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ГЭР БҮЛИЙН 
ХҮЧИРХИЙЛЭЛТЭЙ 

ТЭМЦЭХ ТУХАЙ 
ХУУЛЬ  

                                      

46.1.Энэ хуулийг 

зөрчсөн албан 

тушаалтны үйлдэл нь 

гэмт хэргийн шинжгүй 

бол Төрийн албаны 

тухай хуульд заасан 

хариуцлага хүлээлгэнэ. 

 

46.2.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, 

хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл 

Зөрчлийн тухай хуульд заасан 

хариуцлага хүлээлгэнэ. 

 

46.3.Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй 

тэмцэх тухай хууль зөрчигчид торгууль 

оногдуулсан нь тухайн зөрчлийг арилгах, 

зөрчлийн улмаас бусдад учруулсан 

хохирлыг нөхөн төлөх хариуцлагаас 

чөлөөлөх үндэслэл болохгүй. 

ХУУЛИЙН 

ХАРИУЦЛАГА  
Говь-Угтаал 

сум хамтарсан 

баг  

44 дүгээр зүйл. Зан үйлд нөлөөлөх сургалт  

44.1.Гэр бүлийн зөрчилдөөнтэй асуудлыг хүч 

хэрэглэхгүйгээр шийдвэрлэхэд чиглэсэн зан үйлд 

нөлөөлөх сургалт нь албадан болон сайн дурын 

хэлбэртэй байна. 

44.2.Зан үйлд нөлөөлөх сайн дурын сургалтыг 

энэ чиглэлээр магадлан итгэмжлэгдсэн төрийн бус 

байгууллага хэрэгжүүлж болно. 

44.3.Зан үйлд нөлөөлөх сайн дурын сургалтын 

хөтөлбөр, журмыг хууль зүйн, нийгмийн хамгааллын, 

эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын 

гишүүд хамтран батална. 

44.4.Зан үйлд нөлөөлөх албадан сургалтыг 

хорих ял шийтгүүлсэн этгээдэд шүүхийн шийдвэр 

гүйцэтгэх байгууллага, баривчлах, албадан сургалтад 

хамруулах шийтгэл хүлээсэн этгээдэд шүүхийн шийдвэр 

гүйцэтгэх, цагдаагийн байгууллага зохион байгуулна. 

ХУУЛИЙН ЗОРИЛГО  

Энэ хуулийн зорилт нь гэр бүлийн хүчирхийллийг илрүүлэх, таслан 

зогсоох, хохирогч, түүний гэр бүлийн бусад гишүүний амь нас, 

эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хамгаалах, үйлчилгээ үзүүлэх, 

урьдчилан сэргийлэх тогтолцоо, үйл ажиллагааны эрх зүйн 

үндсийг тогтооход оршино.  



 

39 дүгээр зүйл. Эрх зүйн туслалцаа  

39.1.Хохирогчид үзүүлэх эрх зүйн туслалцаа 
дараахь хэлбэртэй байна: 

39.1.1.эрх зүйн зөвлөгөө; 

39.1.2.өмгөөллийн 
үйлчилгээ. 

39.2.Эрх зүйн зөвлөгөөг 
утсаар болон цахим 
хэлбэрээр үзүүлж болно. 

39.3.Хохирогчид 
өмгөөллийн үйлчилгээг 
хуульд заасан журмын 
дагуу үзүүлнэ. 

 

 34 дүгээр зүйл. Аюулгүй байдлын 

хамгаалалт  

34.1.Хохирогчид үзүүлэх аюулгүй 
байдлын хамгаалалтын үйлчилгээ дараахь 
хэлбэртэй байна: 

34.1.1.түр хамгаалан байрлуулах; 

34.1.2.нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх; 

34.1.3.Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай 
хуульд заасан хамгаалалтын арга хэмжээнд 
хамруулах. 

 41 дүгээр зүйл. Хүүхэд хамгааллын 

үйлчилгээ  

4.1.2.Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн 

хүүхэд долоо, түүнээс дээш настай бол хүүхэд 

хамгааллын үйлчилгээг төлөвлөх, 

хэрэгжүүлэхдээ түүний саналыг харгалзана. 

41.3.Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн 

хүүхдэд энэ хуулийн 35 дугаар зүйлд заасан түр 

хамгаалан байрлуулах үйлчилгээ, энэ хуулийн 

36 дугаар зүйлд заасан нэг цэгийн үйлчилгээ 

үзүүлсэн, эсхүл энэ хуулийн 30.1-д заасан арга 

хэмжээ авсан бол суурь боловсролын 

үйлчилгээнд тасралтгүй хамруулах арга хэмжээ 

авна 

 41.4.Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн 

хүүхдийг эцэг, эх, асран хамгаалагч, харгалзан 

дэмжигчээс нь тусгаарлан нэг цэгийн 

үйлчилгээнд хамруулах, түр хамгаалан 

байрлуулах тохиолдолд насанд хүрсэн 

этгээдээс тусад нь байрлуулн 

 

 

 

 

6 дугаар зүйл. Гэр бүлийн хүчирхийллийн 

хэлбэр  

 

6.1.1.бие махбодын хүчирхийлэл; 
6.1.2.сэтгэл санааны хүчирхийлэл; 
6.1.3.эдийн засгийн хүчирхийлэл; 
6.1.4.бэлгийн хүчирхийлэл. 

ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИЛХИЙЛЭЛТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ ХУУЛИАС 

40 дүгээр зүйл. Нийгмийн халамжийн 
үйлчилгээ  

40.1.Хохирогчид үзүүлэх нийгмийн 

халамжийн үйлчилгээ Нийгмийн 

халамжийн тухай хуулийн 18.1-д заасан 

төрөлтэй байна. 

40.2.Хохирогчид нийгмийн 

халамжийн үйлчилгээ үзүүлэх журмыг 

нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн 

Засгийн газрын гишүүн батална. 

7 дугаар зүйл. Гэр бүлийн хүчирхийлэл 
үйлдэхийг хориглох  

7.1.Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой 
мэдээлэл өгсөн этгээд гэрч, хохирогчид 
туслалцаа, дэмжлэг үзүүлсэн этгээд, энэ хуульд 
заасан үүргээ гүйцэтгэж байгаа албан тушаалтан, 
ажилтныг айлган сүрдүүлэх, заналхийлэх, мөрдөн 
мөшгих, дарамт, шахалт үзүүлэх, буруутгах, үйл 
ажиллагаанд нь саад учруулахыг хориглоно. 

7.2.Гэр бүлийн хүчирхийллийг 
сурталчилсан, хохирогчийн амь нас, эрүүл мэнд, 
аюулгүй байдал, хувийн нууц, нэр төрд халдсан 
мэдээ, мэдээлэл, зар сурталчилгааг хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслээр болон бусад хэлбэрээр 
түгээхийг хориглоно. 

7.3.Хохирогчийг хуульд заасан эрхээ 
эдлэхэд түүний шашин шүтлэг, соёл, зан заншлын 
хэм хэмжээтэй холбогдуулан аливаа хязгаарлалт 
тогтоохыг хориглоно. 


