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የውስጥ ደንቡና የ"Trustee Deeds" መቀየር ለምንአስፈለገ

1. ቤተክርስቲያናችን ባለፉት አመታት በማደጉዋ ይኸውም እደሚከተለው ነው፤

- የሕንፃ ባለቤት በመሆን

- የገቢና ወጪ እድገት

- የአባላት ቁጥር መጨመር

- የአገልግሎት መጨመር እና መስፋፋት ለምሳሌ፤ (የልጆች ትምህት ቤት መከፈት፣ ቅዳሜ
ክዳሴ በቐሚነት መጀመር፣ እና የመሳሰሉት)

- የተቀጣሪ ሰራተኞች ቁጥር መጨመር ከብዙ በቲቂቱ ናቸው፡፡

2. የውስጥ ደንቡንና የ"Trustee Deeds"ን ለማጣጣም፤ በአሁኑ ወቅት አይጣጣሙም፡፡

3. አሁን የምንጠቀምበት የውስጠ ደንብ ያሉት ጉደለቶች በጥቂቱ እንደሚከተለው ይሆናል

- ስለህንፃ ባለቤትነት እና አያያዝ ያካተተው ነገር የለም፤ ምክንያቱም ህንፃ ከመገዛቱ በፊት
የተዘጋጀ ስለሆነ

- ስለ አቡነ ዮሀንስ የልጆች ትምርት ቤት አላካተተም

- አንዳንድ ኮሚቴዎችን አላካተተም ለምሳሌ፤ ሚዲያን

- ትክክለኛ የሆነ የሥልጣን ክፍፍልና ሃላፊነት የለውም፤ ለምሳሌ፡- ለሕግና ስነስርዓት
ኮሚቴ ስልጣን ክፍፍልና ሐላፊነት ሲበዛ፤ ለቁጥጥር ኮሚቴ ግን ያሳንሳል

- የምግባረ ሰናይ ኮሚቴ ስልጣን ስለበዛ እስካሁን አልተቐቐመም፡፡

- የካሕናት ጉባኤ ሐላፊነትና ስልጣን በትክክል አልተቀጠም፡፡ በመሆኑም የአሰራር ችግር
ፈጥሮል፡፡

- የሰበካ አስተዳደር ጉባኤው ስልጣን ቁጥጥር እና ክትትል ያንሰዋል

4. በአንድ ሰው ላይ ስልጣን ይበዛል፤ ለምሳሌ በአስተዳዳሪው ላይ

- አንድ ሰው፤

- አስተዳዳሪ

- የጠቅላላ ጉባኤ ሊቀ መንበር

- የሰበካ አስተዳደር ጉባኤ ሊቀ መንበር

- የትረስቲዎች ሊቀ መንበር

- የጥምር ጉባኤ ሊቀ መንበር
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- የካህናት ጉባኤ ሊቀ መንበር

- የካህናት አስተዳደር ጉባኤ ሊቀ መንበር ነው፡፡

5. ስለ"Health and Safety, CRB Check, etc." ምንም ያካተተው ነገር የለም፡፡ ይኽም
በመሆኑ በአሰራር እና በቤተ ክርስትያን ላይ ችግር ፈጥሮአል

የ"Trustee Deeds" ጉድለቶች

- አርጅቶአል

- አንሰራበትም

- የተሙዋላ አይደለም፡- በተለይ ከኢትዮጵያ ያለው ሲኖዶስ ጋር ያለውን ግንኙነት
በትክክል አይገልፅም

- ለ"Trustees" ብዙ ስልጣን ይሰጣል፤ ከነዚኅም በጥቂቱ

- ንብረት መግዛት፣ መሸጥ ወይም መለወጥ

- ንብረት አስይዞ መበደር ወይም ብድር ማበደርን ያካተተ ነው

ቤተክርስቲያኑዋ በአሁኑ ወቅት "Charitable Trust" ስትሆን እንደ ማንኛውም የበጎ አድራጎት
ድርጅት በ"Charity Commission" እና በ"UK" ሕግና ደንብ መሰረት የመተዳደር ግዴታ አለባት፡፡

ነገር ግን ቤተክርስቲያኑዋ "Trust" በመሆኑዋ፤

- ህጋዊ ሰውነት የላትም፤ በዚህም ምክንያት በራስዋ ስም ንብረት መያዝም ሆነ ውል
መዋዋል አትችልም፡፡ ስለዚህ ንብረትዋ ወይም ህንፃው በአራት ግለሰቦች ስም መመዝገብ
ግድ ሆኖአል፡፡

- የ"Trustees" እዳ ውስን አይደለም፤ ለምሳሌ፡- "Compensation" ወይም ካሳ መክፈል
ቢኖርባቸው የግል ንብረታቸውንም ሸጠውም ሆነ ካጠራቀሙት ሳንቲም ወስደው
መክፈል ይኖርባቸዋል

Charitable Company Limited by Guarantee

- ቤተክርስቲያንዋ የራስዋ የሆነ ህጋዊ ሰውነት እንድትይዝ ያደርጋታል

- በስምዋ መክሰስ፣ መከሰስ፣ መዋዋል፣ ንብረት መያዝ ያስችላታል

- ከሰው ሰው የስም ማስተላልፍ የሚደረገውን ጥረት ወይም ለተወሰነ ሰው የሚሰጠውን
የኃላፊነት ጫና ይቀንሳል

ቃለ-ዐዋዲ በአሁኑ ግዜ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን የውስጥ መተዳደሪያ ደንብ ሲሆን
በኢትዮጵያ ፍትሐብሔር ህግ መሠረት ተከትሎ ይሰራል፡፡

ይህንኑ የመተዳደርያ ደንብ አሁን በምንኖርበት በእንግሊዝ አገር ፍታብሔር ህግ እና የቻሪቲ ሕግ ጋር
ማጣጣም ያስፈልጋል፡፡
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ይህንንም በማድረጋችን ከኢትዮጵያ ካለው ሲኖዶስ ጋር ያለንን ግንኙነት በፍጹም በምንም አይነት
መልኩ አይለውጠውም፡፡

"Charitable Company Limited by Guarantee" ለግዜው በ"Company House" እና በቻሪቲ
ኮሚሽን "Charity Commission" መመዝገብ ይኖርበታል፡፡ መንግስት ያወጣው አዲስ ሕግ በስራ
ላይ ሲውል፣ የ"Company House" ምዝገባ ይሰረዛል፡፡

- የቤተክርስቲያንዋን አላማ፣ የውስጥ አሰራር፣ በአባላት መካከል ያለውን ግንኙነት እንዲሁም
የአባላትን መብትና ግዴታ የያዘ ሰነድ አብረን እናስገባለን፡፡ ይህም "Articles of
Association" ይባላል፡፡

ከዚህ ውጪ ቤተክርስቲያኑዋ በፖለቲካ ፓርቲም ሆነ በንግድ እንቅስቃሴ ላይ ብትገኝ ያስጠይቃታል፣
ያስከስሳታል ወይም ፈቃድዋን እስከ ማጣት ያደርሳታል፡፡

ዳይሬክተሮች የራሳቸው የሆነ ግዴታና ሐላፊነተ አለባቸው፡፡ ሐላፊነታቸውን በተገቢው ካልተወጡ
ከተጠያቂነት አያመልጡም፡፡ "Companies Act 2006, Part 10, Chapter 7, No 232." ማየት
ይቻላል፡፡

"Charity Commission" ሆነ "Company House" በእምነታችንና በአምልኮታችን በፍፁም ጣልቃ
አይገባም፡፡

የስም ለውጥ ማድረግ በፍፁም አያስፈልገንም "Limited" የሚለውን ቃልም ፎርም በሞሙላት
ማስነሳት ይቻላል "Application for Exemption NEO1"፡፡ ቤተክርስቲያናችን ስሙዋ ርዕሰ
አድባራት ለንደን ደብረ ፅዮን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ነች፡፡ ይህም አይቀየርም

ዳይሬክተሮች የሚመረጡትም ሆነ የሚሻሩት በአባላት ወይም በጠቅላላ ጉባዔ ብቻ ነው፡፡

የዳይሬክተሮች ስራቸውና ሀላፊነታቸው፤

- የአባላት ወኪል ናቸው

- አሰራራቸውም በሐገሪቱ ህግ፣ "Articles of Associations" እና "Memorandum of
Associations"፣ በውስጥ መተዳደሪያ ደንብ፣ የጠቅላላ ጉባኤን ውሳኔ እየተከተሉ
ይሰራሉ፡፡


