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1. በሕገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ ግንቦት 4 ቀን 2012 ዓ.ም ይፋ የሆነው የሙያዊ 
አስተያየት ጥሪ ሰነድ እንደሚያመለክተው የኢ.ፌ.ዴ.ሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 
ለጉባኤው በ28/8/2012 ያቀረበው የሕገ መንግሰት ትርጉም ጥያቄ የሚከተሉትን ጭብጦች 
የያዘ ነው፤ 

ሀ) የቅድመ ምርጫ ዝግጅቶችና ምርጫ በሚደረግበት ወቅት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ 
ለማወጅ የሚያስገድድ ሁኔታ ቢከሰት፣ በዚህም የተነሳ ምርጫ ማድረግ የማይቻል 
ቢሆን የምርጫ ዘመናቸው ያበቃው ምክር ቤቶች እና የአስፈጻሚው አካል የስራ 
ዘመን ምን ይሆናል? 

ለ) ምርጫውስ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እንዲታወጅ ምክንያት የሆነው ክስተት 
ከተወገደ በኋላ በምን ያህል ጊዜ ውስጥ ሊካሄድ ይገባል? 

2. ከነዚህ ጭብጦች ጋር አያይዞ ም/ቤቱ እንዳመለከተው ሕገ መንግስቱ እነዚህን ጥያቄዎች 
አለመመለሱ “ክፍተት” ነው ካለ በኋላ ጉባኤው የሕገ መንገስቱን አንቀጽ 54(1)፣ 58(3) እና 
93’ን ከሕገ መንግስቱ አላማና ግቦች እንዲሁም መሰረታዊ መርሆዎች ጋር በማስተሳሰርና 
በማገናዘብ ትርጉም እንዲሰጥባቸው አቅርቧል፡፡ 

3. ከላይ በተራ ቁጥር 2 ሰር የቀረበው የህዝብ ተወካዮች ም/ቤት የጥያቄ አቀራረብና 
የትርጉም አካሄድ “መመሪያ” ተገቢነት የጎደለው ይመስለኛል፡፡ አንድ የትርጉም ጥያቄ 
ሲቀርብ ባለጉዳይ የሚሆን ጥያቄ አቅራቢ ትርጉም ሊሰጥበት የሚገባውን ጉዳይ በጥያቄ 
መልክ ከማስቀመጥ የዘለለ ተርጓሚው አካል በምን መልክ ተግባሩን እደሚያከናውን 
መመሪያ መስጠት የለበትም፡፡ ይሄ መመሪያ ትርጉሙን እኔ በፈለኩት መንገድ ነው 
የምታከናውነው የማለት አንድምታ እንዳለው ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል፡፡ በተጨማሪም 
አንቀጽ 54(1) እና 58(3))’ን ተርጉምልኝ የሚለውም ጥያቄ የድንጋጌዎቹን ግልጽነት 
የተመለከተ ተዛቢ “እነዚህ ድንጋጌዎች ምን ተርጉም ያስፈልጋቸዋል?” የሚል ጥያቄን 
የሚያጭር ስለሚሆን አሁን በቀረቡበት መንገድ ባይቀርብ ይመረጥ ይመስለኛል፡፡ እነዚህ 
አንቀጾች ከላይ ከቀረቡት ሁለት ጥያቄዎች ጋር ተሳስረው የጥያቄዎቹ ማብራሪያ ሆነው 
ብቻ መቀመጡ ይመረጣል፡፡  

3. በጉባኤው አስተያየት እዲሰጥባቸው የቀረቡት 3 ጉዳዮች ናቸው፡፡ ሁለቱ በምክር ቤቱ 
የቀረቡት ጥያቄዎች ሲሆኑ ሶስተኛው ጉባኤው ያቀረበውና “በም/ቤቱ የቀረበው የሕገ 
መንግስት ተርጉም ጥያቄ አግባብነት አለው ወይስ የለውም” የሚለው ጥያቄ ነው፡፡  

4. የቀረቡትን የትርጉም ጥያዎች ቀጥለን እንመልከት፡፡ አነዚህን አበይት ጥያቄዎች 
ለመመለስ መጀመሪያ ሊቀመጡ የሚገባቸው ነጥቦች አሉ፡፡ አስቀድመን የስምምነት ነጥቦችን 
አንመልከት፡፡ በአገሪቱ ውስት ጎራ ለይተው በዚህ ጉዳይ ላይ የሚከራከሩ የተለያየሁ 
ሃይሎች በአገራችንም ሆነ በአለም ላይ ኮቪድ-19 የተባለ የህዝብን ጤንነት አደጋ ላይ 
የሚጥል ተላላፊ በሽታ መከሰቱን እና ይህም በሽታ አደገኛ የጤና ችግር መሆኑን 
ይስማማሉ፡፡ የዚህን በሽታ በወረርሺኝ ደረጃ መከስትና ይህንንም ችግር ለመቆጣጠር በሕገ 
መንግስቱ አንቀጽ 93 መሰርት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መታወጁም ተገቢ አንደሆነ 
የስምምነት ነጥብ ነው፡፡ በተመሳሳይ ሁኔታ በኮቪድ-19 ወረርሺኝ ስጋት ምክንያት 
የኢትዮጵያ ብሔራዊ የምርጫ ቦርድ አገር አቀፍ ምርጫን ነሓሴ 23 ቀን 2012 ለማካሄድ 
ሲያከናውነው የነበረውን የምርጫ ዝግጅት ባወጣው የጊዜ ሰሌዳ መሰረት ማከናወን 
አለመቻሉን በመግለጽ ዝግጅቱን ማቋረጡን መግለጹን ተከትሎ ከተወሰኑ የተቃዋሚ 
የፖለቲካ ፓርቲዎች አካሄዱ ላይ ነቀፌታ ቢኖርም እርምጃው ተቀባይነት ያለው መሆኑም 
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እንዲሁ የስምምነት ነጥብ ይመስለኛል፡፡ የቦርዱ ውሳኔ ይፋ ከወጣ በኋላ ብዙም ሳይቆይ 
መንግሰት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ከማወጁ ጋር ተዳምሮ ምርጫው በተያዘው እቅድ 
መሰረት ነሃሴ 23 ቀን 2012 ዓ.ም መካሄድ እንደማይችል እና መራዘም ያለበት መሆኑ 
በሁሉም የፖለቲካ ሃይሎች በሚባል ደረጃ ተቀባይነት ያገኘ ጉዳይ ነው፡፡  

5. ነገር ግን ምርጫው ከመስከረም 2012 በፊት መካሄድ አለመቻሉና አሁን በስራ ላይ 
ያሉት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እና የክልል ምክር ቤቶች የስራ ዘመን በተጠቀሰው ወር 
የሚያበቃ በመሆኑ ምርጫው ተደርጎ አዲስ ምክር ቤቶችና አዲስ አስፈጻሚ አካላት 
በፌደራልም በክልልም አስኪደራጁ ድረስ የመንግስት ስልጣን በማን ተይዞ መቆየት አለበት? 
በሚለው ጥያቄ ላይ በፖለቲካ ሃይሎች መካከል ልዩነት አለ፡፡ እነዚህ የልዩነት ሃሳቦች 
ደግሞ መነሻቸው የሕገ ምንግስቱ አንቀጽ 54(1) እና 58(3) ናቸው፡፡ በግልጽ ባይነገርም 
የክልል ምክር ቤቶችን በተመለከተም እሳቤው ተመሳሳይ ነው፡፡  

6. አሁን በስራ ላይ ያለው መንግስት ከመስከረም 2012 በኋላ ተተኪ ባይመረጥም 
የመንግስት ስልጣን ይዞ መቀጠል አይችልም የሙሉ ወገኖች አሉ፡፡ የነዚህ ወገኖች ክርክር 
መሰረት ያደረገው ከላይ የተጠቀሱት ሁለቱ አንቀጾች የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የስራ 
ዘመን አምስት አመት አንደሆነና ቀጣዩ ምርጫም በስራ ላይ ያለ ምክር ቤት የስራ ዘመን 
ከማለቁ አንድ ወር አስቀድሞ መጠናቀቅ አለበት በማለት በማያሻማ መንገድ ስለደነገጉ 
ምንም ቢፈጠር ምን አሁን በስራ ላያ ያለው ም/ቤትና የአስፈጻሚው አካል በስልጣን 
መቀጠል የለባቸውም፡፡ በመሆኑም ቀጣዩ ምርጫ አስኪደረግ ድረስ የመንግስት ስልጣን ወይ 
በሽግግር መንግስት አለያም ደግሞ በብሔራዊ የአንድነት መንግስት መያዝ አለበት የሚል 
ክርክር በብዙ የተቃዋሚ ፓርቲዎች ይቀነቀናል፡፡ የሽግግር መንግስትን ሃሳብ በግልጽ 
የማይደግፉ ነገር ግን በደፈናው ችግሩ የፖለቲካ መፍትሔ ያሻዋል የሚሉ ተቃዋሚዎችም 
ግለሰቦችም አሉ፡፡ 

7. ከላይ በጭሩ የቀረበው የተለያዩ ተቃዋሚ ሃይሎች አመለካከት የሕገ መንግስቱ አንቀጽ 
54(1) እና 58(3) ግልጽ ስለሆኑ እና በምንም አይነት ሁኔታም ውስጥ ቢሆን አንዲተገበሩ 
ተብለው ታስበው የተደነገጉ ስለሆነ በድንጋጌዎቹ መሰረት የምክር ቤቱ ምርጫ ካልተደረገ 
በስራ ላይ ያለው መንግስት በመንግስትነት የሚቀጥልበት ሕገ መንግስታዊ መሰረት የለም፤ 
በዚህም የተነሳ የሚፈጠረው የመንግስት ስልጣን ክፍተት የሚሞላበት ስርዓት በሕገ 
መንግስቱ አልተቀመጠም (ሕገ መንግስቱ መልስ የለውም) ስለሆነም መፍትሔው ከሕገ 
መንግስቱ ውጪ ነው መፈለግ ያለበት የሚል ነው፡፡ በዚህ ድምዳሜ መነሻነትም የሕዝብ 
ተወካዮች ም/ቤት ያቀረበው የሕገ መንግስት ትርጉም ጥያቄ ተገቢነት የለውም፤ የሚተረጎም 
ነገር የለም፤ ሕገ መንግስታዊ ክፍተት የተባለውም ተቀባይነት የለውም የሚል መከራከሪያ 
ያቀርባሉ፡፡  

8. ከላይ እንደተመለከተው በህዝብ ተወካዮች ም/ቤት የቀረበው የትርጉም ጥያቄ ሕገ 
መንግስቱ በተግባር የገጠመንን ችግር የሚፈታ ቀጥተኛ ድንጋጌ ስለሌለው በሕገ መንግስት 
ትርጉም መሰረት ችግሩ ይፈታ የሚል ነው፡፡ ይህንን አካሄድ የሚቃወሙትም እውነት ነው 
ሕገ መንግስቱ ጥያቄውን አይመልሰም ይላሉ፡፡ ይህ ማለት ክፍተት አለ በሚለው ላይ 
ከም/ቤቱ ጋር ይስማማሉ ማለት ነው፡፡ ከም/ቤቱ ጋር ያላቸው ልዩነት የተስተዋለው ክፍተቱ 
እንዴት ይሞላ? በሚለው ላይ ነው፡፡ ከላይ እንደተገለጸው የም/ቤቱን አካሄድ የሚቃወሙ 
ሃይሎች ምርጫ አሰስኪደረግ ድረስ የመንግስት ስልጣን ወይ በሽግግር መንግስት አለያም 
ደግሞ በብሔራዊ የአንድነት መንግስት መያዝ አለበት፤ በአጠቃላይ ለችግሩ ሕገ መንግስታዊ 
ሳይሆን ፖለቲካዊ መፍትሔ ያሻዋል የሚል ሃሳብ አላቸው፡፡  
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9. እንዲህ ያለ ችግር በሕገ መንግስት የሚተዳደሩ አገሮችን ይገጥማል፡፡ ለምሳሌ 
አሜሪካኖች የሕገ መንግስት ክፈትት በገጠማቸው ቁጥር ሕገ መንግስቱን ትተን የፖለቲካ 
መፍትሔ እንፈልግ ቢሉ ኖሮ የአሜሪካ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት አሁን ባለበት ደረጃ ዳብሮ 
የሁሉም መልካም ሕገ መንግስታዊ ተሞክሮዎች ግንባር ቀደም ምሳሌ አይሆንም ነበር፡፡  
በርግጥ የገጠመን ችግር ፖለቲካዊ መፍትሔ ያሻዋል ማለቱ በራሱ ችግር የለውም፡፡ ሕገ 
መንግስቱም ይህንን አይቃወምም፡፡ ነገር ግን የተከሰተውን ችግር ሕገ መንግስቱ 
አይፈታውም፤ ስለዚህም ወደ ፖለቲካዊ መፍትሔ እንሂድ የሚለው ግን በተጻፈ ሕገ 
መንግስት በሚተዳደር አገር ተቀባይነት ያለው ክርክር አይደለም፡፡ ሕገ መንግስት ለሕገ 
መንግስታዊ ችግር መፍትሔ አለው፡፡ ጥያቄው በፍትሔው በምን ሁኔታ ነው ያለው 
የሚለው ነው፤ በግልጽ ሰፍሮ ይገኛል ወይስ በትርጉም ወይስ በሌላ መንገድ ነው ነጥሮ 
መወጣት ያለበት የሚለው ነው ጥያቄው፡፡  

10. የአንድ አገር ሕገ መንግስት የዚያን አገር የፖለቲካ ስርዓት ይመሰርታል፡፡ ሕገ 
መንግስት ያቆመ አገር የመንግስትና የሕዝቡ ግንኙነት፣ በአገሩ ውሰጥ ሊኖር የሚችለው 
የስልጣን አያያዝ ሁኔታ፣ የመንግስት የስልጣን ገደብ እና በአጠቃላይ የአገሪቱ የፖሊቲካ፣ 
ማህበራዊ፣ አኮኖሚያዊ ወዘተ ህይወትና መስተጋብሮች የሚመሩት በቆመው ሕገ መንግስት 
ነው፡፡ የሕገ መንግስት ድንጋጌዎች አንድ የፖለቲካ ማህበረሰብ በላእላይ የሕግ እርከን 
እንዲቀመጡ የፈለጋቸው እሴቶችና መርሆዎች መገለጫ ነው፡፡  

9. የአንድ አገር ህዝብ ሕገ መንግስት በሚያቆምበት ጊዜ መንግስት የምንመሰርተው፣ በኛና 
በመንግስት መካከል የሚኖረው ግንኙነት አና የርስ በርስ ግንኙነታችን የሚመራው በዚህ 
ሰነድ ነው በማለት ስምምነት ይገባሉ፡፡ ለምስሌ ይህንን ከኢፌዴሪ ሕገ ምንግስት መግቢያ፣ 
አንቀጽ 8 እና 9 መረዳት ይቻላል፡፡ የሕገ ምንግስቱ መግቢያ “እኛ የኢትዮጵያ ብሄር፣ 
ብሄረሰቦች እና ህዝቦች” በማለት ይጀምርና በነሱ የተዋቀረው የኢትዮጵያ ህዝብ ያሉትን 
የዴሞክራሲ፣ የሕግ የበላይነት፣ የመብቶች መከበር እና ሌሎች ምኞቶች፣ ፍላጎቶች፣ የጋራ 
ሃብቶችና እሴቶች ከዘረዘረ በኋላ “ይህ ሕገ መንግስት ከዚህ በላይ ለገለጽናቸው አላማዎችና 
እምነቶች መሳሪያ አንዲሆነን… አጽድቀነዋል” በማለት ይደመድማል፡፡ አንቀጽ 8 ሕገ 
መንግስቱ የኢትዮጵያ ብሄር፣ ብሄረሰቦች እና ህዝቦች ሉኣላዊነት መገለጫ ነው በማለት 
ይደነግጋል፡፡ አንቀጽ 9 ሕገ መንግስቱ ከማናቸውም ሕጎች፣ ልማዳዊ አሰራሮች እንዲሁም 
የመንግስት አካል ወይም ባለስልጣን ውሳኔ በላይ እንደሆነና ከነዚህም ውስጥ ሕገ 
መንግስቱን የሚቃረን ተፈጻሚነት እንደማይኖረው፤ ማንኛውም ዜጋ፣ የመንግስት አካላት፣ 
የፖለቲካ ድርጅቶች፣ሌሎች ማህበራት አንዲሁም ባለስልጣኖቻቸው ሕገ መንግስቱን 
የማስከበርና ለሕገ መንግስቱ ተገዥ የመሆን ኃላፊነት ያለባቸው መሆኑን አንዲሁም በሕገ 
መንግስቱ ከተደነገገው ውጪ በማናቸውም አኳኋን የመንግስት ስልጣን መያዝ የተከለከለ 
መሆኑን ይደነግጋል፡፡1 የሌሎች አገሮች ሕገ መንግስታትም በጽንሰ ሃሳብ ደረጃ ከዚህ 
የተለዩ አይደሉም፡፡  

10. እነዚህን የጠቀስኳቸውንና ሌሎች የሕገ መንግስቱን ድንጋጌዎች በጥልቀት 
በምንመረምርበት ጊዜ የሕገ መንግስቱ አጽዳቂዎች መሉእ የበላይ ሕግ የሚያጸድቁና 
ማናቸውም በነባራዊ አለም የሚነሱ መሰረታዊ ጥያቄዎችንና ችግሮችን የመፍቻ ማዕቀፍ 
ሆኖ አንደሚያገለግል የሚስማሙበት መሆኑን ነው፡፡ ይህ አንደተጠበቀ ሆኖ፣ ተያይዞ 

                                                             
1 አነዚህ የአንቀጽ 9 ድንጋጌዎች ለምሳሌ የሕገ መንገስቱ በመንግስት አካላት መከበር ባለፉት ብዙ አመታት 
በብዛት ያልተተገበሩ መሆኑ የሚያከራክር አይደለም፡፡ ነገር ግን የነዚህ ችግሮች መነሻ ሕገ መንግስቱ 
አይደለም፡፡ 
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መነሳት ያለበት እውነታ ደግሞ አለ፡፡ ሕገ መንግስቱ በሚረቀቅበትና በሚጸድቅበት ወቅት 
በሰው ልጅ የማገናዘብ ችሎታ የሚቻለውን ያሕል ሊገጥሙ የሚችሉ ችግሮችን አርቆ 
በማየት ችግሮቹ ቢገጥሙ ሊፈቱ የሚችሉበትን መንገድ በሕገ መንግስቱ ውስጥ ለማካተት 
ይሞከራል፡፡ ነገር ግን የሰው ልጅ የተንባይነት አቅም ውሱን ነው፤ በማናቸውም ቅን አሳቢ 
ሰዎች የተዘጋጀ ሕገ መንግስት በሚጸድቅበት ጊዜ በቅጡ ያልተስተዋሉ ችግሮች ከአመታት 
በኋላ ይከሰታሉ፡፡ እነዚህ ችግሮች በሚከሰቱበት ጊዜ መፍትሔ የሚፈለግባቸው የተለመዱ 
ተቀባይነት ያላቸው መንገዶች አሉ፡፡ እነዚህም ሕገ መንግስቱ አስፈላጊው ለውጥ 
የሚያደረግበት፣ የሚያድግበትና የሚጎለብትበት (mechanisms of constitutional 
development and change) መንገዶች በመባል ይታወቃሉ፡፡ እነዚህ መንገዶችም በዋናነት 
ሶስት ናቸው፤ ሕገ መንግሰትን ማሻሻል፣ ሕገ መንግስትን መተርጎምና የሕገ መንግስት 
አዎንታዊ ትግበራ (positive constitutional practice) የሚባሉት ናቸው፡፡  

11. ሕገ መንግሰትን ማሻሻል ወሳኝ የሆኑና አራሳቸውን የቻሉ ሕገ መንግስታዊ ጉዳዮች 
በሕገ ምንግስቱ በተቀመጠ ስነ ስርዓት የማሻሻያ ሃሳብ ቀርቦ ተመክሮበት በሕገ ምንግስቱ 
በተቀመጡ የማጽደቂያ መንገዶች ጸድቆ የሕገ መንግስቱ አካል የሚሆንበት አማራጭ ነው፡፡ 
የሕገ መንግስት ማሻሻያ ከወቅቱ ጋር የማይሄዱ ድንጋጌዎች ከሕገ መንግስቱ እንዲወጡ 
የሚደረግበት መንገድም ነው፡፡ የአገሮች የሕገ መንግስታት ተሞክሮዎች እንደሚያሳዩት 
በአንድ ወይ በልላ ምክንያት በሌሎቹ የሕገ መንግስት ማሳደጊያ/መለወጫ መንገዶች ሊከወኑ 
የማይችሉ ለውጦች በሕገ መንግሰት ማሻሻያ እንዲተገበሩ ይደረጋል፡፡ ይህንን የሕገ 
መንግሰትና የሕገ መንግስታዊነት ፈር ቀዳጅ ከሆነው የአሜሪካ ሕገ መንግስት ማሻሻያዎች 
ማየት ይቻላል፡፡ 

12. ሁለተኛውና ከሶስቱም መንገዶች የበለጠ ጥቅም ላይ ሲውል የሚታወቀው የሕገ 
መንግስት ትርጉም መንገድ ነው፡፡ ይህ መንገድ የተጻፉ ሕገ መንግስታት ባላቸው አገሮች 
ሙሉ በሙሉ ማለት በሚቻል መልኩ ሕገ ምንግስቱን የመተርጎም ስልጣን በተሰጣቸው 
አካላት (እጅግ በጣም የሚበዙቱ በመደበኛ የበላይ ፍርድ ቤታቸው ወይም በሕገ መንግስት 
ፍርድ ቤት) ሕገ መንግስት እየተተረጎመ ሕገ መንግስታዊ ጥያቄዎች/ክርክሮች የሚፈቱበት 
መንገድ ነው፡፡ በዚህ መንገድ ለምሳሌ በአሜሪካ ከ80% በላይ ማለት ይቻላል፣ በጀርመን 
አንዲሁ ከ50% በላይ በሕገ መንግስት አወጪዎቻቸው የጸደቁት ሰነዶች (constitutional 
text) ሳይሆኑ በትርጉም የተጨመሩት ሕገ መንገስታዊ መርሆዎቻቸው ሕገ 
መንግስቶቻቸው (constitutional law) ናቸው የሚያስተዳድሯቸው፡፡ የደቡብ አፍሪካ የሕገ 
መንግሰት ፍ/ቤትም ሕገ መንግስቱ ከአፓርታይድ ውድቀት በኋላ የጸደቀ ቢሆንም በከፍተኛ 
ፍጥነት ሕገ ምንግስቱን የማበልጸግ ሰራ እያከናወነ ይገኛል፡፡ ሦስተኛውና የመጨረሻው 
መንገድ የሕገ መንግስት አዎንታዊ ትግበራ ነው፡፡ይህ መንገድ የሚመለከተው የመንግስት 
አካላት በተለይም የሕግ አውጪውና የሕግ አስፈጻሚው አካል በሕገ መንግስቱ ውስጥ 
የተሰጣቸውን ስልጣን በሚተገብሩበት ጊዜ ግልጽ ያልሆኑ ደንጋጌዎችን በተረዱበት መንገድ 
ሲፈጽሙና ይህ አካሄዳቸው በጊዜ ብዛት ተቀባይነት እያገኘ ሲሄድ የሚከሰት የሕገ 
መንግስት እድገት ነው፡፡2  

                                                             
2 ለዚህ ጥሩ ምሳሌ የሚሆነው እ.አ.አ. በ1841 በስልጣን ላይ የነበሩት የአሜሪካ ፕሬዚዳነት ዊሊየም ሃሪሰን 
ህይወታቸው ሲያልፍ የም/ፕሬዚዳንቱ ሚና ምን ይሆናል? ተክተው ፕሬዚዳነት ይሆናሉ ወይስ አዲስ 
ፕሬዚዳንት እስኪመረጥ ድረስ ተጠባባቂ ሆነው ይቆያሉ? የሚለውን ጥያቄ ሕገ መንግስቱ (አንቀጽ 2(1)(6)) 
በግልጽ አይመልስም ነበር፡፡ ነገር ግን የሟቹ ምክትል የነበሩት ጆን ቴይለር ሕገ መንግስቱ በዚህ ሁኔታ 
ፕሬዚዳንት መሆን ይፈቅድልኛል በማለት (የሴኔት አባላትና ሌሎችም እየተቃወሟቸው) የፕሬኢዳንትነት ቃለ 
መኃላ ፈጸሙ፡፡ ይህ ድርጊታቸው ተቀባይነት አግኝቶ ከዚያ በኋለ እስከ 1963 ድረስ በስልጣን ላይ እያሉ 7 
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13. የሌሎቹን የሕገ መንግስት ማሳደጊያ መንገዶች ምልከታ እዚህ ላይ ገታ መባድረግ 
አሁን የተያዘው ጉዳይ የሕገ መንግስት ትርጉም ጥያቄን ተገቢ መሆን አለመሆንን 
የሚመለከት ስለሆነ በጉዳዩ ላይ የማቀርበውን ክርክር ለማስረዳት የሚያግዙኝን የተወሰኑ 
ተጨማሪ ሃሳቦች ላንሳ፡፡ የሕገ መንግስት ትርጉም መቼ ነው ሊጠየቅ የሚገባው? ማነው 
የሚተረጉመው? እንዴት ነውስ የሚጠየቀው? በምን አይነት ጉዳዮች ላይ ነው 
የሚጠየቀው? ለሚሉና ለመሳሰሉት ጥያቄዎች የሚቀርብ መልስ በተወሰነ ደረጃ በየአገሮቹ 
የሕግ ስርዓት የተለያየ ሊሆን ይችላል፡፡  

14. ነገር ግን ከላይ እንደገለጽኩት የሕገ መንግስት ትርጉም ከሕገ መንግስታት አኳያ 
በየዘመኑ የሚነሱ ሕገ መንግስታዊ ጥያቄዎች መልስ የሚያገኙበትና ሕገ መንግስታቱ 
ከወቅቱ ጋር እንዲራመዱ የሚሆንበት መንገድ መሆኑ ሁሉንም የሚያመሳስላቸው ጉዳይ 
ነው፡፡ የአሜሪካን፣ የጀርመንን እና የሌሎች አገሮችን አሰራር እንዲሁም ጽንሰ ሃሳባዊ 
ትንታኔዎችን በምንመለከትበት ጊዜ የሕገ መንግስት ትርጉም ሶስት ዋና ዋና ችግሮችን 
ለመፍታት ያገለግላል፡፡ እነዚህም 1) ግልጽ ያልሆኑ ሕገ ምንግስታዊ ድንጋጌዎችን ግልጽ 
ማድረግ፣ 2) እርስ በርሳቸው የሚቃረኑ ወይም አብረው የማይሄዱ ድንጋጌዎችን 
ለማስታረቅ፣ እና 3) ሕገ መንግስታዊ ክፍተትን መሙላት ናቸው፡፡ ብዙ ላለመጻፍና ቦታ 
ለመቆጠብ በሶስተኛው ጉዳይ ማለትም በሕገ መንግስት ትርጉም ክፍተትን መሙላት 
በሚለው ላይ አተኩራለሁ፡፡ 

15. ከላይ በፓራግራፍ 7 ስር እንደጠቆምኩት በተያዘው ጉዳይ ላይ የሕገ መንግስት 
ትርጉም ጥያቄ አያስፈልግም፣ ተገቢነት የለውም፣ ተጠቃሾቹ አንቀጾች ግልጽ ናቸው፣ ሕገ 
መንግስቱ ውስጥ ክፍተት የለም የሚሉ መከራከሪያዎች ቀርበዋል፣ እየቀረቡ ናቸው፡፡ 
እነዚህን ሃሳቦች ለመሞገት ሕገ መንግስታዊ ክፍተት ምንድነው? የሚለውን ጥያቄ 
በማብራራት እጀምራለሁ፡፡ ቀደም ሲል ለመግለጽ እንደተሞከረው ሕገ መንግስት በአንድ 
አገር ውስጥ የበላይ ሕግ ሆኖ የመንግስት ተቋማትን ማደራጀት፣ የዜችንና የመንግስትን 
ግንኙነት የመግዛት፤ የመንግስትን ስልጣን መገደብን ጨምሮ ሌሎች መሰረታዊ ጉዳዮችን፣ 
መርሆዎችንና ስርዓቶችን የሚያስቀምጥ ሕግ ነው፡፡ ሕገ መንግስት በሚወጣበት ጊዜ 
ሁሉንም መሰረታዊ በሕገ መንግስት ደረጃ የሚቀመጡ ጉዳዮችን (constitutional matters) 
አካቶ እንዲወጣ ይሞከራል፡፡ ነገር ግን ዞሮ ዞሮ የሕገ መንግስት አርቃቂዎች/አጽዳቂዎች 
የሰው ልጆች ስለሆኑ ወደፊት ሊከሰቱ የሚችሉ ሕገ መንግስታዊ ችግሮችን ሁሉ 
አስቀድመው ማየት አይችሉም፡፡ ስለዚህ በሕገ መንግስቱ ውስጥ ያልተካተቱ ነገር ግን በሕገ 
መንግስት ደረጃ ሊፈቱ የሚገባቸው (በመደበኛ ሕግ ደረጃ ሊፈቱ የማይችሉ) ችግሮች 
ሲፈጠሩ የሕገ መንግስት ክፍተት ተፈጠረ ማለት ነው፡፡ ጉዳዩ ሕገ መንገስታዊ ጉዳይ 
(constitutional matters) ሆኖ ሳለ ያንን ጉዳይ በቀጥታ የሚመለከት ሕገ መንግስታዊ 
ድንጋጌ ከሌለ የሕገ መንግስት ክፍተት ይፈጠራል፡፡  

16. የሕገ መንግስት ክፍተት ችግር ሊፈጠር የማችልባቸው አገሮች ሊኖሩ አይችሉም፡፡ 
አንዳንድ አገሮች ሕገ መንግስቶቻቸውን (ለምሳሌ ሕንድ፣ ደቡብ አፍሪካ ኬንያ) በተቻለ 
መጠን ጊዜ ወስደው ዝርዝር ጉዳዮችን ጭምር እንዲይዙ በማድረግ የሚፈጠሩትን ክፍተቶች  
ለመቀነስ ሙከራ ያደርጋሉ፡፡ ነገር ግን ምኑንም ያህል ዝርዝር ቢሆን የተጻፈ ሕገ መንግስት 

                                                                                                                                                                                             
ፕሬዚዳንቶች በተለያየ ምክንያት በሚሞቱበት ወቅት ምክትሎቻቸው ተክተዋቸው ሙሉ ፕሬዚዳነት በመሆን 
ሟች የቀረውን የአገልግሎት ዘመን ፈጽመዋል፡፡ ይህ አሰራር የበለጠ ግልጽ ሆኖ በ1967 በ25ኛው የሕገ 
መንግስት ማሻሻያ የሕገ መንግስቱ አካል ሆነ፡፡ 
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ሁሉንም የሕገ መንግስት ችግሮች ሊፈታ አይችልም፡፡ ስለዚህም ክፍተት ሊኖር እንደሚችል 
አከራካሪ ጉዳይ አይደለም፡፡  

17. የሕገ መንግስት ክፍተት ችግር በሚፈጠርበት ጊዜ ከላይ በፓራግራፍ 12 እንደተገለጸው 
ስልጣን የተሰጠው የሕገ መንግስት ትርጓሚ አካል በሚቀርብለት ጥያቄ ላይ ተመስርቶ ሕገ 
ምንግስቱን በመተርጎም ችግሩን ይፈታል፡፡ የሕገ መንግስት ትርጉም ጥያቄ አቀራረብ/ 
የጥያቄው አነሳስ ከአገር አገር ልዩነት አለው፤ ለምሳሌ በአሜሪካ አንድ የሕገ መንግስት 
ትርጉም ጥያቄ መቅረብ የሚችለው እራሱን ችሎ ሳይሆን በባለጉዳዮች መካከል በሚነሳ 
ማናቸውም ክርክር ወቅት ያንን ጉዳይ ለመወሰን አስፈላጊ ሲሆን አብሮ ይነሳል፤ ውሳኔ 
ይሰጥበታል፡፡ ይሄ እግረ መንገድ የሚነሳ የህገ መንግስት ትርጉም (incidental or 
concrete review) በመባል የሚታወቅ ነው፡፡ የሕገ መንግስት ፍርድ ቤትን በሚጠቀሙ 
ሌሎች አገሮች ደግሞ ከላይ ከተመለከተው የእግረ መንገድ ትርጉም በተጨማሪ ራሱን ችሎ 
የሚቀርብ የሕገ መንግስት ትርጉም ጥያቄ (abstract review) እና የሕገ መንግስት አቤቱታ 
(constitutional complaint) በሚባሉ ሁለት ስርዓቶች የሕገ መንግስት ተርጉም ጥያቄ 
ሊቀርብ ይችላል፡፡ እንደሁኔታውና እንደ ጉዳዩ አይነት የሕገ መንግስት ክፍተት ችግር 
(እንደሌሎቹ ከላይ የተጠቀሱ ሁለት ችግሮች ሁሉ) ከነዚህ በአንዱ መንገድ ቀርቦ 
በተርጓሚው አካል ሊስተናገድ ይችላል፡፡  

18. እዚህ ላይ ሊተኮርበት የሚገባው ጉዳይ የሕገ መንግስት ክፍትት በትርጉም ሊሞላ 
ይችላል ስንል ተርጓሚው አካል ማናቸውንም የክፍተት ችግሮች በትርጉም ይሞላል ወይም 
ደግሞ በዘፈቀደ ውሳኔ ይወስናል ማለት አይደለም፡፡ በትርጉም ሊሞሉ የሚችሉ ጉዳዮች 
መታወቅ ይኖርባቸዋል፡፡ በዚህ ረገድ ሰፊ ልምድ ካላቸው የሕገ መንግስት ተርጓሚዎች 
ውሳኔዎች እንደምንረዳው በትርጉም የሚሞላ የሕገ መንግስት ክፍተት በቀረበው የትርጉም 
ጥያቄ አማካኝነት ሕገ መንግስቱን አግባብ ባላቸው የትርጉም ዘዴዎች በመተርጉም 
የሚከናወን ነው፡፡ በሕገ መንግስቱ ውስጥ ክፍተት ከተፈጠረበት ጉዳይ ጋር ተዛማጅነት 
ያላቸው ነገር ግን የተነሳውን ችግር የማይፈቱ ደንጋጌዎችን በመተርጉም ነው ክፍተት 
የሚሞላው፡፡ በዚህ መልኩ ነው ለምስሌ የአሜሪካ ጠቅላይ ፍ/ቤት በማህበር የመደራጀት 
መብት እና የግል መብት የመጠበቅ መብት (right to privacy) በሕገ መንግስቱ የመብቶች 
ድንጋጌዎች ውስጥ በግልጽ ባይካተቱም ከሌሉቹ መብቶች የሚነሱ ናቸው፣ ለሌሎቹ 
መብቶች መከበር አስፈላጊ ናቸው እና የመሳሰሉትን ትንተናዎች በመስጠት የህገ መንግስቱ 
የመብት ድንጋጌዎች አካል ናቸው በማለት የወሰነው፡፡ ለዚህም አመለካከት ፈር ቀዳጅ 
የሆኑት ጆን ማርሻል የተባሉት marbury v. Madison (1803) የሚባለውን ተጠቃሽ ውሳኔ 
የጻፉት የጠቅላይ ፍ/ቤቱ ሰብሳቢ ዳኛ በ1819 (እ.አ.አ) በወሰኑት Mcculloch V. Maryland  
ውሳኔያቸው ውስጥ “the Constitution was designed to be adaptable to crises of 
human affairs” በማለት የገለጹት፡፡  

19. ከላይ በገለጽኳቸው ምክንያቶች የቀረበው የትርጉም ጥያቄ የሕገ መንግስት ትርጉም 
ጥያቄ ሊሆን አይችልም የሚለው ክርክር ተቀባይነት ሊኖረው አይገባም፤ የሕገ መንግስት 
ትርጉም ጥያቄው የቀረበው በአግባቡ ነው እላለሁ፡፡    

20. ከዚህ በመቀጠል የቀረቡት ጥያቄዎች እንዴት መመለስ አለባቸው የሚለውን 
እመለከታለሁ፡፡ የመጀመሪያው ጥያቄ፡ የቅድመ ምርጫ ዝግጅቶችና ምርጫ በሚደረግበት 
ወቅት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለማወጅ የሚያስገድድ ሁኔታ ቢከሰት፣ በዚህም የተነሳ ምርጫ 
ማድረግ የማይቻል ቢሆን የምርጫ ዘመናቸው ያበቃው ምክር ቤቶች እና የአስፈጻሚው 
አካል የስራ ዘመን ምን ይሆናል? የሚለው ነው፡፡ 
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21. ይህ ጥያቄ መመለስ ያለበት አንቀጽ 54(1) እና 58(3)’ን ለየብቻቸው በማንብብ ሳይሆን 
ከሕገ መንግስቱ መግቢያ ጀምሮ ከሕገ መንግስቱ አጠቃለይ ድንጋጌዎች መርሆችና 
አሳቤዎች እና በተለይም ከጉዳዩ ጋር ተዛምዶ ካላቸው ሌሎች የሕገ መንግስቱ ድንጋጌዎች 
ጋር በመያያዝ ነው፡፡ አንድ የሕገ መንግስት ትርጉም መርህ የሃርቫርድ ሕግ ትምህርት ቤት 
መምህርና የዩኒቨርስቲው ፕሮፌሰር የሆኑት ሎረንስ ትራይብ (Laurance Tribe) 
እንዳሰመሩበት የሕገ መንግስት ድንጋጌዎችን ነጣጥሎ ለየብቻ ማንበብ (reading by 
disintegration) ተቀባይነት ያለው የሕገ መንግስት ትርጉም መንገድ አይደለም፡፡ አንዱ 
ድንጋጌ ከሁሉም ድንጋጌዎች ጋር የተሳሰረ ነው፡፡ አንድን ድንጋጌ ለብቻ በማንበብ 
የሚፈጠረው የትርጉም አጣብቂኝ ሕገ መንግስቱን ውስጣዊ አንድነትና መስተጋብር 
እንዳለው የተዋሃደ ሕግ በማየት (የጀርመኑ የሕገ መንግስት ፍ/ቤት ሳውዝ ዌስት በተባለው 
ውሳኔው ውስጥ ‘the Constitution has an internal unity’ በማለት አንደገለጸው) 
ተቀባይነት ያለው የትርጉም መርህ ነው፡፡    

22. ከላይ ከገለጽኩት የትርጉም ዘዴ ጋር ተዛማጅ የሆኑ ሌሎች የትርጉም ዘዴዎችም 
በያዘነው ጉዳይ ተግባር ላይ ቢውሉ ትክክለኛው ውጤት ላይ ለመድረስ ያግዛሉ፡፡ በዚህም 
ረገድ ‘structural’, ‘purposive/teleological’ የሚሰኙ የትርጉም ስርዓቶችም ተገቢነት 
አላቸው፡፡ ‘purposive/teleological’ የተባለው የትርጉም ስርዓት ለትርጉም የተጋለጠ የሕገ 
መንግስት ድንጋጌ በሚገጥምበት ጊዜ የሕገ ምንግስቱን አላማ ለማስፈጸም የሚያግዘውን 
ትርጉም መስጠት ያስፈልጋል የሚል መርህ ነው፡፡  

23. በነዚህ የትርጉም መመሪያዎች እንድምታ በም/ቤቱ ከቀረቡት ጥያቄዎች ውስጥ 
የመጀመሪያውን ጥያቄ ለመመለስም አሁን የገለጽኳቸው የትርጉም ዘዴዎች 
አንደሚያስገነዝቡን የሕገ መንግስቱን ድንጋጌዎች በአንድነት መመልከት ይኖርብናል፡፡ 
የኢትዮጵያ ህዝቦች ሕገ መንግስቱ የአላማዎቻችን፣ ተስፋዎቻችን እና እምነቶቻችን 
ማስፈጸሚያ መሳሪያ ነው፤ ሕጎችም፣ ልማዳዊ አሰራሮችም፣ የባለስልጣንና የመንግስት 
አካል ውሳኔዎችም ከሕገ መንግስቱ ጋር መቃረን የለባቸውም ብለዋል፡፡ የሉኣላዊነታችንም 
መገለጫ ነው ብለዋል፡፡ ስለዚህ ይህ ሁሉ የተባለለት ሰነድ አሁን የገጠመውን ችግር 
መፍታት አልቻለም ማለት እርስ በርሱ የሚቃረን ነገር ነው፡፡  

24. በቀረበው የሕገ ምንግስት ትርጉም ጥያቄ ላይ አንደተመለከተው በኮቪድ-19 ወረርሺኝ 
ምክንያት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታውጇል፡፡ በኮቪድ-19 ወረርሺኝ ምክንያት የምርጫ 
ዝግጅት የተስተጓጉሏል፡፡ ወረርሺኙ በቁጥጥር ስር ባልዋለበት እና የሕዝብን ጤና ለመጠበቅ 
ሲባል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታውጆ ባለበት ሁኔታ ምርጫ ማካሄድ እንደማይቻል አከራካሪ 
አይደለም፡፡ ይህንን፣ ሕገ መንግስቱ ይህንን ችግር አይፈታውም፤ የትርጉም ጥያቄውም 
መቅረብ የለበትም የሚሉ ወገኖችም የተስማሙበት ነው፡፡ ወረርሺኙ እና በወረርሺኙ 
ምክንያት በታወጀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አጋጅነት ምርጫ በተያዘለት ጊዜ ባለመካሄዱ 
በስራ ላይ ያሉት ም/ቤቶችና እነሱ ያዋቀሯቸው የአስፈጻሚ አካላት ምርጫ ሳይደረግ 
የተመረጡበት ዘመን ካለቀ የመንግስት ስልጣን እንዴት የሆናል የሚለው ጥያቄ 
የሚመለሰው ሰላማዊ ጊዜን የሚገዙትን የሕገ መንግስቱን አ. 54(1) እና 58(3)  
ድንጋጌዎች አንድ አይደለም፡፡ ጥያቄው የሚመለሰው አነዚህን ድንጋጌዎች የአስቸኳይ ጊዜ 
አዋጅ ሁኔታ ከሚመራበት የሕገ መንግስቱ ድንጋጌ ጋር በአንድነት በመመልከት ነው፡፡  

25. የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅን የሚመለከተው የሕገ ምንግስቱ አንቀጽ 93 አዋጁን ለማወጅ 
የሚያስገድድ ሁኔታ እስከተፈጠረ ድረስ በማንኛውም ጊዜ ሊታወጅ በሚችል መንገድ 
የተቀረጸ መሆኑ ክርክር የተነሳበት ጉዳይ አይደለም፡፡ በሕገ መንግስቱ መሰረት የአስቸኳይ 
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ጊዜ አዋጅ የታወጀበትን አላማ ለማሳካት አስፈላጊ በሆነ መጠን አብዛኞቹን የሕገ መንግስት 
ድንጋጌዎችን ማገድን ጨምሮ መንግስት አስፈላጊ የሆኑ አእርምጃዎችን መውሰድ 
አንደሚችል አ. 93(4) ስር ተደነግጓል፡፡ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የታወጀበት አደገኛ ሁኔታ 
እያለ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና የሚኒስትሮች ም/ቤት የአገልግሎት ዘመን በምርጫ 
ሳይተኩ ሊያበቃ የሚችልበት ሁኔታ ሊታሰብ አይችልም፡፡ እዚህ መደምደሚያ ላይ 
የሚደረሰው በአ. 93(4)(ሐ) መሰረት ስለ ስራ ዘመን የሚደነግጉት አ. 54(1)፣ አ. 58(3) 
እና ሌሎችም ተዛማጅነት ያላቸው ድንጋጌዎች መታገድ ይችላሉ ወደሚለው መከራከሪያ 
ሳንገባ ነው፡፡  

26. ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚነሳው ጥያቄ ኮቪድ-19 እና በዚህ ወረርሺኝ ምክንያት የታወጀው 
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ወረርሺኙ በቁጥጥር ስር በመዋሉ የተነሳ የህዝብ ተወካዮች ም/ቤት 
የስራ ዘመን ሳያበቃ (ማለትም ከመስከረም 2012 በፊት አዋጁ ቢነሳ ምን እንድምታ 
ይኖረዋል የሚለው ነው፡፡ ይህ ሁኔታ ቢከሰት ምርጫው የሚካሄድበትን ጊዜ ከማሳጠር 
ባለፈ ምክር ቤቱ ሳይተካ በመስከረም 2012 መጨረሻ ስራውን ያቆማል የሚል ውጤት 
ሊኖረው አይችልም፡፡ ምክንያቱም ከአሁን በኋላ በነገው እለትም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ቢነሳ 
ከመስከረም በፊት የምርጫ ዝግጅትን ጨርሶ ምርጫን ማካሄድ ፈጽሞ የማይቻል ስለሆነ 
ነው፡፡ ስለዚህ ከዚህ በኋላ ባሉት ጊዜያት ወረርሺኙ በቁጥጥር ስር ውሎ የአስቸኳይ ጊዜ 
አዋጁ ቢነሳም የመንግስትን ስልጣን በተመለከተ ምርጫው ተካሂዶ አዲስ ምክር ቤት 
ሲመረጥ ያስረክባል ከመባል በቀር የሚለወጥ ነገር ሊኖር አይችልም እላለሁ፡፡ ነገር ግን 
ሁለተኛውን የምክር ቤቱን የትርጉም ጥያቄ አስመልክቶ ቀጥዬ ክርክሬን አንደማቀርበው 
ወረርሺኙ በቁጥጥር ስር ውሎ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እንደተነሳ ወዲያውኑ የምርጫ ቦርድ 
ለምርጫ ዝግጅት ያስፈልገኛል ብሎ የሚያቀርበው የጊዜ መጠን ከግምት ገብቶ በዚያ 
መሰረት ምርጫው እንዲደረግና በውጤቱ መሰረት የስልጣን ርክክብ እንዲደረግ ጉባኤው 
ለፌደረሽን ም/ቤት አስተያየቱን መስጠት ያለበት ይመስለኛል፡፡  

  27. ከዚህ ጋር ተያይዞ መነሳት ያለበት ጉዳይ እስከ ምርጫው ድረስ በስራ ላይ 
መቆየታቸው ሕገ መንግስታዊ ነው የተባሉት ም/ቤቶችና የአስፈጻሚ አካላት ይህንን የተለየ 
ሁኔታ ከግምት ውስጥ በማስገባት በቅንነት የፖለቲካ ምህዳሩን የበለጠ ለማስፋት፣ 
ከተቃዋሚ ፓርቲዎች ጋር በቅንነት የመወያየት እና የመደራደር ኃላፊነት ያለባቸው 
መሆኑ፣ በተለይም ደግሞ ምርጫ ሰላማዊ፣ ነጻና ፍትሓዊ አንዲሆን ለዚህ የሚያስፈልጉ 
መንግስታዊ ተግባራትን የማከናወን ኃላፊነት ያለባቸው መሆኑን የፌደሬሽን ም/ቤት 
በውሳኔው ውስጥ እንዲያካትት ጉባኤው አስተያየት ቢያቀርብ ተገቢ ይመስለኛል፡፡ 

28. ሁለተኛው ከም/ር ቤቱ የቀረበው ጥያቄ፡ ምርጫውስ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እንዲታወጅ 
ምክንያት የሆነው ክስተት ከተወገደ በኋላ በምን ያህል ጊዜ ውስጥ ሊካሄድ ይገባል? 
የሚለው ነው፡፡ አዚሁ እላይ እንደገለጽኩት የዚህ ጥያቄ መልስ መመስረት ያለበት በሕገ 
መንግስቱ ነጻና ትክክለኛ ምርጫ በገለልተኝነት የማካሄድ ስልጣን የተሰጠው ብሔራዊ 
ምርጫ ቦርድ በሚያቀርበው በጥናት ላይ የተመሰረተ አስተያየት ላይ ይመስለኛል፡፡ ስለዚህ 
በቦርዱ አስተያየት መሰረት በሚወሰነው ጊዜ ውስጥ የተሳካ ምርጫ ለማካሄድ አንዲቻል 
መንግስት የበኩሉን ድጋፍ እዲያደርግ  የፌደሬሽን ምክር ቤት ውሳኔ እንዲያርፍበት 
ጉባኤው አስተያየቱን ቢያቀርብ ተገቢ ይመስለኛል፡፡ 

29. በመጨረሻም የሕግ ባለሞያዎችን ጨምሮ በተለያዩ አካላት የቀረቡ ሁለት የስነ ስርዓት 
አስተያየቶች ላይ ሃሳብ አቀርባለሁ፡፡ አንደኛው ለትርጉም የቀረቡት ጥያቄዎች ከአጣሪ 
ጉባኤው/ከፌደሬሽን ም/ቤት የጠየቁት የማማከር አገልግሎት (advisory opinion) ነው 
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የሚለው ነው፡፡ በርግጥ ይሄ ጥያቄ ጉባኤው የሚመለከተው ነው፡፡ ነገር ግን አሁን የቀረበው 
ጥያቄ በአዋጅ ቁጥር 251/1993 አ. 4(2) በተደነገገው መሰረት የቀረበ የምክር ጥያቄ 
ሳይሆን በአዋጅ ቁጥር 798/2005 አ. 3(2)(ሐ) (እና በሕገ መንግስቱ አ. 83፣ 84(1)) 
መሰረት የቀረበ የትርጉም ጥያቄ ነው፡፡ በአ. 3(2)(ሐ) መሰረት የሚቀርብ የትርጉም ጥያቄ 
በፍርድ ሊወሰን የማይችል ሕገ መንግስታዊ ጉዳይን የሚመለከት የትርጉም ጥያቄ ሆኖ 
ነገር ግን ጉባኤው/የፌ/ም/ቤት የሚሰጡት ውሳኔ አስገዳጅነት ያለው ውሳኔ ነው፡፡ በአንጻሩ 
ግን ለadvisory opinion የሚቀርብ ጥያቄ ምክሩ በሚሰጠው አካል ላይ አስገዳጅነት 
ሊኖረው አይችልም፡፡ ሁለተኛው ነጥብ በአዋጅ ቁ. 798/2005’ን አንቀጽ 3(1) እና 3(2)(ሐ) 
መካከል ያለው ግንኙነት ላይ ተመስርቶ የተነሳው አስተያየት ነው፡፡ አንቀጽ 3(1) የተርጉም 
ጉዳዮችን ሲዘረዝር “የሕገ መንግስት ክፍተት” የሚለውን ያላካተተ ሲሆን አ. 3(2) ደግሞ 
መሰረት የሚያደርገው አንቀጽ 3(1)’ን ስለሆነ በፍርድ ሊወሰን የማይችል ጉዳይ ሆኖ 
ለትርጉም በቅረብ ያለበት በአንቀጽ 3(1) ውስጥ ከተመለከቱት ውስጥ ብቻ ነው፤ በመሆኑም 
“የሕገ መንግስት ክፍትት” የሚለው ጥያቄ በሕዝብ ተወካዮች ም/ቤት በአ. 3(2)(ሐ) መሰረት 
ለጉባኤው ሊመራ አይችልም የሚል አስተያየት ይቀርባል፡፡  በአ. 3 የአረቃቀቅ ችግር 
ያለበት ድንጋጌ መሆኑ ግለጽ ነው፡፡ የተነሳው ትችት ተገቢነት አለው፡፡ ነገር ግን የጥያቄው 
ዋና መሰረት ሕገ መንግስቱ ስለሆነ የአዋጁ ችግር በቀረበው ጥያቄ ተገቢነት ላይ ለውጥ 
አያመጣም ባይ ነኝ፡፡ 

 

 

---///-- 

 


