የሰ/መ/ቁ. 47806
ታህሣሥ 20 ቀን 2002 ዓ.ም
ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ
ሏጏስ ወሌደ
ሑሩት መሇሰ
ታፇሰ ይርጋ
አሌማው ወላ
አመሌካች፡- የሆህተሰማይ ቅዴስት ማርያም ቤተክርስቲያን ሰበካ ጉባኤ ጽ/ቤት - ሻምበሌ አሰፊ ወሌዳ ቀረቡ
ተጠሪ፡- ዱያቆን አያላው አዱሱ - ቀረበ፡፡
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ሇሰበር አቤቱታው መነሻ የሆነው ጉዲይ የሥራ ውላ ከሔግ አግባብ ውጪ ተቋርጦብኛሌ በማሇት ተጠሪ
የመሰረተውን ክስ የሚመሇከት ነው፡፡ ተጠሪ በአመሌካች ሊይ ክስ የመሰረተው ከሥራዬ ያሊአግባብ አግድኛሌ በማሇት
ሲሆን፣ ሲያገሇግሌ የነበረውም በዱቁና እንዯሆነ በክሱ ሊይ ገሌጾአሌ፡፡ አመሌካችም ሇክሱ በሰጠው መሌስ ተጠሪ ከሥራው
ሉሰናበት የቻሇው የቤተክርስቲያንዋ ስሞነኛ ቁሌፌ ያዥ ሆኖ በሰራበት እሇት ከቤተመቅዯስ ሙዲየ ምጽዋቶች ተሰብረው
ተዘርፇዋሌ፡፡ ከዚህ የተነሣም ተጠሪ በወንጀሌ ተከሶአሌ፡፡ የሚለትን ምክንያቶች በመስጠት ክሱ ውዴቅ እንዱዯረግሇት
ጠይቆአሌ፡፡ ክሱ የቀረበሇት የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ክርክሩን ከሰማ በኋሊ፣አመሌካች ተጠሪን ወዯ ሥራው
እንዱመሌስ በማሇት ወስኖአሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ ሊይ ይግባኝ የቀረበሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትም ውሳኔው ጉዴሇት
የሇበትም የሚሌ ምክንያት በመስጠት ይግባኙን ሰርዘናሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡
እኛም አመሌካች ሏምላ 27 ቀን 2001 ዓ.ም በፃፇው ማመሌከቻ ያቀረበውን አቤቱታ መሰረት በማዴረግ ተጠሪን
አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ በመቀጠሌም ግራ ቀኝ ወገኖች ያሰሙትን ክርክር አቤቱታ ከቀረበበት ውሳኔ እና ከሔጉ
ጋር አገናዝበን ተመሌክተናሌ፡፡
እንዯምናየው በአመሌካች እና በተጠሪ መካከሌ ያሇው ግንኙነት ሃይማኖታዊ ግንኙነት ነው፡፡ አመሌካች
በኦርቶድክስ ተዋህድ ሃይማኖት መሰረት የተቋቋመ ሃይማኖታዊ ተቋም ሲሆን፣ተጠሪ ዯግሞ በዚህ ተቋም ውስጥ
የሃይማኖት አገሌግልት እንዱሰጥ አባሌ ወይም ሰራተኛ የሆነ ነው፡፡ ሇክርክሩ መነሻ የሆኑት ሙዲየ ምጽዋቶች ተዘረፈ
በተባሇበት እሇት ተጠሪ ቤተመቅዯሱን መክፇቱንና በመቀጠሌም ቅዲሴ እንዯገባ በክርክሩ ገሌጾአሌ፡፡ ይህ ሉሆን የቻሇውም
በሏይማኖቱ ሥርአት መሰረት የሏይማኖቱ አገሌጋይ በመሆኑ ነው፡፡
ይህ የሰበር ችልት በተመሣሣይ ጉዲይ ክርክር ቀርቦሇት በሰበር መ/ቁ. 18419 ግንቦት 4 ቀን 98 ዓ.ም በሰጠው
ውሳኔ የሏይማኖት ወይም መንፇሳዊ አገሌግልት የሚሰጥ ሰራተኛ ከተቋሙ ጋር ያሇው የሥራ ግንኙነት በአሰሪና ሰራተኛ
ጉዲይ አዋጅ የሚሸፇን አሇመሆኑን በመግሇጽ የሔግ ትርጉም ሰጥቶአሌ፡፡ ከዚህ በኋሊም በተመሣሣይ ጉዲዮች ቀርበው
ቀዯም ሲሌ በተሰጠው የሔግ ትርጉም እንዯተሸፇኑ እየተገሇጸ ሲወሰን ቆይቶአሌ፡፡ በመሆኑም የሥር ፌ/ቤቶች በጉዲዩ ሊይ
ሥሌጣን ሳይኖራቸው ክርክሩን ተቀብሇው ማስተናገዲቸው አግባብ አሌነበረም፡፡ የሰጡት ውሳኔም መሰረታዊ የሔግ ስህተት
ያሇበት ሆኖ ተገኝቶአሌ፡፡
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ው ሳ ኔ
1. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 27517 ሰኔ 10 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ እና የፋዳራሌ
ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 04821 ሏምላ 13 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ትእዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር
348/1/ መሰረት ተሽረዋሌ፡፡
2. ተጠሪ በአመሌካች ሊይ የመሰረተው ክስ በአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ መሰረት የሚታይ ባሇመሆኑ የሥር
ፌ/ቤቶች ክርክሩን የሰሙት ስሌጣን ሳይኖራቸው ነው ብሇናሌ፡፡
3. ግራ ቀኝ ወገኖች ወጪና ኪሣራቸውን ይቻቻለ ብሇናሌ፡
መዝገቡ ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ቤ/ኃ
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