Монгол улсын гэр бүлийн тухай хуулийн зарим зүйл заалтыг тайлбарлах тухай

ÃÓÐÀÂ. ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÄÝÝÄ Ø¯¯ÕÈÉÍ ÒÎÃÒÎÎË 2002 оны 3 дугаар
Дугаар 71
Улаанбаатар хот сарын 18-ны єдєр
Монгол Улсын Гэр бїлийн тухай хуулийн зарим зїйл, заалтыг нэг мєр ойлгох, зєв
хэрэглэх явдлыг хангах зорилгоор Монгол Улсын Їндсэн хуулийн 50 дугаар зїйлийн
1 дэх хэсгийн 4 дїгээр заалт, Шїїхийн тухай хуулийн 24 дїгээр зїйлийн 6 дахь
хэсгийн 6 дахь заалтыг удирдлага болгон Монгол Улсын Дээд шїїхээс ТОГТООХ нь:
1. Хуулийн 9.1.1-д заасан “Ємнєх гэрлэлт хїчинтэй байгаа бол” гэдэгт гэрлэгчдийн аль
нэг нь ємнє нь єєр бусадтай гэрлээд захиргааны журмаар болон шїїхээр уг гэрлэлтээ
цуцлуулаагїй байхыг ойлгох бєгєєд харин гэрлэгчдээс хэн нэг нь шїїхийн шийдвэрээр
сураггїй болсноор тооцогдсон эсхїл нас барсныг зарласан бол энэ ойлголтод хамаарахгїй
болохыг заасугай.
2. Хуулийн 9.1.3-т заасан “Тєрєл садангийн хїмїїс хоорондоо гэрлэх” гэдгийг
гэрлэгчдийн тєрєл, садангийн хїмїїсийн хоорондын холбоо бус зєвхєн гэрлэгч хоёр
этгээдийн тєрєл, садан эсэхэд хамааралтай болохыг ойлговол зохино.
3. Хуулийн 9.1.4-т заасан “Харгалзан дэмжигч, дэмжїїлэгч хоёр гэрлэх” бол гэдэгт
тэдгээр нь оршин суугаа сум, дїїргийн Засаг даргын шийдвэрээр харгалзан дэмжигчээр
тогтоогдсон байх бєгєєд, харин дээрх эрх бїхий этгээдийн шийдвэр дуусгавар болсон
тохиолдолд хамаарахгїй болно.
4. Хуулийн 9.1.6-д заасан “гэрлэгчдийн хэн нэг нь, эсхїл хоёулаа удамших хандлагатай
сэтгэцийн архаг євчтэй” эсэх талаар маргаантай тохиолдолд Иргэний бїртгэлийн
байгууллага болон сонирхогч этгээдийн хїсэлтээр шїїх тухайн этгээдийн сэтгэцийн євчтэй
эсэх, уул сэтгэцийн євчин нь удамших хандлагатай эсэхийг тогтоолгохоор мэргэжлийн
шинжээч нарыг томилж, дїгнэлт гаргуулж байвал зохино.
5. Хуулийн 10.2 дахь хэсгийн “материалын болон сэтгэл санааны хохирлоо буруутай
этгээдээс гаргуулах тэгш эрхтэй ” гэдгийг гэрлэгчдийн хэн аль нь нэгнийхээ эд хєрєнгийн
хавчигдмал болон сэтгэл санааны дарамттай байдалд байлгах, хїчирхийлэх, нэр тєр,
алдар хїндийг гутаах, нэгнийхээ хуваарьт болон дундаа хэсгээр ємчлєх эд хєрєнгийг дур
мэдэн захиран зарцуулах, устгах, гэмтээх, эрїїл мэндийг сарниулах зэргээр хохирол
учруулбал Иргэний 1994 оны хуулийн 377 дугаар зїйлийн 1 дїгээр заалтын Иргэний 2002
оны хуулийн 497 дугаар зїйлийн 1 дїгээр заалт дагуу гэм хорыг бїрэн хариуцаж , арилгах
їїрэгтэй тул хохирсон тал хохиролыг арилгуулахыг шаардах эрхтэй гэж ойлгоно.
6. Хуулийн 10.3, 10.4 дэх хэсэгт заасан “угийн бичгийг” Монгол Улсын Засгийн газрын
1997 оны 1 дїгээр сарын 8-ны єдрийн 17 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Угийн бичиг
хєтлєх ” журмын дагуу хєтєлнє. Угийн бичигт тухайн хїний мэдэх євєг дээдсээсээ эхлэн
єєрийн хїїхэд хїртэлх ясан болон цусан тєрлийн ураг садан хїмїїсийг тус бїрээр нь
тодорхой бичнэ. Гэр бїл бологчид єєр єєрсдийн угийн бичгийг бїрдїїлэн хєтєлж, їр
хїїхдїїддээ уламжлуулан дамжуулж єгнє.
7. Хуулийн 11.1 дэх хэсгийн “гэрлэгч нас барсан” гэдгийг тухайн этгээдийн нас барсны
гэрчилгээгээр тодорхойлно. “Нас барсан гэж зарласан шїїхийн шийдвэр хїчин тєгєлдєр
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болсон єдрєєс” гэдгийг сураггїй алга болсонд тооцогдсоноос хойш, эсхїл амь їрэгдэж
болох аюултай нєхцєл байдалд алга болсноос хойш нэг жилийн турш амьд байгаа эсэх нь
мэдэгдэхгїй байгаа иргэнийг сонирхогч этгээдийн хїсэлтээр “нас барсан” гэж зарласан
шїїхийн шийдвэр Иргэний хэрэг шїїхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 124 дїгээр зїйл
Иргэний хэрэг шїїхэд хянан шийдвэрлэх тухай 2002 оны хуулийн 120 дугаар зїйл-ийн
дагуу хїчин тєгєлдєр болсныг хэлнэ. Оршин суугаа газраасаа алга болсноос хойш 2
жилийн хугацаанд хаана байгаа нь мэдэгдэхгїй сураг чимээгїй болсон иргэнийг
сонирхогч этгээдийн хїсэлтээр “сураггїй алга болсонд тооцсон ” шїїхийн шийдвэрийг энэ
хэсэгт нэгэн адил хамааруулан ойлговол зохино. Дээрх їндэслэлээр гэрлэлтийг
дуусгавар болсонд тооцуулах єргєдлєє сонирхогч этгээд Иргэний бїртгэлийн тухай
хуулийн 14 дїгээр зїйлд заасны дагуу оршин суугаа газрынхаа сум, дїїргийн Засаг даргын
Тамгын газарт гаргана.
8. Хуулийн 12.2 дахь хэсгийн “Эхнэр нь жирэмсэн буюу хїїхэд нь нэг нас хїрээгїй, эсхїл
хариуцагч хїндээр євчилсєн тохиолдолд гэрлэлт цуцлахыг хориглоно.” гэсэн заалт нь
гэрлэлт цуцлах їед єєрийн эрхийг бїрэн хамгаалж чадахгїй, эрїїл мэндийн болон санхїї,
ахуй амьдралын хувьд зайлшгїй эхнэр буюу нєхрийн тусламж дэмжлэг шаардлагатай
байгаа гэрлэгчийн болон хїїхдийн эрх ашгийг хамгаалсан заалт тул энэ хэсэгт заагдсан
нєхцєл байгаа тохиолдолд гэрлэлтийг цуцалж болохгїй. Тухайн тохиолдолд шїїх Иргэний
хэрэг шїїхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 134 дїгээр зїйлийн 3 дахь хэсэгт зааснаар
гэрлэлт гэрлэлт цуцлахыг татгалзсан шийдвэр гаргана. Иргэний хэрэг шїїхэд хянан
шийдвэрлэх тухай 2002 оны хуулийн 132 дугаар зїйлийн дагуу нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгїй
болгоно. Гэрлэлт цуцлахыг хориглосон шалтгаан арилсаны дараа гэрлэлт цуцлуулах
талаар шїїхэд дахин нэхэмжлэл гаргаж болно. “Хариуцагч хїндээр євчилсєн” гэдэг
ойлголтонд гэрлэлт цуцлуулах тухай хэрэг хянан шийдвэрлэх їед хариуцагч хєдєлмєрийн
чадвараа алдах, эмнэлэгт хэвтэх, хэвтрийн дэглэм зайлшгїй сахих шаардлагатай байх,
мэс засалд орох, эмчийн хяналтан доор тууштай эмчилгээ хийлгэх зэргээр шїїхэд гэрлэлт
цуцлах асуудлыг хэлэлцэхэд єєрийн эрхийг хамгаалах боломж муутай байгаа їеийг
эмнэлгийн байгууллагын тодорхойлолтыг їндэслэж ойлгоно. Євчний хувьд эдгэршгїй,
хугацаагїй тахир дутуугийн группд орсон хэдий ч гэрлэлт цуцлах їед євчин хїндэрсэн
шатандаа биш ердийн явцтай байгаа нєхцлийг їїнд хамааруулахгїй. Харин энэ
тохиолдолд шїїх Гэр бїлийн тухай хуулийн 36, 37 дугаар зїйлїїдийн дагуу гэрлэгчдийн
тэжээн тэтгїїлэх асуудлыг нэг мєр шийдвэрлэж байвал зохино. Хїндээр євчилсєн гэрлэгч
нь хэзээ ч єєрєє гэрлэлтээ цуцлуулахыг шаардах эрхтэй болно.
9. Хуулийн 13.1 дэх хэсгийн Захиргааны журмаар гэрлэлтээ цуцлуулах тухай хїсэлтээ
“Иргэний гэр бїлийн бїртгэлийн байгууллагад гаргана.”гэдэг нь Иргэний бїртгэлийн тухай
хуулийн 14.3 дахь хэсэгт зааснаар гэрлэгчид оршин суугаа газрынхаа сум, дїїргийн Засаг
даргын Тамгын газарт хїсэлт хамтран гаргахыг хэлнэ.
10. Хуулийн 14.1 дэх хэсгийн “иргэний эрх зїйн эрхийн бїрэн чадамжгїй гэж тооцогдсон
этгээд” гэдэгт Иргэний хуулийн 15 дугаар зїйлийн Иргэний 2002 оны хуулийн 18 дугаар
зїйл дагуу сэтгэцийн євчний улмаас єєрийн їйлдлийн учир холбогдлыг ойлгохгїй, єєрийгєє
зєв удирдаж чадахгїй болсны улмаас шїїхийн шийдвэрээр эрхийн бїрэн чадамжгїй гэж
тооцогдож асран хамгаалалт тогтоолгосон этгээдийг хамааруулна.
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11. Мєн зїйлийн 14.2 дах хэсгийн “шїїх шаардлагатай гэж їзвэл” гэдгийг тухайн хэрэг
бїрийн, онцлогоос шалтгаалан гэрлэлтийг зайлшгїй цуцлах онцгой шалтгаан байхгїй,
гэрлэгчдийг эвлэрїїлэх бололцоотой, тэдний болон хїїхдийн эрх ашгийн їїднээс
гэрлэлтийг цуцлахгїй байх нь илїї ач холбогдолтой байх нєхцлїїдийг хэлнэ.
Гурван сар хїртэлх хугацаагаар тїдгэлзїїлэхэд Иргэний хэрэг шїїхэд хянан шийдвэрлэх
тухай хуулийн 74 дїгээр зїйлд Иргэний хэрэг шїїхэд хянан шийдвэрлэх тухай 2002 оны
хуулийн 80 дугаар зїйл зааснаар шїїх тогтоол, шїїгч захирамж гаргана.
“Гэрлэгчдийг эвлэрїїлэх бїх талын арга хэмжээ авна” гэдэгт гэрлэгч тус бїртэй
ганцаарчлан уулзах, зєвлєлгєє єгєх, гэрлэлтийг цуцлуулах болсон шалтгаануудыг
нарийвчлан судалж, їндэслэлтэй эсхийг нь тайлбарлах, шаардлагатай тохиолдолд сэтгэл
судлаач, сурган хїмїїжїїлэгчдийг татан оролцуулах зэрэг гэрлэгчдийг эвлэрїїлэхэд ач
холбогдолтой бїхий л їйл ажиллагааг хэлнэ. Мєн зїйлийн 14.3 дахь хэсгийн “шїїхийн
шийдвэрт” гэснийг “шїїхийн тогтоол, шїїгчийн захирамжинд” гэж ойлговол зохино.
“Гэрлэгчид эвлэрэх боломжгїй бол шїїхийн шийдвэрт заасан хугацаа дуусмагц шїїх
гэрлэлтийг цуцална” гэсэн заалтыг хэрэгжїїлэхдээ шїїх доорхи арга хэмжээг авна.
а/ Шїїх гэрлэгчдийг эвлэрїїлэх хугацаа єгч тїдгэлзїїлсэн тохиолдолд энэ хугацааг дуустал
хавтаст хэргийг архивт шилжїїлэхгїй байна.
б/ хугацаа дууссаны дараа зохигчид шїїхэд дахин хїсэлт гаргасан эсэхээс їл хамааран
шїїх санаачилгаараа хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг шинэчлэн явуулж:
- зохигчид эвлэрсэн бол Иргэний хэрэг шїїхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 134 дїгээр
зїйлийн 2 дугаар хэсгийн/Иргэний хэрэг шїїхэд хянан шийдвэрлэх тухай 2002 оны хуулийн
132.3 дугаар зїйл/ дагуу шїїх эвлэрлийг баталсан тогтоол буюу шїїгч захирамж гарган
хэргийг хэрэгсэхгїй болгож, шийдвэрийн дугаар авна;
- зохигчид эвлэрэх боломжгїй бол гэрлэлтийг цуцлах тухай шийдвэр гаргана;
- зохигчид эвлэрээгїй хэдий ч гэрлэлт цуцлах ноцтой шалтгаан їндэслэл тогтоогдохгїй
бол гэрлэлт цуцлахаас татгалзсан шийдвэр гаргана /зєвхєн Иргэний хэрэг шїїхэд хянан
шийдвэрлэх тухай 1994 оны хуулийн дагуу/. Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг
тїдгэлзїїлэхэд шийдвэрийн нэгэн адил їйлчилдэг бус харин ердийн захирамж, тогтоол
гардаг тул энэ эрхийн актаар хэргийг хааж орхидог буруу практикийг зогсоохыг шїїхїїдэд
анхааруулсугай;
в/ Гэрлэгчид эвлэрч, шїїхээс хэргийг хэрэгсэхгїй болгосон захирамж, тогтоол хїчин
тєгєлдєр байхад гэрлэлт цуцлуулах тухай дахин нэхэмжлэл гарвал шинэ нэхэмжлэл гэж
їзэж, шинээр хэрэг їїсгэн шийдвэрлэнэ. Хэргийг хэрэгсэхгїй болгосон хїчин тєгєлдєр
эрхийн акт байгаа тул нэхэмжлэлийг хїлээн авахаас татгалзах эсэх нь зєвхєн
нэхэмжлэлийн їндэслэл, шалтгаан, шаардлагаас хамаарна. Энэ хэсгийн “гэрлэгчид
эвлэрэх боломжгїй” гэдэгт эхнэр, нєхрийн хэн нэг нь согтууруулах ундаа байнга
хэрэглэдэг, гэр бїл, їр хїїхдийн амьдрал хїмїїжилд муугаар нєлєєлдєг, гэр бїлийн
гишїїдийг хїндэтгэн їзэхгїй, хэрцгийн догшин авирладаг, бэлгийн харьцаа тохирдоггїй, їр
хїїхэдтэй болоогїй, гэрлэгчид гэр бїлээ їргэлжлїїлэх санаачлагагїй, удаан хугацаагаар
тусдаа амьдарсан зэргийг хамааруулж болно. Мєн зїйлийн 14.4 дэх хэсгийн “байнгын
хїчирхийлэл, дарамт” гэдэгт гэрлэгчдийн хэн аль нь нэгнийхээ болон гэр бїлийн
гишїїдийн эрх чєлєєнд халдах, эрїїл мэндийг сарниулах, бие махбодид гэмтэл учруулах,
хардах, сэтгэл санааны хувьд тїгшїїр, айдас тєрїїлэх зэргээр тайван орчинд амьдрах
эрхийг байнга хязгаарласан нєхцєлїїдийг хамааруулан ойлгоно. Мєн зїйлийн 14.5 дахь
хэсэгт “гэрлэгчид хоорондоо тохиролцож болно” гэдгийг сайн дурын їндсэн дээр хїсэл
зоригоо чєлєєтэй илэрхийлж чадсан, бусдын эрхийг хохироогоогїй тохиролцоо гэж
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ойлгоно.Хэн нэгний дарамт шахалтаас болж єєрт хохиролтойгоор хийсэн, эсвэл бага
насны ба насанд хїрээгїй хїїхдїїд болон гэр бїлийн хєдєлмєрийн чадваргїй бусад
гишїїдийн эрх ашгийг хохироосон тохиролцоог шїїх хїлээн авах боломжгїй юм. Мєн
зїйлийн 14.6 дахь хэсэгт заасан хїїхдийн асрамжийн асуудлыг шийдвэрлэхдээ “хїїхдийн
нас” буюу бага насны эсвэл насанд хїрээгїй байдал, цэцэрлэгт хїмїїжиж эсвэл сургуульд
сурч байгаа зэргээс шалтгаалан тухайн насны хїїхдийн онцлогийг шїїх харгалзана.
а/ Шїїх гэрлэгчдийг эвлэрїїлэх хугацаа єгч тїдгэлзїїлсэн тохиолдолд энэ хугацааг дуустал
хавтаст хэргийг архивт шилжїїлэхгїй байна. Мєн “эцэг, эхийн халамж” буюу хїїхдийн
хїмїїжил, эрїїл мэндэд тавих анхаарал, “ахуйн нєхцєл, бололцоо” буюу хїїхдийн єсєж
бойжих орчин, орон сууц, эд хєрєнгийн байдал, “ёс суртахууны байдал” буюу эцэг, эхийн
єєрсдийн хїмїїжил, боловсрол, аливаа муу зуршилтай эсэх, хїїхдийг болон гэр бїлийн
бусад гишїїдийг эд хєрєнгийн болон сэтгэл санааны дарамтанд байлгадаг эсэх, эрх
чєлєєнд халдаж, эрїїл мэндэд гэм хор учруулж байсан эсэхийг шїїх анхаарч хїїхдийн
асрамжийг тогтооно.
Дээрх асуудлыг шийдвэрлэхэд шїїх сурган хїмїїжїїлэгч, сэтгэл судлаач болон єєр нарийн
мэргэжлийн хїмїїсийг татан оролцуулж, дїгнэлт гаргуулж болно.
Эдгээр байдлууд нь хїїхдийн эцэг, эхийн хэнийх нь асрамжинд їлдээх, хэнээс нь тэтгэлэг
гаргуулахыг шийдвэрлэхэд нєлєєлєх ба харин тэтгэлэгийг хуулинд заасан хэмжээнээс
єєрєєр тогтоох їндэслэл болохгїй юм.Энэ хэсэгт заасан хамтран ємчлєх дундын эд
хєрєнгийг хуваах асуудлыг шїїх шийдвэрлэхдээ гэрлэгчдийн хуваарьт болон дундаа
хамтран ємчлєх эд хєрєнгє, тїїнээс гэр бїлийн гишїїнд оногдох хэсгийг тодорхойлох
Иргэний хуулийн 96-99 дїгээр зїйлийн зохицуулалтыг хэрэглэнэ /Иргэний 2002 оны
хуулийн 125-133 дугаар зїйл/.
Гэрлэгчдийн дундаа хамтран ємчлєх эд хєрєнгийг хуваахдаа шїїх хїїхдийн болон
хєдєлмєрийн чадваргїй гэр бїлийн гишїїдийн эрх ашгийг харгалзан їзнэ.
Мєн зїйлийн 14.7 дахь хэсэгт зааснаар “долоо ба тїїнээс дээш насны хїїхдийн саналыг
авахдаа” сурган хїмїїжїїлэгч, эсвэл сэтгэл зїйчийг байлцуулан, тїїний гаргаж буй санал нь
жинхэнэ хїсэл зоригийнх нь илэрхийлэл байж чадаж байгаа эсэхийг анхаарвал
зохино.Энэхїї саналыг шїїх харгалзан їзэх ёстой боловч тэр нь хїїхдийн асрамжийг
тогтоох асуудлыг шийдвэрлэх цорын ганц їндэслэл болохгїй.
Мєн зїйлийн 14.8 дахь хэсгийн “дундын эд хєрєнгєє зїй бусаар ашигласан” гэдэгт
гэрлэгчдийн хэн аль нь нэгнийхээ зєвшєєрєлгїйгээр дундын ємчлєлийн эд хєрєнгийг
бусдад худалдсан, бэлэглэсэн, барьцаалсан гэх мэт, мєн санаатайгаар устгаж, гэмтээх
зэргээр їгїй болгож, захиран зарцуулахыг ойлгоно.Дундын эд хєрєнгєд орох орлого, эд
хєрєнгєє хамтран ємчлєхгїй байх зорилгоор нэгэндээ мэдэгдэхгїйгээр єєрийн болон
бусдын нэр дээр эзэмшиж, ашигласан нєхцєлийг “нуусан” гэдэг ойлголтод хамруулна.
Мєн зїйлийн 14.9 дэх хэсгийн “гэрлэлтийг бїртгэсэн иргэний гэр бїлийн бїртгэлийн
байгууллагад явуулна” гэдгийг Иргэний бїртгэлийн тухай хуулийн 14.2 дахь хэсэгт
заасны дагуу гэрлэгчдийн оршин суугаа газрын, эсхїл гэрлэлтийг бїртгэсэн сум, дїїргийн
Засаг даргын Тамгын газарт хїргїїлнэ гэж ойлгоно.Энэ хуулийн дагуу гэрлэлт цуцалсны
бїртгэлийг гэрлэлтээ цуцлуулсан иргэд єєрсдєє єргєдєл гаргаж, шїїхийн шийдвэр хїчин
тєгєлдєр болсноос хойш дээрх байгууллагаар хийлгїїлэх їїрэгтэй болно.
12.Хуулийн 15.2 дахь хэсэгт заасан “гэрлэлтийг сэргээх” тухай асуудал сураггїй алга
болсонд тооцогдсон ба нас барсан гэж зарлагдаад сїїлд эргэж ирсэн хїний эхнэр буюу
нєхєр єєр хїнтэй гэрлээгїй тохиолдолд хамаарна.Сураггїй алга болсонд тооцсон ба нас
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барсан гэж зарласан тухай шїїхийн шийдвэр хїчингїй болсноор ємнєх гэрлэлтийг
цуцалсан шийдвэр ба шинээр бїртгїїлсэн гэрлэлт хїчингїйд тооцогдохгїй.Тухайн хїний
нєхєр буюу эхнэр шинэ гэрлэлтээ цуцлуулж, хуучин гэрлэлтээ сэргээх хїсэлтэй бол энэ
зїйлд заасан журам їйлчилнэ.
13.Хуулийн 16.1 дэх хэсгийн “гэр бїл болох зорилгогїйгээр гэрлэлт бїртгїїлсэн” гэдгийг
элдэв тэтгэвэр авах, орон сууцны талбай эзэмших, гадаадад зорчих ба оршин суух
зєвшєєрєл авах зэргээр гэрлэгчдийн хэн аль нь гэрлэлтийн баталгааг эдлэх ёсгїй эрхийг
эдлэх, эсхїл хїлээх ёстой їїргээс зайлсхийхийн тулд ашиглах зорилгоор гэрлэлтээ
бїртгїїлснийг ойлгоно. Мєн зїйлийн 16.2 дахь хэсгийг 18 насанд хїрээгїй хэдий ч шїїхийн
шийдвэрээр эрхийн бїрэн чадамжтай гэж зарлагдсан иргэний гэрлэлтийг энэ хуулийн
9.1.2 дахь хэсэгт заасан їндэслэлээр хїчин тєгєлдєр бус гэж тооцохгїй гэж ойлговол
зохино.
14.Хуулийн 17.2 дахь хэсгийн “гэрлэгчдийн эд хєрєнгийн гэрээ” гэдгийг гэрлэгчид гэр бїл
болохдоо хуваарьт болон дундаа хамтран ємчлєх эд хєрєнгийн эзэмшил, ашиглалт,
захиран зарцуулалтын талаар хоорондоо байгуулсан гэрээг хэлнэ. Гэрлэгчид эд
хєрєнгийн гэрээг Иргэний хуулийн холбогдох зохицуулалтын дагуу байгуулна./Иргэний
хуулийн 1681 дїгээр зїйл, Иргэний 2002 оны хуулийн 132-133 дугаар зїйл/.
15.Хуулийн 22.1 дэх хэсгийн “иргэний гэр бїлийн бїртгэлийн байгууллага” гэдгийг
Иргэний бїртгэлийн тухай хуулийн 12 дугаар зїйлийн дагуу эцэг, эхийн оршин суугаа,
эсхїл хїїхдийн тєрсєн сум, дїїргийн Засаг даргын Тамгын газрын иргэний бїртгэл
хариуцсан алба гэж ойлгоно.
16.Хуулийн 23.2 дахь хэсгийн “эцэг, эхийг тогтооход хариуцагч хїїхдийн эцэг, эхтэй эр,
эмийн харилцаатай байсныг нотлох баримт, эмнэлгийн шинжилгээ, бусад баримтыг
їндэслэнэ” гэснийг шїїх хэрэглэхдээ хїїхдийн биологийн эцэг, эх нь хэн болохыг тогтоох
ажиллагааг хийнэ гэдгийг анхаарах шаардлагатай юм.Хїїхдийн эцэг, эх нь хамтын
амьдралтай, цаашид гэр бїл болох зорилготой байсан эсэх нь эцэг, эхийг тогтооход
зайлшгїй шаардлагатай нотлох баримт биш бєгєєд эдгээр байдал нь хариуцагч хїїхдийн
эцэг, эхтэй эр, эмийн харьцаатай байсныг нотлох баримтуудын нэгэн хэсэг байж болно.
17.Хуулийн 24 дїгээр зїйлийн “нэр” гэдэгт хїїхдийн єєрийн нэр “эцгийн буюу эхийн нэр”
гэдэгт эцгийн буюу эхийн нэр харьяалахын тийн ялгалд, “овог” гэдэгт эцгийн буюу ясан
тєрлийг баримталсан ба Засгийн газрын 1997 оны 1 дїгээр сарын 8-ны єдрийн 17 дугаар
тогтоолоор батлагдсан “Ургийн бичиг хєтлєх” журмын дагуу тогтоосон овгийг хэлнэ.
Жишээлбэл: Боржигон Дашдоржийн Нацагдорж, Хатгин Цэндийн Дамдинсїрэн. Хїїхдэд
нэр, овог єгєх, хїїхэд, эцэг, эхийн нэр овогтой холбогдсон маргааныг шїїх онцгой
ажиллагааны журмаар хянан хэлэлцэж шийдвэрлэнэ.
18.Хуулийн 26.5 дахь хэсэгт заасан ”эцэг, эх їїргээ хэрэгжїїлэх журам”-ыг тогтоохдоо шїїх
эцэг, эхийн зїгээс хїїхдийн асран хамгаалалт, хїмїїжилд тавих анхаарал, боломж, хїсэлт
зэргийг харгалзан эцэг, эх тус бїрт ногдох їїргїїдийг нэг бїрчлэн тодорхой зааж болно.
Энэ нь зєвхєн хїїхдийн тэтгэлэгийг тогтоосноор хязгаарлагдахгїй. Тухайлбал, хїїхдийг
сургууль, цэцэрлэгт хїргэж єгєх, авах, гэрийн даалгаврыг хийлгэх, хувцас авах, амралт
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чєлєєт цагийг єнгєрїїлэх, эмчилгээ, сургалт, амралтын зардлыг хариуцах, секц, дугуйланд
хичээллїїлэх гэх мэт маргаан тус бїрийн онцлогоос шалтгаалан дээрх їїргїїдийг шїїх
хуваарилан журамлаж болно.
19.Мєн зїйлийн 26.6 дахь хэсгийн “хїлээсэн їїргээ хэрэгжїїлэхэд нь саад учруулахыг
хориглоно” гэдгийг мєн эцэг, эхийн хїїхдээ хїмїїжїїлэхэд эдлэх хэн алины тэгш эрхийг
хязгаарлаж болохгїй гэж ойлговол зохино.
20.Хуулийн 27, 29, 30, 32 дугаар зїйлїїдэд заасан эцэг, эх байх эрхийг хязгаарлах,
хязгаарласныг хїчингїй болгох, хасах, сэргээх асуудлыг шїїх онцгой ажиллагааны
журмаар хянан хэлэлцэнэ.
21.Хуулийн 28.5 дахь хэсэгт зааснаар хїїхдийг хїїхэд асран хїмїїжїїлэх байгуулагад
шилжїїлсэнтэй холбогдон гарсан хохирлыг шїїх Иргэний хуулийн гэм хор учруулснаас
їїсэх їїргийн харилцааны зохицуулалтыг баримталж шийдвэрлэнэ.
22.Хуулийн 38.7 дахь хэсэгт зааснаар тэтгэлэгийн хэмжээг багасгахдаа тэтгэлэг авагч уг
хїсэлтийг зєвшєєрсєн эсэхийг харгалзахгїйгээр хоёр талын амьдралын бололцоо болон
тэтгэлэг авагчаас бага орлоготой, тїїнчлэн хууль ёсоор асрамжлах хїний тоо нэмэгдсэн
зэргийг нотлохдоо баг, хорооны болон цалин, тэтгэврийн тодорхойлолтууд, мєн бусад
бичгийн нотолгоонуудыг їндэслэх бєгєєд, харин хєдєлмєрийн чадвараа алдсныг эмнэлэг,
хєдєлмєрийн магадлах товчооны дїгнэлтийг баримтлана.Гэвч энэ їндэслэлээр тэтгэлэг
тєлєгчийг хїїхдийн тэтгэлэгээс бїрэн чєлєєлж болохгїйг тайлбарласугай.
23.Хуулийн 40.1.1, 40.1.2-т заасан “амьжиргааны доод тївшингийн 50 хувь буюу
амьжиргааны доод тївшингийн хэмжээ” гэдгийг шїїхээс зєвхєн нэг хїїхдэд олгох
тэтгэлэгийн хэмжээ гэж ойлговол зохихыг тайлбарласугай.Харин хуулийн 40.2 дахь
хэсэгт заасан “цалин хєлс, тїїнтэй адилтгах орлогын 50 хувиас хэтэрч болохгїй” гэснийг
шїїхээс тэтгэлэг тогтоох хэмжээнд хамааралгїй, шїїхийн шийдвэр биелїїлэх байгууллага
болон ажил олгогч тэтгэгчийн цалин хєлс тїїнтэй адилтгах орлогоос шилжїїлэхдээ
баримтлах заалт болохыг заасугай.Тїїнчлэн хуулийн 40.2 дахь хэсэгт заасан “цалин хєлс
тїїнтэй адилтгах орлогын 50 хувиас хэтэрч болохгїй” гэдгийг энэ хуулийн 40.1.1, 40.1.2-т
зааснаар тогтоосон хїїхдийн тэтгэлэгийн хэмжээ нь тэтгэгчийн цалин хєлсний 50 хувиас
хэтэрч болохгїй гэж ойлгох бєгєєд энэ тухай Шїїхийн шийдвэр биелїїлэх байгууллага
болон ажил олгогчид їїрэг болгосон заалтыг шїїхийн шийдвэртээ оруулж байх нь зїйтэй.
Хуулийн 40.1.2-т заасан “хєдєлмєрийн чадваргїй хїїхэд” гэдэгт насанд хїрсэн боловч
хєдєлмєрийн чадваргїй гэдгийг тогтоосон эмнэлэг, хєдєлмєрийн магадлах товчооны
дїгнэлтийг шїїх їндэслэвэл зохино. Дээрх зїйлїїдэд заасан “бїс нутаг” гэдгийг шїїхийн
шийдвэрт тухайн “тэтгэлэг авагч хїїхдийн оршин суугаа газрын бїс нутгийн” гэдгээр
ерєнхийлєн бичих бєгєєд, мєн тэтгэлэгийн хэмжээг мєнгєн дїнгээр бус харин
амьжиргааны доод тївшингийн хувиар бичиж байвал зохино.
24.Тэтгэлэг тєлєгч, тэтгэлэг авагч нарын хооронд тэжээн тэтгэх гэрээ байгуулаагїй
боловч шїїх хуралдааны бэлтгэл шатанд болон хуралдааны їед энэ хуулийн 41 дїгээр
зїйлд зааснаар тэтгэлэгийг мєнгєн болон эд хєрєнгєєр мєн тодорхой хугацаагаар
авахаар тохирч болно. Ингэхдээ тодорхой хугацаанд тєлєх мєнгєний болон эд хєрєнгийн
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хэмжээг шїїхийн шийдвэрт тодорхой зааж, тєлбєр тєлєгч, авагч нар тэтгэлэгийн хэлбэр,
хугацааг хоорондоо тохиролцоогїй тохиолдолд ялангуяа тэтгэлэгийг эд хєрєнгєєр
тогтооход шїїх тэдгээрийн амьдралын бололцоо, хєрєнгийн байдал, эрхэлж байгаа ажил
зэргийг харгалзан тогтоох бєгєєд нийт тэтгэлэгийн хэмжээ хуульд заасан хэмжээнээс
хэтрэхгїй болохыг заасугай. Энэ хууль хїчин тєгєлдєр болохоос ємнє шїїхээс тогтоосон
хїїхдийн тэтгэлэгийн хэмжээг ихэсгэх, багасгах тухай нэхэмжлэлийг шїїх хїлээн авч,
дараахь байдлаар шийдвэрлэвэл зохино: а/ шїїхийн нэг шийдвэрээр хэд хэдэн тэжээн
тэтгїїлэгчид тэтгэлэг тогтоосон буюу шїїхийн хэд хэдэн шийдвэрээр тэтгэгч хэд хэдэн
тэтгїїлэгчид тэтгэлэг тєлєх явцад тэтгїїлэгч нас барсан, бусдад їрчлэгдсэн, насанд хїрсэн
зэрэг шалтгаанаар тэтгэлэгийг хасах тохиолдолд 1973 оны Гэр бїлийн хуулийн зохих
зїйл, заалтуудыг баримтлан шийдвэрлэвэл зохино; б/ ємнє їйлчилж байсан /1973 оны/
хуулийн 61 дїгээр зїйлийн 4 дэх хэсэгт зааснаар шїїх тэтгэлэгийг биет тєгрєгєєр
тогтоосон нь хїїхдийн хоол хїнс, асаргаанд илтэд хїрэлцэхгїй буюу амьжиргааны доод
тївшингээс хэт бага байгаа тухай тэтгэлэг авагчийн гомдлыг шїїх шинээр гаргасан
нэхэмжлэл гэж їзэн, энэ хуулийн 40 дїгээр зїйлд заасан журмаар шийдвэрлэнэ; в/ ємнє
їйлчилж байсан хуулиар хїїхдийн тэтгэвэр тогтоосон шїїхийн шийдвэр хїчин тєгєлдєр
байгаа бусад нєхцєлд энэхїї хуулиар хїїхдийн тэтгэлэгийг шинэчлэн тогтоолгохыг хїссэн
тэтгэвэр авагчийн нэхэмжлэлийг /хууль буцаан хэрэглэхгїй тухай зарчмыг їндэслэн/ шїїх
Иргэний хэрэг шїїхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 63 дугаар зїйлийн 1 дэх хэсгийн
6-д зааснаар нэхэмжлэлийг хїлээн авахаас татгалзана.
25.Хуулийн 45.1 дэх хэсэгт зааснаар тэтгэлэг тєлєгч, авагч нар тэжээн тэтгэх тухай
гэрээг хийх бєгєєд энэ талаар хуульд заасан журам зєрчигдсєн тохиолдолд шїїх Иргэний
хуулийн гуравдугаар бїлэгт зааснаар хэлцлийг хїчин тєгєлдєр бусад тооцон, тэдний хэн
нэгний хїсэлтээр ердийн журмаар тэтгэлэг тогтоож болохыг заасугай.
26.Хуулийн 48.1 дэх хэсэгт заасан “тэжээн тэтгїїлэгчид” гэдэгт энэ хуулийн 40, 44 дїгээр
зїйлїїдийн хїрээнд багтсан тэтгэлэг авагч этгээдїїдийг хамааруулна. Харин энэ зїйлийн
“Онцгой нєхцєл байдал тохиолдсон” гэдэгт тэжээн тэтгїїлэгч нь Хїїхдийн эрхийг
хамгаалах тухай хуулийн 15 дугаар зїйлийн 2 дахь хэсэгт заасан хїнд нєхцєлд байгаа
болон хїїхдийн болон насанд хїрэгсдийн асрах байгууллага, мєн халамжийн газруудын
асрамжинд байгаа, тїїнчлэн нэн ядуу эсхїл єрхийн нэг хїнд оногдох орлого нь тухайн бїс
нутагт тогтоогдсон амьжиргааны доод тївшингээс бага байгаа зэрэг бусдын санхїїгийн
дэмжлэг зайлшгїй хэрэгтэй байгаа байдлыг ойлговол зохино.
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