
ሕገ መንግሥት ትርጉምን አስመልክቶ የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ ላቀረበው ጥሪ 
የተሰጠ አስተያየት (አጠር ብሎና በችኮላ የቀረበ) 

በወንድምአገኝ ታደሰ (ሕግ ኮሌጅ፣ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ) 

መግቢያና ተያያዥነት ያላቸው ጉዳዮች 
የሕገ-መንግሥት ትርጉም ጥያቄን አስመለክቶ የሚነሱ ክርክሮችንና አስተያየቶችን በሦስት መክፈል ይቻላል፡፡ አንደኛው አሁን ያለው 

ችግር የሕገ-መንግሥት ትርጉም ጥያቄ ሳይሆን የሕገ-መንግሥት ማሻሻል፣ የመቀየር፣ የፖለቲካ ድርድር፣ ወዘተ የሚፈልግ ስለሆነ 

ጥያቄው ወደ ጉባዔው መጀመሪያውኑም ሊመጣ አይገባም፣ ጉበዔውም ተዓማኒ እንዲሆን ጥያቄውን ውድቅ ያድርገው፣ ውድቅ 

ባያደርገውም ውሳኔው ተቀባይነት የለውም የሚሉና ተመሳሳይ አስተያየቶች ናቸው፡፡ እነኚህ አስተያየቶች ከፊሉ ከጉባዔውም ሆነ 

ከም/ቤቱ ስልጣንና ተግባር ውጭ ሆነው የቀረቡ ሲሆን (ለምሳሌ የሕገ መንግሥት ማሻሻል ጉዳይ) የቀረቡ ሲሆን ከፊሉ ደግሞ ከሕገ 

መንግሥቱ ማእቀፍ ውጪ የወጡ ናቸው (ለምሳሌ በፖለቲካ ድርድር ችግሩ ይፈታ የሚል ካለ)፡፡ እነኚህ ጥያቄዎች ለጉባዔው የቀረቡ 

ጥያቄዎች በላመሆናቸውና ሲታዩም ከህገ-መንግሥት ትርጉም ጥያቄ ውጭ የሆኑ በመሆናቸው እነኚህን አስመለክቶ ጉባኤው በሃተታው 

ባያነሳቸው የሚመረጥ ሲሆን ካነሳቸውም ደግሞ እንደዚህና ተመሳሳይ ጥያቄዎችን የማየት ስልጣኑ እንደሌለው በማስቀመጥና 

የሚቀርቡት የሕገ መንግሥት ማሻሻልም ሆነ ሌሎች ሃሳቦች ሕገ መንግሥቱ በሚፈቅደው መሠረት መካሄዳቸው እንዳልታገደና አሁን 

የቀረቡትን የህገ-መንግሥት ጥያቄዎች እንዳማያስቀሯቸው ሊጠቅስ ይችላል፡፡ ሁለተኛውና ሦስተኛው የሕገ-መንግሥት  ትርጉም 

ያስፈልጋል ወይስ አያስፈልግም እና ትርጉም ያስፈለገው እንደሆን ትርጉሙ/መፍትሔው ምንድነው የሚሉት ናቸው፡፡ እነኚህ ሁለት 

ባጭሩ ከታች ቀርበዋል፡፡ ወደ ጥያቄዎች ከመግባታችን በፊት ግን ሊሰመርባቸው የሚገቡ ሦስት ነገሮች እናንሳ፡- 

አንደኛው ጉባኤው ከሕገ መንግስቱ ባለፈ ለትርጉም ስራው ማጣቀሻ ሊጠቀምባቸው የሚገቡ የአገር ውስጥ ሕጎችንና ልምዶችን 

ይመለከታል፡፡ አጣሪ ጉባዔው የቀረበለትን ጥያቄ በሚመልስበት ጊዜ ከዚህ በፊት ያስቀመጣቸውንና ይጠቀምባቸው የነበሩ የሕገ 

መንግስት የአተረጓጎም መርሆዎችንና ምንጮችን መጠቀም እንዳለ ሆኖ፣ በተወካዮች ም/ቤትም ሆነ በአስፈፃሚው አካል የወጡ፣ 

የተደረጉ፣ የተባሉ፣ ወዘተ ነገሮችን፣ ሕጎችን ጨምሮ፣ በምንም ምክንያት የውሳኔ መነሻ ሊያደርጋቸው እንደማይገባ ሊሰመርበት 

ይገባል፡፡ በተለይ ደግሞ አሁን የቀረቡት የሕገ-መንግሥት ጥያቄዎች በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ እነኚህን ተቋማት የሚመለከቱ 

በመሆናቸው፣ በተለይም የእነሱን መኖር፣ መቀጠል፣ መፍረስ ወዘተ በመሆኑ እነሱ ባሏቸው መርሆዎች ተመርኩዞ የሚሰጥ ማንኛውም 

አስተያየት ጥርጣሬ ውስጥ መግባቱ አይቀርም፡፡ ከዚህ ጋር በተያያዘ የፌዴሬሽን ምክር ቤትን ለማጠናከርና ሥልጣንና ተግባሩን 

ለመዘርዘር የወጣው አዋጅ ቁጥር 251/1993 እና የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ አዋጅ ቁጥር 798/2005 በምንም ሁኔታ 

የጉባዔውን ሃሳብ ለማጠናከርም ሆነ ለመወሰን በጉባኤው ሊወሰዱ አይገባም፡፡ በመሠረቱ እነዚህን አዋጆች ለማውጣት የተወካዮች 

ም/ቤት ስልጣን አልነበረውም፡፡ የሕገ መንግሥት ትርጉም በዋናነት የመንግስት አካላትን፣ ሕግ አውጪውን ጨመሮ፣ ለመቆጣጠር 

የተዘየደ በመሆኑ የሕገ-መንግስቱን ይዘትና አተገባበር አስመልክቶ በቁጥጥር ሲል ሊውል የሚገባው የተወካዮች ም/ቤት ስልጣንን 

ለመዘርዘር በሚል ሽፋን የጉባዔውንም ሆነ የፌዴሬሽን ም/ቤቱን ስልጣን ሊነካ አይገባም፡፡ ለምሳሌ ጉዳዩ የሕገ መንግስት ትርጉም 

ያስፈልገዋል ወይስ አያስፈልገውም፣ ጉባዔው ስልጣን አለው ወይስ የለውም፣ ወዘተ ጉዳዮች ሕገ-መንግስቱ ውስጥ በተቀመጡት 

ድንጋጌዎች መሰረትና ትርጉም እንጂ በእነኚህ አዋጆች ሊዳኝ አይገባም፡፡ እነዚህ አዋጆች ውስጥ የተካተቱትን ጉዳዮች አስመልክቶ 

የፌዴሬሽን ም/ቤት እራሱ በሚያወጣው መመሪያ፣ የአሰራር ስርአት፣ የአተረጓጎም መርህና ዝርዝር፣  የህገ መንግስት ጉዳይ ትርጉም፣ 

ወዘተ ብቻ የሚመሩ መሆናቸው መታወቅ አለበት፡፡ የአዋጆቹ ሕገ-መንግሥታዊነት ጥያቄ ቀርቦ ባያውቅም ኢሕገ-መንግስታዊነታቸው 

ግን አጠራጣሪ አይደለም፡፡ ከዚህ ጋር በተያያዘ በአውሮፓ በሰፊው የሚሰራበት ስልጣንን የመወሰን ስልጣን (Kompetenz-

Kompetenz) 1 ዶክትሪን ጠቀሜታ አለው፡፡ ይህም ማለት የፌዴሬሽን ም/ቤት (ጉባዔውን ጨምሮ) የህገ መንግስት ክርክር፣  

ክፍተት፣ ወዘተ ጥያቄዎችን የማየት ስልጣኑ አለኝ ወይስ የለኝም የሚለውን የሚወስነው የፌዴሬሽን ም/ቤቱ እንጂ ባለጉዳይ የሆው 

የተወካዮች ም/ቤት ያወጣው ሕግ አይደለም፡፡ በመሆኑም ጉባዔው አዋጅ ቁጥር 798/2005ን ጠቅሶ አስተያየት መጠየቁ ሊታረም 

የሚገባው ሲሆን የአስተያየት መጠየቁ ተገቢነት ጉባዔው ወይም የፌዴሬሽን ም/ቤቱ በሚያወጣው መመሪያ ወይም ጥያቄ መሰረት ብቻ 

የሚደረግ መሆኑ መታወቅ አለበት፡፡  

የፓርላማውንም ሆነ የአስፈፃሚውን ሕጎችና ስራዎች መጠቀም አይገባም ሲባል ግን ከሕገ መንግሥት ትርጉም ጉዳዮች ውጪና 

የፌዴሬሽን ም/ቤትንም ሆነ የጉባኤውን ስልጣንና ተግባር በማይነኩና በማይመለከቱ ጉዳዮች የወጡ ሕጎችንና ሌሎችንም ነገሮች 

ለአስረጂነት ወይም ለሌላ ጉዳይ ማንሳት አይቻልም ለማለት አይደለም (ለምሳሌ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መውጣቱ በህዝቡና በተወካዮቹ 

 
1 The Oxford Handbook of European Union Law (2015) 



ያለውን ሃሳብ፣ የጊዜውን አስጊነትና አሳሳቢነት የሚያሳይ ሆኖ ሊቀርብ ይችላል)፡፡ በተጨማሪም በህብረተሰቡ ውስጥ ያለ ስምምነትን፣ 

የፖለቲካ መስማማት መኖር አለመኖሩን፣ ወዘተ ጉባዔው አስፈላጊ ነው ብሎ ካሰበ መመርመርንም አይከለክልም፡፡  

ሁለተኛው ጉዳይ የሕገ መንግስቱንም ሆነ የተርጓሚዎቹን ቅቡልነት የሚገዳደሩ የፖለቲካም ሆነ ሌሎች አስተያየቶችን አስመልክቶ 

ጉባዔው ሊመርጠው የሚገባ አካሄድን ነው፡፡ ጉባዔውም ሆነ ምክር ቤቱ ላለፉት ዘመናት አጥፍተዋል፣ አልሰሩም፣ ለመንግሥት 

ወግነዋል፣ ወዘተ የሚባሉ ትችቶች ሊቀርቡባቸው ቢችሉም በእነኒህ ትችቶች ሊሸበቡ አይገባም፡፡ ዋናው ነገር አሁንና ወደፊት 

በሚሰጡት ፍትህ እንደሚገመገሙ ማሰብ ነው፡፡ ከዚህ ጋር በተያያዘ ጉባዔው በትርጉም ስራው ወቅት ሕገ መንግሥቱ ያሉበትን 

ጉድለቶችም ሆነ መልካም ጎኖች አስፈላጊ ካልሆነ በስተቀር አለመንካቱና አለማጉላቱ ይመረጣል፡፡ ሕገ-መንግሥቱ ከመነሻው ጀምሮ 

ከቀኝም ከግራም ትችቶች የሚበዙበትና የቅቡልነት ችግር ያለበት በመሆኑ በተቻለ መጠን የጉባዔው ትንታኔ፣ ውሳኔም ሆነ የምክረ-

ሃሳብ፣ ሕጉ ያሉበትን መሰረታዊና አንዳንድ አጨቃጫቂ አንቀፆችን እውቅና ባልሰጠ መልኩ ቢሆን የተሻለ ነው፡፡ በሌላ አነጋገር 

የትርጉም ስራው ቅቡልነት የሌላቸው የሕገ-መንግሥቱ አንቀፆችን ተቀባነት እንዲያገኙ ማድረጊያ እንደሆነ መታየት የለበትም፡፡ ይህ 

አካሄድ አጣሪ ጉባኤው የሚሰጠው ውሳኔ ወይም የውሳኔ ሃሳብ በሁሉም የፖለቲካና የህብረተሰብ አካላት የሚኖረው ተቀባይነት 

እንዲሰፋ ያግዛል፡፡ 

ሦስተኛው ነጥብ አጣሪ ጉባዔው ወይም የፌዴሬሽን ም/ቱ ወደ ትርጉም ሲገቡ ሊይዟቸው የሚገቡ የሕገ-መንግሥት የትርጉም 

መርሆዎችን ይመለከታል፡፡ የጉባኤውና የም/ቤቱ የከዚ ቀደም ልምዶችና መርሆዎች እንዳሉ ሆነው የተለያዩ ሀገራት የሚጠቀሙባቸውን 

የሕገ-መንግሥት ትርጉም መርሆዎችን (i.e. principles of constitutional interpretation from comparative constitutional 

law) ለምሳሌ የሕገ መንግስት አውጪዎቹ ሃሳብ ምን ነበር (origionalism or original intent)፣ አሁን ያለውስ ፖለቲካዊና ማህበራዊ 

ስምምነት (consensualism)፤ የሕጉን ቃላት በመተርጎም (textualism)፣ የሌላ ሃገር ልምድ ምንድነው (comparative 

constitutional law)፣ ወዘተ ማገናዘብና መምረጥ ይገባቸዋል፡፡2 ይህንን አስመልክቶ ያገሪቱን ሕገ-መንግሥታዊ ታሪክ፣ የፖለቲካ 

ሥርዓት፣ አሁን ያለችበትን የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ ባገናዘበ መልኩ ተያያዥነት ያላቸውን መርሆዎች በተደጋጋፊነትም ሆነ 

ባማራጭና በማቀዳደም መጠቀም አስፈላጊ ይሆናል፡፡ ከዚህ ጋር በተያያዘ አንድ ጥንቃቄ የሚሻ ነገር ማስቀመጥ ያስፈልጋል፡፡ ይህም 

በብዙ አገር የሚሰራበትና ታዋቂነት ያለውን የህገ-መንግስት አውጪዎቹ ሃሳብ ምን ነበር (ኦሪጂናሊዝም) በሚል የሚሰጠውን ትርጉም 

ይመለከታል፡፡ አሁን ለተያዘው ጉዳይ በተወሰነ ደረጃ ይህንን መርህ መከተል ተገቢ ቢሆንም፣ የኢትዮጵያ ሕገ መንግስት ካሉበት 

መሰረታዊ ጉድለቶች፣ በተለይም ከመነሻው በነበረው ወካይ አለመሆን (deficiency at the time of drafting, adoption or 

establishment)፣ አንፃር በጥንቃቄ ሊታይ ይገባል፡፡ የሕገ-መንግስቱ መስራቾች፣ አርቃቂዎቹም ሆኑ አጽዳቂዎቹ፣ ላገሪቱ ዘላቂ ጥቅምና 

መፍትሄ ቆመው እንደነበር ማሳያ ብዙም ነገር ላይኖር ይችላል፡፡ መስራቾቹ ምን አሰቡ የሚለው መርህ በመሰረታዊነት ጥሩ፣ ቅን 

አሳቢ፣ ቁርጠኛ፣ ለሕዝባቸው ያለአድሎ የቆሙ፣ ጥልቅ አሳቢና የተራቀቁ፣ ሕገ-መንግሥቱን የኖሩና የተነተኑ፣ ወዘተ አርቃቂና አፅዳቂ 

ከግምት ውስጥ ያስገባ መርህ ነው፡፡ እነኚህ በጎደሉ ጊዜ ወደኋላ ተመልሶ ምን አስበው ነበር የሚለው ከጥቅሙ ጉዳቱ ያመዝን 

ይሆናል፡፡ አሁን ላለው ምን ይበጃል የሚለው መርህ የተሻለ መፍትሔ ሳይሆንም አይቀርም፡፡ አሁን ያለውን ችግር ያገናዘበ፣ ለአገሪቱ 

ቀጣይ ሁኔታ የሚበጀውን ትርጉም መስጠቱ የተሻለ አማራጭ ነው፡፡  

ትርጉም ያስፈልገዋል ወይስ አያስፈልገውም ስለተባለው 
ትርጉም ያስፈልገዋል ወይስ አያስፈልገውም የሚለው ጉዳይ ብዙም ክርክር የሚያስነሳ አይደለም፡፡ መጀመሪያ ሕገ መንግሥቱ 

በማወቅም ይሁን ባለማወቅ ክፍተት አለው፡፡ ከጉዳዩ ጋር ተያያዥነት ያላቸው አንቀጽ 54(1) (አባላቱ ለ አምስት አመት 

እንደሚመረጡ) እና አንቀጽ 58(3) (የተወካዮች ም/ቤት ለ5 አመት እንደሚመረጥና የሥራ ዘመኑ ከማለቁ ከአንድ ወር በፊት አዲስ 

ምርጫ ተከናውኖ መጠናቀቅ እንዳለበት) ይደነግጋሉ፡፡ አሁን እንደገጠመን እውነታ (reality) በዚህ ጊዜ ምርጫው ሳይካሄድ ቢቀር 

ሕገ መንግሥቱ መልስ የለውም (ለጉዳይበወቅቱትኩረት ተሰጥቶት ቢሆን ተጨማሪ ንዑስ አነቀፅ በገባ ነበር)፡፡ ለዚህ ክፍተት መልስ 

መስጠት የሚቻለው ደግሞ በሕገ መንግሥት ትርጉም ነው፡፡ በተለያዩ በተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ምክንያቶች ምርጫም ሆነ ሌላ ነገር 

ሊተጓጎል፣ ሊራዘም፣ ወዘተ እንደሚችል ይታወቃል፡፡ ይህ እውነታ ነው፡፡ ለምሳሌ አስቸኳይ ጊዜ እንዲታወጅ ሊያስገድዱ የሚችሉ 

በሕገ መንግሥቱ እውቅና  ያገኙ እንደ ጦርነት፣ የተፈጥሮ አደጋ፣ የሕዝብ ጤናን አደጋ ላይ የሚጥሉ ነገሮች ተከስተው ምርጫን 

ቢያሰናክሉ ምን ሊሆን ይገባል ነው (የአንቀፅ 93/1/ሀ)፡፡ ከታች ለማመልከት እንደተሞከረው የበርካታ ሃገራት ሕገ-መንግሥቶች፣ መሰል 

ሁኔታዎችን በማገናዘብ ቀድመው ደንግገውል አለበለዚያ ደግሞ ችግሮቹ ሲከሰቱ መፍትሄ አንዲሰጥ ወይም ምርጫ እንዲያራዝም ለሕግ 

አውጭ ወይም ለሕገ-መንግሥት ተርጓሚ ወይም ለሌላ አካል ውክልና ሰጥተዋል፡፡ በእኛ ሀገር ግን ይሀ ሁኔታ በሕገ መንግሥቱ በግልፅ 

 
2 እነኚህ መርሆዎችን አስመልክቶ ባጭሩ የሚከተለውን መፃፍ ማየት ይቻላል፡ Constitutional Interpretation: The Basic Questions 
(2007) 



አልተደነገገም፡፡ ሕገ መንግስቱ ሲረቀቅ ይህ ችግር ሊነሳ እንደሚችል ታውቆ በግልፅ ተቀምጦ ቢሆን አሁን የተነሳው ክፍተት ባልተነሳ፡፡ 

ለዚህ ክፍተት ሥልጣን ከተሰጠው አካል ትርጉም ያስፈልጋል፡፡ 

ክፍተት የለውም፣ የሕገ መንግስቱ ነገር ቃል በቃል (e.g. textualism) ተተርጉሞ ምርጫው ምንም ይሁን ምን (ሕዝብና ዜጎች ታመሙ 

ሞቱ ሳንል) በተያዘለት ጊዜ ሊፈፀም ስለሚገባ ትርጉም አያስፈልግም የሚል ክርክር ሊቀርብ ይችላል፡፡ ይህ ክርክርም ቢሆን እራሱ 

የሕገ መንግሥት ጥያቄ የሚያስነሳ እንጂ የሕገ-መንግሥት ትርጉም ጥያቄ የለም የሚያስብል አይደለም፡፡ መረሳት የሌለበት እውነታ 

አሁን ምርጫው አይካሄድም፡፡ በዚህ ክርክር መሠረትም ምርጫ ቦርድና የተወካዮች ም/ቤት (አስፈፃሚውም ሊካተት ይችላል) በምንም 

ምክንያት ይሁን ተባብረው ወይም/እና ተመሳጥረው በጊዜው ምርጫ ባለማድረጋቸውና ለማድረግ ባለመፈለጋቸው ሕገ-መንግስቱን 

ስለጣሱ ድርጊታቸው ለጉባዔው/ለፌዴሬሽን ም/ቤቱ የሚቀርብ ነው፡፡ በዚህም ቢሆን የሕገ-መንግስት ትርጉም ጥያቄ መነሳቱ 

አይቀርም፡ በወረርሽኙ የተነሳና ተያይዞም በወጣው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ምክንያት/ሰበብ የሚመለከታቸው አካላት ምርጫ አናካሂድም 

ማለታቸው ሕገ መንግስቱን ይጥሳል ወይስ አይጥስም፣ ከጣሰስ ምን ይደረግ፣ ካልጣሰስ ምን ይደረግ፡፡  

በተጨማሪም ሰው ሞተ ታመመ፣ ኢኮኖሚ ወደቀ፣ ወዘተ ሳንል በማንኛውም ህይወትም ሆነ ንብረት ኪሳራ ምርጫ ማካሄድ አለብን 

የሚለው እራሱ የሕገ-መንግሥታዊነት ጥያቄ የሚያስነሳ ነው (ጉባዔው በምንም ሁኔታ ምርጫ መካሄድ አለበት የሚለውን ሃሳብ 

በጥሞና መመርመር አለበት)፡፡ ለምሳሌ የሚመለከታቸው አካላት አሁን እያደረጉት እንዳሉት ሳይሆን በተቃራኒው ወረርሽኑን ቸል 

ብለው ምርጫ እናካሂድ ቢሉ ድርጊታቸው በርካታ የሰብአዊ መብቶችን በመጣሱ ተጠያቄ ሊሆኑና የሕገ-መንግሥት የመጣስ ጥያቄ 

ሊቀርብባቸው ይችላል፡፡ ምርጫው በተያዘለት ይቀጥል የሚለው ሊጥሳቸው ከሚችሉ የሕገ መንግሥት መርሆዎች ውስጥ ሊጠቀሱ 

የሚችሉት በአንቀፅ 38 የተቀመጡት የመምረጥና የመመረጥ መብቶች መጣስ(በወረርሽኙ ምክንያት መራጭም ሆነ ተመራጭ ላይኖርና 

በጣም ሊቀንስ ይችላል)፣ የህዝቦች የመሳተፍ መብት መጣስ፣ የመኖር፣ የጤና ወዘተ መብቶች መጣስ (በወረርሽኙ ተይዞ መሞት፣ 

መታመም፣ ገቢ ማጣት ወዘተ የሚያደርሷቸው ጉዳቶች)፣ የመናገር የመሰብሰብ የመንቀሳቀስ ወዘተ መብቶች መጣስ (ወረርሽኙን ፈርቶ 

ወይም በጤና መመሪያ ተከልክሎ)፣ እና በርካታ መሰረታዊ መብቶችና ነፃነቶች መጣሳቸው ስለማይቀር የሕገ መንግስት ትርጉም 

አስፈላጊነት አጠራጣሪ አይደልም፡፡ ከዚህ ጋር በተያያዘ በወረርሽኙ ምክንያት የምርጫ አስፈፃሚ ማጣት (እንደዋና ችግር ሊታይ 

የሚችል)፣ ታዛቢ አለመኖርና ለጤና ሲሉ ስራቸውን በተገቢው አለመወጣት፣ የአለም-አቀፍ ህ/ሰብ በወረርሽኙ ምክንያት አለመታዘብና 

(የምርጫው ተአማኒነት ማጣት)፣ የሕግ አስፈፃሚ አካላት በስራ መወጠር ወዘተ ምክንያት ምርጫው ቢካሄድ እንኳ ነፃና ገለልተኛ 

ከመሆን ይልቅ የብዙዎችን የመምረጥና የመመረጥ መብት ያላገናዘበና የጣሰ መሆኑ የማይቀር ነው፡፡ በእንዲህ ሁኔታ ምርጫው ይካሄድ 

ቢባል የሚያስከትለውን የሰብአዊ ቀውስ፣ ሕዝብ ሊያምፅ እንደሚችልም ማሰብ ያስፈልጋል (ለምሳሌ የወረርሽኙን ችግር ትቶ ምርጫ 

ላይ የሚያተኩር መንግሥት ላይ ሊታመፅ ይችላል)፣ በቅስቀሳም ሆነ በዘመቻ ሊከሰቱ የሚችሉ በርካታ ችግሮች አሉ፡፡ በተለይም 

አማራጭ የፖስታ፣ የኢንተርኔት፣ ወይም ሌላ የምርጫ መንገድ በሌለበት አገርና ገና የዲሞክራሲ ግንባታ ላይ ላለ አገር በወረርሽኙ 

ምርጫ ይካሄድ ማለት ሕገ-መንግሥታዊ ሊሆን አይችልም፡፡ ይህም በመብቶች መካከል መጋጨትን/መጣረስን የሚያመጣ ስለሆነ 

ትርጉም መፈለጉ አይቀርም፡፡ ከምርጫ ጋር የተያያዙ መብቶች በአስቸኳይ ጊዜ እንደሚገደቡ የታወቀ ሲሆን ይህም ምርጫውን 

ለማራዘም እንደተጨማሪ ሊታይና ውሳኔ ሊያርፍበት የሚገባ ነው፡፡ 

የም/ቤቶችና የአስፈፃሚው ዘመን ምን ይሁን የሚለውን አስመልክቶ 
ይህ ጥያቄ የምርጫው መራዘም እውነታ የማይካድና የሕገ መንግሥት ትርጉም እንደሚያስፈልግና እንደሚገባ ከታመነ የሚመለስ ነው፡፡ 

ከላይ ለማመልከት እንደተሞከረው ይህንን ጥያቄ ለመመለስ አገሪቱ ያለችበትን ነባራዊ ሁኔታ ያገናዘበ ሊሆን ይገባል፡፡ በመጀመሪያ 

የተወካዮች ም/ቤት የሥራ ዘመን 3 አመት ይሁን፣ 4 ወይስ 5፣ ወይስ 6 ወዘተ በአመዘኙ በዘፈቀደ (arbitrary) የሚደረግ ነው:: በሕግ 

ከተወሰነው ከአንድ በላይ ወይም በታች በአስገዳጅ ሁኔታ ቢራዝምና ቢያጥር ያን ያህል የዲሞክራሲ መፋለስ፣ የመምረጥና የመመረጥ 

እንዲሁም እራስን በራስ የማስተዳደር መብቶች ጥሰት ይከሰታል ተብሎ አይታሰብም፡፡3  ምርጫው መራዘሙ ካልቀረ ያሉት 

አማራጮች ሦስት ናቸው፡፡ ያሉት ይቀጥላሉ፣ ማንም ስልጣን አይዝም፣ እና ሌሎች (ለምሳሌ ተቃዋሚ ፓርቲዎች) ስልጣን ይይዛሉ፡፡ 

አንኚሀን ነጥቦች አስመልክቶ አስተያየት ለመስጠት የሕገ መንግሥቱን አንቀፆችና መንፈስ በጥሞና ማጤን ያስፈልጋል፡፡ 

በመጀመሪያ ያለው መንግስት ስለመቀጠል አለመቀጠሉ ሕገ-መንግሥቱ የሚለው ነገር የለም፡፡  ከላይ እንደተባለው በሕገ መንግሥቱ 

በግልፅ ማራዘም እንደሚገባ (ወይም እንደማይገባ) መቀመጥ ነበረበት፡፡ ያ ሳይሆን ቀርቷል፡፡ አሁን ያለው እውነታ በወረርሽኙና 

በስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲው ምክንያት ምርጫው ተራዝሟል፡፡ ይህ ሲሆን ሊነሳ የሚችለው ጥያቄ አንድም የሕገ መንግሥት አርቃቂዎቹ 

ይህ ሁኔታ ቢነገራቸው ምን ይሉ ነበር (ኦሪጂናል ኢንቴንት)፣ ምን ቢደረግ አሁን ላለው ነባራዊ ሁኔታ ይጠቅማል፣ ወዘተ ጥያቄዎች 

 
3 የተለያዩ ሀጋራት ሕገ መንግስቶች ሲታዩ የተመራጮችን ዘመን 3፣ 4፣ 5 ወይም 6 የማድረግ የተለመደ ነው፡፡ 



መነሳት ይችላሉ፡፡ ያለው ምርጫ ሁለት ነው፡ ያሉት ይቀጥሉ አለዛ ይፍረሱ ነው፡፡ ሌላ አማራጭ በሕገ መንግሥቱ ስለሌላ በእነኚህ 

ሁለቱ ላይ ማተኮር ያስፈልጋል፡፡   

ኮመፓራቲቭ ሕገ-መንግስቶችን ስናገናዝብ ጉዳዩን አስመልክቶ ሁለት አይነት ሕገ-መንግሥቶች አሉ፡፡ አንደኛውና በአመዛኙ ምርጫ 

በተለያዩ ምክንያቶች የተራዘመ እንደሆን፣ በተለይ በጦርነት ምክንያት፣ ያሉት ተመራጭ አካላት፣ ፓርላማውንና ተመራጭ 

ፕሬዚዳንቶችን ጨምሮ፣ የሚቀጥለው ምርጫ እስኪካሄድ እንዲቀጥሉ በግልፅ የሚያስቀምጡ ናቸው፡፡ ለምሳሌ በጀርመን በጦርነት 

ውስጥ (state of defense) ቡንድስታግ ሊፈርስ እንደማይገባ በግልፅ ተቀምጧል፡፡4 በጣልያንም በጦርነት ወቅትና በሕግ በተቀመጠው 

መሠረት የተመራጮች የስራ ዘመን ሊራዘም እንደሚችል በህገ መንግስት ተቀምጧል፡፡5 እዚሁ ጎረቤት ኬንያም ፓርላማው በጦርነት 

ምክንያት ለ6 ወር ሊራዘም እንደሚችልና በጥቅሉ አንድ አመት ላልበለጠ ጊዜ ሊቀጥል እንደሚችል ታይቷል፡፡6 በካናዳ ሕገ-

መንግሥትም ልዩ ሁኔታዎች በተፈጠሩ ጊዜ (ጦርነት፣ አመፅ፣ ወረራ) የሕግ አውጪው አካል የስራ ዘመን ከሚመለከተው አካል 

ተቃውሞ ካልገጠመው በስተቀር ሊራዘም እንደሚችል ተመልከቷል፡፡7 እነኚህና መሰሎቻቸው በጦርነት ወቅት ቢሆንም በማንኛውም 

አስገዳጅ ሁኔታ የምርጫም ሆነ የተመራጮች የሥራ ዘመን ሊራዘም እንደሚችል በሌሎች ሕገ መንግስቶች ተቀምጧል፡፡ በፖላንድ 

ለምሳሌ ልዩ እርምጃዎች (ማለትም ወታደራዊ አገዛዝ፣ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ፣ እና የተፈጥሮ አደጋን አስመልክቶ) ሊወሰዱ እንደሚችሉ 

የደነገገ ሲሆን፣ በዚህ ወቅት ሊለወጡ የማይችሉ ሕጎችን ከማስቀመጡ በተጨማሪ፣ በአስቸኳዩ ጊዜም ሆነ ገዜው ካበቃ በኋላ በ90 

ቀናት ውስጥ  ምንም አይነት ምርጫ ሊካሄድ እንደማይገባና የእነኚሁ አካላት፣ ማለትም የሕግ አውጪዎች፣ የፕሬዚዳንቱ፣ ወዘተ የስራ 

ዘመን በተመሳሳይ ሁኔታ ሊራዘም እንደሚገባ ያዛል፡፡8 ከዚህ ስናይ በምርጫ መራዘም ምክንያት የተመራጮች ዘመን ሊራዘም 

እንደሚችል ነው፡፡ 

ሌላኛው አይነት ሕገ-መንግስቶች በማወቅም ሆነ ባለማወቅ የምርጫ መራዘምን አስመልክቶ ሊከተሉ የሚችሉ ውጤቶችን 

አለማስቀመጣቸው ነው፡፡ እነኚህ ሕገ-መንግስቶች ያልተፈተኑ ሕገ መንግሥቶች ሲሆኑ የእኛም በዚሁ ሊካተት ይችላል፡፡ ለዚህ 

የአሜሪካ ሁኔታ እንደምሳሌ ሊወሰድ ይችላል፡፡ አሜሪካ በሕገ መንግሥት ታሪኳ የሕገ መንግስት ትርጉም ወይም ማሻሻል የሚፈልግ 

የምርጫ መራዘም ገጥሟት አያቅም፡፡ በታሪኳ የአስቸኳይ ጊዜ ቢገጥማትም በጦርነትም ሆነ በወረርሽኝ፣ ተገቢውን ጥንቃቄ 

በማድረግም ሆነ ባለማድረግ፣ ሰው እየሞተ፣ በበሽታ እየተያዘ፣ ወዘተ በጊዜው ምርጫ ታደርግ ነበር፡፡ በመሆኑም በአሰገዳጅ ሁኔታ 

ምርጫ ቢራዘም ምን ይሆናል ለሚለው ሕገ መንግሥት ከማሻሻል ባለፈ ስምምነት የለም፡፡ አሁን ባለው ሁኔታም የአሜሪካ 

የፕሬዚደንቱ የሥራዘመን ጃንዋሪ 21 የሚያበቃ ሲሆን አሁን ባለው ሁኔታ ወረርሽኙ ለምርጫው መራዘም ምክንያት ቢሆን ምን 

እንደሚደረግ ስምምነት የለም (ምርጫው ይራዘማል ወይስ በማንኛውም ወጪ ይካሄድ፣ ወዘተ ጥያቄዎች ገና እልባት አላገኙም)፡፡  

በኢትዮጵያ ሁኔታ ግን ችግሩ ስለተከሰተ መፍትሄ ካላገኘው የአሜሪካ ይልቅ የሌሎቹ አገራት ምሳሌነት የተሻለ ነው፡፡ 

ሁለተኛው አማራጭ ሁለቱም (ሕግ አውጪዎችም አስፈፃሚውም) አለምንም ምትክ ይፍረሱ ሲሆን ይህ ደግሞ ለአገርም፣ ለስርዐትም 

ለሁሉም የማይጠቅምና ለአገር መፍረስ ምክንያት የሚሆን በመሆኑ ተቀባይነት የለሌለው ነው ብዙ ሀተታ አያስፈልገውም፡፡ በተለይም 

የአስፈፃሚው አካል መኖሩ ምንም ጥያቄ የለውም፡፡ ያገሪቱ ደህንነት፣ የሕዘቦቿ ሰላም፣ ምርጫውን ማካሄድም ጨምሮ አስፈፃሚ አካል 

ወሳኝነቱ አያጠራጥርም፡፡ መንግስት የሌለው አገር እንደማይኖረው ማለት ነው፡፡  

ሦስተኛው አማራጨ በፖለቲካ ፓርቲዎች (ስልጣን ላይ ያለውን ጨምሮ) ፓርላማውንም ሆነ አስፈፃሚውን ይተኩ የሚለው ነው፡፡ 

ይህ በአንዳንድ ፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች የሚቀነቀን ሲሆን የዚህ ሃሳብ ችግሩ ሕገ መንግስታዊ መሰረት የሌለው በመሆኑ ጉባዔው 

ሊያገናዝበው አይገባምም አይችልምም፡፡  ያለው ፓርላማ ፈርሶ ተመርጠው የማያውቁና አገር ለማስተዳደር ልምድም ሆነ ምንም 

የሌላቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች ይተኩ የሚባልበት የህገ መንግሥት መስፈርትም ሆነ ንፅፅር የለም፡፡ ያሉት ፓርላማና አስፈፃሚ አካል 

ካልቀጠሉ በህገ መንግሥቱ ማዕቀፍ ሌላ አማራጭ የለም፡፡ በሕገ መንግሥቱ ስልጣን መጋራትን፣ መያዝንና ወዘተ አስመልክቶ እውቅና 

የተሰጣቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች በምክር ቤቱ መቀመጫ ያላቸው መሆኑ ግልፅ ነው (አንቀፅ 56 ስለ ፖለቲካ ስልጣን የሚያትተው)፡፡ 

በሕገ መንግሥቱ መሠረት መቀመጫ ያላቸው ፓርቲዎች ከሚደራደሩት (አሁን በከፊልም ቢሆን እየተደረገ እንዳለው) ውጭ ለፖለቲካ 

ፓርቲዎች ስልጣን የሚሰጥበት መንገድ የለም፡፡ በኢትዮጵያ የፓርቲ ፖለቲካ ገና በመሆኑ፣ ያልተመረጡ በመሆናቸው (ተገቢ በሆነም 

ባልሆነም መንገድ)፣ መብዛታቸው፣ ወዘተ ሲታይ በሕገ-መንግስሥቱ ማዕቀፍ እነሱን ለስልጣን ማስተናገድ አስቸጋሪ ይሆናል 

(የፓርቲዎች ታሪክ፣ አዲስ ምዝገባ፣ ወዘተ ከምርጫ ቦርድ መረጃ ሊወሰድ ይችላል)፡፡ በተለይ ፓርላማው ይተካ ቢባል የፖለቲካ 

 
4 Germany's Constitution of 1949 with Amendments through 2014, 115h/3 
5 Italy's Constitution of 1947 with Amendments through 2012 
6 Kenya's Constitution of 2010፣ Article 102 
7 Canada's Constitution of 1867 with Amendments through 2011, Article Part I/C/4 / 
8 Poland's Constitution of 1997 with Amendments through 2009, Article 228 



ፓርቲዎችን ከምርጫ ውጭ አባል ማድረግ አይቻልም (ይህም ከህገ-መንግሥት ማዕቀፍ ውጪ የሚሆንና የጉባዔውንም ሆነ የፌዴሬሽን 

ም/ቤቱን ዋጋ የሚያሳጣ ነው፡፡) 

ከዚህ ጋር በተያያዘ ሊመለስ የሚገባ ይቀጥሉ ከተባለ ሁለቱም ይቀጥሉ ወይስ አስፈፃሚው ብቻ የሚለው ሊታይ ይገባል፡፡ አስፈፃሚው 

ቀጥሎ ፓርላማው የማይቀጥልበት ምክንያት ባይኖርም ጥያቄው ከተነሳ ግን አገሪቱ ካለችበት በርካታ ችግሮች አንፃር፣ በርካታ 

ለዲሞክራሲ ግንባታ የሚያስፈልጉ የሕግ ማሻሻያዎችና ፓርላመንታዊ ስራዎች ማስፈለጋቸው፣ የውጭ የብድርም ሆኑ ሌሎች 

ስምምነቶች ለአገሪቱና ለሕዘቦቿ ወሳኝ መሆናቸውና ያለፓርላማው አፅዳቂነትና የበላይነት ማከናወኑ ጉዳት ስላለው፣ የወረርሽሽኙ 

ሁኔታና ዘመን መታወቅ አለመቻሉ፣ ወዘተ የፓርላማው መቀጠሉን ጠቃሚነት የሚያሳዩ ናቸው፡፡ በተለይም የአስቸኳይ ጊዜ አፈፃፀም 

ለኢግዚኩቲቭ ብቻ የሚሰጥ ያልሆነና የፓርላማ የቅርብ ቁጥጥር አስፈላጊ በመሆኑ የፓርላማው መቀጠል ወሳኝነት አለው፡፡  

ምርጫው በምን ያሕል ጊዜ ይደረግ የሚለው ነው (ልዩ ሁኔታው አበቃ አላበቃም) 
ይሕ ጥያቄው መስተካከል ያስፈልገው ይሆናል (ጉባኤው የሚቀርቡለትን የሕገ መንግሥት ጥያቄዎች አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኝ ሊቀይር፣ 

ሊያብራራ እንደሚችል መታወቅ አለበት)፡፡ መጀመሪያ የወረርሽኙ ሁኔታ በአጭር ጊዜ ወይም ሪዝነብል በሆነ ጊዜ ቢያበቃስ ሲሆን 

ሌላኛው ደግሞ ወረርሽኙ ለአመትና ከዚያ በላይ የሚቆይ ቢሆንስ ነው፡፡ የመጀመሪያውን አስመልክቶ ከንጽጽር ሕገ መንግስት ማየት 

ጠቃሚ ነው፡፡ በተለያዩ ሀገራት ሕገ መንግስስቶች ማየት እንደሚቻለው በአመዛኙ ሁኔታዎች ካበቁ በ6 ወር ጊዜ ምርጫን ማድረግ 

የተለመደ ነው፡፡ ለምሳሌ የጀርምን የቡንድስታግን ብናይ የጦርነት ጊዜው ካበቃ በ 6 ወራት ጊዜ ውስጥ ምርጫ እንዲከናወን ያዛል፡፡9  

በዳበሩ ዲሞክራሲዎች በ3 ወር ጊዜ ውስጥም ሊከናወን ይችል ይሆናል፡፡ የእኛም ሀጋር አንቀፅ 60(3)  እንደ ፍንጭ ሊወሰድ ይችላል፡፡ 

የተወካዮች ም/ቤት ሲፈርስ ያስፈልጋል ተብሎ የተቀመጠው ጊዜ የ6 ወር በመሆኑ የአስቸኳይ ጊዜው ባበቃ በ6 ወር ይደረግ የሚለው 

ምክንያታዊ ሊሆን ይችላል፡፡ ነገር ግን የ6 ወሩ ጊዜ በሰላም ጊዜ በመሆኑ አሁን ላለብን ችግር እንደመነሻ ብቻ መወሰድ ኖርበታል፡፡ 

ወረርሽኙ በአገር፣ በኢኮኖሚ፣ በአለም አቀፍ ግንኙነት፣ ወዘተ ያለው አሉታዊ ተፅእኖ ገና ያልተለካ ከመሆኑ አንፃር ተጨማሪ ጊዜ 

ያስፈልግ ይሆናል፡፡ የተመራጮች ዝግጅት፣ የምርጫ ሰራተኞች፣ አዲስ ምርጫ መሆኑ (ገና የዲሞክራሲ ሙከራ ውስጥ ነው ያለነው)፣ 

ወዘተ በመሆኑ የዝግጅት ጊዜ በጠየቁ አይቀርም፡፡ ዋናው ነገር የሀገሪቱን ነባራዊ ሁኔታ በማገናዘብ ሁኔታዎች ታይተው መሆን አለበት፡፡ 

የብዝሃ ፓርቲ ጉዳይ አነሰም በዛም ለአገሪቱ አዲስ ነው፣ መሰረት የያዘ የፓርቲዎች ሲስተም አለመኖሩ (ለምሳሌ የአሜሪካ የፓርቲ 

ሲስተም ለኮመፔይን ቀላል መሆኑ)፣ በአካል የሚደረግ እንቅስቃሴ አስፈላጊነት፣ የገጠሩን ሕዝብን መድረስ መቻል አስፈላጊነቱ፣ ወዘተ 

የጊዜው አወሳሰን ላይ ሊገናዘቡ ይገባል፡፡ የምርጫ ቦርድ ሰራተኞች የለቀቀ ያለቀቀ፣ እንደገና ማለማመድ፣ ወዘተ የሚፈልጉትን ጊዜ 

ማገናዘብ ተገቢ ናቸው፡፡ ለምርጫ ድጋፍ ሲያደርጉ የነበሩ አጋር አገራትና ተቋማት የእርዳታ ዝግጁነት፣ የምርጫ ቦርድ ምን ያህል 

እየሰራ ቀጥሏል፤ በጥቅሉ የምርጫ አስፈፃሚዎች አቅም መታየት ያስፈልጋል፡፡ ከቆምንበት መቀጠል አስቸጋሪ ነው፤ የማገገሚያ ጊዜ 

ያስፈልግ ይሆናል፡፡ከዚህ ጋር በተያያዘም ጣራ ማስቀመጡና መከታተሉ የተሻለ ይሆናል፡፡ ለምሳሌ አስቸኳይ ጊዜ ካበቃ በኋላ የ9 ወር 

ጣራ ቢቀመጥ የምርጫ ቦርድ፣ ፕሬዚዳንት፣ ወይም ፌ/ም/ቤት የሚቆጣጠሩት የጊዜ ሰሌዳ ማበጀት ይቻላል፡፡   

ወረርሽኙ ብዙም ጉዳት አልነበረውም የሚባል ከሆነና ምርጫ ቦርድም ካቆመበት በቀላሉ መጀመር ይችላል ተብሎ የሚታሰብ ከሆነ 

አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የምርጫው ሂደት ባለበት እንደዲቆም (ፍሪዝ ) እንዳደረገው ሊታሰብ ይችላል፡፡  ቢያንስ ቢያንስ የአስቸኳይ ጊዜ 

አዋጁ ከታወጀበት ወይም የምርጫ ቦርድ አልቻልኩም ብሎ ካሳወቀበት ጊዜ ጀምሮ ምርጫው ሊካሄድ ታስቦ የነበረበትን የጊዜ ልዩነት 

በማስላት የጊዜውን ሁኔታ መወሰን ምክንያታዊ ሊሆን ይችላል፡፡ ነገር ግን ፓንደሚኩና አዋጁ የሚያስከትሉት ጉዳት ከግምት ውስጥ 

ያላስገባ የጊዜ ገደብ ከጥቅሙ ጉዳቱ ያመዝናል፡፡  

በመጨረሻም ችግሩ እየተባበሰ የሚሄድ ቢሆንስ የሚለውን ጥያቄ ጉባዔው በጥሞና ሊያየው ይገባል፡፡  የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በየ 4 

ወሩ አላግባብ እንዳያራዝምም ጥንቃቄ መደረግ አለበት፡፡ ለምሳሌ ከአንድ አመት በላይ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የሚቆይ ከሆነ 

ወረርሽኙም ቢኖር የምርጫ ዝግጅት ሊደረግ የሚችልበትንና የሚገባበትን ቅድመ ሁኔታ ማስቀመጥ ያስፈልጋል፡፡ ጉዳዩ እልባት አገኘ 

አላገኘ ዝግጅትም ሊኖር ይገባል፡፡ ይህም አስተያየትና ውሳኔ ይሻል፡፡ ለፓንደሚኩ ክትባት ተገኝቶ፣ ወዘተ ኖርማል እና በቁጥጥር ስር 

ሊሆን ይችላል፡፡ በተቃራኒው ደግሞ ወረርሽኙ የህይወታችን መደበኛ አካል ሆኖ ላልተወሰነ ጊዜ ቢቀጥልስ የሚለውንም ማገናዘብ 

ያስፈልጋል፡፡  ከዚህ ጋር በተያያዘም ወረርሽኙ ማብቃት አለማብቃቱን በገለልተኝነት የሚወስንም አካል ማሰብ ያስፈልጋል፡፡  

 
9 Germany's Constitution of 1949 with Amendments through 2014 


