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“Ганцаар орхигдох эрх” 

• Их Британиийн Калкутт зөвлөл - “Хүний хувийн эсхүл гэр 
бүлийн амьдрал буюу харилцаанд шууд биет утгаар буюу 
мэдээлэн нийтлэх байдлаар оролцохоос хамгаалагдах эрх” 

• Westin – ямар ч нөхцөл байдалд ямар нэг байдлаар 
өөрсдийгөө чөлөөтэй ил гаргах хүсэл, тэдний хандлага 
болон бусадтай харилцаж байгаа зан байдал 

• Европын Хүний эрхийн шүүх – хувийн амьдралыг хүндэтгэх 
эрх нь … мөн тодорхой хэмжээгээр бусад хүмүүстэй 
харилцаа үүсгэх болон бий болгох эрх бөгөөд ялангуяа хүн 
өөрийн бие хүнийг бий болгох, төлөвшүүлэхийн тулд 
сэтгэл санааны талаар эдлэх эрх. 

 

 



Мэдээллийн нууцлал 

• Хувийн өгөгдлийг цуглуулах, түүнтэй 
харьцах үйл ажиллагааг зохицуулах 
дүрмүүдийг бий болгодог 

• Зээлийн мэдээлэл 

• Эмнэлгийн мэдээлэл 

• Улсын бүртгэл 

• Цахим худалдаа  

• Мөн “мэдээллийн үнэн зөв туршлага” болон 
“өгөгдөл хамгаалал” гэж нэрлэгддэг 



Олон улсын стандартууд 



“Хэний ч хувийн болон гэр бүлийн 

амьдралд хөндлөнгөөс дур мэдэн 

оролцох, орон байрны халдашгүй 

байдал, захидал харилцааных нь нууц 

болон нэр төр, алдар хүндэд нь халдах 

ёсгүй. Тийм оролцоо халдлагын эсрэг 

хэн ч бай хуулиар хамгаалуулах 

эрхтэй.” 

12-р зүйл, Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал 

Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал 



1. Хэний ч хувийн болон гэр бүлийн 
амьдралд хөндлөнгөөс дур мэдэн буюу 
хууль бусаар оролцох, орон байранд нь 
буюу захидал харилцааных нь нууцад дур 
мэдэн буюу хууль бусаар халдах, эсхүл 
нэр төр, алдар хүндэд нь хууль бусаар 
халдахыг хориглоно. 

2.   Хүн бүр тийм оролцоо, халдлагаас 
хуулиар хамгаалуулах эрхтэй.. 

17-р зүйл 

ИРГЭНИЙ БОЛОН УЛС ТӨРИЙН 
ЭРХИЙН ТУХАЙ ОЛОН УЛСЫН ПАКТ 
 



Олон улсын бусад стандартууд 
• Компьютержүүлсэн хувийн өгөгдлийн файлуудын зохицуулалтын 

талаарх НҮБ-ын зааварчилгаа (1990) 
• Ерөнхий ассамблейн 45/95-р батлагдсан 

• Нууцлал болон хувийн өгөгдлийн хил дамжсан урсгалын талаарх 
Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагын 
зааварчилгаа (1981) 

• Европын хүний эрхийн конвенц, §8 
– (1) хүн бүр өөрийн хувийн болон гэо бүлийн амьдрал, орон гэр болон захидал харилцааг хүндэтгүүлэх эрхтэй  
– (2) энэхүү эрхийг эдлэхтэй холбоотойгор хуульд заасны дагуу төрийн албан тушаалтны ямар нэг оролцоо байх 

ёсгүй бөгөөд энэ нь замбараагүй байдал буюу гэмт хэргээс хамгаалах, ёсзүйн эрүүл сэтгэлгээг хамгаалах буюу 
бусдын эрх ашиг болон эрх чөлөөг хамгаалахын тулд үндэсний аюулгүй байдал, олон нийтийн аюулгүй байдал 
буюу улс орны эдийн засгийн сайн сайхны эрх ашгийн үүднээс ардчилсан нийгэмд байх зайлшгүй зүйл юм.  

• Европын консулын конвенц 108 + (1981/2019) 
• Ази Номхон далайн хамтын ажиллагааны нууцын хамрах хүрээ 

(2005) 



Стандартууд 



Мэдээлэл шударга байх 

• Мэдээллийг шударгаар хууль ёсоор олж 
авах;  

• Зөвхөн анхлан заагдсан зорилгоор ашиглах; 

• Зорилгод тохирсон, хамааралтай, хэтэрсэн 
биш; 

• Үнэн зөв, хугацааны хувьд бодит; 

• Сэдэвтээ тохирсон;  

• Аюулгүй хадгалагдсан; болон 

• Зорилгыг хангасны дараа устгагдах. 

 



Өгөгдөл хамгааллын хамрах хүрээ 
• Мэдээллийн хүчитгэсэн кодлол 
• Хувийн мэдээллийг тохиргоогоор хамгаалах 

– эмзэг нууц мэдээлэл илүү сайн хамгаалалттай  
• Эрүүл мэнд, бэлгийн чиг хандлага, үйлдвэрчний эвлэл, 

шашин шүтлэг 
– Бусад мэдээлэл бага хамгаалалттай  

• Хүмүүсийн эрх 
• Бүртгэл 
• Хамаарахгүй зүйл 
• Хил дамжих өгөгдлийн урсгалын хяналт 
• Хяналтын байгууллагууд – хороо  

– Өгөгдөл хамгаалал/ нууцын зөвлөл 
• Хориг арга хэмжээ  

 
 

 
 
 



Сүүлд нэмэгдсэн  

• Өгөгдөл хамгааллын нөлөөллийн 

үнэлгээ 

• Өгөгдөл зөрчлийн мэдэгдэл 

• Өгөгдөл зөөвөрлөх байдал 

• Мартагдах эрх 

 



Хувийн мэдээллийн тодорхойлолт 

• Eвропын холбооны өгөгдөл хамгаалах тухай удирдамж 
(1995)/Өгөгдөл хамгаалах ерөнхий зохицуулалт (2016) 

– ‘хувийн өгөгдөл’ гэдэг нь танигдсан эсхүл танигдах жирийн хүнд хамааралтай аливаа 
мэдээлэл болно (‘өгөгдлийн эзэн’); танигдах хүн гэдэг нь шууд буюу шууд бусаар 
тодорхойлох дугаар эсхүл түүний биеийн, физиологийн, сэтгэл санааны, эдийн засгийн, 
соёлын эсхүл нийгмийн ялгарах шинж тэмдгээр нь тодорхойлохыг хэлнэ.; 

• Ази номхон далайн хамтын ажиллагаа (2005) 
– Хувийн мэдээлэл гэдэг нь танигдсан эсхүл танигдах хувь хүний талаарх аливаа мэдээлэл  

болно.  

• Тусгаар улсуудын хамтын нөхөрлөлийн загвар хууль (1999) 
– Тодорхой хүний талаарх хувийн өгөгдөл – мэдээлэл (материаллаг зөөвөрлөгч дээр 

бүртгэгдсэн) гэдэг нь танигдсан эсхүл танигдаж чадах тодорхой хүний талаарх мэдээлэл 
болно. Хувийн өгөгдөл гэдэгт түүх намтрын болон таних өгөгдөл, хувийн шинж чанар, гэр 
бүл, нийгмийн байдал, боловсрол, мэргэжил, ажлын болон санхүүгийн байдал, эрүүл 
мэндийн байдал болон бусад мэдээлэл багтана. 
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Эмзэг мэдээлэл 

• Eвропын холбоо болон Европын зөвлөл-  гишүүн 
улс орнууд арьс өнгө болон гарал үүсэл, улс 
төрийн үзэл бодол, шашы болон философийн 
итгэл үнэмшил, үйлдвэрчний эвлэлийн 
харъяаллыг ил болгох хувийн өгөгдөл болон эрүүл 
мэнд эсхүл бэлгийн амьдралын талаарх өгөгдлийг 
боловсруулахыг хориглосон. 

 



Иргэний эрх 

• Татгалзах   

• Засварлах  

• Устгах  

• Нэвтрэх болон мэдээлэл 



Хувийн мэдээлэл ашиглахыг 
зөвшөөрөх 

• Өгөгдлийн эзэн нь тодорхой байдлаар өөрөө 
зөвшөөрсөн,  

• Гэрээний тал болох өгөгдлийн эзэн нь гэрээг 
хэрэгжүүлэх гэсэн 

• Эрхзүйн үүргээ даган мөрдөж хэрэгжүүлэх гэсэн 
• Өгөгдлийн эзний онц чухал ашиг сонирхлыг 

хамгаалах зорилгоор 
• Олон нийтийн эрх ашгийн үүднээс буюу эрх бүхий 

байгууллагын ажлыг хэрэгжүүлэх даалгаврыг 
гүйцэтгэсэн 

• Хянагч эсхүл гуравдагч тал эсхүл өгөгдлийг өгч буй 
талуудын илэрхийлсэн хууль ёсны эрх ашгийн 
үүднээс.  



Үл хамаарах зүйлс 

• Үндэсний аюулгүй байдал 

• Нийтийн эрүүл мэнд 

• Сэтгүүлзүйн зорилгоор 

• Aрхив 

• Судалгаа  

• Хувийн хэрэгцээ 



Хяналтын байгууллагууд 

• Хараат бус этгээд 

• Журам гаргадаг 

• Хэрэгжилтийг хянадаг 

• Гомдол хүлээн авч шийдвэрлэдэг 



Өгөгдөл хамгааллын хуультай улс 
орнууд 
• ~110 улс  

– Европ болон Төв Азийн бүх улсууд, Канад, 
Австрали, Шинэ Зеланд, Япон, Солонгос, Аргентин, 
Бразил, Мавритий, Тунис, Марокко, Малайз, 
Сингапур… 

• 30+ улс орнуудад хууль батлагдахаар хүлээгдэж 
буй буюу батлуулах хүчин чармайлт гаргаж 
байгаа 
– Энэтхэг, Индонези, Пакистан, Иран 

• Хязгаарлагдмал хамгаалалт бүхий улс орнууд 
– БНХАУ, Вьетнам, Индонези, Нигер 



Өгөгдөл хамгаалах дэлгэрэнгүй хууль болон Нууцын тухай хууль / 2019 он 



 

Өгөгдөл хамгаалал болон Үзэл 
бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрх 

 Хүний эрхийг дэмжин нөхөх 

 Хувь хүмүүст (үүний дотор хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд) санал 
санаачлага, хувийн харилцаа бий болгох боломж олгоно 

 Дотоодын сэтгүүлзүйн практикийг хамгаалах, эх сурвалжийн нууцлалыг 
хангах, утсаар ярьсан яриаг чагнахыг хязгаарлах замаар хэвлэл мэдээллийн 
эрхийг дэмжинэ 

 Ирландын Дээд шүүх сэтгүүлчдийн утсаар ярьж буй яриаг хууль бусаар 
чагнах үйлдэл дэх нууцлалыг анх удаа хүлээн зөвшөөрсөн 

 Зөрчилтэй тал 

 “албан тушаалтнуудын нууц” – дээд албан тушаалтнууд нийгэмд эзэлж буй 
байр суурины улмаас нууцлалын талаар бага хүлээлттэй байдгийг дэлхий 
дахинаа хүлээн зөвшөөрсөн 

 Иргэний нууц 

 Өгөгдөл хамгаалах ихэнх хуулиудад тусгагдсан сэтгүүлчид үл хамаарах – 
“сэтгүүлзүйн эсхүл урлагийн зорилгоор цуглуулсан мэдээлэл” 

 

 

 

 

 

 



 
Өгөгдөл хамгаалах болон Үзэл 
бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрх 

• Хувийн нууцын эрхтэй шууд хамааралтай:  хувь 
хүмүүсийн талаарх мэдээллийг төрийн болон 
хувийн байгууллагууд хэрхэн цуглуулж, 
боловсруулж, хадгалж, цахимаар санадаг 
аргыг зохицуулна. 
– Олон улсын хуулинд бие даасан эрх гэж хүлээн 

зөвшөөрөгдсөн 

• Мартагдах эрх  

• Сэтгүүлчид үл хамаарах 



Мартагдах эрх 

• “Европын эрх”: Испанийн Google-ийн хэрэг болон Өгөгдөл хамгаалах 
ерөнхий зохицуулалт (17-р зүйл) 

• Хувь хүмүүс олон нийтийн эрх ашгийг харгалзахаас бусад нөхцөлд 
өөрсдийнх нь нэрээр хайхад гарч ирэх үр дүнг харуулсан холбоосыг 
жагсаалтаас хасах зорилготойгоор U хайлтын системд хүсэлт гаргах 
эрхтэй 

• НҮБ-ын үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх асуудал хариуцсан тусгай 
илтгэгч: дижитал контентыг хасах нь үзэл бодлоо чөлөөтэй 
илэрхийлэхтэй адил хязгаарлалтын үндэслэлтэй (хуулиар заагдсан, 
хууль ёсны, шаардлага болон тэнцвэрт харьцаа) 

• Олон нийтийн мэдэх эрх: өгөгдлийн эзэн нь нийгмийн амьдралд 
өөрийн гэсэн дүртэй, мэдээлэл үнэн зөв, үндсэн агуулгыг сэтгүүлзүйн 
зорилгоор гаргаж цацсан  



Сэтгүүлчид үл хамаарах 

• дэлхийн ихэнх улс орнууд өгөгдөл хамгаалах хуулийг 
сэтгүүлзүй, шинжлэх ухаан, соёл урлаг, уран зохиол болон 
соёл урлагийн бусад зорилгоор тодорхой үл хамаарах 
нөхцөлтэйгээр баталсан бөгөөд өгөгдөл боловсруулалтыг 
хязгаарладаг журмаас татгалзахыг зөвшөөрдөг 

• Албан хэвлэл мэдээллээр үл хязгаарлагдан ашиглагдана: 
зөвхөн сэтгүүлч биш бүх хүн болон тодорхой 
тайлбарлагдаагүй ч сэтгүүлзүйн хэв маяг бүхий баримт 
материал хамаарна (жишээлбэл, ТББ-уудын бичсэн зүйлс) 

• Эзэн нь дамжуулах арга замаас үл хамааран мэдээлэл, 
үзэл бодол эсхүл санааг олон нийтэд ил болгож буй 

 

 



Хувийн нууц болон Хэвлэл 

мэдээллийн эрх чөлөөг тэнцвэртэй 
байлгах нь 
 Нэмэлт эрх 

 “харилцан ялгаатай биш боловч нийгэм дэх мэдээллийн нийтлэг 
бодлогын нэг хэсгийг бүрдүүлнэ.” – Европын зөвлөл 

 “иргэн болон төрийн хоорондох тэнцвэрийг сэргээх зорилго бүхий 
Левифианы төрийн эсрэг зогсох хамгаалалтын хоёр хэлбэр” – Францын 
нууцлал хариуцсан комиссын гишүүн 

 “мэдээллийн хувьсгал гарсан дэлхийн иргэдийн ил тод бус байдлыг 
үргэлжлүүлэн хангахын сацуу төрийг ил тод шилэн болгох”. – Унгарын 
мэдээлэл хариуцсан комиссын гишүүн 

 “Швейцарийн хууль тогтоогч эдгээр илт зөрчилдөөнтэй эрхүүд нь уялдаа 
хамааралтай, мөн үндсэн эрх болон эрх чөлөөг хүндэтгэдэг ардчилсан 
нийгмийг хамгаалах гэсэн цор ганц зорилготой.”– Швейцарын мэдээлэл 
болон нууцлал хариуцсан комиссын гишүүн 

 70+ улс орон дээрх хоёр хуультай 

 

 

 

 

 



Хувийн нууц болон Хэвлэл мэдээллийн 
эрх чөлөөг тэнцвэртэй байлгах нь 

 Хувийн нууцын тодорхойлолт 

 Төр засгийн дотоод шийдвэр гаргах үйл явцад хамааралгүй 

 Уулзалт, санамж бичиг дэх албан тушаалтны нэрсэд 
хамааралгүй 

 Төр засгийн албан тушаалтнуудын хувийн амьдралын 
нууцлал бага  

 Хөрөнгөө ил болгох, дээд албан тушаалтнуудын эрүүл 
мэнд 

 Иргэд төрийн байгууллагуудад хадгалагдаж байдаг хувийн 
мэдээллээ нууцлана 

 Дэлхийн улс орнуудын мэдээллийн эрх чөлөөний хууль 
бүрт байдаг 

 Эмзэг мэдээлэл нууцлал өндөртэй 

 Бусдад зориулагдсан тэнцвэржүүлэх тест 

 Иргэд төрийг эгэх хариуцлагатай байлгах тал дээр 
маш өндөр ашиг сонирхолтой  



Олон нийтийн эрх ашиг 

• Олон нийтийн эрх ашиг учирч болох хор 
хохирлоос давсан нөхцөлд хувь хүнийг 
таних мэдээллийг ил болгож болно.  

– Хяналтыг сайжруулах  

– Зардлын үр дүнтэй хяналт 

– Олон нийтийн эрүүл мэнд буюу аюулгүй 
байдалд учирч болзошгүй аюул 
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Зөрчлийг зохицуулах нь  

• Ирланд, Канад, Өмнөд Африкийн Хэвлэл 
мэдээллийн эрх чөлөөний тухай хууль 
– Хувийн мэдээлэл - “зөвхөн хувь хүн эсхүл хувь 

хүний гэр бүлийн гишүүд, эсхүл найз нөхдийн 
мэдэж буй зүйл”буюу нууц.  Хувийн мэдээллийн 

жишээг дурдсан 12 зүйлд “боловсролын, эрүүл 
мэндийн, сэтгэцийн  буюу сэтгэлзүйн түүх”, 
санхүүгийн байдал, шашин шүтлэг, татвар 
болон бүртгэлийн дугаар багтдаг.  
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