
1. መግቢያ 

ሀገ መንግስትን ጨምሮ ማንኛውም ህግ እንደ ሁኔታውና አስፈላጊቱ ሊተረጎም እንደሚችል ይታመናል፡፡ 

ይሁን እንጂ ሲተረጎም ግምት ውስጥ መግባት የሚኖርባቸው ሁኔታዎች ተብለው የሚታወቁት የህግ 

አውጭው/ህገ መንግስት አርቃቂውና አጽዳቂው ሀሳብ፣ የቃሉ ወይም የሀሳቡ ትርጉም፣ በህጎች መካከል 

የሚኖር ግጭት/ተቃርኖ እና የእርስ በርስ አለመጣጣም የሚሉት በዋናነት ይጠቀሳሉ፡፡ ህገ መንግስትን 

ለመተርጎም ደግሞ የህገ መንግስቱ ይዘትና መዋቅር፣ የህገ መንግስቱ አጽዳቂዎች ፍላጎትና ሀሳብ፣ ቀደም ሲል 

የነበረ ተመሳሳይ ውሳኔ፣ የትርጉም ስራው ሊያስከትለው የሚችለው ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ምጣኔ ሀብታዊ 

ውጤት እና የተፈጥሮ ህግ የሚሉት ሁኔታዎችም በምንጭነት ሊያገለግሉ ይችላሉ፡፡  

ህገ መንግስትን ጨምሮ ማንኛውም ህግ በሚተረጎምበት ጊዜ ይዘቱን፣ የህግ አውጭውን ፍላጎት፣ በተግባር 

የገጠመን ችግር ለመፍታትና የተፈጥሮ ህግ የሆኑትን የሞራል መርሆዎችን ታሳቢ ማድረግም የተለመደ ነገር 

ነው፡፡ ህገ መንግስት መንግስት ሁሉንም መሳሪዎች ተጠቅሞ ህዝብን ሊጨቁን ይችላል የሚል መነሻ ይዞ 

አይደለም የሚዘጋጀው፣ ይልቁንም በህዝብና በመንግስት መካከል ሊኖር ስለሚገባው ግንኙነት፣ የዜጎች 

መብቶችና ግዴታዎች በግልጽ ለማስቀመጥና የመንግስትን ስልጣን ለመገደብ በማሰብ ሲሆን ወደፊት ሊኖሩ 

ስለሚችሉ ሁሉንም ሁኔታዎች በማካተት ክፍተት እንዳይኖር አድርጎ ሊዘጋጅ አይችልም፡፡  

ስለሆነም በህገ መንግስት ውስጥ ክፍተት ሊፈጠር የመቻሉ ጉዳይ አጠራጣሪ አይሆንም፣ ይህንን ክፍተት ህገ 

መንግስቱን በማሻሻል መሙላት የሚቻል ቢሆንም ህገ መንግስቱን ማሻሻል የማይቻል ሆኖ በሚገኝበት ጊዜ 

ደግሞ የህገ መንግስት ተርጓሚው አካል ክፍተቱን በትርጉም ሊሞላው እንደሚችል ይገመታል፡፡ ለምን ቢባል 

በአንድ በኩል በአሁኑ ወቅት የህገ መንግስት አርቃቂዎችና አጽዳቂዎችን ትክክለኛ ፍላጎትና ሀሳብ ለማወቅ 

የሚያስቸግር በመሆኑና አንዳንዴም የተለያየ ሆኖ ሊገኝ ስለሚችል ስለሚችል ትክክለኛውን የህግ 

አውጭዎቹን/አጽዳቂዎችን ሀሳብ ለማወቅ የሚያስቸግርበት ሁኔታ ያጋጥማል፡፡  

በዛ ላይ በተያዘው ጉዳይ ላይ ምንም ነገር የማይል ወይም ያልተሟላ ቃለ ጉባኤ ሲኖር የአጽዳቂዎችን ሀሳብ 

ለማወቅ ማስቸገሩ አይቀርም፡፡ እናም ግልጽ ባልሆነ የህገ መንግስት አርቃቂዎችና አጽዳቂዎች ሀሳብ ላይ ብቻ 

ከመመስረት ይልቅ የህዝብን እና የሀገርን ወቅታዊ ሁኔታ ታሳቢ ያደረገና ችግር ፈቺ የሆነ አዎንታዊ 

የአተረጓጎም ስልትን (Positive interpretation) መከተሉ ተመራጭ ይሆናል የሚል እምነት አለ፡፡ ቀጥለን 

በዝርዝር እንደምንመለከተው አሁን ለያዝነው ህገ መንግስታዊ ጉዳይ የተሻለ አማራጭ ሆኖ ሊቀርብ 



የሚችለውም በተግባር ላይ የተመሰረተና በተጨባጭ የገጠሙ ችግሮችን ሊፈታ የሚችለውን የትርጉም ስራ 

(Pragmatic Interpretation) ተግባራዊ ማድረግ መፍትሄ ሊሆን ይችላል፡፡  

2. ለቀረቡት ጥቄዎች ምላሽ የሚሆን ሞያዊ አስተያየት 

ለህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤው የቀረበው ጥያቄ “…. የቅመ ምርጫ ዝግጅቶችና ምርጫ በሚደረግበት ወቅት 

የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለማወጅ የሚያስገድድ ሁኔታ ቢከሰት፣ በዚህም የተነሳ ምርጫ ማድረግ የማይቻል 

ቢሆን የምርጫ ዘመናቸው ያበቃው ም/ቤቶች እና የአስፈጻሚው አካል የስራ ዘመን ምን ይሆናል? 

ምርጫውስ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እንዲታወጅ ምክንያት የሆነው ክስተት ከተወገደ በኋላ በምን ያህል ጊዜ 

ውስጥ ሊከናወን ይገባል? የሚል ሲሆን መልስ ይሆናል ብየ የማምነው ደግሞ የሚከተለውን ይመስላል፡፡ 

በእኔ እምነት የቀረበው የሕገ መንግስት ትርጉም ጥያቄ ተገቢና ወቅታዊ ሲሆን የህገ መንግስት ትርጉም 

በመስጠት የተፈጠረውን ተጨባጭ ችግር ለማቃለል ሁለገብ ጥረት ማድረግን ይጠይቃል፡፡ ይህን ስል ከህገ 

መንግስት ትርጉም ውጭ ሌላ አማራጭ አልነበረም፣ የለምም ከሚል ሀሳብ በመነሳት አይደለም፣ በህገ 

መንግስት ላይ ክፍተት ወይም ችግር ሲያጋጥም ብቸኛው መፍትሄ ትርጉም መስጠት ነው ከሚል 

መደምደሚያ በመነሳትም አይደለም፣ ምክንያቱም በህገ መንግስት ውስጥ የሚፈጠር ክፍተትን ህገ 

መንግስቱን በማሻሻልም መሙላት የተለመደና በህገ መንግስቱም በግልጽ ተመልክቶ ያለ ጉዳይ ነውና፡፡  

ሆኖም የኮሮና ወረርሽኝ መከሰቱን ተከትሎ የታወጀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅና የወረርሽኙ ባህሪ ሰዎች በአንድ 

ላይ እንዳይሰባሰቡ፣ እንቅስቃሴዎች እንዲገደቡና ማህበራዊ ርቀትን መጠበቅ የግድ ተግባራዊ እንዲሆን 

የሚያስገድድ በመሆኑ ነው ምርጫው በተቀመጠለት ጊዜ እንዳይካሄድ ምክንያት የሆነው፡፡ እናም የህገ 

መንግስት ማሻሻል ስራም ከምርጫ ዝግጅትና አፈጻጸም ጋር የተቀራረበ ሁኔታን ስለሚፈልግ ችግሩን ህገ 

መንግስትን በማሻሻል መፍታት አይቻልምና የትርጉም አማራጭን ተግባራዊ በማድረግ ችግሩን መፍታት 

በዚህ ወቅት ዋነኛው ህገ መንግስታዊ ድጋፍ ያለው መፍትሄ ተደርጎ መታየት ይችላልና ነው፡፡ በሌላ አባባል 

የህገ መንግስቱ አንቀጽ 104 ህገ መንግስትን ለማሻሻል የሚመነጭ ሀሳብ በየደረጃው በሚገኙ ህግ አውጭ 

አካላት (በዋነኛነት በፌዴራልና በክልል ም/ቤቶች) ከተደገፈ በኋላ ለመላው ህዝብ ለውይይትና ለውሳኔ 

መቅረብ እንዳለበት ይደነግጋል፡፡ ይህም ሁኔታ ከላይ በተገለጸው ምክንያት በአሁኑ ወቅት ተግባራዊ ለማድረግ 

የሚያስችል ሁኔታ የለም፡፡ ስለሆነም በመጀመሪያ ግምት ውስጥ መግባት ያለበት ጉዳይ በህገ መንግስቱ 

አንቀጽ 93 መሰረት የአስቸኳይ ጊዜ የሚታወጀው የተፈጠረው ሁኔታ በመደበኛው የህግ ማስፈጸምም ሆነ 



ህግ በማስከበር ሒደት ማስተካከል ወይም ማስቆም አሊያም ሙሉ በሙሉ መቆጣጠር የማይቻል ስለሚሆን 

ነው፡፡ የዚህ አይነት ሁኔታ ሲፈጠር የሚታወጀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅና እሱን ተከትሎ በሚወጣ ደንብ 

አማካኝነት አብዛኛዎቹን የህገ መንግስት ድንጋጌዎች እንዲታገዱ ወይም ስራ ላይ እንዳይውሉ የሚያደርግበት 

ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል፡፡  

አሁን ላይ በሀገራችን የታወጀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የምርጫ ዝግጅትም ሆነ ምርጫ የሚጠይቃቸውን 

እንቅስቃሴዎች ሙሉ ለሙሉ አስቁሟል፣ በዚህም ሳቢያ ህገ መንግስታዊ የሆነው የዜጎች የመምረጥና 

የመመረጥ መብት እንዲገደብ ተደርጓል፡፡ የህገ መንግስቱ አንቀጽ 38 ላይ በዝርዝር የተቀመጡት የዜጎች 

የመምረጥና የመመረጥ መብት በተገደበበት ሁኔታ ምርጫ ማካሄድ እንደማይቻል የታወቀ ጉዳይ ነው፣ 

ምርጫ መካሄድ ካልቻለ ደግሞ በህገ መንግስቱ አንጽ 54 (1) እና አንቀጽ 58 (3) ላይ የህዝብ ተወካዮች 

ም/ቤት አባላቱም ሆኑ ም/ቤቱ በየአምስት አመቱ ቀጥተኛ፣ ነጻና ፍትሀዊ በሆነ አኳኋን በህዝብ ይመረጣሉ 

የሚለው ሀሳብ ተግባራዊ መሆን አይችልም ማለት ነው፡፡  

በሌላ አነጋገር ወረርሽኙን ለመከላከል ሲባል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በመታወጁ ምክንያት በዚህ አመት 

መጨረሻ ላይ ሊካሄድ ታስቦ የነበረው ጠቅላላ ምርጫ መካሄድ አልቻለም፡፡ ይህም መንግስት በህገ መንግስቱ 

አንቀጽ 93 (4) መሰረት ከአንቀጽ 1፣ 18፣ 25 እና 39 (1 እና 2) በስተቀር ሌሎቹን ድንጋጌዎች ለጊዜው እንዳይሰሩ 

ማድረግ ስለሚችል፣ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ምክንያት እንዳይሰሩ የታገዱ ድንጋጌዎችን ጠቅሶ አምስት አመት 

ስለሞላ ምርጫ መካሄድ አለበት አለበለዚያ ግን ቀውስ ይፈጠራል ብሎ መከራከር ህጋዊ መፍትሄዎችን 

ከማፈላለግ ይልቅ ፖለቲካዊ ወደሆነው መፍትሄ ማዘንበልን ያመለክት ካልሆነ በስተቀር ብዙም የሚያስከድ 

ነው ብየ አላምንም፡፡  

ይህም ማለት ከአንቀጽ 54 (1) እና 58 (3) ድንጋጌዎች የምንረዳው ነገር በየአምስት አመቱ ምርጫ ይካሄዳል 

ሲባል በመደበኛ ሁኔታ፣ በተረጋጋ ሀገርና የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለማሳወጅ የሚያስገድድ ክስተት 

ባልተፈጠረበት ወቅት የሚካሄድ ምርጫን እንጂ ህዝብ መሰብሰብ እንዳይችል በታገደበት፣ ማህበራዊ ርቀትን 

ጠብቆ መንቀሳቀስ የግድ በሆነበትና ንክኪ ማድረግን የሚከለክል አስገዳጅ መመሪ በተሰጠበት ሁኔታም 

ምርጫ ማካሄድ አይቻልም፡፡ ምርጫ ተካሂዶ በህዝብ የሚመረጠው መንግስት ስልጣን መረከብ የማይችል 

ከሆነ ደግሞ ስልጣን ላይ ያለው መንግስት (ም/ቤቶቹም ሆኑ አስፈጻሚው አካል) የተከሰተው ችግር 

በአስተማማኝ ሁኔታ እስኪወገድ ድረስ በስራ ላይ እንዲቆዩ የሚገደዱበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው፡፡ የዚህ 



አይነት ሁኔታ ሲፈጠር ደግሞ ተግባራዊ ምላሽ ሊሰጥ የሚችል ችግር ፈቺ የአተረጓጎም ስልትን መከተል የግድ 

ይሆናል፣ ምክንያቱም የዚህ አይነት የአተረጓጎም ስልት የትርጉም ስራው ሊያመጣ የሚችለውን አጠቃላይ 

ውጤትና ሊያስከትል የሚችለውን አሉታዊ ሁኔታ ሊቀንስ በሚችል መልኩ የመሆን እድሉ ሰፊ ይሆናልና ነው፡፡  

በሌላ አነጋገር የህግ ትርጉም ማለት በህገ መንግስትም ይሁን በሌሎች ህጎች ቀደም ባለው ጊዜ የተቀመጠውን 

ሀሳብ አሁን ካለው ሁኔታ ጋር በማጣጣም ተጨባጭ ችግርን ለመፍታት ሲባል ህይወት እንዲኖረው አድርጎ 

የመስራትና ህገ መንግስታዊ ስርአቱን የማስቀጠል ጥበብ ነው ተብሎ ይታመናል፡፡ ይህም ማለት የህግ 

ትርጉም ማለት በህገ መንግስትም ይሁን በሌሎች ህጎች ቀደም ባለው ጊዜ የተቀመጠውን ሀሳብ አሁን ካለው 

ሁኔታ ጋር በማጣጣም ችግርን ለመፍታት ሲባል የሚወሰድ እርምጃ ነው፡፡ ይህም ሆኖ ምርጫው እንዲራዘም 

ምክንያት የሆነው ክስተት ሲጠፋ ወይም በእጅጉ ቀንሶ የሰዎች እንቅስቃሴ ሲፈቀድ በተወሰነ የጊዜ ገደብ 

ተቀምጦለት ምርጫ መካሄድ እንዳለበት ይታመናል፡፡  

በዚህም መሰረት ወረርሽኙ የሚያስከትለውን ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊና ምጣኔ ሀብታዊ ቀውስ ብሎም ሞራላዊ 

ሁኔታ ለማስተካከል የሚያስችል ጊዜ መስጠትን ታሳቢ በማድረግ ችግሩ በተወገደ ከስድስት ወር ባላነሰ 

ከአንድ አመት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ጠቅላላ ምርጫ ተካሂዶ በህዝብ የተመረጠ መንግስት ስልጣኑን መረከብ 

ይኖርበታል የሚል አቅጣጫ ቢቀመጥ የገጠመንን ወቅታዊ ፈተና ማሻገር ያስችላል፡፡ በዚህ ረገድ የሌሎች 

አገሮችን ተሞክሮ መመልከቱ ጠቃሚ መስሎ ታይቶኛል፣ በእርግጥ እነዚህ አገሮች የችግሩን ሁኔታ 

አስቀድመው በመተንበይ ጭምር ነው በህገ መንግስቶቻቸው ውስጥ የጊዜ ገደብ ለማስቀመጥ የሞከሩት፡፡  

በመጀመሪያ የህንድን እንመልከት፣ የህንድ ህገ መንግስት በአንቀጽ 83 ላይ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በስራ ላይ 

በሚቆይበት ጊዜ ፓርላማው በሚያወጣው ህግ የስልጣን ዘመኑ ከአንድ አመት ላልበለጠ ጊዜ ሊራዘም 

ይችላል፣ ሆኖም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከተነሳ በኋላ በምንም መልኩ ከስድስት ወር በላይ ሊራዘም አይችልም 

ይላል፡፡ የባንግላዲሽ ህገ መንግስትም በአንቀጽ 72 ላይ ከሞላ ጎደል ከህንድ ጋር በሚመሳሰል አቀራረብ 

በጦርነት ጊዜ ለአንድ አመት ብሎም ከስድስት ወር ላልበለጠ ተጨማሪ ጊዜ ሊራዘም እንደሚችል በግልጽ 

አስቀምጧል፡፡ አፍሪካዊቷ ካሜሩን ያስቀመጠችውን የጊዜ ገደብ ስንመለከት ደግሞ በህገ መንግስቷ አንቀጽ 

15 (4) ላይ የከፋ ቀውስ በሚያጋጥምበት ወቅት ወይም ሁኔታው የግድ በሚልበት ጊዜ የሪፐብሉኩ 

ፕሬዚዳንት ከህገ መንግስት ም/ቤት ፕሬዚዳንት፣ ከህግ መምሪያውና ህግ መወሰኛው ም/ቤቶች ጋር 

በመምከር የህግ መምሪያው ም/ቤት ህግ በማውጣት የስልጣን ዘመኑን እንዲያራዝምለት ይጠይቃል፡፡ በዚህ 



ጊዜ የተራዘመው የስራ ጊዜ ባለቀ ከ40 ቀናት ባላነሰ ከ120 ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ አዲሱ የም/ቤት ምርጫ 

መካሄድ አለበት፣ ይላል፡፡    

የኢስቶኒያ ህገ መንግስት በአንቀጽ በ131 ላይ ያስቀመጠውን ሀሳብ ስንመለከት ቀጥሎ ያለውን ሀሳብ አስፍሮ 

እናገኘዋለን፣ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሁኔታ ወይም በጦርነት ወቅት ፓርላማው፣ የሪፐብሊኩ ፕሬዚዳንት እና 

የአካባቢ አስተዳደር ም/ቤቶች ሊመረጡም ሆነ የስልጣን ጊዜያቸው ሊያበቃ አይችልም፡፡ ሆኖም የአስቸኳይ 

ጊዜ ሁኔታው ወይም ጦርነቱ ባበቃ በሶስት ወር ጊዜ ውስጥ ምርጫዎች መካሄድ አለባቸው፡፡ የሚል ድንጋጌ 

አስቀምጧል፡፡ 

ሲጠቃለል የኢፌዴሪ ህገ መንግስት አርቃቂዎችም ሆኑ አጽዳቂዎቹ የዚህ አይነት ችግር ሊያጋጥም እንደሚችል 

አስቀድመው መተንበይ ባለመቻላቸው ምክንያት የተፈጠረውን ህገ መንግስታዊ ክፍተት ለመሙላት ህገ 

መንግስቱን ማሻሻል አንደኛውና ምናልባትም በጣም የተሻለው አማራጭ የነበረ ቢሆንም ይህንን ማድረግ 

በማይቻልበት ሁኔታ የህገ መንግስት ትርጉም በመስጠት ችግሩ ከተወገደ በኋላ በሚኖረው የአንድ አመት ጊዜ 

ውስጥ ምርጫ ማካሄድ እንዳለበት በሚያመላክት መልኩ ቢተረጎም የተሻለ ይሆናል፡፡  

ይህንን ለማድረግ ደግሞ በህገ መንግስቱ አንቀጽ 83 እና 84 ላይ ይህንን ሀላፊት የተሰጠው እንደ ቅደም 

ተከተሉ ለፌዴሬሽን ም/ቤትና ለህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤው መሆኑ ይታወቃል፡፡ ስለሆነም አሁን 

የተፈጠረውን ህገ መንግስታዊ ክፍተት በተለይም አንቀጽ 54 (1) እና አንቀጽ 58 (3)ን ከአንቀጽ 93 ጋር 

አጣጥሞ በመተርጎም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በታወጀበት ሁኔታ ምርጫ ማካሄድ እንደማይቻልና በዚህ ወቅት 

ቀደም ሲል በህዝብ ተመርጦ ስልጣን ላይ የሚገኘው መንግስት በስራው ላይ እንዲቆይና ችግሩ ሲወገድ 

በተወሰ ጊዜ ውስጥ ምርጫ እንዲካሄድ በሚያደርግ መልኩ መወሰን የተሻለው አማራጭ እንደሚሆን 

ይታመናል፡፡  

ሲሳይ መንግስቴ አዲሱ (ዶ/ር) አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ       


