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 إن المحكمة العليا

بالنقض الطعن  وعلى عريضةعلى مجموع أوراق ملف الدعوى  وبعد االطالعقانون اإلجراءات المدنية.  بناء على

بعد االستماع إلى السيدة ن. بن عبد اهلل   المحامية العامة في  الرد التي تقدم بها المطعون ضده. وعلى مذكرة

 تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

 المحكمة العليا وعليه فإن

باستبعاد تقرير الخبرة حيث يطلب الطاعن بواسطة محاميه نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة القاضي 

وقدره مته ذالحكم المستأنف أي إلزام الطاعن بتسديد المبلغ المالي المستحق لها في  والمصادقة على

عليها من طرف مؤسسة اتصاالت  دج رغم تقديمه شكوى لالحتجاج على مبلغ الفاتورة والتي لم يرد 603510.33

 ،الحكم استأنفحيث قضت المحكمة بإلزام الطاعن بدفع مبلغ الفاتورة لكنه  الجزائر وبادرت برفع هذه الدعوى.

وفواتير غير  واألشرطة االلكترونيةعاين قصورا من حيث مسك السجالت خبير الذي  فقضى المجلس بتعيين

المضافة غير أن ذلك تم بأثر رجعي خالفا للقانون لكن المجلس أصدر  متطابقة بدعوى رفع الضريبة على القيمة

   فيه.القرار المطعون 

 .وموضوعاالطعن شكال  الثالث: قبول: الغرفة المدنية القسم قررت المحكمة العليا
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 القضاء يكون بدون مقابل.
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