የሰ/መ/ቁ. 42253
ሏምላ 8 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም
ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ
ሏጏስ ወሌደ
ሂሩት መሇሰ
በሊቸው አንሺሶ
ሱሌጣን አባተማም
አመሌካች፡- መምህር ሙለ ኃይሇሥሊሴ - ቀረቡ
ተጠሪ፡- ዘመናዊ ማተሚያ ቤት ጠበቃ አቶ ዓሇሙ ወ/አረጋይ - ቀረቡ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የተጀመረው መቀላ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ሆኖ አመሌካች ከሣሽ ተጠሪ ዯግሞ ተከሣሽ ነበር፡፡ ክሱም ተጠሪ
መጽሏፌት እንዱያትምሌኝ ውሌ ፇጽሜ በዴርጅቱ ሰራተኛ ተሠርቆ በተሸጡት 9 መጽሏፌት ምክንያት ኪሣራ
ዯርሶብኛሌና በአዋጅ ቁጥር 410/96 የተመሇከተውን የሞራሌ ካሣና ሳይሸጡ የቀሩ መጽሏፌት ዋጋ በዴምሩ 260,000
/ሁሇት መቶ ስዴሳ ሺ ብር/ እንዱከፌሇኝ የሚሌ ሲሆን ተጠሪም በሰጠው መሌስ ተሰርቋሌ የተባሇው 7 መጽሏፌት እንጂ
ላሊውን ሇመክፇሌ አንገዯዴም ሰረቀ የተባሇው ሰው ጣሌቃ እንዱገባ ይታዘዝሌን ስርቆት ግሊዊ ባህርይ በመሆኑ ካሣውን
ሉከፌሌ የሚገባው የሰረቀው ሰው ነው በማሇት ተከራክሯሌ፡፡
ግራ ቀኙን ያከራከረው ከፌተኛ ፌ/ቤት ክሱንና ማስረጃውን በማገናዘብ ተሰርቆ ተሸጠ የተባሇውን የ9 መጽሏፌት
እያንዲንደን በ20 ብር ግምትና በአዋጅ ቁጥር 410/96 አንቀጽ 34(4) የተመሇከተውን የሞራሌ ካሣ ጭምር 100,180,00
/አንዴ መቶ ሺህ አንዴ መቶ ሰማኒያ ብር/ ሇአመሌካች ተጠሪ እንዱከፌሌ ወስኗሌ፡፡ ይግባኝ የቀረበሇት የክሌለ ጠቅሊይ
ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትም ውሣኔውን በአብሊጫ ዴምፅ በማጽናቱ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ቀርቦ
ችልቱም ተጠሪ ዴርጊቱን ሉያውቅ የሚችሌበት በቂ ምክንያት በላሇበት የሞራሌ ካሣ 100,000 /መቶ ሺህ ብር/
እንዱከፌሌ መወሰኑ ስህተት ነው፤ ተሰርቋሌ የተባሇውን የ7 መጽሏፌት ብቻ መሆኑን በማረጋገጥ የ7 መፅሏፌት ዋጋ
140,00 /አንዴ መቶ አርባ ብር/ እንዱከፌሌ በማሻሻሌ ወስኗሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚህ ውሣኔ ሊይ ነው፡፡
አመሌካች ታህሣሥ 4 ቀን 2001 ዓ.ም ጽፍ ያቀረበው ቅሬታ፡ተጠሪው ስርቆቱን ቢያውቅም ባያውቅም በአዋጅ ቁጥር 410/96 አንቀጽ 34/(4) የተመሇከተውን አነስተኛ
የሞራሌ ካሣ 100,000 /አንዴ መቶ ሺህ ብር/ የሚያስቀር አይዯሇም በማሇት ውሣኔው እንዱሻር የሚጠይቅ ነው፡፡
ይህ ችልትም የውሳኔውን አግባብነት ሇመመርመር አቤቱታው ሇሰበር ሰሚ ችልት እንዱቀርብ ታዞ መጋቢት 2
ቀን 2001 ዓ.ም በዋሇው ችልት ግራ ቀኙ ቀርበው ክርክርራቸው ተሰምቷሌ፡፡
ችልቱም የግራ ቀኙን ክርክር በሔግ ረገዴ እንዯሚከተሇው ተመሌክቶታሌ፡፡
የተከራካሪዎቹ ግንኙነት ተጠሪ 5,000(አምስት ሺህ) መጽሏፌት አትሞ ማስረከብ ሲሆን አመሌካች ዯግሞ
ቀሪውን በውሌ የተመሇከተውን ገንዘብ መክፇሌ ነው፡፡ ከዚህ ግንኙነት አንፃር የግራ ቀኙ ክርክር ሉታይ የሚገባው በውሌ
ነው ወይንስ ከውሌ ውጪ ነው? የሚሇውን ስንመሇከተው፡- አንዴ ጉዲይ ከውሌ ውጪ ነው ሉባሌ የሚችሇው አንዴ ሰው
በራሱ በኩሌ ምንም የገባው ግዳታ ሳይኖር በራሱ ጥፊት ሊዯረሰው ጉዲት አሊፉ እንዯሚሆን ከውሌ ውጪ የሆኑ
የኃሊፉነት ምንጮችን ከሚዯነግገው ከፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2027 መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ በተያዘው ጉዲይ ግራ ቀኙ ወገኖች ግሌጽ
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ስምምነት አዴርገው የውሌ ግዳታ ገብተዋሌ፡፡ ይኸው የውሌ ግዳታ ከመፇፀሙ በፉት በስምምነቱ ውስጥ የተካተተው
መጽሏፌ በተጠሪ ዴርጅት ሠራተኛ ተሰርቆ ገበያ ሊይ በመዋለ ምክንያት ግዳታው በተባሇው ሁኔታና ጊዜ አሇመፇፀም
ምክንያት ሆነ ከሚባሌ በቀር ጉዲዩን የውሌ ውጪ (extra contractual) አያዯርገውም፤ ይሌቁንም ውለ ከሚመሇከተው
የሔትመት ሥራ አንፃር ውለ ሳይፇፀም የተወሰኑ መፃሔፌት በሔትመት ሰራተኛ መሠረቅ የውሌ መጣስ (breach of
contract) የነበረ መሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡ የውሌ መጣስ ወይም ውለ በታሰበው አኳኋን አሇመፇፀም ጉዲይ የሚታየው
በውሌ ሔግ እንጂ ከውሌ ውጪ የሚሆንበት የሔግ አግባብ የሇም፡፡ ይህን ጉዲይ በየዯረጃው ያዩ ፌ/ቤቶች ግዳታውን
ከውሌ የመነጨ ሆኖ እያሇ ውለም ባሌተካዯበት በዴርጅቱ ሰራተኛ በመሰረቁ ብቻ ከውሌ ውጪ ኃሊፉነት ተዯርጏ
መታየቱ ስህተት ነው፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልትም ጉዲዩ ከውሌ ውጪ መሆኑን ተቀብል ሇውሣኔው
መሠረት ያዯረገው በአዋጅ ቁጥር 410/96 አንቀጽ 34(5) መሠረት ተጠሪው ዴርጊቱን ያሊወቀ ከሆነ ወይም ሉያውቅ
የሚችሌበት በቂ ምክንያት የላሇው ከሆነ የሚሇውን ትርጉም መሠረት በማዴረግ ነው፡፡ በአዋጁ አንቀጽ 34(5)
የተጠቀሰው “ - - ያሊወቀ ከሆነ ወይም ሉያውቅ የሚችሌበት በቂ ምክንያት የላሇው ከሆነ - - -” የሚሇው የሔጉ ትርጉም
መጽሏፌን እንዲሇ መሰረቅን የሚመሇከት ሳይሆን የቅጅና ተዛማጅ መብቶች ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 410/96 መሠረት ጥበቃ
የተዯረጉ የአዕምሮ መብቶች ሲጣሱ ማሇትም ከመፃሏፈ ውስጥ እንዯ ቅጅ፣ ማባዛትና ላልች ተመሣሣይ ዴርጊቶችን
ሳያውቅ የጥሰት ተግባር በተፇፀመ ጊዜ ተፇፃሚ የሚሆን እንጂ አሁን በተያዘው ጉዲይ ዓይነት ማተሚያ ቤቱ
ሚስጥራዊነቱን ጠብቆ እንዱታተም በተገባው ውሌ ስምምነት መሠረት አትሞ በመስጠት ሂዯት ሊይ በማተሚያ ቤቱ
ሰራተኛ መጽሏፌት ተራ በሆነ ስርቆት ወጥቶ ቢሸጥ ማተሚያ ቤቱ ሉያውቅ ወይም ማወቅ የሚችሌበት በቂ ምክንያት
አሇመኖሩን የሚመሇከት አይዯሇም፡፡ ከዚህ አንፃር የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ሇሔጉ የሰጠው ትርጉም
የተሳሳተ ነው፡፡ ተጠሪ ስርቆት ግሊዊ ባርይ በመሆኑ መጽሏፌትን የሰረቀው ሰው ካሣውን ሉከፌሌ ይገባሌ የሚሇውን
ክርክር በተመሇከተ ሰረቀ የተባሇው ሰው ግንኙነቱ በአሰሪነት ከተጠሪ ጋር ነው እንጂ ከአመሌካች ጋር አይዯሇም፡፡ የውሌ
ግንኙነቱ ከተጠሪ ጋር በመሆኑ ይህ ተዋዋይ ወገን እንዯውለ ግዳታውን ያሌፇፀመበትን በቂ ምክንያት ካሊስረዲና ይህም
ምክንያት ከአቅም በሊይ መሆኑ ካሌተረጋገጠ በስተቀር የውለ አሇመፇፀም ከሚያመጣው ኃሊፉነት ሉዴን እንዯማይችሌ
በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1791(2) ተመሌክቷሌ፡፡ መጽሏፈን የሰረቀው ከውጪ የመጣ ዘራፉ አይዯሇም፡፡ የዴርጅቱ ሰራተኛ በሆኑ
የመቆጣጠር ኃሊፉነት የተጠሪ ሲሆን ይህ ዯግሞ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1792(1) መሠረት ከአቅም በሊይ የሆነ ሉመሌሱት
የማይችለ ኃይሌ ነው የሚያሰኝ አይዯሇም፡፡ እንዱያውም በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1792(2) መሠረት በአዕምሮ ግምት መጽሏፈ
ሉሰረቅና ወይም ተዯብቆ ሉወጣ ይችሊሌ በሚሌ ተጠሪው ቀዯም ብል ሉያስብበት የሚችሌ ከመሆኑ አንፃር ከአቅም በሊይ
የሆነ ኃይሌ ነው ተብል የሚወሰዴ አይዯሇም፡፡ ይሌቁንም በውለ አሇመፇፀም ምክንያት አመሌካች የዯረሰበትን የጉዲት
ኪሣራ እንዱጠይቀው የፌ/ብ/ሔ/ቁ.1771(1) መብት የሚሰጠው ሲሆን ተጠሪ ምንም ጥፊት ባያዯርግ እንኳ በውለ
መሠረት ባሇመፇፀሙ ምክንያት ብቻ የጉዲት ኪሣራውን መክፇሌ እንዲሇበት በፌ/ብ/ሔ/ቁ.791(1) ተመሌክቷሌ፡፡ ስሇዚህ
የጉዲት ኪሣራ ከውሌም ሆነ ከውሌ ውጪ ሉከሰት የሚችሌ ሲሆን ቁሣዊ ጉዲት ብቻ ሣይሆን የህሉና ወይም የሞራሌ
ጉዲትንም የሚጨምር ስሇመሆኑ ከፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1790(2)እና 2090 – 2123 ከተመሇከቱ ዴንጋጌዎች መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡
የመብቱ ባሇቤት ከሆነው ከአመሌካች ፇቃዴ ውጪ የአዕምሮ ሃብቱ የሆነው መጽሏፌት አመሌካች ከመረከባቸው በፉት
መሠረታዊ የውሌ ዓሊማ ተጥሶ በውሌ ተቀባይ ዴርጅት ሰራተኛ መጽሏፌት ገበያ ሊይ መዋሊቸው በፌ/ቤት ተረጋግጧሌ፡፡
በሔጉ የመብቱ ባሇቤት መብቶች ናቸው የተባለት ኢኮኖሚያዊና የሞራሌ መብቶች ሲሆኑ በአዋጅ ቁጥር 410/96 አንቀጽ
7 የተመሇከቱ ኢኮኖሚያዊ መብቶች አንደ ተጥሶ በተገኘ ጊዜ የሞራሌ ጉዲት ጥሰት ይኖራሌ ማሇት ነው፡፡ አዋጅ ቁጥር
410/96 አንቀጽ 7 የተመሇከቱ ኢኮናሚያዊ መብቶች እንዯሚከተሇው ይነበባሌ፡፡
1. በዚህ አዋጅ አንቀፅ 9 እስከ 19 የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም የሥራ አመንጪ ወይም የአንዴ ሥራ
ባሇቤት የሚከተለትን ሇመፇፀም ወይም ላሊ ሰው እንዱፇፅማቸው ሇመፌቀዴ ብቸኛ መብት ይኖረዋሌ፡፡
ሀ/ ሥራን የማባዛት፣
ሇ/ ሥራን የመተርጏም፣
ሏ/ ሥራን የማመሳሰሌ፣ የማቀናበር ወይም ወዯ ላሊ አይነት የመቀየር፣
መ/ በሽያጭ ወይም በኪራይ ኦርጅናሌ ሥራን ወይም ቅጂውን የማከፌፇሌ፣
ሠ/ ኦርጅናሌ ሥራን ወይም ቅጂውን ከውጭ ሃገር የማስገባት፣
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ረ/ ኦርጅናሌ ሥራን ወይም ቅጂውን ሇሔዝብ የማሣየት፣
ሰ/ ሥራን በይፊ የመከወን፣
ሸ/ ሥራን ብሮዴካስት የማዴረግ፣
ቀ/ ሥራን በላሊ መንገዴ የማሰራጨት፣
እንዯሆነ ተመሌክቷሌ፡፡ በተያዘው ጉዲይ በፉዯሌ “ረ” የተመሇከተው ኦርጅናሌ ሥራን ወይም ቅጅውን ሇህዝብ ማሳየት
የሚሇው ዴንጋጌ በተጠሪ ተጥሷሌ፡፡ ይኸውም መጸሏፈ ከአመሌካቹ ፇቃዴ ውጪ ገበያ ሊይ ውል በሔዝብ መነበቡ ነው፡፡
አንዴ ፉሌም ከባሇቤቱ ፇቃዴ ውጪ ኦርጅናለ ወይም ቅጅው ሇሔዝብ ቢታይ የአመንጪው ኢኮኖሚያዊ መብቱ
እንዯሚጣስ ሁለ አንዴ መጽሏፌም እንዱሁ ከአመሌካቹ ፇቃዴ ውጪ ገበያ ሊይ ውል ቢነበብ ኦርጅናሌ ሥራን ወይም
ቅጅውን ሇሔዝብ ማሳየት (public display of original or copies of the work) የሚሇው በሔጉ የተመሇከተው
የአመሌካች መብት ተጥሷሌ ማሇት ነው፡፡ ይህ መብት ተጥሶ የሞራሌ ጉዲት በዯረሰ ጊዜ የካሣው መጠን በአዋጁ ቁጥር
410/96 አንቀጽ 34(4) መሠረት ከ100,000 /አንዴ መቶ ሺህ ብር/ የማያንስ የገንዘብ ካሣ ሉከፌሌ እንዯሚገባ
ተመሌክቷሌ፡፡ በዚህ መሠረት በአመሌካች ሊይ የዯረሰውን የህሉና ጉዲት ሞራሌ ካሣ ተጠሪው በተጠቀሰው አዋጅ
መሠረት 100,000 /አንዴ መቶ ሺህ ብር/ የመክፇሌ ግዳታ ይኖርበታሌ፡፡
የከፌተኛ ፌ/ቤትና የጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ከሊይ እንዯተጠቀሰው የግራ ቀኙ ግንኙነት ውሌ ሆኖ
ሳሇ ሠራተኛ መጽሏፌ በመሥረቁ ብቻ ከውሌ ውጪ አዴርገው ትርጉም በመስጠት የተመሇከቱት በአግባቡ ባይሆንም
በውጤት ረገዴ ግን በአግባቡ ሆኖ አግኝተናሌ፡፡
በአጠቃሊይ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ተጠሪ ዴርጊቱን ያሊወቀ ወይም ሉያውቅ የሚችሌበት በቂ
ምክንያት የላሇው ከሆነ የሚሇውን ከሔጉ መንፇስ ውጪ የሆነውን ትርጉም መሠረት በማዴረግ የሰጠው ውሣኔ ከፌ ሲሌ
ከተመሇከቱት ምክንያቶች አንፃር መሠረታዊ የሔግ ትርጉም ስህተት የተፇፀመበት ውሣኔ ነው ብሇናሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1. ከትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 25/99 በ11/3/2001 ዓ.ም በዋሇው ችልት
የሰጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348(1) መሠረት ተሻሽሎሌ፡፡
2. የመቀላ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤትና ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጡት ውሣኔ በውጤት ረገዴ በአግባቡ ነው
ብሇን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348(1) መሠረት በማፅናት አመሌካች የሞራሌ ካሳ 100,000 /አንዴ መቶ ሺህ ብር/
እና የሰባት መፃሔፌት ዋጋ ብር 140 /አንዴ መቶ አርባ ብር/ በዴምሩ 100,140 /አንዴ መቶ ሺ አንዴ መቶ
አርባ ብር/ ይከፇሇው ብሇናሌ፡፡
3. ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ ይቻቻለ ብሇን መዝገቡን ዘግተናሌ፡፡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ቤ/ኃ

151

ሌዩ ሌዩ

152

