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ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- አቶ ትዕዛዝ ኮሬ አሌቀረቡም፡፡
ተጠሪ፡- የኢትዮጵያ ኤላትሪክ ኃይሌ ኮርፕሬሽን ነገረ ፇጅ አቶ ገብረ መዴህን ባህታ
ቀረቡ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ

ር

ዴ

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት
ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ
እንዱታረምሌኝ በማሇት ያቀረቡትን አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ጉዲዩ በንብረት ሊይ ሇዯረሰ
ጉዲት በኃሊፉነት ስሇመጠየቅና የካሣ ክፌያ ጥያቄን የሚመሇከት ነው፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ያየው
የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አመሌካች ከሳሽ ተጠሪ
ተከካሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡
አመሌካች ተከራይቶ የንግዴ ሥራ የሚያከናወንበት የቦላ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 03/05 ቁጥር
382 በሆነ ቤት የሚያከናውነው ‘’ዮዴ አቢሲኒያ የባህሌ ምግብ አዲራሽ‘’ የሚሌ የንግዴ ስም
የሚጠራ ዴርጅት ሚያዝያ 8 ቀን 2000 ዓ.ም. ከቀኑ ዘጠኝ ሰዓት ተኩሌ ተከሳሹ /ተጠሪ/
ሉቆጣጠረው በሚገባው የኤላትሪክ መስመር ሊይ የተፇጠረው ብሌሽት ባስከተሇው ቃጠል
በንብረቱ ሊይ ውዴመት ዯርሶብኛሌ፡፡ ስሇዚህ ሇጉዲቱ ተከሳሽ ኃሊፉ በመሆኑ ብር 1,024,563.02
/አንዴ ሚሉዮን ሃያ አራት ሺህ አምስት መቶ ስሌሣ ሶስት ብር ከዜሮ ሁሇት ሣንቲም/ ክስ
ከቀረበበት ጊዜ ጀምሮ ከሚታሰብ ወሇዴ ጋር እንዱከፌሌ ይወሰንሌኝ በማሇት ክስ አቅርቧሌ፡፡
ተጠሪ በተከሳሽነት ቀርቦ የእሳት አዯጋው ዯርሶ ንብረቱ ከመውዯሙ በፉት የተበጠሰ ኤላትሪክ
የሇም፡፡ የቃጠልው ምክንያት ኤላትሪክ ስሇመሆኑ የቀረበው ማስረጃ ተቀባይነት ያሇው
አይዯሇም፡፡ መስመሩ ሲዘረጋ የንግዴ ዴርጅቱ አሌነበረም ስሇዚህ በኃሊፉነት ሌጠየቅ አይገባኝም
የሚሌ የፅሐፌ ክርክር አቅርበዋሌ፡፡
የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ግራ ቀኙ የሚከራከሩበትን ጭብጥ ሇመመሥረት እንዱመቸው
የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 241 ንዐስ አንቀጽ 1 በሚዯነግገው መሠረት የግራ ቀኙን
የቃሌ ክርክር አመሌካች ተጠሪ ሊዯረሰው ጉዲት በጥፊት ሊይ የተመሠረተ ኃሊፉነት አሇበት፡፡
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የኤላክትሪክ መስመሩ ተበጥሶ በከሳሽ ዴርጅት ሊይ በማረፈ ምክንያት የእሳት ቃጠል የተነሳ
በመሆኑ ሇዯረሰው ጉዲት ኃሊፉነት አሇበት በማሇት የተከራከሩ ሲሆን ተከሳሽ /ተጠሪ/ በበኩለ
እሳቱ የተነሳው የኤላትሪክ መስመሩ በመበጠሱ ምክንያት አይዯሇም፡፡ የኤላትሪክ መስመሩ
ያሌተበጠሰ በመሆኑ ሇጉዲቱ ኃሊፉነት የሇብንም የሚሇው የመከራከሪያ ነጥባቸው መሆኑን
ሇከፌተኛው ፌርዴ ቤት ጥር 29 ቀን 2001 ዓ.ም ባቀረቡት የቃሌ ክርክር አስመዝግበዋሌ፡፡
አመሌካች /ተከሳሽ/ የእሳት ቃጠልው የተነሳው ተጠሪ /ተከሳሽ/ ከዘረጋው የኤላትሪክ መስመር
መሆኑን ያስረደሌኛሌ የሚሊቸውን የፅሐፌና የሰው ምስክሮች አቅርቧሌ፡፡ ተጠሪም የሰውና
የፅሐፌ ማስረጃ አቅርቧሌ፡፡ ከዚህ በኋሊ የሥር ፌርዴ ቤት ተከሳሽ /ተጠሪ/ ሇጉዲቱ ኃሊፉነት
አሇበት ወይስ የሇበትም? ኃሊፉነት አሇበት ከተባሇ ተከካሸ ሇከሳሽ ምን ያህሌ ካሣ ሉከፌሌ
ይገባሌ? የሚለትን ጭብጦች በመመሥረት፣ ከሳሽ የተከሳሹ ኃሊፉነት በጥፊት ሊይ የተመሰረተ
ነው ብሎሌ፡፡ የከሳሽ የሰነዴ ማስረጃዎች ዴርጅቱ የተቃጠሇው ከሣሽ በዘረጋው የኤላትሪክ
መስመር መሆኑን ያሣያለ፡፡ የከሳሽ የሰው ምስክሮችም ቃጠልም የዯረሰው የኤላትሪክ መስመሩ
ተበጥሶ በቤቱ ቆርቆሮ ሊይ ከወዯቀ በኋሊ በተፇጠረው እሳት መሆኑን አስረዴተዋሌ፡፡ ሆኖም
ከሳሽ ቃጠልው የዯረሰው ተከሳሽ ሆን ብል ወይም በቸሌኝነት በፇፀመው ተግባር መሆኑን
"የማያስረደ" በመሆኑ ተከሳሽ ሇጉዲቱ በኃሊፉነት አይጠየቅም፡፡ ከሳሽ ተከሳሽ ጥፊት የፇፀመ
መሆኑን ስሊሊስረዲ የተከሳሹን ማስረጃ ታዓሚነትና ክብዯት መመርመር አስፇሊጊ አይዯሇም
በማሇት የከሳሽን ክስ ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ሇፋዳራሌ
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ይግባኝ አቅርበዋሌ፡፡ ይግባኝ ሰሚው ችልት የግራ
ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ የሥር ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ አፅንቶታሌ፡፡
አመሌካች የካቲት 10 ቀን 2003 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ የሥር ፌርዴ ቤት የእሳት
ቃጠልው የተነሳው አመሌካች በባሇቤትነት የሚያስተዲዴረው የኤላትሪክ መስመር ተበጥሶ በቤቱ
ጣሪያ ሊይ በማረፈ ምክንያት መሆኑን አመሌካች በማስረጃ እንዲረጋገጠ በውሣኔው ውስጥ
በግሌፅ አስፌሯሌ፡፡ ተጠሪ በባሇቤትነት የያዛቸው የሚያዝባቸውና የሚቆጣጠራቸው የኤላትሪክ
መስመሮች በተሇያዩ ምክንያቶች ተበሊሽተው ወይም ተበጥሰው በላሊው ሰው ህይወትና ንብረት
ሊይ አዯጋ እንዲያዯርሱ ተገቢውን ጥንቃቄ የማዴረግ ኃሊፉነት ያሇበት መሆኑን የተጠሪ
የኤላትሪክ መስመር አዯጋው ከመዴረሱ በፉት ዯርሶበት አመሌካች ሪፕርት አዴርጎ ከተጠገነ
በኋሊ ተጠሪ ያዯረገው ጥገና አስተማማኝ ባሇመሆኑ ምክንያት አዯጋው የዯረሰ መሆኑን
አስረዴቻሇሁ፡፡ ይህም የተጠሪን ቸሌተኝነት የሚያረጋግጥ ሆኖ እያሇ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ
ቤት የተጠሪን ማስረጃ ሣይመዝን ተጠሪ ኃሊፉነት የሇበትም በማሇት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ
የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡
ተጠሪ በበኩለ ሚያዝያ 24 ቀን 2003 ዓ.ም. በተፃፇ መሌስ የሥር ፌርዴ ቤት አመሌካች
ከፕሉስ ያቀረቡትን ማስረጃ ውዴቅ ማዴረጉ ተገቢ ነው፡፡ ተጠሪ የኤላትሪክ መስመሩ ባሇቤት
ስሇሆነ ብቻ ሇዯረሰው ጉዲት በኃሊፉነት ሉጠየቅ አይገባም፡፡ የእሳት ቃጠልው የተነሳው ከተጠሪ
የኤላትሪክ መስመር ሳይሆን በአመሌካች ወጥ ቤት በተነሣ የእሳት ቃጠል ምክንያት ስሇመሆኑ
ተጠሪ ሙያዊ ማስረጃ አቅርቧሌ፡፡ ስሇዚህ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ የሔግ ዴጋፌ የላሇው
በመሆኑ ውዴቅ ሉዯረግ ይገባሌ በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች ግንቦት 19 ቀን 2003
ዓ.ም. የተፃፇ የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡
ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር ግራ ቀኙ በፅሐፌ ያቀረቡት ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን
እኛም የሥር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት ሇዯረሰው ጉዲት ተጠሪ ኃሊፉነት የሇበትም
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በማሇት የሰጡት ውሣኔ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን
መርመረናሌ፡፡ ከሊይ የተያዘውን ጭብጥ ሇመወሰንና የሥር ፌርዴ ቤት አግባብነት ያሊቸውን
የሥነ ሥርዓት ዴንጋጌዎች መሠረት በማዴረግ ተገቢውንና ትክክሇኛውን ጭብጥ የመሠረተና
የግራ ቀኙን ማስረጃ መዝኖ ውሣኔ የሰጠ መሆኑን ሇመረዲት እንዴንችሌ የፋዳራሌ ከፌተኛ
ፌርዴ ቤት የመዝገብ ቁጥር 74139 በትዕዛዝ በማስቀረብ ተመሌክተናሌ፡፡
ከሊይ የተገሇፀውን መሠረታዊ ጭብጥ ተጠሪ የኤላትሪክ የማመንጨት፣ የማስተሊሇፌ፣
የማከፊፇሌና የኤላትሪክ ኃይሌ የመሸጥ ተግባር ሲያከናወን በምን ዓይነት የጥራት ዯረጃ
/quality standard/ ማከናወን አሇበት የሚሇውን ነጥብ ማየቱ ተገቢ ነው፡፡ ማንኛውም ኤላትሪክ
የማመንጨት፣ የማስተሊሇፌ የማከፊፇሌና የመሸጥ ሥራዎችን እንዱሠራ የተፇቀዯሇት ዴርጅት
አዋጅ ቁጥር 86/1989 እና ይህንን አዋጅ ሇማስፇፀም የወጡ ዯንቦችን፣ መመሪያዎችን
እንዱሁም የአካባቢ ጥበቃ በሚመሇከት የወጡ ሔጏችንና በኢትዮጵያ ኤላትሪክ ኤጀንሲ
የተወሰኑትን የጥራት ዯረጃዎች በማክበር ሥራውን ማከናወን እንዲሇበት አዋጅ ቁጥር 86/1989
አንቀፅ 13 ንዐስ አንቀፅ 1 ይዯነግጋሌ፡፡ የኤላትሪክ አቅርቦትን የመስመሮች እና የመሣሪያዎች
ዯህንነት በሚመሇከት አቅርቦት፣ መስመሮችና መሣሪያዎች በተዘረጉበት የአካባቢ ሁኔታዎች
የሚጠበቅባቸውን አገሌግልት መስጠት እንዱችለ በቂ ኃይሌ የመሸከምና የኢንሱላሽን ብቃት
እንዯዚሁም በብሌሽት ወቅት ሉከሰት የሚችሇውን የኤላትሪክ መጠን የመቋቋም ችልታና በቂ
የመካኒካሌ ጥንካሬ ዯረጃ ሉኖራቸውና በሰው፣ በእንስሳት በንብረት ሊይ አዯጋ በማያስከትሌ
ሁኔታ ሉገነቡ፣ ሉገጣጠሙ፣ ሉጠበቁና ሉጠገኑ እንዯሚገባ አዋጅ ቁጥር 86/1989ን ሇማስፇፀም
የሚኒስሮች ምክር ቤት ያወጣው ዯንብ ቁጥር 49/1991 አንቀፅ 35 የሚዯነገግ ሲሆን ማንኛውም
ኤላትሪክ ሇመሥራት ሇማሰራጨትና ሇመሸጥ ፇቃዴ የተሰጠው ዴርጅት ሥራውን ሲያከናውን
የሰውን ሔይወት፣ ንብረትና የአካባቢ ዯህንነት ሇማስጠበቅ የሚያስፇሌጉ የጥንቃቄ እርምጃዎችን
የመውሰዴ ግዳታ እንዲሇበት በዯንብ ቁጥር 49/91 አንቀፅ 23 ንዐስ አንቀፅ 2 ተዯንግጓሌ፡፡
በያዝነው ጉዲይ አመሌካች አዯጋው ከመከሰቱ በፉት በመስመሩ ሊይ ብሌሽት ተከስቶ የነበረና
ይህንንም ሇተጠሪ አመሌካችና ላልች በአካባቢው የሚኖሩ ሰዎች አሳውቀው ተጠሪ መስመሩን
የጠገነ መሆኑን፣ ተጠሪ የጥገና ሥራውን ካከናወነ በኋሊ የኤላትሪክ መስመሩ ተበጥሶ
ከአመሌካች ዴርጅት ቆርቆሮ ሊይ በማረፈ የእሳት አዯጋ በማስነሳቱ አመሌካች መስመሩን
በንብረት ሊይ ጉዲት በሚያስከትሌ ሁኔታ የመጠገንና የመጠበቅ ግዳታውን ባሇመወጣቱ ንብረቱ
ወዴሞብኛሌ፣ ተጠሪ ኃሊፉነት አሇበት በማሇት በቃሌና በፅሐፌ ያቀረበ ቢሆንም በቃሌ ክርክር
ወቅት ዋናው የመከራከሪያ ጭብጡ በአመሌካች ዴርጅት ሊይ ውዴመት ያስከተሇው የእሳት አዯጋ
በኤላትሪክ መስመሩ ብሌሸት ወይም መበጠስ ምክንያት የዯረሰ አይዯሇም የሚሇው ነጥብ
እንዯሆነ ጥር 29 ቀን 2001 ዓ.ም በትራንስክራይበር ማሽን የተቀዲውና በፅሐፌ ተገሌብጦ
ከሥር ፌርዴ ቤት ጋር ከተያያዘው የተጠሪን ክርክር ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡
አንዴ ፌርዴ ቤት የክርክሩን ጭብጥ የሚመሰርተው ከሳሽ ያቀረበውን የክስ ማመሌከቻና ክሱን
ሇማስረዲት ያቀረባቸውን የፅሐፌ ማስረጃዎች ተከሳሽ ያቀረበውን የመከሊከያ መሌስና የመከሊከያ
ማስረጃዎች እንዯዚሁም ፌርዴ ቤቱ በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 241 ንዐስ አንቀፅ
1 መሠረት የቃሌ ምርመራ ሲያዯርግ ተከራካሪዎች ያቀረቡትን ክርክር መሠረት በማዴረግ
መሆን እንዯሚገባው የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 248 ዴንጋጌዎች በግሌፅ
ይዯነግጋለ፡፡ አመሌካችና ተጠሪ ሚያዝያ 9 ቀን 2000 ዓ.ም ሇተነሳው የእሳት አዯጋ ዋናው
መንስኤ አመሌካች በአግባቡ ሉጠብቀውና ሉጠግነው ከሚገባው የኤላትሪክ መስመር የኤላትሪክ
ሽቦ ተበጥሶ በአመሌካች ዴርጅት የጣሪያ ሽፊን /ቆርቆሮ/ ሊይ በማረፈ ነው ወይስ አይዯሇም?
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በሚሇው ነጥብ ሊይ ሰፉ ሌዩነት ያሊቸው መሆኑን በሥር ፌርዴ ቤት በቃሌና በፅሐፌ ካዯረጉት
ክርክር ተረዴተናሌ፡፡
ስሇሆነም የሥር ፌርዴ ቤት ሉመሰርተው የሚገባው ጭብጥ የእሳት አዯጋው የተከሰተው
በኤላትሪክ መስመሩ ብሌሽትና የኤላትሪክ ሽቦው ተበጥሶ በአመሌካች ዴርጅት የጣሪያ ክዲን
/ቆርቆሮ/ ሊይ በማረፈ ነው? ወይስ በአመሌካች ኩሽና በተከሰተ ዴንገተኛ የእሳት አዯጋ የሚሇው
ጭብጥ መሆን ነበረበት፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት አመሌካችን ብቻ ሣይሆን ተጠሪ ይህንን ጭብጥ
ሇማስረዲት ያቀረባቸውን የሰነዴ ማስረጃዎች መመርመርና ተጠሪ ታህሳስ 24 ቀን 2001 ዓ.ም
ባቀረበው የመከሊከያ ማስረጃ ዝርዝር ማስረጃ ውስጥ ስማቸውን የጠቀሳቸውንና የሰማቸውን
ሁሇት ምስክሮች ቃሌ መመርመርና መወሰን ይገባዋሌ፡፡ ከዚህ በኋሊ ፌርዴ ቤቱ የእሳት አዯጋው
የተከሰተው ተጠሪ በሚያስተዲዴረው የኤላክትሪክ መስመር ሊይ በተከሰተ ብሌሽትና የኤላትሪክ
ማስተሊሇፉያ ሽቦው ተበጥሶ ከአመሌካች ዴርጅት የጣሪያ ክዲን /ቆርቆሮ/ ሊይ በማረፈ ምክንያት
ነው የሚሌ መዯምዯሚያ ሊይ ከዯረሰ፣ ተጠሪ በአዋጅ ቁጥር 86/1989፣ በዯንብ ቁጥር 49/91
እና የኢትዮጵያ ኤላትሪክ ኤጀንሲ ያወጣቸውን የጥራት ዯረጃዎች ሙለ በሙለ አሟሌቶ
መስመሩን የመጠገንና የመጠበቅ ግዳታውን የተወጣ መሆኑን የማስረዲት ሸክሙን ተዓማኒነትና
ክብዯት ያሇው ማስረጃ በማቅረብ አስረዴቷሌ ወይስ አሊስረዲም? የሚሇውን ጭብጥ በመመዘን፣
አመሌካች በተጠሪ ጥፊት በሆነ ቸሌተኝነት ምክንያት ሇተከሰተው የእሳት አዯጋና በንብረት ሊይ
ሇዯረሰው ውዴመት ተጠሪ በኃሊፉነት ሉጠየቅ ይገባሌ በማሇት ያቀረበውን ክስ መቀበሌ ወይም
ውዴቅ ማዴረግ ሲገባው፣ የሥር ፌርዴ ቤት ትክክሇኛውን ጭብጥ ሣይመሰረት፣ ተጠሪ በማስረጃ
ዝርዝር መግሇጫው ስማቸውን የገሇፃቸው ምስክሮች ቃሌ ሣይሰማና የፌታብሓር የማስረጃ
ምዘና መርህን መሠረት በማዴረግ ከአመሌካችና ከተጠሪ የተሻሇና ሚዛን የሚዯፊ ማስረጃ
ያቀረበው የትኛው ነው? የሚሇውን ነጥብ ይዞ የአመሌካችና የተጠሪን ማስረጃ ተዓሚነትና
ክብዯት ሣይመዝን የአመሌካችን ማስረጃ ብቻ በመመርመርና በመተርጎም የሰጠው ውሣኔ ስሇ
ጭብጥ አመሰራረት በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 246፣ 247 እና 248 የተዯነገጉትን
ዴንጋጌዎች መሠረት ያሊዯረገ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
ከዚህ በተጨማሪ የሥር ፌርዴ ቤት በፌታብሓር ጉዲይ የተሻሇና ሚዛን የሚዯፈ ማስረጃ
ያቀረበው ጉዲዩን እንዲስረዲ ይቆጠራሌ የሚሇውን የፌታብሓር የማስረጃ አመዛዘን መርህ
ያሌተከተሇና የተጠሪን የመከሊከያ ምስክሮች ቃሌና የሰነዴ ማስረጃዎች ይዘት ተዓሚነትና ክብዯት
አሌመረመረም፣ አሌመዘነም፡፡ እንዯዚሁም የሥር ፌርዴ ቤት በወቅቱ በአካባቢው ተጠሪ
የኤላትሪክ ኃይሌ የማከፊፇሌ፣ የማሰራጨትና የመሸጥ ሥራ ሲያከናውን ሉያዯርጋቸው የሚገቡ
ቴክኒካሌ፣ ሜካኒካሌና ላልች የጥንቃቄ መስፇርቶችን ያሟሊ መሆን አሇመሆኑን አግባብነት
ያሊቸውን የአዋጅ ቁጥር 86/1989፣ ዯንብ ቁጥር 49/1991 እና የኢትዮጵያ ኤላትሪክ ኤጀንሲ
ያወጣቸውን የጥራት ዯረጃዎች መሠረት በማዴረግ መመርመርና መመዘን ሲገባው ይህንን
ያሊዯረገ መሆኑን ከሥር ፌርዴ ቤት ውሣኔ ተገንዝበናሌ፡፡ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሥር
ፌርዴ ቤት የፇፀማቸውንና ከሊይ የዘረዘናቸውን ስህተቶች ሣያርም ውሣኔውን አፅንቶታሌ፡፡
በመሆኑም ከሊይ በዝርዝር በገሇፅናቸው ምክንያቶች የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና ይግባኝ
ሰሚው ችልት ተጠሪ በጉዲቱ በኃሊፉነት አይጠየቅም በማሇት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ
ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡
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1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጡት
ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡
2. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በአመሌካች ዴርጅት ሊይ የዯረሰው የእሳት አዯጋ መንስኤ
/ምክንያት/ ተጠሪ የሚያስተዲዴረው የኤላትሪክ መስመር ሽቦ ተበጥሶ ከአመሌካች ዴርጅት
ጣሪያ /ቆርቆሮ/ ሊይ በማረፈ ነው ወይስ አይዯሇም? አዯጋው የዯረሰው የኤላትሪክ መስመሩ
ተቆርጦ በተጠሪ ጣሪያ /ቆርቆሮ/ ሊይ በማረፈ ምክንያት ነው ከሚሌ መዯምዯሚያ ሊይ
ከዯረሰ፣ ተጠሪ በአካባቢው የኤላትሪክ ኃይሌ ሲያሰራጭ፣ መስመሩን ሲዘረጋና እዴሳት
ሲያዯርግ በአዋጅ ቁጥር 86/1989፣ በዯንብ ቁጥር 49/1991 እና በኢትዮጵያ ኤላትሪክ
ኤጀንሲ የወጡትን የጥራት ዯረጃዎች በማሟሊት አገሌግልቱን የሰጠ መሆኑንና ተጠሪ
ማዴረግ የሚገባውን ማናቸውንም ጥንቃቄ ያዯረገ መሆኑን የቀረበው ማስረጃ ያስረዲሌ ወይስ
አያስረዲም? ተጠሪ በሔግ የተጣሇበትን ግዳታ በአግባቡ የተወጣ መሆኑን ካሊስረዲ ሇዯረሰው
ጉዲት ጥፊት በሆነ ቸሌተኝነት በኃሊፉነት ይጠይቃሌ ወይስ አይጠየቅም? ተጠሪ በኃሊፉነት
ይጠየቃሌ ቢባሌ ሉከፌሌ የሚገባው የካሣ መጠን ስንት ነው? የሚለትን ጭብጦች በመያዝና
የአመሌካችንና የተጠሪን የፅሐፌ ማስረጃና የምስክሮች ቃሌ በመመርመርና በመመዘን
አስፇሊጊም ከሆነ የኢትዮጵያ ኤላትሪክ ኤጀንሲ ሙያዊ ማብራሪያ እንዱያቀርብ በማዴረግ
በመመርመር ውሣኔ እንዱሰጥበት ጉዲዩን በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 343/1/
መሠረት መሌሰን ሌከንሇታሌ፡፡
3. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡
4. በትውስት የመጣው የከፌተኛ ፌርዴ ቤት መዝገብ ይመሇስ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ቤ/መ
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