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Болсо,

Үндсэн хуульд 
“олон улсын гэрээгээр 

хүлээсэн үүргээ 
шударгаар сахин 

биелүүлнэ” гэж заасан

1961 - НҮБ-ын гишүүн 
Хүний Эрхийн 

Түгээмэл Тунхаглалыг 
хүлээн зөвшөөрсөн

1974 он - Иргэний 
болон Улс Төрийн 

Эрхийн Тухай Олон 
Улсын Пактыг соёрхон 

баталсан

2011 он - ЕАБХАБ-ын 
оролцогч улс тул 
Европод мөрдөх 

хэм хэмжээг дагах 
үүрэгтэй



Сэтгүүл зүйн үйл ажиллагаа эрхэлж буй хэн

боловч аюулгүй орчинд, аливаа сүрдүүлэг

заналхийллээс ангид үйл ажиллагаагаа

явуулах эрхтэй. Бусад иргэдийн адил

сэтгүүлчдийн хувийн аюулгүй байдлыг

хуулиар хамгаалах ёстой.
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“Сэтгүүл зүй бол мэргэжлийн, бүтэн цагаар ажиллаж

буй сурвалжлагч, шинжээч, мөн блогчид, хэвлэл болон

интернэт, өөр бусад хэрэгслээр өөрөө хэвлэн нийтлэл

эрхлэгчдийг хамарсан өргөн хүрээтэй, олон тооны

оролцогчдын дунд хуваагддаг үйл ажиллагаа юм.”

НҮБ-ын Хүний эрхийн хороо, Иргэний болон улс төрийн 
эрхийн тухай олон улсын Пактын 19 дүгээр зүйлийн 

34 тоот Ерөнхий тайлбар, 2011 он  
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• Сэтгүүлчид олон нийтийн ашиг сонирхолд нийцсэн мэдээ, түүн 

дотроо төр, засгийн бодлого шийдвэрийн талаар хүргэж, олон 

нийтэд үнэн бодит мэдээлэл хүргэх замаар ардчилалд үнэтэй 

хувь нэмэр оруулдаг. 

• Ийм учраас, сэтгүүлчдийн эсрэг халдлага, хүчирхийлэл нь 

нийгмийн бусад гишүүний мэдээлэл хайх, хүлээн авах, түгээх 

үндсэн эрхийг зөрчсөн үйлдэл юм. 

• Аюулгүй орчинд, дарамт шахалт, халдлагад өртөх, амь насаа 

алдана гэх айдасгүйгээр үйл ажиллагаа явуулах эрх нь 

хэвлэлийн эрх чөлөө, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрхийг 

сахин хамгаалахад онцгой ач холбогдолтой. 

Европын аюулгүй байдал, хамтын ажиллагааны байгууллага, 2011

© Bent Teine



Амь насыг нь хороох, 

бие эрхтэнд халдах

Сэтгэл зүйн дарамт, амь 

насанд заналхийлэх

Редакцийн байр, 

сэтгүүлчдийн гэр оронд 

дур зоргоор нэгжлэг 

хийх

Жагсаал цуглаан, олон 

нийтийг хамарсан арга 

хэмжээний үеэр 

баривчлах

Эрүүгийн ял тулгах, 

хорих

Хэвлэл мэдээллийн 

өмчид халдах
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“Сэтгүүлчдийн олон нийтийн эрх ашгийн төлөөх дуу хоолойг
боомилох гэсэн оролдлого бүр нь үзэл бодлоо илэрхийлэх
эрх чөлөөнд халдаж буй хэрэг бөгөөд уг эрх чөлөөгөө
эдлэхгүйгээр сурч боловсрох, эрүүл, аюулгүй орчинд
амьдрах эрх, эрүүл мэндээ хамгаалуулах боломж
хязгаарлагдаж, бүхий л салбарын ил тод, нээлттэй байдал
хумигдах аюултай юм.

Сэтгүүлчийн эсрэг гэмт халдлага нь мэдээлэл хайж, олж авч
буй хүмүүсийн мэдээлэл авах эрхэнд халдаж байгаа учраас
энэ нь мөн ардчилал болоод эрх зүйн дүрэм журмын эсрэг
үйлдэж буй гэмт хэрэг мөн.”

ЮНЕСКО, 2015



“Сэтгүүлчдийг мөрдөж мөшгихөд нийгэм

бүхэлдээ хор хохирол амсдаг. Тэднийг

зохистой хамгаалж чадахгүй аваас бидний

мэдээлэлтэй байх, шийдвэр гаргах явцад

оролцох боломж хумигдан боогдоно.

Сэтгүүлчид аюулгүй нөхцөлд ажлаа хийх

боломжгүй бол бид хуурамч мэдээлэл,

самууралд автах болно.”

НҮБ-ын ЕНБД Антонио Гуттериш

Сэтгүүлчид халдлагад өртөх аваас хэвлэл

мэдээлэл ардчилсан яриа хэлэлцүүлэг өрнүүлэх

талбар болох үндсэн үүргээ гүйцэтгэж чадахгүй.

Сэтгүүлчдийн эсрэг гэмт хэргийг ял шийтгэлгүй

өнгөрөөдөг нөхцөл бүрдэхээс урьдчилан

сэргийлэхийн тулд дээрх гэмт хэргийг хуулийн

дагуу мөрдөн шалгах нь чухал.

ЮНЕСКО, Хэвлэл мэдээллийн шалгуур үзүүлэлт
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ИРГЭНИЙ БОЛОН УЛС ТӨРИЙН ЭРХИЙН ТУХАЙ 

ОЛОН УЛСЫН ПАКТ

• амьд явах эрх (Зүйл 6)

• эрүүдэн шүүхээс ангид байх эрх (Зүйл 7)

• эрх тэгш байх, ялгаварлан гадуурхалтаас ангид 

байх эрх (Зүйл 2)

• хуулиар тэгш хамгаалуулах эрх (Зүйл 26)

• дур мэдэн баричвлахаас ангид байх эрх (Зүйл 9)

• шүүхийн өмнө тэгш байх эрх (Зүйл 14) 

• мэдээлэл болон үзэл санааг бүхий л аргаар эрж

хайх, хүлээн авах, түгээх эрх (Зүйл 19.2)



Төлөвлөгөө амжилттай хэрэгжих нь бүх талын 
оролцооноос  бүрэн шалтгаална.

Төлөвлөгөө хэрэгжүүлэхэд
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• Сэтгүүлчдийн эрхэлж буй ажлын онцлог тэднийг ихэнх 
тохиолдолд сүрдүүлэг заналхийлэл, дарамт шахалт, 
хүчирхийлэлд өртөх онцгой эрсдэлд оруулдагийг хүлээн 
зөвшөөрч,

• 11 дүгээр сарын 2-ны өдрийг Сэтгүүлчдийн эсрэг гэмт үйлдэл ял 
шийтгэлгүй үлдэж буйг таслан зогсоох олон улсын өдөр болгох.

• Сэтгүүлчдийн эсрэг халдлагаас урьдчилан сэргийлэх, тэдний 
эсрэг үйлдэгдсэн бүх хэлбэрийн хүчирхийллийн хэргийг шүүх эрх 
мэдлийн хүрээнд үнэн шударга, түргэн шуурхай, үр дүнтэй 
мөрдөн шалгах 

• Эдгээр төрлийн гэмт хэрэг үйлдэгчдэд хариуцлага хүлээлгэх, 
хохирогчдыг шүүхээр хамгаалуулах эрхээр хангах асуудалд 
хариуцлагатай хандах талаар боломжтой бүхнээ хийхийг Гишүүн 
орнуудаасаа шаардсан.  

Credit: Times News Service



“Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөгөө эдэлсний төлөө ямар ч

нөхцөлд халдлагад өртөх, дур мэдэн баривчлах, тарчлаан

зовоох, амь насанд халдахаар заналхийлэх зэрэг халдлагаас хүн

урьдчилан хамгаалагдах нь 19 дүгээр зүйлд нийцэх болно. Үйл

ажиллагаагаа эрхлэх явцдаа сэтгүүлчид ийм халдлага, айлган

сүрдүүлэг, заналхийлэлд байнга өртдөг. Иймэрхүү бүхий л

халдлагыг цаг тухайд нь шуурхай мөрдөн шалгаж, гэм буруутай

этгээдэд шийтгэл оногдуулж, хохирогч, хэрвээ амь нас нь эрсдсэн

бол түүнийг төлөөлж буй хүний эрхийг зохих хэлбэрээр сэргээвэл

зохино.”
© Nalidsa Sukprasert



Урьдчилан 
сэргийлэх
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Сэтгүүлчдийн аюулгүй байдлын асуудал нь Тогтвортой

хөгжлийн 2030 хөтөлбөрийн “олон нийтийн мэдээлэл

олж авах эрхийг хангах болон суурь эрх, эрх чөлөөг

хамгаалах” тухай 16.10 дахь зорилтод хүрэхэд улс

орнуудын хүчин чармайлтын гол бүрэлдэхүүн хэсэг

болно.

НҮБ-ын Хүний эрхийн Дээд Комиссар, 2018
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