بسمه تعالی
قوانین سامانه
برای وکال

 -1درگاه "خانه فوریت های حقوقی" در راستای حل و فصل مشکالت حقوقی زمینه تعامل و ارتباط وکیل با موکل را فراهم می
نماید.لذا نقش این پایگاه تنها تسهیل کننده روند پیشبرد سالم و موثر حقوقی پرونده هاست و مسئولیتی در قبال چگونگی
عملکرد طرفین و نحوه انجام تعهدات ندارد.
 -۲مسئولیت و راهبرد شناخت موکل،تشخیص صحت و درستی اطالعات و مستندات ارائه شده،احراز با اساس بودن و پیشبرد
دعوی و واهی نبودن آن،تشخیص موضوع خواسته و مبنای دعوی،ممیزی مدارک و مستندات و تطابق آن با خواسته و ادعای
متقاضی و در نهایت سنجش وزن اثباتی دالئل تماما و کامال بعهده و متوجه وکیل منتخب است و این پایگاه نقش و مسئولیتی
در این راستا ندارد.
 -۳تعامل و توافق با متقاضی و تحقق شرایط قرارداد وکالت از جمله تعیین و پرداخت و نحوه پرداخت حق الوکاله بر اساس
شرایط پرونده،پارامترهای موثر در دعوی از جمله تخصص و توانایی وکیل و موارد دیگر متغیر بوده و کامال تابع تعرفه و یا عرف
وکالت و توافق و قرارداد خصوصی بین طرفین است .همچنین انجام تعهدات موکل از جمله پرداخت حق الوکاله بعهده خود وی
و تابع توافق و شرایط قرارداد خصوصی طرفین است .نیز تشخیص اصالت و درستی اطالعات و مستندات و سنجش بار اثباتی
دالئل و مسئولیت های قانونی آن بعهده وکیل منتخب بوده که این پایگاه نفع،دخالت،نظارت و مسئولیتی در قبال موارد فوق
ندارد.

-۴اینجانب راستی و درستی را در ارائه اطالعات و مشخصات،تخصص و توانائی های خود پیشه کرده،آنچه در قبول و پیشبرد
پرونده موثر است در اختیار متقاضیان این درگاه قرار می دهم.

-۵اینجانب با آگاهی کامل از شرایط و موجبات این درگاه و با اطالع و اشراف و پایبندی بر قوانین،قواعد و موازین و نظامات حرفه
وکالت و با رعایت قوانین و مقررات وکالت نسبت به پاسخگویی و مسئولیت حرفه ای در تعامل با متقاضیانی که از این پایگاه
معرفی می شوند،رفتار کرده و مسئولیت قانونی هر نوع تخطی و تخلف از نظامات حاکم در ارتباط با موکلین،مراجع قضائی یا
شبه قضائی و طرف های دعوی را شخصا می پذیرم.

