
 
”Шоронд 23 жил хоригдож буй Чиу Хо-шун нь Тайванийн хамгийн олон 
жил шалгагдаж байгаа хэргийн хамгийн удаан хугацаагаар хоригдож 
байгаа яллагдагч юм. Саяхан түүний өмгөөлөгч уг хэрэг нь “манай орны 
эрх зүйн түүхийг сэвтүүлж байна” гэж мэдэгдэв.

Чиу Хо-шун болон энэ хэрэгт холбогдсон бусад 10 яллагдагчид 
бүгдээрээ эрүү шүүлтэд өртөж хэрэг хүлээсэн бөгөөд анх хоригдсон эхний 
дөрвөн сарын хугацаанд эргэлтээр хэнтэй ч уулзуулаагүй байна. Мөрдөн 
байцаалтын үеэр тэдэнд өмгөөлөгч авах эрхийг нь эдлүүлээгүй байна.

Чиу Хо-шун болон бусад холбогдогчид хэрэг хүлээсэн мэдүүлгээсээ 
буцсан. 1987 онд гарсан хоёр тусдаа хэрэгт тэд эхлээд холбогдон 
Дүүргийн шүүхээр орсон. Тэрхүү хэргүүд нь есөн настай хүү Лу Ченгийг 
хулгайлж, амь насыг нь хөнөөсөн болон Ко Хунг Ю-лангийн амь насыг 
хөнөөсөн гэх хэргүүд байжээ.   

Цагдаагийн мөрдөн байцаалтын үеэр хэрэгт холбогдогсдод хүч 
хэрэглэж, айлган сүрдүүлсэн болохыг Дээд шүүхээс 
тогтоосон. Хэрэг хилсээр хүлээсэн мэдүүлгийг шүүх 
нотлох баримтаас бүрэн хасаагүй бөгөөд мөрдөн 
байцаалтын бичлэгт сэжигтнүүдийг зодож байгаа 
нь илт сонсогдож буй хэсгүүдийг л хассан юм. 
Холбогдогчид өөр өөр байдлаар хэрэг хүлээсэн ба 
гол нотлох баримтууд нь ч зөрүүтэй байжээ.  

Чиу Хо-шун нь дээрэм, хүн хулгайлсан ба хүн 
амины хэргээр 1989 онд цаазаар авахуулах ял 
сонсчээ. Тэрбээр, 12 яллагдагч дотроос цаазаар 
авахуулахаар яллагдсан цорын ганц хүн байв.

Чиу Хо-шуны хэрэг Давж заалдах шүүх болон 
Дээд шүүх хоёрын хооронд 11 удаа шилжиж байсан.
Тайваньд цаазаар авах ял оноосон хэргүүдийг 
Дээд шүүх хянах ёстой байдаг бөгөөд тус шүүх нь 
өмгөөллийн талаас шинээр нотлох баримт гаргаж ирсэн тохиолдолд, 
шаардлагатай гэж үзвэл маргаан ихтэй хэргүүдийг дахин хэлэлцүүлэхээр 
Давж заалдах шүүхэд буцаадаг байна. (хэдэн ч удаа буцаах боломжтой).     

1994 онд Лу Ченгийн хэрэг дээр ажиллаж байсан хоёр прокурор, 
цагдаагийн 10 ажилтaн эрүү шүүлт тулгаж хилсээр хэрэг хүлээлгэснийхээ 
төлөө шийтгүүлж байсан. 2003 онд Цагдаагийн газар цаазаар авахуулах 
ял сонссон өөр нэгэн ялтан цаазаар авахуулахынхаа өмнөхөн өөр нэг 
хүн амины хэрэг үйлдсэн гэдгээ хүлээснийг нуун дарагдуулж, мөрдөн 
байцаалт явуулаагүй гэдгээ хүлээн зөвшөөрчээ.

2009 онд Чиу Хо-шунг болон бусад холбогдогсодын хэргийг Давж 
заалдах шүүх 10 дахь удаагаа дахин хэлэлцэж ял оногдуулсаны дараа 
Дээд шүүхээс уг хэргийг олон үндэслэлээр нотлогдоогүй хэмээн үзсэн 
бөгөөд тэднийг эрүүдэн шүүж дарамт шахалт үзүүлж хэрэг хүлээлгэсэн 
гэжээ.  

Дээд Шүүх түүний хэргийг Давж заалдах шүүхэд 11 дэх удаагаа 
буцаасан ба 2011 оны 5 дугаар сард Давж заалдах шүүх Чиу Хо-шунын 
цаазаар авах ялыг хэвээр үлдээсэн юм. Шүүхээс гаргасан энэ шийдвэрийн 
дараа Чиу Хо-шун: “Би хүн алаагүй. Шүүгчид яагаад намайг гэм буруугүй 
гэдгийг тогтоож зориглохгүй байгаа юм бэ?” гэж хэлжээ. 2011 оны 7 
дугаар сарын 28-ны өдөр Чиу Хо-шун Дээд шүүхэд давж заалдсан боловч 
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давж заалдах шүүхийн шийдвэр хэвээр үлдсэн. 2011 оны 8 дугаар сарын 
25-ны өдөр түүнд хэргийг дахин шүүлгэх онцгой давж заалдах эрх өгөхөөс 
Ерөнхий Прокурор татгалзсан юм. Чиу Хо-шун нь цаазаар авахуулах 
өдрөө хүлээж байна.

 Чиу Хо-шунг цаазаар авах ялын гүйцэтгэлийг эрх зүйн болон 
бусад боломжтой бүхий л аргаар зогсоох;

 Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр зүй бусаар харьцсан 
тухай мэдээллүүдийг нарийвчлан шалгаж, эрүүдэн шүүх 
замаар гаргуулж авсан бүх мэдүүлгүүдийг нотлох баримтнаас 
хасуулах;    

 Чиу Хо-шунгт олон улсын хэм хэмжээнд нийцсэн шударга 
шүүхээр дахин шүүлгэх эрхийг эдлүүлэх;

 Цаазаар авах ялыг халахын тулд зоригтой алхам хийж, 
цаазаар авах бүх ялыг хүчингүй болгох;  

 Олон улсын хэм хэмжээнд нийцүүлэн шударга, хараат бус 
шүүхийн тогтолцоог бий болгох;  

 Цаазаар авах ялаар шийтгүүлсэн бүх ялтанууд өршөөл, 
уучлал хүссэн өргөдөл хүсэлтээ гаргаж, хянуулах 
бодит боломжтой байх талаар гаргасан олон улсын хэм 
хэмжээг мөрдлөг болгох талаар шаардах;

Хууль зүйн яаманд хандан шаардаж захидал бичнэ үү:

Доорхи хаягаар 
захидлаа илгээнэ үү: 
Minister of Justice
Ministry of Justice
No. 130, Sec. 1, Chongqing S. Rd.
Zhongzheng Dist.
Taipei City 100, Taiwan
Email: tyftp@mail.moj.gov.tw

Тайвань нь xэдийгээр НҮБ-ын гишүүн улс биш боловч тус орны Засгийн газaр Иргэний 
болон улс төрийн эрхийн тухай Пактыг 2009 онд соёрхон баталж, энэхүү гэрээний 
заалтуудыг тусгасан хууль баталсан. Шинэчлэн найруулсан Эрүүгийн байцаан шийтгэх 
хуульд (2003 оны) хэрэг хүлээх нь гэм буруутайг нотлох цорын ганц нотлох баримт 
болохгүй гэж заасан. Тус хуулиар мөн эрүүдэн шүүх замаар гаргаж авсан мэдээллийг 
нотлох баримтад тооцохыг хориглосон. Гэвч, тийм замаар гаргаж авсан нотлох баримтыг 
ашигласаар байгаа нь дээрх хэргээс харагдаж байна. Өршөөл, уучлал хүсэх, ялаа 
хөнгөвчлүүлэхээр хандах эрхийг Өршөөлийн Актад заасан байдаг боловч хэрэгжүүлэх 
журам байхгүй. Хоригдлууд уучлал хүсч гаргасан өргөдлийнхээ хариуг авахаас өмнө 
цаазлуулж байсан. 2010 оны 4 дүгээр сард Тайваньд дөрвөн хоригдлыг өмгөөлөгчид нь 
болон гэр бүлийнхэнд нь мэдэгдэлгүйгээр цаазаар авах ялыг гүйцэтгэсэн нь 2005 оноос 
хойш мөрдөгдөж байсан цаазлах ялын гүйцэтгэлийг түр зогсоож байсныг үгүйсгэсэн 
юм. Засгийн газар нь цаазлах ялыг халах зорилготой байдгаа 2000 оноос хойш байнга 
илэрхийлж ирсэн.               

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ОРОЛЦОНО УУ

ADPAN
2011 оны 12 дугаар сар
Индекс: ASA 01/022/2011 Mongolian
www.facebook.com/groups/358635539514/



Девендер Пал Сингх нь (Давиндер Пал Сингх Буллар гэдэг нэрийг бас 
хэрэглэдэг) хуурамч бичиг баримт ашиглан аялж яваад 1995 оны  
1 дүгээр сард Шинэ Дели хотын нисэх онгоцны буудал дээрээс цагдаад 
баривчлагдсан.

Цагдаагийн ажилтнууд Девендер Пал Сингхийг баривчлагдсаныхаа 
дараа тэрбээр 1993 онд Дели хотноо есөн хүний амь насыг хөнөөсөн 
бөмбөг дэлбэлэх үйл ажиллагаанд оролцсоноо хүлээсэн гэж 
тайлбарладаг. Tэрбээр тэрхүү мэдүүлгийг баривчлагдсан даруйдаа, 
өмгөөлөгчгүй байцаагдахдаа өгсөн байдаг.   

Девендер Пал Сингх хожим нь “түүний биед халдаж, ална гэж сүрдүүлж 
(шүүхээс гадуур дур зоргоороо цаазлах), хэдэн хэдэн хоосон цаасан 
дээр гарын үсэг хүчээр зуруулсан” хэмээн мэдүүлж, өмнөх мэдүүлгээсээ 
буцсан. Тэрбээр Дээд шүүхэд хандаж гаргаcан нэхэмжлэлдээ, хэрэг 
хүлээлгэхийн тулд “эрүүдэн шүүж, албадсан” гэжээ.  

Девендер Пал Сингхээс Дээд шүүхэд хандаж гаргасан өргөдөлд, 
түүнийг Анхан шатны шүүх рүү авч явах замдaa хэрэв Шүүхэд хандаж 
[эрүүдэн шүүсэн тухай] ямар нэгэн мэдүүлэг өгвөл түүний амийг 
хороолгохоор Пунжабын Цагдаагийн албанд шилжүүлнэ хэмээн 
сүрдүүлсэн гэжээ.  

Девендер Пал Сингхийг Алан хядах, хорлон 
сүйтгэх ажиллагаанаас урьдчилан сэргийлэх 
1987 оны Хуулиар (АХХСАХ)  шүүсэн. Уг хуулийг 
үндэслэн олон мянган хүнийг дур зоргоороо 
баривчилах, хорих, эрүүдэн шүүх үйл ажиллагаа 
явуулж буйг үндэсний болон хүний эрхийн Олон 
Улсын байгууллагуудын зүгээс ихээхэн шүүмжилсэн 
учир 1995 онд хүчингүй болгосон. Хэдийгээр уг 
хуулийг хүчингүй болгосон боловч, алан хядах үйл 
ажиллагаа явуулсан хэрэгт сэжиглэгдэн, 1996 оноос 
өмнө баривчлагдсан хүмүүсийг шүүн таслахад 
хэрэглэсээр байгаа билээ.  

Девендер Пал Сингхийн эсрэг цорын ганц 
нотлох баримт гэгч нь өмнө өгсөн мэдүүлэг бөгөөд 
түүнээсээ одоо буцсан байдаг. Энэтхэг Улсын 
хуулиар шүүхийн өмнө хэргээ хүлээсэн тохиолдолд л 
нотлох баримтад тооцохыг зөвшөөрдөг. Цагдаагийн 
ажилтны өмнө хэрэг хүлээсэн бол нотлох баримтад 
тооцдоггүй. Харин АХХСАХ -нд цагдаагийн ажилтанд 
хэргээ хүлээсэн бол шүүх ажиллагаанд нотлох баримтад  
тооцохоор заасан.   

Девендер Пал Сингх сайн дураараа хэргийг хүлээсэн эсэхийг шалган 
тогтоох зорилгоор анхан шатны шүүхийн шүүгч шүүх хурлыг удирдан 
явуулсан байнa. Гэтэл анхан шатны шүүхийн шүүгч түүнээс уг мэдүүлгийг 
тэр өдөр авсан нь үнэн үү? гэсэн ганцхан асуултыг л асуужээ. Анхан 
шатны шүүхийн шүүгч тэрхүү мэдүүлгийг судалж ч үзээгүй ба мөн шүүх 
хуралд цагдаагийн албаны ажилтнуудыг байлцахыг зөвшөөрсөн байна.

2001 оны 8 дугаар сард АХХСАХ – ийн тусгай шүүхээр Девендер Пал 
Сингхт алан хядах үйл ажиллагаа явуулсан, бусдын амийг хөнөөхөөр 
хуйвалдсан болон бусад олон хэргийг үйлдсэн гэж цаазаар авах ял 
оноожээ. Ердийн нөхцөлд цаазаар авах ялтай бүх хэргийг Давж заалдах 
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хариу, 2002 оны 3 дугаар сар.

©
 A

m
n

es
ty

 In
te

rn
at

io
n

al



шүүхэд шууд хянуулж болдог ба дараа нь Дээд шүүхэд хандан дахин 
хянуулах боломжтой байдаг ч, АХХСАХ -иар зөвхөн Дээд шүүхэд л давж 
заалдах эрхтэй байдаг ажээ.    

Дээд шүүх түүнд оноосон цаазлах ялыг 2002 оны 3 дугаар сард 
баталгаажуулсан. Харин гурван шүүгчийн нэг нь Девендер Пал Сингхт ял 
шийтгэл оноох нотлох баримт байхгүй, мөн сэжигтэй байдлаар хэргийг 
хүлээлгэсэн нь цаазаар авах ял оноох үндэслэл болох ёсгүй хэмээн үзэж 
түүнийг гэм буруугүйд тооцсон тусгай санал гаргасан байна.  

Хэргийг дахин хянуулахаар гаргасан түүний өргөдлийг 2002 оны 
12 дугаар сард Дээд шүүхийн өмнөх бүрэлдэхүүнтэй шүүгчид 2:1 
харьцаатай олонхийн саналаар шийдэж буцаасан байна. Энэтхэг улсын 
Ерөнхийлөгчид хандаж уучлал хүссэн өргөдөлд 2011 оны 5 дугаар сард 
татгалзсан хариу өгсөн ба харин Ерөнхийлөгч ялаас хэлтрүүлэхгүй тухай 
хариуг удааж өгсний учир 2011 оны 8 дугаар сард Дээд шүүхээс ялыг 
хөнгөрүүлэх тухай өргөдлийг хүлээж авсан байна. 

 

 Девендер Пал Сингхийг цаазаар авах ялын гүйцэтгэлийг 
боломжтой бүхий л аргаар зогсоох;

 Девендер Пал Сингхийг Олон улсын хэм хэмжээнд нийцсэн 
шударга хараат бус шүүхээр дахин шүүх явдлыг хангах;

 Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр зүй бусаар харьцсан 
тухай түүний гаргасан гомдлуудыг нарийвчилан шалгаж, 
эрүүдэн шүүх замаар авсан бүх мэдүүлгүүдийг цаашдын шүүх 
хуралдаанд нотлох баримтаар тооцохгүй байх;

 Цаазаар авах ялыг халахын тулд зоригтой алхам 
хийж, цаазаар авах ялыг хүчингүй болгож, цаазаар 
авах ялыг оноохгүй байх;  

 Олон улсын хэм хэмжээнд нийцсэн шударга шүүхээр 
хэргээ шийдвэрлүүлэх боломжийг олгох зорилгоор 
холбогдох хуулиудад өөрчлөлт оруулах;  

Доорхи хаягаар 
захидлаа илгээнэ үү: 
Prime Minister 
South Block, Raisina Hill
New Delhi 110 001
Fax: +9111 2301 9545
И-мэйл (дамжуулах анкетаар): 
http://pmindia.nic.in/feedback.htm

Амьд явах эрхийг Энэтхэг Улсад Үндсэн хуулиар баталгаажуулсан байдаг. Гэхдээ, зарим гэмт 
хэргүүд, тухайлбал  хүний амь нас хөнөөсөн, хүний амь нас хөнөөхөөр хуйвалдсан, мансууруулах 
бодистой холбоотой хэргүүд болон алан хядлагын эсрэг хуулинд заасан хэргүүдийг үйлдсэн бол 
цаазаар авах ялаар шийтгэдэг.  Энэтхэгийн шүүхүүд цаазаар авах ялыг оноосоор байгаа бөгөөд 
2008 оны эцсийн байдлаар наад тал нь 345 хүн цаазын ял сонсчээ. Цаазаар авах ялыг гүйцэтгэлгүй 
долоон жил завсарласны дараа хамгийн сүүлд 2004 онд гүйцэтгэсэн байна. 1992 оноос хойш ямар 
ч хүн “алан хядлагын эсрэг хуулинд тусгагдсан гэмт хэрэг” үйлдсэн шалтгаанаар цаазлуулаагүй 
бөгөөд харин Девендер Пал Сингхийг оролцуулаад нийт найман хүн энэ хуулийн дагуу цаазаар 
авахуулах эрсдэлд ороод байгаа юм.  

ADPAN
2011 оны 12 дугаар сар
Индекс: ASA 01/022/2011 Mongolian
www.facebook.com/groups/358635539514/

Ерөнхий сайдад хандаж шаардана уу:

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ОРОЛЦОНО УУ



Ёнг Вуй Конг (Ёнг) нь Малайз гаралтай ба 47 грамм героин биедээ авч 
явж байгаад 2007 онд 19 настайдaa Сингапур Улсад баривчлагдсан. Ёнг 
нь сургуулиа эрт орхисон ба мөнгө олохын тулд жижиг гэмт хэргүүдийг 
үйлддэг байсан. 

Сингапур Улсын Мансууруулах бодис хэтрүүлэн хэрэглэх тухай 
хуулийн дагуу, 15 граммаас дээш жинтэй героин биедээ авч яваад 
баригдсан хэн боловч хар тамхины наймаа хийсэн гэм буруутайд 
тооцогдож цаазаар авах ялаар шийтгүүлнэ. Ёнг нь энэхүү хуульд заасан 
гэмт хэргийг няцаах боломжгүй байсан тул Давж заалдах шүүхээр 2008 
онд түүнд цаазаар авах ял ноогдуулжээ. Ялыг хөнгөрүүлэх нөхцөл 
байдлыг харгалзан үзэх боломж тус шүүхэд байгаагүй юм.

Өмгөөлөгчид түүнд оногдуулсан ялын талаар давж заалдах өргөдөл 
гаргасан боловч 2009 оны 4 дүгээр сард Ёнг өөрөө Бурхны шашинтан 
болсон тул буруу хэрэг хийснээ ухаарсан хэмээн уг өргөдлийг татаж авчээ. 
Ёнг Сингапур Улсын Ерөнхийлөгчид хандаж нас 
залуу байгаагаа үндэслэл болгож уучлал үзүүлэхийг 
хүссэн боловч тэрхүү өргөдөлд 2009 оны 11 дүгээр 
сард татгалзсан хариу өгчээ.   

Ёнгийн өмгөөлөгч М. Рави, хар тамхины 
наймааны хэрэгт цаазаар авах ялыг заавал 
ноогдуулах нь Үндсэн хуулийг зөрчиж байна хэмээн 
Ёнгийн цаазаар авах ялыг эсэргүүцэж, мөн уучлалын 
үйл явцыг шүүхээр хянуулахаар давж заалджээ. 
Гэтэл 2010 оны 5 дугаар сард Давж заалдах 
шүүхээc, хар тамхины наймааны хэрэгт цаазаар 
авах ялыг заавал ноогдуулах нь Үндсэн хуулийг 
зөрчихгүй гэсэн шийдвэр гаргасан байна. Энэ нь 
шүүхээр уг асуудлыг 1980 оноос хойш гурав дахь 
удаагаа хүлээж аваагүй тохиолдол болжээ.  

Тус шүүхээс, Сингапурын Үндсэн хуулинд 
амьд явах эрхийг баталгаажуулсан нь хүнлэг бус 
шийтгэлийг, өргөн утгаараа, заавал цаазлах ял 
оноохыг хориглосон гэсэн утгатай биш гэж шийджээ. 
Үүгээрээ, заавал цаазлах ялыг хүнлэг бус шийтгэл 
ба хүний амьд явах эрхийг зөрчиж буй явдал хэмээн 
үзэж хориглодог олон улсын нийтлэг эрх зүйн 
заалтыг зөрчсөн юм.  

М. Равигaac гаргасан уучлалын үйл явцыг шүүхээр хянуулахыг хүссэн 
өргөдөлд, уучлал үзүүлэх эрх мэдэлд Хууль зүйн сайдaac уг хэргийн тухай 
хийсэн мэдээлэл нөлөөлсөн бөгөөд, энэ нь уг хэргийг шударгаар шийдэх 
нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн зарчмыг алдагдуулсан хэмээн мэтгэсэн 
байв. Уг хүсэлтийг Дээд шүүхээс 2010 оны 8 дугаар сард хэрэгсэхгүй 
болгосон. Дээд шүүхийн шийдвэрийг эсэргүүцэн давж заалдсан боловч 
2011 оны 4 дүгээр сард татгалзсан хариу гарч Ёнгийн цаазаар авахуулах 
ялыг хэвээр үлдээсэн юм.      

Ерөнхийлөгч зөвхөн Засгийн газрын гишүүдийн зөвлөсний дагуу 
уучлал үзүүлдэг ба уучлал үзүүлэх шийдвэрийг өөрийн үзэмжээр 
гаргах бололцоо багатай. Сингапур Улс 1965 онд тусгаар тогтносоноос 
хойш ердөө зургаахан удаа л цаазаар авах ялын гүйцэтгэлээс өршөөн 
хэлтрүүлсэн мэдээлэл байна.

ЁНГ ВУЙ КОНГ
СИНГАПУР УЛС

ЦААЗЛАХ ЯЛ ЗААВАЛ 
НООГДУУЛАХ

ГЭМ БУРУУГҮЙД ШУУД 
ТООЦОГДОХ ЭРХЭЭ ЭДЛЭХ 
БОЛОМЖГҮЙ БАЙХT 

“Цаазын ялыг заавал 
оноох ёстой гэдэг нь 
шүүгчдэд өөрийн гэсэн 
санал байхгүй гэсэн үг. 
Зүгээр л нүдээ аниад.... 
цаазал. Тухайн хүний 
ерөнхий дүр зураг болон 
бусад асуудлыг үзэж судлах 
хэрэггүй гэсэн үг”М. Рави, Ёнг Вуй Конгийн өмгөөлөгч 
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 Ёнг Вуй Конг цаазаар авах ялын гүйцэтгэлийг шүүхийн болон 
бусад боломжтой бүхий л аргаар зогсоох;

 Цаазаар авах ялыг халахын тулд зоригтой алхам хийж, 
цаазаар авах ялыг хүчингүй болгож, цаазаар авах ял оноохгүй 
байх;

 Олон улсын хэм хэмжээнд нийцсэн шударга, хараат бус 
шүүхээр шүүлгэх эрхийг баталгаажуулах үүднээс холбогдох 
хуулиуд, ялангуяа гэм буруутайд шууд тооцох тухай хуулиудыг 
өөрчлөх, нэмэлт өөрчлөлт оруулах;  

 Заавал цаазлах ялыг халах;

 Иргэний ба улс төрийн эрхийн тухай олон улсын Пактыг 
соёрхон батлах;

Сингапур Улс нь нэг хүнд оногдох цаазын ялын үзүүлэлтээр 
дэлхийд хамгийн өндөрт ордог орон гэдгээрээ олон жил 
тодорсоор байна. Xарин Засгийн газрын гаргасан тоо 
баримтаас үзэхэд цаазлах ялын гүйцэтгэлийн тоо сүүлийн 
жилүүдэд буурсан байна. Засгийн газраас өгсөн тоо баримтаар 
2007 онд 3, 2008 онд 6, 2009 онд 5 хүн цаазаар авахуулж, 
2010 онд нэг ч цаазын ял гүйцэтгээгүй байна. Доод тал нь 
12 төрлийн гэмт хэрэгт цаазлах ял ноогдуулдаг ба хүний амь 
хөнөөсөн, үймээн cамуун дэгдээсэн, галт зэвсгийн ноцтой 
хэрэг үйлдсэн болон хар тамхи наймаалсан хэрэгт заавал 
цаазлах ял ноогдуулдаг байна. Сингапур Улс нь Иргэний ба 
улс төрийн эрхийн тухай олон улсын Пактад нэгдэн ороогүй 
боловч, олон улсын нийтлэг эрх зүйн дагуу хүний амьд явах 
эрхийг хүндэтгэж, эрүүдэн шүүх ба бусад хэлбэрээр зүй бусаар 
харьцах явдлыг хориглох үүрэгтэй.  

Доорхи хаягаар 
захидлаа илгээнэ үү:
The President
Office of the President
Orchard Road, Istana
Singapore 0922
И-мэйл: s_r_nathan@istana.gov.sg

ADPAN
2011 оны 12 дугаар сар
Индекс: ASA 01/022/2011 Mongolian
www.facebook.com/groups/358635539514/

Ерөнхийлөгчид хандан захидал бичнэ үү:

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ОРОЛЦОНО УУ



Реза Мохаммед Шах Бин Ахмад Шах (Реза Шах) нь 2000 оны 8 дугаар 
сарын 14-ний өдрийн орой Куала Лумпур хотын захад байдаг эзэнгүй 
байранд оршин суугчдын дүүрэгт явж байгаад цагдаад баривчлагдсан. 
Цагдаагийн ажилтнууд түүнийг гялгар уут барьж яваад, өөрийг нь 
дуудмагц хаячихсан гэж мэдээлсэн.  

Цагдаагийнхан гялгар уутыг олсон ба дотор нь 800 грамм каннабис 
байсан. Реза Шах уутан дотор юу байсныг огт мэдээгүй гэдэг ба уут байгаа 
газрыг хүчээр хэлүүлэх гэж цагдаа нар түүнийг зодсон гэж шүүх хурал 
дээр мэдүүлсэн.

Реза Шах баривчлагдсаныхаа дараа Брикфийлдс дүүргийн цагдаагийн 
хэлтэс дээр хоригдож байсан бөгөөд энэхүү цагдаагийн хэлтэс нь эрүүдэн 
шүүх ба бусад байдлаар зүй бусаар харьцаx байдaл 
олон удаа давтагдсанаараа алдартай, тэнд хоригдож 
байсан хүн нас барж байсан түүхтэй газар юм.    

Реза Шаx нь хэргээ шийдүүлэхийг хүлээж хоёр 
жил хоригдсон ба эцэст нь 2002 оны 8 дугаар сард 
шүүх хурлаар орсон байна. Куала Лумпур хотын Дээд 
шүүхээс түүнийг 795.3 грамм каннабис биедээ авч 
явсан тул Аюултай мансууруулах бодисын тухай 1952 
оны хуулийн дагуу гэм буруутай гэж үзсэн.

Тус хуулинд хэн нэгэн хүн аливаа нэгэн аюултай 
мансууруулах бодисыг биедээ авч явсан бол 
“буруугүй гэдэг нь нотлогдоогүй тохиолдолд түүнийг 
уг мансууруулах бодисыг эзэмшигч хэмээн үзнэ” 
гэж заасан байдаг. Уг хуулийн дагуу хэрэв өөрөөр 
нотлогдоогүй бол тэрхүү этгээд уг мансууруулах 
бодисын үндсэн шинжийг мэдэж байсан гэж 
үздэг. Түүнчлэн, уг хуулиар аливаа хүн аюултай 
мансууруулах бодисыг биедээ авч явсан тохиолдолд 
түүнийг уг мансууруулах бодисын наймаа хийcэн гэж 
үзэх ба цаазлах ял заавал ноогдуулдаг.   

Уг хуулиар сэжигтэн этгээдийн гэм буруутайг 
нотлогдох хүртэл, түүний өөрийгээ гэм буруугүйд шууд 
тооцогдох эрхийг нь хасдаг. Олон тооны хар тамхи 
наймаалсан хэргийг шүүгчид шийдэхдээ прокурорын 
тал гэм буруутайг нь маргаангүй олж тогтоосны үндсэн 
дээр бус, харин зөвхөн дээрх хуулинд заасны дагуу 
гэм буруугүйд шууд тооцогдох эрхийг хассан заалт 
дээр тулгуурлан заавал цаазлах ял ноогдуулж байдаг. 

Реза Шахын хэргийн хувьд түүний хэргийг хэлэлцсэн шүүхээс түүнийг 
дээрх хэмжээний мансууруулах бодис биедээ авч явсныг нотолсон учраас 
хуулийн хүрээнд шүүхээс түүнийг гэм буруутайд тооцож, заавал цаазлах 
ял оноохоос өөр сонголт байгаагүй бөгөөд шийдвэр ч ингэж гарсан гэж 
тайлбарладаг. 

2006 онд Путражая дүүргийн Давж заалдах шүүхээс дээрх шүүхийн 
шийдвэрийг хүчингүй болгосон. Уг шүүхээс прокурорын тал Реза 
Шахыг уутанд юу байгааг мэдэж байсан гэдгийг нотолж чадаагүй гэж 
шийдвэрлэжээ. Тус шүүхээс Реза Шахыг хар тамхи наймаалсан хэргээp 
биш, харин хар тамхи биедээ авч явсан хэмээн үзэж 18 жил хорих, 10 удаа 
ташуурдах ял ноогдуулсан байна.   

РЕЗА МОХАММЕД 
ШАХ БИН АХМАД 
ШАХ 
МАЛАЙЗ УЛС

 

ЦААЗЛАХ ЯЛ ЗААВАЛ 
НООГДУУЛАХ

“Малайз Улс цаазаар авах 
ялыг халах цаг болжээ... 
Ямар ч шүүхийн систем 
төгөлдөр бус байдаг. 
Та бид хэн нэгний амийг 
авчихаад байж байтал 
олон жилийн дараа өөр 
хүн тэр гэмт хэргийг 
үйлдсэн нь нотлогдоно. 
Энэ тохиолдолд бид яах 
билээ?”Малайзийн Хууль зүйн сайд Назри Абдул 
Азиз, ‘The Online Citizen’, 2010 оны 8 дугаар 
сарын 31-ний өдөр

ГЭМ БУРУУГҮЙД ШУУД 
ТООЦОГДОХ ЭРХЭЭ ЭДЛЭХ 
БОЛОМЖГҮЙ БАЙХ 
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Прокурорын тал уг шийдвэрийг давж заалдсан ба 2009 оны 1 дүгээр 
сард Холбооны шүүхээс Давж заалдах шатны шүүхийн шийдвэрийг 
хүчингүй болгож, Реза Шахыг хар тамхи наймаалаагүй гэсэн гэм буруугаа 
нотлон харуулж чадаагүй гэж дүгнэсэн. Тус шүүхээс цаазаар авах ялыг 
сэргээн үлдээсэн байна.  

Реза Шах давж заалдах хуулийн бүх шатыг дуусгасан. Тэрбээр 
одоогоор тус Улсын Хаанд хандан түүнд  ноогдуулсан ялыг хөнгөрүүлж 
өгөхийг хүсээд байгаа. Шийдвэр гараагүй хүлээгдэж байна.  

 

 	Реза Шаxын цаазаар авах ялын гүйцэтгэлийг шүүхийн болон 
бусад боломжтой бүхий л аргаар зогсоох;

	Цаазаар авах ялыг халахын тулд зоригтой алхам хийж, 
цаазаар авах ялыг хүчингүй болгон, цаазаар авах ялыг 
оноохгүй байх;

	Олон улсын хэм хэмжээнд нийцсэн шударга, хараат бус 
шүүхээр шүүлгэх үүднээс холбогдох хуулиуд, ялангуяа 
гэм буруутайд шууд тооцох тухай хуулиудыг хүчингүй 
болгох;  

	Заавал цаазлах ялыг халах;

	Иргэний ба улс төрийн эрхийн тухай олон улсын Пактыг 
соёрхон батлах;

Доорхи хаягаар 
захидлаа илгээнэ үү:
King and Supreme Head  
of State
Istana Negara
50500 Kuala Lumpur
Malaysia
И-мэйл: Гадаад Харилцааны 
Яамаар дамжуулж  
(anifah@kln.gov.my)

Малайз Улсын Дотоод хэргийн сайд 2011 оны 4 дүгээр сард мэдэгдэл 
хийхдээ, 1960 оноос хойш 441 хүнийг цаазаар авсан ба 2011 оны 2 
дугаар сарын байдлаар 696 хоригдол цаазлах ялын гүйцэтгэлийг хүлээж 
байгаа гэжээ. Цаазлах ял авсан хүмүүсийн ихэнх хувь нь Аюултай 
мансууруулах бодисын тухай 1952 оны хуулинд заасан хар тамхины 
наймаа хийсэн тохиолдолд заавал цаазлах ял ноогдуулахаар заасны 
дагуу шийтгэл хүлээсэн байна. Хүний амь хөнөөсөн бол мөн заавал 
цаазлах ял ноогдуулдаг. Малайз Улс 2009 онд НҮБ-д мэдэгдэхдээ хар 
тамхи наймаалсан хэрэгт оноох цаазаар авах ялыг бүх насаар нь хорих 
ялаар солино хэмээжээ. Малайз Улс нь Иргэний ба улс төрийн эрхийн 
тухай олон улсын Пакт, Эрүүдэн шүүхийн эсрэг Конвенцийг соёрхон 
батлаагүй боловч олон улсын нийтлэг эрх зүйн дагуу хүний амийг 
дур зоргоороо хороох, эрүүдэн шүүх ба бусад байдлаар зүй бусаар 
харьцахыг хориглох хуулийн үүрэг хариуцлагыг хүлээдэг.    

ADPAN
2011 оны 12 дугаар сар
Индекс: ASA 01/022/2011 Mongolian
www.facebook.com/groups/358635539514/

Хаанд хандан захидал бичнэ үү:

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ОРОЛЦОНО УУ



Далайн хүнсний бүтээгдэхүүний худалдаачин Ленг Гуоканд 2009 оны 
12 дугаар сарын 16-ны өдөр Лиаонинг мужийн Дандонг хотын Дунд шатны 
Ардын шүүхээс цаазаар авах ял ноогдуулсан. Мансууруулах бодисыг 
хууль бусаар хил нэвтрүүлэн наймаалдаг эрүүгийн гэмт хэрэгтнүүдийн 
бүлгийн удирдагч хэмээн түүнд энэ шийтгэлийг ноогдуулсан байна. Түүнд 
ноогдуулсан энэхүү ял нь түүний хэргийг шударга бусаар шүүсэнтэй 
холбоотой байсан ба уг шийдвэрийг хэрэг хүлээсэн өөрийнх нь мэдүүлэг 
болон түүний эсрэг мэдүүлэг өгүүлэхээр эрүүдэн шүүгдсэн гэрчүүдийн 
мэдүүлгүүд дээр тулгуурлан гаргасан байна.  

Ленг Гуокан нь энэхүү ялыг огт хүлээн зөвшөөрөөгүй бөгөөд эрүү 
шүүлтийн доор хэрэг хүлээсэн гэж мэдүүлдэг. Ленг Гуокан мэдүүлэхдээ, 
2009 оны 1 дүгээр сарын 19-ний өдөр баривчлагдсан даруйд нь 
цагдаагийн тусгай албаныхан байцаалт авч, түүнийг гурван өдөр, гурван 
шөнийн турш эрүүдэн шүүсэн гэдэг. Цагдаагийн гурван офицер түүний 
гарыг ард нь хүлж, түүний толгойг хөлнийх нь завсар түлхэж хийгээд 
нударгалаж цохисон байна. Дараа нь тэд хуйлсан 
цаасны нэг үзүүрт гал асаагаад, нөгөө үзүүрийг нь 
түүний хамар руу чихэж оруулаад, амыг нь дарж 
хүчээр галаар амьсгалуулсан байна. 2009 оны 1 
дүгээр сараас хойш Ленг Гуоканаас дөрвөн удаа 
байцаалт авч, эрүүдэн шүүжээ.  

Ленг Гуокан нь 2009 оноос хойш Фенченг мужийн 
хорих төвд хоригдож байна. Түүнийг эхлээд хуурамч 
нэрээр (Чен Донг) бүртгэсэн бөгөөд энэ нь түүний 
хаана байгааг өмгөөлөгч болон гэр бүлийнхэн нь 
олж мэдэхээс урьдчилан сэргийлсэн алхам байсан 
нь илт. Түүний хаана байгааг олж мэдсэнээс хойш ар 
гэрийнхэнд нь түүнийг эргэж очихыг зөвшөөрөөгүй 
байна.

Гэр бүлийнхэн нь түүнийг өмгөөлүүлэхээр 
дөрвөн хуульч солиод байна. Эхний хуульч нь эрх 
мэдэлтнүүдийн шахалтан дор ажлаа хүлээлгэж өгсөн 
ба хоёр дахь болон гурав дахь хуульчдад түүнтэй 
уулзах зөвшөөрөл олгоогүй байна. Дөрөв дэх хуульч нь харин түүний 
хэргийг шүүхэд хэлэлцэхээс өмнө уулзаж чаджээ.  

Сүүлийн өмгөөлөгч нь Дандонг хотын Прокурорын албанд хандаж 
2009 оны 7 дугаар сард түүний үйлчлүүлэгчийг хорионд байхад нь эрүүдэн 
шүүсэн тухай гомдол гаргаж мөрдөн байцаалт явуулах хүсэлт тавьжээ. 
2010 оны 8 дугаар сард Лиаонинг мужийн Прокурорын газраас эрүүдэн 
шүүсэн тухай гомдлыг үндэслэлгүй гэсэн шийдвэр гаргажээ.

Шүүх хурал дээр Ленг Гуокангын өмгөөлөгчид гол гэрчийн этгээдүүдээс 
асуулт тавьж дахин шалгах боломж олгоогүй. Дахин мэдүүлэг өгсөн хүмүүс 
нь гэрчийн мэдүүлгүүдээсээ буцсан. Прокурорын тал түүнийг буруутай 
гэсэн гэрчийн мэдүүлгүүдийг баталгаажуулах нотлох бодит баримт ганцыг 
ч гаргаагүй.    

2010 оны 12 дугаар сарын 7-ны өдөр Лиаонинг мужийн Дээд шатны 
Ардын шүүх дээр болсон давж заалдах шүүх хурал дээр Ленг Гуокан 
эрүүдэн шүүснээс үлдсэн хэмээн өөрийн толгой, гарын бугуйнууд болон 
хоёр хөлөн дээр үлдсэн сорвинуудыг үзүүлсэн. Өмгөөллийн талаас 
оролцуулахаар дуудсан 56 гэрчээс зөвхөн гурван гэрч л шүүх хуралд 
үгээ хэлсэн. 2011 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдөр Лиаонинг мужийн 

ЛЕНГ ГУОКАН
ХЯТАД УЛС

ӨМГӨӨЛӨГЧ АВАХ 
ЭРХГҮЙ

“ Тэд цаас хуйлж,  
нэг үзүүрт нь гал 
асаагаад нөгөө үзүүрийг 
нь түүний хамар руу,  
амыг нь дарж байгаад 
чихжээ. ”

ЭРҮҮДЭН ШҮҮХ /БУСАД 
БАЙДЛААР ЗҮЙ БУСААР 
ХАРЬЦАX
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шүүхээс Ленг Гуоканы хэргийг “баримтжуулалт бүрхэг”, “нотлох баримт 
хангалтгүйн” улмаас хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр буцаасан. Түүний 
хэргийг дахин хянах шүүх хурал 2011 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр  
(10 October 2011) эхэлсэн. 

 

 Ленг Гуоканг цаазаар авах ялын гүйцэтгэлийг эрх зүйн болон 
бусад боломжтой бүхий л аргаар зогсоох;

 Ленг Гуокангийн хэргийг олон улсын хэм хэмжээнд нийцсэн 
шударга хараат бус шүүхээр дахин хэлэлцэж, ялангуяа 
өмгөөлөгч авах эрхийг нь эдлүүлэх;

 Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр зүй бусаар харьцсан 
тухай мэдээллүүдийг нарийвчлан шалгаж, эрүүдэн шүүх 
замаар авсан бүх мэдүүлгүүдийг нотлох баримтуудаас хасах;  

 Цаазаар авах ялыг халахын тулд зоригтой алхам хийж, 
цаазаар авах ялыг хүчингүй болгон, цаазаар авах ялыг 
оноохгүй байх;

 Олон улсын хэм хэмжээнд нийцүүлэн шударга 
шүүхийн үйл ажиллагааг явуулах үүднээс холбогдох 
хуулиудад өөрчлөлт оруулах;  

 Цаазын ял сонссон ялтануудад олон улсын хэм 
хэмжээний дагуу уучлал хүсэх  болон ял шийтгэлээ 
хөнгөрүүлэхээр хүсэлт гаргах эрхээ эдлэх бодит 
боломжийг олгох;

 Иргэний ба улс төрийн эрхийн тухай олон улсын 
Пактыг соёрхон батлах;

 

Доорхи хаягаар 
захидлаа илгээнэ үү:
President of the Liaoning Provincial 
Higher People’s Court
Liaoningsheng Gaoji Renmin 
Fayuan
132 Huigongjie, Shenhequ
Shenyangshi 110013
Liaoningsheng
People’s Republic of China
И-мэйл: lnfy_mygt@chinacourt.org 
or lngfjb@126.com

Доод тал нь 55 орчим хэрэгт Хятад Улсын хуулиар цаазын ял ноогдуулдаг ба үүнд мансууруулах бодис 
хэрэглэсэнтэй холбогдох болон бусад хүчирхийллийн бус хэргүүд ордог. Жил бүр хэдэн мянган хүнийг 
цаазалдаг ба энэ нь дэлхийн бусад бүх орнуудад цаазлуулсан хүмүүсийн нийт тооноос давдаг. Яг тодорхой 
тоог нь нууцалдаг. 2007 онд Ардын Дээд шүүх цаазаар авах ялтай бүх хэргийг хянах болсон. Тус шүүх нь 
ялыг батлах, эсвэл хэргийг дахин шүүлгэхээр доод шатны шүүхүүд рүү буцаах эрхтэй. Үүнээс үүдэн цаазын 
ялын гүйцэтгэлийн тоо ихээхэн хэмжээгээр буурсан гэж эрх баригчид нь мэдэгдэж байгаа ч үүнийг батлах 
боломжгүй. Хэрэв Ардын Дээд шүүхээс цаазын ялыг батлавал ялыг маш хурдан гүйцэтгэдэг. Гүйцэтгэх эрх 
мэдэл бүхий байгууллагууд Үндсэн хуулийн дагуу “тусгай уучлал” үзүүлэх эрхтэй байдаг боловч хувь хүмүүст 
уучлал хүсэх буюу ялаа хөнгөрүүлэхээр хүсэлт гаргах журам байхгүй. Бүх шүүх хурлууд, түүний дотор цаазын 
ял ноогдуулах шийдвэр гаргасан шүүхийн үйл ажиллагаа нь олон улсын шударга шүүхийн хэм хэмжээнд 
нийцдэггүй. Хятад Улс нь эрүүгийн хэрэгт бараг 100 хувь ял шийтгэдэг байна.  

ADPAN
2011 оны 12 дугаар сар
Индекс: ASA 01/022/2011 Mongolian
www.facebook.com/groups/358635539514/

Хятад Улсын эрх бүхий байгууллагынханд хандаж захидал бичнэ үү:

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ОРОЛЦОНО УУ



Хакамада Иуао (Хакамада) нь 1936 онд төрсөн, боксын спортоор 
хичээллэдэг байсан ба 1966 онд хүний амь хөнөөсөн хэргээр 
баривчлагдсан. 1968 онд түүнд цаазаар авах ял ноогдуулсан. 

Хакамадаг баривчилсныхаа дараа цагдаа нар түүнийг 1966 оны 8 
дугаар сарын 18-ны өдрөөс 9 дүгээр сарын 9-ний өдрийн хооронд 23 
өдрийн турш эрчимтэй байцаасан. Түүнийг өдөрт дунджаар 12 цаг хүртэл, 
завсарлагаагүй байцааж байсан ба гурван удаа 14-өөс дээш цагаар 
байцаасан байна. Тэрбээр 20 өдрийн дараа “хэргээ хүлээж” түүнээс хойш 
гурван өдрийн дараа яллагдсан. Тэр үед тэрбээр уг 
хэргийг хийснээ хүлээж хэд хэдэн баримтад гарын 
үсэг зурсан байсан. Түүнээс хойш ч бас Хакамада 
хэргээ хүлээж, Улсын Прокурорын бэлтгэсэн 
баримтад гарын үсэг зурсан байна.  

Хакамада хожим нь шүүх хурал дээр түүнд хоол, 
ус өгөхгүй, жорлонд оруулахгүй хорьж байснаас 
гадна өшиглүүлж, нударгалуулж байсан гэж 
мэдүүлэн өмнөх мэдүүлгүүдээсээ буцсан. Тэрбээр 
өөрийн эгчид бичсэн захидалдаа:

“Мөрдөн байцаагчдын нэг нь миний эрхий хурууг 
бэхэнд дүрүүлээд, хэрэг хүлээж бичсэн мэдүүлэг 
дээр даруулах гээд намайг “энд нэрээ бич!” гэж 
тушаан хашгирч, өшиглөж, миний гарыг мушгисан” 
гэсэн байдаг.

Хакамада шүүх хурлын өмнө хэд хэдэн 
өмгөөлөгчидтэй гуравхан удаа л богино хугацаагаар 
уулзсан байна. Шизуока дүүргийн шүүхээр түүний 
хэргийг 1968 онд авч хэлэлцэх үед шүүгчид 
Прокурорын талын оруулсан Хакамадагийн гарын 
үсэгтэй хэргээ хүлээсэн мэдүүлэг дээр түүнийг 
сайн дураараа гарын үсэг зурсан гэдэгт эргэлзэж 
байгаагаа илэрхийлсэн байна. Тэдгээр 45 баримтын 
зөвхөн ганц дээр л сайн дураараа зурсан хэмээн 
тооцож, бусдыг нь нотлох баримтaд тооцохгүй  
гэсэн шийдвэрийг гаргасан байна. Түүнийг гэм буруутай хэмээн цаазлах 
ял ноогдуулсан ба 1980 онд Дээд шүүхээc энэхүү шийдвэрийг хэвээр 
үлдээсэн юм.     

1968 онд түүнд цаазаар авах ял оноосон Шизуока дүүргийн шүүхийн 
гурван шүүгчийн нэг болох Кумамото Норимичи нь Хакамадаг буруугүй 
байсан гэдэгт итгэлтэй байжээ:

“Энэхүү гэмт хэргийг тэр үйлдсэн гэдгийг нотлох бодит баримт 
бол байхгүйтэй адилхан. Гэхдээ, мөрдөн байцаагч анхнаасаа түүнийг 
буруутай гэж бодсон учраас түүнийг тэрхүү гэмт хэргийг үйлдсэн гэдэг 
ойлголттойгоор мөрдөн байцаалтаа явуулсан. Цагдаагийнхан түүнийг 
баривчилсан учраас цагдан хорьж, албан шахалтан дор уг хэргийг 
үйлдсэнээ  хүлээсэн  юм.”

Кумамото Норимичи Хакамадаг гэм буруугүй гэдэгт итгэлтэй байсан 
атлаа цаазлах ял ноогдуулснаа аргагүй хүлээн зөвшөөрч, “ухамсрын 
үүднээс тэр дарамтыг би үүрч явж чадахаа болиод шүүгчийн ажлаас 
өөрөө хүсэлтээрээ халагдсан... Би маш их гэмшиж байсан” хэмээжээ.

Хакамадагийн өмгөөлөгч 1981 онд уг хэргийг шүүхээр дахин 

ХАКАМАДА 
ИУАО
ЯПОН УЛС

“Би Хакамадаг буруугүй 
гэж нөгөө хоёр шүүгчээ 
ятгаад дийлээгүй учраас 
олонхийн саналаар 
шийдсэн.Миний хувьд 
тэр шийдвэрийг би 
өөрийн итгэлийн эсрэг 
бичсэн гэдэг маань 
надад өнөөдрийг хүртэл 
бодогдсоор байдаг”Шизуока дүүргийн шүүхийн шүүгч  
Кумамото Норимичи, 2007   
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хянуулахаар өргөдөл гаргасан боловч Дээд шүүхээс 1994 онд татгалзсан 
хариу өгсөн. Шүүхээр дахин хянуулахыг хүссэн хоёр дахь удаагийн давж 
заалдах өргөдлийг Шизуока дүүргийн шүүхэд 2008 онд гаргасан ба үүнд 
одоог хүртэл хариу аваагүй байгаа.   

45 гаруй жил өөрийгээ буруугүй хэмээн тэмцэж байгаа Хакамада нь 
Япон Улсад цаазлах ялын гүйцэтгэлийг хамгийн удаан хүлээж байгаа 
хоригдлын нэг юм. Цаазын ял сонссон хоригдол бүрийг Япон Улсад 
ганцаарчлан хорьдог. Хакамадаг 30 гаруй жил ганцаарчлан хорьж байна. 
Сэтгэцийн онцгой доройтолд орсон шинж тэмдэг түүнд илрээд байгаа. 

 
 

 Хакамада Иуаог цаазаар авах ялын гүйцэтгэлийг эрх зүйн 
болон бусад боломжтой бүхий л аргаар зогсоох;

 Хакамада Иуаог олон улсын хэм хэмжээний дагуу 
шударга, хараат бус шүүхээр дахин шүүх явдлыг хангах;

 Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр зүй бусаар 
харьцсан, чадварлаг туршлагатай өмгөөлөгч авах эрхийг 
нь эдлүүлэхгүй байгаа тухай мэдээллүүдийг нарийвчлан 
шалгах;

 Дайёо кангоку системийг халах, эсвэл олон улсын хэм 
хэмжээнд нийцүүлэх, ялангуяа мөрдөн байцаалтын бүх 
явцыг электрон хэлбэрээр бичих;

 Цаазаар авах ялыг халахын тулд зоригтой 
алхам хийж, цаазаар авах бүх ялыг хүчингүй 
болгон, цаазаар авах ялыг оноохгүй байх;

 Олон улсын хэм хэмжээнд нийцүүлэн шударга 
шүүхийн үйл ажиллагааг явуулах үүднээс 
холбогдох хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт 
оруулах;  

Доорхи хаягаар 
захидлаа илгээнэ үү:
Minister of Justice
1-1-1 Kasumigaseki
Chiyoda-ku 
Tokyo 100-8977, Japan 
Fax +81 3 5511 7200 (Олон нийтийг 
мэдээллээр хангах ба Гадаад 
харилцааны хэлтсээр дамжуулан)  

Япон Улсын эрүүгийн хуулийн систем нь дайёо кангоку системийн дагуу гаргаж авсан гэм буруугаа хүлээсэн 
мэдүүлэг дээр гүнзгий суурилж яллах шийдвэр гаргадаг. Энэхүү системийн дагуу цагдаагийнхан сэжигтэн 
этгээдийг 23 хоног өмгөөлөгчгүйгээр хорьж, мөрдөн байцаах боломжтой. Энэ үед гэм буруугаа хүлээсэн 
мэдүүлгийг эрүүдэн шүүх болон бусад хэрцгий догшин аргыг ашиглан гаргаж авах нь элбэг байдаг.  
Япон Улс нь гэмт хэрэгт холбогдогсодын 99 хувийг шийтгэдэг үзүүлэлттэй. Нийт 19 төрлийн хэрэгт цаазын ял 
ноогдуулдаг боловч, амьдрал дээр зөвхөн хүний амь хөнөөсөн нь тогтоогдсон тохиолдолд л цаазаар авах ял 
оноодог. Одоогоор Японд нийт 100 гаруй хүн цаазын ялын гүйцэтгэлийг хүлээж хоригдож байна. 2006 оноос 
2010 он хүртэл 37 хүнийг цаазаар авсан. Бүгдийг нь нууцаар гүйцэтгэсэн ба тэдэнд цаазын ялыг гүйцэтгэхээс 
хэдхэн цагийн өмнө мэдэгдэж, гэр бүлийнхэнд нь харин дараа нь хэлж байжээ.     

ADPAN
2011 оны 12 дугаар сар
Индекс: ASA 01/022/2011 Mongolian
www.facebook.com/groups/358635539514/

Хууль зүйн яаманд хандан заtхидал бичнэ үү:

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ОРОЛЦОНО УУ



Нигери Улсын иргэн Хамфрий Жефферсон Эжилке Элевеке (Жефф) нь 
2003 онд хар тамхины хэргээр баривчлагдаж, 2004 онд цаазын ял сонссон.

Жеффийн эзэмшиж, ажиллуулдаг рестораны ажилчдын нэгнийх нь 
өрөөнөөс 1.7 кг героин олдсон тул түүнийг хар тамхи хадгалсан хэргээр 
2003 оны 8 дугаар сарын 2-ны өдөр Жакарта хотод баривчилсан.

Түүнийг хар тамхины импорт экспорт, худалдаа наймаа хийсэн хэргээр 
шийтгэсэн. Эдгээр хэргийг хийсэн бол цаазын ял ноогдуулах боломжтой. 
Гэхдээ Жефф баривчлагдах, байцаагдах болон хоригдож байх үедээ 
өмгөөлөгчгүй байсан. Өмгөөлөгчгүйгээр нийт таван сар хоригдсон нь 
Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын Пактын (ИУТЭОУП)  
14 дүгээр заалтыг болон өмгөөлөгчөөс туслалцаа авах, холбоо барих 
эрхээр хангадаг Индонезийн Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийг зөрчсөн 
байв. ИУТЭОУП-г Индонези Улс 2006 онд соёрхон баталсан.

Жефф байцаагдах үедээ байнга зодуулдаг 
байсан гэж мэдүүлсэн. Мөрдөн байцаагчид түүнийг 
героин эзэмшилд нь байсан гэж хэрэг хүлээсэн 
мэдүүлэгт гарын үсэг зурахгүй бол, мөн бусдыгаа 
илрүүлэхгүй бол буудна хэмээн сүрдүүлсэн гэж 
хэлжээ. Гэвч 2004 оны 4 дүгээр сард болсон шүүх 
хурлын тэмдэглэл дээр  Жефф ямар нэгэн дарамт 
шахалтад ороогүй гэж мэдүүлснийг тэмдэглэсэн 
байдаг. 

Шүүх хурлын шийдвэрт “Нигерийн хар 
арьстнуудыг” цагдаагийнхан нууцaap ажиглан 
хянаж байдаг ба тэднийг Индонези Улсад хар 
тамхины наймаа хийдэг гэж харддаг” гэсэн 
дүгнэлт орсон байна. Энэ нь шүүхийн үйл явцыг 
алагчилахгүй явуулах тухай асуудлыг хөндөж 
байгаа юм. ИУТЭОУП-д хүн бүр шударга, бие 
даасан, алагчилдаггүй шүүхээр шударга, нээлттэй 
шүүгдэх эрхтэй гэж заасан. ИУТЭОУП нь орон бүрт 
үндэс угсаа, арьс өнгө, нийгмийн гарал үүслийг үл 
харгалзан хүн бүрийн эрхийг хүндэтгэж, хамгаалахыг онцгойлон үүрэг 
болгосон.  

Жеффийг хар тамхи эзэмшилдээ байлгасан хэргээр Төв Жакартагийн 
дүүргийн шүүхээс 2004 оны 4 дүгээр сард цаазаар авах ял ноогдуулсан. 
Энэ шийдвэрийг Давж заалдах шатны шүүхээс 2004 оны  6 дугаар сард, 
Дээд шүүхээс 2004 оны 11 дүгээр сард тус тус хэвээр үлдээсэн.  

2004 оны 11 дүгээр сард өмнө нь Жеффийн рестораны эзэн байсан 
Чарьлз Кану (Келли гэж бас дууддаг) гэгч цагдаагийнханд мэдүүлэхдээ, 
Жеффийг баривчлуулж, шийтгүүлэхийн тулд хар тамхийг ресторанд 
нууцаар байрлуулах ажлыг зохион байгуулсан гэж мэдүүлсэн байна. 
Xэдийгээр тэрбээр xожим нь шоронд байхдаа нас барсан ч, Чарльз Кануг 
хар тамхины хэргээр шоронд хоригдож байхдаа тэрхүү мэдүүлгийг өгснийг 
хэд хэдэн хүн гэрчилсэн. Тэрхүү гэрчийн мэдүүлгүүд нь Жеффийн хэргийг 
дахин хянуулахаар Дээд шүүхэд хандаж гаргасан давж заалдах өргөдлийн 
үндэслэл болон орсон байдаг ба 2007 оны 9 дүгээр сард уг өргөдөлд 
татгалзсан хариу өгсөн. Яг тэр жил хар тамхитай холбоотой хэргүүдэд 
цаазын ял ноогдуулах нь Үндсэн хуулийн эсрэг болохыг шүүхээр тогтоосон.   

 

ХАМФРИЙ 
ЖЕФФЕРСОН 
ЭЖИЛКЕ 
ЭЛЕВЕКЕ 
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      Жефф одоо цаазын ялын гүйцэтгэлийг хүлээж  Нуса Камбанган 
шоронд хоригдож байна. Тэрбээр Ерөнхийлөгчөөс уучлал хүсээгүй бөгөөд, 
өөрийгээ буруугүй гэж баталсаар байгаа ба үйлдээгүй хэргийн төлөө 
уучлал эрэх ёсгүй гэж үздэг. 

Индонези Улс эрүүдэн шүүхийг гэмт хэрэг гэж Эрүүгийн хуулиндаа 
одоогоор тусгаагүй байгаа.

 Хамфрий Жефферсон Эжике Элевекен цаазаар авах ялын 
гүйцэтгэлийг эрх зүйн болон бусад боломжтой бүхий л аргаар 
зогсоох;

 Хамфрий Жефферсон Эжике Элевекег олон улсын хэм 
хэмжээний дагуу шударга хараат бус шүүхээр шүүлгэх;

 Эрүү шүүлтийг гэмт хэрэгт тооцох, эрүүдэн шүүх болон 
бусад байдлаар зүй бусаар харьцсан тухай мэдээллүүдийг 
нарийвчлан шалгаж, эрүүдэн шүүх замаар авсан бүх 
мэдүүлгүүдийг нотлох баримтаас хасах;

 Цаазаар авах ялыг халахын тулд зоригтой алхам 
хийж, цаазаар авах бүх ялыг хүчингүй болгон, 
цаазаар авах ялыг оноохгүй байх;

 Олон улсын хэм хэмжээнд нийцүүлэн шударга 
шүүхийн үйл ажиллагааг явуулах үүднээс Эрүүгийн 
хууль болон бусад хуулиудад өөрчлөлт оруулах;  

Доорхи хаягаар 
захидлаа илгээнэ үү:
Attorney General of the Republic  
of Indonesia 
Jl. Sultan Hasanudin No.1 
Kebayoran Baru 
Jakarta Selatan 12160 
Indonesia 
Fax +62 21 725 0213 /  
        +62 21 739 2576

Индонези Улсад 100 гаруй хүн цаазын ялын гүйцэтгэлийг хүлээж 
байна. Үүний тэн хагас нь хар тамхи наймаалсан хэргээр шийтгэгдсэн 
ба ихэнх нь гадаадын иргэд байдаг. Өмнөх 10 жилийн туршид 11 хүнийг 
цаазалсан бол 2008 онд 10 хүнийг цаазалжээ. 2010 онд долоон хүн 
цаазлуулсан бол 2008 онд цаазын ял гүйцэтгэсэн мэдээлэлгүй байна. 
2010 оны 8 дугаар сард Уучлалын хуулинд нэмэлт оруулж, цаазын 
ял ноогдуулсан хэн боловч ял сонссон өдрөөсөө эхлэн нэг жилийн 
дотор багтаан ганц л удаа зөвхөн Ерөнхийлөгчид хандан уучлал хүсч 
болно гэж заажээ. Үндcэн хуулиар эрүүдэн шүүхийг хориглодог боловч, 
цагдаагийнхан эрүүдэн шүүх явдал газар авсан байдаг ба шүүх эрүү 
шүүлтийн замаар гаргаж авсан буруугаа хүлээсэн мэдүүлгийг шийдвэр 
гаргахдаа тогтмол үндэслэдэг. Шүүхийн тогтолцоонд байдаг авилгал 
болон хараат байдал нь сэтгэл зовоосон ноцтой асуудал байдаг.    

ADPAN
2011 оны 12 дугаар сар
Индекс: ASA 01/022/2011 Mongolian
www.facebook.com/groups/358635539514/

Ерөнхий прокурорт хандан шаардаж захидал бичнэ үү:

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ОРОЛЦОНО УУ



Афтаб Бахадур нь өөр нэг эрэгтэйн хамт 1992 оны 9 дүгээр сарын 
5-ны өдөр Лахоор хотод хүн амины хэрэгт сэжиглэгдэн цагдаагийнханд 
баривчлагдсан. Түүнийг өмгөөлөгчгүйгээр олон сарын турш цагдан 
хорьсон. Баривчлагдагсдыг цагдаагийнхан нэг удаагийн баривчилгаагаар 
хэдэн долоо хоногоор хорьдог ба заримдаа нэг жил хүртэл хорионд 
байлгадаг. Шүүхээр орох, эсвэл батлан даалтаар гарах хүртлээ хууль 
бусаар хоригдож байгаа тухай гомдол гаргах боломж тэдэнд бараг 
байдаггүй.  

Афтаб Бахадур удаан хүлээсний эцэст 1993 онд шүүх хурлаар орохдоо 
цагдаагийнхан түүнийг хэргийн газарт авч очиж хурууны хээг нь хүчээр 
үлдээлгэсэн тул гэм буруугүй гэж мэдүүлсэн. Түүний хамсаатан гэх Гулам 
Мустафа нь мөн түүнийг эрүүдэн шүүж, хурууны хээг нь хүчээр авсан 
гэж мэдүүлсэн. Шүүгч тэдний мэдүүлгийг ямар нэгэн тайлбар хийлгүй 
тэмдэглэж авсан.

Афтаб Бахадурын шүүх хуралд төрөөс томилсон өмгөөлөгч оролцсон 
ба тэрбээр өөрийнхээ үйлчлүүлэгчийг хамгаалах ямар нэгэн нотлох 
баримт гаргаж чадаагүй байна. Төрөөс томилсон өмгөөлөгчид нь ихэнх 
тохиолдолд муухан боловсролтой, цалин муутай 
байдаг ба яллагдагч тэдэнд төлбөр хийхээс нааш 
өөрсдийн үйлчлүүлэгчдэд хууль зүйн туслалцаа 
үзүүлж, тэдний эрх ашгийн төлөө тууштай 
ажилладаггүй.   

Афтаб Бахадурын хэргийг Лахоор хотын 
Шуурхай шийдэх хэргийн Тусгай шүүхээр 1993 оны 
4 дүгээр сарын 13-ны өдөр авч хэлэлцсэн ба түүнийг 
хүн амины хэрэгт буруутай гэж үзэж цаазлах ял 
ноогдуулсан. Ийм шүүхийг 1987 оноос 1994 оны 
хооронд цаазлах ялтай хэргүүд, түүний дотор хүн 
амины, хүчирхийллийн болон хүчирхийлийн бус улс 
төрийн хэргүүдийг шийдвэрлэх тусгай эрхтэйгээр 
ажиллуулж байжээ. Тэдгээр шүүхүүд нь ердийн 
эрх зүйн системээc тусдаа ажилладаг байсан 
ба тэтгэвэртээ гарсан шүүгчид ажиллаж, Тусгай 
давж заалдах дээд шүүхээс ирсэн давж заалдах 
хэргүүдийг таслах эрхтэй байжээ. Аливаа хэргийг 
шийдвэрлэхийн тулд шүүх хурал үргэлжлэх хугацаа, давж заалдах үйл 
явцын хугацааг хатуу тогтоодог байсан. Хэдийгээр шуурхай шийдвэр 
гаргах эдгээр шүүхүүдийн тухай хуулиуд нь 1994 онд хүчингүй болсон 
боловч Афтаб Бахадурын адил ийм шүүхээр шийтгэгдсэн цөөн тооны 
хүмүүс цаазлуулах ялтай хоригдсон хэвээр байдаг.

Афтаб Бахадур өөрт ногдуулсан уг шийтгэлийг эсэргүүцэн Давж 
заалдах дээд шүүхэд хандсан. Түүнд бас л төрөөс өмгөөлөгч томилсон. 
Түүний давж заалдсан өргөдөл дээр он, сар, өдөр бичээгүй байсан ба нэг 
ширхэг хуудсан дээр дөрвөн ерөнхий асуултыг л бичсэн байсан байна. 
Үүнд: прокурорын тал түүнийг гэм буруутай гэдгийг маргаангүй тогтоож 
чадаагүй; түүнийг шийтгэх хангалттай баримт байхгүй; Афтаб Бахадур гэм 
буруугүй; эцэст нь таамаглал дээр тулгуурласан шийдвэрийг шүүх өөрийн 
үзэмжээр гаргасан.  

АФТАБ 
БАХАДУР
ПАКИСТАН

 

“Цагдаагийнхан намайг 
эрүүдэн шүүсэн ба миний 
хуруунуудыг тосонд 
дүрээд, дараа нь гараар 
минь өрөөгөөр дүүрэн 
даруулж, түүнээс миний 
гарын хээг авсан.”Афтаб Бахадур 
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1994 оны 3 дугаар сарын 27-ны өдөр Давж заалдах шүүхээс ялыг хэвээр 
үлдээсэн. 2010 онд Афтаб Бахадур Ерөнхийлөгчид хандан уучлал хүссэн 
хүсэлтийг илгээсэн. Тэрбээр Лахоор хотын нэгэн шоронд хоригдож байна.

 

 Афтаб Бахадурын цаазаар авах ялын гүйцэтгэлийг эрх зүйн 
болон бусад боломжтой бүхий л аргаар зогсоох;

 Эрүүдэн шүүх болон бусад байдлаар зүй бусаар харьцсан 
тухай гомдлыг шалгаж, эрүүдэн шүүх замаар гаргаж авсан 
мэдүүлгүүдийг нотлох баримтаас хасах;

 Афтаб Бахадурын олон улсын хэм хэмжээний дагуу шударга 
хараат бус шүүхээр шүүлгэх эрхийг хангах;

 Цаазаар авах ялыг халахын тулд зоригтой алхам хийж, цаазаар 
авах бүх ялыг хүчингүй болгон, цаазаар авах ялыг оноохгүй 
байх;

 Иргэний ба улс төрийн эрхийн тухай олон улсын Пактын үүргээ 
бүрэн биелүүлж, олон улсын хэм хэмжээнд нийцүүлэн шударга 
шүүхийн үйл ажиллагааг явуулах үүднээс холбогдох хуулиудыг 
өөрчлөх;  

 

Доорхи хаягаар 
захидлаа 
илгээнэ үү:
President of Pakistan 
Pakistan Secretariat 
Islamabad 
Pakistan 
Fax: +92 5192 04974

2008 онд Ерөнхийлөгч нь цаазлах бүх ялыг хөнгөрүүлэхээр амлaсан 
боловч Пакистаны шүүхүүд маш олон тооны хүмүүст, түүний дотор 
өсвөр насныханд цаазаар авах ял оноосоор байна. 8000 гаруй хоригдол 
цаазлах ялын гүйцэтгэлийг хүлээж байгаа гэсэн мэдээлэл байгаа бөгөөд 
түүний ихэнх нь олон жилийн хугацаагaap хүлээж байгаа юм байна. 
Цаазлах ялыг ихэнхдээ хүний амь хөнөөсөн тохиолдолд ноогдуулдаг 
боловч Иргэний ба улс төрийн эрхийн тухай олон улсын Пактад 
тодорхойлсон “онц ноцтой хүнд гэмт хэргүүд”-ийн ангилалд багтаaгүй, 
үхэлд хүргэдэггүй 30 орчим хэргүүдэд ч оноодог. Алан хядагчдын 
хэргийг шийдвэрлэдэг шүүхүүд нь ердийн шүүх засаглалаас тусдаа 
үйл ажиллагаагаа явуулдаг ба цагдаа болон аюулгүйн албаныханд 
өргөн хүрээний эрх мэдэл олгодог.   Шүүх засаглалын системд авилгал, 
хараат бус байдал, алагчилах асуудлууд байнга гарч байдаг.  

ADPAN
2011 оны 12 дугаар сар
Индекс: ASA 01/022/2011 Mongolian
www.facebook.com/groups/358635539514/

Ерөнхийлөгчид хандан шаардаж захидал бичнэ үү:

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ОРОЛЦОНО УУ


