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ቪንደር ላንድስትራሰ 2 
37073 ጎቲንገን 
ጀርመን 
 
ግንቦት 4 ቀን 2012 ዓ.ም. 
 
 
 
 
ለተከበራችሁ የህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ አባላት 
አዲስ አበባ  
 
 
ይህን አጭር ፅሁፍ ያዘጋጀውት በግንቦት 3 ቀን 2012 ዓ.ም. ባወጣችሁት የፕሬስ መግለጫ መሰረት የሙያ አስተያየት 

ለመሰጠት ነው። በህገ መንግስት ጉዳዮች ላይ የሶስተኛ ዲግሪ ያለኝ ሲሆን በአሁኑ ስዓት ህገ መንግስታዊነት በአፍሪካ (African 

Constitutionalism) በሚል ጉዳይ ላይ በኦክስፎድ የኒቩርሲቲ ፕረስ (Oxford University Press) የሚታተም መፅሃፍ 

እያዘጋጀው እገኛለው። የስራ ልምዴን እና የትምህርት ዝግጅቴን የሚያሳይ አጭር ማስረጃ (curriculum vitae) ከዚህ ፅሁፍ 

ጋር አያይዥላው። የህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ ይህን እድል በማዘጋጀቱ ትልቅ አድናቆቴን እየገለፅኩ ፅሁፌን እንደሚከተለው 

አቀርባለሁ። እናንተም ፅሁፌን እንደምተመለከቱት ተስፋ አደርጋለሁ። 

 
ከሰላምታ ጋር 
 
በሪሁን አዱኛ ገበየ (ዶ/ር)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. መግቢያ 

 

ህገ መንግስት የአንድ አገር እና ህዝብ የሓላ ታሪክ፥ የአሁን ስምምነት፥ እና የወደፊት ራዕይ የሚያስቀምጥ የህግ ሰነድ 

እንደመሆኑ መጠን በውስጡ የተካተቱ ሃሳቦች በሰላምም ይሁን በአደጋ ጊዜ የተለያየ ትርጋሜ ሊሰጣቸው እንደሚችል መገመት 

ከባድ አይሆንም።1 ለዚህም ነው ህገ መንግስታት የህገ መንግስት ተርጋሚ አካላትን የሚያቃቁሙት። 

 

 
1 See Aharon Barak, ‘Hermeneutics and Constitutional Interpretation’ (1993) 14 Cardozo Law Review 8. 
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በኮቪድ 19 ወረርሽኝ ምክንያት 6ኛው ጠቅላላ ምርጫ በተያዘለት የጊዜ ሰሌዳ ማከናወን እንዳማይቻል ብሔራዊ የምርጫ 

ቦርድ ባቀረበው ሃሳብ መሰረት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ምርጫው ላልተወሰነ ጊዜ እንዲራዘም ወስናል። ይህ ውሳኔ ህገ 

መንግስቱ በአንቀፅ 54(1) ላይ ያስቀመጠውን ምርጫ በየ ዓምስት አመቱ መካሄድ አለበት ከሚለው ድንጋጌ ጋር ቅራኔ 

ይፈጥራል። ከዚህ በተጨማሪም አሁን ያለው ምክር ቤት የስራ ዘመን መስከረም 2013 ዓም ላይ ስለሚያበቃ እና አዲስ ምርጫ 

ህገ መንግስቱ በአንቀፅ 58(3) ባስቀመጠው መሰረት ማድረግ ባለመቻሉ ምክንያት ህጋዊ መንግስት ለማስቀጠልም ሆነ 

ለማቃቃም ህገ መንግስታዊ ክፍተት መኖሩ እሙን ነው። 

 

ከህገ መንግስቱ ጋር የሚቃረኑ ድርጊቶች ሲፈጠሩ እና ሁኔታዎች ህገ መንግስቱ ባስቀመጠው መልኩ ለመሄድ የማያስችሉ 

ከሆኑ የህገ መንግስት ትርጋሜ ተቃርኖዎችን እና ሁኔታዎችን ከህገ መንግስቱ እና ካለው ነባራዊ ሁኔታ ጋር ለማስማማት 

ከፍተኛ አስተዋፅኦ አለው። አሁን የህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤም ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የደረሰው የህገ 

መንግስት የትርጉም ጥያቄም እንዲህ ያለውን ተቃርኖ እና ሁኔታ ለምፍታት ያለመ ነው።    

 

በዚህ አጭር ፅሁፍ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ ትርጉም እንዲሰጥበት ብሎ ካቀረባቸው 

ጭብጦች በመነሳት የሚከተሉትን ነጥቦች እዳስሳለው።    

 

(1) የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ የላከው ጉዳይ ህገ መንግስታዊ ትርጉም 

ያስፍልገዋል ውይስ አያስፈልገውም? 

(2) የምርጫ ዘመናቸው ያበቃው ምክር ቤቶች እና የአስፈፃሚው አካል የስራ ዘመን ምን ይሆናል የሚለው የህግ ወይስ 

የፓለቲካ ጥያቄ? 

(3) የምርጫ ዘመናቸው ያበቃው ምክር ቤቶች እና የአስፈፃሚው አካል የስራ ዘመን ምን ይሆናል ለሚለው የህግ መልስ 

(4) ምርጫው የእስቸካይ ጊዜ አዋጁ እንዲታውጅ ምክንያት የሆነው ክስተት ከተወገደ በሓላ በምን ያህል ጊዜ ውስጥ 

ሊከናወን ይገባል? 

 

በመጨረሻም የመደምደሚያ ሃሳብ አቀርባለሁ። 

 

2. የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ የላከው ጉዳይ ህገ መንግስታዊ ትርጉም 

ያስፍልገዋል ውይስ አያስፈልገውም? 

 

ከላይ እንደተጠቀሰው አሁን ባለው ሁኔታ በህገ መንግስት ድንጋጌዎች እና በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ምርጫ የማራዘም 

ውሳኔ መካከል ቅራኔ አለ። አሁን ላይም ባይሆን የህዝብ ተወካዮች የስራ ዘመን ካባቃ በሃላ አገሪቱ በምን ዓይነት መንግስት 

ትተዳደራለች የሚለው የህገ መንግስት ጥያቄ ማስነሳቱ አይቀርም። ስለዚህ በመሰረተ ሃሳብ ደረጃ የህገ መንግስት ትርጉም 

አስፈላጊ የሚሆንበት ሁኔታ አለ። በምን ዓይነት መልኩ የህገ መንግስት ትርጉም ሊሰጥ ይችላል የሚለውን ለመመለስ እነዚህን 

ጉዳዮች ላያይቶ ማዬቱ አስፈላጊ ነው።  
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2.1 የምርጫ ማራዘም ዉሳኔ እና ህገ መንግስቱ  

 

የምርጫ ማራዛም ውሳኔን በተመለከተ ግልፅ የሆነ የህገ መንግስት ትርጉም ያስፈልጋል። በአንድ በኩል ህገ መንግስቱ ምርጫ 

በየ አምስት ዓመቱ መካሄድ እንዳለበት አሰቀምጣል። በሌላ በኩል መንግስት በኮቪድ 19 ምክንያት ምርጫውን ላልተወሰነ 

ጊዜ አራዝማል። በዚህ ጉዳይ ላይ ያገባኛል የሚል ግለሰብም ይሁን ቡድን ስነ ሰርዓቱን ተከትሎ ይህን የመንግስት ውሳኔ 

በመቃውም ህገ መንግስታዊ ትርጋሜ ሊጠይቅ ይችላል። የፌደሬሽን ምክር ቤትም በአንቀፅ 83(1) በተሰጠው ስልጣን መሰረት 

ውሳኔ ይሰጣል። ሆኖም ግን እስካሁን ባለው ሁኔታ የምርጭ መራዘም ውሳኔው ህገ መንግስታዊ አይደለም ብሎ ለፌዴሬሽን 

ምክር ቤት ያቀረበ አካል የለም። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትም ይህን ጉዳይ በማመለከቻው ላይ ትርጉም እንዲሰጠው 

አልጠየቀም። 

 

2.2 የምርጫ ዘመናቸው ያበቃው ምክር ቤቶች እና የአስፈፃሚው አካል የስራ ዘመን ምን ይሆናል?  

 

የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የጠየቀው አንዱ የህገ መንግስት ትርጉም ጥያቄ “የቅድመ ምርጫ ዝግጅቶች እና ምርጫ 

በሚደረገበት ውቅት የአስቸካይ ጊዜ አዋጅ ለማወጅ የሚያስገድድ ሁኔታ ቢከሰት፤ በዚህም የተነሳ ምርጫ ማድረግ የማይቻል 

ቢሆን የምርጫ ዘመናቸው ያበቃው ምክር ቤቶች እና የአስፈፃሚው አካል የስራ ዘመን ምን ይሆናል?” የሚል ነው። እነዚህ 

ጉዳዮች እንደ ምርጫ ማራዘም ዉሳኔ የተሰጠባቸው አይደሉም። መንግስት የምክር ቤቶች እና የአስፈፃሚው አካል የስራ ዘመን 

ሳያልቅ የተለያዩ ውሳኔዎችን በመወሰን የህገ መንግስት ትርጉም የተጠየቀባቸውን ጉዳዮች ጭብጥ ሊቀይር ይችላል። ስለዚህ 

የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የጠየቀው ትርጉም የ “ረቂቅ ግምገማ” (abstract review) የሚባለው ነው።2  

 

ህገ መንግስቱ ህገ መንግስትን ስለመተርጎም ያስቀመጣቸው አንቀፆች የሚከተለውን ይላሉ። የፌደረሽን ምክር ቤት ስልጣን 

እና ተግባር የሚደነግገው አንቀፅ 62(1) የፌደሬሽን ምክር ቤት ህገ መንግስቱን የመተርጎም ስልጣን ይኖረዋል ይላል። ስለ ህገ 

መንግስት ትርጉም የሚተነትነው አንቅፅ 83(1) ደግሞ “የህገ መንግስት ክርክር ጉድይ” ሲነሳ በፈደሬሽን ምክር ቤት ውሳኔ 

ያገኛል ይላል። ከዚህ የምንረዳው የፌደሬሽን ምክር ቤት ትርጉም የሚሰጠው “ህገ መንግስታዊ ክርክር” ሲኖር ነው። ይህም 

በተለምዶ “በተጨባጭ ግምገማ” (concrete review) ተብሎ የሚጠራው ነው።3  

 

የፌደሬሽን ምክር ቤትን ለማጠናከር እና ስልጣን እና ተግባርን ለመዘርዘር በወጣው አዋጅም ይህን የህገ መንግስት ድንጋጌ 

በሚያጠናክር መልኩ እናገኘዋልን። የአዋጅ አንቀፅ 4(1) የህገ መንግስቱን አንቀፅ 62(1) ሲደግም፥ አንቀፅ 4(2) ደግሞ ምክር 

ቤቱ በህገ መንግስት ትርጉም “የምክር አገልግሎት” እንዲሰጥ እንደማይገደድ ያመላክታል። ምንም እንካ የአዋጁ አንቀፅ 4(2) 

የፌደሬሽን ምክር ቤት ከፈለገ የምክር አግልግሎት ሊሰጥ ይችላል ተብሎ ሊተረጎም ቢችልም ህገ መንግስቱ ያልሰጠውን 

 
2 See Alec Stone, ‘The Birth and Development of Abstract Review: Constitutional Courts and Policymaking 

in Western Europe’ (1990) 19 Policy Studies Journal 81. 
3 See Alexander M Bickel, The Least Dangerous Branch: The Supreme Court at the Bar of Politics (Yale University 

Press 1986). 
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ስልጣን አዋጁ ሊሰጠው እንደማይችል ግልፅ ነው። በአዋጁ መሰረት ትርጉም ይስጥ እንካን ቢባል ትርጉሙ ምክር እንጅ የህግ 

ሀይል የሌለው፥ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እና መንግስት ለጠየቀው ህገ መንግስታዊ ጥያቄ በቂ መልስ የማይሆን ነው።  

 

ከሌሎች አገር ልምድ እና “ከረቂቅ የመገምገም” ስልጣን ታሪካዊ አመጣጥ፥ ዓላማ እና አስተሳሰብ እንፃር ስናየው ይህ የትርጉም 

ዓይነት በህገ መንግስት በግልፅ የተቀመጠ4 እና በፓርላማ የህዳጣንን (minorities) ድምፅ ለማስተጋባት እንዲሁም 

በፕረዘዳታዊ ስርዓት የፕረዘዳታን ህገ መንግስቱን የመጠበቅ ግዴታ እና ስልጣን ለማስጠበቅ ያለመ ነው።5 ለዚህ ዋናው መነሻ 

ደግሞ ፓርላው በአብላጫ ድምፅ በመወሰን ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን እንዳይንደው ለመከላክል ነው። ከዚህ አንፃር የኛን 

ጉዳይ ስናየው የህዝብ ተወካዮች በአብላጫ ድምፅ ውስኖ የፌደሬሽን ምክር ቤትም እንዲያግዘው ያለመ ነው። ይህን የህገ 

መንግስት ትርጉም ጥያቄ በአብላጭ ድምፅ የተሸነፉ የምክር ቤት አባላት ቢያቀርቡት ኖሮ ከረቂቅ ግምገማ ዓላማ እና አለም 

አቀፍ ልምድ ጋር በተወሰነ ደረጃ ቅርርብ ይኖረው ነበር። እኔ እስከማውቀው ድረስ ፓርላማ በአብላጫ ድምፅ ወስኖ የህገ 

መንግስት ተርጋሚው አካል በትርጉም መልክ የረቂቅ ግምገማ ስልጣን አለኝ ብሎ የህገ መንግስት ትርጉም የሰጠ እስካሁን 

አላየሁም።6   

   

3.  የምርጫ ዘመናቸው ያበቃው ምክር ቤቶች እና የአስፈፃሚው አካል የስራ ዘመን ምን ይሆናል 

የሚለው የህግ ወይስ የፓለቲካ ጥያቄ?  

 

ምንም እንካን የህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ የረቂቅ ግምግማ ስልጣን እለኝ ቢል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ትርጉም 

የጠየቀበት ጥያቄ ህጋዊ መልስ ለመስጠት ያስቸግራል። ምክንያቱም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የጠየቀው የህገ መንግስት 

ትርጉም ጥያቄ ምንም እንካን የህግ ጥያቄ ቢኖረዉም (ይህን በቀጣዩ ክፍል አብራራለው) በዋነኝነት ግን የፖለቲካ ጥያቄ ነው። 

የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትም ሆነ የስራ አስፈፃሚው አካል የስራ ዘመን የሚጅምረውም ሆነ የሚያበቃው በዲሞክራሲዊ 

ምርጫ ነው። ምርጫ ደግሞ የዲሞክራሲዊ ፖለቲክ ዋናው መገለጫ ነው።  

 

የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የጠየቀው የህገ መንግስት ትርጉም ጥያቄ በሶስት መልኩ ሊፈታ ይችላል። አንደኛ የምክር ቤቶች 

እና የአስፈፃሚው አካል የስራ ዘመን እንዲራዘም በማደርግ፥ ሁለተኛ የምክር ቤቶች እና የአስፈፃሚው አካል የስራ ዘመን 

እንዳይራዘም በማድረግ፥ ሶስተኛ የምክር ቤቶች እና የአስፈፃሚው አካል የስራ ዘመንን አስመልክቶ የመንግስት አካላት 

(political branches) ፖለቲካዊ እርምጃ እንዲወስዱበት በማድረግ። 

 

 
4 See for example Article 60 of the Constitution of France and Artcile 93 of the Basic Law of Germany.  
5 Georg Vanberg, ‘Abstract Judicial Review, Legislative Bargaining, and Policy Compromise’ (2016) 10 

Journal of Theoretical Politics 3. 
6 A famous case where a court asserted judicial review power was Marbury v. Madison, 5 U.S.137 (1803). 

Even in this case, it was judicial review in a concrcrte case. After this case, the global experience is that 

consitutions give consitutioanal review power in concrete, abstract or both expressly in the text of the 

constiutions.      
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የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትን የስራ ዘመንን የሚወስኑት የህገ መንግስቱ አንቀፆች 54(1) እና 58(3) ናቸው። አንቀፅ 54(1) 

የምክር ቤቱ የስራ ዘመን አምስት ዓመት እንደሆነ አስቀምጣል። አንቀፅ 58(3) ደግሞ የምክር ቤቱ የስራ ዘመን ከማለቁ አንድ 

ወር በፊት አዲስ ምርጫ መካሄድ እንዳለበት ይደነግጋል። ህገ መንግስቱ በምክር ቤት የስራ ዘመን ላይ ግልፅ እና የማያሻማ 

በመሆኑ የምክር ቤቱን የስራ ዘመን ከዚህ ጋር ተያይዞም የአስፈፃሚው አካል የስራ ዘመንን ማራዘም አዲስ የህገ መንግስት 

አንቀፅ እንደ መፃፍ ሊቆጠር ይችላል። ይህ ደግሞ በህገ መንግስቱ አንቀፅ 8(1 & 3)፥ 9(3) እና 50(3) እንደተቀመጠው 

የኢትዮጵያ ህዝብ ስልጣን እንጅ የህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤም ሆነ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ስልጣን አይደለም። 

 

በሌላ መልኩ አሁን በአሰቸካይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ ስላለን ይህ ሁኔታ የምክር ቤቱን የስራ ዘመን ሊያራዝመው ይችላል የሚል 

ሃሳብ ሊነሳ ይችላል። ሆኖም ግን የህገ መንግስቱ አንቀፅ 93 የምክር ቤቱን ስልጣን የሚገድብ፥ ለአስፈፃሚው አካል ተጨማሪ 

ስልጣም የሚሰጥ እንጅ፥ የስልጣን ጊዜን የሚያራዝም ድንጋጌ አይደለም። የአሰቸካይ ጊዜ አዋጅ ዋና ዓላማ ተጨማሪ ስልጣንን 

ለአስፈፃሚው አካል መስጠት እንጅ የመንግስትን የስራ ዘመንን ማራዘም አይደለም።7 

 

የምክር ቤቱ እና የአስፈፃሚው አካል የስራ ዘመን በህገ መንግስት ትርጉም የማይራዘም ከሆነ ደግሞ በዚህ አሰቸጋሪ ሁኔታ 

አገር ያለ መንግስት መቅረታ ነው። ይህ ደግሞ ከፍተኛ አዳጋ በአገር እና በህዝብ ላይ መጣሉ ግልፅ ነው። ይህ ሁኔታ ወደ 

ሶስተኛው አማራጭ ይወስደናል። የአስፈፃሚው አካል የስራ ዘመንን አስመልክቶ የመንግስት አካላት ፖለቲካዊ እርምጃ 

እንዲወስዱበት ማድረግ ወደሚለው። 

 

እንዲህ ዓይነት አጣብቁኝ ውስጥ የሚከቱ ህገ መንግስታዊ ሁኔታዎች ሲፈጠሩ በህገ መንግስት ትርጋሜ መርህ የፖለቲካ ጥያቄ 

አስተምህሮ (political question doctrine) የሚባል ፍልስፍና አለ።8 የፖለቲካ ጥያቄ አስተምህሮ ዋና ፍልስፍናው የህገ 

መንግስት ተርጛሚ አካላት የሚያዩት የትርጉም ጥያቄ ከፍተኛ የሆነ ፖለቲካዊ ይዘት (politically charged) ካለው ጉድዩን 

ለሚመለከታቸው የፖለቲካ ተቃማት መተው አለባቸው የሚል ነው። ለዚህ ምክንያቱ ደግሞ የህገ መንግስት ተርጋሚ አካላትን 

ገለልተኛነት ለመጠበቅ እና ጉዳዩ በፖለቲካዊ ጭቅጭቅ እና ክርክር ቢፈታ ለህገ መንግስታዊ ስርዓቱ ይጠቅማል ከሚል ነው። 

ይህ መርህ የአሜሪካ ጠቅላይ ፍርድ ቤት የሚመራበት ነው። ምንም እንካን ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ጉዳዩን ለመተርጎም ስልጣን 

በኖሪውም የፖለቲካ ተቃማት ጉዳዩን ቢያዩት ችግሩን ለመፍታት እና ዲሞክራሲዊ ስርዓቱን ለመጠበቅ አስፈላጊ ነው ብሎ 

ስለሚያምን ነው።9 ስለሆነም የህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ የምርጫ ዘመናቸው ያበቃው ምክር ቤቶች እና የአስፈፃሚው አካል 

የስራ ዘመን ይራዘም አይራዘም ብሎ ውሳኔ ከምስጠት ይልቅ የፖለቲካ ጥያቄ አስትምምህሮን ተከትሎ ጉዳይን ለፖሊቲካ 

ተቃማት (political branches) ቢተወው ይበጃል የሚል እምነት አለኝ። 

 
7 See David Dyzenhaus, ‘States of Emergency’, in A Companion to Contemporary Political Philosophy (John 

Wiley & Sons, Ltd 2017). 
8 See John Harrison, ‘The Political Question Doctrines’ (2017) 67 American University Law Review 72. 
9 See for instance Oetjen v. Central Leather Co., 246 U.S. 297 (1918), Baker v. Carr, 369 U.S. 186 (1962), Nixon 

v. United States (91-740), 506 U.S. 224 (1993). A detail list of cases with some notes can be found here 

https://harvardlawreview.org/2016/12/political-questions-public-rights-and-sovereign-immunity/. 

 

 

https://harvardlawreview.org/2016/12/political-questions-public-rights-and-sovereign-immunity/
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4. የምርጫ ዘመናቸው ያበቃው ምክር ቤቶች እና የአስፈፃሚው አካል የስራ ዘመን ምን ይሆናል 

ለሚለው የህግ መልስ 

 

የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የጠየቀው የህገ መንግስት ትርጉም ጥያቄ ከፓለቲካዊ ጥያቄ ባለፈም የህግ ጥያቄ በውስጡ ይዛል። 

ህገ መግስቱ ምርጫ በተያዘለት ጊዜ በተለያዩ ምክንያቶች ማድረግ ባይቻል በምክር ቤቱ የስራ ዘመን ማብቃት እና በሚቀጥለው 

አዲስ ምርጫ መካከል አገር እንዴት ትተዳድር በሚለው ጉድይ ላይ ያስቀመጠው ነገር የለም። ከላይ እንዳየነውም የህዝብ 

ተወካዮች ምክር ቤት የህገ መንግስት ትርጉም የጠየቀባቸው አንቀፆች ማለትም 54(1)፥ 58(3) እና 93 ለጥያቄው ህጋዊ መልስ 

ለመስጠት ጉድለት ያለባቸው እንደሆነ አይተናል። ይህ ማለት ግን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለጠየቀው ጥያቄ ህገ 

መንግስታዊ መልስ የለም ማለት አይደለም። 

 

በእኔ እምነት አሁን የገጠመንን ህገ መንግስታዊ ክፍተት ለመሙላት ህገ መንግስቱ ራሱ መፍትሔ አስቀምጣል። በማወቅም 

ይሁን ባለማዋቅ ህገ መንግሰቱን የፃፉት ሰዎች ምርጫ በጊዜው ላይካሄድ ቢችል አገሪታ አዲስ ምርጫ እስኪካሄድ ድረስ 

እንዲህ ትተዳደር ብለው ያሰቀመጡት ድንጋጌ የለም። ይሁን እንጅ የህገ መንግስቱ አንቀፅ 104 እና 105 ለእንደዚህ ዓይነት እና 

ለሌች ሁኔታዎች ተብሎ ቀድሞ የተቀመጡ መፍትሔ ናቸው። አንቀፅ 104 እና 105 የህገ መንግስቱን የበላይነት የሚያረጋግጡ፥ 

ህገ መንግስቱን ከውቅቱ ጋር የሚዋጁ፥እና ወደ ፊት እንደ አገር እና ህዝብ የምንሄድበትን መንገድ የሚያመላክቱ ናቸው።በዚህ 

አስቸጋሪ ጊዜ ውስጥም ካለነበት ሁኔታ የሚያወጡን እነዚህ የህገ መንግስት ድንጋጌዎች ናቸው የሚል እምነት አለኝ።   

 

ስለዚህ የምርጫ ዘመናቸው ያበቃው ምክር ቤቶች እና የአስፈፃሚው አካል የስራ ዘመን ምን ይሆናል ለሚለው የህግ ጥያቄ 

መልሱ አንቀፅ 104 እና 105 ባስቀመጡት መሰረት ምርጫን ብቻ በተመለከተ (በተለይም የህገ መንግስቱን አንቀፅ 54(1) እና 

58(3)) ማሻሻያ ማድረግ ነው። ይህ ምርጫን ብቻ የተመለከተ ህገ መንግስታዊ ማሻሻያ የተለያዩ ሃሳብ ያላቸውን የፖለቲካ 

ሀይሎች፥ የማህበረስብ መሪዎች፥ የሲቪል ማህበራት እና ሌሎች የሚመለከታቸው አካላት አንቀፅ 104 ባስቀመጠው መሰረት 

እንደ ህዝብ ተሰትፎ በመቁጠር የህገ መንግስት ማሻሻያ ማስጀመር ይቻላል።  

 

ይህን ህገ መንግስታዊ አካሄድ መከተል አራት ጥቅሞች አሉት።10 አንደኛ የተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶች የሚያነሱትን የእንወያይ 

እና እንነጋገር ጥያቄ የሚፈታ ይሆናል። ሁለተኛ በዚህ መልኩ የመንግስትን ቅቡልነት እና ህጋዊነት ማስቀጠል ይቻላል። ሶስተኛ 

ህገ መንግስቱን ከሚገባው ባላይ አስፍቶ ተርጎሞ በግልፅ ከተፃፈው የህገ መንግስት ድንጋጌ ጋር (አንቀፅ 54(1) እና (58(3) 

ቅራኔ ፈጥሮ የህገ መንግስቱን የተፃፈ ህግ ወደ ሃላ ከመግፋት ይልቅ ግልፅ የሆነ የተለያዩ የፖለቲካ ሃይሎችን አወያይቶ በእንቅፅ 

105(2) መሰረት ማሻሻያ ማድረግ በጣም የተሻለ ነው። አራተኛ ይህ መንገድ የህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤም ሆነ የፌዴሬሽን 

ምክር ቤት ገለልተኛነቱን ጠብቆ ህገ መንግስታዊ ግዴታዉን እንዲወጣ ይስችለዋል።  

  

 
10 See also Richard Albert, Constitutional Amendments: Making, Breaking, and Changing Constitutions (Oxford 

University Press 2019) 1–11. 
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5. ምርጫው የእስቸካይ ጊዜ አዋጁ እንዲታውጅ ምክንያት የሆነው ክስተት ከተወገደ በሓላ በምን 

ያህል ጊዜ ውስጥ ሊከናወን ይገባል? 

 

ሌላው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያነሳው ጥያቄ “ምርጫውስ የእስቸካይ ጊዜ አዋጁ እንዲታውጅ ምክንያት የሆነው ክስተት 

ከተወገደ በሓላ በምን ያህል ጊዜ ውስጥ ሊከናወን ይገባል?” የሚል ነው። ይህ ጥያቄ ሁለት ይዘት አለው። አንደኛው የእስቸካይ 

ጊዜ አዋጁ እንዲታውጅ ምክንያት የሆነው ክስተት ስለመወገዱ የተመለከተ ሲሆን ሌላኛው ደግሞ ይህ ክስተት ከተወገደ በሓላ 

በምን ያህል ጊዜ ውስጥ ምርጫ ሊከናውን ይችላል የሚል ነው። እነዚህ ጥያቄዎች የህግ ጥያቄዎች ሳይሆኑ የ ሁኔታ (factual) 

ጥያቄዎች ናቸው።  

 

እስካሁን ባለው ሳይንሳዊ እውቀት መሰረት የኮቪድ 19 ወረርሽኝ መቼ እንደሚወገድ የታወቀ ነገር የለም። በምን ያህል ጊዜ 

ውስጥ ምርጫ ሊከናውን ይችላል የሚለውን የሚያውቀው ምርጫ የሚያዘጋጀው አካል ነው። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 

የህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤን በትርጉም መልክ የጠየቀው ጥያቄ የህገ መንግስት ጥያቄ ሳይሆን የመንግስት ፖሊስ እና እቅድ 

እንዲያወጣለት ይመስላል። በእነዚህ ሁለት ጉዳይች ላይ የህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤም ሆነ የፌደሬሽን ምክር ቤት ውሳኔ 

ለመሰጠት ከፖለቲካ ተቃማት የበለጠ (political branches) የሙያ ብቃት፥ የስራ ልምድ፥ እውቀት እና መረጃ የላቸውም። 

በእነዚህ ጉዳዮች ላይ የፓላቲካ ተቃማት ህጋዊ እርምጃ ሲውስዱ የህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤም ሆነ የፌደሬሽን ምክር 

ቤት ሚና የተወሰዱትን እርምጃዎች ከህገ መንግስቱ ጋር በመገምገም ውሳኔ መስጠት ነው።  

 

6. መደምደሚያ  

 

በአጠቃላይ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለ ህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ ያቀረበው የህገ መንግስት ትርጉም ጥያቄ በመሰረተ 

ሃሳብ ደረጃ ትርጉም የሚያስፈልገው ቢሆንም በሰነ ስርዓት፥በማየት ስልጣን (jurisdiction) እና ምክር ቤቱ ጥያቄ 

ከጠየቀባቸው ጉዳዮች ይዘት እና ፀባይ አንፃር ግልፅ የሆነ ህገ መንግስታዊ ትርጋሜ መስጠት አስቸጋረ ነው። በዚህም ምክንያት 

የሚከተሉትን የመደምደሚያ ሃሳቦች አቀርባለው። 

 

- የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ የላከው ጉዳይ የረቂቅ ህገ መንግስታዊ ትርጉም (abstract 

review) በመሆኑ እና ይህ ስልጣን በህገ መንግስቱ ያልተካተተ በመሆኑ የህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ በጉዳዩ 

ላይ ህገ መንግስታዊ ትርጋሜ ባይሰጥ ተመራጭ ይሆናል። ከላይ እንደተጠቀሰው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ሪቂቅ ህገ 

መንግስታኣዊ ግምገማ የማድረግ ጉዳይ አጨቃጫቂ በመሆኑ፥ ጉዳዩ በራሱ ከፍተኛ ፖለቲካዊ ይዘት ያለው 

በመሆኑ፥ እንዲሁም ከፌዴሬሽን ምክር ቤት አወቃቃር፥ ያለፈ ታሪክ እና የአሁን አቃም አንፃር ይህን ጉዳይ 

ለፖለቲካ ተቃማት (political branches) ቢተው የተሻለ ይሆናል። የፖለቲካ ታቃማት ለሚውስዱት እርምጃም 

ለህዝብ ተጠያቂነት ስላለባቸው ይህን ከፍተኛ ፖለቲካዊ አንድምታ ያለው ጥያቄ መመለስ ያለባቸው እነዚህ 

ተቃማት ናቸው። ቢዚህ ጉዳይ ላይ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔ ከሰጠ ሃላፊነቱን የሚውስደው ይህ የፌዴሬሽን 

ምክር ቤት ነው።   
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- የህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ረቂቅ ህገ መንግስታዊ ግምገማ ስላጣን አለው የሚል ከሆነ 

ጉዳዩን በሁለት መልኩ ቢያየው ጠቃሚ ነው ብየ አስባለው። የምርጫ ዘመናቸው ያበቃው ምክር ቤቶች እና 

የአስፈፃሚው አካል የስራ ዘመን ይራዘም ወይም አይራዘም ብሎ ከመወሰን ይልቅ የፖለቲካ ጥያቄ አስተምህሮን 

ተከትሎ (political question doctrine) ጉዳዩ በፖለቲካ ተቃማት እልባት እንዲያግኝ ቢያመላክት እና ይህ ደግሞ 

ህገ መንግስታዊ መሰረት እንዲኖረው በአንቀፅ 104 እና 105(2) በተቀመጠው መልኩ ኢንዲሄድ አቅጣጫ ቢሰጥ 

አሁን ካለነበት ነባራዊ የፖለቲካ ሁኔታ አንፃር ተመራጭ ነው የሚል እምነት አለኝ። ይህን አካሄድ ከመረጠም 

የፌዴሬሽን ምክር ቤት ገለልተኛነቱን ከማሳየት ባለይ ለተፃፈው ህገ መንግስት ያለውን ክብር እና እምነት የሚያሳይ 

ነው።   

 

- ምርጫው የአስቸካይ ጊዜ አዋጁ እንዲታውጅ ምክንያት የሆነው ክስተት ከተወገደ በሓላ በምን ያህል ጊዜ ውስጥ 

ሊከናወን ይገባል የሚለው ጥያቄ የህገ መንግስት ጥያቄ ባለመሆኑ እና የህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤም ሆነ 

የፌዴሬሽን ምክር ቤት የሙያ ብቃት፥ የስራ ልምድ፥ እውቀት እና መረጃ ይህን ጥያቄ ለመመለስ ስለማያስችል፥ 

ይህን ጉዳይ ለመመለስ እውቀቱ እና አቅሙ ላላቸው የፖለቲካ ተቃማት (political branches) ቢተወው የተሻለ 

ነው።   

   

በመጨረሻም ይህ አስተያየት ከሙያዊ ልምድ እና ከትምህርት ዝግጅነት በተጨማሪ ስለ አገር እና ህዝብ የአሁን ሁኔታ እና 

የወደፊት እጣ ፈንታ በቅን ልቦና ከማሰብ ጭምር የተዘጋጀ መሆኑን ለተከበሩ የህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ አባላት መግለፅ 

እፈልጋለሁ። 

 

ይህን እድል ስላገኝው በድጋሜ አመሰግናለሁ! 

  


