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የሰ/መ/ቁ. 3444ዏ 

ጥቅምት ዏ6 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ዓብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ታፇሰ ይርጋ 

  አሌማው ወላ 

  ፀጋዬ አስማማው 

  ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- መንበረ ፕትሪያርክ ጠቅሊይ ጽ/ቤት - ነ/ፇጅ ቀሲስ መሠረት አፇወርቅ 

ተጠሪ፡- መጋቢ ሚስጢር መዝገቡ በሊይነህ ቀረቡ  

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የተጀመረው በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲሆን ከሣሽ የአሁኑ ተጠሪ ተከሣሽ ዯግሞ የአሁኑ 
አመሌካች ነበር፡፡ 

 የሥር ከሣሽ ጥር 26 ቀን 1999 ዓ.ም ጽፇው ያቀረቡት የክስ ይዘት ሲታይም ከ1957 ዓ.ም ጀምሮ በቅኔ እና 
አቋቋም መምህርነት ሲያገሇግለ ቆይተው የተከሣሽ መ/ቤት አስተዲዯር ጉባዔ ሰኔ 29 ቀን 1986 ዓ.ም በሰጠው ውሣኔ 
መሠረት ይሠሩበት ከነበረው ከዯቡብ ወል ሀገረስብከት ወዯ አዱስ አበባ ተዛውረው እየሰሩ መሆናቸውን፤ ሆኖም ከሏምላ 
ዏ1 ቀን 1986 ዓ.ም ጀምሮ የተቋረጠ ዯመወዝ መኖሩን በመግሇጽ የተቋረጠው ዯመወዝ ከኪሣራ ጋር እንዱከፇሊቸው 
ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሣይ ነው፡፡ የስር ተከሣሽም በፌ/ቤቱ ጥሪ መሠረት ቀርቦ መጋቢት 14 
ቀን 1999 ዓ.ም በተፃፇ ማመሌከቻ የመከሊከያ መሌሱን አቅርቧሌ፡፡ ይዘቱም በአጭሩ ሲታይ ፌ/ቤቱ ጉዲዩን ሇማየት 
ስሌጣን የላሇው መሆኑንና የከሣሽ የክፌያ ጥያቄ በይርጋ ቀሪ የሚሆን መሆኑን በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ነጥብነት 
አንስቶ በፌሬ ነገር ረገዴም ከሣሽ አዱስ አበባ መጥተው በላሊ ቤተክርስቲያን አገሌግልት እየሠጡና ዯመወዝ 
እየተከፇሊቸው ከመሆኑም በሊይ ቀዴሞ ይሠሩበት ከነበረው ቦታም ላሊ ሰው ተተክቶ ዯመወዝ እየተከፇሇ መሆኑን 
በመጥቀስ የከሣሽ ክስ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ በማሇት መከራከሩን የሚያስረዲ ነው፡፡ የሥር ፌ/ቤትም ግራ ቀኙን በቃሌ 
ከአከራከረና ጉዲዩን ከመረመረ በኋሊ በተከሣሽ በኩሌ የቀረቡትን የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ነጥቦች በከፉሌ ውዴቅ 
በማዴረግ የከሣሽን ጥያቄ በከፉሌ በመቀበሌ የተቋረጠ ዯመወዝ ሉከፇሇው ይገባሌ በማሇት ወስኗሌ፡፡ ጉዲዩ በይግባኝ 
የቀረበሇት የፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤትም ግራ ቀኙን ከአከራከረ በኋሊ የስር ፌ/ቤትን ውሣኔ አጽንቶታሌ፡፡ የሠበር 
አቤቱታው የቀረበውም በዚሁ የበታች ፌ/ቤቶች ውሣኔ ባሇመስማማት በመቃወም ነው፡፡ 

 የአመሌካች ነገረፇጅ ታህሣሥ 15 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም ጽፇው ባቀረቡት አቤቱታ የበታች ፌ/ቤቶች ፇፀሙ ያሎቸውን 
የሔግ ስህተቶችን ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም በአጭሩ መዯበኛ ፌ/ቤት ጉዲዩን ሇማየት ስሌጣን የላሇው መሆኑን፣ 
ይኸው ቢታሇፌ እንኳ የዯመወዝ ጥያቄው ከአስራ ሁሇት ዓመታት በኋሊ የቀረበ በመሆኑ በይርጋ ቀሪ ሉሆን የሚገባው 
መሆኑን በመዘርዘር የበታች ፌ/ቤቶች ውሣኔ ሉታረም ይገባዋሌ በማሇት መከራከራቸውን የሚያሣይ ነው፡፡ 

 የአመሌካች የሠበር አቤቱታ ተመርምሮ ተጠሪን ያስቀርባሌ ተብል መጋቢት ዏ1 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም በተፃፇ 
ማመሌከቻ መሌሣቸውን አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም መዯበኛ ፌ/ቤት ጉዲዩን ሇማየት ስሌጣን ያሇው መሆኑንና የዯመወዝ 
ጥያቄውም ውዝፌ ዯመወዝ ይከፇሇኝ ባሇመሆኑ በይርጋ የሚታገዴበት የሔግ አግባብ አሇመኖሩን በመዘርዘር እና  የበታች 
ፌ/ቤቶችን ውሣኔ ተገቢነት በመግሇጽ ሉፀና ይገባሌ ሲለ መከራከራቸውን የሚያሣይ ነው፡፡ የአመሌካች ነገረፇጅ 
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በበኩሊቸው የተጠሪን መሌስ በመንቀፌና የሠበር አቤቱታ ይዘቱን ተገቢነት በማጠናከር መጋቢት 3ዏ ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም 
በተፃፇ ማመሌከቻ የመሌስ መሌሣቸውን አቅርበዋሌ፡፡ 

 የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም ከሔጉ ጋር በማገናዘብ 
በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም ጉዲዩ በመዯበኛ ፌ/ቤት መታየቱን በአግባቡ መሆን ያሇመሆኑ 
በጭብጥነት ሉመረመር የሚገባው ሆኖ አግኝቶታሌ፡፡  

 ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ተጠሪ የተቋረጠው የዯመወዝ ክፌያ ጥያቄን ሉያቀርቡ የቻለት በአመሌካች 
መ/ቤት ከ1957 ዓ.ም ጀምሮ በቅኔ መምህርነት ተቀጥረው ሲያገኙት የነበረው ዯመወዝ ከ1/11/86 ዓ.ም ጀምሮ ተቋርጧሌ 
በሚሌ ነው፡፡ አመሌካች ተጠሪ የቅኔ መምህር በመሆናቸውና አገሌግልቱም መንፇሣዊ በመሆኑ በስራ ክርክር ሰሚ ሉታይ 
እንዯማይገባው በመግሇጽ ተከራክሯሌ፡፡ የስር ፌ/ቤት ይህንኑ የአመሌካች መከራከሪያ ነጥብ ያሇፇውም የተጠሪ አገሌግልት 
ከኃይማኖት ተቋሙ ጋር የተያያዘ ቀጥተኛ መንፇሣዊ ስራ አይባሌም በሚሌ ነው፡፡ አመሌካች በበኩለ የተጠሪ ስራ 
ሇተማሪዎች አገሌግልት የሚሰጥ የቅኔ መምህርነት ነው በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ ተጠሪ ሇዚህ ሇሰበር ችልቱ በሰጡት 
መሌስም የቅኔ መምህርነት ከኃይማኖት ተቋሙ ጋር የተያያዘ ቀጥተኛ መንፇሣዊ ስራ አይዯሇም በማሇት ያነሱት ክርክር 
የሇም፡፡ በመሆኑም የተጠሪ የቅኔ መምህርነት ስራ ቀጥተኛ የሆነ መንፇሣዊ ስራ መሆኑ የሚያከራከር ሆኖ አሌተገኘም፡፡ 
በዚህ ረገዴ የስር ፌ/ቤት የዯረሰበት ዴምዲሜ የግራ ቀኙን ክርክር ያሊገናዘበ ነው፡፡ 

 ይህ ችልት በመዝገብ ቁጥር 18419 ግንቦት ዏ4 ቀን 1998 ዓ.ም በሰጠው ውሣኔ የኃይማኖት ዴርጅት 
ሠራተኞችን በሁሇት ከፌል በማየት የአሠሪና ሠራተኛ አዋጅ ተፇፃሚነትን ወስኗሌ፡፡ በዚህም መሠረት ከኃይማኖት 
ዴርጅቱ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ያሇውና ከእምነት ተነጥል ሉታይ የማይችሌ ስራ የሚሠሩ ሠራተኞች እንዯ ቄስ፣ ካህን፣ 
ዱያቆን --- ወዘተ ከኃይማኖት ዴርጅታቸው ጋር የሚያነሡት ክርክር በአሠሪና ሠራተኛ ሔግ መሠረት ሉዲኝ የማይገባው 
መሆኑ ተወስኗሌ፡፡ ሠበር ችልቱ ወዯዚህ ዴምዲሜ የዯረሰውም መንፇሣዊ ስራ የሚሠሩት ግሇሰቦች ቀጥተኛ ከእምነቱ 
ወይም የኃይማኖት ዴርጅቱ ከሚከተሇው እምነት የሚመነጭና ከእምነቱ ጋር ጥብቅ ትስስር ያሇው በመሆኑ፣ መንፇሣዊ 
አገሌግልቱን ሇመስጠት ብቁ ሆኖ ሇመገኘትም በእምነቱ መሠረት መሟሊት የሚገባቸው ሌዩ ነጥቦች መኖራቸው 
ይታወቃሌ በሚሌ ምክንያት ነው፡፡ ከዚህም የምንገነዘበው ተጠሪ የቅኔ መምህር ሆነው ሉቀጠሩ የቻለት የአመሌካች 
እምነት የሚጠይቀውን ሌዩ መመዘኛ አሟሌተው በመገኘታቸውና ይህንኑ መንፇሣዊ አገሌግልት ሇተማሪዎች ሇመስጠት 
ነው፡፡ ተጠሪ የሚሠጡት አገሌግልት በባህርይው ቀጥተኛ የሆነ መንፇሣዊ ትስስር ያሇው መሆኑ እየታወቀ በኃይማኖት 
ተቋሙ እንዯሚሠሩ ላልች እንዯ ሂሣብ ሠራተኛ፣ ንብረት ክፌሌ ሠራተኛ የስታትስቲክስ ሠራተኛ --- ወዘተ ተቆጥሮ 
የቅኔ መምህርነት ቀጥተኛ መንፇሣዊ አገሌግልት ሉባሌ አይገባም መባለ ተቀባይነት ያሇው ሆኖ አሌተገኘም፡፡ 

 የተጠሪ ስራ ቀጥተኛ የሆነ መንፇሣዊ አገሌግልት ነው ከተባሇ ዯግሞ ከአመሌካች ጋር የሚኖሩት አሇመግባባት 
በስራ ክርክር ሠሚ ቀርቦ ሉታይ የማይገባ፣ ይሌቁንም በኃይማኖት ተቋሙ አሇመግባባቶች በሚፇቱበት መንገዴ ሉታይ 
የሚገባው መሆኑን ከሊይ የተጠቀሰው የሰበር ችልት ውሣኔ ያስረዲሌ፡፡ በመሆኑም የስር ፌ/ቤት ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ 
የሔግ ስህተት ያሇበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዚህም ምክንያት የሚከተሇው ተወስኗሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1/ በፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት በመ/ቁ. 2ዏ228 ግንቦት ዏ8 ቀን 1999 ዓ.ም ተሰጥቶ በፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 55548 
ህዲር 25 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም የፀናው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348 /1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡ 

2/ የተጠሪ ጥያቄ በኃይማኖት ተቋሙ አሇመግባባቶች በሚፇቱበት መንገዴ ከሚታይ በስተቀር በስራ ክርክር 
ሠሚ አካሌ ቀርቦ የሚዲኝበት የሔግ መሠረት የሇም ብሇናሌ፡፡ 

3/  ወጪና ኪሣራ የየራሣቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡  

4/ መዝገቡ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ተ.ወ 
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