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አመሌካች፡- እነ አሰገዯች የእናቶች እና የሔጻናት ሆስፑታሌ - ጠበቃ ብስራት መኮንን ቀረቡ
ተጠሪ፡- የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር - ነ/ፇጅ እዴገት ጥሊሁን ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የአስፇጻሚ አካሌ ውሳኔ ይሰረዝሌን ጥያቄን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው
የአሁኑ አመሌካቾች በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በአሁኑ ተጠሪ ሊይ በመሰረቱት ክስ
መነሻ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም ባጭሩ አመሌካቾች በሔጉ አግባብ የመከራከር መብት ሳይጠብቅሊቸውና
ጥፊታቸውም በአግባቡ ሳይረጋገጥ የሙያ ሥነ ምግባር ጉዴሇት ፇፅመዋሌ ተብል ዴምዲሜ
መዯረሱም ሆነ የተጣሇው ቅጣት ሔጉን ያሌጠበቀ ከመሆኑም በሊይ የውሳኔው ሀሳብ ሇሚኒስቴር
መስሪያ ቤት ያቀረበው አካሌ ሥሌጣን የላሇው በመሆኑ ከሔግ ውጪ የተሰጠው ውሳኔ ሉሰረዝ
ይገባሌ በማሇት ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኑ ተጠሪ ሇክሱ በሰጠው መከሊከያ
መሌስም ውሳኔው በሔጉ አግባብ የተሰጠ በመሆኑ ሉሰረዝ አይገባም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ የስር
ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በሁዋሊ የአስተዲዯር መስሪያ ቤቱ ውሳኔ ሔጉን መሰረት
አዴርጎ የተሰጠ ነው በሚሌ ምክንያት የአመሌካቾችን ክስ ሙለ በሙለ ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡ በዚህ
ውሳኔ አመሌካቾች ባሇመስማማት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ
ከተከራከሩ በሁዋሊ የአስተዲዯር መስሪያ ቤቱ ውሳኔ ሔጉን ተከትል የተሰጠ አይዯሇም በሚሌ
ምክንያት የስር ፌርዴ ቤትን ውሳኔ ሙለ በሙለ በመሻር የአስተዲዯር መስሪያ ቤቱ ውሳኔን
ሰርዞታሌ፡፡ የአሁኑ ተጠሪም በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኙን ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት
አቅርቦ ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በሁዋሊ የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በጉዲዩ ሊይ የሠጠው ውሳኔ
ተሽሮ የስር ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሳኔ ጸንቷሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ
በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡
የአመሌካቾች ጠበቃ ሰኔ 04 ቀን 2002 ዓ.ም በጻፈት ሰባት ገጽ የሰበር አቤቱታ በጉዲዩ ሊይ
በተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው
አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ የአመሌካቾች የመከሊከሌ መብት በሔግ አግባብ ሳይጠበቅና ውሳኔው
ሥሌጣን በላሇው አካሌ የተሰጠ ሆኖ እያሇ የአስተዲዯር መስሪያ ቤቱ ውሳኔ አይሰረዝም ተብል
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የተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት በመሆኑ ሉታረም የሚገባው ነው
በማሇት ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም የሔክምና ሥነ ምግባር
ጉዴሇት ተፇፅሟሌ? ወይስ አሌተፇፀመም? የሚሇውን ጉዲይ የጤና ባሇሙያዎች መማክርት ጉባኤ
ሥራ አስፇጻሚ ኮሚቴ በሚመረምርበት ጊዜ ከተራ ቁጥር ሁሇት እስከ ስዴስት የተዘረዘሩት
አመሌካቾች ስሇጉዲዩ ሙለ የመከራከርና የመሰማት መብታቸው ታሌፍ በመታየቱ የተነሳ በየጉዲዩ
ውጤት ሊይ ሇውጥ ያስከትሊሌ ወይስ አያስከትሌም? እንዱሁም በዚህ ጉዲይ በፌትሏብሓሩ የካሣ
ጥያቄ ቀርቦ አመሌካቾች በፌርዴ ኃሊፉነት የሇባቸውም በሚሌ በነጻ የተሰናበቱ ከመሆኑ አኳያ ጉዲዩን
ሇማየት ይቻሌ ዘንዴ በሰበር ችልቱ ሉቀርብ ይገባዋሌ ተብል በመታመኑ ሇተጠሪ መጥሪያ ተሌኮሇት
ተጠሪ ቀርቦ ሏምላ 15 ቀን 2002 ዓ.ም በዋሇው ችልት የግራ ቀኙ የቃሌ ክርክር ተሰምቷሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን
ክርክር ሇሰበር አቤቱታ መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ
ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንጻር ብቻ በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው 1ኛ አመሌካች ፇቃዴ ተሰጥቶት የሚሰራ የጤና ተቋም
ሁኖ ላልች አመሌካቾች ዯግሞ 1ኛ አመሌካች ተቋም ውስጥ የሚሰሩ የጤና ባሇሙያዎች
መሆናቸውን በ1ኛ አመሌካች ውስጥ ህክምና ሲሰጣቸው የነበሩት ወ/ሮ የኔነሽ ዯምሰው ሇሔሌፇት
መዲረጋቸውን ሇህሌፇት የተዲረጉትም ከህክምና ሙያ ሥነ ምግባር ጉዴሇት ጋር የተያያዘ ነው
የሚሌ አቤቱታ ሇተጠሪ ሲቀርብሇት የኢትዮጵያ ጤና ባሇሙያዎች መማክርት ጉባኤ ሥራ አስፇፃሚ
ኮሚቴ ጉዲዩን ሲያጣራ ቆይቶ የካቲት 8 እና 11 ቀን 2000 ዓ.ም ባዯረጋቸው ስብሰባዎች በ1ኛ
አመሌካች ሊይ የስዴስት ወር የፇቃዴ እገዲ በድ/ር አሰገዯች ሊቀው ሊይ የአንዴ ዓመት የስራ ፇቃዴ
እገዲ፣ በድ/ር ጌታቸው ተፇራ እና በሲስተር አበባ ኪዲኔ ሊይ የስዴስት ወር የስራ ፇቃዴ እገዲ፣
በሲ/ር ወጋየሁ አሇሙና በአቶ አረፊይኔ ገ/እግዚአብሓር ሊይ ከፌተኛ የማስጠንቀቂያ ዯብዲቤና ቅጣት
ውሳኔ አስተሊሌፍ ተጠሪ መስሪያ ቤት የኮሚቴውን ውሳኔ ተቀብል ማጽዯቁን ነው፡፡
አመሌካቾች በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት አሇበት የሚለበት
አንደ ምክንያት ሇ1ኛ አመሌካች በተሊከው መጥሪያና ክስ ላልች አመሌካቾች ቀርበው ሇኮሚቴው
መሌስ ሰጥተው አሌተከራከሩም፣ አሌተሰሙም በማሇት እና ይህ አካሄዴ የኢትዮጵያ ጤና
ባሇሙያዎችን መማክርት ጉባኤ ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 76/94 አንቀጽ
16 ስር የተመሇከተውን ያሊሟሊ ነው የሚሌ ነው፡፡ ይኸው የተጠቀሰው ዯንብ ዴንጋጌ የሙያ ሥነ
ምግባር ጉዲዮች ንዐስ ኮሚቴ ሥሌጣንና ተግባርን ያስቀመጠ ሲሆን በዴንጋጌው ንዐስ ቁጥር አንዴ
ስር የጤና ሙያ የሚጠይቀው ሥነ ምግባር ባሇመከበሩ በባሇሙያ ሊይ የሚቀርብ ክስን ተቀብል
ምርመራ እንዯሚያካሂዴና እንዯሚያጣራ የዯነገገ ሲሆን የአንቀጹ ንኡስ ቁጥር ሁሇት ዴንጋጌ ዯግሞ
በንዐስ ቁጥር አንዴ መሰረት የሚቀርበውን ክስ ሇማየት በቂ ማስረጃ መኖሩን ካረጋገጠ መሌሱን
በአንዴ ወር ጊዜ ውስጥ ይዞ እንዱቀርብ በመግሇጽ ክሱን ክስ ሇቀረበበት ባሇሙያ ይሌካሌ በሚሌ
አስቀምጧሌ፡፡ እንግዱህ ንዐስ ኮሚቴው ሉከተሇው የሚገባውን ሥርዓት ሔጉ ከሊይ በተመሇከተው
መሌኩ ያስቀመጠው ሲሆን ይህ ስነ ስርአት የባሇሙያውን የመሰማት መብት የሚያስጠብቅ መሆኑ
እሙን ነው፡፡ በተያዘው ጉዲይ ምሊሽ የሚይስፇሌገው ነገር ይህ ሥነ ሥርአት በሔጉ መንፇስ
መሰረት አሌተጠበቀም ሇማሇት ይቻሊሌን? የሚሇው ነው፡፡ የአመሌካቾች ጠበቃ የሚከራከሩት በሔጉ
መሰረት ሇአመሌካቾች ክሱና ማስረጃው ዯርሷቸው መሌስ ሳይሰጡና መሌሳቸው ሳይመረመር ውሳኔ
ተሰጥቷሌ በሚሌ ነው፡፡ ይሁን እንጂ 1ኛ አመሌካች ክሱ ዯርሶት በጹሐፌ መሌስ የሰጠበት፣ ላልች
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አመሌካቾች ዯግሞ በጹሐፌ መሌስ ባያቀርቡም ቀጠሮ ተሰጥቷቸው ጉዲዩን በያዘው ንዐስ ኮሚቴ
ፉት ቀርበው ቃሊቸውን የሰጡ ስሇመሆኑ የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ያረጋገጠው ጉዲይ
ከመሆኑም በሊይ ይህ ችልትም የስር ፌርዴ ቤትን ዋና መዝገብ አስቀርቦ ይህንኑ ተመሌክቷሌ፡፡
በመሆኑም 1ኛ አመሌካች ክስና ማስረጃ አሌዯረሰኝም በማሇት የሚያቀርበው ክርክር እውነትነት
የላሇው በመሆኑ የሥነ ሥርዓት ግዴፇት አሇበት ሇማሇት የማይቻሌ ሲሆን ላልች አመሌካቾችን
በተመሇከተ ዯግሞ ምንም እንኳ አመሌካቾች በፁሐፌ ክስና ማስረጃ ዯርሷቸው ወዯ ክርክሩ ሂዯት
ባይገቡም በንዐስ ኮሚቴ ፉት ቀርበው ግን ተገቢውን ቃሊቸውን የሰጡ በመሆኑ እነኚህ አመሌካቾች
አሌተዯመጡም ወይም የመሰማት መብታቸው ተነፌጓሌ ሇማሇት የሚያስዯፌር አይዯሇም፡፡ ከሁለም
በሊይ ጉዲዩን ሲመሇከት የነበረው አካሌ ሲያካሂዲቸው የነበራቸው ስብሰባዎች በርካታ ጊዜ የተዯረጉ፣
በተገቢ ባሇሙያዎች አስተያየት የተሰጠበት የነበረ መሆኑን የአስተዲዯር ውሳኔ አካሄዴና ይዘት
ከማሳየቱም በሊይ የአስተዲዯር መስሪያ ቤቶች ውሳኔ የሚያስተሊሌፈበት ጥብቅ የሆነ የክርክር
ሥርዓትን ጠብቀው ነው ሇማሇት የማያስዯፌር መሆኑን በኢትዮጵያ ጤና ባሇሙያዎችን መማክርት
ጉባኤ ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 76/94 አንቀጽ 16 ስር የተመሇከቱት
አጠቃሊይ የስነ ስርአት ዯንቦች አስገዲጅ የሆነ ሥርዓት አሇመሆናቸው የዴንጋጌዎቹ ይዘታቸውና
አቀራረፃቸው የሚያስገነዝብ መሆኑ ጋር ተዲምሮ ሲታይ በአመሌካቾች የመሰማት ወይም የመዯመጥ
መብት ሊይ መሰረታዊ የመብት መጣበብ ወይም ግዴፇት ያስከተሇ ሁኔታ
ተፇጽሟሌ ሇማሇት
የሚያስችሌ አይዯሇም፡፡ በመሆኑም አመሌካቾች ክሱን የመከሊከሌ መብት አሌተከበረም በማሇት
ያቀረቡት ቅሬታ ተቀባይነት ያሇው ሁኖ አሊገኘነውም፡፡
ላሊው ከዚሁ ነጥብ ጋር ተያይዞ በአመሌካቾች የቀረበው ቅሬታና በዚህ ችልትም እንዱታይ
የተያዘው ጭብጥ አመሌካቾች በፌትሏብሓር የካሣ ጥያቄ ቀርቦ አመሌካቾች በፌርዴ ኃሊፉነት
የሇባቸውም ተብል በነፃ መሰናበታቸው የመከሊከሌ መብታቸው ቢከበር ኑሮ ሉያስከትሌ ይችሌ
የነበረው ውጤት ነው፡፡ በእርግጥ አመሌካቾች በፌትሏብሓር የካሣ ጥያቄ በመዯበኛው ፌርዴ ቤት
ክስ ቀርቦባቸው የመከሊከያ ማስረጃ አሰምተው ክሱ ውዴቅ ሁኖ በነፃ የተሰናበቱ መሆኑን በፋዳራለ
መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት መ/ቁጥር 51700 ግንቦት 03 ቀን 2002 ዓ.ም የተሰጠ ውሳኔ የሚያሳይ
ሲሆን ይህ ውሳኔ ሇማስረጃነት በስር ፌርዴ ቤት ያሌቀረበ ከመሆኑም በሊይ የመጨረሻ ውሳኔ
ያሌተሰጠበት ሲሆን በዚህ ሰበር ችልትም በመከራከሪያነት የቀረበው የመከሊከሌ መብት ቢጠበቅ
ሉከተሌ ይችሌ የነበረውን ውጤት ያሳያሌ በሚሌ እምነት በመሆኑ እና ይህ ችልት ዯግሞ ከሊይ
እንዯተገሇፀው አመሌካቾች የመሰማት መብታቸው ተነፌጓሌ ሇማሇት አይቻሌም ወዯሚሇው ዴምዲሜ
የዯረሰ በመሆኑ የስር ፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በፌትሏብሓር የካሣ ጥያቄ ሊይ
የሠጠው ውሳኔ በአመሌካቾች ሊይ ተጠሪ ሇወሰዯው እምርጃ አመሌካቾች የመሰማት መብት
ቢከበርሊቸው ኑሮ የተሇየ ውጤት ሉያስከትሌ ይችሌ ነበር ሇማሇት የሚያስችሌ ሔጋዊ ምክንያት
ሉሆን የሚችሌ ሁኖ አሌተገኘም፡፡ በአጠቃሊይ ተጠሪ በሔጉ የተሰጠውን ኃሊፉነትና ተግባር
ሇመወጣት በሔጉ በተዘረጋሇት ሥርዓት መሰረት የሰጠው ውሳኔ እንጂ ከሔጉ ውጪ የተሰጠ ነው
ሇማሇት የሚያስችሌ ሔጋዊ ምክንያት ስሊሊገኘን በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ
ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት አሌተቻሇም፡፡ በዚህም መሰረት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1. በፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥረ 47731 ግንቦት 23 ቀን 2002 ዓ.ም የተሰጠው ውሳኔ
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ፀንቷሌ፡፡
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2. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
ት ዕ ዛ ዝ
በዚህ ችልት ሏምላ
ሇሚመሇከታቸው አካሊት ይፃፌ፡፡

30

ቀን

2002

ዓ.ም

ተሰጥቶ

የነበረው

እግዴ

ተነስቷሌ፡፡

መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ራ/ታ
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