Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгчийн ажиллах журам

2004 оны 2 дугаар сарын 25-ны өдөр Улаанбаатар хот
Дугаар 48

Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад

1. “Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгчийн ажиллах журам”-ыг

2. Засгийн газрын 2003 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн 117

а/ 1 дүгээр заалт, 9 дүгээр заалтын З, 14 дүгээр заалтын 2,

б/ 9 дүгээр заалтын 2, 4, 6, 9, 10, 12-ыг дор дурдсанаар

хавсралт ёсоор баталсугай

дугаар тогтоолоор баталсан “Га

3-т “үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэл

өөрчлөн найруулсугай:

“2/ төрөөс хувьчилсан газар, орон сууц болон бусад эд хөрөнгө

4/ шүүхийн шийдвэрийн үндсэн дээр эд хөрөнгө өмчлөгч,

эрхийн улсын бүртгэлийн тухай

өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрхий

эзэмшигч, ашиглагч өөрчлөгдсөнийг бү

6/ эд хөрөнгө өмчлөх эрхийг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэж

гэрчилгээ олгох журмыг батлах, эд
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9/ эд хөрөнгө өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрхийн хувийн хэрэг

10/ эд хөрөнгө өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрхийн улсын

нээх, бүртгэлийн мэдээллийн сан б

бүртгэлийн үйл ажиллагааны талаархи у

12/ улсын бүртгэгч болон эд хөрөнгө өмчлөх, эзэмших, ашиглах

в/ 9 дүгээр заалтын 1, 8-ын “үл хөдлөх”, 14 дүгээр заалтын

эрхийн улсын бүртгэлийн хувийн

7-гийн “болон үл хөдлөх эд хөрөнгий

3. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Дүрэм, журам шинэчлэн

батлах тухай” Засгийн газрын

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Н.ЭНХБАЯР

Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга

Засгийн

Ө.ЭНХТҮВШИН

газрын 2004 оны 48 дугаар тогтоолын хавсралт

ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН

УЛСЫН БҮРТГЭГЧИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1. Эд хөрөнгийн эрхийн улсын ерөнхий бүртгэгч, эд хөрөнгийн
эрхийн улсын бүртгэгч (ц
2. Ерөнхий бүртгэгч, улсын бүртгэгч нь үйл ажиллагаандаа
Иргэний хууль, Эд хөрөнгө ө
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З. Ерөнхий бүртгэгч, улсын бүртгэгч нь үйл ажиллагаандаа
хуулийг дээдлэх, төрийн алб
4. Ерөнхий бүртгэгч, улсын бүртгэгч нь Эд хөрөнгө өмчлөх эрх,
түүнтэй холбоотой эд хө
5. Ерөнхий бүртгэгч нь “эрхийн улсын ерөнхий бүртгэгч” гэсэн
бичвэр, хувийн дугаар бү
6. Улсын бүртгэгч нь эрхийн улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаанд
хэрэглэгдэх эрхийн улс

Хоёр. Ерөнхий бүртгэгч, улсын бүртгэгчийн эрхлэх үйл
ажиллагаа
7. Ерөнхий бүртгэгч дараахь үйл ажиллагаа эрхэлнэ:
1/эрхийн улсын бүртгэлийн
албыг мэргэжлийн удирдлагаар хангаж, өдөр тутмын үйл
2/Эд хөрөнгө өмчлөх эрх,
түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн улсын бүртгэ
3/эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн
улсын бүртгэлийн архив, мэдээллийн санг бүрдүүлж, архи
4/эрхийн улсын бүртгэлийн үйл
ажиллагаанд дотоод хяналтыг зохион байгуулж хэрэг
5/эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн
улсын бүртгэлийн гэрчилгээ (цаашид “гэрчилгээ” гэх)-ний
6/шүүхийн шийдвэрээр хүчингүй
болгосон болон үрэгдүүлсэн, гээгдүүлсэн гэрчилгээг
7/Эд хөрөнгө өмчлөх эрх,
түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн улсын бүртгэ
8/тухайн эд хөрөнгийн анхны
өмчлөгч болон барьцаалсан, түрээслэсэн, худалдаж, ар
9/шаардлагатай тохиолдолд эд
хөрөнгийн маргаан болон эрхийн улсын бүртгэлтэй хо
10/эрхийн улсын бүртгэлийн
талаархи улсын нэгдсэн дүн мэдээг гаргаж, холбогдох га
11/эрхийн улсын бүртгэлийн
асуудлаар болон улсын бүртгэгчийн үйл ажиллагаатай х
8. Улсын бүртгэгч дараахь үйл ажиллагаа эрхэлнэ:
1/иргэн, хуулийн этгээдийн эд
хөрөнгө өмчлөх эрх үүсэх тухай нотлох баримтуудыг эр
2/эд хөрөнгө өмчлөх эрхийг
баталгаажуулахтай холбогдсон өмчлөгч өөрчлөгдөх, хамт
3/эрхийн улсын бүртгэлд
бүртгүүлж баталгаажуулсан эд хөрөнгө худалдах, бэлэглэх,
4/эрхийн улсын бүртгэлийн
мэдүүлэг (цаашид “мэдүүлэг” гэх)-ийг хүлээн авч, эрх зүйн

5/эрхийн улсын бүртгэлийн
талаархи аливаа бүртгэлийг хийхдээ ямар үйлчилгээ хийлгэх гэ
6/эрхийн улсын бүртгэлийн
хувийн хэрэг (цаашид “хувийн хэрэг” гэх)-ийг нээн хөтөлж,
7/эд хөрөнгө өмчлөх, эзэмших,
барьцаалах, ашиглах эрхтэй холбоотой гэрээ хэлцэл, ө
8/анхны бүртгэлийг хийхдээ
өмчлөгчийн өөрийнх нь гаргасан өргөдөлд эд хөрөнгийн
9/иргэн, хуулийн этгээдийн
өөрийнх нь хөрөнгөөр баригдсан нийтийн орон сууцны ба
10/газар өмчлөх эрхийг
баталгаажуулж, эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэхдээ газрын нэ
11/нотлох баримтад эд
хөрөнгийн 4 талаас нь бүрэн харуулсан фото зургийг заавал х
12/нотлох баримтад эд
хөрөнгийн план зургийг заавал хавсаргах бөгөөд план зурагт
13/эд хөрөнгө өмчлөх эрх нь
нэг этгээдээс нөгөөд шилжсэн тохиолдолд эхний өмчлөгч
14/эд хөрөнгийн өмчлөгч
өөрчлөгдөх бүртгэл хийх бүрт шинэ өмчлөгчдийн иргэний үн
15/Эд хөрөнгө өмчлөх эрх,
түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн улсын бүртг
16/эрхийн улсын бүртгэлтэй
холбогдож ирүүлсэн болон явуулсан албан бичиг, өргөдө
17/эрхийн улсын бүртгэлийн
мэдээллийг боловсруулан цахим санд оруулах;
18/архиваас хувийн хэргийг
хүлээн авч, тухайн ажлын өдөрт багтаан архивт буцаан х
19/мэдүүлэг гаргагчийн
мэдүүлгийг буцаахдаа бүртгэхээс татгалзсан үндэслэл, тайлб
20/эрхийн улсын бүртгэлд
бүртгэж баталгаажуулсан гэрээ, хэлцэл, гэрчилгээ, лавлаг
21/эрхийн улсын бүртгэлийн
мэдээ болон гэрчилгээний зарцуулалтын тайланг сар бүр
22/өөрийн гүйцэтгэсэн эрхийн
улсын бүртгэлтэй холбоотой шүүх хуралдаанд оролцох
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23/аливаа эрхийн улсын
бүртгэлийн талаархи хувийн хэргийн бичилт, лавлагаа, гэрчи
24/эрхийн улсын бүртгэлийн хувийн
хэрэгт холбогдох бичилтүүдийг тухай бүр нь хар

Гурав. Ерөнхий болон улсын бүртгэгчийн эрх, үүрэг
9. Ерөнхий бүртгэгч нь Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй

холбоотой эд хөрөнгийн бусад эр

1/улсын бүртгэгчид үүрэг
даалгавар өгч, биелэлтэд нь хяналт тавих;
2/архиваас хувийн хэргийг
татан үзэж, шалгах, хяналт тавьж, холбогдох арга хэмжээ
3/улсын бүртгэгчийн үйл
ажиллагааг шалгах, дүгнэх болон холбогдох бусад арга хэмж
10. Ерөнхий бүртгэгч нь дараахь үүрэг хүлээнэ:
1/нотлох баримт хуурамчаар
бүрдүүлсэн болон эрх бүхий этгээд албан тушаалаа ашиг
2/өөрийн гаргасан шийдвэр
болон эрхийн улсын бүртгэлийн үйл ажиллагааны талаар
3/хууль тогтоомжид заасан
бусад үүрэг.
11. Улсын бүртгэгч нь дараахь эрх эдэлнэ:
1/нотлох баримт бичиг дутуу
гэж үзвэл мэдүүлэг гаргагчаас нэмэлт материал шаарда
2/эд хөрөнгө өмчлөх, эзэмших,
ашиглах эрхийг нотлох баримт бичгийн талаар эргэлзэ
3/удирдлагын зүгээс нотлох
баримт дутуу, хууль бус бүртгэл хийхийг үүрэг болгох, ша
4/биеийн байцаалт, эсхүл
итгэмжлэлгүй хүнд эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоот
5/хууль тогтоомжид заасан бусад эрх.
12. Улсын бүртгэгч нь дараахь үүрэг
хүлээнэ:
1/мэдүүлэг гаргагч мэдүүлгийг үнэн зөв, гүйцэд
бөглөсөн эсэхийг шалгах;
2/нотлох баримтын бүрдэл гүйцэд, үнэн зөв эсэхэд
дүгнэлт өгч, эрхийн улсын бүртгэл
3/тэмдэгтийн хураамж, үйлчилгээний хөлсийг зохих
журмын дагуу бүрэн гүйцэд төлүү
4/мэдүүлэгт хавсаргасан баримт бичгийг хүлээн авсан
огнооны дарааллаар дугаарла
5/зөвхөн өөрийн хариуцах хувийн хэргийг архиваас
авах;
6/өөрийн буруутай үйлдлээс гэрчилгээ буруу бичигдэж
хүчингүй болбол түүний үнийг
7/өөрийн хариуцан бүртгэсэн бүртгэлийн хувийн
хэргийн нотлох баримтын бүрдэл бол
8/эрхийн улсын бүртгэлтэй холбоотой хувь хүн,
хуулийн этгээдийн нууцыг хадгалах;
9/хууль тогтоомжид заасан бусад үүрэг.
13. Эрхийн улсын бүртгэгчийн үйл
ажиллагаанд дараахь зүйлийг хориглоно:
1/хүлээж авсан мэдүүлэг, түүнд хавсрагдах нотлох
баримтыг дарагдуулах, алга болго
2/анхны бүртгэлийг хийхдээ зөвхөн анхны өмчлөгчийг
бүртгэсний дараа дараагийн өм
3/үйлчлүүлэгчдийг чирэгдүүлэх, хүнд суртал гаргах,
тэдэнд хууль бус шаардлага тави
4/өөрийн гүйцэтгэх бүртгэлийн үйл ажиллагаанд
хамааралгүй хувийн хэргийг архиваа
5/үүрэгт ажлаа гүйцэтгэсний төлөө шан харамж авах;
6/хувийн хэрэгт засвар хийх, хүлээж авсан мэдүүлгээс
гадуур нотлох баримт нэмэх, ха
7/нотлох баримтыг хуурамчаар үйлдэхэд оролцох, энэ
талаар заавар зөвлөгөө өгөх;
8/лавлагаа, мэдээллийг нотлох баримтаас зөрүүтэйгээр
хуурамчаар гаргаж өгөх, хуви
9/улсын бүртгэгчийн хувийн дугаар бүхий бусдын
тэмдгийг ашиглах;
10/эрхийн улсын бүртгэлийн дугаарыг давхардуулан
олгох, тухайлбал нэг эд хөрөнгөд
11/эрхийн улсын бүртгэлд өмнө нь бүртгэгдсэн эд
хөрөнгийг хууль бусаар дахин бүрт
12/эрхийн улсын бүртгэлд хөдөлгөөн хийх эрхийг
түдгэлзүүлсэн тухай ерөнхий бүртгэ
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