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የሰ/መ/ቁ. 68407 

ሏምላ 14 ቀን 2003 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ 

       አሌማው ወላ 

       ዓሉ መሏመዴ 

       ነጋ ደፌሣ 

       አዲነ ንጉሤ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ ውሌታ ዯሳሇኝ    -   ጠበቃ ግርማ ሚዯቅሣ ቀረቡ፡፡  

ተጠሪ፡-  የኦሮሚያ የስነ ምግባርና ፀረ - ሙስና ኮሚሽን ዏ/ሔግ ማንዯፌሮ ናታአ ቀረቡ፡፡ 

 መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ 

ጉዲዩ የዋስትና አቤቱታ ሲሆን የቀረበው በፉንፉኔ ዙሪያ ኦሮሚያ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ 
ቤት አመሌካች በክሌለ የስነ ምግባርና ፀረ - ሙስና ኮሚሽን ዏቃቤ ሔግ በሙስና ወንጀሌ ከላልች 
11 ሰዎች ጋር በተከሰሱበት መዝገብ በካንሰር በሽታ መታመማቸውን ገሌፀው ውጪ አገር ሂዯው 
ሇመታከም ዋስትና እንዱፇቀዴሊቸው ያቀረቡት ጥያቄ በተከሰሱበት ወንጀሌ ዋስትና አይፇቀዴም 
በማሇት የመወሰኑን አግባብነት ሇመመርመር የቀረበ ነው፡፡ 

አሁን የቀረበው ቅሬታ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ከሊይ እንዯተመሇከተው በመወሰኑ እና 
የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት እንዯዚሁም ሰበር ሰሚ ችልት አመሌካች ያቀረቡትን አቤቱታ ውዴቅ 
በማዴረግ የዞኑን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሣኔ በማፅናታቸው ሲሆን  በቀን 15-9-2003 ዓ.ም በ3 ገፅ 
የቀረበ የቅሬታ ፌሬ ሃሣብ ባዯረብኝ የጉበት ካንሰር በሽታ በአገር ውስጥና ውጪ ስታከም የቆየሁ 
መሆኑ እየታወቀ፣ በተሰጠኝ በሏኪሞች ቦርዴ መሠረት ውጪ አገር ሄጄ እንዴታከም ተወስኖ እያሇ 
በቁጥጥር ሥር በመሆኔ መሄዴ ያሌቻሌኩ መሆኑ እየታወቀ፣ በጤንነት ምክንያት ችልት ቀርቤ 
መከራከር ያሌቻሌኩ በመሆኑ፣ ዋስትና ያስከሊክሊሌ በማሇት የተጠቀሰብኝ አንቀፅ የሔክምና እዴሌ 
የማግኘት መብቴን የማይነፌገኝ እንጂ የሚነፌገኝ ቢሆን እንኳን የአዋጁ ዴንጋጌ ከሔገ መንግሥቱ 
አንቀጽ 21 እና 15 እንዯዚሁም አንቀፅ 9 ጋር ታይቶ የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ትዕዛዝ ተሽሮ 
ውጪ አገር ሄጄ መታከም እንዴችሌ እንዱፇቀዴሌኝ የሚሌ ነው፡፡ ጉዲዩ ያስቀርባሌ በመባለ ተጠሪ 
ቀርቦ በቀን 02-10-2003 ዓ.ም በ4 ገፅ የሰጠው የመሌስ ፌሬ ሃሣብ አመሌካች ዋስትና የተከሇከለት 
የተከሰሱበት የሙስና ወንጀሌ ዋስትና የማይፇቅዴ በመሆኑ፣ በበታች ፌርዴ ቤቶች ያቀረቡት ጥያቄ 
የዋስትና ጥያቄ እንጂ ሔክምና የማግኘት መብት ባሇመሆኑ ሁሇቱ ጥያቄዎች ዯግሞ መቅረብ 
ያሇባቸው በተሇያዩ ሁኔታዎች በመሆኑ አሁን የቀረበው ጥያቄ ተገቢነት የሇውም፣ የበታች ፌርዴ 
ቤቶችም ውሣኔ የሰጡት የቀረበው የዋስትና ጥያቄ ተቀባይነት አሇው? ወይስ የሇውም? በሚሇው 
ነጥብ ሊይ በመሆኑ አሁን እየተነሳ ያሇው በህይወት የመኖር መብት ጋር ተያይዞ የሔገ-መንግስቱን 
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አንቀጽ በመጥቀስ የቀረበው ከጉዲዩ ጋር ተያያዥነት የሇውም፣ የቀረበው ጉዲይ ከሔገ መንግስቱ ጋር 
ተያያዥነት አሇው ቢባሌ እንኳ የኢ.ፋ.ዱ.ሪ. ሔገ-መንግስት አንቀጽ 19 ሇተከሰሱ ሰዎች በመርህ 
ዯረጃ የዋስትና መብት የሚፇቅዴ ቢሆንም በሌዩ ሁኔታ ግን ዜጏች እንዯ ወንጀለ ሁኔታ ዋስትና 
ሉከሇከለ እንዯሚችለ የሚዯነግግ በመሆኑ የቀረበው አቤቱታ ተቀባይነት የላሇው በመሆኑ የበታች 
ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ እንዱፀና በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

በግራ ቀኙ መካከሌ የተዯረገው የክርክር ሂዯት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን ችልቱም 
የተነሱትን ክርክሮች ከተያዘው ጭብጥና አግባብነት ካሊቸው የሔግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ 
መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመርነውም የቀርበው አቤቱታ የዋስትና መብትን መሠረት ያዯረገ ነው? 
ወይስ የህክምና የማግኝት መብቱን ነው? በሁሇቱ ጉዲይ መከተሌ የሚገባው ሥርዓት አንዴ ነው? 
ወይስ አይዯሇም? የሚለት ጭብጦች ተይዞ እሌባት ማግኘት ያሇበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዚሁ 
መሠረት የሙስና ወንጀሌ እየታየ ያሇበት ችልት ቀርቦ የነበረው አቤቱታ አመሌካች በካንሰር በሽታ 
እየታመሙ መሆናቸውን ገሌፀው የዋስትና መብታቸው ተጠብቆ ውጪ አገር ሂዯው ሇመታከም 
እንዱቻለ በሚሌ የቀረበ ሲሆን ችልቱም ሰጥቶት የነበረው ትዕዛዝ ዋስትናን በተመሇከተ የተሰሱበት 
ወንጀሌ ዋስትና አያስጠብቅም፡፡ ሔክምናን በተመሇከተ ግን በፕሉስ ክትትሌ ሥር ሆነው ሇመታከም 
የሚያግዴ ነገር የሇም በሚሌ ነበር፡፡ ይሄ የከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ እስከ ክሌለ ሰበር 
ችልት ቀርቦ ፀዴቋሌ፡፡  

አሁን ሇዚህ ሰበር ሰሚ ችልት የቀረበው ቅሬታ ‛…. የተከሰስሽበት የወ.መ.ሔ.ቁ. 407/2/ 
በአዋጅ ቁ. 434/1997 አንቀጽ 4/1/ መሠረት የዋስትና መብት አይፇቅዴም በሚሌ ምክንያት 
የውጭ አገር የህክምና ጥያቄን በትእዛዝ እና ውሣኔ ውዴቅ አዴርገውብኛሌ፡፡“ በሚሌ ነው፡፡ ከዞኑ 
ፌርዴ ቤት ጀምሮ ሲጠየቅ የነበረውን የዋስትና ጥያቄ በተመሇከተ አመሌካች የተከሰሱበት የወንጀሇኛ 
መቀጫ ሔግ አንቀጽ 407/2/ን ስንመሇከት ከ7 ዓመት ፅኑ እስራት እስከ 15 ዓመት ፅኑ እስራት 
ሉያስቀጣ የሚችሌ አንቀጽ በመሆኑና አመሌካች በካንሰር በሽታ መታመማቸው በራሱ ከተሻሸሇው 
የፀረ-ሙስና ሌዩ የሥነ ሥርዓትና የማስረጃ ሔግ አዋጅ ቁ. 434/97 አንቀጽ 4/1/ አኳያ ሲታይ 
ሇዋስትና ጉዲይ ከግምት የሚገባበት አግባብ የሇም፡፡ ምክንያቱም በዚህ አዋጅ አመሌካች የተከሰሱበት 
አንቀጽ ከ10 ዓመት በሊይ ሉያስቀጣ በሚችሌ ወንጀሌ ከሆነ በዋስትና መሌቀቅ እንዯማይቻሌ 
ይዯነግጋሌ፡፡ 

በላሊ በኩሌ የተሰጠው ትዕዛዝ ወይም ዯግሞ የዋስትና ጥያቄ ውዴቅ መዯረጉ የአመሌካችን 
ሔከምና የማግኘት መብት ብልም በህይወት የመኖር ሔገ-መንግሥታዊ መብቷን ተቀባይነት 
አሳጥቷሌ ወይ? የሚሇውን ነጥብ ስንመሇከት በመጀመሪያ ዯረጃ በሔግ ጥሊ ሥር ያሇ ተከሣሽ 
የመታከም መብት የማይገዯብበትና ከዚህ አኳያ በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግሥት የተቀመጡት 
መሠረታዊ መብቶች እንዯ ማንኛውም ዜጋ የሚከበርሊቸው ስሇመሆኑ በሔገ መንግሥቱና አገሪቷ 
ካፀዯቀቻቸው አሇም አቀፌ የሰበአዊ መብት ዴንጋጌዎች መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ የበታች ፌርዴ ቤቶች 
የዋስትናውን ጥያቄ ውዴቅ ሲያዯርጉ በላልች ሔጎች የተመሇከቱትን የመታከም መብቷን ውዴቅ 
ያሊዯረጉና አሁንም ቢሆን ጉዲዩ የሚመሇከታቸውን አካሊትን የመጠየቅ መብታቸውን የሚነካባቸው 
ባሇመሆኑ አመሌካች ባቀረቡት አቤቱታ የተከሰሱበት ወንጀሌ ዋስትናን አያስጠብቅም በማሇት 
ያቀረብኩትን  የመታከም መብቴን ውዴቅ አዴርገውብኛሌ በማሇት ያቀረቡት አቤቱታ አግባብነት 
የሇውም ብሇናሌ፡፡ 
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በመሆኑም አመሌካች በበታች ፌርዴ ቤት አቅርበውት የነበረው አቤቱታ የዋስትና ጥያቄ 
የነበረ በመሆኑ ፌርዴ ቤቶች የተከሰሱበት ወንጀሌ ዋስትና ይከሇክሊሌ በማሇት የሰጡት ውሣኔ 
በአግባቡ በመሆኑና ጉዲዩን የሚመሇከተውን አካሌ በመጠየቅ የመታከም መብታቸውን የሚነካ 
ባሇመሆኑ የቀረበው ቅሬታ ተቀባይነት የሇውም ብሇናሌ፡፡ የበታች ፌርዴ ቤቶችም ከሊይ 
በተመሇከተው መሠረት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ሰህተት ያሇበት ሆኖ አሌተገኘም፡፡ 
በመሆኑም ቀጥል የተመሇከተውን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው  ሳ  ኔ 

1. የኦሮሚያ ብሓ/ክ/መንግሥት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመዝ.ቁ. 
129766 በቀን 05-09-2003 ዓ.ም በዋሇው ችልት የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመዝ.ቁ. 
122550 በቀን 02-9-2003 ዓ.ም በዋሇው ችልት እና በፉንፉኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ሌዩ 
ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመዝ.ቁ. 03345 በቀን 08-7-2003 ዓ.ም. በዋሇው ችልት 
የሰጡት ውሣኔ በአዋጅ ቁ. 434/97 አንቀጽ 4/1/ እና በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 75/2/ 
መሠረት ፀንቷሌ፡፡ 

2. አመሌካች የተከሰሱበት ወንጀሌ የዋስትና መብት አያስጠብቅም መባለ በአግባቡ ነው 
ብሇናሌ፡፡ 

   መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

ቤ/መ 
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