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ӨМНӨХ ҮГ
Ази, Номхон далайн бүсэд дэлхийн бусад орнуудыг нийлүүлж тооцсоноос ч илүү
олон хүнийг цаазалж байна. Үүнээс гадна тэр хүмүүсийг шударга бус шүүхээр
шүүсэн байх магадлалтай бөгөөд энэхүү шийтгэл нь асар ичгүүргүй, шударга
бус болох нь улам ойлгомжтой болсоор байна. Ази, Номхон далайн энэ бүсэд
хамрагдах улсуудын нилээд нь цаазаар авах ялыг хэрэглэдэг бөгөөд тэдгээрийн
аль нэгэн оронд хэн нэгнийг шударга бус шүүхээр шүүн, алдаа гаргаж, цаазаар
авч болох бодит аюул илт заналхийлж байна.
2011 оны 1 дүгээр сард Тайваний Хууль зүйн яам нь нисэх хүчний байлдагч
Чианг Куо-чингийг 15 жилийн өмнө хүний амь хөнөөсөн хилс хэргээр 1997 онд
цаазалсанаа хүлээн зөвшөөрсөн билээ. Түүнийг эрүүдэн шүүж уг
хэргийг үйлдсэн гэх хэрэг “хүлээсэн” мэдүүлгийг гаргаж авсан ба
цэргийн шүүхээр яаруу сандруу шийдэж шийтгэсэн гэдгээ эрх мэдэл
бүхий хүмүүс хүлээсэн юм. Шүүх түүний эрүүдэн шүүгдсэний улмаас
хилс хэрэг хүлээсэн ба гэм буруугүй гэсэн мэдүүлгийг нь хэрэгсээгүй
байна. 2011 оны 9 дүгээр сард цэргийн шүүхээс Чианг Куо-чингийг
албан ёсоор цагаатгасан.

“

Миний хүү үйлдээгүй
хэргийн төлөө амиа
алдсан... манай гэр
бүлийнхэн ичгэвтэр
байдалд орж, хөршүүд
маань бидэнтэй дахин
хэзээ ч үг дуугараагүй.
Засгийн газраас хичнээн
ч уучлалт хүсч, нөхөн
олговор амлаaд хэтэрхий
оройтсон.

”

Эрүү шүүлтийн улмаас хилсээр хэрэг
хүлээж 1997 онд Тайваньд цаазаар
авахуулсан Чианг Куо-чингийн ээж Ванг
Цай-лиен-ий яриа

Түүний хэрэг нь зөвхөн ганц тохиолдол биш юм. Энэ бүсийн болон
дэлхийн бусад орнуудад шударга шүүхийн олон улсын хэм хэмжээг
илт хангахгүй шүүхийн ажиллагаа явуулсны улмаас хүмүүс хилсээр
цаазлуулах ял авч байна.
Дэлхийн нийт улсуудын гуравны хоёр нь цаазаар авах ялыг хуулиаp
халсан буюу хэрэглэдэггүй. Ази, Номхон далайн бүсэд оршдог
41 улсаас 17 нь цаазын ялыг бүрэн халсан ба хэрэгжүүлж буй
орнуудаас 9 улс, түүний дотор Фижи Улс цаазлах ялыг зөвхөн онцгой
тохиолдолд тухайлбал цэргийн гэмт хэрэгт хэрэглэдэг. (хүснэгтийг
үз. 10-11 хуудас). Уг ялыг халж буй энэхүү хандлага нь тус бүсийн
идэвхтнүүд, хуульчид, шүүгчид, парламентын гишүүд болон олон
нийтийн дунд цаазаар авах ял нь шударга бус гэсэн ойлголт өсөж
байгаатай холбоотой.

Гэвч энэ бүсийн 14 улс цаазаар авах ялыг хадгалж үлдсэн ба сүүлийн
10 жилийн туршид цаазаар авах ялыг гүйцэтгэж ирсэн. Тайланд улс
Хүний эрхийг хамгаалах Үндэсний хөтөлбөртөө (2009 оноос 2013 он
хүртэлх) цаазаар авах ялыг халахаар тунхагласан атлаа 2009 онд цаазын ялын
гүйцэтгэлийг сэргээсэн. Тайвань нь 2000 оноос эхлэн “аажмаар” халах бодлого
барихаар зарласан атлаа дөрвөн жил чимээгүй байсны эцэст
2010 оноос эхлэн цаазаар авах ялыг гүйцэтгэж эхэлсэн.
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Цаазаар авах ялын эсрэг Азийн сүлжээ /ADPAN/ нь ямар ч тохиолдолд цаазаар
авах ялыг эсэргүүцдэг. Бид xүчирхийллийн гэмт хэрэг нь итгэхийн аргагүй уршиг
дагуулдаг болохыг, хохирогсодыг болон тэдний гэр бүлийнхнийг сэтгэл зүрхнээсээ
ойлгож байгаа ч, ADPAN нь цаазаар авах ялыг гэмт хэрэгтэй тэмцэх үр дүнтэй арга
гэж үздэггүй. Шударга бус шүүхийн үйл ажиллагааны уршгаар гэм буруугүй нэгэн
цаазаар авахуулж, харин жинхэнэ буруутай этгээдүүд хэзээ ч хуулийн хариуцлага
хүлээхгүй ял завших боломжтой. Цаазаар авах ял нь хүний амьд явах эрхийг
зөрчсөн, туйлын хэрцгий, хүнлэг бус, гутаан доромжилсон шийтгэлийн хэлбэр юм.
Цаашид Ази, Номхон далайн бүсэд цаазаар авах ялыг тууштай халах, шударга
шүүхээр шүүлгэх эрхийг нь бүрэн хүндэтгэн эдлүүлэх асуудал туйлын чухал юм.
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ШУДАРГА ШҮҮХ
АЖИЛЛАГАА ГЭЖ ЮУ ВЭ?
Шударга шүүх ажиллагааны үндсэн зарчмуудыг дэлхий даяар хуульчилсан бөгөөд,
хүний эрхийн тухай үзэл баримтлалын тулгын чулуу болох 1948 оны Хүний
эрхийн түгээмэл тунхаглалд (ХЭТТ) тусгасан байдаг билээ. Тэдгээр зарчмуудыг
1966 онд Иргэний ба улс төрийн эрхийн тухай олон улсын Пактын (ИУТЭОУП) 14
дүгээр зүйлд нарийвчилан боловсруулж оруулсан. Улс бүр шударга шүүхийн үйл
ажиллагааг, холбогдох гэрээ, хэлэлцээрийг соёрхон баталснаас үл хамааран, олон
улсын нийтлэг эрх зүйн дагуу дагаж мөрдөх үүрэг хүлээнэ. Цаазаар авах ялыг
хадгалж үлдсэн, хэрэгжүүлж байдаг Ази, Номхон далайн орнуудын дотроос зөвхөн
Малайз, Мянмар, Сингапур улсууд л ИУТЭОУП-д нэгдэж, соёрхон батлаагүй
байгаа (хүснэгтээс үз).

ЦААЗААР АВАХУУЛАХ ЯЛТАЙ ХЭРГИЙГ ШУДАРГА
ШҮҮХЭЭР ШҮҮЛГЭХ ЭРХ

“

Эрх зүйн зохих ёсны
процедур нь хэрэгтнийг
хамгаалахад үйлчилэх
нь зүйн хэрэг. Мөн энэ
процедур нь оногдуулж
байгаа шийтгэл үнэн зөв
шударга байхыг нийгэмд
баталгаажуулах механизм
болдог.

”

Шүүхээс гадуур, дур зоргоороо цаазлах
ялыг гүйцэтгэж буй асуудлаарх НҮБ-ын
Тусгай илтгэгчийн дүгнэлт, 2009 он

Хэрэгтний амь нас дэнсэн дээр байгаа хэргүүдийг шийдэхдээ шударга
шүүх ажиллагааны зарчмуудыг хатуу баримтлах нь онцгой чухал. 1984
онд НҮБ-ын Эдийн засаг, соёлын Зөвлөлөөс (ECOSOC) цаазлах ял
авсан хүмүүсийн шударга шүүхээр шүүгдэх эрхийг цаашид хамгаалах
баталгаануудыг тодорхойлсон (5 дугаар хуудсыг үз). Тэдгээр
баталгаа нь цаазаар авах ял оноосон хэргүүдийн хувьд эрүүгийн
хэргийн шийтгэл хүлээсэн хүмүүсийн хамгаалалттай харьцуулахад
“түүнээс дээш ба хол давж” хамгаалах ёстой гэсэн үндэслэл дээр
тулгуурладаг. Яагаад гэвэл, цаазаар авах ял оноосон хэргүүд нь
ИУТЭОУП-ын 6 дугаар зүйлд заасан амьд явах эрх болон хүний амийг
дур зоргоороо хороохыг хориглосон заалтыг зөрчдөгтэй холбоотой.
Шударга шүүхийн үйл ажиллагааны үндсэн стандартуудыг дагаж
мөрдөөгүй шүүхээр асуудлыг шийдэн хэн нэгнийг цаазаар авах ялаар
шийтгэнэ гэдэг нь тухайн хүний амьд явах эрхийг зөрчих болно.
НҮБ-ийн удирдамжаар цаазаар авах ялыг зөвхөн бусдыг алах
зорилгоор үйлдсэн гэмт хэргүүдийг үйлдсэн бол оноохоор заасaн
боловч, Ази, Номхон далайн бүсийн орнуудад хүмүүсийг хар тамхи
наймаалах болон хулгай хийхэд хүртэл цаазын ял оноож байна.

БНХАУ-д доод тал нь 55 хэрэгт, Пакистанд 28, Тайваньд 57,
Вьетнам Улсад 21 хэрэгт цаазын ял оноодог байна. Хойд Солонгоc
Улсад хэд хэдэн төрлийн улс төрийн хэргүүд, тухайлбал, “төрийн
эргэлт хийхээр хуйвалдсан” болон “эх орноосоо урвасан” хэрэг
үйлдвэл цаазаар авах ял оноодог. Зарим орнуудад олон улсын эрх
зүйн дагуу бол эрүүгийн гэмт хэрэгт тооцоx ёсгүй зарим үйлдлийг хийвэл цаазаар
авахуулах ял оноодог. Жишээлбэл, Пакистанд бурхан шүтээнийг доромжилвол
цаазлах ял ноогдуулахаар заасан байдаг. Афганистанд зарим хүмүүсийг
Мусальман шашнаас гарч өөр шашинд дагаар орвол цаазаар авсан байдаг боловч
Эрүүгийн хуулинд нь “урвах”-ыг гэмт хэрэгт тооцдоггүй.
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ШУДАРГА ШҮҮХИЙН ГОЛ ЗАРЧМУУД

Хүн бүр доор дурьдсан эрхийг эдэлнэ. Үүнд:








xуулийн болон шүүхийн өмнө тэгш эрхтэй
хараат бус, алагчилдаггүй шүүхээр шударга, нээлттэй шүүлгэх
шүүхээр гэм буруутайг нь нотлохоос өмнө гэм буруугүйд тооцогдох
өөрийнхээ эсрэг мэдүүлэг өгөх болон албадлагаар хэрэг хүлээхгүй байх
шүүх хурлыг шаардлагагүй шалтгаанаар хойшлуулахгүй байх
шүүх хуралд оролцох, өөрийгээ өмгөөлөх, эсвэл өөрийн сонгосон
өмгөөлөгчөөр өмгөөлүүлэх






хэрэв төлбөрийн чадваргүй бол үнэ төлбөргүйгээр өмгөөлүүлэх
өөрийн өмгөөллийг бэлтгэх хангалттай хугацаа, нөхцөлөөр хангагдах
гэрчүүдийг дуудах бa яллагч талын гэрчүүдийг дахин байцаах;
шүүх хурал дээр хэрэглэж буй хэлийг ойлгохгүй бол орчуулагч авах,
бичгийн орчуулга хийлгэх;

 дээд шатны шүүхэд давж заалдах
 хилсээр шийтгэгдсэн баривчлагдсан бол нөхөн
төлбөр авах

НҮБ-ЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, СОЁЛЫН ЗӨВЛӨЛӨӨС (ECOSOC) ЦААЗЛАХ ЯЛ
АВСАН ХҮМҮҮСИЙН ШУДАРГА ШҮҮХЭЭР ШҮҮГДЭХ ЭРХИЙГ ХАМГААЛСАН
БАТАЛГААНУУД (1984 ОН)
Цаазаар авах ялыг халаагүй улс орнуудад зөвхөн дор дурьдсан тохиолдолд л хүмүүсийг
цаазаар авах

 санaатайгаар хүн алах үр дагавар бүхий “онц ноцтой гэмт хэрэг” үйлдсэн бол;
 cэжигтэн этгээдийн гэм буруутай болохыг ойлгомжтой, үнэмшилтэй нотлох баримт дээр
үндэслэн, уг баримтыг өөрөөр тайлбарлах ямар нэгэн маргаангүй тохиолдолд;

 наад зах нь ИУТЭОУП-д тодорхойлсон шударга шүүхийн стандартад нийцсэн шүүхээр
шүүсний дараа;
Цаазаар авах ялыг дор дурьдсан хүмүүст оноох ёсгүй. Үүнд

 гэмт хэрэг хийсэн гэж буруутгагдах үедээ 18-аас доош настай бол, сэтгэцийн
гажигтай аливаа хүн, жирэмсэн эмэгтэй болон нярай хүүхэдтэй эмэгтэй

 давж заалдах болон ялаа хөнгөрүүлэх, уучлал хүсэх эрх нь хаалттай
байх үед.
Цаазаар авахуулах ял сонссон хэн боловч уучлал хүсэх,
оноосон ялыг хөнгөрүүлэх хүсэлт гаргах эрхтэй.
Цаазаар авах ялыг хамгийн бага зовиур шаналал
учруулахаар гүйцэтгэх ёстой.
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ШУДАРГА ШҮҮХЭЭР
ШҮҮЛГЭХ ЭРХИЙГ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД УЧИРЧ
БУЙ БЭРХШЭЭЛҮҮД
Эрүүдэн шүүх замаар гаргаж авсан хэрэг хүлээсэн мэдүүлгүүдийг шүүхүүд
эрүүгийн хэргийн шүүх хуралд нотлох баримт болгон ашигласаар байна. Тэд
мансууруулах бодисны наймаа гэх мэт гэмт хэрэг үйлдвэл заавал цаазлах ял
ноогдуулж байна. Хэрэг үйлдээгүйгээ нотлохыг гэмт хэрэгт
холбогдогчид үүрэг болгож, хуулийн өмнө гэм буруугүйд
тооцогдох эрхийг нь хасч байна. Шүүх хурлын өмнө
болон дараа өмгөөлөгч авах эрхийг хангахгүй байх
явдал байнга давтагдаж, зарим оронд шүүх засаглалын
бие даасан байдал нь итгэл үнэмшилгүй байна. Түүнчлэн,
аюулгүй байдлын асуудал, улс төрийн хямралтай өнөө
үед улс орнууд тусгай шүүхийг байгуулж, хурдан хуумгай
шүүн таслах ажиллагаа явуулсны улмаас болж хүний амь
насыг хохироож байна.

“

Цаазаар авах ялыг ноогдуулах
болсон шалтгааныг авч
үзэлгүйгээр тусад нь дүгнэлт
хийж болохгүй... шийдвэр гаргах
явцад алдаа гаргаж шийтгэл
хүлээлгэдэг тохиолдол байж
болохыг өргөнөөр xүлээн
зөвшөөрдөг байдал болон
нийгэм, эдийн засгийн эмзэг
бүлгийнхэнд харьцангуй ихээр
ноогдуулдаг баримтууд байгаа
нь цаазлах ялыг авч үлдэхийн
эсрэг гарч буй хүчтэй
нотолгоо юм.

”

Ази, Номхон далайн бүсийн Хүний Эрхийн
Үндэсний Байгууллагуудын форумын Зөвлөх
эрхтэй шүүгчдийн зөвлөл, 2000 он

Шүүгдэгчид цаазаар авах ял ноогдуулсан бол тэрбээр
олон улсын эрх зүйн дагуу шүүхийн шийдвэрийг дээд
шатны шүүхэд давж заалдах, уучлал болон тэрхүү ялыг
хөнгөрүүлэхийг хүсэх эрхтэй байдаг. Гэтэл зарим оронд
эдгээр арга замуудын аль нь ч байдаггүй.
Ази, Номхон далайн бүсийн олон орны Засгийн газрын
албан тушаалтнууд, эрүүгийн шүүн таслах ажиллагааг улс
бүр өөрсдөө шийдэх, дотоод асуудал гэж маргадаг боловч,
шүүх ажиллагааг явуулах үйл явц нь олон улсын эрх зүй,
стандартад нийцсэн байх ёстой билээ. Тэдгээр хууль
журам ба стандартууд нь аливаа орон хэн нэгэн хүний
амьд явах эрхийг зөрчих буцалтгүй алхам хийхээр эрх
мэдлээ ашиглах нөхцөлд онцгой чухал билээ.

Хүний эрхийн төлөө тэмцэгч идэвхтнүүд
2010 оны 10 дугаар сард Пакистан Улсын
Хайдербад хотноо Цаазаар авах ялын эсрэг
Дэлхийн өдрийн өмнө цаазаар авах ялын эсрэг
жагсаал хийж байгаа нь
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Шударга бусaap шүүх явдлыг зогсоож, цаазын ялыг халъя

ЭРҮҮДЭН ШҮҮХ БА БУСАД ЗҮЙ БУС ХАРЬЦАА
ДАВЖ ЗААЛДАЖ БУЙ ХЭРГҮҮД

АФТАБ БАХАДУР

ПАКИСТАН УЛС

ЧИОУ ХО-ШУН
ТАЙВАНЬ

ДЕВЕНДЕР ПАЛ СИНГX

Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар буюу хүний нэр
төрийг доромжилон харьцахыг олон улсын эрх зүйгээр шууд хориглодог. Олон
улсын шударга шүүхийн хэм хэмжээний дагуу хэн ч хүчээр өөрийнхөө эсрэг
мэдүүлэг өгөх ба хэрэг хүлээх ёсгүй. Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр
хэрцгий, хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжилон харьцаж, шийтгэхийн
эсрэг НҮБ-ын Конвенцид (Эрүүдэн шүүхийн эсрэг Конвенци) эрүүдэн шүүх замаар
гаргаж авсан мэдүүлгийг шүүхийн ажиллагаанд нотлох баримтаар
ашиглаж болохгүй гэж заасан. Гэтэл тус бүсийн цаазаар авах ялыг
хэрэгжүүлдэг ихэнх оронд, хэдийгээр тэдгээр орны хуулинд үүнийг
зөвшөөрдөггүй боловч, эрүүдэн шүүх болон бусад хууль бус аргаар
харьцахыг хэрэг хүлээлгэх xэрэгсэл болгон ашиглаж байна (10-11 дэх
хуудсанд байгаа xүснэгтийг үз). Хүмүүст цаазын ял оноохдоо эрүүдэн
шүүх, бусад зүй бус аргаар гаргаж авсан мэдүүлгийг нотлох баримт
болгон ашиглаж байгааг шүүхүүд үл тоомсорлосоор байна.

ЭНЭТХЭГ УЛС

ХАКАМАДА ИУАО
ЯПОН УЛС

ХАМПРИ ЖЕФЕРСОН
ИНДОНЕЗИ УЛС

ЛЕНГ ГУОКАН
БНХАУ

“

Сүүлийн жилүүдэд
гаргасан шүүхийн
алдаатай, хилс
тогтоолуудын ихэнх
нь хууль бусаар
байцаасантай
холбоотой.

”

© РОЙТЕРС/ЛУИС ЭНРИКЕ АСКЬЮИ

БНХАУ-ын Ардын дээд прокурорын
Ерөнхий прокурорын орлогч, 2006 он.

БНХАУ нь Эрүүдэн шүүхийн эсрэг Конвенцийг 1988 онд соёрхон
баталсан ба хэрэг хүлээлгэхийн тулд эрүүдэн шүүхийг Хятадын
хуулиар хориглодог. Мөн эрх баригчид нь энэхүү хоригийн
хэрэгжүүлэлтийг сайжруулах, ялангуяа цаазын ялтай хэргүүдэд нотлох
баримт гаргаж авахын тулд хууль бус аргуудыг хэрэглэж байгаатай
тэмцэх зорилгоор сүүлийн жилүүдэд олон хууль тогтоомжийг баталж
гаргасан. Хэдий тийм боловч, БНХАУ-ын хуулинд эрүүдэн шүүх ба
бусад зүй бус аргаар гаргаж авсан бүх нотлох баримтуудыг шүүх
ажиллагаанд ашиглахгүй байх онцгой хоригийг тавиагүй. Эрүүдэн
шүүж, хэрэг хүлээлгэсэн мэдүүлэг дээр нь үндэслэн
шийтгэсэнийг нь нотолсон ноцтой баримтууд байгаа
ч хүмүүсийг цаазаар авсаар байна.

Австралийн иргэн Нгуен Туонг Вангийн цаазаар авах ялыг
2005 оны 12 дугаар сард Сингапур Улсад гүйцэтгэхийн урьд
шөнө түүнд зориулсан мөнхийн зулыг асааж байна. 25 настай
тэр залууг хар тамхи наймаалсан хэргээр шийтгэсэн. Сингапур
Улс хар тамхитай холбоотой хэрэгтнүүдийг буруутайд шууд
тооцдог ба яллагдагчдад гэм буруугүй гэдгээ нотлох үүргийг
хүлээлгэдэг.
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Индонези Улсад эрүүдэн шүүхийг Үндсэн хуулиар
хориглодог. Индонезийн Эрүүгийн хуулинд
цагдаагийн алба нь аливаа сэжигтнээс мэдүүлэг
авахдаа хүч хэрэглэж болохгүй гэж заасан байдаг
боловч эрүүдэн шүүхийг одоогоор Индонези Улсад
эрүүгийн гэмт хэрэгт тооцдоггүй байна. Үүнтэй
адил, Афганистан, Энэтхэг зэрэг зарим орны
хуулинд хүчээр хэрэг хүлээлгэхийн эсрэг тусгай
хамгаалалтын заалтууд байдаг. Гэвч эрүүдэн
шүүлтийг эдгээр орны цагдаагийн албаныхан өргөн
хэрэглэдэг ба хүчээр хэрэг хүлээснийг шүүх хурлын
явцад нотлох баримт болгон байнга ашигладаг.
Япон Улс болон Тайваньд зарим тохиолдолд хэрэг
хүлээсэн мэдүүлэг дээр зонхилон буюу дангаар
үндэслэж шийдвэр гаргадаг.
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ЗААВАЛ ЦААЗААР АВАХ ЯЛ
ДАВЖ ЗААЛДАЖ БУЙ ХЭРГҮҮД

РЕЗА ШАН

МАЛАЙЗ УЛС

ЁНГ ВУЙ КОНГ
СИНГАПУР

Заавал цаазаар авах ял нь шүүгчдийг тухайн хэрэгт хамаарах бүх хүчин
зүйлүүдийг харгалзан үзсэний үндсэн дээр өөрөө шийдвэр гаргах сонголтыг
олгодоггүй. Заавал цаазлах ял ноогдуулах нь амьд явах эрхийг дур мэдэн
боогдуулсaн, энэрэнгүй бус, хүнлэг бус, гутаан доромжилсон шийтгэл гэдэг нь
тогтоогдсон тул олон улсын эрх зүйгээр хориглодог. Олон
шүүхүүд, шүүх засаглалын байгууллагууд уг ялыг үндсэн
хуульд харш гэдэг шийдвэр гаргасан.
2010 онд Бангладеш Улсын Дээд шүүхээс хүчингийн
хэрэг үйлдсэнийхээ дараа хүний амь хөнөөсөн бол заавал
цаазаар авах ял ноогдуулах нь Үндсэн хуульд харш
гэсэн шийдвэр гаргасан. Энэтхэг Улсын Дээд шүүхээс
хүний амь хөнөөсөн бол энэхүү ялыг ноогдуулах нь
Үндсэн хуульд харш гэсэн шийдвэрийг, мөн 2011 оны 6
дугаар сард Бомбэй хотын Давж заалдах шатны шүүхээс
Мансууруулах бодис ба сэтгэцэд нөлөөлөх бодисын
тухай Хуулийн хүрээнд үйлдсэн давтан хэрэгт заавал
цаазаар авах ял оноох нь амь явах эрхийг зөрчинө гэсэн
шийдвэрийг тус тус гаргажээ. 2006 онд Тайвань заавал
цаазлах ялыг хоёр хуулиасаа хассан байна.
Цөөн тооны улс орон заавал цаазаар авах ялыг, ялангуяа
мансууруулах бодистой холбоотой хэрэгтнүүдэд
ноогдуулсаар байна (хүснэгтийг үз). Бруней, Дарусалам,
Лаос, Малайз, Хойд Солонгос, Пакистан, Сингапур
улсууд нь тогтоосон хэмжээнээс дээш хэмжээтэй
мансууруулах бодисыг биедээ авч явсан бол тухайн хүн
харьцангуй бага хэмжээгээр биедээ авч явсан, эсвэл
их хэмжээгээр наймаалж байснаас үл хамааран
уг ялыг ноогдуулдаг. Заавал цаазаар авах ялыг
мансууруулах бодистой холбоотой хэргүүдэд
ноогдуулж байгаа нь цаазаар авах ялыг зөвхөн
“онцгой ноцтой гэмт хэргүүдэд” л ноогдуулахыг
зөвшөөрсөн олон улсын эрх зүйг зөрчиж байна.

Пуди шоронгийн гадаа Малайз Улсад хар
тамхитай холбоотой хэрэгт заавал
цаазлах ял оноодгийг анхааруулсан бичиг
бүхий самбарын хажуугаар нэгэн эр алхан
өнгөрч байгаа нь. Малайз Улсын Куала
Лумпур хот, 2007 оны 11 дүгээр сар.

“

Амьдрал, үхэл хоёрын
асуудлыг шүүх шийдэхдээ
ухаалаг, үр дүнтэй шийдвэрийг
өөрийн үзэмжээр, гэмт
хэргийг үйлдсэн нөхцөл
байдлыг харгалзахгүйгээр,
үүнээс үүдэн гэмт хэргийн хир
ноцтойг тооцохгүйгээр гаргах
боломжийг олгохгүй байгаа
хуулийн аливаа нэг заалтыг
чанга, шударга бус, буруу гэж
үзэж болохгүй.

”

Митугээс Пунжаб мужийн эсрэг хэрэгт Энэтхэг
Улсын Дээд шүүхээс гаргасан шийдвэр (1983 он)

© ТЕНГКҮ БАХАР/АФП/Гетти Имижес
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Цаазаар Афганистан
авах ялыг Бангладеш
хадгалж
БНХАУ
үлдсэн
орнууд Хойд Солонгос

1983

1987

2000

1998

1998

1988

1981

Энэтхэг 1979

1997

Индонези 2006

1998

Япон 1979

1999

Малайз
Монгол 1974

2002

Пакистан 2010

2010

Сингапур
Тайвань** 2009
Тайланд 1996

2007

Вьетнам 1982

Практикт
халсан

Бруней
Лаос 2009

2010

Малдив 2006

2004

Мянмар
Науру 2001

2001

Папуа Шинэ Гвиней 2008
Өмнөд Солонгос 1990

1995

Шри-Ланк 1980

1994

Тонга
Онцгой тохиолдолд
Фижи
цаазаар авах ялыг
хэрэглэх үүдэд цаазын ял ноогдуулдаг орнууд
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Бүх хэрэгт
халсан

Австрали 1980 1990 1989
Бутан
Камбож 1992

1992

Ази, Номхон далайн
бүсийн орнуудын
хариуцлага ба
хэрэглээ

Непал 1991 1998 1991
Шинэ Зеланд 1978 1990 1989

Гарын үсэг зурсан

Филиппин 1986 2007 1986

Соёрхон баталсан
Хүлээн зөвшөөрсөн

Самао 2008

Тийм

Соломон арлууд

Үгүй

Тимур-Листе 2003 2003 2003
Тувалу
Вануату 2008

2011

Гарын үсэг зурсан:

тухайн улс соёрхон батлах
зорилгоор гэрээг судалж
байгааг илтгэнэ. Гарын
үсэг зурснаар тухайн улс
гэрээний зорилгыг
дордуулсан хуулиас
татгалзах ёстой болно

Соёрхон баталсан/Хүлээн зөвшөөрсөн:

тухайн улс албан ёсоор гэрээнд
нэгдсэн ба энэ нь хууль
ёсны болсныг илэрхийлнэ.
*Тайвань нь
НҮБ-ын гишүүн
улс биш

**Зөвхөн цэргийн шүүхээр орох гэмт хэргүүд
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ШҮҮХЭЭР ГЭМ БУРУУТАЙ НЬ НОТЛОГДОХ ХҮРТЭЛ ГЭМ БУРУУГҮЙ ГЭЖ ТООЦОГДОХ
ДАВЖ ЗААЛДАЖ БУЙ ХЭРГҮҮД

РЕЗА ШАН

МАЛАЙЗ УЛС

ЁНГ ВУЙ КОНГ

СИНГАПУР

Олон улсын эрх зүйн үндсэн зарчим нь эрүүгийн гэмт хэрэг үйлдсэн хүн бүр,
шударга шүүхээр гэм буруутай нь нотлогдох хүртэл гэм буруугүй гэж тооцогдох
ёстой. Гэм буруугүйд тооцогдох эрх нь зөвхөн шүүх хурлын явцад төдийгүй,
шүүх хурлын өмнө ч бас хамаарах ёстой. Энэ ойлголт нь сэжигтнүүдэд эрүүгийн
хариуцлага хүлээлгэхээс өмнө ба давж заалдах шатны эцсийн
шийдвэрээр ялыг баталгаажуулах хүртэл хамааpна. НҮБ-ын
Эдийн засаг, соёлын зөвлөлийн (ECOSOC) шийдвэрт энэ эрхийг
тайлбарлахдаа, цаазлах ялыг зөвхөн “cэжигтэн этгээдийн гэм буруутай
болохыг ойлгомжтой, үнэмшилтэй нотлох баримт дээр үндэслэн, уг
баримтыг өөрөөр тайлбарлах ямар нэгэн маргаангүй тохиолдолд” л
ноогдуулна гэжээ.

“

Гэмт хэрэг, хар тамхи,
алан хядах хэргүүдтэй
тэмцэхдээ нийгмийн
эмзэг бүлэгт хамрагддаг
хүмүүсийн эрхийг
хамгаалах ёстой.

”

БНХАУ-ын Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулинд гэм буруугүйд
тооцогдох ойлголтын зарчим огт тусгагдаагүй. Тайваньд гэм буруугүйд
тооцогдох ойлголтын тухай саяхан хуулиндаа тусгаж өөрчлөлт
оруулсан. Малайз ба Сингапур Улсад тогтоосон хэмжээнээс дээш
хэмжээтэй мансууруулах бодисыг мэдсээр байж
биедээ авч явбал хар тамхи наймаалсан хэрэг
үйлдсэн гэж буруутгагдах ба энэ хэрэгт заавал
цаазлах ял ноогдуулдаг.

© Хан Тон/ Онлайн Ситицен

(НҮБ-ын Мансууруулах бодис, гэмт
хэрэгтэй тэмцэх алба, 2010 оны 3
дугаар сар.)

Гэтэл Ази, Номхон далайн хэд хэдэн орны хууль нь энэ эрхийг
зөрчиж, зарим хэргүүдийн хувьд нотлох хариуцлагыг үнэн хэрэгтээ
сэжигтэнд даалгадаг байна. Тэдгээр оронд ийм хэргээр шийтгэгдсэн
яллагдагчид нь буруутайд тооцогддог ба гэм буруугүй гэдгээ нотлох
үүрэг хариуцлагыг хүлээдэг байна.
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Сингапурт хар тамхины хэргээр
шийтгэгдэж цаазаар авах ялын
гүйцэтгэлийг хүлээж буй 19 настай Ёнг Вуй
Конгийн уучлал хүссэн баримтад хүмүүс
гарын үсэг цуглуулж байгаа нь. Сингапурт
хар тамхитай холбоотой гэмт хэрэг
үйлдвэл заавал цаазлах ялаар шийтгэдэг.
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ӨМГӨӨЛӨГЧ АВАХ ЭРХ
ДАВЖ ЗААЛДАЖ БУЙ ХЭРГҮҮД

ХАКАМАДА ИУАО

ЯПОН УЛС

ХАМПРИ ЖЕФЕРСОН

ИНДОНЕЗИ УЛС

ЛЕНГ ГУОКАН

БНХАУ

Хоригдсон цагаасаа эхлэн өмгөөлөгчтэйгөө уулзах нь эрүүдэн шүүх, бусад зүй бус аргаар
харьцах болон шударга шүүхээр хэргээ шийдвэрлүүлэхэд онцгой чухал үүрэгтэй. Шударга
шүүхээр шүүгдэх эрхийн дагуу сэжигтэн этгээд нь зөвхөн шүүх хурлын үеэр төдийгүй, харин
баривчлагдсан даруйдаа, хоригдож байх хугацаандаа, байцаагдах үедээ ч өмгөөлөгчтэй байх
ёстой. Өмгөөлөгчтэй байх эрх гэдэг нь ерөнхийдөө тухайн хүн хуулийн зөвлөхөө сонгох эрхтэй
гэсэн үг юм. Хэрэв яллагдагчид нь өөрийн гэсэн өмгөөлөгчгүй бол шүүгч болон шүүхийн
байгууллагаас томилсон хуульчийг авах эрхтэй. Хэрэв яллагдагч нь төлбөрийн чадваргүй бол
томилогдсон өмгөөлөгч үнэ төлбөргүй ажиллах ёстой ба цаазын ял авч болох хэрэгтнүүдийн
хувьд өмгөөлөгчөө болж өгвөл өөрсдөө сонгоно.
Өмгөөлөгч авах эрх гэдэг нь чадварлаг өмгөөлөгчийг авах эрхтэй гэсэн
үг юм. Хүний эрхийн хорооноос цаазын ялтай хэрэгтнүүдийн өмгөөлөгч
нь шүүх ажиллагааны бүхий л үе шатанд “сэжигтнийг үр дүнтэй
өмгөөлөх” ёстой гэж заасан. Тус Хорооноос мөн, хэрэв өмгөөлөгч
нь “илт буруу ажиллах юмуу, чадваргүйгээ” харуулбал тухайн орон
шударга шүүхийн ажиллагааг зөрчсөнийхээ төлөө хариуцлага хүлээх
боломжтой гэж заасан.
Өмгөөлүүлэх эрх нь өмгөөллийн нууцыг хадгалах болон өмгөөллийн
бичиг баримтыг бэлтгэх хангалттай хугацаа, шаардлагатай нөхцөлийг
эдлэх эрхийг багтаадаг. Цаазын ялтай хэргүүдийн хувьд сэжигтэн нь
өөрийн өмгөөллийг бэлтгэхийн тулд бусад нөхцөл боломжоор хангагдах
ёстой. Шаардлагатай тохиолдолд бичгийн болон аман орчуулгаар
хангах үнэгүй үйлчилгээ үүнд багтана. Сэжигтэн болон түүний хуулийн
зөвлөх нь прокурорын талд хэрэг бэлтгэхээр олгосонтой ижил
боломжийг эдлэх ёстой. Өмгөөлөгчдийг ажил үүргээ биелүүлэх явцад
нь эрх мэдэлтнүүдийн зүгээс саад учруулвал тухайн орон шударга
шүүхээр шүүгдэх эрхийг зөрчсөнийхээ төлөө хариуцлага хүлээх
боломжтой.

“

Цаазын ял авсан
хүмүүст ихэвчлэн
өмгөөлөгч авах бололцоо
олгодоггүй ба шүүх хурал
дээр нотлох баримт
гаргалгүй, өмгөөллийн
талын гэрчүүдийг дуудаж
байцаалгүй шийтгэсэн
байдаг.

”

(Афганистан Улсaд шүүхээс гадуур,
дур зоргоороо цаазлах ялыг гүйцэтгэж
буй тухай НҮБ-ын Тусгай илтгэгчийн
дүгнэлт, 2009 он)

Тус бүс нутагт цаазын ялтай хоригдлууд баривчлагдсаныхаа дараа, шүүх ажиллагаанд болон
давж заалдах ажиллагаанд бэлтгэх явцдаа өмгөөлөгч авах боломжгүй, эсвэл маш бага байдаг.
БНХАУ-ын эрх мэдэл бүхий байгууллагууд өмгөөлөгчдийг үйлчлүүлэгчидтэйгээ уулзах, нотлох
баримт цуглуулах, уг хэрэгтэй холбоотой бичиг баримттай танилцах зэрэгт боломж олгохгүй
бүрмөсөн хааж, эсвэл маш их саад тотгор учруулдаг. Улс төрийн ээдрээтэй хэргээр хоригдсон
хүнийг өмгөөлж буй хуульчдыг айлган сүрдүүлсэн байдаг. Үйлчлүүлэгчдийнхээ хүчээр хэрэг
хүлээсэн мэдүүлгийг татаж авахыг зөвлөсөн, эсвэл прокурорын байр суурийг ганхуулах нотлох
баримт оруулах гэсэн тохиолдолд зарим өмгөөлөгчийн эсрэг хэрэг үүсгэсэн байдаг.
Япон Улсад хэрэглэдэг дайёо кангоку системийн дагуу, цагдаагийнхан сэжигтнүүдийг 23 өдөр
хүртэл хорьж, байцаах боломжтой. Өмгөөлөгчийг байлцуулвал “сэжигтнээр үнэнийг нь хэлүүлэх
гэж ятгахад” цагдаагийнханд хэцүү байх болно гэсэн ойлголтын үүднээс байцаах явцдаа
хоригдсон хүнд өмгөөлөгч гаргаж өгдөггүй байна.
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© ЧОЙ ВОН-СУК/АФП/ Гетти Имижес
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ДАХИН ХЯНУУЛАХ БА УУЧЛАЛ ХҮСЭХ ЭРХ
ДАВЖ ЗААЛДАЖ БУЙ ХЭРГҮҮД

ЧИОУ ХО-ШУН
ТАЙВАНЬ

Тухайн хүнд ноогдуулсан ял шийтгэлийг хянуулахаар дээд шатны
шүүхэд хандах эрх нь яллагдагчдын эрхийн амин чухал баталгаа мөн.
НҮБ-ын Эдийн засаг, соёлын зөвлөлийн (ECOSOC) зөвлөмжид заавал
давж заалдах эрхтэй байх ёстой гэсэн байдаг. Дээд шатны шүүхээс
хэргийг хянах явдал нь хэрэг тус бүр дээр цаазаар авах ялыг хэрхэн
хэрэгжүүлж байгааг шүүхийн хяналтаар тогтоох боломжийг олгодог. Ийм
үйл ажиллагаа нь шударга шүүхийн баталгааг мөрдөөгүй тохиолдлыг
илрүүлж, зарим тохиолдолд дахин шүүх үйл ажиллагаа, хуульд нэмэлт
оруулах болон бусад шинэчлэлүүдийг хийх шаардлага байгааг харуулна.
Харин Япон, Хойд ба Өмнөд Солонгос Улс, мөн Пакистаны зарим
нутагт дээд шатны шүүхэд заавал давж заалдах шаардлагагүй байдаг.
2007 онд, БНХАУ-ын Ардын дээд шүүх нь доод шатны шүүхийн гаргасан
цаазаар авах бүх ялыг хянаж байх үүрэгтэй болсон. Шүүхийн
судалгааны хэлтсийн дарга Ху Юнтенг 2010 оны 11 дүгээр сард
хэлэхдээ, тус шүүх нь доод шатны шүүхээс орон даяар 2007 оноос
хойш жил бүр шийдвэрлэсэн цаазын ялын дунджаар 10 хувийг нь
хүчингүй болгосон гэж мэдээлсэн. Тэдгээр ялыг хүчингүй болгосон
шалтгаан нь нотлох баримт хангалтгүй,
ял ноогдуулах шийдвэр гаргах үйл явц нь
шаардлага хангаагүй, үйл ажиллагааны
бусад алдаа гарсантай холбоотой байсан
гэж тэрбээр хэлжээ.

Залуу идэвхтэн 2010 оны 3 дугаар сард
Швейцари Улсын Баден хотноо болсон цаазаар
авах ялын эсрэг эсэргүүцлийн жагсаалд
оролцохдоо зүүсэн зар: “Хятад Улс - хууль бус
аргаар мөнгө олсныхоо төлөө цаазаар авахуулах
ялаар шийтгүүлсэн”.

БНХАУ-ын Үндсэн хуулинд хэдийгээр
тусгай уучлалын тухай заасан байдаг
боловч, цаазын ялтай хүмүүст уучлал
үзүүлэх журам байхгүй ба 1975 оноос хойш
нэг ч хоригдол уучлагдаагүй. Үүнтэй адил,
Япон, Сингапурт уучлал үзүүлэх ба ял
хөнгөлөх явдал тун ховор тохиолддог.

© Эмнести Интернэшнл

Давж заалдах шүүхийн бүх үе шатыг
дуусгасны дараа ялтан нь уучлал хүсэх
эрхтэй байдаг. Гэтэл, хэд хэдэн оронд
уучлалын журам байхгүй, эсвэл зөвхөн
цаасан дээр л байдаг.

Өмнөд Солонгосын идэвхтнүүд 2007
оны 12 дугаар сард Сөүл хотноо
болсон жагсаалын үеэр цаазын ялын
гүйцэтгэлийг хүлээж буй хоригдлуудыг
төлөөлүүлэн тагтаануудыг суллан нисгэж
байгаа нь.
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ТУСГАЙ ШҮҮХ БА ТҮРГЭВЧИЛСЭН ШҮҮХ АЖИЛЛАГАА
ДАВЖ ЗААЛДАЖ БУЙ ХЭРГҮҮД

АФТАБ БАХАДУР
ПАКИСТАН УЛС

ДЕВЕНДЕР ПАЛ СИНГX
ЭНЭТХЭГ УЛС

Хойд Солонгос, Пакистан Улсуудад байдаг Тусгай шүүхүүд нь өмгөөлөгч авах,
давж заалдах, албадлагаар хэрэг хүлээхгүй байх зэрэг эрхийг тогтмол зөрчиж
байдаг. Зарим тусгай шүүхэд хараат бус хөндлөнгийн шүүгчид бус цэргийн албан
тушаалтнууд шийдвэр гаргадаг.
Зарим оронд өндөр ач холбогдол өгдөг гэмт хэргийн эсрэг кампанит ажлын үеэр,
шүүхүүд түргэвчилсэн шүүх ажиллагаа явуулсныхаа дараа цаазаар авах ял оноож,
энгийн нөхцөлд тийм чанга шийтгэл хүлээхгүй хэргүүдэд
ч цаазын ял оноодог байна. Xар тамхины наймаа болон
бусад гэмт хэргүүдийн эсрэг “Хатуу цохилт” кампанит
ажлыг байнга зохион байгуулж байдаг БНХАУ-д үүнийг
хэрэгжүүлдэг.

“

Шүүх ба гүйцэтгэх
засаглалын үүрэг, чадварыг
нарийн ялган салгаагүй
тохиолдолд буюу гүйцэтгэх
засаглал нь шүүхийг хянах болон
чиглүүлэх боломжтой нөхцөлд
бие даасан шүүхийн тухай ярих
боломжгүй юм.

”

© Эмнести Интернэшнл

НҮБ-ын Хүний эрхийн хороо, ИУТЭОУП-ын 14
дүгээр заалтaд хийсэн ерөнхий тайлбар, 2007 он

ADPAN-ий гишүүд, Цаазаар авах ялыг халах, Хүний
эрхийн төлөө тэмцэх хүн амины гэмт хэргийн
хохирогчдын гэр бүлийнхний Тайваны Холбооныхон
Цаазаар авах ялын эсрэг 2010 оны 2 дугаар сард
Женев хотноо болсон Дэлхийн 4 дүгээр Конгресст
оролцож бусад идэвхтнүүдтэй уулзаж байгаа нь.
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Пакистан Улсад Алан хядах үйл ажиллагааны эсрэг 1997
оны Хуулийн заалтын дагуу иргэдийг цэргийн шүүхээр
шүүх боломжтой байсан ба хоёр жилийн дараа Дээд
шүүхээс үүнийг Үндсэн хуулийг зөрчиж байна гэж үзсэн.
Алан хядах үйл ажиллагааны эсрэг шүүхүүд нь хүмүүст
цаазаар авах ял оноосоор байгаа ба нээлттэй бус орчинд
үйл ажиллагаагаа явуулдаг бөгөөд шүүх ажиллагааг
ажлын долоо хоног дотор багтаах шаардлага тавьдаг нь
шүүгчдэд хэрэгтэнг яллах онцгой шахалт болдог байна.
2011 оны 6 дугаар сард Пакистан Улсын Ерөнхийлөгч
тус орны овог аймгийн нутаг дэвсгэр дээр Талибантай
байлдаж буй аюулгүйн албаныханд хүмүүсийг дур
мэдэн, тодорхойгүй хугацаагаар хорих эрх мэдлийг олгож
(Иргэний эрхийн дагуу) арга хэмжээ авах журамд гарын
үсэг зурсан байна. Энэхүү журмын дагуу аюулгүйн албаны
хэн нэгэн гишүүний өгсөн мэдүүлэг нь сэжигтэн этгээдийг
шийтгэхэд хангалттай ба ноогдуулсан ялыг давж заалдах
боломжгүй.
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БИЕ ДААСАН ШҮҮХ ЗАСАГЛАЛ

23 жил Тайваньд хоригдож буй
Чиоу Хо-шунд дэмжлэг үзүүлж
ирсэн захидлууд. Түүний хэрэг нь
Тайваньд хамгийн удаан хугацаагаар
үргэлжилж буй эрүүгийн гэмт хэрэг
билээ. Эдгээр захидлын тухай
тэрбээр: “Энэ найзуудаас маань
хүн болгон надад үнэн сэтгэлийн
хайр илгээдэг. Энэ захианууд надад
туйлын үнэтэй” гэж хэлдэг.

© ЛИН Хсин-Юи/Ти-Эй-И-Д-П

Шүүгчид нь баримтад тулгуурласан, хуулийн хүрээнд, аливаа хязгаарлалт, зүй
бусын нөлөөлөл, өдөөлт, шахалт, сүрдүүлэлт болон хөндлөнгийн оролцоонд
автахгүйгээр, шударга шийдвэр гаргах чадвартай байх ёстой. Үүнийг Шүүх
засаглалын бие даасан байдлын тухай НҮБ-ын Ерөнхий зарчмын жагсаалтын
2 дугаар зарчимд нэрлэсэн байдаг. Түүнчилэн, хуульчид, прокуроруудыг бие
даaсан, хөндлөнгийн зүй бус нөлөөлөлд автахгүй байх тухай НҮБ-ын стандарт
бий. Хэдийгээр эдгээр стандартууд байдаг ч, Афганистан, Бангладеш, БНХАУ,
Индонези, Малдив, Хойд Солонгос, Шри-Ланк, Вьетнам зэрэг улсуудад
эрүүгийн шүүхийн зарим хэсэг нь цагдаагийнхан, прокурорууд, улс төрийн болон
бусад сонирхлын нөлөөнд автан, бие даасан үйл ажиллагааг мэргэжлийн хүрээнд
явуулж чадахгүйгээс болж шударга шүүх ажиллагааны баталгаа алддаг байна.
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ИЛ ТОД БАЙДАЛ

“

Аливаа шийтгэлийг
шударга замаар,
алагчилахгүй оноосон
эсэхийг хянан тунгаах
боломжийг Засгийн
газрын харъяалалд
байдаг байгууллага
ба иргэн бүрт
олгохын тулд хуулийн
хэрэгжилтийг ил тод
байлгах ёстой.

”

Ялын дээд хэмжээг хэрхэн хэрэгжүүлж байгаа тухай үнэн зөв мэдээллийг
xүмүүст өгч, шударга шүүхийн ажиллагаа хэрэгжиж буй эсэх тухайд дүгнэлт
хийх боломж олговол тэд цаазын ялыг хадгалж үлдэх эсэх тухайд мэдлэг
дээр суурилсан шийдвэр гаргах боломжтой болно. 2006 онд Филлипинд
уг ялыг халахад нөлөөлсөн гол хүчин зүйл бол чухамхуу ийм мэдээлэл
байлаа.
Кампанит ажилд оролцогчдын цаазын ялтай хэргүүдийг баримтжуулан
хөтөлдөг ажил нь шударга бус явдлыг илчилэхэд онцгой үүрэг гүйцэтгэсээр
байна. Гэвч энэ ажил Ази, Номхон далайн бүс нутагт байнга сэтгэл
гонсойлгож байна. Хэд хэдэн оронд цаазын ялын гүйцэтгэл болон
үүнтэй холбоотой мэдээлэл нь төрийн нууц байдаг. Япон, Тайваньд гэр
бүлийнхэн болон өмгөөлөгчид нь цаазаар авах ялыг гүйцэтгэсний дараа
мэдэгдэж байна. БНХАУ, Малайз, Монгол, Хойд Солонгос, Вьетнам
Улсуудад цаазаар авах ял болон ялын гүйцэтгэлийн шийдвэртэй холбоотой
мэдээллийг олон нийтээс байнга нуун дарагдуулж байна.

АП Фото/ Хууль зүйн яам

Шүүхээс гадуур, дур зоргоороо
цаазлах ялыг гүйцэтгэж буй тухай
НҮБ-ын Тусгай илтгэгчийн дүгнэлт,
2006 он

Олон Улсын эрх зүйн дагуу, Засгийн газрууд цаазлах ялыг хэрхэн
хэрэгжүүлж байгаа тухайд ил тод байх ёстой. Эдийн засаг, нийгмийн
зөвлөлөөс цаазаар авах ял авсан, гүйцэтгэсэн, давж заалдаад хүчингүй
болгосон, ялыг зөөлрүүлсэн болон уучилсан тоо баримтыг тогтмол хэвлэж
байхыг шаарддаг.
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Япон Улсын Токио хотын нэгэн
хорих газарт дүүжлэх өрөөнүүд
Нүх тагласан хаалгыг шалан
дээр улаан өнгөөр хайрцаглан
зурж тэмдэглэсэн байна.
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ДҮГНЭЛТ

“
Ямар нэгэн гэмт хэрэг үйлдээд шийтгүүлсэн хүн бүр
шударга шүүхээр шүүлгэх эрхтэй. Яллагдагчдыг эрүүгийн
шүүхээр шүүхдээ зохих ёсны үйл ажиллагааг явуулахгүй
байвал шударга ёс зөрчигдөж байна гэсэн үг.
Ази, Номхон далайн бүс нутагт жил бүр мянга мянган
хүнийг олон улсын стандартад нийцээгүй шударга бус
шүүхээр шүүж цаазаар авах ялаар шийтгэн, гүйцэтгэж,
хууль ёсыг уландаа гишгэж, амьд явах, шударга шүүхээр
шүүгдэх эрх ба эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр зүй
бус харьцахыг хориглосон хуулийг зөрчиж байна.

Хууль бол хууль л байдаг.
Гэхдээ би цаазаар авах ялыг
халах шийдвэрийг Парламент
гаргаасай гэж хүсдэг. Яагаад
гэвэл хэрэв алдаа хийвэл
буцааж засах арга байхгүй
болно. Жигшүүртэй гэмт
хэрэгтэй тэмцэх өөр аргууд
бас бий шүү дээ

”

Малайз Улсын Дээд шүүх болон Давж заалдах
шатны шүүгч асан К. С. Вохран

Энэхүү илтгэлийг боловсруулахдаа хэд хэдэн
хэргийг тоймлон бичсэн ба тэдгээр нь цаазын ялыг
хэрэгжүүлэхийн бодит аюулыг ил тодорхой харуулж
байна. Хэнийг цаазлах, хэнийг өршөөх нь зөвхөн үйлдсэн хэргээс
нь хамаараад зогсохгүй, яллагдагчийн яс үндэс, бусад онцлох шинж
тэмдгүүд, тухайн хүний эдийн засгийн байдал болон нийгэмд эзлэх
байр суурь, эсвэл шүүх ажиллагааг бүхэлд нь ойлгож, хэлэлцээ
тохиролцоо хийх чадвар, хуулийн туслалцаа ба өмгөөлөгч авах боломж
бий эсэх, энэ нь шаардлага хангах эсэх болон бусад олон хүчин
зүйлээс хамаарч байна.

2010 оны 8 дугаар сард Хонг Конг
дахь БНХАУ-ын төлөөлөгчийн
газрын гадаа болсон
эсэргүүцлийн жагсаал.

© Amnesty International

Зөвхөн цаазаар авах ялыг халсан цагт л гэм буруугүй хүнийг
цаазлаагүй гэж үзэх боломжтой. АDPAN цаазаар авах ялыг зарчмын
хувьд эсэргүүцдэг бөгөөд бүх улс орнуудаас энэ ялыг ирээдүйд халах
зорилгоор даруй зогсоох арга хэмжээ авахыг уриалж байна. Энэ ялыг
халах нь алдаа гаргаж ялыг гүйцэтгэснийхээ төлөө уучлал хүсэх бус,
харин нийгэмд шударга ёс, хууль ёсыг жинхэнэ утгаар нь хэрэгжүүлж
байгааг олон нийтэд харуулах юм. Уучлал xичнээн ч хүсээд хангалттай
биш байж болно.
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Цаазаар авах ялыг хэрэглэсээр байгаа улс
орнуудад өгөх зөвлөмж:



НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн тогтоолд
тусгасан цаазаар авах ялыг халах
бодлогыг хэрэгжүүлэх.




Цаазаар авах бүх ялыг хөнгөрүүлэх;



Цаазаар авах ялыг халах хүртэл уг ялыг
хэрэглэхийг хязгаарласан олон улсын
хэм хэмжээг чанд баримтлан зөвхөн “онц
ноцтой хэрэгт” хэрэглэх, заавал цаазаар
авах ялыг халах;

Олон улсын хэм хэмжээнд нийцcэн
шударга шүүхийн үйл ажиллагааг явуулах
үүднээс, ялангуяа гэм буруугүйд тооцох,
өмгөөлөгч авах эрх, эрүүдэн шүүж хэрэг
хүлээлгэх болон алагчилахаас хамгаалсан
холбогдох хуулиудад өөрчлөлт оруулах,
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ЗӨВЛӨМЖ

Дээрээс: Энэтхэгийн залуу идэвхтнүүд
2008 оны 10 дугаар сард.
2010 оны 10 дугаар сард Индонези Улсад
Цаазаар авах ялын эсрэг Дэлхийн өдөр
болсон эсэргүүцлийн жагсаал
(CC BY-NC-SA 2.0).
2010 оны 11 дүгээр сарын 30-ний өдөр
Өмнөд Солонгосын Сөүл хотын Хэйвадонг дүүрэгт болсон жил бүр дэлхий
даяар зохиодoг цаазаар авах ялын эсрэг
“Амьдралын төлөө хотууд” кампанит
ажилд оролцож байгаа нь.

Цаазаар Авах Ялын эсрэг Азийн Сүлжээ (ADPAN)
АDPAN нь 2006 онд байгуулагдсан, бүс хоорондын бие даасан сүлжээ бөгөөд
Ази, Номхон далайн бүс нутагт цаазаар авах ялыг халахын төлөө кампанит
ажлуудыг явуулдаг. АDPAN нь Засгийн газрууд, аливаа улс төрийн болон шашны
байгууллагуудаас хараат бус, бие даасан байгууллага юм. Нийт 23 орныг төлөөлсөн
хуульчид, ТББ-ууд, иргэний нийгмийн бүлгүүд, хүний эрхийг хамгаaлагчид болон
идэвхтнүүд байдаг. Азийн орнуудад гарч буй шударга бус явдал, шүүхийн шударга бус
шийдвэрүүд сэтгэл зовинуулсан бусад асуудлуудад АDPAN нь анхаарлаа хандуулан
үйл ажиллагаа явуулдаг. Бүх гишүүн байгууллагуудыг жагсаалтаас үзнэ үү.

www.facebook.com/groups/358635539514/
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