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Таны эрхийн хамгаалалтТаны эрхийн хамгаалалт

Үндсэн Хууль
чилсанХууль

Олон
улсын

хууль чилсан
акт

Хууль эрх
зүйн
актакт



ҮҮ
• 16 16 Èòãýë ¿íýìøèëòýé áàéõ ¿çýë áîäëîî

Үндсэн хуульҮндсэн хууль
• 16.16. Èòãýë ¿íýìøèëòýé áàéõ, ¿çýë áîäëîî

÷ºëººòýé èëýðõèéëýõ, ¿ã õýëýõ, õýâëýí íèéòëýõ, 
òàéâàí æàãñààë, öóãëààí õèéõ ýðõ ÷ºëººòýé. 

• 16.17. Òºð, ò¿¿íèé áàéãóóëëàãààñ õóóëü ¸ñîîð
òóñãàéëàí õàìãààëáàë çîõèõ íóóöàä õàìààðàõã¿éòóñãàéëàí õàìãààëáàë çîõèõ íóóöàä õàìààðàõã¿é
àñóóäëààð ìýäýýëýë õàéõ, õ¿ëýýí àâàõ ýðõòýé.
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ҮҮ
• 10 дугаар зүйл

Үндсэн хуульҮндсэн хууль
• 10 дугаар зүйл. 
10.3. Монгол Улсын олон улсын гэрээ нь сосрхон 
баталсан буюу нэгдэн орсон тухай хууль хүчин у у д р у уу ү
төгөлдөр болмогц дотоодын хууль тогтоомжийн 
нэгэн адил үйлчилнэ.

10.4. Монгол Улс Үндсэн хуульдаа харшилсан олон 
улсын гэрээ, бусад баримт бичгийг дагаж у р , у д р д
мөрдөхгүй.
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Олон улсын эрх зүйн актОлон улсын эрх зүйн акт

Õ¿íèé Ýðõèéí Ò¿ãýýìýë Òóíõàãëàë, XIX зүйл

“Хүн бүр өөрийн үзэл бодолтой байх, 
түүнийгээ чөлөөтэй илэрхийлэх эрхтэй: 

бэнэхүү эрхэнд үзэл бодлоо ямар ч
саадгүй баримтлах эрх чөлөө, үэзл
санаа, мэдээллийг улсын хилийн, д у
заагаар үл хязгаарлан аливаа арга
замаар эрж сурвалжлах, хүлээж авах, 
түгээн дэлгэрүүлэх эрх чөлөө багтана”түгээн дэлгэрүүлэх эрх чөлөө багтана



Олон улсын эрх зүйн акт

Èðãýíèé áîëîí Óëñ òºðèéí Ýðõèéí òóõàé Îëîí

Олон улсын эрх зүйн акт

Èðãýíèé áîëîí Óëñ òºðèéí Ýðõèéí òóõàé Îëîí
Óëñûí Ïàêò, 19-р зүйл, 1974

1. Хүн бүр үзэл бодлоо ямарч хорио саадгүй
баримтлах эрхтэй

2 Х б б й й2. Хүн бүр санаа 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 эхүл өөрийн
сонгосон бусад аргаар эрж хайх, хүлээн авах,сонгосон бусад аргаар эрж хайх, хүлээн авах, 
түгээх эрх чөлөө багтана



Хэвлэлийн эрх чөлөөний тухай хуульХэвлэлийн эрх чөлөөний тухай хууль

ÎÍÌÕ é

Хэвлэлийн эрх чөлөөний тухай хууль, 
1998

Хэвлэлийн эрх чөлөөний тухай хууль, 
1998

• ÎÍÌÕ íèéòýëæ, íýâòð¿¿ëñýí
ç¿éëèéíõýý òºëºº õàðèóöëàãà õ¿ëýýíý

• Àëèâàà õýëáýðèéí õÿíàëòûã
õîðèãëîíî

• Òºð ÎÍÌÕ ºìчëºõã¿é

• ÓÈÕ õýâëýëèéí ýðõ чºëººãÓÈÕ õýâëýëèéí ýðõ чºëººã 
õÿçãààðëàñàí õóóëü ãàðãàõã¿é



Îëîí íèéòèéí ðàäèî òåëåâèçèéí òóõàé õóóëüÎëîí íèéòèéí ðàäèî òåëåâèçèéí òóõàé õóóëü

Өìч удирдлага санхүүжилт хяналт

Îëîí íèéòèéí ðàäèî, òåëåâèçèéí òóõàé õóóëü
2005

Îëîí íèéòèéí ðàäèî, òåëåâèçèéí òóõàé õóóëü
2005

Өìч, удирдлага, санхүүжилт, хяналт
Ðåäàêöèéí õàðààò áóñ áàéäàë

È éÈðãýíèé õàðèó ºãºõ ýðõ

ªºðèéí çоõèöóóëàëòûí ìåõàíèçì

Ñýòã¿¿ëчèéí ìýäýýëýë îëæ àâàõ ýðõ

Ìýäýýëëèéí ýõ ñóðâàëæàà íóóöëàõ ýðõ

Îðîí íóòãèéí ÎÍªÍ-èéã çîõèöóóëàõ
îðîëäëîãî



Ç¿éë 3 1 5

Çàð ñóðòàëчèëãààíû òóõàé õóóëü, 2002Çàð ñóðòàëчèëãààíû òóõàé õóóëü, 2002

Ç¿éë 3.1.5 

“Ìýäýýëýõ õýðýãñýë” ãýæ тåëåâèç, 
ä áðàäèî, õîëáîîíû øóãàì ñ¿ëæýý, 

êîìüïþòåðèéí ñ¿ëæýý, òóñãàé
á á äïðîãðàìì, õýâëýë áîëîí áóñàä àðãà

õýðýãññýë” ãýñýí óòãààð îéëãîíî. 



• Ðàäèî äîëãèîíû òóõàé õóóëü 1999

Холбогдох хуулиудХолбогдох хуулиуд

• Ðàäèî äîëãèîíû òóõàé õóóëü,1999  
• Õàðèëöàà, õîëáîîíû òóõàé õóóëü, 2001
• Улсын бүртгэлийн тухай хууль, 2009у уу
• Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай
хууль, 2003

• Аж ахуйн нэгжийн тусгай зөвшөөрлийн тухай• Аж ахуйн нэгжийн тусгай зөвшөөрлийн тухай
хууль

• Á¿õ øàòíû ñîíãóóëèéí òóõàé õóóëü, 
С й б й йСонгуулийн төв байгууллагын тухай хууль

• Áóñàä õóóëü (Ñàäàð сàìóóí ÿâäàëòàé òýìöýõ
òóõàé õóóëü ãýõ ìýòó óó



• Õýâëýë ìýäýýëëèéí ýðõ чºëººíèé òóõàé

Хуульчилсан актХуульчилсан акт

• Õýâëýë ìýäýýëëèéí ýðõ чºëººíèé òóõàé
õóóëèéã õýðýãæ¿¿ëýõ çàðèì àðãà
õýìæýýíèé òóõàé " ÓÈÕ-ûí òîãòîîëõýìæýýíèé òóõàé   ÓÈÕ ûí òîãòîîë
¹103, 1998.8.28

• Дээд шүүхийн тайлбар: Эрүүгийн хууль, Д үү р рүү уу
139, 110,111

• Долгион, харилцааны холбооны тухай
хуультай холбоотой 17 дүрэм, журам

• Áóñàä: тогтоол, тушаал, захирамж г.м



Зөөлөн хэм хэмжээЗӨӨЛӨН ХЭМ ХЭМЖЭЭЗӨӨЛӨН ХЭМ ХЭМЖЭЭ

Ìýäýýëëèéí ýðõ чºëºº íü õ¿íèé
ÿçãóóð ýðõ áºãººä…Í¯Á-ààñ
ýðõýìëýäýã õ¿íèé áóñàä ýðõèéí
¿íäñýí õýìæ¿¿ð ìºí

Í¯Á-ûí Åðºíõèé àññåìáëåéí
àíõäóãààð чóóëãà óóëçàëòûí 59-ðàíõäóãààð чóóëãà óóëçàëòûí 59 ð 
òîãòîîëîîñ



Зөөлөн хэмжээ
“Ч á ” “

ЗӨӨЛӨН ХЭМ ХЭМЖЭЭЗӨӨЛӨН ХЭМ ХЭМЖЭЭ

• “Чºëººò õýâëýë áîë чºëººò àðä èðãýä ìºí” “, 
Чөлөөт хэвлэлийн харти, 1987 

• “Õýâëýëèéí ýðõ чºëºº ãýæ õºíäëºíãèéí íºëºº, ð ä ,
äàðàìò øàõàëòààñ àíãèä áàéõûã õýëíý”-
Ардчилсан хэвлэл мэдээллийн соёлын тунхаг, 
ÎУСХ

• Хараат бус хэвлэл гэж засгийн газар, улс төр, 
эдийн засгийн хяналт, мөн материал, 
үйлдвэрлэл, түгээлтийн дэд бүтцээс хараатү д р , ү д д ү ц р
бус байхыг хэлнэ” - Уэндхүекийн зарчим, 
ЮНЕСКО, ОУСХ

• Сэтгүүлчдийн баримтлах зарчим МСНЭ 2005Сэтгүүлчдийн баримтлах зарчим, МСНЭ, 2005



Хэм хэмжээний агуулгаар:
Эрх чөлөөг баталгаажуулсан• Эрх чөлөөг баталгаажуулсан

• Сэтгүүлчийн үйл ажиллагаа 
• Агуулга
• Зарим мэдээлэл нээлттэй байх• Зарим мэдээлэл нээлттэй байх
• Хэрэгслийг зохицуулсан
• Хязгаарласан



Хязгаарлалт: ИБУТЭОУП-19

Б й• Бусдын эрх, нэр төрийг хүндэтгэх
• Үндэсний аюулгүй байдал, д у ү д ,
нийгмийн хэв журам, хүн амын
эрүүл мэнд ёс суртахууныгэрүүл мэнд, ёс суртахууныг
хамгаалах



Бодит байдал-Хязгаарлалт
Үзэл бодлоо илэрхийлэх мэдээллийнҮзэл бодлоо илэрхийлэх, мэдээллийн
эрх чөлөөнд нөлөөлж буй Монголын
улсын хууль тогтоомж, 2001улсын хууль тогтоомж, 2001
– 232 õóóëü
– 91 – хуулийн зүйл заалт
– 51 нь хязгаарлалт

2007 îíы судалгаа
– 360 õóóëь
– 120 буюу 33%- ìýäýýëýë íýýëòòýé áàéõ
– Хязгаарласан хуулийн тоо нэмэгдэж буй



Хязгаарлалт тогтоож буй хуулиуд

Ò é é• Òºðèéí íóóöûí òóõàé õóóëü, 
Òºðèéí íóóöûí æàãñààëòûíð óóö
òóõàé õóóëü

Á é é• Áàéãóóëëàãûí íóóöûí òóõàé
õóóëüóó

• Бусад хууль



Хязгаарлалт
ННэр төр гутаах
• Иргэний хууль, нэр төр, алдар
хүнд, ажил хэргийн нэр хүнд

• Эрүүгийн хууль 110 111• Эрүүгийн хууль, 110,111, 
гүтгэлэг, доромжлол, 2008 онд
нэмэлт өөрчлөлт орсон



Хамгаалалт: 139 дүгээр зүйл /ЭХ/

С йСэтгүүлчийн хуульд
нийцсэн үйл

йажиллагаанд саад хийх

Өөрийн болон бусдын ашигӨөрийн болон бусдын ашиг
сонирхлыг хөндсөн аливаа
мэдээллийг нийтэд тараах, 
эсхүл тараалгахгүй байхын

тулд
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Сэтгүүлч гэж хэн бэ?Сэтгүүлч гэж хэн бэ?

• Бүтэн буюу хагас цагаар

Сэтгүүлч гэж хэн бэ?Сэтгүүлч гэж хэн бэ?

Бүтэн буюу хагас цагаар
сэтгүүл зүйн үйл ажиллагаа
эрхэлж байгаа хүн. эр эл ба аа ү

• Үүнд эзний хөлслөн авсан эрхлэгч, 
ер.редактор, сурвалжлагч, фото

бсурвалжлагч, зураглаач, эх бэлтгэгч, 
найруулагч зэрэг бүгд хамаарна.

/ОУСХ//ОУСХ/
Мэдээ, мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, 

нийтлэх, нэвтрүүлэх үйл ажиллагаагнийтлэх, нэвтрүүлэх үйл ажиллагааг
сэтгүүл зүйн үйл ажиллагаа гэнэ.
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“сэтгүүлчийн хуульд нийцсэнүү уу
мэргэжлийн үйл ажиллагаа…” 

Ү б б• Үндсэн хууль болон бусад хуулиар
хамгаалагдсан төр, байгууллага, хувь

й й б й бхүний нууцтай холбоотойгоос бусад
мэдээллийг хайх, хүлээн авах, 

б йцуглуулах, боловсруулах, нийтлэх
ажиллагааг хэлнэ. /УДШ/



• “…саад хийсэн…” гэдэгт сэтгүүлчээс хуульд нийцсэн
мэргэжлийн үйл ажиллагаагаа явуулах боломжгүймэргэжлийн үйл ажиллагаагаа явуулах боломжгүй
байдалд хүргэсэн, эсхүл үндэслэл бүхий
шалтгаангүйгээр хүндрэл учруулсан аливаа үйлдэл, 
эс үйлдэхүйг ойлгоно. 
Энэ нь сэтгүүлчийн үйл ажиллагааг хууль бусаар
хязгаарлах, зогсоох, хяналт тогтоох, мэдээлэл олохр , , , д
боломжийг хаах, олсон мэдээллийг хууль бусаар
хурааж авах, устгах, өөрт нь болон ойр дотны
хүмүүст хүч хэрэглэх нэр төр алдар хүндийг ньхүмүүст хүч хэрэглэх, нэр төр, алдар хүндийг нь
гутаасан мэдээ баримт тараах буюу эд хөрөнгийг нь
устгахаар заналхийлэх, албан тушаал бууруулах
б й йбуюу ахиулах амлалт өгөх, мэдээллийн хэрэгслийн
үйл ажиллагааг зогсоох буюу хаах зэргээр илэрч
болно. /УДШ/Д



Анхаарал тавьсанд баярлалаа

www globeinter org mnwww.globeinter.org.mn

Утас: 324627, 324764
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