
75 дугаар зүйл. Асран 

хүмүүжүүлэх гэрээ 

байгуулж болохгүй хүн  

75.1.Эцэг, эх байх эрхээ 
хязгаарлуулсан, 
хасуулсан буюу 
хязгаарлуулж, хасуулж 
байсан, асран 
хүмүүжүүлж байсан буюу 
үрчлэн авсан хүүхдээ 
өөрийн буруугаас буцаан 
өгсөн, шүүхийн 
шийдвэрээр иргэний эрх 
зүйн эрхийн бүрэн 
чадамжгүй буюу 
хязгаарлагдмал 
чадамжтай гэж 
тооцогдсон, согтууруулах 
ундаа, мансууруулах 
бодис байнга хэрэглэдэг, 
эрүүгийн хэрэгт удаа 
дараа шийтгүүлж байсан 
болон хорих ял эдэлж 
байгаа хүнтэй асран 
хүмүүжүүлэх гэрээ 
байгуулахыг хориглоно.  

ГЭР БҮЛИЙН 

ТУХАЙ ХУУЛЬ  
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26 дугаар зүйл. Хүүхдээ хүмүүжүүлэх эрх, үүрэг  

26.2.1.хүүхдээ эрүүл чийрэг өсгөн бойжуулах, 

сэтгэхүйн хувьд төлөвшүүлэх; 

26.2.2.хүүхдээ асран хамгаалах, тэжээн тэтгэх; 

26.2.3.хүүхдээ үндэсний ёс заншил, уламжлалаа 

дээдлэх үзлээр хүмүүжүүлэх, түүнд суурь 

боловсрол эзэмшүүлэх, хөдөлмөрийн анхны 

дадлага олгох; 

26.2.4.хүүхдийн эрхийг хамгаалж, үүргээ 

биелүүлэхэд нь туслах. 

26.3.Эцэг, эх нь хүүхдийн эрүүл мэнд, сэтгэхүй, 

ёс суртахууны хүмүүжилд хохирол учруулах, 

хүүхэддээ хэрцгий хандах, эцэг, эх байх эрхээ 

зүй бусаар ашиглахыг хориглоно. 



5 дугаар зүйл. Гэр бүлийн 

эрхийг хамгаалах  

5.1.Шүүх нь Иргэний хэрэг шүүхэд 
хянан шийдвэрлэх тухай хуульд 
заасны дагуу гэр бүлийн эрхийг 
хамгаална. 

5.2.Төрийн захиргааны 
болон нийгмийн 
халамжийн 
байгууллага нь энэ 
хуульд заасны дагуу 
гэр бүлийн эрхийг 
хамгаална. 

 

 
10 дугаар зүйл. 

Гэрлэгчдийн эрх, 

үүрэг  

10.2.Гэрлэгчид нь гэр бүлээ 
төлөвлөх, оршин суух газар, эрхлэх ажил, 
мэргэжлээ чөлөөтэй сонгох, хуваарьт эд 
хөрөнгөтэй байх, дундаа хамтран өмчлөх 
эд хөрөнгөө эзэмших, ашиглах, захиран 
зарцуулах, материалын болон сэтгэл 
санааны хохирлоо буруутай этгээдээс 
гаргуулах тэгш эрхтэй. 

 

10.3.Гэрлэгчид нь бие биедээ үнэнч байх, 
хүүхдээ өсгөн хүмүүжүүлэх, гэр бүлийн 
гишүүд нь бие биеэ халамжлах, 
хүндэтгэх, тэжээн тэтгэх, туслах, гэр бүлд 
шаардагдах эдийн засгийн нөхцөлийг 
бүрдүүлэх, хэн нэгнийхээ эрхийг 
зөрчихгүй, бие биеэ аливаа хэлбэрээр 
хүчирхийлэхгүй байх, угийн бичиг хөтлөх 
үүргийг адил хүлээнэ. 

 

 
4 дүгээр зүйл. 
Гэрлэлт, гэр 
бүлийн 
харилцааны 

зарчим  

4.1.Гэрлэлт нь тэгш 
эрх, сайн дурын 
харилцаан дээр 
үндэслэнэ. 

4.2.Иргэнийг 
гэрлэхэд нь үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө, 
шашин шүтлэгээр ялгаварлан гадуурхахыг 
хориглоно. 

4.3.Гэр бүл нь нийгмийн үндсэн нэгж мөн. 

4.4.Гэр бүл, эх нялхас, хүүхдийн ашиг 
сонирхлыг төр хамгаална. 

4.5.Хүүхдийг гэр бүлийн дотор эрүүл чийрэг 
өсгөн хүмүүжүүлэх, хөгжүүлэх, түүний эрх, ашиг 
сонирхлыг нь нэн тэргүүнд хамгаалахыг 
эрхэмлэнэ. 

4.6.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд өөрөөр 

заагаагүй бол Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр 

байнга оршин суугаа гадаадын иргэн, 

харьяалалгүй хүн гэр бүлийн харилцаанд 

Монгол Улсын иргэнтэй адил тэгш эрх эдэлж, 

үүрэг хүлээнэ. 

Caption describing 
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21.1.Хүүхэд төрснөөр эцэг, эх, 
хүүхдийн хооронд эрх, үүрэг үүснэ. 

21.2.Хүүхдийг үрчлэн авснаар 
эцэг, эх, хүүхдийн хооронд эрх, үүрэг 
үүснэ. 

21.3.Дагавар хүүхэд хойт эцэг, 
хойт эхийн хооронд эцэг, эх, хүүхдийн 
эрх, үүрэг үүснэ 

21.4.Хүүхдийн эцэг, эх нь 
гэрлэлтээ бүртгүүлсэн бол 
гэрлэлтийн гэрчилгээг, гэрлэлтээ 
бүртгүүлээгүй бол хуульд заасны дагуу 
захиргааны буюу шүүхийн журмаар 
эцэг, эхийг тогтоосон эрх бүхий 
байгууллагын шийдвэрийг үндэслэн 
тогтоогдоно. 

21.5.Гэрлэлтээ бүртгүүлээгүй 
хүмүүсийн дундаас төрсөн хүүхэд нь 
гэрлэлтээ бүртгүүлсэн гэр бүлээс 
төрсөн хүүхдийн адил эрх эдэлж, үүрэг 
хүлээнэ. 

21 дүгээр зүйл. Эцэг, 

эх, хүүхдийн хооронд 

эрх, үүрэг үүсэх  

ГОВЬ-УГТААЛ СУМЫН 

ХАМТАРСАН БАГ  


