የሰ/መ/ቁ. 20869
ሰኔ 30 ቀን 1998 ዓ.ም
ዲኞች፡- ከማሌ በዴሪ
ዓብደሌቃዴር መሏመዴ
ጌታቸው ምህረቴ
መስፌን ዕቁበዮናስ
ሂሩት መሇሰ
አመሌካች፡- አቶ ፊንታሁን አባተ - ቀረቡ
ተጠሪ፡- አቢሲኒያ ባንክ አ/ማ - ቀረቡ (ነ/ፇጅ እስክንዴር)
ፌ ር ዴ
ሇሠበር አቤቱታ መነሻ የሆነውን ውሣኔ የሰጠው የፋ/መ/ዯረጃ ፌርዴ ቤት ነው፡፡
አመሌካች በተጠሪ ሊይ ባቀረቡት ክስ በስራ ሊይ ሇነበሩበት ጊዜ የተከፇሇው የሁሇት ወራት
ቦነስ እንዱከፇሊቸው ጠይቀዋሌ፡፡ ፌ/ቤቱም የቦነስ ክፌያ ዋና አሊማው ሠራተኛ በስራ ሊይ በነበረበት
ወቅት የሠራው ስራ ሇአሠሪው ጥሩ ውጤት አስገኝቶ ከሆነ በስራ ሊይ ያሇው ሠራተኛ ሇወዯፉት
ውጤታማ እንዱሆን
ሇማበረታታት እንጂ ስራውን የሇቀቀ ሠራተኛ እንዯመብት የሚጠይቀው
አይዯሇም በማሇት ጥያቄውን ውዴቅ አዴርጏታሌ፡፡ ይግባኝ የቀረበሇት የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤትም
የቀረበውን ይግባኝ ሳይቀበሇው ቀርቷሌ፡፡
የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም በዚህ ውሣኔ ሊይ ነው፡፡ ይህ ችልትም አመሌካች በስራ
ሊይ ሇነበሩበት ጊዜ የተከፇሇውን የቦነስ ክፌያ ሇአመሌካቹ ስራ በመሌቀቃቸው ሉከፇሊቸው አይገባም
የተባሇበትን ህጋዊ ምክንያት በመመርመር አቤቱታው ሇሰበር እንዱቀርብ አዴርጓሌ፡፡ በዚሁ መሠረት
ተጠሪ ተጠርቶ ቀርቦ ግራ ቀኙ የጽሐፌ ክርክራቸውን አቅርበዋሌ፡፡ ይህ ችልትም አቤቱታ
የቀረበበትን ውሣኔ አግባብነት ካሇው ህግ ጋር በማገናዘብ እንዯሚከተሇው መርምሯሌ፡፡
ከፌ ሲሌ እንዯተገሇፀው በዚህ መዝገብ አከራካሪ የሆነው አመሌካች ስራ ሊይ በነበሩበት
ወራት ሇተሰራ ስራ የተከፇሇው ቦነስ አመሌካች ከሥራ ከተሰናበቱ በኋሊ ሉከፇሊቸው የሚገባ መሆን
አሇመሆኑ ነው፡፡
አመሌካች የተጠሪ መ/ቤት ሠራተኛ የነበሩና በገዛ ፇቃዲቸው ሥራቸውን ከሇቀቁ በኋሊ
አመሌካቹ በሥራ ሊይ በነበሩበት ጊዜ ሇተሰራ ሥራ የቦነስ ክፌያ ሇተጠሪ መ/ቤት ሠራተኞቹ
መክፇለ ግራ ቀኙ አሌተካካደም፡፡ ፌ/ቤቶቹ የአመሌካችን ጥያቄ ውዴቅ ያዯረጉት የአመሌካች
የሥራ ውሌ በተቋረጠበት ጊዜ የተፇቀዯ የቦነስ መብት ካሇመኖሩም በሊይ የቦነስ አሊማው ሠራተኛው
በሥራ ሊይ በነበረበት ወቅት የሠራው ሥራ ሇአሠሪው ጥሩ ውጤት አስገኝቶ ከሆነ ሇወዯፉትም
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በተመሳሳይ መሌኩ በርትቶ ውጤታማ እንዱሆን ሇማበረታታት እንጂ ስራውን የሇቀቀ ሠራተኛ
እንዯመብት የሚጠይቀው አይዯሇም በማሇት ነው፡፡
እኛም ጉዲዩን እንዯተመሇከትነው ቦነስ የሚከፇሇው በስራ ሊይ ያሇ ሰራተኛ ወዯፉት በርትቶ
እንዱሰራ ሇማበረታታት ብቻ ሳይሆን ሠራተኛው በስራ ሊይ በነበረበት ወቅት የሰራው ሥራ
ሇአሠሪው ትርፊማ ውጤት በማስገኘቱ የትርፈ ተጠቃሚ እንዱሆንም ጭምር የሚሰጥ የጥቅም
ክፌያ ነው፡፡ በመሆኑም የቦነስ መብት ተጠቃሚ ሇመሆን ሇቦነስ ክፌያ ምክንያት ሇሆነው ትርፌ
ሠራተኛው አስተዋጽኦ ማዴረግ አሇማዴረጉ ሉታይ ይገባሌ፡፡ በእርግጥ የሠራተኛው ሥራ ትርፊማ
መሆን አሇመሆኑ የሚታወቀው የበጀት አመቱ ሂሳብ ከተሠራ በኋሊ በመሆኑ የቦነስ መብት
የሚፇቀዯው ይኸው ውጤት ከታወቀ በኋሊ ነው፡፡ የሂሳቡ ውጤት የአሠሪውን ትርፊማነት ካረጋገጠ
ግን ሇትርፊማነቱ አስተዋጽኦ ያዯረገው ሠራተኛ የቦነስ ጥቅም ተካፊይ ሉሆን ይገባሌ፡፡ በተያዘው
ጉዲይ አመሌካቹ በስራ ሊይ በነበሩበት ጊዜ የተሰራው ሥራ ሇመ/ቤቱ ትርፊማነት ምክንያት ሆኗሌ፡፡
በመሆኑም ምንም እንኳን የቦነሰ መብት የተፇቀዯው አመሌካቹ ከሥራ ከሇቀቁ በኋሊ ቢሆንም የቦነስ
መብቱ የተፇቀዯው የአመሌካች በስራ ሊይ በነበሩበት ወቅት ሇተሠራ ሥራ በመሆኑ አመሌካች
የጥቅሙ ተካፊይ የማይሆኑበት ምክንያት የሇም፡፡ በመሆኑም ቦነስ በስራ ሊይ ያሇን ሠራተኛ
ሇማበረታታት ብቻ የሚሰጥ ነው በማሇት የአመሌካች የቦነስ ክፌያ ጥያቄ ውዴቅ መዯረጉ ሥህተት
ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1. የፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 16632 በ29/6/97 የሰጠው ውሣኔ እና የፋ/ከፌተኛ
ፌ/ቤት በመ/ቁ. 37603 በ25/09/97 የሰጠው ትዕዛዝ ተሽረዋሌ፡፡
2. አመሌካች በስራ ሊይ ሇነበሩበት ከሰኔ 24 ቀን 1995 እስከ ሰኔ 23/1996 ሊሇው ጊዜ
ሇላልች ሠራተኞች የተሰጠው ቦነስ እንዱከፇሊቸው ተወስኗሌ፡፡
3. ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ ይቻቻለ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ የመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
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ንብረት
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