Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний эрх зүйн орчин
Хэвлэл мэдээлэл, үзэд бодлоо илэрхийлэх
эрх чөлөөтэй холбогдох хууль тогтоомж

1998

2011
Мэдээллийн ил
тод байдал ба
мэдээлэл авах
эрхийн тухай хууль

Эрүүгийн хуулиар эх сурвалж,
сэтгүүлчийн аюулгүй байдлыг бүрэн
хамгаалахгүй байна

1992
Монгол Улсын
Үндсэн хууль

Хөнгөн гэмт хэрэг;
Хөөн хэлэлцэх хугацаа: 1 жил
2002

Хэвлэл
мэдээллийн эрх
чөлөөний тухай
хууль

Иргэний хууль

2015

1974
Иргэний болон
улс төрийн
эрхийн тухай
олон улсын
пактын 19-р
зүйл

Эрүүгийн хууль,
Зөрчлийн тухай
хууль

14.2. “Мэдээлэл хайх,
хүлээн авахад саад
учруулах”

14.3. “Үзэл бодлоо
илэрхийлэх, хэвлэн
нийтлэх эрх чөлөөнд
халдах”

450 мян - 2.7 сая
төгрөгөөр торгох

450 мян - 2.7 сая
төгрөгөөр торгох

Сонгуулийн үеэр мэдээлэл олж авах, түгээх
эрхийг Эрүүгийн хуулиар зохисгүйгээр
тайлбарлаж байна

он: гэмт
70 2015-2017
хэргийн улмаас хохирсон

Эрүүгийн хууль

сэтгүүлчийн тоо

Иргэний хууль

12

Зөрчлийн хууль

2017.01-2018.04: Нэр
төр, алдар хүндийг
гутаасан гэх хэрэг

Шийтгэврийн
чанар: 59%

5

Иргэний хуулийн зохицуулалт нь сэтгүүл
зүйн үйл ажиллагааг хязгаарлахад
ашиглагдаж байна
21. Иргэний нэр, нэр төр, алдар хүнд, ажил хэргийн нэр хүндийг
хамгаалах: 12 хэрэг шийдвэрлэснээс 11 нь сэтгүүлчийн эсрэг шийдвэр
байв /2017.01-2018 .04 сар хүртэл/

19

20

10

“Илт худал” гэдгийг
нарийвчилсан
тодорхойлолт байхгүй

“Сонгуулийн үе”
тодорхой заасан
хугацаа байхгүй

2017, 2018 он: Гүтгэх зөрчил:
12 тохиолдол 11 сэтгүүлч

11

Зөрчлийн тухай хууль: Гүтгэх зөрчлийн
талаарх шийтгэврийг шүүхээс хянасан
байдал /2017, 2018/

15

14.8. Cонгуулийн үеэр илт
худал мэдээлэл тараах
/450 мян-5.4 сая төг.
торгох/

13

Шийтгэврийн
чанар: 66%

Нэхэмжлэгч

Нэхэмжилсэн дүн

Маргааны зүйл

33% - улстөрч,
нийтийн албан
хаагч

Нийт 104.7 сая
төгрөг

Нийтийн албан
хаагчдын үйл
ажиллагаанд хяналт
тавихад чиглэсэн
сэтгүүл зүйн бүтээл

Компани, бусад
иргэн

Дунджаар 17.4 сая
төгрөг

Олон нийтийн эрх
ашгийн төлөө асуудал
дэвшүүлсэн сэтгүүл
зүйн бүтээл

4
2
2017

2018

Шийтгэврийг хэвээр үлдээсэн
Шийтгэврийг хүчингүй болгосон

Эх сурвалж: Глоб интернэшнл төв

Legal environment for Media freedom
Freedom of expression and media
related laws
2011

1992
National
Constitution,

Law on Information
transparency and
right to information,

Minor crime;
Statute of limitations: 1 year

1998

2002

Press freedom law,

1974

Criminal law doesn’t fully guarantee
safety of journalists as well as
journalistic sources

Article 19,
ICCPR,

Civil law,

14.2. “Interfere to seek
and receive information”

14.3. “Violating FoE
and press freedom”

2015
Criminal law,

Fine amount: 450K
– 2.7 million MNT

Fine amount: 450K
– 2.7 million MNT

Law on Administrative offence,

The Criminal law is interpreted
inappropriately on right to information
during the Election period,

: Number of
70 2015-2017
journalists who became

Criminal law

victim of crime: 70

Civil law

12

Law on Administrative offence

2017.01-2018.04: Defamation cases: 12 journalists

Quality of resolution:
59%

5

Civil law tends to be used for constraining
press freedom
21. Protecting individual’s reputation, dignity and business reputation: 11
of the 12 cases has been ruled against journalists /2017.01-2018 .04/

19

20

10

“apparent fake” is not
defined in the law

“Election period” is
not defined in the law

2017, 2018 он: Libel offence:
12 cases - 11 journalists

11

Law on Administrative offence:
Court resolutions on Libel offence cases
/2017, 2018/

15

14.8. Disseminate apparent
fake information during
Election period
/Imposing fine: 450K-5.4
million MNT/

Quality of resolution:
66%

13

Complainant

Claiming amount

Dispute

33% - politicians,
public officials

Total 104.7 million
MNT

Journalistic works that
oversee public officials
activities

Entities, others

Average 17.4
million MNT

Journalistic work that
raised questions for
pubic interest

4
2
2017
Kept resolutions

Source: Globe International Center

2018
Repealed resolutions

