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የሰ/መ/ቁ. 44520 

ጥቅምት 10 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ 

  ሏጏስ ወሌደ 

  ሂሩት መሇሰ 

  ታፇሰ ይርጋ 

  አሌማው ወላ 

አመሌካች፡- አርቲስቲክ ማተሚያ ዴርጅት - ጠበቃ አርአያ ጌታሁን - ቀረቡ 

ተጠሪ፡- ድ/ር ጌታሁን ሽብሩ - ቀረቡ 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የቅጅና ተዛማጅ መብቶች ጥበቃ አዋጅ ቁ. 410/96 በተመተሊሇፌ የመብት ጥሰት ተፇጽሞአሌ 
በሚሌ የቀረበውን የካሣ ጥያቄ መነሻ በማዴረግ የተካሄዯውን ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው 
በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ሲሆን፣ከሣስሽ የነበረው ተጠሪ ነው፡፡ ክሱም እንዲየነው ርቱዏ ኢምሊክ በሚሌ የብዕር 
ስም “የተሰበሩ ክንፍች” በሚሌ ርዕስ ትርጉም መጽሏፌ አዘጋጅቶ መስከረም 24 ቀን 1999 ዓ.ም በተዯረገ ውሌ 
ተከሣሽ(የአሁኑ አመሌካች) 5000(አምስት ሺህ) ኮፒ እንዱያትምሇት መስጠቱን፣ተከሣሽም በስምምነቱ መሰረት 
የህትመቱን ጠቅሊሊ ዋጋ ግማሽ ብር 14,929.50(አስራ አራት ሺህ ዘጠኝ መቶ ሃያ ዘጠኝ ብር ከሃምሣ ሣንቲም) 
ተቀብል ህትመቱን በሦስት የስራ ሳምንት ጊዜ ውስጥ አጠናቆ ሇማስረከብ ግዳታ መግባቱን፣ነገር ግን ስራው 
ተጠናቆ ተጠሪ ከመረከቡ በፉት “የተሰበሩ ክንፍች” በሚሌ ስያሜ የታተመው መጽሏፌ ቅጂዎች በላልች ሰዎች 
(ሁሇተኛ እና ሦስተኛ ተከሣሽ ተብሇው በክሱ ተመዝግበው በነበሩት) አማካይነት በገበያ ውስጥ ሲሸጥ መገኘቱን 
ይገሌፃሌ፡፡ በመጨረሻም ቁሳዊ እና የሞራሌ ጉዲት ዯርሶብኛሌ በማሇት በጠቅሊሊው ብር 160,079.50 (መቶ ስሌሳ 
ሺህ ሰባ ዘጠኝ ብር ከአምሳ ሳንቲም)እንዱከፇሌ እንዱወሰን ይጠይቃሌ፡፡  

 አመሌካች እና ተጣምረው የተከሰሱት ሰዎችም የየበኩሊቸውን የመከራከሪያ ነጥቦች በማንሳት ከክሱ በነጻ 
ይሰናበቱ ዘንዴ የተከራከሩ ሲሆን፣ፌ/ቤቱም  ክርክሩንና ክርክሩን ሇመዯገፌ የቀረቡትን ማስረጃዎች ከመረመረ 
በኋሊ፣መጽሏፈን ሲሸጡ ተገኝተዋሌ የተባለትን ተከሣሾች በነፃ በመሌቀቅ አመሌካች ሊይ ሇዯረሰው የመብት ጥሰት 
ተጠያቂ ነው ብልአሌ፡፡ በዚህ መሰረትም ተጠሪ በቁሳዊ እና በሞራሌ ረገዴ ሇዯረሰበት ጉዲት ካሣ እንዱከፇሇው 
ወስኖአሌ፡፡ ይህን ውሳኔ በመቃወም ይግባኝ የቀረበሇት የፋዳራሌ ጠ/ፌ/ቤትም የአመሌካችን ክርክር ባሇመቀበሌ 
ውሳኔውን አጽንቶአሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚሁ ሊይ ነው፡፡ 
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 እኛም አመሌካች መጋቢት 16 ቀን 2001 ዓ.ም በፃፇው ማመሌከቻ ያቀረበውን አቤቱታ መሰረት 
በማዴረግ ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ ክርክሩ የተሰማው በቅጅና ተዛማጅ መብቶች ጥበቃ አዋጅ ቁ. 
410/96 አንቀጽ 8 መሰረት የሞራሌ ካሣ የማግኘት መብት ተፇፃሚ የሚሆነው ሇስራው ተርጓሚ ጭምር ነው 
ወይስ አይዯሇም? በሚሇው ጭብጥ ሊይ ነው፡፡ 

 ተጠሪ መጽሏፈን ተርጉሞ እንዱታተምሇት ሇአመሌካች በውሌ ስሇመስጠቱ አከራካሪ አይዯሇም፡፡ መጽሏፈ 
ታትሞ ሇተጠሪ ከመዴረሱ በፉት በገበያ ሲሸጥ ስሇመገኘቱም በስር ፌ/ቤቶች በማስረጃ ተረጋግጦአሌ፡፡ በሰበር 
ችልቱ ከቀረበው አቤቱታ ዋነኛ መሰረት ሆኖ በአመሌካች የተጠቀሰው የመከራከሪያ ነጥብ ተጠሪ የመጽሏፈ ዯራሲ 
ሳይሆን፣ተርጓሚ በመሆኑ እንዯ ዴርሰቱ አመንጪ ተቆጥሮ የሞራሌና የቁሳዊ ጉዲት ካሣ ሉወሰንሇት አይችሌም 
የሚሌ ነው፡፡ ተጠሪ ዯግሞ የቅጅ መብትም እንዯዴርሰት መብት እውቅና ያገኘና ጥበቃ የተዯረገሇት በመሆኑ 
የሞራሌም ሆነ የቁሳዊ ጉዲት ካሣ እንዲገኝ መወሰኑ በአግባቡ ነው በማሇት የመከሊከያ ክርክሩን አሰምቶአሌ፡፡ 

 ሇክርክሩ አወሳሰን ተገቢነት ያሇው ሔግ የቅጅና ተዛማጅ መብቶች ጥበቃ አዋጅ ቁ.410/96 ነው፡፡ ይህን 
አዋጅ ማውጣት ያስፇሇገው የአንዴን ሃገር ባህሊዊ፣ ማህበራዊ፣ኢኮኖሚያዊ፣ሳይንሳዊና ቴክኖልጂያዊ ሌማትን 
በማፊጠን ረገዴ ትሌቅ ሚና የሚጫወቱት የስነ ጽሁፌ፣የኪነጥበብ እና ተመሣሣይ የፇጠራ ስራዎች 
የሚበረታቱበትን ምቹ ሁኔታ መፌጠር እንዯሚያስችሌ በመታመኑ እንዯሆነ ከአዋጁ መግቢያ አጠቃሊይ መንፇስ 
መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ በዚህ አዋጅ የሔግ እውቅና ሉሰጣቸውና ጥበቃ ሉዯረግሊቸው ይገባሌ ከተባለት የፇጠራ 
ስራዎች አንደ የስነ ጽሐፌ ስራ ሲሆን፣ይህም ከዴርሰት ስራዎች ጋር የሚያያዝ ነው፡፡ በያዝነው ጉዲይ አከራካሪ 
ሆኖ የቀረበው ነጥብም ዴርሰትን መሰረት ያዯረገ በመሆኑ በተጠሪ የተሰራው የትርጉም ስራ በሔጉ እውቅና 
የተሰጠውና ጥበቃ የሚዯረግሇት ስሇመሆን አሇመሆኑ በተመሇከተ መሌስ ሉገኝ የሚችሇው የአዋጁን ዝርዝር 
ዴንጋጌዎች በመመሌከት ነው፡፡ 

 አመሌካች የተጠሪ ስራ በሔጉ ጥበቃ የተዯረገሇት አይዯሇም በማሇት የተከራከረው ተጠሪው በእንግሉዝኛ 
ቋንቋ የተሰራውን የዴርሰት ስራ ወዯ አማርኛ ቋንቋ መሇስ(ተረጏመ) እንጂ ስራውን (ዴርሰቱን) አሊመነጨም 
ከሚሌ መነሻ ነው፡፡ በመሆኑም አንዴ ሰው የአንዴ ስራ አመንጪ ወይም የፇጠራ ባሇቤት ነው ሉባሌ የሚችሇው 
ምን አይነት ስራ ሰርቶ ሲገኝ ነው? የሚሇው ነጥብ አግባብነት ካሇው የአዋጁ ዴንጋጌ ጋር አገናዝቦ መመሌከቱ 
ተገቢ ይሆናሌ፡፡ “የሥራ አመንጪ” የሚሇው ሏረግ በአዋጁ አንቀጽ 2/2/ ትርጉም ተሰጥቶታሌ፡፡ በዚህ ትርጓሜ 
መሰረት የስራ አመንጪ የሚባሇው የአንዴን የአእምሮ ውጤት የሆነን ስራ የፇጠረ ማንኛውም ግሇሰብ ነው፡፡ 
እዚህ ሊይ ግሌጽ ሆኖ የሚታየው ስራው የአእምሮ ውጤት መሆን እንዲሇበትና ይህ ሁኔታ መሟሊቱ ሲረጋገጥም 
በሔግ እውቅና የሚያገኝና ጥበቃም የሚዯረግሇት እንዯሆነ ነው፡፡ ጥበቃ ሇማግኘት የሚያስፇሌጉ መመዘኛዎችም 
በአዋጁ አንቀጽ 6 የተቀመጡ ሲሆን፣ሇያዝነው ጉዲይ አግባብነት ያሇው ንኡስ አንቀጽ/1/ ማንኛውም የስራ 
አመንጪ የስራው አሊማና የጥራት ዯረጃ ግምት ውስጥ ሳይገባ ስራውን በማውጣቱ ምክንያት ብቻ ያሇምንም 
ቅዴመ ሁኔታ ጥበቃ እንዯሚያገኝ ያመሇክታሌ፡፡  በእርግጥ ስራው ጥበቃ ያገኝ ዘንዴ ወጥ(ኦርጂናሌ) ሉሆን 
ይገባሌ፡፡ እንዯዚሁም የተቀረጸ ወይም ግዙፌነት ያገኘ መሆን ይኖርበታሌ፡፡ በማሇትም ሔጉ ዯንግጓሌ፡፡ 

 ተጠሪ በእንግሉዝኛ ቋንቋ የተሰራውን ዴርሰት(መጽሏፌ) ወዯ አማርኛ ቋንቋ ሇመተርጏም ሲነሳ ዓሊማ 
ያዯረገው መጽሏፈ የአማርኛ ቋንቋ ተናጋሪ በሆነ ህብረተሰብ ዘንዴ እንዱታወቅና እንዱነበብሇት እንዯሆነ መገመቱ 
አይከብዴም፡፡ ቋንቋ የተናጋሪውን ህብረተሰብ ባህሌና ወግ መሰረት ያዯረገ ወይም ከእነዚህ ጋር ከፌተኛ ትስስር 
ያሇው በመሆኑ በአንዴ ቋንቋ የተፃፇን መጽሏፌ(ዴርሰት) ወዯ ላሊ ቋንቋ ሲተረጏም ባህሌና ወጉም ግምት ውስጥ 
እየገባ እንዯሆነ ወይም ሉሆን እንዯሚገባም መገመት ይቻሊሌ፡፡ ተጠሪ የሰራው ስራ መታየት ያሇበትም ከዚህ 
አንፃር ነው፡፡ በእንግሉዝኛ ቋንቋ የተፃፇውን መጽሏፌ ወዯ አማርኛ ቋንቋ ሲመሌስ(ሲተረጉም) የአማርኛ ቋንቋ 
ተናጋሪው (አንባቢው) የዴርሰቱን ባህርይ በትክክሌ እንዱገባውና ከራሱ ባህሌና ወጉ ጋር አገናዝቦ እንዱያጣጥመው 
በሚያስችሇው ሁኔታ አመቻችቶ እንዯሚያዘጋጀው ይታወቃሌ፡፡ ይህን ስራ የሚሰራው አእምሮው በፇቀዯሇት 
መጠን እውቀቱን በመጠቀም ነው፡፡ በአጭሩ የትርጉም ስራው የአእምሮው ጭማቂ ወይም ውጤት የታከሇበት ነው 
ማሇት ይቻሊሌ፡፡ በዚህ መሌክ ያሇው ስራም በአማርኛ ቋንቋ የተፃፇ(ከእንግሉዝኛው የተሇየ) መጽሏፌ በመሆኑ 
በአንቀጽ 6/1/ እንዯተዯነገገው ወጥ(ኦርጅናሌ) የሆነና ግዙፌነትም ያገኘ ስራ ነው፡፡ በመሆኑም ተጠሪ የስራው 



341 

 

አመንጪ አይዯሇምና ጥበቃ አይዯረግሇትም በማሇት አመሌካች ያቀረበው የመከራከሪያ ነጥብ የሔግ መሰረት 
የላሇው ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ሔጉን መሰረት በማዴረግ አቤቱታ የቀረበበትን ውሳኔ ስንመሇከትም መሰረታዊ የሔግ 
ስህተት ተፇጽሞአሌ ሇማሇት አሌቻሌንም፡፡ 

 

 

 

ው ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 54181 ግንቦት 25 ቀን 2000 ዓ.ም የሰጠው   ፌርዴ እና 
የፋዳራሌ ጠ/ፌ/ቤት በመ/ቁ. 39233 መጋቢት 7 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 
348/1/ መሰረት ጸንተዋሌ፡፡ 

2. አመሌካች ያቀረበው የሰበር አቤቱታ የሔግ መሰረት የላሇው በመሆኑ አሌተቀበሌነውም፡፡ 

3. ተጠሪ የሞራሌና የቁሳዊ ጉዲት ካሣ ሉያገኝ ይገባሌ መባለ ተገቢ ነው ብሇናሌ፡፡ 

4. ግራ ቀኝ ወገኖች ወጪና ኪራሣቸውን ይቻቻለ፡፡ 

መዝገቡ ይመሇስ፡፡ 

                                     የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ  
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ሌዩ ሌዩ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


	44520

