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የሰ/መ/ቁ. 156425 
ህዲር 14  ቀን 2011 ዒ.ም 

ዲኞች፡- አሌማው ወላ 
 ሙስጠፊ አህመዴ 
  አብርሃ መሰሇ 
  ፇይሳ ወርቁ 
  ጳውልስ ኦርሺሶ 

አመሌካች፡-ዲሽን ባንክ- ነ/ፇጅ ዏሥራት አዴማሱ ቀረቡ፡፡ 
ተጠሪ፡- ድሪና  አቫኪያን-የቀረበ የሇም፡፡ 

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 በዚህ መዝገብ የቀረበው ጉዲይ የግሇሰብን ፍቶ በቴላቭዥን ከማሳየት ጋር ተያይዞ 

የተነሳውን የጉዲት ካሳን የሚመሇከት ነው፡፡ ተጠሪ በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት 

ባቀረቡት ክስ አመሌካች የከሳሽን እውቅናና ፇቃዴ ሳያገኝ የተጠሪን ፍቶ በ2006 ዒ/ም 

ከሚያዚያ ወር ጀምሮ በሰኔ እና በሏምላ ወራት በነበረው የብራዚለ ዒሇም ዋንጫ የእግር 

ኳስ ጨዋታዎች የሚተሊሇፌበት ጊዜ ተጠሪ ከእነባሇቤታቸው የአመሌካችን ባንክ አገሌግልት 

ሲጠቀሙና ተጠቅመው ሲወጡ የሚያሳይ ማስታወቂያ በማሰራት በቀን ከሁሇት እስከ ሶስት 

ጊዜ በኢትዮጵያ ቴላቭዥን እንዱተሊሇፌ ማዴረጉን  ገሌፀውና ተመጣጣኝ ካሳ ሉከፇሊቸው 

የሚገባው መሆኑን ጠቅሰው ብር 400,000.00(አራት መቶ ሺህ) እንዱከፇሊቸው ይወሰን 

ዘንዴ ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ የአሁኑ አመሌካች ሇክሱ በሰጠው መሌስም አዴራጎቱ ሔግን 

የጣሰ ያሇመሆኑን፣ አመሌካች በማስታወቂያው የተጠቀመው የተጠሪን ፍቶ ወይም ምስሌ 

ሳይሆን አጠቃሊይ የባንኩን የሥራ እንቅስቃሴ መሆኑን፣ በማስታወቂያው ሊይ የነበረው 

ቪዱዮም ከአንዴ ዯቀቂ የበሇጠ እርዝማኔ የላሇውና ሇአንዴ ሰንከዴ ብቻ የሚታይ  

መሆኑን፣ አመሌካች ሆን ብልና አሊማ አዴርጎ የተጠሪን ምስሌ ያሇመቅረፁንና የኢትዮጵያ 

ቴላቭዥንም የግሇሰቦችን ነፃነት የሚዲፇሩ ዴርጊቶችን የማያስተሊሌፌ መሆኑን፣ የተጠሪ 

ምስሌ በመታየቱም አመሌካች ያገኘው ጥቅም ያሇመኖሩንና ተጠሪም ይህንኑ የማስረዲት 

ግዳታ ያሇባቸው መሆኑን፣ ተጠሪ ሇአመሌካች በሰጡት ማስጠንቀቂያ ከገሇፁት ገንዘብ 

ውጪ በክሳቸው ሊይ መጠየቃቸውም ክሳቸው ታዒማኒነት የላሇው መሆኑን የሚያሳይ 

መሆኑን፣ በህጉ ያሊቸው መፌትሄም ዴርጊቱን ማስቆም እንጂ ካሳ መጠየቅ ያሇመሆኑን 

ዘርዝሮ ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡  የስር ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን 

ክርክርና ማስረጃ ከሰማ በኋሊ ጉዲዩን መርምሮ አመሌካች ቀረፃው የባንኩን እንቅስቃሴ 
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እንጂ ተጠሪን ትኩረት ያሊዯረገ መሆኑን ና ቪዱዮውም የታየው ሇአጭር ዯቂቃ ብቻ 

ስሇመሆኑ በማስረጃዎቹ አስረዴቷሌ በሚሌ ዴምዲሜ የተጠሪን ክስ ውዴቅ ያዯረገው ሲሆን 

በዚህ ውሳኔ የአሁኗ ተጠሪ ቅር በመሰኘት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 

አቅርበው ግን ፌርዴ ቤቱ ግራ ቀኙን ከአከራከረ በኋሊ ጉዲዩን መርምሮ ተጠሪ የውጭ 

አገር ዜጋ መሆናቸውን አመሌካች በመጠቀም የውጭ ሀገር ባንኮች የክፌያ ካርድችን ሀገር 

ውስጥ ሊለ ወይም ሇሚመጡ ዯንቦች ካርድችን በመጠቀም ምቾትን የጠበቀ አገሌግልት 

እየሰጠ መሆኑን በመግሇጽ ተጠሪን ከእነባሇቤታቸው ተጠቅሞ ማስታወቂያ እያስነገረ 

መሆኑ ማስታወቂያው ተጠሪን ዑሊማ ያዯረገ ሉባሌ የሚችሌ አይዯሇም ወዯሚሇው 

ዴምዲሜ ዯርሶ አመሌካች የተጠሪን ምስሌ ከፌቃዲቸው ውጪ በመጠቀም ሇሰራው 

ማስታወቂያ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 29(2) ዴንጋጌ አግባብ ካሳ የመክፇሌ ኃሊፉነት አሇበት በማሇት 

የካሳ መጠኑንም ብር 100,000.00(አንዴ መቶ ሺህ ብር) ሉሆን ይገባሌ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ 

በዚህ ውሳኔ የአሁኑ አመሌካች ቅር በመሰኘት ይግባኙን ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

ይግባኝ ሰሚ ችልት ቢያቀርብም ይግባኙ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 337 መሰረት 

ተሰርዞበታሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ 

ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት በጉዲዩ 

ሊይ ከቀረበው ክርክር ይዘትና በማስረጃ ከተረጋገጠው ፌሬ ነገር ውጪ በመሄዴ አመሌካችን 

ሇክሱ ኃሊፉ ማዴረጉ የክርክር አመራርና የማስረጃ ምዘና ስርዒትን ያሌተከተሇና 

የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 29(1)(2) ዴንጋጌዎችን ይዘት ያሊገናዘበ ነው በማሇት መከራከሩን የሚያሳይ 

ነው፡፡ የሰበር አቤቱታው ተመርምሮም ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት የተሰጠው የካሳ ጉዲይ 

ውሳኔ አግባብነት ስሇጉዲዩ አግባብነት ካሇው ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 29(1)(2) ዴንጋጌዎች ትክክሇኛ 

አፇፃጸም አንጸር ሇማየት ይቻሌ ዘንዴ በሚሌ ጉዲዩ ሇዚህ ችልት የቀረበ ሲሆን ተጠሪ 

በመቅረባቸውም ግራ ቀኙ በፅሐፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡ 

       የክርክሩ አመጣጥ አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀ ሲሆን ይህ ችልትም የግራ 

ቀኙን ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብት ካሊቸው ዴንጋጌዎች 

ጋር በማገናዘብ አቤቱታ የቀረበበት ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት መሆን 

ያሇመሆኑን እንዯሚከተሇው መርምሯሌ፡፡ 

 ከፌ ሲሌ እንዯተመሇከትነው ተጠሪ የተጠሪን ምስሌ ሇማስታወቂያ ስራ 

የተጠቀመበት ስሇመሆኑና ይህንንም ሲያዯርግ ከተጠሪ ተገቢውን ፇቃዴ ያሊገኘ መሆኑ 
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እንዱሁም ተጠሪ የውጭ አገር ዜጋ መሆናቸውን አመሌካች በመጠቀም የውጭ ሀገር 

ባንኮች የክፌያ ካርድችን ሀገር ውስጥ ሊለ ወይም ሇሚመጡ ዯንቦች ካርድችን በመጠቀም 

ምቾትን የጠበቀ አገሌግልት እየሰጠ መሆኑን በመግሇጽ ተጠሪን ከእነባሇቤታቸው ተጠቅሞ 

ማስታወቂያ እያስነገረ መሆኑ ማስታወቂያው ተጠሪን ዑሊማ ያዯረገ ሉባሌ የሚችሌ 

ስሊሇመሆኑ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት በጉዲዩ ሊይ ከቀረቡት ማስረጃዎች መገንዘቡን ጠቅሶ 

የስር ፌርዴ ቤት በዚህ ረገዴ የዯረሰውን ዴምዲሜ የሻረው መሆኑን፣  ጉዲዩን በይግባኝ 

የተመሇከተው ፌርዴ ቤት በዚህ ረገዴ የዯረሰበትን ዴምዲሜም ፌሬ ነገርን የማጣራትና 

የመመዘን ስሌጣን ያሇው የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚው ችልትም ሙለ 

በሙለ የተቀበሇው መሆኑን ከክርክሩ ሂዯት ተገንዝበናሌ፡፡ በመሆኑም  ይህ ችልት 

በኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ ሔገ መንግስት አንቀፅ 80(3(ሀ)) እና አዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀጽ 10 

ዴንጋጌዎች አግባብ ፌሬ ነገርን የማጣራትና ማስረጃን የመመዘን ስሌጣን የላሇው በመሆኑ 

ሁሇቱም ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤቶች ፌሬ ነገሩን በማጣራትና ማስረጃን በመመዘን 

የዯረሱበትን ዴምዲሜ የማይቀበሌበትን አግባብ ስሊሊገኘ አመሌካች ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ 

ቤቶች የዯረሱበት ዴምዲሜ በጉዲዩ ሊይ የቀረቡትን ማስረጃዎችን መሰረት ያሊዯረገ ነው 

በማሇት ያቀረበውን ቅሬታ አሌፇነዋሌ፡፡ 

 ወዯ ህጉ ስንመጣ የፌትሃ ብሓር ሔጉ የሰው መብቶች በሚሌ ከአንቀፅ 8 እስከ 10 ዴረስ 

ባለት ዴንጋጌዎች ጠቅሊሊ መርሆዎችን ያስቀመጠ ሲሆን እነዚህ መርሆዎች ዯግሞ 

ተጠቃሹ ሔግ ከቁጥር 11 እስከ 30 ዴረስ በዯነገጋቸው ዴንጋጌዎች ተፇፃሚ የሚሆኑ 

ናቸው፡፤ ከአንቀፅ 11 እስከ 30 ዴረስ ባለት ዴንጋጌዎች ስር ከተካተቱት የሰው መብቶች 

መካከሌ ዯግሞ ከሰው አካሌ ዯህንነት እና ከሰው ነፃነት ጋር የተያያዙ ተጠቃሽ መሆናቸውን 

ዴንጋጌዎቹ ያሳያለ፡፡ በዚህም መሰረት በፌ/ሔ/ቁጥር 11፣ 13፣ ከ27 እስከ 30 ዴረስ ያለት 

ዴንጋጌዎች ከሰው ነፃነት ጋር የተያያዙ መብቶችን የሚጠብቁ ሲሆኑ ከእነዚህ ውስጥ 

ዯግሞ የሰው ስእሌ/ምስሌ/ በተመሇከተ ጥበቃ የሚያዯርገው ቁጥር 27 ተጠቃሽ ነው፡፡ ይህ 

ዴንጋጌ ባሇፍቶግራፈ/ባሇምስለ/ ካሌፇቀዯ በቀር የማንም ሰው ፍቶግራፌ/ምስሌ/ በሔዝብ 

አዯባባይ ሉሇጠፌም ሆነ ሉባዛ ወይም ሉሸጥ እንዯማይችሌ ይዯነግጋሌ፡፡ የሰው ምስሌ/ፍቶ/ 

ከማባዛት ጋር ተያይዞ በሌዩ ሁኔታ የተቀመጡት ነጥቦች በቁጥር 28 ስር የተዘረዘሩት 

ሲሆኑ እነዚህም የባሇስእለ/ምስለ ሰው ታዋቂነት፣ ህዝባዊ ስራ ጋር መያያዝ፣ በፌርዴ 

ወይም በፖሉስ መስሪያ ቤቶች ጋር የተያያዙ ምክንያቶች ጉዲዩን አስፇሊጊ ማዴረጋቸው፣ 
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ወይም ሇኪነ ጥበብ፣ ሇስሌጣኔ አስተዲዯግ ወይም ሇትምህርት መስጫ ጥቅም ወይም 

በሔዝብ ስብሰባ ሊይ ከተፇፀመ  ስርዒት ጋር ግንኙነት ባሇው ምክንያት መሆኑን የሚያሳዩ 

ናቸው፡፡ በዚህ ዴንጋጌ በተጠቀሱት ሁኔታዎች የሰው ፍቶ/ምስሌ/ ማባዛት የተፇቀዯ ሲሆን 

በህዝብ አዯባባይ መሇጠፌ ወይም ማሳየት ወይም መሸጥ ግን ያሇ ባሇቤቱ ፌቃዴና እውቅና 

የማይቻሌ መሆኑን በሔጉ በግሌጽ ተመሌክቷሌ፡፡ የፌ/ሔ/ቁጥር 29 ዯግሞ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 

28 ስር ከተመሇከቱት ሌዩ ሁኔታዎች ውጪ ከባሇፍቶው ወይም ምስለ ፌቃዴ ውጪ  

ምስለን/ፍቶውን ማሳየት/exihibition/ ወይም መሸጥ ክሌክሌ መሆኑንና ተጠያቂነት 

የሚያስከትሌ መሆኑን በሚያስገነዝብ መሌኩ ዯንግጓሌ፡፡ በዚህ ዴንጋጌ ስር መብቱ 

የተጣሰበት ሰው የሚኖረው መፌትሄም ተቀምጧሌ፡፡ በዚህም መሰረት መብቱ የተጣሰበት 

ሰው ምስለ /ፍቶው በአዯባባይ እንዲይሇጠፌ ወይም እንዲይታይ ወይም እንዲይሸጥ 

የሚያዯርግ ዲኝነት እንዱሰጥሇት መጠየቅ ወይም  ካሳ መጠየቅ የሚችሌ መሆኑን በንዐስ 

ቁጥር ሁሇት እና ንኡስ ቁጥር ሶስት ስር በግሌጽ አስቀምጦ ይታያሌ፡፡ በአጠቃሊይ 

በፌትሃብሓር ሔጉ በዚህ ረገዴ የተቀመጡ ዴንጋጌዎች በኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ ሔገ መንግስት 

አንቀፅ 14 እንዱሁም አገሪቱ በተቀበሇቻቸው አሇም አቀፌ ስምምነቶች ጥበቃ የተዯረገውን 

የሰዎች የአካሌ ዯህንነትና የነጻነት መብቶችን የሚዯግፈ በመሆኑ ተግባራዊ ሲዯረጉም 

የዴንጋጌዎችን ይዘትና መንፇስ፣ ሉያሳኩ ያሰቡትን መሰረታዊ ዒሊማ ግምት ውስጥ 

ማስገባት ተገቢነት ይኖረዋሌ፡፡ 

  ይህንኑ ይዘን ወዯ ተያዘው ጉዲይ ስንመጣም  አመሌካች የተጠሪን ምስሌ በቴላቭዥን 

ሇማስተዋወቅ ያሇተጠሪ ፇቃዴ መጠቀሙ የተረጋገጠ ጉዲይ ነው፡፡ እንዱህ ከሆነ 

በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 27 ዴንጋጌ ስር ባሇፍቶግራፈ ወይም ባሇስዔለ ካሌፇቀዯ በቀር የማንም 

ሰው ፍቶግራፌ ወይም ስዔሌ በሔዝብ አዯባባይ ሉሇጠፌም ሆነ ሉባዛ ወይም ሉሸጥ 

እንዯማይቻሌ የተመሇከተ በመሆኑና በፌ/ሔ/ቁጥር 28 ስር የተመሇከተው ሌዩ ሁኔታ 

ስሇመኖሩም አመሌካች ጠቅሶ ያቀረበው ክርክርና ማስረጃ የላሇ በመሆኑ የተጠሪ ምስሌ 

ጥቅም ሊይ ሇዋሇበት የማስታወቂያ ስራ አመሌካች ካሳ የማይከፌሌበት ህጋዊ ምክንያት 

የሇም፡፡  

   ላሊው በዚህ ሰበር አከራካሪ የሆነው ጉዲይ የከሳ መጠኑ ሲሆን ካሳው የሚከፇሌበትን 

አግባብ በተመሇከተም ሇጉዲዩ ቀጥተኛ ተፇፃሚነት ያሇው የሔጉ ክፌሌ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 29 

(2) ዴንጋጌ ስር አስፌሯሌ፡፡ በዚህ ዴንጋጌ መሰረት በርትዔ አስፇሊጊ ሁኖ ሲታይ ስዔለን 
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በአዯባባይ በመሇጠፌ፤ በማሳየትና በመሸጥ የተጠቀመው ሰው በዚሁ ምክንያት ያገኘው 

ሀብት ተመዛዛኝ በሚሆንበት መጠን ዲኞች ካሳ እንዱከፌሌ ሉወስኑበት እንዯሚችለ 

ተዯንግጓሌ፡፡ ከዚህ አንጻር ጉዲዩን ስንመሇከተው ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት አመሌካች 

የካሳውን መጠን ተገቢነት የሇውም በማሇት በመከራከሩና ተጠሪዎችም በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 

2141 በተመሇከተው አግባብ ትክክሇኛውን የካሳ መጠን በማስረጃ ያሇማስረዲታቸውን ግንዛቤ 

ውስጥ በማስገባት በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 29(2) በተሰጠው ስሌጣን መሰረት የካሳውን መጠን ብር 

100,000.00 (አንዴ መቶ ሺህ ብር) እንዱሆን የወሰነ ሲሆን ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት 

የካሳ መጠኑን የተጠሪ ምስሌ በማስታወቂያው ከተገሇጸው ከአመሌካች ተግባር ጋር 

የሚኖረውና ሉያስገኝ ከሚችሇው ጥቅም አንፃር፤ከነባራዊው ሁኔታ በመነሳት በመመርመር 

በተጠሪ የተጠየቀውን የካሳ መጠን የበዛ ሁኖ ማግኘቱን ጠቅሶ ብር 100,000.00 (አንዴ 

መቶ  ሺህ) የካሳ መጠን ሉሆን እንዯሚገባ ወስኗሌ፡፡ ይህ የበታች ፌርዴ ቤቶች የካሳ 

ውሳኔ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 29(2) ስር የተመሇከተውን ዴንጋጌ ይዘትና መንፇስ መሰረት ያዯረገ 

ነው ከሚባሌ በስተቀር የሚነቀፌበት አግባብ የሇም፡፡ ሲጠቃሇሌም ካሳን አስመሌክቶ በጉዲዩ 

ሊይ የተሰጠው ውሳኔ ሇጉዲዩ ቀጥተኛ ተፇፃሚነት ያሊቸውን የጉዲት ካሳ ዴንጋጌዎችን 

ያሊገናዘበና መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ነው ሇማሇት ስሊሌተቻሇ ተከታዩን 

ወስነናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 180602 በ16/04/2010 ዒ.ም ተሰጥቶ 

በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ. 153194 በ28/06/2010  በትዔዛዝ የጸናው ውሳኔ 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ፀንቷሌ፡፡ 

2. አመሌካች ሇክሱ ኃሊፉ ተብል በርትዔ ብር 100,000.00(አንዴ መቶ  ሺህ ብር) ሇተጠሪ  

እንዱከፌሌ በተሰጠው ውሳኔ  የተፇፀመ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የሇም ብሇናሌ፡፡ 

3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

                                                                    

መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
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