БАЙГУУЛЛАГЫН ТУХАЙ
Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны харьяа Хууль зүйн туслалцааны төв нь
Монгол Улсын Үндсэн хуулиар олгосон хүн бүр хууль шүүхийн өмнө эрх тэгш байж,
эрх, эрх чөлөө нь зөрчигдсөн гэж үзвэл хууль зүйн туслалцаа авах, адил тэгш
боломжоор хангагдах төрөөс төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид хууль зүйн
туслалцаа авах эрхийг хангах чиг үүрэг бүхий төрийн байгууллага юм.

Төрөөс хууль зүйн үйлчилгээний чанар, хүртээмж, үр нөлөөг сайжруулах
зорилгоор Засгийн газрын 2006 оны 263 дугаар тогтоолоор “Төлбөрийн чадваргүй
иргэнд хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх Үндэсний хөтөлбөр”-ийг баталсан.
“Төлбөрийн чадваргүй иргэнд хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх үндэсний
хөтөлбөр”-т 7 зорилтыг дэвшүүлж, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхдээ эдийн засаг,
нийгмийн хөгжлийн талаар төрөөс баримтлах бодлого, үйл ажиллагаатай нягт
уялдуулах, төрийн болон төрийн бус байгууллага, хуулийн сургууль, Монголын
өмгөөлөгчдийн холбоог идэвхтэй оролцуулах, тэдгээрийн үйл ажиллагааны уялдаа
холбоог хангах, санхүүгийн эх үүсвэрийг хүртээмжтэй, үр ашигтайгаар хуваарилах
зарчмыг баримтлан ажилласан.
Төрөөс хууль зүйн үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор 2008 онд
Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр хамтран “Хууль зүйн
үйлчилгээний хүртээмж ба хүний эрх” төслийг хэрэгжүүлж аймаг, сум, дүүргийн Засаг
даргын Тамгын газартай хамтран “Эрх зүйн туслалцааны төв”-ийг бүх аймаг, дүүрэг

болон хүн амын нягтаршил ихтэй зарим суманд байгуулан өнөөгийн Хууль зүйн
туслалцааны төвийн үндэс суурийг тавьсан.
Уг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн туршлага, хүний нөөц, материаллаг баазад
түшиглэн төлбөрийн чадваргүй иргэнд үнэ төлбөргүй хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх
ажлын эрх зүйн орчныг бүрдүүлж Монгол Улсын Их Хурлаар 2013 оны 07 дугаар
сарын 05-ны өдөр Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид үзүүлэх хууль зүйн
туслалцааны тухай хуулийг баталснаар Хууль зүйн туслалцааны төв байгуулагдаж,
одоогоор улсын хэмжээнд ажлын албан болон 21 аймаг, нийслэлийн 8 дүүрэг, хүн ам
ихээр төвлөрсөн 2 суманд нийт 31 салбарын 72 албан хаагчтайгаар үйл
ажиллагаагаа явуулж байна.
Хууль зүйн туслалцааны төв нь Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид үзүүлэх
хууль зүйн туслалцааны тухай хуульд зааснаар өрхийн мэдээллийн нэгдсэн санд
орсон, амьжиргааны түвшин нь тухайн үеийн ядуурлын шугамаас доогуур өрхийн
гишүүн, нэгдсэн санд бүртгэлгүй боловч ядуурлын шугамаас доогуур орлоготой
болохоо тодорхойлсон хүн, “Хүүхэд хамгааллын тухай хууль”-ийн 4 дүгээр зүйлийн
4.1.1-д заасан эрсдэлт нөхцөлд байгаа хүүхдэд үнэ төлбөргүй өмгөөллийн үйлчилгээ
болон хууль зүйн зөвлөгөө өгөх үндсэн чиг үүргийг байгуулагдсанаас хойш
амжилттай зохион байгуулан ажиллаж байна.
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