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   የሰ/መ/ቁ. 63231 

 ግንቦት 6 ቀን 2004 ዓ.ም. 

ዲኞች፡-  ተሻገር ገ/ስሊሴ 

        አሌማዉ ወላ 

         ዓሉ መሏመዴ 

       ነጋ ደፉሣ 

        አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡-  የኢትዪጵ ኤላክትሪክ ኃይሌ ኮርፕሬሽን - ነ/ፇጅ ተስፊዬ ኬርጋ ቀረበ 

ተጠሪ፡-  አቶ ወሌዯ ሚካኤሌ ሻንቆ - የቀረበ የሇም 

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇዉ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ    ር   ዴ 

ጉዲዩ የካሳ ክፌያ ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን የተጀመረዉ በዯቡብ ብሓ/ብሓ/ህዝቦች 
ብሓ/ክሌሊዊ  መንግስት በሀዴያ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በተጠሪ ከሳሽነት ነዉ፡፡ የካሳ ክፌያ 
ክሱን የተመሇከተዉ ይሄዉ ፌርዴ ቤት የግራቀኙን ክርክር እና ማስረጃ በመስማት አመሌካች 
በዘረጋዉ የኤላክትሪክ መስመር ሊይ እሳት በመፇጠሩ ምክንያት በተከሰተ አዯጋ በተጠሪ የተሇያዩ 
የሰዉነት ክፌልች ሊይ ጉዲት የዯረሰ ስሇመሆኑ፣በዚህም ጉዲት ምክንያት የቀኝ እጁ 
ያሇመንቀሳቀስ ችግር፣የቀኝ ቀሇበት ጣት እና ትንሽ ጣት መቆረጥ፣የቀኝ መካከሇኛ 
ጣት፣አመሌካች ጣት እና የትሌቁ ጣት መዴረቅ እና ከአገሌግልት ዉጪ መሆን፣የቀኝ እግር 5ኛ 
ጣት መቆረጥ እና ስቃይ ዯርሷሌ፤ በተጠሪ ሊይ 63% ከፉሌ አቋም የአካሌ ጉዲት በመዴረሱ 
እንዯዴሮዉ የማስተማር ስራዉን ማከናወን ባሇመቻለ፣ ስራዉን በአግባቡ በሚያከናዉንበት ወቅት 
የወር ጥቅሌ ዯመወዙ ብር 1,692.00 /አንዴ ሺህ ስዴስት መቶ ዘጠና ሁሇት/ ሁኖ ከዚህ ዉስጥ 
በእጅ የሚዯርሰዉ 1,403.42 ብር /አንዴ ሺህ አራት መቶ ሶስት ብር ከአርባ ሁሇት ሳንቲም/ 
በመሆኑ እስከ ጡረታ መዉጫ ዕዴሜ ታስቦ፣ የተሇያዩ ወጪና ኪሳራ እንዯዚሁም የሞራሌ ካሳን 
ጨምሮ ባጠቃሊይ 139,228.26 /አንዴ መቶ ሰሊሳ ዘጠኝ ሺህ ሁሇት መቶ ሃያ ስምንት ሺህ 
ከሃያ ስዴስት ሳንቲም/ አመሌካች ዴርጅት እንዱከፌሇዉ በማሇት ዉሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች 
በዚህ ዉሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኙን ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ያቀረበ ሲሆን ፌርዴ ቤቱ 
የቀረበሇትን ቅሬታ በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ.337 መሰረት ሰርዞታሌ፡፡ 

አሁን የቀረበዉ ቅሬታ በዚህ ዉሳኔ ቅር በመሰኘት ሲሆን አመሌካች በቀን 07-4-2003 ዓ.ም 
በተጻፇ አቤቱታ ሊይ መሰረታዊ የህግ ስህተት ተፇጽሞባቸዋሌ ያሊቸዉን ነጥቦች ያነሳ ሲሆን 
ፌሬ-ሃሳቡ፡- አመሌካች ኃሊፉ ሉሆን በማይችሌበት በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ከ2124 እስከ 2136 ዴረስ 
በተዘረዘሩት በላሊ ሰዉ ጥፊት የጉዲት ካሳ እንዱከፌሌ መዯረግ የላሇበት በመሆኑ፣አዯጋዉ 
ሉፇጠር የቻሇዉ የከሳሽ ጎረቤት አቶ ማቴዎስ የቴላቪዥን አንቴና የሰቀለበት የባህር ዛፌ 
እንጨት ከላሉቱ በግምት 9፡15 ሊይ በነፊስ ኃይሌ ተገፌትሮ በአከባቢዉ ከሚገኘዉ የኤላክትርክ 
መስመር ሊይ ሲወዴቅበት ቴላቪዥኑ ከፌተኛ ዴምጽ ሉያሰማ መቻለ፣ይሄዉ ጎረቤታቸዉ 
ቤታቸዉ ውስጥ በከፌተኛ ብርሃን ሲሞሊ አይተዉ የዴረሱሌኝ ዴምጽ ማሰማቱ፣ተጠሪም በዚህን 
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ወቅት ዯርሰዉ መስመሩን ሇማሊቀቅ ሲሞክሩ የዯረሰባቸዉ በመሆኑ ብቻ አመሌካች 
በፌትሏብሓር ህግ ቁ.2069 መሰረት ኃሊፉነት አሇበት ሉባሌ የማይገባ በመሆኑ የበታች ፌርዴ 
ቤቶች ኃሊፉነት አሇበት በማሇት የሰጡት ዉሳኔ አግባብነት የላሇዉና መሰረታዊ የህግ ስህተት 
የተፇጸመበት ነዉ፡፡ ላሊዉ የክሌለ የከፌተኛ ፌርዴ ቤት ተጠሪ ክስ ሲያቀርብ በየወሩ ያገኝ 
የነበረዉ ዯመወዝ በቀሇብ መሌክ እንዲይቋረጥበት ዕዴሜዉ 70 ዓመት እስኪሞሊቸዉ እንዱከፇሌ 
ሆኖ እያሇ  በዯረሰዉ ጉዲት መጠን ካሳ እንዱከፌሌ ውሳኔ መስጠቱ እና ይሰሩበት የነበረዉ 
መስሪያ ቤት የጡረታ መብታቸዉን እንዱጠብቅ ዉሳኔ መስጠቱ አግባብነት የላሇዉ በመሆኑ 
እንዱታረምሌኝ የሚሌ ነዉ፡፡ 

የቀረበዉ ቅሬታ ተመርምሮ በዚህ ጉዲይ አመሌካች በፌትሏብሓር ህግ ቁ.2069 መሰረት በተጠሪ 
ሊይ ሇዯረሰዉ ጉዲት ኃሊፉነት አሇበት በማሇት በበታች ፌርዴ ቤቶች የመወሰኑን አግባብነት 
ሇመመርመር በሚሌ ጉዲዩ ሇሰበር ሰሚ ችልት ያስቀርባሌ ተብል ጭብጥ ተይዞ ተጠሪ በጉዲዩ 
ሊይ መሌስ እንዱሰጥበት ታዞ ቀርቦ መሌሱን አቅርቧሌ፡፡ ተጠሪ የሰጠዉ የመሌስ ፌሬ-ሃሳብ፡- 
የቀረበዉ ቅሬታ መሰረታዊ የህግ ስህተት ስሇመኖሩ የሚያመሊክት አይዯሇም፣ አመሌካች ላሊ 
ሰዉ ባጠፊዉ ጥፊት ኃሊፉ ሉሆን አይገባዉም ሇሚሇዉ ቅሬታ አመሌካች በበታች ፌርዴ ቤት 
ጥፊተኛ የተባሇዉ አመሌካች በዘረጋዉ የኤላክትሪክ መስመር ምክንያት ጉዲት በመዴረሱ በዚህ 
ሁኔታ ዉስጥ ዯግሞ ምንም ዓይነት ጥፊት ባይኖርም በሰራዉ አዯገኛ ስራ ምክንያት 
በፌትሏብሓር ህግ ቁ.2069 መሰረት ኃሊፉነት ስሊሇበት በመሆኑ፣ የካሳ መጠኑን በተመሇከተም 
የተፇጸመ መሰረታዊ የህግ ስህተት ባሇመኖሩ ምክንያት የቀረበዉ ቅሬታ ተቀባይነት የሇዉም 
የሚሌ ነዉ፡፡ አመሌካች ባቀረበዉ የመሌስ መሌስ ቅሬታዉን በማጠናከር ተከራክሯሌ፡፡ 

በግራቀኙ መካከሌ የተዯረገዉ የክርክር ሂዯት አጠር አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተመሇከተው 
ሲሆን ችልቱም የተነሱትን ክርክሮች፣ ከተያዘው ጭብጥ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች 
ጋር በማገናዘብ መርምሯሌ፡፡ እንዯመረመረውም በቅዴሚያ እሌባት ማግኘት ያሇበት ነጥብ 
የበታች ፌ/ቤቶች በቀረበው ክስ ሊይ ተገቢውን ማጣራት በማዴረግ የኃሊፉነት እና የካሳ መጠን 
ውሳኔ የሰጡበት ስሇመሆኑ ወይም አሇመሆኑ መመሌከት ተገቢ ይሆናሌ፡፡ 

በእርግጥ በፌትሏብሓር ህግ ቁ. 2027 ስር ከውሌ ውጭ ኃሊፉነት የሚመጡበትን አግባቦች 
የሚያመሇክት ሲሆን በተሇይ የዚህ ዴንጋጌ ንኡስ ቁጥር ሁሇት ስር አንዴ ሰው በህጉ ሊይ 
እንዯተመሇከተው በላሊ ሰው ሊይ ጉዲት ሉያዯርስ የሚችሌ ስራ ከሰራ ወይም በእጁ የያዘው ነገር 
በላሊው ሰው ሊይ ጉዲት ካዯረሰ ኃሊፉ እንዯሚሆን ያመሊክታሌ፡፡ በላሊ በኩሌ አንዴ ሰው 
ኃሊፉነት ሉመጣበት የሚችሇው ጥፊትን መሰረት አዴርጏ ስሇመሆኑ ከፌትሏብሓር ህግ ቁ. 
2028 እና ተከታዮቹ እንዯዚሁም ጥፊት ሳይኖርበት ኃሊፉነት ሉመጣበት እንዯሚችሌ 
ከፌትሏብሓር ህግ ቁ.2066 እና ተከታዮቹ ዴንጋጌዎች መገንዘብ የሚቻሌ ከመሆኑም በሊይ 
እንዯየ ኃሊፉነቱ ዓይነት መሟሊት ያሇባቸውን ነጥቦች በዝርዝር ያስቀምጣሌ፡፡ 

ወዯ ተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ አመሌካች አጥብቆ የሚከራከረው የኤላክትሪክ መስመሩ በራሱ 
ጉዲት አዴርሶ ሳይሆን የጎረቤት የቴላቪዥን አንቴና በተዘረጋው የኤላክትሪክ መስመር ሊይ 
በመውዯቁ እና ከፌተኛ ዴምጽ በዚህ ምክንያት በመፇጠሩ ጎረቤቶቹ የዴረሱሌኝ ዴምጽ 
በማሰማታቸው አመሌካች ሇእነዚሁ ጎረቤቶች እርዲታ ሇማዴረግ ሲሄዴ ሇክሱ ምክንያት የሆነው 
ጉዲት የዯረሰበት ስሇመሆኑ ነው፡፡ የበታች ፌ/ቤቶች አመሌካች ኃሊፉነት አሇበት ወዯሚሇው 
መዯምዯሚያ የዯረሱት በዯፇናው በፌትሏብሓር ህግ ቁ. 2069 መሰረት አመሌካች አውቆ 
የሰራው ጥፊት ባይኖርም አጥፉ ሳይሆን ኃሊፉነት ያሇበት ስሇመሆኑ በመጥቀስ ነው፡፡ 
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ሆኖም አመሌካች ኃሊፉነት አሇበት ወይስ የሇበትም?፣ ኃሊፉነት አሇበት ከተባሇስ በየትኛው የህግ 
አግባብ እንዯሆነ ዴምዲሜ ከመዯረሱ በፉት ሉጣሩ የሚገባቸው በርካታ ነጥቦች እንዲለ መገንዘብ 
ይቻሊሌ፡፡ መጣራት ካሇባቸው ነጥቦች መካከሌ በተጠሪ ሊይ ጉዲት ሉዯርስ የቻሇው አመሌካች 
እንዯሚሇው የተጠሪ ጎረቤት የቴላቪዥን አንቴና በኤላክትሪክ መስመሩ ሊይ በመውዯቁ ምክንያት 
ነው ወይስ በላሊ ምክንያት?፣ ጉዲቱ ሉዯርስ የቻሇው በምን ዓይነት ሁኔታ እንዯሆነ፣ አመሌካችን 
ጥፊት ሳይኖር ኃሊፉ ሉያዯርጉ የሚችለ አዯገኛ ሁኔታዎችን ስሇመፌጠሩ የሚያመሊክት ነጥብ 
ስሇመኖር ወይም አሇመኖር፣ ወይም ጥፊትን መሰረት ያዯረገ ኃሊፉነት ሉያመጣ የሚችሌ እና 
አመሌካች በስራው ሉያዯርግ የሚገባውን ጥንቃቄ ሳያዯርግ የቀረ ስሇመሆኑ ወይም ስሊሇመሆኑ 
በግራቀኙ ማስረጃ በበታች ፌርዴ ቤቶች መንጠር የነበረባቸው ፌሬ ነገሮች ናቸው፡፡ እነዚህ ፌሬ 
ነገሮች ሳይነጥሩ በዚህ ጉዲይ የበታች ፌ/ቤቶች ወዯ ዴምዲሜ መዴረሳቸው በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ. 
246፣247 እና ተከታዮቹ እንዯዚሁም በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ፣ 259 እና ተከታዮቹ ስር 
የተመሇከቱትን አግባብነት ያሊቸውን ጭብጥ ስሇመያዝ፣ ክስ ስሇመስማት እና ማስረጃን 
ስሇመመርመር በተመሇከተ የተቀመጡትን ዴንጋጌዎች ዓሊማ፣ ይዘት እና መንፇስ ያሊገናዘበ 
መሆኑን መመሌከት ይቻሊሌ፡፡ በመሆኑም የበታች ፌ/ቤቶች አመሌካች ሇዯረሰው ጉዲት ኃሊፉነት 
አሇበት በማሇት የጉዲት ካሳ እንዱከፌሌ ውሳኔ የሰጡት ተገቢው ማጣራት ባሌተዯረገበት ሁኔታ 
በመሆኑ ተቀባይነት ያሇው አካሄዴ ሆኖ አሌተገኘም፡፡ 

ባጠቃሊይ የበታች ፌ/ቤቶች አመሌካች ሇዯረሰው ጉዲት ኃሊፉነት አሇበት በማሇት የኃሊፉነት እና 
የካሳ ክፌያ ውሳኔ መስጠታቸው ተገቢው መጣራት ሳይዯረግበት በመሆኑ አግባብነት የላሇውና 
መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ነው ብሇናሌ፡፡ በመሆኑም ቀጥል የተመሇከተውን ውሳኔ 
ሰጥተናሌ፡፡ 

ዉ   ሳ   ኔ 

1. የዯቡብ ብሓ/ብሓ/ህዝ/ብሓ/ክሌ/መንግስት ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመዝ.ቁ.50846 በቀን 24-03-
2003 ዓ.ም. በዋሇው ችልት እና የሀዴያ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመዝ.ቁ.06278 በቀን 19-2-
2003 ዓ.ም. በዋሇው ችልት የሰጡት ውሳኔ በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ.348/1/ መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. የበታች ፌ/ቤቶች አመሌካች በተጠሪ ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት ኃሊፉነት አሇበት ወዯሚሇው 
መዯምዯሚያ የዯረሱት ተገቢውን ማጣራት ሳያዯርጉ በመሆኑ ተቀባይነት ያሇው አካሄዴ 
አይዯሇም ብሇናሌ፡፡ 

3. የሀዴያ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በፌርዴ ሀተታው በተመሇከተው አግባብ የቀረበውን ክስ በግራ 
ቀኙ ማስረጃ በማጣራት ተገቢውን ውሳኔ እንዱሰጥበት በማሇት ጉዲዩን በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ. 
343/1/ መሰረት መሌሰን ሌከንሇታሌ፡፡ 

4. በዚህ ችልት በተዯረገው ክርክር በግራቀኙ ሇዯረሰው ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ   
ብሇናሌ፡፡ 

        መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡ 

                                የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ት/ዘ 
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