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11. Халдашгүй чөлөөтэй байх эрх 
 
54. Монгол Улсын Үндсэн хуульд нийцүүлэн Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль (цаашид 
“ЭБШХ” гэх)-иар гэмт хэрэг үйлдсэн хүнийг мөрдөн шалгах, шаардлагатай тохиолдолд 
баривчлах, цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авах зэрэг эрүүгийн процессийг тус 
бүрт тодорхой зааж өгсөн нь хуульд заасан үндэслэл, журмаас гадуур хэнийг ч дур мэдэн 
хорихын эсрэг авсан хууль зүйн ач холбогдол бүхий эрх зүйн хэм хэмжээ болсон. Эрүүгийн 
процессийн ажиллагаа явуулах үед хүний эрх зөрчигдөхөөс сэргийлэх, хэдийгээр хуульд 
заасан журмаар хүний эрхийг хуулийн хүрээнд хязгаарлаж буй боловч хүний угаас заяасан 
эрхийг хүндэтгэх, түүний эрхийн байдлыг дээрдүүлэх эрх зүйн энэрэнгүй зарчмыг 
баримтлан зарим нэмэлт, өөрчлөлтийг 2007 онд оруулсан. Тухайлбал, ЭБШХ-ийн нэмэлт, 
өөрчлөлтөөр уг хуулийн 157.1-д “шинжилгээ хийлгэх үед сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгч, 
өмгөөлөгч, хохирогч дор дурдсан эрх эдэлнэ.” гэж оруулав. Үүгээр өмгөөлөгч сэжигтэн, 
яллагдагч, шүүгдэгч, хохирогчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалж, хууль зүйн 
туслалцаа үзүүлэх шаардлагын үүднээс эрхийг нь баталгаажуулсан.  
 
55. Цагдаагийн ажилтнуудын хувьд хүнийг саатуулан шалгах үед тэдэнтэй хуулийн дагуу, 
мэргэжлийн ёс зүйтэй харьцах тухай журам, стандартыг шинэчлэн боловсруулав. Мөн 
2009 онд Цагдаагийн Ерөнхий Газар (цаашид “ЦЕГ” гэх)-аас цагдаагийн байгууллагын үйл 
ажиллагааны стандартыг батлан, мөрдүүлж байна. 
 
56. Монгол Улс 1999 онд “Сэжигтэн, яллагдагчийг баривчлах, цагдан хорих шийдвэрийг 
биелүүлэх тухай хууль”-ийг анх баталсан бөгөөд үүгээр анх удаа цагдан хорих байрны 
стандарт шаардлагыг үндэсний хэмжээнд тогтоож өгснөөрөө чухал ач холбогдолтой 
болсон. Одоогийн дагаж мөрдөж буй хуулиар 2002 оноос эхлэн цагдан хорих байрны 
харьяалал өөрчлөгдөн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад шилжиж, баривчлах, 
цагдан хорих зөвшөөрлийг олон улсын нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн хэм хэмжээнд 
нийцүүлж шүүхээр шийдвэрлэхээр тогтоосон. Саатуулах байрны үйл ажиллагаанд өдөр 
тутам төвийн дарга болон харуул хамгаалалт хариуцсан ахлах байцаагч, төвийн ерөнхий 
эргүүл хяналт тавьж, 14 хоног тутам Прокурорын газраас шалгалт хийдэг. Мөн дээд шатны 
байгууллага (УИХ, Засгийн газар, ХЭҮК, ХЗДХЯ тэдгээрээс томилогдсон ажлын хэсэг, 
мэргэжлийн байгууллага болон Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар, Прокурорын 
байгууллага гэх мэт)-аас гэнэтийн шалгалт тогтмол хийдэг. 


