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    :22السؤال رقم 

من المسؤول عن احتساب مبلغ الخصوم على مرتب العون 

من راتبھ الخالص ؟  %40 ال یتجاوز نسبة أنالذي یجب 

 المحكمة المعنیة؟أم الجھة الخاصمة أمھل المؤجر 

  

  ااب

مدنیة و التجاریة  من مجلة المرافعات ال354 و 353لقد نص الفصالن 
 جمیع األجراء أو الذین  أجرالمبالغ التي یستحقھا بعنوانعلى أن 

یعملون بأي عنوان كان وفي أي مكان لفائدة مستأجر أو عدة 
،  مستأجرین مھما كان مقدار أجرھم ونوعھ وصبغة عقدھم ونوعھ

قابلة للعقلة واإلحالة إلى حد الجزء العشرین من القسط الذي یقل عن 
مائة دینار في العام أو یساویھا وإلى حد العشر من القسط الذي یفوق ثالث

الثالثمائة دینار ویقل عن الستمائة دینار أو یساویھا وإلى حد الخمس من 
القسط الذي یفوق ستمائة دینار ویقل عن تسعمائة دینار أو یساویھا وإلى حد 

ئتي دینار أو الربع من القسط الذي یفوق تسعمائة دینار ویقل عن ألف وما
عن                              یساویھا وإلى حد الثلث من القسط الذي یفوق ألفا ومائتي دینار ویقل 

ألف وخمسمائة دینار أو یساویھا وإلى حد الثلثین من القسط الذي یفوق ألفا 
وخمسمائة دینار ویقل عن الثالثة آالف دینار أو یساویھا وبدون تحدید من 

ویجب أال یراعي في حساب المقدار . ي یفوق الثالثة آالف دینارالقسط الذ
الواجب خصمھ نفس األجر فقط بل جمیع زوائده عدا المنح التي یصرح 

القانون بعدم قابلیتھا للعقلة والمبالغ المعطاة بعنوان ترجیع مصاریف 
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  . صرفھا العامل والمنح واإلعانات العائلیة
ة وقوع اإلحالة أو العقلة للوفاء في صورأنھ  355الفصل و قد أضاف 

بدیون النفقة الواجبة بمقتضى القانون فإن مقدار النفقة الجاري یؤخذ برمتھ 
قابل للعقلة من األجر والقسط ال. عند حلولھ من قسط األجر غیر القابل للعقلة

المذكور یمكن عقلتھ زیادة على ذلك عند االقتضاء إما لضامن المتأخر من 
  .النفقة والمصاریف وإما لفائدة الدائنین االعتیادیین العاقلین أو المحال لھم

بمقتضى تصریح یقوم بھ المحیل بنفسھ  إال اإلحالةتتم علما أنھ ال یمكن أن 
 الذي یسلم لھ وصال في ذلّك، على أن إعالما لدى كــاتب محكمة الناحیة

إلى   ساعة من طرف كاتب المحكمة48بذلك التصریح یوجـــھ خــالل 
   ).المحاسب العمومي (المؤجر أو إلى المكلــف بالدفع 

و الذي تم إقراره من  خصم القسط المتفق علیھ تتولى اإلدارةفي ھذه الحالة 
 بناء على اإلعالم المذكور أعاله مباشرة من األجرطرف قاضي الناحیة، 

  .دون سواه 
أنھ إذا عطلت اإلحالة بفعل عقلة أو عدة عقل توقیفیة سابقة فإن  ھذا مع العلم

تدفع  ال تسلم مباشرة للمحال لھ كیفما ذكر آنفا بل المبالغ المخصومة
   .لصندوق الودائع واألمانات بالخزینة العامة للبالد التونسیة

تتم بمقتضى إذن صادر عن حاكم الناحیة بعد قیامھ  فھي عقلة األجورأما 
 بصدور المؤجر ویقع إعالم جیر وصاحب الدین،بمحاولة صلحیة بین األ

 ساعة فیقوم ھذا اإلعالم 48قرار العقلة من قبل كاتب المحكمة في ظرف 
   .مقام العقلة

ساط في ھذه الحالة كذلك یتولى المحاسب خصم المبلغ الوارد بالعقلة على أق
 المذكور لكن ال تدفع األقساط المخصومة مباشرة 354 للفصل مراعاة

للطرف العاقل بل تدفع وجوبا إلى صندوق الودائع واألمانات بالخزینة 
  . العامة التي تتولى تعریف المحكمة بوقوع الدفع

  
  لمزید التوسع یراجع في ھذا الشأن الباب الخامس من 

  یةمجلة المرافعات المدنیة و التجار

  


