын шаардах 
эрхийг хэрхэн тодорхойлж байгаа талаарх шүүхийн практик 

4 
 

Сайн туршлага ТББ Иргэний хуулийн 413-419-р зүйл буюу худалдааны зуучлагч, 
төлөөлөгч, комиссын гэрээний эрх зүйн зохицуулалт, түүний 
хэрэглээ 

5 Судлаач соно бодлогын 
судалгааны төв ТББ 

Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлтэй холбоотой 
маргааныг иргэний хэргийн хэргийг шүүх шийдвэрлэж буй байдал 

6 Б.Амарсанаа нарын 
судлаачдын баг 

Цахим хэлбэрээр хийсэн гэрээний (цахим хэлцэл) маргааныг 
шийдвэрлэсэн шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээ 

7 Эрх зүйн хөгжлийн төлөө 
ТББ 

Арбитрын  шийдвэртэй холбоотой Иргэний хэргийн давж заалдах 
шатны шүүхийн хууль хэрэглээ, практик, тулгамдсан асуудал 

8 Д.Ганхүрэл нарын 
судлаачдын баг  

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн түрээсийн гэрээг бүртгүүлэхтэй холбогдох 
эрх зүйн зохицуулалтыг хэрэглэж буй шүүхийн практик, үр дагавар, 
харьцуулсан судалгаа 

9 Б.Баялагмаа нарын 
судлаачдын баг  

Шүүхэд мэдүүлэх эрхийн хэрэгжилт /Иргэний хэргийн шүүх дэх 
нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзах захирамжийн жишээн 
дээр/ 

10 Б.Ариунзаяа нарын 
судлаачдын баг 

Эдийн бус хохирлыг үнэлэх зарчим, аргачлал /сэтгэл санааны 
хохирлоос бусад эдийн бус хохирлыг авч үзэх/ 

11 А.Түвшинтөгс нарын 
судлаачдын баг 

Монгол Улсад сэтгэл санааны хохирлыг нөхөн төлж буй шүүхийн 
практик ба онолын харьцуулсан судалгаа 

12 Б.Ананд нарын 
судлаачдын баг 

Зээлийн гэрээ цуцалснаас хойш хүү нэмэгдүүлсэн хүү шаардсан 
маргааныг шийдвэрлэсэн шүүхийн шийдвэрт дүн шинжилгээ хийх 

13 Б.Анхзаяа нарын 
судлаачдын баг 

Цалин хөлсний холбоотой маргааныг хянан шийдвэрлэсэн шүүхийн 
шийдвэрт дүн шинжилгээ хийх 
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14 Б.Амарсанаа нарын 
судлаачдын баг 

Хуулийн этгээдийн бүртгэлтэй холбоотой маргааныг шийдвэрлэж 
буй захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэрт дүн шинжилгээ хийх  

15 Эрх зүйн хөгжлийн төлөө 
ТББ 

Гэр бүлийн хэрэг маргааныг шүүхээр шийдвэрлэсэн байдалд дүн 
шинжилгээ хийх  

16 Эрх зүйн соёл ТББ Шүүхийн журмаар гэр бүл цуцлахад ипотекийн зээлийн барьцаанд 
байгаа хамтран өмчлөх дундын эд хөрөнгийг хувааж буй шүүхийн 
практик 

17 Эрх зүйн хөгжлийн төлөө 
ТББ 

Газар өмчлөх, эзэмших эрхтэй холбоотой хэрэг, маргааныг 
хяналтын шатны шүүхээр шийдвэрлэсэн шүүхийн шийдвэрийн 
үндэслэлтэй байдал 

18 Хууль эрх зүйн хөгжлийн 
төлөө ТББ 

Сууц өмчлөгчдийн дундын өмчлөлийн талбай, газар, өмчийн эрх 
зүйн маргааныг хянан шийдвэрлэсэн Иргэний хэргийн шүүхийн 
шийдвэр 

19 Н.Норовсамбуу 
Р.Пүрэвбаатар 

Орон сууцны талбайн хэмжээнээс үүдсэн зөрүү мөнгийг гаргуулах 
нэхэмжлэхтэй хэргийг хянан шийдвэрлэсэн шүүхийн шийдвэр, дүн 
шинжилгээ 

20 Б.Буянхишиг нарын 
судлаачдын баг 

Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь хэргийн 
оролцогчийн эрх ба ИХШХШтХ 105.2 дах хэсэг (шүүх хуралдааныг 
хойшлуулах шийдвэр) 

21 Н.Норовсамбуу 
Р.Пүрэвбаатар 

Тээврийн хэрэгслийн ашиглалтаас үүссэн гэм хорыг арилгах эрх 
зүйн тулгамдсан асуудал 

22 Б.Хонгорзул, 
Н.Норовсамбуу 

Хяналтын шатны шүүх иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэр, 
магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан 
болон давж заалдах шатны шүүхэд буцаасан үндэслэлийн талаарх 
шүүхийн шийдвэрийн шинжилгээ 

23 Б.Хонгорзул, 
Б.Доржпагма 

Бага үнийн дүнтэй иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэж буй 
шүүхийн практикт хийсэн дүн шинжилгээ 

24 О.Номинчимэг Иргэний хуулийн 52-р бүлэг (Гэм хор учруулснаас үүсэх үүрэг)-т 
хамаарах Эмч, эмнэлгийн ажилтны буруутай үйлдлээс болж гэм 
хор учирсантай холбогдуулан шийдвэрлэсэн Улсын Дээд Шүүхийн 
2017 оны 03 сарын 16-ны өдрийн 001/ХТ2017/00294 дугаартай 
тогтоол  

25 Л.Банзрагч Иргэний хуулийн 52-р бүлэг (Гэм хор учруулснаас үүсэх хэрэг)-т 
хамаарах Монгол Улсын дээд шүүхийн Иргэний танхимын 2019 
оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 001/ХТ2019/00076 дугаартай 
тогтоол 

26 Г.Давааням Иргэний хуулийн гэрээний эрх чөлөөний зарчмын хүрээнд 
Чингэлтэй дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхээс 2019 
оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдөр 582 дугаар шийдвэр болон 
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Нийслэлийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 06 дугаар 
сарын 1077 дугаар магадлалд дүн шинжилгээ хийх 

27 Г.Цагаанбаяр Иргэний хуулийн 51 дүгээр бүлгийн (Хуулийн дагуу үүсэх үүргийн 
харилцаа) гуравдугаар бүлэгт заасан Үндэслэлгүйгээр 
хөрөнгөжихтэй холбоотойгоор үүсэх үүргийн харилцаатай 
холбоотой дээд шүүхийн 2020 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрийн 
дугаар 001/ХТ2020/00107 тогтоол 

28 А.Түвшинтөгс 
Э.Золзаяа 

Иргэний хуулийн 280 дугаар зүйлийн 281.1.1-д буй Бэлэглэгчийг 
гомдоосон ноцтой үйлдэл хийсэн тохиолдолд бэлэглэлийн гэрээг 
хүчингүйд тооцож буй шүүхийн практикт хийсэн дүн шинжилгээ, 
харьцуулсан судалгаа 

29 Г.Давааням Хяналтын шатны иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тогтоол, 2018 
оны 04 сарын 17, № 001/XT2018/00617 тогтоолд хийсэн дүн 
шинжилгээ  

30 Д.Ганхүрэл 
Б.Гүнбилэг 

Амьтны учруулсан гэм хорыг арилгуулахтай холбогдох шүүхийн 
шийдвэрийн дүн шинжилгээ 

31 Монголын 
Нотариатчидын Танхим 

Өв залгамжлал, гэрээслэлтэй холбоотой иргэний хэрэг маргаан 
хянан шийдвэрлэсэн шүүхийн шийдвэрийн харьцуулсан судалгаа 

  
ЭРҮҮГИЙН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРТ ХИЙСЭН СУДАЛГАА 

1 Хөгжлийн эрх зүйн төв 
ТББ 

Эрүүгийн хуульд шинээр тусгасан гэмт хэргийг шийдвэрлэж буй 
шүүхийн практик: Заналхийлэх гэмт хэрэг 

2 Эрх зүйн соёл ТББ Шүүхээс таслан сэргийлэх арга хэмжээ авагдсан ч гэм буруугүй нь 
тогтоогдсон  иргэдийн хохирлын судалгаа 

3 Ц.Цэлмэг  
Д.Оросоо 

Залилан мэхлэх гэмт хэргийг шийдвэрлэсэн шүүхийн 
шийдвэрүүдэд харьцуулсан шинжилгээ хийх 

4 Санхүү бизнесийн эрх 
зүйн судалгааны 
хүрээлэн ТББ 

Эрүүгийн хэргийг хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэсэн 
шийдвэрийн  дүн шинжилгээ 

5 Хөгжлийн академи ТББ Хүүхдийн эсрэг бэлгийн хүчирхийллийн гэмт хэргийг шүүхээр 
шийдвэрлэсэн байдалд дүн шинжилгээ хийх нь 

6 О.Мөнхцэцэг Эрүүгийн хуулийн 22-р бүлэг (Авлигын гэмт хэрэг)-т хамаарах 
Монгол Улсын дээд шүүхийн 2019 оны 09 дүгээр сарын 17-ны 
өдрийн 407 дугаартай шүүхийн шийдвэр  

7 Б.Батзориг Эрүүгийн хуулийн 22-р бүлэг (Авлигын гэмт хэрэг)-т хамаарах 
“2020 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр Улсын шүүхийн хяналтын 
шатны эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны шийдвэр 

8 М.Ванчигмаа Таслан сэргийлэх арга хэмжээ авагдсан ч цагаадсантай холбоотой 
гэм хор учирснаас үүссэн маргааныг эцэслэн шийдвэрлэсэн УДШ-
ийн 001/ХТ2018/00169 дугаар тогтоолд дүн шинжилгээ хийх 
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9 П.Намуун Хууль бусаар мөрдөж мөшгих гэмт хэргийн шүүхийн шийдвэрт 
хийх дүн шинжилгээ 

10 П.Намуун Хүн худалдаалах болон Бэлгийн мөлжлөг гэмт хэргийн шүүхийн 
шийдвэрт хийх дүн шинжилгээ 

11 Хууль дээдлэх ёс ТББ  “Хүн байнга амьдрах, үйл ажиллагаа явуулах  
зориулалттай орон байр, тусгайлан хамгаалсан байр, агуулахад 
нэвтэрч” үйлдсэн гэмт хэргийг шийдвэрлэж буй шүүхийн практик 

12 Б.Пүрэвсүрэн Худал мэдээлэл тараах гэмт хэргийг шийдвэрлэсэн шүүхийн 
шийдвэрийн дүн шинжилгээ 

  
ЗАХИРГААНЫ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРТ ХИЙСЭН СУДАЛГАА 

1 Г.Буян нарын судлаачдын 
баг  

Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад 
нэхэмжлэлийн төрлийг өөрчлөхтэй холбоотой шүүхийн шийдвэрт 
дүн шинжилгээ, харьцуулсан судалгаа хийх нь 

2 Г.Цэцгээ Үл хөдлөх хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлтэй холбоотой 
маргааныг шийдвэрлэсэн захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэрт 
дүн шинжилгээ хийх 

3 С.Сүхчулуун Нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаалахтай холбоотой хэрэг маргаан 
дахь хууль хэрэглээ буюу “Хангалттай сонирхол илэрхийлэх”: 
ЗХШХШтХ-ийн 52.5.5 дахь заалтын хэрэглэсэн байдал 

4 Хөгжлийн академи ТББ УИХ-ын сонгуулийн маргааныг шийдвэрлэсэн шүүхийн шийдвэрт 
дүн шинжилгээ хийх 

5 Оюуны Инноваци ТББ Захиргааны хэргийн шүүхэд нийтийн ашиг сонирхлын маргааныг 
хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд дүн шинжилгээ  

6 Оюуны-Инноваци ТББ Захиргааны гэрээтэй холбоотой маргааныг шийдвэрлэсэн 
шүүхийн шийдвэрт дүн шинжилгээ хийх нь 

7 Н.Отгончимэг  Засгийн газар хариуцагчаар оролцсон захиргааны хэргийн 
шүүхийн шийдвэрт дүн шинжилгээ хийх 

8 Б.Уранцэцэг,  
Н.Баасанжав 

Төрийн албан хаагчид ажлаас халах сахилгын шийтгэл 
ногдуулсантай холбоотой хөдөлмөрийн маргааныг холбогдох 
шүүхээр 2018 онд эцэслэн шийдвэрлэсэн шүүхийн шийдвэрийг 
судлах 

9 Б.Мөнхтогтох Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой захиргааны 
хэргийн шүүхийн шийдвэр, магадлал, тогтоолд хийсэн дүн 
шинжилгээ 

10 С.Сүхчулуун,  
Л.Отгондорж 

Байгаль орчин, байгаль орчны бохирдолтой холбоотой шүүхийн 
шийдвэрийн дүн шинжилгээ 

11 Онч шийдэл ТББ Төрийн захиргааны байгууллагын эс үйлдлийг шийдвэрлэсэн 
шүүхийн шийдвэрүүдийг сонгон дүн шинжилгээ хийх 
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12 Ө.Болортуяа нарын 
судлаачдын баг 

Маргаан бүхий захиргааны актын биелэлтийг түдгэлзүүлж, шинэ 
акт гаргахыг хариуцагчид даалгаж шийдвэрлэсэн захиргааны 
шүүхийн шийдвэрийн судалгаа 

 


