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የኢ.ፌ.ዴ.ሪ. የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት
በአገራችን በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት 6ኛውን ጠቅላላ 

አገራዊ ምርጫ አስመልክቶ ለሕገ መንግሥት ጉዳዮች 
አጣሪ ጉባዔ ባቀረበው የሕገ መንግሥት ትርጉም ጥያቄ 

ላይ የተሰጠ የውሳኔ ሃሳብ
መዝገብ ቁጥር 5216/2012
ግንቦት 19 ቀን 2012 ዓ.ም

በጉባዔው ስብሰባ ላይ የተገኙ አባላት፣
1. ክብርት ወ/ሮ መዓዛ አሸናፊ   የጉባዔው ሰብሳቢ
2. ክቡር አቶ ሰለሞን አረዳ      የጉባዔው ም/ሰብሳቢ
3. ክቡር ዶ/ር ፋሲል ናሆም       አባል
4. የተከበሩ ዶ/ር ቀነዓ ያደታ       አባል
5. የተከበሩ አቶ ብርሃን ኃይሉ     አባል
6. የተከበሩ አቶ መለሰ ዓለሙ      አባል
7. ክብርት ወ/ሮ ኡባህ መሐመድ   አባል
8. ክብርት ወ/ሮ ደስታ ገብሩ       አባል
9. ክቡር አቶ ክፍለጽዮን ማሞ     አባል
10. ክቡር አቶ ሚሊዮን አሰፋ      አባል

የሕገ መንግሥት ትርጉም ጥያቄ አቅራቢ፡- 
የኢ.ፌ.ዴ.ሪ. የሕዝብ ተወካዮች ም/ቤት
አድራሻ፡- አዲስ አበባ
የኢ.ፌ.ዴ.ሪ. የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ የቀረበለትን 
የሕገ መንግሥት ትርጉም ጥያቄ መርምሮ የሚከተለውን የውሳኔ 
ሃሳብ አቅርቧል፡፡
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የውሳኔ ሃሳብ ዋና ዋና ነጥቦች
በሕገ መንግሥታዊ ስርዓት የሚተዳደሩ ሃገሮች በየጊዜው 
የሕገ መንግሥት ትርጉም ጥያቄ ሊቀርብ እንደሚችል ቅድመ-
ግምት በመውሰድ እንዲህ ያለውን ጥያቄ ለማስተናገድ የተለያዩ 
ስርዓቶችን ዘርግተዋል፡፡ የሕገ መንግሥት ትርጉም አስፈላጊ 
የሆነው ሕገ መንግሥት በየጊዜው እንደነገሩ ሁኔታ በማሻሻያ፣ 
በትርጉም ወይንም በተግባር አፈፃፀም ሂደት እየዳበረ የሚሄድ፣ 
የአንድ ሀገር መንግሥት መስራች ሰነድ በመሆኑ ነው፡፡ 

ሕገ መንግሥት አንድ ማኅበረሰብ ሊተዳደርባቸው የሚፈልጋቸውን 
የፖለቲካ ስርዓት፣ የመንግሥት እና የሕዝብ ግንኙነት፣ 
የመንግሥት አወቃቀር፣ የመንግሥት የስልጣን ማግኛ መንገዶች፣ 
የሶስቱን የመንግሥት አካላት የመንግሥት የስልጣን ክፍፍል፤ 
እንደ ኢትዮጵያ  የፌዴራል አወቃቀር በሚከተሉ ሃገሮች ደግሞ 
የፌዴራል እና የክልል የስልጣን ክፍፍል፣ የመንግሥት የስልጣን 
ገደቦች፣ የግለሰብ እና የቡድን መብቶች እና ነፃነቶች፣ በመብቶቹም 
ላይ  ገደቦችን የሚደነግግ ነው፡፡

በአጠቃላይ ሕገ መንግሥት የአንድን ሀገር የፖለቲካ፣ ማኅበራዊ 
እና ኢኮኖሚያዊ መስተጋብሮችን የሚያዋቅር ነው፡፡ ስለዚህ 
እነዚህን ጉዳዮች የሚመለከቱ በአንድ ሃገረ-መንግሥት ለሚነሱ 
ሕገ መንግሥታዊ ጥያቄዎች በሕገ መንግሥቱ መልስ ማግኘት 
ይቻላል ብሎ መነሳት ተገቢ ይሆናል፡፡

በሃገራችን የሕገ መንግሥት ትርጉም ጉዳዮችን ማስተናገድ 
ያለባቸውን አካላት ሕገ መንግሥቱ ደንግጓል፡፡ እነዚህም የሕገ 
መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ በሕገ መንግሥታዊ ጉዳዮች ላይ 
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የውሳኔ ሃሳብ እንዲያቀርብ በአንቀጽ 84(1)፣ የፌዴሬሽን ምክር 
ቤት ደግሞ በውሳኔ ሃሳቡ ላይ የመጨረሻ ውሳኔ እንዲሰጥበት 
በአንቀጽ 84(3)(ለ) የተቀመጠ ነው፡፡ የሕገ መንግሥት ጉዳዮች 
አጣሪ ጉባዔ የቀረበለትን አንድ የሕገ መንግሥት ትርጉም ጉዳይ 
ከመረመረ በኋላ የሕገ መንግሥት ትርጉም የሚሻው አይደለም 
የሚል አቋም ከያዘ ጉዳዩን ሊዘጋው ይችላል፡፡ ያም ቢሆን 
በውሳኔው ቅር የተሰኘው አመልካች ጉዳዩን ለፌዴሬሽን ምክር 
ቤት በይግባኝ መልክ ሊያቀርብ ይችላል፡፡

ባለፉት 25 ዓመታት ለሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔው 
በሺዎች የሚቆጠሩ ጉዳዮች ሲቀርቡለት የቆየ ቢሆንም አብዛኛዎቹ 
ጉዳዮች ሕገ መንግሥታዊ ይዘት የሌላቸው ጉዳዮች ሲሆኑ፣ 
በተወሰኑ በተለይም በቡድን መብቶች ላይ ባተኮሩ ጉዳዮች የውሳኔ 
ሃሳብ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ሲያቀርብ ቆይቷል።

አሁን ለሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔው የቀረበው 
ጥያቄ በሃገራችን ምርጫ በሚደረግበት የጊዜ ማዕቀፍ ውስጥ 
በኮቪድ 19 መከሰትና ወረርሽኙን ለመከላከል፣ ለመቆጣጠርና 
የሚያስከትለውን ጉዳት ለመቀነስ ሃገሪቱ የአስቸኳይ ጊዜ 
አዋጅ ለማወጅ የተገደደችበት ጊዜ ሲሆን ስልጣን ላይ ያሉት 
የመንግሥት አካላት ሚና እና ኃላፊነት በቀጣይነት ምን ይሆናል 
ምርጫውስ መቼ መካሄድ ይኖርበታል የሚሉትን ጥያቄዎች ሕገ 
መንግሥቱ በግልጽ ባለመደንገጉ ምክንያት ነው፡፡ 

እንዲህ ያለውን ሁኔታ በተመለከተ የበርካታ ሃገራት ሕገ 
መንግሥታት (ካናዳ፣ ሕንድ፣ ወዘተ) ግልጽ ድንጋጌዎችን 
በማስፈር ስልጣን ላይ ያሉት ሕግ አውጭ እና አስፈፃሚ አካላት 
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ስራቸውን እንዲቀጥሉ ተደርጎ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ምክንያት 
የሆነው ክስተት ከተወገደ በኋላ በተወሰኑ ጊዜያት ውስጥ ምርጫ 
እንዲከናወን  የስልጣን ጊዜውም ከምርጫ በኋላ እንደሚያበቃ 
ደንግገዋል፡፡ የኢ.ፌ.ዴ.ሪ. ሕገ መንግሥት እንዲህ ዓይነት 
ግልጽ ድንጋጌ ቢኖረው አሁን የቀረበው የሕገ መንግሥት ጥያቄ 
የሚቀርብበት ምክንያት አይኖርም ነበር፡፡

አሁን ላጋጠመው ችግር ሕገ መንግሥታዊ መፍትሄ እናገኛለን 
በማለት በሕግ የበላይነት ማዕቀፍ ውስጥ ጥያቄው ቀርቦ 
መስተናገዱ እንዲሁም ከጉዳዩ ግዝፈትም አኳያ ሲታይ የቀረበው 
የትርጉም ጥያቄ ሕገ መንግሥታዊ ስርዓትን ለማዳበር ፈር ቀዳጅ 
እርምጃ ይሆናል የሚል ዕምነት አለን፡፡ የጉዳዩ ፈር ቀዳጅነት 
ሁኔታው ከጉዳዩ አንድምታ አንፃር ብቻ ሳይሆን የሕገ መንግሥት 
ትርጉም ተግባራት ሕገ መንግሥታዊ ስርዓት ለመገንባት ያላቸው 
ጠቀሜታ ላይ ጉባዔው ሙሉ ግንዛቤ ስላለው ነው፡፡ ፍፁም የሆነ 
የሕገ መንግሥት የአተረጓጎም ስርዓት አለ ባይባልም እንኳን 
ጉባዔው አሁን የተከተለው አተረጓጎም ስርዓት ጉባዔው ለወደፊቱ 
የሚከተለው የሕገ መንግሥት አተረጓጎም መርሆዎችን አመላካች 
እንደሆነ ለማሳየት ጥረት ተደርጓል፡፡

ከሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመጣው ጥያቄ በአጭሩ ሲገለጽ 
የሚከተሉት ሁለት ይዘቶች አሉት፡-
ሀ) አንደኛው በኮቪድ 19 ወረርሽኝ ምክንያት ምርጫ ማካሄድ 
ስላልተቻለ ሕገ መንግሥቱ ደግሞ የዋና ዋና የመንግሥት 
ስልጣን አካላት (ሕግ አውጭ እና ሕግ አስፈፃሚ) በየአምስት 
አመት በሚደረግ ሃገር አቀፍ ጠቅላላ ምርጫ መሰረት በሚደረግ 
የስልጣን ርክክብ ላይ የሚመሰረት በመሆኑ፣ አሁን አገሪቱን 



5የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ ግንቦት 2012

በመምራት ላይ የሚገኙት የመንግሥት አካላት የስልጣን ዘመን 
ላይ ሁኔታው ምን አንድምታ አለው የሚል ነው፡፡
ለ) በምክር ቤቱ የቀረበው ሁለተኛው ጥያቄ የኮቪድ 19 ወረርሽኝ 
ለሕዝብ ጤና ስጋት መሆን ካቆመበት ጊዜ ጀምሮ ምርጫው 
መከናወን ያለበት በስንት ጊዜ ውስጥ ነው የሚል ነው፡፡
ምክር ቤቱ እነዚህን ጥያቄዎች ያነሳው በሕገ መንግሥቱ 
አንቀጽ 54(1)፣ 58(3) እና 93 ላይ በመመስረት ሲሆን ምክር 
ቤቱ ጥያቄዎቹን ለሕገ መንግሥት ትርጉም ለአጣሪ ጉባዔው 
ያቀረበው ጥያቄዎቹን ለመመለስ በሕገ መንግሥቱ ግልጽ ድንጋጌ 
አለመኖሩን በመግለጽ ነው፡፡

የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔው ጉዳዩን መመርመር 
ከመጀመሩ አስቀድሞ ጉዳዩን ተቀብሎ የማየት ስልጣን አለው 
ወይንስ የለውም የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤትስ እንዲህ 
ያለውን ጉዳይ ወደ ጉባዔው እንዲልክ ስርዓቱ ይፈቅዳል ወይንስ 
አይፈቅድም የሚሉ ሁለት ጥያቄዎችን በመመርመር ነው፡፡ 
በሁለቱም ጥያቄዎች ላይ ጉባዔው በዚህ የውሳኔ ሃሳብ ሀተታ 
በተገለፁት ምክንያቶች አዎንታዊ መልስ በመስጠት ብይን ከሰጠ 
በኋላ ጉዳዩን መርምሯል።

የብይኑ ዋና ይዘትም ጉባዔው በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 84(1) 
መሠረት ጉዳዩን የመቀበል እና የመመርመር ስልጣን አለው 
የሚል ነው፡፡ በተጨማሪም ጉባዔው ሕገ መንግሥቱን መሠረት 
በማድረግ የፍርድ ቤት ክርክርን አስታከው የሚመጡ ሕገ 
መንግሥታዊ ጉዳዮችን ወይንም ሕገ መንግሥቱን የሚጋፉ 
አዋጆችን መመልከት ብቻ ሳይሆን፣ ሕገ መንግሥታዊ የትርጉም 
ስርዓትን ሊያሰፉ የሚችሉ፣ አንኳር አገራዊ ጉዳዮች ላይ ትንተና 
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እና የውሳኔ ሃሳብ በመስጠት ጉባዔውም ሆነ የፌዴሬሽን ምክር 
ቤቱ ሕገ መንግሥቱ ቀድሞ ታሳቢ እንዳደረገው፣ የሕገ መንግሥት 
ትርጉም ስርዓትን የማሳደግ ኃላፊነት ያለባቸው መሆኑን ጭምር 
ከግምት ያስገባ ነው፡፡ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የትርጉም 
ጥያቄውን ለማቅረብ የሚችል መሆኑን በተመለከተም በአዋጅ 
ቁጥር 798/2005 አንቀፅ 3(2) (ሐ) መሰረት የሕገ መንግሥት 
ትርጉም ጥያቄውን ለማቅረብ ይችላል የሚል ብይን አጣሪ 
ጉባዔው ሰጥቷል፡፡ 

አጣሪ ጉባዔው በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተነሳውን ጥያቄ 
ከመመለሱ አስቀድሞ ከሕገ መንግሥት የትምህርት ዘርፍ 
ባለሞያዎች፣ ከሕግ ባለሞያዎች፣ ሕገ መንግሥቱን በማርቀቅ 
እና በማፅደቅ ሂደት በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ተካፋይ ከነበሩ 
ግለሰቦች እንዲሁም ጉዳዩ በቀጥታ ከሚመለከታቸው ሶስት  
የመንግሥት ተቋማት ማለትም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ 
ቦርድ እና ከኢ.ፌ.ዴ.ሪ. የጤና ሚኒስቴር እንዲሁም ከኢትዮጵያ 
ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ጋር በቴሌቪዥን ቀጥታ ስርጭት 
የተላለፈ የመስማት ሂደት (hearing) አካሂዶ ነበር፡፡ ይህ 
ሂደት በጉባዔውም ይሁን በፍርድ ቤት ደረጃም ቢሆን በሃገሪቱ 
የመጀመሪያው ግልጽ ታሪካዊ ሂደት ነበር፡፡ ከዚህ በተጓዳኝ 
ጉባዔው ባደረገው ጥሪ መሠረት ከ34 ግለሰቦችና ተቋማት 
22 የሞያ አስተያየቶች በፅሁፍ ተቀብሎ ፅሁፎቹን በመዳሰስ 
በግብዓትነት ተጠቅሟል፡፡

ከዚህ ሂደት ጎን ለጎን ጉባዔው በበኩሉ በዋና ዋና ጭብጦች እና 
በተዛማጅ ጥያቄዎች ዙሪያ በርካታ ውይይቶች እና ክርክሮች 
ለሁለት ሳምንታት ሲያደርግ ቆይቷል፡፡ 
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ጉባዔው የተከተለው የሕገ መንግሥት አተረጓጎም መርሆዎችን 
የጉባዔ አባላት የቀረበውን ጥያቄ ለመመርመር የተሻለ ሆኖ 
ያገኙት የሕገ መንግሥት አተረጓጎም ዘዴ ዓላማ-ተኮር ወይም 
መዋቅራዊ (purposive/structural) የሚባለውን የትርጉም ዘዴ 
ነው፡፡ 

የሕገ መንግሥት ባለሞያዎች እንደሚገልፁት እና የጉባዔው አባላት 
አንደሚያምኑበት ጉባዔው ለቀረበለት ጉዳይ መፍትሔ ለመስጠት 
አንድ ወይም የተወሰኑ ግልፅ ድንጋጌዎች ባለመኖራቸው ከሕገ 
መንግሥቱ ጠቅላላ አላማ፣ እና ሊያሳካቸው ካሰባቸው ግቦች 
አኳያ ምክንያታዊ መልስ ሊገኝ የሚችለው ከሕገ መንግሥቱ 
መግቢያ ጀምሮ ከጉዳዩ ጋር ቀጥተኛ ወይንም ተዘዋዋሪ ትስስር 
ያላቸውን የሕገ መንግሥቱን አንቀጾች በመመርመር ነው የሚል 
ግንዛቤ ወስዷል፡፡

በሌላ በኩል እንዲተረጎሙ የተጠየቁት ሶስቱ የሕገ መንግሥቱ 
አንቀፆች 54(1) 58(3)፣ 93  በጣምራ ቃል በቃል (textual) በሆነ 
አተረጓጎም እንኳን ቢተረጎሙ ለጥያቄው ግልጽ መፍትሄ ሊሰጡ 
ይችላሉ የሚሉ አስተያየቶችም ተንፀባርቀዋል፡፡ ምክንያቱም በሕገ 
መንግሥቱ አንቀጽ 58(3) በስልጣን ላይ ያለው የሕግ አውጭው 
አካል የስራ ዘመን ለአምስት ዓመታት ነው የሚለው ድንጋጌ 
መሰረት ያደረገው በአንቀጽ 54(1) መሠረት የምክር ቤት አባላቱ 
በአዲስ ምርጫ መተካታቸውን ከግምት አስገብቶ ነው፡፡  

በኮቪድ 19 ወረርሽኝ እና በወረርሽኙ ምክንያት በወጣው 
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ምክንያት አገር አቀፍ ምርጫን ለማከናወን 
አስፈላጊ የሆኑ የሕዝቡን ግንኙነት እና ሰፊ እንቅስቃሴ የሚጠይቁ 
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ተግባራትን ማከናወን ስላልተቻለ ምርጫውን ማካሄድ 
አይቻልም፡፡ ስለዚህም ምርጫ ካልተካሄደ  ምክር ቤቶቹም ይሁኑ 
በምክር ቤቶቹ የሚሰየሙ የአስፈፃሚ አካላት  የሚሰየመው 
አስፈፃሚ አካል የስልጣን ጊዜ ቀጥሏል ብሎ መተርጐም ይቻላል 
የሚል ነው፡፡
ጉባዔው ይሄንን የትርጉም አቅጣጫ አንደ አንድ አማራጭ 
በመመልከት ያስተናገደው ቢሆንም በዋናነት ግን በውሳኔ 
ሃሳብ ሃተታው እንደተመለከተው ጥያቄውን ለመመለስ በሶስቱ 
አንቀፆች አልተገደበም፡፡ ጉባዔው የሕገ መንግሥቱን መንፈስ እና 
ሙሉ ዓላማ ባገናዘበ መልኩ ሕገ መንግሥቱ የፓርላሜንታዊ 
ስርዓተ-መንግሥት እሳቤዎች ላይ የተመሰረተ፣ የስልጣን 
ክፍተት የማያስተናግድ፣ የመንግሥት ቀጣይነትን የሚመርጥ፣ 
የመንግሥት ግልጽነት እና የመንግሥት ተጠያቂነት ሃሳቦችን 
የሚያስተናግድ መሆኑን በምርመራ ሂደቱ ተገንዝቧል፡፡ አሁን 
በቀረበው ጥያቄም የፌዴራልም ሆነ የክልል የሕዝብ ተወካዮች 
ምክር ቤት፣ የፌዴሬሽን ምክር ቤት እንዲሁም የፌዴራሉ እና 
የክልል ስራ አስፈፃሚ አካላት በሕገ መንግሥቱ በተቀመጠው 
የስልጣን እና የስራ ኃላፊነት ገደቦች መሠረት አዲስ ምርጫ 
ተከናውኖ መንግሥት እስኪመሰረት ድረስ ስራቸውን እንዲቀጥሉ 
ጉባዔው የውሳኔ ሃሳብ አቅርቧል፡፡

የሥልጣን አካላቱ በስራቸው ላይ የሚቀጥሉት የኮቪድ 19 
ወረርሽኝ የሕዝብ የጤና ስጋት አለመሆኑ በሚመለከታቸው 
የጤና እና ሌሎች የውሳኔ ሰጪ አካላት ከተረጋገጠበት ጊዜ 
ጀምሮ ከ9-12 ባሉት ወራቶች ውስጥ 6ኛው ጠቅላላ አገራዊ 
ምርጫ ተከናውኖ እስኪተኩ እንደሆነ ጉባዔው የውሳኔ ሃሳብ 
ሰጥቷል፡፡
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ከላይ እንደተጠቀሰው ጉባዔው የሕገ መንግሥቱን አንቀፆች 
ትርጉም መሠረት ያደረገ የትርጉም መርሆ በተወሰነ ደረጃ 
ከግንዛቤ ያስገባ ቢሆንም፣ በዚህ ረገድ እጅግ የጠበበው፣ በተናጠል 
በእያንዳንዱ አንቀፅ ውስን ቃሎች ላይ ብቻ የሚመሰረተውን 
የትርጉም አቅጣጫ መፍትሄ ሰጪ ባለመሆኑ ይሄን የአተረጓጎም 
አቅጣጫ አልተቀበለውም፡፡

ጉባዔው ይህንን ጠባብ የትርጉም አቅጣጫ ያልመረጠበት 
ምክንያት ይህ የትርጉም አቅጣጫ ሕገ መንግሥቱ ምርጫ 
ምንም አስቸኳይ ሁኔታ ቢፈጠር (ወረርሽኝም ይሁን ጦርነት 
ወይንም የተፈጥሮ አደጋ) ምርጫው በአምስት ዓመት ተከናውኖ 
የአዲስ መንግሥት የስልጣን ርክክብ መደረግ አለበት የሚል 
መደምደሚያ ላይ ስለሚያደርስ ነው፡፡ እንዲህ ያለው የትርጉም 
አካሄድ አሁን ባለንበት እውነታ፤ የሕዝቡን ጤና አደጋ ላይ 
የሚጥል በመሆኑ የሚያስኬድ ሆኖ አላገኘነውም፡፡ እንዲህ 
ያለው አተረጓጎም ተጨባጭ ሁኔታን ያገናዘበ፣ ለተነሳው ጥያቄ 
ምክንያታዊ ትርጉምም ሆነ ኃላፊነት የተሞላበት መልስ የሚሰጥ 
ሆኖ አልተገኘም፡፡

ከማሻሻያ ስራዎች እና በተግባር እየተፍታቱ ከሚመጡ የሕገ 
መንግሥት ድንጋጌዎች ሌላ በዋናነት ሕገ መንግሥታዊ ስርዓት 
በዳበረ የሕገ መንግሥት ትርጉም፤ በተከታታይ ትውልዶች 
እየደረጀ የሚሄድ በመሆኑ ቀጣይነት ያለው፣ ተከታታይ እና 
እያደገ የሚሄድ ስራ ሊሆን ይገባል፡፡ 

የብዙ ሃገራት ሕገ መንግሥት ተርጓሚ ፍርድ ቤቶች 
እንደሚስማሙበት እና እንደ ምሳሌ በሚጠቀሙበት በአንድ 



10 የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ ግንቦት 2012

የ19ኛው ክፍለ ዘመን ሕገ መንግሥታዊ ጉዳይ ውሳኔ ላይ ሕገ 
መንግሥታዊ ጉዳዩ የቀረበለት የአሜሪካ ጠቅላይ ፍርድ ቤት 
የሕገ መንግሥትን ምንነት በተመለከተ እንዲህ ብሎ ነበር፡-
“……. ሕገ መንግሥት ዘመናትን ለመሻገር እና በዚህም መሃል 
የሰው ልጆች በሚያከናውኗቸው ተግባራት ምክንያት የሚከሰቱ 
የተለያዩ ቀውሶችን ለማለፍ በማሰብ የተሰናዳ ነው” 

ይህም ጉባዔው በያዘው ጉዳይ ላይ ተግባራዊ ያደረገው ሰፋ ያለ 
የትርጉም ዘዴ ሕገ መንግሥት ህይወት አልባ፣ የአንድ ጊዜ 
ብቻ ሰነድ ሳይሆን ቀጣይነት ያለው፤ ኗሪ ሰነድ ሆኖ እንዲታይ 
የሚያደርግ መሆኑን አስረጂ ነው፡
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ክፍል አንድ
የጉዳዩ መነሻ

1.ይህ ጉዳይ ለኢ.ፌ.ዴ.ሪ. ሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ 
ሊቀርብ የቻለው የኢ.ፌ.ዴ.ሪ. የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 
ሚያዚያ 28 ቀን 2012 ዓ.ም በኢ.ፌ.ዴ.ሪ. ሕገ መንግሥት 
አንቀፅ 54(1)፤ 58(3) እና 93 ላይ ትርጉም እንዲሰጠው የሕገ 
መንግሥት ትርጉም በመጠየቁ ነው፡፡

የጥያቄውም ይዘት፡- 
‘’ …የሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 54(1) የሕዝብ ተወካዮች 
ምክር ቤት አባላት በየአምስት ዓመቱ በሕዝብ ይመረጣሉ 
በማለት ሲደነግግ አንቀጽ 58(3) የሕዝብ ተወካዮች ምክር 
ቤት የሚመረጠው ለአምስት ዓመት ነው፣ የስራ ዘመኑ 
ከማብቃቱ ከአንድ ወር በፊት አዲስ ምርጫ ተካሂዶ 
ይጠናቀቃል ሲል ታሳቢ ያደረገው መደበኛና ጤናማ 
የሆነውን ምርጫ ለማድረግ የሚያስችል ነባራዊ ሁኔታ 
መኖርን ነው፡፡ በሌላ በኩል የሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 93 
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለማወጅ የሚያስገድድ ጦርነት፣ 
የተፈጥሮ አደጋ ወይም በሰዎች ጤና ላይ ጉዳት የሚያደርስ 
ወረርሽኝ ሊከሰት እንደሚችል ታሳቢ በማድረግ የተደነገገ 
ነው፡፡ 

   ነገር ግን 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 
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ይሆናል? ምርጫውስ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እንዲታወጅ 
ምክንያት የሆነው ክስተት ከተወገደ በኋላ በምን ያህል 
ጊዜ ውስጥ ሊከናወን ይገባል? ለሚሉት ጥያቄዎች ሕገ 
መንግሥቱ ምላሽ አለመስጠቱ የገጠመንን ችግር በመፍታት 
ረገድ ክፍተት አለበት የሚያስብል ነው፡፡ በመሆኑም ከፍ 
ብሎ የተጠቀሱትን የሕገ መንግሥቱ ድንጋጌዎች አንቀጽ 
54(1)፣ አንቀጽ 58(3) እና አንቀጽ 93 ከሕገ መንግሥቱ 
ዓላማ እና ግቦች እንዲሁም መሰረታዊ መርሆዎች ጋር 
በማስተሳሰርና በማገናዘብ ትርጉም እንዲሰጣቸው…” 
የሚል ነው፡፡ 
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ክፍል ሁለት
ጉባዔው የቀረበለትን የሕገ መንግሥት ትርጉም ጥያቄ 
የማየት ስልጣንን በተመለከተ

2. ጉባዔው ከኢ.ፌ.ዴ.ሪ. የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 
የቀረበለትን ዋና ጉዳይ ከማየቱ በፊት ሕገ መንግሥታዊ 
ስልጣን ያለው መሆን አለመሆኑን መርምሯል፡፡ በዚህም 
መሰረት በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 84 ንዑስ አንቀጽ 1 ላይ 
ለጉባዔው ከተሰጡት ስልጣንና ተግባራት መካከል አንዱ ሕገ 
መንግሥታዊ ጉዳዮችን ማጣራት ነው፡፡ የሕገ መንግሥቱ 
አንቀጽ 84 ንዑስ አንቀጽ 1 እንደሚከተለው ይነበባል፡-

    “የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ ሕገ መንግሥታዊ 
ጉዳዮችን የማጣራት ስልጣን ይኖረዋል፡፡ በሚያደርገው 
ማጣራት መሰረት ሕገ መንግሥቱን መተርጎም አስፈላጊ 
ሆኖ ሲያገኘው ለፌዴሬሽን ምክር ቤት በጉዳዩ ላይ የውሳኔ 
ሃሳብ ያቀርባል።”

3.  ከላይ ከተገለጸው ድንጋጌ መረዳት የሚቻለው ጉባዔው 
ማንኛውንም ሕገ መንግሥታዊ ጉዳዮችን የማጣራት ስልጣን 
ያለው መሆኑን ነው፡፡ እዚህ ላይ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባው 
ነጥብ የሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 84(1) የእንግሊዘኛው ቅጅ 
ለጉባዔው የተሰጠው ሕገ መንግሥታዊ ጉዳዮችን የማጣራት 
ስልጣንን አስመልክቶ “The Council of Constitutional In-
quiry shall have powers to investigate constitutional 
disputes” የሚል ሲሆን፣ በአገላለጽ ደረጃ ከአማርኛው ቅጂ 
ጋር ልዩነት ያለው የሚመስል መሆኑ ነው፡፡ በአንቀጽ 84(1) 
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ላይ ባለው የእንግሊዘኛው ቅጂ አገላለጽ መሰረት ጉባዔው 
‘ሕገ መንግሥታዊ ክርክር’ ሲኖር ብቻ ሕገ መንግሥታዊ 
ጉዳዮችን የማጣራት ስልጣን እንዳለው በሚመስል መልኩ 
የተተረጎመ ነው፡፡

4. በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 106 መሰረት በአማርኛውና 
በእንግሊዘኛው የሕገ መንግሥቱ ቅጂ መካከል የአገላለጽ 
ልዩነት ቢኖር የአማርኛው ቅጂ የመጨረሻው ሕጋዊ 
ዕውቅና እንደሚኖረው የተገለጸ በመሆኑ በዚህ ዙርያ 
የጉባዔው ስልጣን በአማርኛው ቅጂ በተገለጸው መሰረት ‘ሕገ 
መንግሥታዊ ጉዳዮችን የማጣራት ስልጣን ‘አለው የሚል 
ነው፡፡ የጉባዔው ሕገ መንግሥታዊ ጉዳዮችን የማጣራት 
ስልጣን ተጨባጭ ክርክር በመኖርና ባለመኖር ያልተገደበ 
መሆኑን ከሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 84(1) መረዳት የሚቻል 
ከመሆኑ በተጨማሪ ሕገ መንግሥቱ በሚጸድቅበት ጊዜም 
አጽዳቂዎቹ በአንቀጽ 84 ላይ ሲወያዩ በተለይም በሕገ 
መንግሥት አጽዳቂ ጉባዔ ቃለ ጉባኤ ጥራዝ 5 ገጽ 86 
የመጨረሻ አንቀጽ ላይ ስለ አጣሪ ጉባዔው ስልጣንና ተግባር 
ሲገልጽ፡-

    “… የሕገ መንግሥት ቅራኔ ክርክር ሲቀርብለት /ጉባዔው/ 
እንደሚመለከትና እነዚህም ክርክሮች ደግሞ ፍ/ቤት ወይም 
ባለጉዳዮች ሊያቀርቡ እንደሚችሉ … [እና] የሕገ መንግሥት 
አተረጓጐም በሚመለከት የሚነሱ ጉዳዮችንም እንደሚያይ፣ 
እነዚህም በአብዛኛው መደበኛ ፍ/ቤት እንደሚቀርቡ ገልጸው 
የፌዴራሉ ም/ቤት የሕግ አተረጓጐም ክርክር የሚያስነሳ 
ነው ብሎ ካመነ ለአጣሪ ጉባዔው እንደሚልክ …” አብራርቶ 
አስፍሯል፡፡
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5.  ስለዚህ ከሕገ መንግሥቱ ግልጽ ድንጋጌና ሕገ መንግሥቱ 
በሚጸድቅበት ጊዜ ከነበረው የአጽዳቂዎች ፍላጎትና ሃሳብ 
አንጻር ስንመረምረው ጉባዔው የቀረበለትን ጉዳይ በሕገ 
መንግሥቱ አንቀጽ 84(1) መሰረት ሕገ መንግሥታዊ ጉዳይ 
መሆኑን እስካረጋገጠ ድረስ የቀረበለትን ጉዳይ የመመርመር 
ሙሉ ስልጣን ያለው መሆኑን ነው፡፡

6.  በምክር ቤቱ የቀረበው ጥያቄ “የቅድመ ምርጫ ዝግጅቶች 
እና ምርጫ በሚደረግበት ወቅት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ 
ለማወጅ የሚያስገድድ ሁኔታ ቢከሰት፣ከዚህም የተነሳ 
ምርጫ ማድረግ የማይቻል ቢሆን የምርጫ ዘመናቸው 
ያበቃው ምክር 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 ነው፡፡ ጉባዔው 
ከቀረበው ጥያቄ ለመረዳት እንደቻለው በተከሰተው የኮቪድ 
19 ወረርሽኝንና ወረርሽኙን ለመከላከል፣ ለመቆጣጠርና 
ተጽዕኖውን ለመቀነስ በታወጀው አዋጅ ቁጥር 3/2012 
ምክንያት ምርጫ ማካሄድ የማይቻል ሲሆን አሁን በስራ 
ለይ ያሉት ምክር ቤቶች እና የአስፈጸሚው አካላት የስራ 
ዘመን ምን ሊሆን እንደሚገባ እና ምርጫው መቼ ሊከወን 
እንደሚገባ በሕገ መንግሥቱ በግልጽ ባለመደንገጉ ነው፡፡ 
በመሆኑም በምክር ቤቱ ለቀረበው ጥያቄ ምላሽ ለመስጠት 
የሕገ መንግሥቱን ድንጋጌዎችና መሰረታዊ መርሆዎችን 
መመርመርና ትርጉም መስጠት ያስፈልጋል፡፡

7.   ምርጫ በወቅቱ ባለመደረጉ በተጨባጭ ሊፈጠር የሚችለውን 
የስልጣን ክፍተት እና የምርጫ ጊዜ መዛባት እንዴት ይፈታል 
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ለሚለው ጥያቄ ሕገ መንግሥታዊ መፍትሄ ለማስገኘት 
የቀረበ በመሆኑ ሕገ መንግሥቱን መተርጎም አስፈላጊ ነው፡፡ 
ከዚህ በተጨማሪ በምክር ቤቱ የቀረበው ጉዳይ ተጨባጭ 
ሕገ መንግሥታዊ ጉዳይን መሰረት ያደረገና ጉባዔው ሕገ 
መንግሥቱን በመተርጎም ውሳኔ ወይም የውሳኔ ሀሳብ 
ለፌዴሬሽን ምክር ቤት እንዲያቀርብ የቀረበ እንጂ የምክር 
አገልግሎት ለማግኘት የቀረበ አይደለም፡፡ 

8.  ከጉባዔው ስልጣን ጋር ተያይዞ የታየው ሌላው ጉዳይ 
የኢ.ፌ.ዴ.ሪ. ሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጥያቄውን 
የማቅረብ መብት የተመለከተ ነው፡፡ በምክር ቤቱ የቀረበው 
ጉዳይ የጥያቄ አቀራረብ ስርአት የሚመራው በሕገ መንግሥቱ 
አንቀጽ 84(1) እና በሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ 
አዋጅ ቁ.798/2005 አንቀጽ 3(2) (ሐ) መሰረት ነው፡፡በአዋጁ 
አንቀጽ 3(2) (ሐ) መሰረት የትርጉም ጥያቄው መቅረብ 
ያለበት አንድ ሶስተኛ ወይም ከዚያ በላይ በሆኑ በፌዴራል 
ወይም በክልል ምክር ቤት አባላት ወይም በፌዴራልም 
ሆነ በክልል አስፈጻሚ አካላት በኩል ነው፡፡ በዚሁ መሰረት 
የትርጉም ጥያቄው የኢ.ፌ.ዴ.ሪ የሕዝብ ተወካዮች ምክር 
ቤት ባደረገው ስብሰባ በአብላጫ ድምጽ ውሳኔ መቅረቡን 
ጉባዔው ያረጋገጠ በመሆኑ ምክር ቤቱ ጥያቄውን የማቅረብ 
መብት አለው።

9.   ከላይ በተገለጹት ምክንያቶች ጉባዔው በኢ.ፌ.ዴ.ሪ. የህዝብ 
ተወካዮች ምክር ቤት የቀረበውን የሕገ መንግሥት ትርጉም 
ጥያቄ የመመርመር ስልጣንና የኢ.ፌ.ዴ.ሪ የህዝብ ተወካዮች 
ምክር ቤት ጉዳዩን ለማቅረብ መብት ያለው መሆኑን ግንቦት 
5 ቀን 2012 ዓ.ም ባደረገው ስብሰባ በሙሉ ድምጽ ወስኗል፡፡
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ክፍል ሦስት
ጉዳዩን ለማየት የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ 

የተከተለው ሂደት

10. ጉባዔው ለቀረበለት የሕገ መንግሥት ትርጉም ጥያቄ ውሳኔ 
ወይም የውሳኔ ሀሳብ ከመስጠቱ በፊት በአዋጅ ቁጥር 
798/2005 አንቀጽ 9 መሰረት ከሚመለከታቸው ተቋማትና 
የሕገ መንግሥት ባለሙያዎች የሙያ አስተያየት እንዲሰጡ 
በግልጽ ማስታወቂያ ጥሪ አቅርቦ የሙያ አስተያየቶች 
አሰባስቦ መርምሯል፡፡ 

11. በዚህም መሰረት ከሰላሳ አራት በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጪ 
ከሚኖሩ የሕገ መንግሥት ምሁራንና ተቋማት የባለሙያ 
የጽሑፍ አስተያየቶችን ተቀብሎ በጉዳዩ ላይ ያንፀባረቁትን 
አስተያየቶች ዳስሷል፡፡ ጉባዔው በተጓዳኝ ለተለያዩ 
ባለሙያዎችና ተቋማት ባዘጋጀው መድረክ ግንቦት 08፣ 10 
እና 13 ቀን 2012 ዓ.ም ከኢትዮጵያ የሕግ ባለሙያዎች 
ማህበርና ከጠበቆች ማህበር፣ 10 የሕገ መንግሥት ከፍተኛ 
ባለሙያዎች፣ ሕገ መንግሥቱ በሚረቀቅበትና በሚፀድቅበት 
ጊዜ ድርሻ ከነበራቸው 4 ሰዎች፣ ከብሄራዊ የምርጫ ቦርድ፣ 
ከኢ.ፌ.ዴ.ሪ. የጤና ሚኒስቴር፣ ከኢትዮጵያ የህብረተሰብ 
ጤና ኢንስቲትዩት፣ ከጤና ባለሙያዎች ማህበር እና 
ከኮቪድ 19 የሳይንስ አማካሪ ካውንስል የመስማት ሂደት 
አከናውኗል፡፡ በመድረኩ ላይ የተገኙት አካላት በጉባዔው 
ለቀረቡላቸው ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ የሰጡ 
ሲሆን፣ ሂደቱም በሚዲያዎች በቀጥታ ስርጭት ህዝብ 
እንዲከታተለው ተደርጓል፡፡ 
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12. ጉባዔው ከተላኩለት የጽሁፍ የሙያ አስተያየቶችና 
ካደረጋቸው ባለሙያዎችን የመስማት ሂደት በጉዳዩ ላይ 
በርካታ ሀሳቦች ተንጸባርቀዋል፡፡ በተለይም በኢትዮጵያ 
ሕገ መንግሥት የትርጉም ስርዓት ውስጥ ስለ ሕገ 
መንግሥት ትርጉም ጥያቄ ምንነት፣ ጉባዔው የቀረበለትን 
ሕገ የመንግሥት ትርጉም ጉዳይ የመመርመር ስልጣን፣ 
የኢ.ፌ.ዴ.ሪ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሕገ መንግሥት 
ትርጉም ጥያቄ የማቅረብ መብት ያለው ስለመሆኑ እና 
ለትርጉም የቀረበው ጥያቄና የሕገ መንግሥት ድንጋጌዎች 
አተረጓጎም ላይ በባለሙያዎች አስያየቶች ተሰንዝረዋል፡፡ 

13. ሕገ መንግሥቱ በሚረቀቅበትና በሚጸድቅበት ሂደት ድርሻ 
የነበራቸው ግለሰቦች በሰጡት አስረጅነት ሕገ መንግሥቱ 
በተረቀቀበትና በጸደቀበት ወቅት የምርጫ ሰሌዳ ከአስቸኳይ 
ጊዜ ጋር ሲገናኝ ምን መሆን እንዳለበት ጥያቄ ቢነሳም 
ውሳኔ ሳያርፍበት የታለፈ መሆኑና እንዲህ ያለ ሁኔታ 
ሊከሰት የሚችለው በጣም በጠበበ አጋጣሚ ሰለሚሆን 
ለእንደዚህ አይነት ክስተት የሕገ መንግሥት ድንጋጌ 
ማስቀመጥ አይቻልም በሚል መሆኑን ተረድቷል፡፡ 
ከዚህ በተጨማሪም ሕገ መንግሥቱ በሚረቀቅበት ወቅት 
የመንግሥት የስልጣን ክፍተት እንዳይፈጠር ከፍተኛ 
ጥንቃቄ መደረጉን አስረድተዋል፡፡ ሕገ መንግሥቱ የችግር 
መፍቻ ሰነድ በመሆኑ አሁን ያጋጠመንን ሁኔታ የሕገ 
መንግሥቱን ዓላማና ግብ መሰረት በማድረግ መፍትሄ 
ሊበጅለት እንደሚገባ ምስክርነት ሰጥተዋል፡፡

14. የኢ.ፌ.ዴ.ሪ. ጤና ሚኒስቴር፣ የኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና 
ኢንስቲትዩት፣ የጤና ባለሙያዎች ማህበር  እና የኮቪድ 19 
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የሳይንስ አማካሪ ካውንስል በመስማት ሂደት ባደረጉት ገለጻ 
ስለ ወረርሽኙ ባህርይ፣ ስርጭቱን ለመከላከከል የተወሰዱ 
እርምጃዎችና በምርጫ ላይ ስላለው ተጽእኖ አብራርተዋል፡፡ 
በተለይም ቫይረሱ ተቋማቱ ማብራሪያ እስከሰጡበት ቀን 
ድረስ በዓለም አቀፍ ደረጃ ከ5 ሚሊዮን በላይ ሰዎችን 
ያጠቃና መቶ ሺዎችን የገደለ መሆኑን እንዲሁም ሁሉንም 
ሀገራት እያዳረሰ ያለ መሆኑን አብራርተዋል፡፡ በሽታው 
ሰው በሚናገርበት፣ በሚያስልበትና በሚያነጥስበት ጊዜ 
እና በንክኪ እንዲሁም የበሸታውን ምልክት ባላሳዩ ሰዎች 
የሚተላለፍ መሆኑን ገልጸዋል፡፡  በኢትየጵያ በቫይረሱ 
እየተያዙ ያሉ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ መምጣቱንና 
ምንም ዓይነት የጉዞ ታሪክ የሌላቸው ሰዎች መጠቃታቸው 
ስርጭቱ ህብረሰተሰቡ ውስጥ መግባቱን አመላካች መሆኑን 
ገልጸዋል፡፡ እስከ አሁን መድሀኒትም ሆነ ክትባት ስላልተገኘ 
አሁን ያለው ብቸኛ አማራጭ መከላከል መሆኑና እስከ 
አሁንም ስርጭቱን በሀገራችን በተወሰነ ደረጃ ልንከላከለው 
የቻልነው ቀደም ብለው በተወሰዱ የተለያዩ የጥንቃቄ 
እርምጃዎች መሆኑን አስረድተዋል፡፡ ተወካዮቹ አያይዘውም 
የበሸታው ባህርይ አዲስ ስለሆነ በዚህ ጊዜ ይወገዳል ብሎ 
ድምዳሜ ላይ መድረስ እንደማይቻልና ምርጫ ብዙ ህዝብ 
የሚንቀሳቀስበትና ንክኪን መሰረት ያደረገ ተግባራትን 
የሚይዝ ስለሆነ ለወረርሸኙ ምቹ ሁኔታ እንደሚፈጥር 
አብራርተዋል፡፡ 

15. የብሄራዊ የምርጫ ቦርድ በፅሁፍና በመስማት ሂደት 
የአጠቃላይ ምርጫና ኮቪድ 19 ወረርሽኝ ስጋትን 
አስመልክቶ ለጉባዔው ሰፋ ያለ ማብራሪያ አቅርቧል፡፡ ቦርዱ 



20 የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ ግንቦት 2012

ባደረገው ወቅታዊ ግምገማ ለኮቪድ 19 ወረርሸኝ ምላሽ 
ለመስጠት የሚወሰዱ እርምጃዎች በምርጫ አፈጻጸም ሂደት 
ላይ ተግዳሮት እንደሚፈጥሩ አስታውቋል፡፡ በተለይ ደግሞ 
በአገራችን ተግዳሮቶቹ ከፍተኛ የሆኑበት ምክንያት የምርጫ 
ሂደት ዋና ዋና ስራዎች በተለይም የመራጮች ምዝገባ፣ 
የእጩ ምዝገባ እንዲሁም ድምጽ አሰጣጥ በአነስተኛ 
የቴክኖሎጅ እገዛ የሚከናወኑ በመሆናቸው ነው፡፡ 

16. ለቀረበው የሕገ መንግሥት ትርጉም ጥያቄ ምላሽ ለመስጠት 
አግባብነት ያላቸው የአገሪቱ ሕጎች ያሉ ሲሆን ጉባዔው ሕገ 
መንግሥቱን ለማናቸውም ትንተና እና ውሳኔ እንዲሁም 
የውሳኔ ሀሳብ እንደመነሻነት ተጠቅሟል፡፡ ከሕገ መንግሥቱ 
በተጨማሪ የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ አዋጅ 
ቁጥር 798/2005 እና ኢትዮጵያ ያፀደቀቻቸው ዓለም 
አቀፍና አህጉራዊ የሰብአዊ መብቶች ሰነዶችን ተጠቅሟል፡፡ 
ጉባዔው  የሕገ መንግሥቱንና የተጠቀመባቸው ሌሎች የሕግ 
ድንጋጌዎችና መርሆች ለማፍታታትና ትርጉም ለመስጠት 
አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኝ፣ የዓለም አቀፍ ሰብአዊ መብቶች 
ተቋማት አስተያየቶችን፣ አግባብነት ያላቸው የአገራት 
ሕጎችንና ተሞክሮዎችን፣ በጉባዔው ጽ/ቤት ባለሙያዎች 
ለዚሁ ጉዳይ ተብሎ የተጠናውን ጥናት እና በጉዳዩ ላይ 
ከፍተኛ የሙያ ብቃትና ልምድ ያላቸው ግለሰቦችና ተቋማት 
ስራዎችን እንደማጣቀሻነት ስራ ላይ አውሏል፡፡
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ክፍል አራት
በቀረበው የሕገ መንግሥት ትርጉም ጥያቄ ላይ በጉባዔው የተለዩ 

ጭብጦች
17. ከቀረበው የሕገ መንግሥታዊ ትርጉም ጥያቄ አንፃር ምላሽ 

ማግኘት ያለባቸው መሰረታዊ ጭብጦች፡- 

ሀ. የኮቪድ 19 ወረርሽኝ መከሰትና ወረርሽኙን ለመከላከል፣ 
ለመቆጣጠርና ተጽዕኖውን ለመቀነስ በታወጀው አስቸኳይ 
ጊዜ አዋጅ ቁጥር 3/2012 ምክንያት የምክር ቤቶቹ እና 
የአስፈጻሚው አካል ስልጣን የስራ ዘመንን አስመልክቶ 
የኢ.ፌ.ዴ.ሪ. የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያቀረበውን 
ጥያቄ ለመመለስ የሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 54(1) ፣ 58(3) 
እና 93 እንዴት ይተረጎማሉ?  

ለ. የኮቪድ 19 ወረርሽኝ መከሰትና ወረርሽኙን ለመከላከል፣ 
ለመቆጣጠርና ተጽዕኖውን ለመቀነስ በታወጀው አስቸኳይ 
ጊዜ አዋጅ ቁጥር 3/2012 ምክንያት ምርጫ የሚደረግበትን 
ጊዜ አስመልክቶ የኢ.ፌ.ዴ.ሪ. የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 
ያቀረበውን ጥያቄ ለመመለስ የሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 54(1) ፤ 
58(3) እና 93 እንዴት ይተረጎማሉ? የሚሉት ናቸው፡፡
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ክፍል አምስት
የጭብጦች ትንታኔ

18. ጉባዔው በጭብጥነት የያዛቸውን ጉዳዮች ከተለያዩ የሕገ 
መንግሥቱ ድንጋጌዎች፣ ከአጠቃላይ የሕገ መንግሥቱ 
መርሆዎች፣ ከሕገ መንግሥቱ ዓላማ እና ግብ እንዲሁም 
ከተለያዩ የሕገ መንግሥት ትርጉም መርሆዎች አንፃር 
መርምሯቸዋል፡፡ 

19. በመጀመሪያ የተቀመጠውን ጭብጥ ለመመለስ ሁለት 
መሰረታዊ ነጥቦች ተለይተዋል፡፡ የመጀርመያው በሕገ 
መንግሥቱ አንቀጽ 9(3)፣ 54(1)፣ 58(3)፣ 67(2) እና 
72(3) ላይ ምርጫን፣ የምርጫ ጊዜን፣ የመንግስት 
የሥልጣን የስራ ዘመን የሚመለከቱ ናቸው፡፡ ሁለተኛው 
በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 93 ላይ አስገዳጅ ወይም ከአቅም 
በላይ የሆነ ሁኔታ በሀገሪቱ ሲከሰት መወሰድ ስለሚገባቸው 
እርምጃዎች የሚመለከት ነው፡፡ ይህ የሕገ መንግሥቱ 
ድንጋጌ ከአንቀፅ 54(1) እና 58(3) ጋር ያለውን ግንኙነት 
መሰረት በማድረግ መተርጎም የሚገባው ነው፡፡ 

   የምክር ቤቶች እና የአስፈጻሚው አካላት የስራ ዘመንን 
በተመለከተ

     የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔውም ለትርጉም 
በቀረቡት የሕገ መንግሥቱ ድንጋጌዎች መሰረት 
የመንግሥትን ስልጣን የስራ ዘመንና ስለ ምርጫ መራዘም 
በሚከተሉት ክፍሎች በዝርዝር በማየት ዳሷል፡፡
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    የሕገ መንግስቱ ድንጋጌዎች 54(1) ፤ 58(3) እና 93    
             ቀጥተኛ ትርጉምን በተመለከተ

20. የትርጉም ጥያቄውን ለመመለስ በሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 
54(1) እና 58(3) በተደነገገው የምርጫ ጊዜ ውስጥ ቀጣይ 
ጠቅላላ ምርጫ በኮቪድ 19 ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ መከሰት እና 
ይህንኑ ለመከላከል እና ለመቆጣጠር በታወጀው የአስቸኳይ 
ጊዜ አዋጅ ምክንያት ሳይካሄድ በመቅረቱ የምርጫ ጊዜው 
ምን መሆን አለበት የሚል ነው፡፡ ሁለተኛው ደግሞ ቀጣይ 
ጠቅላላ ምርጫ መካሄድ ባለበት ሁኔታ በ5ኛው ምርጫ 
የተቋቋሙት የፌዴራል እና የክልል መንግሥታት የስልጣን 
ዘመን የኮቪድ 19 ዓለም ዓቀፍ ወረርሽኙ በቁጥጥር ስር 
ሲውል እና ቀጣይ ጠቅላላ ምርጫ ተከናውኖ በምርጫ 
ያሸነፉት ተመራጮች የስልጣን ርክክብ እስከሚደረግበት 
ጊዜ ድረስ የስራ ዘመናቸው እንዴት ይሆናል የሚለውን 
የሚመልስ ነው፡፡ 

21. ምርጫ የአንድ ሃገር የዴሞክራሲ እድገት ደረጃ ዋና መለኪያ 
ነው፡፡ ይህ የዴሞክራሲያዊነት መለኪያ መሳሪያ የሆነው 
ምርጫ በሕገ መንግሥታዊ ስርዓት የሚካሄድ ቀጣይነት 
ያለው፤ የማይቋረጥ እና በጊዜ የተገደበ መሆን ያለበት ነው፡፡ 
ይህም የሚገለጸው ዜጎች በቀጥታና በተዘዋዋሪ በሚያደርጉት 
ዴሞክራሲያዊ ተሳትፎ ነው። በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 
8(1) ላይ በግልጽ እንደተመለከተው የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ 
ብሄረሰቦች እና ሕዝቦች የሀገሪቱ ሉዓላዊ የሥልጣን ባለቤቶች 
ናቸው። ይህን ሉዓላዊ የስልጣን ባለቤትነት መብታቸውን 
ተግባራዊ የሚያደርጉት በሕገ መንግሥቱ ውስጥ ዕውቅና 
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ያገኙትን ዴሞክራሲያዊ መብቶች በተለይም በአንቀጽ 38 
መሰረት የመምረጥና የመመረጥ መብታቸውን ተጠቅመው 
ነው፡፡ 

22. በአንቀፅ 38(1) መሰረት የሚደረግ ምርጫም ሁሉን አቀፍ፤ 
ነፃ፣ ቀጥተኛ፣ ትክክለኛና ሚስጥራዊ የሆነ የድምጽ አሰጣጥ 
ሥርዓት ሊኖረው ይገባል፡፡ ይህንኑ የምርጫ ሂደት እና ይዘት 
በማረጋገጥ ስራ ላይ እንዲውል የሚያደርግ ከማንኛውም 
አካል ወይም ወገን ተፅዕኖ ነፃ ሆኖ የሚሰራ እና ገለልተኛ 
የሆነ የፌዴራል ተቋም ብሔራዊ የምርጫ ቦርድ በሕገ 
መንግሥቱ አንቀጽ 102 (1) መሰረት ተቋቁሟል።

23. በሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 54(1) “የሕዝብ ተወካዮች ምክር 
ቤት አባላት፣ ሁሉ አቀፍ፣ ነፃ፣ ቀጥተኛ፣ ትክክለኛ በሆነና 
ድምፅ በሚስጥር በሚሰጥበት ሥርዓት በየአምስት ዓመቱ 
በሕዝብ ይመረጣሉ’’ በማለት ተደንግጓል፡፡ በተመሳሳይ 
የሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 58(3) ደግሞ ሲደነግግ ‘’የሕዝብ 
ተወካዮች ምክር ቤት የሚመረጠው ለአምስት አመት 
ነው፤ የሥራ ዘመኑ ከማብቃቱ ከአንድ ወር በፊት አዲስ 
ምርጫ ተካሂዶ ይጠናቀቃል’’ ይላል፡፡ የእነዚህ ሁለቱ 
የሕገ መንግሥቱ ድንጋጌዎች አቀማመጥ፤ አቀራረፅ እና 
ማስተላለፍ የፈለጉት ዋና መልዕክት በየራሳቸው ተነጥለው 
ሲታዩ ግልጽ ቢመስሉም ለሕገ መንግሥት ትርጉም ከቀረበው 
አንቀጽ 93 ጋር በጣምራ ሲነበቡ ግልጽነት ይጎድላቸዋል፡፡ 
በመሆኑም ድንጋጌዎቹን በሕገ መንግሥት ትርጉም ግልጽ 
ማድረግ አስፈላጊ ነው፡፡
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24. የሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 54(1) እና 58(3) ቀጥተኛ ንባብ 
መሰረት ሶስት መሰረታዊ ነጥቦችን የያዙ መሆኑን መረዳት 
ይቻላል፡፡ የመጀመሪያው ነጥብ በተለይ አንቀፅ 54(1) 
የሚደነግገው ስለ ሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሕዝብ 
መመረጥ ነው፡፡ ከዚህም በመቀጠል ይህ ምርጫ መካሄድ 
ያለበት በየዓምስት ዓምስት ሲሆን ምርጫው ሁሉን 
አቀፍ፤ ነፃ፤ ቀጥተኛ፤ ትክክለኛ በሆነና ድምፅ በሚስጥር 
በሚሰጥበት ስርዓት መሆን እንዳለበት ነው፡፡ ድንጋጌው 
በዋናነት ለማስተላለፍ የፈለገው መልእክት ስለ ምርጫ 
መስፈርት፣ የምርጫ ጊዜን እና የምክር ቤቱ አባላት በሕዝብ 
መመረጥን ነው።

25. በዚሁ መሰረት የሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 54(1) በይዘት እና 
በጊዜ የተገደበ የምርጫ ሥርዓት መኖሩን የሚደነግግ ሲሆን 
የሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 58(3) ደግሞ በሕገ መንግሥቱ 
አንቀፅ 54(1) ስር ያለውን ሁኔታ የሚያብራራ ነው፡፡ ይህም 
የሚያመለክተው ሁለቱ ድንጋጌዎች የሚደጋገፉ መሆናቸውን 
ነው፡፡ በአንቀፅ 58(3) ስር ያለው ነጥብ በአንቀፅ 54(1) ላይ 
ስላለው ጉዳይ የበለጠ ዘርዘር የሚያደርግ እና የሚብራራ 
ነው፡፡ በአንቀፅ 58(3) ስር የተደነገገው መሰረታዊ ነጥብ 
የሕዝብ የተወካዮች ምክር ቤት አባለት የሚመረጡት 
ለአምስት ዓመት የስራ ዘመን ሲሆን ከምክር ቤቱ የስራ 
ዘመን ማብቃት ከአንድ ወር በፊት አዲስ ምርጫ ተካሂዶ 
መጠናቀቅ እንዳለበት የሚደነግግ ነው፡፡ ይህ ድንጋጌ 
በዋናነት የሚያመለክተው የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 
አምስት ዓመት የስራ ዘመን ከማብቃቱ ከአንድ ወር በፊት 
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አዲስ ምርጫ ተካሂዶ መጠናቀቅ እንዳለበት ነው፡፡ 
26. ከዚህ ድንጋጌ መረዳት የሚቻለው የሕዝብ ተወካዮች ምክር 

ቤት የስራ ዘመን አምስት ኣመት ቢሆንም ይህ አምስት 
ዓመት እንደተጠናቀቅ የሚቆጠረው ከአንድ ወር በፊት አዲስ 
ምርጫ ተካሂዶ የስልጣን ርክክብ ሲከናወን ብቻ ነው፡፡ በመሆኑም 
የምክር ቤቱ የስራ ዘመን በአዲስ ምርጫ መካሄድ ቅድመ 
ሁኔታ ላይ የተመሰረተ እንጂ ብቻውን የቆመ ድንጋጌ 
ባለመሆኑ የምክር ቤቱ የስራ ዘመን የምርጫ ጊዜውን 
ተከትሎ የሚሄድ ነው፡፡

27. የሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 54(1) እና 58(3) የሚያመለክቱት 
በመደበኛው የመንግሥት አሰራር ጠቅላላ ምርጫ በየአምስት 
አመቱ ሊካሄድ እንደሚገባው እና መደበኛው የመንግሥት 
የስራ ዘመንም ዓምስት ዓመት መሆኑን ነው፡፡ ነገር ግን በዚህ 
አምስት ዓመት የጊዜ ውስጥ ምርጫ ማካሄድ የማይቻልበት 
ሁኔታዎች ሲፈጠሩ ይህ የአምስት አመት የምርጫ ጊዜና 
የመንግሥት ስልጣን የስራ ዘመን ምን ሊሆን እንደሚችል 
ማየት አስፈላጊ ነው፡፡

28. አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ በኮቪድ 19 ዓለም አቀፍ 
ወረርሽኝ እና ይህንኑ ለመቆጣጠር እና ለመከላከል 
በታወጀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ምክንያት ቀጣይ 
ጠቅላላ ምርጫ ማካሄድ እንዳልተቻለ በሕዝብ ተወካዮች 
ምክር ቤት ተረጋግጧል፡፡ በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 93 
መሰረት መንግሥት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በማወጅ 
የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ለመከላከል እና ለመቆጣጠር 
ሲባል አንዳንድ ሕገ መንግሥታዊ የዴሞክራሲ መብቶችን 
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ለጊዜው በማገድ አጠቃላይ የማኅበረሰቡን ጤና እና ደህንነት 
የመጠበቅ ግዴታውን በመወጣት ላይ ይገኛል፡፡ በዚሁ ሕገ 
መንግሥታዊ ድንጋጌ አግባብ በወጣው የአስቸኳይ ጊዜ 
አዋጅ መሰረትም ከምርጫ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ያላቸው 
አንዳንድ የዴሞክራሲ መብቶች ተገድበዋል፡፡ 

29. ይህ በመሆኑ በሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 54(1) እና 58(3) ስር 
የተደነገገው መደበኛው የመንግሥት ሥልጣን የስራ ዘመን 
እና የምርጫ ማድረጊያ አምስት ዓመት ተግባራዊ ሊሆን 
አልቻለም፡፡ በመሆኑም ይህ ዓለም ዓቀፍ የኮሮና ቫይረስ 
ወረርሽኝ በቁጥጥር ስር ውሎ ይህንኑ ቫይረስ ለመቆጣጠር 
እና ለመከላከል የታወጀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እስኪነሳ 
ድረስ ቀጣይ ጠቅላላ ምርጫ ማካሄጃ ጊዜ ሊራዘም ይገባል፤ 
የመንግሥት ስልጣን የስራ ዘመንም ሊቀጥል ይገባል፡፡

የሕገ መንግሥቱ ድንጋጌዎች 54(1)፣ 58(3) እና 93
 ከአጠቃላይ የሕገ መንግሥቱ መርህ እና ዓላማ አንፃር

30. ጉባዔው ለትርጉም የቀረቡትን የሕገ መንግሥቱን 
ድንጋጌዎች 54(1)፤ 58(3) እና 93 ቀጥተኛ ትርጉም 
መሰረት በማድረግ ከላይ በተገለፀው አግባብ የተረጎማቸው 
ሲሆን በተጨማሪም ከሌሎች የሕገ መንግሥት ትርጉም 
መርሆዎችም አንፃር ተመልክቷቸዋል፡፡ ጉባዔው በትርጉም 
ሂደቱ የተለያዩ የትርጉም መርሆችን የተከተለ ቢሆንም 
በዋነኛነት የተሻለ ሆኖ የተገኘውን የሕገ መንግሥቱን ዓላማ 
እና መዋቅራዊ የሕገ መንግስት አተረጓገም ዘዴን በመከተል 
ነው፡፡ ለማሳያነትም በሕገ መንግሥቱ የሰፈረ ማንኛውም 
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ጉዳይ ትርጉም የሚያሻው ሆኖ ሲገኝ ትርጉም ሊሰጥ 
የሚገባው ከአጠቃላይ የሕገ መንግሥቱ ዓላማና መንፈስ 
እንዲሁም የእንዳንዱ ለትርጉም የቀረቡ የሕገ መንግሥቱ 
ድንጋጌዎች ዓላማ እና ሊደርስባቸው ከፈለጋቸው ግቦችና 
ሊያስወግድ ካሰባቸው ችግሮች አንጻር ስለሆነ ነው፡፡ ሕገ 
መንግሥቱ ትውልድ ተሻጋሪ የሃገሪቷን ማናቸውንም ሕገ 
መንግሥታዊ ጥያቄዎች እና ጉዳዮች የሚመልስ ዘላቂ 
ሰላም፣ ዲሞክራሲና ዕድገት ሊያስገኝ የሚችል እና የሕገ 
መንግሥቱን ፌዴራላዊ ስርዓት ባከበረ መልኩ የዜጎችን 
የቡድን እና የግል መብቶች የሚያስጠብቅ ሊሆን ይገባል፡፡ 
ሕገ መንግሥቱ ውስጥ ያሉ የተለያዩ ድንጋጌዎች አተገባበር 
እርስ በእርስ የሚቃረኑ ወይም አንድ ላይ ለመተግበር 
አስቸጋሪ ሲሆኑ መፍትሄ መሰጠት ያለበት ከዚህ አንጻር 
ተተርጉሞ ነው፡፡ በዚህም ለሕገ መንግሥት ትርጉም 
የቀረቡት የሕገ መንግሥቱ ድንጋጌዎች 54(1)፤ 58(3) እና 
93 ከሕገ መንግሥቱ አጠቃላይ ዓላማዎች፣ መርሆዎች እና 
ሌሎች ድንጋጌዎች ጋር በተጣጣመ መልኩ እንደሚከተለው 
ተዳሷል፡፡

31. ለትርጉም ምክንያት የሆነው የሕገ መንግሥቱ ድንጋጌዎች 
አንቀፅ 54(1)፣ 58(3) እና 93 ከአጠቃላይ የምርጫ 
መርህ እና ከሕዝቦች የሉአላዊነት ሥልጣን ባለቤት አንፃር 
መተርጎም አስፈላጊ ነው፡፡ ምርጫ የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ 
ብሄረሰቦች እና ሕዝቦች ሉዓላዊ ስልጣን ባለቤትነት 
ማረጋገጫ መሳሪያ ነው፡፡ የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገ መንግሥት 
አንቀፅ 8(1) ላይ እንደተደነገገው “የኢትዮጽያ ብሔሮች፣ 
ብሔረሰቦች፣ እና ሕዝቦች የኢትዮጵያ ሉዓላዊ ሥልጣን 
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ባለቤቶች”  መሆናቸውን፣ ሕገ መንግሥቱ ደግሞ የዚሁ 
የሉዓላዊነታቸው መገለጫ መሆኑን በማያሻማ ሁኔታ 
ያስቀምጣል፡፡ በተጨማሪም ሉዓላዊነታቸውን የሚገልፁበት 
ወይም የሚተገብሩበት ዋነኛው መንገድም በሚመርጧቸው 
ተወካዮቻቸውና በቀጥታ በሚያደርጉት ዴሞክራሳያዊ 
ተሳትፎ አማካይነት ነው፡፡ ምርጫ ለሃገሪቱ የዲሞክራሲ፤ 
የፌዴራሊዝም እና ለዜጎች የመምረጥ እና መመረጥ መብት 
መከበር ወሳኝ መሳሪያ ነው፡፡ ከዚህ የሕገ መንግሥቱ 
መርህ መረዳት የሚቻለው ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች ሕዝቦች 
የኢትዮጵያ ሉአላዊ የሥልጣን ባለቤቶች በመሆናቸው 
በእነርሱ ምርጫ ካልሆነ በስተቀር የመንግሥት ስልጣን 
ሊያዝ አይችልም፡፡ በስልጣን ላይ ያለው በሕዝብ የተመረጠው 
መንግሥትም በሕገ መንግሥት መሰረት ስልጣኑን የመጠበቅ 
እና ቀጣይ በሕዝብ  ለሚመረጡ ተወካዮች ስልጣንን 
የማስረከብ ኃላፊነት አለበት፡፡

32. ይህ የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦች እና ሕዝቦች 
ሉዓላዊነት መገለጫ የሆነው ምርጫ እንዴት መካሄድ 
እንዳለበት፤ መቼ መካሄድ እንዳለበት እና የምርጫው ይዘት 
ምን መሆን እንዳለበት በሕገ መንግሥቱ በግልፅ ተደንግጎ 
ይገኛል፡፡ በተለይም በሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 38(1) መሰረት 
“ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዜጋ በቀለም፣ በዘር፣ በብሄር፣ 
በብሄረሰብ፣ በፆታ… ልዩነት ሳይደረግበት በቀጥታ እና 
በነፃነት በምርጫ መሳተፍ እንደሚችል’’ ይደነግጋል፡፡ በሕገ 
መንግሥቱ አንቀጽ 54(1) እና 58(3) ላይ የተደነገገው 
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት የስራ ዘመን እና 
ምርጫ የሚካሄድበት ጊዜ መተርጎም ያለበትም ከዚሁ 
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ከአጠቃላይ የምርጫ መርህ እና ከሕዝቦች የሉዓላዊነት 
ሥልጣን ባለቤትነት መርህ አንፃር ነው፡፡ የሕዝቦች የሉዓላዊ 
የስልጣን ባለቤትነት የሚከበረውም ይህ የምርጫ መርህ እና 
ይዘት በተሟላ መልኩ ተግባራዊ ሲሆን ነው፡፡ 

33. በሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 54(1) ስር የህዝብ ተወካዮች ምክር 
ቤት አባላት በየአምስት አመቱ መመረጥ እንዳለባቸው እና 
የዚህ ምርጫ ይዘትም ሁሉን ዓቀፍ፣ ነፃ፣ ቀጥተኛ እና 
ትክክለኛ በሆነ ድምፅ በሚስጥር በሚሰጥበት ሥርዓት 
መካሄድ እንዳለበት ይደነግጋል፡፡ 

34. በመሆኑም ምርጫ የዜጎች የሉዓላዊ ሥልጣን መገለጫቸው 
ነው የሚባለው በየአምስት ዓመቱ ስለተካሄድ ብቻ ሳይሆን 
ይህንኑ ይዘቱን ያሟላ ከሆነ ብቻ ነው፡፡ በመሰረቱ የዚህ 
ድንጋጌ አንቀፅ የምርጫ ጊዜ ዓላማ እና ግብ የምክር ቤቱ 
የአምስት ዓመት የስልጣን ዘመን ከመጠናቀቁ ከአንድ ወር 
በፊት በሕገ መንግሥቱ በተቀመጡ መስፈርቶች መሰረት 
ሀገረ መንግሥቱን ለማስተዳደር ከህዝብ ውክልና የሚቀበል 
የፖለቲካ ድርጅት ወይም ጣምራ ድርጅቶች በግልጽ እንዲለይ 
እና ለዚሁ ስልጣንን ለማስረከብ ነው፡፡ በሌላ አነጋገር የአንቀጽ 
58(3) ዋና ዓላማ በሕገ መንግሥታዊ ዴሞክራሲያዊ 
ሥርዓት ውስጥ የሥልጣን ክፍተት እንዳይፈጠርና ሀገረ 
መንግሥቱ መንግሥት የለሽ እንዳይሆን፣ ከዚህም የተነሳ 
በሀገሪቱ ሰብዓዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና ማኅበራዊ 
ህልውና ላይ አደጋ ወይም ቀውስ እንዳይፈጠር ሕገ 
መንግሥታዊ ጥበቃ ለማድረግ ነው።
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35. በመሆኑም ምርጫ ቀጣይነት ያለው የብሄሮች፣ ብሄረሰቦች 
እና ሕዝቦች የሉዓላዊ ሥልጣን ባለቤትነት ወይም ምንጭነት 
መብት ቀጣይነት ያለው እንዲሆን በማድረግ በመንግሥት 
አስተዳደር የስልጣን ክፍተት እንዳይፈጠር ማረጋገጥ ነው። 

     የሕገ መንግሥቱ ድንጋጌዎች አንቀፅ 54(1)፣ 58(3) እና 93 
ከአጠቃላይ መሰረታዊ መብቶች እና ነፃነቶች አንፃር ሲታይ

 
36.  የሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 54(1) እና 58(3) ሊተረጎሙ 

የሚገባቸው በሕገ መንግሥቱ ከተጠበቁ የሰብዓዊ መብት 
ማዕቀፎች እና ከድንጋጌዎቹ መሰረታዊ ዓላማ አንጻር 
ነው፡፡ ከሕገ መንግሥቱ መግቢያ፣ መሰረታዊ መርሆዎች 
ከተደነገጉበት ክፍል እንዲሁም ከአጠቃላይ ድንጋጌዎቹ 
መረዳት የሚቻለው ሕገ መንግሥቱ ሰብዓዊ መብቶችን 
ማዕከል ያደረገ ሰነድ መሆኑን ነው፡፡ 

37. በዚህም መሰረት በሕገ መንግሥቱ በምዕራፍ ሁለት አንቀጽ 
10 ላይ ሰብዓዊ መብቶችና ነጻነቶች ከሰው ልጅ ተፈጥሮ 
የሚመነጩ የማይጣሱና የማይገፈፉ እንደሆኑ እንዲሁም 
የዜጎችና እና የህዝቦች ሰብዓዊ እና ዴሞክራሲያዊ መብቶች 
መከበር እንዳለባቸው ደንግጓል፡፡ ይህንን መሰረት በማድረግ 
በሕገ መንግሥቱ ምዕራፍ ሶስት ለበርካታ ሰብዓዊና 
ዴሞክራሲያዊ መብቶች ዕውቅና ተሰጥቷል፡፡ ከዚህ አልፎ 
ሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 9(4) ላይ ኢትዮጵያ ያጸደቀቻቸው 
ዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብቶች ስምምነቶች የሀገሪቱ ሕግ 
አካል መሆናቸውን በማወጅ የሕገ መንግሥት መብቶች 
ጥበቃ እንዲሰፋ አድርጓል።
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38. ኢትዮጵያ ባጸደቀቻቸው ዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብቶች የቃል 
ኪዳን ሰነዶች ውስጥ እንዲሁም በሕገ መንግሥቱ መሰረት 
እነዚህ መብቶች ሳይሸራረፉ ሊከበሩ እና ተግባራዊ ሊደረጉ 
እንደሚገባ ተደንግጓል፡፡ ሆኖም ግን በሕገ መንግሥቱም ሆነ 
ኢትዮጵያ ባጸደቀቻቸው ዓለም አቀፍ ስምምነቶችም በሕጎቹ 
የተቀመጡ የገደብ መስፈርቶች ሳይጣሱ የአብዛኞቹ ሰብዓዊ 
መብቶች አፈጻጸም ሊገደቡ ይችላሉ፡፡  ሊገደቡ የሚችሉበት 
ዋነኛው ምክንያትም የሀገርን ህልውና እና የህዝብ ደህንነት 
ላይ የተጋረጠ ከባድ አደጋን ለመቀልበስ በሚታወጅ 
የአስቸኳይ ጊዜ ሕግ ነው፡፡ የአስቸኳይ ጊዜ ሕግ ዋነኛ ዓላማ 
የሀገርን ደህንነት፤ የህዝብን ጤና እና ሕገ መንግሥታዊ 
ስርዓትን መጠበቅ እና ክስተቱን አስወግዶ ሀገርን ወደ 
መደበኛ ሁኔታዋ መመለስ በመሆኑ ለአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ 
ምክንያት የሆነውን ክስተት ለማስወገድ በተፈለገው ደረጃ 
አብዛኞቹ ዴሞክራሲያዊ መብቶች ሊታገዱ ይችላሉ፡፡ 

39. አሁን በተያዘውም ጉዳይ የኮቪድ 19 ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ 
በህዝብ ጤንነት ላይ በሚያደርሰው አደጋ ምክንያት 
መንግሥት በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 93 መሰረት አስቸኳይ 
ጊዜ አዋጅ በማወጅና አዋጁን ለማስፈጸም ደንብ በመወጣቱ 
በተወሰኑ መብቶች ላይ ገደብ አስቀምጧል፡፡ ይህ ገደብ ደግሞ 
በምርጫ ሂደት እና አፈጻጸም ላይ ባደረሰው ተጽእኖ የዜጎች 
የመምረጥና የመመረጥ መብት ተግባራዊ እንዳይደረግ 
አድርጓል፡፡ 

    የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እና የምርጫ ጊዜን በተመለከተ
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    40. በተለያዩ ሀገራት የህግ ስርዓት ውስጥ በሕገ መንግሥት 
ደረጃም ይሁን በሌሎች ሕጎች ውስጥ ያልታሰቡ፣ ያልተጠበቁ 
የሰው ሰራሽ እና የተፈጥሮ አደጋዎች እንዲሁም ከባድ የሆነና 
በመደበኛ ሁኔታ ለመቆጣጠር አዳጋች የሆኑ ችግሮች ወይም 
ክስተቶች በሚያጋጥሙበት ጊዜ በፍጥነትና በበቂ ሁኔታ 
ለመመከት ወይም ለመቀነስ የሚረዳቸውን የአስቸኳይ ጊዜ 
ሕግ ይደነግጋሉ።

41. የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ሕገ መንግሥትም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ 
ሊያስከትሉ የሚችሉ አራት አጠቃላይ ሁኔታዎችን 
ለይቶ ያስቀምጣል፡፡ እነዚህም በአንቀጽ 93(1ሀ) ላይ 
እንደተደነገገው የውጭ ወረራ፣በመደበኛው ሕግ የማስከበር 
ሥርዓት ለመቋቋም የማይቻል ሕገ መንግሥታዊ ሥርዓቱን 
አደጋ ላይ የሚጥል ሁኔታ መከሰት፣ማናቸውም የተፈጥሮ 
አደጋ ማጋጠም እና የሕዝብን ጤንነት አደጋ ላይ የሚጥል 
በሽታ መከሰት ናቸው። እነዚህ ሁኔታዎች ሲከሰቱ 
መንግሥት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለማወጅ እንደሚችል ሕገ 
መንግሥታዊ ስልጣን ይሰጠዋል፡፡

42. የምርጫ ጊዜ መራዘምን በሚመለከት የሕገ መንግሥቱን 
አንቀፅ 54(1) እና 58(3)  ከሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 93 
አንጻር ማየት ተገቢ ነው፡፡ የኮቪድ 19 ዓለም አቀፍ 
ወረርሽኝ በሰው ልጆች ጤና እና ሕይወት ላይ የሚያደርሰው 
አደጋ  የዜጎችን የጋራ መብት እና ጥቅም ለማስጠበቅ 
ሲባል በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 93 መሰረት አስቸኳይ ጊዜ 
አዋጅ በማወጅ በተወሰኑ ዴሞክራሲያዊ መብቶች ላይ ገደብ 
አስቀምጧል፡፡ እነዚህ ገደቦች ደግሞ በምርጫ ሂደት እና 
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አፈጻጸም ላይ ባደረሱት ተጽእኖ ለሕዝብ ጤናና ደህንነት 
ሲባል የዜጎች የመምረጥና የመመረጥ መብት በተዘዋዋሪም 
ቢሆን ተግባራዊ እንዳይሆን አድርጓል፡፡ በመሆኑም በኮቪድ 
19 ዓለም ዓቀፍ ወረርሽኝ እና ወረርሽኙን ለመቆጣጠር 
እና ለመከላከል በወጣው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ምክንያት 
መደበኛው አምስት ዓመት የምርጫ ጊዜ ተጠብቆ ምርጫ 
ሊካሄድ አልቻለም፡፡ መደበኛው የምርጫ ጊዜ በኮቪድ 
19 ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ እና ይህንኑ ለመቆጣጠር እና 
ለመከላከል በወጣው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ምክንያት ልዩ 
የምርጫ ጊዜ ሊኖር ይገባል፡፡ ስለሆነም በሕገ መንግሥቱ 
አንቀጽ 38 መተግበር ላይ መሰረት ያደረጉት አንቀጽ 54(1) 
እና 58(3) ቀጣይ ሃገራዊ ጠቅላላ ምርጫ በተቀመጠለት 
የአምስት ዓመት ጊዜ ውስጥ ሊካሄድ ባለመቻሉ ሊራዘም 
ይገባዋል፡፡ 

         የመንግሥት ሥልጣን የሥራ ዘመንን በሚመለከት
43. የምርጫ ጊዜ መራዘምን ተክትሎ የሚነሳው ሌላው ጥያቄ 

በሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 54(1) እና 58(3) መሰረት 
የመንግሥት ሥልጣን የስራ ዘመን እንዴት ይሆናል 
የሚለውን ከሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 93 መሰረት ማየት 
ተገቢ ነው፡፡ ከዚህ አንፃር ሕገ መንግሥቱ ለሶስት ዓይነት 
የመንግሥት የስልጣን ዘመን ዕውቅና የሰጠ መሆኑን 
እንረዳለን ፡፡ 

44. የመጀመሪያው መደበኛውን የመንግሥት የስልጣን ዘመን 
የሚመለከት ሲሆን፣ ይኸውም በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 
54(1)፣ 58(3)፣ 67(2) እና 72(3) ላይ የተመለከተው 
የአምስት ዓመት የመንግሥት የሥልጣን ዘመን ነው። 
በመሆኑም በሕገ መንግሥታችን መደበኛ የመንግሥት 
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የስልጣን ዘመን አምስት ዓመት መሆኑን እንረዳለን፡፡
45. ሁለተኛው ከመደበኛ የመንግሥት የስልጣን ዘመን ያነሰ 

የመንግሥት የስልጣን ዘመን የሚመለከት ሲሆን፣ እነዚህም 
ሁኔታዎች በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 12(3)፣ 54(7) እና 60 
ተደንግገው ይገኛሉ፡፡ በሕገ መንግሥታችን በአንቀጽ 12(3) 
እና 54(7) ላይ እንደተመለከተው ህዝብ በመረጠው ተወካይ 
ላይ እምነት ባጣ በማንኛውም ጊዜ ከቦታው ለማንሳት 
ይቻላል፡፡ ህዝብ በመረጠው ተወካይ  ላይ እምነት የማጣት 
ሁኔታ በተመሳሳይ  ወቅት መጠነ ሰፊ በሆነ ሁኔታ ከተከሰተ 
የመደበኛ መንግሥት የስልጣን ዘመን መፋለስን ሊያሰከትል 
ይችላል፡፡  እንዲሁም በአንቀጽ 60 ላይ እንደተመለከተው 
ጠቅላይ ሚኒስትሩ የስልጣን ዘመኑ ከማለቁ በፊት አዲስ 
ምርጫ ለማካሄድ በምክር ቤቱ ፍቃድ ምክር ቤቱ እንዲበተን 
ለማድረግ ይችላል፡፡ በዚህም  ሕገ መንግሥታችን 
የመንግሥት የስልጣን ዘመን በአንቀጽ 54(1)፣ 58(3)፣ 
67(2)፣ 72(3) ከተመለከተው መደበኛው የአምስት ዓመት 
የስልጣን ዘመን በታች ሊያጥር የሚችልበትን ሁኔታዎችን 
ደንግጎ ይገኛል፡፡ 

46. ሶስተኛው አሁን ለዚህ የሕገ መንግሥት ትርጉም ምክንያት 
የሆነው ከመደበኛ የመንግሥት የስልጣን ዘመን የረዘመ 
የመንግሥት የስልጣን ዘመን ነው፡፡ ይኸውም በምርጫ 
ዘመን ወይም ወቅት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በሚታወጀበት 
ጊዜ ያለውን የመንግሥት ስልጣን ዘመን ሁኔታ 
ይመለከታል፡፡ በመሆኑም በሕገ መንግሥታችን አንቀጽ 
93 መሰረት መንግሥት የአስቸካይ ጊዜ አዋጅ  ምክንያት 
የሆነውን  የኮቪድ 19 ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ ለማስወገድ 
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መደበኛ የመንግሥት የስልጣን ዘመን የሚመለከቱ የሕገ 
መንግሥቱን ድንጋጌዎች ጨምሮ ሌሎች የፖለቲካ 
መብቶችን ለጊዜው በማገድ አጠቃላይ የማኅበረሰቡን ጤና 
እና ደህንነት የመጠበቅ ግዴታ ተጥሎበታል፡፡ በዚህም  ሕገ 
መንግሥቱ መደበኛ የመንግሥት የስራ ዘመን ካለፈ በኋላ 
መንግሥት በስልጣን ላይ እንዲቆይ ዕውቅና በመስጠት 
የአስቸካይ ጊዜ አዋጅ በማወጅ ወረርሽኙን እንዲያስወግድ 
በመንግሥት ኃላፊነት ተጥሎበታል የሚለውን ሃሳብ በሕገ 
መንግሥቱ በተዘዋዋሪ መካተቱን እንገነዘባለን፡፡

47. በመሆኑም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እና መደበኛ የምርጫ 
ዘመን ወይም ወቅት አንድ ላይ በሚገጣጠሙበት ወቅት 
ይኸው ሁኔታ ከምርጫ ሂደት እና አፈጻጸም ጋር ቀጥተኛ 
ግንኙነት ያለው ሲሆን በሕገ መንግሥቱ የተመለከተው 
መደበኛ የመንግሥት ሥልጣን የስራ ዘመን ተፈጻሚነት 
አይኖረውም፡፡ በመሆኑም ሕገ መንግሥቱ ለተለየ 
የመንግሥት የስልጣን ዘመን ዕውቅና የሰጠ መሆኑን ከሕገ 
መንግሥቱ የአንቀጽ 93 እና ሌሎች ድንጋጌዎች አንድምታ 
መረዳት ይቻላል፡፡  

48. በአንቀጽ 54(1) ፣ 58(3) የተናጠል ንባብ መሰረት የምክር 
ቤቱ የስራ ዘመን 5 ዓመት እንደሆነ እና በየአምስት 
ዓመቱ ምርጫ እየተደረገ በሕዝብ የሚመረጡ ተወካዮች 
በሕገ መንግሥታዊ መንገድ ስልጣን የሚረከቡበት መንገድ 
መሆኑን እና በምንም ሁኔታ የመንግሥት የስልጣን ዘመን 
ከአምስት ዓመት በላይ ሊራዘም እንደማይችል  በሕግ የተገደበ 
መሆኑን  የሚያመላክት ወይም የሚመስል ቢሆንም የሕገ 
መንግሥቱ አጠቃላይ ንባብ   ከሌሎች የሕገ መንግሥቱ 
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አጠቃላይ ዓላማዎች፣ መርሆዎች እና ድንጋጌዎች ጋር 
ሲታዩ ወይም ሲተረጎሙ ግን በመደበኛ ሁኔታ የመንግሕት 
የስልጣን ዘመን አምስት ዓመት ቢሆንም እንደ ኮቪድ 
19 ዓለም አቀፍ ወርርሺኝ እና ይህንኑ ለመቆጣጠር እና 
ለመከላከል የሚያስፈልግ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሲያጋጥም 
ግን የመንግሥት የስልጣን ዘመን ከመደበኛው  አምስት 
ዓመት ሊረዝም እንደሚችል  ከሕገ መንግሥቱ መረዳት 
ይቻላል፡፡

49. በመሆኑም 6ኛው ብሔራዊ ጠቅላላ ምርጫ በኮቪድ 19 
ዓለም ዓቀፍ ወረርሽኝ ምክንያት በአንቀጽ 54(1) ፣ 58(3) 
መሰረት በመደበኛው አምስት ዓመት የምርጫ ጊዜ ሊካሄድ 
ስላልቻለ ቀጣይ ምርጫ ከዚህ በታች ባለው የውሳኔ ሃሳብ 
ክፍል በተቀመጠው ጊዜ እና ሁኔታ ወደፊት መካሄድ 
አለበት፡፡ የመንግሥት ሥልጣን የስራ ዘመንም በተመሳሳይ 
ሁኔታ በመደበኛው የአምስት ዓመት የስራ ዘመን መጠናቀቅ 
ስላልቻለ ቀጣይ አዲስ ምርጫ ተካሂዶ ለአሸናፊ የፖለቲካ 
ድርጅት/ድርጅቶች ስልጣንን እስኪያስረክብ ድረስ መቀጠል 
አለበት፡፡

       ሰልጣኑን ይዞ የሚቀጥለው መንግሥት ኃላፊነትን    
       በተመለከተ
50. ስልጣኑን ይዞ የሚቀጥለው መንግሥት ቀጣይ አዲስ ምርጫ 

ተደርጎ የስልጣን ርክክብ እስከሚደረግ ድረስ ሊኖረው 
የሚገባው ስልጣን እና ኃላፊነት ምን ሊሆን ይገባል የሚለው 
ጉዳይ ምላሽ ሊያገኝ የሚገባው ነጥብ ነው፡፡ ጉባዔውም 
ጉዳዩን ከሕገ መንግሥቱ ጠቅላላ ዓላማና ሊያሳካቸው 
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ካሰባቸው ግቦች አኳያ መርምሮታል፡፡
51. በሕገ መንግሥቱ መሰረታዊ ዓላማዎች በተገለጸበት የሕገ 

መንግሥቱ መግቢያ ‹‹በሀገራችን በኢትዮጵያ ውስጥ ዘላቂ 
ሰላም፣ ዋስትና ያለው ዴሞክራሲ እንዲሰፍን፣ ኢኮኖሚያዊና 
ማኅበራዊ እድገታችን እንዲፋጠን፣ የራሳችንን እድል በራሳችን 
የመወሰን መብታችንን ተጠቅመን፣ በነጻ ፍላጎታችን፣ በሕግ 
የበላይነት እና በራሳችን ፍቃድ ላይ የተመሰረተ አንድ 
የፖለቲካ ማኅበረሰብ በጋራ ለመገንባት ቆርጠን በመነሳት›› 
ተብሎ ሰፍሮ ይገኛል፡፡ ከዚህ የሕገ መንግሥቱ መሰረታዊ 
ዓላማ አንጻር ስልጣን ይዞ የሚቀጥለው መንግሥት ስልጣን 
እና ኃላፊነት እነዚህን የሕገ መንግሥቱን መርሆዎች 
ለማሳካት በሚያስችለው መልኩ መሆን ይገባዋል፡፡

52. መንግሥት ቀጣይ ምርጫ እስኪካሄድ ድረስ የአስቸኳይ 
ጊዜ ሁኔታውን እና የምርጫ ዝግጅትን ታሳቢ በማድረግ 
ወረርሽኙን ለመከላከል፣በተቻለ ፍጥነት በቁጥጥር ስር 
አውሎ ክስተቱን ለማስወገድ፣ ሀገሪቱን ወደ መደበኛ 
ስርዓት ለመመለስ የተቀናጀ እና ሁሉን አቀፍ ጥረት 
ማድረግ ይጠበቅበታል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ መንግሥት 
በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 9(2) እና አንቀጽ 12(1) መሰረት 
አሰራሩን ግልጽ እና ተጠያቂነትን የሚፈጥር ስርዓትን 
በመዘርጋት ሕገ መንግሥታዊ ስርዓቱን ማስቀጠል አለበት፡፡

53. ይህ በመሆኑም የምርጫ መራዘምን ተከትሎ በስራ ላይ 
የሚቀጥለው መንግሥት የዜጎችን ደህንነት ለመጠበቅ 
ሕግን እና ስርዓትን ለማስከበር የሚያስችለው ሙሉ 
ሕገ መንግሥታዊ ስልጣን ሊኖረው ይገባል፡፡ በመሆኑም 
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መንግሥት በሀገር ውስጥ ያሉ ኢኮኖሚያዊ እና 
ፖለቲካዊ ጉዳዮችን በተቀናጀ መልኩ ለመምራት ሕግ 
የማውጣት፣የመተርጎም እና የማስፈጸም ሙሉ ስልጣን ይዞ 
ሊቀጥል ይገባዋል፡፡

     ቀጣይ ምርጫ የሚደረግበትን ጊዜ በተመለከተ፣ 

54. በዓለም አቀፍ ደረጃ በኮቪድ 19 ወረርሽኝ ምክንያት 
53 አገራት ጠቅላላ፣ የአካባቢ፣ የማሟያ ወይም ሕዝበ 
ውሳኔዎችን ሰርዘዋል፡፡ ከእነዚህ አገራት መካከል እንደ 
ሕንድና ካናዳ የመሳሰሉ አገሮች ሕገ መንግሥታቸው 
በግልጽ ድንጋጌዎች በማስፈር ስልጣን ላይ ያለውን የሕግ 
አውጪውና አስፈጻሚው አካላት ስራቸውን እንዲቀጥሉ 
ተደርጎ ምርጫው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለማወጅ ምክንያት 
የሆነው ክስተት ከተወገደ በኋላ በተወሰኑ ጊዜ ውስጥ 
እንዲከናወን በማድረግ የስልጣን ጊዜያቸው እንደሚያበቃ 
ተደንግጓል፡፡ የኢ.ፌ.ዴ.ሪ. ሕገ መንግሥት እንዲህ ዓይነት 
ግልጽ ድንጋጌ የሌለው በመሆኑ ምርጫው መቼ መደረግ 
እንዳለበት ሕገ መንግሥቱን በመተርጎም ማሟላት ይቻላል፡፡

55. በመሆኑም ቀጣይ ምርጫ በምን ያህል ጊዜ ውስጥ ሊደረግ 
ይገባዋል የሚለው ጭብጥ ቀጥሎ ምላሽ የሚያስፈልገው 
ነጥብ ነው፡፡ ይህ ነጥብ ታሳቢ የሚያደርገው 6ኛው ጠቅላላ 
ምርጫ የኢትዮጵያ ብሔራዊ የምርጫ ቦርድ በያዘለት 
ጊዜ መሰረት እንዳይደረግ ምክንያት ከሆነው የኮቪድ 19 
ዓለም አቀፍ ወረርሸኝ ስጋት እና ስርጭቱን ለመከላከል እና 
ለመቆጣጠር ተግባራዊ የተደረጉ ክልከላዎች ጋር የተያያዘ 
ነው፡፡



40 የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ ግንቦት 2012

56. በመሆኑም ጉባዔው ምርጫው በምን ያህል ጊዜ ውስጥ 
ሊከናወን እንደሚገባው ከመምረጥ እና መመረጥ መብት 
እንዲሁም ነጻ፣ ሁሉን አቀፍ፣ በእኩልነት ላይ የተመሰረተ፣ 
በቀጥታ፣ በሚስጥር ድምጽ አሰጣጥ መራጩ ነጻ ፍቃዱን 
የሚገልጽበት፣ ዋስትና የሚሰጥ ምርጫ ለማድረግ አስፈላጊ 
የሆኑ አስቻይ ሁኔታዎችን ከግምት ውስጥ በማስገባት 
ጉዳዩን አግባብነት ካላቸው የሕገ መንግሥቱ ድንጋጌዎች 
ጋር በማጣመር መርምሯል፡፡

57. የሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 38፣ኢትዮጵያ ያጸደቀቻቸው 
ዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብቶች ሕግጋት አንቀጽ 21፣ ዓለም 
አቀፍ የሲቪል እና ፖለቲካዊ መብቶች የቃል ኪዳን ሰነድ 
አንቀጽ 25(ለ) እንዲሁም የአፍሪካ የዴሞክራሲ፣ የምርጫ 
እና የመንግሥት አስተዳደር ቻርተር አንቀጽ 3 መሰረት 
ምርጫ በየጊዜው የሚደረግ ብቻ ሳይሆን በይዘትም ሁሉን 
አቀፍ፣ በሁሉ እኩልነት ላይ የተመሰረተ፣በሚስጥር ድምጽ 
አሰጣጥ መራጩ ነጻ ፍቃዱን በነጻነት የሚገልጽበትና 
ዋስትና የሚሰጥ ሊሆን እንደሚገባው ይደነግጋሉ፡፡

58. ጉባዔውም ይህንን ታሳቢ በማድረግ ቀጣይ ምርጫ መቼ 
መካሄድ አለበት የሚለውን ለመወሰን የቫይረሱ ስርጭት 
አሁናዊ ሁኔታ፣ቀጣይ ስርጭቱን በሚመለከት ያሉትን 
ትንበያዎችን እንዲሁም ስርጭቱ እና ስርጭቱን ለመግታት 
የተወሰዱ እርምጃዎች በምርጫ ላይ ያላቸውን ተጽዕኖ 
በተመለከተ የኢ.ፌ.ዴ.ሪ. የጤና ሚኒስቴርን፣ የኢ.ፌ.ዴ.ሪ. 
የኅብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩትን፣ የኢትዮጵያ ብሔራዊ 
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የምርጫ ቦርድን እና የጤና አጠባበቅ ማኅበር እና የኮቪድ-
19 አማካሪ ካውንስልን እንዲሁም ሌሎች የሚመለከታቸውን 
ባለሙያዎች ያላቸውን ሀሳብ አስቀርቦ ሰምቷል፡፡

59. ጉባዔው ከላይ የተጠቀሱትን ተቋማት ከፍተኛ የስራ 
ኃላፊዎችና ባለሙያዎች በጉዳዩ ላይ ያላቸውን አስተያየት 
እስከሰማበት ዕለት ድረስ የቫይረሱ ስርጭት በኅብረተሰቡ 
ውስጥ እየጨመረ መምጣቱን፣ እንደ ሀገር የቫይረሱ 
የስርጭት 3ኛው ደረጃ ላይ መድረሱን፣ በተወሰኑ የአዲስ 
አበባ አካባቢዎች ወደ 4ኛው ያደላ የሥርጭት ደረጃ 
መድረሱን፣ በሽታው በፍጥነት የሚሰራጭበት ዕድል 
ከፍተኛ መሆኑን እና ስርጭቱ ወደ ከፋ ደረጃ ሊደርስ 
እንደሚችል አረጋግጧል፡፡ ይህ በመሆኑ የቫይረሱ ስርጭት 
በኅብረተሰቡ ውስጥ እያለ ምርጫ ቢደረግ የማኅበረሰቡን 
ጤና እና ደህንነት ለመጠበቅ ተጨማሪ የጥንቃቄ 
እርምጃዎች እንደሚያስፈልግ፣ የመራጮች ምዝገባን፣ድምጽ 
የሚሰጥበትን ሂደት ላይ እክል እንደሚፈጥር አረጋግጧል፡፡
በተጨማሪም የቫይረሱ ዓለም አቀፍ ሁኔታ ምርጫን 
ለማስፈጸም የሚረዳ የምርጫ ቁሳቁሶች የአቅርቦት ሰንሰለት 
ላይ መሰናክሎች መፍጠሩን፣ዓለም አቀፍ ድጋፍ መቀነሱን 
እና የገንዘብ አቅም ውስንነት መፍጠሩን አረጋግጧል፡፡
ምርጫ የአንድ ቀን ሁነት ብቻ ሳይሆን የተለያዩ ሂደቶች 
ውጤት በመሆኑ በእነዚህ ሂደቶች ላይ የሚፈጠሩ እንዲህ 
አይነት መሰናክሎች በምርጫው ሂደት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ 
ይኖራቸዋል፡፡

60. ይህ በመሆኑም ስርጭቱ እያለ ነጻና ትክክለኛ ምርጫ ለማድረግ 
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ጠንካራ የምርመራ እና ሥርጭቱን ለመግታት አቅምና የሕግ 
ማሻሻያ የሚያስፈልግ ሲሆን የመራጮች ምዝገባን፣ የድምጽ 
አሰጣጥ ስርዓቱን፣የምርጫ አስፈጻሚዎችንና የመራጮችን 
ስልጠና ቴክኖሎጂን መሰረት ያደረገ ወይም ደህንነቱን 
የጠበቀ ሊሆን ይገባል፡፡ በዚህ አግባብ ስርጭቱ ባለበት 
ሁሉ አቀፍ፣ ነጻ፣ቀጥተኛና ትክክልኛ ምርጫ ለማከናወን 
እና በተጓዳኝ ወረርሺኙ እንዳይስፋፋ የጥንቃቄ ስራዎችን 
ለመስራት ጠንካራ የገንዘብ፣ የአቅርቦት፣የቴክኖሎጂ አቅም፣ 
የሰው ሃብት እና የሕግ ማዕቀፍ ሊኖር ይገባል፡፡ በመሆኑም 
ከወረርሺኙ ባህሪ እና ሀገራችን ካላት ውስን የኢኮኖሚያዊ 
አቅም አንጻር ወረርሽኙ የሕዝብ ጤንነት አደጋ መሆኑ 
ሳያበቃ ወይም በቁጥጥር ስር ሳይውል ነጻና ትክክለኛ 
ምርጫ ማድረግ አይቻልም፡፡

61. የቫይረሱ ስርጭት እያለ ምርጫ ማድረግ እንደማይችል 
ከተረጋገጠ የስርጭት መጠኑ በምን ያህል ቢቀንስ ምርጫ 
ሊደረግ ይችላል የሚለው ቀጣይ ምላሽ ሊያገኝ የሚገባው 
ጉዳይ ነው፡፡ በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 93(1)(ሀ) መሰረት 
አስቸኳይ ጊዜ አዋጅን ለማወጅ አንዱ ምክንያት የሕዝብን 
ጤንነት አደጋ ላይ የሚጥል በሽታ ሲከሰት መሆኑን 
ይደነግጋል፡፡ ይህ የሕገ መንግሥቱ ድንጋጌ እና አሁን 
ካለንበት ነባራዊ ሁኔታ ሲተሳሰር ሀገራችን በአስቸኳይ ሁኔታ 
ውስጥ የምትቆየው በሽታው የሕዝብ ጤንነት አደጋ መሆኑ 
እስከቀጠለበት እንጂ ክስተቱ ሙሉ በሙሉ እስከተወገደበት 
ጊዜ ድረስ ሊሆን አይችልም፡፡በመሆኑም ከሕገ መንግስቱ 
አጠቃላይ መንፈስ አንጻር የተያዘው ጉዳይ ሲተረጎም ቀጣይ 
ምርጫ ሊከናወን የሚገባበት ጊዜ ወረርሽኙ የሕዝብ ጤና 
አደጋ መሆኑ ካበቃበት ጀምሮ በሚቆጠር የጊዜ ገደብ ውስጥ 
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ሊሆን ይገባል፡፡ 
62. ወረርሽኙ የህዝብ ጤና አደጋነቱ አብቅቷል የሚባለው መቼ 

ነው የሚለውን ጉባዔው በአስረጂነት አስቀርቦ ከሰማቸው 
ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችና የጤና ባለሙያዎች ክትባት ሲገኝ 
ወይም መድሃኒት ሲገኝ ወይም በሂደት የሚገኙ ሳይንሳዊ 
ግኝቶችን መሰረት በማድረግ ነው፡፡ ሆኖም አሁን ባለንበት 
ደረጃ ለቫይረሱ መድሃኒት ወይም ክትባት እንዳልተገኘ እና 
መቼ እንደሚገኝ በግልጽ የታወቀ ነገር የለም፡፡ በመሆኑም 
ከዚሁ ጉዳይ ጋር ተያይዞ ምላሽ ሊያገኝ የሚገባው ነጥብ 
በሕገ መንግሥቱ መሰረት ወረርሽኙ የሕዝብ ጤና ስጋት 
አለመሆኑ በማን ሊረጋገጥ ይገባል የሚለው ጉዳይ ነው፡፡

63. በመሰረቱ የኮቪድ 19 ወረርሽኝ ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ እንደ 
መሆኑ ቫይረሱ የህዝብ ጤና ስጋት መሆኑ የሚያቃበትን ጊዜ 
የሚወሰነው የዓለም አቀፍ ማኅበረሰብን፣የአጎራባች ሀገራት 
የጤና ሁኔታን እና ዜጎች የሚኖራቸውን የተጋላጭነት 
መጠንን ከግምት ውስጥ በማስገባት በየደረጃው የዓለም 
ጤና ድርጅት፣ በሀገራችንም የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ጤና ሚኒስቴር 
እንዲሁም የኅብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት እና ሌሎች 
የሳይንስ ማኅበረሰቡ አባላት ጋር በመመካከር የሚያወጡት 
መረጃዎች መሰረት ተደርጎ ነው፡፡ በመሆኑም ይህንን መረጃ 
መሰረት በማድረግ እና ሀገራችን ያለችበትን ሁኔታ ከግምት 
ውስጥ በማስገባት የቫይረሱን ስርጭት እና የኅብረተሰቡን 
ተጋላጭነት ከሳይንስ ማኅበረሰቡ ጋር በመመካከር እና 
በመቀመር የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ጤና ሚኒስቴር ውሳኔውን ወይም 
የውሳኔ ሃሳቡን ሲያቀርብ ነው፡፡ የሕዝብ ተወካዮች ምክር 
ቤትም በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 55(17) እና 55(18) 
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የአስፈጻሚውን አካል አሰራርን የመመርመር እና አስፈላጊ 
የሆነውን እርምጃ የመውሰድ ስልጣን ተሰጥቶታል፡፡ በዚህም 
መሰረት ወረርሽኙ በቁጥጥር ስር ስለመዋሉ በኢ.ፌ.ዴ.ሪ 
ጤና ሚኒስቴር የቀረበለትን የውሳኔ ሃሳብ የማጽደቅ ስልጣን 
ይኖረዋል፡፡ 

64. በመቀጠል ምላሽ ሊያገኝ የሚገባው ሌላው ነጥብ በሽታው 
የሕዝብ ጤና ስጋት መሆኑ ካበቃበት በምን ያህል ጊዜ ውስጥ 
ምርጫ ሊደረግ ይገባል የሚለው ነው፡፡ ሕገ መንግሥቱ 
በአጠቃላይ በአንቀጽ 60(3) መሰረት ከስድስት ወራት 
ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ጠቅላላ ምርጫ ማድረግ እንደሚቻል 
ይደነግጋል፡፡ ይህ ድንጋጌ መደበኛ የሕግ ስርዓትን እና 
ሁኔታን ታሳቢ ያደረገ እንጂ ሀገር በአስቸኳይ ጊዜው 
ውስጥ የቆየችበትን ሁኔታ አይደለም፡፡ በመሆኑም ይህን 
ድንጋጌ በቀጥታ አሁን ላለንበት ሁኔታ ተግባራዊ መሆን 
አይችልም፡፡ ስለሆነም ይህን ጊዜ መወሰንን በሚመለከት ሕገ 
መንግሥቱ ምን ይላል የሚለው ሊታይ ይገባል፡፡ 

65. በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 102 መሰረት የምርጫ ቦርድ 
ነጻና ትክክለኛ ምርጫ ለማካሄድ ሙሉ ሕገ መንግሥታዊ 
ስልጣን ያለው በመሆኑ ጉባዔው የምርጫ ቦርድን 
በአስረጂነት አስቀርቦ በመጠየቅ እና አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ 
ከተነሳ በኋላ የወደፊቱ የምርጫ ሁኔታ ምን ሊሆን ይችላል 
ለሚለው በቦርዱ ሁለት የቢሆን ሁኔዎችን ያስቀመጠበትን 
ሰነድ መርምሯል፡፡ ሁለቱም የቢሆን ሁኔታዎች ታሳቢ 
የሚያደርጉት የኮቪድ 19 ዓለም ዓቀፍ ወረርሽኝ የሚቀጥል 
ሆኖ ወረርሽኙን ለመከላከል እና ለመቆጣጠር የወጣውን አዋጅ 
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መነሳትን ነው፡፡ የአዋጁንም መነሳት ተከትሎ የመጀመሪያው 
የቢሆን ሁኔታ ቦርዱ ምርጫን ለማስፈጸም ተጨማሪ 
የጥንቃቄ እርምጃዎችን ሳያደርግ በተጨማሪ በጀት በ10 
ወራት ምርጫውን ማስፈጸም እንደሚችል አስቀምጧል፡፡ 
በሁለተኛው የቢሆን ሁኔታ ኮቪድ 19 ቦርዱ የቫይረሱን 
ስርጭት ለመቆጣጠር ተጨማሪ እርምጃዎችን ቢወስድ 
የሚፈጅበትን በጀት በመጥቀስ 13 ወራት እንደሚፈጅበት 
አስቀምጧል፡፡ 

66. በምርጫ በርዱ ዳሰሳ መሰረት ቫይረሱ በስርጭት እያለ 
ቦርዱ የተለያዩ እርምጃዎችን እየወሰደ ምርጫውን ከ10 
እስከ 13 ወራት ውስጥ ሊያካሂድ እንደሚችል አስረድቷል፡፡ 
በመሆኑም ጉባዔው የቀረቡት ሁለቱን የቢሆን ሁኔታዎች 
ግምት ውስጥ በማስገባት እና የምርጫ ቦርድ ከኮቪድ 19 
ወረርሽኝ ስጋት እና ክልከላዎች ጋር ተያያዥነት የሌላቸውን 
ስራዎችን እያከናወነ ሊቆይ እንደሚገባው ታሳቢ በማድረግ 
የኮቪድ 19 ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ የህዝብ ጤና ስጋት 
መሆን ካበቃበት ጊዜ አንስቶ ከዘጠኝ እስከ አስራ ሁለት 
ወራት ባሉት ጊዜያት ውስጥ ምርጫው መካሄድ አለበት 
ብሏል፡፡

 የምርጫ መራዘም እና የመንግሥት ስልጣን ሥራ 
ዘመን መቀጠል በፌዴራል እና በክልሎች ያለው 

አንድምታ

67. ከዚሁ ጋር ተያይዞ በምክር ቤቱ ለትርጉም የቀረበው የሕገ 
መንግሥት ትርጉም ጥያቄ እና የሚሰጠው የትርጉም እና 
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የውሳኔ ሃሳብ ተፈፃሚነት በፌዴራል ምክር ቤቶች እና 
አስፈፃሚው አካላት ላይ ብቻ ነው ወይስ በክልል ምክር 
ቤቶች እና አስፈፃሚው አካላት እና በክልል የምርጫ ጊዜ 
ሰሌዳ ላይ ጭምር ነው የሚለውን ማየት ተገቢ ይሆናል፡፡ 
የምክር ቤቱ አጠቃላይ የትርጉም ጥያቄ አንደኛ በአጠቃላይ 
አገላለፅ የምክር ቤቶቹ እና የአስፈፃሚው አካል ስልጣን 
እንዴት ይሆናል የሚል ሲሆን ሁለተኛው የኢትዮጵያ 
ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በኮቪድ 19 (ኮሮና ቫይረስ) ወረርሽኝ 
ምክንያት 6ኛውን ጠቅላላ ምርጫ ማድረግ አለመቻሉ 
የሚመለከተው ጠቅላላ ምርጫን እንጂ ለይቶ የፌዴራል 
ምክር ቤቶችን ምርጫ ብቻ የሚመለከት አይደለም፡፡ ለሕገ 
መንግሥት ትርጉም መቅረብ ምክንያት የሆነው የኮቪድ 
19 ዓለም ዓቀፍ ወረርሽኝ እና ወረርሽኙን ለመከላከል እና 
መቆጣጠር የወጣው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተፈፃሚነትም 
በፌዴራል መንግሥት የተገደበ ሳይሆን ክልሎችንም የሚጨምር 
ነው፡፡ በሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 93 (1ሀ) መሰረት የፌዴራል 
መንግሥት ወረርሽኙን ለመከላከል እና ለመቆጣጣር ሀገር 
አቀፍ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጆ በመተግበር ላይ ይገኛል፡፡

68. በኢፌዴሪ ሕገ መንግሥት አንቀፅ 102 መሰረት በፌዴራል 
እና በክልሎች ነፃና ትክክለኛ ምርጫ በገለልተኝነት 
አንዲካሄድ ከማንኛውም ተፅዕኖ ነፃ የሆነ ብሔራዊ የምርጫ 
ቦርድ እንደሚቋቋም ይደነግጋል፡፡ የዚህ ቦርድ መቋቋም 
ዋነኛ ዓላማ ገለልተኛ ከማንኛውም ተፅዕኖ ነፃ የሆነ ምርጫ 
እንዲካሄድ ለማድረግ እና ይህንኑ ለማስፈፀም ነው፡፡ ቦርዱ 
እንዲቋቋም የተደረገው በፌዴራል እና በክልሎች ምርጫን 
ለማስፈፀም ነው፡፡ በዚህ ድንጋጌ መሰረት የፌዴራል 
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መንግሥት ስልጣን የምርጫ ሕግ የማውጣት ብቻ ሳይሆን 
በፌዴራል መንግሥት በሚወጣው የምርጫ ሕግ አግባብ 
በፌዴራል እና በክልሎች ሕጉን የማስፈፀም ስልጣን እና 
ኃላፊነትም የፌዴራል መንግሥቱ ስልጣን ነው፡፡ 

69. አሁን የቀረበው የሕገ መንግሥት ትርጉም ጥያቄ የሕዝብ 
ተወካዮች ምክር ቤት ሲያቀርብ በጥቅሉ የምክር ቤቶች 
እና አስፈፃሚው አካል ስልጣን ምን እንደሚሆን የሚጠይቅ 
ሲሆን በሌላ በኩል ደግሞ ለሕገ መንግሥት ትርጉም ጥያቄ 
ምክንያት የሆነው የምርጫ ቦርድ በሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 
102 መሰረት ጠቅላላ ምርጫ በፌዴራል እና በክልሎች 
የምርጫ ክልሎች ለማካሄድ አቅዶ አለመቻሉ ነው፡፡ ቦርዱ 
ምርጫውን ለማካሄድ የዝግጅት ስራ ጀምሮ የነበረው ጠቅላላ 
ምርጫን ለማካሄድ ሲሆን፣ በኮቪድ 19 ዓለም ዓቀፍ 
ወረርሽኝ ምክንያት ሳያደርግ ያቋረጠው ይህንኑ ጠቅላላ 
ምርጫ ስለሆነ የውሳኔ ሃሳቡ በፌዴራሉ እና በክልሎች 
የምርጫ ጊዜ እና በምክር ቤቶች እና በአስፈፃሚዎች የስራ 
ዘመን ላይ ተፈፃሚነት አለው፡፡  
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ክፍል ስድስት
የውሳኔሃሳብ

የኢ.ፌ.ዴ.ሪ. የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ 
በኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የቀረበለትን የሕገ 
መንግሥት ትርጉም ጥያቄ የሕገ መንግሥቱን አንቀጽ 
54(1) ፣ 58(3) እና 93 በመተርጎም ውሳኔ እንዲሰጠው 
ባቀረበው ጥያቄ መሰረት የሚከተሉትን የውሳኔ ሀሳቦች 
በሙሉ ድምጽ አቅርቧል፡፡

1. በኢ.ፌ.ዴ.ሪ. ሕገ መንግሥት አንቀጽ 54(1)፣ 58(3) ፣ 
67(1) እና 72(3) ላይ የተደነገገው የአምስት ዓመት የሥራ 
ዘመን ከአንቀፅ 93 እንዲሁም ከሕገ መንግሥቱ መሰረታዊ 
መርሆዎች፣ ዓላማዎችና ግቦች ጋር በማገናዘብ የኮቪድ 19 
ወረርሽኝ የህዝብ ጤና ስጋት ሆኖ ባለበትና የበሽታውን 
ሥርጭት ለመከላከል፣ ለመቆጣጠር እና የሚያስከትለውን 
ጉዳት ለመቀነስ የወጣው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ቁጥር 
3/2012 ጸንቶ በሚቆይባቸው ጊዜያትና ከተነሳም በኋላ 
አዲስ ምርጫ ተካሂዶ የስልጣን ርክክብ እስከሚፈጸምበት 
ጊዜ ድረስ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት፣ የፌደሬሽን ምክር 
ቤት፣ የክልል ም/ቤቶች እና የፌዴራልና የክልል አስፈጻሚ 
አካላት የስራ ዘመን እንዲቀጥል በማለት በኢ.ፌ.ዴ.ሪ. ሕገ 
መንግሥት አንቀጽ 84(1) መሰረት የኢ.ፌ.ዴ.ሪ. ፌዴሬሽን 
ምክር ቤት የመጨረሻ ውሳኔ እንዲሰጥበት የውሳኔ ሀሳብ 
አቅርቧል፡፡ 
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2. የኮቪድ 19 ሥርጭትን ለመከላከል፣ ለመቆጣጠር እና 
የሚያስከትለውን ጉዳት ለመቀነስ የወጣው የአስቸኳይ 
ጊዜ አዋጅ ቁጥር 3/2012 እንዲታወጅ ምክንያት የሆነው 
ወረርሽኝ ዓለም አቀፍ እና አህጉር አቀፍ የጤና ድርጅቶች 
የሚያወጡትን መረጃ መሰረት በማድረግ የኢ.ፌ.ዴ.ሪ. 
ጤና ሚኒስቴር እንዲሁም የኅብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት 
እና የሳይንሱ ማኅበረሰብ አካላት ወረርሽኙ የህዝብ ጤና 
ስጋት አለመሆኑን ካረጋገጡበትና ይህም በህዝብ ተወካዮች 
ምክር ቤት ከጸደቀበት ቀን ጀምሮ ከዘጠኝ ወር እስከ አንድ 
ዓመት ባለው ጊዜ ውስጥ ምርጫው እንዲካሄድ በማለት 
በኢ.ፌ.ዴ.ሪ. ሕገ መንግሥት አንቀጽ 84(1) መሰረት 
የኢ.ፌ.ዴ.ሪ. ፌዴሬሽን ምክር ቤት የመጨረሻ ውሳኔ 
እንዲሰጥበት የውሳኔ ሀሳብ አቅርቧል፡፡ 
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የኢ.ፌ.ዴ.ሪ የህዝበ ተወካዮች ም/ቤት ከ6ኛው ዙር ሀገራዊ ምርጫ 
ጋር ተያይዞ ለሕገ መንግሥት አጣሪ ጉባዔ ባቀረበው ሕገ መንግሥት 
ትርጉም ጥያቄ ላይ የባለሙያዎችን ሀሳብ ለመስማት(Hearing) 

የተካሄደው ፕሮግራም በፎቶ

ጉባዔው የባለሙያዎችንና የተቋማትን ማብራሪያ 
ሲጠይቅና ሲቀበል
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ሕገ መንግሥቱ ሲረቅቅ ተሳትፎ የነበራቸው እንዲሁም 
በሕገ መንግሥት ላይ ጥናት ያደረጉ ምሁራን በዙም ቴክኖሎጂ 

አስተያየታቸውን ሲሰጡ

ፕሮፌሰር እንድርያስ እሸቴ

አምባሳደር ታየ አፅቀ ስላሴ ዶክተር  አደም  ካሴ አምባሳደር አብዱልአዚዝ አህመድ

ሕገ መንግሥቱን በማርቀቅና በማፅደቅ 
ሂደት ተሳታፊ የነበሩት ዶ/ር ተሰማ ጋዲሳ 

አስተያየት ሲሰጡ

የኢትዮጵያ ጠበቆችና የሕግ ባለሙያዎች 
ማህበርን በመወከል አቶ ደበበ ኃ/ገብርኤል 

አስተያየት ሲሰጡ

ፕሮፌሰር አለማየሁ ገብረ ማርያም ፕሮፌሰር ዮናታን ተስፋዬ
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በሕገ መንግሥት ላይ ጥናት ያደረጉ 
በአ.አ.ዩ የሕግ ት/ቤት መምህር 

ዶ/ር ጌታቸው አሰፋ

ዶክተር ታደሰ ሌንጮ አቶ ሰማው ንጋቱ

አቶ ቸርነት ሆርዶፋ

ዶክተር ዘመላክ አይተነው

በሕገ መንግሥት ላይ ጥናት ያደረጉ በአ.አ.ዩ የሕግ ት/
ቤት መምህራንና የሕግ ባለሙያዎች

የአፍሪካ የሰብአዊና የህዝብ መብቶች 
ኮሚሽን ሊቀመንበር ዶ/ር  ሰለሞን አየለ 

አስተያየት ሲሰጡ
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የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር 
ሚኒስትር ዶ/ር ሊያ ታደሰ 

አስተያየት ሲሰጡ

የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ 
ሰብሳቢ ወ/ት ብርቱካን 

ሚደቅሳ አስተያየት ሲሰጡ

እጩ ዶ/ር መስከረም ገስጥ 
ከሰብአዊ መብት አንፃር 

አስተያየት ሲሰጡ
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የውይይት መድረኩ አጠቃላይ ገፅታ


