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     የሰ/መ/ቁ. 3965ዏ 

ግንቦት 27 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም 

ዲኞች፡-  ዒብደሌቃዴር መሏመዴ  

   ታፇሰ ይርጋ  

   ፀጋዬ አስማማው  

   በሊቸው አንሺሶ  

   አሌማው ወላ  

አመሌካች፡- የየረር በር ምስራቅ ፀሏይ ቅደስ ዐራኤሌ ቤ/ክርስቲያን የዯብሩ ዋና አስተዲዯር - ቀረቡ፡፡ 

ተጠሪዎች፡- እነ ቄስ ሰፉነው ዯሣሇኝ - አሌቀረቡም፡፡  

 መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የአሠሪና ሠራተኛ አዋጅን መሠረት ያዯረገ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረውም የአሁኑ ተጠሪዎች በየግሊቸው 
በመሠረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሣቸው ይዘትም በአመሌካች ቤተክርስቲያን በጥበቃ ሥራ ተቀጥረው በማገሌገሌ ሊይ 
እያለ ጥፊት ሣይፇጽሙ ከሥራ መሰናበታቸውን ገሌፀው ውዝፌ ዯመወዝ ተከፌሎቸው ወዯ ሥራ መዯባቸው 
እንዱመሇሱ ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሣይ ነው፡፡ አመሌካችም በተከሣሽነቷ ቀርባ በሠጠችው 
መሌስ ተጠሪዎች ከሥራ የተሰናበቱት የጥበቃ ተግባርና ኃሊፉነት ባሇማክበርና ባሇመወጣት ብር 15,ዏዏዏ.00 /አሥራ 
አምስት ሺህ ብር/ የያዘ ሙዲየ ምጽዋት እንዱሠረቅ በማዴረጋቸው በመሆኑ የሥራ ስንብቱ በአዋጅ ቁጥር 377/96 
ከአንቀጽ 13፣ 27/1/ሸ/ ዴንጋጌዎች አኳያ ሕጋዊ ነው በማሇት ተከራክራሇች ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው 
የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤትም የግራ ቀኙን ምስክሮችን ከሠማ በኋሊ አመሌካች የተጠሪዎችን አሊስረዲችም 
የሚሌበትን ምክንያት በመዘርዘር የአመሌካችን ክርክር ውዴቅ በማዴረግ የሥራ ውለ የተቋረጠው ከሕግ ውጪ ነው 
ወዯሚሇው ዴምዲሜ በመዴረስ ተጠሪዎች የ6/ስዴስት/ ወር ውዝፌ ዯመወዝ ተከፌሎቸው ወዯ ምዴብ ስራቸው አመሌካች 
እንዴትመሌስ ወስኗሌ፡፡ ጉዲዩ በይግባኝ የቀረበሇት የፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤትም የአመሌካችን ይግባኝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 
337 መሠረት ሠርዞታሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበውም በዚሁ ባሇመስማማት ሇማስሇወጥ ነው፡፡  

 የአመሌካች ወኪሌ ሏምላ 28 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም. 4/አራት/ ገጽ የሰበር አቤቱታ በበታች ፌ/ቤቶች ውሣኔ 
መሠረታዊ የሆነ የሕግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ የአመሌካች አቤቱታ 
ተመርምሮም በሰበር ችልቱ ሉታይ ይገባዋሌ ተብል ተጠሪዎች ኀዲር 15 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም. በጋራ በፃፈት የመሌስ 
ማመሌከቻ የአመሌካችን የሰበር ቅሬታ ነጥቦች በመንቀፌ እና የሥር ፌ/ቤትን ውሣኔ ተገቢነት በመዘርዘር ውሣኔው ሉፀና 
ይገባሌ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡  

 የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር የሰበር 
አቤቱታው ከቀረበበት ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው የሕግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ 
መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም የችልቱን ምሊሽ የሚያስፇሌገው ዒቢይ ጭብጥ የተጠሪዎች የሥራ ውሌ የተቋረጠው 
ከሕግ ውጪ ነው ተብል ውዝፌ ዯመወዝ ተከፌሎቸው ወዯ ምዴብ ሥራቸው እንዱመሇሱ መወሰኑ ባግባቡ መሆን 
ያሇመሆኑ ነው፡፡  

 ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የሚቻሇው ተጠሪዎች በአመሌካች ዴርጅት ሇጥበቃ ሥራ የተቀጠሩ፣ ይህንኑ ስራውን 
በዔሇቱ ሲያከናውኑም ብር 15,ዏዏዏ.ዏዏ የያዘ ሙዲየ ምስዋት መጥፊቱ መረጋገጡን ነው፡፡ የሥር ፌ/ቤትም ይህንኑ ፌሬ 



199 

 

ጉዲይ ያረጋገጠው ሲሆን የአመሌካችን ክርክር ውዯቅ ያዯረገው ተጠሪዎች ሇገንዘብ መጥፊት ቀጥተኛ ወይም በተዘዋዋሪ 
አስተዋጽኦ ያዯረጉት ስሇመሆኑ አሌተረጋገጠም የሚሌ ምክንያት ይዞ ነው፡፡ ይሁን እንጂ ገንዘቡ ተጠሪዎች በጥበቃ 
ሥራቸው ሊይ በነበሩበት ሰዒት አሇመጥፊቱን የሚያረጋግጥ ክርክር አሌቀረበም፤ የተጠሪዎች ሥራም የቤተክርስቲያኗን 
ንብረት መጠበቅ ነው፡፡ ገንዘቡ የጠፊው ገንዘቡ ተቀምጦበት የነበረው ሙዲየ ምስዋት ቁሌፌ ሣይሰበር ስሇመሆኑና 
ተመሣሣይ ቁሌፌም በላልች ሰዎች እጅ እንዯሚገኝም ተረጋግጧሌ፡፡ ነገር ግን የዚህ ፌሬ ነገር መረጋገጥ የተጠሪዎችን 
ቀጥተኛ ወይም ቀጥተኛ ያሌሆነ አስተዋጽኦ ሇገንዘቡ መጥፊት በምክንያት በመያዝ ኃሊፉነት የሇባቸውም ወዯሚሇው 
መዯምዯሚያ የሚያዯርስ አይዯሇም፡፡ ዋናው ነጥብ ገንዘቡ የጠፊበት ሰዒት ተጠሪዎች በጥበቃ ሥራ ሊይ የሚገኙበት ከሆነ 
የስራቸው ኃሊፉነት የሇባቸውም ወዯሚሇው መዯምዯሚያ የሚያዯርስ አይዯሇም፡፡ ዋናው ነጥብ ገንዘቡ በሚጠፊበት ሰዒት 
ተጠሪዎች በጥበቃ ሥራ ሊይ የሚገኙበት ከሆነ ከሥራቸው ኃሊፉነት እና ተግባር ጋር ተያይዞ መታየቱ ሊይ ነው፡፡ 
እንግዱህ የአመሌካች ገንዘብ የጠፊው ተጠሪዎች በጥበቃ ሊይ በነበሩበት ወቅት መሆኑ ከተረጋገጠ የአመሌካች እርምጃ 
ከአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 13/3/ እና 27/1/ሸ/ አንፃር ሉታይ የሚገባው ነው፡፡ ተጠሪዎች የሥራ ተግባራቸው ጥበቃ 
እስከሆነ ዴረስ ስራው የሚጠይቀውን ጥንቃቄ እንዱያዯርጉና እንዱወጡ የሥራ ዯንቡ የግዴ ይሊሌ፡፡ ሥራው 
የሚጠይቀውን ጥንቃቄ ባሇማዴረግ ሇሚዯርሰው ጉዲት ዯግሞ በሕጉ አግባብ ኃሊፉነት ይከትሊሌ፡፡  

 በተያዘው ጉዲይ ተጠሪዎች በጥበቃ ሊይ ባለበት ወቅት የአመሌካች ንብረት መገኘቱ ስራው የሚጠይቀውን 
ጥንቃቄ አሇማዴረጋቸውን የሚያሣይ ነው፡፡  

 በዚህ ተግባራቸው ዯግሞ በአሠሪው ንብረት ሊይ ጉዲት አዴርሰዋሌ፡፡ ይህም በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 
27/1/ሸ/ መሠረት የሥራ ውለን ያሇማስጠንቀቂያ ሇማቋረጥ የሚያስችሌ ሕጋዊ ምክንያት ነው፡፡ በመሆኑም የፋዳራለ 
ከፌተኛ ፌ/ቤት የሥር ፌ/ቤትን ውሣኔ በትዔዛዝ በማጽናት ተጠሪዎች ውዝፌ ዯመወዝ ከፌሎቸው ወዯ ሥራ እንዱመሇሱ 
ማዴረጉ በክርክሩ ሂዯት የተረጋገጠውን ፌሬ ነገር፣ የተጠሪዎች የሥራ ዒይነት የሚያስፇሌገውን ጥንቃቄ ከአዋጅ ቁጥር 
377/96 አንቀጽ 13/3/ እና 27/1/ሸ/ ዴንጋጌዎች ጋር ባሊገናዘበ መሌኩ በመሆኑ በጉዲዩ ሊይ የተሠጠው ውሣኔ 
መሠረታዊ የሆነ የሕግ ስህተት የተፇፀመበት ነው በማሇት ተከታዩን ውሣኔ ወስነናሌ፡፡  

ው ሣ ኔ 

1. በፋዳራለ መ/ዯ/ፌ/ቤት በመ/ቁ. 37446፣ 37456፣ 37452 የቀረቡት ጉዲዮች ተጣምረው ታይተው ሏምላ ዏ2 
ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም. የተሰጠው ውሣኔ እና ይህንኑ ውሣኔ በመ/ቁ. 69644 ሏምላ 25 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም. ያፀናው 
የፋ/ከ/ፌ/ቤት ትዔዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡ ይፃፌ፡፡  

2. አመሌካች የሥራ ውለን ያቋረጠው በሕጉ መሠረት ነው ብሇናሌ፡፡  
3. ወጪና ኪሣራ በተመሇከተ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡  

መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

 

 

ነ/ዒ 
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