
Зарим улс оронд хүний эрхийн хамгаалагчдыг хүний 
эрхийн байгууллагатай уулзах, үйл ажиллагаанд нь  
оролцохоос сэргийлэх зорилгоор аялалын хориг тавьдаг. 

НҮБ болон олон улсын хүний эрхийн аливаа  
механизмтай холбогдох эрхтэй. (5 с, 9.4 дүгээр зүйл) 

Зарим хүний эрхийн хамгаалагчид хүний эрхийн 
зөрчлийн тухай мэдээлэл эрж хайх, эсвэл олж авснаас 

болж амь насанд нь байнгын аюул занал учирдаг.

Хүний эрхийн талаарх мэдээллийг эрж хайх, хүлээн 
авах, бусадтай хуваалцах эрхтэй. ( 6а &b, 9.3b зүйл)

Цөөн улс орон хүний эрхийн асуудлаар хангалттай арга 
хэмжээ авахгүй байгаа тухай хүний эрхийн 

хамгаалагчдын гомдлыг үл тоомсорлодог. 

Төрийн албан хаагчид үйл ажиллагаагаа олон улсын 
хүний эрхийн хуульд нийцүүлэн явуулж буй эсэх 
талаар гомдол гаргах эрхтэй. ( 8.2, 9.3 дугаар зүйл)

Хүний эрхийн зөрчлийн талаарх гомдлыг хүлээн авдаггүй 
эсвэл хохирогчдын эрхийг хамгаалахад дэмжлэг 

туслалцаа үзүүлдэггүй улс орнууд байна. 

Хүний эрхийн зөрчлийн талаар  хууль шүүхийн 
байгууллагад гомдол гаргах, хууль эрх зүйн зөвлөгөө 
авах, шүүхээр шударгаар шүүгдэх эрхтэй. ( 2, 3а, 9.3с)

ДАРАНГУЙЛАЛ, ЗАЛХААН 
ЦЭЭРЛҮҮЛЭХ ХАНДЛАГА ТАНЫ ЭРХ

Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагын Хүний эрхийн 
хамгаалагчийн тунхаглалд хүн бүр тайван замаар 
хүний эрхийг хамгаалах, хөхиүлэн дэмжих эрхтэй. 
(1,11 дүгээр зүйл)

Төр болон төрийн бус оролцогч талууд хүний 
эрхийн хамгаалагчдыг суурь эрхээ эдлэх, 

шаардахад нь саад тотгор учруулсаар байна.
Гэсэн хэдий ч хүний эрхийн хамгаалагчдын эрх нь 
зөрчигдсөн тохиолдолд эрхээ хамгаалуулах, 

зөрчигдсөн эрхээ бодитоор сэргээлгэх эрхтэй. 

ЭРХЭЭ 
ШААРДАХ НЬ

АЗИЙН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ХАМГААЛАГЧДЫН ЭРХЭЭ ШААРДАХАД ТУЛГАРЧ БУЙ ТҮГЭЭМЭЛ 
БЭРХШЭЭЛ БОЛОН ЭНЭХҮҮ ДАРАНГУЙЛАЛ, ЗАЛХААН ЦЭЭРЛҮҮЛЭХИЙН ЭСРЭГ ХЭХТ-ЫН 

ЗААЛТУУД

ХҮНИЙ ЭРХИЙН ХАМГААЛАГЧИЙН ТУНХАГЛАЛ (ХЭХТ)

Хүн бүрийн эрхийг хамгаалах, хангахад гол үүрэгтэй хүний эрхийн хамгаалагчдыг эрүүгийн хариуцлагад татах зэргээр 
тэдний эсрэг байнга гарч байгаа хүчирхийллийг арилгах асуудалд анхаарах нь нэн чухал гэж Форум-Ази  үзэж байна. 
Иймээс ХЭХТ батлагдсаны 20 жилийн ойн босгон дээр хүний эрхийн хамгаалагчдын ач холбогдол, тэдний оруулж буй 

хувь нэмэр, ХЭХТ-д заасан хүний эрхийн хамгаалагчдын эрх, тэдний талаар бусад талуудын хүлээсэн үүрэг 
хариуцлагыг  олон нийтэд таниулах зорилгоор Форум-Ази  үзүүлэн таниулах материалыг гаргаж байна.

ХЭХ-ИЙН 
ЭРХ  


