د مدنی قانون د  ١٨٣۵او  ١٨٣۵الف مادو په اساس د افتخاری پالونکو د لگښت تاوان ورکولو په
باب الرښوونپاڼه
په اساسی توگه پالنه يوه مجانی او بی پيسو )افتخاری( وظيفه ده .ليکن د پالونکی په توگه امکان لری ،ھغه
لگښتونه چه په ھغه باندی د دی وظيفی د سرته رسولو او اجرا له کبله مينځ ته راځی ،ورکول کيږی.
 .١د مدنی قانون د  ١٨٣۵الف مادی په اساس د لگښت بيرته ورکولو لپاره پوشال
)ثابته اندازه پيسی(
په اوس وخت کښی د مدنی قانون د  ١٨٣۵الف مادی په اساس د ھر کال د پوشال اندازه  ٣٩٩،٠٠اويرو ده .د
دی مقدار پيسو د اجرا او غوښتلو لپاره مسئولی آبتدائيه محکمی )د فاميلی چارو يا پالنی چارو محکمی( ته د
رسيدونو وړاندی کولو او ښودلو ضرورت وجود نلرۍ.
د لگښت تاوان په لومړی ځل د پالونکی په توگه د مقرريدلو څخه يو کال وروسته بيرته ورکول کيږی .تاسو ته
يادونه کيږی چه ستاسو د لگښت تاوان درکولو د ادعا او غوښتنی حق باطل او ختمبږی که چيری تاسو ھر ځل د
ورپسی کال د مارچ د  ٣١نيټی پوری غوښتنه ونکړۍ .دا د حق غوښتلو دعوا د ختم مھلت دی يعنی چه ددی
وخت او مھلت تيريدلو څخه وروسته د خپل حق ادعا نشۍ کولی.
مثال:
د پالنی کال په  ٢٠٠٩/٠٨/١۵نيټه پای ته رسيږی .په دی صورت کښی تاسو د  ٢٠١٠/٠٣/٣١نيټی پوری د
لگښت تاوان درکولو ِغوښتنه کولی شۍ.
د غوښتنليک فورمه د غوښتنی په اساس السته راوړلی شۍ .په غيری رسمی توگه د غوښتنی کول ھم امکان
لری.
 .٢د مدنی قانون د  ١٨٣۵مادی په اساس د لگښت بيرته ورکول
که چيری ستاسو لگښت مقدار د  ٣٩٩اويرو څخه زيات شی نو پدی صورت کښی بايد ھغه په مفصله توگه ثبوت
کړی )د کتنی او مالقات ورځ ،د سفر ټيکټونه ،ټيلفونی خبری ،د پوستی ټيکټ رسيدونه او د اخيستونکی
آدرسونه او داسی نور( .په خپل موټر کښی د سفر په صورت کښی د ھر کيلو متر طۍ شوی الری لپاره ٠،٣٠
اويرو لگښت تاوان درکول کيږی.
په بيل او جداگانه ډول د لگښتونو د عوض السته راوړلو د ادعا کولو حق ختميږی که چيری تاسو د لگښت کولو
څخه وروسته د  ١۵مياشتو مھلت په دننه کښی د مربوط کس يا د آبتدائيه محکمی )د فاميلی چارو يا پالنی چارو
محکمی( مسئولی څانگی څخه غوښتنه ونکړۍ.
 .٣د انتخاب حق
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يوازی يو انتخاب کولی شی ،يعنی يا پوشال بيله ځانگړو او جداگانه ثبوتونو او يا د لگښتونو جبران او بيرته
اخيستلو غوښتنه کولی شۍ .ارزانه الترناتيو )ډول( انتخاب کړۍ .انتخاب حتمی دی.
 .۴د لگښت عوض السته راوړلو کړنالره
که چيری مربوط کس بيوزلی او غريب وی او يا د ھغه جاری عايد د ټولنيزو مرستو معيار څخه کم وی او
ھمدارنگه د خپل ضرورت او نفقی څخه زياته ساتل شوی دارائی ونلری  ،په دی صورت کښی بيا د يوه
غوښتنليک )عريضی( په اساس تاسو ته د ستاسو د لگښت عوض د دولت )آيالت( خزانی څخه درکول کيږی.
د معمول سره سم د خوندی او ساتل شوی شتمنی اندازه  ۵٠٠٠اويرو ده.
که چيری مربوط کس په کافی اندازه عايد او يا شتمنی ولری ،پدی صورت کښی بيا کولی شۍ د خپل لگښت
عوض ،د لگښت څخه وروسته سمدستی د ثبوتو سره يو ځای ) پاس  ٢شميره( بيله غوښتنی د مربوط کس د
شتمنۍ څخه بيرته واخلۍ .که چيری تاسو د خپل لگښت د بيرته اخيستلو لپاره د پوشال ډول انتخاب کړی وی
) ،(١پدی صورت کښی کولی شۍ چه د پالنی کال د ختميدلو څخه وروسته نوموړی لگښت د مربوط کس د

شتمنی څخه واخلۍ .د ھغوی امتحان او کنټرول وروسته بيا د حساب او او گزارش په چوکاټ کښی صورت
مومی.
 .۵د مالی ورکولو مسئوليت
د معمول سره سم تاسو مکلف نه ياست چه تاسو ته ستاسو د لگښت دبيرته درکړل شوی پوشال ماليه ورکړی.
البته د عايد ماليه په خاصه توگه ھغه وخت په نظر کښی نيول کيږی چه تاسو د شپږو څخه د زياتو کسانو پالنه
کوۍ او نور عوايد د مثال په ډول د کارمند په توگه عايد السته راوړۍ .مھربانی وکړۍ او د نورو زياتو معلوماتو
لپاره د خپلی ماليی مسئولی اداری ته مراجعه وکړۍ.
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