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የሰ/መ/ቁ - 153736
ቀን - 28/01/2011ዒ.ም
ዲኞች፡- ዲኜ መሊኩ
ተኽሉት ይመሰሌ
ተፇሪ ገብሩ (ድ/ር)
ቀነዒ ቂጣታ
ተሾመ ሽፇራዉ
አመሌካቾች፡- 1. አረቡ አብዯሊ

ጠበቃ በቀሇ ተፇራ እና ታምሬ ኃይላ

2. ታከሇ ሇገሰ
3. አማረ ኪ -አሌቀረበም፡፡
ተጠሪ፡- አደኛ ጓዳ- ከጠበቃ ሰሇሞን ጋር ቀርበዋሌ፡፡
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ክርክሩ

የተጀመረዉ

በፋዳራሌ

ከፌተኛ

ፌርዴ

ቤት

ሲሆን፤

ተጠሪ

ከሳሽ፣

አመሌካቾች ዯግሞ፣ በቅዯም ተከተሌ፣ ከ1-3ኛ ተከሳሾች በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ ተጠሪ
በቀን 01/07/07 ዒ.ም አዘጋጅተዉ ሇፌርዴ ቤቱ ባቀረቡት ክስ፡- ከ2003 ዒ.ም ጀምሮ
በገበያ ሊይ የነበሩ እና እንዯገና ተሻሽሇዉ በ2006 ዒ.ም ታትመዉ በአእምሯዊ ንብረት
ጽ/ቤት ከተመዘገቡት አዴቫንስዴ ዎርሉዴ ኢንግሉሽ ቡክ 1 እና 2 መጽሀፍችን
አዘጋጅተዉ መጽሏፍቹም በ 15,000 ኮፒ ታትመዉ ከ2006 ዒ.ም ጀምሮ ገበያ ሊይ
መዋሊቸዉን እና በገበያ ተቀባይነት አግኝተዉ ኮፒዎቹ ሙለ እንዯተሸጡ፤ ይሁንና ያሇ
ከሳሽ ፇቃዴ 2ኛ እና 3ኛ ተከሳሾች ምሳላዎችን፣ አገሊሇፆቹን እና ማብራሪያዎቹን ቃሌ
በቃሌ እና በማመሳሰሌ በቀጥታ ከከሳሽ መጽሏፍች በመቅዲት ኢክስትሪም ስሪዬስ
እንግሉሽ ፍር ግሬዴ 11-12 በሚሌ ርዔስ አዘጋጅተዉ መሸጣቸዉን እና 1ኛ ተከሳሽም
መጽሏፍቹን ማሳታሙን፤ ከሳሽ ያዘጋጃቸዉ 8,000.00 መጽሏፍችም በዚህ ምክንያት
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ገዥ

አጥተዉ

በከሳሽ

ሊይ

የብር

200,000.00

ኪሳራ

መዴረሱን

ጠቅሰዉ

ብር

100,000.00 የሞራሌ ኪሳራን ጨምሮ ብር 300,000.00 ተከሳሾች እንዱከፌለ፣
እንዱሁም የታተሙት እንዱወገደ እና ሇወዯፉትም እንዲይታተሙ ይወሰንሊቸዉ ዘንዴ
ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡
1ኛ

አመሌካች

ሇክሱ

በሰጡት

መሌስ፤

ከከሳሽ

መጽሏፌ

አሌተገሇበጠም

እንጂ

ተገሌብጧሌ ቢባሌ እንኳ ከሳሽ የስራዬ አካሌ ናቸዉ የሚሊቸዉ ጽንሰ ሃሳቦች ከብሓራዊ
ፇተና የተወሰደ ጥያቄዎች እና ምሳላዎች፣ ማብራሪያዎች እና አገሊሇፆች የህዝብ
ንብረት መሆናቸዉን፤ በመጽሏፍቹ መካከሌ መመሳሰሌ አሇ ቢባሌ እንኳ ስራዎቹ
የእንግሉዘኛ

መማሪያ

መፅሀፌት፣

ካሪኩሇም፣

ሀገር

አቀፌ

ፇተናዎችን

መሠረት

በማዴረግ የታወቁ ሳይንሳዊ የቋንቋ አፃፃፌ መርሆ ስርዒትና ህግ በመከተሌ ተቀራራቢ
የእንግሉዘኛ ትምህርት ዝግጅት ባሊቸዉ መምህራን የተዘጋጁ በመሆናቸዉ ምክንያት
መሆኑን ጠቅሰዉ ከሳሽ የቅጅ መብት እንዯላሊቸዉ፣ የተጠየቀዉ የጉዲት ካሳ መጠንም
ማስረጃን መሰረት ያሊዯረገ መሆኑን ጠቅሰዉ የተከራከሩ ሲሆን፤ 2ኛ ተከሳሽም 1ኛ
ተከሳሽ ካቀረቡት ጋር ተመሳሳይ ይዘት ያሇዉ ክርክር በማንሳት ተከራክረዋሌ፡፡ 3ኛ
ተከሳሽ ባሇመቅረባቸዉ ክርክሩ በላለበት ታይቷሌ፡፡
ጉዲዩ በመጀመሪያ የቀረበሇት ፌርዴ ቤትም ከግራ ቀኝ በዚህ መሌኩ የቀረበዉን ክርክር
ከሰማ በኋሊ፣ ተጠሪ ያቀረቧቸዉ ማስረጃዎች አመሌካቾች ከተጠሪ መጽሀፌ ቃሌ በቃሌ
ወስዯዋሌ ከማሇት ዉጪ ምን ያህሌ ፏርሰንት እንዯተወሰዯ፣ የትኛዉ አገሊሇጽ፣ የትኛዉ
ምሳላ እና ማብራሪያ በቀጥታ እንዯተወሰዯ እንዱሁም የቋንቋ አፃፃፌ መርሆዎች እና
ጽንሰ ሃሳቦቹ በአገሊሇጽ፣ ማብራሪያ እና ምሳላዎቹ በተሇያየ አገሊሇጽ እና ዘይቤያዊ
አነጋገር፣ የአሠራር ሂዯቱ እና ዘዳዉ፣ ተጠሪ ያወጣዉ ማዉጫ እና ምዔራፌ በተሇየ
ሲስተም የተብራራ እና የተተነተነ መሆኑ እንዱሁም ከግራመር አጠቃቀም ሁኔታ
አንፃር ሲታይ የአመሌካች ስራ በቀጥታ ከተጠሪ የተወሰዯ መሆኑን በአግባቡ የሚያስረዲ
ማስረጃ አሇመቅረቡን ጠቅሶ የቀረበዉን ክስ ዉዴቅ በማዴረግ ወስኗሌ፡፡
ተጠሪ በዚህ ዉሳኔ ባሇመስማማት ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ያቀረቡ
ሲሆን፣ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በበኩለ 2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች ተጠሪ ካዘጋጃቸዉ
መጽሏፌት የእንግሉዝኛ ቋንቋ ማሳያ ምሳላዎችንና ማብራሪያዎችን በቀጥታ ምንጭ
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ሳይጠቅሱ

ወስዯዉ

በጽሐፊቸዉ

የተጠቀሙ

ስሇመሆኑ

ተጠሪ

ካቀረባቸዉ

የሰዉ

ምስክሮች በተጨማሪ የኮተቤ ዩንቨርሲቲ ኮላጅ ሇቂርቆስ ክ/ከተማ ፖሉስ የወንጀሌ
ምርመራ ዱቪዝዮን በሊከዉ ዯብዲቤ የተረጋገጠ መሆኑን፤ ይህም በአገራችን የቅጅ
መብት ጥበቃ የተዯረገዉ ሇሃሳብ አገሊሇጽ ቅርጽ ከመሆኑ እና ከቅጅ መብት ጥበቃ
አስፇሊጊነት አንፃር ሲታይ የተጠሪ የቅጅ መብት በተጠሪ የተጣሰ መሆኑን የሚያሳይ
መሆኑን በመጥቀስ አመሌካቾች ኃሊፉነት አሇባቸዉ በሚሌ የስር ከፌተኛ ፌርዴ ቤትን
ዉሳኔ ሽሮ በአመሌካቾች ሊይ ሉወሰዴ የሚገባዉን እርምጃ በተመሇከተ የግራ ቀኝን
ክርክር በመስማት ተገቢዉን እንዱወስን ሲሌ መዝገቡን ወዯ ስር ፌርዴ ቤት በመመሇስ
ወስኗሌ፡፡
ይህ የሰበር አቤቱታ የቀረበዉም በዚህ ዉሳኔ ቅር በመሰኘት ሇማስሇወጥ ሲሆን፣
አመሌካቾች በቀን 07/06/2010 ዒ.ም አዘጋጅተዉ ባቀረቡት 8 ገጽ የሰበር አቤቱታ
የተጠሪ ስራዎች በአዋጅ ቁጥር 410/96 አንቀጽ 6(1)(ሀ) ስር የተመሇከተዉን የወጥነት
መመዘኛ የማያሟሊ መሆኑን፣ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የፖሉስን የምርመራ
መዝገብ

በማስረጃነት

የሚያጣብብ

ያስቀረበበት

መሆኑን፣

1ኛ

ሂዯትም

አመሌካች

የአመሌካቾችን

የመጽሏፍቹ

የመከራከር

አሳታሚ

መብት

ወይም

አዘጋጅ

ስሇመሆናቸዉ ባሌተረጋገጠበት ሁኔታ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤቱ “አረቡ አብዯሊ ኤክስትሪም
ቡክ ሲሪየስ” የሚሌ በስር ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ያሌነበረዉን አዱስ ስያሜ በመስጠት 1ኛ
አመሌካች ኃሊፉነት እንዲሇባቸዉ መወሰኑን እና ላልችንም ነጥቦች በመዘርዘር ታርሞ
ይወሰንሊቸዉ ዘንዴ ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ አቤቱታዉ ተመርምሮ አመሌካቾች የቅጅ መብት
ጥሰት

ፇጽመዋሌ

ተብል

የመወሰኑን

አግባብነት

ግራ

ቀኝ

በተገኙበት

አከራክሮ

ሇመወሰን ያስቀርባሌ በመባለ ተጠሪ በተዯረገሇት ጥሪ መሠረት ቀርበዉ ግራ ቀኝ
ክርክራቸዉን በጽሐፌ ተሇዋዉጠዋሌ፡፡
ከስር

ጀምሮ

የክርክሩ

አመጣጥ

አጠር

አጠር

ባሇ

መሌኩ

ሲታይ

ከፌ

ሲሌ

የተመሇከተዉን ሲመስሌ ይህ ችልትም ሇሰበር አቤቱታዉ ምክንያት የሆነዉን ዉሳኔ
ከግራ ቀኝ ክርክር እና ሇጉዲዩ አግባብነት ካሊቸዉ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ መዝገቡን
እንዯሚከተሇዉ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረዉም፡-
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1. ተጠሪ ሇክሱ መሠረት ባዯረጋቸዉ ሁሇቱ መጽሏፍች ሊይ የቅጅ መብት አሊቸዉ
ወይስ የሊቸዉም? መብት አሊቸዉ የሚባሌ ከሆነ አመሌካቾች የቅጅ መብት
ጥሰት ፇጽመዋሌ አሌፇጸሙም?
2. 1ኛ አመሌካች ሇተጠሪ ስሇሚኖረዉ ኃሊፉነት ተሇይቷሌ ወይስ አሌተሇየም?
የሚለ የዚህን ችልት ምሊሽ የሚያስፇሌጋቸዉ ጭብጦች ሆነዉ ተገኝተዋሌ፡፡
በመሠረቱ

የቅጅ

መብት

አጠቃሊይ

ዒሊማ

የፇጠራ

ባሇሞያዎች

የፇጠራ

ስራዎቻቸዉን ሇማከናወን ያፇሰሱትን ዔዉቀት፣ ጊዜና ሀብት እንዱያካክሱና ኢኮኖሚያዊ
ተጠቃሚ ሆነዉ ሇተጨማሪ የፇጠራ ስራ እንዱነሳሱ በማዴረግ ቀጣይ የፇጠራ ስራን
በማበረታት ኢንቨስትመንት እንዱበረታታ አቅም ሇመፌጠር ሲሆን፤ ኢ- ቁሳዊ ከሆኑ
የንብረት መብቶችም አንደ ገጽታ ነዉ፡፡ በመሆኑም መንግስት በኢፋዱሪ ሔገ መንግስት
አንቀጽ 91(3) ስር የተመሇከተዉን ኪነጥበብን፣ ሳይንስና ቴክኖልጅን ሇማስፊፊት ባሇበት
ግዳታ መሠረት፣ የቅጅ እና ተዛማጅ መብቶች ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 410/96 አወጥቶ
ስራ ያዋሇ ሲሆን፤ ሇአዋጁ መዉጣት አስፇሊጊ ከሆኑት ምክንያቶች ዉስጥም አንደ የስነ
ጽሐፌ፣

የኪነ

ኢኮኖሚያዊ

ጥበብ

እና

ተመሳሳይ

የፇጠራ

ሳይንሳዊ

እና

ቴክኖልጂያዊ

ሌማት

ስራዎች

የአንዴ

በማፊጠን

ረገዴ

አገር

ባህሊዊ፣

ትሌቅ

ሚና

የሚጫወቱ በመሆናቸዉ የሚበረታቱበትን ምቹ ሁኔታ ሇመፌጠር ስሇመሆኑ ከአዋጁ
መግቢያ ሊይ ከተመሇከተዉ መረዲት ይቻሊሌ፡፡ ይህን አጠቃሊይ ዒሊማ ሇማሳካት ይቻሌ
ዘንዴም አዋጁ የቅጅ መብትን የሚያስገኙ ስራዎች፣ ጥበቃ የማይዯረግሊቸዉ ስራዎች
ዒይነት፣ የቅጅ መብት ጥበቃ ሇማግኘት የሚያስፇሌጉ መመዘኛዎችን ጨምሮ የተሇያዩ
ዴንጋጌዎችን ያስቀምጣሌ፡፡ አዋጁ የስራዉ አመንጪ በስራዉ ሊይ የሚኖራቸዉን
ኢኮኖሚያዉ እና የሞራሌ መብቶችን የሚዯነግግ ሲሆን፤ ኢኮኖሚያዊ መብት ስራዉን
የማባዛት፣ የመከወን፣ ብሮዴካስት የማዴረግ፣ ወዯ ላልች ስራዎች የመሇወጥና ላልች
ብቸኛ መብቶችን የሚያካትት ሲሆን፤ የሞራሌ መብቱ ዯግሞ የፇጠራ ስራዉ አመንጪ
የመባሌ፣ ስራዎቹ እንዲይዛቡ የማዴረግና መሰሌ መብቶችን የሚያካትት ስሇመሆኑ
በአዋጁ አንቀጽ 7 እና 8 ከተመሇከቱት ዴንጋጌዎች መረዲት ይቻሊሌ፡፡ ይህ በመሆኑም
ያሇፇቃደ በአዋጁ አንቀጽ 7(1) ስር የተመሇከቱት ተግባራት በላሊ ሰዉ እንዲይፇጸሙ
የስራዉ አመንጪ የመከሌከሌ መብት ያሇዉ ሲሆን፤ በዚህ ስር ከተመሇከቱት ዉስጥም
አንደ ስራን ማመሳሰሌ፣ ማቀናበር ወይም ወዯ ላሊ ዒይነት መቀየር የማይቻሌ መሆኑን
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በተመሇከተ በአንቀጽ 7(1)(ሏ) ስር የተመሇከተዉ ነዉ፡፡ የተጠሪ የዲኝነት ጥያቄም
ይህኑን መሠረት ያዯረገ ሆኖ በመጽሏፍቼ ሊይ የተመሇከቱትን ምሳላዎች፣ አገሊሇጾችን
እና ማብራሪያዎችን አመሌካቾች ያሇ ተጠሪ ፇቃዴ ወስዯዉ ኢክስትሪም እንግሉሽ ፍር
ግሬዴ 11-12 በሚሌ መጽሏፌ አካተዉ አሳትመዋሌ የሚሌ ሲሆን፤ አመሌካቾች
በበኩሊቸዉ ኃሊፉነት የሇብንም ሲለ አጥብቀዉ የሚከራከሩት የተጠሪ መጽሏፌቶች
የትምህርት

ሚኒስቴር

ያዘጋጀዉን

ካሪኩሇም፣

ሲሇበስ፣

የተማሪዎች

መማሪያ

መጽሏፌት፣ የመምህር መምሪያን ይዘትና ዒሊማን መሠረት በማዴረግ የታወቀና
ሳይንሳዊ የእንግሉዘኛ ቋንቋ አፃፃፌ ስርዒትን እና ሰዋሰዉ መርህን እና ጽንሰ ሃሳቦችን
መሠረት በማዴረግ በመሆኑ የተጠሪ ስራ በቅጅና ተዛማጅ መብቶች ጥበቃ አዋጅ
የተመሇከተዉን

የወጥነት

መመዘኛ

የማያሟሊ

መሆኑን፤

እንዱሁም

በመጽሏፍቹ

መካከሌ መመሳሰሌ አሇመኖሩን ስሇመሆኑ የግራ ቀኝ ክርክር ይዘት ያስገነዝባሌ፡፡
የስር ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የግራ ቀኝን የሰዉ ምስክር የሰማ ሲሆን፣ በመጨረሻ የተጠሪን
የዲኝነት ጥያቄ ዉዴቅ በማዴረግ ሲወስን እንዯ ምክንያት የጠቀሰዉ የተጠሪ መጽሏፍች
መርሆዎቹ እና ጽንሰ ሃሳቦቹ በአገሊሇጽ፣ ማብራሪያ እና ምሳላዎች በተሇያየ አገሊሇጽ
እና ዘይቤያዊ አነጋገሩ፣ የአሠራር ሂዯቱ፣ የአሠራር ዘዳዉ፣ ማዉጫዉ እና ምዔራፈ፣
እንዱሁም የግራመር አጠቃቀሙ የተጠሪ ስራ ስሇመሆኑ፤ እንዱሁም የተጠሪዎች
መጽሏፍች ቀጥታ ከተጠሪ ስራዎች የተገሇበጡ ስሇመሆኑ በማስረጃ አሌተረጋገጠም
በሚሌ ሲሆን፤ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በበኩለ አመሌካቾች ኃሊፉነት አሇባቸዉ
በሚሌ ዴምዲሜ ሊይ የዯረሰዉ አመሌካቾች ያዘጋጁት መጽሏፌ ተጠሪ ካዘጋጃቸዉ
መጽሏፍች ጋር ከፌተኛ መመሳሰሌ ያሇ ስሇመሆኑ የኮቴቤ ዩኒቨርሲቲ ቀዯም ሲሌ
ሇወንጀሌ ምርመራ ዒሊማ ሇፖሉስ ጽ/ቤት ጽፍ የነበረዉ ዯብዲቤ የሚያስረዲ መሆኑን
በመጥቀስ ስሇመሆኑ ከየዉሳኔዎቹ ይዘት መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡
ከቅጅ መብት ጋር በተያያዘ የሚነሱ ክርክሮች የሚጣሩበት አግባብም ሆነ ክርክሮቹን
መሠረት በማዴረግ የሚሰጡ ዉሳኔዎች፣ ከፌ ሲሌ የተመሇከተዉን፣ የቅጅ መብት
ጥበቃ አጠቃሊይ ዒሊማ መሠረት ሉያዯርጉ የሚገባ በመሆኑ፤ የተጠሪ ስራ ወጥነት
ያሇዉ መሆን አሇመሆኑ እንዱሁም የአመሌካቾች ስራዎች ከተጠሪ ስራዎች የተወሰደ
መሆን አሇመሆኑ ይህኑን ግምት ባስገባ መሌኩ መጣራት አሇበት የሚሌ እምነት አሇን፡፡
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አዋጅ ቁጥር 410/96 አንቀጽ 2(30) የቅጅ መብት ጥበቃ የሚዯረግሊቸዉን ስራዎች
ዒይነት ሲዘረዝር፣ የአዋጁ አንቀጽ 6 በስራዎቹ ሊይ የቅጅ መብት ጥበቃ ሇማግኘት
አስፇሊጊ የሆኑ መመዘኛዎችን ይዯነግጋሌ፡፡ በዚህም መሠረት አንዴ ሰዉ የቅጅ እና
ተዛማጅ

መብቶች

ጥበቃ

ሇማግኘት፣

ስራዎቹ

ሁሇት

መመዘኛዎቹን

ማሟሊት

የሚጠበቅባቸዉ ሲሆን፤ የመጀመሪያዉ ወጥ (original) መሆኑ ሲሆን፣ ሁሇተኛዉ
ግዙፌነት ያሇዉ መሆኑ ነዉ፡፡ ወጥነት በስራ አመንጪዉ የተሰራዉ ስራ ሙለ በሙለ
ከላልች ስራዎች ያሌተቀዲ መሆን እንዲሇበት የሚገሌጽ ሃሳብ ሲሆን፤ ስራዎቹ ከላልች
ስራዎች ጋር በፌጹም መመሳሰሌ የሇባቸዉም ማሇት እንዲሌሆነ ግን መገንዘቡ ተገቢ
ነዉ፡፡ ይሌቁንም ስራዉ ወጥነት ያሇዉ መሆን አሇመሆኑን በማረጋገጥ ረገዴ መታየት
የሚገባዉ ነጥብ፣ በስራዉ ሊይ የተሇየ የባሇ ስራዉ ችልታ (skill)፣ ጉሌበት (labour)
ስራ ሊይ መዋለ፤ እንዱሁም፣ በተሇይም በአዋጁ አንቀጽ 4(1)(ሇ) ስር ከተመሇከተዉ
አንፃር ሲታይ፣ የስራዉ ባሇቤት ስራዉን ሲሰራ የራሱ የሆነ የአገሊሇጽ መንገዴ፣ ዘዳ
እና ስታይሌ የተጠቀመ መሆን አሇመሆኑ ስሇመሆኑ መገንዘቡ ተገቢ ነዉ፡፡ ግዙፊዊ
መሆን አሇበት ሲሌም፣ ስራዉ በሃሳብ ዯረጃ የቀረ ሳይሆን በወረቀት ሊይ የሰፇረ ሉሆን
ይገባሌ ሇማሇት እንዯሆነ ከዴንጋጌዉ ይዘት እና መንፇስ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ በአጠቃሊይ
በአዋጁ የተመሇከቱት የወጥነት እና የግዙፊዊነት መስፇርቶች መሠረተ ሃሳብ ከሊይ
የተመሇከቱ ሲሆኑ፣ የስራዉ አመንጪ የሰራዉ ስራ እነዚህን መስፇርቶች ማሟሊቱ
ከተረጋገጠ ያሇ ምንም ላሊ ቅዴመ ሁኔታ የቅጅ መብት ጥበቃ የሚሰጠዉ ስሇመሆኑም
አዋጁ ያመሇክታሌ፡፡
ከፌ ሲሌ እንዯተመሇከተዉ፣ አመሌካቾች የተጠሪ ስራ የወጥነትን መስፇርት አሊሟሊም
በማሇት

የሚከራከሩት፣

የተጠሪ

መጽሏፌቶች

የትምህርት

ሚኒስቴር

ያዘጋጀዉን

ካሪኩሇም፣ ሲሇበስ፣ የተማሪዎች መማሪያ መጽሏፌት፣ የመምህር መምሪያን ይዘትና
ዒሊማን መሠረት በማዴረግ የታወቀና ሳይንሳዊ የእንግሉዘኛ ቋንቋ አፃፃፌ ስርዒትን እና
ሰዋሰዉ መርህን እና ጽንሰ ሃሳቦችን መሠረት ያዯረጉ መሆኑን ነዉ፡፡ በርግጥ ተጠሪ
መጽሏፍቹን ሲያዘጋጅ፣ እነዚህኑን መሠረት አዴርጎ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ ይሁንና፣ እሊይ
እንዯተመሇከተዉ፣ ተጠሪ የራሱን የተሇየ ችልታ እና ጉሌበት እንዱሁም የአፃፃፌ
ስታይሌ

እና

የአፃፃፌ

ዘዳ

በመጠቀም

መጽሏፍቹን

ማዘጋጀታቸዉ

ከተረጋገጠ፤

መጽሏፍቹ ትምህርት ሚኒስቴር ያዘጋጀዉን ካሪኩሇም፣ ሲሇበስ፣ የተማሪዎች መማሪያ
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መጽሏፌት፣ የመምህር መምሪያን ይዘትና ዒሊማን መሠረት በማዴረግ የታወቀና
ሳይንሳዊ የእንግሉዘኛ ቋንቋ አፃፃፌ ስርዒትን እና የሰዋሰዉ መርህን እና ጽንሰ ሃሳቦችን
መሠረት በማዴረግ ማዘጋጀታቸዉ ብቻ፣ በአዋጁ አንቀጽ 6(1) መሠረት፣ ስራቸዉ
የወጥነትን መስፇርት አያሟሊም ወዯሚሌ ዴምዲሜ የሚወስዴ አይሆንም፡፡ በላሊ
አገሊሇጽ ተጠሪ ከሊይ የተመሇከቱትን ስራዎች፣ ጽንሰ ሃሳቦችን እና መርሆዎችን
መሠረት በማዴረግ ያዘጋጁት ሇክርክሩ መነሻ የሆኑት መጽሏፍች ይዘት፤ ተጠሪ
በዝግጅቱ ሂዯት የራሳቸዉን የተሇየ ችልታ፣ ጉሌበት፣ የአፃፃፌ ዘዳ እና ስታይሌ
መጠቀማቸዉን የሚያሳይ ከሆነ በመጽሏፈ ሊይ የቅጅ መብት የማያገኙበት ምክንያት
አይኖርም፡፡ ስሇሆነም የተጠሪ መጽሏፍች የወጥነትን መስፇርት የሚያሟሊ መሆን
አሇመሆኑን በመወሰን ረገዴ በፌ/ሥ/ሥርዒት ህጉ አንቀጽ 246(1) መሠረት ተይዞ
በማስረጃ ተጣርቶ እሌባት ማግኘት የነበረበት ትክክሇኛ ጭብጥ፣ ሇክርክሩ መነሻ የሆኑት
የተጠሪ መጽሏፍች ቀዯም ሲሌ የተሰሩ ስራዎችን እንዱሁም የእንግሉዘኛ አፃፃፌ
መርሆዎችን እና ጽንሰ ሃሳቦችን መሠረት ያዯረጉ መሆን አሇመሆናቸዉ ሳይሆን፣
መጽሏፍቹ በይዘታቸዉ የተጠሪን የተሇየ ችልታ፣ የአፃፃፌ ዘዳ እና ስታይሌ የሚያሳዩ
መሆን አሇመሆናቸዉ ነዉ፡፡ ይሁንና የስር ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በዚህ ረገዴ አስፇሊጊዉን
ማጣሪያ ሳያዯርግ አመሌካቾች በዚህ መሌኩ ያቀረቡትን ክርክር በዯፇናዉ በመቀበሌ
የተጠሪን የዲኝነት ጥያቄ ዉዴቅ ማዴረጉን ተመሌክተናሌ፤ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ
ቤትም ቢሆን፣ አመሌካቾች ያዘጋጁት መጽሏፍች ተጠሪ ካዘጋጃቸዉ መጽሏፍች ጋር
የሚመሳሰለ መሆን አሇመሆኑን መሠረት በማዴረግ ጉዲዩን የተመሇከተ ሲሆን፣ የተጠሪ
ስራ በአዋጁ አንቀጽ 6(1) ስር የተመሇከተዉን የወጥነት መስፇርት የሚያሟሊ መሆን
አሇመሆኑን
ያስገነዝባሌ፡፡

ከግራ

ቀኝ

በመሆኑም

ክርክር
ሇክርክሩ

አንፃር

ያሌመረመረ

መነሻ

የሆኑት

ስሇመሆኑ
የተጠሪ

የዉሳኔዉ

መጽሏፍች

ይዘት

የወጥነት

መስፇርት የሚያሟለ መሆን አሇመሆኑ በስር ፌርዴ ቤቶች በጭብጥነት ተይዞ በማስረጃ
ተጣርቶ እሌባት ያሌተሰጠዉ ሆኖ አግኝተንዋሌ፡፡
የተጠሪ መጽሏፍች ከሊይ በተመሇከተዉ ጭብጥ መሠረት ተጣርተዉ የወጥነትን
መስፇርት የሚያሟለ መሆናቸዉ ከተረጋገጠ፣ ቀጥል የሚመጣዉ ጥያቄ 2ኛ እና 3ኛ
አመሌካቾች

ባዘጋጁት

መጽሏፌ

በተጠሪ

መጽሏፍች

የተመሇከቱትን

አገሊሇፆች፣

ምሳላዎች እና ማብራሪያዎች ወስዯዉ የመጽሏፍቹ አካሌ ማዴረግ አሇማዴረጋቸዉ
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ነዉ፡፡ በዚህ ረገዴ የተጠሪ ክርክር በመጽሏፍቹ መካከሌ መመሳሰሌ የሇም እንጂ አሇ
እንኳ ቢባሌ ስራዎቹ የእንግሉዝኛ መጽሏፌት፣ የመምህር መመሪያ፣ አገር አቀፌ
ፇተናዎችን መሠረት በማዴረግ የታወቁ ሳይንሳዊ የቋንቋ አፃፃፌ መርሆ፣ ስርዒትና ህግ
በመከተሌ ተቀራራቢ የእንግሉዝኛ ትምህርት ዝግጅት ባሊቸዉ መምህራን የተዘጋጀ
በመሆኑ ምክንያት እንዯሚሆን በመግሇጽ የሚከራከሩ ስሇመሆኑ መዝገቡ ያስረዲሌ፡፡
በመሰሌ

ጉዲይ

የቅጅ

መብት

ጥበቃ

መብት

የሚሰጠዉ

ሃሳቡ

ሳይሆን፣

ሃሳቡ

የተገሇጸበት ቅርጽ፣ የተገሇጸበት መንገዴ እና ዘዳ ስሇመሆኑ በቅጅ መብት ጥበቃ
ተቀባይነት ያገኘ መርህ ነዉ፡፡ አንዴ ሰዉ አንዴን መጽሏፌ ሲያዘጋጅ፣ መጽሏፈ ተነባቢ
እንዱሆን እና አንባቢዉ በቀሊለ ሉረዲ እንዱችሌ ሃሳቡን የሚገሌጽበት የራሱ የሆነ ዘዳ
እና ስታይሌ ይጠቀማሌ፡፡ የስራ አመንጪዉ ይህን ሲያዯርግም ሇስራዉ ጊዜ ሰጥቶ፣
የተሇየ ችልታዉን (skill) እና ጉሌበቱን (labor) ተጠቅሞ በመሆኑ በቅጅ እና ተዛማጅ
መብቶች ጥበቃ አዋጅ አንቀጽ 2(8) መሠረት በስራዉ ሊይ የቅጅ መብት ባሇቤት
ይሆናሌ፡፡

ከዚህ

አንፃር

ሲታይ፣

ተጠሪ

መጽሏፍቹን

ሲያዘጋጅ

የእንግሉዝኛ

መጽሏፌት፣ የመምህር መመሪያ እንዱሁም ሳይንሳዊ የቋንቋ አፃፃፌ መርሆዎችን
መሠረት በማዴረግ ሆኖ ግን የራሱን የተሇየ ችልታ በመጠቀም፤ አንባቢ (ተማሪ)
በቀሊለ

እንዱረዲዉ

ማዴረግ

በሚያስችሌ

መሌኩ፣

በመጽሏፍቹ

ሇተጠቀማቸዉ

አገሊሇፆች፣ ምሳላዎች እና ማብራሪያዎች የቅጅ መብት ጥበቃ ያገኛሌ፡፡ በመሆኑም
አመሌካቾች ሇተገቢ አሠራር እና ዒሊማ የስራዉን ምንጭ እና የተጠሪን ስም በመጥቀስ
ስራዉን መጠቀም ከሚችለ በስተቀር (የአዋጁ አንቀጽ 10 ይመሇከቷሌ)፣ ተጠሪ
በመጽሏፈ ያካተታቸዉን አገሊሇፆች፣ ምሳላዎች እና ማብራሪያዎችን እንዲሇ በመዉሰዴ
የመጽሏፍቻቸዉ አካሌ ማዴረግ ይችለ ዘንዴ የቅጅ መብት አዋጁ አይፇቅዴሊቸዉም፡፡
ይህን ማዴረጋቸዉ ከተረጋገጠ በተጠሪ ሊይ ሇዯረሰ ጉዲት ኃሊፉ የማይሆኑበት ምክንያት
የሇም፡፡ በመሆኑም፣ አመሌካቾች በመጽሏፍቹ የተጠቀሙባቸዉ ምሳላዎች፣ አገሊሇፆች
እና ማብራሪያዎች ከተጠሪ መጽሏፌ የተወሰደ መሆን አሇመሆናቸዉ በጭብጥነት
ተይዞ በማስረጃ ተረጋግጦ መወሰን የሚገባዉ ነዉ፡፡ ይሁንና፣ ከሊይ እንዯተገሇጸዉ፣
የስር ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በዚህ መሌኩ አሊጣራም፤ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት
ይህኑን በጭብጥነት በመያዝ የቅጅ መብት ተጥሷሌ በሚሌ ዴምዲሜ ሊይ ሲዯርስ
በዋነኛነት የጠቀሰዉ ማስረጃ ከኮተቤ ዩኒቨርሲቲ ተሌኳሌ የተባሇን ዯብዲቤ ነዉ፡፡ ይህ
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ሇወንጀሌ ምርመራ ዒሊማ የተፃፇ ከመሆኑም በሊይ አመሌካቾች በማስረጃዉ ሊይ
አስተያየት ያሌሰጡበት በመሆኑ ብቻዉን እምነት የሚጣሌበት አይዯሇም፡፡ በመሆኑም
አመሌካቾች ከተጠሪ መጽሏፌ ምሳላዎችን፣ ማብራሪያዎችን እና አገሊሇፆችን ወስዯዉ
በመጽሏፍቻቸዉ በመጠቀም የቅጅ መብት ጥሰት የፇጸሙ መሆን አሇመሆኑ በአግባቡ
ተረጋግጧሌ ሇማሇት አይቻሌም፡፡
ወዯ ሁሇተኛዉ ጭብጥ ስንመሇስ፣ ተጠሪ 1ኛ አመሌካችን 1ኛ ተከሳሽ አዴርገዉ ክስ
ሲያቀርቡ መጽሏፍቹን አሳትሟሌ በሚሌ ነዉ፡፡ 1ኛ አመሌካች በበኩለ መጽሏፍቹን
አሇማሳተሙን ገሌፆ ተከራክሯሌ፡፡ የስር ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ዉሳኔ መጽሏፍቹን
ያሳተመ መሆን አሇመሆኑን በጭብጥነት ይዞ ወዯ ማጣራቱ አሌሄዯም፡፡ የፋዳራሌ
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤትም በዚህ ረገዴ አሊጣራም፡፡
በአጠቃሊይ ከፌ ሲሌ በዝርዝር ከተመሇከቱት ዝርዝር ምክንያቶች አንፃር ሲታይ፣ በስር
በከፌተኛ እና ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የተሰጡት ዉሳኔዎች መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት
የተፇጸመባቸዉ ሆኖ ስሊገኘን ተከታዩ ተወስኗሌ፡፡
ዉ ሳ ኔ
1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በኮ/መ/ቁጥር 162017 በቀን 02/02/2010 ዒ.ም
በዋሇዉ ችልት የሰጠዉ ዉሳኔ፤ እንዱሁም የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት
በመ/ቁጥር 148704 በቀን 21/05/2010 ዒ.ም የሰጠዉ ዉሳኔ በፌ/ሥ/ሥርዒት
ህጉ አንቀጽ 348(1) መሠረት ተሽሯሌ፡፡
2. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ተዘግቶ የነበረዉን መዝገብ በማንቀሳቀስ የግራ
ቀኝ ክርክር እና ማስረጃ እንዱሁም ስሇ ቅጅ መብት ዔዉቀትና ሌምዴ ያሊቸዉ
ባሇሙያዎች የተካተቱበትን አጣሪ ቡዴን በማቋቋም እንዱያጣሩ በማዴረግ
ተገቢዉን ዉሳኔ እንዱሰጥበት መዝገቡ በፌ/ሥ/ሥርዒት ህጉ አንቀጽ 343(1)
መሠረት የተመሇሰሇት ሲሆን፣ መጣራት ያሇባቸዉ ጭብጦቹም፡2.1.

የተጠሪ መጽሏፌቶች የትምህርት ሚኒስቴር ያዘጋጀዉን ካሪኩሇም፣ ሲሇበስ፣
የተማሪዎች መማሪያ መጽሏፌት፣ የመምህር መምሪያን ይዘትና ዒሊማን
መሠረት በማዴረግ የታወቀና ሳይንሳዊ የእንግሉዘኛ ቋንቋ አፃፃፌ ስርዒትን
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እና ሰዋሰዉ መርህን እና ጽንሰ ሃሳቦችን መሠረት በማዴረግ የተዘጋጀ ሆኖ
ግን በዝግጅቱ ሂዯት የራሳቸዉን (የተጠሪን) የተሇየ ችልታ፣ ጉሌበት፣
የአፃፃፌ ዘዳ እና ስታይሌ የተጠቀሙ መሆን አሇመሆኑን በማረጋገጥ
የተጠሪ ስራ ወጥነት ያሇዉ መሆን አሇመሆኑን፤
2.2.

የተጠሪ ስራ የወጥነትን መስፇርት የሚያሟሊ ከሆነ አመሌካቾች ተጠሪ
በመጽሏፍቻቸዉ የተጠቀሙባቸዉ ምሳላዎች፣ ማብራሪያዎች እና አገሊሇፆች
ከተጠሪ መጽሏፍች የተወሰደ መሆን አሇመሆናቸዉን፤

2.3.

1ኛ አመሌካች ሇተጠሪ ኃሊፉነት ያሇበት መሆን አሇመሆኑ ናቸዉ፡፡

3. በዚህ ችልት የተዯረገዉ ክርክር ያስከተሇዉን ወጪ እና ኪሳራ ግራ ቀኝ
የየራሳቸዉን ይቻለ፡፡
4. ይህ ችልት በቀን 21/10/2010 ዒ.ም በዋሇዉ ችልት የሰጠዉ የእግዴ ትዔዛዝ
ተነስቷሌ፤ ይፃፌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
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