
Pilisi jogi szilánkok
Ügyvéd vagy nem ügyvéd? I. rész

Az ügyvéd feladata sokrétű. Az ügyvédi törvény szerint a szűk értelemben vett, klasszikus
ügyvédi tevékenységek a következők: képviseli ügyfelét, büntető ügyben ellátja a védelmet,
jogi tanácsot ad, szerződést, okiratot szerkeszt, beadványt készít. A büntető ügyek
tevékenységemtől, gyakorlatomtól távol állnak, ezekről nem nyilatkozhatom. A polgári jogi
tárgyú legfontosabb tevékenységei tehát a képviselet, a tanácsadás és az okiratszerkesztés.
Ügyvédhez fordulni a legtöbb esetben nem kötelező. (Kötelező az ügyvéd közreműködése
ingatlanok földhivatali ügyintézése, a cégek cégbírósági eljárása, magasabb bíróságok előtti
ügyekben.) A jogkereső polgár számára ezért a legtöbb esetben szabadon eldönthető kérdés,
hogy forduljon-e ügyével ügyvédhez. Ezt a kérdést több irányból lehet megközelíteni.
Az egyik az értékhatár kérdése. Az ügyvédi tevékenység a jelenlegi társadalmi helyzetében
nem tartozik az olcsó szolgáltatások közé. Bár sok ügyvéd van, és ezen a pályán van verseny,
igazi verseny, mégis – vidékről beszélve, nem a fővárosról – 5000 Ft alatti óradíjat nem
nagyon ismerek. De inkább ennek két-háromszorosát. A különbségek ugyanakkor nagyok
lehetnek. Ha túl olcsónak ígérkezik az ügyvéd eljárása, az külön veszélyeket jelenthet.
Világos, egyértelmű helyzet, hogy olyan kisebb értékű ügyekben, mint mondjuk egy polgári
per 20-50.000 Ft közötti értékre, – pusztán pénzügyi alapon – nem éri meg ügyvédhez fordulni.
Ugyan pernyertesség esetében a bíróság a vesztes felet kötelezi a pernyertes fél költségeinek
megtérítésére, és ez az ügyvédi díjra (vagy annak a bíróság által elfogadható részére) is
vonatkozik, mégis kétséges, hogy ilyen perben sok tízezer, esetleg százezer forintot érdemes-e
az ügyvédnek kifizetni pár tízezer forintos ügyértékű ügy vitele érdekében.
Más kérdés az ilyen ügyben a tanácsadás. Ezt igencsak fontosnak, javasolhatónak tartom.
Ha az ügyvédnek nem a per vitelére adunk megbízást, hanem tanácsát kérjük a per esélyeire
vonatkozóan, vagy a per elindítását követően tanácsát kérjük saját perbeli eljárásunk szakmai
megalapozása, sikerünk biztosítása érdekében, egy-két óra tanácsadás mindenképp megfelelő
és arányos befektetésnek tűnik, s ennek alapján már nagyobb eséllyel vihetjük ügyünket
magunk is. A téma kapcsán felmerülő további kérdésekkel folytatásunkban foglalkozunk.
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