
Чөлөөт худалдааны бүсийн бизнес эрхлэгчийн маргааныг олон 

хувилбараар шийдвэрлэх механизм

Илтгэгч Лю Жюн, ахлах түншлэгч（Шанхайн Жиньтяньчэн өмгөөлөгчийн газар）



Төв：Шанхай

Салбар：17 газар

Шанхайн шүүгч：625хүн

Улс даяар буй нийт шүүгч：1252 хүн

Байгуулагдсан огноо：1999 он
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• Маргаан шийдвэрлэх тогтолцоо

• Чөлөөт худалдааны бүсийн арбитрын практик

• Хятад Африкийн нэгдсэн арбитрын төв
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• Маргаан шийдвэрлэх тогтолцоо
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Арбитрын хэлцэл

Арбитрын баримтлах хууль

Арбитрын шүүхийн бүрэлдэхүүн

Арбитрын шүүхийн эрх үүрэг

Арбитрын шийдвэр гаргах



Шүүхээр шийдвэрлүүлэх Арбитр

Нэхэмжлэл гаргах Арбитраар шийдвэрлүүлэх

Нээлттэй Нууц хамгаалах

Давж заалдах шатны шүүх Анхны бөгөөд сүүлчийн шийдвэр

Хуульчийн төлбөр төлөхгүй Хуульчийн төлбөр төлж болно

Хяналтын шатны шүүх Шийдвэрийг хэрэгжүүлэхгүй эсвэл 

буцаах эрсдэл

Шүүхээс гарсан шийдвэр нь зөвхөн 

тухайн улсдаа хүчин төгөлдөр 

мөрдөгдөнө

Хилийн чанад дахь хамгаалж эсвэл 

гүйцэтгэж болно

Тогтсон процесс Чөлөөтэй заан чиглүүлэх

Хэргийг хүлээн авснаас 6 өдрийн дотор Шүүх хурал зохион байгуулснаас 6 

сарын дараа
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2001 оноос 2015 он хүртэл Хятадын арбитрын байгууллагын 

хүлээн авсан хэргийн байдал
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1958 оны Нью-Йоркийн Гадаадын арбитрын

байгууллагын шийдвэрийг хүлээн зөвшөөрөх ба

биелүүлэх тухай” конвенци

1/Харилцан адил байх зарчмын үндсэн дээр

зөвхөн уг конвенцид нэгдэн орсон хэлэлцэн

тохирогч нөгөө улсын нутаг дэвсгэрт гаргасан

арбитрын байгууллагын шийдвэрийг хүлээн

зөвшөөрч, биелүүлэхэд эл конвенцийн заалтыг

даган мөрдөнө.



裁定承认与执行
40

仲裁协议不成立
或无效 8

当事人未获指派
仲裁员或仲裁程
序的通知、仲裁
程序违反仲裁规
则或仲裁地法律
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部分超裁而被
部分拒绝承认
和执行 2

仲裁事项不具
有可仲裁性 1

违反中国公共
政策 1

Хүлээн зөвшөөрсөн 

болон гүйцэтгэх шийдвэр 

гаргасан 40

Арбитр үүсэхгүй 

болон хүчингүй 8

Зарим хэсэг 

хэтэрсэнээс хүлээн 

зөвшөөрөх болон 

гүйцэтгэх боломжгүй 

хэсэг 2

Хятадын олон 

нийтийн эрх ашгийг 

зөрчсөн 1

Арбитр үүсгэх 

арбитрын шинж 

чанаргүй 1

Тухайн этгээд арбитрын шүүгч 

аваагүй эсвэл арбитрын 

шүүхийн процессын мэдэгдэл 

хүлээн аваагүй, арбитрын 

процесс арбитрын дүрэм зөрчсөн 

эсвэл тухайн газрын хуулийг 

зөрчсөн 12



• Чөлөөт худалдааны бүсийн арбитрын    

тухай
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1. Арбитрын шүүх байгуулсан нь

2. Гадаадын арбитрын байгууллага ирж

суурьшсан нь

3. Чөлөөт худалдааны бүс хоорондын

хамтын ажиллагаа
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1. Арбитрын шүүхийг 
байгуулсан нь
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Хятадын（Шанхай） чөлөөт худалдааны туршилтын бүсийн арбитрын шүүх

2013 оны 10 сард Шанхайн ОУ-ын эдийн засаг худалдааны арбитрын хорооноос（Шанхайн

ОУ-ын арбитрын төв） Хятадын（Шанхай） чөлөөт худалдааны туршилтын бүсийн

арбитрын шүүхийг байгуулсан.
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Шанхай Чөлөөт худалдааны туршилтын бүсийн арбитрын дүрмээс

онцлох зүйлс

 Шанхайн чөлөөт худалдааны бүсэд шинээр “Яаралтай үеийн арбитрын шүүх”

тогтолцоог бий болгосон

Арбитрын шүүгчийн нээлттэй ажлын байр бий болгосон

 “Арбитр болон эвлэрүүлэн зуучлах” тогтолцоог бий болгосон

“Жижиг маргааны процессыг” нэмж бий болгосон

 Арбитрын тогтолцоог илүү нарийвчлалтай болгосон

 “Гэрчийг арбитрын үйл ажиллагаанд татан оруулах” тогтолцоог илүү нарийвчилсан

 Арбитрын явц дахь нотолгооны тогтолцоог чангаруулсан

“Найрсаг арбитр” тогтолцоог оруулж ирсэн
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2. Гадны арбитрын байгууллага
байгуулагдсан нь
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2015.11

HKIAC

2016.03

SIAC

2016.06

ICC
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ОУ-ын гол арбитрын байгууллагууд：

1. Лондонгийн ОУ-ын арбитрын шүүх（London Court of International Arbitration，товчоорLCIA）

2. Америкийн арбитрын холбоо（American Arbitration Association，товчоор AAA）

3. Стокгольмын худалдааны арбитрын шүүх（Arbitration Institute of Stockholm Chamber of Commerce，

товчоор SCC арбитрын шүүх）

4. Сингапурын ОУ-ын арбитрын төв（Singapore International Arbitration Centre，товчоорSIAC）

5. ОУ-ын худалдааны ОУ-ын арбитрын шүүх（The ICC International Court of Arbitration，товчоор ICC）

6. Хонгконгийн ОУ-ын арбитрын шүүх（Hong Kong International Arbitration Center, товчоор HKIAC）
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3. Чөлөөт худалдааны бүс 
хоорондын хамтын ажиллагаа
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Хятадын чөлөөт худалдааны бүсийн арбитрын хамтын ажиллагааны холбоо
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Шанхайн ОУ-ын арбитрын төв

Шэнжиний ОУ-ын арбитрын төв

Тяньжиний арбитрын хороо

Жэнхайн арбитрын хороо

Фүжөү арбитрын хороо

Наньша ОУ-ын арбитрын төв
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• Хятад Африкийн нэгдсэн арбитрын төв
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“Хятад Африкийн нэгдсэн маргаан шийдвэрлэх тогтолцоог бий 

болгох хамтын ажиллагааны гэрээний тухай”
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Загвар заалт（Хятад Африкийн нэгдсэн арбитрын Шанхай дахь төв）：
Уг гэрээтэй холбоотой эсвэл уг гэрээнээс үүсэлтэй маргааныг Шанхайн ОУ-ын эдийн

засаг худалдааны арбитрын хороонд /Шанхайн ОУ-ын арбитрын төвд мэдүүлж

шийдвэрлүүлэх ба арбитрын шүүх үйл ажиллагаа Хятад Африкийн нэгдсэн арбитрын

Шанхай дахь төвд болно.

Хятад Африкийн нэгдсэн арбитрын Шанхай дахь төв болон Хятад Африкийн арбитрын

Йоханнесбург дахь төвийн загвар заалт：
Уг гэрээтэй холбоотой эсвэл уг гэрээнээс үүсэлтэй маргааны аль ч тал сонгож болно：
○Хятад Африкийн нэгдсэн арбитрын Шанхай дахь төв 

○Хятад Африкийн арбитрын Йоханнесбург дахь төв

Уг байгууллагын арбитрын дүрмээр арбитрын шүүхийг явуулах ба шийдвэр хуулийн

хүчин төгөлдөр байна.

*Дээр дурьдсан арбитрын шүүх байгууллагуудаас зөв тэмдэг тавьж сонгох байдлаар

маргаан шийдвэрлүүлэх байгууллагаа тэмдэглэнэ.



Анхаарал хандуулсанд баярлалаа！

John.liu@allbrightlaw.com
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