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idıszerő kérdésben

A pártfogó ügyvédek milyen eljárást kövessenek, ha ügyfeleik egyértelmően rosszhiszemően
járnak el a polgári perben?
A pártfogó ügyvéd jogállása a meghatalmazottéval azonos, azzal, hogy meghatalmazását a
kirendelı hatóság határozata pótolja1. A kirendelt ügyvéd köteles az ügyben eljárni, a hatóság
idézésének eleget tenni2, abban az esetben is, ha az ügyfél által indítványozottakkal
szakmailag nem ért egyet. A pártfogó ügyvéd a kirendelés kézhezvételét követıen − ha az ügy
természete lehetıvé teszi − a képviselt személlyel köteles a kapcsolatot felvenni3, a képviselt
személlyel együtt kell mőködnie. Ha a fél a pártfogó ügyvéddel való kapcsolat felvételét
elmulasztja, illetve a pártfogó ügyvéddel nem mőködik együtt, azt a bírósági gyakorlat az
ügyfél mulasztásának minısíti, és a mulasztás jogkövetkezményeit alkalmazza vele szemben4.
Az ügyvédnek a kirendelés keretében is a legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen, a
jogszabályok megtartásával kell eljárnia, tevékenységében köteles mindenkor az ügyvédi
hivatáshoz méltó magatartást tanúsítani5. Az ügyvéd a kirendelés keretei között is köteles
megtartani az eljárás rendjét, és erre az általa képviselt felet is figyelmeztetnie kell6. Az
ügyvédnek a kirendelés keretei között is tájékoztatnia kell az ügyfelét az ügy kimenetének
lehetséges változatairól, az alkalmazandó eljárásokról és a bizonyítékok beszerzésének
szükségességérıl7. Ha a képviselt féllel való együttmőködés ebben a szellemben lehetetlen,
az ügyvéd a kirendelés alóli felmentését kérheti8.
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