Төсөл
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2016 оны ... дугаар
сарын ....-ны өдөр

Улаанбаатар
хот

ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ
ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
1 дүгээр зүйл.Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд доор
дурдсан агуулгатай Арвандөрөвдүгээр1 бүлэг нэмсүгэй:
“АРВАНДӨРӨВДҮГЭЭР1 БҮЛЭГ
АРБИТРЫН АЖИЛЛАГААНД ШҮҮХ ОРОЛЦОХ
1601 дүгээр зүйл.Арбитрын ажиллагаанд шүүх оролцох
1601.1.Арбитрын хэлэлцээрийн аль нэг тал, эсхүл арбитр нь Арбитрын тухай
хууль болон энэ хуулийн 1602 , 1603 –д заасан өргөдөл, хүсэлтээ мөн хуульд заасан
харьяаллын дагуу шүүхэд ирүүлнэ.
1601.2.Энэ хуулийн 1601.1–д заасан өргөдөл, хүсэлтэд арбитрын хэлэлцээрийн
талуудын нэр, хаяг, арбитрын ажиллагаа харьяалагдах газар, маргаан шийдвэрлэх
ажиллагаа явуулж байгаа буюу явуулсан арбитр, нэхэмжлэлийн шаардлага, шүүхийн
шийдвэрээр хэрэгжүүлэхээр хүсч байгаа ажиллагааг явуулах үндэслэл, шаардлагын
талаар тусгана.
1601.3.Шүүх хүсэлтийг хүлээн авснаас хойш 14 хоногийн дотор шийдвэр гаргах
бөгөөд шүүх тогтоолдоо, шүүгч захирамждаа хүсэлтийг хангасан болон хангахаас
татгалзсан үндэслэлийг заана.
1602 дугаар зүйл.Арбитрын үндсэн шийдвэрийг хүчингүй
болгуулах тухай өргөдөл
1602.1.Арбитрын хэлэлцээрийн тал нь Арбитрын тухай хуулийн 47 дугаар зүйлд
заасан арбитрын үндсэн шийдвэрийг хүчингүй болгуулах тухай өргөдлөө уг
шийдвэрийг хүлээн авснаас хойш 30 хоногийн дотор шүүхэд гаргаж болно.
1602.2.Энэ хуулийн 1602.1-д заасан өргөдөл гаргагч нь Монгол Улсын хуулийн
дагуу тэмдэгтийн хураамж төлнө.
1602.3.Арбитрын шийдвэрийг хүчингүй болгуулах тухай өргөдлийг бичгээр
үйлдэж, өргөдөл гаргагч буюу түүний хууль ёсны төлөөлөгч гарын үсэг зурна.
1602.4.Өргөдөлд дараах зүйлийг тусгана:
1602.4.1.гарчиг;
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1602.4.2.үндсэн шийдвэр гаргасан арбитрч, арбитрын бүрэлдэхүүний нэр;
1602.4.3.арбитрын ажиллагаанд оролцогч талуудын нэр, оршин
суугаа\байгаа хаяг, утас, факсын дугаар, цахим шуудангийн хаяг;
1602.4.4.арбитрын үндсэн шийдвэр гарсан огноо, газар;
1602.4.5.арбитрын үндсэн шийдвэрийг хүчингүй болгуулах тухай өргөдөл
гаргагч арбитрын үндсэн шийдвэрийг хүлээн авсан огноо;
1602.4.6.арбитрын үндсэн шийдвэрийг хүчингүй болгуулах тухай өргөдөл
гаргагчийн шаардлага, маргаж буй үндэслэл.
1602.5.Энэ
хавсаргана:

хуулийн

1602.4-т

заасан

өргөдөлд

дараах

бичиг

баримтыг

1602.5.1.арбитрын үндсэн шийдвэрийн эх хувь буюу түүний нотариатаар
баталгаажуулсан хуулбар;
1602.5.2.арбитрын хэлэлцээрийн эх хувь буюу түүний нотариатаар
баталгаажуулсан хуулбар;
1602.5.3.Монгол Улсын хууль тогтоомжид заасан хэмжээгээр зохих
журмын дагуу тэмдэгтийн хураамж төлснийг гэрчлэх баримт;
1602.5.4.арбитрын үндсэн шийдвэрийг хүчингүй болгуулах үндэслэлийг
нотлох баримт;
1602.5.5.арбитрын үндсэн шийдвэрийг хүчингүй болгуулах тухай
өргөдөлд гарын үсэг зурсан этгээдийн бүрэн эрхийг нотолсон баримт бичиг буюу
итгэмжлэл.
1602.6.Шүүх энэ зүйлд заасан журмыг зөрчиж гаргасан арбитрын үндсэн
шийдвэрийг хүчингүй болгуулах тухай өргөдлийг өргөдөл гаргагчид буцааж, уг
зөрчлийн талаар мэдэгдэнэ.
1603 дугаар зүйл.Арбитрын үндсэн шийдвэрийг хүчингүй болгуулах
тухай өргөдлийг хянан хэлэлцэх журам
1603.1.Шүүх арбитрын үндсэн шийдвэрийг хүчингүй болгуулах тухай өргөдлийг
хүлээж авснаас хойш энэ хуульд заасан журмын дагуу 30 хоногийн дотор
шийдвэрлэнэ.
1603.2.Шүүх нь хуралдаанд бэлтгэх явцад арбитрын хэлэлцээрийн талуудын
хүсэлтээр арбитрын хэргийн материалыг энэ хуульд заасан журмаар гаргуулан авч
болно.
1603.3.Шүүх хуралдаан болох цаг, газрыг арбитрын маргаанд оролцогч
талуудад мэдэгдэнэ. Уг мэдэгдлийг хүлээн авсан этгээд шүүх хуралдаанд ирээгүй нь
шүүх хуралдааныг үргэлжүүлэхэд саад болохгүй.
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1603.4.Шүүх хуралдааны үед Арбитрын тухай хуулийн 47.2-т заасан арбитрын
үндсэн шийдвэрийг хүчингүй болгох үндэслэл байгаа эсэхийг талуудын өргөдлийн
шаардлага болон татгалзлалаа үндэслэж шүүхэд гаргаж өгсөн нотлох баримтыг
шинжлэх замаар тогтооно.
1604 дугаар зүйл.Арбитрын үндсэн шийдвэрийг хүчингүй болгуулах тухай
өргөдлийг хэлэлцсэн тухай шүүхийн тогтоол
1604.1. Арбитрын үндсэн шийдвэрийг хүчингүй болгуулах тухай маргааныг
хянан хэлэлцсэнээр шүүх арбитрын үндсэн шийдвэрийг хэвээр үлдээх, эсхүл бүхэлд
нь буюу хэсэгчлэн хүчингүй болгох тухай тогтоол гаргана.
1604.2.Энэ хуулийн 1604.1-д заасан магадлалд хуульд зааснаас гадна дор
дурдсан зүйлийг тусгана:
1604.2.1.маргаж буй шийдвэрийн тухай мэдээлэл, түүнийг гаргасан газар;
1604.2.2.маргаж буй шийдвэрийг гаргасан арбитрч буюу арбитрын
бүрэлдэхүүн;
1604.2.3.арбитрын хэлэлцээрийн талуудын нэр;
1604.2.4.шүүхээс гаргаж буй шийдвэрийн үндэслэл;
1604.2.5.арбитрын үндсэн шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн, эсхүл бүхэлд нь
буюу хэсэгчлэн хүчингүй болгож, өргөдөл гаргагчийн шаардлагыг бүхэлд нь буюу
хэсэгчлэн татгалзсан тухай заалт.
1604.3.Энэ зүйлд заасан тогтоол эцсийн шийдвэр байна.”
2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Арбитрын тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/
хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.
Гарын үсэг
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Төсөл
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2016 оны ... дугаар
сарын ....-ны өдөр

Улаанбаатар
хот

ХУУЛЬЧИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД
НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
1 дүгээр зүйл.Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлд
доор дурдсан агуулгатай 24.3 дахь хэсэг нэмсүгэй.
“24.3.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол хуульч Арбитрын тухай хууль буюу
арбитрын дүрмийн дагуу арбитрчаар ажиллаж болно.”
2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Арбитрын тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/
хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.
Гарын үсэг
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ГАЗРЫН ТОСНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ
ОРУУЛАХ ТУХАЙ
1 дүгээр зүйл.Газрын тосны тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.1 дэх хэсгийн
“тохиолдолд гомдлоо ” гэснийг “бол гомдлоо арбитрын хэлэлцээртэй бол арбитрын
журмаар, бусад тохиолдолд” гэж өөрчилсүгэй.
2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Арбитрын тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/
хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.
Гарын үсэг
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ГАЗРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
1 дүгээр зүйл.Газрын тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.1.4 дэх заалтын
“маргааныг” гэсний дараа “арбитрын хэлэлцээртэй бол арбитрын журмаар, бусад
тохиолдолд” гэж нэмсүгэй.
2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Арбитрын тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/
хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.
Гарын үсэг
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ГАЗРЫН ХЭВЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
1 дүгээр зүйл.Газрын хэвлийн тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн
“маргааныг” гэсний дараа “арбитрын хэлэлцээртэй бол арбитрын журмаар, бусад
тохиолдолд” гэж нэмсүгэй.
2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Арбитрын тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/
хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.
Гарын үсэг
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сарын ....-ны өдөр
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ГЭРЭЭТ ХАРУУЛ ХАМГААЛАЛТЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД
НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
1 дүгээр зүйл.Гэрээт харуул хамгаалалтын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4
дэх хэсгийн “маргааныг ” гэсний дараа “арбитрын хэлэлцээртэй бол арбитрын
журмаар, бусад тохиолдолд” гэж нэмсүгэй.
2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Арбитрын тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/
хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.
Гарын үсэг
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МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2016 оны ... дугаар
сарын ....-ны өдөр

Улаанбаатар
хот
КОНЦЕССИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД
ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Концессийн тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.4 дэх хэсгийн
“хуульд заасан аргаар болон” гэснийг “арбитрын хэлэлцээртэй бол арбитрын
журмаар, бусад тохиолдолд” гэж өөрчилсүгэй.
2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Арбитрын тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/
хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.
Гарын үсэг
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ТҮГЭЭМЭЛ ТАРХАЦТАЙ АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД
НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
1 дүгээр зүйл.Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хуулийн 42 дугаар
зүйлийн 42.1 дэх хэсгийн “маргааныг” гэсний дараа “арбитрын хэлэлцээртэй бол
арбитрын журмаар, бусад тохиолдолд” гэж нэмсүгэй.
2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Арбитрын тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/
хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.
Гарын үсэг
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ЭД ХӨРӨНГӨ ӨМЧЛӨХ ЭРХ, ТҮҮНТЭЙ ХОЛБООТОЙ ЭД ХӨРӨНГИЙН БУСАД
ЭРХИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД
НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
1 дүгээр зүйл.Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад
эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.4 дэх хэсгийн
“маргааныг” гэсний дараа “арбитрын хэлэлцээртэй бол арбитрын журмаар, бусад
тохиолдолд” гэж нэмсүгэй.
2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Арбитрын тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/
хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.
Гарын үсэг

11

Төсөл
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
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сарын ....-ны өдөр

Улаанбаатар
хот

УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ
ОРУУЛАХ ТУХАЙ
1 дүгээр зүйл.Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн
8.1.2 дахь заалтын “нэхэмжлэлийн үнийн дүнгийн 0.05 хувиар” гэснийг “100 000
төгрөг” гэж өөрчилсүгэй.
2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Арбитрын тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/
хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.
Гарын үсэг
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БАНК, ЭРХ БҮХИЙ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН МӨНГӨН ХАДГАЛАМЖ,
ТӨЛБӨР ТООЦОО, ЗЭЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬД
ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
1 дүгээр зүйл.Банк, эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж, төлбөр
тооцоо, зээлийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 8 дахь хэсгийн
“шүүхээр” гэснийг “шүүх, арбитрын хэлэлцээртэй бол арбитрын журмаараар” гэж
өөрчилсүгэй.
2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Арбитрын тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/
хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

Гарын үсэг
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Төсөл
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2016 оны ... дугаар
сарын ....-ны өдөр

Улаанбаатар
хот

ВАЛЮТЫН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД
ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
1 дүгээр зүйл.Валютын зохицуулалтын тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 6
дахь хэсгийн “шүүхээр” гэснийг “шүүх, арбитрын хэлэлцээртэй бол арбитраар” гэж
өөрчилсүгэй.
2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Арбитрын тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/
хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

Гарын үсэг
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Төсөл
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2016 оны ... дугаар
сарын ....-ны өдөр

Улаанбаатар
хот
ВЕКСЕЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД
НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Векселийн тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1 дэх хэсгийн
“шүүх” гэсний дараа “ арбитр”, 18.2 дахь хэсгийн “маргааныг” гэсний дараа “шүүх,
арбитрын хэлэлцээртэй бол арбитрын журмаар” гэж тус тус нэмсүгэй.
2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Арбитрын тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/
хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.
Гарын үсэг
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Төсөл
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2016 оны ... дугаар
сарын ....-ны өдөр

Улаанбаатар
хот
ИРГЭНИЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ
ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Иргэний хуулийн 421 дүгээр зүйлийн 421.2 дахь хэсгийн “Цахим
хэлбэрээр” гэснийг “Хуульд өөрөөр заагаагүй бол цахим хэлбэрээр” гэж, 106 дугаар
зүйлийн 106.3 дахь хэсгийн “шүүхэд” гэснийг “шүүх, арбитрын хэлэлцээртэй бол
арбитрын журмаарт” гэж, 193 дугаар зүйлийн 193.2 дахь хэсгийн “шүүхээр” гэснийг
“шүүх, арбитрын хэлэлцээртэй бол арбитрын журмаараар” гэж, 211 дүгээр зүйлийн
211.1 дэх хэсгийн “шүүхийн” гэснийг “шүүх, арбитрын” гэж тус тус өөрчилсүгэй.
3 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Арбитрын тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/
хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.
Гарын үсэг
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Төсөл
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2016 оны ... дугаар
сарын ....-ны өдөр

Улаанбаатар
хот

ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
1 дүгээр зүйл.Эрүүгийн хуулийн 253 дугаар зүйлийн 253.1 дэх хэсэгт
“оролцогчид” гэсний дараа “арбитрын ажиллагааны талууд” гэж, “шүүгч” гэсний дараа
“, арбитрч” гэж, 254 дүгээр зүйлийн 254.1 дэх хэсгийн “болон” гэсний дараа “ арбитр,”
гэж, 265 дугаар зүйлийн 265.1 дэх хэсгийн “албан тушаалтан” гэсний дараа
“арбитрч” гэж, 266 дугаар зүйлийн 266.1 дэх хэсгийн “албан тушаалтан” гэсний
дараа “арбитрч” гэж тус тус нэмсүгэй.
2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Арбитрын тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ хүчин
төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

Гарын үсэг
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Төсөл
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2016 оны ... дугаар
сарын ....-ны өдөр

Улаанбаатар
хот

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬД
ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
1 дүгээр зүйл.Эрчим хүчний тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийг доор дурдсанаар
өөрчлөн найруулсугай:
“35 дугаар зүйл.Маргаан шийдвэрлэх
35.1.Арбитрын хэлэлцээртэй бол тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн хооронд
болон тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, хэрэглэгчийн хооронд үүссэн маргааныг арбитр
шийдвэрлэнэ.
35.2.Энэ хуулийн 35.1-д зааснаас бусад тохиолдолд Зохицуулах хороо, аймаг,
нийслэлийн зохицуулах зөвлөл нь өөрийн эрх мэдэлд хамаарах асуудлаар тусгай
зөвшөөрөл эзэмшигчдийн хооронд болон тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, хэрэглэгчийн
хооронд үүссэн маргааныг шийдвэрлэнэ.
35.3.Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, хэрэглэгч нь энэ хуулийн 35.2-т дурдсан эрх
бүхий байгууллага, ажилтны гаргасан шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл уг шийдвэрийг
хүлээн авснаас хойш 10 хоногийн дотор шүүхэд гомдол гаргаж болно.”
2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Арбитрын тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/
хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.
Гарын үсэг
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Төсөл
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2016 оны ... дугаар
сарын ....-ны өдөр

Улаанбаатар
хот

ХОТ СУУРИНЫ УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН АШИГЛАЛТЫН
ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
1 дүгээр зүйл.Хос суурины ус хангамж,ариутгах татуургын ашиглалтын тухай
хуулийн 22 дугаар зүйлийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулсугай:
“22 дугаар зүйл.Маргаан шийдвэрлэх
22.1.Арбитрын хэлэлцээртэй бол тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн хооронд
болон тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, хэрэглэгчийн хооронд үүссэн маргааныг арбитр
шийдвэрлэнэ.
22.2.Энэ хуулийн 22.1-д зааснаас бусад тохиолдолд тусгай зөвшөөрөл
эзэмшигчдийн хооронд болон хангагч, хэрэглэгчийн хооронд үүссэн маргааныг
зохицуулах Зохицуулах зөвлөл шийдвэрлэнэ.
22.3.Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, хэрэглэгч нь энэ хуулийн 22.2-т дурдсан
шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл уг шийдвэрийг хүлээн авснаас хойш 10 хоногийн дотор
шүүхэд гомдол гаргаж болно.”
2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Арбитрын тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/
хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.
Гарын үсэг
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Төсөл
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2016 оны ... дугаар
сарын ....-ны өдөр

Улаанбаатар
хот

ХАРИЛЦАА, ХОЛБООНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ,
ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
1 дүгээр зүйл.Харилцаа холбооны тухай хуулийн 31 дүгээрзүйлийг дор
дурдсанаар өөрчлөн найруулсугай:
“31 дүгээр зүйл.Маргаан шийдвэрлэх
31.1.Арбитрын хэлэлцээртэй бол тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн хооронд
болон тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, хэрэглэгчийн хооронд үүссэн маргааныг арбитр
шийдвэрлэнэ.
31.2.Энэ хуулийн 31.1-д зааснаас бусад тохиолдолд тусгай зөвшөөрөл
эзэмшигчдийн хооронд болон тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, хэрэглэгчийн хооронд
үүссэн маргааныг зохицуулах Зохицуулах хороо, салбар зөвлөл шийдвэрлэнэ.
31.3.Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, хэрэглэгч нь энэ хуулийн 31.2-т дурдсан эрх
бүхий байгууллага, ажилтны гаргасаншийдвэрийг эс зөвшөөрвөл уг шийдвэрийг
хүлээн авснаас хойш 10 хоногийн дотор шүүхэд гомдол гаргаж болно.”
2 дугаар зүйл.Харилцаа холбооны тухай хуулийн 9.1.12-ын “тусгай зөвшөөрөл
эзэмшигч” гэсний өмнө “тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн хооjонд болон” гэж нэмсүгэй.
3 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Арбитрын тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/
хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.
Гарын үсэг
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Төсөл
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2016 оны ... дугаар
сарын ....-ны өдөр

Улаанбаатар
хот

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД
НЭМЭЛТ, ОРУУЛАХ ТУХАЙ
1 дүгээр зүйл.Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуульд доор дурдсан агуулгатай
881 дүгээр зүйл нэмсүгэй:
“881 дүгээр зүйл.Маргааныг арбитр шийдвэрлэх
881.1.Арбитрын хэлэлцээртэй бол зохицуулалттай этгээд, үнэт цаас гаргагч,
хөрөнгө оруулагч, харилцагчийн хооронд гарсан маргааныг арбитр шийдвэрлэнэ.
881.2.Энэ хуулийн 881.1-д зааснаар маргааныг арбитр шийдвэрлэх тохиолдолд
энэ хуулийн 88 дугаар зүйл хамаарахгүй.”
2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Арбитрын тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/
хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.
Гарын үсэг
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Төсөл
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2016 оны ... дугаар
сарын ....-ны өдөр

Улаанбаатар
хот

ДААТГАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
1 дүгээр зүйл.Даатгалын тухай хуульд доор дурдсан агуулгатай зүйл нэмсүгэй:
“821 дүгээр зүйл.Маргааныг арбитр шийдвэрлэх
821.1.Арбитрын хэлэлцээртэй бол даатгалын үйл ажиллагаатай холбогдон
гарсан маргааныг арбитр шийдвэрлэнэ.
821.2.Энэ хуулийн 821.1-д зааснаар маргааныг арбитр шийдвэрлэх тохиолдолд
энэ хуулийн 82 дугаар зүйл хамаарахгүй.”
2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Арбитрын тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/
хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.
Гарын үсэг
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Төсөл
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2016 оны ... дугаар
сарын ....-ны өдөр

Улаанбаатар
хот

ДААТГАЛЫН МЭРГЭЖЛИЙН ОРОЛЦОГЧИЙН ТУХАЙ
ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
1 дүгээр зүйл.Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хуульд доор дурдсан
агуулгатай зүйл нэмсүгэй:
“441 дүгээр зүйл.Маргааныг арбитр шийдвэрлэх
441.1.Арбитрын хэлэлцээртэй бол даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл
ажиллагаатай холбогдон гарсан маргааныг арбитр шийдвэрлэнэ.
441.2.Энэ хуулийн 441.1-д зааснаар маргааныг арбитр шийдвэрлэх тохиолдолд
энэ хуулийн 44 дүгээр зүйл хамаарахгүй.”
2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Арбитрын тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/
хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.
Гарын үсэг
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Төсөл
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2016 оны ... дугаар
сарын ....-ны өдөр

Улаанбаатар
хот
АРБИТРЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ
ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл. 2003 оны 5 сарын 9-ний өдөр баталсан Арбитрын тухай хуулийг
хүчингүй болсонд тооцсугай.
2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Арбитрын тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/
хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.
Гарын үсэг

24

