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Үндсэн хууль

Монгол Улсын иргэн:

§16.16. “итгэл үнэмшилтэй байх, үзэл бодлоо
чөлөөтэй илэрхийлэх, үг хэлэх, хэвлэн
нийтлэх” эрх чөлөөтэй. 

§16.17. “…мэдээлэл хайх, хүлээн авах эрхтэй.”



ИБУТЭТОУП

§19.1. “Хүн бүр үзэл бодлоо ямар ч хорио
саадгүй баримтлах эрхтэй.”

§19.2. “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.”



Гүтгэлгийн зохицуулалт: олон улсын 
сайн туршлага

Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөнд 
нийцүүлэн

1. Эрүүгийн хуулиас гүтгэх гэмт хэргийг халах

2. Гүтгэх гэмт хэргийг явцууруулан 
тайлбарлаж хэрэглэх



1. Эрүүгийн хуулиас гүтгэх гэмт 
хэргийг халах

• 2012: 21 улс халсан
• 2017: ЕАБХАБ-ийн 42 гишүүн улсаас 15 халсан
• АНУ-ын Арканзс, Колародо, Вашигтон зэрэг 

муж 
• Мексик болон Канадын зарим муж

Норвеги, Нэгдсэн вант улс, Ирланд, Эстон, Армен, Босни 
Герцеговин, Кипр, Гүрж, Киргизстан, Молдав, Монтенегро, 
Румын, Тажикстан, Хуучин Югославын БН Мадекони Улс, 
Украйн, Бургина-Пасо, Өмнөд Африк, Зимбабве, Албани, 
Серби, Ямайка, Монгол (2017-2020)



Доромжлох, гүтгэхийг Эрүүгийн 
хуулиас халах шийдвэр, зөвлөмж

• Хүний болон ард түмний эрхийн Африкийн 
Шүүх

• Хүний эрхийн Америк дундын шүүх

• ЮНЭСКО

• Европын зөвлөл 

• ЕАБХАБ хэвлэлийн эрх чөлөөний төлөөлөгч
Монголд

• “Article 19” Монголд

Хүний эрхийн Европын шүүх: сөрөг нөлөөтэй



НҮБ: доромжлох, гүтгэхийг Эрүүгийн 
хуулиас халах зөвлөмж

Хүний эрхийн хороо: 

• “Гишүүн улс эрүүгийн хуулиасаа гүтгэх гэмт хэргийг 
халахад анхаарвал зохино. Хамгийн ноцтой 
тохиолдолд л эрүүгийн хуулийг ашиглаж болох ч 
хорих нь хэзээ ч зохисон шийтгэл бус.” 

• Филипинид ИБУТЭТОУП, §19.3-ыг зөрчсөн 

НҮБ-ийн тусгай илтгэгч

НҮБ Хүний эрхийн зөвлөл, UPR (2015): 8 улс Монголд



2. Гүтгэх гэмт хэргийг явцууруулан 
тайлбарлаж хэрэглэх

• АНУ, Мексикт холбооны төвшинд гүтгэх гэмт хэрэг 
байхгүй. 

• АНУ (Арканзс, Колародо, Вашигтон), Мексик, Канадын 
зарим муж ийм заалтаа хүчингүй болгосон.

• АНУ-ын Загвар эрүүгийн хууль (1962)-д оруулаагүй.
• АНУ-ын 50 муж улсын 24-т гүтгэх гэмт хэрэг: нэхэмжлэгч 

нь олон нийтийн зүтгэлтэн бол хариуцагч нь “actual 
malice” байхыг шаардана (АНУ-ын Дээд шүүх). 

• АНУ: гүтгэх гэмт хэргийн тоо 1977-1987 онд 10, 1987-
1996 онд 5, 1997-2002 онд 2 бүртгэгдсэн. 

• Сэтгүүлчийн эсрэг хэрэг үүсгэдэггүй, сэтгүүлчид 
яллагдана гэсэн айдас байдаггүй. 



2. Гүтгэх гэмт хэргийг явцууруулан 
тайлбарлаж хэрэглэх

Канад:
• гүтгэхийг гэмт хэрэгт тооцсон хууль тун ховор 

хэрэглэгддэг.
• сэтгүүлчийн эсрэг хэрэглэгдэж байсан нь практик 

байхгүй.
• зарим муж: гүтгэх гэмт хэргийн заалтыг Үндсэн 

хуульд нийцсэн эсэх эргэлзээтэй тул хэрэгжүүлэхээс 
татгалзаж ирсэн

• Канадын Дээд шүүх: “Шүүгдэгч хохирогчийг 
санаатайгаар гүтгэсэн гэдгийг үндэслэл бүхий 
эргэлзээгээгүйгээр нотолсон тохиолдолд” гүтгэх гэмт 
хэрэг Канадын дүрэмд нийцсэн.



2. Гүтгэх гэмт хэргийг явцууруулан 
тайлбарлаж хэрэглэх

Герман, Франц, Италид гүтгэх, доромжлох гэмт хэрэг 
Эрүүгийн хуульд нь байдаг ч 
• байнга хэрэглээд байдаггүй 
• хэрэглэсэн ч эдгээрийг явцууруулж тайлбарладаг:

ХБНГУ-ын Үндсэн хуулийн шүүх (1976) “нийтийн албан 
тушаалтан нийтийн ашиг сонирхлыг хөндсөн үйл 
ажиллагаатайгаа холбоотой шүүмжийг хувь хүнээс илүү 
ихээр хүлцэн тэвчих ёстой.” 

• Европын Хүний Эрхийн Шүүх: Сolombani et al v. Franсe
зэрэгт сэтгүүлчийн талд шийдсэн. 

Дани, Норвеги, Нидерланд, Швед зэрэгт гүтгэх, доромжлох 
гэмт хэргийг бараг хэзээ ч хэвлэлийн эсрэг хэрэглэж 
байгаагүй. 



Монгол дахь хэвлэлийн эрх чөлөө

• Reporters Without Borders: Хэвлэлийн эрх 
чөлөөний индекст 2002 оноос “мэдэгдэхүйц 
асуудал”-тай, 2017 онд 29.05 оноо авч 
71/180-т (2016 онд 28.95 оноо авч 60/180)

• Freedom House: хэвлэлийн хагас эрх 
чөлөөтэй (2017 онд 37 оноо).



ИБУТЭТОУП-ын шаардлага

§19.3. [үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрх]-ийг
эдлэх нь онцгой үүрэг, хариуцлага оногдуулна. Тийм
учраас түүнд тодорхой хязгаарлалт тавьж болох
боловч тэр [хязгаарлалт] нь хуулиар тогтоогдсон
төдийгүй дараах ашиг сонирхлыг хангахад зайлшгүй
байх ёстой:

a) бусдын эрх эсхүл алдар хүндийг хүндэтгэх;

b) үндэсний аюулгүй байдал, нийтийн дэг
журам, нийтийн эрүүл мэнд, эсхүл ёс суртахууныг
хамгаалах.



Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 
шаардлага

1. Хуулиар тогтоосон байх, МУҮХ §19.1, §19.2, 
§1.2

2. Ашиг сонирхол (үндэсний аюулгүй байдал, 
бусад хүний эрх, эрх чөлөө, нийгмийн хэв
журам)-ыг хамгаалах, МУҮХ §19.3

3. Зайлшгүй (тохирсон) байх, МУҮХ §1.2



Гүтгэх гэмт хэрэг эсвэл зөрчилд тооцвол

Зайлшгүй байх шаардлага хангах уу?

1. Урвуулан ашиглагдах эрсдэлтэй

2. Түгшүүр үүсгэдэг

3. Алдар хүндийг хамгаалах зорилгод 
тохироогүй 



Монгол Улс дахь гүтгэлгийн 
зохицуулалтын түүх, сургамж

• Эрүүгийн хууль (2002-2017)

• Эрүүгийн хууль болон Зөрчлийн тухай хууль 
(2017-2019)

• Эрүүгийн хууль (2020)



2002 оны Эрүүгийн хууль

• §110.1. “Бусдын нэр төр, алдар хүндийг олон 
нийтийн өмнө доромжилсон бол хөдөлмөрийн 
хөлсний доод хэмжээг хориос тавь дахин 
нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр 
торгох, эсхүл нэгээс гурван сар хүртэл хугацаагаар 
баривчлах ял шийтгэнэ.” 

• §111.1. “Хүний нэр төр, алдар хүндийг гутаах 
зорилгоор илт худал гүжирдлэг тараасан бол 
хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг хориос тавь 
дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр 
торгох, эсхүл нэгээс гурван сар хүртэл хугацаагаар 
баривчлах ял шийтгэнэ…”



Шүүхээр шийдвэрлэгдсэн хэрэг

1999-2017 онд нэр төр, алдар хүнд, ажил 
хэргийн нэр хүнд, гүтгэлэг, доромжлолтой 
холбоотой:

• иргэний 761 хэрэг (388 нь сэтгүүлч, хэвлэл)

• эрүүгийн 87 хэрэг (38 нь сэтгүүлч, хэвлэл)

Хэд нь хорих ялаар шийтгэгдсэн бэ?

Хэвлэлийн эрх чөлөөний тайлан (Глоб Интернэшнл 2017) 21



2011-2017: гүтгэх, доромжлох гэмт 
хэрэг

Шүүхэд шилжүүлсэн хэргийн 65 хүн

• 7-г нь хорих, баривчлах ял шийтгэж, 8-ыг нь 
цагдан хорьсон. 

• 24 нь торгосон: 19-д нь 5,508,000-9,828,000, 
1-д нь 14 сая төгрөг

• 10 хэрэг нь прокурорт, 1 нь анхан шатны 
шүүхэд буцаагдсан. 

• 24-ынх нь хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон.



2011-2017: гүтгэх, доромжлох гэмт 
хэрэг

Шүүхээр шийдвэрлэгдсэн уг гэмт хэрэгт холбогдсон 65 
хүний 15 нь сэтгүүлч байсан. 
• 3 сэтгүүлч нь цагдан хоригдсон.
• 8 сэтгүүлч нь торгох ялаар шийтгүүлсэн. 
• 2-ынх нь хэргийг прокурорт буцаасан, 2-ынх нь хэргийг 6 

сарын хөөн хэлэлцэх хугацаа өнгөрсөн тул хэрэгсэхгүй 
болгосон, 3-ых нь бүрэлдэхүүнгүй гэж цагаатгасан. 

Глоб интернэшл: 18 сэтгүүлчийг гүтгэх гэмт хэрэг үйлдсэн 
хэмээн эрүүгийн хэрэг үүсгүүлэхээр гомдол гаргажээ. 
2011-2017-оны эхний хагаст: 33 сэтгүүлч (жилд дунджаар 
5) гүтгэх, доромжлох гэмт хэрэгт буруутгагдсан.



2015, 2017 оны шинэчлэл

Доромжлох, гүтгэх ерөнхий гэмт хэргийг 
халсан нь үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөг 
хамгаалах туршилт байсан. 



Эрүүгийн хууль (2015), §14.8

Сонгуулийн үеэр илт худал мэдээлэл тараах

1. “Сонгуульд оролцогч улс төрийн нам, 
намуудын эвсэл, нэр дэвшигчийн нэр хүндэд 
халдаж, илт худал мэдээлэл тараасан бол 450 
нэгжээс 5400 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний 
төгрөгөөр торгох, эсхүл 240 цагаас 720 цаг хүртэл 
хугацаагаар нийтэд тустай ажил хийлгэх, эсхүл 
нэг сараас нэг жил хүртэл хугацаагаар зорчих 
эрхийг хязгаарлах ял шийтгэнэ.” 
/2017.5.11-нд өөрчилсөн/



Зөрчлийн тухай хууль (2017), §6.21

• “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 
2000 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, 
хуулийн этгээдийг 20000 нэгжтэй тэнцэх 
хэмжээний төгрөгөөр торгоно.”



Зөрчлийн тухай хууль (2017), §6.21
2017.7.1-2018.3.20: 230 гомдол ирсэн, 49 иргэнийг 
гүтгэх зөрчил үйлдсэн гэж цагдаа нийт 98 сая 
төгрөгөөр торгосон, 6 иргэн шүүхэд хандсанаас 3 
гомдлыг хангаж шийтгэлээс чөлөөлсөн (Глоб 2017).

2017.07-2018.02: нийт 11 сэтгүүлчид холбогдох нийт 
12 тохиолдлын гүтгэх зөрчид торгуулсан (Глоб 2017).

2017.07.01-2018.12.31: гүтгэх зөрчил үйлдсэн хэмээн 
2,000,000 торгосон хэргээс нийт 38 нь шүүхэд 
ханджээ. Шүүх 38 хэргээс 2-т нь шийтгэлээс 
чөлөөлж, 13-ыг нь хэрэгсэхгүй болгож, харин 23 
шийтгэвэрийг хэвээр үлдээсэн.



Хоёр сая төгрөгөөр торгосон жишээ 1

Хэвлэн нийтлэх эрх чөлөө: шударга бичлэг

• Сэтгүүлч “Би …Архангай аймгийн Засаг 
дарга Ц.Мөнхнасанг ажлаа аваад удаагүй ч 
бараг 15 удаа гадаадад аялсан тухай 
бичсэн. Гэтэл 15 удаа яваагүй 13 удаа явсан, 
ингэхдээ зарим аялал улсын төсвөөр биш 
цаанаасаа төслийн шугамаар орж ирсэн 
учир гүтгэсэн гэх үндэслэлээр буруутгасан.” 
2018.10.24, http://medee.mn/main.php?eid=112974

http://medee.mn/main.php?eid=112974


Зөрчлийн тухай хууль (2017), §6.21

• Цагдаа хууль хэрэглэхээр бэлтгэгдээгүй, 
“тушаалаар” ажилладаг тул илүү хатуу

• Сэтгүүлч торгуулсан бол заавал шүүхэд 
хандах, өмгөөлөгч авах, давж заалдах эрхээ 
эдлэх



Эрүүгийн хууль (2020.01.10): 13.14 
дүгээр зүйл. Худал мэдээлэл тараах

1.Хүний нэр төр, алдар хүнд, хуулийн 
этгээдийн ажил хэргийн нэр хүндэд халдсан 
илт худал мэдээллийг олон нийтэд тараасан 
бол 450-1300 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний 
төгрөгөөр торгох, эсхүл 240-720 цаг нийтэд 
тустай ажил хийлгэх, эсхүл 1-3 сарын 
хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах ял 
шийтгэнэ.



Эрүүгийн хууль (2020.01.10): 13.14 
дүгээр зүйл. Худал мэдээлэл тараах

Сайн тал:

• Доромжлох гэмт хэрэг биш

• Хорих, баривчлах ялгүй

• Хөнгөн ял: торгууль (450-1300 нэгж), нийтэд 
тустай ажил (240-720 цаг), зорчих эрхийг 
хязгаарлах (1-3 сар)

• Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг хүндрүүлэх 
нөхцөл болгоогүй

• Гүтгэлгийг цагдаа биш шүүх шийддэг болсон



Эрүүгийн хууль (2020.01.10): 13.14 
дүгээр зүйл

Цаашид:

• «Худал мэдээлэл тараах» гарчгийг «гүтгэх» 
болгох

• ...нэр хүндэд халдсан илт худал баримтыг

• мэдсээр байж (эсхүл “зориудаар” гэх) олон 
нийтэд тараасан 

• Нийтийн ашиг сонирхлын асуудлаар олон 
нийтийн зүтгэлтэн бол илүү хүлцэн тэвчих 
үүрэгтэй

• Шударга бичлэгийг хамгаалах 



Иргэний хуулиар гүтгэлгийг
зохицуулах эсхүл шүүх хэрэглэх:

1. Нийтийн зүтгэлтэн иргэнээс илүү хүлцэх-
ширэн нүүр

2. Үнэт зүйлийн шийдвэрийг фактаас ялгах, 

3. Нийтэд хамаатай асуудлаарх мэдээлэл 
худлыг нэхэмжлэгчээр нотлуулах

4. Үйл явдлын талаар шударгаар бичсэн

5. Мэдээллийн эх сурвалжын нууцлал



Дүгнэлт

• Үндсэн хуулиа зөв тайлбарлах

• ХЭТТ, ИБУТЭТОУП-ыг зөв орчуулах

• Эрүүгийн хуулийн 13.14-ийг зөв тайлбарлах: 
явцуу, факт ба үнэт зүйл, шударга бичлэг, 
нийтийн ашиг сонирхлын асуудал, үндсэн 
эрхэд нийцүүлэн хуулийг тайлбарлах, 
тохирсон байх зарчмыг хэрэглэх

• Эрүүгийн хуулийн 13.14-ийн бичилтийг 
сайжруулах буюу халах



Дүгнэлт

• Иргэний хуулийг үзэл бодлоо илэрхийлэх 
эрхэд нийцүүлэн шинэчлэх

• Буруутгагдвал өмгөөлөгч авах, давж 
заалдах гомдол гаргах хэрэгтэй

• Хэвлэл мэдээллийн зөвлөл (өөрийн 
удирдлага) хөгжүүлэх

• Сургалт, хэлэлцүүлэг


