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ӨМНӨТГӨЛ

Жил бүрийн тавдугаар сарын 3-ны өдөр дэлхий даяар тэмдэглэдэг “Дэлхийн 
хэвлэлийн эрх чөлөөний өдөр” (ДХЭЧ)-т зориулан Монгол дахь Хэвлэлийн 
эрх чөлөөний ээлжит тайлангаа та бүхэнд толилуулж байна. 27 дахь жилдээ 
тэмдэглэж буй 2020 оны ДХЭЧ-ний өдрийг ЮНЕСКО-гоос “Айдас үгүй, зусар 
үгүй сэтгүүл зүй” сэдвийн дор аян өрнүүлэхээр төлөвлөсөн юм. Энэ жилийн 
ДХЭЧ-ний өдөр нь НҮБ-ын 75 жилийн ойтой давхцаж буйгаараа онцлог юм. 

ЮНЕСКО-гийн үзэл баримтлалын хүрээнд дэлхийн хэмжээнд болон 
дотооддоо нийтээрээ хэлэлцвэл зохих гурван дэд сэдвийг “Эмэгтэй, эрэгтэй 
сэтгүүлчид, хэвлэл мэдээллийн ажилтнуудын аюулгүй байдал”, “Улс төр, 
арилжааны нөлөөллөөс ангид хараат бус, мэргэжлийн сэтгүүл зүй”, “Хэвлэл 
мэдээллийн бүхий л хүрээн дэх жендэрийн тэгш байдал“ хэмээн тодорхойлжээ. 
Хараат бус сэтгүүл зүйг хамгаалахад чиглэгдсэн энэ жилийн хүчин чармайлт нь 
2019 оны ДХЭЧ-ний өдрийг тэмдэглэх үндсэн санаа, тухайлбал  сонгуульд хэвлэл 
мэдээллийн оруулах хувь нэмрийг бэхжүүлэх, хуурамч мэдээлэлтэй тэмцэхэд 
тулгуурласан нь олзуурхууштай.

Чөлөөт, хараат бус, олон ургалч хэвлэл мэдээллийг хөхиүлэн дэмжихэд чухал 
ач холбогдол бүхий энэ өдөрт зориулан 2020 оны дөрөвдүгээр сард Нидерландын 
Гааг хотноо зохион байгуулахаар төлөвлөж байсан Дэлхий чуулганыг үүссэн 
нөхцөл байдлаас үүдэн 10-р сарын 18-20-ны өдөр, Сэтгүүлчдийн эсрэг гэм 
үйлдэл ял шийтгэлгүй үлдэж буйтай тэмцэх олон улсын өдрийн өмнө хийхээр 
шинэчлэн товлолоо.   

Энэ жилийн ДХЭЧ-ний өдөр хоёр онцлогтой. Нэгдүгээрт, дэлхий нийтийг 
цочирдуулсан шинэ титэм вирус (COVID19)-ын цар тахалтай тэмцэх хүн 
төрөлхтний хичээл зүтгэл шинэ нөхцөл, шинэ сорил, шинэ шалгуурыг шаардах 
боллоо.  Монгол Улсын шуурхай авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ дэлхийн шилдэг 
жишээнд дурдагдаж байна. Хоёрдугаарт, манай улсад УИХ-ын сонгуулийн санал 
хураалт 2020 оны 6-р сарын 24-ны өдөр товлогдсон энэ цаг мөчид энэ жилийн 
ДХЭЧ-ний өдрийн сэдэв Монгол Улсын хувьд тун ч цагаа  олжээ. 

Цар тахалтай холбогдуулан НҮБ, олон улсын хүний эрхийн байгууллагууд 
энэ хүнд нөхцөлд хүний эрхийн зөрчигдөхөөс сэргийлэх талаар бодлогын бичиг 
баримт, удирдамж боловсруулж байна. Тэдгээр зөвлөмж, хариу үйлдэлд үндэслэн 
манай байгууллага “КОВИД-19 ба хэвлэлийн эрх чөлөө” эмхэтгэл гаргасан юм. 
Үүнийг бүрэн эхээр https://www.gic.mn/post/r/1518 татаж үзээрэй. Тэдгээр 
бичиг баримтад “Онц байдлын арга хэмжээ, зохицуулалтыг авч хэрэгжүүлэхдээ 
хэвлэлийн эрх чөлөөг хязгаарлахаас зайлсхийх, хямралтай холбоотой бүхий 
л төрлийн мэдээ, мэдээллийг сэтгүүлчдэд нээлттэй байлгах, Засгийн газрын 
төлөөлөгчид болон эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүд иргэдийг мэдээллээр 
хангахдаа сэтгүүлчдийн шүүмжлэх эрхийг зөрчихгүй байхыг сануулсан байна. 
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УИХ-аас 2020 оны дөрөвдүгээр сарын 29-ны өдөр Коронавируст халдвар 
(COVID-19)-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх тухай хууль баталж, 
Зөрчлийн тухай хуулийн 5.13.1-д “Гамшиг, аюулт үзэгдэл, халдварт өвчин, 
осол, аюул, нийгэмд үүссэн бусад эрсдэлийн үед энэ талаар олон нийтийг 
төөрөгдүүлэх, худал мэдээ, мэдээлэл түгээсэн бол хүнийг 500.000 төгрөгөөр, 
хуулийн этгээдийг 5 сая төгрөгөөр торгох”-оор болов. Зөрчлийн тухай хуулийн 
6.21-т байсан Гүтгэх заалтын нэгэн адил Цагдаагийн байгууллагаас редакцын 
агуулгыг «төөрөгдүүлсэн» эсвэл «буруу» эсэхийг шийдвэрлэх боломж олгож 
байгаа нь үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө, хэвлэлийн эрх чөлөөнд халдаж, 
цензурыг бий болгох эрсдэл үүсгээд байна.

Эдийн засаг, нийгмийн зөвлөлөөс 1984 онд баталсан Сиракузагийн 
зарчмууд, НҮБ-ын Хүний Эрхийн Хорооны онц байдлын тухай болон чөлөөтэй 
зорчих эрхийн тухай Ерөнхий тайлбар зэрэгт “Хүн амыг хамгаалахад чиглэсэн 
аливаа арга хэмжээ гурван талт зарчим буюу хууль ёсны байх, зайлшгүй байх, 
хэм хэмжээндээ байх зарчмуудад нийцсэн байвал зохино” гэсэн билээ. Цар 
тахалтай холбоотой хийгдсэн эрх зүйн өөрчлөлт нь эдгээр зарчимд төдийлэн 
нийцээгүй тул практик дээр иргэдийн эсрэг урвуулан, хэтрүүлэн ашиглах вий 
гэсэн болгоомжлол төрж байна.  

2019 оны тавдугаар сараас хойших хугацаанд хэвлэл мэдээллийн эрх 
зүйн орчинд томоохон өөрчлөлт гарлаа. УИХ-аас Өргөн нэвтрүүлгийн тухай 
хууль, Мэдээлэл харилцааны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг батлав.  
Харамсалтай нь, Харилцаа Холбооны Зохицуулах Хорооны хараат бус байдлыг 
баталгаажуулсангүй. Мөн нэмэлт өөрчлөлт хийсэн Эрүүгийн хууль 2020 оны 
нэгдүгээр сарын 10-ны өдрөөс хүчин төгөлдөр болж, Зөрчлийн тухай хуулийн 
“Гүтгэлэг” хэмээх зүйл заалт хүчингүй болжээ. Гэсэн хэдий ч нэр төр гутаахтай 
холбоотой хуулийн зохицуулалт дээрдсэнгүй. Учир нь гүтгэлэг бол худал 
мэдээлэл юм. Үг сольсноор агуулга, чанар нь өөрчлөгдөөгүй тул үүнийг улс 
төрийн заль мэх гэж болно. Эрүүгийн хуулийн 14.8.1 дүгээр зүйлээр “Cонгуулийн 
үеэр илт худал мэдээлэл тараах” гэмт хэрэгт сонгуульд оролцогч улс төрийн 
нам, намуудын эвсэл, нэр дэвшигчийн нэр хүндэд халдаж, илт худал мэдээлэл 
тараасан бол 450-5400 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл 240-
720 цаг хүртэл хугацаагаар нийтэд тустай ажил хийлгэх, эсхүл нэг сараас нэг 
жил хүртэл хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах ял шийтгэнэ гэсэн заалт хэвээр 
байна. Эдгээр нь эрх зүйн хүчтэй цензур болон ашиглагдах боломжтой.  

Тайланд манай байгууллагаас 86 сэтгүүлчийг хамруулан хийсэн сэтгүүлчдийн 
мэргэжлийн эрхийн онлайн судалгааны үр дүнг энэ тайланд дурдав. Энэхүү 
асуулгад оролцсон сэтгүүлчдийн мэргэжлийн эрхэд халдсан талаарх нийт 274 
зөрчил судалгаанд бүртгэгдсэн байна.

Хэвлэлийн хүрээлэнгийн судалгаагаар, 2019 оны эцсийн байдлаар манай 
улсад 485 хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл бүртгэгдсэнээс хэвлэл мэдээллийн 
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салбарын 501 байгууллагад 4749 хүн ажиллаж байна. Хэвлэл мэдээллийн 
салбарт ажиллаж буй хоёр хүн тутмын нэг нь сэтгүүл зүйн бүтээлч ажилтан буюу 
сэтгүүлч, редактор, тоймчид тэдгээрийн тал хувь нь мэргэжлийн сэтгүүлч байна. 

2020 оны 11 дүгээр сарын гуравны өдөр НҮБ-ын Хүний Эрхийн Зөвлөлийн 36 
дахь хуралдаан дээр Монгол Улсын хүний эрхийн төлөв байдлын ээлжит дүгнэлт 
хэлэлцүүлэг UPR) болно. Бид үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөний төрийн бус 
байгууллагын тайланг сэтгүүлч, сэтгүүл зүйн эрдэмтэн багш, хэвлэл мэдээллийн 
төрийн бус байгууллагын төлөөллийг оролцуулан бэлтгэж, аравдугаар сард 
Хүний Эрхийн ТББ-ын Форумын тайлангийн нэг хэсэг болгон илгээсэн юм. 
Харамсалтай нь, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөний талаар ХЭЗ-ийн өмнөх 
хуралдаанаас өгсөн 8 зөвлөмж хэрэгжээгүй байна (Тайланг бүрэн эхээр нь 
хавсаргав).

Монгол Улс 2019 оны 7-р сард болсон НҮБ-ын Улс төрийн өндөр түвшний 
чуулга уулзалтад Тогтвортой хөгжлийн зорилтын хэрэгжилтийн талаарх анхны 
Үндэсний сайн дурын илтгэлээ тавьж хэлэлцүүлсэн юм. ТХЗ-ын 16 дахь зорилтын 
10 дахь дэд зорилтод “Үндэсний хууль тогтоомж болон олон улсын гэрээ 
хэлэлцээрт нийцүүлэн олон нийтийг мэдээлэл олж авах боломжоор хангах, 
үндсэн эрх чөлөөг хамгаалах” гэж заасан билээ. Манай улсад энэ дэд зорилт 
сайн хэрэгжихгүй байгаа тухай мөн энэ тайланд тусгав. 

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2018 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн  
А/233 дугаар тушаалаар Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний тухай хуулийн 
шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулах Ажлын хэсгийг байгуулсан 
бөгөөд одоогоор төсөл бэлэн болоогүй байна. 

2020 оны 11 дүгээр сард НҮБ-ын Хүний Эрхийн Зөвлөл Монгол Улсын Хүний 
эрхийн төлөв байдал (UPR)-ын дараагийн ээлжит үндэсний тайланг хэлэлцэх үед 
Монгол Улсын Засгийн газар ХЭЗ-ийн зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлэхэд дорвитой 
амжилтад хүрсэн байна  гэдэгт найдаж байна.   

Улс төрчид үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө, хэвлэлийн эрх чөлөөг хатуу 
хязгаарлах, нийгмийн сүлжээг хаах, хязгаарлах тухай үе үе мэдэгдэл хийж байна. 

2019 онд “Хил хязгааргүй сурвалжлагчид” (RSF) олон улсын байгууллагын 
Хэвлэлийн эрх чөлөөний индексээр Монгол Улс дэлхийн 180 орноос 73 дугаар 
байранд жагсаж, хэвлэлийн эрх чөлөөний “мэдэгдэхүйц асуудал”-тай орны 
тоонд багтсан хэвээр байна. 

Х.НАРАНЖАРГАЛ

ГЛОБ ИНТЕРНЭШНЛ ТӨВИЙН ТЭРГҮҮН
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1.1 ҮЗЭЛ БОДЛОО ИЛЭРХИЙЛЭХ ЭРХ ЧӨЛӨӨНИЙ 
БАТАЛГАА

Үндсэн хууль ба олон улсын эрх зүйн хэм хэмжээ

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн  Хүний эрх, эрх чөлөө бүлгийн 16 дугаар 
зүйлд Монгол Улсын иргэн дараах үндсэн эрх, эрх чөлөөг баталгаатай эдэлнэ 
хэмээн заасан. Үүнд: 

16.16. Итгэл үнэмшилтэй байх, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, үг хэлэх, 
хэвлэн нийтлэх, тайван жагсаал, цуглаан хийх эрх чөлөөтэй. 

16.17. Төр, түүний байгууллагаас хууль ёсоор тусгайлан хамгаалбал зохих 
нууцад хамаарахгүй асуудлаар мэдээлэл хайх, хүлээн авах эрхтэй. Мэдээлэл 
“түгээх” эрхийн тухай үгчлэн оруулаагүй хэдий ч өмнө дурдсан олон улсын гэрээ 
конвенцийн дагуу “хил хязгаар үл харгалзан”1 мэдээлэл “хайх, хүлээн авах болон 
түгээх” эрх баталгаажсан гэж үздэг.

Монгол Улс НҮБ-д 1961 онд гишүүнээр элсэн орсон бөгөөд гишүүн орны 
хувьд Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалыг хүлээн зөвшөөрдөг. Түүнчлэн 1974 
онд Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын Пактыг соёрхон 
баталж, 2012 онд Европын аюулгүй байдал, хамтын ажиллагааны байгууллагад 
гишүүнээр элссэн. Тиймээс олон улсын эрх зүйн хэм хэмжээний дагуу үзэл 
бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөг хамгаалах үүрэгтэй. Энэ үүргийг Үндсэн хуулийн 
10 дугаар зүйлийн 10.3 дахь хэсэгт “Монгол Улсын олон улсын гэрээ нь соёрхон 
баталсан буюу нэгдэн орсон тухай хууль хүчин төгөлдөр болмогц дотоодын 
хууль тогтоомжийн нэгэн адил үйлчилнэ” гэж заасан. Эдгээр олон улсын гэрээ 
конвенц 2004 оны “Төрийн мэдээлэл” сэтгүүлийн тусгай дугаарт монгол хэлнээ 
албан ёсоор хэвлэгдсэн. 

Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалын 19 дүгээр зүйл болон Иргэний болон 
улс төрийн эрхийн тухай олон улсын Пактын 19 дүгээр зүйлд “Хүн бүр үзэл 
бодлоо ямар ч хорио саадгүй баримтлах эрхтэй. Хүн бүр үзэл бодлоо чөлөөтэй 
илэрхийлэх эрхтэй, энэ эрхэнд төрөл бүрийн мэдээлэл болон үзэл санааг улсын 
хил хязгаарыг үл харгалзан амаар, бичгээр, эсхүл хэвлэлийн буюу уран сайхны 
аргаар эсхүл өөрийн сонгосон бусад аргаар эрж хайх, хүлээн авах, түгээх эрх 
чөлөө багтана” гэжээ.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.17 дахь хэсэгт “Хүний 

1 ИБУТЭТОУП-ын 19-р зүйл (2)

НЭГ. ХЭВЛЭЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ЭРХ ЗҮЙН ХҮРЭЭ
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эрх, нэр төр, алдар хүнд, улсыг батлан хамгаалах, үндэсний аюулгүй байдал, 
нийгмийн хэв журмыг хангах зорилгоор задруулж үл болох төр, байгууллага, 
хувь хүний нууцыг хуулиар тогтоон хамгаална” хэмээн үзэл бодлоо илэрхийлэх 
эрх чөлөөнд хязгаарлалт тавьж болох зорилго, үндэслэлийг заасан. Монгол 
Улсын Эрүүгийн хуулийн 1.4 дүгээр зүйлийн 1.4.4  хэсэгт “Хүний үзэл бодол, 
итгэл үнэмшлийн төлөө эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхгүй” гэж заасан. Итгэл 
үнэмшилтэй байвч түүнийгээ илэрхийлэх арга хэрэгсэлгүй бол энэ эрх хэрэгжих 
боломжгүй юм. 

Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөний зарим хязгаарлалтыг Үндсэн хуулийн 
үзэл баримтлал болон олон улсын гэрээ конвенцыг удирдлага болгож, Гурван 
талт шалгуур /Three part test/-ыг бүрэн хангасан үед л зөвхөн хүлээн зөвшөөрөх 
ёстой. Үүнд: 

Нэгдүгээрт. Гагцхүү хуулиар тогтоох

Хоёрдугаарт. Хязгаарлалт нь хууль ёсны зорилготой байх 

Гуравдугаарт. Зайлшгүй буюу гарцаагүй байх, хэмжээндээ байх

Үүнээс өөрөөр хязгаарлалт хийхийг хүлээн зөвшөөрөх ёсгүй ч, илүүц, хүний 
язгуур эрхийг зөрчсөн хязгаарлалт хууль тогтоомжид тусгагдах, эсвэл практикт 
хэрэглэсээр байна. 2011 оны 7 дугаар сарын 11-29-ний өдрүүдэд Женев хотноо 
болсон НҮБ-ын Хүний эрхийн хорооны 102 дугаар чуулганаар үзэл бодлоо 
илэрхийлэх эрх чөлөөг баталгаажуулсан Иргэний болон улс төрийн эрхийн 
тухай олон улсын Пактын 19 дүгээр зүйлд 34 тоот Ерөнхий тайлбарыг Монгол 
Улс албан ёсоор орчуулж, практикт хэрэглэж хэвших, таниулах шаардлагатай 
байна.

1.2 ХЭВЛЭЛИЙН ЭРХ ЧӨЛӨӨ БА СЭТГҮҮЛ ЗҮЙН 
МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

1998 онд баталсан Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний тухай хуулийн 2, 3, 
4 дүгээр зүйлд хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөө, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн 
чөлөөт байдлыг хязгаарласан хууль батлан гаргах болон төрийн байгууллага 
өөрийн мэдэлд хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлтэй байх, төрөөс олон нийтийн 
мэдээллийн агуулгад хяналт /цензур/ тавихыг тус тус хориглосон нь хэвлэлийн 
эрх чөлөөг баталгаажуулсан суурь зохицуулалт болдог. 

Улсын Дээд Шүүхийн тайлбарт “Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл” гэдгийг “Зар 
сурталчилгааны тухай” хуулийн 3 дугаар бүлэгт 3.1.5 дахь хэсэгт “Мэдээлэх 
хэрэгсэл” гэж телевиз, радио, холбооны шугам сүлжээ, компьютерийн сүлжээ, 
тусгай программ, хэвлэл болон бусад арга хэрэгсэл” гэсэн утгаар ойлгоно хэмээн 
тогтоосон.
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УИХ-аас 2005 оны нэгдүгээр сарын 27-нд “Oлон нийтийн радио, телевизийн 
тухай” хууль баталснаар үндэсний хэмжээнд олон нийтэд үйлчлэх, түүний 
хяналт санхүүжилтэд байх статус бүхий телевиз, радиогийн эрх зүйн үндсийг 
бүрдүүлсэн. Түүнээс хойш хэвлэл мэдээллийн салбарт шаардлагатай байгаа  
сэтгүүлчийн нууц эх сурвалжийг хамгаалах, мэдээлэгчийг хамгаалах, салбар 
дахь шударга өрсөлдөөн, өмчлөлийн ил тод байдлыг хангах тухай эрх зүйн 
зохицуулалт хийгдээгүй. Харин УИХ-аас 2019 оны 12 дугаар сарын 12-ны 
өдөр Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийг батлав. Монгол Ардын Намын 2020 
оны УИХ-ын сонгуулийн мөрийн хөтөлбөртөө 4.4.2-т “Хэвлэлийн эрх чөлөөг 
хуулиар хамгаалж, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн үйл ажиллагааг хязгаарласан 
аливаа бодлого хэрэгжүүлэхгүй” тухай заажээ. Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний 
хуулийн шинэчилсэн найруулгын хэд хэдэн төсөл боловсруулагдсан ч, УИХ-аар 
хэлэлцүүлж батлуулаагүй байна. Хамгийн сүүлд ХЗДХЯ-ны 2018 оны 12 дугаар 
сарын 19-ний өдрийн А/203 тоот тушаалаар Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний 
тухай хуулийг шинэчлэн найруулах Ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж байгаа 
боловч хуулийн төслийг ХЗДХЯ-ны вэб сайтад албан ёсоор байршуулж олон 
нийтээс санал авч эхлээгүй байна.

 Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалд  “Эх орон, үндэс угсаа, ололт 
дэвшлээрээ бахархах, үндэсний ашиг сонирхол, ёс зүй, хууль, төрт ёсны үзлийг 
дээдлэх үнэт зүйл бүхий нийгмийн сэтгэл зүйг төлөвшүүлэх бодлогыг төр, иргэн, 
хэвлэл мэдээллийн салбар хамтран хэрэгжүүлнэ” (3.3.3.2) гэж заажээ. Түүнчлэн 
“хэвлэл мэдээллийн хараат бус, бие даасан байдлыг бэхжүүлж, хариуцлагатай, 
мэргэшсэн сэтгүүл зүй, сэтгүүлчийн ёс зүйн хэм хэмжээг төлөвшүүлж, нийгмийн 
тогтвортой байдлыг хангана” (3.3.4.3) гэж заасан байдаг.
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Сэтгүүлчийн нууц эх сурвалж 

Монгол Улсад сэтгүүлчийн нууц эх сурвалжийг хамгаалах хууль одоо болтол 
байхгүй байна. Зөвхөн Олон нийтийн радио, телевизийн тухай хуулийн 34 дүгээр 
зүйлийн 2 дахь хэсэгт “олон нийтийн радио, телевизийн ажилтан мэдээллийн эх 
сурвалжийг нууцлах эрхтэй” гэж заасан. 

Хэвлэл мэдээллийн зөвлөлийн ёс зүйн хороодын 2015 оны 04 дүгээр сарын 
14-ны өдрийн нэгдсэн хуралдааны нэгдүгээр тогтоолын хавсралтаар баталсан ёс 
зүйн зарчмын 8 дахь “Мэдээллийн нууц эх сурвалжаа чандлан хамгаална” гэсэн 
заалтаар сэтгүүлчдэд нууц эх сурвалжаа хамгаалах ёс зүйн үүргийг хүлээлгэдэг. 

 Дээрхээс гадна нэг олзуурхууштай зүйл нь 2016 онд Авлигатай тэмцэх 
үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг Засгийн газрын 
2017 оны 114 дүгээр тоот тогтоолоор баталсан явдал юм. Учир нь тус хөтөлбөрийн 
4.1.8 дахь хэсэгт хэвлэл мэдээллийн байгууллагын хараат бус байдал, сэтгүүлч 
аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр тодорхой ажлууд хийхээр тусгаад байна. 
Тухайлбал:

• хэвлэл мэдээллийн байгууллагын мэдээлэл олж авах, түгээх эрхийг 
баталгаажуулах /4.1.8.1./;

• эрэн сурвалжлах замаар авлига, албан тушаалын гэмт хэргийн талаар 
мэдээлсэн сэтгүүлчийг аливаа дарамт, шахалтаас хамгаалах эрх зүйн 
зохицуулалтыг бий болгох, сэтгүүлчийг мэргэжлийн үйл ажиллагааных 
нь улмаас эрүүгийн хариуцлагад татах явдлыг өөрчилж, аюулгүй байдлыг 
хангах зохицуулалтыг бий болгох /4.1.8.2./;

• хэвлэл мэдээллийн байгууллагын бие даасан, хараат бус байдал, 
хэвлэлийн эрх чөлөөг хамгаалах эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх /4.1.8.3./; 
гэж тус тус заасан.

Эдгээрийг хэрэгжүүлэх нарийвчилсан төлөвлөгөө батлагдсантай 
холбоотойгоор сэтгүүлчийн нууц эх сурвалж, шүгэлдэгчийг хамгаалсан эрх 
зүйн орчинг бүрдүүлэхээр Нийтийн ашиг сонирхлын төлөө шүгэл үлээгчийг /
мэдээлэгчийг/ хамгаалах тухай хуулийн төслийн ажлын хэсэг 2019 онд Авлигатай 
тэмцэх газар дээр байгуулагдан ажиллаж байна.
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1.3 МЭДЭЭЛЛИЙН ЭРХ ЧӨЛӨӨ БА ХЯЗГААРЛАЛТ

УИХ-аас 2015 онд батлагдсан Олон нийтийн радио телевизийн тухай хуулийн 
34 дүгээр зүйлийн 34.1-д “Олон нийтийн радио, телевизийн ажилтан төр, 
байгууллага болон хувь хүний нууцтай холбоотойгоос бусад мэдээллийг олж 
авах, нийтийн хүртээл болгох эрхтэй” гэж МҮОНРТ-ийн сэтгүүлчдийн эрхийг 
баталгаажуулсан. Харин 2011 онд Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах 
эрхийн тухай (МИТБМАЭ) хууль батлагдсанаар мэдээлэл олж авах эрхээ эдлэх 
боломж, нөхцөл иргэдэд төдийгүй хэвлэл мэдээлэл, сэтгүүлчдэд бүрдсэн билээ.

Энэ хуулийн 6 дугаар зүйлд үйл ажиллагаа, төсөв, санхүү, төрийн болон орон 
нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны 
мэдээллийг нээлттэй байлгах үүргийг төрийн байгууллагуудад ногдуулсан. Аливаа 
иргэн, хуулийн этгээд төрийн байгууллагаас хүссэн хэлбэрээрээ мэдээлэл авах 
хүсэлт гаргах эрхтэй бөгөөд төрийн албан хаагчид хүсэлтийн хариуг дээд тал нь 
ажлын 7 хоногийн дотор, зайлшгүй тохиолдолд ажлын 14 хоногт өгөх үүрэгтэй. 
Хариуг нь шууд өгөх боломжтой хүсэлтийг тухай бүр шийдвэрлэж хариу өгнө. 
Түүнчлэн энэ хуулийн хэрэгжилтийг шалгах зорилгоор тэмдэглэл хөтлөх /23-р 
зүйл/, энэхүү тэмдэглэл нь үр дүнгийн гэрээг үнэлэх шалгуур үзүүлэлт болгох 
/24-р зүйл/-оор заасан нь хэрэгжүүлэх, түүнд хяналт тавих зохицуулалт бий. 

Мөн хуулийн 18 дугаар зүйлд заасан өгөхийг хориглосон мэдээллийн төрөл 
нь хэт ерөнхий, өргөн хүрээг хамарч байна. Үүнд: (1) тухайн мэдээллийг нийтэд 
ил болгосноор Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдал, нийтийн эрх ашигт 
хохирол учруулах бодитой үндэслэл байгаа, (2) тухайн мэдээлэл нь Монголбанк, 
Санхүүгийн зохицуулах хороо, өрсөлдөөний болон мэргэжлийн хяналтын асуудал 
эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад хянан шалгагдаж байгаа асуудалтай 
холбоотой, (3) хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах, шүүн таслах ажиллагааны явцад 
төр, байгууллага, хувь хүний нууцыг хамгаалах шаардлагатай зэрэг тохиолдол 
орно. Түүнчлэн уг хууль нь оюуны өмч, хувь хүний нууц болон байгууллагын 
нууцыг хамгаалдаг. Уг хуулийн 17 дугаар зүйлд эрх нь зөрчигдсөн иргэн, хуулийн 
этгээд дээд албан тушаалтан, дээд шатны байгууллага болон Хүний Эрхийн 
Үндэсний Комисс, Захиргааны шүүхэд гомдол гаргаж шийдвэрлүүлнэ. 

Уг хуулийн дагуу Засгийн газраас 2013 оны хоёрдугаар сард “Мэдээлэл өгөх 
үйлчилгээний хөлс төлөх, түүнээс хөнгөлөх, чөлөөлөх журам”, 12 дугаар сард 
“Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах нийтлэг журам”-ыг тус тус баталсан. 

МИТБМАЭ-ийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйл “Төсөв, санхүүгийн ил тод 
байдал”, 10 дугаар зүйл “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр 
бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал” заалтуудыг 
хүчингүйд тооцож, Шилэн дансны тухай хуулиар илүү нарийвчлан зохицуулах 
болсон. Шилэн дансны хуулиар зохицуулахгүй бусад төсөв, худалдан авах 
ажиллагаатай холбоотой зохицуулалт нь хүчин төгөлдөр үйлчлэх юм.
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Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, 
ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулиар нийтийн албан 
тушаалтнууд ашиг сонирхлын мэдүүлгээ, Авлигын эсрэг хуулиар өөрийн 
болон гэр бүлийнхээ хөрөнгө, орлого, зээлийг мэдүүлэх үүрэг хүлээсэн тул 
энэ төрлийн мэдээлэл нээлттэй болж байна. 2018 онд баталсан Мөнгө угаах 
болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль, Улсын бүртгэлийн 
ерөнхий хууль, Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуульд 2019 онд 
баталсан Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулиудад МИТБМАЭ-
ийн тухай хуульд нийцүүлэн олон нийтэд ил тод, нээлттэй, мэдээлэх зарчмыг 
зүйлчилсэн байна. Мөн ил тод, нээлттэй байх үүргийн хүрээнд хэвлэл мэдээллийн 
байгууллагын төлөөллийг заавал байлцуулах, мэдээллийг хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгслээр заавал түгээх тухай хуулийн заалтууд батлагдав. 

Төрийн нууц ба мэдээллийн ил тод байдал

Глоб Интернэшнл төв нь 2019 онд Азийн сангийн санхүүжилттэйгээр “Олон 
улсын хэм хэмжээнд нийцсэн хуулиар дамжуулан олон нийтийн мэдээлэлтэй 
байх эрхийг дэмжих нь” төслийг хэрэгжүүлсэн бөгөөд мэдээлэлтэй байх эрхийг 
хязгаарлаж буй хууль, тогтоомжийг дүн шинжилгээг хийсэн юм.

2016 оны 12 дугаар сарын нэгний өдөр УИХ-аас “Төрийн болон албаны 
нууцын тухай хууль”-ийг баталсан ба үүнтэй холбогдуулан Төрийн нууцын 
жагсаалт батлах тухай хуулийг 2017 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн 
хүчингүй болгож, төрийн байгууллагын албаны нууцтай холбоотой харилцааг 
энэ хуулиар зохицуулдаг болсон. Шинэ хуулиар онц чухал мэдээлэл нууцлах 
хугацааг 60 жилээс 30 жил болж, багассан байна. 

Гэвч Төрийн болон албаны нууцын тухай хуульд орсон зарим зохицуулалт 
анхаарал татаж байна. Тухайлбал, уг хуулийн “Хуулийн нэр томьёоны 
тодорхойлолт” хэмээх 5 дугаар зүйлийн 5.1.2-т “албаны нууц гэж задруулах, 
үрэгдүүлэх, тохиолдолд салбарын болон төрийн байгууллага, бусад хуулийн 
этгээдийн ашиг сонирхолд хохирол учруулах төрийн хамгаалалтад байх мэдээлэл” 
гэж тодорхойлжээ. Энэ нь олон нийтийн эрх ашгаас дээгүүр, МИТБМАЭ-ийн 
тухай хуулийн үзэл баримтлал, зарчимтай зөрчилдсөн гэж болохоор байна. 

Мөн шинэ хуулиар төрийн нууцад хамаарах мэдээллийн хүрээг “төрийн 
бодлого, эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техник технологи, батлан хамгаалах, 
тагнуул, сөрөх тагнуул, хууль сахиулах ажил, мэдээллийн аюулгүй байдлын 
болон бусад хүрээнд” хэмээн тогтоосон нь хэт өргөн хэвээр байна. Түүнчлэн, 
хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.5-д мэдээллийг төрийн болон албаны нууцад 
хамааруулах, нууцыг шилжүүлэх, ил болгох, нууцын зэрэглэл тогтоох, өөрчлөх, 
нууцын хугацааг сунгах асуудал нь Засгийн газрын бүрэн эрхэд хамаарахаар 
хуульчилжээ. Энэ нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн төр, байгууллагын нууцыг 
хуулиар тогтоон хамгаалах тухай заалттай зөрчилдөж байна.



Хэвлэлийн эрх чөлөөний тайлан

14

2019

Төрийн болон албаны нууцын тухай хуулиар төрийн нууцын жагсаалтыг 
Засгийн газар батлахаар зохицуулсан. Ингэснээр, Төрийн нууцын жагсаалт 
батлах тухай хуульд заасан төрийн нууцын тоо 60 байсан бол Засгийн газрын 
тогтоолоор баталсан төрийн нууцад хамаарах мэдээллийн тоо 565 болж эрс 
өссөн. Үүнээс гадна, албаны нууцад хамаарах мэдээллийн жагсаалтыг төрийн 
байгууллагын удирдлага өөрөө батлахаар тусгасан тул нууцалсан мэдээллийн 
жагсаалтын нэгдсэн тоо дээр дурдсанаар хязгаарлагдахгүй юм. 

Эрүүгийн хуулийн шинэчилсэн найруулгад шинээр гэмт хэрэгт тооцох болсон 
19.11 дүгээр зүйлд заасан “Төрийн нууцыг хууль бусаар олж авах” гэмт хэргийн 
зохицуулалт нь иргэдийн мэдээлэлтэй байх эрхэд аюул заналхийлэл учруулж 
байна. Төрийн болон албаны нууцын жагсаалтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах үйл 
ажиллагааны боловсронгуй бус байдлыг ашиглан иргэн, сэтгүүлчийг тус гэмт 
хэрэгт буруутгах, эрүүгийн хариуцлагад татах, сэтгүүлчийн нууц эх сурвалжийг 
илчлэх эрсдэлтэй болж байна. 2019 онд Эрүүгийн хуулийн Төрийн нууцыг хууль 
бусаар олж авах зүйл ангиар эрүүгийн хэрэг үүсгэн сэтгүүлчийг холбогдогчоор 
татсан тохиолдол манай байгууллагад бүртгэгдсэн юм.

2019 оны 6 дугаар сард Засгийн газраас МИТБМАЭ-ийн тухай хуулийг 
үндэслэн “Төрийн байгууллагаас төрийн болон бусад байгууллагатай цахим 
хэлбэрээр мэдээлэл солилцох, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, ашиглах журам”-
ыг баталсан нь иргэдэд төрийн мэдээллийг шуурхай, чирэгдэлгүйгээр хүргэхэд 
тодорхой ахиц авчирна гэж найдаж байна. Тодруулбал, тус журмын хүрээнд 
Тагнуулын ерөнхий газар төрийн цахим мэдээлэл солилцооны системээр солилцох 
төрийн нууцад хамаарах мэдээллийн жагсаалтыг гаргахаар заасан байна. Мөн 
Үндэсний дата төв нь иргэдэд үйлчилгээ үзүүлэх төрийн нэгдсэн үйлчилгээний 
порталыг хөгжүүлж иргэн, байгууллагад үйлчлэх цахим үйлчилгээний нэр төрөл, 
тодорхойлолтыг нийтэд мэдээлэхээр тусгажээ.

Зураг 1. Төрийн нууцад хамаарах мэдээллийн тооны өсөлт, 1995-2019
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Дээрх тайлантай дараах линкээр орон бүрэн эхээр танилцах боломжтой. 
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1.4 СОНГУУЛЬ БА ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ

2015 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр батлагдсан Сонгуулийн тухай хууль 
хүчин төгөлдөр хэвээр үйлчилсээр байгаа юм. Гэвч УИХ-аас 2019 оны 12 дугаар 
сарын 20-ны өдөр Монгол Улсын Их Хурлын Сонгуулийн тухай хууль /цаашид 
МУИХСтХ/, 2020 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр Аймаг, Нийслэл, Сум, 
Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Сонгуулийн тухай хуулийг батлав. 
2020 оны УИХ-ын хаврын чуулганы хэлэлцэх асуудлын жагсаалтад Монгол 
Улсын Ерөнхийлөгчийн Сонгуулийн тухай хууль өргөн баригдаад байна. 

МУИХСтХ-д орсон шинэлэг зохицуулалтыг дурдвал 29.8 “Авлига, албан 
тушаалын гэмт хэрэг үйлдсэн нь шүүхээр тогтоогдсон бол нэр дэвшихийг 
хориглоно”, 72.1 “Тойрогт ногдсон мандатын тооноос илүү, эсхүл дутуу нэр 
дэвшигчийн төлөө санал тэмдэглэсэн саналын хуудсыг хүчингүйд тооцно” гэснээс 
үзвэл цагаан сонголт өгөх боломжгүй болоод байна.

МУИХСтХ-ийн “Сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр, сурталчилгаа”, Аймаг, 
Нийслэл, Сум, Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Сонгуулийн тухай 
хуулийн “Сонгууль эрхэлсэн байгууллага, сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр, 
сурталчилгаа” гэсэн долдугаар бүлгүүд  нь бүхэлдээ нам, эвсэл, бие даан нэр 
дэвшигчдийн мөрийн хөтөлбөр, түүний агуулгын хяналт, хэвлэмэл болон радио 
телевиз, цахим орчноор мэдээлэл түгээхтэй холбогдсон зохицуулалтыг оруулсан. 
Мөн Сонгуулийн сурталчилгаа бүлэгт өдөр тутмын болон бусад сонин сэтгүүлд 
сонгуулийн сурталчилгааны материал нийтлүүлэх заалт шинээр орсон юм. 
Сонгуулийн сурталчилгаанд цахим орчин ашиглахыг илүү дэлгэрүүлэн авч үзэв. 
Ингэхдээ цахим хуудас ашиглан сонгуулийн сурталчилгаа явуулахдаа сэтгэгдэл 
бичигдэхгүй тохиргоотойгоор нийтэлнэ. /47.3/

Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний тухай хуулийн 3.1-т “Хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгсэл нь өөрийн нийтэлж, нэвтрүүлж байгаа зүйлийнхээ төлөө хариуцлага 
хүлээнэ” гэж заасан бол тус хуулийн 46.19-д хэвлэл мэдээллийн байгууллага, 
түүний ажилтан, албан тушаалтан хариуцлага хүлээлгэдэг байхаар тусгасан  нь 
дээрх хуулийн заалттай зөрчилдөж байна. Мөн төрийн ямарваа нэгэн хэлбэрийн 
цензур хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлд тавихыг хуулиар хориглосоор байтал 
сонгуулийн үеийн хууль тогтоомжийг зөрчсөн тохиолдолд телевиз, радиогийн 
үйлчилгээ эрхлэгчийн тусгай зөвшөөрлийг Харилцаа холбооны зохицуулах хороо 
хүчингүй болгохоор байгаа нь буруу юм. Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн 
төлөө газар, Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос хяналт тавих, төрийн 
аливаа хэлбэрийн цензурын хэлбэр амь бөхтэй оршсоор байна. 

МУИХСтХ-ийн 46.12-т Сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг нэвтрүүлэх 
радио, телевиз нь сонгуульд оролцогч бүх нам, эвсэл, нэр дэвшигчид тэгш 
хандах үүрэгтэй гэж заасан. Гэвч 2020 оны УИХ-ын сонгуульд өмнөх жилүүдээс 
олон 208 бие даагч нэр дэвшиж буй нь сонгуулийн хуулийн уг заалт бүрэн 
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хэрэгжихэд хүндрэл дагуулж байна.

Сонгуулийн ерөнхий хороо нь сонгуулийн тухай хуулиуд батлагдсантай 
холбоотойгоор хэд хэдэн журмыг боловсруулан батлаад байна. Тухайлбал, 
Радио, телевизээр сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх, хяналт тавих журам, 
Цахим орчин ашиглан сонгуулийн сурталчилгаа явуулах, түүнд хяналт тавих 
журам зэргийг батлан гаргаж ХЗДХЯ-нд хэм хэмжээний актаар бүртгүүлээд 
байна. 

1.6 НЭР ТӨР ГУТААХТАЙ ХОЛБООТОЙ ЗОХИЦУУЛАЛТ

Одоогоор Монгол Улсад иргэний нэр төр, алдар хүндийг Иргэний хууль 
болон Эрүүгийн хуулиудаар хамгаалж байна. 

А. Зөрчлийн Хуулиар

УИХ-аас тараахыг Эрүүгийн хуульд оруулснаар Зөрчлийн тухай хуулийн 6.21 
“Гүтгэх” заалт 2015 оны тавдугаар сарын 11-ний өдөр Зөрчлийн тухай хуулийн 
шинэчилсэн найруулга, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль баталж, 2017 
оны долдугаар сарын 01-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэн. Харин 
Худал мэдээлэл нь 2020 оны нэгдүгээр сарын 10-ны өдрөөс эхлэн хүчингүйд 
тооцогдов.

ХЗДХЯ-наас 2019 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр “Хараат бус сэтгүүл зүй, 
хууль, эрх зүйн шинэчлэл” сэдэвт хэлэлцүүлэгт тавьсан илтгэлдээ Зөрчлийн хууль 
хэрэгжиж эхэлсэн 2017 оны долдугаар сарын 1-ний өдрөөс хойших хугацаанд тус 
заалтаар 2017 онд 28, 2018 онд 486, 2019 оны (9 сарын байдлаар) 355 зөрчил 
бүртгэгдсэн талаар мэдээлсэн юм. 

Зураг 2. Зөрчлийн тухай хуулийн 6.21-р заалтаар торгуулсан байдал

Үүнээс, 2017 онд 4 сэтгүүлч, 2018 онд 17 сэтгүүлч, 1 хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгсэл, 2019 оны (9 сарын байдлаар) 4 сэтгүүлч, 1 хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл  
тус бүр торгох шийтгэл хүлээсэн байна.
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Гэвч Цагдаагийн Ерөнхий газрын Мэдээлэл, дүн шинжилгээ, шуурхай 
албанаас манай төвд 2020 оны дөрөвдүгээр сарын 22-ны өдөр ирүүлсэн албан 
тоотдоо доорх хүснэгтэн мэдээллийг ирүүлсэн нь хоорондоо зөрүүтэй байгаа 
юм.

Д/д Он
Нийт арга хэмжээ 

авагдсан хүн
Үүнээс: 
Сэтгүүлч

1 2020 оны 1 дүгээр сарын 10-ныг хүртэлх 4 -

2 2019 он 122 15

3 2018 он 111 16

4
2017 оны 07 дугаар сарын 01-нээс 12 
дугаар сарын 31 

27 1

Б. Эрүүгийн Хуулиар

2017 оны долдугаар сарын 1-ээс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэн   Эрүүгийн 
хуулийн шинэчилсэн найруулгаар “Гүтгэх”, “Доромжлох” гэсэн хоёр зүйл ангийг 
хассанаар үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө, хэвлэлийн эрх чөлөөг хөхиүлэн 
дэмжих, хамгаалахад гарсан ахиц болсон юм. Гэвч УИХ-аас баталсан 2020 оны 
нэгдүгээр сарын 10-ны өдрийн Эрүүгийн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөр 
Худал мэдээлэл тараахыг гэмт хэрэгт тооцон хуульчилсан. 

Эрүүгийн хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.14 дэх хэсэгт “Хүний нэр төр, алдар 
хүнд, хуулийн этгээдийн ажил хэргийн нэр хүндэд халдсан илт худал мэдээллийг 
олон нийтэд тараасан бол дөрвөн зуун тавин нэгжээс нэг мянга гурван зуун 
нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл хоёр зуун дөчин цагаас 
долоон зуун хорин цаг хүртэл хугацаагаар нийтэд тустай ажил хийлгэх, эсхүл 
нэг сараас гурван сар хүртэл хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах ял шийтгэнэ” 
гэж заасан.

Мөн энэ жилийн сонгуулийн үеэр хэрэгжих нэг заалт Эрүүгийн хуульд 
тусгагдсаныг сэтгүүлч, хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд анхаарах шаардлага 
байгаа юм. Эрүүгийн хуулийн 14.8 дугаар зүйл.Cонгуулийн үеэр илт худал 
мэдээлэл тараасан тохиолдолд 450-5400 төгрөгтэй тэнцэх хэмжээний нэгжээр 
торгох, эсхүл 240-720 цаг нийтэд тустай ажил хийлгэх, эсхүл нэг жил хүртэл 
хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах ял шийтгэлтэй. Энэ төрлийн зүйл ангиар 
шүүхээс эрүүгийн хариуцлага оногдуулсан тохиолдол гараагүй нь 2016 оны УИХ-
ын сонгууль, 2017 оны Ерөнхийлөгчийн сонгууль явагдсан хугацаанаас  хойш уг 
хууль 2017 оны долдугаар сарын нэгний өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр үйлчилж 
эхэлсэнтэй холбоотой юм.
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В. Иргэний Хуулиар 

Иргэний хуулийн 497 дугаар зүйлд зааснаар “Бусдын эрх, амь нас, эрүүл 
мэнд, нэр төр, алдар хүнд, ажил хэргийн нэр хүнд, эд хөрөнгөд хууль бусаар 
санаатай буюу болгоомжгүй үйлдэл /эс үйлдэхүй/-ээр гэм хор учруулсан 
этгээд уг гэм хорыг хариуцан арилгах үүрэгтэй”. Мөн хуулийн 511 дүгээр зүйлд 
зааснаар “Бусдын нэр төр, алдар хүнд, ажил хэргийн нэр хүндийг гутаасан мэдээ 
тараасан этгээд түүнийгээ бодит байдалд нийцэж байгааг нотолж чадахгүй бол 
эд хөрөнгийн хохирол арилгасныг үл харгалзан, эдийн бус гэм хорыг мөнгөн 
болон бусад хэлбэрээр арилгах үүрэг хүлээнэ”.  

Нэр төр сэргээлгэх тухай Иргэний хуулийн зохицуулалтын нэг асуудалтай тал 
нь нийтийн албанд хамаарах байгууллагад нэр төр сэргээх боломж олгодогт 
байна. Өөр нэг тулгамдсан асуудал нь Иргэний хуулийн дагуу иргэн, хуулийн 
этгээдийн нэр төр, алдар хүнд, ажил хэргийн нэр хүндийг гутаасан мэдээ 
тараасан бол түүнийхээ “бодитой”, “үнэн зөв” гэдгийг нотлохыг мэдээ тараагчид 
ногдуулсан.

1.6. АГУУЛГЫН ХЯЗГААРЛАЛТ 

Монгол Улсад хүчин төгөлдөр үйлчилж буй Хүүхдийн эрхийн тухай, Гэмт 
хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай, Mансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт 
бодисын эргэлтэд хяналт тавих тухай, Садар самуун явдалтай тэмцэх тухай, 
Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай, Хүн худалдаалахтай тэмцэх, Зохиогчийн 
эрх ба түүнд хамаарах эрхийн тухай зэрэг олон хуульд агуулгын хязгаарлалтыг 
тогтоосон. Эдгээр хязгаарлалт нь нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаалах зорилгоор 
хийгдсэнийг бид хүлээн зөвшөөрч байгаа боловч нэр томъёоны хувьд ерөнхий, 
тодорхойлолт байхгүй, хамрах хүрээг тогтоогоогүй нь хэтрүүлэн ашиглах нөхцөл 
үүсгэж болзошгүй бөгөөд шүүмжлэл өрнүүлсэн сэтгүүлчдэд халгаатай заалт болж 
байна.

2016 оны хоёрдугаар сарын 5-ны өдөр батлагдсан Хүүхэд хамгааллын 
тухай хуулийн “Хэвлэл мэдээлэл, цахим орчин дахь хүүхэд хамгаалал” хэмээх 
8 дугаар зүйлээр хүүхдийг түүний хөгжил, эрүүл мэнд, хүмүүжил, төлөвшилд 
сөрөг нөлөө үзүүлэхүйц тоглоом, мэдээ, мэдээлэл, зар сурталчилгаа, цахим 
сүлжээнээс хамгаалах, хүүхэд хамгаалах зөвлөмж, зааварчилгааг олон нийтэд 
тогтмол мэдээлж, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавьж ажиллах зохицуулалт 
орсон нь Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай Олон улсын Пактын 19 дүгээр 
зүйлийн нийгмийн дэг журмыг хангах үүднээс хуулиар тогтоосон, зайлшгүй 
хязгаарлалтын тухай заалтад нийцэж байна.
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Манай Улсын хууль, тогтоомжид төрийн мэдээллийг заавал дамжуулах 
үүргийг ногдуулсан хэд хэдэн хуулийн заалт бий. Үүнийг дотор нь түгээхэд 
болон агуулгад тавих үүрэг, хязгаарлалт гэж хоёр ангилан авч үзье.

Агуулгад тавих хязгаарлалт

Монгол Улсын хэд хэдэн хуульд нийтлэх болон нэвтрүүлэх зүйлийн агуулгад 
хязгаарлалт тавьсан байдаг. Ихэнх тохиолдолд хуулиар хууль ёсны зорилгыг 
хамгаалдаг. ИБУТЭОУП-ын 20 дүгээр зүйлээр дайныг сурталчлах, алагчилан 
дайсагналцах, хүчирхийллийг өдөөн турхирах, арьс өнгө, шашин шүтлэгээр нь 
ялгаварлах зэргийг хуулиар хориглодог. Гэхдээ үүнийг хэт өргөн эсхүл хэт бүрхэг 
тодорхойлдог учраас буруугаар хэрэглэх боломж бүрдэх эрсдэлтэй. Садар 
самууныг сурталчлахыг хориглосон заалт хэд хэдэн хуульд орсон. Тухайлбал:

• “Садар самууныг сурталчлах” гэж бэлгийн дур хүслийг өдөөх зорилгоор 
хурьцал үйлдэхийг болон хүний бэлэг эрхтнийг илтээр хэвлэл, ном 
зохиол, кино, дүрс, дуу авианы бичлэг болон бусад хэлбэрээр уншуулах, 
сонсгох, үзүүлэхийг; /Садар самуунтай тэмцэх тухай хуулийн 3.1.1/

• Хүүхдэд садар самууныг сурталчилсан хэвлэл, ном зохиол, зураг, кино, 
дүрс бичлэг, бусад зүйлийг зориуд үзүүлсэн, өгсөн, сурталчилсан; 
хүүхдээр садар самуун үйлдэл хийлгэсэн; хүүхдэд биеэ үнэлэх, бэлгийн 
харьцаанд орохыг санал болгосон бол; /Эрүүгийн хуулийн 16.8/

• Хүүхэд оролцуулж садар самууныг сурталчилсан хэвлэл, ном зохиол, 
зураг, кино, дүрс бичлэг, бусад зүйлийг бэлтгэсэн, борлуулсан, тараасан, 
хадгалсан бол; /Эрүүгийн хуулийн 16.9/

• Дайн түрэмгийлэл, хүчирхийлэл, садар самууныг сурталчлах, Монгол 
Улсын тусгаар тогтнол, үндэсний аюулгүй байдал, соёлд хор хохирол 
учруулах соёлын үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно; /Соёлын тухай 
хууль 19.3/

• Хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр садар самууныг сурталчлахыг хориглоно; 
/Садар самуунтай тэмцэх тухай хуулийн 5.1/

• Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр хүчирхийлэл, аллага хядлага, садар 
самуун, гэмт хэрэг үйлдэхийг өөгшүүлэн сурталчилсан, гэмт хэрэг үйлдэх 
аргыг нарийвчлан харуулсан, гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэх, түүний ул 
мөрийг нуун далдлах арга, хэрэгслийг нарийвчлан дүрсэлсэн, гэмт хэрэг, 
зөрчлийг ашиг, орлогоо нэмэгдүүлэх хэрэгсэл болгон харуулсан, гэмт 
хэрэг, зөрчил үйлдэх сэдэл төрүүлж болох агуулгатай аливаа мэдээллийг 
нийтлэх, нэвтрүүлэхийг хориглоно; /Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх тухай хуулийн 32.6/ 
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Түгээхэд үүрэг оногдуулах

• Урьдчилан сэргийлэх мэдээг радио, телевиз болон мэдээллийн бусад 
хэрэгслээр түүнийг хүлээн авснаас хойш 15 минутын дотор тусгай 
дуут болон дүрсийн дохиотойгоор нийтэд үнэ төлбөргүйгээр шуурхай 
мэдээлнэ; /Ус цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний тухай хуулийн 15.2/

• Хэвлэл мэдээллийнхэн дайн эхэлсэн буюу дууссан тухай зарлах ёстой; /
Дайны байдлын тухай хуулийн 5.4, болон 6.3/

• Харилцаа холбоо, хэвлэл мэдээллийн байгууллага нь өндөржүүлсэн 
болон бүх нийтийн бэлэн байдлын үед гамшигтай холбоотой мэдээ, 
мэдээллийг дараалал харгалзахгүй хүлээн авч дамжуулна; /Гамшгаас 
хамгаалах тухай хуулийн 10.5/

• Шуурхай мэдээлэл нийтэд түгээх шаардлага гарсан тохиолдолд өмчийн 
харьяалал харгалзахгүйгээр хэвлэл, мэдээлэл, холбооны хэрэгсэл 
ашиглах; /Цагдаагийн албаны тухай 59.1.2/

• Залуучуудын хөгжлийг дэмжсэн хөтөлбөрийг хэвлэл мэдээллийн 
байгууллагын нийтлэл, нэвтрүүлгийн агуулга, хөтөлбөрт тусгах; /
Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн 8.1.5/

• Хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр хог хаягдлын талаарх үндэсний уламжлал, 
зан заншил, тэргүүн туршлага, хууль тогтоомжийг сурталчлах; /Хог 
хаягдлын тухай хуулийн 42.2.3/ 

Хэвлэл мэдээллийн байгууллагаас тодорхой төрлийн мэдээлэл дамжуулахыг 
шаардах нь хэрэггүй зүйл бөгөөд заримдаа үүнийг урвуугаар ашиглаж болно. 
Бусад оронд ийм шаардлага тавих нь тун ховор тохиолддог боловч хэвлэл 
мэдээлэл нь нийтийн ач холбогдолтой зүйлийг хангалттай мэдээлдэг. Хэвлэл 
мэдээллийн мэргэжлийн байгууллага нь дээр дурдсан мэдээллийг дамжуулах 
бөгөөд үүнийг үүрэг болгож оногдуулах шаардлагагүй. Ийнхүү мэдээллийг өргөн 
түгээх явдлыг үүрэг болгож ногдуулах биш харин бие даасан олон төрлийн 
мэдээллийн тогтолцоог бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх замаар хангана. Иймэрхүү 
позитив үүргийг дээр дурдсанчлан буруугаар хэрэглэх нь элбэг тохиолддог. 
Бие даасан хэвлэлийг дээрх бүрхэг заалтыг хэрэгжүүлээгүй гэсэн үндэслэлээр 
дарамтлах, хаах явдал гарч болзошгүй. 

Нөгөөтэйгүүр, төрийн байгууллагууд мэдээлэл дамжуулах эрхээ урвуугаар 
ашиглаж болзошгүй. Европын Зөвлөлийн Сайд нарын хороо хувийн хэвлэл 
мэдээллээс илүү үүрэг хүлээх ёстой төрийн хэвлэл мэдээлэлд “заавал нэвтрүүлэх” 
үүрэг оногдуулахаас болгоомжилдог. Олон нийтийн өргөн нэвтрүүлэг зөвхөн 
хуулиар тогтоосон онцгой нөхцөлд албан ёсны мэдээ, мэдэгдэл, мэдээллийг 
нэвтрүүлэх эсхүл төрийн байгууллагаас гарсан шийдвэрийг мэдээлэх ба төрийн 
байгууллагад эфирийн хугацааг ийм зорилгоор олгох ёстой гэж заасан2.

2 Зөвлөмж ¹. R (96) 10, тэмдэглэл 44.
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Олон нийтэд түгээх мэдээ нь тухайн хэвлэл мэдээллийн байгууллагын 
редакторын шийдвэрлэх асуудал бөгөөд хуулийн шаардлага байх ёсгүй3.

Төрөөс хэвлэл мэдээлэлд эрх зүйн үндэслэлгүй хязгаарлалт хийдэггүй 
бөгөөд Монгол Улсад сэтгүүлчийн мэргэжил эрхлэхэд ямар нэг хориг, саад үгүй. 
Парламентын болон шүүхийн сурвалжилга хийх сэтгүүлчдээс зөвхөн албан ёсны 
үнэмлэх шаарддаг. Сонгуулийн ерөнхий хорооны 2013 оны 22 дугаар тогтоолоор 
шинэчлэн баталсан “Хэвлэл мэдээллийн байгууллагын ажилтан сонгуулийн үйл 
ажиллагааг сурвалжлах журам”-ын дагуу сонгуулийн үйл явцыг сурвалжилж буй 
сэтгүүлчдэд Сонгуулийн ерөнхий хорооноос үнэмлэх олгох ба энэ нь ажлын 
үнэмлэхийн хамт хүчинтэй байхаар тусгажээ.

Мөн 1995 онд батлагдсан Онц байдлын тухай хуульд Засгийн газар “...олон 
нийтийн мэдээллийн хэрэгсэлд хяналт тогтоох, эсхүл онц байдлыг цуцлах хүртэл 
үйл ажиллагааг нь зогсоох” эрхтэй гэж заасан нь төрөөс хэвлэн нийтлэх эрх 
чөлөөнд цензур тавих боломжийг олгож буй нэгээхэн жишээ юм. 

Соёлын тухай хуульд 2015 оны 2 дугаар сарын 12-ны өдөр нэмэлт өөрчлөлт 
оруулсан. Энэ өөрчлөлтөөр “Соёлын хүрээнд төрийн болон бусад байгууллага, 
иргэнээс явуулах үйл ажиллагаанд тавих хязгаарлалт” гэсэн (19) зүйлд нэмэлт 
оруулсан. Энэ зохицуулалтын гол агуулга нь үндэсний нэвтрүүлгийг дэмжих 
төрийн бодлоготой уялдаж байгаа ч, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдэд дарамт 
учруулж болзошгүй үүрэг ногдуулалт юм. Зөвхөн улсын байцаагчийн шийдвэрээс 
хамаарч олон нийтийн оролцоо, хяналт байхгүй байгаа нь урвуулах, хэтрүүлэн 
ашиглах боломжийг төрд олгодог юм.

1.7. БУСАД ЗОХИЦУУЛАЛТ  

Хэвлэл мэдээллийн өмчлөл ба төвлөрөл

2010 онд баталсан “Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл 
баримтлал”-д “Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн эзэмшил, харьяалал нь ил тод 
байх” заалт анх удаа тусгагдсан юм.

2019 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр батлагдсан Өргөн нэвтрүүлгийн тухай 
хуулийн 19 дүгээр зүйлийн нэг дэх хэсэгт “Өргөн нэвтрүүлгийг хараат бус, 
нээлттэй, ёс зүйтэй байлгах зорилгоор өргөн нэвтрүүлгийн эзэмшлийг ил тод 
байлгана”, мөн 30 дугаар зүйлийн 30.1.2 хэсэгт “Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ 
эрхлэгчдийн эзэмшлийг олон нийтэд ил тод мэдээлэх, хэт төвлөрөл бий болохоос 
сэргийлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх” гэж Харилцаа холбооны зохицуулах 
хороо хорооны эрх үүрэгт заажээ. 

3 “Монгол Улс шилжилтийн үед: Үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх болон мэдээллийн эрх чөлөөнд 
нөлөөлж буй Монгол улсын хуулиудад хийсэн задлан шинжилгээ”, (2002 он), 59 дэх тал
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Монгол Улсад бүх хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл бүртгэлтэй байх ёстой 
бөгөөд байгуулагдсанаас хойш 10 хоногийн дотор бүртгүүлэх өргөдлөө гаргах 
үүрэгтэй. Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн 
тухай хууль, Иргэний хууль болон бусад хууль тогтоомжийг үндэслэн улсын 
бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлэх нь зүйн хэрэг. Монгол Улсад хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслийн өмчлөл ашгийн болон ашгийн бус гэсэн хоёр үндсэн 
төрөлтэй хэдий ч хуульд өмчлөлийн олон талт байдлыг тусгаагүй. Хүйн 
хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн бодлого, зохицуулалтын аль ч түвшинд хүлээн 
зөвшөөрөөгүй байна. Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулиар шашны байгууллагад 
өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгохыг хориглосон 
нь хүйн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг хязгаарласан зохицуулалт болсон. Аж 
ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 15.16.1 зүйлд заасны 
дагуу радио, телевизийн байгууллага нь зөвхөн тусгай зөвшөөрөл авсны дараа 
бүртгүүлэх ёстой. Харин тусгай зөвшөөрөл авахын тулд тухайн засаг захиргааны 
Засаг даргын саналыг авах шаардлагагүй болгож Өргөн нэвтрүүлгийн тухай 
хуулиар зохицуулах болсон юм. 

Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулиар эзэмшил, төвлөрлийн асуудлыг 
хуульчилсан нь сайшаалтай хэрэг юм. Өмнө нь журмаар зохицуулж байсан 
харилцааг хуулиар зохицуулах болсон нь хамгийн том дэвшил байлаа. Өргөн 
нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн эзэмшлийг олон нийтэд ил тод мэдээлэх, 
хэт төвлөрөл бий болохоос сэргийлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх, хэт төвлөрөл 
үүсэхээс сэргийлэх нь ХХЗХ-ны үүрэг юм. Мөн тус хуулийн 7.4.3-д “радио, 
телевизийн газрын тоон сүлжээний үйлчилгээ болон олон суваг дамжуулах 
үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрлийг радио, телевизийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай 
зөвшөөрөлтэй давхардуулан олгохгүй, эзэмшил нь тусдаа байх”-ыг зохицуулсан 
зэрэг сайшаалтай талууд харагдаж байна.

УИХ-ын 2016 оны 45 дугаар тогтоолоор батлагдсан Монгол Улсын Засгийн 
газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт “Хэвлэлийн эрх чөлөөг 
хангах эрх зүйн орчинг сайжруулж, иргэдийн үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, 
үг хэлэх, хэвлэн нийтлэх, мэдээлэл хайх, хүлээн авах эрхийн баталгааг хангана” 
хэмээн заажээ. Хэвлэл мэдээллийн эзэмшил, харьяалал нь компани, хувь 
хүмүүсийн өөр өөр нэр дээр бүртгэгдсэн тул жинхэнэ эзэмшигчид нь ил тод бус, 
борлуулалтын мэдээлэл болон хэрэглэгчдийн зах зээлд эзлэх хувийг нууцалдаг 
учир төвлөрлийг бодитоор тогтоох боломж хомс байна. 

2013 онд батлагдсан Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 
21.1.3 дахь хэсэгт хэвлэл, мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарт үйл ажиллагаа 
эрхлэх Монгол Улсын хуулийн этгээдийн нийт гаргасан хувьцааны 33 буюу 
түүнээс дээш хувийг гадаадын төрийн өмчит хуулийн этгээд эзэмших тохиолдолд 
зөвшөөрөл авахаар зохицуулсан. Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний тухай хуульд 
төрийн өмчлөлийг хориглосон ч сүүлийн жилүүдэд орон нутгийн засаг захиргаа 
үйл ажиллагаа, бодлогоо сурталчлах телевиз, сонин олноор байгуулж, хууль 
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зөрчиж байна. Хэвлэл мэдээллийн өмчлөл нууц байх, хэвлэл мэдээлэл нэг гарт 
төвлөрөх нь редакцын цензурыг өөгшүүлж, ингэснээр хэвлэлийн эрх чөлөөг 
боогдуулан, олон ургалч үзлийг сааруулж, сэтгүүл зүйн мэдээллийн чанарт 
сөргөөр нөлөөлж байна.

Хэвлэл мэдээллийн зах зээл бүрэн төлөвшөөгүй, хэвлэл мэдээллийн 
байгууллагууд зар сурталчилгааны орлогын төлөө шударга өрсөлдөхөөсөө 
илүү төрийн байгууллага, улс төр, бизнесийн байгууллагатай гэрээ хийж, үйл 
ажиллагаа явуулж байна.

Тусгай зөвшөөрөл 

Монгол Улсад Өргөн нэвтрүүлгийн бие даасан хууль УИХ-аас 2019 онд 
батлагдав. Энэ хуулийг 2020 оны долдугаар сарын нэгний өдрөөс эхлэн дагаж 
мөрдөхөөр болов.

Олон улсын жишгээр хэвлэл мэдээллийн салбарыг зохицуулах байгууллага нь 
Засгийн газраас хараат бус байж, давтамжийн зурвас хуваарилалтыг зохицуулах 
ёстой. Гэвч одоо хүртэл ХХЗХ нь Засгийн газраас хараат байсаар ирлээ.

 “Харилцаа холбооны тухай хуулийн 8 дугаар зүйлд үндэслэн зохицуулах 
байгууллага болох Харилцаа холбооны зохицуулах хороог 1995 онд байгуулсан. 
Радио долгионы тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлд “Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дэх 
үүсгэгчээс үүссэн болон үндэсний радио давтамжийн хуваарилалтын хүснэгтэд 
багтаж байгаа радио долгион нь Монгол Улсын төрийн өмч”, мөн. ХХЗХ нь 
Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч байгууллага мөн бөгөөд Монгол Улсын Ерөнхий 
сайдаас шууд томилдгоос үзвэл хараат бус байгууллага биш гэдгийг илтгэнэ. 

Энэ нөхцөл байдал нь радио долгионы давтамжийн хуваарилалт, зохицуулалт 
олон нийтийн хяналтын дор хараат бус явагдах боломжийг хааж байна.

Интернэт 

Монгол Улсад хэрэглэгчид дотоод, гадаадын аль ч сайтад нэвтэрч, нийгмийн 
сүлжээнд нэгдэж, харилцахыг төрөөс хязгаарласан зохицуулалт байхгүй.

Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуульд “контент” гэж харилцаа холбооны сүлжээгээр 
дамжиж байгаа үг, дуу, тэмдэг, дохио, текст, зураг, график, хөдөлгөөнт дүрс 
бүхий бүх төрлийн мэдээ, мэдээллийг электрон хэлбэрт хувиргасныг” хэлнэ гэж 
тодорхойлжээ. 

Харин цахим шуудан, балк болон спам захидал, хувь хүмүүсийн хоорондын 
харилцаа (телефон яриа, факс, айпи телефон яриа гэх мэт) контентэд хамаарахгүй. 
Монгол Улсын Засгийн газрын баталсан “Цахим хуудас дахь сэтгэгдлийн нэгдсэн 
систем”-ийн тухай 2013 оны 01 тоот тогтоолоор мэдээллийн сайтуудад тавигдах 
шаардлага, домэйн хаяг олгох ажлыг зохицуулах журам гаргахыг ХХЗХ-д 
үүрэг болгов. Үндэсний Дата төвөөс сэтгэгдлийн нэгдсэн системийн техникийн 
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ажиллагааг хангаж, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар сайтууд дээр сэтгэгдэл 
бичиж буй хэрэглэгчдийн тухай мэдээллийг бүртгэж байх үүрэг хүлээсэн. Тэд 
хэрэглэгчдийн тухай мэдээлэл бүрдүүлэхдээ Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 
мэдээллийн сан болон үүрэн телефон хэрэглэгчдийн мэдээллийг ашиглахаар 
зохицуулсан. Цахим орчинд нэрээ нууцлах эрхийг хязгаарласан энэхүү тогтоол 
хүчин төгөлдөр үйлчилсээр байна. Гэвч албаны хүний мэдээлснээр практикт 
үүнийг хэрэгжүүлэхгүй байна.

НҮБ-ын Үзэл бодлын эрх чөлөөний Тусгай илтгэгч, Европын аюулгүй 
байдал, хамтын ажиллагааны байгууллага (OSCE)-ын Хэвлэлийн эрх чөлөөний 
төлөөлөгч болон Америкийн муж улсуудын байгууллага (OAS)-ын Үзэл бодлын 
эрх чөлөөний Тусгай илтгэгч нарын 2005 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр 
баталсан Хамтарсан Тунхаглалд “Интернэтийн үйлчилгээ, цахим хуудас, блог 
эрхлэх, онлайнаар мэдээлэл түгээх, интернэтийн өргөн нэвтрүүлэг дамжуулахад 
төрийн аливаа байгууллагад бүртгүүлэх, тэднээс зөвшөөрөл авахыг хэнээс ч 
шаардах ёсгүй. Энэ нь цэвэр техникийн зориулалттай домэйн нэр эзэмшлийн 
бүртгэл, мөн арилжааны үйл ажиллагааны бүхий л төрөлд ялгаварлалгүйгээр 
хэрэглэгдэх хэрэглээний ерөнхий журамд хамаарахгүй” хэмээн заасан байдаг. 
Гэвч ХХЗХ нь хязгаарлалтыг дүрэм журмаар тогтоосоор байна. “Тоон контентын 
үйлчилгээний зохицуулалтын ерөнхий нөхцөл шаардлага”-ын 3.4 дэх хэсэгт 
зааснаар Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж буй мэдээ мэдээллийн вэбсайтын 
үйлчилгээ эрхлэгч нь Зохицуулах хороонд бүртгүүлэх үүрэг хүлээж байна.

Энэ журмаар вэбсайтын үйлчилгээ эрхлэгчид нь хэрэглэгч контент үүсгэх 
боломжтой, хэрэглэгчийн сэтгэгдэл үлдээх хэсэгтэй бол дараах зохицуулалтыг 
үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгоно. Үүнд:

• Зохицуулах хорооноос ажиллуулж байгаа үгийн шүүлтүүр программыг 
заавал ашиглах;

• Хэрэглэгчийн интернэт хаягийг (IP address) бүтнээр нь хэрэглэгчийн 
үүсгэсэн контентын дээр нийтэд харагдахуйц байрлуулах;

• Хэрэглэгч дурын нэр (username), имэйл хаягаар логин хийх сэтгэгдэл 
үлдээх боломжийг бүрдүүлэх

• Тухайн сэтгэгдэлтэй холбоотой үүсэх логийг багадаа 6 сар хадгална. 

Эдгээр ерөнхий нөхцөл шаардлагыг биелүүлээгүй вэбсайтын үйлчилгээ 
эрхлэгчийн Монгол Улсаас хандах хандалтыг хязгаарлана.

Зохицуулах хороо нь холбогдох эрх бүхий байгууллагаас ирүүлсэн хууль, 
тогтоомж зөрчсөн тухай албан ёсны шийдвэр, дүгнэлтийг үндэслэн вэб сайтын 
үйлчилгээ эрхлэгчид мэдэгдэнэ. Мэдэгдсэнээс хойш 24 хүртэлх цагийн дотор, 
шаардлагатай гэж үзвэл нэн даруй уг зөрчлийг арилгах арга хэмжээ авч хариуг 
мэдэгдэнэ /9.2.1/. Эрх бүхий байгууллагаас Монгол Улсад хандах хандалтыг 
хязгаарлах тухай ирүүлсэн албан ёсны мэдэгдэл, албан бичигт үндэслэн тухайн 
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вэбсайтын үйлчилгээ эрхлэгчид мэдэгдэл хүргүүлэхгүйгээр вэбсайтын хандалтыг 
нэн даруй хязгаарлаж болно.

Зохицуулах хороо зөрчлөөс хамааруулан тусгай зөвшөөрлийн гэрээнд заасан 
эдийн засгийн хариуцлага хүлээлгэх эсвэл хугацаатай үүрэг даалгавар, шаардлага 
өгөх; захиргааны хариуцлага хүлээлгэх арга хэмжээ авахуулахаар холбогдох 
хяналтын байгууллагад мэдэгдэх; тусгай зөвшөөрлийг нь түдгэлзүүлэх, хүчингүй 
болгох тухай сануулах; хүчингүй болгох хүртэл арга хэмжээ авах эрхтэй байхаар 
журамласан байна. 

 УИХ-аас 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр Харилцаа холбооны тухай 
хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан юм. Үүнд үүрэн телефоны үйлчилгээ эрхлэгч 
байгууллага нь хэрэглэгчийг регистрийн дугаараар бүртгэхийг үүрэг болгосон 
юм.

2016 оны “Дэлхийн хэвлэлийн эрх чөлөөний өдөр”-ийн хүрээнд НҮБ-ын 
Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёлын байгууллага буюу ЮНЕСКО-гоос интернэтэд 
хэвлэлийн эрх чөлөөг цагдан хянах, хэт мөрдөн тагнахаас хамгаалах асуудалд 
дэлхий нийтийн анхаарлыг хандуулсан4.

Ийнхүү интернэтэд цагдан хянах, хэт мөрдөн тагнахаас хэвлэлийн эрх чөлөөг 
хамгаалах замаар иргэдийн цахим орчинд мэдээлэл хайх, хүлээн авах, түгээх 
эрхийг хамгаалах шаардлага нэмэгдэж байгааг олон улсын байгууллагууд, хүний 
эрхийн тусгай илтгэгчид анхааруулсан байдаг. Тухайлбал, Үзэл бодлоо чөлөөтэй 
илэрхийлэх эрхийг дэмжих, хамгаалах асуудлаарх НҮБ-ын тусгай илтгэгчийн 
2015 оны тайланд “сэтгүүлч, судлаач, хуульчид болон иргэний нийгмийн 
төлөөлөл мөрдөн тагналт, дарамтаас өөрсдийгөө, тэдгээрийн эх сурвалж, 
үйлчлүүлэгч, түншүүдээ хамгаалах зайлшгүй хэрэгцээ улам бүр нэмэгдэж байна. 
Тэдний хувьд энэ нөхцөл байдалд нэрээ нууцлах, мэдээллийн нууцлалыг 
хангах буюу шифрлэх боломжид найдах цаг болжээ” гэж тэмдэглэсэн байна5. 
 

4 Concept Note: Access to Information and Fundamental Freedoms This Is Your Right! World Press Freedom 
Day 3 May 2016 http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/WPFD/WPFD2016_
Concept-Note.pdf  Agenda, World Press Freedom Day in Helsinki on May 3rd 2016, Plenary 1: Protecting 
your rights: Surveillance Overreach, Data Protection, and Online Censorship. p.9 http://www.unesco.org/
new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/WPFD/Agenda_WPFD2016_Full_Online.pdf Protecting Press 
Freedom from censorship and Surveillance Overreach. World Press Freedom Day-3 May. 2016.04.22 https://
www.facebook.com/notes/world-press-freedom-day-3-may/protecting-press-freedom-fromcensorship-and-
surveillance-overreach/1005552352813635 

5 2015 Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of 
opinion and expression A/HRC/29/32 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session29/
Documents/A.HRC.29.32_AEV.doc.
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Мөн үүнээс өмнө НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейгаас 2013 онд “Цахим орчинд 
халдашгүй байх эрхийг хэрэгжүүлэх” талаар тогтоол баталж, түүгээр бүх улс 
орныг “...Цахим харилцаанд халдашгүй байх эрхийг хүндэтгэн хамгаалах, 
энэ эрхийг зөрчих явдлыг зогсоох шаардлагатай арга хэмжээ авах, дотоодын 
холбогдох хууль тогтоомжийг олон улсын хүний эрхийн гэрээний дагуу хүлээсэн 
үүрэгт нийцүүлэн уялдуулах, хэрэгжүүлэх зэргээр ийм зөрчил гарахаас урьдчилан 
сэргийлэх нөхцөл бүрдүүлэх”-ийг уриалсан.

Засгийн газар, зуучлагч байгууллагаас интернэтийн агуулгыг зохицуулах 
аргууд /вэб сайт, харилцааны хэрэгслийг хаах буюу блоклох/ нь олон улсын 
хэм хэмжээ буюу ИБУТЭОУП-ын 17 ба 19 дүгээр зүйлд заасан хэм хэмжээнд 
нийцэхгүй байна.

Энэ нь “зуучлагч байгууллага” буюу техникийн байгууллага нь агуулгыг 
нийтлэхээс өмнөх шатанд агуулгыг хууль ёсоор хариуцаж байгаатай холбоотой 
байна. Хувь хүмүүсийг интернэтэд үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрх, эрх 
чөлөөгөө эдэлсний төлөө эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэж байгаа нь хүний 
эрхийн зөрчилд хүргэсээр байна. Хүний эрх, эрх чөлөөний асуудлаарх олон 
улсын байгууллагууд гүтгэлгийн эрх зүйн асуудал нь үзэл бодлоо чөлөөтэй 
илэрхийлэх эрхийг хязгаарлах нөхцөл болохгүй байх, үүний тулд гүтгэлгийг гэмт 
хэрэгт тооцохгүйгээр иргэний эрх зүйн зөрчилд хамааруулахыг уриалсан байдаг.

Хакердах үйлдэл бүхий програм хангамжийг импортлох, кибер халдлага 
үйлдэх замаар хэт мөрдөн тагнах нь цахим орчин дахь хууль ёсны хэвлэлийн 
эрх чөлөөнд заналхийлж буй өөр нэг аюул болж байна. Цахим харилцаа, и-мэйл 
дэх шифрлэлт нь террорист халдлагатай холбоотой эсэх талаар засгийн газрын 
байгууллагууд маргах болж, өөрсдийн үйл ажиллагааг зөвтгөхийг оролдох болов. 
Хэт мөрдөн тагнах нь нууцын болон бусад хууль тогтоомжоор нээлттэй, ил тод 
байдлыг хязгаарлах, улмаар мөрдөн тагнах ажиллагааны “хангалттай үндэслэлтэй”, 
“зохих хэмжээнд” байх олон улсын стандартыг хэтрүүлэх замаар хэрэгжиж байна6. 
 Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 26.2 дугаар зүйлээр харилцаа 
холбооны сүлжээнд хяналт тавих нөхцөлийг тусгасан байна. Ингэхдээ шүүхийн 
шийдвэргүйгээр зөвхөн прокурорын зөвшөөрлөөр мөрдөгч нь харилцаа 
холбооны сүлжээний хэрэглэгч, төхөөрөмж болон хандалт зэрэг мэдээллийг 
холбогдох байгууллагаас гаргуулан авах, харилцаа холбооны сүлжээнд нэвтрэх 
боломжийг хязгаарлах талаар холбогдох байгууллагад даалгах, харилцаа 
холбооны сүлжээнд нэвтэрч, хяналт тогтоох, дамжсан мэдээллийн агуулгыг 
холбогдох байгууллагаас гаргуулан авах боломжтой байна.

ИБУТЭОУП-ын 19 дүгээр зүйлд заасан үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, 
үүний дотор мэдээлэл хайх, хүлээн авах, түгээх эрхийг хуулиар хязгаарлах 
агуулгыг “хангалттай үндэслэлгүй”, “зохих хэм хэмжээ агуулаагүй” 

6 3 Protecting Press Freedom from censorship and Surveillance Overreach. World Press Freedom Day-
3 May. 2016.04.22 https://www.facebook.com/notes/world-press-freedom-day-3-may/protecting-press-
freedom-fromcensorship-and-surveillance-overreach/1005552352813635
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ямар нэг хуулийн тухай санаа мэт тайлбарлах нь зохимжгүй юм7. 
Өнөө цагт цахим орчинд үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, халдашгүй байх 
эрхийн баталгаа нь нэрээ нууцлах болон шифр ашиглахтай салшгүй холбоотой 
болж байна. Халдашгүй байх буюу нууцлах эрх нь үзэл бодлоо чөлөөтэй 
илэрхийлэх эрхийг хэрэгжүүлэх болон сэтгүүлчийн нууц эх сурвалжийг хамгаалах 
урьдчилсан нөхцөл мөн.

Монгол Улсын харилцаа холбоо, нийгмийн хэвлэл мэдээлэлд учрах аюул 
заналыг судлаачид “улс төрийн тогтворгүй байдал”, “авлига”, “эрх зүйн орчны 
хоцрогдол”, “учирч болох эрсдэлийг бүрэн тооцоогүй”, “эсэргүүцэл, хүнд суртал” 
гэж тодорхойлжээ. 

2018 онд Хэвлэл мэдээллийн зөвлөл, Дойчэ Вэллэ Академийн дэмжлэгтэйгээр 
Эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүйн төвөөс “Цахим орчин дахь үзэн ядалтын үг хэллэг” 
судалгаа хийжээ. Судалгааны хүрээнд 2017-2018 онд олон нийтийн анхаарлыг татсан 
зарим үйл явдалд сэдэвчилсэн байдлаар, Фэйсбүүкийн хэрэглэгчдийн түгээсэн 
мэдээлэлд анализ хийхэд үзэн ядах үг хэллэг маш ихээр тархаж, цаашлаад үзэн 
ядалтаас үүдэлтэй гэмт хэрэгт уриалан дуудах, өдөөн турхирах ноцтой үр дагавар 
бий болгох эрсдэлтэй байна. Хэрэглэгчид хэн нэгэн, эсхүл хэсэг бүлэг хүн рүү 
дайрч давшлах, хараалын үгээр залхаан цээрлүүлэх, гутаан доромжлохыг хэвийн 
үзэгдэл мэт хүлээж авах болсныг цуглуулсан жишээнүүд бэлхэн нотолж байна8. 
Ийм байдал нь Монгол Улсын Их Хурлын зарим гишүүнээс “нийгмийн хэвлэл 
мэдээллийг хууль тогтоомжоор зохицуулах шаардлагатай” гэх мэт санал, 
санаачилга гаргахад хүргэх болсон. ГИТ-өөс 2019 онд Фэйсбүүк хэрэглэгчдийн 
дагаж мөрдөх хэм хэмжээг орчуулсан бөгөөд https://www.gic.mn/public/docs/
publications/FB_community_standards_final_190803.pdf энэхүү линкээр нэвтрэн 
танилцах боломжтой.

7 Necessary and Proportionate: International Principles on the Application of Human Rights to 
Communications Surveillance with Background and Supporting International Legal Analysis. Published by the 
Electronic Frontier Foundation. 2015

8 #HateSpeech ба монголчууд. 2019.03.13 http://eagle.mn/r/56970 Хэвлэл мэдээллийн бодлого #2: 
Цахим мэдээллийн сайтууд дахь үзэн ядалтын үг хэллэг, 2018.09.25 http://gogo.mn/r/230755
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Хэвлэл мэдээллийн өөрийн зохицуулалт

Урт хугацааны яриа хэлэлцүүлгийн үр дүнд анхны өөрийн зохицуулалтын 
байгууллага болох Монголын Хэвлэл мэдээллийн зөвлөл 2015 оны 1 дүгээр 
сарын 28-ны өдөр албан ёсоор байгуулагдсан. Монголын Хэвлэл мэдээллийн 
зөвлөлийг 15 хүний бүрэлдэхүүнтэй Удирдах зөвлөл удирдах бөгөөд телевиз, 
радиогийн ёс зүйн хороо (15 хүн), сонин, сэтгүүл, сайтын ёс зүйн хороо (15 хүн), 
ажлын алба, гүйцэтгэх захиралтайгаар үйл ажиллагаа явуулж байна. 

 Сүүлийн таван жилд ХМЗ-ийн үйл ажиллагаа өргөжин тэлж, иргэд, аж 
ахуйн нэгж байгууллагуудаас тус зөвлөлд өргөдөл гомдол гаргах нь нэмэгдэж 
байна. Тухайлбал, 2015 онд 19 хэвлэл мэдээллийн редакцид хаягласан өргөдөл 
гомдлыг хүлээж авч шийдвэрлэсэн бол 2019 онд 106 гомдол хүлээн авсан. 
ХМЗ байгуулагдсан цагаасаа хойш иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагаас сэтгүүл 
зүйн ёс зүйн зарчмыг зөрчсөн гэж үзсэн нийт 333 өргөдөл гомдлыг хүлээн авч, 
шийдвэрлээд байна.   

Хэвлэл мэдээллийн зөвлөл нийгэмд үйлчлэх төрийн бус байгууллага (НҮТББ) 
Үйл ажиллагааны журам, Гомдол хүлээн авах, барагдуулах журам, Хэвлэл 
мэдээллийн ёс зүйн зарчимд тулгуурлан өргөдөл гомдлыг хэлэлцэж дүгнэлт 
гаргадаг. 

2019 онд иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн нийт 106 өргөдөл гомдол нь:
• РТВ-ийн Ёс зүйн хороонд 22 (21%)
• ССС-ын Ёс зүйн хороонд 84 (79%) тус тус хаяглагдсан байна. 

ХМЗ-өөс өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэсэн байдал: 

22 редакцид хаягласан өргөдлийг Өргөдөл гаргах байнгын журам (ӨГБЖ)-
ын 2.3 (Complaint Procedure)–ийн хугацаа хэтэрсэн, материалаа бүрэн 
бүрдүүлж өгөөгүй, Зөвлөлийн чиг үүрэгт хамаарахгүй, гомдол үндэслэлгүй 
зэрэг шалтгаанаас Ажлын албанаас урьдчилсан хяналт хийж шийдвэрлэсэн. 9 
редакцид хаягласан өргөдлийг хариуцагч редакц Хорооны хуралдаан болохоос 
өмнө дотооддоо шийдвэрлэсэн тул гомдол гаргагч өргөдлөө буцаан татсан. 
74 редакцид хаягласан өргөдлийг хоёр Хорооны 8 удаагийн хуралдаануудаар 
хэлэлцэж, ӨГБЖ-ын 6.3-ийн дагуу дараах дүгнэлтийг гаргасан.

1) ӨГБЖ-ын 6.3.1 –ийн дагуу 24 редакцыг Хэвлэл мэдээллийн ёс 
зүйн зарчим зөрчөөгүй гэдгийг олон нийтэд мэдээлэх; 
2) ӨГБЖ-ын 6.3.2-ын дагуу 14 редакцыг зөрчлөө өөрсдөө 
залруулсан, уучлал гуйсныг мэдэгдэж, нэрийг дурдахгүйгээр олон 
нийтэд мэдээлэх;
3) ӨГБЖ-ын 6.3.3-ийн дагуу 36 редакцыг Хэвлэл мэдээллийн ёс 
зүйн зарчим зөрчсөн тул нэрийг дурдаж олон нийтэд мэдээлэх
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ХОЁР. ШИНЭ КОРОНАВИРУС (COVID-19) БА ХЭВЛЭЛИЙН 
ЭРХ ЧӨЛӨӨ

 УИХ-аас Коронавируст халдвар /COVID-19/-ын цар тахлаас урьдчилан 
сэргийлэх, тэмцэх тухай хуулийг 2020 оны дөрөвдүгээр сарын 29-ны өдөр 
батлав. ХМХ, олон нийтийн сүлжээг хаах, түр хязгаарлахтай холбоотой зарим 
зохицуулалтууд хуулийн төслөөс хасагдаж батлагдсан. Гэвч Зөрчлийн тухай 
хуулийн 5.13.1-д “Гамшиг, аюулт үзэгдэл, халдварт өвчин, осол, аюул, нийгэмд 
үүссэн бусад эрсдэлийн үед энэ талаар олон нийтийг төөрөгдүүлэх, худал мэдээ, 
мэдээлэл түгээсэн бол хүнийг 500.000 төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг 5 сая 
төгрөгөөр торгох”-оор нэмэлт өөрчлөлт оров. 

Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалын 19 дүгээр зүйлд “үндэсний аюулгүй 
байдал, нийгмийн дэг журам, хүн амын эрүүл мэнд, ёс суртахууныг хамгаалах”-
ын тулд онцгой байдлуудыг зөвшөөрсөн байдаг. Зөрчлийн хуульд нэмэлт 
өөрчлөлт орсон дээрх заалт нь ХЭТГ-ын 19 дүгээр зүйлийн хязгаарлалтын хүрээг 
өргөжүүлжээ. Ингэснээр дээрх заалт нь олон улсын стандартын зөвшөөрсөн хэм 
хэмжээнээс илүүгээр хүлээн зөвшөөрөгдөх, онцын шаардлагагүйгээр онцгой 
байдал үүссэн тохиолдолд хэвлэлийн эрх чөлөөг хязгаарлах эрсдэлийг дагуулж 
байна хэмээн бид үзэж байна.

Энэхүү заалт нь онцгой нөхцөл байдалд төдийгүй цаашид ч үйлчилсэн 
хэвээр байх бол Зөрчлийн хуулийн 6.21-т байсан гүтгэх зохицуулалтын нэгэн 
адил Цагдаагийн байгууллагаас редакцын агуулгыг «төөрөгдүүлсэн» эсвэл 
«буруу» эсэхийг шийдвэрлэх болно. Аливаа нэгэн мэдээллийн хуурамч байдал 
нь ихэнхдээ нотлох баримтуудаар батлагддаг. Гэтэл хуулийг хэрэгжүүлэгчид 
«төөрөгдүүлсэн» мэдээлэл гэдгийг хэрхэн тодорхойлох, ямар тодорхойлолтыг 
энд хамааруулж ойлгох вэ гэдэг асуултад хариулах шаардлага тулгарч байна. 

Хуулийн төсөлд тусгагдсанаар хуулийг хэрэгжүүлэгч цагдаа нарт олныг 
хамарсан өргөн хүрээний үйл явдлууд, аюулт үзэгдлийн үеэр хэвлэл мэдээлэлд 
“цензур тавих” эрх мэдлийг олгож байгаа юм. Ингэснээр гамшгийн үед болон 
нарийн тодорхойлж зааж өгөөгүй «осол, аюул, нийгмийн бусад эрсдэл» үүссэн 
тохиолдолд хэвлэлийн эрх чөлөөнд халдаж, цензурыг бий болгох эрсдэлтэй гэж 
үзэж байна. 

НҮБ-ын Эдийн засаг, нийгмийн зөвлөлөөс 1984 онд баталсан Сиракузагийн 
зарчмууд, НҮБ-ын Хүний эрхийн хорооны онц байдлын тухай болон чөлөөтэй 
зорчих эрхийн тухай ерөнхий тайлбарууд зэрэг нь хүн амын эрүүл мэнд, 
үндэсний аюулгүй байдалд аюул занал учирсан тохиолдолд засгийн газрууд 
хэрхэн хариу арга хэмжээ авах талаарх удирдамж баримт бичгүүд юм. Олон 
улсын эдгээр хэм хэмжээнд зааснаар, хүн амыг хамгаалахад чиглэсэн аливаа 
арга хэмжээ гурван талт зарчим буюу хууль ёсны байх, зайлшгүй байх, хэм 
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хэмжээндээ байх зарчмуудад нийцсэн байх ёстой. Сиракузагийн зарчмуудын 
дагуу аливаа хязгаарлалт наад зах нь доорх шаардлагад нийцсэн байх. Үүнд:

• Хуульд нийцэх;

• Хууль ёсны зорилго буюу олон нийтийн хэрэгцээ шаардлагад чиглэх;

• Бодит зорилгоо биелүүлэхдээ ардчилсан нийгэмд зайлшгүй байх;

• Зорилгодоо хүрэхэд аль болох багаар залхаан цээрлүүлсэн, хязгаарласан 
байх;

• Шинжлэх ухаанд үндэслэсэн, дур зоргоор авирлах, ялгаварлан 
гадуурхахаас зайлсхийх;

• Тодорхой цаг хугацаатай байх, хүний нэр төрд халдахгүй байх, хяналтын 
дор явагдах. 

Иймээс засгийн газрууд коронавирусын эсрэг онцгой арга хэмжээ 
авахдаа дээрх зарчмыг баримтлах нь нэг эрхийг хамгаалахдаа нөгөө эрхийг 
хөсөрдүүлэхгүй байхад тустай. 

Олон улсын хүний эрхийн мэргэжилтнүүд КОВИД-19 цар тахлын үеэр 
нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаалахад чиглэсэн арга хэмжээг дуу нэгтэйгээр 
хүлээн зөвшөөрөхийн зэрэгцээ эдгээр арга хэмжээ үүсээд буй эрүүл мэндийн 
хямралыг даван туулахын тулд зайлшгүй байх, хэм хэмжээндээ байх, цаг 
хугацааны нарийн хязгаарлалттай байх, байнгын хараа хяналт дор явагдах 
зарчмыг баримтлахыг зөвлөж байна. Мөн онц байдал тогтоосон үед хэвлэл 
мэдээлэл чухал үүрэгтэй бөгөөд вирусын улмаас үүсэх хор хохирлын талаар үнэн 
бодит мэдээллээр иргэдээ цаг тухайд нь хангаж, интернэтийг хязгаарлахгүй, 
саатуулахгүй байх, мөрдөн тагнах технологийн хэрэглээг хэтрүүлэхгүй байх, 
сэтгүүлчдийн үйл ажиллагааг дэмжихэд хүчин чармайлт гаргахыг уриалж, үнэн 
бодит мэдээллээр хүргэх замаар хуурамч мэдээлэлтэй тэмцэхийг зөвлөж байгаа 
юм.

Европын Зөвлөлөөс гаргасан онц байдлын үеэр хэвлэлийн эрх чөлөө, 
мэдээлэлтэй байх эрхийг хамгаалах удирдамжид зааснаар, онц байдал нь олон 
нийтийн мэдээлэлтэй байх эрхийг хөсөрдүүлэх үндэслэл болохгүй. Засгийн 
газруудыг үнэн бодит мэдээлэл, тоо баримтын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, 
интернэт болон харилцаа холбоог тасалдуулахгүй байхыг хүний эрхийн 
байгууллагууд уриалж байна. Энэ нь хуурамч мэдээлэлтэй тэмцэхэд нэн 
тустай. “Хуурамч мэдээлэл тараах нь түүнтэй тэмцэхээс илүү амархан байдаг, 
хуурамч хуудуутай зүйл бүхэн газар авах нь хурдан, харин үүний залруулга 
хүнд хүрэх нь ховор байдаг” гэж үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөг дэмжигч 
IFEX олон улсын сүлжээ байгууллага өгүүлж байна. Хуурамч мэдээлэл газар авч, 
үзэн ядах үг хэллэг ялгаварлан гадуурхалтыг дэвэргэж байгаад Хүний эрхийн 
зөвлөлийн ерөнхийлөгч санаа зовниж байгаагаа илэрхийлсэн билээ. Үнэн 
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бодит, шинэлэг мэдээлэл амин чухал байгаа энэ үед, коронавирусын халдварын 
тархалтыг дагалдаж хуурамч мэдээлэл тараах явдал газар авч байна. Үүнийг 
далимдуулж, зарим засгийн газрууд хуурамч мэдээлэлтэй тэмцэх нэрийдлээр 
аль ч шүүмжлэлийг нухчин дарахад тохиромжтой хязгаарлалтуудыг тогтоож буй 
нь хэвлэлийн эрх чөлөө, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөг хумих далд зорилго 
агуулж байна. Хуурамч мэдээлэл тараасны төлөө эрүүгийн хариуцлагад татах нь 
зохисгүй бөгөөд үүнийг дур зоргоор, урвуулан ашиглахад хүргэж болзошгүйг 
Фрийдом хаус олон улсын байгууллага санууллаа. Тус байгууллага, онц байдал 
тогтоосон үед чөлөөт хэвлэл нэн чухал үүрэгтэйг онцлоод, мэдээллийн чөлөөт 
урсгалд төр засгийн цензур аль эсвэл бусад төрлийн хэтийдсэн хязгаарлалт 
тогтоох ёсгүй. Үүний оронд, засгийн газрууд хуурамч мэдээлэлтэй тов тодорхой, 
үнэн зөв мэдээллийг цаг тухайд нь хүргэх аргаар тэмцэх ёстой хэмээн зөвлөж 
байна. 

Нэгдсэн Үндэстний байгууллага тэргүүтэй олон улсын байгууллагууд КОВИД-19 
цар тахлын дэгдэлтийн эсрэг засгийн газруудын авч буй хариу арга хэмжээ нь 
хүний эрхийн зөрчилд хүргэж буйд анхаарал хандуулан, хүн төрөлхтний өмнө 
үүсээд буй энэхүү хямралыг хор хохирол багатай даван туулахын тулд аливаа 
арга хэмжээ авахдаа хүний эрх зөрчихгүй байхыг засгийн газруудад удаа дараа 
сануулсаар байна. Олон улсын байгууллагуудын зүгээс дэлхийн эргэн тойронд 
хэвлэлийн эрх чөлөө, мэдээлэлтэй байх үндсэн эрхүүд зөрчигдөж байгаад түгшиж 
байгаагаа тал талаас илэрхийлж байна. Засгийн газруудад хандан, үзэл бодлоо 
илэрхийлэх эрх чөлөө, мэдээлэлтэй байх эрхийг бүрэн дүүрэн дэмжин хамгаалж, 
гагцхүү олон улсын хэм хэмжээний дагуу хязгаарлах арга хэмжээ авахыг уриалж 
байна. Цар тахал газар сайгүй нийгмийн эрүүл мэндэд заналхийлэн, засгийн 
газруудыг онц байдлын арга хэмжээ авахад хүргэж байгаа хэдий ч, энэ нь 
хэвлэл мэдээллийг хязгаарлах, суурь эрхүүдийг зөрчихөд хүргэх ёсгүйг тэд удаа 
дараа сануулсаар байна. Хүний эрхийн манаач ОУБ нь үл ялгаварлан гадуурхах, 
ил тод байдал, хүний нэр төрийг хамгаалах зэрэг хүний эрхийн зарчмуудыг 
хүндэтгэн сахих нь хэтийдсэн арга хэмжээнээс үүдэх хор уршгийг хязгаарлахад 
тустай хэмээн сануулж байна. КОВИД-19 өвчний талаар үнэн бодит мэдээллийг 
цаг тухайд нь, хүний эрхийн зарчимд нийцүүлэн хүргэж байх нь худал хуумгай, 
төөрөгдүүлсэн мэдээлэлтэй тэмцэхэд чухал ач холбогдолтой. Чөлөөт, мэргэжлийн 
сэтгүүл зүй, мэдээлэлтэй байх эрх болон дижитал технологи нь дэлхий нийтээр 
коронавирусын цар тахалтай тэмцэхэд чухал үүрэгтэйг ЮНЕСКО онцолж байна.

Коронавирусын талаар үзэл бодлоо цахим орчинд илэрхийлсэн иргэнийг 
Эрүүгийн хуулиар шийтгэж торгох ял оногдуулсан тохиолдол бүртгэгдэв. Иргэн 
Б.Б нь 2020 оны хоёрдугаар сарын 29-ний өдөр өөрийн фэйсбүүк хэрэглэгчийн 
хаягаас “Хөвсгөл аймгийн нэгдсэн зар” группд “Аймаг тойрсон эргүүлийн 
албаныхан яагаад бизнес эрхлээд байгаа юм бэ?,  та нар орж гарахад хармааны 
мөнгө хийх зүгээр үү” гэсэн пост бичсэн. Үүнийг Хөвсгөл аймгийн сум дундын 
эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхээс гэм буруутайд тооцож, Эрүүгийн 
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хуулийн 13.14 дүгээр зүйл Худал мэдээлэл тараах зүйл ангиар шийтгэж 550.000 
төгрөгөөр торгох ял оногдуулав. Шүүхээс шийдвэрлэхдээ албан тушаалтнууд 
Коронавирусыг далимдуулан хээл хахууль авсан үйл баримтыг харгалзалгүйгээр 
ял шийтгэл оногдуулсанд харамсаж байна.



Хэвлэлийн эрх чөлөөний тайлан 2019

33

ГУРАВ. ҮЗЭЛ БОДЛОО ИЛЭРХИЙЛЭХ ЭРХ ЧӨЛӨӨНИЙ 
ЗӨРЧИЛ

ГИТ-өөс явуулсан судалгаагаар 2019 оны 5 сараас 2020 оны 5 сар хүртэлх 
хугацаанд сэтгүүлч, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлтэй холбоотой мэргэжлийн 
эрхийн зөрчлийг цахимаар нээлттэй асуулга явуулж бүртгэв. Энэхүү асуулгад 
нийт 86 сэтгүүлч оролцсон. Сэтгүүлчдийн мэргэжлийн эрхэд халдсан талаарх 
нийт 274 зөрчил судалгаанд бүртгэгдсэн байна. Эдгээр тоо нь Монголын сэтгүүлч, 
хэвлэл мэдээллийнхний эрхэд халдсан зөрчлийн бүрэн тоо баримт биш. Эрх нь 
зөрчигдсөн олон сэтгүүлч, ХМХ энэ талаар мэдээлэхийг хүсдэггүй байна. 

Судалгаанд бүртгэгдсэн нийт 274 зөрчлийг тоо болон хэлбэрийнх нь хувьд 
ангилан харуулав. Үүнд: 

• Бие эрхтэн, эрүүл мэндэд халдсан- 8

• Сүрдүүлсэн, дарамталсан, заналхийлсэн, доромжилсон гэр бүлийн 
хүнийг дарамталсан- 47

• Мэдээлэл өгөхөөс татгалзсан /мэдээлэл олж авах, түгээхэд саад хийсэн/- 
70

• Ажлын багаж хэрэгсэлд халдсан-22

• Шүүх, хүчний байгууллагын дарамт /шүүхэд нэхэмжлэх гаргасан/-23

• Нууц эх сурвалжаа илчлэхийг албадсан-44

• Нийтлэл, нэвтрүүлэг, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг хориглосон, эсвэл 
хориглохыг завдсан редакцын цензур гэх мэт бүх хэлбэрийн цензур-51

• Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн, түр саатуулагдсан, хоригдсон-10

Судалгааны үр дүнгээс харахад сэтгүүлчдийн мэргэжлийн эрхэд халдсан нийт 
зөрчлийн дийлэнх хувийг  “мэдээлэл өгөхөөс татгалзсан”-25% ,  “Сүрдүүлсэн, 
дарамталсан, заналхийлсэн, доромжилсон гэр бүлийн хүнийг дарамталсан”- 
17%, “Нууц эх сурвалжаа илчлэхийг албадсан”-16% зэрэг зөрчлүүд эзэлж байна. 
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Зураг 3. Сэтгүүлчдийн мэргэжлийн эрхэд халдсан зөрчлийг хувиар үзүүлэв.

 

Сэтгүүлчийн нууц эх сурвалж

Зураг 4.“Сэтгүүлчдийн мэргэжлийн эрхэд халдсан зөрчил” асуулгын үр 
дүн (2019 оны 5 сараас 2020 оны 4 сар хүртэлх хугацаанд)

 

Судалгаанд хамрагдсан 86 сэтгүүлчийн 44-д буюу 51.2% нь “Нууц эх 
сурвалжаа илчлэхийг албадсан” тохиолдолтой тулгарч байсан байна. 
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ГЛОБ ИНТЕРНЭШНЛ ТӨВ СЭТГҮҮЛЧДИЙН МЭРГЭЖЛИЙН 
ЭРХЭД ХАЛДСАН ДАРААХ ЗӨРЧЛИЙГ ОНЦОЛЖ БАЙНА.

Глоб Интернэшнл төв нь 2019-2020 оны хооронд 30 сэтгүүлч, хэвлэл 
мэдээллийн байгууллагын ажилтанд хууль, эрх зүйн зөвлөгөө өгөөд байна. 
Зөвлөгөөг орон нутгаас 7, Улаанбаатар хотоос 23 хүн авсан. Эрх зүйн зөвлөгөөг 
төрлөөр нь авч үзвэл дараах зөрчил дийлэнх хувийг эзэлж байна.

Зураг 5. ГИТ-өөс 2019-2020 оны тавдугаар сарын хооронд эрх зүйн зөвлөгөө 
өгсөн мэдээлэл

 
Зөрчил 1  

Сэтгүүлчийн амь насанд заналхийлэв.

Сэтгүүлч С.Будрагчаа нь Live телевизээр “Fact check” эрэн 
сурвалжлах нэвтрүүлэг тогтмол бэлтгэн хүргэдэг. 2020.02.06-ны оройн 
21цагийн орчимд www.livetv.mn вэб сайтад IRGEN гэсэн нэртэй хүнээс 
“Будрагчаа нэг өдөр алуулна харж байгаарай, эсвэл тахир дутуу 
болно” гэж заналхийлсэн бөгөөд Эрүүгийн хуулийн 13.5 дугаар 
зүйл “Заналхийлэх”, 14.3 дугаар зүйл “Үзэл бодлоо илэрхийлэх, 
хэвлэн нийтлэх эрх чөлөөнд саад учруулах” зүйл ангиар цагдаа, 
прокурорын байгууллагад удаа, дараа хандсан боловч эрүүгийн 
хэргийг зөрчлийн хэргээр бүртгэн зөрчлийн талаарх гомдол, 
мэдээллийг хүлээн авахаас татгалзсан хариу өгөөд байна. Энэ 
нь Монгол Улсын иргэний Үндсэн хуулиар олгогдсон амьд явах 
эрхийн баталгаа хангагдахгүй нөхцөл байдал үүсгээд байна гэж 
бид үзэж байна.



Хэвлэлийн эрх чөлөөний тайлан

36

2019

Зөрчил 2

Сэтгүүлчийн хөдөлмөрлөх эрх зөрчигдөв.

Зиндаа.mn сайтын сэтгүүлч Ц.Баярбаатарын манай төвд хандан 
гаргасан гомдолдоо ажил олгогч, редакцаас цалингаа тогтмол 
авч чаддаггүй нийгмийн даатгал шимтгэл төлөлт тасалддаг, фото 
сурвалжлагчийн хувьд чанарын шаардлага хангасан техник хэрэгслээр 
хангагдан ажиллаж чаддаггүй зэргийг дурджээ. Сэтгүүлчдийн 
үйлдвэрчний эвлэл байхгүйн улмаас энэ талаар зөрчил нилээдгүй 
гарах нь бий. Дээрх зөрчлийн хэрэг дээр эрх бүхий байгууллагад 
хандаж шалгуулахаар хүсэлтэй өгсөн. Тухайлбал, нийгмийн даатгалын 
шимтгэл хугацаандаа төлөгддөггүй тасалддаг асуудлаар Сүхбаатар 
дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэст нөхөн бичилт хийлгэх, хууль 
зөрчсөн байгууллагад зөрчлийн тухай хуулиар торгуулийн арга 
хэмжээ тооцож өгөх тухай гомдол гаргаад байна. Мөн Мэргэжлийн 
хяналтын ерөнхий газрын харьяалах эрх бүхий байцаагчид шударгаар 
хөдөлмөрлөх эрх, хөдөлмөрийн аятай таатай нөхцөл хангуулах эрх, 
цалин хөлсөө цаг тухайд нь авах, амрах зэрэг эрхүүд зөрчигдөж буй 
асуудлаар хандах эрх, хууль зүйн хувьд нээлттэй байна.

Зөрчил 3

Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлд эдийн засгийн давхар цензур 
ногдуулах гэсэн оролдлого гаргав.

Өрөг.mn сайтын сэтгүүлч У.Болортуяа нь Эрэн сурвалжлагч 
нэвтрүүлгээрээ 2020 оны 01 дүгээр сарын 30-ны дугаарт “Эрдэнэт 
үйлдвэрийн мөнгө ёолдоггүй ба дураараа дургигчид” нэртэй 
нэвтрүүлэг бэлтгэсэнд нэр дурдагдсан “Сод Монгол” ХХК-ийн зүгээс 
Хан-Уул дүүргийн иргэний хэргийн шүүхэд хандаж нэг тэрбум 
төгрөг нэхэмжлээд байна. Өрөг.mn сайтыг хариуцагчаар татаж хариу 
тайлбар авсан бөгөөд одоогоор анхан шатны шүүх хуралдааны тов 
зарлагдаагүй байна.

Зөрчил 4

Сэтгүүлчийн бие махбодид халдлаа.  

Зариг.mn сайтын эрхлэгч Н.Өнөрцэцэгийн бие махбодид нэр бүхий 
цагдаагийн албан хаагч 2020.04.17-ны өдөр халдсан тохиолдол гарав. 
Н.Өнөрцэцэг нь 2019 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдөр “Хурандаагийн 
хүү баяжиж байвал хүн, мал харангадах нь яамай” нэвтрүүлэг бэлтгэн 
цацсан бөгөөд үүнээс хоёр хоногийн дараа цагдаагийн албан хаагч 
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Зөрчил 5

Сэтгүүлчийг нууц эх сурвалжаа илчлэхийг цагдаагийн 
байгууллагаас албадав. 

Хөвсгөл аймгийн сэтгүүлч Жамсранжавын Энхцэцэгийн бэлтгэн 
TV9 телевизээр 2020 оны гуравдугаар сарын 13-ны өдрийн дугаараар 
олон нийтэд цацагдсан мэдээлэлтэй холбогдуулан нууц эх сурвалжийг 
илчлэхийг орон нутгийн цагдаагийн байгууллагаас албадсан тохиолдол 
гарав. Олон нийтийн радио, телевизийн тухай хуулийн 34 дүгээр 
зүйлийн 34.2-т “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, нийтийн ашиг 
сонирхол хөндөгдсөн гэж шүүх үзэж ил болгосноос бусад тохиолдолд 
олон нийтийн радио, телевизийн ажилтан мэдээллийн эх сурвалжийг 
нууцлах эрхтэй” гэж заасан. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн өмчийн 
төрлөөр ангилан сэтгүүлчдийг ялгаварлаж зөвхөн олон нийтийн радио, 
телевизийн ажилтанд хамаарах заалт гэж ойлгох нь учир дутагдалтай 
бөгөөд жишгийн эрх зүйгээр бүх сэтгүүлчдэд олгогдсон эрх юм. Хэвлэл 
мэдээллийн ёс зүйн зарчмын 8-д “Мэдээллийн эх сурвалжаа чандлан 
хамгаална” гэж заасан нь сэтгүүлчийн заавал мөрдөх ёс зүйн үүрэг 
тул эх сурвалж албадахыг хэрхэвч зөвшөөрөхгүй талаар манай төвөөс 
Хөвсгөл аймгийн цагдаагийн хэлтэст албан бичиг хүргүүлсэн.

дуудаж мэдүүлэг аван, тухайн нэвтрүүлэгтэй холбоотой нотлох 
баримтуудыг хурааж авсан. Гэвч энэ талаар хэрэг бүртгэл, мөрдөн 
байцаалтын ажиллагаа явуулаагүй бөгөөд хэрэг үүсээгүй. Улмаар 
баримтуудаа буцаан авах шаардлага тавин цагдаагийн албан хаагчийн 
өрөөнд очсоноор дээрх зөрчил гарсан юм. Цагдаагийн албан хаагчид 
Зөрчлийн тухай хуулийн 5.3-д заасан Хүний биед халдах зүйлээр 
зөрчлийн хэрэг үүсгэн шалгаж байна. Н.Өнөрцэцэг нь 2019-2020 оны 
хооронд нийт 12 хэрэгт цагдаагийн байгууллагаас дуудагдсан тохиолдол 
бүртгэгдсэн бол 2020 он гарснаас хойш 8 удаагийн тохиолдол дээр 
одоогийн байдлаар цагдаагийн байгууллагад дуудагдаад байна. 

Доргио.mn сайтын сэтгүүлч Э.Баярмааг 2020 оны дөрөвдүгээр 
сарын 15-ны өдөр албан үүргээ гүйцэтгэн хэвлэлийн бага хурлыг 
сурвалжилж байх үеэр биед нь халдаж гэмтэл учруулав. Шүүх 
эмнэлгийн шинжээчийн дүгнэлт гэмтлийн зэрэг хөнгөн гэж гарав. 
Эрүүгийн хуулийн 11.6 дугаар зүйл Хүний эрүүл мэндэд хөнгөн гэмтэл 
санаатай учруулах зүйл ангиар эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж байгаа 
бөгөөд цагдаагийн байгууллагаас эзэн, холбогдогч олдохгүй байна 
гэсэн тайлбар хэлж байна.
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Сэтгүүлчдийн Мэдээлэл Авах Эрхийн Судалгаа

Монгол Улсад Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай 
хууль 2011 оны зургадугаар сарын 16-ны өдөр батлагдсан юм.. Тус хуулийн зорилт 
нь төрийн үйл ажиллагааны ил тод байдал болон иргэн, хуулийн этгээдийн 
мэдээлэл хайх, хүлээн авах эрхийг хангахтай холбогдсон харилцааг зохицуулах 
юм. 

Хэвлэл мэдээллийн байгууллага, сэтгүүлчид төрийн байгууллагаас мэдээлэл 
авах үйл явц нь хуулийн дагуу, бүрэн дүүрэн, тодорхой  мэдээллийг өгдөг 
эсэх, энэ харилцаанд учирч буй хүндрэл бэрхшээлийг тодруулж,  иргэдийн 
мэдэх эрхийг хангахад шийдвэр гаргагчдын анхаарлыг хандуулж, зөвлөмж 
боловсруулах зорилгоор тус тохиолдлын судалгааг 2019 онд хийж гүйцэтгэв.9 

Ингэхдээ Мэдээллийн ил тод байдал, мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулиар 
төрийн байгууллагуудад ногдуулсан дараах үүргийг судалгааны нийтлэг шалгуур 
үзүүлэлт болгон ашиглав.  Үүнд: 

• Хуулийн хугацаанд хариу өгсөн эсэх (14.8, 14.9 дүгээр зүйл)

• Мэдээлэл авах болсон шаардлага, үндэслэлээ тайлбарлахгүй байх (12.1.3  
дугаар зүйл)

• Мэдээлэл авах хэлбэрээ сонгоход түүний дагуу хариу өгч буй эсэх (12.1.2 
дугаар зүйл)

• Хүсэлтэд дурдсан мэдээлэл тухайн байгууллагын эзэмшилд байгаа эсэх, 
байхгүй тохиолдолд тухайн хүсэлтийг холбогдох байгууллагад нь хоёр 
хоногийн дотор шилжүүлж, энэ тухай иргэн, хуулийн этгээдэд мэдэгдэж 
буй эсэх (13.1.3 дугаар зүйл)

• Татгалзсан хариу хязгаарлалтын зарчимд нийцсэн эсэх 

Дээрх шалгуур үзүүлэлтийн дагуу нийгэмд өрнөж буй хүн бүрт хамааралтай 
чухал үйл явдал, олон нийтийн эрх ашигт нийцсэн, тэдний дунд хэлэлцэгдэж буй 
асуудал, сэдвийн хүрээнд сэтгүүлчид мэдээлэл хүсэв. Үүнд: 

А. Төрийн өмчийн өмчийн захиран зарцуулалт

Б. Төсвийн хөрөнгийн зарцуулалт

В. Төрийн үйлчилгээ

Г.  Хүний эрх 

9 Мэдээлэлтэй байх эрхийг хязгаарлаж буй хууль тогтоомжийн дүн шинжилгээний тайлан https://
www.gic.mn/public/docs/publications/public_Restrictions_right_to_information_acts_pdf_2019.pdf
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Мэдээлэл цуглуулсан байгуулагууд: 

1. МҮОНТ-ийн Эрэн сурвалжлах нэвтрүүлгийн редакц

2. Ийгл Бродкастинг ХХК-ний Ийгл Ньюс телевиз

3. Бенекрафт ХХК-ний ikon.mn мэдээллийн сайт

4. Эрэн сурвалжлах сурвалжлагчдын төлөө төв

 

Хүснэгт 3. Мэдээлэл хүссэн 16 албан бичгийн хариуд тулгуурлан хүсэлтийн 
тоон үр дүнг хүснэгтэд харуулав. 

Хүсэлт, түүний хариу Тоо

1/ Мэдээлэл авах хүсэлтийн тоо 16

2/ Хүсэлтэд хариу ирүүлсэн 11

2.1/ Бүрэн  мэдээлэл өгсөн 1

2.2/ Дутуу мэдээлэл өгсөн 9

2.3/ Мэдээлэл өгөхөөс татгалзсан 1

3/ Хүсэлтэд хариу өгөөгүй 5

Нийт мэдээлэл хүссэн 16 хүсэлт, 12 тохиолдлоос хариу өгсөн байдлаас 
дүгнэхэд дараах нийтлэг асуудал гарч байна. Үүнд:

1. Хариуг шууд өгөх боломжтой хүсэлтийг тухай бүр шийдвэрлэж хариу 
өгсөн тохиолдол байхгүй.  Нийт 10 байгууллага хуулийн хугацаанд буюу 
ажлын 14 хоногт хариу ирүүллээ. Үүнээс  2 байгууллага ажлын долоо 
хоногт, 8 байгууллага   ажлын 14 хоногт хариу ирүүлэв.  МИТБМАЭт 
хуулийн 14.8-д заасан хугацааг долоо хоногоор сунгасан тохиолдолд  
албан ёсоор нэг ч байгууллага мэдэгдээгүй болно.  

2. МИТБМАЭт  хуулийн 12.1.3 дугаар зүйлд дурдсан мэдээлэл авах 
шаардлага, үндэслэлээ тайлбарлахгүй байх эрхийг зөрчсөн тохиолдол 
нэг байлаа. 

3. Нийт 3 хүсэлтэд  “албан бичиг” гэж  мэдээлэл авах хэлбэрийг тодотгож 
оруулсан бөгөөд үүнээс хоёр нь албан бичгээр хариу ирүүлсэн. Үлдсэн 
нэг тохиолдолд хариу ирээгүй. 

4. Тус хуулийн 13.1.3 дугаар зүйлд мэдээлэл тухайн байгууллагын 
эзэмшилд байгаа эсэх, байхгүй тохиолдолд тухайн хүсэлтийг холбогдох 
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байгууллагад нь 2 хоногийн дотор шилжүүлж, энэ тухай иргэн, хуулийн 
этгээдэд мэдэгдэх тухай заалт хэрэгжихгүй байна. Хариу ирүүлсэн таван 
байгууллага холбогдох бусад байгууллагаас мэдээлэл авахыг санал 
болгосон боловч хүсэлтийг албан ёсоор шилжүүлээгүй.

5. Төрийн болон албаны нууцад хамаарахгүй мэдээллийг нууц хэмээн 
өгөхгүй байх тохиолдол нэг байсан бөгөөд МИТБМАЭт хуулийг зөрчиж 
байна. 

6. Хариу ирүүлсэн 11 байгууллагын дийлэнх нь бүрэн бус мэдээлэл өгсөн. 

7. Ихэнх тохиолдолд тухайн байгуулагаас хэзээ мэдээлэл өгөх, хаана албан 
бичиг цохогдсон тухай үйл явц тодорхойгүй байна. 

8. Хүсэлтээ утсаар, биеэр уулзаж дахин уламжлах тохиолдлууд байсан 
бөгөөд үүний эцэст хариу ирүүлсэн.

Хуулийн хугацаанд хариу өгсөн эсэх 

Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай  хуулийн 14.7 
дугаар зүйлд хариуг шууд өгөх боломжтой хүсэлтийг тухай бүр шийдвэрлэж 
хариуг өгнө. 14.8 дугаар зүйлд ... ажлын 7 өдрийн дотор өгөх бөгөөд... 14.9 
дүгээр зүйлд шаардлагатай гэж үзвэл энэ хуулийн 14.8-д заасан хугацааг нэг 
удаа 7 хоногоор сунгаж болно хэмээн заасан байдаг.

Хугацаа (ажлын хоногоор) Хэдэн хариу ирсэн Тайлбар 

14 хоногт 
10 (үүний 2 нь ажлын 7 
хоногт багтсан болно)

Хуулийн хугацаа хэтрээгүй

14–өөс дээш хоногт 1 Хуулийн хугацаа хэтэрсэн

Энэхүү судалгааны үр дүнд нийт 11 зөвлөмж боловсруулсан бөгөөд үүнээс 
дараах гурван зөвлөмжийг онцолж байна. 

• Төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллагын албан тушаалтнуудын 
Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль, Төрийн 
болон албаны нууцын хууль тогтоомжийн талаарх ойлголт, мэдлэгийг 
сайжруулах. 

• Төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллагын мөрдөгдөж буй нууцын 
журам болон нууцын жагсаалтыг олон нийтэд ил тод болгох. 

• Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 
хэрэгжилтийг тогтмол хянаж, хөндлөнгийн хяналт тавих механизм буюу 
бие даасан байгууллага, нэгжийг тус хуульд тусгах. 
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ДӨРӨВ. СЭТГҮҮЛЧ, ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН ЭСРЭГ 
ИРГЭНИЙ БОЛОН ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ

Хүснэгт 2. 1999-2019 оны хэргийн харьцуулсан үзүүлэлт

Он
Иргэний хэрэг Эрүүгийн хэрэг

Нийт хэрэг ХМХ-д хамаарах Нийт хэрэг
ХМХ-д 

хамаарах

1999 30 - 3 -

2000 39 - - -

2001 31 11 4 -

2002 44 37 2 2

2003 28 18 1 1

2004 40 40 1 1

2005 29 25 1 1

2006 36 31 3 3

2007 33 33 - -

2008 39 25 5 5

2009 44 17 1 -

2010 67 37 2 -

2011 43 23 7 3

2012 43 20 8 4

2013 37 17 9 3

2014 45 20 12 9

2015 37 10 14 5

2016 47 12 9 1

2017 49 12 5 0

2018 69 19 0 0

2019 36 11 1 0

Нийт 866 418 88 39
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Тайлбар. 2017, 2018 онд ХМХ-д хамаарах эрүүгийн хэргийн бүртгэл байхгүй 
байгаа нь Эрүүгийн хуулийн шинэчилсэн найруулга 2017 оны долдугаар сарын 
нэгний өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр үйлчилж эхэлснээр Гүтгэх, Доромжлох зүйл 
ангийг гэмт хэрэгт тооцохгүй болсонтой холбоотой. 

Харин Эрүүгийн хуульд 2020.01.10-ны өдөр нэмэлт өөрчлөлт оруулснаар 
13.14-т Худал мэдээлэл тараахыг гэмт хэрэгт тооцсон. Энэ зүйл ангиар Хөвсгөл 
аймгийн сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхээс 2020 оны 
дөрөвдүгээр сарын 03-ны өдөр эрүүгийн хариуцлага оногдуулсан тохиолдол анх 
удаа бүртгэгдэв.
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Бэлтгэсэн: “Глоб Интернэшнл төв” ТББ 

Холбогдох хаяг: Цахим хаяг: hnaran@globeinter.org;

Утас: 976-11-324764; 976-99288924 

Сэдэв: ҮЗЭЛ БОДЛОО ЧӨЛӨӨТЭЙ ИЛЭРХИЙЛЭХ ЭРХ ЧӨЛӨӨ

Монгол Улсын хүний эрхийн төлөв байдлын ээлжит 
дүгнэлт, хэлэлцүүлэг (UPR) 

Монголын хүний эрхийн ТББ-уудын форум (ХЭФ) 

НЭГДСЭН ҮНДЭСТНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН 
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ЗӨВЛӨЛ                            

36 ДАХЬ УДААГИЙН ЧУУЛГАН

2020 оны 11 сар
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ЖЕНЕВ, 2019 оны 10 сар

Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө 

Энэхүү тайланг хэвлэл мэдээллийн төрийн бус байгууллага, сэтгүүл зүйн 
эрдэмтэн багш, нийслэл, орон нутгийн сэтгүүлчидтэй хийсэн гурван удаагийн 
Зөвлөлдөх уулзалтад тулгуурлан боловсруулав. 

1. Монголын Засгийн газар үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх чиглэлээр 
хүлээн авсан 8 зөвлөмжөө (108.131-108.138) өнөө хүртэл хэрэгжүүлээгүй 
байна. 

2. Үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрхийн харилцааг зохицуулсан 
үндэсний хууль тогтоомжийг ИБУТЭОУП-д нийцүүлж, Харилцаа 
холбооны зохицуулах хорооны бие даасан байдлыг хангах. 

УИХ-аас Харилцаа холбооны тухай хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг 2019 оны 
тавдугаар сарын 30-ны өдөр баталсан боловч зохицуулах байгууллагын бие 
даасан байдлыг баталгаажуулаагүй. 

УИХ нь 2015 онд батлагдсан Сонгуулийн тухай хуулийг хүчингүй болгож, 
Ерөнхийлөгчийн, Улсын Их Хурлын, Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн ИТХ-ын 
сонгуулийн тухай тусдаа гурван хууль батлахаар төлөвлөж, төслүүд нь бэлэн 
болж байна. Одоо хүчин төгөлдөр байгаа Сонгуулийн тухай хуулийн “Хууль 
бус сурталчилгааг хориглох” хэмээх 70 дугаар зүйлийн агуулга хуулийн гурван 
төсөлд хэвээр тусгагдсан байна. 

Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, цахим орон зай, мессеж ашиглан улс төрийн 
чансаа тогтоох зорилго бүхий аливаа хэлбэрийн шалгаруулалт зохион байгуулах, 
бусдыг гүтгэн доромжлох, хуурамч мэдээлэл тараах /70.1.6/, сонгуульд 
оролцохоос татгалзахыг уриалах /70.5.7/, сонгуулийн сурталчилгааны явцад 
бусдыг гүтгэх, доромжлох, гутаах, хуурамч мэдээ, мэдээллийг төрөл бүрийн 
хэлбэрээр тараах /70.5.13/, Аливаа хэвлэл мэдээллийн байгууллага сонгуулийн 
сурталчилгааны үеэр сонгуульд оролцогч аль нэг талын талаар бүх төрлийн 
мэдээ, мэдээлэл гаргах, гаргахгүй байхаар амлалт авах, гэрээ байгуулахыг 
хориглоно /70.7/ 

Өнөөгийн Сонгуулийн тухай хуулийн янз бүрийн хэсэгт хэвлэл мэдээлэлд 
ногдуулах хатуу шийтгэл тусгагдсан. Тухайлбал, Сонгуульд оролцогч нам, эвсэл, 
нэр дэвшигчийн талаар хуурамч буюу худал мэдээ, мэдээлэл тараасан, нийтэлсэн, 
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цацсан нь шүүхийн шийдвэрээр тогтоогдвол сонгуульд зарцуулсан хөрөнгийг 
нь гэм буруутай этгээд нөхөн төлнө /70.8/, Радио, телевизээр сонгуулийн 
сурталчилгаа нэвтрүүлэх энэ хуульд заасан журам зөрчсөн радио, телевизэд нэг 
удаа сануулах арга хэмжээ авах бөгөөд дахин давтвал санал авах өдөр хүртэл 
үйл ажиллагааг нь тухайн зөвшөөрлийг олгосон байгууллага зогсооно /82.19/ 
мөн дээрх заалтуудыг зөрчсөн тохиолдолд хэвлэл мэдээллийн байгууллагын үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 
дүгнэлтийг үндэслэн тухайн зөвшөөрөл олгосон байгууллага зөрчил гарсан 
өдрөөс эхлэн зургаан сар хүртэл хугацаагаар түдгэлзүүлнэ /82.21/. Сонгуулийн 
сурталчилгааг интернэт орчин ашиглан явуулахад захиалагчийн нэр, эсхүл 
тэдгээрийн сонгуулийн штабын нэрийг заавал дурдана гэсэн заалтыг зөрчсөн 
хэвлэл мэдээллийн байгууллагын ажилтан, аливаа этгээдийг олж тогтоох 
боломжгүй бол Харилцаа холбооны зохицуулах хороо тухайн цахим хуудасны 
Монгол Улсаас хандах хандалтыг сонгуулийн санал хураалтын хугацаа дуустал 
хязгаарлана /83.7/ 

Засгийн газрын хяналтад байдаг Харилцаа холбооны зохицуулах хороо 
нь засгийн газрын бүтэц дэх Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрын 
дүгнэлтийг үндэслэн тусгай зөвшөөрлийг цуцлах, хүчингүй болгох шийдвэр 
гаргадаг10. Энэ нь Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний тухай хуулиар төрөөс 
олон нийтийн мэдээллийн агуулгад хяналт /цензур/ тогтоохгүй гэсэн заалттай 
зөрчилдөж байна. 

3. Нэр төр гутаахтай холбоотой эрүүгийн хуулийн зүйл заалтыг халах 

Эрүүгийн хуулиас гүтгэх, доромжлохтой холбоотой заалтуудыг халсан ч 
2017 оноос мөрдөгдөж эхэлсэн Эрүүгийн хуулийн шинэчилсэн найруулгын 
“Сонгуулийн үеэр худал мэдээлэл тараах” хэмээх 14.8 дахь заалтад сонгуульд 
оролцогч улс төрийн нам, намуудын эвсэл, нэр дэвшигчийн нэр хүндэд халдаж, 
илт худал мэдээлэл тараасан бол торгох, нийтэд тустай ажил хийлгэх, зорчих 
эрхийг хязгаарлах ял шийтгэхээр заажээ. 

2017 онд батлагдсан Зөрчлийн тухай хуулийн “Гүтгэх” хэмээх 6.21-р заалтад 
“Хүний нэр төр, алдар хүнд, хуулийн этгээдийн ажил хэргийн нэр хүндийг гутаан 
доромжилсон худал мэдээллийг нийтэд дэлгэсэн, эсхүл мэдээллийн хэрэгсэл, 
нийтийн сүлжээгээр тараасан бол хүнийг хоёр мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний 
төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг хорин мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр 
торгоно” гэжээ. 

Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулиар зөрчлийн хэргийг цагдаа шалгах 
эрх мэдэлтэй. Өндөр албан тушаалтантай холбоотой зөрчлийн хэргийг шалгах 
үүргийг Улсын Ерөнхий Прокурорын тушаалаар Нийтийн хэв журам хамгаалах, 
олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах Албад ногдуулжээ. 

10 Сонгуулийн тухай хуулийн 70.18-р зүйл
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Торгуулийн хэмжээ нь өндөр. Мөн цагдаагийн байгууллагаас хувь сэтгүүлч, 
хэвлэл мэдээллийн байгууллагад давхар нь торгууль ногдуулах боломжтой ба 
энэ нь Хэвлэлийн эрх чөлөөний тухай хуультай зөрчилдөж байна. Энэ хуулиар 
хэвлэл мэдээллийн редакц нь нийтлэл, нэвтрүүлгийнхээ төлөө хариуцлага 
хүлээнэ. 

Хууль хэрэгжиж эхэлсэн 2017 оны долоодугаар сарын нэгнээс 2019 оны 
гуравдугаар сар хүртэл 46 сэтгүүлчид гүтгэх зөрчилтэй холбогдуулан хэрэг 
бүртгэлийн ажиллагаа явуулснаас 12 тохиолдолд сэтгүүлчийг буруутайд тооцож, 
торгууль оногдуулжээ. Глоб Интернэшнл Төвөөс 2018 оны тавдугаар сараас 2019 
оны дөрөвдүгээр сар хүртэлх хугацаанд 300 сэтгүүлчийг хамруулсан хийсэн 
судалгааны дүнд гурван сэтгүүлч тутмын нэг нь Зөрчлийн тухай хуулийн 6 
дугаар зүйлийн 6.21-ээр цагдаагийн байгууллагад дуудагджээ. 2018 оны 12-р 
сард МСНЭ, Хэвлэлийн Хүрээлэн, Монголын Телевизүүдийн Холбоо, Монголын 
Өдөр Тутмын Сонины Холбоо, Глоб Интернэшнл Төв зэрэг хэвлэл мэдээллийн 15 
төрийн бус байгууллага ХЗДХЯ-ны Ажлын хэсэгт хандан Зөрчлийн тухай хуулийн 
6.21 заалтыг хүчингүй болгох мэдэгдэл хүргүүлэв. 

УИХ-аас Эрүүгийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг 
хэлэлцэхээр болсон бөгөөд 13.4 дэх хэсэгт гүтгэх гэмт хэргийг дор дурдсанаар 
тусгажээ.11

1. Хүний нэр төр, алдар хүнд, хуулийн этгээдийн ажил хэргийн нэр хүндэд 
халдаж илт худал мэдээллийг нийтийн сүлжээгээр тараасан бол дөрвөн 
зуун тавин нэгжээс нэг мянга гурван зуун тавин нэгжтэй тэнцэх хэмжээний 
төгрөгөөр торгох, эсхүл хоёр зуун дөчин цагаас долоон зуун хорин цаг 
хүртэл хугацаагаар нийтэд тустай ажил хийлгэх, эсхүл нэг сараас гурван 
сар хүртэл хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах ял шийтгэнэ. 

2. Хүний нэр төр, алдар хүнд, хуулийн этгээдийн ажил хэргийн нэр хүндэд 
халдаж илт худал мэдээллийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр тараасан 
бол дөрвөн зуун тавин нэгжээс хоёр мянга долоон зуун нэгжтэй тэнцэх 
хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл хоёр зуун дөчин цагаас долоон 
зуун хорин цаг хүртэл хугацаагаар нийтэд тустай ажил хийлгэх, эсхүл 
нэг сараас зургаан сар хүртэл хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах ял 
шийтгэнэ. 

Энэ зүйлийн Тайлбар: “Энэ гэмт хэргийн хохирогчид төрийн байгууллага 
хамаарахгүй. Үзэл бодлоо илэрхийлэхдээ улс төрд нөлөө бүхий этгээдийг гэмт 
хэрэгт хардсан, сэрдсэн бол энэ гэмт хэргийг үйлдсэнд тооцохгүй”. 

11 Хуулийн төсөлтэй дараах линкээр орж танилцана уу. http://forum.parliament.mn/projects/10659
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Улс төрч, өндөр албан тушаалтнууд нэр төр гутаасан гэх хуулийг сэтгүүлч, 
хэвлэл мэдээллийн эсрэг ашигласаар байна. Гүтгэлгийн хэргийг Эрүүгийн 
хэргийн шүүхэд хандан давж заалдана. 2018 онд Эрүүгийн хэргийн шүүхээс 
гүтгэх зөрчлийн талаарх 32 шийдвэрийг хянаснаас 19 шийдвэрийг хэвээр 
үлдээсэн байна. 

2017 оны нэгдүгээр сараас 2019 оны дөрөвдүгээр сарын хооронд нэр хүнд 
гутаасан хэргээр сэтгүүлчийн эсрэг нийт 19 иргэний нэхэмжлэл гарсан. Шүүхийн 
мэдээллийн санд олон нийтэд нээлттэй тавигдсан 12 хэргийн нэхэмжлэгчийн 33 
хувь нь улс төрийн албан хаагч, өндөр албан тушаалтан байна. 

Олон нийтийн эрх ашигт нийцсэн үндэслэл бүхий хамгаалалт нэр төр 
гутаахтай холбоотой хуулиудад байдаггүй нь гол бэрхшээл юм. Бас нэг асуудал 
нь эдгээр хуулийн дагуу хуулийн этгээд, тухайлбал хувийн бөгөөд төрийн 
байгууллага аль аль нь зарга мэдүүлж болно. Иргэний хууль нь торгуулийн 
мөнгөн дүнг нэхэмжлэгч санаснаараа тогтоох боломж олгодог бөгөөд хэмжээ нь 
эрс нэмэгдэж байна. 

УИХ-ын гишүүн Б.Ундармаа 2018 оны 6-р сарын 07-нд “Өнөөдөр” 
сониныг шүүхэд өгсөн байна. Ингэхдээ гүтгэлгийн шинжтэй 
нийтлэлүүд гаргасан учраас нэр төр, алдар хүнд, ажил хэргийн нэр 
хүндэд нь халдсан гэж үзэн 100 сая төгрөг нэхэмжилжээ. Тэрбээр 
“Өнөөдөр” сонинд гарсан “УИХ-ын гишүүн Б.Ундармаа хувийн ашиг 
сонирхол, хөрөнгө, орлогын мэдүүлэгтээ бүртгүүлээгүй компаниа 
нэхэмжилжээ”, “УИХ-ын гишүүн Б.Ундармаа хуурамч баримтаар 
гэрчилгээ гаргуулж авсан гэв” гэх нийтлэлүүдийг 42, цахим хуудсанд 
хэвлэгдсэнийг 15, бусад сайтад дамжин хуулсныг 25, өмгөөлөгчийн 
хөлсөө найман сая гэж үнэлэн нийт 100 сая төгрөг нэхэмжилжээ. 
“Өнөөдөр” сонин өөрсдийн бэлтгэн нийтэлсэн материалуудаа 
баримтаар баталгаажуулсан гэж үзэж буйгаа мэдэгдээд байгаа 
юм. Тус сонины газрынхан Улсын Дээд Шүүхэд хандсан бөгөөд 
шийдвэр нь нэхэмжлэгчийн нэр төрийг сэргээж, 5 сая төгрөгийн 
торгууль оноохоор болжээ. Тэд одоо Ерөнхий шүүгчид хандан 
давж заалдахаар төлөвлөж байна. Энэ нь сонинуудад хэрхэн 
эдийн засгийн дарамт сүрдүүлэг үзүүлж болдгийг харуулж байна. 
Хэдийгээр шүүхээс тогтоосон торгуулийн хэмжээ багассан ч шүүхээс 
нэхэмжлэлийн дүнг бүрэн хангаж болзошгүй гэх өөрийн цензурийг 
өөгшүүлж буй хэрэг юм12

12 Глоб Интернэшнл төв, Хэвлэлийн эрх чөлөөний тайлан, 2018 он. https://www.gic.mn/public/docs/
freedom_report/media_freedom_report_2018_mn.pdf 
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4. Сэтгүүлчид, хэвлэл мэдээллийн байгууллагын ажилчид болон 
иргэний нийгмийн байгууллагын идэвхтнүүд аливаа хэлбэрийн ял 
шийтгэлээс ангид үйл ажиллагаагаа чөлөөтэй явуулах боломжийг 
хангах 

Сэтгүүлчдийн аюулгүй байдлын асуудал онцгой анхаарал татсан хэвээр 
байна. Глоб Интернэшнл Төвийн тайланд13

 
дурдсанаар судалгаанд хамрагдсан 

300 сэтгүүлчийн 67 хувь өөрсдөө болон гэр бүлийн хүн нь сүрдүүлэг, дарамт, 
заналхийлэл, доромжлолд өртжээ. Мөн 58 хувийнх нь ажлын багаж хэрэгсэлд 
халдсан бол шүүх, хүчний байгууллагын дарамт 36 хувьд нь тохиолджээ. 
Сэтгүүлчдийн 18 хувьд бие эрхтэн, эрүүл мэндэд халдсан тохиолдол гарсан 
байна. Эдгээр зөрчил нь телевиз, цахим сайт, сонинд ажилладаг 35 хүртэлх 
насны залуу сэтгүүлчдэд илүүтэй тохиолддог ажээ. 

2018 оны долоодугаар сард Ийгл телевизийн сэтгүүлч 
Б.Батцэцэгийн биед цагдаагийн албан хаагч халдсан тохиолдол 
гарсан. Тодруулбал, Улаанбаатар дахь Турк сургуулийн орлогч 
захирал Турк улсын иргэн Вэйсел Акчайг хулгайлахыг завдсан явдлыг 
сурвалжилж байх явцад эрүүнд нь цохиж, үсдсэн. Энэ асуудлаар 
Ийгл телевиз нь цагдаагийн байгууллагад гомдлоо гаргасан боловч 
харамсалтай нь одоо хүртэл хариуцлага тооцоогүй байна.14

5. Сэтгүүлчдийн мэдээллийн эх сурвалж болон шүгэл үлээгчдийг 
хамгаалах 

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрт тусгагдсан сэтгүүлчийн нууц эх сурвалж, 
шүгэл үлээгчийг хамгаалахаар амласан холбогдох заалтуудыг хэрэгжүүлэх талаар 
ямар нэгэн алхам хийгдээгүй байна. Судалгаанд хамрагдсан 300 сэтгүүлчийн 51 
хувь нь нууц эх сурвалжаа илчлэх шаардлагатай тулгарчээ. 

6. Цахим орчин дахь үзэл бодлоо илэрхийлэх эрхийг баталгаажуулах 

Практик дээр цахим хуудасны сэтгэгдэлд үгийн шүүлтүүр ашиглахгүй байгаа 
ч Харилцаа Холбооны Зохицуулах Хорооны “Тоон контентын ерөнхий нөхцөл 
шаардлага” хүчинтэй, ХЗДХЯ-ны хэм хэмжээний актад бүртгэгдээгүй хэвээр 
байна. 

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 26.2 зүйлээр харилцаа 
холбооны сүлжээнд хяналт тогтоох нөхцөлийг тусгасан байна. Ингэхдээ шүүхийн 
шийдвэргүйгээр зөвхөн прокурорын зөвшөөрлөөр мөрдөгч нь харилцаа холбооны 
сүлжээний хэрэглэгч, эзэмшигч хэн болох, тэдгээрийн байршил, холбогдсон цаг 
хугацаа, техник хэрэгсэл, төхөөрөмж болон хандалт зэрэг мэдээллийг холбогдох 

13 Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний мониторингийн тайлан. “Хөнгөлөлтийн ерөнхий систем +”-ээр 
дамжуулан хүний эрх, хөдөлмөрлөх эрхийг хөхиүлэн дэмжих нь” төслийн хүрээнд Глоб Интернэшнл 
төвийн захиалгаар Монголын Хуульчдын холбоо, Хэвлэл мэдээллийн зөвлөл хамтран бэлтгэв.

14 Глоб Интернэшнл төв. Хэвлэлийн эрх чөлөөний тайлан, 2018 он. https://www.gic.mn/public/docs/
freedom_report/media_freedom_report_2018_mn.pdf 
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байгууллагаас гаргуулан авах, харилцаа холбооны сүлжээнд нэвтрэх боломжийг 
хязгаарлах талаар холбогдох байгууллагад даалгах, харилцаа холбооны сүлжээнд 
нэвтэрч, хяналт тогтоох, дамжсан мэдээллийн агуулгыг холбогдох байгууллагаас 
гаргуулж авах боломжтой байна. 

7. Эрхийн аливаа хэлбэрийн хязгаарлалтыг хууль ёсны байх, зайлшгүй 
байх, хэм хэмжээндээ байх зарчимд нийцүүлэх 

УИХ-аас 2016 онд Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль баталсан. Уг 
хууль 2017 оны есдүгээр сарын нэгнээс хэрэгжиж эхэлснээр Төрийн нууцын 
тухай, Төрийн нууцын жагсаалт батлах тухай хууль хүчингүй болжээ. Шинэ 
хуулиар Засгийн газар Нууцын журам, Нууц мэдээллийн жагсаалтыг батлах 
бөгөөд үүний дагуу төрийн байгууллагууд өөрсдөө дотооддоо нууцын журам, 
нууц мэдээллийн жагсаалтаа батлах болсон. Энэ нь Үндсэн хуулиар задруулж үл 
болох нууцыг хуулиар тогтоон хамгаалах тухай заалттай зөрчилдөж байгаа юм. 
Энэ хууль, журам нь хор хохирлын шалгуурыг хангаагүй. Нууц мэдээллийг ил 
болгох үйл явц гурван сар үргэлжилнэ. Засгийн газраас төрийн нууц мэдээллийг 
ил болгох эцсийн шийдвэр гаргах бөгөөд үүнээс өмнө төрийн байгууллагууд ил 
болгох хүсэлтээ Тагнуулын Ерөнхий Газарт илгээнэ. Энэ нь төрийн байгууллагууд 
бүхий л үйл ажиллагаагаа нууц гэх халхавч дор далдлах боломж олгож байгаа 
юм15. 2017 онд 60 байсан нууц мэдээллийн тоо 2019 онд 565 болон нэмэгджээ. 

Мэдээллийг нууцлахдаа үндэсний аюулгүй байдлын хууль ёсны эрх ашигт 
учруулах жинхэнэ хор хохирлыг хангаагүй, үүнийг олон нийтийн мэдээлэлтэй 
байх эрх ашигт учрах хор хохиролтой дэнслэн тооцоогүй байна. 

МҮОНРТ-ийн сэтгүүлч Нийслэлийн газар зохион байгуулалтын албаны 
даргатай хийсэн ярилцлагын үеэр “Улаанбаатар хотын кадастрын зургийг олон 
нийтэд нээлттэй байлгах боломжтой юу?” гэж асуухад “Энэ бол төрийн нууц” 
хэмээн хариулжээ. Мөн “Нийслэлийн А бүсэд хэн газар эзэмшиж, ашиглаж, 
өмчилж байгаа” тухай асуухад “хувь хүний нууц”16

 
гэсэн байна. 

Шаардлагагүй ийм хязгаарлалт эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүйд хориг тавьж 
байна гэж бид үзэж байна. 

Эрүүгийн шинэ хуулиар төрийн нууцыг илчилсэн, төрийн нууцад хамаарах 
мэдээ, баримт эд зүйлсийг хулгайлсан, цуглуулсан, хадгалсан тохиолдолд гурван 
жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэхээр заасан. 

15 Глоб Интернэшнл төв. Мэдээлэл авах эрх ба нууцын хууль тогтоомжийн дүн шинжилгээ. 2019 он
16 Мөн тэнд.
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УИХ-аас 2011 оны 6-р сарын 16-нд Мэдээллийн ил тод байдал, мэдээлэл 
авах эрхийн тухай хууль баталсан. Глоб Интернэшнл төв 2019 оны хоёрдугаар 
сард энэ хуулийн хэрэгжилтэд үнэлгээ хийсэн17

 
бөгөөд төрийн 16 байгууллагаас 

мэдээлэл хүссэнээс зөвхөн тавд нь бүрэн гүйцэд хариулт авсан юм. 

Улаанбаатар хотын Иргэн Дархан Уул аймгийн ЗДТГ-т хандан агаар, хөрсний 
бохирдлыг хэмжих төхөөрөмж худалдан авах ажиллагаатай холбоотой тендер, 
сонгон шалгаруулалт, гэрээний мэдээлэлтэй танилцах хүсэлт илгээжээ. Мэдээлэлд 
хариу өгөх 14 хоногийн хуулийн хугацаанд мэдээллээ аваагүй иргэн утасдаж, 
сануулахад иргэнийг өөрийн биеэр ир гэсэн байна. 

Энэ бүхнээс хязгаарлах мэдээллийн хүрээ хэтэрхий өргөн, хуулийн 
хэрэгжилтэд хяналт тавих үүрэгтэй бие даасан байгууллага үгүй, төрийн 
байгууллагууд Мэдээллийн ажилтангүй, мэдээллийн хүсэлтэд хангалттай хариу 
өгөх хөшүүрэг байхгүй гэсэн дүгнэлтэд хүрч байна. 

8. Интернэт зохицуулалтын бүхий л хүрээнд халдашгүй байх эрх, 
үзэл бодлоо илэрхийлэх эрхийг хамруулан хүнийг эрхийг бүхэлд 
нь хангах 

Интернэт хэрэглэгчдийн IP хаягууд нээлттэй хэвээр байна. Монгол Улсад 
өгөгдөл хамгаалах хууль үгүй. Хүвь хүний нууцын тухай хууль 1995 онд 
батлагдсанаас хойш нэмэлт өөрчлөлт ороогүй. Хувийн компани, банкууд 
үйлчилгээндээ хүний хурууны хээ ашиглаж эхэлсэн. Монголын томоохон 
супермаркетуудын нэг “Номин” хөнгөлөлтийн карт эзэмшигчиддээ хурууны 
хээгээ ашиглахыг санал болгож байна. 

Иргэдийн хувийн мэдээллийг алдах, урвуулан ашиглахын эсрэг Засгийн газар 
хэрхэн хяналт тавих, өгөгдөл ашиглах зөвшөөрөл олгож буй үйл явц хэрхэн 
явагддаг нь тодорхойгүй байна. Хувийн халдашгүй дархан байдлаа хамгаалах 
тухай олон нийт мэдлэг, ойлголтгүй. 

9. Зөвлөмж 

Үндсэн хуулийн аравдугаар зүйлд олон улсын хамтын нийгэмлэгийн өмнө 
хүлээсэн үүргээ сахин биелүүлэхээр тунхагласны дагуу үзэл бодлоо илэрхийлэх 
эрх чөлөөг хамгаалах талаар хүлээн авсан Зөвлөмжөө хэрэгжүүлэхийн тулд 
Монгол Улсын Засгийн газар хойшлуулшгүй арга хэмжээ авах шаардлагатай 
байна. Үүнээс гадна, дор дурдсан шинэ зөвлөмжүүдийг санал болгож байна. 

1. Зөрчлийн тухай хуулийн 6.21 дэх заалтыг хүчингүй болгох 

2. Олон нийтийн зүтгэлтнүүд нээлттэй шүүмжлэлд хүлээцтэй хандах, олон 

17  Үнэлгээнд FOIAnet арга зүйг ашигласан болно. 

https://www.law-democracy.org/live/wp-content/uploads/2018/11/SDG-Parallel-CS-Report.18.09.20.
final_.pdf 



Хавсралт

51

нийтийн хараа хяналтад байхаар өөрсдөө сонголт хийснийг хүлээн 
зөвшөөрсөн хууль тогтоомж санаачлах 

3. Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуульд 
хязгаарлалтын хүрээг нарийвчлах, хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих бие 
даасан байгууллага томилох чиглэлээр нэмэлт өөрчлөлт оруулах, 

4. Төрийн болон албаны нууцын тухай хуульд хязгаарлалтыг Засгийн газрын 
тогтоол, төрийн байгууллагын дотоод журмаар бус, гагцхүү хуулиар 
тогтоохоор өөрчлөн батлах. Ингэхдээ хууль ёсны байх, зайлшгүй байх, 
хэмжээндээ байх гурван талт шалгуурт тулгуурлах. Нууцын бүх хууль 
ноцтой хор хохирол учруулах шалгуурт нийцэх, түүнчлэн энэхүү хор 
хохирол нь олон нийтийн ашиг сонирхлоос илүү чухал байх нөхцөлийг 
хангасан байх. 

5. Эрүүгийн хуулийн “Төрийн нууц мэдээллийг хууль бусаар олж авах” 
хэмээх 19.11 дэх зүйл хэсгийг өөрчлөх 

6. Өгөгдөл хамгаалах хууль тогтоомж батлах

7. Сонгуулийн гурван хуулийн төсөлд одоогоор тусгагдсан сонгуулийн 
сурталчилгаатай холбоотой заалтуудыг олон улсын хэмжээнд нийцүүлэн 
өөрчлөх, өргөн нэвтрүүлгийн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийг 
түдгэлзүүлэх, цуцлах заалтуудыг хүчингүй болгох. 






