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Эрүүдэн шүүхийн эсрэг хороо 

  Монгол Улсын хоёр дахь удаагийн илтгэлд хийсэн ажиглалт дүгнэлт* 

1. 2016 оны 8 дугаар сарын 2, 3-ны өдөр Монгол Улсын 2 дахь удаагийн илтгэл 

(CAT/C/MNG/2)-ийг Эрүүдэн шүүхийн эсрэг хороо нь 1443, 1445 дах хуралдаанаар 

хэлэлцээд 2016 оны 8 дугаар сарын 9-ний өдрийн 1453 дах хуралдаанаар дараах 

зөвлөмжийг баталлаа.  

 A.Оршил 

2. Оролцогч улс нь хялбаршуулсан журмын дагуу илтгэлээ явуулсанд хороо талархаж 

байна. Мөн оролцогч улсын төлөөлөгчидтэй өрнүүлсэн хэлэлцүүлэг, аман 

хариултуудад талархаж байна.  

 B.Эерэг тал 

3. Оролцогч улс дараах олон улсын гэрээ хэлэлцээрт гарын үсэг зурсан болон соёрхон 

баталсанд Хорооны зүгээс талархаж байна. Үүнд: 

 (a)“Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар буюу хүний нэр 

төрийг доромжлон харьцаж, шийтгэхийн эсрэг конвенцийн нэмэлт протокол”-ийг 2014 

оны 12 дугаар сарын 11-ний өдөр соёрхон баталсан; 

 (b)“Хүчээр алга болгохоос бүх хүнийг хамгаалах тухай олон улсын конвенц”-ийг 

2014 оны 10 дугаар сарын 9-ний өдөр соёрхон баталсан; 

 (c)“Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай Олон улсын пактын Цаазаар авах ялыг 

халахад чиглэсэн нэмэлт 2 дугаар протокол”-ыг 2012 оны 1 дүгээр сарын 5-ны өдөр 

соёрхон баталсан 
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4. Хороо нь конвенцид хамаарах асуудлаар өөрийн хууль тогтоомжийг шинэчлэх 

талаар хийгдсэн өргөн цар хүрээтэй санаачлагыг талархан хүлээн авч байна. Үүнд: 

 (a) “Хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай хууль”-ийг 2012 оны 1 дүгээр сарын 19-

ний өдөр батлаж, түүнийг хэрэгжүүлэх Хүн худалдаалахтай тэмцэх болон урьдчилан 

сэргийлэх дэд хороог байгуулсан; 

 (b) 2013 онд батлагдсан Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хууль; 

 (c) 2013 оны 7 дугаар сарын 5-ны өдөр батлагдсан Цагдаагийн албаны тухай 

хуулийн 40.5-д зааснаар, Хүний Эрхийн Үндэсний Комисс бүрэн эрхийнхээ хүрээнд 

цагдаагийн алба, албан хаагчийн үйл ажиллагаанд хяналт тавина; 

 (d) 2013 онд батлагдсан Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид үзүүлэх хууль зүйн 

туслалцааны тухай хууль;  

 (e) 2015 онд батлагдсан Хууль сахиулах үйл ажиллагааны тухай хууль; 

 (f) 2015 оны 12 дугаар сарын 3-ны өдрийн Эрүүгийн хуулийн шинэчлэсэн 

найруулгад эрүүдэн шүүх, цаазаар авах ялыг халах, гэр бүлийн хүчирхийллийг гэмт 

хэрэгт тооцох мөн ялгаварлан гадуурхах, үзэн ядах зэрэг нэр томьёог оруулсан; 

 (g) 2016 оны 5 дугаар сарын 13-ны өдрийн Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх 

тухай хуулинд Эрүү шүүлт тулгаж, бусад хэлбэрээр хүнлэг бус, хэрцгий харьцаж 

мэдүүлэг авсан нь тогтоогдвол авсан мэдүүлгийг энэ хуульд заасан журмаар нотлох 

баримтаар тооцохгүй гэж шинэчлэн найруулсан,  

5. Хороо нь оролцогч улсуудын конвенцийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн бодлого, 

хөтөлбөр болон захиргааны арга хэмжээг өөрчлөх санаачлагыг сайшаан хүлээн авсан. 

Үүнд: 

(a) 2010 оноос хойш Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тавьсан цаазаар авах ялыг 

түдгэлзүүлсэн бүх хоригийг хэрэгжүүлсэн байдал; 

(b) 2011 оноос хойш Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрүүдийг устгах 

Үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт; 

(c) 2011 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн 214 тоот тушаалаар батлагдсан 

“Ял эдлүүлэх ажиллагаанд хяналт тавих прокурорын хяналтын заавар”-ын 

дагуу хариуцсан прокурор нь цагдан хоригдсон, ял эдэлж байгаа хүмүүсийн 

хоригдож буй нөхцөлийг шалгах, тэдгээрээс ирүүлсэн гомдол хүсэлтийг 

шалгаж зөрчигдсөн эрхийг сэргээх; 

(d)  2013 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/14 тоот тушаалаар батлагдсан 

“Цагдан хорихтой холбогдсон зарим ажиллагааг зохицуулах тухай журам”-

ын дагуу цагдан хоригдох таслан сэргийлэх арга хэмжээ авагдсан 

яллагдагчийн эрхийг хангах, цагдан хорих санал гаргах эрх бүхий 

субъектийн шуурхай байх явдлыг хангах, цагдан хорих таслан сэргийлэх 

арга хэмжээ авагдсан хүн, түүний ар гэр, өмгөөлөгчид энэ талаар 24 цагийн 

дотор мэдэгдэж байх; 
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(e) Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт 

шүүхээс гадуур хүний эрхийг хязгаарлах үе шатыг хязгаарлах арга хэмжээ 

авч хэрэгжүүлэхээр тусгасан байна; 

(f) Хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай хуулийн дагуу 2015-2020 оны Үндэсний 

хөтөлбөрийг боловсруулах;  

(g) Монгол Улсын Үндэсний Хүний Эрхийн Комиссоос №.3/207 болон №. 

3/1788 дугаар зөвлөмжүүдийг бүх цагдаагийн албан хаагчдад болон 

шоронгийн харгалзагч нарт  эрүү шүүлт болоод зүй бусаар харьцахаас 

урьдчилан сэргийлэх зорилгоор танилцуулах; 

(h) Бүх хорих төвүүдэд хүний эрхийн талаарх ханын тусгай самбаруудыг 

байрлуулсан явдал юм.  

 C.Анхаарал татаж буй гол асуудлууд ба зөвлөмж 

 Өмнөх илтгэлээс үлдсэн асуудлууд 

6. Хороо нь 9, 11, 16 болон 19 дүгээр заалтад буй асуудлуудын дагуу (a) эрүүдэн 

шүүсэн үйлдэл гаргагчид ял шийтгэл завших; (b) эрүүдэн шүүсэн гэх баримт нотолгоо 

болон санал гомдол; (c) цагдан хорих нөхцөл; (d) Цаазаар авах ялтай ялтангууд болон 

цаазаар авах ял зэрэг мэдээллийг хавсаргаагүй байгаад харамсаж байна. 

  Шинэчилсэн хууль тогтоомжийг хүчин төгөлдөр болгох нь 

7. УИХ-аас 2015 оны 12 дугаар сарын 3-ны өдөр “Эрүүгийн хуулийн шинэчилсэн 

найруулга” болон 2016 оны 5 дугаар сарын 13-ны өдөр “Эрүүгийн хэрэг хянан 

шийдвэрлэх тухай шинэчилсэн найруулга”-г баталсныг Хороо сайшаан хүлээн авсан 

хэдий ч, эдгээр хуулийг хүчин төгөлдөр болгохыг хойшлуулж болзошгүй талаархи  

мэдээлэлд санаа зовниж байна.(2 дугаар зүйл) 

8. Шинэчилсэн хууль тогтоомж хүчин төгөлдөр болоход саад болохгүй гэдгийг 

баталгаажуулахын тулд оролцогч улс хүчин чармайлт гаргах нь зүйтэй. 

Эрүүдэн шүүх хэлбэрүүд болоод түүнд оногдуулах шийтгэлүүд 

9. Хороо нь Эрүүгийн шинэ хуульд эрүүдэн шүүх гэдгийг тодорхойлсонд сайшаасан 

боловч тус тодорхойлолт нь конвенцийн 1 дүгээр зүйлд заасан “эрүү шүүлт гэж ил, 

далд зөвшөөрлөөр тухайн хүн буюу гурав дахь этгээдийн бие махбодь, сэтгэл санааг 

хүчтэй шаналган зовоох аливаа санаатай үйлдэл” гэснийг бүрэн агуулаагүй байна. 

Нэмж хэлэхэд эрүүдэн шүүхийн шийтгэлийг торгохоос эхлээд тав хүртэл жилийн 

хугацаагаар хорих ялаар шийтгэнэ гэж заасан нь гэмт хэргийн хүнд хөнгөн байдлаас 

үл хамаарч байна. (1, 2, 4 дүгээр зүйл). 

10. Оролцогч улс нь: 

(a) Конвенцийн 1 дүгээр зүйлийн бүх элементүүдийг агуулсан эрүүдэн шүүх 

тодорхойлолтыг батлах. Үүнд: эрүү шүүлт тулгах сэдэл эсхүл шалтгаан, 
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гутаан доромжлох, шахалт үзүүлэх шалтгаан зэрэг нь Гуравдагч этгээдэд 

ч хамааралтай байхаар зааж оруулсан байх; 

(b) Эрүү шүүлт тулгах үйлдэл нь эрүүгийн хуулиар гэмт хэрэгт тооцож энэхүү 

конвенцийн 4.2-т зааснаар шийтгэл ноогдуулахыг баталгаажуулах; 

(c) Эрүү шүүлтийн гэмт хэргийг хязгаарласан хууль байхгүйг 

баталгаажуулах. 

  Эрх зүйн үндсэн хамгаалалт 

11. Хороо нь хууль тогтоомжид гарсан сүүлийн үеийн өөрчлөлтийг анхааралдаа авч, 

тайлангийн дараах зүйлүүдэд санаа зовниж байна. Үүнд: 

(a) Хууль ёсны баривчлах зөвшөөрөлгүй баривчлагдсан хүмүүсийн тоо их 

байна; 

(b) Ийм хэмжээний эрх нь хязгаарлагдаж байгаа хүмүүс баривчлагдмагцаа 

өмгөөлөгчийн туслалцаа авах боломжгүй, мөн тодорхой тооны өмгөөлөгчид мөрдөн 

байцаалтад биеэр оролцож чаддаггүйд; 

(c) Хоригдож буй хүмүүст тэдний эрх, ялангуяа өмгөөлөгчтэй байх, 

шүүхэд гомдол гаргах, гэр бүлийнхэнтэйгээ уулзах эрхийнх нь талаар  мэдээлдэггүй; 

(d) Монголын Хуульчдын Холбоо болон Монголын Өмгөөлөгчдийн 

холбоонд албан ёсны бичгээр мэдэгдсэний үндсэн дээр хууль зүйн туслалцаа үнэ 

төлбөргүй авдаг тул албадан саатуулагдсан этгээд анхнаасаа хууль зүйн туслалцаа 

авах боломжгүй байдаг;  

(e) Хороонд хэд хэдэн хэрэг дээр мөрдөн байцаагч, прокурор нар цагдан 

хоригдож буй хүмүүсийн гэр бүлийн гишүүдтэй нь үйлдсэн гэмт хэргээ хүлээх 

нөхцлөөр тэдэнтэй уулзах эрхийг олгосон гэсэн мэдээлэл ирсэн; 

(f) Цагдан хорихдоо тэдгээр хүмүүсийг гэр бүлээс нь хол хорьдог нь гэр 

бүлтэйгээ уулзахад хүндрэл үүсдэг. (2 болон 16 дугаар зүйл). 

12. Цагдан хоригдож эхэлсэн анхны өдрөөс эхлэн цагдан хоригдогчийг эрх зүйн 

бүхий л хамгаалалтаар хангах, Шүүхийн шийдвэргүй баривчлах зэрэг наад захын 

олон улсын стандартын дагуу эрх хязгаарлахгүй тал дээр Оролцогч улс түргэн 

шуурхай, үр нөлөөтэй арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Саатуулагдсан хүмүүсийн 

хамгаалалтанд дараах зүйл багтана: 

(a) Тэднийг ямар хэрэгт саатуулсан болон хуулийн хүрээнд эдлэх эрхийг 

амаар болон бичгээр мэдээлсэн байх; 

(b) Эрх чөлөөг хязгаарласан эхэн үеэс өмгөөлөгчийг биеэр ирүүлж мөрдөн 

байцаалтын үед ярилцлага хийлгэх, төлбөрийн чадваргүй иргэдэд 

хууль зүйн туслалцаа үнэ төлбөргүй үзүүлэх явдлыг шуурхай хангах; 

(c) Гэр бүлийн гишүүн эсвэл саатуулагдсан этгээдийн сонгосон хүнд 

цагдан хоригдсон тухай даруй мэдэгдэх; 
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(d) Гэр бүлийн гишүүнтэй хийх уулзалтыг ямар нэг нөхцөл заалгүйгээр 

уулзуулах; 

(e) Хоригдлуудтай уулзах боломжийг хангах үүднээс гэр бүлээс нь хэт хол 

биш боломжийн зайд байрлуулах. 

  Цагдан хорих хугацаа 

13. Хороо нь цагдан хорих, таслан сэргийлэх арга хэмжээнээс гадна өргөн хүрээний 

тухайлбал, хорио цээрийн арга хэмжээ авах, хуулиар тогтоосон хугацаанаас илүү 

хугацаагаар хорих зэрэг явдал илтгэлд байгаад анхаарлаа хандуулж байна. Түүнчлэн 

цагдан хоригдож байгаа хүмүүсийн 12-оос дээш хувь нь 12 сараас илүү хугацаагаар 

хоригдож байсан бол 3-аас дээш хувь нь 30 сараас илүү хугацаагаар саатуулагдсан 

байдаг. Хороо нь цагдан хоригдсон тус хугацаанууд шүүхээр шийдэгдсэн хорих нийт 

хугацаанд тооцогдохгүй байгаад зовниж байна. (2 болон 11 дүгээр зүйл) 

14. Оролцогч улс нь: 

(a) Хууль тогтоомжид цагдан хорих хугацааг багасгах чиглэлээр нэмэлт 

өөрчлөлт оруулах, ингэхдээ зайлшгүй тохиолдолд  хязгаарлагдмал 

хугацаагаар хэрэглэх, хууль тогтоомжийн үндсэн суурь болон байцаан 

шийтгэх ажиллагааны үндсэн баталгаа болгохын тулд шүүхийн хяналтанд 

байхаар зохицуулах; 

(b) Хэн ч хуулинд зааснаас илүү хугацаагаар цагдан хорих газар хоригдохгүй ба 

энэхүү хоригдсон хугацааг тухайн гэмт үйлдэлд нь олгосон ял болох шоронд 

өнгөрүүлэх хугацаанд тооцон оруулах; 

(c) Цагдан хорих ажиллагааг НҮБ-ын урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах 

стандарт журмын дагуу урьдчилан сэргийлэх гэхийн оронд урьдчилан 

сэргийлэх арга хэмжээ авах гэж солих (Токиогийн дүрэм); 

(d) Шударга бусаар саатуулагдсан хохирогчдыг цагаатгах болон нөхөн олговрыг 

олгодог байх. 

  Эрүүдэн шүүх үйлдэл гаргагчид ял завшиж байна. 

15. Хороо нь дараах зүйлийг авч үзнэ: 

(a)  2014 оны 1 дүгээр сарын 24-ний өдөр Прокурорын тухай хуулийн 10, 45 дугаар 

зүйлүүдэд нэмэлт өөрчлөлт орсноор Мөрдөн байцаах албыг татан буулгахад хүргэсэн. 

Улсын ерөнхий прокурорын дэргэдэх Мөрдөн байцаах албаны орон тоо, чиг үүргийн 

зарим хэсэг нь Авлигатай тэмцэх газарт, зарим чиг үүрэг нь Цагдаагийн байгууллагын 

мөрдөн байцаах албанд шилжүүлсэн. Энэ нь ашиг сонирхлын зөрчил, үр дүнгүй 

мөрдөн байцаалт болон эрүүгийн хэрэг үүсгэхэд хүргэж болзошгүй. ЦЕГ-ын Мөрдөн 

байцаах албаны хийсэн мөрдөн байцаалтын үр дүнгийн талаарх мэдээлэл хангалтгүй 

байх, мөн АТГ нь эрүүгийн хуулийн 251 дүгээр зүйл заасан гэмт хэргийг мөрдөн 

шалгах харьяалалгүй байх зэрэг нөхцөл байдал үүсч болзошгүй; 
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(b) Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 27 дугаар зүйлд заасны дагуу 

эрүү шүүлт тулгасан цагдаагийн албан хаагчийг харьяа цагдаагийн мөрдөн байцаах 

хэлтэс хариуцна; 

(c) Цагдан хорих байруудад байх байцаалтын бүх өрөөнүүд нь хяналтын камер болон 

дуу бичлэгийн төхөөрөмжөөр бүрэн тоноглогдоогүй бөгөөд зарим тохиолдолд 

хэрэгтэн нь бичлэгийн төлбөрийг өөрөө хариуцна. (2,12,13,15,16 дугаар зүйлүүд) 

16. Хороо нь өмнөх зөвлөмжөө дахин давтаад (CAT/C/MNG/CO/1, 9 дүгээр зүйлийг 

харна уу) Оролцогч улс нь: 

(a) Эрүү шүүлт тулгах, төрийн албан хаагчид түүний дотор цагдаагийн 

байгууллагад эрүүдэн шүүх болон зүй бусаар харьцсан тухай 

мэдээллийг шуурхай, үр дүнтэй бөгөөд хараат бус бие даасан арга 

барилаар шалгаж, мөрдөн байцаагч болон сэжигтэн этгээдүүдийн 

хоорондын шаталсан болон зохион байгуулалтын хамаарал, холбоогүй 

байх; 

(b) Эрүү шүүлт тулгах болон хэрцгий харьцах явдалтай холбогдсон мөрдөн 

байцаалтанд орсон бүх хүмүүсийг үүргээс нь түр чөлөөлөх бөгөөд 

мөрдөн байцаалтын туршид гэм буруугүйд тооцох зарчмыг сахиулахыг  

баталгаажуулах;  

(c) Улсын бүхий л хэсэгт байх цагдан хорих байрны байцаалтын бүх 

өрөөнүүдэд байцаалт явуулахдаа видео болон аудио бичлэг хийх тоног 

төхөөрөмжтэй байлгах; Видео бичлэгийг эрүү шүүлт болон бусад 

стандарт зөрчсөн тохиолдлуудыг илрүүлэх, шалгах зорилгоор ашиглах; 

Шүүгдэгч болон тэдний өмгөөлөгч нарт энэ бичлэгүүд нь нээлттэй 

байх; Шүүгдэгчид ямар ч үнэ төлбөргүйгээр гаргаж өгөх; Мөн 

тэдгээрийг шүүхэд нотлох баримт болгох ашиглах; 

(d) 2016 оны 7 дугаар сард оролцогч улсаас өгсөн мэдээлэлд дурьдсанчлан 

ЦЕГ-ын Мөрдөн байцаах албанд шалгагдаж буй эрүү шүүлт тулгасан 

гэх гурван гомдлын шийдвэрийн талаар Хороонд мэдээлэх. 

  Гомдол, түүнийг шуурхай, хараат бус, үр нөлөөтэй мөрдөн шалгах нь 

17. Хорооны зүгээс өмнөх дүгнэлтийг эргэн сануулж (CAT/C/MNG/CO/1, 11 зүйлийг 

харна уу), 2008 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдөр болсон үйл явдалд арга хэмжээ авахгүй 

байгаад санаа зовниж байна. Эрүү шүүлт тулгах гэмт хэрэгт мөрдөн байцаалт явуулах 

эрх мэдлийг шилжүүлсэн нь эрх чөлөөгөө хасуулсан хүмүүсийн гомдлын тоог 

бууруулж болох юм (2, 12 болон 13 дугаар зүйлүүд). 

18. Хорооны зүгээс өөрийн зөвлөмжийг дахин давтахад (CAT/C/MNG/CO/1, 11-

дүгээр зүйлийг харна уу) Оролцогч улс нь: 

(a) Эрүүдэн шүүх болон зүй бусаар харьцахтай холбоотой гомдлыг хүлээн 

авч шуурхай, хянан шийдвэрлэх хараат бус, үр дүнтэй механизмыг 

амьдралд нэвтрүүлэх шаардлагатай байна; 
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(b) Ял завших байдалд шүүмжлэлтэй хандаж, эрүүдэн шүүх, зүй бусаар 

хандах аливаа үйлдэлд буруутай нь тогтоогдсон 2008 оны 7 дугаар 

сарын 1-ний өдөр болсон үйл явдлын хамааралтай этгээдийг цаг 

алдалгүй шийтгэх; 

(c) Конвенцийн 13 дугаар зүйлд заасны дагуу гомдол гаргагч, өмгөөлөгч, 

гэрчийг айлган сүрдүүлэх, тэдэнтэй зүй бусаар харьцахаас хамгаалах 

арга хэмжээ авах шаардлагатай.   

Хорих байрны нөхцөл 

19. Хороо тэмдэглэхдээ онцгой дэглэмтэй хорих ялыг халж нээлттэй болон хаалттай 

дэглэмээр шоронд хоригдлуудыг хорих болсноор даац нь хэтэрсэн их хүнтэй, амьдрах 

орчны нөхцөл тааруу баривчлах байр ялангуяа Дэнжийн мянгын цагдан хорих төвийн 

нөхцөл байдалд санаа зовниж байна. Түүнчлэн сэтгэцийн болон хөгжлийн 

бэрхшээлтэй иргэд, нийгмийн халамжийн төвүүдэд хяналт тавьдаг хяналтын механизм 

байхгүй байна.  

20. Хороо нь өмнөх зөвлөмжөө дахин давтаж (CAT/C/MNG/CO/1, 16 дугаар 

зүйлийг харна уу) шоронгийн нөхцөл байдал нь хүний эрхийн олон улсын 

холбогдох стандартуудад нийцэж байгаа эсэх НҮБ-ын Хоригдлуудтай харьцах 

наад захын стандарт журам (Нелсон Манделагийн Дүрэм)-ыг баталгаажуулж, 

шаардлагатай алхмуудыг хийхийг Оролцогч улсад уриалж байна. ялангуяа, 

(a) Хэт их ачааллыг багасгах, амьдрах орчинг сайжруулах, ялангуяа 

Дэнжийн Мянгын цагдан хорих байранд хангалттай нөөцийг 

хуваарилах мөн 2016 онд баригдсан 4 хорих төвийн талаар шинэчилсэн 

мэдээлэл өгөх;  

(b) Токиогийн дүрмийн дагуу хорихоос бусад төрлийн болон арга хэмжээ 

авах талаар авч үзэх; 

(c) Монгол Улсын Хүний Эрхийн Үндэсний Комиссоос эрх чөлөө нь 

зөрчигдөж буй бүх газар, тухайлбал сэтгэцийн болон нийгмийн 

халамжийн төвүүдэд бие даасан, тогтмол хяналт тавьж, урьдчилан 

сэргийлэх хараат бус механизмыг бэхжүүлэх, түүнчлэн хоригдож 

байгаа хоригдлуудын гомдлыг шийдвэрлэх боломжийг тэдэнд олгож, 

гомдлын мөрөөр үр дүнтэй арга хэмжээ авах. 

Цаазаар авах ялаар шийтгэгдсэн ялтан 

21. Оролцогч улс 2016 оны 9 дүгээр сарын 1-ний өдөр хүчин төгөлдөр болох Эрүүгийн 

хуулиар цаазаар авах ялыг хүчингүй болгож байгаа бөгөөд Хорооны зүгээс оролцогч 

улсын анхны тайланг хэлэлцэх үед цаазаар авах ялаар шийтгүүлсэн хоригдлуудын 

одоогийн байдал хийгээд 2015 онд цаазаар авах ялаар шийтгүүлсэн хоёр хүний 

байдалд санаа зовниж байна. (2,11,16 дугаар зүйлүүд) 

22. Хороо нь өмнөх зөвлөмжөө дахин давтахад (CAT/C/MNG/CO/1, 19-р зүйлийг 

харна уу), Оролцогч улс нь: 
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(a) Цаазаар авах ялтай хоригдлуудын ялыг хорих ял болгож хөнгөрүүлэх 

мөн урьд өмнө нь цаазаар авах ялтай байсан хоригдлууд бусад 

хоригдлуудын нэгэн ижил дэглэмд ял эдлүүлэх; 

(b) Өмнө нь цаазаар авах ялтай байсан этгээдийг Конвенциор олгосон бүх 

хамгаалалт, түүний дотор эрх зүйн үндсэн хамгаалалтаар хангах; 

(c) Өмнө нь цаазаар авах ялтай байсан хорих ял эдэлж байгаа хоригдлууд 

олон улсын жишигт нийцсэн наад захын хэрэгцээ, эрхээ эдлэх 

нөхцөлөөр хангах; 

(d) Хороонд Оролцогч улсаас ирүүлсэн анхны тайланд дурьдагдсан байсан 

цаазаар авах ялтай байсан хүмүүсийн нөхцөл, шоронгийн дэглэмийн 

талаар болон 2015 онд цаазаар авах ялтай байсан 2 хоригдлын талаар 

шинэчилсэн мэдээлэл ирүүлэх. 

  Насанд хүрээгүй этгээдийг шүүх ажиллагаа 

23. Хороо нь Оролцогч улсын төлөөлөгчидтэй хийсэн үр дүнтэй хэлэлцүүлгийн үед 

тэдний өгсөн хариултуудыг анхаарахын зэрэгцээ тус улсад насанд хүрээгүй хүмүүст 

зориулсан мэргэжлийн шүүх болон насанд хүрээгүй хүмүүсийн шүүхийн иж бүрэн 

тогтолцоо байхгүй явдалд санаа зовинсоор байна. Мөн цагдан хорих байранд хүүхдийг 

томчуудаас тусгаарлахгүй байгаад Хороо зовинож байна.(2, 10, 11 болон 16-р 

зүйлүүд). 

24. Оролцогч улс нь: 

(a) “Насанд хүрээгүй этгээдийг шүүхэд баримтлах дүрэм журмын наад 

захын” (Бээжингийн дүрэм) болон НҮБ-ын Насанд хүрээгүй хүмүүсийн 

гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх удирдамж (Riyadh-ын удирдамж) 

зэрэг олон улсын стандарт жишигт нийцсэн насанд хүрээгүй хүмүүсийг 

шүүх үр дүнтэй, мэргэшсэн, сайн ажиллагаатай тогтолцоог бий болгох 

асуудлыг авч үзэх; 

(b) Насанд хүрээгүй хүмүүст эдлүүлэх хорих ял нь хамгийн сүүлчийн арга 

хэмжээ байх бөгөөд хуульд заасны дагуу болох боломжит богино 

хугацаанд ялыг эдлүүлэх боломжоор хангах; 

(c) Шүүгчид болон прокуроруудад зориулж насанд хүрээгүй хүмүүсийн 

шүүхийн мэргэшүүлэх сургалтын хөтөлбөр бий болгож, хорихоос өөр 

төрлийн арга хэмжээ болон хууль зөрчигч насанд хүрээгүйчүүдэд авсан 

хорихоос өөр төрлийн арга хэмжээний талаар эрх зүйн тогтолцоонд 

тусгах; 

(d) Эрх чөлөөгөө хасуулсан насанд хүрээгүй хүмүүсийг насанд хүрэгчдээс  

тусад нь байлгах; 

(e) Насанд хүрээгүй хоригдогсдын нөхцөл байдлыг хараат бусаар тогтмол 

хянах; 
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(f) Баянзүрх дүүрэгт байрладаг насанд хүрээгүй хүмүүст зориулсан тусгай 

сургалт, боловсролын төвийн барилгын ажлыг хурдасгаж, 2017 онд 

дуусгах. 

Хүүхдийн эсрэг бие махбодийн шийтгэл 

25. Хороо нь Хүүхдийн эрхийн тухай хууль болон Хүүхэд хамгааллын тухай хууль 

үйлчилж эхэлсэн нь хүүхдийн бие махбодийн шийтгэлийг эрүүгийн хариуцлагад 

тооцох болсонд талархаж байна. Хороо нь хүүхдийн 42 хувь нь гэр бүлийн орчинд бие 

махбодийн болоод  сэтгэл зүйн шийтгэлд өртдөг талаарх мэдээлэлд санаа зовниж 

байна. (16-р зүйл) 

26. Оролцогч улс нь: 

(a) Бүх нөхцөл байдалд бие махбодийн шийтгэлийг хориглохыг бүрэн 

хэрэгжүүлэх, хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай бүхий л алхмуудыг хийх; 

(b) Бие махбодийн шийтгэлийн хор хөнөөлийн талаарх мэдлэгийг 

дээшлүүлэх, хүчирхийлэлгүй сахилгын арга барилыг сурталчлах 

боловсрол олгох, хүүхдүүдийг өсгөх, асран халамжлахад чиглэсэн 

мэдлэгийг дээшлүүлэх ажил явуулах; 

(c) Бие махбодийн шийтгэлийн бүх мэдээлэгдсэн хэргүүдийг мөрдөн 

шалгаж, яллан шийтгэх. 

Эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийлэл болон гэр бүлийн хүчирхийлэл 

27. Хороо нь 2016 оны 9-р сарын 1-нд хүчин төгөлдөр болох  Эрүүгийн хуулийн 

шинэчилсэн найруулгад гэр бүлийн хүчирхийлэл, эмэгтэйчүүд болон охидын эсрэг 

хүчирхийллийн бусад хэлбэрүүдийг тусгаж, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай 

хуулийн шинэчилсэн найруулга, гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн иргэдийг хамгаалах 

дөрвөн шинэ байр байгуулсанд талархаж байна. Хороо нь эмэгтэйчүүдийн эсрэг 

хүчирхийлэл түүний дотор бэлгийн болон гэр бүлийн хүчирхийлэл, байсаар байгаад, 

түүнчлэн хэргүүдийг мэдээлэхгүй байх эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийн талаарх 

статистикийн мэдээлэл дутмаг байх, гэрлэлтийн хүчинг гэмт хэрэгт тооцдоггүй зэрэгт 

санаа зовниж байна.(2, 12–14 болон 16-р зүйлүүд).  

28. Оролцогч улс нь: 

(a) Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн шинэчилсэн 

найруулга болоод Эрүүгийн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн холбогдох 

зүйлүүдийг эрчимтэй, үр дүнтэй хэрэгжүүлэх; 

(b) Гэрлэлтийн хүчинг гэмт хэрэгт тооцохын тулд хууль тогтоомжид 

өөрчлөлт оруулах; 

(c) Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн хохирогчдод зориулсан  үр дүнтэй, бие 

даасан гомдол барагдуулах механизмыг бий болгох; 

(d) Гэр бүлийн хүчирхийлэл, түүний дотор бэлгийн хүчирхийлэл, хүүхдийн 

эсрэг хүчирхийллийн талаарх бүх мэдээллийг цагдаагийн байгууллага 

бүртгэдэг байх мөн гэр бүлийн хүчирхийллийн талаарх бүх гомдлыг 
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шуурхай, шударгаар, үр дүнтэй мөрдөн шалгаж, хүчирхийлэгчид 

хариуцлага хүлээлгэж, шийтгэдэг байх; 

(e) Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн хохирогчид нь хамгаалалт, үүнд эрх 

хязгаарлах арга хэмжээнээс үр дүнг хүртэх, эмнэлгийн болоод хууль 

зүйн үйлчилгээ, ялангуяа зөвлөгөө өгөх боломжтой олон тооны 

найдвартай бөгөөд хангалттай санхүүжилттэй хамгаалах байраар 

хангах, одоо байгаа хамгаалах байруудыг сайжруулж, нөхөн сэргээх 

үйлчилгээний талаархи мэдээллээр хангах; 

(f) Эмэгтэйчvvдийн эсрэг хvчирхийлэлтэй тэмцэх, жендерээс үүдэлтэй 

болон гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчийн эмзэг байдлын талаар 

цагдаагийн болон бусад хууль сахиулах байгууллагын ажилтнууд, 

нийгмийн ажилтан, шvvгч, прокурор, эмнэлгийн ажилтнуудад 

зайлшгvй шаардлагатай сургалт явуулах; 

(g) Хохирогчдын нас, яс үндэс, хохирогч хүчирхийлэгч хоорондын холбоо 

болон эмэгтэйчүүдийн эсрэг бэлгийн ба бусад хүчирхийлэл гэрлэлтийн 

хүчингийн талаарх гомдлын тоо, мөрдөн байцаалт, хүчирхийлэл 

үйлдэгчдийн гэм буруутай нь тогтоогдсон, ял шийтгэл оногдуулсан, ял 

эдэлсэн байдлын талаар статистик тоо баримтыг гаргах.  

Лесби, гей, бисексуал, трансжендэр болон интерсекс хүмүүсийн эсрэг 

хүчирхийлэл ба ялгаварлан гадуурхалт 

29. Хороо нь Эрүүгийн хуулийн шинэчилсэн найруулагад янз бүрийн үндэслэлээр 

ялгаварлан гадуурхах, үзэн ядалт болон үзэн ядалтыг илэрхийлэхийг хориглосны 

үндсэн дээр эмзэг бүлгийн хүн ам, ялангуяа лесби, гей, бисексуал, трансжендэр болон 

интерсекс хүмүүс хүчирхийлэлд өртдөг, тухайлбал бие махбодын халдлага болоод 

бусад зүй бус харьцаа түүний дотор цагдаагийн ажилтнууд байх бөгөөд ингэснээрээ 

хохирогчид гомдол гаргахаас татгалздаг гэдгийг анхааралдаа авч, тус гомдлууд нь 

цагдаагийн байгууллагад бүртгүүлээгүй эсвэл мөрдөн байцаалтад ороогүй мөн 

Прокурорын газраас нь хэрэгсэхгүй болгосон тухай тайланд гарсанд Хороо ихээхэн 

санаа зовниж байна.(2, 12, 13, 16-р зүйл). 

30. Оролцогч улс нь: 

(a) Эрүүгийн хуулийн холбогдох заалтуудыг 2016 оны 9 дүгээр сарын 1-

ний өдрөөс эхлэн эрчимтэй дагаж мөрдүүлэх; 

(b) Бэлгийн сонирхол, хүйсийн чиг хандлагаасаа болж халдлагад 

өртөгсдийн гомдол, мэдээллийг “Бэлгийн сонирхол, хүйсийн чиг 

хандлагатай холбоотой асуудалд олон улсын хүний эрхийн эрх зүйг 

хэрэглэх Иогякарта (Yogyakarta)-гийн зарчим”-д нийцүүлэн түргэн 

шуурхай, бүрэн гүйцэд, хараат бусаар мөрдөн шалгах бодлого, 

бодлогын хэрэгжилт, гомдол хянан шийдвэрлэх механизмуудыг 

байгуулах хэрэгтэй байна; 
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(c) Лесби, гей, бисексуал, трансжендэр болон интерсекс хүмүүстэй зүй 

бусаар харьцсан тэр дотроо цагдаагийн ажилтнуудын үйлдсэн гэх бүх 

гомдлыг шалгаж, мөрдлөг явуулж, мөн мөрдөн байцаалтын шат 

дуустал бүх этгээдийг нэн даруй албан үүргээс нь түдгэлзүүлсэн байх; 

(d) Эмзэг бүлгийнхний эсрэг хүчирхийлэл үйлдэгчийг (ялангуяа лесби, гей, 

бисексуал, трансжендэр болон интерсекс хүмүүс) шударгаар шүүх 

шаардлагатай бүхий л арга хэмжээг авах; 

(e) Хохирогчид нөхөн олговор олгох буюу нөхөн сэргээх зэрэг хохирлыг нь 

барагдуулах. 

  Хүний наймаа   

31.Хороо нь Хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай хууль болон Эрүүгийн хуульд нэмэлт, 

өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 113 дугаар зүйлийг сайшаахын зэрэгцээ Оролцогч 

улс нь хүн худалдаалах гэмт хэргийн өлгий газар хэвээр үлдэж байгаад ялангуяа 

насанд хүрээгүй хүмүүсийг албадан хөдөлмөр, хүчээр бэлгийн мөлжлөгт ашиглах, 

хууль сахиулах байгууллагын ажилтнуудыг оролцуулсан гэх хэргүүдэд Хороо санаа 

зовниж байна. Эрүүгийн хуулийн 113 болон 124 дүгээр зүйлийн хоорондох 

ойлгомжгүй мэдээлэл болон прокурор, цагаачлал, хууль сахиулах байгууллагын 

ажилтнуудад хангалтгүй сургалт явуулж, түүнчлэн хүн худалдаалах гэмт хэрэгтэй 

тэмцэх нэгдсэн зохицуулалт байхгүйгээс хохирогчдод үзүүлэх дэмжлэг, хамгаалалтыг 

бий болгоход саад учруулж байгаад Хороо санаа зовниж байна.(2, 10, 12–14 болон 16-

р зүйлүүд). 

32. Оролцогч улс нь : 

(a) Хүн худалдаалахын эсрэг олон улсын болон дотоодын хууль 

тогтоомжийг чангатгах, мөн хүн худалдаалах гэмт хэрэгтэй тэмцэх 

хангалттай хөрөнгө санхүүжилтийг хуваарилах, хүн худалдаалах гэмт 

хэрэгтэй тэмцэх нэгдсэн тогтолцоог бий болгох; 

(b) Хүн худалдаалах гэмт хэргийг устгах мөн түүнээс урьдчилан сэргийлэх 

үр дүнтэй арга хэмжээ авах, тухайлбал төрийн албан хаагчид буюу 

хууль сахиулах, цагаачлал, прокурорын ажилтнуудад хохирогчийг 

хэрхэн таньж мэдэх мөн гэмт хэрэгтнийг мөрдөн шалгаж, яллах болон 

шийтгэл оногдуулах талаар сургалт явуулах; 

(c) Хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай хуулийн дагуу 2015-2020 оны үйл 

ажиллагааны үндэсний хөтөлбөрийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх, ийм гэмт 

хэргийн шинжтэй хэргийг онцолсон урьдчилан сэргийлэх кампанит 

ажил явуулах; 

(d) Хүн худалдаалах гэмт хэргийг түргэн шуурхай, үр дүнтэйгээр шалгах, 

гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг цагдаагийн албан хаагчид гэмт хэргийн 

ноцтой байдлын дагуу гэмт хэрэгтнийг яллах, шийтгэх; 
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(e) Хүн худалдаалах гэмт хэргийн хохирогчдод, ялангуяа насанд хүрээгүй 

хүмүүст үнэ төлбөргүй эрх зүйн туслалцаа, эмнэлгийн болон сэтгэл 

зүйн тусламж, нөхөн сэргээх зэрэг нөхөн олговрыг хохирогчдод олгох 

мөн хамгаалалтыг нэмэгдүүлэх, Хүн худалдаалах гэмт хэргийн 

зөрчлийг тайлагнахад туслалцаа үзүүлэх, цагдаагийн байгууллагад 

мэдээлэх; 

(f) Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Үндэстэн дамнасан зохион 

байгуулалттай гэмт хэргийн эсрэг Конвенц болон түүний 

протоколуудыг оролцогч улс 2008 онд соёрхон баталсны дагуу хүлээсэн 

үүргээ биелүүлэх үүднээс олон улсын хамтын ажиллагааг 

үргэлжлүүлэх; хохирогчийг эрүүдэн шүүх магадлалтай гэдэгт итгэх 

хангалттай үндэслэл байгаа бол хохирогчийг эх орон руу нь буцаахгүй 

байх;  

(g) Хороонд Хүн худалдаалах гэмт хэрэгтнийг хүлээлгэн өгсөн хүмүүс 

болон  мөрдөн байцаах, яллах, шийтгэх ажиллагааны тоог нарийвчлан 

задалсан мэдээлэл мөн хохирогчдод нөхөн төлбөр олгосон талаарх 

заалтыг гаргаж өгөх. 

Хүний эрхийн үндэсний байгууллага, үндэсний урьдчилан сэргийлэх механизм 

33. Хороо нь Монгол Улсын Хүний Эрхийн Үндэсний Комиссын бүрэн эрхийг 

өргөтгөж, түүний дотор Конвенцийн Нэмэлт Протоколын дагуу үндэсний урьдчилан 

сэргийлэх механизм болгон тодорхойлсон хуулийн төслийг анхааралдаа авч, 

Комиссын төсөв жил бүр буурч, бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хүний 

нөөцгүй байж болзошгүй талаар санаа зовниж байна. (2 зүйл). 

34. Оролцогч улс нь: 

(a) Монгол Улсын Хүний Эрхийн Үндэсний Комиссын шинэчилсэн хуулийн 

дагуу цагдаагийн байгууллага түүний ажилтнуудын үйл ажиллагаанд хяналт 

тавих, одоогийн эрх мэдэл, түүний дотор үндэсний урьдчилан сэргийлэх 

механизм болох чадавхийг бэхжүүлэхийн зэрэгцээ Конвенцийн Нэмэлт 

Протокол болон Эрүү шүүлтийн болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар 

буюу хүний нэр төрийг доромжлон харьцаж шийтгэхээс сэргийлэх дэд 

хорооны урьдчилан сэргийлэх механизмын удирдамжийг бүрэн дагаж мөрдөх 

ёстой, 

(b) Санхүүгийн болон хүний нөөцийг хангалттай хүрэлцэхүйц байлгах, өөрийн 

бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх бие даасан, үр дүнтэй байх зохистой бүтцийг бий 

болгохын тулд арга хэмжээ авах үүнд, хүний эрхийг хамгаалах, дэмжих 

үндэсний байгууллагуудын статустай холбоотой ойлгомжтой, ил тод, 

оролцооны сонголттой томилгоог албажуулах (Парисын зарчмууд). 
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  Дүрвэгсдийг албадан гаргахгүй байх 

35. Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 46, 47 дугаар бүлэгт гадаад улсын нутаг 

дэвсгэрт гэмт хэрэг үйлдсэн буюу шийтгэгдсэн гадаад улсын иргэн, харьяалалгүй 

хүнийг шилжүүлэн өгөхөөс татгалзах үндэслэлүүдийг тусгасан боловч эрүүдэн шүүх 

аюул тулгарна гэж үзэх хангалттай үндэслэл байх тохиолдлыг Оролцогч улсаас 

байгуулсан гэмт этгээд шилжүүлэн өгөх тухай хоёр талын болон олон талт гэрээ 

хэлэлцээрүүдэд тусгаагүй байх ба тэдгээр гэрээнүүд нь албадан буцаахгүй байх 

зарчмыг хүндэтгэхгүй байгаад Хороо санаа зовниж байна. ( 2,3 болон 16-р зүйлүүд). 

36. Оролцогч улс нь: 

(a) Конвенцийн 3 дугаар зүйлд заасан үүргээ биелүүлэхийн тулд Оролцогч 

улс хууль тогтоомж, шүүх, захиргааны бүхий л арга хэмжээ авах 

шаардлагатай байна; 

(b) Гадаадын иргэнийг албадан гаргах тухай хууль тогтоомж нь албадан 

гаргах шийдвэрийг шүүхэд давж заалдсан бол ажиллагааг түр 

хойшлуулдаг байх; 

(c) Эрүү шүүлтэд өртөх эрсдэлтэй гэдэгт итгэх хангалттай үндэслэл байгаа 

улс орнуудад ямар ч хүнийг албадан гаргаж, буцааж өгөх буюу 

шилжүүлэн өгөхийг хориглох;  

(d) Оролцогч улсаас байгуулсан хоёр талын болон олон талт гэмт этгээд 

шилжүүлэн өгөх тухай гэрээгээр албадан буцаахгүй байх зарчмыг 

хүндэтгэх; 

(e) Дүрвэгсдийн эрх зүйн байдлын тухай конвенц болон протоколд нэгдэн 

орох талаар авч үзэх. 

  Сургалт 

37. Цагдаагийн байгууллагад хийдэг сургалтын талаар тэмдэглэхийн хажуугаар бусад 

төрийн албан хаагчдад Конвенцийн заалтуудын дагуу хангалттай сургалт явуулдаггүй 

тухайлбал, эрүүдэн шүүхийг бүрэн хориглох, эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийлэл 

болон  хүний наймаа зэрэг багтана. Мөн цагдан хорих асуудал хариуцдаг эрүүл 

мэндийн бүх  ажилтнуудыг “Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг 

бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжлон харьцаж шийтгэсэн үйлдлийг мөрдөн 

шалгаж, баримтжуулах гарын авлага”-аар (Истанбулын протокол) мэргэшүүлэх 

сургалтад хамруулах хэрэгтэй байна. (10-р зүйл). 

38. Оролцогч улс нь: 

(a) Конвенц буюу ялангуяа эрүүдэн шүүхийг хориглосон заалт, 

эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийлэл болон хүн худалдаалах гэмт 

хэрэгтэй тэмцэх талаар шүүгч, прокурор, өмгөөлөгч болон хууль 

сахиулах байгууллагын ажилтнуудад зориулсан сургалтыг зохион 

байгуулах шаардлагатай; 
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(b) Истанбулын Протокол нь бүх эмнэлгийн мэргэжлийн хүмүүс болон 

бусад албан тушаалтнуудад зориулсан сургалтын нэг чухал хэсэг 

болсон гэдгийг баталгаажуулах; 

(c) Эрүү шүүлтийн хэргийн тоог цөөрүүлэх тухай Конвенцийн заалтуудын 

талаар хууль сахиулах болон бусад албан тушаалтанд явуулж буй 

сургалт, боловсролын хөтөлбөрийн үр нөлөө хийгээд үр дүнг үнэлэх 

тодорхой аргачлал боловсруулж хэрэгжүүлэх. 

  Хохирол барагдуулах буюу нөхөн төлбөр болон нөхөн сэргээх 

39. Сэтгэл санааны хохиролд нөхөн төлбөр олгох талаар хуульд нэмэлт оруулж 

Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуульд бие махбодийн болон ёс суртахууны хохирлын аль 

адинд нөхөн олговор олгох болсныг тэмдэглэхийн сацуу эрүү шүүлт, зүй бусаар 

харьцсаны улмаас хохирсон хохирогчид нөхөн сэргээх, нөхөн олговор олгох талаар 

тусдаа бие даасан хууль байхгүйд Хороо санаа зовниж байна. (2 ба 14-р зүйл). 

40. Оролцогч улс эрүү шүүлт болон зүй бус харьцсаны улмаас хохирсон 

хохирогчид шударга, зохистой нөхөн олговор, нөхөн сэргээх  эрхтэй болох хууль 

тогтоомжийг батлан гаргаж, санхүүжилтийг бий болгох. Түүнчлэн нөхөн төлбөр, 

нөхөн олговрын талаарх хүсэлтийн тоо, шүүхээр олгогдсон тоо, захиалсан дүн 

бүрийн талаарх мэдээллийг өгөх ёстой. Үүнээс гадна Оролцогч улс дээрхи 

төрлийн хохирогчдод гэмтлийн эмчилгээ нөхөн сэргээх бусад хэлбэр зэргийг 

нөхөн барагдуулах хөтөлбөрийн талаар мэдээлэл өгөх ёстой. 

  Дагаж мөрдөх 

41. Хороо нь Оролцогч улсаас суурь эрх зүйн үндсэн хамгаалалт, ял шийтгэлийг 

оногдуулж буй талаар зөвлөмжийн хэрэгжилтийн явцын талаар 2017 оны 8-р 

сарын 12-ны өдөр мэдээлэл ирүүлэхийг хүсч байна. (12(a)-(d), 16(а).  Мөн 

Оролцогч улсыг ирэх тайлангийн хугацаанд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй 

төлөвлөгөөнийхөө талаар Хороонд дүгнэлтээ ирүүлэхийг хүсч байна. 

  Бусад асуудлууд  

42. Хороо зөвлөмжөө дахин давтан (CAT/C/MNG/CO/ 1, 29 дүгээр зүйлийг харна 

уу), Оролцогч улс нь Хүний эрхийн төлөв байдлын дагуу Конвенцийн 21, 22 

дугаар зүйлд заасан хүлээн зөвшөөрсөн олон талт үе шаттай хэлэлцэн 

тохиролцсон тунхаглал гаргах;  

43. Хороо нь Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын хүний эрхийн үндсэн гэрээ 

хэлэлцээрт нэгдэн орохыг Оролцогч улсад уриалж байна. Тухайлбал, Цагаач 

ажилчид, тэдний гэр бүлийн гишүүдийн эрхийг хамгаалах тухай олон улсын 

конвенц болон Бүх хүнийг хүчээр алга болгохоос хамгаалах тухай олон улсын 

конвенц зэрэг. 

44. Оролцогч улсыг гурав дахь үе шатны илтгэлээ 2020 оны 8 дугаар сарын 12 

ноос өмнө ирүүлэхийг урьж байна.  


