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የሰ/መ/ቁ. 68369 
 ጥር ዏ4 ቀን 2ዏዏ4 ዓ.ም.  

ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ 

      አሌማው ወላ 

       ዓሉ መሏመዴ 

    ነጋ ደፌሳ 

    አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- 1- ሳሙኤሌ ሃይለ - ቀረቡ 

          2- ሆራይዘን ማተሚያ ቤት ኃ/የተ/የግሌ ማህበር  -  

            ጠበቃ እንዲሌካቸው ይሊቅ ቀረቡ   

ተጠሪ፡- እነ ወ/ሮ ስምረት አያላው /ዘጠኝ ሰዎች/  

      1ኛ. ወ/ሮ ስምረት አያላው            6ኛ. ቤተሌሄም አያላው  

      2ኛ. ወ/ሮ ፅዮን አያላው              7ኛ. አዱስ አያላው  

      3ኛ. ጳውልስ አያላው                8ኛ. ማህላት አያላው   

      4ኛ. የማነ አያላው                   9ኛ. ሙለጌታ አያላው  

      5ኛ.  ፌሬሔይወት አያላው - የሁለም ጠበቃ ተስፊዬ ቀሇመወርቅ -ቀረቡ   

መዝገቡ ከሰ/መ/ቁጥር 7ዏ38ዏ ከሆነው ጋር አጣምረን በመመርመር የሚከተሇውን ፌርዴ 
ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ   ር   ዴ 

ጉዲዩ በቅጅ መብት ሔግ ጥበቃ የሚዯረገውን መብት ፣ የመብቱን ተጠቃሚዎችንና መብቱ 
ተጥሶ ሲገኝ በሔጉ ስሊሇው መፌትሓ የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው በፋዯራለ ከፌተኛ 
ፌርዴ ቤት ሲሆን ከሣሽ የነበሩት የአሁኑ ተጠሪዎች ሲሆኑ ተከሣሾች የአሁኑ አመሌካቾች 
ነበሩ፡፡  የተጠሪዎች የክስ ይዘት ወሊጅ አባታቸው አሇቃ አያላው ታምሩ  በሔይወት ዘመናቸው 
ብዛት ያሊቸው ሏይማኖት ነክ የሆኑ የፇጠራ ስራዎችን መስራታቸውን፣ የተሇያዩ ፅሐፍችን 
ማዘጋጀታቸውን፣ በተሇያዩ ሚዱያዎች ሊይም በመጣጥፌና በቃሇመጠይቅ ዙሪያ ስብከቶችን 
ማዘጋጀታቸውንና በሔይወት ዘመናቸው የእነኚህ ስራዎች የፇጠራ ባሇቤት የነበሩና ከሔሌፇተ 
ሔይወታቸው በኋሊም መብቶቹ ሇወራሾች መተሊሇፊቸውን ፣ የአሁኑ 1ኛ አመሌካች 
የባሇመብቶችን ፇቃዴ ሳያገኝ የሟቹን የፇጠራ ስራ የሆኑትን ፅሐፍች በጋዜጣ እና በመፅሄት 
ሊይ የወጡ ቃሇመጠይቆችን ፣ መጣጥፍችን ፣ የሟች የመንፇቅ መታሰቢያ ፕስተር  ሊይ 
የወሰደትን የመፅሏፊን የሽፊን ሥእሌና የሀዘን መግሇጫ ግጥሞችን ጭምር በማሰባሰብ በ2ኛ 
ተጠሪ ማተሚያ ቤት አማካኝነት “ትምህርተ ሃይማኖት” በሚሌ ርዕስ ከሔግ ውጪ ማሳተሙን 
ገሌፀው በአዋጅ ቁጥር 41ዏ/1996 መሠረት ህትመቱ እንዱቆም ፣ የታተሙት መፌሏፍችን 
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እንዱወገደ የሞራሌ ካሣ ብር 1ዏዏ,ዏዏዏ.ዏዏ /አንዴ መቶ ሺህ ብር/፣ ሶስት ሺህ መጽሏፍች 
በገበያ በመሸጣቸው ብር 6ዏ,ዏዏዏ.ዏዏ /ስሌሳ ሺህ/፣ ተጠሪዎች ራሳቸው መጽሏፊን አሳትመው 
ቢሸጡ ኑሮ ይገኝ የነበረውን ገቢ ብር 250,000.00/ሁሇት መቶ ሃምሣ ሺህ ብር/ በአንዴነትና 
በነጠሊ እንዱከፌለ ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡  

የአሁኑ 1ኛ አመሌካች ሇክሱ በሰጡት መከሊከያ መሌስም የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያና የፌሬ 
ነገር ክርክር አቅርበዋሌ፡፡ አመሌካች በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያነት ያቀረቧቸው መከራከሪያ 
ነጥቦችም ሟች አሇቃ አያላው ታምሩ የስራው አመንጪ መሆናቸውን የሚያሳይ ማስረጃ 
ያሇመቅረቡን፣ የፅሐፌ ስራው የአሇቃ አያላው የግሌ ስራ ሳይሆን የኢትዮጵያ ኦርቶድከስ 
ተዋህድ ቤተክርስቲያን ወቅታዊ ሏይማኖት ጥያቄዎችን አስመሌክቶ ያሊቸውን የእምነት አቋም 
በተመሇከተ የጻፎቸው መሆናቸውን ስራውን ሲያቀርቡ ስራውን ሇማሰራጨት መብቱ የእሳቸው 
ብቻ መሆኑን የሚያሳይ  ነገር ያሇመኖሩን ፣ ጉዲዩ በሽምግሌና እየታየ ባሇበት ሁኔታ ክሱ 
ሉቀርብ እንዯማይገባ የሚገሌፁ ሲሆን በፌሬ ነገር ዯረጃ ዯግሞ ሟች አሇቃ አያላው ታምሩ 
ስራውን የማሰራጨት መብታቸውን ባሇመጠበቃቸው ስራው የራሳቸው የፇጠራ ስራ ነው ቢባሌ 
እንኳ ላልችን ከማሰራጨት ማገዴ እንዯማይችለ የሟች አያላው ታምሩ ስራ የኢትዮጵያ 
ኦርቶድክስ ቤተክርስቲያን እውቀት መሠረት በማዴረጉ የስራ አመንጪ ሉባለ እንዯማይችለ ፣ 
ስራው ወጥ ስራ ያሇመሆኑንና በሔግ ጥበቃ ሉያገኝ እንዯማይገባ ሟች የጀመሩትን ኢትዮጵያ 
ኦርቶድክስ ተዋህድ ትምህርት ሇሔዝብ ሇማሰራጨታቸው አመሌካቹ ሉከሰሱ እንዯማይገባ 
ዘርዝረው ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ የአሁኑ ሁሇተኛ አመሌካች በበኩለ 
በሰጠው መከሊከያ መሌስ አንዯኛ አመሌካች ሇህትመት ባቀረቡት ፅሐፌ ምንጩ አሇቃ አያላው 
ታምሩ መሆናቸውን በመገሇፁ የሚያስጠይቀው መሆኑን የወራሾችን ፇቃዴ መጠየቅ ያሇበት 
አሳታሚ እንጂ አታሚ ያሇመሆኑን ፣ የሟች የፇጠራ ስራ ሇመሆኑ ማስረጃ አሇመቅረቡን ፣ 
አታሚዉ በራሱ አነሳሽነት ያሇማተሙንና የሟች አሇቃ አያላው ታምሩ ስራ ስሇመሆኑ 
የማያውቅ መሆኑን በመዘርዘር ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡  

ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በሁዋሊ 
ሁሇተኛ አመሌካችን /አታሚ ዴርጅቱን/ ከክሱ ነፃ ሲያዯርገው አንዯኛውን አመሌካች በተመሇከተ 
ግን ያቀረቡትን የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያና ፌሬ ነገር ክርክሮችን ውዴቅ በማዴረግ 
አመሌካችን ሇክሱ ኃሊፉ በማዴረግ ብር 6ዏ,ዏዏዏ.ዏዏ /ስሌሳ ሺህ/ ሇቁሳዊ ጉዲት ካሣ፣ ብር 
1ዏዏ,ዏዏዏ.ዏዏ /አንዴ መቶ ሺህ/ ሇሞራሌ ካሣ ፣ በዴምሩ ብር 16ዏ,ዏዏዏ.ዏዏ /አንዴ መቶ ስሌሳ 
ሺህ/ እንዱከፌለ ፣ የሟች አሇቃ አያላው ታምሩን ስራ እንዲያሳትሙና መብቱን ከመጣስ 
ተግባር  እንዱቆጠቡ ፣ የታተሙትና ወዯፉት የሚታተሙት መፅሏፌት እንዱወገደ በማሇት 
ወስኗሌ፡፡ ከዚህ በኋሊ አንዯኛ አመሌካች ሇክሱ ኃሊፉ በመባሊቸው ፣ ተጠሪዎች ዯግሞ ሁሇተኛ 
አመሌካች ከክሱ ነፃ ተብል በመወሰኑ ቅር በመሰኘት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ  ጠቅሊይ ፌርዴ 
ቤት ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት አቅርበዋሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱም የአሁኑ አንዯኛ አመሌካች ያቀረቡትን 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 337 መሠረት ሲሰርዘው የተጠሪዎችን ይግባኝ ግን ተቀብል ከአሁኑ 
ሁሇተኛ አመሌካች ጋር ከአከራከረ በሁዋሊ አመሌካችን ያሇባሇቤቱ ፇቃዴ የተጠሪዎችን አውራሽ 
ፍቶ ግራፌ ከእነፇጠራ ስራቸው በመጽሏፌ አትሞ ማውጣቱ ተረጋግጧሌ በሚሌ ምክንያትና 
የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 27 ፣ 29 እና 2ዏ27 ዴንጋጌዎችን በዋቢነት በመጥቀስ ሇክሱ ኃሊፉ አዴርጎ 
ከአንዯኛ አመሌካች ጋር በአንዴነት እና በነጠሊ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የተወሰነውን ካሣ 
እንዱከፌሌ ወስኗሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም በዚሁ ውሣኔ ቅር በመሰኘት 
ሇማስሇወጥ ነው፡፡ አመሌካቾች በተናጥሌ ባቀረቡት የሰበር አቤቱታ በጉዲዩ ሊይ በተሰጠው ውሣኔ 
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መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ አንዯኛ 
አመሌካች ባቀረቡት የሰበር አቤቱታ የአመሌካች የመከሊከያ ማስረጃዎች ሳይሰሙ ውሣኔ 
መሰጠቱና ስራው የሟቹ ወጥ ስራ ያሇመሆኑን  ፣ ሟቹ ስራው ሇሔዝብ እንዲይሰራጭ 
ባሇዯረጉበት ሁኔታ በቅጅ ሔግ ጥበቃ የሚሰጠው መብት ነው ተብል መወሰኑ ያሇግባብ መሆኑን 
ዘርዝረው ውሣኔው መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ነው በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 
ሁሇተኛው አመሌካች ዯግሞ አታሚ እንዯመሆኑ መጠን  ሶስተኛ ወገን እንዱታተም ባቀረበው 
ጽሐፌ የሚጠይቅበት አግባብ የላሇ መሆኑንና ሇክሱ መሠረት የሆነው ስራም የሟቹ ወጥ ስራ 
ሳይሆን ሟቹ የኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ቤተክርስቲያን አገሌጋይ በነበሩበት ጊዜ ቤተክርስቲያንን 
ወክሇው መጽሏፌ ቅደስ እየጠቀሱ ሲያስተምሩ  የነበሩት የቤተክርስቲያኗ ስራ መሆኑና ሟቹም 
ያስተማሩትና መግሇጫ የሰጡበት ስራቸው ከሃሣቡ አመንጪ ፇቃዴ ውጪ ማባዛት ፣ 
ማሰራጨት  ማተም … ወዘተ የሚሌ ክሌከሊም ያስቀሙጡት ሁኔታ የላሇ መሆኑን ዘርዝሮ 
አመሌካቹ ሇክሱ ኃሊፉ መዯረጉ ከሔግ ውጪ መሆኑን በመግሇጽ ተከራክሯሌ፡፡ አቤቱታው 
ተመርምሮም አመሌካቾች ሇክሱ ኃሊፉ ተብሇው የመወሰኑን አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ 
ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪዎች ጥሪ ተዯረጎሊቸው ቀርበው ግራ ቀኙ 
በፅሐፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆኑት ውሣኔዎችና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር  
በማገናዘብ በሔግ ረገዴ  እንዯሚከተሇው ተመሌክቶታሌ፡፡ 

በመሰረቱ  አንዴን የፇጠራ ስራ በትክክሌ ስራ ሉስብሇው የሚችሇውና ሇቅጅ መብት ጥበቃ ብቁ 
የሚያዯርገው ስራው የመጀመሪያ ስራ ወይም በባሔርይው ሇየት ያሇ ስራ ሲሆን መሆኑ የአዋጅ 
ቁጥር 410/1996 ይዘትና መንፇስን የሚያስገነዝበን ነጥብ ነው፡፡ ስራው የመጀመሪያ ስራ / 
original/ ወይም ባሔርይው ሇየት ያሇ ስራ ነው ሉያስብሇው የሚችሇው ዯግሞ ውጤቱ የግሇሰብ 
የፇጠራ ጥረት መሆን ያሇበት መሆኑ ይታመናሌ፡፡ ሔጉም ጥበቃ የሚያዯርገው የግሇሰቡን 
የፇጠራ ውጤት ነው፡፡ የፇጠራ ውጤት መኖሩ መረጋገጥ ዯግሞ የፇጠራ ስራ ሇቅጅ መብት 
ብቁ ከሚያዯርጉት መመዘኛዎች /መሇኪያዎች/ አንደ ሲሆን ጥበቃ የሚዯረገው ግሇሰቡ ሏሳቡን 
የገሇፀበት ቅርፅ እንጂ ሏሳብ ወይም በፇጠራ ስራው ውስጥ ያሇው መረጃ አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም 
የሃሣብ አገሊሇፅ ቅርጽ በቅጅ መብት ጥበቃ የሚዯረግሇት ሲሆን ሃሣቡ በራሱ ብቻ ግን 
አይሆንም፡፡ የሃሣቡን ይዘት ሇላልች መግሌፅ የፇጠራ ስራ መብት ጥሰትን የሚያስከትሌ ሲሆን 
ላልች ሰዎች ሃሣቡንና መረጃውን የራሳቸው ሇየት ያሇና ነፃ ስራ ተጠቅመው መገኘት የፇጠራ 
ስራ ውጤትን እንዯመጣስ የማይቆጠር መሆኑን ሔጉ ሇጥበቃው ካስቀመጠው  መሇኪያ ይዘት 
የምንረዲው  ነው፡፡ የቅጅ መብት አይነተኛ አሊማ ሇስነ ፅሁፌ ፣ ኪነ ጥበብ እና ስነ ጥበብ 
ፇጠራዎች ሔጋዊ ጥበቃ ማዴረግ ነው፡፡ የሔጉ አጠቃሊይ ይዘት ሲታይ በቅዴሚያ የቅጅ መብት 
የሚጏናፀፈት የፇጠራ አመንጪዎች መሆናቸውን ያስረዲሌ፡፡ በቅጅ መብት ውስጥ መብት ተብል 
የሚታወቁት ዯግሞ የኢኮኖሚ መብቶችና የሞራሌ መብቶች ሲሆኑ በአዋጅ ቁጥር 410/96 
አንቀጽ 7 እንዯተዯነገገው ከኢኮኖሚያዊ መብቶች አንደ ተጥሶ በተገኘ ጊዜ የሞራሌ ጉዲት ጥሰት 
የሚኖር መሆኑ ተመሌክቷሌ፡፡ አዋጅ ቁጥር 410/96 አንቀጽ 7 የተመሇከቱት ኢኮኖሚያዊ 
መብቶች ዯግሞ ከአዋጅ አንቀፅ 9 እስከ 19 የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም የሥራ 
አመንጪ ወይም የአንዴ ሥራ ባሇቤት፡-  
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     ሀ/ ሥራን የማባዛት ፣ 

     ሇ/ ሥራን የመተርጏም ፣ 

     ሏ/ ሥራን የማመሳሰሌ ፣ የማቀናበር ወይም ወዯ ላሊ አይነት የመቀየር  

     መ/ በሽያጭ ወይም በኪራይ ኦርጅናሌ ሥራን ወይም ቅጂውን የማከፊፇሌ  

     ሠ/ ኦርጅናሌ ሥራን ወይም ቅጂውን ከውጭ ሀገር የማስገባት  

     ረ/ ኦርጅናሌ ሥራን ወይም ቅጂውን ሇሔዝብ የማሣየት  

     ሰ/ ሥራን በይፊ የመከወን  

     ሸ/ ሥራን ብሮዴካስት የማዴረግ  

     ቀ/ ሥራን በላሊ መንገዴ የማሰራጨት መብቶችን ራሱ ሉፇጽም ወይም ላሊ ሰው 
እንዱፇፅማቸው  ሇመፌቀዴ ብቸኛ መብት ይኖረዋሌ ተብል አስገዲጅነት ባሇው መሌኩ 
ተቀምጧሌ፡፡ 

በተያዘው ጉዲይ የ1ኛ አመሌካች የተጠሪዎች አባት የፇጠራ ስራ የሆኑትን ፅሐፍች በጋዜጣ እና 
በመፅሄት ሊይ የውጡ ቃሇመጠይቆችን ፣ መጣጥፍችን ፣ የሟች የመንፇቅ መታሰቢያ ፕስተር 
ሊይ የወሰደትን የመፅሏፈን የሽፊን ሥእሌና የሀዘን መግሇጫ ግጥሞችን ጭምር በማሰባሰብ 
በ2ኛ ተጠሪ ማተሚያ ቤት አማካኝነት “ ትምህርተ ሃይማኖት ” በሚሌ ርዕስ 1ኛ አመሌካች 
ማሳተሙን ሳይክደ የታተሙት ስራዎች የሟቹ ወጥ ስራዎች ሳይሆኑ ሟቹ በኦርቶድክስ 
ቤተክርስቲያን አገሌጋይ ሁነው ሲሰሩ በቤተክስቲያን ሏይማኖት የነበራቸውን አቋም የገሇፁበት 
እንጂ  የራሳቸው ወጥ ስራ አይዯሇም ፣ 1ኛ አመሌካችም ሇሔዝብ ከማሰራጨት በሟቹ 
አሌተከሇከለም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ ይሁን እንጂ አመሌካች በስር ፌርዴ ቤት ባቀረቡት 
ክርክርም ሆነ በዚህ የሰበር ሰሚ ችልት ባቀረቡት ክርክር የመጽሏፌ ገቢ ሇሟች ቤተሰቦች 
እንዱሆን በማሇት በመፅሏፊ መፃፊቸው የተረጋገጠ መሆኑ ሲታይ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 83 
እና 235 ዴንጋጌዎች መሠረት የስራው ፇጠራ ባሇቤት የተጠሪዎች አባት መሆናቸውን 
ማመናቸውን የሚያስረዲ ነው፡፡ ስሇሆነም 1ኛ አመሌካችም ሆነ 2ኛ አመሌካች የስራው የፇጠራ 
ባሇቤት የተጠሪዎች አባት መሆናቸውን በግሌፅ ሳይክደ መቅረታቸው የተረጋገጠ በመሆኑ በጉዲዩ 
ሊይ መከሊከያ ማስረጃ ያሇመሰማቱ የአመሌካቾችን የመከሊከያ ማስረጃ ማሰማት መብት ያጣበበ 
ነው ሇማሇት ስሊሌተቻሌ በዚህ ረገዴ የቀረበውን ክርክር የምንቀበሇው ሁኖ አሌተገኘም፡፡ 

የተጠሪዎች አባት የኦርቶድክስ ቤተክርስቲያን አገሌጋይ በነበሩበት ጊዜ ስሇሏይማኖቱ የሰጡትን 
አስተያየት ማንም ሰው ሇማሳተም የሚችሌበት አግባብ አሇ? ወይስ የሇም? የሚሇውን ጥያቄ 
ስንመሇከት ዯግሞ ሏሳቡ የኦርቶድክስ ቤተክርስቲያን ሏይማኖታዊ ትምህርት ነው ቢባሌ እንኳ 
ሟቹ ሏሳቡን የገሇፁበት ቅርፅ ግን የራሳቸው የፇጠራ ስራ በመሆኑ በሔጉ ጥበቃ ሇማግኘት 
የሚያስችሇውን መመዘኛን ማሟሊቱን የክርክሩ ፌሬ ነገሮች የሚያስረደ ስሇመሆኑ በበታች ፌርዴ 
ቤቶች ተረጋግጧሌ፡፡ ከሊይ እንዯተገሇጸው ሔጉ በዋነኛነት ጥበቃ የሚያዯርገው የሏሳቡ አገሊሇፅ 
ቅርፅ እንጂ ሃሣቡን ራሱን አይዯሇም፡፡ 1ኛ አመሌካች የተጠሪዎች አባት ስሇሃይማኖቱ 
የገሇፁበትን የሏሳብ አገሇሊጽ ቅርጽ ሳይሇውጡ ሏሳቡ የተገሇፀበትን መንገዴ እንዲሇ መውሰዴና “ 
ትምህርተ ሏይማኖት ” የሚሌ ርዕስ በመስጠት ማሳተማቸውና ማሰራጨታቸው አሌተካዯም፡፡ 
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ይህ ዯግሞ በአዋጅ ቁጥር 410/1996 አንቀጽ 7 የተመሇከተውን መብት መጣስ ነው፡፡ 
አመሌካቾች የአዋጁን አንቀጽ 13 በመጥቀስ የሚያቀርቡት ክርክርም ሲታይ ሔጉ ሇሔዝብ 
ስሇማሰራጨት እና ማባዛት እንዯቅዯም ተከተሊቸው በአንቀፅ 2/6/ እና 2/25/ ስር የተመሇከቱትን 
ትርጓሜዎችን የሚያሟሊ አይዯሇም፡፡ በላሊ አገሊሇጽ የፇጠራ ባሇቤት የፇጠራ ስራዎቹን 
እንዲይሰራጩ አሌከሇከሇም ተብል አንዴን የፇጠራ ስራ በመፅሏፌ መሌክ ባሌታተመበት ሁኔታ 
በሔግ አግባብ መብት ያሊገኘ ሰው ሇሔዝብ ትምህርት ነው ብል ማሰራጨት ወይም ማባዛት 
በአዋጅ አንቀጽ 13/1/ መሠረት የቅጅ መብት ጥሰት አይዯሇም ሉባሌ የሚችሌ አይዯሇም፡፡ 
በአዋጅ ቁጥር 41ዏ/1996 አንቀጽ 2/6/ እንዯተመሇከተው ሇሔዝብ ማሰራጨት ማሇት የአንዴ ስራ 
ክወና ፣ የዴምፅ ሪከርዴ ወይም ብሮዴካስት ምስሌ ፣ ዴምጽ ወይም ሁሇቱን በሽቦ ወይም ያሇሽቦ 
ማሰራጨትን የሚመሇከት ሲሆን ማባዛት ማሇት ዯግሞ አንዴን ስራ ወይም የዴምጽ ሪከርዱንግ 
በጊዜያዊነት ወይም በቋሚነት የኤላክትሮኒክ ማከማቻን ጨምሮ በማንኛውም አኳኋን ወይም 
መሌክ ስራውን ወይም የዴምጽ ሪከርደን በአንዴ ወይም ከዚያ በሊይ በሆኑ ቅጅዎች መገሌበጥ 
መሆኑን ዯግሞ የአዋጅ አንቀፅ 2/25/ ዴንጋጌ በግሌፅ ያሳያሌ፡፡ 

ከእነዚህ ዴንጋጌዎች ጋር ተያይዞ የሚነሳው ዴንጋጌ በአዋጅ አንቀፅ 13/1/ የሰፇረ ሲሆን ይዘቱም 
በዚህ አዋጅ ቁጥር 7/1/ሀ/ ፣ /ሸ/ እና /ቀ/ የተዯነገገው ቢኖርም እስከተቻሇ ዴረስ የስራውን 
ምንጭና የስራ አመንጪውን ስም መጥቀስ እንዯተጠበቀ ሆኖ የቅጅ መብት ባሇቤቱ፣ የማባዛት ፣ 
ብሮዴካስት የማዴረግ ወይም ሇህዝብ የማሰራጨት መብቱ የስራው አመንጪ ወይም የቅጅ 
ባሇመብቱ መሆኑን በቅጅው ሊይ በግሌጽ የተጠቀሰ ነገር ከላሇ በወቅታዊ የኢኮኖሚ ፣ የፕሇቲካ 
ወይም የሃይማኖት ጉዲዮች ሊይ በጋዜጣ ፣ በመፅሓት የወጡ ወይም ተመሳሳይ ባህሪ ኖሯቸው 
ብዴሮዴካስት የተዯረጉ መጣጥፍችን በላሊ ጋዜጣ መጽሄት ማባዛት ፣ በብሮዴካስቲንግ ወይም 
በላሊ የመገናኛ ብዙሃን ሇሔዝብ ማዴረሱን ሉከሇከሌ አይችሌም ተብል በግሌፅ ተዯንግጓሌ፡፡ 
የተጠሪዎች  አባት በሔይወት ዘመናቸው ብዛት ያሊቸውን ሏይማኖትን ነክ የሆኑ የፇጠራ 
ስራዎችን መስራታቸው ፤ የተሇያዩ ፅሐፍችን ማዘጋጀታቸውን ፣ በተሇያዩ ሚዱያዎች ሊይም 
በመጣጥፌና በቃሇመጠይቅ ዙሪያ ስብከቶችን ማዘጋጀታቸውንና የሟቹን የፇጠራ ስራ የሆኑትን 
ፅሐፍችን በጋዜጣ እና በመፅሄት ሊይ ወጡ ቃሇመጠይቆችን ፣ መጣጥፍችን ፣ ከሟች የመንፇቅ 
ዓመት መታሰቢያ ፕስተር ሊይ የወሰደትን የመፅሏፌን የሽፊን ሥእሌና የሀዘን መግሇጫ 
ግጥሞችን ጭምር በማሰባሰብ በ2ኛ ተጠሪ ማተሚያ ቤት አማካኝነት “ ትምህርት ሃይማኖት ”   
በሚሌ ርዕስ ታትሞ መውጣቱ ተረጋግጧሌ፡፡ ከዚህም በግሌፅ መረዲት የሚቻሇው እነዚህ 
ስራዎች ሇህዝብ መረጃ አገሌግልት አሊማ የሚባዙና የሚሰራጩ ከሆነ በስራው ባሇቤት 
በወጡበት መንገዴ ከሚሆን በቀር በመጽሏፌ መሌክ ታትመው የሚባዙበት አግባብ የላሇ 
መሆኑን ከአዋጁ አንቀጽ 13/1/ ዴንጋጌ ከህዝብ ስሇማሰራጨትና ስሇማዛባት ሔጉ ከሠጠው 
ትርጓሜ ጋር ተዲምሮ ሲነበብ የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ 

በአዋጁ አንቀፅ 13/1/ ስር  “……. መፅሓት….” የሚሇው ቃሌ “ Periodical ”  የሚሇውን 
የእንግሉዝኛ ቃሌ የሚተካው መሆኑን ሔጉ የሚያሳይ በመሆኑ ይኸው ቃሌ በማንኛውም 
መሇኪያ መፅሏፌ የሚሇውን ቃሌ አይተካም፡፡ ስሇሆነም አመሌካቾች አዋጅ ቁጥር 410/1996 
አንቀጽ 13/1/ ዴንጋጌን በመጥቀስ የሚያቀርቡት ክርክር ተቀባይነት የላሇው ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ 
በመሆኑም የተጠሪዎች አባት በዴንጋጌው በፉዯሌ “ ሀ ”   “ ረ ” እና “ ቀ ” የተመሇከተው 
ወጥ( “ኦርጅናሌ” ) ሥራን የማባዛት ፣ የማሳተም ወይም በላሊ መንገዴ የማሰራጨት መብት 
ተጥሷሌ፡፡ ይኸውም የፇጠራ ስራቸው ከአውራሾች ፇቃዴ ውጪ በመጽሏፌ መሌክ ታትሞ 
በገበያ ሊይ ውል በሔዝብ መነበቡ ነው፡፡ የሟቹ የፇጠራ ስራ ከወራሾቹ ፇቃዴ ውጪ  በ1ኛ 
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አመሌካች አሳታሚነት በመጽሏፌ መሌክ ገበያ ሊይ ውል መነበቡ ኦርጅናሌ ሥራውን ወይም 
ቅጅውን ሇሔዝብ ማሳየት/public display of original or copies of the work/ የሚሇው በሔጉ 
የተመሇከተው የሟች ወራሾች መብት ተጥሷሌ ማሇት ነው፡፡ ይህ መብት ተጥሶ የሞራሌ  ጉዲት 
በዯረሰ ጊዜ የካሣው መጠን በአዋጅ ቁጥር 410/96 አንቀጽ 34/4/ መሠረት ከ1ዏዏ,ዏዏዏ/አንዴ 
መቶ ሺህ ብር / የማያንስ የገንዘብ ካሣ ሉከፌሌ እንዯሚገባ ተመሌክቷሌ፡፡ በዚህ መሠረት 
በተጠሪዎች ሊይ የዯረሰውን የህሉና ጉዲት ሞራሌ ካሣ 1ኛ አመሌካች በተጠቀሰው አዋጅ 
መሠረት 1ዏዏ,ዏዏዏ/አንዴ መቶ ሺህ ብር / የመክፇሌ ግዳታ ይኖርበታሌ፡፡ 

ሁሇተኛው አመሌካች ከሊይ የጠቅስናቸውንና ተቀባይነት የላሊቸው የሔግ ክርክሮችን ከማንሳቱም 
በተጨማሪ በአታሚነቱ የሚጠየቅበት አግባብ የላሇ መሆኑን ጠቅሶ ተከራክሯሌ፡፡ የፋዳራለ 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሁሇተኛ አመሌካችን  ሇክሱ ኃሊፉ ያዯረገው የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 27 ፣ 29 ፣ 
2027 ዴንጋጌዎችን በመጥቀስ ነው፡፡ ይኸው ፌርዴ ቤት ሁሇተኛ አመሌካች በአከራካሪው 
መፅሏፌ የሟች አሇቃ አያላው ታምሩን ፍቶ ግራፌ ሇጥፍ ማውጣቱን ፣ አሳታሚው አንዯኛው 
አመሌካች የሟቹን ፍቶ ግራፌ አትሞ ሇማውጣት በቅዴሚያ ስሇመወከለ ወይም ይህንን 
ሇማዴረግ ስሌጣን ያሇው መሆኑን ሁሇተኛ አመሌካች ያሇማጣራቱን ፍቶውን የያዘው መፅሏፌ 
በገበያ ሊይ መሰራጩቱን በፌሬ ነገር ዯረጃ አረጋግጧሌ፡፡ ሁሇተኛ አመሌካችም እነዚህን ፌሬ 
ነገሮችን አሌካዯም፡፡ እንዱህ ከሆነ ሁሇተኛ አመሌካች በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 27/ ፣ 29 እና 2ዏ27 
ዴንጋጌዎች የማይጠየቅበት የሔግ አግባብ የሇም፡፡ በመሆኑም አመሌካቾች ሇጉዲዩ በአንዴነትና 
በነጠሊ ኃሊፉ ናቸው ተብል የተሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው 
ሇማሇት አሌተቻሇም፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው   ሣ    ኔ 
1. የአሁኑን አንዯኛ አመሌካችን በተመሇከተ በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 88615 

ጥቅምት 16 ቀን 2ዏዏ3 ዓ/ም ተሰጥቶ በፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 
በመ/ቁጥር 62371 የካቲት ዏ4 ቀን 2ዏዏ3 ዓ/ም በትዕዛዝ የፀናው ውሣኔ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ጸንቷሌ፡፡ 

2. ሁሇተኛ አመሌካችን በተመሇከተ የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 
በመ/ቁጥር 63119 ሚያዚያ 12 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም የሠጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 
348/1/ መሠረት ጸንቷሌ፡፡ 

3. አመሌካቾች ብር 6ዏ,ዏዏዏ.ዏዏ /ስሌሳ ሺህ/ ሇቁሳዊ ጉዲት ካሣ ፣ ብር 1ዏዏ,ዏዏዏ.ዏዏ /አንዴ 
መቶ ሺህ / ሇሞራሌ ካሣ ፣ በዴምሩ ብር 16ዏ,ዏዏዏ.ዏዏ/አንዴ መቶ ስሌሳ ሺህ/ እንዱከፌለ፣ 
የሟች አሇቃ አያላው ታምሩን ስራ እንዲያሳትሙና መብቱን ከመጣስ ተግባር እንዱቆጠቡ፣ 
የታተሙትና ወዯፉት የሚታተሙት መፅሏፌት እንዱወገደ ተብል መወሰኑ ባግባቡ ነው 
ብሇናሌ፡፡ 

4. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ ይቻቻለ ብሇናሌ፡፡ 
ት   ዕ  ዛ  ዝ 

በዚህ ችልት በመ/ቁጥር 70380 ሏምላ 2ዏ ቀን 2003 ዓ.ም በዋሇው ችልት ተሰጥቶ የነበረው 
እግዴ ተነስቷሌ፡፡ ሇሚመሇከታቸው አካሊት ይፃፌ ብሇናሌ፡፡ 
መዝገቡን ዘግተናሌ፣ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  
ሃ/ዱ 
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