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                     የዋና ዳይሬክተር መልዕክት

የአእምሯዊ ንብረት ስርዓት ለአንድ ሀገር ኢኮኖሚያዊ፣ 

ማህበራዊ እና ባህላዊ ልማት ያለው ፋይዳ ከፍተኛ ነው፡፡ 

በመሆኑም በልማት ያደጉም ሆነ በማደግ ላይ ያሉ ሀገራት 

ዘርፉን በልማት መሳሪያነት በመጠቀም ሀገራዊ የፈጠራ 

ስራ እንዲበረታታ፣ ፍትሃዊ የንግድ ውድድር እንዲረጋገጥ 

በመደገፍ ላይ ይገኛሉ፡፡

እንደ ኢትዮጵያ ላሉ ቴክኖሎጂን የማመንጨት አቅማቸው 

ዝቅተኛ ለሆኑ ሀገራት ቴክኖሎጂን በማላመድ፣ በማሻገር 

እና በመጠቀም የሀገር ውስጥ የፈጠራ አቅምን ለመገንባት 

የሚኖረው የግብዓትነት ሚና ወሳኝ ነው፡፡ስለሆነም ሀገራችን 

ቀስ በቀስ ወደ ቴክኖሎጂ አመንጪነት ለመሻገር የአእምሯዊ 

ንብረት ስርዓትን እንደ መስፈንጠሪያ መሳሪያ ለመጠቀም ትኩረት የተሰጠው ጉዳይ ነው፡፡

በመሆኑም  የአእምሯዊ ንብረት ህጎችን በማውጣት የፈጠራ ስራዎች እንዲጠበቁና ተቀባይነት እንዲያገኙ፣ 

ባለመብቶች የድካማቸውን ዋጋ  እንዲያገኙ፣ የኪነጥበብ ስራዎች እንዲጎለብቱ፣ ፍትሃዊ የንግድ ስርዓት 

እንዲዘረጋና ቀጥተኛ የውጭ ኢንቨስትመንት እንዲበረታታ ለማድረግ ሰፊ ስራ በመሰራት ላይ ይገኛል፡፡

የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት የፈጠራ ስራዎች እንዲበረታቱና ጥቅም ላይ የሚውሉበትን መንገድ 

በማመቻቸት እና የኢኖቬሽን ተዋናዮች የሀገር ውስጥ የቴክኖሎጂ አቅም ለማጎልበት  በአጠቃላይም ለኢንዱስትሪ 

ልማት አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ በፓተንትና በንግድ ምልክት ዘርፎች የምዝገባና የጥበቃ እንዲሁም በቅጂና 

ተዛማጅ መብት ዘርፍ የምዝገባ አገልግሎት የሚሰጥ ሲሆን ለተለያዩ የፈጠራ ማኅበራትም ተቋሙ ተገቢውን 

ድጋፍ ያደርጋል፡፡

ከዚህም ባሻገር ጽ/ቤቱ በሚሰጣቸው ከአእምሯዊ ንብረት መብቶች ምዝገባና መብት ማራዘም አገልግሎቶች ጋር 

በተያያዘ የተቋሙ የስራ ክፍሎች በሚሰጡት ውሳኔ ላይ ይግባኝ የሚያቀርቡ ደንበኞችን አቤቱታ በህጉ አግባብ 

የሚመረምርና የሚነሱ የፍትሐብሄር ክርክሮችን የሚዳኝ፤ በዚህም መሰረት የመጨረሻ ውሳኔ እንዲሰጥበት 

ለጽ/ቤቱ ዋና ዳይሬክተር የውሳኔ ሃሳብ የሚያቀርብ “የአእምሯዊ ንብረት ትሪቡናል” አደረጃጀት በአዋጅ ቁጥር 

872/2007 አንቀጽ 44(1) መሠረት ተቋቋሞ አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል:: 

የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት በዘርፉ ተቋማዊ አቅም እና የህግ ማዕቀፎችን በማጎልበት አገልግሎት 

አሰጣጡን በዘመናዊ አሰራር በመደገፍ በህግ የተሰጡትን ኃላፊነቶች በብቃት ለመወጣት ከምንጊዜውም በተሻለ 

መልኩ እየሰራ ይገኛል፡፡
ኤርሚያስ የማነብርሃን

የአእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት ዋና ዳይሬክተር



የአእምሯዊ ንብረት ትሪቡናል

ውሳኔ የተሰጠባቸው መዝገቦች ታህሳስ 2013 ዓ.ም6

መግቢያ

የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት አእምሯዊ 

ንብረትን የሚገዙ ብሄራዊ ህጎችን ለማስፈፀም ወይም 

ተፈፃሚነታቸውን የሚከታተል አካል ማቋቋም 

በማስፈለጉ በአዋጅ ቁጥር 320/1995 የተቋቋመ 

የፌዴራል መንግስት ተቋም ነው፡፡በማቋቋሚያ አዋጁ 

አንቀጽ 2(1) እንደተደነገገው  አእምሯዊ ንብረት 

ማለት የሰው ልጅ አእምሮ ውጤት በሆኑ የፈጠራ 

ስራዎች ላይ ያለ ህጋዊ መብት ሲሆን ፓተንትን፣የንግድ 

ምልክትን፣የምስክር ወረቀትንና ኮፒራይትን (የቅጂ 

መብትን) ይጨምራል፡፡

ጽ/ቤቱ ከፍ ብለው በተጠቀሱ ዘርፎች ለደንበኞች 

የሚሰጠውን አገልግሎት ለማቀላጠፍ አራት ዋና የስራ 

ክፍሎችን እንዲሁም እነዚህ ክፍሎችና የተቋሙን አጠቃላይ ስራዎች የሚደግፉ የተለያዩ ክፍሎች ያደራጀ ሲሆን 

በተለይ ከዋና የስራ ክፍሎች ውስጥ የንግድ ምልክትና ኢንዱስትሪያዊ ንድፍ ጥበቃና ልማት ዳይሬክቶሬት፣የፓተንት 

ጥበቃና ቴክኖሎጂ ሽግግር ዳይሬክቶሬት እንዲሁም የኮፒራይትና የማኅበረሰቦች እውቀት ጥበቃና ልማት  

ዳይሬክቶሬት እንደቅደም ተከተላቸው የውጪ ደንበኞችን በብዛት ተቀብለው አገልግሎት የሚሰጡ የስራ ክፍሎች 

ናቸው፡፡

እነዚህ የስራ ክፍሎች በተለይም የንግድ ምልክትና ኢንዱስትሪያዊ ንድፍ ጥበቃና ልማት እንዲሁም የፓተንት 

ጥበቃና ቴክኖሎጂ ሽግግር ዋና የስራ ክፍሎች ከደንበኞች የሚቀርቡ የአእምሯዊ ንብረት ምዝገባ፣ የፈራሽነት 

(የስረዛ)፣የመብት ማራዘም ወዘተ. ጥያቄዎች ላይ የሚሰጡት ውሳኔ ላይ ቅር በመሰኘት ወደ ፍ/ቤት የሚሄዱ 

ደንበኞች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ በመምጣቱ እነዚህን እና ወደፊት በዘርፉ ሊከወኑ የሚገባቸውን 

ተግባራት ከዚህም ባሻገር ከአእምሯዊ ንብረት ጋር በተያያዘ ክርክር የተደረገባቸውን ጉዳዮች መሰረት በማድረግ 

በፌደራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት መዝገብ ቁጥር 71216(የካቲት 27/2004 ዓ.ም) እና 59025 (ግንቦት 

19 ቀን 2003 ዓ.ም)  የህግ ትርጉም የተሰጠባቸውን ውሳኔዎች መነሻ በማድረግ፡-

	 በጽ/ቤት ደረጃ ክፍሎች በሚሰጡት የመጨረሻ ውሳኔ ላይ ደንበኞች ይግባኝ የሚያቀርቡበት እና ፍትሀዊ 

ውሳኔ የሚያገኙበት ወጥ ስርዓት መዘርጋት በማስፈለጉ፤

	 አእምሯዊ ንብረት የህግና የቴክኒክ ጉዳይ እንደመሆኑ እነዚህን ሙያዎች የያዙ ባለሙያዎችን ያቀፈ እና 

ከአንድ የስራ ክፍል እይታ በላይ በሆነ መልኩ መዝገቦች ነፃና ገለልተኛ በሆነ መንገድ የሚመረመሩበት 

አደረጃጀት መፍጠር በማስፈለጉ፤
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ሰኔ 26/2004 በፀደቀ መመሪያ ጽ/ቤቱ የአእምሯዊ ንብረት ይግባኝ ሰሚ ኮሚቴን በማቋቋም ከጽ/ቤቱ ውጪ 

የሚገኙ ደንበኞች የሚያቀርቡትን አቤቱታ እየመረመረ ውሳኔ ሲሰጥ ቆይቷል፡፡በዚህም ከሚቀርቡ አቤቱታዎች 

በመነሳት ጽ/ቤቱ ቀደም ብሎ በስራ ክፍሎች የተሰሩ ስህተቶችን ማረም የቻለ ከመሆኑ ባሻገር ይህ አሰራር 

ባይፈጠር ኖሮ ወደ ፍ/ቤት ሊሄዱ ይችሉ የነበሩ ቁጥራቸው ከፍ ያለ መዝገቦችን ማስቀረት ተችሏል፡፡

ከላይ እንደተገለፀው በየጊዜው የሚቀርቡትን የአቤቱታዎች ብዛት እና የስራውን አስፈላጊነት ከግምት በማስገባት 

በኮሚቴ ደረጃ የነበረውን አሰራር ለመቀየር በማሰብ ከ2006 ዓ.ም ጀምሮ ጽ/ቤቱ ከላይ የተጠቀሱትን አቤቱታዎች 

የሚመረምር “የአእምሯዊ ንብረት ይግባኝ ሰሚ ዳይሬክቶሬት” እንዲዋቀር አድርጓል፡፡ይህ በእንዲህ እንዳለ 

በቅጂና ተዛማጅ መብቶች ጥበቃ ማሻሻያ አዋጅ ቁጥር 872/2007 አንቀጽ 44(1) ላይ ጽ/ቤቱ የአእምሯዊ ንብረት 

ትሪቡናል እንዲያቋቁም በተሰጠው ስልጣን መሠረት ጽ/ቤቱ ጳጉሜን 1/2010 ዓ.ም የአእምሯዊ ንብረት ትሪቡናል 

አቋቁሟል፡፡ 

ይህ ትሪቡናል ቀደም ሲል በይግባኝ ሰሚው ሲታዩ የነበሩ ጉዳዮችን ጨምሮ በቅጂና ተዛማጅ መብቶች ጥበቃ 

አዋጅ ቁጥር 872/2007 ላይ የተጠቀሱ የቅጂ መብት ጉዳዮችን የሚመረምር ሲሆን በጥቅሉ በአእምሯዊ ንብረት 

ትሪቡናል ማቋቋሚያ መመሪያ ቁጥር 1/2010 አንቀጽ 6 መሰረት ትሪቡናሉ የሚከተለው ስልጣንና ተግባር አለው፡

1. የንግድ ምልክት፣ የፓተንት፣የአስገቢ ፓተንት፣ የግልጋሎት ሞዴልና የኢንዱስትሪያዊ ንድፍ ምዝገባዎች 

ፈራሽ እንዲሆኑ ወይም እንዲሰረዙ የሚቀርቡ አቤቱታዎችን ፤

2. በቅጂና ተዛማጅ መብቶች ጥበቃ (ማሻሻያ) አዋጅ ቁጥር 872/2007 መሠረት የሚቀርቡ የፍትሐብሔር 

ጉዳዮች፡- በተለይም

      ሀ) ከቅጂና ተዛማጅ መብቶች የጋራ አስተዳደር ማኅበራት ምዝገባና እውቅና አሰጣጥ፣

      ለ) የቅጂ መብት የሚያስገኙ ስራዎችን ለመጠቀም ደንበኞች የሚያቀርቡትን ጥያቄ   

         ተከትሎ የጋራ አስተዳደር ማኅበራቱ በሚወስኑት ፈቃድ አሰጣጥ፤

     ሐ) በሮያሊቲ ተመን አወጣጥ፣ በሮያሊቲ አሰባሰብ፣ ክፍፍልና ተያያዥ ጉዳዮች ላይ የሚነሱ አቤቱታዎችን፤

3. ከአእምሯዊ ንብረት መብት ጋር የተያያዙ የዕድሳት፣ የመብትና የጊዜ ማራዘም ጥያቄዎች ላይ የጽ/ቤቱ 

የሥራ ክፍሎች በሚሰጡት ውሳኔ ላይ የሚቀርቡ አቤቱታዎችን፤

4. በንግድ ምልክት፣ በፓተንት፣ በአስገቢ ፓተንት፣ በግልጋሎት ሞዴልና በኢንዱስትሪያዊ ንድፍ ላይ 

የሚቀርቡ የምዝገባ፣ የተቃውሞ ጥያቄዎችን  በተመለከተ የስራ ክፍሎች በሚሰጡት ውሳኔዎች ላይ 

የሚያቀርቡ አቤቱታዎችን፤

5. ከአእምሯዊ ንብረት ጋር በተገናኘ በመንግሥት ወይም በግለሰቦች የሚቀርቡ የግዴታ ፈቃድና ተያያዥ 

ጉዳዮችን፤ 



የአእምሯዊ ንብረት ትሪቡናል
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ተቀብሎ አግባብነት ያላቸውን ሕጎችና ዓለማቀፍ ስምምነቶች መሠረት በማድረግ ተገቢውን የምርመራ ስራ 

በማከናወን የውሳኔ ሃሳብ ለዋና ዳይሬክተሩ ያቀርባል፡፡ 

ከሰኔ 2004 ዓ.ም ጀምሮ በአእምሯዊ ንብረት ይግባኝ ሰሚ/ትሪቡናል/ ከ380 በላይ መዝገቦች ምርመራ 

ተደርጎባቸው ውሳኔ የተሰጠባቸው ሲሆን በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ለህትመት የበቁት፤ ለማሳያነት የተመረጡ ሰላሳ 

አንድ መዝገቦች እና ጽ/ቤቱ በአንድ መዝገብ ላይ ለሰጠው ውሳኔ የፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት 

ያሳለፈው የመጨረሻ ውሳኔ ናቸው፡፡ የውሳኔዎቹን ስብጥር ስንመለከትም፡-  

1. የምዝገባ ጥያቄ ያለአግባብ ውድቅ ተደርጎንናል በሚል ለቀረቡ አቤተታዎች የተሰጡ ውሳኔዎች፤

2. የንግድ ምልክት ጥቅም ላይ አልዋለም በሚል የስረዛ ጥያቄ በቀረበባቸው አቤቱታዎች ላይ የተሰጡ 
ውሳኔዎች፤ 

3. በማስተካከያ የምዝገባ ጥያቄ ላይ የተሰጠ ውሳኔ 

4. የንግድ ምልክት ምዝገባ ፈራሽ እንዲሆን በቀረበ ጥያቄ ላይ የተሰጠ ውሳኔ፤ 

5. የአነስተኛ ፈጠራ ምዝገባ ጥያቄ ውድቅ በመደረጉ የቀረበ አቤቱታ ላይ የተሰጠ ውሳኔ ነው፡፡

በመጨረሻ ትሪቡናሉ ምርመራ አድርጎባቸው ተቋሙ የመጨረሻ ውሳኔ የሰጠባቸው /የሚሰጥባቸው/ እና 
በናሙናነት የተመረጡ መዝገቦች በተመሳሳይ ሁኔታ በመጽሐፍ የሚታተሙ ይሆናል፡፡እነዚህ ውሳኔዎችም 
በተቋሙ ድረ ገጽ/Website/ላይ የሚለቀቁ መሆኑን እናሳውቃለን፡፡

አብርዱ ብርሃኑ

የአእምሯዊ ንብረት ትሪቡናል ተ/ኃላፊ

መልካም ንባብ
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የመዝገብ ቁጥር ኢ.አ.ን.ይ.ሰ.00051/2010

በSPARTAN CHMICHAL COMPANY, INC.የቀረበውን አቤቱታ አስመልክቶ፣ በኢትዮጵያ 

አዕምሯዊንብረት ጽ/ቤት በአእምሯዊ ንብረት ይግባኝ ሰሚ ኮሚቴ የተሰጠ የውሣኔሃሣብ፣

የስብሰባ ቦታ፡- የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት

የማይነበብ የኮሚቴው አባላት ስም ዝርዝር 

1. ……………………….

2. ……………………….

3. ……………………….

4. ……………………….

     አመልካች፡- SPARTAN CHEMICAL COMPANY, INC.

አቤቱታው በአጭሩ

እ.ኤ.አ በ ጁን  21/2017  በቁጥር ን.ም/ መፃ/114-05/2009  በተፃፈ ደብዳቤ በማመልከቻ ቁጥር FTM/7907/2016 

በደንበኛዬ በ SPARTAN CHEMICAL COMPANY, INC. s.a.r.l ስም ለምዝገባ የገባው TAB የሚለው የንግድ 

ምልክት በአለም አቀፍ ምድብ 3 እንዲመዘገብ አመልክቼ ሌላ ተመሳሳይ የንግድ ምልክት ተገኝቷል ተብሎ 

ለምዝገባ ብቁ ሆኖ አልተገኘም በሚል በዘጠና ቀናት ውስጥ አመልካች ማስተካከያ እንዲያደርግ ከስራ ክፍሉ 

ደብዳቤ ተፅፎለታል፡፡

የአሁን ይግባኝ ባይ (አመልካች) ማሻሻያ እንዲያቀርብ በተጠየቀው ጉዳይ ላይ የሰጠውን ምላሽ እና የስራ ክፍሉ 

የሰጠውን ውሳኔ ጠቅሶ ይግባኝ ሰሚው ከስር በዝርዝር ያስቀመጥናቸውን ነጥቦች በማየት እና ጉዳዩን በማጤን 

የስራ ሂደቱ ያስተላለፈውን ውሳኔ እንዲሽር ሲል ጠይቋል፡፡

1. በኛ እምነት የንግድ ምልክት TAB የቃል ንግድ ምልክት ሲሆን ምንም ዓይነት ምስል የሌለው 

መሆኑ፤ከዚህ በተቃራኒ ግን በተመሳሳይ ተመዝግቧል የተባለው ንግድ ምልክት TAB የሚል እና 

ምስለ (ሎጎ) ያለው የቃልና የምስል ንግድ ምልክት ያለው ከመሆኑ ባሻገር የኮኮብ ምስል የያዘ በመሆኑ 

ደንበኛዬ ሊያስመዘግብ ካቀረበው ንግድ ምልክት ጋር በፍፁም የማይመሳሰል ነው፡፡

2. ደንበኛዬ ለምርትነት የሚያቀርበው የንግድ ምልክት በአለም አቀፍ ምድብ 03 ቢሆንም የሚሰጠው 

አገልግሎት ግን በፍፁም የተለየ ነው፡፡ምድብ 03 የምንጣፍ ማጠቢያ(carpet shampoo) ሲሆን ከዚህ 

በተቃራኒው በተመሳሳይ ተመዝግቧል የተባለው TAB ሎጎ የንግድ ምልክት የሚሰጠው አገልግሎት 

በምድብ 03 ሲሆን የሚከተሉትን አገልግሎቶች ከደንበኛዬ በተለየ ሁኔታ ይሰጣል፡፡ምድብ 03 የልብስ 

ሳሙና እና የተለያዩ የገላ መታጠቢያ ሳሙና (class 03 :- Soaps for clothing and different Soaps 
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for cleaning) ነው::እኛ እንዲመዘገብልን የጠየቅነው TAB የንግድ ምልክት ለምንጣፍ ማጠቢያነት ብቻ 

ሲሆን በተመሳሳይ ተመዝግቧል ከተባለው TAB ሎጎ የንግድ ምልክት ምርቶች ጋር (ማለትም የልብስ 

ሳሙና እና የተለያዩ የገላ መታጠቢያ ሳሙናዎች ጋር) የማይመሳሰል እና በምንም መልኩ ተጠቃሚውን 

ግራ የማያጋባ መሆኑን ጽ/ቤቱ ተረድቶ የስራ ሂደቱ የሰጠውን ውሳኔ እንዲሽርልን እንጠይቃለን፡፡

3. እንደሚታወቀው የአለም አቀፍ ምድብ 03 ባጠቃላይ የንፅህና መጠበቂያዎችን የሚያካትት ሲሆን ቀድሞ 

የተመዘገበው TAB ሎጎ የንግድ ምልክት ጽ/ቤቱ በምድበ 03 የተዘረዘሩትን ምርቶች በዝርዝር(spe-

cific)  መጥቀስ እንዲችል መፍቀዱን የጽ/ቤቱን ውሳኔ በጥያቄ ውስጥ የሚያስገባ መሆኑን ልንጠቅስ 

እንወዳለን፡፡

ስለዚህ ይግባኝ ሰሚው እነዚህን ነጥቦች ተመልክቶ የስራ ክፍሉ የሰጠው ውሳኔ እንዲሻርና የጠየቅነው ንግድ 

ምልክት እንዲመዘገብ እንዲወሰንልን እንጠይቃለን ሲል አመልካች አቤቱታውን አቅርቧል፡፡

የጉዳዩ አመጣጥ ከላይ በተገለፀው መልኩ ሆኖ ኮሚቴው የይግባኝ ባይን የፅሁፍ እና የቃል መከራከሪያ፣የምዘገባ 

ጥያቄ የቀረበበትን መዝገብ እና ለምዝገባ ጥያቄው ውድቅ መሆን ምክንያት የሆነውን መዝገብ በመመርመርና 

አግባብነት ካለው ህግ ጋር በማገናዘብ የንግድ ምልክትና ኢንዱስትሪያዊ ንድፍ ጥበቃና ልማት የስራ ሂደት 

የአመልካችን የምዝገባ ጥያቄ ውድቅ ማድረጉ አግባብ ነው ወይስ አይደለም? የሚለውን ጭብጥ በመመስረት 

ጉዳዩን እንደሚከተለው መርምሮታል፡፡

ኮሚቴው ከፍ ሲል እንደተገለፀው በማመልከቻ ቁጥር FTM/7907/2016 የንግድ ምልክት እንዲመዘገብ 

በአሁን ይግባኝ ባይ(በአመልካች) ጥያቄ የቀረበበትን መዝገብ እና ለምዝገባ ጥያቄው ውድቅ መደረግ ምክንያት 

የሆነውንና ቀደም ሲል በንግድ ምልክት ምዝገባ ምስክር ወረቀት(Certificate) ቁጥር LTM/4115/2016 በጽ/ቤቱ 

የተመዘገበውን የንግድ ምልክት መዝገብ በመፈተሽ የሚከተሉትን አንኳር መረጃዎች አግኝቷል፡፡

1. የአሁን ይግባኝ ባይ(አመልካች) በአለም አቀፍ ምድብ 3 ለምንጣፍ ማጠቢያነት የሚሆን ሻምፖ (carpet 

shampoo) አገልግሎት ላይ እንዲውል TAB የሚል የንግድ ምልክት   አንዲመዘገብለት በማመልከቻ ቁጥር 

FTM/7907/2016 ጥያቄ አቅርቧል፤

2. የአመልካችን የምዝገባ ጥያቄ ተከትሎ የንግድ ምልክትና ኢንዱስትሪያዊ ንድፍ ጥበቃና ልማት የስራ ሂደት 

ቀደም ሲል በምዝገባ ምስክር ወረቀት(Certificate) ቁጥር LTM/4115/2016 በአለም አቀፍ ምድብ 3 ለሳሙና 

እና ማስዋቢያዎች/መዋቢያዎች(Soap and Cosmetics) አገልግሎት የሚውል  

የሚል የንግድ ምልክት በጽ/ቤቱ የተመዘገበ መሆኑንና አሁን በአመልካች የምዝገባ ጥያቄ የቀረበበት TAB 

የሚለው ንግድ ምልክት ቀድሞ ከተመዘገበው ምልክት ጋር ተመሳሳይ በመሆኑ በህጉ መሰረት በዘጠና 

ቃናት ውስጥ አመልካች ማስተካከያ/ማሻሻያ/ እንዲያደርግ የስራ ክፍሉ ለአመልካች ደብዳቤ የፃፈ ሲሆን 
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በዚሁ ደብዳቤ ላይም በተጠቀሰው የጊዜ ገደብ ውስጥ ማስተካከያው የማይቀርብ ከሆነ ግን የምዝገባ ጥያቄ 

የቀረበበት የአመልካች የንግድ ምልክት መዝገብ የተተወ ፋይል ውስጥ እንደሚገባ አሳውቋል፡፡

3. አመልካችም (የአሁን ይግባኝ ባይ) የንግድ ምልክት ማሻሻያ አቅርብ የተባለውን እንደማይቀበልና በአንፃሩ 

ቀድሞ በጽ/ቤቱ የተመዘገበው የንግድ ምልክት እና አመልካች የጠየቀው ንግድ ምልክት ሸማችን በሚያደናግር 

ሁኔታ እንደማይመሳሰሉ መከራከሪያውን አቅርቦ TAB የሚለው ምልክት ማሻሻያ ሳያስፈልገው እንዳለ 

እንዲመዘገብ በድጋሚ ጥያቄ ቢያቀርብም የስራ ክፍሉ የምዝገባ ጥያቄውን ውድቅ ማድረጉን የሚገልፅ 

ውሳኔ ሰጥቷል፡፡

እንደሚታወቀው ሁለት የንግድ ምልክቶች ሸማቹን በሚያሳክር ሁኔታ ተመሳሳይ ናቸው ለማለት የተለያዩ 

ማንፀሪያዎችን መጠቀም የተለመደ ነው፡፡ለምሳሌ ምልክቶቹ ፊደላት ከሆኑ የፊደላቱ መጠነ-ቅርፅ(font) ፣የአፃፃፍ 

ስልት(style of writing)፣ፊደላቱ ወይም ቃላቱ ሲነበቡ ያላቸው ድምፀት (phonetics) ወዘተ. ተመሳሳይ መሆን 

አለመሆናቸው ይፈተሻል፡፡ከፊደላት መመሳሰል ባሻገር የሁለት ምልክቶች ፊደላቱ እንኳን አንድ/ተመሳሳይ/ 

ባይሆኑም የአነባበብ ድምፀታቸው ተመሳሳይ ከሆነ ከዚህ ውስጥም በተለይ የሁለቱ ምልክቶች መነሻ ፊደላት 

የአነባበብ ድምፅ ተመሳሳይ መሆን በሸማቹ ላይ መደናገርን እንደሚፈጥር ይታወቃል፡፡

ከዚህ አጭር ፅንሰ-ሃሳብ በመነሳት የይግባኝ ባይን እና ለምዝገባው መከልከል ምክንያት የሆነውን ንግድ ምልክት 

ወደማነፃፀር እንመለስ፡፡በቅድሚያ ምዝገባ የተጠየቀበት TAB የሚለው ምልክት እና ቀድሞ የተመዘገበው  

 የሚለው ምልክት ከመነሻው ፊደል ውጪ ያሉት የሁለቱም ምልክቶች ሶስት ፊደላት 

ከመመሳሰልም በላይ አንድ ዓይነት ናቸው፡፡አንድነታቸው ግን በፊደል ስያሜ ደረጃ እንጂ በፊደል መጠነ-ቅርፅ(-

font) እና በፊደላት አጣጣል ወይም በአፃፃፍ ስልት አንፃር ሁለቱን ምልክቶች ስንመዝናቸው ግን ተመሳሳይ 

አይደሉም፡፡የምልክቶቹን መነሻ ሆሄያት አነባበባቸውን ስናነፃፅር ደግሞ ድምፃቸው የተለያየ ነው፡፡ከዚህ ባሻገር 

ቀድሞ የተመዘገበው ንግድ ምልክት ከቃሉ በተጨማሪ የኮከብ ምስል በሶስተኛው ፊደል ራስጌ ላይ ያለው በመሆኑ 

ምዝገባ ከተጠየቀበት ምልክት(TAB) ይበልጥ እንዲለይ ያደርገዋል፡፡በመሆኑም በዚህ ረገድ ሁለቱ ምልክቶች 

ሸማቾችን በሚያሳክር ደረጃ ይመሳሰላሉ ማለት አይቻልም፡፡ምዝገባቸውም በአለማቀፍ ምድብ ደረጃ ምድብ 

3 ላይ መገኘታቸው አንድ ቢያደርጋቸውም ከፍ ሲል እንደተመለከትነው የተሰማሩበት ዘርፍ የተለያየ በመሆኑ 

ምክንያት የቀዳሚ ባለመብት ጥቅም ይነካል ማለት አይቻልም፡፡

በመሆኑም ከፍ ሲል እንደተጠቀሰው ሁለቱ ምልክቶች ምንም እንኳን በፊደላት ስያሜ ደረጃ በአመዛኙ አንድ ቢሆኑም 

በፊደላት አጣጣል፣በአፃፃፍ ስልት እና በመነሻ የአነባበብ ድምፆቻቸው የተለያዩ በመሆናቸው ከዚህም በላይ አንደኛው 

ምልክት ፈደላት(ቃል) ብቻ ኖረውት ሌላው ምልክት ግን ምስልንም ጭምር የያዘ በመሆኑ ሁለቱ ምልክቶች በአመዛኙ 

ያላቸው ተመሳሳይነት እጅግ ዝቅተኛ ነው፡፡በዚህም ምክንያት ሸማቹን በሚያሳክር መልኩ ስለማያሳስቱ የይግባኝ ባይ 

የምዝገባ ጥያቄ ውድቅ መደረጉ አግባብ አይደለም በማለት ኮሚቴው በሙሉ ድምፅ ተስማምቷል፡፡                        



የአእምሯዊ ንብረት ትሪቡናል
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ውሳኔ

ተቋሙ፤ኮሚቴው ካቀረበው የውሳኔ ሀሳብ፣ከሕግና መመሪያ ጋር በማገናዘብ የሚከተለውን ውሳኔ ሰጥቷል

የይግባኝ ባይ ንግድ ምልክትና ቀድሞ በጽ/ቤቱ የተመዘገበው ንግድ ምልክት ምንም እንኳን በፊደላት ስያሜ 

ደረጃ ከመነሻው ፊደል (Letter) ቀጥሎ ያሉት ሶስት ፊደላት አንድ ቢሆኑም በፊደል መጠነ-ቅርፅ(Font) 

፤በፊደላት አጣጣል፣በአፃፃፍ ስልት እና በመነሻ የአነባበብ ድምፆቻቸው የተለያየ መሆን እንዲሁም አንደኛው 

ምልክት ፈደላት(ቃል) ብቻ ሲኖረው ሌላው ምልክት ግን ምስልንም ጭምር የያዘ በመሆኑ፤የተሰማሩበትም ዘርፍ 

የተለያየ በመሆኑ ምክንያት ሁለቱ ምልክቶች በአመዛኙ አይመሳሰሉም፡፡በዚህም ምክንያት የይግባኝ ባይ(የቀድሞ 

አመልካች) የንግድ ምልክት የምዝገባ ሂደት ሊቀጥል ይገባል፡፡

የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር ስምና የማይነበብ ፊርማ  

  ኤርምያስ የማነብርሃን ኃይለማርያም                            የማይነበብ ፊርማ ________________

    አእምሯዊ ንብረት ቁልፍ የዕድገት መሳሪያ ነው!
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የመዝገብ ቁጥር ኢ.አ.ን.ይ.ሰ. 00052/2009

ስፓርታን ኬሚካልስ ካምፓኒ (በወኪሉ በወ/ሪት ኢየሩሳሌም እንዳለ በኩል የቀረበ) የተባለ 

ድርጅት እንዲመዘገብለት የጠየቀው VITA ንግድ ምልክት ውድቅ በመደረጉ ምክንያት ያቀረበውን 

አቤቱታ አስመልክቶ በኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ኮሚቴ የተሰጠ የውሣኔ 

ሃሣብ፣

የስብሰባ ቦታ ፡- የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት

የማይነበብ የኮሚቴው አባላት ስም ዝርዝር 

1. ……………………….

2. ……………………….

3. ……………………….

     ይግባኝ ባይ፡- ስፓርታን ኬሚካልስ ካምፓኒ

     ወኪል፡- ወ/ሪት እየሩሳሌም እንዳለ 

አቤቱታው በአጭሩ

አመልካች በቀን 14/10/2009 ዓ.ም በተጻፈ ማመልከቻ በአለም አቀፍ ምድብ 03 ለሚካተቱ ምርቶች መለያነት 

ለመጠቀም VITA የንግድ ምልክት ምዝገባ እንዲደረግላቸው ለንግድ ምልክት እና ኢንዱስትሪያዊ ንድፍ ጥበቃና 

ልማት ዋና የስራ ሂደት የይመዝገብልኝ ጥያቄ ቢያቀርቡም ክፍሉ የቀረበውን የምዝገባ ጥያቄ በንግድ ምልክት 

ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/1998 አንቀጽ 7(1)መሰረት በማድረግ የንግድ ምልክቱ ከዚህ በፊት በሰርተፊኬት 

ቁጥር LTM/3927/16 ከተመዘገበ VITAL የንግድ ምልክት ጋር ተመሳሳይ በመሆኑ ሊመዘገብ እንደማይችል ገልጾ 

በ12/07/2009 ዓ.ም ውሳኔ የሰጠ ሲሆን ይህም የይግባኝ አቤቱታ አመልካች በዚህ የክፍሉ ውሳኔ ቅር በመሰኘት 

ያቀረቡት ነው፡፡

አመልካች በይግባኝ አቤቱታቸው ያቀረቡት የንግድ ምልክት ሊመዘገብ እንደሚገባና የክፍሉ ውሳኔም ይታይልኝ 

በማለት የጠየቁ ሲሆን በአቤቱታቸውም የንግድ ምልክቱ ሊመዘገብ የሚገባ ስለመሆኑ የመከራከሪያ ነጥባቸውን 

በዝርዝር ሲገልጹ ለምዝገባ የቀረበውና በስራ ሂደቱ ውድቅ የተደረገው የንግድ ምልክት በጽ/ቤቱ ከተመዘገበው 

የንግድ ምልክት ጋር ልዩነት ያለው ነው፡፡ የእኛ የንግድ ምልክት በዓለም አቀፍ ምድብ 03  በመፈተጊያ ክሬም 

(Scouring Cream) በንዑስ ምድብ (sub-class) እንዲመዘገብ የቀረበ ሲሆን ቀድሞ የተመዘገበው የንግድ 

ምልክት ግን በተመሳሳይ ምድብ ቢሆንም ለሳሙና እና የማጽጃ ማምረቻ የሚል በመሆኑ የተለያየ ነው፡፡ የእኛ 

የንግድ ምልክት የቃል ሲሆን በጽ/ቤቱ ተመዝግቦ የሚገኘው ግን የቃል እና የምስል በመሆኑ የተለያየ ነው ፤ 

ተጠቃሚውንም ህብረተሰብ ግራ የማያጋባ ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪም VITA የሚለው የንግድ ምልክት በሊባኖስ 
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አገር እ.ኤ.አ ከ2004 ጀምሮ ተመዝግቦ የሚገኝ መሆኑን በማስረዳት በጽ/ቤቱ ተመዝግቦ ከሚገኘው የንግድ 

ምልክት ጋር ተመሳሳይ ነው ማለት የማይቻል በመሆኑ የክፍሉ ውሳኔ የሕግ አግባብ የሌለው ነው በማለት 

ተከራክረዋል፡፡

በማስረጃነትም የአመልካች የንግድ ምልክት በሊባኖስ ሀገር ስለመመዝገቡ የሚያስረዳ የንግድ ምልክት ምዝገባ 

ሰርተፊኬት እና ተያያዥ ሰነዶችን አያይዘው አቅርበዋል፡፡

አመልካቹ ከላይ በጽሑፍ ካቀረቧቸው የመከራከሪያ ነጥቦች በተጨማሪ የቃል ማብራሪያ ያቀረቡ ሲሆን 

በይግባኝ አቤቱታቸው ከዘረዘሯቸው ነጥቦች በተጨማሪ የንግድ ምልክቱ ታዋቂ እና ሁለቱም በገበያ ላይ ቢውሉ 

ህብረተሰቡን የማያሳስቱ ከመሆናቸውም በላይ በጽ/ቤቱ ተመዝግቦ  የሚገኘው የንግድ ምልክት በገበያ ላይ 

ምንም ዓይነት የሳሙና ምርት የሌለው መሆኑን በመጥቀስ የንግድ ምልክታቸው ሊመዘገብ እንደሚገባ በቃል 

ክርክራቸው ገልጸዋል፡፡

ኮሚቴዉም በአመልካች ስም በማመልከቻ ቁጥር FTM/7908/2016 VITA የሚል የንግድ ምልክት ምዝገባ 

መዝገብ በማስቀረብ የስራ ሂደቱ የአመልካች የንግድ ምልክት ምዝገባ ጥያቄን ውድቅ እንዲሆን የሰጠው ውሳኔ 

በአዋጁ መሰረት ነው ወይስ አይደለም የሚለውን በጭብጥነት በመያዝ ይግባኙን አግባብ ካላቸው የአዋጁ 

ድንጋጌዎች አንጻር መርምሯል፡፡ 

ጉዳዩንም ለመመርመር እንዲረዳው ኮሚቴው በማመልከቻ ቁጥር FTM/7908/2016 የሚገኘውንና ውድቅ 

የተደረገውን የ VITA የንግድ ምልክት መዝገብ እንዲሁም በጽ/ቤቱ ተመዝገቦ የሚገኘውንና በሰርተፊኬት ቁጥር 

LTM/3927/16 የተመዘገበውን VITAL የንግድ ምልክት መዝገብ አስመጥቶ መርምሯል፡፡

የአመልካች የንግድ ምልክት በዕቃዎች ምድብ 03 ለመፈተጊያ ክሬም (Scouring Cream)  ተብሎ የቀረበ ነው፡

፡ የስራ ሂደቱ የንግድ ምልክቱን በተለይ በምድብ 03 ላቀረበው ምርት መለያነት ሊመዘገብ አይችልም ከማለቱ 

በፊት ምልክቱ እንዲመዘገብ ጥያቄ የቀረበበት የንግድ ምልክት ከዚህ በፊት  በጽቤቱ ከተመዘገበ የንግድ ምልክት 

ጋር ተመሳሳይ በመሆኑ በ90 ቀናት ውስጥ ማስተካከያ እንዲያደርጉ ለአመልካች የገለጸላቸው ሲሆን በስራ 

ሂደቱ ምርመራ ክፍል የቀረበውን ተቃውሞ ለማስቀረት ማሻሻያ ያልቀረበ በመሆኑ የምዝገባ ጥያቄው ውድቅ 

እንደተደረገ ኮሚቴው ተገንዝቧል፡፡  

በዚህም መሰረት የንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/1997 አንቀጽ 7(1) እንደሚያስቀምጠው አንድ 

የንግድ ምልክት ለምዝገባ ብቁ ከማይሆንባቸው ምክንያቶች አንዱ ከአንድ ዓይነት ወይም ተመሳሳይ ዕቃዎች 

ወይም አገልግሎቶች ጋር የተያያዘ የሌላ ሰው ቀዳሚ የንግድ ምልክት ጋር አንድ ዓይነት የሆነ ወይም መሳከርን 

ሊያስከትል የሚችል ተመሳሳይነት ያለው ከሆነ የተጠየቀው የንግድ ምልክት እንደማይመዘገብ በግልጽ ተደንግጓል፡

፡ በመሆኑም ለምዝገባ የቀረበው VITA የንግድ ምልክት ከ3ተኛ ወገን የንግድ ምልክት ጋር ማለትም ከ VITAL 

የንግድ ምልክት ጋር ተመሳሳይ ከመሆን ባለፈ ሕብረተሰቡን ሊያሳክር የሚችል በመሆኑ አመልካች እንዳሉት 

ንግድ ምልክቱ በምድብ ተመሳሳይ ቢሆንም እንኳን በንዑስ ምድብ (sub-class) ግን የተለያዩ በመሆናቸው 
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ሊመዘገብ ይገባል በማለት በአመልካች በኩል የቀረበውን መከራከሪያ ነጥብ ኮሚቴው አልተቀበለውም፡፡ 

በሌላ በኩል ይግባኝ ባይ በማመልከቻቸው በጽ/ቤቱ ተመዝግቦ የሚገኘው የቃል እና የምስል ሲሆን የእኛ ግን የቃል 

በመሆኑ ተመሳሳይ አይደሉም በማለት ክርክራቸውን አቅርበዋል ፤ ነገር ግን ከመዝገቡ ማጣራት እንደተቻለው 

አመልካች እንዳሉት ሳይሆን የምዝገባ ጥያቄ የቀረበበት የንግድ ምልክት እና በጽ/ቤቱ ተመዝግቦ የሚገኘው 

የንግድ ምልክት የቃል የንግድ ምልክት ሲሆኑ ይህም የመመሳሰል ዕድላቸውን ይጨምረዋል፡፡ ይህም ይግባኝ ባይ 

ለምዝገባ ያቀረቡት የንግድ ምልክት VITA በጽቤቱ ተመዝግቦ ከሚገኘው VITAL የንግድ ምልክት ጋር የአንድ 

ሆሄ ልዩነት ብቻ ያላቸው እና የሁለቱም የንግድ ምልክቶች ቀዳሚ አራት ሆሄያት በስያሜ፣ በቅርጽ፣ በአጻጻፍ ዘዴ 

እንዲሁም በአነባበብ (በድምፀት) አንድ በመሆናቸው ሁለቱ የንግድ ምልክቶች ተመሳሳይ መሆናቸውን ኮሚቴው 

መግባባት ላይ ደርሷል፡፡

ውሳኔ

ተቋሙ፤ኮሚቴው ካቀረበው የውሳኔ ሀሳብ፣ከሕግና መመሪያ ጋር በማገናዘብ የሚከተለውን ውሳኔ ሰጥቷል፡፡

የንግድ ምልክት እና ኢንዱስትሪያዊ ንድፍ ጥበቃና ልማት ዋና የስራ ሂደት በ12/07/2009 ዓ.ም በአዋጅ ቁጥር 

501/98 አንቀፅ 7(1) መሰረት የአመልካችን የንግድ ምልክት የምዝገባ ጥያቄ ውድቅ ያደረገበት አሠራር የሚነቀፍ 

ባለመሆኑ የክፍሉ ውሳኔ እንዲፀና ተወስኗል፡፡ 

የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር ስምና የማይነበብ ፊርማ  

  ኤርምያስ የማነብርሃን ኃይለማርያም                                   የማይነበብ ፊርማ _________________	

                                      

ፈጠራን ማበረታታት የሰለጠነ 
ማህበረሰብ መገለጫ ነው!
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የመዝገብ ቁጥር. የኢ.አ.ን.ይ.ሰ. 00046/2009

ኦሽን ዩሮፕ ኤስ.አር.ኤል.(Ocean Europe S.R.L) (በወኪሉ በታምራት አሰፋ ሊበን የህግ ቢሮ 

በኩል የቀረበ) የተባለ ድርጅት OCEAN የሚለው የንግድ ምልክት እንዲመዘገብለት ያቀረበው 

ጥያቄ ውድቅ በመደረጉ ምክንያት ያቀረበውን አቤቱታ አስመልክቶ በኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት 

ጽ/ቤት ይግባኝ ሰሚ የተሰጠ የውሣኔ ሃሣብ፣
የማይነበብ የኮሚቴው አባላት ስም ዝርዝር 

1. ……………………….

2. …….………………….

3. ………………………..

4. …………………….….

5. ………………………..

      ይግባኝ ባይ፡-ኦሽን ዩሮፕ ኤስ.አር.ኤል.(Ocean Europe S.R.L)

     ወኪል፡- ታምራት አሰፋ ሊበን የህግ ቢሮ

     ተጠሪ፡- የለም

አቤቱታው በአጭሩ

ይግባኝ ባይ በቀን 12/10/2009 ዓ.ም በተጻፈ አቤቱታ ቀደም ሲል በማመልከቻ ቁጥር FTM/6832/2015 

በአለም አቀፍ ምድብ 7 እና 11 ስር ለተመለከቱት ምርቶች መለያነት ለመጠቀም OCEAN የሚል የንግድ ምልክት 

እንዲመዘገብለት ለንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ የስራ ክፍል ጥያቄ ማቅረቡን ሆኖም የስራ ክፍሉ ከዚህ በፊት 

በማመልከቻ ቁጥር FTM/4947/2014 የምዝገባ ጥያቄ ቀርቦበት ከተመዘገበ oceanic ከተባለ ንግድ ምልክት 

ጋር ይመሳሰላል በሚል የምዝገባ ጥያቄውን ውድቅ ያደረገው መሆኑን ገልፆ የስራ ክፍሉ የሰጠው ውሳኔ አግባብ 

አይደለም በሚል ጉዳዩ ዳግም ሊታይልኝ ይገባል ሲል ጥያቄ አቅርቧል፡፡ይግባኝ ባይ የስራ ክፍሉ የሰጠው ውሳኔ 

አግባብ አይደለም ሲል በፅሁፍና በቃል ክርክር ወቅት ያቀረባቸው ዋና ዋና ነጥቦችም፡-

1. በቅድሚያ ይግባኝ ባይ OCEAN የሚለውን የንግድ ምልክት በኢትዮጵያ ውስጥ ላለፉት 25 ዓመታት 

ሲጠቀምበት የነበረ መሆኑን፤(ይህንንም ያሳይልኛል ያላቸውን እንደ ኢንቮይሶች፣ምርቶች ሽያጭ ላይ 

ሆነው እና በምርት ስርጭት ላይ ስልጠና ሲሰጥ የሚያሳዩ ፎቶግራፎች እና ከአከፋፋዮች ካታሎግ 

የተውጣጡ ህትመቶችን የሚያሳዩ የተለያዩ ማስረጃዎች አያይዞ አቅርቧል፡፡) በዚህም ምክንያት ንግድ 

ምልክቱ በተገልጋዩ ህብረተሰብ ዘንድ በሚገባ የሚታወቅ መሆኑን፤
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2. ንግድ ምልክታችን ባለው ታዋቂነት የተነሳ ማንኛውም አማካይ የገበያ እውቀት ያለው ተገልጋይ 

ምልክታችንን በገበያው ውስጥ ከሚገኙ ሌሎች ምርቶች ንግድ ምልክቶች ለይቶ ማወቅ ይችላል ፤

3. ለምዝገባ ያቀረብነው OCEAN የተሰኘው ንግድ ምልክት ውድቅ ለመደረጉ ምክንያት ከሆነው እና 

ቀድሞ በጽ/ቤቱ በሚል ተመዝግቧል ከተባለው ንግድ ምልክት ጋር በማነፃፀር 

ስንመለከታቸው ሁለቱ ምልክቶች በእይታም ሆነ ሲነበቡ ለጆሮ በሚሰማው ድምፃቸው የተለያዩ 

መሆናቸውን ማየት ይቻላል፡፡የመሳከር እድላቸውም አነስተኛ ነው፡፡በዚህ ምክንያት ሁለቱ የንግድ 

ምልክቶች በተገልጋዩ ላይ መሳከር ሳያስከትሉ አብረው መኖር ይችላሉ፡፡

4. ምዝገባ የጠየቅንበት OCEAN ንግድ ምልክት እና በጽ/ቤቱ ቀድሞ የተመዘገበው  

የተባለው ምልክት ባለቤቶች የሚሸጧቸው ምርቶች ብዙ ዓይነት የቤት እቃዎች ናቸው፡፡እነዚህ 

እቃዎች ነጋ ጠባ የሚገዙ ሳይሆን አንዴ ተገዝተው ለረዥም ጊዜ አገልግሎት የሚሰጡ ናቸው፡፡ውድ 

ዋጋ የሚያወጡና አንዴ ተገዝተው ለረዥም ዓመት የሚያገለግሉ እንደነዚህ ዓይነት እቃዎችን ተገልጋዩ 

በሚገዛበት ጊዜ ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚያደርግ በመሆኑ ንግድ ምልክቶቸ ይሳከሩበታል ማለት አይቻልም፡

5. ከፍ ብለው ከተጠቀሱት ነጥቦች በተጨማሪ ሁለቱ ንግድ ምልክቶች በብዙ አገራት አብረው ሊኖሩ 

የሚችሉ ተብለው ውሳኔ የተሰጠባቸው እና በጋራ ተመዝግበው የሚገኙ መሆኑን በመዘርዘር ይግባኝ 

ባይ መከራከሪያቸውን አቅርበዋል፡፡

ይግባኝ ሰሚውም ይግባኝ ባይ ያቀረቡትን መከራከሪያ ነጥቦች መነሻ በማድረግ እና በይግባኝ ባይ የምዝገባ 

ጥያቄ የቀረበበት OCEAN የተባለው ንግድ ምልክት እንዳይመዘገብ በንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ የስራ ክፍል 

ውድቅ መደረጉ አግባብ ነው ወይስ አይደለም ? የሚለውን ጭብጥ በመመስረት መዝገቡን እንደሚከተለው 

መርምሮታል፡፡

ኮሚቴው ለምርመራው ይረዳው ዘንድ ምዝገባ የተከለከለውን የይግባኝ ባይ መዝገብ እና ለንግድ ምልክቱ 

ውድቅ መደረግ ምክንያት የተደረገውን መዝገብ አስመጥቶ ተመልክቷል፡፡ በምልከታውም ፡- 

ይግባኝ ባይ በማመልከቻ ቁጥር FTM/6832/2015 OCEAN የሚል የንግድ ምልክት በአለም አቀፍ ምድብ 

7 እና 11 እንዲመዘገብለት ጥያቄ ማቅረቡን፤የንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ ዋና የስራ ክፍልም ቀደም ሲል 

በማመልከቻ ቁጥር FTM/4947/2014 ሲዲስካውንት (CDiscount) በተባለ ድርጅት ስም የምዝገባ ጥያቄ 

ቀርቦበት ከተመዘገበ  ከተባለ ንግድ ምልክት ጋር ይመሳሰላል በሚል የይግባኝ ባይ 

የምዝገባ ጥያቄ ውድቅ መደረጉን መረዳት ተችሏል፡፡በተጨማሪም OCEAN የሚለው የይግባኝ ባይ ንግድ 

ምልክት እንዲመዘገብ የተጠየቀው በአለም አቀፍ ምድብ 7 እና 11 ሲሆን በጽ/ቤቱ ውስጥ በተጠሪ ስም ቀድሞ 

የተመዘገበው  የሚለው ንግድ ምልክት በአለም አቀፍ ምድብ 7፣8 እና 11 የተመዘገበ ነው፡፡
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በንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/1998 አንቀጽ 4 ላይ በግልፅ እንደተደነገገው የንግድ ምልክት 

ባለቤትነት መብት የሚገኘው እና በሶስተኛ ወገኖች ላይ ተፈፃሚነት የሚኖረው የንግድ ምልክት የምዝገባ ምስክር 

ወረቀት ሲሰጥ ነው፡፡በመሆኑም የተጠሪ ንግድ ምልክት በአዋጁ የተቀመጠውን የምርመራ ሂደት እና በጋዜጣ 

የሚወጣውን የተቃውሞ ጥሪ ስርዓት አልፎ የተመዘገበ በመሆኑ የጥበቃ መብት አግኝቷል፡፡በአንፃሩ ይግባኝ ባይ 

እንደገለፁት በእርግጥም የይግባኝ ባይ ንግድ ምልክት ላለፉት 25 ዓመታት በኢትዮጵያ ገበያ ውስጥ ጥቅም ላይ 

ውሎ ከነበረ መመዝገብ ይችል ነበር፡፡በተለይ ይግባኝ ባይ የውጭ አገር ድርጅት መሆኑን እና በርከት ያሉ መሰል 

ተቋማት በጥቅል ለአእምሯዊ ንብረት በተናጠል ደግሞ ለንግድ ምልክት ሳይንስና ጠቀሜታ አንፃራዊ የሆነ የተሻለ 

መረዳት ያላቸው መሆኑን ስናስብ በእርግጥም እንደተባለው የይግባኝ ባይ ምልክት በአገር ውስጥ ከ25 ዓመት 

በላይ ጥቅም ላይ ውሎ ከነበረ ሊመዘገብ ይችል እንደነበር ግምት መውሰድ ይቻላል፡፡ከዚህ በተረፈ የይግባኝ ባይ 

ንግድ ምልክት በኢትዮጵያ ውስጥ ከ 25 ዓመት በላይ ጥቅም ላይ ውሏል የሚል መከራከሪያ የቀረበበት ቢሆንም 

መከራከሪያው በበቂ ማስረጃ ያልተደገፈ ነው ሲል ኮሚቴው መግባባት ላይ ደርሷል፡፡

ከዚህ ባለፈ ንግድ ምልክቶቹ ይመሳሰላሉ?፤ከተመሳሰሉስ መመሳሰላቸው በሸማቹ ላይ መሳከርን በሚፈጥር ደረጃ 

ሊታይ የሚችል ነው ወይ? ለሚሉት ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት ሁለቱን ንግድ ምልክቶች ወደማነፃፀር መምጣት 

ያስፈልጋል፡፡

OCEAN የሚለው የይግባኝ ባይ ንግድ ምልክት አምስት ፊደላት ሲኖሩት በአንፃሩ  

በሚል በቀዳሚነት በጽ/በቱ የተመዘገበው የተጠሪ ንግድ ምልክት ግን ሰባት ፊደላትን ይዟል፡፡ምልክቶቹን 

በማየት ብቻ በግልፅ መረዳት እንደሚቻለው ከፊደላቱ አጣጣል (የአፃፃፍ ዘዴ) ልዩነት እና ቀዳሚው ምልክት 

ከያዛቸው ሁለት የመጨረሻ ፊደላት መለየት በስተቀር ሁለቱም ምልክቶች አንድ ዓይነት ናቸው፡፡በተጨማሪም 

አንድነታቸውን ይበልጥ የሚያጎላው የይግባኝ ባይ ምልክት የያዛቸው አምስቱም ፊደላት ቀዳሚ ተመዝጋቢው 

ምልክት ባካተታቸው ሰባት ፊደላት ውስጥ በቀጥታ የሚታቀፉ መሆኑ ነው፡፡በአነባበብም ሆነ ምልክቶቹ ባላቸው 

ትርጉም ሲነፃፀሩ ያን ያህል ልዩነት ያላቸው አይደሉም፡፡ከዚህ ባሻገር ከፍ ሲል እንደተጠቀሰው ቀዳሚው ንግድ 

ምልክት የተመዘገበው በአለም አቀፍ ምድብ 7፣8 እና 11 ሲሆን የይግባኝ ባይ ንግድ ምልክት እንዲመዘገብ 

የተጠየቀው በአለም አቀፍ ምድብ 7 እና 11 ነው፡፡ ነው፡፡ከዚህ የምንረዳው አለም አቀፍ ምድባቸው አንድ ዓይነት 

መሆኑን ሲሆን ጉዳዩን ከአለም አቀፍ ምድብ ወረድ አድርገን በዘርፍ ደረጃ እንየው እንኳን ቢባል ሁለቱም ንግድ 

ምልክቶች የተሰማሩባቸው ወይም አገልግሎት የሚሰጡባቸው ዘርፎች ወይም በንግድ ምልክቱ የሚታወቁት 

ምርቶች በአመዛኙ አንድ ዓይነት ናቸው፡፡  

በመሆኑም ከፍ ብለው የተጠቀሱትን ምክንያቶች መሰረት በማድረግ ሁለቱም ንግድ ምልክቶች ከመመሳሰል ባለፈ 

አንድ ዓይነት በመሆናቸው እና ይህም በሸማቹ ማኅበረሰብ ላይ መሳከርን የሚፈጥር በመሆኑ እና ይህ መሆኑ 

እየታወቀ ደግሞ የይግባኝ ባይን የንግድ ምልክት ምዝገባ ጥያቄ መቀበል የቀዳሚ ባለመብቱን ጥቅም የሚጎዳ 

በመሆኑ የይግባኝ ባይን አቤቱታ ኮሚቴው አልተቀበለውም ፡፡
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በሌላ በኩል ሁለቱ ንግድ ምልክቶች በተለያዩ አገራት መመዝገባቸውን እና ጥቅም ላይ መዋላቸውን እንዲሁም 

ይግባኝ ባይ የምዝገባ ጥያቄ ባቀረበባቸው አገራት ተጠሪ ተቃውሞ እንዳላቀረበ ይግባኝ ባይ በግልፅ ችሎት 

ተገኝተው የቃል ማብራሪያ መስጠታቸውን መነሻ በማድረግ ተጠሪ ጣልቃ ገብቶ በጉዳዩ ላይ ምላሸ እንዲሰጥ 

መጥሪያ ተልኮለት የነበረ ቢሆንም የተጠሪ ወኪል በመሆን ንግድ ምልክቱን ኢትዮጵያ ውስጥ ያስመዘገበው አካል 

በአሁኑ ወቅት የተጠሪ ተወካይ አለመሆኑን በመግለፅ መጥሪያውን አልቀበልም ስለማለቱ ራሱ ይግባኝ ባይ በቃለ 

መሃላ አስደግፎ ካቀረበው ማመልከቻ መረዳት ተችሏል፡፡በመሆኑም ተጠሪ ለቀረበለት ጥያቄ ከላይ በተገለፀው 

ምክንያት ምላሹን ባለመስጠቱ በዚህ ረገድ የቀረበውን የይግባኝ ባይ መከራከሪያ ማረጋገጥ አልተቻለም፡፡

ውሳኔ

ተቋሙ፤ኮሚቴው ካቀረበው የውሳኔ ሀሳብ፣ከሕግና መመሪያ ጋር በማገናዘብ የሚከተለውን ውሳኔ ሰጥቷል፡፡

ይግባኝ ባይ በማመልከቻ ቁጥር FTM/6832/2015 OCEAN የሚል የንግድ ምልክት በአለም አቀፍ ምድብ 7 እና 

11 እንዲመዘገብለት ላቀረበው ጥያቄ  ቀደም ሲል በማመልከቻ ቁጥር FTM/4947/2014 በአለም አቀፍ ምድብ 

7፣8 እና 11 በተጠሪ ስም በጽ/ቤቱ ከተመዘገበ  ከተባለ ንግድ ምልክት ጋር ይመሳሰላል 

በሚል የንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ የስራ ክፍል የይግባኝ ባይን የምዝገባ ጥያቄ ውድቅ ማድረጉ ተገቢ ነው 

ሲል ጽ/ቤቱ የክፍሉን ውሳኔ አፅንቶታል፡፡

የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር ስምና የማይነበብ ፊርማ  

  ኤርምያስ የማነብርሃን ኃይለማርያም                          የማይነበብ ፊርማ _________________

የፈጠራ መብቶችን እናክብር!
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የመዝገብ ቁጥር ኢ.አ.ን.ይ.ሰ. 00084/2010

በ NEED BANK LIMITED (ልደት አበበ ትዕዛዙ የህግ ቢሮ) የቀረበውን አቤቱታ አስመልክቶ 
በኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት በይግባኝ ሰሚ የተሰጠ የውሣኔ ሃሣብ፣
የማይነበብ የይግባኝ ሰሚ አባላት ስም ዝርዝር  

1. ……………………          

2. ……………………          

3. ……………………

4. …………………….                 

     አመልካች ፡- NEED BANK LIMITED

    ወኪል፡- ልደት አበበ ትዕዛዙ ህግ ቢሮው

የቀረበው አቤቱታ በአጭሩ

አመልካች “SEE MONEY DIFFERENTLY’’ የሚለውን የንግድ ምልክት በአለም አቀፍ ምድብ 36 ለኢንሹራንስ 

አገልግሎት፣ ለገንዘብ ነክና ባንኪንግ አገልግሎቶች እንዲሁም ለሪል እስቴት ጉዳዮች መለያነት እንዲመዘገብለት 

ለንግድ ምልክትና ጥበቃ የስራ ክፍል ጥያቄ አቅርቦ የነበረ ሲሆን ከስራ ሂደቱ የንግድ ምልክቱ ገላጭ ሆኖ በመገኘቱ 

አስፈላጊውን ማሻሻያ ካልተደረገ ማመልከቻው ውድቅ እንደሚደረግ ተገልፆ በስራ ክፍሉ በተጠየቀው መሰረት 

አመልካች በጉዳዩ ላይ መልስ አስገብቶ የነበረ ቢሆንም የስራ ክፍሉ የቀረበውን መልስ ከመረመረ በኋላ የንግድ 

ምልክቱ ገላጭ በመሆኑ ሊመዘገብ አይችልም በማለት የንግድ ምልክት ምዝገባ ማመልከቻውን ውድቅ በማድረግ 

የመጨረሻ ውሳኔ መስጠቱ የዚህ አቤቱታ መነሻ ነው፡፡

አመልካች በፅሁፍ አቤቱታው እና በወኪሉ በኩል ባቀረበው የቃል ማብራሪያ ወቅት እንደገለፀው አንድ የንግድ 

ምልክት ምዝገባ ሊያገኝ የሚችለው የንግድ ምልክቱ አጠቃላይ እይታና ይዘት ከሌሎች የንግድ ምልክቶች ሊለየው 

የሚያስችለው ልዩ ባህርይ ሲኖረው ሲሆን ይህም የሚመረመረው የንግድ ምልክቱን እያንዳንዱን ቃላት በተናጠል 

በመመልከት ሳይሆን አጠቃላይ የቃላቶቹን ውህደት የንግድ ምልክቱ ከሚሸፍናቸው ዕቃዎች ወይም አገልግሎቶች 

አንፃር በመመዘን ነው። አንድ የንግድ ምልክትም ገላጭ ሊሆን የሚችለው ምልክቱን ስንመለከት ዕቃዎቹን ወይም 

አገልግሎቶቹን በተመለከተ አንድ ምክንያታዊ የሆነ ግለሰብ ምልክቱን ከእቃዎቹ ወይም አገልግሎቶቹ ጋር በቀጥታ 

ያዛምደዋል የሚል መደምደሚያ ላይ ከደረስን ብቻ ነው። በመሆኑም በማመልከቻ ቁጥር FTM/8505/2017 

ሊመዘገብ የተጠየቀው የንግድ ምልክት “SEE MONEY DIFFERENTLY’’ ገላጭ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን 

ለመወሰን አንድ ምክንያታዊ የሆነ ግለሰብ ሲመለከት ወደ አዕምሮው የሚመጡት ዕቃዎች ወይም አገልግሎቶች 

በእርግጥ ምንድን ናቸው ብለን መጠየቅ አለብን። አንድ ምክንያታዊ የሆነ ግለሰብም ይህንን የንግድ ምልክት 

በሚመለከትበት ወቅት በማመልከቻው በምድብ 36 የተሸፈኑትን አገልግሎቶች በተመለከተ ቀጥተኛ ግንኙነት 

በአእምሮው አይፈጥርም፡፡ ይልቁንም ይህ የንግድ ምልክት ሶስት ተራ የእንግሊዝኛ ቃላትን በመውሰድና በልዩ 



ታህሳስ 2013 ዓ.ምውሳኔ የተሰጠባቸው መዝገቦች21

ሁኔታ በማቀናጀት የመለየት ባህርይ ያለው የንግድ ምልክት አመልካች ወዶና አስቦበት ፈጥሯል። 

በእርግጥም የንግድ ምልክቱ ቃላቶች እያንዳንዳቸው በተናጠል ሲታዩ ገላጭ የሆኑ ቃላትን የያዘ የንግድ ምልክት 

ሊሆን ይችላል። “SEE MONEY’’ እና “DIFFERENTLY’’ የሚሉትን በተናጥል ዲሲክሌመር ለመሙላት 

ተስማምተናል፤ይህም የሚያረጋግጠው የንግድ ምልክት ምዝገባ ጥያቄው የሚመለከተው የቃላቶቹን ቅንብር 

ሲሆን በእያንዳንዱ ቃል ላይ በተናጠል ምንም አይነት መብት ሊኖረው እንደማይችል ነው፡፡በተጨማሪም ይህ 

የንግድ ምልክት እንግሊዘኛ ቋንቋን እንደ መግባቢያ እና መስሪያ ቋንቋ በሚጠቀሙ ሀገራት ላይ ተመዝግቦ የሚገኝ 

መሆኑ የንግድ ምልክቱ ለምዝገባ ብቁ የሚያደርጉ ባህሪያት እንዳለው በሚገባ የሚያመላክት ነው፡፡ በመሆኑም 

እንዲመዘገብልን የተጠየቀው “SEE MONEY DIFFERENTLY’’ የንግድ ምልክት ማመልከቻ የሚመለከታቸው 

በምድብ 36 የተዘረዘሩትን አገልግሎቶች በተመለከተ ገላጭ ነው ሊባል እንደማይገባ በመረዳት በቁጥር 

FTM/8505/2017 የቀረበውን የንግድ ምልክት ምዝገባ ማመልከቻ ላይ ከስራ ሂደቱ የተሰጠው ውድቅ የማድረግ 

ውሳኔን እንዲሽርልንና ማመልከቻው ተቀባይነት አግኝቶ የምዝገባ ሂደቱ እንዲቀጥል በማለት ተከራክረዋል፡፡ 

ይግባኝ ሰሚው የንግድ ምልክት ምዝገባ ጥቄውን አስመልክቶ በስራ ክፍሉ የተሰጠው ውሳኔ አግባብ ነው ወይስ 

አይደለም? የሚለውን ጭብጥ በመመስረት ጉዳዩን አግባብነት ካላቸው ህግጋት ጋር በማገናዘብ መዝገቡን 

መርምሯል፡፡

በንግድ ምልክት ምዝገባ ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/1998 አንቀፅ 2(12) መሰረት አንድ የንግድ ምልክት ቃላቶችን፣ 

ዲዛይኖችን፣ ፊደሎችን፣ ቁጥሮችን፣ቀለሞችን ወይም የእቃዎችን ወይም የመያዣዎቻቸውን ቅርፅ ወይም እነዚህኑ 

ቅንጅት ሊይዝ እንደሚችል ይገልፃል፤ በዚሁ አዋጅ አንቀጽ 6(1)(ሠ) ላይ በግልፅ እንደሚያስቀምጠው አንድ 

የንግድ ምልክት “ የእቃዎችን ወይም የአገልግሎቶችን ዓይነት፣ጥራት፣ብዛት፣ጠቀሜታ፣ዋጋ፣ ወይም እቃዎቹ 

ወይም አገልግሎቶቹ የመነጩበትን ቦታ፣የተመረቱበትን ወይም የሚቀርቡበትን ጊዜ ወይም ሌሎች የእቃዎቹን 

ወይም የአገልግሎቶቹን ባህሪይ ብቻ የሚያንፀባርቁ ምልክቶችን ወይም መለያዎችን ብቻ የያዘ ከሆነ…” 

ሊመዘገብ የማይችል ነው ይላል፤ በሌላ በኩል አንቀጽ 5(3) ስር ለምዝገባ የሚቀርቡ የንግድ ምልክቶች የሌላ 

ሰውን መብት የማይነኩና የምልክቱን ልዩ ባህሪ የማይቀንሱ እስካልሆነ ድረስ ሊመዘገቡና ሊመዘገቡ የማይችሉ 

ምልክቶችን፣ቃላቶችን ሊይዙ እንደሚችሉ ይጠቅሳል፡፡ 

ከእነዚህ የህግ ድንጋጌዎች በመነሳት አመልካች ያቀረበውን የንግድ ምልክት ስንመለከት “SEE MONEY DIF-

FERENTLY’’ የሚሉ ቃላቶችን የያዘ እና በአለም አቀፍ ምድብ 36 ለተዘረዘሩ ምርቶች ለኢንሹራንስ አገልግሎት፣ 

ለገንዘብ ነክና ባንኪንግ አገልግሎቶች እንዲሁም ለሪል እስቴት ጉዳዮች መለያነት እንዲመዘገብለት የቀረበ 

ሲሆን ይህ የንግድ ምልክት ለተጠየቀበት አላማ በራሱ ልዩ ባህሪይ (distinctiveness) ያለውና የአገልግሎቱ 

ባለቤት (አገልግሎት ሰጪው) ማነው የሚለውን የሚያመልክት ወይም በቀላሉ ለመለየት የሚያስችል ምልክት 

አይደለም፤ ይልቁንም ለተጠየቀበት አገልግሎት እንደ መፈክር (Slogan) የቀረበ የሚመስል ሲሆን፤መፈክሮች 

በአመዛኙ ገላጭ ወይም የተለመደ የጋራ መግባቢያ ቋንቋን የሚይዙ በመሆኑ በንግድ ምልክትነት ሊመዘገቡ 

እንደማይችሉ ሁሉ በአመልካች የቀረበው ይህ የንግድ ምልክት በተለይም በምድቡ ለተዘረዘሩት ለኢንሹራንስ እና 
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ባንኪንግ አገልግሎቶች በቀጥታ ገላጭ ከመሆኑ ባሻገር ምልክቱ ልዩ(distinctive)   ከመሆን ይልቅ እንደመፈክር 

የተጠቀሱትን የአገልግሎት ዘርፎች የመግለጥና የማስተዋወቅ ዝንባሌ ያለው በመሆኑ በአዋጁ ሊመዘገቡ የማይችሉ 

ንግድ ምልክቶች ውስጥ እንዲወድቅ ያደርገዋል፡፡ 

በመሆኑም አመልካች ያቀረበው የንግድ ምልክት ራሱን ችሎ ሊመዘገብ የማይችል መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ 

የማሻሻያ ጥያቄውን ተከትሎ በሰጠው ምላሽ ላይ “SEE MONEY’’ እና “DIFFERENTLY’’ የሚሉትን ቃላት 

በተናጠል በብቸኝነት መብት ያለመጠየቅ መግለጫ (ዲስክሌመር) ለመሙላት ፍቃደኛ መሆኑን ገልጿል፤ሆኖም 

በአዋጁ አንቀጽ 5(3) ስር ለምዝገባ የሚቀርቡ የንግድ ምልክቶች ሊመዘገቡ የማይችሉ ክፍሎችንም ሊይዝ 

ይችላሉ ቢልም አመልካች ያቀረበው የንግድ ምልክት በጠቅላላው ገላጭ በመሆኑና በዲስክሌይመርም ሊታለፍ 

የማይችል መሆኑን መረዳት ተችሏል፡፡ 

በመሆኑም የንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ ዳይሬክቶሬት በአዋጅ ቁጥር 501/1998 አንቀፅ 6(1(ሠ))ን መሰረት 

በማድረግ የአመልካችን የንግድ ምልት ምዝገባ ጥያቄ ውድቅ ማድረጉ አግባብ በመሆኑ የክፍሉ ውሳኔ እንዲፀና 

የይግባኝ ሰሚው አባላት በአብላጫ ድምፅ የዉሳኔ ሃሳብ ያቀርባሉ፡፡ 

ውሳኔ

ተቋሙ፤ኮሚቴው ካቀረበው የውሳኔ ሀሳብ፣ከሕግና መመሪያ ጋር በማገናዘብ የሚከተለውን ውሳኔ ሰጥቷል፡፡

ምንም እንኳን በአብላጫ ድምፅ ከፍ ብሎ የተጠቀሰው የዉሳኔ ሃሳብ የቀረበ ቢሆንም “አመልካች ምዝገባ 

የጠየቀበት ንግድ ምልክት የሆነው  “SEE MONEY DIFFERENTLY’’ ለአለም አቀፍ ምድብ 36 ለተዘረዘሩ 

ምርቶች ማለትም ለኢንሹራንስ አገልግሎት፣ለገንዘብ ነክና ባንኪንግ አገልግሎቶች እንዲሁም ለሪል እስቴት 

ጉዳዮች የመፈክርነት (Slogan) ይዘት ይዞ የቀረበ ሲሆን ይህም የንግድ ምልክቱ ገላጭ ነው ወደሚለው 

ድምዳሜ ከመሄዳችን በፊት በምድቡ ከተዘረዘሩት አገልግሎቶች ጋር ያለውን ተያያዥነት መመልከት አስፈላጊ 

ነው፤በዚህም መሰረት “SEE MONEY DIFFERENTLY’’ የሚለው ሃረግ በባህሪው ተጠቃሚው ማኅበረሰብ 

ድርጅቱ የሚሰጠውን አገልግሎት ምንነት፣ጥራት እና የመነጨበትን ቦታ በቀጥታ የሚገልፅ ባለመሆኑ ወይም 

ንግድ ምልክቱ ሊመዘገብ የሚችል ምድብ ውስጥ የሚካተት(suggestive trade mark) በመሆኑ የአመልካች 

ንግድ ምልክት የምዝገባ ሂደት እንዲቀጥል” የቀረበው የልዩነት ሃሳብ እንዲፀና ተወስኗል፡፡ 

የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር ስምና የማይነበብ ፊርማ  

  ኤርምያስ የማነብርሃን ኃይለማርያም                          የማይነበብ ፊርማ _________________              
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የመዝገብ ቁጥር ኢ.አ.ን.ይ.ሰ.0086/2011

በበርገር ኪንግ ኮርፖሬሽን (ወኪል ታምራት አሰፋ ሊበን) የቀረበውን አቤቱታ አስመልክቶ 

በኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት በይግባኝ ሰሚ የተሰጠ የውሣኔ ሃሣብ፣
የማይነበብ የይግባኝ ሰሚ አባላት ስም ዝርዝር  

1. ……………………          

2. ……………………          

3. …………………… 

4. …………………….          

    አመልካች ፡- በርገር ኪንግ ኮርፖሬሽን 

    ወኪል፡- ታምራት አሰፋ ሊበን  

የቀረበው አቤቱታ በአጭሩ

አመልካች በቀን 23/11/2010 ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት በቀረበ ማመልከቻ  ቀደም ሲል 

በማመልከቻ ቁጥር FTM/4578/2014 በርገር ኪንግ እና ክሬሰንት ሎጎ ያለበት በሚከተለው መልኩ የተገለፀው 

(በጥቁር እና በነጭ) የንግድ ምልክት በዐለም አቀፍ ምድብ 29 እና በ 30 እንዲመዘገብለት 

ጥያቄ አቅርቦ የነበረ መሆኑን የምዝገባ ጥያቄ የቀረበት የንግድ ምዝገባና ጥበቃ የስራ ክፍል ግን ቀደም ሲል 

KIING’S የተባለ ንግድ ምልክት በማመልከቻ ቁጥር FTM/3855/2014 ዊልማር ኢንተርናሽናል ሊሚትድ 

በተባለ ድርጅት ስም በተመሳሳይ ምድቦች የተመዘገበ መሆኑን ጠቅሶ አሁን በአመልካች ምዝገባ የተጠየቀበት 

ንግድ ምልክት ከፍ ሲል ከተገለፀው ቀዳሚ ምልክት ጋር ተመሳሳይ በመሆኑ ማሻሻያ እንዲያቀርብ መታዘዙን 

ገልጿል::በዚህም መሰረት አመልካች ለተጠየቀው የማሻሻያ ትዕዛዝ መልስ ከሰጠ በኋላ የስራ ክፍሉ በቀዳሚነት 

ከተመዘገበ ንግድ ምልክት ጋር ተመሳሳይ ነው በሚል የአመልካችን የምዝገባ ጥያቄ ውድቅ ማድረጉን ገልፆ የስራ 

ክፍሉ ውሳኔ አግባብ አይደለም ያለባቸውን ምክንያቶች እንደሚከተለው ዘርዝሯል::

1. የአመልካች የንግድ ምልክት በሎጎ ፎርም የቀረበ እና በእይታ፣በድምፅ በሃሳብ ከተጠቃሹ ምልክት ጋር 

የማይመሳሰል መሆኑ

2. ቀድሞ ተመዝግቧል የተባለው ተጠቃሹ ንግድ ምልክት ከዚህ ቀደም በማመልከቻ ቁጥር FTM/5218/2014 

በዐለም አቀፍ ምድብ 43 በአመልካች ስም ቀርቦ ከተመዘገበ ንግድ ምልክት(በርገር ኪንግ ኤንድ ክሬሰንት 

ሎጎ) ጋር በሰላም አብሮ ሲኖር ቆይቷል::በአመልካች ስም ተመዝግቦ የሚገኘው ይህ የንግድ ምልክት



የአእምሯዊ ንብረት ትሪቡናል
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ውድቅ ከተደረገው እና ለዚህ ይግባኝ ምክንያት ከሆነው ምልክት ጋር አንድ ዓይነት ሲሆን 

ይህ ምልክት ምዝገባ በተጠየቀበት ወቅት አሁን ቀድሞ ተመዝግቧል ከተባለው KIING’S ከተሰኘ ምልክት 

ጋር ይመሳሰላል ተብሎ ውድቅ አልተደረገም::

3. በዚህ ይግባኝ አከራካሪ የሆነው KIING’S የተባለው በዊልማር ኢንተርናሽናል ሊሚትድ ስም ከተመዘገበው 

ምልክት ጋር በዐለም ዙሪያ ተመዝግበው በሰላም አብረው ይኖራሉ::

4. የአመልካች ንግድ ምልክት ተመዝግቧል ከተባለው ምልክት ጋር ሲነፃፀር በዐለም ዙሪያ እጅግ ታዋቂ 

እንዲሁም በኢትዮጵያውያን ሸማቾች ዘንድ ሊለይ የሚችል ምልክት ነው::

5. በንግድ ምልክት ህግ መርሆዎች ሁለት የንግድ ምልክቶች መሳከርን ሊያስከትል በሚችል ሁኔታ ተመሳሳይ 

መሆን/አለመሆናቸው/ ለማረጋገጥ በሚነፃፀሩበት ወቅት እንደ አንድ አካል እየታዩ ሊነፃፀሩ ይገባል እንጂ 

በውስጣቸው የያዟቸው ክፍሎች እየተነጣጠሉ ሊነፃፀሩ አይገባም ሲል የተከራከረ ሲሆን የቃል ማብራሪያ 

በሚሰጥበት ግልፅ ችሎት ተገኝቶም እነዚህን ሀሳቦች አጠናክሯል::

የጉዳዩ አመጣጥ ከላይ በተገለፀው መልኩ ሆኖ ይግባኝ ሰሚው የስራ ክፍሉ አመልካች ባቀረበው የምዝገባ ጥያቄ 
ላይ የሰጠው ውሳኔ አግባብ ነው ወይስ አይደለም? የሚውን ጭብጥ በመመስረት መዝገቡን በሚከተለው መልኩ 
መርምሮታል፡፡

ይግባኝ ሰሚው ጉዳዩን ከስር ለመረዳት በአመልካች ስም የምዝገባ ጥያቄ ቀርቦበት ውድቅ ተደርጓል የተባለውን 
መዝገብ(ፋይል) ከንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ የስራ ክፍል በማስመጣት የፈተሸ ሲሆን በዚህም እ.አ.አ. በቀን 

20/08/2014 በማመልከቻ ቁጥር FTM/4578/2014 ቀጥሎ የተመለከተው የንግድ ምልክት 
በዐለም አቀፍ ምድብ 29 እና 30 እንዲመዘገበ በአመልካች የተጠየቀ መሆኑን፤የስራ ክፍሉ የምርመራ ቡድንም 
April 29/2015 ለአመልካች በፃፈው ደብዳቤ በማመልከቻ ቁጥር FTM/3855/2014 ቀደም ሲል በጽ/ቤቱ 
ውስጥ ከተመዘገበ ንግድ ምልክት ጋር ተመሳሳይ በመሆኑ አመልካች የንግድ ምልክት ማሻሻያ እንዲያቀርብ ያዘዘ 
መሆኑን፤ይህን ተከትሎም አመልካች እ.አ.አ. በቀን 10/1/2015 በተፃፈ ማመልከቻ ለተጠየቀው ማሻሻያ መልስ 
የሰጠ መሆኑን በመጨረሻም የስራ ክፍሉ በቀን ሚያዝያ 30/2010 ዓ.ም በቀጥር FTM/Rii/141-6/10 በተፃፈ 
ደብዳቤ በሰጠው ውሳኔ በማመልከቻ ቁጥር FTM/3855/2014 ቀድሞ በጽ/ቤቱ Wilmar International Lim-
ited በተባለ ድርጅት ስም ከተመዘገበ KING’S ከሚል ንግድ ምልክት ጋር ይመሳሰላል ሲል የአመልካችን የምዝገባ 
ጥያቄ ውድቅ ያደረገው መሆኑን ከመዝገቡ መረዳት ተችሏል፡፡

ከላይ እንደገለፅነው የአመልካች የምዝገባ ጥያቄ ውድቅ የሆነው ቀደም ሲል ተመዝግቧል ከተባለ KING’S የንግድ 

ምልክት ጋር ተመሳሳይ ነው በሚል ነው፡፡በአንፃሩ ውድቅ የተደረገው የአመልካች ንግድ ምልክት የሚከተለው 
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ነው፡፡ ፡፡በእርግጥ የቀዳሚው ንግድ ምልክት አካል የሆነው KING የሚለው ቃል በአሁን 

አመልካች ንግድ ምልክት ውስጥ ይገኛል፡፡ሆኖም የአሁን አመልካች ንግድ ምልክት KING ከሚለው ቃል 

በተጨማሪ BURGER የሚል ቃል እና ምስልን በአንድ ላይ የያዘ ነው፡፡በአዋጁ አንቀጽ 2(12) ላይ በተደነገገው 

መሰረት “የንግድ ምልክት ቃላትን፣ዲዛይኖችን፣ፊደሎችን፣ቁጥሮችን ቀለሞችን ወይም የዕቃዎችን ወይም 

የመያዣዎቻቸውን ቅርፅ ወይም የእነዚህኑ ቅንጅት ሊይዝ ” እንደመቻሉ እና በዚሁ አካሄድም ምዝገባ የተጠየቀበት 

የአመልካች ንግድ ምልክት ቃላትን፣ዲዛይን እና ቀለምን ያካተተ እንደመሆኑ በዚህ መልክ በቅንጅት ከቀረበው 

ከአመልካች ንግድ ምልክት ውስጥ KING የሚለውን ቃል ብቻ በነጠላ አውጥቶ KING’S በሚል በቀዳሚነት 

ተመዝግቧል ከተባለ የቃል ንግድ ምልክት ጋር የማነፃፀር ተገቢነት ላይ ይግባኝ ሰሚው ጥያቄ ያነሳል፡፡

ከፍ ሲል እንደተጠቀሰው KING የሚለው ቃል በቀዳሚው ባለመብት እና በአሁን አመልካች ንግድ ምልክቶች 

ውስጥ ይገኛል፡፡ከዚህ በመለስ የአመልካች ንግድ ምልክት ግን በግልፅ እንደሚታየው KING ከሚለው ቃል 

ባሻገር ሌሎች ምልክቶችን በቅንጅት ይዟል፡፡በመሆኑም በቅንጅት የቀረበው የአመልካች ንግድ ምልክት በጥቅል 

ዕይታ በቀዳሚነት በጽ/ቤቱ ከተመዘገበው ንግድ ምልክት ጋር  ያለውን መመሳሰል በማነፃፀር ነው ውሳኔ መስጠት 

የሚገባው፡፡

የንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ ዓላማ ዕቃ በማምረትና በማከፋፈል ወይም አገልግሎት በመስጠት የንግድ 

ስራ ላይ የተሰማሩ ሰዎችን መልካም ስም እና ዝና ለመጠበቅ እንዲሁም በተመሳሳይ እቃዎችና አገልግሎቶች 

መካከል መሳከርን ማስወገድ ሲሆን በንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/1998 አንቀጽ 4 መሰረት 

“የንግድ ምልክት ባለቤትነት መብት የሚገኘው እና በሶስተኛ ወገኖች ላይ ተፈፃሚነት የሚኖረው የንግድ ምልክት 

ምዝገባ የምስክር ወረቀት  ሲሰጥ ” እንደመሆኑ በተለይ በቀዳሚነት ከተመዘገቡ እና መብት ከተገኘባቸው ንግድ 

ምልክቶች ጋር ሸማቹን በሚያሳክር ሁኔታ ተመሳስለው የሚቀርቡና ምዝገባ የሚጠየቅባቸው ንግድ ምልክቶች 

ሊመዘገቡ እንደማይገባ ከአዋጁና ከደንቡ ድንጋጌዎች መገንዘብ ይቻላለ፡፡የክልከላው ዋና ዓላማም የቀዳሚ ንግድ 

ምልክት ባለቤቱን መብት ለመጠበቅ እንዲሁም ሸማቾችን ከመደናገር ለመታደግ ነው፡፡ 

ይህ በእንዲህ እንዳለ ግን  “ለምዝገባ ብቁ የሆኑ ንግድ ምልክቶችን” በተመለከተ በንግድ ምልክት ምዝገባ ጥበቃ 

አዋጅ ቁጥር 501/1998 አንቀጽ 5(1) ላይ እንደተደነገገው “ማንኛውም የንግድ ምልክት የአንድን ሰው ዕቃዎች 

ወይም አገልግሎቶች ከሌሎች ሰዎች ዕቃዎች ወይም አገልግሎቶች በግልፅ ለመለየት የሚያስችል ከሆነ ሊመዘገብ 

ይችላል”፡፡ከዚህ አንፃር በጽ/ቤቱ ቀድሞ ተመዝግቧል ከተባለው KIING’S የንግድ ምልክት ጋር ይመሳሰላል 

በሚል የአመልካች ንግድ ምልክት ውድቅ መደረጉን ስንመዝን በቅድሚያ ሁለቱ ንግድ 

ምልክቶች ባሉበት ሁኔታ(ተነጣጥለው ሳይታዩ ለማለት ነው) ሲታዩ ይመሳሰላሉ ወይ?፤ከተመሳሰሉስ የመመሳሰል 
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ደረጃቸው ሸማቹን የሚያሳክር ነው ወይ? የሚሉትን ነጥቦች መፈተሽ ያስፈልጋል፡፡

ቀደም ብለን እንደገለፅነው የቀዳሚው ንግድ ምልክት አካል የሆነው KING የሚለው ቃል የአሁን አመልካች 

ለምዝገባ ባቀረበው ንግድ ምልክት ውስጥ መገኘቱ በርግጥም ከቃሉ አንፃር ብቻ በሁለቱ ምልክቶች መካከል 

መመሳሰል እንዳለ እንድንገነዘብ ያደርገናል፡፡ከዚህ ባለፈ ግን በሁለቱ ምልክቶች መካከል ሌላ ምንም ዓይነት 

መመሳሰል እንደሌለ ምልክቶቹን በማየት በቀላሉ መረዳት የሚቻል ጉዳይ ነው፡፡ KING ከሚለው የጋራ ቃል 

ውጪ የአመልካች ንግድ ምልክት እንዲለይ ያደረገው  ከቀዳሚው ንግድ ምልክት በተለየ 

ሁኔታ BURGER የሚል ቃል እና ምስልን በቅንጅት የያዘ መሆኑ ነው፡፡በእርግጥ BURGER የሚለው ቃል በጋራ 

ቋንቋ መግባቢያነት የሚታወቅ በመሆኑ የብቸኛ ባለቤትነት መብት የሚሰጥበት አይደለም፡፡በመሆኑም KING 

የሚለው ቃል በሁለቱም ምልክቶች ውስጥ ከመገኘቱ እና በዚህ ቃል የተነሳ ብቻ ምልክቶቹ ከመመሳሰላቸው 

ውጪ የሚያመሳስላቸው ነገር የለም፡፡በመሆኑም የአመልካች ንግድ ምልክት ከቀዳሚው ምልክት አንፃር 

የሚለይበት ባህሪይው ያመዝናል፡፡ይህም በመሆኑ ሸማቹን የሚያደናግርበት ደረጃ እጅግ ዝቅተኛ ሲል ይግባኝ 

ሰሚው መግባባት ላይ ደርሷል፡፡

ውሳኔ

ተቋሙ፤ኮሚቴው ካቀረበው የውሳኔ ሀሳብ፣ከሕግና መመሪያ ጋር በማገናዘብ የሚከተለውን ውሳኔ ሰጥቷል፡፡

በማመልከቻ ቁጥር FTM/4578/2014 በአመልካች ምዝገባ የተጠየቀበት BURGER KING የሚል ሀረግ እና 

ምስል የያዘው ንግድ ምልክት በቀዳሚነት በጽ/ቤቱ KING’S በሚል ከተመዘገበ ንግድ ምልክት 
ጋር ሲነፃፀር የመመሳሰል መጠኑ አነስተኛ በመሆኑና እና ሸማቾችን የማሳከር ደረጃው እጅግ ዝቅተኛ በመሆኑ 
‘BURGER’ የሚለው ቃልን የብቸኝነት መብት ያለመጠየቅ ቅፅ አመልካችን በማስሞላት ምዝገባው እንዲፈቀደለት 
እና በዚሁ አግባብ የአመልካች የንግድ ምልክት ምዝገባ ሂደት እንዲቀጥል ተወስኗል፡፡፡                   

የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር ስምና የማይነበብ ፊርማ  

ኤርምያስ የማነብርሃን ኃይለማርያም                             የማይነበብ ፊርማ _________________
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የመዝገብ ቁጥር ኢ.አ.ን.ይ.ሰ.00087/2010

አልቤርቶ- ከልቨር ኢንተርናሽናል ኢንክ የተባለ ድርጅት (ወኪሉ ታምራት አሰፋ የህግ ቢሮ) 

እንዲመዘገብለት የጠየቀው ንግድ ምልክት ውድቅ በመደረጉ ምክንያት ያቀረበውን አቤቱታ 

አስመልክቶ በኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት ይግባኝ ሰሚ የተሰጠ የውሣኔ ሃሣብ፣

የማይነበብ የይግባኝ ሰሚ አባላት ስም ዝርዝር  

1. ……………………          

2. ……………………          

3. …………………… 

4. ……………………. 

      አመልካች ፡- አልቤርቶ- ከልቨር ኢንተርናሽናል ኢንክ

      ወኪል ፡- ታምራት አሰፋ የህግ ቢሮ

የቀረበው አቤቱታ በአጭሩ፡-

አመልካች በሐምሌ 10 ቀን 2010 ዓ.ም ያቀረበው አቤቱታ መነሻ የሆነው VO5  የሚል የቃል የንግድ ምልክት 

ለአለም አቀፍ ምድብ 3 ለንግድ ምልክትና ኢንዱስትሪያዊ ንድፍ ጥበቃ እና ልማት ዳይሬክቶሬት የምዝገባ 

ማመልከቻውን አቅርቦ በግንቦት 15 ቀን 2010 ዓ.ም በደረሰው ማስታወቂያ N°5 ከሚል በማመልከቻ ቁጥር 

FTM/3807/14 ከተመዘገበ የንግድ ምልክት ጋር ሊያሳስት በሚችል ደረጃ ተመሳሳይ ነው በሚል የንግድ ምልክት 

የምዝገባ ጥያቄው ውድቅ መደረጉ ነው፡፡ 

አመልካች የንግድ ምልክት የምዝገባ ጥያቄው ውድቅ በማድረግ የተሰጠው ውሳኔ ሊሻር እና ቀሪ ሊሆን ይገባል 

በማለት በፅሁፍ ባቀረቡት አቤቱታ እንዲሁም በወኪሉ በኩል በግልፅ ችሎት ቀርበው ባቀረቡት ማብራሪያ ላይ 

የገለፁ ሲሆን፤ የሚከተሉትን መከራከሪያ ነጥቦች በዋናነት አንስቷል፡- 

1. የንግድ ምልክት ሊመረመር የሚገባው እያንዳንዱን ክፍል በተናጥል በመመልከት ሳይሆን በጥቅሉ 

እንደ አንድ ውህድ አካል ተወስዶ ለኅብረተሰቡ የሚሰጠውን ስሜት በመመልከት ነው፤ ይህም 

እያንዳንዱን ክፍል መመልከት ፈጽሞ አይገባም ለማለት ሳይሆን በአንድነት የሚፈጥሩት ስሜት ግን 

ከክፍሎቹ ጥርቅም የላቀ መሆኑን ከግምት በማስገባት ሊታይ የሚገባ ሲሆን፤ ሁለቱ የንግድ ምልክቶች 

በውስጣቸው ቁጥር “5”ን የያዙ ቢሆንም ንግድ ምልክቶቹ የሚሰጡት ስሜት በዋናነት ግምት ሊሰጠው 

ይገባል፡፡ 
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2. VO5 የሚለው የንግድ ምልክት ጥቅም ላይ የሚውለው ከጸጉር ምርቶች ማለትም ጄሎች፣ ሻምፖዎች 

እና ኮንዲሽነሮች ሲሆን በዓለም ዙሪያ 10 ሚሊዮን ሰዎች ይህንን ምርት ይጠቀማሉ፤ በሀገራችንም 

እነዚህ ምርቶች እስከ 362 ብር ገደማ የሚሸጡ ናቸው፡፡ በአንፃሩ ተመሳሳይ የተባለው የንግድ ምልክት 

N°5 ጥቅም ላይ የሚውለው ከሽቶዎች ጋር በተያያዘ ምርት ብቻ ሲሆን በተለምዶ Chanel (ሻኔል) 

የሚለውን የባለቤቱን ስም ከፊት ለፊቱ በመጨመር Chanel number five ተብሎ ይጠራል እንዲሁም 

ምርቶቹ ከፍተኛ ዋጋ ያላቸው እና ከአመልካች ምርቶች በ10 እጥፍ ዋጋ የሚበልጡ እና በብር 3,620 

ብር ገደማ የሚሸጡ ናቸው፡፡ ከፍ ያለ ዋጋ ያላቸውን ዕቃዎች የሚገዙ ሸማቾች ከፍ ያለ አትኩሮት 

ለግዢያቸው እንደሚሰጡ የታወቀ ከመሆኑ አንጻር እጅግ ከባድ የዋጋ ልዩነት ያላቸውን እነዚህን 

ምርቶች ሸማቹን ሊያሳክሩም ሆነ ከአንድ አምራች ይመጣሉ ብሎ የማሰቡም ዕድል ዝቅተኛ ነው ፡፡

3. የንግድ ምልክቱ ሦስት ራሳቸውን የቻሉ ፊደላት(ካራክተር) የያዘ ሲሆን  ቪ-ኦ-5 ተብሎ  የሚነበብ ሲሆን 

ተመሳሳይ የተባለው የንግድ ምልክት N°5 በአጭር አፃፃፍ (ቁጥር 5)ተብሎ እንደሚነበብ አትኩሮት 

ሊሰጠው ይገባል፤ በመሆኑም በድምፅ እረገድ ብቸኛው መመሳሰል ቁጥር 5 ብቻ ነው ነገር ግን 

ማንም ሰው ቁጥርን በሞኖፖል በብቸኝነት የመጠቀም መብት አግኝቶ አያውቅም በመሆኑም በአዋጅ 

ቁጥር 501/98 አንቀፅ 7(1) መሰረት “…የሌላ ሰው ቀዳሚ የንግድ ምልክት ጋር አንድ አይነት የሆነ 

ወይም መሳከርን ሊያስከትል የሚችል ተመሳሳነት ያለው” ሊመዘገብ አይችልም በማለት ይደነግጋል፤ 

ይሁን እንጂ የደንበኛችን የንግድ ምልክት የሌላ ሰው የንግድ ምልክት ጋር አንድ አይነት አይደለም፡፡ 

ምክንያቱም ሁለቱም የንግድ ምልክቱን ክፍሎች አይደጋግምም፤መደበኛ (አቬሬጅ) ሸማች የሁለቱን 

ንግድ ምልክቶች ልዩነት አይስትም በመሆኑም በምንም ዓይነት የማያሳስቱ በመሆኑ የምዝገባ ሂደቱ 

ሊቀጥል ይገባል በማለት አመልካች መከራከሪያውን አቅርቧል፡፡

ይግባኝ ሰሚው በዚህ ረገድ የቀረበውን አቤቱታ ለማጣራት በአመልካች ስም የተከፈተውን መዝገብ 

FTM/6708/15 እንዲሁም የምዝገባ ማመልከቻው ውድቅ ለመሆን ምክንያት የሆነውን በማመልከቻ ቁጥር 

FTM/3807/14 ተመዝገቦ የሚገኘውን የንግድ ምልክት በመመርመር እና አመልካች ከላይ በጽሑፍ እና በቃል 

ያቀረበውን መከራከሪያ ነጥቦች መሰረት በማድረግ የንግድ ምልክት ምዝገባ ጥቄውን አስመልክቶ በስራ ክፍሉ የተ

ሰጠው ውሳኔ አግባብ ነው ወይስ አይደለም? የሚለውን ጭብጥ በመመስረት ጉዳዩን አግባብነት ካላቸው ህግጋት 

አንፃር መርምሯል፡፡

ይግባኝ ሰሚውም ከፍ ሲል የተጠቀሱትን መዝገቦች በመመልከት የሚከተሉትን ነጥቦች ይዟል፡-

	አመልካች በማመልከቻ ቁጥር FTM/6708/2015 VO5 የሚል የንግድ ምልክት በአለም አቀፍ ምድብ 

3 ለፀጉር ነክ ምርቶች ፣ለዶድራንት፣ Antiperspirants ምርቶች እንዲመዘገብለት በቀን 30/09/20015 

ጥያቄ ማቅረቡንና በማርች 23/2018 እ.ኤ.አ በተፃፈ ደብዳቤ የንግድ ምልክቱ ቀደም ብሎ በፅ/ቤቱ 

ከተመዘገበ የንግድ ምልክት ጋር የሚመሳሰል በመሆኑ በአዋጁ አንቀፅ 6(1) መሰረት ሊመዘገብ የማይችል 
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ነው በማለት የስራ ክፍሉ የምዝገባ ማመልከቻውን ውድቅ ማድረጉን ፤

	ቀዳሚ የንግድ ምልክት በማለት የአመልካችን ማመልከቻ ውድቅ ለማድረግ የስራ ክፍሉ የወሰደው N°5  

የሚለው ንግድ ምልክት በChanel Sarl አመልካችነት በማመልከቻ ቁጥር FTM/3807/2014 በአለም 

አቀፍ ምድብ 3 ለሽቶዎች ፣(ቶይሌት ወተር) እና ለፊት ፓውደር ምርቶች ተመዝግቦ የሚገኝ መሆኑን 

ለመረዳት ተችሏል፡፡ 

በንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/1998 አንቀጽ 6(1(ሐ)) መሰረት የአንድን ሰው ዕቃዎች 

ወይም አገልግሎቶች ከሌሎች ሰዎች እቃዎችና አገልግሎቶች ለመለየት የማያስችል የንግድ ምልክት እንዲሁም 

በዚሁ አዋጅ አንቀፅ 7(1)፣(3) መሰረት ለምዝገባ የሚቀርበው የንግድ ምልክት ከአንድ ዓይነት እቃዎች ወይም 

ተመሳሳይ ዕቃዎች ወይም አገልግሎቶች ጋር በተያያዘ የሌላ ሰው ቀዳሚ የንግድ ምልክት ጋር አንድ ዓይነት የሆነ 

፣መሳከርን ሊያስከትል የሚችል ተመሳሳይነት ካለው፤አንድ አይነት ወይም ተመሳሳይ ያልሆኑ የሌላ ሰው ዕቃዎች 

ወይም አገልግሎቶች በሚመለከት በኢትዮጵያ ውስጥ ከተመዘገበ የንግድ ምልክት ጋር አንድ አይነት ከሆነ ወይም 

ሊያሳስት በሚችል ደረጃ ተመሳሳይ ከሆነ ፣ ትርጉሙን ከያዘ ፣በዕቃዎቹ ወይም በአገልግሎቶቹ መካከል ግንኙነት 

እንዳለ በማስመሰል የንግድ ምልክቱ ባለቤት ጥቅም ላይ ጉዳት ሊያደርስ የሚችል ከሆነ ሊመዘገብ አይችልም፡፡ 

የእነዚህ አንቀፆችን ዋና አላማ ስንመለከት አንድ የንግድ ምልክት ሊሰጥ የሚገባውን የመለያነት ተግባር(dis-

tinctiveness) መወጣት የማይችሉ የንግድ ምልክቶች እንዲሁም መደበኛ የሆነው ሸማች ህብረተስብ የዕቃውን 

ወይም የአገልግሎቱን በተመለከተ ከማን እንደመነጩ(አምራቹ ማን እንደሆነ) በሚያስተማምን አኳኋን ለመለየት 

የማያስችሉ ምልክቶች እንዳይመዘገቡ ለማድረግ ነው፡፡ አንድ የንግድ ምልክት በሚያሳስት ሁኔታ ይመሳሰላል 

የሚለውን ለማየት የንግድ ምልክቶቹ የሚውሉበትን ምርት/አገልግሎት፣ ምርቱ/አገልግሎቱን የሚጠቀመው 

ማህበረሰብ፣ በምልክቶቹ እይታ (visualization) ላይ ያለው መመሳሰል ፣ ምልክቶቹ በድምፀት (phonetic) ላይ 

ያላቸው መመሳሳል ፣የምልክቶቹ ትርጓሜ እና የመሳሰሉትን ግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ ነው፡፡

ከፍ ብሎ እንደተጠቀሰው በዋናነት የስራ ክፍሉ የንግድ ምልክት ምዝገባ ጥያቄውን ውድቅ ለማድረግ ያነሳውን 

ነጥብ በመመልከት በሁለቱ የንግድ ምልክቶች ላይ ያለውን መመሳሰለል እና ከተመሳሰሉስ መመሳሰላቸው 

በሸማቹ ላይ መሳከርን በሚፈጥር ደረጃ ሊታይ የሚችል ነው ወይ? ለሚሉት ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት ከላይ 

የተጠቀሰውን ማብራሪያ እንዲሁም የአዋጁን ድንጋጌ መሰረት በማድረግ ማነፃፀር ያስፈልጋል፡፡

VO5 የሚለው አመልካች ንግድ ምልክት ሁለት ፊደላት (VO) እና 5 ቁጥርን የያዘ ሲሆን በአንፃሩ N°5 በሚል 

በቀዳሚነት በጽ/ቤቱ የተመዘገበው ንግድ ምልክት N° የሚለውን የቁጥር ምልክት መገለጫን (number sign 

ወይም numero symbol) እና 5 ቁጥርን የያዘ ነው፡፡ ምልክቶቹን በማየት ብቻ በግልፅ መረዳት እንደሚቻለው 

ከፊደላቱ አፃፃፍ ዘዴ ልዩነት በተጨማሪ በአነባበብም ሆነ ምልክቶቹ ባላቸው ትርጉም ሲነፃፀሩ፤ አመልካች የንግድ 

ምልክት ቪ ኦ ፋይፍ (VO5) ተብሎ የሚነበብ እና በእንግሊዘኛ መዝገበ ቃላት ምንም አይነት ትርጓሜ የሌለው 

ሲሆን ቀዳሚው የንግድ ምልክት ነምበር ፋይፍ (N°5 , number five) ተብሎ የሚነበብ እና በትርጓሜው አምስት 

ቁጥር መሆኑን ለመረዳት ይቻላል፡፡ 



የአእምሯዊ ንብረት ትሪቡናል
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አመልካች በማመልከቻ ቁጥር FTM/6708/2015 ቪ ኦ 5 (VO5) የሚል የንግድ ምልክት በአለም አቀፍ ምድብ 

3 እንዲመዘገብለት ላቀረበው ጥያቄ ቀደም ሲል በማመልከቻ ቁጥር FTM/3807/2016 በአለም አቀፍ ምድብ 3 

Chanel Sarl አመልካችነት በጽ/ቤቱ ከተመዘገበ  N°5 ከተባለ ንግድ ምልክት ጋር ይመሳሰላል በሚል የንግድ 

ምልክት ምዝገባና ጥበቃ የስራ ክፍል የአመልካችን የምዝገባ ጥያቄ ውድቅ ማድረጉ አግባብ አለመሆኑን ይግባኝ 

ሰሚው መግባባት ላይ ደርሷል፡፡

ውሳኔ

ተቋሙ፤ኮሚቴው ካቀረበው የውሳኔ ሀሳብ፣ከሕግና መመሪያ ጋር በማገናዘብ የሚከተለውን ውሳኔ ሰጥቷል፡፡

ሁለቱም ንግድ ምልክቶች ለተመሳሳይ አለም አቀፍ ምድብ ቢውሉም በሸማቹ ማኅበረሰብ ላይ መሳከርን የሚፈጥር 

ባለመሆኑና የአመልካችን የንግድ ምልክት ምዝገባ ጥያቄ መቀበል የቀዳሚ ባለመብቱን ጥቅም የሚጎዳ ባለመሆኑ 

የአመልካች የንግድ ምልክት ምዝገባ  ሂደቱ እንዲቀጥል  ተወስኗል፡፡ 

የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር ስምና የማይነበብ ፊርማ  

  ኤርምያስ የማነብርሃን ኃይለማርያም                          የማይነበብ ፊርማ _________________

የተቀናጀና ውጤታማ የአእምሯዊ ንብረት ሥርዓት 
ለመፍጠር እንተጋለን!
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የመዝገብ ቁጥር ኢ.አ.ን.ይ.ሰ. 0092/2010

Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC የተባለው ድርጅት (በወኪሉ ልደት 
አበበ ትዕዛዙ የህግ ቢሮ በኩል) ንግድ ምልክትን አስመልክቶ ባቀረበው አቤቱታ ላይ የአዕምሯዊ 
ንብረት ይግባኝ ሰሚ ያቀረበው የውሣኔ ሃሣብ፣
የስብሰባው ቦታ፣ በኢትዮጵያአዕምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት

የማይነበብ የይግባኝ ሰሚ አባላት ስም ዝርዝር  

1. ……………………          

2. ……………………          

3. ……………………           

4. …………………… 

     አመልካች ፡- Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC  

     ወኪል፡- ልደት አበበ ትዕዛዙ የህግ ቢሮ 

አቤቱታው በአጭሩ   

አመልካች በቀን 16/12/2010 ዓ.ም ለኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት ባቀረበው አቤቱታ በማመልከቻ ቁጥር 
FTM/9040/2017 “IT’S FINGER LICKIN’ GOOD” የሚለው ንግድ ምልክት በዐለም አቀፍ ምድብ 16፣29፣30 
እና 43 እንዲመዘገብለት ጥያቄ እንዳቀረበ በአንፃሩ ግን የምዝገባ ጥያቄው የቀረበለት የንግድ ምልክት ምዝገባና 
ጥበቃ ዳይሬክቶሬት ንግድ ምልክቱ በምድብ 30 ገላጭ ነው በሚል የሰጠው ውሳኔ አግባብ አይደለም በሚል 
የቀረበ ቅሬታ ነው፡፡ 

የንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ የስራ ክፍል የሰጠው ውሳኔ ተገቢ አይደለም ያለባቸውን ምክንያቶችም 
በሚከተለው መልኩ ዘርዝራል፡፡

1. የንግድ ምልክቱ ባለቤት የሆነው አመልካች(Kentucky Fried Chicken International Holdings 
LLC ወይም በአጭር አገላለፅ KFC) በአሜሪካን የሚገኝ ድርጅት ሲሆን ይህ ድርጅት በአለም አቀፍ 
ደረጃ እጅግ ታዋቂ ከሆኑ የምግብ አቅራቢ ድርጅቶች አንዱና ዋነኛው ነው፡፡ የ KFC የንግድ ምልክቶችም 
በአለም አቀፍ ደረጃ እንዲሁም በኢትዮጵያ ውስጥ የሚታወቁና ህብረተሰቡ በቀላሉ የሚለያቸው ንግድ 
ምልክቶች ናቸው፡፡

2. አመልካች በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ኢትዮጵያ ለመግባትና ሬስቶራንቶቹን ለመክፈት የገበያ ጥናቱን 
አጠናቆ ቅድመ ሁኔታዎችን በማሟላት መጠነ ሰፊ ኢንቨስትመንት በኢትዮጵያ ውስጥ ለማፍሰስ 
በዝግጅት ላይ የሚገኝ ድርጅት ሲሆን ምርቶቹንም በኢትዮጵያ ውስጥ በተለያየ መንገድ ሲያስተዋውቅ 
ኖሯል፡፡ለምሳሌ በብዙ ኢትዮጵያውያን ቤቶች ውስጥ በሚተላለፉት የዲሽ ቴሌቪዥኖች ማለትም 
mbc 2፣ mbc 4፣ mbc Action እና Dubai one የቴሌቪዥን ጣቢያዎች ለዓመታት የሚተዋወቁ 
የአመልካች(KFC) የተለያዩ ማስታወቂያዎች በየቤቱ የሚደረሱ ሲሆን ምንም እንኳን የአመልካች 
ምርትና አገልግሎቶች ኢትዮጵያ ውስጥ ባይገኙም በእነዚህ የቴሌቨቪዥን ማስታወቂያዎች አማካይነት 
በህብረተሰቡ ዘንድ በሚገባ የሚታወቅ የንግድ ነው፡፡
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3. እርግጥ “IT’S FINGER LICKIN’ GOOD” የሚለው የንግድ ምልክት በምድብ 30 እንዲመዘገብ 
ለተጠየቀባቸው ምርትና አገልግሎቶች ገላጭ ሊሆን ይችላል ተብሎ ቢታሰብ እንኳን በመጀመሪያ ደረጃ 
ይህ የንግድ ምልክት አመልካች በስፋት የሚታወቅበት መፈክር(Slogan) ሲሆን በዚህ መፈክርም ከ 
40 ዓመታ በላይ ምርቶቹንና አገልግሎቶቹን እንዲታወቁ ሲያደርግ ቆይቷል፡፡በመሆኑም ይህ መፈክር 
በመላው ዓለም የአመልካች ድርጅት መለያ መሆኑ ይታወቃል፡፡በተመሳሳይ ዘርፍ ላይ የተሰማሩ በጣም 
ብዙ ምግብ አቅራቢ ድርጅቶች ቢኖሩም የአመልካችን መፈክር እንደምልክትም ሆነ እንደመፈክር 
አይጠቀሙትም፡፡ይህ በመሆኑና ንግድ ምልክቱ ተመሳሳይ ዘርፍ ላይ ከተሰማሩ ከሌሎች ድርጅቶች 
ምልክቶች የሚለይ እንዲሁም በራሱ በአመልካች የተፈጠረ ምልክት በመሆኑ ምክንያት አሜሪካን እና 
እንግሊዝን ጨምሮ በአውሮፓ ዩኒየን፣በቻይና፣በሆንግኮንግ፣በጃፓን፣በሲንጋፖር፣በሩሲያ፣በአውስት
ራሊያ እና ሌሎች አገራት ተመዝግቧል፡፡የሚሉ መከራከሪያዎችን አቅርቧል፡፡ንግድ ምልከቱ በነዚህ 
አገራት መመዝገቡን ያሳይልኛል በሚልም የተለያዩ ማስረጃዎችን አያይዞ አቅርቧል፡፡

የጉዳዩ አመጣጥ ከላይ በተገለፀው መልኩ ሆኖ ይግባኝ ሰሚው የስራ ክፍሉ አመልካች ባቀረበው የምዝገባ ጥያቄ 
ላይ የሰጠው ውሳኔ አግባብ ነው ወይስ አይደለም? የሚውን ጭብጥ በመመስረት መዝገቡን በሚከተለው መልኩ 
መርምሮታል፡፡

ይግባኝ ሰሚው ጉዳዩን ከስር ለመረዳት በይግባኝ ባይ ስም የምዝገባ ጥያቄ ቀርቦበት ውድቅ የተደረገውን 
መዝገብ(ፋይል) ከንግድ ምልክት ምዝገባ ጥበቃ የሰራ ክፍል በማስመጣት የፈተሸ ሲሆን በዚህም የአሁን ይግባኝ 
ባይ(የቀድሞ አመልካች) እ.ኤ.አ. በቀን 23/10/2017 በማመልከቻ ቁጥር FTM/9040/2017 IT’S FINGER 
LICKIN’ GOOD የሚል የንግድ ምልክት በአለም አቀፍ ምድብ 16፣29፣30 እና 42 እንዲመዘገብለት ጥያቄ 
ማቅረቡን፤የምርመራ ቡድንም በንግድ ምልክቱ ላይ ባደረገው የስረ ነገር ምርመራ አማካይነት ምዝገባ የተጠየቀበት 
የንግድ ምልክት በምድብ 30 ገላጭ መሆኑን ጠቅሶ አመልካች በዘጠና ቀን ውስጥ ማሻሻያ እንዲያቀርብ በደብዳቤ 
ያሳወቀ ሲሆን በተጠቀሰው የጊዜ ገደብ ውስጥ አመልካች ማሻሻያውን ካላቀረበ ግን በህጉ መሰረት የአመልካች 
የምዝገባ ጥያቄ የተተወ ፋይል ውስጥ እንደሚገባ አሳውቋል::

የምርመራ ቡድኑ “የንግድ ምልክት ማሻሻያ እንዲደረግ” በሚል የፃፈውን ደብዳቤ ተከትሎ አመልካች በሰጠው 
መልስ የንግድ ምልክቱ ታዋቂ እና በራሱ በአመልካች የተፈጠረ እንዲሁም ከሌሎች መሰል ድርጅቶች ተለይቶ 
የሚታወቅበት ንግድ ምልክት በመሆኑ መሻሻያ ሳይደረግበት እንዳለ እንዲመዘገብ ጠይቋል::በመጨረሻም የንግድ 
ምልክት ምዝገባ ጥበቃ የስራ ክፍል የንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/1998 አንቀጽ 6(1)(ሠ)
ን ጠቅሶ በዐለም አቀፍ ምድብ 16፣29፣30 እና 42 የምዝገባ ጥያቄ የቀረበበት IT’S FINGER LICKIN’ GOOD 
የተሰኘው ንግድ ምልክት ለምዝገባ ብቁ አይደለም ሲል ውድቅ አድርጎታል::

ከዚህ ማመልከቻ ጋር በተያያዘ በማመልከቻ ቁጥር FTM/9040/2017 በአመልካች ስም የተከፈተውን መዝገብ 
በመፈተሽ ያገኘውን መረጃ መሰረት በማድረግ ይግባኝ ሰሚው በቅድሚያ አንድ አስተያየት ሰጥቶ ያልፋል::ይኸውም 
ቀደም ሲል አመልካች በምዝገባ ጥያቄው(ማመልከቻው) IT’S FINGER LICKIN’ GOOD እንዲመዘገብ ምዝገባ 
ከጠየቀባቸው ዐለም አቀፍ ምድቦች ውስጥ አንዱ ምድብ 42 ሲሆን በዚህ ምድብ ስር አገልግሎት የሚሰጥባቸውን 
ዘርፎች ሲዘረዝር “ሆቴሎች እና ሬስቶራንቶች” ሲል የጠቀሰ እንዲሁም የስራ ክፍሉ የአመልካችን የምዝገባ ጥያቄ 
ውድቅ ሲያደርግም በተመሳሳይ መንገድ “ሆቴሎች እና ሬስቶራንቶች” በምድብ 42 ስር እንደሆነ የፃፈ ቢሆንም 
በኒስ ዐለም አቀፍ የንግድ ምልክት ምደባ ስርዓት የ“ሆቴሎች እና ሬስቶራንቶች” አገልግሎት የሚመደበው በዐለም 
አቀፍ 43 በመሆኑ በዚሁ መሰረት የስራ ክፍሉ ግድፈቱን ማስተካከል እንደሚኖርበት እና ወደፊትም መሰል 
ግድፈቶች እንዳይፈፀሙ ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባው ይግባኝ ሰሚው ይጠቁማል::

በሌላ በኩል ግን አመልካች በማመልከቻ ቁጥር FTM/9040/2017 ንግድ ምልክቱ በዐለም አቀፍ ምድብ 16፣29፣30 
እና 42(ምድብ 42 የተባለው ምድብ 43 መባል እንዳለበት የተሰጠው አስተያየት እንደተጠበቀ ሆኖ) እንዲመዘገብ 
ጥያቄ ማቅረቡን ተከትሎ የምርመራ ቡድኑ ለአመልካች በፃፈው ደብዳቤ ላይ ንግድ ምልክቱ ለምድብ 30 ገላጭ 
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በመሆኑ ማሻሻያ ሊደረግበት ይገባል የሚል ትዕዛዝ የሰጠ ቢሆንም ለተጠየቀው የማሻሻያ ጥያቄ አመልካች 
መልስ ከሰጠ በኋላ ቡድኑ የምርመራ አቅጣጫውን ቀደም ሲል የማሻሻያ ትዕዛዝ በሰጠበት ጉዳይ(ንግድ ምልክቱ 
ለምድብ 30 ገላጭ ነው ወይስ አይደለም? በሚለው ጭብጥ) ላይ ተመስርቶ ውሳኔ መስጠት ሲገባው ቀድሞ 
የማሻሻያ ጥያቄ ባላቀረበባቸው ምድቦች ሁሉ ላይ ምርመራ አድርጎ ውሳኔ መስጠቱ አግባብ ያልሆነ ብቻ ሳይሆን 
የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕጉንም ያልተከተለ ነው፤ መልዕክቱም ግልፅ አይደለም::በአንድ መልኩ ክፍሉ ለምድብ 30 ብቻ 
ማሻሻያ እንዲቀርብ ትዕዛዝ ሲሰጥ በሌሎች ምድቦች የተጠየቀውን የምዝገባ ጥያቄ የተቀበለው ሲመስል በሌላ 
መልኩ ግን አመልካች ማሻሻያ እንዲያቀርብ በተጠየቀው መሰረት መልስ መስጠቱን ተከትሎ ከፍሉ በሁሉም 
ምድቦች ላይ ምዝገባ መከልከሉን ስንመለከት ግን ከፍ ሲል የተመሰደውን ግምት ያፈርሰዋል::

የስራ ክፍሉ ቀድሞውኑ የንግድ ምልክቱ ለምድብ 30 ብቻ ሳይሆን ምዝገባ ለተጠየቀባቸው ምድቦች ሁሉ ገላጭ 
ነው/ነበር/ ብሎ ካሰበ ግን ከመነሻው ልክ እንደ ምድብ 30 ሁሉ አመልካች በቀሩት ምድቦች ላይም ማሻሻያውን 
እንዲያቀርብ እድል ሊሰጠው ይገባ ነበር::ይህም ባይሆን የስራ ክፍሉ ምልክቱ ከምድብ 30 ውጪ ለተጠየቁት 
ምድቦች ሊመዘገብ አይችልም ብሎ ካመነም አመልካች ማሻሻያ እንዲያቀርብ በተፃፈለት ደብዳቤ ውስጥ 
አመልካች ይህን ጉዳይ  ከነምክንያቱ እንዲያውቀው ተደርጎ ማሻሻያውን ግን ከምድብ 30 አንፃር እንዲያቀርብ 
ማዘዝ ይቻል ነበር::ይህ የአሰራር ስነ ስርዓት ታልፎ አመልካች ማሻሻያ ባልተጠየቀበት እና በማያውቀው ጉዳይ 
ላይ ተመስርቶ ውሳኔ መስጠት ፍትሀዊ አይደለም::በመሆኑም የስራ ክፍሉ ቀደም ሲል አመልካች በምድብ 30 
ማሻሻያ እንዲያደርግ የሰጠው ትዕዛዝ ላይ ተመስርቶ ምርመራ በማድረግ ውሳኔ እንዲሰጥበት ይግባኝ ሰሚው 
መግባባት ላይ ደርሷል:: 

ውሳኔ

ተቋሙ፤ኮሚቴው ካቀረበው የውሳኔ ሀሳብ፣ከሕግና መመሪያ ጋር በማገናዘብ የሚከተለውን ውሳኔ ሰጥቷል፡፡

አመልካች በማመልከቻ ቁጥር FTM/9040/2017 IT’S FINGER LICKIN’ GOOD የሚለው ንግድ ምልክት 
በዐለም አቀፍ ምድብ 16፣29፣30 እና 42 እንዲመዘገብ ጥያቄ ማቅረቡን ተከትሎ የስራ ክፍሉ ንግድ ምልክቱ 
ለምድብ 30 ገላጭ በመሆኑ ማሻሻያ ሊደረግበት ይገባል የሚል ትዕዛዝ የሰጠ ቢሆንም የአመልካች መልስ ከቀረበ 
በኋላ የስራ ክፍሉ ቀደም ሲል የማሻሻያ ትዕዛዝ ያልሰጠባቸውን ምድቦች ጨምሮ ውሳኔ መስጠቱ ተገቢም 
ፍትሀዊም ባለመሆኑ እንደገና የማሻሻያ ትዕዛዝ በሰጠበት ጉዳይ ላይ ተመስርቶ ምርመራውን በማከናወን የስራ 
ክፍሉ ውሳኔ  እንዲሰጥበት ተወስኗል፡፡ 

የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር ስምና የማይነበብ ፊርማ  

  ኤርምያስ የማነብርሃን ኃይለማርያም           የማይነበብ ፊርማ _________________

 

ይፍጠሩ፣ ያስጠብቁ፣ያልሙ
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የመዝገብ ቁጥር ኢ.አ.ን.ይ.ሰ. 0093/2011

Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC የተባለው ድርጅት (በወኪሉ ልደት 
አበበ ትዕዛዙ የህግ ቢሮ በኩል) ንግድ ምልክትን አስመልክቶ ባቀረበው አቤቱታ ላይ የአዕምሯዊ 
ንብረት ይግባኝ ሰሚ ያቀረበው የውሣኔ ሃሣብ፣

የስብሰባው ቦታ፣ በኢትዮጵያአዕምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት

የማይነበብ የይግባኝ ሰሚ አባላት ስም ዝርዝር  

1. ……………………          

2. ……………………          

3. ……………………           

4. ……………………    

     አመልካች ፡- Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC             

     ወኪል፡- ልደት አበበ ትዕዛዙ የህግ ቢሮ 

አቤቱታው በአጭሩ   

አመልካች በቀን 14/12/2010 ዓ.ም ለኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት ባቀረበው አቤቱታ በማመልከቻ ቁጥር 
FTM/9035/2017 “it’s finger lickin’ good” የሚል ሀረግና ምስል የያዘ የንግድ ምልክት በዐለም አቀፍ ምድብ 
29፣30 እና 43 እንዲመዘገብለት ጥያቄ ያቀረበ መሆኑን፤የምዝገባ ጥያቄ የቀረበለት የስራ ክፍል ግን “it’s finger 
lickin’ good” የሚለው የንግድ ምልክቱ ክፍል የብቸኝነት መብት ያለመጠየቅ ፎርም ሊሞላበት (desclaim 
ሊደረግ) ይገባል በሚል የማሻሻያ ደብዳቤ መስጠቱን በአንፃሩ ግን አመልካች የብቸኝነት መብት ያለመጠየቅ 
ፎርም ለመሙላት ፈቃደኛ አለመሆኑን ገልፆ ለስራ ክፍሉ ምላሹን እንደሰጠና ይህን ተከትሎ ግን የንግድ ምልክት 
ምዝገባ ጥበቃ የስራ ክፍል ምዝገባ የተጠየቀው ንግድ ምልክት ገላጭ ነው ሲል ውድቅ ያደረገው መሆኑን ጠቅሶ 
የስራ ክፍሉ ውሳኔ እንዲሻር ይግባኝ አቅርቧል::

አመልካች የንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ የስራ ክፍል የሰጠው ውሳኔ አግባ አይደለም ያለባቸውን ምክንያቶች 
እንደሚከተለው ዘርዝራል፡፡

5. የንግድ ምልክቱ ባለቤት የሆነው አመልካች(Kentucky Fried Chicken International Hold-
ings LLC ወይም በአጭር አገላለፅ KFC) በአሜሪካን የሚገኝ ድርጅት ሲሆን ይህ ድርጅት በአለም 
አቀፍ ደረጃ እጅግ ታዋቂ ከሆኑ የምግብ አቅራቢ ድርጅቶች አንዱና ዋነኛው ነው፡፡ የ KFC የንግድ 
ምልክቶችም በአለም አቀፍ ደረጃ እንዲሁም በኢትዮጵያ ውስጥ የሚታወቁና ህብረተሰቡ በቀላሉ 
የሚለያቸው ንግድ ምልክቶች ናቸው፡፡

6. አመልካች በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ኢትዮጵያ ለመግባትና ሬስቶራንቶቹን ለመክፈት የገበያ 
ጥናቱን አጠናቆ ቅድመ ሁኔታዎችን በማሟላት መጠነ ሰፊ ኢንቨስትመንት በኢትዮጵያ ውስጥ 
ለማፍሰስ በዝግጅት ላይ የሚገኝ ድርጅት ሲሆን ምርቶቹንም በኢትዮጵያ ውስጥ በተለያየ 
መንገድ ሲያስተዋውቅ ኖሯል፡፡ለምሳሌ በብዙ ኢትዮጵያውያን ቤቶች ውስጥ በሚተላለፉት 
የዲሽ ቴሌቪዥኖች ማለትም mbc 2፣ mbc 4፣ mbc Action እና Dubai one የቴሌቪዥን 
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ጣቢያዎች ለዓመታት የሚተዋወቁ የአመልካች(KFC) የተለያዩ ማስታወቂያዎች በየቤቱ የሚደረሱ 
ሲሆን ምንም እንኳን የአመልካች ምርትና አገልግሎቶች ኢትዮጵያ ውስጥ ባይገኙም በእነዚህ 
የቴሌቨቪዥን ማስታወቂያዎች አማካይነት በህብረተሰቡ ዘንድ በሚገባ የሚታወቅ የንግድ ነው፡፡

7. እርግጥ ዲስክሌይመር እንዲሞላ የተጠየቀው “it’s finger lickin’ good” የሚለው የንግድ ምልክቱ 
ክፍል በምድብ 30 እንዲመዘገብ ለተጠየቀባቸው ምርትና አገልግሎቶች ገላጭ ሊሆን ይችላል 
ተብሎ ቢታሰብ እንኳን በመጀመሪያ ደረጃ ይህ የንግድ ምልክት አመልካች በስፋት የሚታወቅበት 
መፈክር(Slogan) ሲሆን በዚህ መፈክርም ከ 40 ዓመታ በላይ ምርቶቹንና አገልግሎቶቹን 
እንዲታወቁ ሲያደርግ ቆይቷል፡፡በመሆኑም ይህ መፈክር በመላው ዓለም የአመልካች ድርጅት 
መለያ መሆኑ ይታወቃል፡፡በተመሳሳይ ዘርፍ ላይ የተሰማሩ በጣም ብዙ ምግብ አቅራቢ ድርጅቶች 
ቢኖሩም የአመልካችን መፈክር እንደምልክትም ሆነ እንደመፈክር አይጠቀሙትም፡፡ይህ በመሆኑና 
ንግድ ምልክቱ ተመሳሳይ ዘርፍ ላይ ከተሰማሩ ከሌሎች ድርጅቶች ምልክቶች የሚለይ እንዲሁም 
በራሱ በአመልካች የተፈጠረ ምልክት በመሆኑ ምክንያት አሜሪካን እና እንግሊዝን ጨምሮ 
በአውሮፓ ዩኒየን፣በቻይና፣በሆንግኮንግ፣በጃፓን፣በሲንጋፖር፣በሩሲያ፣በአውስትራሊያ እና 
ሌሎች አገራት ተመዝግቧል፡፡የሚሉ መከራከሪያዎችን አቅርቧል፡፡ንግድ ምልከቱ በነዚህ አገራት 
መመዝገቡን ያሳይልኛል በሚልም የተለያዩ ማስረጃዎችን አያይዞ አቅርቧል፡፡

በመጨረሻም አመልካች ጽ/ቤቱ እንዲሰጠው በጠየቀው ዳኝነት ስር ከፍ ሲል በዘረዘራቸው ምክንያቶች “it’s 
finger lickin’ good” የሚለው የንግድ ምልክቱ ክፍል የብቸኝነት መብት የማይጠየቅበት ፎርም ሳይሞላበት(-
desclaim ሳይደረግ) ማለትም ንግድ ምልክቱ ባለበት ሁኔታ እንዲመዘገብ እንዲፈቀድለት፤ይህ የማይሆን ከሆነ 
ግን “it’s finger lickin’ good” የሚለው ክፍል የብቸኝነት መብት የማይጠየቅበት ፎርም ተሞልቶበት(desclaim 
ተደርጎ) እንዲመዘገብ እንዲፈቀድለት ጠይቋል::

የጉዳዩ አመጣጥ ከላይ በተገለፀው መልኩ ሆኖ ይግባኝ ሰሚው የስራ ክፍሉ አመልካች ባቀረበው የምዝገባ ጥያቄ 
ላይ የሰጠው ውሳኔ አግባብ ነው ወይስ አይደለም? የሚውን ጭብጥ በመመስረት መዝገቡን በሚከተለው መልኩ 
መርምሮታል፡፡

ይግባኝ ሰሚው ጉዳዩን ከስር ለመረዳት በአመልካች ስም የምዝገባ ጥያቄ ቀርቦበት ውድቅ የተደረገውን 
መዝገብ(ፋይል) ከንግድ ምልክት ምዝገባ ጥበቃ የሰራ ክፍል በማስመጣት የፈተሸ ሲሆን በዚህም አመልካች 
እ.ኤ.አ. በቀን 23/10/2017 በማመልከቻ ቁጥር FTM/9035/2017 “it’s finger lickin’ good” የሚል ሀረግና 

ምስል የያዘ የንግድ ምልክት በዐለም አቀፍ ምድብ 29፣30 እና 43 እንዲመዘገብለት ጥያቄ 
ማቅረቡን፤ይህን ተከትሎም የንግድ ምልክት ምርመራ ቡድን የንግድ ምልክቱ ክፍል የሆነው  “it’s finger lickin’ 
good” የሚለው አገላለፅ የብቸኝነት መብት እንዳይጠየቅበት(desclaim እንዲደረግ) አመልካች ፎርም እንዲሞላ 
የማሻሻያ ትዕዛዝ መስጠቱን፤በዚህ መነሻነትም  ምላሹን የሰጠው አመልካች የብቸኝነት መብት ያለመጠየቅ ፎርም 
ለመሙላት ፈቃደኛ አለመሆኑን የገለፀ ሲሆን ከዚህ የአመልካች መልስ በኋላ ግን የንግድ ምልክት ምዝገባ ጥበቃ 
የስራ ክፍል ምዝገባ የተጠየቀበት ንግድ ምልክት እንዳይመዘገብ ውድቅ ያደረገው መሆኑን ከመዝገቡ መረዳት 
ተችሏል::

በንግድ ምልክት ምዝገባ ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/1998 አንቀጽ 6(1)(ሠ) መሰረት አንድ የንግድ ምልክት “ 
የእቃዎችን ወይም የአገልግሎቶችን ዓይነት፣ጥራት፣ብዛት፣ጠቀሜታ፣ዋጋ፣ ወይም እቃዎቹ ወይም አገልግሎቶቹ 
የመነጩበትን ቦታ፣የተመረቱበትን ወይም የሚቀርቡበትን ጊዜ ወይም ሌሎች የእቃዎቹን ወይም የአገልግሎቶቹን 
ባህሪይ ብቻ የሚያንፀባርቁ ምልክቶችን ወይም መለያዎችን ብቻ የያዘ ከሆነ…” የማይመዘገብ ሲሆን በሌላ በኩል 
በዚሁ አዋጅ አንቀጽ 5(3) ስር ደግሞ “አንድ ሊመዘገብ የሚችል የንግድ ምልክት የምልክቱን ልዩ ባህሪይ የሚቀንስ 
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ወይም የሌላ ሰውን መብት የሚጥስ እስካልሆነ ድረስ ጥበቃ ሊደረግላቸው የማይችሉ ክፍሎችን ሊይዝ ይችላል” 
ይላል:: 

ከነዚህ አናቅጽ መረዳት የሚቻለው በአዋጁ አንቀጽ 6(1)(ሠ) እንደተጠቀሰው ገላጭ የሆኑ ንግድ ምልክቶች 
የምዝገባ ምስፈርትን የማያሟሉ ሲሆን በአንፃሩ ለምዝገባ ብቁ ናቸው የሚባሉት ንግድ ምልክቶች የሚለዩበት 
የራሳቸው ልዩ ባህሪይ ሊኖራቸው የሚገባ መሆኑን ነው::ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ በራሳቸው የሚለዩበት 
ባህሪይ(distinctive character) ያላቸው ንግድ ምልክቶች የሶስተኛ ወገኖችን መብት የሚጥሱ እስካልሆኑ ድረስ 
በውስጣቸው ጥበቃ የማይደረግላቸውን ክፍሎች ሊይዙ(በጋራ መገልገያነት የሚታወቁ ወይም ገላጭ የሆኑ ንግድ 
ምልክቶችን) ይችላሉ::

“it’s finger lickin’ good” የሚለውን ሀረግ(አገላለፅ) ጨምሮ ከደረት በላይ የሆነ የሰው ስዕል እንዲሁም 
በቀለማት ጥንቅር ደረጃ ነጭ፣ጥቁር እና ቀይ ቀለማትን የያዘው እንደሚከተለው የሚታየው የአመልካች ንግድ 

ምልክት  የራሱ የሆነ የሚለይበት ጉልህ ባህሪይ ያለው መሆኑን መገንዘብ የሚቻል በመሆኑ 
ምዝገባውን መፍቀዱ ችግር የሌለው ቢሆንም ለሶስተኛ ወገኖች መብት ከወዲሁ ጥንቃቄ ማድረግ አስፈላጊ 
በመሆኑ “it’s finger lickin’ good” የሚለው የንግድ ምልክቱ ክፍል የብቸኝነት መብት እንዳይጠየቅበት  (des-
claimer እንዲሞላበት) ማድረግ ተገቢ ነው ሲል ይግባኝ ሰሚው መግባባት ላይ ደርሷል::   

ውሳኔ

ተቋሙ፤ኮሚቴው ካቀረበው የውሳኔ ሀሳብ፣ከሕግና መመሪያ ጋር በማገናዘብ የሚከተለውን ውሳኔ ሰጥቷል፡፡

አመልካች በይግባኝ ማመልከቻው ውስጥ በመጀመሪያ ደረጃ ዳኝነት የጠየቀው ንግድ ምልክቱ 
እንዳለ እንዲመዘገብለት ሲሆን ይህ ቢታለፍ ግን ከንግድ ምልክቱ ውስጥ “it’s finger lickin’ good” የሚለውን 
የብቸኝነት መብት ያለመጠየቅ ፎርም(desclaimer) ሞልቶ ምዝገባው እንዲፈቀድለት በጠየቀው መሰረት የንግድ 
ምልክት ምዝገባ እና ጥበቃ የስራ ክፍል ከአመልካች የንግድ ምልክት ክፍል ውስጥ  “it’s finger lickin’ good” 
የሚለውን ሀረግ (አገላለፅ) የብቸኝነት መብት ያለመጠየቅ ፎርም(desclaimer) አመልካች እንዲሞላ በማድረግ 
በዚሁ አካሄድ የአመልካች የንግድ ምልክት ምዝገባ ሂደት እንዲቀጥል ተወስኗል፡:

የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር ስምና የማይነበብ ፊርማ  

  ኤርምያስ የማነብርሃን ኃይለማርያም           የማይነበብ ፊርማ _________________

የፈጠራ መብትን ማክበር የመልካም ዜጎች መገለጫ ነው!
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የመዝገብ ቁጥር ኢ.አ.ን.ይ.ሰ.00094/2010/11

በ Musim Mas Holdings Pte. Ltd. የቀረበውን አቤቱታ አስመልክቶ በኢትዮጵያ አዕምሯዊ 

ንብረት ጽ/ቤት በአእምሯዊ ንብረት ይግባኝ ሰሚ ኮሚቴ የተሰጠ የውሣኔሃሣብ፣

የማይነበብ የይግባኝ ሰሚ አባላት ስም ዝርዝር  

1. ……………………          

2. ……………………          

3. ……………………           

4. ……………………          

   አመልካች፡- Musim Mas Holdings Pte. Ltd. 

   ወኪል፡-ልደት አበበ

አቤቱታው በአጭሩ   

እ.ኤ.አ በማርች 09/2017 በቁጥር ን/ም/መፃ/4042-20/09 በተፃፈ ደብዳቤ በማመልከቻ ቁጥር FTM/7771/2016 

በ Musim Mas Holdings Pte. Ltd ስም ለምዝገባ የገባው OK የሚለው የንግድ ምልክት በአለም አቀፍ ምድብ 

3 እንዲመዘገብ አመልክቶ ሌላ ተመሳሳይ የንግድ ምልክት ተገኝቷል በሚል በዘጠና ቀናት ውስጥ አመልካች 

ማስተካከያ እንዲያደርግ ከስራ ክፍሉ የተጠየቀ ሲሆን አመልካች በጉዳዩ ላይ ያላቸውን ምላሽ በተጠየቀው 

የጊዜ ገደብ ውስጥ ቢያስገቡም የስራ ክፍሉ የምዝገባ ማመልከቻውን ውድቅ አድርጎታል፡፡ይህም ውሳኔ አግባብ 

አይደለም በማለት አመልካች የሚከተሉትን መከራከሪያ ነጥቦች በአቤቱታቸው ላይ ጠቅሰዋል፡-

አመልካች ማሻሻያ እንዲያቀርብ በተጠየቀው ጉዳይ ላይ የሰጠውን ምላሽ እና የስራ ክፍሉ የሰጠውን ውሳኔ ጠቅሶ 

ይግባኝ ሰሚው ከስር በዝርዝር ያስቀመጥናቸውን ነጥቦች በማየት እና ጉዳዩን በማጤን የስራ ሂደቱ ያስተላለፈውን 

ውሳኔ እንዲሽር ሲል ጠይቋል፡፡አመልካች ያቀረባቸው መከራከሪያዎች እንደሚከተለው ተመልክተዋል፡-

4. በማመልከቻ ቁጥር LTM/1231/06 ተመዝግቦ የሚገኘው ንግድ ምልክት መብቱ 27/08/2010 ዓ.ም  

ያበቃ በመሆኑ በንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/1998 አንቀጽ 24 መሰረት  መብቱ 

ማብቃቱን ፤   

5. በተመሳሳይ ተመዝግቧል የተባለው ንግድ ምልክት በአመልካች ድርጅት የምርት ልዩነት እንዳለው 

ሊታወቅ ይገባል ይኸውም የደንበኛችን ማመልከቻ የሚሸፍናቸው ምርቶች  በዋናነት ሽቶ ፤ጸጉር ሎሽኖች 
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፤የከንፈር ቀለሞችና  ግሎሶች ፤ ፀጉርና የቆዳ ቅባቶችና ክሬሞችን የመሳሰሉ መዋቢያ እቃዎች  መሆኑና 

ተመሳሳይ ነው የተባለው  በምድብ 3 ለጽዳት እቃዎች ምርት ብቻ መሆኑ  በምርቶቹ መካከል የተወሰነ 

ልዩነት እንዳለ እንዲታወቅልን እንጠይቃለን፡፡ ስለዚህ ይግባኝ ሰሚው እነዚህን ነጥቦች ተመልክቶ የስራ 

ክፍሉ የሰጠው ውሳኔ እንዲሻርና የጠየቅነው ንግድ ምልክት እንዲመዘገብ እንዲወሰንልን እንጠይቃለን 

ሲል አመልካች አቤቱታውን አቅርቧል፡፡

የጉዳዩ አመጣጥ ከላይ በተገለፀው መልኩ ሆኖ ይግባኝ ሰሚው የአመልካችን  የፅሁፍ እና የቃል መከራከሪያ፣የምዘገባ 

ጥያቄ የቀረበበትን መዝገብ እና ለምዝገባ ጥያቄው ውድቅ መሆን ምክንያት የሆነውን መዝገብ በመመርመርና 

አግባብነት ካለው ህግ ጋር በማገናዘብ የንግድ ምልክት  ጥበቃና ልማት ዳሬክቶሬት  የአመልካችን የምዝገባ 

ጥያቄ ውድቅ ማድረጉ አግባብ ነው ወይስ አይደለም? የሚለውን ጭብጥ በመመስረት ጉዳዩን እንደሚከተለው 

መርምሮታል፡፡

ይግባኝ ሰሚው ከፍ ሲል እንደተገለፀው በማመልከቻ ቁጥር FTM/7771/2016 የንግድ ምልክት እንዲመዘገብ 

በአመልካች ጥያቄ የቀረበበትን መዝገብ እና ለምዝገባ ጥያቄው ውድቅ መደረግ ምክንያት የሆነውንና ቀደም 

ሲል በንግድ ምልክት ማመልከቻ  ቁጥር LTM/1231/2006 በጽ/ቤቱ የተመዘገበውን የንግድ ምልክት መዝገብ 

በመፈተሽ የሚከተሉትን አንኳር መረጃዎች አግኝቷል፤

1. አመልካች በአለም አቀፍ ምድብ 3 ለሽቶ ፣ለጸጉር ሎሽኖች ፣ የከንፈር ቀለሞችና  ግሎሶች ፣ለፀጉርና የቆዳ 

ቅባቶችና ክሬሞችን የመሳሰሉ መዋቢያ እቃዎች አገልግሎት ላይ እንዲውል OK የሚል የንግድ ምልክት 

አንዲመዘገብለት በማመልከቻ ቁጥር FTM/7771/2016 ጥያቄ አቅርቧል፤ የአመልካችን የምዝገባ ጥያቄ 

ተከትሎ የንግድ ምልክት የስራ ሂደት ቀደም ሲል በማመልከቻ ቁጥር LTM/1231/2006 በአለም አቀፍ 

ምድብ 3 ለጽዳት እቃዎች ምርት የሚውል  OK  የሚል የንግድ ምልክት በጽ/ቤቱ የተመዘገበ መሆኑንና 

አሁን በአመልካች የምዝገባ ጥያቄ የቀረበበት OK  የሚለው ንግድ ምልክት ቀድሞ ከተመዘገበው 

ምልክት ጋር ተመሳሳይ በመሆኑ በህጉ መሰረት በዘጠና ቀናት ውስጥ አመልካች ማስተካከያ/ማሻሻያ/ 

እንዲያደርግ የስራ ክፍሉ ለአመልካች ደብዳቤ የፃፈ ሲሆን በዚሁ ደብዳቤ ላይም በተጠቀሰው የጊዜ 

ገደብ ውስጥ ማስተካከያው የማይቀርብ ከሆነ ግን የምዝገባ ጥያቄ የቀረበበት የአመልካች የንግድ 

ምልክት መዝገብ የተተወ ፋይል ውስጥ እንደሚገባ አሳውቋል፡፡

2. አመልካችም የንግድ ምልክት ማሻሻያ አቅርብ የተባለውን እንደማይቀበልና የቀረበው ንግድ ምልክት 

መብቱ በ27/08/2010 ዓ.ም  ያበቃ ስለመሆኑ  በጽሁፍ አሳወቋል ፤በአንፃሩ ቀድሞ በማመልከቻ 

ቁጥር  LTM/1231/2006  በጽ/ቤቱ የተመዘገበው የንግድ ምልክት እና አመልካች የጠየቀው ንግድ 

ምልክት ሸማችን በሚያደናግር ሁኔታ እንደማይመሳሰሉ መከራከሪያውን አቅርቦ OK የሚለው ንግድ 

ምልክት ማሻሻያ ሳያስፈልገው እንዳለ እንዲመዘገብ በማለት ምላሹን ቢያቀርብም የስራ ክፍሉ የምዝገባ 

ጥያቄውን ውድቅ ማድረጉን የሚገልፅ ውሳኔ ሰጥቷል፡፡

የመጀመሪያውን መከራከሪያ በተመለከተ ቀድሞ በፅ/ቤቱ የተመዘገበው “OK” የሚለው የንግድ ምልክት በፅ/
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ቤቱ የተመዘገበበትን ቀንና የመዝገቡን የዕድሳት ጊዜ በተመለከተ በአዋጅ ድንጋጌዎች መሰረት ስንመለከት “OK” 

የተሰኘውን የንግድ ምልክት ምዝገባን ከሚያመላክተው ፋይል መረዳት እንደሚቻለው የንግድ ምልክቱ በአለም 

አቀፍ ምድብ 3 ለጽዳት እቃዎች  ምርቶች መለያነት በፅ/ቤቱ እንዲመዘገብ ማመልከቻ የቀረበበት በ28/08/2003 

ዓ.ም ነው፡፡ በንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ አንቀፅ 24 ላይ የሰፈረውን ስንመለከት አንድ የንግድ ምልክት 

ምዝገባ ፀንቶ የሚቆየው ማመልከቻው ከቀረበበት ቀን ጀምሮ ለተከታታይ ሰባት አመታት መሆኑን መገንዘብ 

ይቻላል፡፡ 

በዚህ መነሻነት የንግድ ምልክቱ ለምዝገባ ማመልከቻ ከቀረበበት ከ28/08/03 ዓ.ም ጀምሮ ሰባት አመታት 

ሲደመሩበት ምልክቱ እስከ 28/08/2010 ድረስ የህግ ጥበቃ እንዳለው መረዳት ይቻላል፤ ከዚሁ ጋር ተያይዞ 

የንግድ ምልክትን እድሳት የሚመለከተው የአዋጁ ክፍል አንቀፅ 25 ንኡስ አንቀፅ 3 የሚያሰረዳው የንግድ ምልክት 

እድሳት ማድረግ የሚቻለው ምዝገባው ፀንቶ የሚቆይበት የሰባት አመቱ ጊዜ ከተጠናቀቀ በኋላ ባሉት ሶስት 

ወራት ውስጥ ሲሆን ይህም አስከ 28/11/2010 ዓ.ም ማለት ነው፡፡ በዚህ ጊዜ ውስጥ ለእድሳት የሚያስፈልጉትንና 

በህጉ የሚጠየቁትን መስፈርቶች በማሟላት የዕድሳት ጥያቄ ያልቀረበበት የንግድ ምልክት ያለምንም ተጨማሪ 

ክፍያ ሊታደስ የሚችልበትን በህግ የተሰጠውን የማደሻ ጊዜ እንዳልተጠቀመበት ይቆጠራል ፤ ነገር ግን አሁንም 

ህጉ በተመሳሳይ አንቀፅ ላይ በማደሻ ጊዜያቸው የእድሳት ጥያቄ ያልቀረበባቸው የተመዘገቡ የንግድ ምልክቶች 

ከመደበኛው የእድሳት ክፍያ በተጨማሪ በደንቡ የተወሰነውን ቅጣት ከፍለው ለተጨማሪ ስድስት ወር በሚሆን 

ጊዜ ውስጥ የእድሳት ጥያቄ ማቅረብና ማሳደስ የሚችሉ መሆኑን ከህጉ ድንጋጌ መገንዘብ እንችላለን፡፡

በዚህ የጊዜ ስሌት መሰረት ቀደሞ በፅ/ቤቱ የተመዘገበው የንግድ ምልክት እሰከ 28/11/2010 ዓ.ም ድረስ ያለቅጣት 

የድሳት ጥያቄ ሊቀርብበት የሚችል ሲሆን ከዚህ ጊዜ በኋላ ባሉት ስድስት ወራት ደግሞ ማለትም እስከ 28/05/2011 

ዓ.ም ድረስ በቅጣት የሚስተናገድ የእድሳት ጥያቄ ማመልከቻ ሊቀርብ የሚችል መሆኑን የህጉ መንፈስ ያስረዳል፡

፡ ይህን መነሻ በማድረግ “OK” በተሰኘው የንግድ ምልክት ላይ የእድሳት ጥያቄ የሚቀርብበትን ቀን ስንመለከት 

የሰባት አመት መብቱ ካበቃበት ቀን ማግስት ጀምሮ የእድሳት ማመልከቻ ጥያቄ ማቅረብ እደሚችል ፋይሉ ውስጥ 

ከሚገኘው የማመልከቻ ፎርም እና ከምዝገባ ሰርተፍኬት  ላይ መረዳት ተችሏል፡፡ በመሆኑም OK” በተሰኘው 

የንግድ ምልክት ላይ በአመልካች የቀረበው የድሳት ጥያቄ በ27/08/2010 ዓ.ም ተጠናቋል የሚለው ወይም 

የእድሳት ተጨማሪ ጊዜ እስከሚያበቃ ውሳኔው ይዘግይልኝ የሚለው ጥያቄ አግባብ ያልሆነ ምክንያት ከመሆኑ 

ባሻገር የባለመብቱን መብት መጋፋትም ስለሚሆን ጥያቄው ከላይ በተጠቀሱት ምክንያቶች  ያቀረቡት መከራከሪያ 

ተቀባይነት አላገኘም ፡፡ 

በሁለተኛ ደረጃ የተያዘውን መከራከሪያ ጥያቄ ስንመለከት ደግሞ በተመሳሳይ ተመዝግቧል የተባለው ንግድ 

ምልክት ከአመልካች ምርት ጋር ልዩነት እንዳለው ሊታወቅ ይገባል የሚል ሲሆን፤የንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ 

አዋጅ ቁጥር 501/1997 አንቀጽ 7(1) እንደሚያስቀምጠው አንድ የንግድ ምልክት ለምዝገባ ብቁ ከማይሆንባቸው 

ምክንያቶች አንዱ ከአንድ ዓይነት ወይም ተመሳሳይ ዕቃዎች ወይም አገልግሎቶች ጋር የተያያዘ የሌላ ሰው 

ቀዳሚ የንግድ ምልክት ጋር አንድ ዓይነት የሆነ ወይም መሳከርን ሊያስከትል የሚችል ተመሳሳይነት ያለው ከሆነ 

የተጠየቀው የንግድ ምልክት እንደማይመዘገብ በግልጽ ተደንግጓል፡፡ በመሆኑም  የአመልካች የንግድ ምልክት OK 
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እና ቀድሞ የተመዘገበው OK የሚለው የንግድ ምልክት አንድ አይነት ከመሆኑም ባሻገር በአለም አቀፍ ምድብ 3 

ለተመሳሳይ ምርቶች  የሚውሉ በመሆኑ በገበያ ላይ ቢውሉ ሕብረተሰቡን በቀላሉ ሊያሳክሩ የሚችሉ ናቸው፡፡ 

ውሳኔ

ተቋሙ፤ኮሚቴው ካቀረበው የውሳኔ ሀሳብ፣ከሕግና መመሪያ ጋር በማገናዘብ የሚከተለውን ውሳኔ ሰጥቷል፡፡

የንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ ዋና የስራ ክፍል የአመልካችን የምዝገባ ጥያቄ በአዋጅ ቁጥር 501/98 አንቀፅ 7(1) 
እና 6(1(ሐ)) መሰረት ውድቅ ማድረጉ አግባብ ነው፡፡

የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር ስምና የማይነበብ ፊርማ  

ኤርምያስ የማነብርሃን ኃይለማርያም                             የማይነበብ ፊርማ _________________

ብሔራዊ የአእምሯዊ ንብረት ሥርዓት መጠናከር ፈጠራ እንዲበረታታ፣ 
ፍትሃዊ የግብይት ስርዓት እንዲኖር ባህል እንዲያድግ፣ ልማት 

እንዲፋጠን ያደርጋል!



ታህሳስ 2013 ዓ.ምውሳኔ የተሰጠባቸው መዝገቦች41

የመዝገብ ቁጥር ኢ.አ.ን.ይ.ሰ.000101/2011

በThe International Association of Lions Clubs የቀረበውን አቤቱታ አስመልክቶ 
በኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት በአእምሯዊ ንብረት ይግባኝ ሰሚ የተሰጠ የውሣኔ ሃሣብ
የስብሰባው ቦታ፣ በኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት

የማይነበብ የይግባኝ ሰሚ አባላት ስም ዝርዝር  

1. ……………………          

2. ……………………          

3. ……………………           

4. ……………………    

      አመልካች፡-The International Association of Lions Clubs

       ወኪል፡- ምህረተአብ ልዑል እና ጓደኞቹ የህግ ቢሮ

የቀረበው አቤቱታ በአጭሩ፡-

አመልካች እ.ኤ.አ በ28/2/2017 በማመልከቻ ቁጥር FTM/8409/2017 ለምዝገባ ያቀረበው Lions Emblem 

የሚለው የቃል እና የምስል የንግድ ምልክት በአለም አቀፍ ምድብ 36 እንዲመዘገብ አመልክቶ የነበረ ሲሆን ከዚህ 

ቀደም በፅ/ቤቱ ውስጥ በማመልከቻ ቁጥር LTM/0310/2006 ከተመዘገበ አንበሳ ኢንሹራንስ ኩባንያ (አ.ማ) 

ከሚል የንግድ ምልክት ጋር በሚያሳስት ደረጃ ተመሳሳይ መሆኑን በመጥቀስ በ24/06/2018 እ.ኤ.አ የንግድ 

ምልክት ምዝገባ እና ጥበቃ ዳይሬክቶሬት የንግድ ምልክት ምዝገባ ጥያቄውን ውድቅ አድርጎታል፡፡ 

አመልካች የስራ ክፍሉ የሰጠውን ውሳኔ ጠቅሶ ይግባኝ ሰሚው ከስር በዝርዝር ያስቀመጥናቸውን ነጥቦች በማየት 

እና ጉዳዩን በማጤን የስራ ሂደቱ ያስተላለፈውን ውሳኔ እንዲሽር ሲል ጠይቋል፡፡

6. በአንበሳ ኢንሹራንስ ስም የተመዘገበው የንግድ ምልክት ከአንገት በላይ ያለውን የአንበሳውን ምስል 

ሙሉ ለሙሉ የሚያሳይ ሆኖ አንበሳ ኢንሹራንስ ኩባንያ (አ.ማ) በአማርኛ እና በእንግሊዝኛ ቋንቋ 

የተፃፈበት ሲሆን ኢንሹራንስ ከሚለው ቃል መረዳት እንደሚቻለው ኩባንያው ከኢንሹራንስ ጋር 

ተያያዥነት ካላቸው ስራዎች ውጪ ሌሎች ስራዎች ላይ እንዳልተሰማራ ነው፡፡ የኢንሹራንስ አገልግሎት 

የሚጠቀሙ ሰዎች ሌሎች አገልግሎቶችን ከሚጠቀሙ ሰዎች ይልቅ የተሻለ የትጋት እና የትምህርት 

ደረጃ እንዳላቸው እና ከየትኛው አገልግሎት ተቋም ምን አይነት አገልግሎት እንደሚፈልጉ ጭምር 

ግምት ይወስዳሉ በመሆኑም ሸማቹን ማህበረሰብ ሊያሳስት አይችልም፡፡

7. አመልካች የሚጠቀምበት Lions የተሰኘ የንግድ ምልክት ከተጠቀሰው ተመሳሳይ የንግድ ምልክት ጋር 
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ለመለየት የሚያስችል በርካታ የመለያ ዲዛይኖች ያሉት ሲሆን ከአንገት በላይ ያለውን የአንበሳውን 

ዲዛይን ከመጠቀም ይልቅ ሁለት የአንበሳውን ፊቶች ብቻ ከተለያየ ማዕዘን (በግራ እና በቀኝ) በማድረግ 

Lion ከሚለው ቃል ላይ “S” በመጨመር ብዙ ቁጥሮችን አመላካች አድርጎታል፤ በተጨማሪም የንግድ 

ምልክቱ International የሚል ቃል ስላለው ድርጅቱ የሚሰራባቸው ሀገራት ብዙ እንደሆኑ ያሳውቃል፤ 

በሌላ በኩል የንግድ ምልክቱ “ L ” የተሰኘው እና በንግድ ምልክቱ መሀከል ላይ በክብ ውስጥ ተፅፎ የሚገኘው 

ብቸኛ ቃል የንግድ ምልክቱ መሰረታዊ አካል ሲሆን በዋናነት የተጠቃሚውን አይን የሚስብ ነው፡፡

8. The International Association of Lions Clubs በኢትዮጵያ ውስጥ የተመሰረተው እ.ኤ.አ በ1966 

ሲሆን በአሁኑ ወቅት 14 ላይን ክለብ እና ወደ 360 የሚጠጉ አባላት ያሉት ሲሆን በሚሰራቸው የበጎ 

አድራጎት ስራዎች በሚገባ የሚታወቅ ነው፡፡ በመሆኑም በአዋጅ ቁጥር 501/98 አንቀፅ 7(2) መሰረት 

በኢትዮጵያ ውስጥ በሚገባ የሚታወቅ በመሆኑ የአንበሳ ኢንሹራንስ የንግድ ምልክት እ.ኤ.አ በ2013 

ሲመዘገብ The International Association of Lions Clubs ከ1966 እ.ኤ.አ ጀምሮ ሲጠቀምበት 

በመቆየቱ ይህን የንግድ ምልክት አለመመዝገብ ከአዋጁ ድንጋጌዎች ጋር የሚጣረስ ሲሆን ሁለቱም 

የንግድ ምልክቶች በአንድነት ገበያ ላይ ሊውሉ (coexist) የሚችሉ በመሆኑ የምዝገባ ሂደቱ ሊቀጥል 

ይገባል በማለት ይህንንም ያስረዳለት ዘንድ ላይን ክለብ በኢትዮጵያ የሚገኝበትን ቦታዎች የሚያሳይ 

ከዌብሳይት ላይ ፕሪንት የተደረጉ ሰነዶች፣ ድርጅቱ በኢትዮጵያ ውስጥ ስለሚያካሂደው የበጎ አድራጎት 

ስራዎች የተፃፉ ፅሁፎች፣ የጋዜጣዊ መግለጫዎች፣ የንግድ ምልክቱን የያዘ የፖስታና ቴምብር እንዲሁም 

ከጎግል ፍለጋ/Google Search/ ላይ የተገኘ ስራውን ከ1966 እንደጀመረ የሚያሳይ ሰነዶችን አያይዟል፡

9. በአለም አቀፍ ደረጃ ምርቶችን እና አገልግሎቶችን ለመመደብ የተቀመጠው እና በኢትዮጵያ አእምሯዊ 

ንብረት ጽ/ቤት ጥቅም ላይ የሚውለው የኒስ ክላሲፊኬሽን /nice classification/ ምርቶችን እና 

አገልግሎችን በ45 ምድቦች ብቻ ይመድባቸዋል፡፡ ይህም እጅግ የተራራቁ ምርቶችን እና አገልግሎቶችም 

ቢሆን በአንድ ምድብ የመመደባቸው እድል ሰፊ ነው፡፡ ምንም እንኳን ያቀረብነው የንግድ ምልክት 

እና ተመሳሳይ የተባለው ምልክት ለአንድ አይነት አለም አቀፍ ምድብ የሚውሉ ቢሆንም የተወሰነ 

ልዩነት ያላቸው ሲሆን ባቀረብነው የምዝገባ ማመልከቻ ላይ ያቀረብነው የአገልግሎት ዘርፍ ውስጥ 

ተመሳሳይ ከተባለው የንግድ ምልክት ጋር የሚመሳሰል አገልግሎት የሆነውን “Insurance; financial 

affairs; monetary affairs; real estate affairs” የሚሉትን ከአለም አቀፍ ምድብ ውስጥ ለማውጣት 

እንዲሁም  “ International ”  እና “ L ” የሚሉትን የንግድ ምልክቱ አካል የሆኑትን የብቸኝነት መብት 

ያለመጠየቅ መግለጫ ለመሙላት ፈቃደኛ መሆናቸውን በመግለፅ የንግድ ምልክት ምዝገባ ሂደቱ 

እንዲቀጥልለት ጠይቋል፡፡      

የጉዳዩ አመጣጥ ከላይ በተገለፀው መልኩ ሆኖ ይግባኝ ሰሚው የአመልካችን የፅሁፍ እና የቃል መከራከሪያ፣ 

የምዝገባ ጥያቄ የቀረበበትን መዝገብ እና ለምዝገባ ጥያቄው ውድቅ መሆን ምክንያት የሆነውን መዝገብ 

በመመርመርና አግባብነት ካለው ህግ ጋር በማገናዘብ የንግድ ምልክት ጥበቃና ዝገባ የስራ ሂደት የአመልካችን 
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የምዝገባ ጥያቄ ውድቅ ማድረጉ አግባብ ነው ወይስ አይደለም? የሚለውን ጭብጥ በመመስረት ጉዳዩን 

እንደሚከተለው መርምሮታል፡፡

በማመልከቻ ቁጥር FTM/8409/2017 የንግድ ምልክት እንዲመዘገብ በአመልካች ጥያቄ የቀረበበትን መዝገብ 

እና ለምዝገባ ጥያቄው ውድቅ መደረግ ምክንያት የሆነውንና ቀደም ሲል በንግድ ምልክት ምዝገባ ምስክር 

ወረቀት(Certificate) ቁጥር LTM/0310/2006 በጽ/ቤቱ የተመዘገበውን የንግድ ምልክት መዝገብ በመፈተሽ 

የሚከተሉትን አንኳር መረጃዎች ለማግኘት ተችሏል፤

4. አመልካች በአለም አቀፍ ምድብ 36 “Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate 

affairs, charitable services, in particular providing funds to in victims of and relief workers 

involved in natural or manmade disasters; charitable fund raising services; fund raising in 

the fields of blindness prevention, eye and hearing care and research and cancer research, 

providing major financial disaster relief services and grants, providing financial vocational 

grant” አገልግሎት ላይ እንዲውል  የሚል የንግድ ምልክት አንዲመዘገብለት በማመልከቻ 

ቁጥር FTM/8409/2017 ጥያቄ አቅርቧል፤

5. የአመልካችን የምዝገባ ጥያቄ ተከትሎ የንግድ ምልክት ምዝገባ እና ጥበቃ ዳይሬክቶሬት ቀደም ሲል 

በምዝገባ ምስክር ወረቀት(Certificate) ቁጥር LTM/0310/2006 በአለም አቀፍ ምድብ 36 ለኢሸራንስ 

አገልግሎት የሚውል  የሚል የንግድ ምልክት በጽ/ቤቱ የተመዘገበ መሆኑንና 

አሁን በአመልካች የምዝገባ ጥያቄ የቀረበበት ንግድ ምልክት ቀድሞ ከተመዘገበው ምልክት ጋር ተመሳሳይ 

በመሆኑ በህጉ መሰረት በዘጠና ቀናት ውስጥ አመልካች ማስተካከያ /ማሻሻያ/ እንዲያደርግ የስራ ክፍሉ 

ለአመልካች ደብዳቤ የፃፈ ሲሆን በዚሁ ደብዳቤ ላይም በተጠቀሰው የጊዜ ገደብ ውስጥ ማስተካከያው 

የማይቀርብ ከሆነ ግን የምዝገባ ጥያቄ የቀረበበት የአመልካች የንግድ ምልክት መዝገብ የተተወ ፋይል 

ውስጥ እንደሚገባ አሳውቋል፡፡

6. ቀድሞ በጽ/ቤቱ የተመዘገበው የንግድ ምልክት እና አመልካች የጠየቀው ንግድ ምልክት ሸማችን በሚያደናግር 

ሁኔታ እንደማይመሳሰሉ መከራከሪያውን አቅርቦ ሆኖም ከዚህ ቀደም ከተመዘገበው የንግድ ምልክት ጋር 

ያለውን መሳከር ለመቀነስ ለምዝገባ ካቀረቡበት የአለም አቀፍ ምድብ ንዑስ ምድብ (sub-class) ውስጥ “in-

surance” የሚለውን ቃል ለማውጣት እንዲሁም “L”  እና “international” የሚሉትን ቃላት የብቸኝነት መብት 

ያለመጠየቅ መግለጫ ለመሙላት ፈቃደኛ መሆናቸውን በመግለፅ የምዝገባ ሂደቱ እንዲቀጥል በድጋሚ ጥያቄ 

ቢያቀርብም የስራ ክፍሉ የምዝገባ ጥያቄውን ውድቅ ማድረጉን የሚገልፅ ውሳኔ ሰጥቷል፡፡



የአእምሯዊ ንብረት ትሪቡናል
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በንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/1998 አንቀጽ 7(1) መሰረት አንድ የንግድ ምልክት ለምዝገባ ብቁ 

ከማይሆንባቸው ምክንያቶች አንዱ ከአንድ ዓይነት ወይም ተመሳሳይ ዕቃዎች ወይም አገልግሎቶች ጋር የተያያዘ 

የሌላ ሰው ቀዳሚ የንግድ ምልክት ጋር አንድ ዓይነት የሆነ ወይም መሳከርን ሊያስከትል የሚችል ተመሳሳይነት 

ያለው ከሆነ የተጠየቀው የንግድ ምልክት እንደማይመዘገብ በግልጽ ተደንግጓል፡፡ በመሆኑም ለምዝገባ የቀረበው 

 የንግድ ምልክት ከ3ተኛ ወገን የንግድ ምልክት ጋር ማለትም ከ  የንግድ 

ምልክት ጋር ያላቸው ተመሳሳይነት የጎላ ነው፤ ምንም እንኳን አመልካች በአቤቱታቸው ላይ እንዳቀረቡት የንግድ 

ምልክቱ አካል የሆነው “L” የሚለው ፊደል ጎልቶ የሚታይ ቢሆንም ዋናው የምልክቱ አካል የሆነው አንበሳው 

ምስል እና የምልክቱ  መጠሪያው  የሆነው Lion የሚለው ቃል መመሳሰል ሸማቹ ሕብረተሰብ ሊያሳክር የሚችል 

በመሆኑ አመልካች እንዳሉት ንግድ ምልክቱ በምድብ ተመሳሳይ ቢሆንም እንኳን የንግድ ምልክቱ የአንበሶቹ 

ምስል የፊታቸው ቅርፅ ብቻ መሆኑን በመግለፅ ሊመዘገብ ይገባል በማለት በአመልካች በኩል የቀረበውን 

መከራከሪያ ነጥብ ይግባኝ ሰሚው አልተቀበለውም፡፡  

በሌላ በኩል አመልካች በጽ/ቤቱ ተመዝግቦ የሚገኘው የንግድ ምልክት የተመዘገበው በ2013 ሲሆን የኛ የንግድ 

ምልክት ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ከ1966 ጀምሮ አገልግሎት የሰጠ እና ለረጅም አመታት የቆየ በመሆኑ የንግድ 

ምልክቱ እንዳይመዘገብ መከልከል ከአዋጁ አንቀፅ 7(2) ድንጋጌዎች ጋር የሚጣረስ መሆኑን በመግለፅ ያቀረበውን 

መከራከሪያ አስመልክቶ በደንቡ አንቀፅ 2(6) መሰረት አንድ የንግድ ምልክት ጥቅም ላይ በመዋሉ ምክንያት 

በኢትዮጵያ ውስጥ በሚገባ የሚታወቅ ነው ለማለት 

	በንግድ ምልክቱ ስም የሚቀርቡ የረዥም ጊዜያት የሽያጭ ደረሰኞች  

	ንግድ ምልክቱን ለማስተዋወቅ ስርጭት ላይ የዋለው የማስታወቂያ ሽፋን ስፋት ወዘተ… ከግምት 

መካተት እዳለበት ይታወቃል፡፡

ይግባኝ ሰሚው በነዚህ ነጥቦች ላይ መሰረት በማድረግ ከንግድ ምልክት ጥቅም ላይ መዋል ጋር በተያያዘ 

የአመልካችን መከራከሪያ የመረመረ ሲሆን ከፍ ሲል እንደተገፀው አመልካች የንግድ ምልክቱ በኢትዮጵያ ገበያ 

ውስጥ ለረጅም አመታት መቆየቱን ለማሳየት ካቀረባቸው ማስረጃዎች ውስጥ አንዱ የንግድ ምልክቱን የያዘና 

በ1994 ዓ.ም በኢትዮጵያ ውስጥ የቴምብር ህትመት አግልግሎት ላይ የዋለ ሲሆን ይህም የንግድ ምልክቱ ቀደም 

ካሉት ዓመታት ጀምሮ ጥቅም ላይ የዋለ መሆኑን ይግባኝ ሰሚው መረዳት ችሏል፡፡ 

ምንም እንኳን አመልካች በስራ ክፍሉ በቀረበለት የማሻሻያ ጥያቄ ላይ ባቀረበው ምላሽ ላይ ባያካትተውም 

ለይግባኝ ሰሚው ባቀረበው አቤቱታ ላይ የንግድ ምልክቶቹ በአገልግሎት ደረጃ ተመሳሳይነት ያላቸውን ለይቶ 

ከንግድ ምልክት ምዝገባ ማመልከቻቸው ውስጥ “Insurance; financial affairs; monetary affairs; real 

estate affairs” የሚሉትን በማውጣት ምዝገባው እንዲቀጥል ጠይቋል፡፡ ከፍ ሲል እንደተጠቀሰው ሁለቱ 

ምልክቶች በስያሜም ሆነ ባላቸው የምስል (Logo) ምልክት ተመሳሳይ መሆናቸው እና ለተመሳሳይ ምድብ 
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(class 36) የሚውሉ ቢሆንም በንዑስ ምድብ (sub-class) የተወሰነ ልዩነት መኖሩን ለመረዳት ተችሏል፡

፡ ቀድሞ የተመዘገበው የንግድ ምልክት የተጠቀሰው የንግድ ምልክት ለኢንሹራንስ አገልግሎት ብቻ የሚውሉ 

ሲሆን የአመልካች የንግድ ምልክት ከኢንሹራንስ አገልግሎት በተጨማሪ ከበጎ አድራጎት ስራዎች ጋር በተያያዘ 

የገቢ ማሰባሰቢያ እና መሰል ስራዎችን ያካትታል፡፡ 

የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ፅ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ከስራ ክፍሎች የሚሰጡ ውሳኔዎች ላይ ቅር በመሰኘት 

የሚቀርቡ አቤቱታዎች ላይ ምርመራ በማከናወን ለዋና ዳይሬክተር ጽ/ቤት የውሳኔ ሀሳብ የሚያቀርብ ሲሆን 

በአሰራሩም መደበኛው ፍርድ ቤቶች ከሚከተሉት ጥብቅ ስነ ስርዓት ይልቅ በመንግሰታዊ ተቋማት የአሰራር ሂደት 

ሊከሰቱ የሚችሉ አስተዳደራዊ መጉላላቶች እንዳይፈጠሩ በሚቀርቡ አቤቱታዎቸ ላይ ፅ/ቤቱ  የተቋቋመበትን 

ዓላማ ሳይጥስ አፋጠኝ ውሳኔ መስጠት አንዱ ተግባር ነው ፡፡ በመሆኑም አመልካች ለስራ ክፍሉ ባቀረበው 

የማሳተካከያ ምላሽ ላይ ለምዝገባ ከቀረበው የአገልግሎት ዝርዝር ውስጥ “Insurance” የሚለውን ብቻ ለማውጠት 

ፈቃደኛ ቢሆኑም አሁን ግን ከ Insurance በተጨማሪ financial affairs; monetary affairs; real estate af-

fairs”  የሚሉት ለማውጣት ፈቃደኛ መሆኑን መግለፁን ከግምት ውስጥ በማስገባተት የሚኖረውን የደንበኞች 

ምጉላላትን እንዲሁም ምልልስን ለማስቀረት ባቀረቡት አቤቱታ ላይ እንደገለፁት “Insurance; financial af-

fairs; monetary affairs; real estate affairs” የሚሉትን የአገልግሎት ዘርፎች ከምዝገባ ማመልከቻ ውስጥ 

ለማውጣት የሚስማሙ ከሆነ በሸማቹ ማህበረሰብ ላይ ሊፈጠር የሚችለው የማሳከር ባህሪ የሚወገድ በመሆኑ 

የንግድ ምልክት ምዝገባው ሊቀጥል ይገባል ሲል ይግባኝ ሰሚው በሙሉ ድምፅ ተስማምቷል፡፡

ውሳኔ

ተቋሙ፤ኮሚቴው ካቀረበው የውሳኔ ሀሳብ፣ከሕግና መመሪያ ጋር በማገናዘብ የሚከተለውን ውሳኔ ሰጥቷል፡፡

አመልካች በአቤቱታው ማመልከቻው ላይ ባስቀመጠው ቅድመ ሁኔታ መሰረት የንግድ ምልክቱ አካል የሆነውን 

International የሚለውን ቃል የብቸኝነት መብት ያለመጠየቅ መግለጫ (ዲስክሌመር) ለመሙላት እንዲሁም 

ለምዝገባ ካቀረባቸው አገልግሎት ዝርዝር ውስጥ “Insurance; financial affairs; monetary affairs; real 

estate affairs” ከምዝገባ ማመልከቻው ለማውጣት ፈቃደኛ ከሆነና ማመልከቻውን አሻሽሎ ካቀረበ የምዝገባ 

ሂደቱ እንዲቀጥል ተወስኗል፡፡          

የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር ስምና የማይነበብ ፊርማ  

ኤርምያስ የማነብርሃን ኃይለማርያም           የማይነበብ ፊርማ _________________
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የመዝገብ ቁጥር ኢ.አ.ን.ይ.ሰ.000114/2011

በሂዩማንዌል ፋርማሲዮቲካል ኢትዮጵያ ኃላ/የተ/የግ/ማህበር የቀረበውን አቤቱታ አስመልክቶ 

በኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት በአእምሯዊ ንብረት ይግባኝ ሰሚ የተሰጠ የውሣኔሃሣብ፣

የማይነበብ የይግባኝ ሰሚ አባላት ስም ዝርዝር  

1. ……………………          

2. ……………………          

3. …………………… 

4. …………………….  

        አመልካች፡- ሂዩማንዌል ፋርማሲዮቲካል ኢትዮጵያ ኃላ/የተ/የግ/ማህበር

        ወኪል፡- ዳንኤል ጋሻሁን እና ዳዊት አበበ

አቤቱታው በአጭሩ   

አመልካች በማመልከቻ ቁጥር LTM/6601/2010 FOSemi የሚል የንግድ ምልክት በአለም አቀፍ ምድብ 5 

እንዲመዘገብለት አመልክቶ የነበረ ቢሆንም ከዚህ ቀደም በማመልከቻ ቁጥር FTM/6601/2010 በፅ/ቤቱ 

ከተመዘገበ እና FOCEME ከሚል የንግድ ምልክት ጋር የሚመሳሰል መሆኑን በመጥቀስ የንግድ ምልክት ምዝገባ 

እና ጥበቃ ዳይሬክቶሬት የምዝገባ ማመልከቻውን ውድቅ ማድረጉ የአቤቱታው መነሻ ሲሆን የስራ ክፍሉ የሰጠው 

ውሳኔ ተገቢ አይደለም በማለት አመልካች የሚከተሉትን ዋና ዋና መከራከሪያ ነጥቦች አንስቷል፤

1. ለማስመዝገብ ያቀረብነው የንግድ ምልክት በህክምና ባለሙያ ትዕዛዝ የሚታዘዝ እና ለተጠቃሚውም 

በህክምና ባለሙያ ብቻ የሚሸጥ መሆኑ ይታወቃል፤ ይህ መድሀኒት እንደማኝኛውም ሸቀጥ በብዙሃን 

መገናኘዎች በማስታወቂያ ሊተላለፍ የማይችል በመሆኑና ተጠቃሚው ማህበረሰብ በቀጥታ ከገበያ ላይ 

ሊገዛው የማይችል በመሆኑ ምንም አይነት ማደናገር አይፈጥርም፤

2. የምናመርተውም መድሀኒት በኪኒን መልክ የሚዘጋጅ ሲሆን ተመሳሳይ የንግድ ምልክት ነው በመባል 

የተገለፀው ደግሞ በመርፌ መንገድ የሚዘጋጅ ነው ይህም ሁለቱ ምርቶቸ በተመሳሰይ መደርደሪያ ላይ 

የማገኙ በመሆኑ መሳከርን ሊፈጥሩ የሚችሉ አደሉም፡፡

3. ለማስመዝገብ ያቀረብነው የንግድ ምልክት ተመሳሳይ ነው በማለት ከተጠቀሰው የንግድ ምልክት ጋር 

በቅርፅና ዲዛይን የማይመሳሰል ሲሆን የንግድ ምልክቱ አካል የሆነው  “O” የሚለው ፊደል አፃፃፍ የተለየ 

ከመሆኑም በተጨማሪ ከንግድ ምልክቶቹ ውስጥ በሁለት ፊደሎች የሚለይ በመሆኑ የንግድ ምልክቱ 

ላይ ልዩነት ይፈጥራል በማለት በፅሁፍ እና በግልፅ ችሎት ቀርበው ባቀረቡት ማብራሪ ወቅት ገልፀዋል፡

ይግባኝ ሰሚው የአመልካችን  የፅሁፍ እና የቃል መከራከሪያ፣ የምዘገባ ጥያቄ የቀረበበትን መዝገብ እና ለምዝገባ 
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ጥያቄው ውድቅ መሆን ምክንያት የሆነውን መዝገብ በመመርመርና አግባብነት ካለው ህግ ጋር በማገናዘብ 

የንግድ ምልክት  ጥበቃና ልማት ዳይሬክቶሬት  የአመልካችን የምዝገባ ጥያቄ ውድቅ ማድረጉ አግባብ ነው ወይስ 

አይደለም? የሚለውን ጭብጥ በመመስረት ጉዳዩን እንደሚከተለው መርምሮታል፡፡

አንድ የንግድ ምልክት ለምዝገባ ብቁ ከማይሆንባቸው ምክንያቶች ውስጥ በንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ 

አዋጅ ቁጥር 501/98 አንቀፅ 6(1(ሐ)) መሰረት  የአንድን ሰው ዕቃዎች ወይም አገልግሎቶች ከሌሎች ሰዎች 

ዕቃዎችና አገልግሎቶች ለመለየት የማያስችል ሆኖ ከተገኘ ፤እንዲሁም አንቀፅ 7(1) መሰረት ከአንድ ዓይነት ወይም 

ተመሳሳይ ዕቃዎች ወይም አገልግሎቶች ጋር የተያያዘ የሌላ ሰው ቀዳሚ የንግድ ምልክት ጋር አንድ ዓይነት  ወይም 

መሳከርን ሊያስከትል የሚችል ተመሳሳይነት ያለው ከሆነ የተጠየቀው የንግድ ምልክት እንደማይመዘገብ በግልጽ 

ተደንግጓል፡፡ በማመልከቻ ቁጥር LTM/6601/2010 በአመልካች በኩል ለምዝገባ የቀረበው  FOSemi የሚለው 

የንግድ ምልክት ለአለም አቀፍ ምድብ 5 መድኃኒት ለማምረት በሚል የቀረበ ሲሆን ተመሳሳይ በመባል የተገለፀው 

እና በማመልከቻ ቁጥር FTM/6601/2010 ተመዝግቦ በጽ/ቤቱ ጥበቃ ያለው FOCEME የሚለው የንግድ ምልክት 

የመድሃኒት እና የህክምና ዝግጅቶችን (pharmaceutical and medical preparation) በተመለከተ ነው፤ ይህም 

በሁለቱም የንግድ ምልክቶች ላይ ምንም አይነት የምርት ልዩነት እንደሌለ ለመረዳት ያስችላል ፡፡

በመሆኑም በአመልካች በኩል ለምዝገባ የቀረበው FOSemi የሚለው የንግድ ምልክት ከ3ተኛ ወገን የንግድ ምልክት 

ጋር ማለትም ከ FOCEME የንግድ ምልክት ጋር ፊደላቱ በአጠቃላይ ሲታዩ አንድ አይነት ባይሆኑም እንኳን 

የአነባበብ ድምፀታቸው ተመሳሳይ ከመሆኑም በተጨማሪ ለአንድ አይነት ምርት ገበያ ላይ የሚውሉ መሆናቸውን 

ስንመለከት የንግድ ምልክት ሊሰጥ የሚገባውን የመለያነት ተግባር(distinctiveness) መወጣት የማያስችል እና 

መደበኛ የሆነው ሸማች ህብረተስብ የዕቃውን ወይም የአገልግሎቱን በተመለከተ ከማን እንደመነጩ (አምራቹ 

ማን እንደሆነ) በሚያስተማምን አኳኋን ለመለየት በማያስችል ደረጃ ተመሳሳይ ያደርጋቸዋል፡፡ ይህም በቀላሉ 

በሸማቹ ማኅበረሰብ ላይ መሳከርን የሚፈጥር ሲሆን የአመልካችን የንግድ ምልክት ምዝገባ ጥያቄ መቀበል የቀዳሚ 

ባለመብቱን ጥቅም የሚጎዳ በመሆኑ የንግድ ምልክት የምዝገባ ጥያቄው በአዋጁ አንቀፅ 6(1(ሐ)) እንዲሁም 

በአንቀፅ 7(1) መሰረት ለምዝገባ ብቁ ባለመሆኑ አመልካች ቀረበውን አቤቱታ ይግባኝ ሰሚው አልተቀበለውም 

ውሳኔ

ተቋሙ፤ኮሚቴው ካቀረበው የውሳኔ ሀሳብ፣ከሕግና መመሪያ ጋር በማገናዘብ የሚከተለውን ውሳኔ ሰጥቷል፡፡

የንግድ ምልክት ምዝገባ እና ጥበቃ ዳይሬክቶሬት የአመልካችን የምዝገባ ጥያቄ በአዋጅ ቁጥር 501/98 አንቀፅ 7(1) 

መሰረት ውድቅ ማድረጉ አግባብ በመሆኑ የክፍሉ ውሳኔ እንዲፀና ተወስኗል፡፡

የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር ስምና የማይነበብ ፊርማ  

ኤርምያስ የማነብርሃን ኃይለማርያም                         የማይነበብ ፊርማ ________________



የአእምሯዊ ንብረት ትሪቡናል

ውሳኔ የተሰጠባቸው መዝገቦች ታህሳስ 2013 ዓ.ም48

የመዝገብ ቁጥር ኢ.አ.ን.ይ.ሰ.00116/2011

በይግባኝ ባይ ዴንክ ፋርማ ጂ.ኤም.ቢ.ኤች ኤንድ ኮ.ኬጂ (DENK PHARMA GmbH&Co.KG) 
ለቀረበ አቤቱታ፣በኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት በአዕምሯዊ ንብረት ይግባኝ ሰሚ የቀረበ 
የውሣኔ ሃሣብ፣
የማይነበብ የይግባኝ ሰሚ አባላት ስም ዝርዝር  

1. ……………………          

2. ……………………          

3. ……………………

4. …………………….           

	
ይግባኝ ባይ፡- ዴንክ ፋርማ ጂ.ኤም.ቢ.ኤች ኤንድ ኮ.ኬጂ(DENK PHARMAGmbH&Co.KG)

        ወኪል፡- ወሰን ተሾመ ቦካን ኃላ/ የተ/የ/ማኅበር            

አቤቱታው  በአጭሩ 

ይግባኝ ባይ ህዳር 12/2011 ዓ.ም ለኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት ባቀረበው አቤቱታ ቀደም ሲል በንግድ 

ምልክት ምዝገባ ማመልከቻ ቁጥር FTM/9839/2018 TADALA-DENK የተባለ ንግድ ምልክት በምድብ 

5 እንዲመዘገብ ጥያቄ አቅርቦ የነበረ መሆኑን፤ሆኖም የምዝገባ ጥያቄ የቀረበበት ንግድ ምልክት ከዚህ በፊት 

በማመልከቻ ቁጥር FTM/4031/14 በተመሳሳይ ምድብ በጽ/ቤቱ ከተመዘገበ ADALAT ከተባለ ንግድ ምልክት 

ጋር ተመሳስሏል በሚል የስራ ክፍሉ ለአመልካች በፃፈው ደብዳቤ አመልካች ማመልከቻውን አሻሽሎ እንዲያቀርብ 

አዞታል፡፡ይግባኝ ባይ በአቤቱታው ውስጥ እንደገለፀው የስራ ክፍሉ የጠየቀውን የማሻሻያ ጥያቄ ተከትሎ 

አመልካች ያቀረበው የንግድ ምልክት በራሱ ልዩ መሆኑንና ቀድሞ በጽ/ቤቱ ከተመዘገበው የንግድ ምልክት ጋር 

የማይመሳሰል መሆኑን ገልፆ ምዝገባው እንዲፈቀድለት ምላሹን ያስገባ ቢሆንም የምዝገባ ጥያቄው ያላግባብ 

ውድቅ እንደተደረገበት ጠቁሞ ጉዳዩ ዳግም እንዲታይለት ይግባኙን አቅርቧል፡፡

ይግባኝ ሰሚው ይግባኝ ባይ የምዝገባ ጥያቄ ያቀረበበትን ማመልከቻ ቁጥር FTM/9839/2018 በማስመጣት 

መዝገቡን መርምሮታል:: ከመዝገቡ መረዳት እንደተቻለው የአሁን ይግባኝ ባይ እ.ኤ.አ. በቀን 27/7/2018 

በማመልከቻ ቁጥር FTM/9839/2018 TADALA-DENK የሚል የቃል ንግድ ምልክት በአለም አቀፍ ምድብ 5 

ለተዘረዘሩ ምርቶች እንዲመዘገብለት ጥያቄ ያቀረበ መሆኑን፤ይህን ተከትሎም የንግድ ምልክት ምርመራ ቡድን ለ 

”Wossen Teshome Bokan “ በሚል በቀጥታ ለአመልካች ወኪል በአድራሻ እ.ኤ.አ. በቀን 29 August 2018 

በቁጥር ንም 86-99-275-10 (ይኸው ደብዳቤ በቅድሚያ እ.ኤ.አ በቀን 23 Jully 2018 በቁጥር ንም/መፃ 8699-

275-10 ተፅፎ የነበረ ነው) በተፃፈ ደብዳቤ የአመልካችን ንግድ ምልክት በመመርመር ሂደት ቀደም ሲል adalat 
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የሚል ንግድ ምልክት በዐለም አቀፍ ምድብ 5 በማመልከቻ ቁጥር FTM/4031/14 Bayer Aktiengesellshaft 

በተባለ ድርጅት ስም የተመዘገበ መሆኑን እና በዚህም ምክንያት የአመልካች ንግድ ምልክት የምዝገባ መስፈርቱን 

ያላሟላ መሆኑን ጠቅሶ ይግባኝ ባይ ማመልከቻውን እንዲያሻሽል ያዘዘ መሆኑን እና ይህንንም ማሻሻያ እንዲደረግ 

የሚያዘውን ደብዳቤ የይግባኝ ባይ ወኪል ከመዝገብ ቤት እ.አ.አ. በቀን 29 August 2018 ፈርሞ መውሰዱን 

መገንዘብ ተችሏል::

ከዚህ ባሻገር የምርመራ ቡድኑ ለአመልካች የፃፈውን የማሻሻያ ትዕዛዝ ተከትሎ ይግባኝ ባይ ህዳር 13/2010 

ለምርመራ ቡድኑ በተፃፈ ደብዳቤ የይግባኝ ባይ ንግድ ምልክት የተለየ መሆኑን በመዘርዘር በማመልከቻ ቁጥር 

FTM/4031/14 ቀድሞ ከተመዘገበው ADALAT ከተባለ ንግድ ምልክት ጋር እንደማይመሳሰል ይግባኝ ባይ 

መልስ ሰጥቷል::የንግድ ምልክት ምርመራ ቡድንም የይግባኝ ባይን መልስ ተቀብሎ ምርመራ ካደረገ በኋላ በቀን 

28/11/2018 በሰጠው ውሳኔ የይግባኝ ባይ ንግድ ምልክት የምዝገባ መስፈርቱን ያለፈ መሆኑን ጠቅሶ ለተቃውሞ 

ጥሪ ማስታወቂያ እንዲወጣበት ለፕሬስ እንዲላክ ትዕዛዝ ያስተላለፈ ስለመሆኑ በምርመራ ሪፖርቱ ውስጥ 

ተመልክቷል::

በዚህ የምርመራ ሪፖርት መሰረት ቀሪ የተደረገ የይግባኝ ባይ መብት የለም::የምርመራ ሪፖርቱ ይህ በሆነበት እና 

ምንም ዓይነት መብት ቀሪ ባልተደረገበት ይግባኝ ባይ ለምን አቤቱታ እንዳቀረበ ግልፅ አይደለም::ይግባኝ ባይ 

ተቻኩሎ አቤቱታ ከማቅረብ ይልቅ በቅድሚያ የስራ ክፍሉን የምርመራ ሪፖርት ከክፍሉ ጥይቆ መረዳት ይችል 

ነበር::በመሆኑም የይግባኝ ባይን መብት ቀሪ የሚያደርግ የመጨረሻ ውሳኔ ከስራ ክፍሉ ባልተሰጠበት ይግባኝ ባይ 

አቤቱታ ማቅረቡ አግባብ አይደለም ሲል ይግባኝ ሰሚው የጋራ መግባባት ላይ ደርሷል:: 

ውሳኔ

ተቋሙ፤ኮሚቴው ካቀረበው የውሳኔ ሀሳብ፣ከሕግና መመሪያ ጋር በማገናዘብ የሚከተለውን ውሳኔ ሰጥቷል፡

የአሁን ይግባኝ ባይ(የቀድሞ አመልካች) ለስራ ክፍሉ ባቀረበው የንግድ ምልክት ምዝገባ ጥያቄ ላይ የንግድ 

ምልክት ፍለጋና ምርመራ ቡድን ንግድ ምልክቱን አስመልክቶ ምርመራ ካደረገ በኋላ በመጨረሻ በሰጠው ውሳኔ 

ላይ ቀሪ የተደረገ መብት ባለመኖሩ በምርመራ ሪፖርቱ ላይ እንደተመለከተው የምርመራ ቡድኑ የሰጠውን ትዕዛዝ 

ተከትሎ ይግባኝ ባይ በአዋጁና በደንቡ መሰረት የሚጠበቅበትን እንዲፈፅም ተወስኗል:: 

የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር ስምና የማይነበብ ፊርማ  

ኤርምያስ የማነብርሃን ኃይለማርያም                        የማይነበብ ፊርማ _________________

                                     



የአእምሯዊ ንብረት ትሪቡናል
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የመዝገብ ቁጥር ኢ.አ.ን.ይ.ሰ. 000126/2011

በሪጅሌይት (REGILAIT) የቀረበውን አቤቱታ አስመልክቶ በኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽ/

ቤት ይግባኝ ሰሚ የተሰጠ የውሣኔ ሃሣብ፣

የማይነበብ የይግባኝ ሰሚ አባላት ስም ዝርዝር  

1. ……………………          

2. ……………………          

3. …………………… 

4. …………………….  

   አመልካች ፡- ሪጅሌይት (REGILAIT)

   ወኪል፡- ልደት አበበ ትዕዛዙ

አቤቱታው በአጭሩ

ይግባኝ ባይ  ያቀረቡት አቤቱታ መነሻ የሆነው  የሚል የቃል እና የምስል የንግድ ምልክት ማመልከቻ ቁጥር 

FTM/9820/2018 በምድብ 5 እና 29 በተመለከቱ ምርቶች  ለንግድ ምልክት ጥበቃና ምዝገባ  ዳይሬክቶሬት 

የምዝገባ ማመልከቻቸውን አቅርበው ነሀሴ 9 ቀን 2010 ዓ.ም በተፃፈ የማስተካከያ ማስታወቂያ FRANCE 

የሚለውን የሀገር ስም በመያዙ አግባብ ባለው አካል የተሰጠ ፍቃድ በሌለበት ሁኔታ እና “LAIT” የሚለው ቃል 

በፈረንሳይኛ ቋንቋ ገላጭ በመሆኑ  ማመልከቻው ተቀባይነት ሊያገኝ እንደማይችል በመግለጽ በብቸኝነት 

የመጠቀም መብት እንደማይጠይቁ እንዲገልፁ ከስራ ክፍሉ ተጠይቀው እንደነበረ የስራ ሂደቱም ያቀረብነውን 

መልስ ሳይቀበል የንግድ ምልክት ማስተካከያ ማመልከቻውን ውድቅ አድርጓል በማለት ሊመዘገብ የማይችል ነው 

በሚል ምክንያት ውድቅ መደረጉ አግባብ አይደለም በማለት በፅሁፍ እና በግልፅ ችሎት ቀርበው ባቀረቡት 

ማብራሪያ ላይ የገለፁ ሲሆን፤ከስራ ክፍሉ የተሰጠው ውሳኔ አግባብ አይደለም ያሉበትን ምክንያትም ሲያስረዱ፡

1. የንግድ ምልክት ማመልከቻ የንግድ ምልክት ምዝገባ ማስተካከያን የሚመለከት ሲሆን የንግድ ምልክቱ 

በፅ/ቤቱ በሰርተፍኬት ቁጥር 7708 እና ማመልከቻ ቁጥር 6154 እ.ኤ.አ. በ27/04/2012 ጀምሮ 

በኢትዮጵያ ተመዝግቦ የነበረ የንግድ ምልክት  ማስተካከያ ማመልከቻን በተመሳሳይ ህግና መስፈርቶች 

የሚመረምር ሆኖ ሳለ የራሱን ውሳኔ በመሻር ማመልከቻውን ውድቅ ማድረጉ አግባብ አይደለም።

2. የስራ ሂደቱ የንግድ ምልክት ማስተካከያ ማመልከቻውን ውድቅ ሲያደረግ የሰጠው  ምክንያት የንግድ 

ምልክቱ FRANCE የሚለውን የሀገር ስም በመያዙ አግባብ ባለው አካል የተሰጠ ፍቃድ በሌለበት 
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ሁኔታ ማመልከቻው ተቀባይነት ሊያገኝ እንደማይችል በመግለፅ የሀገር ስምን የያዘ የንግድ ምልክት 

ፍቃድ እስካልተሰጠ ድረስ ሊመዘገብ እንደማይገባ የአዋጁ አንቀፅ 6(1)(ቀ) የሚደነግግ ሲሆን ነገር 

ግን ፍቃዱን የሚሰጠው አግባብ ያለው አካል የሚለው የትኛውን አካል እንደሚመለከት አዋጁን ሆነ 

ደንቡ እንዲሁም በፅ/ቤቱ በተለያየ ጊዜያት የወጡት መመርያዎች የሚያስቀምጡት ነገር የለም። የንግድ 

ምልክቱ በፈረንሳይ የመዘገበው አካል የፈረንሳይ የኢንዱስትሪያል ፕሮፐርቲ ኢንስቲትዩት (INPI -Na-

tional Institute of Industrial Property) ሲሆን ይህም የንግድ ምልክት ምዝገባዎችን በኃላፊነት 

የሚመዘገብ የፈረንሳይ መንግስት አካል ነው፡፡

3. “LAIT(device)” የሚለው ቃል በፈረንሳይኛ ቋንቋ ገላጭ በመሆኑ በአዋጁ አንቀፅ 6(1)(ሠ) መሰረት 

ሊመዘገብ እንደማይችል ቢገልፅም  ትርጉሙ በህብረተሰቡ ዘንድ ስለማይታወቅ በገላጭነት ምክንያት 

ሊመዘገብ አይገባም መባሉ የህጉ ድንጋጌዎች ላይ የስራ ክፍሉ የተሳሳተ ትርጉም መያዙን ያሳያል፡፡ 

ይህም ህብረተሰቡ ቃሉን ትርጉም ስለማያውቅ የንግድ ምልክቱን እንደ ተራ ቃል እንጂ እንደ ንግድ 

ምልክትነት ሊረዳ አይችልም፡፡ 

4. በተጨማሪም   የሚለው የንግድ ምልክት ለረጅም ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረ መሆኑን 

በመግለፅ በማስረጃነትም፡-

	የምርቶቹ አምራች የሆነውና የዚህ የንግድ ምልክት ባለቤት REGILAIT ምርቶቹን ወደ ኢትዮጵያ 

ለሚያስመጡት የሀገር ውስጥ ድርጅቶች ክብሮም ግደይ ክንፈ አድራሻ ቦሌ ክፍለ ከተማ፣ የቤት 

ቁጥር 4916፣ ፓስታ ሳጥን ቁጥር 190/1110፣ አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ እና አምባ ፋርማሲቲካል 

ፒኤልሲ አድራሻ ፓስታ ሳጥን ቁጥር 223፣ አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ ከድርጅቱ የወተት ምርቶቹን 

እጃችን ላይ ባለው መረጃ ቢያንስ እ.ኤ.አ ከ2016 ዓ.ም ጀምሮ በተለያዩ ጊዜያት ወደ ኢትዮጵያ 

ማስገባታቸውን የሚያሳዩ የሽያጭ ደረሰኝ ኢንቮይሶች(invoices)፤

	 ምርቶቹ ከፈረንሳይ ሀገር መምጣታቸውን የሚያሳዩና ከአውሮፓ ህብረት የተሰጡ የምስክር 

ወረቀቶች፤ 

	 ምርቶቹን ወደ ኢትዮጵያ ለመላክ ከሚመለከተው የፈረንሳይ መንግስት አካል የእርሻና አሳ ልማት 

ሚኒስትርመስሪያ ቤት ለድርጅቱ የተሰጠ የጤና ማረጋገጫ ሰርተፍኬቶች፤

	 ሺፒንግ(shiping) ሰነዶች፤  

	በተጨማሪም ምርቶቹ በኢትዮጵያ ገበያ እንደሚሸጡ የሚያስረዳ እ.ኤ.አ. በ24/10/2018 ዓ.ም 

የተገዛና ከአዲስ አበባ ሸዋ ሱፐርማርኬት የተቆረጠ ደረሰኝ ቅጂ እንዲሁም የምርቱ ናሙና (1 

ቆርቆር የዱቄት ወተት) አያይዘው አቅርበዋል፡፡



የአእምሯዊ ንብረት ትሪቡናል
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ይግባኝ ሰሚው ይግባኝ ባይ ከላይ በጽሑፍ እና በቃል ያቀቧቸውን መከራከሪያ ነጥቦች መሰረት በማድረግ እና 

በዚህ ረገድ የቀረበውን አቤቱታ ለማጣራት በይግባኝ ባይ የተከፈተውን መዝገብ ከመረመረ በኋላ ንግድ ምልክት 

ምዝገባ ጥያቄውን አስመልክቶ በስራ ክፍሉ የተሰጠው ውሳኔ አግባብ ነው ወይስ አይደለም? የሚለውን ጭብጥ 

በመመስረት ጉዳዩን አግባብነት ካላቸው ህግጋት ጋር በማገናዘብ መዝገቡን መርምሯል፡፡

ይግባኝ ሰሚውም ከፍ ሲል እንደተገለፀው በማመልከቻ ቁጥር FTM/9820/2018 የንግድ ምልክት እንዲመዘገብ 

በይግባኝ ባይ ጥያቄ የቀረበበትን መዝገብ በመፈተሽ የሚከተሉትን አንኳር መረጃዎች አግኝቷል፡፡

7. በቀድሞ ሰርተፍኬት ቁጥር 7708 እና ማመልከቻ ቁጥር 6154 እ.ኤ.አ. ከ2012 ጀምሮ በምድብ 5 እና 29 

በፅ/ቤቱ አስመዝግቦ  እንደነበር፣ 

8. የንግድ ምልክቱን  በንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ ደንብ መሰረት ለማስተካከል እ.ኤ.አ. 

በ24/07/2018 ዓ.ም በማመልከቻ ቁጥር FTM/9820/2018 የንግድ ምልክት ምዝገባ ማስተካከያ ማመልከቻ 

በፅ/ቤቱ አስገብቶ የነበረ መሆኑን፣

9. በድርጅቱ ስም የተፃፈ  የማሻሻያ ደብዳቤ ላይ የንግድ ምልክቱ FRANCE የሚለውን የሀገር ስም በመያዙ 

አግባብ ባለው አካል የተሰጠ ፍቃድ በሌለበት ሁኔታ ማመልከቻው ተቀባይነት ሊያገኝ እንደማይችል 

በመግለጽ  የሀገር ስምን የያዘ የንግድ ምልክት ፍቃድ እስካልተሰጠ ድረስ ሊመዘገብ እንደማይገባ የአዋጁ 

አንቀፅ 6(1)(ቀ) በመጥቀስ እና “LAIT” የሚለው ቃል በፈረንሳይኛ ቋንቋ ገላጭ በመሆኑ በአዋጁ አንቀፅ 

6(1)(ሠ) መሰረት ሊመዘገብ እንደማይችል በመግለፅ ደብዳቤ ተዘጋጅቶ በስራ ሂደቱ መዝገብ ቤት ወጪ 

የተደረገው ነሀሴ 9 2010 ዓ.ም እንደሆነ እና አመልካችም የማሻሻያ ደብዳቤው እንተወሰደ  እና  ጥቅምት 

30  2011 ዓ.ም ምላሽ ሰጥተው ክፍሉም በምላሹ መሰረት ውድቅ መደረጉን  የሚያሣይ ውሳኔ እንደሰጠ 

ከፋይሉ ማረጋገጥ ተችሏል።

በዚህ መዝገብ ወደ ተያዘው ጉዳይ ስንመጣ የንግድ ምልክቱ ከዚህ ቀደም ተመዝግቦ ጥበቃ የነበረው ሲሆን 

በምዝገባ ማስተካከያ ማመልከቻው ወቅት የንግድ ምልክቱ ላይ በተደረገው የሥረ-ነገር ምርመራ በአዋጁ አንቀፅ 

6 (1(ሠ)) መሰረት የንግድ ምልክቱ ገላጭ በመሆኑ ሊመዘገብ አይችልም የሚል ማሻሻያ ተጠይቀዋል፤ሆኖም 

ለምዝገባ የቀረበው “LAIT” የሚለው ንግድ ምልክት የንግድ ምልክትና ኢንዱስትሪያዊ ንድፍ ጥበቃና ልማት ዋና 

የስራ ሂደት እንደገለፀው የምርቱን ዓይነትና ጥራት የሚገልፅ ብቻ ሳይሆን ዓላማና ተግባሩንም የሚያሳይ ነው፡፡ 

ምንም እንኳን ይግባኝ ባይ ‘’የአገራችን የስራ ቋንቋ አማርኛ ሆኖ ሳለ የአመልካች የንግድ ምልክት ግን በፈረንሳይኛ 

በመሆኑ ምክንያት የማሳከር አቅሙን እጅግ ያወርደዋል ቢልም በተማረው እና ምርቱን ወይም አገልግሎቱን 

በቀጥታ በሚጠቀመው ሸማች ማኅበረሰብ ዘንድ ንግድ ምልክቱ መሳከርን የመፍጠር እድሉ ዝቅተኛ ነው ማለት 

አዳጋች ነው፡፡ በመሆነም ይግባኝ ባይ የንግድ ምልክቱ ‘የማሳከር አቅም አነስተኛ ነው’ ሲል ካቀረበው መከራከሪያ 

አንፃር ንግድ ምልክቱ የማያሳክር መሆኑን ወይም ገላጭ አለመሆኑን አላስተባበለም።
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የንግድ ምልክቶች በነፃ ገበያ ሥርዓት ውስጥ የሸማቾችን ምርጫ በመምራት እና ጥቅማቸውን በማስጠበቅ 

ረገድ ከፍተኛ ድርሻ እንዳላቸው ይታወቃል፤ በንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/1998 አንቀጽ 

6(1(ሠ)) መሰረት አንድ የንግድ ምልክት ለመመዝገብና ጥበቃ ለማግኘት ለምዝገባ የቀረበውን ዕቃዎች ወይም 

አገልግሎቶች ጥራት የመግለፅ ባህሪይ ሊኖረው እንደማይገባ ይደነግጋል፤ይህምማለት የምርቶቹን ወይም 

የአገልግሎቶቹን ባህሪ፣ ጣዕም፣ ተግባራት፣ ይዘት…ወዘተ እንዲሁም በተመሳሳይ ከሚቀርቡ ምርቶች ወይም 

አገልግሎቶች በተለየ ሁኔታ የተሻለ መሆኑን የሚያሳይ/የሚያመላክት የንግድ ምልክት ለገበያው ጤናማ አካሔድ 

እና ለጠቅላላው ሸማች ማህበረሰብ ጥቅም ሲባል ጥበቃ አይኖረውም፡፡ ከዚህ አላማ አንፃር ምዝገባ ማስተካከያ 

የተጠየቀበት  ንግድ ምልክት አካል ውስጥ “LAIT  ሚለው ቃል እና (የህጻኑ ምስል)” የሚሰጠው ትርጉም 

እንደ አንድ ሸማች ሆነን ስንመለከተው ለተጠየቀበት ምርት አላማ ገላጭ ያደርገዋል፡፡ በሌላ  በኩል ንግድ ምልክቱ 

ቀደም ብሎ አመልካች ያስገባው አዲስ ማመልከቻ ሳይሆን በኢትዮጵያ ውስጥ ተመዝግቦ የነበረ የማስተካከያ 

የንግድ ምልክት ጥያቄ እንደሆነና  እ.ኤ.አ. ከ27/04/2012 ጀምሮ ጥበቃ ያለው ሆኖ እያለ ልክ እንደ አዲስ 

የንግድ ምልክት ምዝገባ ማመልከቻ ተደርጐ የስረ-ነገር ምርመራ መደረጉ የህግ አግባብ እንደሌለው አመልካች 

በመጥቀስ ምዝገባው በሚመለከተው አካል ፍቃድ ያገኘ መሆኑን ተረድቶ FRANCE የንግድ ምልክቶች ምዝገባን 

በተመለከተ ማናቸውንም ውሳኔዎች የሚሰጠው አካል የፈረንሳይ የኢንዱስትሪያል ፕሮፐርቲ ኢንስቲትዩት 

(INPI – National Institute of Industrial Property) ሲሆን ይህም የንግድ ምልክት ምዝገባዎችን በኃላፊነት 

የሚመዘገብ የፈረንሳይ መንግስት አካል ነው፡፡ INPI – National Institute of Industrial Property በፈረንሳይ 

የኢኪኖሚና ፋይናንስ ሚኒስትር መስሪያ ቤት ያለ ቢሮ  ሲሆን በአዋጁ አንቀፅ 6(1)(ቀ) መሰረት አግባብ ያለው 

አካል የሚለው ይህንኑ የፈረንሳይ ቢሮ የሚመለከት ነው ለተባለው የንግድ ምልክት ምዝገባ እና ጥበቃ ደንብ 

ቁጥር 273/2005(2012 እ.ኤ.አ) አንቀፅ 58(2) መሰረት  ይህ ደንብ ከፀናበት ቀን በፊት የተመዘገቡ የንግድ 

ምልክቶች በዚህ ደንብ የተደነገጉ መስፈርቶችን አሟልተው በድጋሚ መመዝገብ ይገባቸዋል ብሎ በሚደነግገው 

መሰረት ከ2006(2012) በፊት ተመዝግበው የነበሩ መዝገቦች የምዝገባ ማስተካከያ ማመልከቻ ደንቡ ፀድቆ ስራ 

ላይ ከዋለበት በአንድ አመት ተኩል ጊዜ ውስጥ ማመልከቻቸውን በማቅረብ ሊያስመዘግብ እንደሚገባ የንግድ 

ምልክትን እንደገና ለመመዝገብ የወጣ የአፈፃፀም መመሪያ አንቀፅ 16(2) ይገልፃል፡፡ በዚሁ መመሪያ አንቀፅ 1(3) 

ላይ የምዝገባ ማስተካከያ ማለት አዋጁ ከወጣ በኋላ በተመዘገቡ የንግድ ምልክቶች ላይ በአዋጁ የተቀመጠው 

የጥበቃ ጊዜ እና በደንቡ ላይ የተጠቀሱትን ጉዳዮች በማካተት አዲስ የምዝገባ የምስክር ወረቀት መስጠት ማለት 

መሆኑንም ያትታል፡፡ 

ይህም ማለት ለምዝገባ ማስተካከያ የሚቀርቡ መዝገቦች ከዚህ ቀደም በአዋጁ አንቀፅ 11(2) መሰረት የሥረ-ነገር 

ምርመራ የተደረገበት በመሆኑ አዋጁ ከወጣ በኋላ በተመዘገቡ የንግድ ምልክቶች ላይ የሚቀርቡ ማመልከቻዎች 

ቀደም ሲል በተካሄደው ምዝገባ ላይ ማስተካከያ ማድረግ ሲሆን ይህም በፊት ይሰጥ የነበረው የንግድ ምልክት 

የጥበቃ ጊዜን በአዋጁና በደንቡ ድንጋጌዎች መሰረት በማስተካከል አዲስ የምዝገባ የምስክር ወረቀት በመስጠት 

የሚደረግ ምዝገባ ነው፤ሆኖም የንግድ ምልክትን እንደገና ለመመዝገብ የወጣ የአፈፃፀም መመሪያ አንቀፅ 

11(1) መሰረት አዋጁ ከወጣ በሃላ የተመዘገቡና መሰረታዊ ችግር ያለባቸው የንግድ ምልክቶች ላይ ፅ/ቤቱ የስረ 



የአእምሯዊ ንብረት ትሪቡናል

ውሳኔ የተሰጠባቸው መዝገቦች ታህሳስ 2013 ዓ.ም54

ነገር ምርመራ እንደሚያከናውን ይገልፃል፡፡ በመሆኑም ይግባኝ ባይ አዲስ የምዝገባ ጥያቄ አይደለም ብለው 

ለተከራከሩት ከላይ በተጠቀሱት ምክንያቶች የስራ ክፍሉ የሄደበት አግብብ  የሚያስነፍቀው  አይሆንም። ነገር 

ግን ይግባኝ ባይ አግባብ ያለው አካል የሚለው ይህንኑ የፈረንሳይ ቢሮ ተብሎ ለስራ ክፍሉ ምላሽ ተሰጥቶ  ለክፍሉ 

ያልቀረበን  ተጨማሪ ማስረጃ በፍ/ብሄር ሥነ-ሥርዓት ህግ መሠረት ተጨማሪ ማስረጃ ሊቀርብ የሚችልበት 

አግባብ የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 256 345 327 ባስቀመጠው መሰረት ፍ/ቤት ትክክለኛ ውሳኔ ለመስጠት ወይም 

ተገቢ መስሎ ሲታየው ማናቸውም ምክንያት ተጨማሪ ማስረጃ እንዲቀርብ ሲያዝ ወይም በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 

327 መሰረት ተጨማሪ ማስረጃ ወይም ምስክር እንዲቀርብ ማመልከቻ ከቀረበ ወይም  ፍ/ቤት አስተያየት ተገቢ 

ሆኖ ሲያገኘው መቀበል ይችላል ብሎ በወሰነው መሰረት የይግባኝን  ተጨማሪ ማስረጃ ተቀብለናል፡፡ 

በዚህም መሰረት የስራ ክፍሉ “FRANCE” የሚለው ቃል  አግባብ ባለው አካል የተሰጠ ፍቃድ በሌለበት ሁኔታ 

ማመልከቻው ተቀባይነት ሊያገኝ እንደማይችል ማሻሻያ ጽፏል በእርግጥ አመልካችም እንዳመኑት “FRANCE” 

የሚለው ቃል የአንድ ሉአላዊ ሀገር መጠሪያ እንደሆነ በተከራከረበት መልኩ ባይሆንም የንግድ ምልክቱ በፈረንሳይ 

የመዘገበው አካል የፈረንሳይ የኢንዱስትሪያል ፕሮፐርቲ ኢንስቲትዩት (INPI- National Institute of Industri-

al Property) የንግድ ምልክቶች ምዝገባን በተመለከተ ማናቸውንም ውሳኔዎች የሚሰጠው ይኸው ቢሮ ሲሆን 

በአዋጁ አንቀፅ 6(1)(ቀ) መሰረት አግባብ ያለው አካል የሚለው ይህንኑ የፈረንሳይ ቢሮ የሚመለከት ነው ብሎ 

ቢከራከርም አመልካች በቀን 17/05/2011 ዓ.ም ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት  ይግባኝ ሰሚ ባስገባው 

ተጨማሪ ማስረጃ ከፈረንሳይ ኢምባሲ እንዳረጋገጠው የድጋፍ ደብዳቤ የንግድ ምልክቱን  የሚመለከተው  

የፈረንሳይ ባለስልጣን አካል  የፈረንሳይ ንግድ ምልክት ጽ/ቤት (ብሔራዊ የኢንዱስትሪያዊ ተቋም) መሆኑን 

እና ከፈረንሳይ መንግስት ጋርም ቀጥታ ግንኙነት ስላለው ብሔራዊ የኢንዱስትሪያዊ ተቋሙ የቀረበውን ንግድ 

ምልክት ምዝገባ የፈቀደ መሆኑን ስላረጋገጠ የስራ ክፍሉ የሰጠው ውሳኔ ማስተካከያ ተደርጎበት FRANCE 

የሚለው ንግድ ምልክት እንዲጠበቅለት ሲል ይግባኝ ሰሚው የውሳኔ ሃሳብ ያቀርባል።

ውሳኔ

ተቋሙ፤ኮሚቴው ካቀረበው የውሳኔ ሀሳብ፣ከሕግና መመሪያ ጋር በማገናዘብ የሚከተለውን ውሳኔ ሰጥቷል፡፡

በይግባኝ ባይ ለምዝገባ ማስተካከያ የቀረበው  የሚለው የንግድ ምልክት ለተጠየቀበት ምርት ገላጭ 

በመሆኑ በንግድ ምልክቱ ውስጥ የሚገኙት “LAIT” የሚለው ቃል እና የህጻን ምስል የብቸኝነት መብት ያለመጠየቅ 

መግለጫ እንዲሞላባቸው እና “FRANCE”  የሚለውን ቃል በተመለከተ ደግሞ አመልካች ከፈረንሳይ ኢምባሲ 

ባመጣው ማስረጃ ላይ   የፈረንሳይ ብሔራዊ ኢንዱስትሪያዊ ንብረት ኢንስቲትዩት((INPI -National Institute 

of Industrial Property)) በንግድ ምልክቱ ውስጥ የሚገኘውን “FRANCE” የሚለውን ቃል የመጠቀም ፈቃድ 

የሰጠ በመሆኑ የንግድ ምልክት ምዝገባ ሂደቱ ሊቀጥል ይገባል።	

የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር ስምና የማይነበብ ፊርማ  

ኤርምያስ የማነብርሃን ኃይለማርያም           የማይነበብ ፊርማ _________________
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የመዝገብ ቁጥር ኢ.አ.ን.ይ.ሰ. 00133/2011

Essilor Amera Pte LTD የተባለ ድርጅት እንዲመዘገብለት የጠየቀው የንግድ ምልክት ውድቅ 

በመደረጉ ምክንያት ያቀረበውን አቤቱታ አስመልክቶ በኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት 

ይግባኝ ሰሚ የተሰጠ የውሣኔ ሃሣብ፣
የማይነበብ የይግባኝ ሰሚ አባላት ስም ዝርዝር  

1. ……………………          

2. ……………………          

3. ……………………

4. …………………….           

     አመልካች፡- Essilor Amera Pte LTD

     ወኪል፡- ጥላሁን ውብነህ

አቤቱታው በአጭሩ

አመልካች Essilor Amera Pte LTD በመልከቻ ቁጥር FTM/9774 TECHLINE የሚል የንግድ ምልክት እንዲመዘገብ 

እ.ኤ.አ በቀን 21/3/2018 ያመለከተ ሲሆን የንግድ ምልክት ምዝገባ እና ጥበቃ ዳሬክቶሬት ያአመልካች የንግድ ምልክት 

በማመልከቻ ቁጥር FTM/6965 ከተመዘገበ የንግድ ምልክት ጋር ተመሳሳይ በመሆኑ ሊመዘገብ እንደማይችል ገልጾ 

በቀን 4/12/2018 ውሳኔ የሰጠ ሲሆን ይህም ይግባኝ አመልካች በዚህ የስራ የክፍሉ ውሳኔ ቅር በመሰኘት የቀረበ ነው፡፡ 

ከዚህ ቀደም በፅ/ቤቱ ተመዝግቧል የተባለው የንግድ ምልክት TECHNITE ሲሆን እኛ ለምዝገባ ካቀረብነው የንግድ 

ምልክት TECHLINE ጋር የመጀመሪያ ፊደሎቹ ተመሳሳይ ቢሆኑም የንግድ ምልክቱ ጠቅላላ እይታ እንዲሁም የድምፅ 

ልዩነት ያላቸው በመሆኑ ህብረተሰቡን ሊያሳስቱም ሆነ ሊያደናግሩ የሚችሉ ባለመሆናቸው የስራ ክፍሉ ተመሳሳይ 

አለ በማለት የንግድ ምዝገባ ጥያቄውን ውድቅ ማድረጉ አሳማኝ ባለመሆኑ የንግድ ምልክቱ ባቀረብነው ማመልከቻ 

መሰረት እንዲመዘገብልን በማለት ጥያቄያውን አቅርቧል፡፡ አመልካች ከላይ በጽሑፍ ካቀረበው የመከራከሪያ ነጥቦች 

በተጨማሪ የቃል ማብራሪያ ያቀረበ ሲሆን በይግባኝ አቤቱታቸው ካነሳቸው ነጥቦች በተጨማሪ ከዚህ ቀደም በፅ/ቤቱ 

ተመዝግቧል የተባለው የንግድ ምልክት እንዲሁም ለምዝገባ ያቀረብነው የንግድ ምልክት አለም አቀፍ ምድቡ አንድ 

አይነት ቢሆንም ምርቶቹ የተለያዩ በመሆናቸው ሁለቱም በገበያ ላይ ቢውሉ ህብረተሰቡን የማያሳስቱ በመሆኑ የንግድ 

ምልክቱ ሊመዘገብ እንደሚገባ ሲል መከራከሪያውን አቅርቧል፡፡

ይግባኝ ሰሚውም በአመልካች ስም ለምዝገባ የቀረበውን የንግድ ምልክት የስራ ክፍሉ ውድቅ እንዲሆን የሰጠው 

ውሳኔ አግባብ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን በጭብጥነት በመያዝ ይግባኙን አግባብነት ካላቸው የአዋጁ ድንጋጌዎች 

አንጻር መርምሯል፡፡  

የንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/1997 አንቀጽ 7(1) እንደሚያስቀምጠው አንድ የንግድ ምልክት 
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ለምዝገባ ብቁ ከማይሆንባቸው ምክንያቶች አንዱ ከአንድ ዓይነት ወይም ተመሳሳይ ዕቃዎች ወይም አገልግሎቶች ጋር 

የተያያዘ የሌላ ሰው ቀዳሚ የንግድ ምልክት ጋር አንድ ዓይነት የሆነ ወይም መሳከርን ሊያስከትል የሚችል ተመሳሳይነት 

ያለው ከሆነ የተጠየቀው የንግድ ምልክት እንደማይመዘገብ እንዲሁም በዚሁ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 3 የንግድ ምልክቱ 

አንድ ዓይነት ወይም ተመሳሳይ ያልሆኑ የሌላ ሰው ዕቃዎችን ወይም አገልግሎቶችን በሚመለከት በኢትዮጵያ ውስጥ 

ከተመዘገበ የንግድ ምልክት ጋር አንድ አይነት ከሆነ ወይም ሊያሳስት በሚችል ደረጃ ተመሳሳይ ከሆነ ወይም ትርጉሙን 

ከያዘ ሊመዘገብ እንደማይችል በግልጽ ተደንግጓል፡፡ 

ከዚህም ድንጋጌ መረዳት እንደሚቻለው ማንኛውም አምራች ወይም አገልግሎት ሰጪ የሚያቀርበውን ምርት ወይም 

አገልግሎት በሚያመለከት ጥቅም ላይ የሚያውለውን የንግድ ምልክት በማስመዝገብ ወይም ለረጅም ጊዜ በመጠቀም 

እንደ ብቸኛ መለያ በማገልገል አንድን ምርት ወይም አገልግሎት ከሌላው ምርትና አገልግሎት ለመለየት የሚያገለግል 

ምልክት በመሆን ማሳከርን የማስወገድ አላማ ሊኖረው ይገባል፡፡ አመልካች ለምዝገባ ያቀረበው TECHLINE የንግድ 

ምልክት ከሶስተኛ ወገን የንግድ ምልክት ጋር ማለትም ከTECHNITE የንግድ ምልክት ጋር ሸማቹን ማህበረሰብ 

በሚያሳስት ደረጃ ተመሳሳይ መሆን አለመሆኑን ስንመለከት ይግባኝ ባይ ለምዝገባ ያቀረበው የንግድ ምልክት እና 

በጽ/ቤቱ ተመዝግቦ በሚገኘው የንግድ ምልክት መካከል የሁለት ፊደላት ልዩነት ብቻ ያላቸው እና የሁለቱም የንግድ 

ምልክቶች ቀዳሚ አራት ፊደላት አንድ መሆናቸው በሁለቱ የንግድ ምልክቶች መካከል ያለውን የተመሳሳይነት ደረጃ 

ከፍ ያደርገዋል፡፡ 

በሌለ በኩል አመልካች ለምዝገባ ያቀረበው የንግድ ምልክት እና ለዚህ ማመልከቻ ውድቅ መሆን ምክንያት የሆነው 

የንግድ ምልክት ለተመሳሳይ አለም አቀፍ ምድብ ማለትም በአለም አቀፍ ምድብ 9 ስር የተዘረዘሩ ምርቶችን 

በሚመለከት የቀረቡ ሲሆን የንግድ ምልክቶቹ አንድ አይነት አለም አቀፍ ምድብ ላይ ከመገኘታቸው ባለፈ በንዑስ 

ምድብ (sub-class) ተቀራራቢ በመሆናቸው በእነዚህም ምርቶች ላይ ያለውን ሸማች ማህበረሰብ ግምት ውስጥ 

አስገብተን ስንመለከት የንግድ ምልክቶቹ ለተመሳሳይ ምርት በገበያ ላይ ቢውሉ ሕብረተሰቡን በቀላሉ ሊያሳክሩ 

የሚችሉ መሆኑን ይግባኝ ሰሚው ተረድቷል፡፡ 

ውሳኔ

ተቋሙ፤ኮሚቴው ካቀረበው የውሳኔ ሀሳብ፣ከሕግና መመሪያ ጋር በማገናዘብ የሚከተለውን ውሳኔ ሰጥቷል፡፡

አመልካች በአለም አቀፍ 9 ለማስመዝገብ ያቀረበው TECHLINE የሚለው የንግድ ምልክት ከዚህ ቀደም በጽ/ቤቱ 

በአለም አቀፍ ምድብ 9 ከተመዘገበ TECHNITE ከሚል የንግድ ምልክት ጋር በሚያሳስት ደረጃ ተመሳሳይ በመሆኑ 

አመልካች ያቀረበው የንግድ ምልክት በአዋጅ ቁጥር 501/98 አንቀፅ 7(1) መሰረት የሶስተኛ ወገኖችን መብት የሚነካ 

በመሆኑ የንግድ ምልክት ዳይሬክቶሬት የአመልካችን የንግድ ምልክት የምዝገባ ጥያቄ ውድቅ ያደረገበት አሠራር 

የሚነቀፍ ባለመሆኑ የክፍሉ ውሳኔ እንዲፀና ተወስኗል፡፡  

የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር ስምና የማይነበብ ፊርማ  

ኤርምያስ የማነብርሃን ኃይለማርያም           የማይነበብ ፊርማ _________________ 
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የመዝገብ ቁጥር ኢ.አ.ን.ትሪቡ.00142/2011

ኤጂፒ ፖሊትሪ ኃላ/የተ/የግ/ማኅበር የተባለ ድርጅት እንዲመዘገብለት የጠየቀው ንግድ ምልክት 
ውድቅ በመደረጉ ምክንያት ያቀረበውን አቤቱታ አስመልክቶ በኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ጽ/
ቤት ትሪቡናል በድጋሚ የተሰጠ የውሣኔ ሃሣብ፣

የማይነበብ የትሪቡናሉ አባላት ስም ዝርዝር 

1. ……………………

2. ……………………

3. ……………………

4. ……………………

5. ……………………

6. ……………………

   አመልካች ፡- ኤጂፒ ፖሊትሪ ኃላ/የተ/የግ/ማኅበር

   ወኪል ፡- ዮሴፍ የኋላሸት

የቀረበው አቤቱታ በአጭሩ፡-

አመልካች ለኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት በቀረበ ማመልከቻ፤በማመልከቻ ቁጥር LTM/6734/11 ላይ 

ethiochicken የሚል ጽሁፍ እና ምስል በንግድ ምልክትነት እንዲመዘገብለት አመልክቶ የነበረ መሆኑን፣ሆኖም 

የንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ ዳይሬክቶሬት የምርመራ ቡድን የስረ ነገር ምርመራ አከናውኖ የንግድ ምልክቱ 

የምርቱን ዓይነት ገላጭ በመሆኑ (የአውራ ዶሮ ጭንቅላት፣chicken) እንዲሁም የሀገር ስም Ethio ስለተገኘበት 

በንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/1998 አንቀጽ 6(1)(ሠ)፣6(1)(ቀ) መሰረት ሊመዘገብ 

ስለማይችል አመልካች በደንቡ አንቀጽ 18 መሰረት ማሻሻያ እንዲያደርግ የተገለፀለት መሆኑን፤በዚሁ መነሻነትም 

አመልካች ታህሳስ 23/2011 ዓ.ም ለስራ ከፍሉ ምላሽ የሰጠ መሆኑን በዚህ ምላሽ ውስጥም፡-

1. ይግባኝ ባይ በተለያዩ የሀገሪቱ ክልሎች በስፋት እንደሚንቀሳቀስ፣ ለተለያዩ የሜካናይዝድ የዶሮ 

እርባታና ግለሰብ ዶሮ አርቢዎች በአካል እንዲሁም በጥሪ ማዕከል (call centre) ድጋፍና ክትትል 

እንደሚያደርግ፣

2. በተጨማሪም ከመቀሌ እርሻ ኃላ/የተ/የግ/ማኅበር እና ከአንዳሳ ፖሊተሪ ከሚባሉ ድርጅቶች ጋር 

በመተባበር 3 ሚሊዮን ጫጩቶች ከአርሶ አደር አርቢዎች ጋር እንደተለዋወጠ፣የድርጅቱ ካፒታል ከ 

40 ሚሊየን ብር በላይ እንደሆነ፣ይግባኝ ባይ በዚህ ዓይነት ስራው በኢትዮጵያ  ብቸኛ እንደሆነ ሌላ 

ተመሳሳይ አገልግሎት የሚሰጥ ድርጅት እንደሌለ ድርጅቱም ራሱን ለተጠቃሚዎች ለመለየት ጥረት 

የሚያደርግ እንደሆነና በተለያዩ መንገዶች ራሱን እንደሚያስተዋውቅ፤



የአእምሯዊ ንብረት ትሪቡናል
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3. በተጨማሪም ይግባኝ ባይ ምልክቱ ታዋቂ ከመሆኑ የተነሳ ምልክቱን አብረው ለሚሰሩት ድርጅቶች 

እንዲጠቀሙ እንደፈቀደላቸው፣ ምርቶቹንና ግልጋሎቱን የሚጠቀሙ አርሶ አደሮች የይግባኝ ባይን 

ምልክት ጠንቅቀው እንደሚለዩት፤

4. ድርጅቱ በሀገር ውስጥም ሆነ በዓለም አቀፍ ደረጃ በሚገኙ በተለያዩ ድርጅቶች በስራው እውቅናና 

ሽልማት እንዳገኘ ድርጅቱ በማህበራዊ ሚዲያዎች ራሱንና ምልክቱን በደንብ እንደሚያስተዋውቅ 

በመግለጽ ለምዝገባ ባቀረበው ንግድ ምልክት ውስጥ Ethio የሚለው ቃል ላይ የብቸኝነት መብት 

ያለመጠየቅ (disclaim) ፎርም እንደሚሞላ፣ ቀሪው የንግድ ምልክቱ ክፍል ግን በአዋጁ አንቀጽ 6(2) 

መሰረት ሊመዘገብ የሚችል መሆኑን ጠቅሶ ለስራ ክፍሉ የማሻሻያ ጥያቄ መልስ መስጠቱን ይግባኝ ባይ 

በአቤቱታ ማመልከቻው አሳውቋል፤

ሆኖም ከላይ የተሰጠውን ምላሽ መቅረብ ተከትሎ የስራ ክፍሉ የምዝገባ ጥያቄውን ውድቅ እንዳደረገውና 

ይህ ግን አግባብ አለመሆኑን አመልካች ጠቅሶ አቤታውን ለትሪቡናሉ አቅርቧል፡፡አመልካች ከአቤታውም 

ጋር ከተለያዩ መንግስትዊና መንስታዊ ያልሆኑ ተቋማት ለድርጅቱ የተሰጡ የእውቅና ሽልማት የምስክር 

ወረቀቶች እና የኤግዚብሽን ተሳትፎ ጥሪዎችና የምስጋና ደብዳቤዎች እንዲሁም ነሀሴ 17/2011 እና መስከረም 

30/2012 ዓ.ም አመልካች ተጨማሪ ማስረጃ ስለማቅረብ በሚል ለጽ/ቤቱ ካስገባቸው ሸኚ ደብዳቤዎች ጋር 

ከትግራይ፣ከአማራ፣ከኦሮሚያ እና ከደቡብ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ክልላዊ መንግስታት ግብርና፣እንስሳትና 

አሳ ኃብት ቢሮዎች የአመልካች ንግድ ምልክትን ጥቅም ላይ መዋል አስመልክቶ በቀጥታ ለጽ/ቤቱ የተፃፉ 

ደብዳቤዎችን በማስረጃነት አቅርቧል፡፡

ትሪቡናሉ አመልካች በጽሑፍ እና በቃል ያቀረባቸውን መከራከሪያ ነጥቦች እና ማስረጃዎች እንዲሁም በማመልከቻ 

ቁጥር LTM/6734/11 በአመልካች ስም የተከፈተውን የንግድ ምልክት መዝገብ በመመርመር የንግድ ምልክት 

ምዝገባና ጥበቃ ዳይሬክቶሬት በአመልካች ጥያቄ ላይ የሰጠው ውሳኔ አግባብ ነው ወይስ አይደለም? የሚለውን 

ጭብጥ በመመስረት መዝገቡን በሚከተለው መልኩ መርምሮታል፡፡

አመልካች በማመልከቻ ቁጥር LTM/6734/11 ለእንስሳት እርባታ(ዶሮ እርባታ) ዝግጅት የሚከተለው የምስል እና 

የቃል ንግድ ምልክት በአለም አቀፍ ምድብ 31 እንዲመዘገብለት በቀን 8/2/2011 ዓ.ም 

ጥያቄ ያቀረበ መሆኑን፣የንግድ ምልክት ፍለጋና ምርመራ ቡድን በቀን 

ጥቅምት 28/2011 በቁጥር ንም6115-293/11 ለአመልካች በተፃፈ ደብዳቤ “…

የንግድ ምልክቱ የምርቱን ዓይነት ገላጭ (የአውራ ዶሮ ጭንቅላት፣CHICKEN) እንዲሁም የአገር ስም (ETHIO) 

ይዞ ስላገኘነው በንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/1998 አንቀጽ 6 ንዑስ አንቀጽ 1(ሠ) እና አንቀጽ 

6 ንዑስ አንቀጽ 1((ቀ) መሰረት የማይመዘገብ መሆኑን ይደነግጋል፡፡ … በመሆኑም በንግድ ምልክት ምዝገባና 

ጥበቃ ደንብ አንቀጽ 18 መሰረት ይህ ደብዳቤ በደረሰዎት በ90 ቀን ውስጥ አስፈላጊውን ማሻሻያ እንድታደርጉ…

”የሚል ማሳሰቢያ የሚሰጥ መሆኑን ከመዝገቡ መረዳት ተችሏል፡፡አመልካች ለተጠየቀው የንግድ ምልክት 

ማስተካከያ ጥያቄ ታህሳስ 23/2011 በሰጠው ምላሽ ውስጥ፡-   
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1. አመልካች የንግድ ምልክቱን ለረዥም ጊዜና ለበርካታ ደንበኞቹ በጥቅም ላይ በማዋሉ በሚገባ የታወቀ 
ስለመሆኑ

2. አመልካች ድርጅታቸውንና ምርቶቻቸውን የሚጠቀምበትን የንግድ ምልክት በማስተዋወቅ የንግድ 

ምልክቱ በኢትዮጵያ ውስጥ በሚገባ የታወቀ ስለማድረጋቸው በዚህም ምክንያት ሊመዘገብ የሚገባው 

ንግድ ምልክት መሆኑን እና 

3. በምልክቱ ላይ ያለውን ethio የሚለውን ቃል በተመለከተ ግን የብቸኝነት መብት ያለመጠየቅ(disclaim-

er) ማድረጋችንን እናሳውቃልን ሲል መከራከሪያውን እንዳቀረበ ከመዝገቡ መረዳት ይቻላል፡፡ለስራ 

ክፍሉ ከሰጠው መልስ ጋርም ሁለት ደብዳቤዎች (ከአንዳንሳ ኃላ/የተ/የግ/ማኅበር እና ከመቀሌ ፋርምስ 

ኃላ/የተ/የግ/ማኅበር የዶሮ ጫጩቶች ርክክብን በተመለከተ የተፃፉለት ደብዳቤዎች ናቸው) እና 12 የድረ 

ገጽ ማስረጃ ርዕሶች ዝርዝር አያይዞ አቅርቧል፡፡ 

በመጨረሻም የስራ ክፍሉ በቀን ጥር 7/2011 በቁጥር አንም/ተያ015/01/11 በሰጠው ውሳኔ የአመልካችን የምዝገባ 

ጥያቄ ውድቅ አድርጎታል፡፡ምክንያቱንም ሲገልፅ “ማመልከቻው ተቀባይነት ያላገኘበት ምክንያት ለማሻሻያ 

የቀረበው የንግድ ምልክት አግባብ ካለው አካል ፈቃድ ባለመስጠቱ ማሻሻያው ተቀባይነት አላገኘም” የሚል ነው፡

አመልካች በይግባኝ አቤቱታው ውስጥ ያነሳቸውን መከራከሪያዎች  ለመደገፍ ያቀረበውን ማስረጃ መመዘን 

እንደተጠበቀ ሆኖ የሚከተሉትን ሶስት ዋና መከራከሪያ ነጥቦች አንስቷል፡፡እነዚህም

1. አመልካች የንግድ ምልክቱን ለረዥም ጊዜና ለበርካታ ደንበኞቹ በጥቅም ላይ በማዋሉ በሚገባ የታወቀ 

ስለመሆኑ

2. አመልካች ድርጅታቸውንና ምርቶቻቸውን የሚጠቀምበትን የንግድ ምልክት በማስተዋወቅ የንግድ 

ምልክቱ በኢትዮጵያ ውስጥ በሚገባ የታወቀ ስለማድረጋቸው እንዲሁም 

3. በምልክቱ ላይ ያለውን ethio የሚለውን በተመለከተ በሚል በዝርዝር የቀረበ መከራከሪያ ነው፡፡

የንግድ ምልክት ምዝገባ ጥያቄ ውድቅ ሲደረግ ውድቅ ለመደረጉ የሚቀርቡት ምክንያቶች በዝርዝር ሊገለፁ 

የሚገባ መሆኑ ይታወቃል፡፡

አሁን በተያዘው መዝገብ ውስጥ ቀደም ሲል እንደተጠቀሰው የአመልካችን የምዝገባ ጥያቄ አስመልክቶ የስራ 

ክፍሉ በሰጠው የማሻሻያ ትዕዛዝ   የንግድ ምልክቱ የምርቱን ዓይነት እንደሚገልፅ እና የአገር ስም እንዳካተተ 

አሳውቋል፡፡

ከፍ ብሎ እንደተገለፀው አመልካች ለምዝገባ ያቀረበው የንግድ ምልክት የሚከተለው ሲሆን 

 ይህ ንግድ ምልክት በአለም አቀፍ ምድብ 31 እንዲመዘገብ የተጠየቀ ነው፡፡

በግልፅ እንደሚታየው ንግድ ምልክቱ ከአንገት በላይ የሚታይ የዶሮ ምስል፣ethio እና chicken የሚሉ ቃላትን 



የአእምሯዊ ንብረት ትሪቡናል
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ይዟል፡፡ከዚህ ባሻገር ምልክቱ እንዲመዘገብ የተጠየቀው በእንስሳት እርባታ፣በዶሮ እርባታ እና በመኖ ዝግጅት 

ላይ ለመሰማራት ነው፡፡በንግድ ምልክቱ ውስጥ የሚታየው የዶሮ ምስል እና chicken የሚለው ቃል ከላይ 

ለተገለፁት እቃዎችና አገልግሎቶች(የእንስሳት እርባታ፣የዶሮ እርባታ እና የመኖ ዝግጅት) በቀጥታ ገላጭ ነው፡፡

አመልካች በቃል ክርክሩ ሲያብራራ የአመልካች ድርጅት በምልክቱ አማካይነት ለደንበኞች የሚሰጠው ምርትና 

አገልግሎት በስፋት ከመታወቁ የተነሳ ንግድ ምልክቱ ሁለተኛ ደረጃ ትርጉም   (the mark developed second-

ary meaning) አዳብሯል፤በመሆኑም በንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/1998 አንቀጽ 6(2) 

መሰረት ሊመዘገብ ይገባል ቢልም አመልካች ለስራ ክፍሉ ካቀረበው የማሻሻያ መልስ ጋር ያያያዛቸው ማስረጃዎች 

መከራከሪያውን በበቂ መጠን የሚደግፉ አይደሉም፡፡በእርግጥ አመልካች የይግባኝ አቤቱታውን ለትሪቡናሉ 

ሲያቀርብ በርካታ ማስረጃዎችን አያይዞ ቢያቀርብም እነዚህ ማስረጃዎች ቀደም ሲል ለስራ ክፍሉ ያልቀረቡ እና 

ምርመራ ተደርጎባቸው ውሳኔ ያልተሰጠባቸው በመሆኑ ከይግባኝ ዋነኛ መርህ አንፃር ትሪቡናሉ በስራ ክፍሉ 

ያልታዩ ማስረጃዎች ላይ ምዘና አላደረገም፡፡ምንም እንኳን ለክርክር ጠቃሚ የሆኑ አዳዲስ ማስረጃዎችን በተገኙ 

ጊዜ ማቅረብ በስነ ስርዓት ህጉ የሚፈቀድ ቢሆንም አመልካች አሁን ለትሪቡናሉ ካቀረበው አዲስ ማስረጃዎች 

ብዛት አንፃር በስር የስራ ክፍል ደረጃ ቀርበው ያልተመዘኑ እና ውሳኔ ያልተሰጠባቸውን ማስረጃዎች በይግባኝ 

አቤቱታ ውስጥ አካቶ ማቅረብ የይግባኝ መርህን የተከተለ አይደለም፡፡ 

 

ውሳኔ

ተቋሙ፤ኮሚቴው ካቀረበው የውሳኔ ሀሳብ፣ከሕግና መመሪያ ጋር በማገናዘብ የሚከተለውን ውሳኔ ሰጥቷል፡፡

አመልካች በማመልከቻ ቁጥር LTM/6734/11፣በአለም አቀፍ ምድብ 31 እንዲመዘገብ ያቀረበው የሚከተለው

የንግድ ምልክት በተለይም ለተጠየቀበት ለእንስሳት እርባታ፣ለዶሮ እርባታ እና 

መኖ ዝግጅት በቀጥታ ገላጭ በመሆኑ ሊመዘገብ አይገባም፡፡በዚህ ረገድ 

የንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ ዳይሬክቶሬት የሰጠው ውሳኔ የሚነቀፍ 

ባለመሆኑ የክፍሉ ውሳኔ እንዲፀና ተወስኗል፡፡

የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር ስምና የማይነበብ ፊርማ  

ኤርምያስ የማነብርሃን ኃይለማርያም           የማይነበብ ፊርማ _________________

ለአእምሯዊ ንብረትና ለፈጠራ ባህል ዋጋ የሚሰጥ ህብረተሰብ 
እንዲፈጠር ያልተቆጠበ ጥረትና ርብርብ እናደርጋለን
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የመዝገብ ቁጥርኢ.አ.ን.ትሪቡ.00170/2011

በካብናት ትሬዲንግ ኃ.የተ.የግ.ኩባንያ ለቀረበ አቤቱታ ፣ በኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት 

በአዕምሯዊ ንብረት ትሪቢዩናል  የቀረበ የውሣኔ ሃሣብ፣

የስብሰባው ቦታ፣ በኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት

የማይነበብ የትሪቡናል አባላት ስም ዝርዝር 

1. ……………………          

2. ……………………          

3. ……………………

4. ……………………

5. ……………………

6. ……………………

       አመልካች፡ ካብናት ትሬዲንግ ኃ.የተ.የግ.ኩባንያ

አቤቱታው  በአጭሩ

አመልካች ሰኔ 3 ቀን 2011 ዓ.ም. ለጽ/ቤቱ ባቀረቡት አቤቱታ የድርጅታቸንን የንግድ ምልክት ህጋዊ ለማድረግ 

ስንሞክር ችግሮች ገጥሞናል፡፡ይኸውም በተከታታይ ሦስት አመታት ገበያው ላይ የቆየን መሆናችን፤ 

“ፍቅርሻይ”በሚል የንግድ ምልክት ከደንበኞቻችን ጋር ያለንን የገቢያ ትስስር ፣ለህትመት እና ተያያዥ ጉዳዮች 

ያወጣናቸው ወጭዎች ለኪሳራ ከመዳረጋችንም ባሻገር ብዙ የስነልቦና ጫና ይደርስብናል፤ የጠየቅነው የንግድ 

ምልክት ምዝገባ “ፍቅርሻይ”በሚል ስም ሻይ አቀነባብሮ አሽጎ መሸጥ በሚል የተወሰነ(የተገደበ) ዘርፍ ላይ 

የሚውል የንግድ ምልክት ነው፡፡ 

ከምግብ ጋር የሚገናኙ ምርቶች በሙሉ በምድብ 30 ውስጥ የሚካተቱ ሲሆን፤ለኛ ምዝገባ ክልከላ ምክንያት 

የሆነውና አስቀድሞ የተመዘገበው የንግድ ምልክት በሻይ ማቀነባበር ዘርፍ ሳይሆን ቺብስ አሽጎ በመሸጥ “Fikir” 

በሚል ስያሜ የተመዘገበ የንግድ ምልክት ነው፡፡  

እነዚህን እና ተመሳሳይ ችግሮችን ተመልክታችሁ በልዩ አስተያየት መልካም የሆነ ትብብር እና ለቀጣይ ልንሰራ 

ያሰብናቸው ላይ በሙሉ አቅማችን እንድንገባ “ፍቅርሻይ” የሚለው የንግድ ምልክት ምዝገባ እንዲፈቀድልን 

ስንጠይቅ ለማስረጃ ይሆን ዘንድ ስንጠቀምበት የነበረውን የንግድ ምልክታችንን በተጨማሪም የንግድ ፈቃድ 

ያወጣን መሆናችንን አያይዘን አቅርበና ሲል በአቤቱታው ጠይቋዋል፡፡ 

ትሪቡናሉ ጉዳዩን በጥልቀት ከመረመረ በኋላ፡

አመልካች እንዲመዘገብላቸው የጠየቁት “ፍቅርሻይ”የንግድ ምልክት ቀደም ሲል በጽ/ቤቱ በማመልከቻ ቁጥር 



የአእምሯዊ ንብረት ትሪቡናል
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LTM/6219/2010 ከተመዘገበው “FIKIR” ከሚለው የንግድ ምልክት ጋር  አዋጅ ቁጥር 501/98 አንቀጽ 7(1) 

መሰረት ሸማቹን ሊያሳስት በሚችል ደረጃ ተመሳሳይ ነው ወይስ አይደለም? የሚለውን በጭብጥነት ይዞ መዝገቡን 

መርምሯል፡፡

ትሪቢዩናሉ የአመልካቹነን እና ለአመልካች ምዝገባ ክልከላ ምክንያት የሆነውን መዝገብ አስቀርቦ ሲመረምር 

ለአመልካች ምዝገባ ክልከላ የሆነው መዝገብ ቁጥር LTM/6219/2010 አመልካች እንዳለው  “Fikir የንግድ ምልክት 

አለም አቀፍ ምድብ 30 የታሸገ ቺብስ ማምረት” ሳይሆን “FIKIR” የንግድ ምልክት አለም አቀፍ ምድብ 30 ከረሜላ 

ማምረት” ነው በተመሳሳይ ሁኔታ አመልካች ምዝገባ የጠየኩት “በአለም አቀፍ ምድብ  ሻይ አቀነባብሮ አሽጎ መሸጥ 

በሚል የተወሰነ(የተገደበ) ዘርፍ” ቢሉም መዝገባቸው ስንመረምር ግን “ በአለም አቀፍ ምድብ 30 የተዘጋጀ ቡና 

፣ቡናን የሚተኩ እና ሻይ መፈብረክ” ሆኖ ትሪቡናሉ አግኝቶታል፡፡ይህ በእንዲ እንዳለ   የአመልካችን “ፍቅርሻይ” 

በአለም አቀፍ ምድብ 30 የተዘጋጀ ቡና ፣ቡናን የሚተኩ እና ሻይ መፈብረክ የንግድ ምልክት እና ለአመልካች 

ምዝገባ ክልከላ ምክንያት የሆነውን በማመልከቻ ቁጥር LTM/6219/2010  አለም አቀፍ ምድብ 30 ለከረሜላ 

ምርት ከተመዘገው  ጋር በማነጻጸር ባደረገው ምርመራ የስራ ሂደቱ ሁለቱ ንግድ ምልክቶች ተመሳሳይነት አላቸው 

ለማለት መሰረት ያደረገው የንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/98 አንቀጽ 7(1)ድንጋጌን ነው ፡

፡ይህም አንቀጽ በሶስተኛ ወገኖች መብት ምክንያት በመመሳሰላቸው መመዝገብ ስለማይችሉ የንግድ ምልክቶች 

ያትታል ፤ትሪቡናሉ አቤቱታ የቀረበበት “ፍቅርሻይ”የንግድ ምልክትና   ከዚህ ቀደም የተመዘገበው “FIKIR” 

የንግድ ምልክት የምርት ዓይነት ጋር የሚመሳሰሉ አይደሉም ፤እንሁም ሁለቱም የንግድ ምልክቶች የተጻፉበት ሆሄ 

አንደኛው በአማርኛ ቋንቋ ሲሆን ሌላኛው በእንግለዘኛ ነው ስለዚህ በእይታም የሚለያ ሲሆን  የሚያመሳስላቸው 

ነገር ሲነበቡ በድምፅ  መመሳሰላቸውና በተመሳሳይ አለም አቀፍ ምድብ 30 ስር መካተታቸው እንደሆነ ተረድቷል፡

ትሪቢዩናሉ ከዚሁ በመነሳት አለም አቀፍ ምደባ (NICE CLASSFICATION) መሰረታዊ አላማ ለአስተዳደሪያዊ 

ተግባር እንደተዘጋጀ  የአለም አምሯዊ ንብረት ድርጅት ያዘጋጀው (WIPO IP HANDBOOK 2004)ጽሁፍ 

ይዘረዝራል፡፡ሥለሆነም ይህንኑ በሚያጠናክር መልኩ ለአብነት ያህል ብንመለከት የተለያዩ እቃዎችን (Goods) 

በአንድ ምድብ (Class) ተጠቃለውና ተቀምጠው እናገኛለን፡፡ ለምሳሌ በምድብ 09 ኮምፒዩተር፤የአይን 

መነጽር፤እሳት ማጥፊያና ስልክ ፡፡ በተቃራኒው ደግሞ አንድን እቃ በተለያዩ ምድቦች ውስጥ ሊገኝ ይችላል፡፡ 

ለምሳሌ ማጣበቂያ(Adhesive) በምድብ 1፣3፣5 እና16 ውስጥ እናገኛለን፡፡ ከዚህ መረዳት የሚቻለው አለም አቀፍ 

ምደባ ዋነኛ ጥቅሙ  አስተዳደሪያዊ እንጂ ተመሳሳይነትን ለመለየት ብቸኛ መለያ አለመሆኑን ነው፡፡ይህም ሲባል 

ተመሳሳይ የሆኑ ንግድ ምልክቶችን ለመለያነት አያገለግልም ማለት ሳይሆን ብቸኛ(exclusive)መለያ አይደለም 

ለማለት ነው፡፡

ስለዚህ የንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/98 ተመሳሳይነትን የመለየት መሰረታዊ አላማ 

በተመሳሳይ ምርቶቶችና አገልግሎቶች መካከል መሳከርን ለማስወገድና የአምራቹን እና አገልግሎት ሰጪውን 

መልካም ስም እና ዝና ለመጠበቅ በመሆኑ  ከአዋጁ ኃሳብ ጋር የሚሄድ በአለም አዕምሯዊ ንብረት ድርጅት 

የተዘጋጀው (WIPO IP HANDBOOK 2004) አስገዳጅ ህግ ባይሆንም ተመሳሳይነትን ለመለየት የተዘረዘሩ 

የመለያ አመላካቾችን መጠቀም ጠቃሚ ነው፡፡
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የምርቱ ወይም የአገልግሎቱ አይነት ተመሳሳይ ነው ወይስ አይደለም?  

አመላካቾችን(indicators)መጠቀም ተመሳሳይነትን ተጨባጭ(objective) በሆነ መልኩ ለመለየት ያስችላል፡

፡አቤቱታ የቀረበበት ጉዳይ ምንም እንኳን ከዚህ ቀደም ከተመዘገበው ጋር በተመሳሳይ ምድብ(Class)30 

ቢካተትም፡- 

1ኛ አቤቱታ የቀረበበት የንግድ ምልክት “ፍቅርሻይ” በአለም አቀፍ ምድብ 30 የተዘጋጀ ቡና ፣ቡናን የሚተኩ እና 

ሻይ መፈብረክ ሲሆን ይመሳሰላል የተባለ “FIKIR” የንግድ ምልክት አለም አቀፍ ምድብ 30 ከረሜላ ማምረት” 

የሚያገለግል ነው ፡፡

2ኛ የፅ/ቤቱ የምዝገባ ተሞክሮ እንደሚያሳየው ከዚህ ጉዳይ ጋር ተመሳሳይነት ያላውን ጉዳይ ብናይ ለማሳያ ያህል 

‘’MIADI’’  የሚል የንግድ ምልክት ለውበት መጠበቂያ በአለም አቀፍ ምድብ 03 የተመዘገበ ሲሆን ከዚሁ ንግድ 

ምልክት ጋር የሚመሳሰለው ‘’MAID ‘’ የንግድ ምልክት አለም አቀፍ ምድብ 03 ለቤት ጽዳት እቃዎች  ምርት 

ምንም እንኳን አለም አቀፍ ምድባቸው ተመሳሳይ ቢሆንም ንግድ ምልክቱን የሚጠቀሙበት የምርት አይነት 

የተለያዩ በመሆናቸው ተመሳሳይነት ያላቸው ንግድ ምልክቶች የሚወክሉት የምርት ዓይነት  በመለያየቱ ሁለቱም 

ንግድ ምልክቶች እንዲመዘገቡ ተደርጓል፡፡ 

በሌላ በኩል ለአመልካች ምዝገባ ክልከላ ምክንያት የሆነውን መዝገብ ቁጥር LTM/6219/2010 ስንመለከት 

መዝገቡ አሁን ባለበት ወቅታዊ ሁኔታ በክፍሉ ውድቅ የተደረገ መሆኑን መገንዘብ የተቻለ ሲሆን ከዚህ ባለፈ ግን 

ከላይ በተዘረዘሩት ምክንያቶች አቤቱታ የቀረበበት ንግድ ምልክት ቢመዘገብ ከዚህ ቀደም ከተመዘገበው የንግድ 

ምልክት ጋር መሳከርን የማይፈጥር እና የቀድሞ አስመዝጋቢን መብትና ጥቅም የማይነካ መሆኑን ትሪቡናሉ 

ተገንዝቧል፡፡ 

ውሳኔ

ተቋሙ፤ኮሚቴው ካቀረበው የውሳኔ ሀሳብ፣ከሕግና መመሪያ ጋር በማገናዘብ የሚከተለውን ውሳኔ ሰጥቷል፡፡

አመልካች እንዲመዘገብላቸው የጠየቁት የንግድ ምልክት ቀድሞ በጽ/ቤቱ በማመልከቻ ቁጥር LTM/6219/2010 

ከተመዘገበው የንግድ ምልክት ጋር ተመሳሳይነት ያላቸውና በአለም አቀፍ ምድብ 30 ስር ቢሆኑም ሁለቱም የንግድ 

ምልክቶች የንግድ ምልክቱን የሚጠቀሙበት የምርት ዘርፍ የተለያዩ በመሆናቸው የንግድ ምልክቱ የምዝገባው 

ሂደት እንዲቀጥል ተወስኗል፡፡

የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር ስምና የማይነበብ ፊርማ  

ኤርምያስ የማነብርሃን ኃይለማርያም                          የማይነበብ ፊርማ _________________
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በ Lenovo (Beijing)Limited እና ትሳም ጄነራል ትሬዲንግኃ.የተ.የግ.ማህበር መካከል ስላለው 

የንግድ ምልክት ይሰረዝልኝ ክርክር የቀረበውን አቤቱታ አስመልክቶ በኢትዮጵያ አዕምሯዊ 

ንብረት ጽ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ኮሚቴ የተሰጠ የውሣኔ ሃሣብ፣

የማይነበብ የኮሚቴው አባላት ስም ዝርዝር 

1. ……………………….

2. ……………………….

3. ……………………….

4. ……………………….

    አመልካች፡- Lenovo(Beijing)Limited  

   ተጠሪ፡- ትሳም ጄነራል ትሬዲንግ ኃላ/የተ/የግ/ማኅበር 

የቀረበው አቤቱታ በአጭሩ፡-

አመልካች ለኢትዮጲያ አእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት የካቲት 24 ቀን 2009 ዓ.ም ባቀረቡት ማመልከቻ በተጠሪ ስም 

በሰርተፍኬት ቁጥር 5067 የሚል የንግድ ምልክት በአለም አቀፍ ምድብ 9 በሀገር 

ውስጥ ንግድ ምልክት የተመዘገበው ሊሰረዝ  ይገባል ብለው

ዋና ዋና መከራከሪያ ነጥቦች እንደሚከተለው አቅርበዋል፡፡

ተጠሪ ያስመዘገበው የንግድ ምልክት የአመልካችን የንግድ ምልክት ከመሆኑም ባሻገር ይህን ያስመዘገበውን 

 የሚል የንግድ ምልክትን ከሶስት ተከታታይ አመታት በላይ ጥቅም ላይ  አላዋለውም 

በሚል ሊሰረዝ ይገባል ለዚህም ገበያ ላይ መዋል አለመዋሉን የዳሰሳ ጥናት በአዲስ አበባ ውስጥ የተለያዩ ቦታዎች 

የተጠሪን መሸጫ ሱቅ  ጨምሮ ባደረግነው ጥናት አንድም ምርት ማግኘት አልቻልንም፣ተጠሪ ሱቅ የተገኘው አንድ 

ፍሬ የድርጅቱ ብሮሸር Lenovo የሚለውን የንግድ ምልክት የያዘ የአንድ ካሜራ ፎቶ ከማካተቱ ውጭ ይህ የንግድ 

ምልክት ግልጋሎት ላይ እየዋለ መሆኑን የሚሳይ ማስረጃ በዚህ ብሮሸር ላይ አይገኝም በተጨማሪም የተጠሪ ድህረ ገፅ 

www.tesamtrading.com የንግድ ምልክቱን የሚያሳይ መረጃ የለውም፣ድርጅቱ ማምረቻ ፋብሪካ ወይም ድርጅትም 

በኢትዮጵያ ውስጥ የለውም የሚሉ ናቸው፡፡

ተጠሪ ለአመልካች አቤቱታ መልስ እንዲያቀርቡ የተፃፈላቸው ቢሆንም የካቲት 26 ቀን 2010ዓ.ም በፃጻፉት ደብዳቤ 

የተሰጣቸው የ60 ቀናት ግዜ በተቀመጠው የግዜ ገደብ ውስጥ ተያያዥ ማስረጃዎችን አሰባስቦ መልስ ለመስጠት 

መቸገራቸውን በመግለፅ ጊዜው እንዲራዘምላቸው ጠይቀው ለ30 ተጨማሪ ቀናት ተራዝሞላቸው በ01/08/10ዓ.ም 
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ለአመልካች አቤቱታ የሚከተለውን መልስ ሰጥተዋል፡፡ 

1ኛ.አመልካች ከጥቅምት 2009 ዓ.ም ጀምሮ የዳሰሳ ጥናት አደረኩ ብለው ይህንኑ ብቻ መነሻ በማድረግ ለሶስት 

ተከታታይ አመታት ጥቅም ላይ አልዋለም ብለው የደረሱበትን ድምዳሜ ለመቀበል አስቸጋሪ እንደሚሆን ግልፅ ነው፡፡ 

ስለሆነም ድርጅታችን ከዚህ በፊት በሚሸጣቸው የሰኩሪቲ ካሜራ ላይ በሚል ተለጥፎ 

የሚሸጥ በመሆኑ በንግድ ምልክት ምዝገባ ደንብ ቁጥር 273/2005 አንቀጽ 2(6) መሰረት እየሰራ መሆኑ ማሳያ ነው፡፡

2ኛ. በ2007 ዓ.ም እና 2008 ዓ.ም ባሳተምነው የቀን መቁጠሪያ ላይ የንግድ ምልክቱ የሚታይ ከመሆኑም በተጨማሪ 

የሴኩሪቲ ካሜራ የገጠምንላቸው ድርጅቶችና ግለሰቦች እቤት ድረስ በመሄድ ማየት የሚቻል ነው፡፡

3ኛ.ምርቶቹን በየጊዜው ማሻሻያ ማድረግ በማስፈለጉ አሜሪካ ለሚገኘው የአፍሪካ ሳይንስ አካዳሚ ምርቶቹ 

የሚታይባቸውን ችግሮች ለመፍታት ምርምር በማስፈለጉ ከ2009 ዓ.ም ጀምሮ ለገበያ እንዳናቀርብ የወሰነን በመሆኑ 

ገበያ ላይ ያልነበርን ቢሆንም አካዳሚው የሚያደርግልንን ማሻሻያዎችን በመጠቀም ወደ ምርት እንደምንገባ እንገልጻለን 

ብለው የሰነድ ማስረጃዎችን በማያያዝ አቅርበዋል፡፡

አመልካች እና ተጠሪ ከላይ ያቀረቧዋቸውን መከራከሪያ ነጥቦች በቃል ክርክር ወቅትም አጠናክረው ያቀረቧቸው 

ሲሆን ይግባኝ ሰሚ ኮሚቴውም የተጠሪ ንግድ ምልክት ሊሰረዝ  ይገባል? ወይስ አይገባም? የሚለውን በጭብጥነት 

በመያዝ አቤቱታውን መርምሯል፡፡

አመልካች የተጠሪ ንግድ ምልክት ለሶስት ተከታታይ አመታት እንዲያውም ከተመዘገበ ጀምሮ ጥቅም ላይ አልዋለም 

ሲሉ ይህንንም የሚያረጋግጥ ገበያ ላይ ጥናት አድርገው ማረጋገጣቸውን በተጨማሪም የተጠሪ ድህረ ገፅ www.tesa-

mtrading.com ላይ የተጠሪን ንግድ ምልክት አለማግኘታቸውን፣ ከተጠሪ ሱቅ ያገኙት አንድ ፍሬ የድርጅቱ ብሮሸር 

 የሚለውን የንግድ ምልክት የያዘ የአንድ ካሜራ ፎቶ ከማካተቱ ውጭ ይህ የንግድ 

ምልክት ግልጋሎት ላይ እየዋለ መሆኑነን የሚሳይ ማስረጃ በዚህ ብሮሸር ላይ አይገኝም ብለው በፅሁፍም ሆነ በቃል 

ክርክር ወቅት አጥብቀው  የተከራከሩ ሲሆን ተጠሪም በበኩላቸው ምርቶቹን ገበያ ላይ አውያለሁ ከ2009 ዓ.ም ጀምሮ 

ግን ምርቱን ለማሻሻል ብለን አሜሪካ ለሚገኘው የአፍሪካ ሳይንስ አካዳሚ የሚታዩበትን ችግሮች ለመፍታት ምርምር 

እያስደረግ ስለሆነ ለግዜው ነው ገበያ ላይ የሌለነው ብለው ይህንኑ የሚገልጽ ማስረጃ በማያያዝ በፅሁፍም ሆነ በቃል 

ክርክር ወቅት የተከራከሩ ሲሆን  በቃል ክርክር ወቅት ለችሎቱ የሚለውን የንግድ 

ምልክት የያዘ የሴኩሪቲይ ካሜራ ያሳዩ ቢሆንም አመልካችን ይህንኑ ለችሎቱ ያቀረቡትን ካሜራ ላይ የሚታየው 

የንግድ ምልክት በማንኛውም ጊዜ መለጠፍና መላጥ የሚችል በመሆኑ በተጠሪ የቀረበው ማስረጃ አሳማኝ አይደለም 

ብለው ተከራክረዋል፡፡ በሌላ በኩል ግን ተጠሪ  አመልካች እራሳቸው ባነሱት መከራከሪያ የድርጅታችን ብሮሸር ላይ 

 የሚለውን የንግድ ምልክት የያዘ ማግኘታቸውን አምነዋል ብለው ተከራክረዋል ፡፡ 



የአእምሯዊ ንብረት ትሪቡናል
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ኮሚቴውም የአመልካችን እና የተጠሪን ክርክር ከመረመረ በኋላ አመልካች የተጠሪ ንግድ ምልክት ለሶስት ተከታታይ 

አመታት ጥቅም ላይ አልዋለም ለሚለው መከራከሪያቸው ተጠሪ በምርቱ ላይ ማሻሻያ እያደረኩ ነው፣የሴኩሪቲይ 

ካሜራ የገጠምንላቸው ድርጅቶችና ግለሰቦች እቤት ድረስ ወስጄ ላሳይ ይበሉ እንጂ አሳማኝ የሆነ የሽያጭ ደረሰኝ 

አላቀረቡም፣በማስረጃነት የቀረበውም የ2007 ዓ.ም እና 2008 ዓ.ም የቀን መቁጠሪያ ዛሬ ላይ ሆኖ ወደኋላ ሊዘጋጅ 

የሚችል ሰነድ በመሆኑ በማስረጃ ምዘና አግባብ ኮሚቴው ሚዛን የሚደፋ ሆኖ አላገኘውም ስለሆነም ተጠሪ የንግድ 

ምልክታቸውን ጥቅም ላይ ማዋላቸውን በበቂና በተገቢው ሁኔታ ማስረዳት አልቻሉም በሚለው ኃሳብ ተስማምቷል፡፡

አንድ ጥበቃ ያገኘ የንግድ ምልክት ለሶስት ተከታታይ አመታት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ በቂ ምክንያት ጥቅም ላይ ካልዋለ 

እንደሚሰረዝ የንግድ ምልክት ምዝገባ እና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/1998 ዓ.ም አንቀጽ 35(2) በመደንገጉ የተጠሪ 

የንግድ ምልክትም ከሶሰት ተከታታይ አመታት በላይ ጥቅም ላይ ባለመዋሉ ሊሰረዝ ይገባል ሲል ትሪቡናሉ በአብላጫ 

ድምፅ የውሳኔ ሃሳብ ያቀርባል፡፡

ውሳኔ

ተቋሙ፤ኮሚቴው ካቀረበው የውሳኔ ሀሳብ፣ከሕግና መመሪያ ጋር በማገናዘብ የሚከተለውን ውሳኔ ሰጥቷል፡፡

ምንም እንኳን በአብላጫ ድምፅ ከፍ ብሎ የተጠቀሰው የዉሳኔ ሃሳብ የቀረበ ቢሆንም “የተጠሪ ንግድ ምልክት  ይሰረዝ 

በሚለው ሀሳብ ብስማማም ስረዛው በከፊል መሆን አለበት ስል  የሚከተሉትን የልዩነት ምክንያቶች አስቀምጫለሁ፡፡

1ኛ.አመልካች ከተጠሪ ድርጅት አገኘሁት ያሉት አንድ ፍሬ የድርጅቱ ብሮሸር  

የሚለውን የንግድ ምልክት የያዘ የአንድ ካሜራ ፎቶ ማግኘታቸውን በፅሁፍ ሆነ በቃል ክርክራቸው አምነው የተከራከሩ 

በመሆኑ፤

2ኛ.ተጠሪ በቃል ክርክር ወቅት ለችሎቱ  የሚለውን የንግድ ምልክት የያዘ የሴኩሪቲ 

ካሜራ አቅርበው ያሳዩ ሲሆን በተጨማሪም አስፈላጊ ከሆነ የሴኩሪቲ ካሜራ የገጠምንላቸው ድርጅቶችና ግለሰቦች 

እቤት ድረስ ኮሚቴውን በመውሰድ ማሳየት እንደሚችሉ ፍቃዳቸውን የገለፁ በመሆኑ፤

3ኛ.የተጠሪ የንግድ ምልክት ከተመዘገበበት አለም አቀፍ ምድብ ዝርዝር ውስጥ ሴኩሪቲ ካሜራን ባለበት በማስቀረት 

የቀረው የንግድ ምልክቱ ዝርዝር በሙሉ እንዲሰረዝ አመልካች በአማራጭ ዳኝነት የጠየቁ በመሆኑ፤

የተጠሪ የንግድ ምልክት ስረዛ ሴኩሪቲ ካሜራን በማስቀረት በከፊል ሊሰረዝ ይገባል” በሚል  የቀረበው የልዩነት ሃሳብ 
እንዲፀና ተወስኗል፡፡

የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር ስምና የማይነበብ ፊርማ  

ኤርምያስ የማነብርሃን ኃይለማርያም                            የማይነበብ ፊርማ _________________
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የመዝገብ ቁጥር ኢ.አ.ን.ይ.ሰ.00110/2011

በአመልካች ሐበሻ ቢራ ፋብሪካ አ.ማ እና በተጠሪ ቬሎሲቲ ዴይሪ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር 
መካከል የተነሳውን የንግድ ምልክት ስረዛ ክርክርን አስመልክቶ በኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ጽ/
ቤት ይግባኝ ሰሚ የተሰጠ የውሣኔ ሃሣብ፣
የማይነበብ የይግባኝ ሰሚው አባላት ስም ዝርዝር 

1. ……………………….

2. ……………………….

3. ……………………….

     አመልካች፡-ሐበሻ ቢራ ፋብሪካ አ.ማ እና በተጠሪ 

    ወኪል፡- መልካም ሸዋአፈራ

    ተጠሪ፡- ቬሎሲቲ ዴይሪ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር

የቀረበው አቤቱታ በአጭሩ፡-

አመልካች በቀን ጥቅምት 02 ቀን 2011 ዓ.ም ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት ባቀረበው ማመልከቻ ከዚህ 

በፊት  በቀን 7/9/2004 ዓ.ም በማመልከቻ ቁጥር 4848 በዐለም አቀፍ ምድብ 32 በቀረበ ጥያቄ ደስታ የተባለ 

ንግድ ምልክት በተጠሪ ስም የተመዘገበ መሆኑን በመጥቀስ ይህ ንግድ ምልክት ሶስትና ከዚያ በላይ ለሆኑ ዓመታት 

ጥቅም ላይ አልዋለም በሚል በንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/1998 አንቀጽ 34 እና ይህን አዋጅ 

ለማስፈፀም በወጣ ደንብ ቁጥር 273/2005 አንቀጽ 43 መሰረት የንግድ ምልክቱ እንዲሰረዝ ጥያቄ አቅርቧል፡፡

ምክንያቱንም በሚከተለው መልኩ አብራርቷል፡፡

1. ተጠሪ “ደስታ” የሚል የንግድ ምልከት በምድብ 32 ስር አስመዝግበው እንዲጠቀሙበት ፈቃድ 

የተሰጣቸው ስለመሆኑ በጽ/ቤቱ ባደረግነው የፍለጋ ውጤት አመልካች ለማወቅ ችሏል፡፡በዚህም 

ተጠሪ ይህንን የንግድ ምልክት በምድብ 32 እንዲጠቀሙበት ከኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ጽ/

ቤት በማመልከቻ ቁጥር /6037/14 በቀን 07/05/2014 ባስገቡት ማመልከቻ መሰረት መብቱን 

ስለማግኘታቸው ከጽ/ቤቱ የተገኘው የፍለጋ ውጤት ያሳያል፡፡

2. ተጠሪ ይህንኑ የንግድ ምልክት እ.ኤ.አ. ከሜይ 07 ቀን 2014 ዓ.ም ወይም ከሚያዚያ 29 ቀን 2006 

ዓ.ም  ጀምሮ ያስመዘገቡ ቢሆንም ይህንን የማሰረዝ አቤቱታ እስካስገባንበት ጥቅምት 02 ቀን 2011 

ዓ.ም ድረስ ደስታ በሚለው የንግድ ምልክት በምድብ 32 ውስጥ የሚካተት ምንም አይነት ምርት 

ለገበያ አለማዋላቸውን ባደረግነው ማጣራት አረጋግጠናል፡፡ ይህንኑ ጉዳይ በተመለከተ ከምግብነት 

ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ምርቶች በመመዝገብ ወደገበያ እንዲገቡ ፈቃድ ከሚሰጠው የኢትዮጲያ 



የአእምሯዊ ንብረት ትሪቡናል

ውሳኔ የተሰጠባቸው መዝገቦች ታህሳስ 2013 ዓ.ም68

የምግብ፣ መድኃኒት እና ጤና ቁጥጥር እና ክብካቤ ባለስልጣን በተጠሪ ስም የተመዘገበ እና የተሰጠ 

ፈቃድ የለም፡፡ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ(የኢትዮጲያ የምግብ፣ መድኃኒት እና ጤና ቁጥጥር እና 

ክብካቤ ባለስልጣን) በአዋጅ ቁጥር 661/2002 አንቀጽ 6 እና ደንብ ቁጥር 299/2006 አንቀጽ 4 ላይ 

በተሰጠው ስልጣን መሰረት ማንኛውም ምግብ ነክ አምራች ተቋም ከባለስልጣኑ ፈቃድ ሳያገኝ ምርት 

ማምረት እንደማይችል የሚደነግግ በመሆኑ ማንኛውም አይነት በምድብ 32 ውስጥ የሚገኝ ምርት ያለ 

ባለስልጣኑ ፈቃድ ሊመረት አይችልም፡፡

3. ከዚህም በተጨማሪ ኩባንያችን ባደረገው ማጣራት የተጠሪ የንግድ ምዝገባ እና ፈቃድ የተሰረዘ 

ስለመሆኑ ለማወቅ የቻልን ሲሆን ይህም ማለት ተጠሪ የህግ ሰውነታቸውን በማጣታቸው የተነሳ 

ከእንግዲህም በኋላ ያስመዘገቡትን የንግድ ምልክት ሊጠቀሙበት እንደማይችሉ ያረጋግጣል፡፡

በመሆኑም አመልካች ይህንን በተጠሪ የተያዘውን ነገር ግን አገልግሎት ላይ ያልዋለውን እና ከዚህም 

በኋላ አገልግሎት ላይ ሊውል የማይችለውን ደስታ የሚለውን በምድብ 32 የሚገኘውን የንግድ ምልክት 

እንዲሰርዝልን በማለት በአክብሮት እናመለክታለን፡፡ 

አመልካች በጽሑፍ ያቀረበውን መከራከሪያ በግልፅ ችሎት ተገኝቶ በቃል ማብራሪያው ያጠናከረ ሲሆን 
ያቀረበውን የስረዛ ጥያቄ ያስረዱልኛል በሚል ከማመልከቻው ጋር የተለያዩ ማስረጃዎችን አያይዞ አቅርቧል፡፡

ይግባኝ ሰሚው አመልካች ያቀረበውን ጥያቄና መከራከሪያ ነጥቦች መሰረት በማድረግ በተጠሪ ስም በጽ/ቤቱ 

የተመዘገበው DESTA የሚለው ንግድ ምልክት ሊሰረዝ ይገባል ወይስ አይገባም? የሚለውን ጭብጥ በመመስረት 

እና አግባብነት ያላቸውን ህግጋት በማገናዘብ ጉዳዩን በሚከተለው መልኩ መርምሮታል፡፡

በንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/1998 አንቀጽ 35 መሰረት ጉዳዩ የሚመለከተው ማንኛውም 

ሰው አንድ ቀድሞ የተመዘገበ ንግድ ምልክት ጥቅም ላይ አልዋለም በሚል የስረዛ ጥያቄ ማቅረብ የሚችል ሲሆን 

ከጊዜ አንፃር እንደቅድመ ሁኔታ ይህን ጥያቄ ማቅረብ የሚቻለው የስረዛ ጥያቄው ከቀረበበት ቀን በፊት ቢያንስ 

ለሶስት ተከታታይ ዓመታት ንግድ ምልክቱ ጥቅም ላይ ያልዋለ ሲሆን ነው፡፡ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ በንግድ ምልክት 

ምዝገባና ጥበቃ ደንብ ቁጥር 273/2005 አንቀጽ 43(2) መሰረት ጽ/ቤቱ የስረዛ ጥያቄ ሲቀርብለት የአመልካችን 

ማመልከቻ እና ተያያዥ ማስረጃዎች ለንግድ ምልክት ባለቤቱ በመላክ በህጉ በተቀመጠው የጊዜ ገደብ ውስጥ 

መልስ እንዲሰጥ ማድረግ ይኖርበታል፡፡

በዚህ ድንጋጌ መነሻነት ይግባኝ ሰሚው የአመልካችን ማመልከቻና ተያያዥ ማስረጃዎች ጨምሮ የጽ/ቤቱ መጥሪያ 

በአመልካች በኩል ለተጠሪ እንዲደርሰው የላከ ቢሆንም አመልካች በቀን የካቲት 6/2011 ዓ.ም የፍ/ስ/ስ/ህግ ቁጥር 

103ን በመጥቀስ ለጽ/ቤቱ ባቀረበው ማመልከቻ ተጠሪን አፈላልጎ ሊያገኘው አለመቻሉን፤በፍለጋ ሂደት ውስጥም 

የተጠሪ ድርጅትን ህጋዊ ህልውና ለማረጋገጥ ከኢፌዴ.ሪ. ንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የተጠሪን ንግድ ፈቃድ 

አስመልክቶ መረጃ የጠየቀ መሆኑን፤በተደረገው ማጣራትም ተጠሪ በሚኒስቴር መ/ቤቱ ውስጥ የፀና የንግድ 

ምዝገባ የሌለው ስለመሆኑ እንደተገለፀለት ጠቅሶ ከሚኒስቴር መ/ቤቱ የተፃፈለትንና ይህንኑ ማስረጃ የሚያሳየውን 

ደብዳቤ አያይዞ አቅርቧል፡፡በተጨማሪም ለተጠሪ ለማድረስ ወስዶት የነበረውን መጥሪያ መልሷል፡፡



ታህሳስ 2013 ዓ.ምውሳኔ የተሰጠባቸው መዝገቦች69

አመልካች ተጠሪን አጣሁት በማለት መጥሪያውን መመለሱን ተከትሎ ይግባኝ ሰሚው  ከ8/6/2011 ጀምሮ ባለው 

አንድ ወር ጊዜ ውስጥ ተጠሪን ለማፈላለግ የውስጥ የጥሪ ማስታወቂያ እንዲወጣ ያደረገ ሲሆን ከዚህ በተጨማሪ 

ይኸው የጥሪ ማስታወቂያ በጽ/ቤቱ ዌብሳይት ላይ እንዲወጣ ተደርጓል፡፡ይህም ሆኖ ተጠሪ ሊቀርብ አልቻለም፡

፡በመሆኑም ጉዳዩ በሌለበት ታይቷል፡፡

ይግባኝ ሰሚው የተጠሪን መዝገብ በመፈተሽ እንደተገነዘበው ተጠሪ በቀን 6/9/2004 ዓ.ም  ቁጥር 4848/04 

ለጽ/ቤቱ በገባ ማመልከቻ DESTA የሚለው ቃል በዐለም አቀፍ ምድብ 29 እና 32 ለወተትና ለጁስ ምርቶች 

በንግድ ምልክትነት እንዲመዘገብለት ጥያቄ አቅርቦ የነበረ ሲሆን ጥያቄውም በህጉ የተቀመጠውን ሂደት አልፎ 

ምዝገባው ተፈቅዶለታል፡፡         

አንድ የንግድ ምልክት ምዝገባ የሚሠረዝበት ዋነኛ ምክንያት ምልክቱ ጥቅም ላይ ሳይውል ሲቀር ሲሆን በንግድ 

ምልክት ምዝገባ እና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/98 አንቀጽ 35 (2) መሰረት አንድ የንግድ ምልክት ጥቅም ላይ 

አልዋለም የሚባለው የስረዛ ጥያቄው ከቀረበበት ቀን በፊት ቢያንስ ለተከታታይ ሦሰት ዓመታት የተመዘገበው 

የንግድ ምልክቱ ባለቤት ወይም ፈቃድ ተቀባዩ የንግድ ምልክቱን ለተመዘገበባቸው ዕቃዎቸ ወይም አገልግሎቶች 

ያለበቂ ምክንያት በኢትዮጵያ ውስጥ ያልተገለገለባቸው ሆኖ ሲገኝ መሆኑን ይገልፃል፡፡ይህም በሚሆንበት ጊዜ 

ማንኛውም ጉዳዩ የሚመለከተው ሰው የንግድ ምልክቱ ጥቅም ላይ አልዋለም በማለት ምዝገባው እንዲሰረዝ 

ጥያቄ ሊያቀርብ ይችላል፡፡ሆኖም ባለቤቱ የንግድ ምልክቱን ያልተጠቀመው ከአቅም በላይ በሆነ ችግር ምክንያት 

መሆኑን ካስረዳ የንግድ ምልክቱን ለመሰረዝ ምክንያት ሊሆን እንደማይችል በዚሁ አንቀፅ ላይ ተደንግጎ ይገኛል፡

፡በመሆኑም ከአዋጁ አንቀፅ 35 ጠቅላላ ድንጋጌ ተነስተን ስንመለከት አንድ የንግድ ምልክት ከተመዘገበ በኋላ 

በተለይ የስረዛ ጥያቄ ከቀረበበት ቀን በፊት ቢያንስ ለተከታታይ ሶስት ዓመታት ጥቅም ላይ ካልዋለ ሌሎች ሰዎች 

በዚህ የንግድ ምልክት ሊጠቀሙ እንደሚችሉ፤ይህንን ለማድረግ ግን የንግድ ምልክቱ ጥቅም ላይ አለመዋሉን 

በማስረዳት የስረዛ ጥያቄ ማቅረብ እንደሚኖርባቸው መገንዘብ ይቻላል፡፡

በመዝገቡ ወደ ተያዘው ጉዳይ ስንመጣ ተጠሪ የንግድ ምልክቱን እየተጠቀመበት አለመሆኑን ለማስረዳት አመልካች 

ከፌደራል ንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር በቀን የካቲት 5/2011 ዓ.ም በቁጥር 030/26/01393 ‹መረጃ ስለመስጠት› 

በሚል በአድራሻ የተፃፈለትን ደብዳቤ ያቀረበ ሲሆን ይህ ማስረጃም የተጠሪን የንግድ ስራ ፈቃድ ህልውና 

በተመለከተ “በመስሪያ ቤታችን ከሚገኘው የኮምፒውተር ዳታ ቤዝ በተደረገው ማጣራት በ26/03/2004 የዋና 

ምዝገባ ሰርተፍኬት የወጣ ሲሆን ምንም ዓይነት የንግድ ስራ ፈቃድ ያላወጣ መሆኑ እና በንግድ ምዝገባና ፈቃድ 

አዋጅ 980/2008 አንቀጽ 11(e) መሰረት ድርጅቱ የንግድ ስራ ፈቃድ ያላወጣ በመሆኑ ምዝገባቸው ያልፀና እና 

በአዋጁ መሰረት የተሰረዘ መሆኑን እንገልፃልን” ይላል፡፡

በንግድ ምዝገባና ፈቃድ አዋጅ አንቀፅ 6(1) መሰረት ማንኛውም ሰው በንግድ መዝገብ ሳይመዘገብ ማናቸውም 

የንግድ ፍቃድ የሚያስፈልገውን የንግድ ሥራ መሥራት እንደማይችልና የጸና የንግድ ፍቃድ ማለትም የታደሰ 

ወይም ያለቅጣት የሚታደስበት ጊዜ ያላለፈበት የንግድ ስራ ፍቃድ ሊኖር እንደሚገባ ተደንግጓል፡፡ይህ የአገሪቱ 

ህግ እንደተጠበቀ ሆኖ በጥቅል የአእምሯዊ ንብረት በተናጠል ደግሞ የንግድ ምልክት ከህግና ከቴክኒክ ጉዳይነት 



የአእምሯዊ ንብረት ትሪቡናል
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ባሻገር የንግድ ጉዳይም በመሆኑ በተለይ የንግድ ምልክት ምርትና አገልግሎትን ለመለየት እንዲሁም ለማስተዋወቅ 

ጥቅም ላይ የሚውል እንደመሆኑ በቀጥታ ከንግድ ጋር የተያያዘ ነው፤በዚህም መሰረት ከንግድና ኢንዱስትሪ 

ሚኒስቴር የተገኘው ማስረጃ እንደሚያሳየው “በ26/03/2004 የዋና ምዝገባ ሰርተፍኬት” ከማውጣት በስተቀር 

ተጠሪ የፀና የንግድ ስራ ፈቃድ የሌለው በመሆኑ አመልካች ይህን የስረዛ ጥያቄ ካቀረበበት ቀን ማለትም ከጥቅምት 

02 ቀን 2011 ዓ.ም ጀምሮ ወደፊት ሲቆጠር ንግድ ምልክቱ ከሶሰት ዓመት በላይ ጥቅም ላይ አለመዋሉን መገንዘብ 

ይቻላል፡፡በመሆኑም አመልካች ከተሰማራበት ወይም ከሚያመርተው ምርት ምድብ ጋር በተያያዘ በተጠሪ ስም 

በዐለም አቀፍ ምድብ 32 በጽ/ቤቱ ውስጥ የተመዘገበው DESTA የሚለው የንግድ ምልክት ሊሰረዝ እንደሚገባ 

ይግባኝ ሰሚው መግባባት ላይ ደርሷል፡፡

ውሳኔ 

ተቋሙ፤ኮሚቴው ካቀረበው የውሳኔ ሀሳብ፣ከሕግና መመሪያ ጋር በማገናዘብ የሚከተለውን ውሳኔ ሰጥቷል፡፡

በማመልከቻ ቁጥር 4848(በምዝገባ ሰርተፍኬት ቁጥር 6037) በዐለም አቀፍ ምድብ 32 በተጠሪ ስም በጽ/ቤቱ 
ተመዝግቦ የሚገኘው DESTA የሚለው ንግድ ምልክት ከሶስት ዓመት በላይ ጥቅም ላይ ባለመዋሉ እንዲሰረዝ 
ውሳኔ ተሰጥቷል፡፡      

                          

የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር ስምና የማይነበብ ፊርማ  

 ኤርምያስ የማነብርሃን ኃይለማርያም                           የማይነበብ ፊርማ _________________

አእምሯዊ ንብረትን ለልማት መሳሪያነት 
በመጠቀም የኢትዮጵያን ህዳሴ እናረጋግጣለን!



ታህሳስ 2013 ዓ.ምውሳኔ የተሰጠባቸው መዝገቦች71

የመዝገብ ቁጥር ኢ.አ.ን.ይ.ሰ. 00121/2011

በማመልከቻ ቁጥር LTM/0506/06 T-PLUS በሚል በተጠሪ ስም (ማለትም ዥንግሎንግ ዋንግ 

ስም) የተመዘገበው የንግድ ምልክት ሊሰረዝ ይገባል በማለት አመልካች (ኢሎል የሞባይልና 

የኮምፒውተር አክሰሰሪዎች ማምረቻ ኃላ/የተ/የግ/ማ) ባቀረበው ጥያቄ ላይ የተሰጠ የውሣኔ ሃሣብ
የማይነበብ የይግባኝ ሰሚው አባላት ስም ዝርዝር 

1. ……………………….

2. ……………………….

3. ……………………….

                   አመልካች፡- ኢሎል የሞባይልና የኮምፒውተር አክሰሰሪዎች ማምረቻ ኃላ/የተ/የግ/ማ 

       ወኪል፡- አባይ ፈለቀ ሐይሉ እና/ወይም ኤልያስ ፍቅሩ የኋላሸት

       ተጠሪ፡- ዥንግሎንግ ዋንግ (አልቀረቡም)

አቤቱታው በአጭሩ 

በማመልከቻ ቁጥር LTM/0768/06 በተጠሪ ስም ተመዝግቦ የሚገኘው  የሚለው የቃል እና 

የምስል የንግድ ምልክት ላለፉት ሶስት ተከታታይ አመታት ገበያ ውስጥ ያልዋለ በመሆኑ ሊሰረዝ ይገባል በማለት 

አመልካች የስረዛ ጥያቄውን በቀን 26/04/2011 ዓ.ም ያቀረበ ሲሆን ይህንንው በጽሑፍ ማመልከቻው ላይ 

እንዲሁም በቃል ክርክር ወቅት አጠናክሮ አቅርቧል ዋና ዋና መከራከሪያዎቹም፡-

1ኛ/ ተጠሪ የሚለውን የንግድ ምልክት በሰርተፍኬት ቁጥር LTM/0506/06 እና በማመልከቻ 

ቁጥር LTM/0768/06 በአለም አቀፍ ምድብ (class) 09 ስር ለተዘረዘሩ ምርቶች አስመዝግቦ የሚገኝ ሲሆን 

የምዝገባው ባለቤት ንግድ ምልክቱን ከማስመዝገቡ ውጪ ላለፉት ሶስት ተከታታይ ዓመታት እያመረተ ወይም 

በኢትዮጵያ ገበያ ውስጥ እያቀረበ አይደለም፤

2ኛ/ የምዝገባው ባለቤት ላለፉት ሶስት ተከታታይ አመታት የንግድ ምልክቱን በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ 

ባለማዋሉ የተነሳም በርካታ ተመሳሳስለው የሚሰሩ የሞባይልና ተጓዳኝ እቃዎች አክሰሰሪዎች በንግድ ምልክቱ 

ለህብረተሰቡ መሳሳትን እንዲሁም በዝቅተኛ ጥራት ተመሳስለው በተሰሩ ነገር ግን የተመዘገበውን የንግድ ምልክት 

በሚጠቀሙ ምርቶች እንዲታለል እያደረገው የሚገኝ በመሆኑ ተጠሪ የንግድ ምልክቱን አስመዝግቦ ማስቀመጡና 

ጥቅም ላይ አለማዋሉ ከንግድ ምልክት ምዝገባና ፍቃድ አዋጅ ቁ.501/98 አጠቃላይ ዓላማ ጋር የሚፀረር ነው፤
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3ኛ/ አመልካች የሞባይል ስልኮች እና ተጓዳኝ ዕቃዎች በማቅረብ ለረጅም ዓመታት ሲሰራ የቆየ እና በኢትዮጵያ 

ገበያ ውስጥ ከፍተኛ የገበያ ድርሻ ያለው ከመሆኑ የተነሳ የምዝገባው ባለቤት(ተጠሪ) ምርቶቹን በኢትዮጵያ ውስጥ 

ለገበያ አለማቅረቡን በአግባቡ ለማወቅ የሚችል ከመሆኑም በላይ ይህንኑ በተገቢው ሁኔታ ለማስረዳት የሚያስችል 

የገበያው ዕውቀት እና መረጃ አለው፡፡ በተጨማሪም አመልካች በተሰማራበት የኢንቨስትመንት እና የንግድ 

ዘርፍ በምዝገባው ባለቤት ተመዝግቦ በሚገኘው የንግድ ምልክት ከተጠቀሱት ምርቶች ጋር አንድ አይነት የሆኑ 

ምርቶችን የሚያመረት በመሆኑና በአዋጅ ቁ 501/98 አንቀጽ 35(1) መሰረት ጉዳዩ የሚመለከተኝ በመሆኑ ተጠሪ 

በማመልከቻ ቁጥር LTM/0768/06 ያስመዘገበውን የንግድ ምልክት ላለፉት ሶስት ተከታታይ አመታት ያለምንም 

ከአቅም በላይ በሆነ ምክንያት ጥቅም ላይ ያላዋለው በመሆኑ በአዋጅ ቁ 501/98  አንቀጽ 35 በተደነገገው መሰረት 

ምዝገባው ሙሉ ለሙሉ ሊሰረዝ ይገባል በማለት በማስረጃነት የምዝገባው ባለቤት የንግድ ምልክቱን ጥቅም 

ላይ ስለማላዋሉ ለማስረዳት በነጋዴዎች እና በተተቃሚዎች የተሞሉ መጠይቆች ተያይዘው ቀርበዋል፤በነጋዴዎች 

የተሞሉት መጠይቆች የሚያስረዱት የምዝገባው ባለቤት ላለፉት ሶስት ተከታተ ዓመታት ሙሉ ለሙሉ የንግድ 

ምልክቱን በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ አለማዋሉን ሲሆን መጠይቆቹ የድርጅታቸውን ማህተም የያዘ ነው፤ 

በተመሳሳይ በተጠቃሚዎች የተሞሉት መጠይቆች የሚያስረዱት ተጠቃሚዎች የተሰኘውን የንግድ 

ምልክት ከውጪ ሀገራት በሚገቡ ተመሳስለው በተሰሩ ሞባይልና ተጓዳኝ እቃዎች አክሰሰሪዎች እንጂ በሀገር 

ውስጥ ለማምረት ባስመዘገበው ዥንግሎንግ ዋንግ ጥቅም ላይ አለመዋላቸውን ነው በተጨማሪም አመልካች 

በኤሌክትሮኒክስ በሞባይል እና ተጓዳኝ ዕቃዎች ማምረት እና አስመጪነት ዘርፍ ተሰማርቶ የሚገኝ መሆኑን 

የሚያስረዱ ሰነዶች ተያይዘዋል፡፡ 

ይግባኝ ሰሚውም ተጠሪ የአመልካች አቤቱታ ደርሶት መልስ እንዲሰጥ ለማድረግ በቀን 12/04/2011 ዓ.ም 

በአመልካች በኩል የላከ ቢሆንም ተጠሪ ባስመዘገበው ቦታና የስልክ አድራሻ ለማግኘት አለመቻሉን ገልፆ 

አመልካች በቀን 25/04/2011ዓ.ም በቃለመሐላ አስደግፎ አቅርቧል፤ ይህንንም ተከትሎ ይግባኝ ሰሚው በጽ/ቤቱ 

ግቢ ማስታወቂያ በመለጠፍ እንዲሁም የጽ/ቤቱን ዌብሳይት ጭምር በመጠቀም ለቀረበበት የንግድ ምልክት ስረዛ 

ጥያቄ ምላሽ እንዲያቀርብ ጥሪ ቢያደርግለትም ተጠሪ ሳይቀርብ ቀርቷል፡፡ በመሆኑም በማስታወቂያ ጥሪው ላይ 

እንደተገለፀው ተጠሪ በቀጠሮው ቀን ሳይቀርብ ቢቀር ጉዳዩ በሌለበት ታይቶ ውሳኔ ይሰጥበታል ባለው መሠረት 

ይግናኝ ሰሚው በተጠሪ ስም በማመልከቻ ቁጥር LTM/0768/06 የተመዘገበው  የሚል የንግድ 

ምልክት ሊሰረዝ ይገባል ወይስ አይገባም የሚለውን በጭብጥነት በመያዝ መዝገቡን አግባብነት ካለው ሕግ አንፃር 

መርምሯል፡፡

የንግድ ምልክት ህጋዊነት የሚኖረው ወይም ጥበቃ የሚያገኘው እና በሶስተኛ ወገኖች ላይ ተፈፃሚነት የሚኖረው 

በምዝገባ መሆኑን ከንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/1998 አንቀጽ 4 መረዳት ይቻላል፡፡ የንግድ 

ምልክት ምዝገባ የሚያስገኙት መብቶች እንዳሉ ሁሉ ገደቦችም ያሉት ሲሆን አንድ የንግድ ምልክት ምዝገባ ፈራሽ 

የሚደረግበት ወይም የሚሰረዝበት ሁኔታዎች እንዳሉ በአዋጁ አንቀፅ 35 እና 36 ላይ ተደንግጎ ይገኛል ፡፡ 
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በዚህም መሰረት አመልካች በተጠሪ ስም ተመዝግቦ የሚገኘው የንግድ ምልክት ለሶስት ተከታታይ አመታት 

ጥቅም ላይ አላዋለም በሚል ያቀረቡትን የስረዛ ጥያቄ ለማስረዳት በነጋዴዎች እና በተጠቃሚዎች የተሞሉ 

መጠይቆችን ያያያዘ ሲሆን የተሰኘውን የንግድ ምልክት ላለፉት ሶስት ተከታተይ ዓመታት ሙሉ 

ለሙሉ በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ አለማዋሉንና ከውጪ ሀገራት በሚገቡ ተመሳስለው በተሰሩ ሞባይልና 

ተጓዳኝ እቃዎች አክሰሰሪዎች እንጂ በሀገር ውስጥ ለማምረት ባስመዘገበው ዥንግሎንግ ዋንግ ጥቅም አለመዋሉን 

ከመጠይቁ ለመረዳት ተችሏል፡፡ የቀረቡትን መጠይቆችም ስንመለከት በነጋዴዎች የተሞሉት የድርጅታቸው 

ማህተም ያረፈበት ሲሆን በከተማችን ውስጥ ከሚገኙ ዋና ዋና የገበያ ቦታዎች የተሰበሰቡ ናቸው፡፡  

በንግድ ምልክት ምዝገባ እና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/98 አንቀጽ 35 (2) መሰረት አንድ የንግድ ምልክት ጥቅም 

ላይ አልዋለም የሚባለው የስረዛ ጥያቄው ከቀረበበት ቀን ቢያንስ ለተከታታይ ሦሰት ዓመታት የተመዘገበው 

የንግድ ምልክቱ ባለቤት ወይም ፈቃድ ተቀባዩ የንግድ ምልክቱን ለተመዘገበባቸው ዕቃዎቸ ወይም አገልግሎቶች 

ያለበቂ ምክንያት በኢትዮጵያ ውስጥ ያልተገለገለባቸው ሆኖ ሲገኝ ሲሆን ይህም የሚሆንበት ዋነኛ ምክንያት 

የንግድ ምልክት ማመልከቻው ለሚሸፍናቸው ዕቃዎች ወይም አገልግሎቶች ጥቅም ላይ እስካላዋለ ድረስ 

ተመዝግቦ መቀመጡ ብቻ ፍትሐዊነት የማይኖረው በመሆኑና በተመሳሳይ የንግድ ዘርፍ የሚገኙ አምራች እና 

አገልግሎት ሰጪዎች በንግድ ምልክቱ ከመጠቀም ማገድ አግባብ ባለመሆኑ ነው፡፡በመሆኑም በተጠሪ ስም በጽ/

ቤቱ የተመዘገበው ንግድ ምልክት ሊሰረዝ እንደሚገባ ይግባኝ ሰሚው መግባባት ላይ ደርሷል፡፡ 

ውሳኔ  

ተቋሙ፤ትሪቡናሉ ካቀረበው የውሳኔ ሀሳብ፣ከሕግና መመሪያ ጋር በማገናዘብ የሚከተለውን ውሳኔ ሰጥቷል፡፡

ተጠሪ በማመልከቻ ቁጥር LTM/0768/06 በጽ/ቤቱ አስመዝግቦ የሚገኘውን የንግድ ምልክት ጥቅም ላይ 

እያዋለው አለመሆኑን አመልካች ባቀረበው የስረዛ ጥያቄ ላይ ባቀረበው መከራከሪያ በበቂ ሁኔታ በማስረዳቱ 
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የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር ስምና የማይነበብ ፊርማ  

ኤርምያስ የማነብርሃን ኃይለማርያም           የማይነበብ ፊርማ _________________

                             
ፈጠራን ማበረታታት የሰለጠነ 

ማህበረሰብ መገለጫ ነው!
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የመዝገብ ቁጥር አ.ን.ትሪቡ. 00127/2011

በሮታም ሊሚትድ (ROTAM LIMITED) የቀረበውን አቤቱታ አስመልክቶ በኢትዮጵያ አዕምሯዊ 
ንብረት ትሪቡናል የተሰጠ የውሣኔ ሃሣብ፣
የማይነበብ የትሪቡናሉ አባላት ስም ዝርዝር   

1. ……………………

2. ……………………

3. ……………………                

    አመልካች ፡- ሮታም ሊሚትድ (ROTAM LIMITED)

    ወኪል፡- ልደት አበበ ትዕዛዙ የህግ ቢሮ

አቤቱታው በአጭሩ

አመልካች ROTAM LIMITED በድሮ ሰርተፍከኬት ቁጥር 6092 እ.ኤ.አ ከ2008 ዓ.ም. ጀምሮ በምድብ 5 በፅ/
ቤቱ	  ተመዝግቦ 

የነበረን  የንግድ ምልክት ምዝገባ በደንቡ መሰረት ማስተካከያ ለማድረግ እ.ኤ.አ. በ2014 
ዓ.ም በፅ/ቤቱ የንግድ ምልክት ምዝገባ ማስተካከያ ማመልከቻ አቅርቦ የነበረ ሲሆን ፅ/ቤቱ የስረ-ነገር ምርመራ 
አከናውኖ የንግድ ምልክቱ የአንድን ሉአላዊት ሀገር ሰንደቅ አላማ የያዘ ነው በሚል የንግድ ምልክት ምዝገበ 
ማመልከቻውን ውድቅ በማድረጉ ምክንያት የቀረበ አቤቱታ ነው፡፡

አመልካች የንግድ ምልክት ምዝገባ እና ጥበቃ ዳይሬክቶሬት የሰጠው ውሳኔ አግባብ አይደለም በማለት በፅሁፍ 
እና በግልፅ ችሎት ቀርበው በሰጡት ማብራሪያ ወቅት የሚከተሉትን መከራከሪያዎች አቅርበዋል፤

1. ROTAM እ.ኤ.አ. በ1950ዎቹ በምግብ አቅርቦትና በላይፍ ሳይንስ ዘርፍ የተቋቋመ ድርጅት ሲሆን በአሁኑ 
ወቅት ከሰብል ምርታማነት ጋር ግኑኝነት ያላቸው ምርቶችን በዋናነት ፀረ-አረም፣ ፀረ ነፍሳት፣ ፀረ ፈንገስ፣ ፀረ 
ፓራሳይት እንዲሁም የእንስሳት መድኃኒቶችን በማምረት በአለም አቀፍ ደረጃ የሚያከፋፍል ግዙፍ ድርጅት 
ሲሆን በአለም አቀፍ ደረጃ ለሚያቀርባቸው ምርቶቹ መለያ ይሆነው ዘንድ የንግድ ምልክቱን በተለያዩ 

የአለማችን ሀገራት በማስመዝገብ ሲጠቀም ኖሯል፡፡  የድርጅቱን ስም በልዩ ሁኔታ 
ከተቀናጀ የ“Maple” ዛፍ ቅጠል ምስል ጋር በማዋሀድ በራሱ በድርጅቱ የተፈጠረና የድርጅቱ ምርት መለያ 
የሆነ የንግድ ምልክት እንጂ የካናዳን ሰንቅ አላም ሊያስመዘግብ በማሰብ ያቀረበው ማመልከቻ አይደለም፤

2. የ“Maple” ዛፍ በሰሜን አሜሪካ በስፋት የሚገኝ የዛፍ አይነት ሲሆን ዛፉና የዛፉ ቅጠል ቅርፆች እንደተምሳሌትነት 
በተለያዩ መንገዶች የተለያዩ ሰዎች ሲጠቀሙበት ኖረዋል፡፡ አመልካች ሰብሎች ላይ የሚውሉ ምርቶችን 
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የሚያቀርብ መሆኑን ተከትሎ ይህንን የ”“Maple” ዛፍ ቅጠል መጠቀሙ ከዚሁ ጋር የተገናኘ ነው እንጂ  
በምንም አይነት መልኩ ከካናዳ ሰንደቅ አላማ ላይ ያለውን አርማ ለመውሰድ በማሰብ አይደለም፤ በመጀመሪያ 
ደረጃ የ“Maple” ዛፍ ቅጠል ምስል በካናዳ ሰንደቅ አላማ እንደሚታየው በልዩ ሁኔታ ለሀገር አርማነት ተነድፎና 
ተረቆ የቀረበ ሳይሆን በሰሜን አሜሪካ በስፋት የሚገኘውን የዛፍ ቅጠል ቅርፅ ምንም አይነት ልዩ የሆነ ማሻሻያ 
ሳይደረግበት የተለመደና ተራ የሆነ የቅጠል ምስልን የያዘ ሲሆን ይህም ምልክቱ የካናዳ ሰንደቅ አላማ ነው 
ወይንም የሀገሩቱ አርማ ብቻ ነው አያሰኘውም፡፡

3.  ሌላው የካናዳ መንግስት ይህንን ሰንደቅ አላማ ከነአርማው መጠቀም የጀመረው እ.ኤ.አ. በ1956 ዓ.ም መሆኑ 
የ“Maple” ዛፍ ቅጠል ቅርፅ ሁሉ የካናዳን  ሰንደቅ አላማ ወይም አርማ የያዘ ነው በሚል አመልካች አስቀድሞ 
እየተጠበቀመበት ያለውን የንግድ ምልክት በአዋጁ አንቀጽ (6)(1)(ቀ)  በኢትዮጵያ ሊመዘገብ አይገባውም 
በማለት ምዝገባውን ውድቅ ማድረጉ አግባብ አይደለም፤

4. ይህ የንግድ ምልክት ካናዳን ጨምሮ በአለማችን ባሉ 21 ሀገራት ተመዝግቦ የሚገኝ የንግድ ምልክት ሲሆን 
የካናዳ የንግድ ምልክት ምዝገባ ቢሮ የካናዳ ሀገር የመንግስት አካል እንደመሆኑና የንግድ ምልክት ምዝገባዎችን 
በተመለከተ የመወሰን ስልጣን ያለው አካል እንደመሆኑ የንግድ ምልክቱ የሀገሪቷን መንግስት ፍቃድ አግኝቶ 
መመዝገቡና እስከ አሁንም እየታደሰና ጥቅም ላይ እየዋለ ያለ መሆኑ እንደበቂ ፍቃድ እንዲቆጥርልንና የንግድ 
ምልክት ምዝገባው በካናዳ መንግስት ተረጋግጦ የተደገፈ ሆኖ ሳላ ምዝገባው ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲቋረጥ 
ቢወሰን ከንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ አንፃር ሊያሳካ የሚችለው አላማ የሌለው እና ለአመታት በኢትዮጵያ 
ገበያ ውስጥ ሲጠቀምበት የነበረን የንግድ ምልክት ምዝገባ መሰረዝ በሀገሪቱ ገበያ ክፍተት በመፍጠር በሸማቹ 
ህብረተሰብ ዘንድ መሳከርን ሊያስከትል የሚችል በመሆኑ በማመልከቻ ቁጥር FTM/3531/2014 ያቀረብነውን 
የንግድ ምልክት መታደስ ኖሮበት ሳለ ማስተካከያ ማመልከቻው በሂደት ላይ የነበረ በመሆኑ ምክንያት 
የእድሳት ማመልከቻ ማቅረብ ባለመቻላችን አሁን ይግባኝ ባዩ የስራ ሂደቱን ውሳኔ በመሻር ማመልከቻውን 
ከተቀበለና ማስተካከያው ከተከናወነ አስፈላጊውን ክፍያ በመፈፀም እድሳቱን ማካሄድ እንድንችል በማለት 
አቤቱታቸውን አቅርበዋል፡፡ 

ትሪቡናሉ በዚህ ረገድ የቀረበውን አቤቱታ በመመርመር የአመልካችን የንግድ ምልክት ምዝገባ ጥያቄ የስራ ክፍሉ 
የአዋጁን አንቀፅ 6(1(ቀ)) በመጥቀስ ማመልከቻውን ውድቅ ማድረጉ አግባብ ነው ወይስ አይደለም? የሚለውን 
ጭብጥ በመመስረት ጉዳዩን አግባብነት ካላቸው ህግጋት አንፃር መርምሯል፡፡  

በአዋጅ ቁጥር 501/98 አንቀፅ 6(1(ቀ)) መሰረት አግባብ ባለው አካል የተሰጠ ፍቃድ ሳይኖር ከማንኛውም 
ሀገር መንግስት ከበይነ መንግስታዊ ድርጅት ወይም በዓለም አቀፍ ስምምነቶች መሰረት ከተቋቋመ ሌላ ድርጅት 
ወታደራዊ ምልክት፣ ሰንደቃላማ ወይም ሌላ አርማ ፣ስም፣ ምህፃረ ቃል ወይም የስም አህፅሮት ወይም የክብር 
አርማ ጋር አንድ አይነት የሆነ ወይም ተመሳሳይነት ያለው የንግድ ምልክት ሊመዘገብ አይችልም በማለት በግልፅ 
ይደነግጋል፡፡ 

ከፍ ብሎ የተገለፀውን የአመልካችን የንግድ ምልክት የስራ ክፍሉ የአንድን ሉአላዊት ሃገር ሰንደቅ አላማ የያዘ 
መሆኑን ይህን የአዋጅ ድንጋጌ መሰረት በማድረግ የማስተካከያ ምዝገባውን ውድቅ ያደረገ ሲሆን የአመልካች 

የንግድ ምልክት የሆነው  ውስጥ የአንድ ሉአላዊት ሃገር  ሰንደቅአላማ ወይም ሌላ አርማው 
ይዟል ለማለት ያስቻለው የቅጠሉ ምልክት ሲሆን ይህ ምልክት የአንድን ሃገር ሰንደቅዓላማ፣ የክብር አርማ፣ 
ወይም ሌላ አርማ ብቻ የሚወክል መሆኑን ማየት አስፈላጊ ነው፡፡

የብሄራዊ ባንዲራዎች በጣም ሰፊ የሆነ ትርጓሜ ያላቸውና ልዩ የሆኑ ዲዛይኖች፣ ስዕላዊ ንድፍችን  እና የቀለሞችን 
ቅንጅት በመያዝ ለአንድ ሀገር እንደ ምልክት በመሆን ጥቅም ላይ የሚውል ሲሆን በብዛት ጥቅም ላይ የሚውለው 
ሰንደቅዓላማ የአንድን ሀገር ታሪክ፣ ፖለቲካዊ አቋም እና የመሳሰሉትን በሚያሳይ ሁኔታ የተለየዩ ዲዛይኖችን 
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በመጠቀም አገልግሎት ላይ የሚውሉ ናቸው፤ ይህንን መነሻ በማድረግ የአመልካች የንግድ ምልክት የሆነው 

  የአንድን ሉአዊት ሃገር ባንዲራ የያዘ ነው ለሚለው መነሻ የሆነው  ይህ በምስሉ ላይ 
የሚታየው የቅጠል ምልክት የካናዳ ባንዲራ ላይ የሚገኘውን ምልክት ይወክላል በሚል ሲሆን ይህ ምልክት ልዩ 
በሆነ መልኩ የተሰራ ሳይሆን በተለያዩ የአለማችን ክፍል የሚያድግ የዛፍ ቅጠል የሆነውን ምንም አይነት ለውጥ 
እና ልዩ ባህሪ ሳይሰጠው በሰንደቅዓላማው ላይ እንደምልክትነት ጥቅም ላይ የዋለ ሲሆን ይህንን መነሻ በማድረግ 
ብቻ አቀራረቡ በተለየ መልኩ ማለትም ቃላትን እና የዚህን ቅጠል ምስል በቅንጅት በማቅረብ በተለያየ መንገድ 
ጥቅም ላይ ሊውል አይችልም በማለት ገደብ ሊበጅ አይገባም፡፡

በመሆኑም አመልካች ለምዝገባ የቀረበው የንግድ ምልክት  የአንድን ሀገር ሰንደቅ አላማ 
ይወክላል በማለት በተለየ መልኩ የቃላት እና የምስል ቅንጅት በመያዝ የቀረበውን የንግድ ምልክት ማስተካከያ 
ምዝገባ ውድቅ ማድረግ አግባብ አለመሆኑን ትሪቡናሉ መግባባት ላይ ደርሷል፡፡

ውሳኔ

ተቋሙ፤ኮሚቴው ካቀረበው የውሳኔ ሀሳብ፣ከሕግና መመሪያ ጋር በማገናዘብ የሚከተለውን ውሳኔ ሰጥቷል፡፡

በመሆኑም በማመልከቻ ቁጥር FTM/3531/2014 የቀረበው የንግድ ምልክት ማስተካከያ ምዝገባ እንዲቀጥል 
ተወስኗል፡፡ 

የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር ስምና የማይነበብ ፊርማ  

ኤርምያስ የማነብርሃን ኃይለማርያም                       የማይነበብ ፊርማ _________________

                             

የአእምሯዊ ንብረት ልማት ለእድገትና 
ትራንስፎርሜሽን እቅድ ስኬት!
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የመዝገብ ቁጥር የኢ.አ.ን.ይ.ሰ.ኮ 00021/2009

በዳና ኢንተርናሽናል ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማህበር እና በአቶ ቶፊቅ መሃመድ ሰዒድመካከል 

ስላለው የንግድ ምልክት ፈራሽነት ጥያቄ ክርክር ላይ በኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት 

ይግባኝ ሰሚ ኮሚቴ የተሰጠ የውሣኔ ሃሣብ፣

የማይነበብ የኮሚቴው አባላት ስም ዝርዝር 

1. ……………………….

2. ……………………….

3. ……………………….

       አመልካች፡- ዳና ኢንተርናሽናል ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማህበር

         ጠበቃ፡- አቶ ታምሬ ሐይሌ

         ተጠሪ፡-   አቶ ቶፊቅ መሃመድ ሰዒድ 

     

ማመልከቻው ባጭሩ

አመልካች በቀን 23/12/2008 ዓ.ም በተጻፈ ማመልከቻ ተጠሪ TSMSS KONJO የሚል በእንግሊዝኛ ፊደላት 

የተጻፈ በንግድ ምልክትነት እንዲመዘገብለት በማመልከቻ ቁጥር  LTM/3459/08 ለጽ/ቤቱ ሲያቀርብ KON-

JO የሚለውን ቃል አዋጁን በሚቃረን ሁኔታ የብቸኛ መብት እንዳይጠይቅበት በማድረግ የንግድ ምልክቱን 

መመዝገቡ ተገቢነት የለውም በማለት ፈራሽ እንዲደረግ ያቀረቡት አቤቱታ ነው፡፡

አመልካች በአቤቱታቸው አንድ የንግድ ምልክት በንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/98 አንቀጽ 

5፣6 እና 7 የተቀመጡ ጥብቅ ህጋዊና ቴክኒካዊ መስፈርቶችን ሲያሟላ ሊመዘገብ እንደሚችል ተደንግጎ እያለ አንድ 

የንግድ ምልክት ሊመዘገብ ከማይችል ምልክት ጋር ሊመዘገብ እንደሚችል በአንቀጽ 5(3) ቢቀመጥም ሊመዘገብ 

የማይችለው ምልክት ግን ሊመዘገብ የሚችለውን የንግድ ምልክት ልዩ ባሕሪ የሚቀንስ መሆን አለመሆኑን ጽ/ቤቱ 

በማረጋገጥ ውድቅ ማድረግ ሲገባው TSMSS KONJO ከሚለው የንግድ ምልክት ውስጥ KONJO የሚለውን ቃል 

ተጠሪ የብቸኛ መብት እንዳይጠይቅበት በማድረግ የምዝገባ ቁጥሩ LTM/2267/08 የሆነ ሰርተፊኬት መስጠቱ 

የአዋጁን መንፈስ የሚቃረን ነው፤ KONJO የሚለው ቃል በመጀመሪያ ደረጃ ቁንጅናን ወይም ውበትን የሚገልጥ 

በመሆኑ በአዋጅ 501/98 አንቀጽ 6(1ሠ) መሰረት ለመዋቢያ (ኮስሞቲክስ) ዕቃዎች በንግድ ምልክትነት ሊመዘገብ 

የማይችልና የTSMSS ንግድ ምልክትን ልዩ ባህሪ (Distinctive Character) በከፍተኛ ሁኔታ የሚቀንስ በመሆኑ 

ሊመዘገብ ከሚችለው የንግድ ምልክት ጋር ተጣምሮ የምዝገባው አካል ሊሆን ስለማይገባው ፈራሽ ሊደረግ 
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ይገባል በማለት ጉዳዩን ያስረዱልኛል ካሏቸው ማስረጃዎች ጋር አያይዘው አቅርበዋል፡፡ 

ተጠሪ መልሳቸውን እንዲያመጡ በአመልካች በኩል ደብዳቤ እንዲደርሳቸው የተደረገ ቢሆንም አመልካች በቃለ-

-መሃላ አስደግፈው ባቀረቡት አቤቱታ ተጠሪ በአድራሻቸው ሊገኙ ያልቻሉ መሆኑን በማስረዳታቸው ኮሚቴው 

በጽ/ቤቱ ግቢ ውስጥ ማስታወቂያ እንዲለጠፍ በማድረግ ተጠሪ እንዲያውቁት ለማድረግ የተሞከረ ሲሆን ከዚህ 

በተጨማሪ ለተጠሪ በስልክ ጉዳዩን እንዲያውቁት በማድረግ መልሳቸውን በማስታወቂያው በተገለጸው ጊዜ 

ውስጥ እንዲያቀርቡ ታዘው አቅርበዋል፡፡ 

በዚህም መሰረት ተጠሪ በአመልካች በኩል ለቀረበባቸው የፈራሽነት አቤቱታ መልስ የሰጡ ሲሆን በመልሳቸውም 

KONJO የሚለው የንግድ ምልክቱን ክፍል አመልካች ከፈለጉ ይውሰዱት፤ አመልካች KONJO የሚለው ብቻ 

እንዲሰረዝ መጠየቅ ሲገባቸው ሙሉ ንግድ ምልክቱ ይፍረስ ማለታቸው ተገቢ አይደለም፤በተጨማሪም አመ

ልካች ኮስሞቲክስ ነጋዴ ናቸው  በማለት ተጠሪ ተከራክረዋል፡፡ለአመልካች እና ለተጠሪ ለቃል ማብራሪያ ቀነ-

-ቀጠሮ ቢሰጥም ተጠሪ ሊገኙ ባለመቻላቸው አመልካች ብቻ ከላይ በጽሑፍ ያቀረቧቸውን የመከራከሪያ ነጥቦች 

በቃል ማብራሪያ አቅርበዋል፡፡ 

ኮሚቴዉም በማመልከቻ ቁጥር LTM/3459/08 TSMSS KONJO በሚል በተጠሪ ስም ተመዝግቦ የሚገኘው 

የንግድ ምልክት ፈራሽ መሆን አለበት ወይስ የለበትም? የሚለውን በጭብጥነት በመያዝ ጉዳዩን አግባብነት 

ካላቸው የህጉ ድንጋጌዎች አንጻር መርምሯል፡፡ 

በዚህም መሰረት አመልካች እያሉ ያሉት በንግድ ምልክቱ ውስጥ ማለትም TSMSS KONJO   በሚለው ውስጥ 

KONJO የሚለው ቃል ገላጭ እና በብቸኝነት መብት ያለመጠየቅ (Disclaimer) መታለፍ ያለበት ባለመሆኑ 

ሊሰረዝ ይገባል በማለት ነው፡፡ሆኖም አመልካች ይህን ሲሉ በንግድ ምልክቱ ላይ ያላቸውን ጥቅም ወይም 

የደረሰባቸውን ጉዳት ካቀረቧቸው ማስረጃዎች ማየት አልተቻለም፤ ይህም ማለት አመልካች በጉዳዩ ላይ ክስ 

የማቅረብ መብት ያላቸው መሆኑን እና በንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/1998 አንቀጽ 36 

መሰረት ጥያቄውን የሚመለከታቸው መሆኑን አላስረዱም፡፡በዚህም መሰረት TSMSS KONJO በሚለው የንግድ 

ምልክት ላይ ያቀረቡት የፈራሽነት ጥያቄ ኮሚቴው አልተቀበለውም፡፡

ነገር ግን በዚሁ አዋጅ አንቀጽ 36(1) ላይ እንደተቀመጠው ጽ/ቤቱ በራሱ ተነሳሽነት የንግድ ምልክት ምዝገባ 

በዚህ አዋጅ የተጠቀሱትን ሁኔታዎች ከመሰረቱ ያላሟላ መሆኑ ሲረጋገጥ ፈራሽ ማድረግ እንደሚችል ያስቀመጠ 

በመሆኑ ለተጠሪ በተደረገው ምዝገባ ምዝገባ ውስጥ KONJO የሚለው ቃል ቁንጅናን የሚገልጽ በመሆኑ በአዋጅ 

501/98 አንቀጽ 6(1(ሠ)) መሰረት ለመዋቢያ ዕቃዎች በንግድ ምልክትነት ሊመዘገብ የማይችልና የTSMSS ንግድ 

ምልክትን ልዩ ባህሪይ (Distinctive Character) በከፍተኛ ሁኔታ የሚቀንስ በመሆኑ ሊመዘገብ ከሚችለው 

የንግድ ምልክት ጋር ተጣምሮ የምዝገባው አካል ሊሆን አይገባም፡፡
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በእርግጥ KONJO የሚለው ቃል የብቸኘነት መብት የማይጠየቅበት(desclaimed)ስለመሆኑ በተጠሪ የምዝገባ 

መስክር ወረቀት ላይ ተገልጿል፡፡ሆኖም በአንድ ጥበቃ በሚደረግለት የንግድ ምልክት ውስጥ የብቸኘነት መብት 

የማይጠየቅባቸው ምልክቶች በጋራ መግባቢያነት የሚያገለግሉ ውስን ቃላት/ምስሎች/ እንጂ ገላጭ ምልክቶች 

አይደሉም፡፡በሌላ በኩል በንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/1998 አንቀጽ  6(1(ሠ)) መሰረት 

አንድ የንግድ ምልክት ለመመዝገብና ጥበቃ ለማግኘት የገላጭነት ባህሪይ ሊኖረው አይገባም፡፡ከዚህ ድንጋጌ 

አንፃር KONJO የሚለውን ቃል በተለይ ምዝገባው የተደረገው ለኮስሞቲክስና ለመዋቢያ እቃዎች ከመሆኑ አንፃር 

ስንመዝነው ገላጭነቱን ያጎላዋል፡፡ በመሆኑም ገላጭ ንግድ ምልክቶች በህጉ መሰረት ከማይመዘገቡት ውስጥ 

ይመደባሉ እንጂ የብቸኘነት መብት የማይጠየቅበት ፎርም በማስሞላት ምዝገባ ሊፈቀድለት የሚገባ አይደለም፡፡

በአጭሩ ገላጭነት የብቸኘነት መብት የማይጠየቅበት ፎርም በማስሞላት የሚታለፍ አይደለም፡፡በዚህ ረገድ የስራ 

ክፍሉ ገላጭ የሆኑ ንግድ ምልክቶችን ሊመዘገቡ ከሚችሉ የንግድ ምልክቶች ጋር የምዝገባ ጥያቄ ሲቀርብባቸው 

የብቸኝነት መብት ያለመጠየቅ ግዴታ በማስገባት የንግድ ምልክቶቹን መመዝገቡ የብቸኛ መብት ያለመጠየቅ 

ዓላማን የተከተለ  ባለመሆኑ የስራ ክፍሉ ወደፊት አሰራሩን በህጉ ዓላማ መሰረት እንዲያከናውን ይግባኝ ሰሚው 

ከወዲሁ አስተያየቱን እያቀረበ KONJO የሚለው ቃል ከተመዘገበው የተጠሪ ንግድ ምልክት ውስጥ ተለይቶ 

ፈራሽ መደረግ እንዳለበት ኮሚቴው መግባባት ላይ ደርሷል፡፡

ውሳኔ

ተቋሙ፤ኮሚቴው ካቀረበው የውሳኔ ሀሳብ፣ከሕግና መመሪያ ጋር በማገናዘብ የሚከተለውን ውሳኔ ሰጥቷል፡፡

አመልካች በንግድ ምልክቱ ላይ የፈራሽነት አቤቱታ ለማቅረብ መብት ያላቸው መሆኑን በአግባቡ ያላስረዱ 

በመሆኑ የአመልካች ጥያቄ ተቀባይነት የለውም፤ ነግር ግን በአንቀጽ 36(1) መሰረት በጽ/ቤቱ ተነሳሽነት ፈራሽ 

ማድረግ የሚቻል በመሆኑ TSMSS KONJO ከሚለው የንግድ ምልክት ውስጥ KONJO የሚለው የንግድ ምልክቱ 

ክፍል እንዲወጣ እና ንግድ ምልክቱ በከፊል ፈራሽ እንዲሆን ተወስኗል፡፡ 

የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር ስምና የማይነበብ ፊርማ  

  ኤርምያስ የማነብርሃን ኃይለማርያም                     የማይነበብ ፊርማ _________________                                                        

                         
በፈጠራ ስራዎች ላይ የሚደርስ 
የመብት ጥሰትን በጋራ እንከላከል!
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የመዝገብ ቁጥር የኢ.አ.ን.ይ.ሰ.0029/2009

በአልታሚ ጀነራል ትሬዲንግ እና በአቶ አብዱላጢፍ አይብ መካከል ስላለው የንግድ ምልክት 

ፈራሽነት ክርክር የቀረበውን አቤቱታ አስመልክቶ በኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት ይግባኝ 

ሰሚ ኮሚቴ የተሰጠ የውሣኔ ሃሣብ፣
የማይነበብ የኮሚቴ አባላት ስም ዝርዝር	 	 	 	 	

       1……………………….        

       2……………………….        

       3……………………….      

   አመልካች:- አልታሚ ጀነራል ትሬዲንግ

       ወኪል፡-  አቶ አምሳሉ ሞሲሳ

      ተጠሪ፡- አቶ አብዱልላጢፍ አይብ  

የቀረበው አቤቱታ በአጭሩ፡-

ቀደም ሲል አመልካች ለኢትዮጲያ አእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት ባቀረበው ማመልከቻ እና የካቲት 19 ቀን 2010 ዓ.ም በቀረበው 

ማሻሻያ ማመልከቻ በተጠሪ ስም በማመልከቻ ቁጥር LTM/1500/07 BONANZA የሚል የንግድ ምልክት በአለም አቀፍ 

ምድብ 3 የተመዘገበው ፈራሽ ሊሆን ይገባል ብለው ዋና ዋና መከራከሪያ ነጥቦች እንደሚከተለው አቅርበዋል፡፡

1ኛ.ተጠሪ ያስመዘገበው የንግድ ምልክት የአመልካች የአእምሮ ውጤት ሆኖ ከተጠሪ የምዝገባ ቀን አስቀድሞ በገበያ ላይ 

የዋለ በመሆኑ ፈራሽ ሊሆን ይገባል፡፡

2ኛ. ተጠሪ ያስመዘገበው የንግድ ምልክት አመልካች በኢትዮጵያ ገበያ ውስጥ መልካም ስም እና ዝና ያተረፈበት የንግድ 

ምልክት በመሆኑ ተቀባይነት የለውም፡፡

3ኛ.ተጠሪ ያስመዘገበው የንግድ ምልክት የአመልካች የአእምሮ ውጤት የሆነ እና አመልካች በኢትዮጵያ ገበያ ውስጥ መልካም ስም 

እና ዝና ያተረፈበት የንግድ ምልክት በመሆኑ ፀረ-ውድድርና ተገቢ ያልሆነ የገበያ ተግባር በመሆኑ ህገወጥ ነው፡፡

4ኛ. የንግድ ምልክት ምዝገባ እና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/98 ዓላማ የሚቃረን ነው፡፡

5ኛ.ተጠሪ በህገወጥ መንገድ አምራች ነኝ ብለው ያስመዘገቡትን የንግድ ምልክት አምርተው በገበያ ላይ አላዋሉትም 

በመሆኑም ሊሰረዝ ይገባል፡፡ የሚሉ መከራከሪያዎችን ያቀረቡ ሲሆን ከነዚህም ጋር አመልካች የንግድ ምልክታቸውን 

በተባበሩት አረብ ኢምሬት ሀገር ያስመዘገቡበትን ሰርተፊኬት፣የንግድ ምልክቱን የምርት ይዘት ስብጥር በማሰራት ያገኙትን 

ሰርተፊኬት፣አመልካች በኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ፅ/ቤት የንግድ ምልክታቸውን ያስመዘገቡበትን ሰርተፊኬት፣አመልካች 

ከአቶ ፈይሳ ነሜ ጋር በውል ሲገበያዩ የነበረ መሆኑን የሚያሳይ ውል፣ ኢትዮጵያ ገበያ ሲገባ የነበረ መሆኑን የሚያሳይ 

ዲክላሬሽን የሰነድ ማስረጃዎች አያይዘው ያቀረቡ ሲሆን በተጨማሪም በችሎት የቃል ማብራሪያ ወቅት የንግድ ምልክታቸው 

የራሳቸው የፈጠራ ውጤት መሆኑንና ከተጠሪ የንግድ ምልክት ምዝገባ ቀን አስቀድሞ ገበያ ላይ ማዋላቸውን ያስረዱልኛል 

ያሉትን ማብራሪያ አቅርበዋል፤ችሎቱም በቃል የማጣሪያ ጥያቄው ከቀረቡት በርከት ያሉ እና የተለያዩ ዘርፈ ብዙ ማስረጃዎች 
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ከተያዘው ጭብጥ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ያላቸው ተለይተው እንዲቀርቡለት በሰጠው ትእዛዝ መሰረት አመልካች ከተጠሪ 

የንግድ ምልክት ምዝገባ ቀን በፊት የንግድ ምልክቱን የያዙ የውበት መጠበቂያ ምርቶች  ወደ ሀገር ውስጥ ያስገቡ እንደነበር 

የሚያሳይ የክፍያ ፋክቱር (Invoice) የሰነድ ማስረጃ አቅርበዋል፡፡ 

ተጠሪን በተመለከተ ለአመልካች አቤቱታ መልስ እንዲያቀርቡ የካቲት 26 ቀን 2010ዓ.ም በአመልካች በኩል እንዲደርሳቸው 

የተላከ ቢሆንም አመልካች በቃለ መኃላ  እና በተቀረጸ የድምፅ ማስረጃ እንዳረጋገጡት “ተጠሪ በግል ስልክ ቁጥራቸው 

ተደውሎላቸው ስራቸውን ትተው በሌላ ስራ የተሰማሩ መሆኑን፣የንግድ ምልክቱን እንደማይፈልጉት፣መጥሪያ ለመቀበልም 

ሆነ ለመከራከር እንደማይፈልጉ፣የንግድ ምልክቱም ባለመብት አመልካች መሆናቸውን በመግለፅ የፅ/ቤቱን መጥሪያ 

ለመቀበል ፈቃደኛ እንዳልሆኑ ገልፀዋል”፡፡

ኮሚቴዉም በተጠሪ ስም በማመልከቻ ቁጥር LTM/1500/07 የተመዘገበው BONANZA የሚል የንግድ ምልክት ፈራሽ 

ሊሆን ይገባል ወይስ አይገባም የሚለውን በጭብጥነት በመያዝ አግባብነት ካለው ሕግ አንፃር መርምሯል፡፡

አመልካች አቤቱታቸውን በሰነድ ማስረጃ በማስደገፍ ለተጠሪ የተመዘገበው የንግድ ምልክት የራሳቸው መሆኑንና ከተጠሪ 

ምዝገባ ቀን በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ ማዋላቸውን ባቀረቡት ፈራሽ ይሁንልኝ ማመልከቻ ላይ መከራከሪያ 

ያቀረቡ ሲሆን ተጠሪ ለቀረበው የፈራሽነት ጥያቄ መልስ እንዲሰጡ ሲጠየቁ ከላይ እንደተገለጸው ተጠሪ ምላሽ ለመስጠት 

ፍቃደኛ አለመሆናቸውን አመልካች በቃለ መኃላ እና በተቀረጸ የድምፅ ማስረጃ አረጋግጠዋል፤ በመሆኑም ተጠሪ 

መልስ የመስጠት ዕድላቸውን ያጡ ቢሆንም ኮሚቴው በተጠሪ ስም የሚገኘውን የንግድ ምልክት መዝገብ ማመልከቻ 

ቁጥር LTM/1500/07 በምርመራ ሂደት ውስጥ አካቷል፡፡  ኮሚቴው  ተጠሪ BONANZA የሚለውን  የንግድ ምልክት 

ካስመዘገቡበት ቀን በፊት አመልካች እ.ኤ.አ. ጥቅምት 2 ቀን 2013 ዓ.ም በተዘጋጀ የክፍያ ፋክቱር (Invoice) የሰነድ ማስረጃ 

የንግድ ምልክቱን በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ ማዋላቸውን ማረጋገጥ ችሏል፡፡ 

በንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/98 አንቀፅ 7(1) አንድ የንግድ ምልክት በሶስተኛ ወገኖች የቅድሚያ 

መብቶች ምክንያት ከአንድ አይነት ወይም ተመሳሳይ እቃዎች የተያያዘ የሌላ ሰው ቀዳሚ የንግድ ምልክት ጋር አንድ ዓይነት 

የሆነ ከሆነ ሊመዘገብ እንደማይችል  እንዲሁም በአንቀፅ 36(1) መሰረት የንግድ ምልክት ምዝገባ በዚህ አዋጅ የተጠቀሱትን 

ሁኔታዎች ከመሰረቱ ሳያሟላ የተመዘገበ እንደሆነ ፈራሽ ሊሆን እንደሚችል ስለሚደነግግ የተጠሪ የንግድ ምልክት ምዝገባ 

የአዋጁን አንቀፅ 7(1) ሳያሟላ የተመዘገበ በመሆኑ ኮሚቴው የፈራሽነት ጥያቄውን አግባብነት አረጋግጧል፡፡ 

ውሳኔ

ተቋሙ፤ኮሚቴው ካቀረበው የውሳኔ ሀሳብ፣ከሕግና መመሪያ ጋር በማገናዘብ የሚከተለውን ውሳኔ ሰጥቷል፡፡

አንድ የንግድ ምልክት ምዝገባ በአዋጁ የተጠቀሱትን ሁኔታዎች ሳያሟላ የተመዘገበ ከሆነ በአንቀፅ 36(1) መሰረት ፈራሽ 

ሊሆን እንደሚችል ስለሚደነግግ የተጠሪ የንግድ ምልክት  ምዝገባ የአዋጁን አንቀፅ 7(1) ሳያሟላ የተመዘገበ በመሆኑ ፈራሽ 

እንዲሆን ተወስኗል፡፡

የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር ስምና የማይነበብ ፊርማ  

  ኤርምያስ የማነብርሃን ኃይለማርያም           የማይነበብ ፊርማ _________________



የአእምሯዊ ንብረት ትሪቡናል
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የመዝገብ ቁጥር ኢ.አ.ን.ይ.ሰ. 00063/2010

በረጲ ሣሙናና ዲተርጀንት አ.ማ እና በኢትዮ-ኤዥያን ኢንዱስትሪስ ኃ/የተ/የግ/ማህበር መካከል 

በተነሳው የንግድ ምልክት ፈራሽነት ጥያቄ ክርክር ላይ በኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት 

ይግባኝ ሰሚ ኮሚቴ የተሰጠ የውሣኔ ሃሣብ፣
የማይነበብ የኮሚቴው አባላት ስም ዝርዝር 

1. ……………………….

2. ……………………….

3. ……………………….

4. ……………………….

5. ……………………….

አመልካች፡- ረጲ ሣሙናና ዲተርጀንት አ.ማ       

ተጠሪ፡-   ኢትዮ-ኤዥያን ኢንዱስትሪስ ኃ/የተ/የግ/ማህበር

አቤቱታው ባጭሩ

አመልካች በቀን 15/02/2010 ዓ.ም በተጻፈ ማመልከቻ በአለም አቀፍ ምድብ 03 ለሚካተቱ ምርቶች መለያነት 

ለመጠቀም Diva የንግድ ምልክት በማመልከቻ ቁጥር LTM/0019/15 እንዳስመዘገቡ ነገር ግን የንግድ ምልክት እና 

ኢንዱስትሪያዊ ንድፍ ጥበቃና ልማት ዳይሬክቶሬት Dia የሚል የቃል እና የምስል የንግድ ምልክት በጽ/ቤቱ ውስጥ 

በተጠሪ ስም የመዘገብ መሆኑን እንደገለፀላቸው ጠቅሰው ይህ በተጠሪ ስም የተመዘገበው የንግድ ምልክት ከእኛ 

የንግድ ምልክት ጋር ተመሳሳይ እና ሸማቹን ህብረተሰብም ይሁን ነጋዴዎችን እያሳሳተ በመሆኑ ፈራሽ ሊደረግ ይገባል 

በማለት ያቀረቡት አቤቱታ ነው፡፡

አመልካች በማመልከቻቸው በተጠሪ የቀረበው የንግድ ምልክት ከመጀመሪያም ሊመዘገብ እንደማይገባ የጠየቁ ሲሆን 

የንግድ ምልክቱ ሊሰረዝ የሚገባ ስለመሆኑ የመከራከሪያ ነጥባቸውን በዝርዝር ገልጸዋል፡፡ በዚህም መሰረት በተጠሪ 

ስም ተመዝግቦ የሚገኘው የንግድ ምልክት ከእኛ የንግድ ምልክት ጋር ተመሳሳይ ከመሆኑም በላይ በገበያ ላይ በሸማቹ 

ህብረተሰብ ዘንድ መሳከርን እየፈጠረ የሚገኝ ሲሆን ሸማቹ ህብረተሰብ የእኛን ምርት የገዛ መስሎት የተጠሪን የሚገዛ 

በመሆኑ ከፍተኛ የሆነ መሳከርን ፈጥሯል፡፡ የተጠሪ የንግድ ምልክት እኛ ቀድመን ካስመዘገብነው ንግድ ምልክት 

ጋር በጣም አሳሳች በሆነና የእኛን ምርት ከሌላው ድርጅት ምርት ለመለየት በሚያዳግት ሁኔታ ተቀራራቢ ሲሆን 

አምራቹም የድርጅታችንን መልካም ስም እና ተቀባይነት ለመጠቀም ከስሙ ባሻገር ምርቱን የሚያሽግበት ካርቶን 

ዲዛይንና ከለርም አስመስሎ በመጠቀም በኩባንያችን ላይ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት እያደረሰ ይገኛል፡፡ በመሆኑም በሁለቱ 

ንግድ ምልክቶች መካከል ያለውን ተመሳሳይነት በመገንዘብና የንግድ ምልክቱን ቀድሞ ያስመዘገበው ድርጅታችን 
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መሆኑን ከግምት ውስጥ በማስገባት በንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/1999 አንቀጽ 36 መሰረት 

ፈራሽ እንዲደረገልን እናመለክታለን በማለት መከራከሪያቸውን አቅርበዋል፡

ተጠሪም በበኩሉ የእኛ የንግድ ምልክት ከአመልካች የንግድ ምልክት ጋር የተለያየ ነው፡፡ የእኛ የንግድ ምልክት 

ከቀዳሚ ንግድ ምልክት ጋር አንድ ዓይነት የሆነ ወይም መሳከርን ሊያስከትል የሚችል ባለመሆኑ የስራ ክፍሉ ምልክቱን 

መዝግቧል፤ ንግድ ምልክታችንም ከተመዘገበ ከ32 ወራት በኋላ የቀረበ አቤቱታ ነው፤ ኩባንያችን DIA የሚለውን 

ስያሜ DIANA ከሚለው በገበያ ውስጥ እጅግ ተቀባይነት ካገኘው የምርታችን ስያሜ ላይ በመመርኮዝ ያወጣነው 

ነው፤ DIA እና Diva የተሰኙት የንግድ ምልክቶች በሁለት ተመሳሳይ የእንግሊዝኛ ሆሄያት የሚጀምሩ ከመሆናቸው 

ውጭ በአገራችን በመሰራት ላይ ከሚገኙ ሳሙናዎች ቅርጽም ሆነ መጠን የተለየ ነገር ኖሯቸው ሸማቹን ያሳስታሉ 

ወይም ያሳክራሉ ሊባል የሚያስችል አንዳችም አሳማኝ ምክንያት የለም፤

ሁለቱም ምርቶች ገበያ ላይ በቆዩባቸው ዓመታት ገበያን የሚያሳክር ሁኔታ ፈጥረው ሸማቹን የሚያደናግር ወይም 

ተገቢ ያልሆነ ውድድር የተከሰተበት አጋጣሚ የሌለ እና በተመሳሳይ ፊደል የሚጀምሩ በርካታ ምርቶችም ህጋዊ 

የንግድ ምልክት ወስደው በገበያ ውስጥ እየሰሩ ይገኛሉ፡፡ የንግድ ምልክትና ምዝገባ ጥበቃ አዋጅ ለየትኛውም የካርቶን 

ዲዛይንና ከለር የጥበቃ መብት አያጎናጽፍም፡፡ ኩባንያችን ላለፉት 20 አመታት ህግና ስርዓት እያስከበረ በገበያ ውስጥ 

የቆየ የልማት ድርጅት ስለሆነ የሌላን ኩባንያ ምርት ለማስመሰል የሚሞክርበት ምክንያት የለም፤ ስለዚህ ሕጋዊ 

መስፈርቶችን ወይም መመዘኛዎችን አሟልተን ያስመዘገብነው የንግድ ምልክት ከገበያ ለማስወጣት በመሞከር ወይም 

እንዲፈርስ በማድረግ በጥሬ ዕቃና በመሳሰሉት እጥረት የሚከሰቱ የገበያ ተግዳሮቶችን ከንግድ ምልክት ጋር ማያያዙ 

ተገቢነት የሌለው በመሆኑ ንግድ ምልክቶቹ ተመሳሳይ አይደሉም በማለት ተከራክረዋል፡፡

አመልካች እና ተጠሪ ከላይ በጽሑፍ ካቀረቧቸው የመከራከሪያ ነጥቦች በተጨማሪ የቃል ክርክር እንዲያደረጉ በደብ

ዳቤ የታዘዘ ሲሆን ተጠሪ ግን በቀጠሮ ዕለት ያልተገኙ በመሆኑ አመልካች ብቻ የቃል ማብራሪያ አቅርበዋል፡፡ 

በዚህም አመልካች የተጠሪ የንግድ ምልክት ከተመዘገበ 32 ወራት ቢሆነውም በንግድ ምልክት አዋጅ መሰረት ፈራሽነት 

ከማቅረብ የሚከለክለን ነገር የለም፤ ተጠሪ በገበያ ውስጥ ያለው ችግር የጥሬ ዕቃ እንደልብ አለመገኘት እና የገበያ መቀ

ዛቀዝ እንጂ የድርጅቶቹ የተወሰኑ ምርቶች ስያሜ ተቀራራቢነት አይደለም ላሉት እኛ ስለጥሬ ዕቃም ሆነ ምርት መቀዛ

ቀዝ ያነሳነው ሃሳብ የሌለና ምንም ዓይነት የጥሬ ዕቃም ሆነ የገበያ ችግር የሌለብን በመሆኑ ተጠሪ ያነሱት ክርክር ተቀ

ባይነት የሌለው ነው፡፡ ተጠሪ አዋጁ በሚፈቅደው መልስ መስጫ ጊዜ ውስጥ መልሳቸውን ያላቀረቡ በመሆኑ ውድቅ 

ሊደረግ ይገባል፤ የእኛ የንግድ ምልክት በገበያ ውስጥ ተቀባይነት እያገኘ በመምጣቱ ያስመዘገቡት የንግድ ምልክት 

በመሆኑ ፈራሽ ሊሆን ይገባል በማለት አመልካች በፅሁፍ መልሳቸው የዘረዘሯቸውን ነጥቦች በቃል አብራርተዋል፡፡ 

ኮሚቴዉም በማመልከቻ ቁጥር LTM/3293/08 Dia በሚል በተጠሪ ስም ተመዝግቦ የሚገኘው የንግድ ምልክት 

ፈራሽ መሆን አለበት ወይስ የለበትም? የሚለውን በጭብጥነት በመያዝ ጉዳዩን አግባብነት ካላቸው የህጉ ድንጋጌዎች 

አንጻር መርምሯል፡፡ 
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ጉዳዩንም ለመመርመር እንዲረዳው ኮሚቴው በአመልካች ስም ተመዝግቦ የሚገኘውን በማመልከቻ ቁጥር 

LTM/0019/2005 ያለውን መዝገብ እንዲሁም ፈራሽነት የተጠየቀበትን እና በተጠሪ ስም ተመዝግቦ የሚገኘውን 

LTM/3293/08 የንግድ ምልክት መዝገብ ፈትሿል፡፡

በዚህም መሰረት አመልካች ላነሱት ማለትም የተጠሪ መልስ በአዋጁ በተፈቀደው ጊዜ ውስጥ የቀረበ አይደለም 

ላሉት ኮሚቴው ለተጠሪ በአመልካች በኩል ለቀረበው ጥያቄ መልስ እንዲሰጡ በጻፈላቸው ደብዳቤ ላይ ደብዳቤው 

እንደደረሳቸው ከፈረሙበት ቀን ማለትም ከ24/05/2010 ዓ.ም አንስቶ መልስ በ60 ቀናት ውስጥ መስጠት ያለባቸው 

መሆኑንና ተጠሪም በዚሁ የቀናት ገደብ ውስጥ መልሳቸውን በ18/07/2010 ዓ.ም ያቀረቡ በመሆኑ የተጠሪ መልስ 

በጊዜ ገደብ ውስጥ የቀረበ ሲሆን በዚህ ረገድ በአመልካች በኩል የቀረበውን አቤቱታ ኮሚቴው አልተቀበለውም፡፡ 

የአመልካችም ሆነ የተጠሪ የንግድ ምልክት በዕቃዎች ምድብ 03 ለሳሙና ምርቶች ተብሎ የቀረበ ነው፡፡ ተጠሪ 

በመጀመሪያ የንግድ ምልክቱን ለማስመዝገብ የምዝገባ ጥያቄውን ለንግድ ምልክት እና ኢንዱስትሪያዊ ንድፍ ጥበቃና 

ልማት ዳይሬክቶሬት ባቀረበበት ጊዜ እና ጋዜጣ ላይ ለተቃውሞ እንዲወጣ ሲደረግ አመልካች በጊዜው ተቃውሞ 

ያላቀረቡ ቢሆንም በንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/98 አንቀጽ 43 መሰረት አንድ የንግድ ምልክት 

እንዲሰረዝ ወይም ፈራሽ እንዲደረግ ያገባኛል የሚል አካል የፈራሽነት ጥያቄውን በማንኛውም ጊዜ ማቅረብ የሚችል 

በመሆኑ በተጠሪ በኩል በዚህ ጉዳይ ላይ ያነሱትን መከራከሪያ ኮሚቴው አልተቀበለውም፡፡

 ከንግድ ምልክቶቹ መዝገብ ላይ መረዳት እንደሚቻለው የንግድ ምልክቶቹ ለሳሙና ምርት መለያነት የተመዘገቡ 

ሲሆን ከምርቱ ባህሪ እንደምንረዳው ምርቶቹን ማንኛውም ሰው ሊገዛቸው የሚችል እና በዕለት ተዕለት የህይወት 

እንቅስቃሴ ውስጥ ህብረተሰቡ የሚገበያየው የፍጆታ ዕቃ መሆኑ ህብረተሰቡ በገበያ ላይ ያሉትን የሳሙና ምርቶች 

ሲገዛ መሳከር ሊፈጠር ይችላል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ በቀላሉ ስርጭት ላይ ሊውሉ የሚችሉ ዝቅተኛ የሸቀጥ እቃዎች 

በመሆናቸው ህብረተሰቡ ያለ ምንም የገበያ መረጃ ዳሰሳ ሊገዛ የሚችል በመሆኑ በዚህ በኩል ሊገዛ ያሰበውን ሣይሆን 

የተሳሳተውን ይገዛል ተብሎ ይታሰባል፤ ስለሆነም በሁለቱ የንግድ ምልክቶች መካከል ከፍተኛ የሆነ መመሳሰል ያለ 

መሆኑን ኮሚቴው የተገነዘበ ሲሆን ይህም የንግድ ምልክቶቹ የመሳከር ደረጃቸው እጅግ ከፍተኛ በመሆኑ በአመልካች 

በኩል የቀረበውን የንግድ ምልክት ፈራሽነት ጥያቄ ኮሚቴው ተቀብሎታል፡፡

ውሳኔ

ተቋሙ፤ኮሚቴው ካቀረበው የውሳኔ ሀሳብ፣ከሕግና መመሪያ ጋር በማገናዘብ የሚከተለውን ውሳኔ ሰጥቷል፡፡

የንግድ ምልክት እና ኢንዱስትሪያዊ ንድፍ ጥበቃና ልማት ዋና የስራ ሂደት Dia የሚለውን የተጠሪን የቃል እና የምስል 

የንግድ ምልክት መመዝገቡ የአመልካችን መብት የሚነካ እና ህብረተሰቡንም ለማሳከር የሚዳርግ በመሆኑ የተጠሪ 

የንግድ ምልክት ፈራሽ እንዲሆን ተወስኗል፡፡ 

የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር ስምና የማይነበብ ፊርማ  

  ኤርምያስ የማነብርሃን ኃይለማርያም                               የማይነበብ ፊርማ _________________	
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የመዝገብ ቁጥር ኢ.አ.ን.ይ.ሰ. 0074/2010

በአቶ አብደላ መሀመድ እና በአልታሚ ጀነራል ትሬዲንግ መካከል የተነሳውን የንግድ ምልክት 

ፈራሽነት ክርክር አስመልክቶ በጊዜያዊ አጣሪ ኮሚቴ የተሰጠ የውሣኔ ሃሣብ፣
የማይነበብ የኮሚቴው አባላት ስም ዝርዝር 

1. ……………………….

2. ……………………….

3. ……………………….

4. ……………………….

        አመልካች፡- አቶ አብደላ መሀመድ 

       ወኪል፡-አቶ ታደለ ተስፋዬ    

      ተጠሪ፡-   አልታሚ ጀነራል ትሬዲንግ (Al TAMY General Trading)

       ወኪል፡- አቶ አምሳሉ ሞሲሳ  

የቀረበው ማመልከቻ በአጭሩ፡-

አመልካች በቀን 29/08/2010 ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት ባቀረበው ማመልከቻ በማመልከቻ ቁጥር 

FTM/6812/15 በአልታሚ ጀነራል ትሬዲንግ ስም በጽ/ቤቱ ተመዝግቦ የሚገኘው BONANZA የተባለ የንግድ 

ምልክት ፈራሽ እንዲደረግ ጥያቄ አቅርቧል፡፡አመልካች በመማልከቻው ላይ ለፈራሽነት ጥያቄው ምክንያት ናቸው 

በሚል የሚከተሉትን መከራከሪያ ነጥቦች ዘርዝሯል፡፡

1. BONANZA የሚለው ንግድ ምልክት በተጠሪ ስም በቀን 17/02/2008 ከመመዝገቡ በፊት በቀን 

16/03/2007 በማመልከቻ ቁጥር LTM/2221/07 በአቶ አብዱላጢፋ ሹአይብ ጀማል ስም ተመዝግቦ ጥበቃ 

ያገኘ ንግድ ምልክት ነው፡፡በመሆኑም በንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/1998 አንቀጽ 6(1)

(ሐ) እና 7(1) መሰረት በአቶ አብዱላጢፋ ስም የተመዘገበው BONANZA የተባለው ንግድ ምልክት ቀድሞ 

በመመዝገቡ ምክንያት መብት ስለሚኖረው ምልክቱ በድጋሚ ለአልታሚ ጀነራል ትሬዲንግ ሊመዘገብ 

አይገባም ነበር፡፡

2. ጽ/ቤቱ አንድ ዓይነት ንግድ ምልክትን ለሁለት የተለያዩ ወገኖች መመዝገቡ ቀዳሚው አስመዝጋቢ በንግድ 

ምልክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ የተሰጠውን መብትና ጥቅም መጉዳት ብቻ ሳይሆን በንግድ ስርዓቱ ላይ 

መዛባትን በሸማቹ ህብረተሰብ ላይም መሳከርን    የሚፈጥር መሆኑ ይታወቃል፡፡በተለይ ለሁለቱም 



የአእምሯዊ ንብረት ትሪቡናል
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የተለያዩ አካላት የተመዘገቡት ንግድ ምልክቶች የፊደላት አጣጣል(writing style) እና የፊደላት ቅርፅና 

ምጣኔን(letters font) ጨምሮ በእይታም ሆነ በአነባበብ(በድምፀት) ፍፁም አንድ ዓይነት መሆናቸው፤ 

የአመልካችና የተጠሪ ንግድ ምልክቶች በተመሳሳይ ሁኔታ በዐለም አቀፍ ምድብ 03 የተመዘገቡ ከመሆኑም 

በላይ በሁለቱም ምልክቶች አማካይነት ለገበያ የሚቀርቡት ምርቶች በተመሳሳይ መልኩ አንድ ዓይነት 

መሆናቸው ሸማቾች ከፍተኛ መደናገር ላይ እንዲወድቁ ያደርጋል፡፡

ይህ ደግሞ ከንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ ህግ እንዲሁም ከንግድ ጋር በተዛመደ በአገሪቱ ከወጡ ሌሎች 

ህጎች አጠቃላይ መንፈስ ጋር የሚፃረር በመሆኑ ከቀዳሚው ንግድ ምልክት ምዝገባ በኋላ ለተጠሪ የተመዘገበው 

ተመሳሳይ ንግድ ምልክት ፈራሽ ሊደረግ ይገባዋል፡፡

3. በንግድ ምልክት ምዘገባና ጥበቃ የሚንስትሮች ም/ቤት ደንብ ቁጥር 273/2005 አንቀጽ 16(2) መሰረት 

የንግድ ምልክት ምዝገባ ጥያቄ ቀርቦ በጉዳዩ ላይ ውሳኔ ለመስጠት የስረ ነገር ምርመራ ሲደረግ ቀደም ሲል 

የተመዘገቡ ምልክቶችን እና በሂደት ላይ ያሉ ማመልከቻዎችን በተመለከተ በጽ/ቤቱ መዛግብት የሰፈሩ 

መረጃዎችን መፈተሽ እንደሚገባ የተገለፀ ቢሆንም ጽ/ቤቱ ቀድሞ የተመዘገበ ተመሳሳይ ንግድ ምልክት 

መኖሩን ሳያጣራ በምዝገባ ጊዜ በፈጠረው ስህተት BONANZA የተባለውን ንግድ በድጋሚ ለተጠሪ 

መዝግቧል፡፡

በመሆኑም ጽ/ቤቱ ቀድሞ የመዘገበው BONANZA የተባለ ንግድ ምልክት እያለ ይህንኑ ምልክት በስህተት 

ለተጠሪ በድጋሚ መስጠቱን ባወቀ ጊዜ በአዋጅ ቁጥር 501/1998 አንቀጽ 36(1) እና በደንብ ቀጥር 273/2005 

አንቀጽ 43(3) መሰረት ለተጠሪ የመዘገበውን ንግድ ምልክት ፈራሽ ማድረግ ነበረበት፡፡

4. እኔና ሌሎች ብዛት ያለን ነጋዴዎች BONANZA የሚለውን የንግድ ምልክት የያዙ የኮስሞቲክስ ምርቶችን 

ለረጅም ዓመታት ስናስገባ የነበረ ሲሆን በ27/07/2005 ዓ.ም ወደ ጽ/ቤቱ በመጣሁበት ወቅት ንግድ 

ምልክቱ መያዝ ወይም አለመያዙን ለማረጋገጥ ፍለጋ አስደርጌ ጥበቃ እንደሌለው ለማረጋገጥ ችዬ ነበር፡፡

ሆኖም በሰዓቱ ንግድ ምልክቱ ባለመያዙ ማስመዝገብ እንደምችል ቢነገረኝም ብዛት ያለን ነጋዴዎች ምርቱን 

ስለምናስመጣው ስለነበረ ማስመዝገቡ ከሞራል አንፃር አግባብ ሆኖ ስላላገኘሁት ሳላስመዘግበው ቀርቻለው፡

ተጠሪ በበኩሉ አመልካች ላቀረበው የፈራሽነት ማመልከቻ በቀን 9/12/2010 ዓ.ም ለጽ/ቤቱ ባቀረበው የፅሁፍ 

ምላሽ የሚከተለውን መከራከሪያ አቅርቧል፡፡

1. የመጀመሪያው የተጠሪ መከራከሪያ ነጠብ አመልካች የፈራሽነት ጥያቄ የማቅረብ መብት የለውም የሚል 

ነው፡፡አመልካች የፈራሽነት ጥያቄውን እያቀረበ ያለው ተመሳሳይ የንግድ ምልክት በአቶ አብዱላጢፍ አይብ 

ጀማል ተመዝግቧል በማለት ነው፡፡ሆኖም አቶ አብዱላጢፍ አይብ ጀማል የዚህ ንግድ ምልክት ባለቤት 

ከሆነ ክሱን ማቅረብ ያለበት አቶ አብዱላጢፍ አይብ ጀማል ወይም ህጋዊ ወኪሉ ብቻ ነው፡፡አመልካች 

ከአቶ አብዱላጢፍ አይብ ጀማል ጋር ምንም ህጋዊ ግንኙነት ሳይኖረው ያቀረበው የፈራሽነት ጥያቄ ውደቅ 

ሊደረግ ይገባል፡፡
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2. አቶ አብዱላጢፍ አይብ ጀማል አስቀድሞ በገበያ ውስጥ የነበረውንና የራሱ ያለሆነውን BONANZA የተባለ 

ንግድ ምልክት በጽ/ቤቱ አስመዝግቦ የተጠሪን መልካም ስም እና ዝና በመንጠቅ ያለአግባብ እየበለፀገ 

ስለነበር የአሁን ተጠሪ በማመልከቻ ቁጥር LTM/2211/07 (በምዝገባ ሰርተፍኬት ቁጥር LTM/1500/2007) 

በአቶ አብዱላጢፍ አይብ ጀማል ስም በጽ/ቤቱ ውስጥ ተመዝግቦ የነበረው BONANZA የተሰኘው ንግድ 

ምልክት ፈራሽ እንዲደረግ ለጽ/ቤቱ ጥያቄ አቅርቦ ጉዳዩ ከተመረመረ በኋላ በምዝገባ ሰርተፍኬት ቁጥር 

LTM/1500/2007 በአቶ አብዱላጢፍ አይብ ጀማል ስም ተመዝግቦ የነበረው BONANZA የተባለ ንግድ 

ምልክት ፈራሽ ተደርጓል፡፡

3. አመልካች ይህንን ምርት ብዛት ያለን ነጋዴዎች ስናስገባ ነበር፤ንግድ ምልክቱንም ማስመዝገብ እንደምችል 

በጽ/ቤቱ ተነግሮኝ ነበር ሲል ያቀረበውን መከራከሪያ በተመለከተ በመጀመሪያ ደረጃ ጽ/ቤቱ አመልካችን 

የራሱ ያልሆነን ንግድ ምልክት ማስመዝገብ ትችላለህ ብሎታል ብዬ አላምንም፡፡ከዚህም ሌላ ምርቱን 

ከውጭ አገር ሳስገባ ነበር በሚል የቀረበው ነጥብም ማስረጃ ያልቀረበበት መከራከሪያ ነው በሚል ተጠሪ 

የፅሁፍ ምላሹን አቅርቧል፡፡

ከፅሁፍ መከራከሪያ በተጨማሪ ይግባኝ ሰሚው ሁለቱም ወገኖች በግልፅ ችሎት ተገኝተው የቃል ማብራሪያ 

እንዲያቀርቡ ያደረገ ሲሆን አመልካችና ተጠሪ ያቀረቡት የቃል ማብራሪያም በቅደም ተከተል እንደሚከተለው 

ቀርቧል፡፡

1. አመልካች ከ10 ዓመት በፊት ጀምሮ አስፈላጊውን የጉምሩክ ስነ-ስርዓት በማሟላት እና ተገቢውን ግብር 

እየከፈለ BONANZA በሚል ምልክት የሚታወቀውን የዶድራንት ምርት ከውጪ አገር ሲያስመጣ የነበረ 

መሆኑን ሌሎች አስመጪዎችም ይህንኑ ምርት ከኦማን እና ከቱርክ እንደሚያስመጡት በአንፃሩ ግን 

የተጠሪ ድርጅት በኢትዮጵያ ውስጥ ማምረቻ እና የተመዘገበ የንግድ ፈቃድ እንዲሁም የግብር ከፋይነት 

መለያ(Tin Number) ሳይኖረውና ግብር ከፋይም ሳይሆን በኢትዮጵያ ውስጥ BONANZA የሚለው 

ንግድ ምልክት እንዲመዘገብለት መፈቀዱ አግባብ አለመሆኑን፤ 

2. ቀደም ሲል BONANZA የሚለው ንግድ ምልክት በአቶ አብዱላጢፍ አይብ ጀማል ስም ተመዝግቦ 

እያለ ይኸው ንግድ ምልክት በኋላ ላይ የምዝገባ ጥያቄ ላቀረበው ለተጠሪ በድጋሚ መመዝገቡ አግባብ 

አለመሆኑን፤

3. BONANZA በሚለው ምልክት አማካይነት ወደ አገር ውስጥ የሚገቡ ምርቶችን ማን በቅድሚያ ያስገባ 

እንደነበር አመልካች ከገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን መረጃ ማምጣት እንደሚችል እና ጽ/ቤቱም ይህንኑ 

ማስረጃ ከባለስልጣን መ/ቤቱ በመጠየቅ ማረጋገጥ እንደሚችል  

4. በንግድ ምዝገባ አዋጅ አንቀጽ 13 መሰረት በጉዳዩ ላይ ጥቅም ያለን በመሆኑ የፈራሽነት ጥያቄ ለማቅረብ 

መብት ያለን መሆኑ ሊታወቅ ይግባል ሲል አመልካች የቃል መከራከሪያውን አቅርቧል፡፡
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በሌላ በኩል ተጠሪ የሚከተሉትን ዋና ነጥቦች በቃል ክርክር ወቅት አቅርቧል፡፡ 

1. አመልካች በቃል ክርክሩ ያቀረባቸው አብዛኞቹ ጉዳዮች ቀደም ሲል ራሱ አመልካች ለጽ/ቤቱ ባቀረበው 

የፈራሽነት ማመልከቻው ላይ የሌሉ እና በማስረጃም ያልተደገፉ መሆኑ እንዲያዝለት፣ 

2. አመልካች  በ BONANZA ንግድ ምልክት አማካይነት ምርቶችን ከውጭ አገር በቅድሚያ ማን ያስገባ 

እንደነበር በማስረጃ አስደግፎ መከራከር ሲገባው ምንም ማስረጃ ሳያቀርብ ጽ/ቤቱ ከገቢዎችና ጉምሩክ 

ባለስልጣን ይህን የተመለከተ ማስረጃ ጠይቆ እንዲያስመጣ በሚል አመልካች መከራከሩ አግባብ 

አለመሆኑን እና ጽ/ቤቱ ስለአመልካች ሲል ከተጠቀሰው ባለስልጣን መ/ቤት ማስረጃ ማስመጣት 

እንደሌለበት፣

3. የተጠሪ ድርጅት አምራች አይደለም ሲል አመልካች ያቀረበውን መከራከሪያ በተመለከተ የአሁን ተጠሪ 

ቀደም ሲል አመልካች ሆኖ በተከራከረበትና በጽ/ቤቱ በተያዘ መዝገብ ላይ ውሳኔ የተሰጠበት ጉዳይ 

መሆኑን እና በዚያ የክርክር መዝገብ ላይ በተሰጠ ውሳኔም በአቶ አብዱላጢፍ አይብ ጀማል ስም በጽ/

ቤቱ ተመዝግቦ የነበረው ንግድ ምልክት ፈራሽ እንዲሆን ያስደረግነው ባቀረብናቸው ማስረጃዎች 

መነሻነት ንግድ ምልክቱ የተጠሪ መሆኑ በመረጋገጡ ነው ሲል ተጠሪ የተከራከረ ሲሆን በዚህ ረገድ 

አመልካች አሁን በቃል እያቀረበ ያለውን ነጥብ በተመለከተ በጽ/ቤቱ ውሳኔ የተሰጠበት የቀደመው 

መዝገብ እንዲታይለት ተጠሪ አያይዞ ጠይቋል፡፡

4. አመልካች በቃል ክርክሩ የተጠሪ ድርጅት በኢትዮጵያ ውስጥ የንግድ ፈቃድ እንዲሁም ግብር ከፋይ 

ሳይሆን በኢትዮጵያ ውስጥ BONANZA የሚለው ንግድ ምልክት እንዲመዘገብለት መፈቀዱ አግባብ 

አይደለም በሚል ያቀረበውን ነጥብ በተመለከተ የተጠሪ ድርጅትን ንግድ ምልክት በኢትዮጵያ ውስጥ 

ያስመዘገበው ወኪሉ ኢትዮጵያ ውስጥ የተመዘገበና ፈቃድ ያለው በመሆኑ የንግድ ምልክቱ ባለቤት 

በአገር ውስጥ ንግድ ፈቃድ የሌለው መሆኑ የሚያስከተልው ችግር የለም ሲል ተጠሪ ተከራክሯል፡፡

5. አመልካች በ BONANZA ምልክት ስም ከብዙ አገሮች ምርት ይመጣል ቢልም ይህ መከራከሪያ በማስረጃ 

ያልተደገፈ ከመሆኑ ባሻገር አመልካች የ BONANZA አምራች ማን እንደሆነ አልገለፀም፤አመልካች የንግድ 

ምልክቱ ባለቤት ከሆነውና ከትክክለኛው አምራች እየተረከበ ወደ አገር ውስጥ የሚያስገባ ቢሆን ኖሮ 

ተቃውሞ አልነበረንም፤ከዚህ ይልቅ አመልካች እና እሱን የመሳሰሉ ሌሎች ድርጅቶች የተጠሪን የንግድ 

ምልክት በህገ ወጥ መንገድ በመጠቀም ምርቱን ግን ቻይና አገር እያስመረቱ በማስመጣት በገበያው ላይ 

ውዥንብር እየፈጠሩ መሆኑን ተጠሪ ገልፆ አመልካችና መሰል ህገ ወጥ ተግባር የሚፈፅሙ ግለሰቦች ላይ 

ተጠሪ በየፍ/ቤቶች ክስ በመመስረት መብቱን ለማስከበር ጥረት እያደረገ መሆኑን አክሎ ገልጿል፡፡ 

የጉዳዩ አመጣጥ ከላይ በተገለፀው መልኩ ሆኖ ጊዜያዊ ኮሚቴው አመልካች እና ተጠሪ ከላይ በጽሑፍ እና በቃል 

ያቀቧቸውን መከራከሪያ ነጥቦች መሰረት በማድረግ በማመልከቻ ቁጥር FTM/6812/15 በአልታሚ ጀነራል 

ትሬዲንግ ስም በጽ/ቤቱ ተመዝግቦ የሚገኘው BONANZA የተሰኘው ንግድ ምልክት ፈራሽ ሊደረግ ይገባል 
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ወይስ አይገባም? የሚለውን ጭብጥ በመመስረት ጉዳዩን አግባብነት ካላቸው ህግጋት ጋር በማገናዘብ መዝገቡን 

በሚከተለው መልኩ መርምሮታል፡፡

በቅድሚያ አመልካች በተጠሪ ስም የተመዘገበው ንግድ ምልክት ፈራሽ እንዲደረግ በፅሁፍ ያቀረባቸው ሁለት ዋና 
ነጥቦች ሲሆኑ እነዚህ ውስጥም፡-

	1ኛው ነጥብ BONANZA የሚለው ንግድ ምልክት በአሁን ተጠሪ ስም ከመመዝገቡ በፊት በማመልከቻ 

ቁጥር LTM/2221/07 በአቶ አብዱላጢፋ ሹአይብ ጀማል ስም ተመዝግቦ ጥበቃ ያገኘ ንግድ ምልክት 

በመሆኑ በቀዳሚ ባለመብት ምክንያት ለተጠሪ ሊመዘገብ አይገባም የሚለው ሲሆን

	2ኛው ነጥብ ደግሞ እኔና ሌሎች ብዛት ያለን ነጋዴዎች BONANZA የሚለውን የንግድ ምልክት የያዙ 

የኮስሞቲክስ ምርቶችን ለረጅም ዓመታት ከወጪ አገር ስናስገባ የነበረ በመሆኑ እና በ27/07/2005 

ዓ.ም ወደ ጽ/ቤቱ በመምጣት ንግድ ምልክቱ መያዝ ወይም አለመያዙን ለማረጋገጥ ፍለጋ አስደርጌ 

ጥበቃ እንደሌለው ለማረጋገጥ ችዬ የነበረ ሲሆን ከዚሁ ጋር በተያያዘ በሰዓቱ ንግድ ምልክቱ ባለመያዙ 

ማስመዝገብ እንደምችል ቢነገረኝም ብዛት ያለን ነጋዴዎች ምርቱን ስለምናስመጣው ማስመዝገቡ ከሞራል 

አንፃር አግባብ ሆኖ ስላላገኘሁት ሳላስመዘግበው ቀርቻለው በሚል የቀረበ ነው፡፡

የመጀመሪያውን መከራከሪያ በተመለከተ ከዚህ በፊት በኢትየጵያ አእምሯዊ ንብረት ይግባኝ ሰሚ መዝገብ 

ቁጥር ኢ.አ.ን.ይ.ስ. 00029/2008 በተያዘ መዝገብ በአመልካች አልታሚ ጀነራል ትሬዲንግ እና በተጠሪ አቶ 

አብዱልላጢፍ አይብ መካከል የተነሳውን የንግድ ምልክት ፈራሽ ይደረግ/አይደረግ/ ክርክር መነሻ በማድረግ ጽ/

ቤቱ በጉዳዩ ላይ ምርመራ አድርጎ ውሳኔ የሰጠ በመሆኑ እና በውሳኔውም በአቶ አብዱላጢፍ አይብ ጀማል ስም 

ተመዝግቦ የነበረው ንግድ ምልክት ፈራሽ የተደረገ በመሆኑ እና የተቋቋመ መብት በሌለው ጉዳይ መነሻነት የቀረበ 

መከራከሪያ በመሆኑ ኮሚቴው አልተቀበለውም፡፡

በሌላ በኩል አመልካች በሁለተኛ ደረጃ ባነሳው ነጥብ “እኔና ሌሎች ብዛት ያለን ነጋዴዎች BONANZA የሚለውን 

የንግድ ምልክት የያዙ የኮስሞቲክስ ምርቶችን ለረጅም ዓመታት ከወጪ አገር ስናስገባ ነበር … በ27/07/2005 

ዓ.ም ንግድ ምልክቱ መያዝ/አለመያዙን ለማረጋገጥ ፍለጋ አስደርጌ ጥበቃ እንደሌለው ማረጋገጥ ችዬ ነበር” የሚል 

መከራከሪያ የቀረበ ቢሆንም በዚህ ረገድ የተነሱት ጉዳዮች ምንም ዓይነት ማሳያ ሰነድ ያልቀረበባቸውና በማስረጃ 

ያልተደገፉ ነጥቦች መሆናቸውን ኮሚቴው ተገንዝቧል፡፡

በንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/1998 አንቀጽ 4 መሰረት የንግድ ምልክት ባለቤትነት መብት 

የሚገኘውና በሶስተኛ ወገኖች ላይ ተፈፃሚነት የሚኖረው የንግድ ምልክቱ ላይ የምዝገባ ጥያቄ ከቀረበበት በኋላ 

አስፈላጊው የፎርማሊቲና የስረ ነገር ምርመራ ተደርጎበት እንዲሁም የተቃውሞ ሂደቱን አልፎ የንግድ ምልክት 

ምዝገባ ምስክር ወረቀት ሲሰጥ ነው፡፡በተለይ የተቃውሞ ጥሪን በተመለከተ በጽ/ቤት ደረጃ የስረ ነገር ምርመራውን 

ያለፈው ንግድ ምልክት   ከመመዝቡ በፊት ማኅበረሰቡ የራሱን አስተያየት እንዲሰጥበት ሰፊ ሽፋን ባለው መገናኛ 

ብዙኃን ለሁለት ወር የሚቆይ የተቃውሞ ጥሪ እድል ይሰጣል፡፡በዚህ የተቃውሞ እድል በሚሰጥበት ጥሪ ላይ 
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ማንኛውም ሰው ንግድ ምልክቱ ሊመዘገብ አይገባም የሚልባቸውን ምክንያቶች በማስረጃ አስደግፎ ምልክቱ 

እንዳይመዘገብ መቃወም ይችላል፡፡

በተመሳሳይ መልኩ አንድ የንግድ ምልክት ከፍ ብለው የተጠቀሱትን ሂደቶች አልፎ ከተመዘገበ በኋላ በአዋጁ 

አንቀጽ 36 መሰረት የፈራሽነት ጥያቄ ሊቀርብበት ይችላል፡፡በዚህ ወቅት የፈራሽነት ጥያቄ ማቅረብ የሚችለው 

ግን ማንኛውም የሚመለከተው ሰው(any interested person) ነው፡፡ ማንኛውም የሚመለከተው ሰው ማለት 

በጉዳዩ ላይ ጥቅም ያለው ወይም ጥቅሙ የተነካበት እና ይህም ስለመሆኑ ማስረጃ የሚያቀርብ አካል መሆን 

እንዳለበት በፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ አንቀጽ 33 (2)  ላይ በግልፅ የተደነገገ ስለመሆኑ አንቀጹን መመልከት ተገቢ ነው፡

፡በፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ አንቀጽ 33 (2) መሰረት “ለክሱ መነሻ በሆነው ነገር ወይም ክሱ በተመሰረተበት ሃብት ላይ 

ጥቅም ወይም መብት ያለው መሆኑ ካልተረጋገጠ በቀር ማናቸውም ሰው ክስ ማቅረብ አይፈቀድለትም” 

ከዚህ ባሻገር አመልካች በቃል ክርክር ወቅት በፅሑፍ ካቀረባቸው መከራከሪያዎች የተሻገሩ ነጥቦችን አንስቷል፡፡

ነገር ግን በፍ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ አንቀጽ 82 ላይ “…በመጀመሪያ ያልተያዙት ጭብጦች እንዳይፈርጥ ስረ ነገሩን ሳይለቅ 

የመጀመሪያውን መሰረታዊ ሙግት ተከትሎ ማቅረብ አለበት” በሚል አዲስ ነገር ማቅረብ አግባብ እንዳልሆነ 

ተደንግጓል፡፡በተጨማሪም የፍ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ አንቀጽ 90 “አቤቱታን ለማሻሻል ካልሆነ በቀር ተከራካሪዎቹ ወገኖች 

ቀድሞ ካቀረቡት ክርክር ወይም ጭብጥ ውጪ የሆነና ከቀድሞ ክርክር ጋር ግንኙነት የሌለው አዲስ ነገር ለማቅረብ 

አይቻልም” ይላል፡፡በዚህ ድንጋጌ መነሻነት አመልካች ያነሳቸውን ነጥቦች ስንመዝናቸው ከፍ ሲል እንደገለፅነው 

አመልካች በመጀመሪያ ማለትም በፅሑፍ ማመልከቻው ላይ ካቀረባቸው ሁለት መሰረታዊ ነጥቦች በስተቀር በኋላ 

በቃል ክርክር ወቅት ያቀረባቸው መከራከሪያዎች አዲስ ናቸው፡፡በመሆኑም በቃል ክርክሩ ላይ በአመልካች በኩል 

የቀረውን አዲስ መከራከሪያ ኮሚቴው አልተቀበለውም፡፡

ውሳኔ

ተቋሙ፤ኮሚቴው ካቀረበው የውሳኔ ሀሳብ፣ከሕግና መመሪያ ጋር በማገናዘብ የሚከተለውን ውሳኔ ሰጥቷል፡፡

በማመልከቻ ቁጥር FTM/6812/15 በአልታሚ ጀነራል ትሬዲንግ ስም በጽ/ቤቱ ውስጥ ተመዝግቦ የሚገኘው 

BONANZA የተባለው የንግድ ምልክት ፈራሽ ሊደረግ አይገባም፡፡

 

የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር ስምና የማይነበብ ፊርማ  

 ኤርምያስ የማነብርሃን ኃይለማርያም                           የማይነበብ ፊርማ _________________
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የመዝገብ ቁጥር ኢ.አ.ን.ይ.ሰ. 00063/2010

በጂኤምቲ ኢንዱስትሪስ ኃ/የተ/የግ/ማህበር እና በ ተስቲ ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማህበር መካከል 

ስላለው የንግድ ምልክት ፈራሽነት ጥያቄ ክርክር ላይ በኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት 

ይግባኝ ሰሚ ኮሚቴ የተሰጠ የውሣኔ ሃሣብ

የስብሰባ ቦታ ፡- የኢትዮጵያ  አእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት 

የማይነበብ የኮሚቴው አባላት ስም ዝርዝር 

1. ……………………….

2. ……………………….

3. ……………………….

          አመልካች፡- ጂኤምቲ ኢንዱስትሪስ ኃ/የተ/የግ/ማህበር

           ወኪል፡- አቶ እስተዚያ አስረሱ

           ተጠሪ፡-    ተስቲ ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማህበር

          ወኪል፡- አቶ ሳሙኤል ለማ

የቀረበው አቤቱታ በአጭሩ፡-

አመልካች ጂኤምቲ ኢንዱስትሪስ ኃ/የተ/የግ/ማህበር በቀን 16/09/2010 ዓ.ም ባቀረቡት አቤቱታ በማመልከቻ 

ቁጥር LTM/5834/10 ለተጠሪ ተስቲ ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማህበር ተመዝግቦ የሚገኘው ሬኮ (Reco) የንግድ 

ምልክት የቦታ ስያሜን የሚያመለክት በመሆኑ ፈራሽ ሊሆን ይገባል በማለት የቀረበ አቤቱታ ነው፡፡

አመልካች የፈራሽነት አቤቱታዬን ያስረዱልኛል በሚል ማስረጃዎች ያቀረቡ ሲሆን በዚህም ሬኮ (Reco) 

የሚለውና ለተጠሪ በጽ/ቤቱ የተመዘገበው የንግድ ምልክት በጌዲኦ ዞን ኮቸሬ ወረዳ ሬኮ ቀበሌ በድርጅታችን 

እህት ኩባንያ ፕራይድ ኃ/የተ/የግ/ማህበር ስም ሬኮ ኮባ በሚል ስያሜ በኢትዮጲያ ብሔራዊ ባንክ በማስመዝገብና 

በቡና ጥራት ምርመራና ሠርተፊኬሽን ማዕከል የጥራት ማረጋገጫ በማግኘት ከ2008 ዓ.ም ጀምሮ ወደ ውጭ 

ሀገር ልከናል፤ቡናውን የላክንበትንም ስያሜ በጊዜው ያላስመዘገብነው የቦታ ስያሜ ስለሆነ ነው፤ ከዚህ ቦታ 

የምንልከው ቡና በውጭ ሀገራት ከፍተኛ ተቀባይነት በማግኘቱ ወደውጭ ለመላክ ሬኮ (Reco) በሚል ስያሜ 

ለተጠሪ በመመዝገቡ ስለምንቸገር በንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ 501/1998 በአንቀጽ 6(ሀ፣ሐ፣ሠ፣ረ እና 

ሸ) መሰረት በንግድ እንቅስቃሴ ውስጥ የተለመዱና የጋራ መግባቢያ ቋንቋዎችን የሚያመለክት በመሆኑ ለንግድ 

ምልክትነት ብቁ ባለመሆኑ ፈራሽ ሊደረግ ይገባል በማለት አቤቱታቸውን አቅርበዋል፡፡



የአእምሯዊ ንብረት ትሪቡናል
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ተጠሪም የአመልካች አቤቱታ እንዲደርሳቸው ተደርጎ መልሳቸውን በጽሁፍ ያቀረቡ ሲሆን በመልሳቸውም 

አመልካች ንግድ ምልክቱ ፈራሽ እንዲሆን አቤቱታ ያቀረበው የ60 ቀን የጋዜጣ ማስታወቂያ ጥሪ ካለፈ በኋላ 

በመሆኑ ጥያቄው ተቀባይነት የለውም፤ አውሮፓ ኔዘርላንድ ከሚገኙ ደንበኞቻችን ጋር ተመካክረን ለገበያ ቀለል 

ያለ ቶሎ ለማስታወስ ምቹ የሆነ ቃል በጋራ መርጠን የተገኘ ቃል እንጂ የአካባቢ ወይም የቦታ ስም አይደለም፤ 

እኛ ከአመልካች በተሻለ ሁኔታ በውጪ ገበያ ያስተዋወቅነው እና በምርት ደረጃም በስፋት እያቀረብን በመሆኑ 

አመልካች ደንበኞቻችንን ለማደናገር እና በተንኮል ያቀርቡት አቤቱታ ነው በማለት ምላሽ ያቀረቡ ሲሆን በውጪ 

ሐገር ከሚገኝ ድርጅት ጋር የተደረጉ ውሎችን በማስረጃነት አያይዘዋል፡፡

አመልካች እና ተጠሪ ከላይ በጽሑፍ ካቀረቧቸው የመከራከሪያ ነጥቦች በተጨማሪ የቃል ክርክር ያደረጉ ሲሆን 

በዚህም ከላይ በጽሑፍ ያቀረቧቸውን የመከራከሪያ ነጥቦች በቃል ማብራሪያ አጠናክረው አቅርበዋል፡፡ 

ኮሚቴዉም በማመልከቻ ቁጥር LTM/5834/10 በተጠሪ ስም ተመዝግቦ የሚገኘው የንግድ ምልክት ፈራሽ መሆን 

አለበት ወይስ የለበትም? የሚለውን በጭብጥነት በመያዝ ጉዳዩን አግባብነት ካላቸው የህጉ ድንጋጌዎች አንጻር 

መርምሯል፡፡ ጉዳዩንም ለመመርመር እንዲረዳው ኮሚቴው በተጠሪ ስም ተመዝግቦ የሚገኘውን በማመልከቻ 

ቁጥር LTM/5834/10 ያለውን የንግድ ምልክት መዝገብ አስመጥቶ መርምሯል፡፡

በዚህም መሰረት ተጠሪ የአመልካች የፈራሽነት አቤቱታ ጊዜው ያለፈበት በመሆኑ ማቅረብ አይችሉም በማለት 

ላነሱት አቤቱታ በንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ 501/1998 አንቀጽ 36 መሰረት ማንኛውም የሚመለከተው 

አካል አንድ የንግድ ምልክት ፈራሽ እንዲሆን በማንኛውም ጊዜ አቤቱታ ማቅረብ የሚቻል በመሆኑ አመልካችም 

መብት ያላቸው በመሆኑ በዚህ ረገድ በተጠሪ በኩል የቀረበውን አቤቱታ ኮሚቴው አልተቀበለውም፡፡ 

በሌላ በኩል ተጠሪ ለአመልካች ሬኮ ኮባ በሚል የንግድ ምልክት ተመዝግቦላቸው ከሆነ አላስፈላጊ ውድድርን 

የሚያመጣ እና ደንበኞቻችንን የሚያሳክር በመሆኑ እንዲሰረዝልን በማለት ላነሱት አቤቱታ ኮሚቴው ከስራ ሂደቱ 

መዝገብ ማረጋገጥ እንደቻለው በአመልካች ስም ሬኮ ኮባ በሚል ምንም ዓይነት የተመዘገበ የንግድ ምልክት የሌለ 

መሆኑን ኮሚቴው ማረጋገጥ ችሏል፡፡ 

በንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ 501/1998 አንቀጽ 6 (ሰ፣ ሸ) መሰረት የንግድ ምልክት ሊመዘገብ 

ከማይችልባቸው ምክንያቶች አንዱ የቦታ ስም የሚያመለክት ከሆነ መሆኑን ህጉ በግልጽ አስቀምጧል፤ በመሆኑም 

የተጠሪ የንግድ ምልክት ማለትም ሬኮ (Reco) የሚለው የቦታ ስም ነው? ለሚለው ጥያቄ በአመልካች ከቀረቡት 

በቡና ጥራት ምርመራና ሠርተፊኬሽን ማዕከል የጥራት ማረጋገጫ ሰርተፊኬት ላይ ሬኮ ኮባ ኮቸሬ በሚል በቡና 

ስያሜነት ተጠቅሶ ይታያል፡፡ ተጠሪ ካያያዙት ማስረጃዎች ስንመዝን በአውሮፓ ከሚገኝ ኔዘርለንድ ትራቦካ (Tra-

bocca) ድርጅት ጋር ከተስማሙት ውል መረዳት እንደተቻለው የግዢ ውሉ ዝርዝር ሁኔታ ሲዘረዝር የቡናውን 

መገኛ ቦታ በሚጠቅሰው (Locations) በሚለው ስር ኢት-ሬኮ (ET-Reko) የሚል በእንግሊዝኛ ተጽፎ የሚታይ 

መሆኑን መረዳት ይቻላል፤ ከዚህም በተጨማሪ አመልካች በችሎት ካቀረቡት በኢትዮጲያ ካርታ ስራዎች ድርጅት 

የተሰራ ካርታ ሬኮ የሚባለውን ቦታ አመልካች በማመልከቻቸው በጠቀሱት አኳኋን ይታያል፡፡ 
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ከዚህ በተጨማሪ በቡና ግብይት እና ጥራት ቁጥጥር አዋጅ  ቁጥር 1051/2009 አንቀጽ 9 እና 10 እንደተደነገገው 

ማንኛውም ቡና አቅራቢም ሆነ ቡና ላኪ ቡናው የበቀለበትን አካባቢ፣የቡናውን ባህሪና ስያሜ የመጠበቅ ግዴታ 

እንዳለበት ተገልጿል፡፡በጽ/ቤቱ ጥር 2005 ዓ.ም በወጣው መመሪያ ላይ መረዳት እንደሚቻለው የቦታ ስም 

በንግድ ምልክትነት ሊመዘገብ እንደማይችል በአንቀጽ 06 ስር በግልጽ ያስቀመጠ በመሆኑ እና ከላይ በተዘረዘሩት 

ምክንያቶች የተጠሪ የንግድ ምልክት የቦታ ስያሜ መሆኑን የሚያስረዱ በመሆኑ ሬኮ (Reco) የሚለው የንግድ 

ምልክት ፈራሽ መሆን እንዳለበት ኮሚቴው መግባባት ላይ ደርሷል፡፡

ውሳኔ ሃሳብ  

ተቋሙ፤ኮሚቴው ካቀረበው የውሳኔ ሀሳብ፣ከሕግና መመሪያ ጋር በማገናዘብ የሚከተለውን ውሳኔ ሰጥቷል፡፡

ሬኮ (Reco) በሚል በማመልከቻ ቁጥር LTM/5834/10 ተመዝግቦ የሚገኘው የንግድ ምልክት የቦታ ስያሜ 

በመሆኑና በንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ 501/1998 አንቀጽ 6 መሰረት ይህ ስያሜ ሊመዘገቡ ከማይችሉ 

ምልክቶች ውስጥ የሚመደብ በመሆኑ በተጠሪ ስም ተመዝግቦ የሚገኘው ይኸው  የንግድ ምልክት ፈራሽ 

እንዲሆን ተወስኗል፡፡

የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር ስምና የማይነበብ ፊርማ  

ኤርምያስ የማነብርሃን ኃይለማርያም                      የማይነበብ ፊርማ _________________	

ብሔራዊ የአእምሯዊ ንብረት ሥርዓት መጠናከር 
ፈጠራ እንዲበረታታ፣ 

ፍትሃዊ የግብይት ስርዓት እንዲኖር ባህል እንዲያድግ፣ 
ልማት እንዲፋጠን ያደርጋል!



የአእምሯዊ ንብረት ትሪቡናል
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                                          የመዝገብ ቁጥር ኢ.አ.ን.ይ.ሰ. 0082/2010

በማመልከቻ ቁጥር LTM/4624/09 Qsimco በሚል በተጠሪ ስም(ማለትም በሎንግ ተርም 

አውቶ ስፔር ፓርትስ ኋላ/የተ/የግ/ማህበር ስም) የተመዘገበው የንግድ ምልክት ፈራሽ እንዲሆን 

አመልካች አል ሙኳራም አውቶ ስፔር ፓርትስ ኤል.ኤል.ሲ ባቀረበው ጥያቄ ላይ የተሰጠ የውሣኔ 

ሃሣብ

በማመልከቻ ቁጥር LTM/4624/09 የተመዘገበው ንግድ ምልክት ፈራሸ እንዲሆን የቀረበውን ጥያቄ ለማጣራት 
የተቋቋመው ጊ/ኮሚቴ አባላት 

1. ……………………….

2. ……………………….

3. ……………………….

     አመልካች፡- አል ሙኳራም አውቶ ስፔር ፓርትስ ኤል.ኤል.ሲ (AL Muqarram Auto Spare Parts Trading    

L.L.C)    ወኪል፡- ወ/ሮ አዜብ አሰፋ ቀርበዋል

    ተጠሪ፡- ሎንግ ተርም አውቶ ስፔር ፓርትስ ኋላ/የተ/የግ/ማህበር (Long-term Auto Spare Parts Manu-

facturing PLC) አልቀረቡም

አቤቱታው በአጭሩ 

የተጠሪ የንግድ ምልክት የአመልካችን ቀዳሚ መብት በመጣስ የተመዘገበ ነው ብሎ ፈራሽ እንዲሆን በቀን 

7/10/2010 ዓ.ም አመልካች ጽፎ ጠይቋል፡፡ በጽሑፍ እና በቃል አጠናክሮ ያቀረባቸውም የቅሬታ ነጥቦች 

እንደሚከተለው ቀርበዋል፡-

1ኛ/ አመልካች asimco የተባለውን የቃልና የምስል የንግድ ምልክት በዓለም አቀፍ ምድብ 12 ለተመለከቱ ዕቃዎች 

በማመልከቻ ቁጥር 6085 እና በሰርተፊኬት ቁጥር 7682 ጥበቃ ለተሰጠው ባለቤት መሆኔን እያወቀ ጽ/ቤቱ 

በማመልከቻ ቁጥር LTM/4624/2009 እና በምዝገባ ቁጥር LTM/3106/2009 ጥበቃ ለተሰጠው የተጠሪ Qsim-

co የቃልና ምስል የንግድ ምልክት አላግባብ መዝግቦ በመብቴ ላይ በደል አድርሶብኛል፤

2ኛ/ ቀዳሚው የአመልካች እና ተከታይ የሆነው የተጠሪ የንግድ ምልክት መነሻ ፊደላት  “a” እና “Q” ተመሳሳይ 

የእይታ ገጽታ/First Impression/ በመፍጠር የአመልካችን የንግድ ምልክት በእይታ፣ በድምፅ፣ በፊደል ምጣኔና 

አወቃቀር በማስመሰል ወይም አንድ አይነት በማድረግ ተጠሪ በመልካም ስሜ አላግባብ በመጠቀም በጥቅሜ ላይ 

ጉዳት የሚያደርስ ተግባር ፈጽሞብኛል፤

3ኛ/ ቀዳሚው እና ተከታዩ የንግድ ምልክቶች አንድ ዓይነት ወይም መሳከርን ሊያስከትል የሚችል ተመሳሳይነት 
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አላቸው፡፡ የላቸውም ቢባል እንኳን አመልካች  በድጋሚ  በቁጥር FTM/9597/2018 በምድብ 12 ለተዘረዘሩ 

ዕቃዎች(device) asimco የሚል የንግድ ምልክት እንዲመዘገብ ማመልከቻ አቅርቦ በተጠሪ ያልተገባ ምዝገባ 

መነሻነት ማሻሻያ ካላደረግህ ለምዝገባ ብቁ አይደለም ተብሎ በስራ ክፍሉ ውሳኔ የተሰጠው በተጠሪ ስም 

የተመዘገበውን ንግድ ምልክት መነሻ በማድረግ ነው፤

4ኛ/ የተጠሪ የንግድ ምልክት ምዝገባ በክፉ ልቦና አዋጁ ያስቀመጣቸውን ሁኔታዎች ከመሠረቱ ሳያሟላ የተመዘገበ 

ስለሆነ ምዝገባው ፈራሽ እንዲሆን ዳኝነት ጠይቋል፡፡

ይግባኝ ሰሚ ኮሚቴውም ተጠሪ የአመልካች አቤቱታ ደርሶት መልስ እንዲሰጥ ለማድረግ በቀን 28/10/2010 

ዓ.ም በአመልካች በኩል የላከ ቢሆንም ተጠሪ ባስመዘገበው ቦታና የስልክ አድራሻ ፈልጌ ማግኘት አልቻልኩም 

ብሎ አመልካች በቀን 6/11/2010 ዓ.ም በቃለመሐላ የተደገፈ ማመልከቻ አቅርቦ ኮሚቴውም በጽ/ቤቱ ግቢ የጥሪ 

ማስታወቂያ በመለጠፍ እና የጽ/ቤቱን ዌብ ሳይት ጭምር በመጠቀም የጥሪ ማስታወቂያውን ከማስተላለፍ ባሻገር 

ተጠሪ የቃል ክርክር በሚደረግበት የቀጠሮው ቀን እንዲቀርብ ተደጋጋሚ ጥሪ ቢያደርግለትም ተጠሪ በቀጠሮው 

ቀን ሳይቀርብ ቀርቷል፡፡ 

በጥሪ ማስታወቂያው ላይ እንደተገለፀው ተጠሪ በቀጠሮው ቀን የማይቀርብ ከሆነ ጉዳዩ በሌለበት ታይቶ ውሳኔ 

ይሰጥበታል ባለው መሠረት ኮሚቴው ችሎቱን ቀጥሎ የአመልካችን የፅሁፍ መከራከሪያ እና በቃል የቀረበውን 

ክርክር አዳምጦ መዝግቧል፡፡ጉዳዩን ለመመርመር የተቋቋመው ጊዜያዊ ኮሚቴም የተጠሪ የንግድ ምልክት 

ምዝገባ ፈራሽ ሊሆን ይገባል ወይስ አይገባም የሚለውን አብይ ጉዳይ ለማጣራት የአመልካችን አቤቱታና ቀዳሚ 

መዝገቦች አግባብነት ካላቸው የአዋጁ ድንጋጌዎች ጋር መርምሯል፡፡

በምርመራው እንዳጣራውም አመልካች በማመልከቻ ቁጥር 6085 በቀን 11/7/2004 ዓ.ም በአውቶሞቢሎችና 

ለነሱ በሚሆኑ መለዋወጫዎች በምድብ 12  የተባለውን የቃልና 

የምስል የንግድ ምልክት ለምዝገባ አቅርቦ በምዝገባ ማስረጃ ቁጥር 7682 ከ ቀን 11/7/2004 እስከ ቀን 10/7/2011 

የምዝገባ ሰርተፊኬት ያለው መሆኑን ከመዝገቡና ከቀረበው ማስረጃ ለማረጋገጥ ተችሏል፡፡  

በሌላ በኩል ተጠሪ በማመልከቻ ቁጥር LTM/4624/2009 በቀን 12/04/2009 ዓ.ም 

 የሚል የቃልና ምስል የንግድ ምልክት ለመኪና መለዋወጫዎችና 

ተጓዳኝ አካላት ማምረት ምድብ 12 ለምዝገባ አቅርቦ ነሐሴ 22 ቀን 2009 ዓ.ም በምዝገባ ቁጥር LTM/3106/2009 

የተሰጠው መሆኑን ከመዝገቡ ማረጋገጥ ችለናል፡፡

ከላይ እንደተመለከተው የአመልካች የንግድ ምልክት የተመዘገበው ከተጠሪ የንግድ ምልክት ቀድሞ ነው፡፡ የጥበቃ 

ጊዜውም ከ ቀን 11/7/2004 እስከ ቀን 10/7/2011 ዓ.ም በመሆኑ እስከ አሁን የፀና ጥበቃ ያለው ነው፡፡ የአመልካች 

እና የተጠሪ የንግድ ምልክቶች የተመዘገቡት በአለም ዓቀፍ ምድብ 12 ለተዘረዘሩ አንድ ዓይነት ዕቃዎች ነው፡፡ 

ምልክቶቹ የቃልና የምስል ቅንብር ሆነው በመነሻ ፊደላቸው “a” እና “Q” ልዩነት በስተቀር በሌላው ክፍል አንድ 



የአእምሯዊ ንብረት ትሪቡናል
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አይነት ናቸው፡፡ የመነሻ ፊደሎችም ቢሆኑ ተመሳሳይ የእይታ ገጽታ/First Impression/ የሚፈጥሩ በመሆኑ 

ልዩነታቸው ግምት ውስጥ ሳይገባ የንግድ ምልክቶቹ በጥቅሉ ተወስደው ሲታዩ አንድ ዐይነት ወይም መሳካርን 

በሚያስከትል ደረጃ ተመሳሳይ መሆናቸው ጉልህ ነው፡፡

ምክንያቱም የ “a” እና የ“Q” ገጽታ ሌላው የምልክቶቹ ክፍል አንድ ዓይነት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ሲታይ ልዩነቱ 

በሚመሳሰለው የምልክቱ ክፍል ጨርሶ የሚሸፈን በመሆኑ መደበኛ የሆነው የዕቃው ደንበኛ ሳያስተውል 

የሚያልፈው እንደሆነ ኮሚቴው ተገንዝቧል፡፡

በሌላ በኩል የአመልካችና የተጠሪ የንግድ ምልክቶች በምድብ 12 አንድ ዓይነት ለሆኑ ዕቃዎች የተመዘገቡ 

በመሆናቸው እና ምልክቶቹም አንድ ዓይነት በመሆናቸው አንድ ዓይነት ምልክቶች አንድ ዓይነት ለሆኑ ዕቃዎች 

የተመዘገቡ ያደርጋቸዋል (Double Identity) ፡፡ ይህ ደግሞ መሳከርን ሊያስከትል የሚችል ነው፡፡ 

አንድ ዓይነት ለሆኑ ዕቃዎች አንድ ዓይነት የንግድ ምልክቶች ጥቅም ላይ ሲውሉ የመሳከር ሁኔታ እንዳለ አዋጁ 

ግምት ይወስዳል፡፡ ክፍሉም ቢሆን የመሳከር ሁኔታ እንዳለ ያላጣው መሆኑን አመልካች በማስረጃ ያረጋገጠው 

መሆኑን ኮሚቴው ተመልክቷል፡፡ 

ሲጠቃለል የአመልካችና የተጠሪ የንግድ ምልክቶች አንድ ዓይነት ሊባሉ የሚችሉ እና የተመዘገቡትም አንድ ዓይነት 

ለሆኑ ዕቃዎች በመሆኑ መሳከርን ሊያስከትል የሚችል ተመሳሳይነት አላቸው ብሎ ኮሚቴው የሚከተለውን 

የውሳኔ ሃሳብ ሰጥቷል፡፡ 

ውሳኔ

ተቋሙ፤ኮሚቴው ካቀረበው የውሳኔ ሀሳብ፣ከሕግና መመሪያ ጋር በማገናዘብ የሚከተለውን ውሳኔ ሰጥቷል፡፡

የአመልካችና የተጠሪ የንግድ ምልክቶች አንድ ዓይነት ሊባሉ የሚችሉ እና የተመዘገቡትም አንድ ዓይነት ለሆኑ 

ዕቃዎች በመሆኑ መሳከርን ሊያስከትል የሚችል ተመሳሳይነት ስላላቸው የተጠሪ የንግድ ምልክት ምዝገባ 

በአመልካች ቀዳሚ መብት ላይ የተደረገ ምዝገባ በመሆኑ በአዋጁ አንቀጽ 36 መሰረት ምዝገባው ፈራሽ እንዲሆን 

ተወስኗል፡፡

የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር ስምና የማይነበብ ፊርማ  

ኤርምያስ የማነብርሃን ኃይለማርያም                                 የማይነበብ ፊርማ _________________
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የመዝገብ ቁጥር ኢ.አ.ን.ትሪቡ. 00162/2011

አቶ ታምራት አዱኛ ገለታ ያቀረበውን የንግድ ምልክት ፈራሽነት ጥያቄ አስመልክቶ ከአእምሯዊ 

ንብረት ትሪቡናል የተሰጠ የውሳኔ ሃሣብ
የማይነበብ የአእምሯዊ ንብረት ትሪቡናል አባላት ስም ዝርዝር

1. ………………………….
2. ………………………….
3. ………………………….
4. ………………………….
5. ………………………….
6. ………………………….

      አመልካች:-አቶ ታምራት አዱኛ ገለታ

      አድራሻ፡ አዲስ አበባ ጉለሌ ክ/ከተማ ረዳ 07 የቤት ቁጥር 1264

     ወኪል፡- ፉፋ ሁንዴ ሂርጶ

     ተጠሪ:- ሰንስ ኢንዱስትሪሰ ኃላ/የተ/የግ/ማህበር

      አድራሻ፡ አዲስ አበባ አራዳ ክ/ከተማ ወረዳ 01 የቤት ቁጥር 595/596/502

     ወኪል፡- በርታ በቀለ 

አቤቱታው በአጭሩ

አመልካች ግንቦት 21/09/2011 ዓ.ም ለኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት ባቀረበው ማመልከቻ፤ቤስት ቦትልድ 

ዎተር (BEST BOTTELED WATER) በሚል ስም ፈቃድ አውጥቶ ማምረት ከጀመረ ከሁለት ዓመት በላይ 

እንደሆነው ጠቅሶ አመልካች ፈቃድ ካወጣበት ስም ጋር በተጠሪ ስም የተመዘገበው ተመሳሳይ ንግድ ምልክት 

በአዋጅ ቁጥር 501/1998 አንቀጽ 36 መሰረት ፈራሽ እንዲደረግ ሲል አቤቱታ ያቀረበ ሲሆን ይህ ፈራሽ እንዲደረግ 

ጥያቄ የቀረበበት ንግድ ምልክት በማመልከቻ ቁጥር LTM/5393/2010 በተጠሪ ስም በጽ/ቤቱ የተመዘገበ ነው፡፡

አመልካች ለፈራሽነት ጥያቄው የሚከተሉትን ምክንያቶች በመከራከሪያነት አቅርቧል፡፡

1. አመልካች ቤስት ቦትልድ ዎተር(BEST BOTTELED WATER) በሚል ስም ፈቃድ አውጥቼ ኦሮሚያ 

ክልል ምስራቅ ወለጋ ዞን ጅማ አርጆ ወረዳ ዉስጥ ማምረት ከጀመርኩ 2(ሁለት)ዓመት አልፎታል፡፡

በዚህ ስም ከመጠቀሜ በፊት በአዲስ ዘመን ጋዜጣ 77ኛ ዓመት ቁጥር 157 ገጽ 5 የካቲት 7 ቀን 2010 

ዓ.ም ታውጆ በመቃወም  የቀረበ ሰዉ ባለመኖሩ  ቤስት ቦትልድ ዎተር በ30/06/2010 የንግድ ስም 

ምስክር ወረቀት ከኦሮሚያ ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ ተሰጥቶኝ ቤስት ቦትልድ ዎተር ውሀ እያመረትኩ 
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ለገበያ በማቅረብ ላይ እያለሁ ተጠሪ ቤስት ናቹራል እስፕሪንግ ዎተር(BEST NATURAL SPRING 

WATER) ከኦሮሚያ የንግድ ሥራና ፈቃድ ሳያወጣ በኦሮሚያ ልዩ ዞን ፊንፊኔ 

ዙሪያ ሰበታ ከተማ ዲማ ተብሎ በሚጠራ አካባቢ  ከወር በፊት ጀምረዉ ቤስት በሚል ንግድ ስም ዉሀ አምርተዉ 

ለገበያ አቅርበዋል፡፡

2. ይህ ድርጅት(ተጠሪ) ከኦሮሚያ ፈቃድ ሳያወጣ  የኢትዮጵያ አእምሮዊ ንብረት ጽ/ቤት እንዴት የንግድ 

ምልክት ሰጠዉ? የሚለዉ ጥያቄ በህግ አግባብ ምላሽ ሊያገኝ ይገባል የሚል ጽኑ እምነት አለኝ፡፡

የተጠሪ ድርጅት ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማኅበር እንደመሆኑ መጠን BEST በሚል ንግድ ምልክት 

ከመሰጠቱ በፊት ይህ ያለአግባብ የተሰጠዉ የንግድ ምልክት በኦሮሚያ ክልል ለሚመረት የማእድን ዉሃ 

መለያ እስከሆነ ድረስ  በዚህ ስም የተመዘገበ ሌላ ሰዉ ስለመኖሩ ዛሬ ቴክኖሎጂ በተስፋፋበት ዘመን  

ከኦሮሚያ ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ ዌብ ሳይት ማጣራት እየተቻለ ወይም የንግድ ምልክት ጠያቂዉ 

ማስረጃ እዲያመጣ በማድረግ  ማጣራት ሲገባ፤ እንዲሁም ተቃዋሚ ቢኖር እንዲቀርብ  በሀገሪተዋ ሰፊ 

ሽፋን ባለዉ ጋዜጣ ወጥቶ እያለ ከማተሚያ ቤቱ ዌብ ሳይት ሳይጣራ፣ ምርቱ የሚከናወነዉ ኦሮሚያ 

ዉስጥ  መሆኑ በግልጽ የሚታወቅ ቢሆንም፣ይህ ድርጅት ቀደም ብሎ ለአመልካች የተሰጠ የንግድ 

ስያሜ መኖሩን ስለተረዳ  ከኦሮሚያ ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ ፈቃድ እንደማይሰጠዉ  ከተገነዘበ በኋላ 

የንግድ ምልክት የፌዴራል መንግስት ሥልጣን መሆኑን ከአመልካች በተሻለ መረጃ ስለነበረዉ ብቻ 

ከቅን ልቦና ዉጭ በዚህ ጽ/በት ቀርበዉ በምስጢር የንግድ ምልክት መስጠቱ የአዋጁን መሰረታዊ አላማ 

የሳተ  ነው፡፡

3. የአዋጅ ቁጥር 501/1998 መሰረታዊ ዓላማ በተመሳሳይ እቃዎችና አገልግሎቶች መካከል መሳከር 

እንዳይኖር ለማስወገድ መሆኑ በአዋጁ አንቀጽ 5(1) እና ጽ/ቤቱ ከተቋቋመበት አዋጅ ቁጥር 320/1995 

ዉስጥ ግልጽ ሆኖ ይገኛል፡፡ይህን ዓላማ ለማሳካት ደግሞ ተገቢዉን ማጣራት ማድረግ የግድ 

ስለመሆኑም በዚሁ አዋጅ አንቀጽ 46(2) ሥር ጽ/ቤቱ ንግድ ምልክቶቹን በመመርመር ይመዘግባል 

በማለት ሲደነግግ ለማንም ሰዉ ግልጽ ነዉ፡፡ 

የአዋጁ አንቀጽ 6(1) ንግድ ምልክት መሳከርን ልያሰከትል የሚችል ከሆነ ሊመዘገብ አይችልም ወደሚለዉ 

ድምዳሜ ላይ ለመድረስ ዙሪያ መለስ ማጣራት ተገቢ ነበር፡፡ መስሪያ ቤቱ ግን  አላደረገም፡፡ ከዚህ አንጻር ጽ/

ቤቱ የመንግስት አስፈጻሚ ተቋም መሆኑ ቢታወቅም የተከተለዉ አሰራር ግልጽነትና ተጠያቂነት የጎደለዉ አሰራር 

በመሆኑ የሕገ-መንግስቱን አንቀጽ 12 በግልጽ የሚጻረር ተግባር ነዉ የፈጸመዉ፡፡ 

በመሆኑም አመልካች በህግ አግባብ ከሁለት ዓመት በፊት ጀምሮ ሲጠቀምበት የነበረውን ስያሜ (ቤስት ቦትልድ 

ዎተር(BEST BOTTELED WATER)ጽ/ቤቱ ከአዋጁ አንቀጽ 45(1) አንጻር ማጣሪያ ሳያደርግ ለተጠሪ የመዘገበ 

በመሆኑ በአዋጁ አንቀጽ 36 መሰረት ፈራሽ እንዲሆንና የቀደምትነት መብቴ ተጠብቆ የንግድ ምልክቱ ለአመልካች 

እንዲሰጠኝ ሲል መከራከሪያውን አቅርባል፡፡ለዚህም የተለያዩ ማስረጃዎችን አቅርቧል፡፡                                                                                 
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በሌላ በኩል አመልካች ላቀረበው የፈራሽነት ጥያቄ ተጠሪ የሚከተለውን ምላሽ ሰጥቷል፡፡

1. አመልካች የንግድ ምልክቱ ይፍረስልኝ የማለት መብት የለውም።

የፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁጥር 33 (2) መሰረት አንድ ሰው ለአቤቱታው መነሻ በሆነው ነገር ላይ ወይም በሚጠይቀው 

ሀብት ላይ ጥቅም ወይም መብት ያለው መሆኑን ካላረጋገጠ በስተቀር አቤቱታ ማቅረብ እንደማይችል 

ይደነግጋል።በንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/1998 አንቀጽ 36 ላይ የንግድ ምልክት ፈራሽ 

ይሁንልኝ ማለት የሚችለው የሚመለከተው ሰው ወይም ጽ/ቤቱ በራሱ ተነሳሽነት እንደሆነ ይገልጻል። 

በተያያዘው ጉዳይ ላይ አመልካች በንግድ ምልክቱ ላይ መብት ያላቸው መሆኑን አረጋግጠው ያላቀረቡ እና ከጽ/

ቤቱም የተሰጣቸው የንግድ ምልክት የሌላቸው በመሆኑ የሚመለከተው ሰው በሚለው ስር አይካተቱም።አመልካች 

ያቀረቡት አቤቱታ መብት ስለመኖሩ ተረጋግጦ ያልቀረበ እና አቤቱታውን ለማቅረብ የማይችሉ በመሆኑ 

አቤቱታው ውድቅ እንዲደረግ። 

2. የአመልካች የንግድ ምልክት ይፍረስልኝ ጥያቄ በይርጋ ታግዷል።  

የንግድ ምልክት ምዝገባ እና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/1998 አንቀጽ 12 እና በደንብ ቁጥር 273/05 አንቀጽ 26 

ጽ/ቤቱ የንግድ ምዝገባ ማመልከቻውን ከተቀበለው በኋላ የተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂያ ሰፊ ሽፋን ባለው ጋዜጣ 

እንደሚያወጣ ይደነግጋል። በዚህም መሰረት ጽ/ቤቱ በቀን 06/03/2010 ዓ.ም የተቃወሞ ጥሪ ማስታወቂያን 

ሰፊ ሽፋን ባለው የአዲስ ዘመን ጋዜጣ ላይ እንዲወጣ አድርጓል። የአዋጁ አንቀጽ 13 የንግድ ምልክት ምዝገባን 

የሚቃወም ሰው የሚቃወምበትን ምክንያት በዝርዝር በመጥቀስ በደንቡ በተቀመጠው የጊዜ ገደብ ውስጥ 

የመቃወሚያ ማመልከቻውን ማቅረብ ነበረበት፤በመሆኑም አመልካችን እንዳሻው በፈቀደ ጊዜ ሁሉ ተቃውሞ 

እንዲያቀርብ ህጉ አይፈቅድለትም። 

3. የአመልካች አቤቱታ የንግድ ስያሜን እና የንግድ ምልክትን ያሳከረ ወይም ያልለየ ነው።

አመልካች በአቤቱታው ላይ የንግድ ስምን እና የንግድ ምልክት አሳክሮ ነው ያቀረበው። የንግድ ስም እና የንግድ 

ምልክት የተለያዩ ጽንሰ ሀሳቦች ናቸው፤የሚገዙትም በተለያዩ የህግ ማዕቀፎች ነው።ስለሆነም አመልካች የንግድ 

ስምን እና የንግድ ምልክትን በማምታታት ያቀረበው አቤቱታ ህግን ያልተከተለ እና ከሁለቱም አዋጆች ጽንሰ ሀሳብ 

ጋር ቅርርቦሽ የሌለው በመሆኑ ውድቅ ይደረግልኝ። 

4. አመልካች ለተጠሪ የተሰጠው የንግድ ምልክት መሰረታዊ መስፈርቶችን ከመሰረቱ ያላሟላ በመሆኑ 

በአዋጁ አንቀጽ 36 መሰረት ሊሰረዝ ይገባል በማለት ያቀረቡት ፍጹም ሀሰት ነው።

ተጠሪ ህግን በመከተል ከሚመለከታቸው የመንግስት አካላት የንግድ ምዝገባ ምስክር ወረቀት፣የንግድ ስራ ፈቃድ እና 

የኢንቨስትመንት ፈቃድ አውጥቶ ስራ እየሰራ ይገኛል።ተጠሪ በንግድ ምልክት ምዝገባ እና ጥበቃ አዋጅ እና ደንብ 

መሰረት ለሚያመርተው የታሸገ የመጠጥ ውሃ በማምረት የንግድ ምልክትን በመጠቀም ለገበያ እያቀረበ ይገኛል።
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ሀኖም አመልካች እንዲያው በደፈናው የአዋጁን አንቀጽ 36 በአቤቱታው ላይ ጠቅሶ የፈራሽነት አቤቱታ አቀረበ 

እንጂ ጽ/ቤቱ የንግድ ምልክቱን ለተጠሪ ሲሰጥ በአዋጁ ወይም በደንቡ ላይ የተጠቀሱትን መሰረታዊ ሁኔታዎች 

ያላሟላ መሆኑን ወይም ያጓደለ ስለመሆኑ ያቀረበው ማስረጃ 

የለም። እንዲሁም የትኞቹ መሰረታዊ ሁኔታዎች በመጓደል ወይም ሳይሟሉ ለተጠሪ የንግድ ምልክቱ እንደተሰጠ 

ዘርዝሮ አላቀረበም።

5. አመልካች ቤስት የሚለውን የንግድ ስም ተጠሪ የንግድ ምልክቱን ከማውጣቱ በፊት ስጠቀምበት ነበር 

በማለት ያቀረቡት ሀሰት ነው። 

ምንም እንኳ አመልካች ተሰጥቶኛል በማለት ያቀረቡት የንግድ ስም ከተጠሪ የንግድ ምልክት ጋር ተዛምዶ 

ባይኖረውም አመልካች ስያሜውን ያገኙት ተጠሪ ለአዕምሯዊ ንብረት ጽ/ቤቱ የይመዝገብልኝ ማመልከቻ 

ካቀረበና የተቃውሞ ጥሪ በጋዜጣ ከተደረገ በኋላ ነው። ተጠሪ ለጽ/ቤቱ የንግድ ምልክቱ ይመዝገብልኝ ማመልከቻ 

ያቀረበው በቀን 03/01/2010 ዓ.ም ሲሆን የተቃውሞ ጥሪ በአዲስ ዘመን ጋዜጣ እንዲወጣ የተደረገው ደግሞ ህዳር 

6 ቀን 2010 ዓ.ም ነው።አመልካች የንግድ ስያሜ ምስክር ወረቀቱን ለመጀመሪያ ጊዜ /guyyaa galmee jalqa-

baa/ በኦሮሚያ ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ የካቲት 30 ቀን 2010 ዓ.ም ሲሆን ፈቃዱም የተሰጣቸው በዚሁ ቀን 

ነው። በመሆኑም አመልካች ንግድ ስያሜውን ያገኙት ተጠሪ ለጽ/ቤቱ የንግድ ምልክቱ እንዲመዘገብልን በማለት 

በ03/01/2010 ዓ.ም ካቀረብንበት ጊዜ 6 ወራት በመዘግየት ነው።እውነታው ይህ ሆኖ እያለ አመልካች ከተጠሪ 

ቀድሞ ስያሜ አግኝቻለሁ በማለት እና ከ2007 ዓ.ም ጀምሮ እየተጠቀምኩበት ነበር በማለት ለጽ/ቤቱ ያቀረቡት 

አቤቱታ ተቀባይነት የለውም፡፡በመሆኑም የአመልካች አቤቱታ የንግድ ምልክትን እና የንግድ ስምን በመለየት 

ያልቀረበ በመሆኑ፤ለተጠሪ የተሰጠው የንግድ ምልክት ሊፈርስ/ሊሰረዝ/ አይገባም በማለት ውሳኔ እንዲሰጥልኝ 

ስል ተጠሪ ዳኝነት ጠይቋል፡፡

ትሪቡናሉ አመልካች እንዲሁም ተጠሪ ከላይ በጽሑፍ እና በቃል ያቀረቧቸውን መከራከሪያ ነጥቦች መሰረት በማ

ድረግና ያቀረቧቸውን ማስረጃዎች በመመዘን በቅድሚያ ተጠሪ ያቀረበው መቃወሚያ ላይ ብይን ለመስጠት 

ጉዳዩን በሚከተለው መልኩ መርምሯል፡፡

   ብይን

በቅድሚያ ተጠሪ ያቀረበው መቃወሚያ አመልካች የንግድ ምልክት ይፍረስልኝ የማለት መብት የለውም የሚል 

ነው፡፡

በንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/98 በአንቀጽ 36(1) የንግድ ምልክትን ፈራሽ ስለማስደረግ 

በሚለው ድንጋጌ ስር “ማንኛውም የሚመለከተው ሰው በጽሑፍ በሚያቀርበው ጥያቄ ወይም በጽ/ቤቱ ተነሳሽነት 

የንግድ ምልክት ምዝገባ በዚህ አዋጅ የተጠቀሱትን ሁኔታዎች ከመሰረቱ ያላሟላ መሆኑ ሲረጋገጥ ፈራሽ ሊሆን 

ይችላል፡፡” በማለት ያስቀመጠ ሲሆን የፍ/ብሔር ጉዳዮችን በሚያስተዳድረው ሕግ መሰረት ደግሞ ክስ ማቅረብ 
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የሚችል ማነው የሚለውን በፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ አንቀጽ 33 (2) መሰረት “ለክሱ መነሻ በሆነው ነገር ወይም ክሱ 

በተመሰረተበት ሃብት ላይ ጥቅም ወይም መብት ያለው መሆኑ ካልተረጋገጠ በቀር ማናቸውም ሰው ክስ ማቅረብ 

አይፈቀድለትም ” በማለት አስቀምጧል፡፡ከሁለቱ የሕግ ድንጋጌዎች ጣምራ ንባብ እንደምንረዳው በማንኛውም 

ጉዳይ ላይ አቤቱታ የሚያቀርብ ሰው አቤቱታ ባቀረበበት ጉዳይ ላይ መብት፣ጥቅም ወይም የደረሰበትን ጉዳት 

ማሳየት አለበት፡፡

በተያዘው ክርክር ውስጥ አመልካች እና ተጠሪ የታሸገ የመጠጥ ውሃ ማምረት ላይ የተሰማሩ መሆኑ እና 

በፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ መዝገብ ቁጥር 57179 ውሳኔ ሃተታ ውስጥ በንግድ ስም እና በንግድ 

ምልክት መካከል የሚከሰት(የሚታይ) መመሳሰል በሸማቹ ማኅበረሰብ ላይ ከፍተኛ መደናገር ስለሚፈጥር 

ሁለቱን መብቶች በሚሰጡ ተቋማት መካከል መናበብ መኖር እንዳለበት የተጠቀሰ ከመሆኑና በዚህ መነሻነትም 

አመልካች ባቀረበው የንግድ ስራ ፈቃድ ውስጥ BEST የሚል የንግድ ስም የተመዘገበ መሆኑ፣ይህ የንግድ ስም 

በኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት ለተጠሪ ከተመዘገበው ንግድ ምልክት ጋር ተመሳሳይ በመሆኑ ጥቅሜ 

ተነክቷል፤በሚል አመልካች ያቀረበውን የራሽነት ጥያቄ አመልካች መብት(ጥቅም) የለውም ማለት አይቻልም፡፡

ከዚህ ባሻገር የንግድ ምልክት ፈራሽነት ጥያቄ ለማቅረብ ንግድ ምልክትን ማስመዝገብ ግዴታ አይደለም፡፡በዚህ 

ረገድ ተጠሪ ያቀረበውን መከራከሪያ ትሪቡናሉ አልተቀበለውም፡፡

በሌላ በኩል ተጠሪ በሁለተኛ ደረጃ ያቀረበው መቃወሚያ የአመልካች የንግድ ምልክት ይፍረስልኝ ጥያቄ በይርጋ 

ታግዷል የሚል ነው፡፡ሆኖም በንግድ ምልክት ምዝገባ ጥያቄ ላይ ተቃውሞ እና የፈራሽነት ጥያቄ አቀራረብ 

የተለየዩ ጉዳዮች ሲሆኑ ጥያቄዎቹም የሚስተናገዱት በተለያዩ የአዋጁ አንቀጾች መሆኑ ይታወቃል፡፡የንግድ 

ምልክት ወደመዝገብ እንዳይገባ እና ምስክር ወረቀት እንዳይሰጥበት ተቃውሞ የሚቀርበው፣በተቃውሞ ጥያቄው 

ላይ ምርመራ የሚካሄደውና የውሳኔ አሰጣጡ በአዋጅ ቁጥር 501/1998 አንቀጽ 13 እንዲሁም በደንብ ቁጥር 

273/2005 አንቀጽ 26፣27 እና 28 መሰረት ነው፡፡በአንፃሩ አንዴ ወደ መዝገብ የገባና ምስክር ወረቀት የተሰጠበት 

ንግድ ምልክት ፈራሽ እንዲደረግ ጥያቄ የሚቀርበው በአዋጁ አንቀጽ 36 እና በደንቡ 43 መሰረት ነው፡፡ልዩነቱ 

በተቃውሞ አቀራረብ ሂደት ውስጥ ማንኛውም ሰው ንግድ ምልክት እንዳይመዘገብ ተቃውሞ ማቅረብ የሚችል 

ሲሆን ከዚህ በተቃራኒ የንግድ ምልክት ፈራሽነት ጥያቄ ማቅረብ የሚችለው የሚመለከው ሰው(በጉዳዩ ላይ 

ጥቅም ያለው) ነው፡፡በመሆኑም የአመልካች የንግድ ምልክት ይፍረስልኝ ጥያቄ በይርጋ ታግዷል በሚል የቀረበው 

የተጠሪ መከራከሪያ አግባብ አይደለም።  

ከዚህ ባለፈ ተጠሪ በመከራከሪያው  የአመልካች አቤቱታ የንግድ ስያሜን እና የንግድ ምልክትን ያሳከረ ወይም 

ያልለየ በመሆኑ የአመልካች የፈራሽነት ጥያቄ ተቀባይነት ሊኖረው አይገባም የሚል ነው፡፡

ምንም እንኳን ተጠሪ እንደተከራከረው  የንግድ ስም እና የንግድ ምልክት የተለያዩ እንዲሁም የሚተዳደሩት 

በተለያዩ አዋጆች ቢሆንም ከፍ ሲል በተጠቀሰው የፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ መዝገብ ቁጥር 57179 

ውሳኔ ላይ በንግድ ስም እና በንግድ ምልክት መካከል የሚከሰት መመሳሰል በሸማቹ ማኅበረሰብ ላይ ከፍተኛ 

መደናገር የሚፈጥር መሆኑን ጠቅሶ ሁለቱን መብቶች በሚሰጡ ተቋማት መካከል መናበብ መኖር እንዳለበት 
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የሰጠውን ውሳኔ ስንመለከት በሁለቱ(በንግድ ምልክት እና በንግድ ስም) መካከል ምን መመሳሰል የለም እንድንል 

አያስችለንም፡፡ከዚህ ጋር ተያይዞ በተለይ የንግድ ምልክት ከቴክኒካዊ ባህሪው በተጨማሪ የህግ፣የአስተዳደር 

እንዲሁም የንግድ ጉዳዮችን በውስጡ የያዘ መሆኑን ከግምት ስናስገባ ከሞላ ጎደል ከንግድ ስም ጋር ግንኙነት 

እንዳለው መረዳት አዳጋች አይደለም፡፡በመሆኑም በዚህ ረገድ የተጠሪን መከራከሪያ ትሪቡናሉ አልተቀበለውም፡

፡በመሆኑም ከፍ ሲል እንደተጠቀሰው ተጠሪ ያቀረባቸውን መቃወሚያዎች ትሪቡናሉ ውድቅ በማድረግ እና 

አመልካች ያቀረበው የፈራሽነት

ጥያቄ አግባብ ነው ወይስ አይደለም? የሚለውን ጭብጥ በመመስረት የፍሬ ነገር ክርክራቸውን በሚከተለው 

መልኩ መርምሮታል፡፡

ትሪቡናሉ ጉዳዩን ከስሩ መረዳት ይቻል ዘንድ ከክርክሩ ጋር ተያያዥነት ያለውን እና በተጠሪ ንግድ ምልክት ስም 

በጽ/ቤቱ የተከፈተውን መዝገብ በማስመጣት የመረመረ ሲሆን በዚህም ተጠሪ በማመልከቻ ቁጥር 

LTM/5393/2010 BEST የተባለ ንግድ ምልክት በዐለም አቀፍ ምድብ 32 እንዲመዘገብ በቀን 3/01/2010 ዓ.ም 

ከጠዋቱ 4፡53 ጥያቄ አቅርቦ የነበረ ሲሆን የንግድ ምልክትና ኢንዱስትሪያዊ ንድፍ ምርመራ ቡድን ጥያቄውን 

አስመልክቶ በቀን መስከረም 22/2010 ዓ.ም በቁጥር ንም/መፃ/5079-242-10 ለተጠሪ በተሰጠ ምላሽ “…በንግድ 

ምልክቱ ላይ አስፈላጊው የስረ ነገር ምርመራ በሚከናወንበት ወቅት የንግድ ምልክቱ(ቤስት) የምርቱን ጥራት 

ቀጥታ የሚገልፅ ሆኖ አግኝተነዋል፡፡በዚህ መሰረት በአዋጁ አንቀጽ 6(1)(ሀ) መሰረት የንግድ ምልክቱ ለምዝገባ 

ብቁ አይደለም፡፡ በመሆኑም በንግድ ምዝገባና ጥበቃ ደንብ አንቀጽ 18 መሰረት ይህ ደብዳቤ በደረሶት በ90 ቀናት 

ውስጥ አስፈላጊውን ማሻሻያ እንድታደርጉ” ሲል ማሳሰቢያ ያስተላለፈ ሲሆን ይህን ተከትሎ ተጠሪ በቀን 

29/01/2010 ዓ.ም በንግድ ምልክት ማስተካከያ ማመልከቻ ቁጥር LTM/5393/2010 የሚከተለው 

 ንግድ ምልክት በምድብ 32 እንዲመዘገብ እንደገና ጥያቄ አቅርቧል፡፡በዚህ መሰረት 

እንደገና የቀረበው ንግድ ምልክት የምርመራ እና የተቃውሞ ሂደቱን አልፎ ተመዝግቧል፡፡

አመልካች ካቀረበው መከራከሪያ አንፃር መታየት ያለበት ቀዳሚው ጉዳይ Best የሚል የንግድ ምልክት በጽ/ቤቱ 

ውስጥ በተጠሪ ስም ተመዝግቧል ወይ? የሚለው ሲሆን ከላይ የንግድ ምልክቱን የአመዘጋገብ ሂደት በቅደም 

ተከተል ከመዝገቡ እንዳሳየነው Best የሚል ቃል በጽ/ቤቱ አልተመዘገበም፡፡ከዚህ ይልቅ በተጠሪ ስም የተመዘገበው 

ንግድ ምልክት Bes የሚሉ የእንግሊዝኛ ፊደላት እና የ‘ሀ‘(ወይም በእንግሊዝኛ U)ቅርፅ የያዘ የሚመስል ምስል 

(logo) ነው::ቀጥሎ ሊታይ የሚገባው ጉዳይ ይህ በጽ/ቤቱ ውስጥ በተጠሪ ስም የተመዘገበው ንግድ ምልክት 

በአመልካች ስም ከተመዘገበ ንግድ ስም ጋር ይመሳሰላል ወይ የሚለው ነው፡፡ከላይ እንደተገለፀው ሶስት 

የእንግሊዝኛ ሆሄያትን እና ምስል አጣምሮ የያዘው የተጠሪ ንግድ ምልክት  Best 

ከሚለው የአመልካች የንግድ ስም ጋር ሲነፃፀር ሸማቹን በሚያሣክር ደረጃ ይመሳሰላል ማለት አይቻልም ሲል 
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ትሪቡናሉ በሙሉ ድምፅ ስምምነት ላይ ደርሷል፡፡አመልካች ያነሳው ሌላው መከራከሪያ ተጠሪ በጸጽ/ቤቱ 

ያስመዘገበው እና በገበያ ላይ በተግባር ጥቅም ላይ እያዋለ ያለው ንግድ ምልክት ይለያያል የሚል ሲሆን እንዲህ 

ዓይነት ጉዳይ የሚመረመረው እና ውሳኔ የሚሰጠው መሰል ጉዳዮች ላይ ምርመራ ለማድረግ ስልጣን በተሰጠው 

ፍ/ቤት በመሆኑ ትሪቡናሉ በመከራከሪየው ላይ ጭብጥ ይዞ ምርመራ አላደረገም፡፡

በሌላ በኩል ተጠሪ “አመልካች የንግድ ስያሜውን ያገኙት ተጠሪ ለአዕምሯዊ ንብረት ጽ/ቤቱ የይመዝገብልኝ 

ማመልከቻ ካቀረበና የተቃውሞ ጥሪ በጋዜጣ ከተደረገ በኋላ ነው።” የሚል መከራከሪያ ቢያቀርብም ይህ የተጠሪ 

ክርክር የተሳሳተ ስለመሆኑ በሁለቱም በኩል የቀረቡት ማስረጃዎች ያሳያሉ፡፡የኦሮሚያ ክልል ንግድና ገበያ ልማት 

ቢሮ ለአመልካች በሰጠው የንግድ ስራ ፈቃድ ውስጥ Best የሚለው ቃል በንግድ ስያሜነት የተመዘገበበት ቀን 

ነሀሴ 18/2009 ዓ.ም 

ሲሆን ተጠሪ በኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት BEST የሚል የንግድ ምልክት እንዲመዘገብ በቅድሚያ ጥያቄ 

ያቀረበው መስከረም 3/2010 ዓ.ም መሆኑን፤ይህ የንግድ ምልክት የምርቱን ጥራት በቀጥታ ይገልፃል ተብሎ 

የምዝገባ ጥያቄው በንግድ ምልክት የስራ ክፍል ውድቅ ተደርጎ ንግድ ምልክቱን እንዲያስተካክል በደብዳቤ 

የተሰጠውን ትዕዛዝ ተከትሎ  የሚለው ንግድ ምልክት እንዲመዘገብ ተጠሪ 

እንደገና ጥያቄ ያቀረበው መስከረም 29/2010 ዓ.ም መሆኑን ከመዝገቡ 

መረዳት ተችሏል፡፡     

ውሳኔ 

ተቋሙ፤ኮሚቴው ካቀረበው የውሳኔ ሀሳብ፣ከሕግና መመሪያ ጋር በማገናዘብ የሚከተለውን ውሳኔ ሰጥቷል፡፡

አመልካች በማመልከቻ ቁጥር LTM/5393/2010 በዐለም አቀፍ ምድብ 32 በተጠሪ ስም በጽ/ቤቱ ውስጥ 

የተመዘገበው ቀጥሎ የተመለከተው የቃልና ምስል  የንግድ ምልክት ፈራሽ እንዲሆን 

ያቀረበው ጥያቄ ተቀባይነት አላገኘም፡፡

የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር ስምና የማይነበብ ፊርማ  

ኤርምያስ የማነብርሃን ኃይለማርያም                                 የማይነበብ ፊርማ _________________                                   
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የፌዴራል ከፍተኛው ፍርድ ቤት በታህሳስ 23/2007 ዓ.ም በሰጠው ውሳኔ ለመጀመሪያ ጊዜ 

በኢትዮጵያ ውስጥ “ለሁለተኛ መልስ ሰጭ (ለተጠሪ) የተሰጠው የራኒ “RANI” የንግድ ምልክት 

ምዝገባ ፈራሽ ሊሆን ይገባል ወይስ አይገባም?” በሚለው ጭብጥ መሠረት አመልካችንና ተጠሪን 

በማከራከር የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት የመሰለውን ውሳኔ ይስጥ ብሎ በሰጠው ትእዛዝ 

መሠረት በጽ/ቤቱ ከተቋቋመው የዳግም ማጣራት ኮሚቴ የቀረበ ማጣራትና የውሳኔ ሀሳብ

የማይነበብ የዳግም ማጣራት ኮሚቴ አባላት ስም ዝርዝር፡-

1 ……………………….

2. ……………………….

3. ………………………..

4. ……………………….

5. ……………………….

     አመልካች:- አሁጃን ኢንዱስትሪስ

      አድራሻ፡- ሳኡዲ አረቢያ

      ጠበቃ ዶክተር ያሬድ ለገሰ

      ተጠሪ ደርሂም ኢንዱስትሪያል ካምፓኒ ሊሚትድ

       አድራሻ የመን

       ጠበቃ አብደላ አሊ

በዳግም ማጣራት ኮሚቴው የተካሄደው የማጣራት ሂደት

የዳግም ማጣራት ኮሚቴው የፌዴራል ከፍተኛው ፍርድ ቤት በያዘው ጭብጥ መሠረት ተጠሪ በኢትዮጵያ 

ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ያስመዘገበው የንግድ ምልክት ፈራሽ ሊሆን ይገባዋል ወይስ አይገባውም የሚለውን 

ነጥብ መርምሮ የውሳኔ ሀሳብ ያቀረበ ሲሆን ኮሚቴው ያደረገው ማጣራትና ያቀረበው የውሳኔ ሀሳብ ከዚህ በታች 

በተመለከተው መንገድ ቀርቧል፡፡

ጽሕፈት ቤቱ ባቋቋመው የዳግም ማጣራት ኮሚቴ ይህ መዝገብ ተከፍቶ የውሳኔ ሀሳብ ሊቀርብ የቻለው RANI 

የንግድ ምልክትን አስመልክቶ በአመልካች (በይግባኝ ባይ አሁጃን ኢንዱስትሪስ) እና በተጠሪ (2ኛ መልስ ሰጭ 

ደርሂም ኢንዱስትሪያል ካምፓኒ ሊሚትድ) መካከል የተነሳውን ክርክር መነሻ በማድረግ የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ 

ቤት በፍ/ይ/መ/ቁጥር 135151 ታህሳስ 23/2007 ዓ.ም በሰጠው ውሳኔ የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት 

ቤት ጉዳዩን በተመለከተ መጋቢት 24/2005 ዓ.ም የሰጠውን ውሳኔ በመሻር ጽ/ቤቱ ሁለቱን ወገኖች በማከራከር 
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ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ውስጥ “ለሁለተኛ መልስ ሰጭ የተሰጠው የራኒ “RANI” የንግድ ምልክት ምዝገባ 

ፈራሽ ሊሆን ይገባል ወይስ አይገባም?” በሚለው ጭብጥ ላይ ከይግባኝ ባይና 2ኛ መልስ ሰጭ የሚቀርቡለትን 

ክርክርና ማስረጃ በመመርመር ግራ ቀኙን ባሳተፈ አግባብ በአዋጅ ቁጥር 501/1998 አንቀጽ 36 እና 13 መሠረት 

አከራክሮ ተገቢ የመሰለውን ውሳኔ እንዲሰጥ ፍርድ ቤቱ ትእዛዝ በመስጠቱ ነው፡፡

ስለሆነም ፍርድ ቤቱ በያዘው ጭብጥ መሠረት በንግድ ምልክቱ ፈራሽነት ጥያቄ ላይ አመልካችና ተጠሪ ያላቸውን 

መልስ እንዲያቀርቡ ማስታወቂያ ተልኮላቸው መልሳቸውን አቅርበዋል፡፡

አመልካችና ተጠሪ ያቀረቡትን መልስ ከመመርመራችን በፊት የጉዳዩን አመጣጥ ማየቱ ጉዳዩን በግልጽ ለመረዳት 

የሚጠቅም በመሆኑ የንግድ ምልክቱ ይፍረስልኝ ጥያቄና በህዳር 25/2005 ዓ.ም የተሰጠውን ውሳኔ ከዚህ በታች 

ባጭሩ ተመልክተነዋል፡፡

1. የጉዳዩ አመጣጥ

1.1 የአመልካች አቤቱታ ባጭሩ

አመልካች ታህሳስ 13 ቀን 2004 ዓ.ም ባቀረበው አቤቱታ RANI የሚባለውና ለፍራፍሬ መጠጦችና ጭማቂዎች 

ወዘተ፡፡ የሚያገለግለውና በጽሕፈት ቤቱ ውስጥ በምስክር ወረቀት ቁጥር 5312 በተጠሪ ስም ተመዝግቦ የሚገኘው 

RANI የንግድ ምልክት ፈራሽ እንዲሆን፤ ለዚህም በዋነኝነት ምክንያት አድርጎ ያቀረበው የንግድ ምልክትና ምዝገባ 

ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/1998 አንቀጽ 36 በሚደነግገው መሠረት በአዋጁ ለምዝገባ የተጠቀሱትን ሁኔታዎች 

ከመሠረቱ ያላሟላ መሆኑ ሲረጋገጥ ፈራሽ ሊሆን እንደሚችል ስለሚገልጽና ለተጠሪ የተደረገው ምዝገባ በአዋጁ 

አንቀጽ 7 (2) መሠረት ከመጀመሪያው ሊመዘገብ ስለማይገባው ፈራሽ ሊሆን ይገባል ሲል የጠየቀ ሲሆን ይህንንም 

ለማስረዳት የተለያዩ ማስረጃዎችን አቅርቧል፡፡

1.2 የተጠሪ መልስ ባጭሩ

ተጠሪም በበኩሉ የንግድ ምልክቱ ሊሰረዝ እንደማይገባ ሲያስረዳ ምልክቱ ለተጠሪ ሲመዘገብ በአዋጅ 

ቁጥር 501/1998 መሠረት አመልክቶና ተፈቅዶለት እንደሆነና አሁን የይገባኛል ጥያቄ የቀረበበት የንግድ 

ምልክት ቀድሞ በአመልካች ስም ቢመዘገብም በወቅቱ ባለማደሱ ምክንያት መብቱን እንዳጣ ጠቅሶ 

አስረድቷል፡፡ ከዚህም በተጨማሪ አመልካች እንዳቀረበው የንግድ ምልክቱ አንቀጽ 7 (2) የሚያሟላ 

አለመሆኑን አስረድቷል፡፡ በሌላም በኩል ተጠሪ የንግድ ምልክቱን ባለቤትነት በተመለከተ በፌዴራል 

የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የኮ/መ/ቁ 169101 በቀን 5/3/2004 ዓ.ም ውሳኔ ያገኘ ስለሆነ በድጋሜ በጽ/ቤቱ                                                                              

ሊታይ አይገባም ሲል ተከራክሯል፡፡
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1.3 ውሳኔ

አመልካች ላቀረበው የንግድ ምልክት ይፍረስልኝ ጥያቄና ተጠሪ የንግድ ምልክቱ ሊፈርስ አይገባም በማለት 

ያቀረቡት ክርክር ከላይ በተራ ቁጥር 1.1 እና 1.2 ላይ ባጭሩ የተመለከተው ሲሆን የይግባኝ ሰሚ ኮሚቴው ጉዳዩን 

እንደሚከተለው መርምሮታል፡፡

አመልካችና ተጠሪ ያቀረቡትን የግራ ቀኙን ክርክር ካቀረቧቸው ማስረጃዎች አንጻር በመመልከት፡-

ሀ. የንግድ ምልክቱ አመልካች እንዳቀረበው የአዋጅ ቁጥር 501/1998 አንቀጽ 7 (2) የተጠቀሰውን

  ያሟላል ወይስ አያሟላም

ለ. የRANI ንግድ ምልክት ሕጋዊ ባለቤት ማነው

የሚሉትን ሁለት ዋና ዋና ጭብጦች ይዞ መዝገቡን መርምሯል፡፡ የመጀመሪያው ጭብጥ የንግድ ምልክቱ የአዋጅ 

ቁጥር 501/1998 አንቀጽ 7 (2)ን ያሟላል ወይስ አያሟላም የሚለውን ጭብጥ ኮሚቴው በሚከተለው መልኩ 

ተመልክቶታል፡፡

በአዋጅ ቁጥር 501/1998 አንቀጽ 7 (2) ላይ በሦስተኛ ወገኖች መብት ምክንያት መመዝገብ የማይችሉ 

የንግድ ምልክቶች ውስጥ የሚወድቁት በሚገባ የሚታወቁ የንግድ ምልክቶች መሆን እንዳለባቸው ይገልጻል፡

፡ አንድን የንግድ ምልክት በሚገባ የሚታወቅ ነው ለማለት በአለምአቀፍ ደረጃም ቢሆን ግልጽ የሆነ መመሪያ 

ባይኖርም፣ አለምአቀፍ አእምሯዊ ንብረት ድርጅት (WIPO) የሚከተሉትን ነጥቦች እንደመለኪያነት (guideline) 

እንዲያገለግሉ አውጥቷቸዋል፡፡ እነዚህም ነጥቦች

1.3.1 አግባብነት ባለው የንግዱ ማኅበረሰብ አባላት ዘንድ የንግድ ምልክቱ ያለው እውቅና

1.3.2 የንግድ ምልክቱ በአንድ መልክዐ ምድር ጥቅም ላይ የዋለበት ጊዜ

1.3.3 የንግድ ምልክቱ የተመዘገበባቸው ወይም የምዝገባ ጥያቄ የቀረበባቸው መልክዐ ምድሮች ወይም አገሮች 

እንዲሁም የንግድ ምልክቱ ጥቅም ላይ የዋለበትን ሁኔታ የሚያሳይ ከሆነ፣

1.3.4 ከንግድ ምልክቱ ጋር የሚያያዘው ዋጋ

በዋናነት በአለምአቀፍ የአእምሯዊ ንብረት ድርጅት አባል አገራት ዘንድ አንድን የንግድ ምልክት በሚገባ 

የሚታወቅ መሆኑን ለመወሰን እንደማሳያ (Guide lines) እንዲጠቀሙባቸው የወጡ ናቸው፡፡ በአዋጅ ቁጥር 
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90/1990 መሠረት ኢትዮጵያ የአለም አቀፍ አእምሯዊ ንብረት ድርጅት (WIPO) ማቋቋሚያ አዋጅ ኮንቬንሽን 

መቀበሏ ይታወቃል፡፡ ስለዚህ አሁን በክርክር ላይ ያለውን የንግድ ምልክት “RANI” ከነዚህ መስፈርቶች አንጻር 

እንደሚከተለው ታይቷል፡፡

ሀ. አግባብነት ባለው የንግዱ ማኅበረሰብ አባላት ዘንድ ያለውን እውቅና ለመፈተሽ ኮሚቴው ባደረገው ጥልቅ የገበያ 

ጥናት በተለይም በመርካቶ፣ በፒያሳ፣ በካሳንቺስ፣ በአራት ኪሎ፣ በድሬዳዋ እና በሌሎች እቃውን በማስመጣት 

የተሳትፎ ድርሻ ባላቸው የገበያ ማእከሎች ላይ ጥናት አድርጓል፡፡ በዚህ ባደረገው ጥናት በገበያ ላይ የሚገኘው 

አመልካች እንዳመረተው የሚገልጽ የRANI ጁስ ምርት መግለጫ በእቃዎቹ ላይ ተገኝቷል፡፡ ጥናቱ በተደረገባቸው 

የገበያ ማእከላት የሚገኙ የንግዱ ማኅበረሰብ አባላትም ምርቱ ወደ አገር ውስጥ መግባት ከጀመረ ረጅም ጊዜ 

እንዳስቆጠረና ምርቶቹም የአመልካች እንደሆኑ መስክረዋል፡፡ ይህንንም ምልከታ ኮሚቴው ያደረገው የንግድ 

አሠራርና የሸማቾች ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 685/2002 አንቀጽ 24 (2)ን መሠረት በማድረግ ነው፡፡

ለ. የንግድ ምልክት በአንድ መልክዐ ምድር ጥቅም ላይ የዋለበት ጊዜን ኮሚቴው ሲመረምር በአለምአቀፍ ደረጃ 

ከ25 ዓመታት በላይ እንደቆየ በአመልካች የቀረበው ማስረጃ ያስረዳል፡፡ ከዚህም በተጨማሪ በአገራችንም ገበያ 

ላይ RANI የተባለው ምርት በአመልካች አማካይነት እየተመረተ ወደ አገር ውስጥ መግባት ከጀመረ ከ8 ዓመታት 

በላይ ቆይታ እነዳለው አመልካች ያቀረበው ማስረጃ እንዲሁም ኮሚቴው በተደጋጋሚ ያደረገው ሰፊ የገበያ ጥናት 

ያስረዳል፡፡

ሐ. የንግድ ምልክቱ የተመዘገበባቸው ወይም የምዝገባ ጥያቄው የቀረበባቸው አገሮች ብዛት አንዱ የንግድ ምልክት 

በሚገባ የሚታወቅና ጥቅም ላይ የዋለ መሆኑን ለማሳየት ይጠቅማል፡፡በዚህም መሠረት በአመልካች የቀረበውና 

በተጠሪም ማስተባበያ ያልተሰጠበት ማስረጃ RANI የንግድ ምልክት በአፍሪካ አእምሯዊ ንብረት ድርጅት (Afri-

ca Regionale Intellectual Property Organization) (ARIPO) ተመዝግቦ የሚገኝ መሆኑን ያሳያል፡፡ እዚህ 

ላይ መረዳት የሚያስፈልገው በዚህ ድርጅት ውስጥ 18 የአፍሪካ አገራት አባላት መሆናቸው ነው፡፡ ከዚህ ባሻገር 

የዩኤስ አሜሪካ እና ካናዳን ጨምሮ በሌሎች አገራትም በአመልካች ስም RANI የንግድ ምልክት ተመዝግቦ እንዳለ 

ያስረዳል፡፡ ኮሚቴውም እነዚህ ምዝገባዎች የንግድ ምልክቱ ምን ያህል እውቅና እንዳለው ያሳያል ሲል ግንዛቤ 

ወስዷል፡፡ ይህንን አለምአቀፋዊ እውቅናውን ተጠሪ በበቂ ሁኔታ አላስተባበለም፡፡

መ. የንግድ ምልክቱ ያለው አለምአቀፋዊ ዋጋ

ይህን ነጥብ ያስረዳልኛል በማለት አመልካች ከኮካኮላ ካምፓኒ ጋር ያደረገው የሽርክና ስምምነት አቅርቧል፡፡ 

በዚህ ስምምነት መሠረትም ከኮካኮላ ካምፓኒ 50 በመቶ የአመልካች አለምአቀፍ ድርሻ መያዙን ያስረዳል፡፡ 

ተጠሪ ለዚህ የአመልካች ማስረጃ ማስተባበያ ባቀረበው መልስ የካምፓኒዎች መሻረክና መለያየት የዘወትር ክስተት 

መሆኑንና፣ ምንአልባት ኮካኮላ ካምፓኒ ይህን ስምምነት ያደረገው አመልካች የኮካኮላን ገበያ እየረበሸ ስላስቸገረ 

ጫና ለመፍጠር ሊሆን እንደሚችል ገልጧል፡፡
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ኮሚቴውም ይህ በተጠሪ የቀረበው ማስተባበያ በበቂ ማስረጃ ላይ ያልተመረኮዘና ጉዳዩንም በሚገባ 

የሚያስተባብል ሆኖ ሳያገኘው ቀርቷል፡፡ ከዚህም በላይ ኮሚቴው ኮካኮላ ካምፓኒ ከአመልካች ጋር ይህን የሽርክና 

ስምምነት ማድረጉ RANI የሚለው የንግድ ምልክት ያለውን ከፍተኛ ዋጋ ያሳያል የሚል እምነት ወስዷል፡፡ 

ይህ የካምፓኒዎቹ ስምምነት በንግድ አለም የተለመደ ቢሆንም እንደዚህ ያሉ ድርጅቶች የሚያደርጉት ስምምነት 

ከፍተኛ የገበያ ዐቅምና ትርፍን ለማጎልበት መሆኑን መረዳት ይቻላል፡፡ ከነዚህ ነጥቦች በመነሣት ጽሕፈት ቤቱ 

ውስጥ በተጠሪ ስም ተመዝግቦ የሚገኘው RANI የሚለው የንግድ ምልክት በሚገባ የሚታወቅ ስለሆነ የንግድ 

ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/1998 አንቀጽ 7 (2) ላይ እንደተመለከተው በሦስተኛ ወገኖች መብት ምክንያት 

መመዝገብ የማይችሉ የንግድ ምልክቶች በሚለው ክልከላ ምክንያት ከመጀመሪያውኑ ከአመልካች ውጭ RANI 

የንግድ ምልክት ለተጠሪ ሊመዘገብ አይገባም ሲል ኮሚቴው ወስኗል፡፡

1.3.5 ሁለተኛው ጭብጥ የRANI የንግድ ምልክት ሕጋዊ ባለቤት ማነው የሚለውን ኮሚቴው በሚከተለው 

መልኩ አይቶታል፡፡

ለዚህ ጭብጥ ኮሚቴው መልስ ከመስጠቱ በፊት በንግድ ምልክቱ ባለቤትነት ላይ የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ 

ፍርድ ቤት ውሳኔ ስለሰጠ በጽ/ቤቱ በድጋሜ ሊታይ አይገባም ተብሎ በተጠሪ በኩል በቀረበው መቃወሚያ ላይ 

ውሳኔ ሰጥቶበታል፡፡ ይህ በዚህ እንዳለ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት በመዝገብ ቁጥር የሰ/መ/ቁ590 ባስተላለፈው 

ፍርድ የንግድ ምልክት የባለቤትነት ጥያቄ በጽ/ቤቱ ታይቶ የመጀመሪያ ውሳኔ ካገኘ በኋላ በውሳኔው ቅሬታ ያለው 

ወገን ይግባኙን ለፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት ማቅረብ እንዳለበት ያትታል፡፡ ከዚህ በመነሣት አሁን በክርክር ላይ 

ያለው የንግድ ምልክት የባለቤትነት ጥያቄ በመጀመሪያ መልስ የሚያገኘው በጽ/ቤት መሆን እንዳለበት ግልጽ 

ነው፡፡

አመልካች ያቀረበው ፈራሽ ይሁንልኝ ጥያቄም ከባለቤትነት ጥያቄ ጋር በቀጥታ ይገናኛል፡፡ በሌላ አነጋገር ይህ 

ጥያቄ የቀረበበት የንግድ ምልክት በጽ/ቤቱ የሥልጣን ክልል (jurisdiction) ውስጥ የሚቀርብ ነው፡፡: ከዚህም 

በተጨማሪ በተጠሪ የቀረበው የፍ/ቤት ውሳኔ በመ/ቁ/69101 የተወሰነለት አሁን ከቀረበው የይሰረዝልኝ (ፈራሽ) 

ይሁንልኝ ጥያቄ ጋር ግንኙነት የለውም፡፡ ከዚህም ሌላ አመልካች በፍርዱ ላይ ተካፋይ ከነበሩ የንግድ ድርጅቶች 

ውስጥ አልነበረም፡፡ ተካፋይ የነበሩት ስድስት የንግድ ድርጅቶች እንደነበሩ ከፍርዱ መረዳት ይቻላል፡፡ ፍርድ 

ቤቱ የያዘው ጭብጥም አመልካች ካቀረበው የባለቤትነት ጥያቄ ጋር ግንኙነት የለውም፡፡ ስለዚህ ተጠሪ 

ያቀረበውን የፍርድ ቤት ውሳኔ በመንተራስ በድጋሜ በጽ/ቤቱ መታየት የለበትም የሚለውን ጥያቄ ኮሚቴው 

አልተቀበለውም፡፡ በሌላ በኩል በጽ/ቤቱ ውስጥ በተጠሪ ስም ተመዝግቦ የሚገኘው የንግድ ምልክት መቀመጥ 

(deposit) ሰርተፊኬት አዋጅ ቁጥር 501/1998 የሚያሟላ አለመሆኑን ያሳያል፡፡ የዚሁ አዋጅ አንቀጽ 46 (1) 

በሚያዘው መሠረት ተጠሪ አዋጁ በወጣ በዐሥራ ስምንት ወራት ጊዜ ውስጥ ምዝገባ አላደረገም፡፡ ይህንንም 

አለማድረግ የሚያስከትለው ውጤት በንግድ ምልክቱ ላይ ያለውን ሕጋዊ መብት ቀሪ ያደርገዋል፡፡ እነዚህን 

ነጥቦች መሠረት በማድረግ ኮሚቴው ተጠሪ በንግድ ምልክቱ ላይ ሕጋዊ የሆነ መብት የለውም ብሏል፡፡ ከላይ 

በአንደኛው እና በሁለተኛው ጭብጥ ላይ በተተነተነው መሠረት RANI የንግድ ምልክት በሚገባ የሚታወቅ 
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የንግድ ምልክት መሆኑንና ሕጋዊ ባለቤቱም አመልካች ነው በማለት የንግድ ምልክቱ በኢትዮጵያ ውስጥ በሚገባ 

የሚታወቅ ስለሆነ በንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/1998 አንቀጽ 36 (1) እና 7 (2) መሠረት 

ተጠሪ በንግድ ምልክቱ ላይ ያለው ማንኛውም መብት ፈራሽ እንዲሆን ሲል ኮሚቴው የውሳኔ ሀሳብ አቅርቦ ጽ/

ቤቱም በዚሁ መሠረት በህዳር 25/2005 ዓ.ም ውሳኔውን አጽድቋል፡፡

2. ጽሕፈት ቤቱ በህዳር 25/2005 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ በቁጥር ንም/10-1105 በቀን 05 ታህሳስ 2005 ዓ.ም ከጽ/

ቤቱ በተጻፈ ደብዳቤ የታገደ ሲሆን የደብዳቤው ይዘት ባጭሩ፡-

የRANI የንግድ ምልክትን በተመለከተ በአሁጃን ኢንዱስትሪያል ካምፓኒ እና በደርሂም ኢንዱስትሪያል ካምፓኒ 

መካከል የባለቤትነት ይገባኛል ጥያቄ ለጽ/ቤቱ ቀርቦ ከታየ በኋላ በቅርቡ ውሳኔ የተሰጠ ቢሆንም የዚህን ውሳኔ 

ውጤት በአግባቡ ባለመረዳት በንግድ ሥራው ውስጥ ተገቢ ያልሆነ እንቅስቃሴ እንዳለ ደንበኞች ለጽ/ቤታችን 

ከሚያቀርቡት አቤቱታ ለመረዳት ችለናል፤ ስለሆነም በንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ አንቀጽ 4 መሠረት 

የንግድ ምልክት መብት ባለቤትነት የሚገኘው የንግድ ምልክት ምዝገባ ምስክር ወረቀት ሲሰጥ መሆኑን የሚደነግግ 

ሲሆን ከሁለቱም ተከራካሪ ወገኖች አንዱም በአዋጁ አንቀጽ 46 (1) መሠረት የንግድ ምልክቱን እንደገና ያስመዘገበ 

ባለመኖሩ ሕጋዊ የንግድ ምልክት ባለቤቱን በቅርቡ በምናካሂደው የንግድ ምልክት እንደገና ምዝገባ መሠረት 

ታይቶ የመጨረሻ እልባት የሚሰጠው መሆኑን እያስታወቅን በግልባጭ የተመዘገበላቸው የገቢዎችና ጉምሩክ 

ባለሥልጣንና እና የንግድ ሚ/ር ጉዳዩን ከግንዛቤ እንዲያስገቡ እንጠይቃለን፤ የሚል ነው፡፡

3. ጽሕፈት ቤቱ በህዳር 25/2005 ዓ.ም የሰጠውን ውሳኔ በታህሳስ 5/2005 ዓ.ም በተጻፈ ደብዳቤ ካገደ በኋላ 

ጽሕፈት ቤቱ አጥኚ ኮሚቴ ያቋቋመ ሲሆን አጥኚ ኮሚቴው በህዳር 25/2005 የተሰጠውን ውሳኔ ሽሮታል፡፡ 

በእርግጥ አጥኚ ኮሚቴው በመጋቢት 24/2005 የሰጠውን ውሳኔ የፌዴራል ከፍተኛው ፍርድ ቤት የሻረው ስለሆነ 

የአጥኚ ኮሚቴውን ውሳኔ በዝርዝር ማየቱ አስፈላጊ ባይሆንም ውሳኔው ባጭሩ ሲታይ በአሁጃን ኢንዱስትሪስ 

የቀረበው ራኒ የንግድ ምልክት ምዝገባ ፈራሽ ይሁንልኝ ጥያቄ በንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ ቁ.501/1998 

መሠረት በቂ የሕግ ድጋፍ የለውም የሚል ሆኖ እናገኘዋለን፡፡

4. አጥኚ ኮሚቴው በመጋቢት 24/2005 ዓ.ም ውሳኔውን ሲሰጥ በውሳኔው ቅር የተሰኘው አመልካች ይግባኝ 

ብሎ የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ጉዳዩን ከተመለከተ በኋላ አጥኚ ኮሚቴው ለተከራካሪ ወገኖች እኩል እድል 

ሳይሰጥ ውሳኔ የሰጠ በመሆኑ የአጥኚ ኮሚቴውን ውሳኔ በመሻር ጽሕፈት ቤቱ ጉዳዩን እንደገና አይቶ የመሰለውን 

ውሳኔ እንዲሰጥ ትእዛዝ ሰጥቷል፡፡

ስለሆነም ፍርድ ቤቱ ጭብጥ በመያዝ አመልካችና ተጠሪ እኩል እድል ተሰጥቷቸው እንዲከራከሩ ብሎ ባዘዘው 

መሠረት ሁለቱም ወገኖች መልሳቸውን እንዲያቀርቡ ተደርጓል፡፡
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4.1 የአመልካች መልስ ባጭሩ፡-

የፌዴራል ከፍተኛው ፍርድ ቤት በሰጠው ትእዛዝ መሠረት “RANI” የንግድ ምልክት ምዝገባ ፈራሽ ሊሆን 

ይገባል” በሚለው ጭብጥ ላይ ተመሥርቶ ያለውን መልስ እንዲያቀርብ ከጽሕፈት ቤቱ በተላከለት ማስታወቂያ 

መሠረት አመልካች የንግድ ምልክቱ ፈራሽ ሊሆን ይገባል የሚልበትን ክርክር በግንቦት 7/2007 ዓ.ም በተጻፈ 

መልስ ያቀረበ ሲሆን የመልሱ ይዘት ባጭሩ እንደሚከተለው ቀርቧል፣

4.1.1 አመልካች  ራኒ የተባለውን የንግድ ምልክት ወደ አንድ መቶ በሚጠጉ አገሮች በንግድ ምልክትነት 

ያስመዘገበ ሲሆን አፍሪካዊ የአእምሯዊ ንብረት ድርጅት (ARIPO) ብዛታቸው 19 በሆኑ አገራት፣ በሌላኛው 

አፍሪካዊ የአእምሯዊ ንብረት ድርጅት (OAPI) ብዛታቸው 17 በሆኑ አገራት፣ እንዲሁም በአውሮፓዊ የአእምሯዊ 

ድርጅት (OHIP) ብዛታቸው 27 በሆኑ አገራት የተመዘገበ የንግድ ምልክት መሆኑን፣ ኮካኮላ ከአመልካች ጋር 

ውል በመፈጸሙ ምርቱ እየተስፋፋ የመጣ መሆኑን፣ አመልካች RANI የሚለውን የንግድ ምልክት አሜሪካን 

አገር ለሚገኝ ራኒ ኢንተርናሽናል ኢንክ ለተባለው ማስተላለፉን  እንዲሁም ራኒ ኢንተርናሽናል ኢንክ በአንዳንድ 

አገራት የንግድ ምልክቱን ከራኒ ኢንተርናሽናል ኢንክ መልሶ ወደ አመልካች ያስተላለፈበትን  ሁኔታ የሚያሳዩ 

ማስረጃዎችን ያቀረበ መሆኑን፣ አመልካች የንግድ ምልክቱን በተለያዩ አገሮች በተለያዩ እህት ኩባንያዎች ስም 

አስመዝግቦ ሲጠቀም ከቆየ በኋላ የንግድ ምልክቱ ወደ አንድ ድርጅት ስር የማጠቃለል ስራ የሠራ ሲሆን ለምሳሌ 

ክርክር የተነሳበት የንግድ ምልክት ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነ በሌሎች አንዳንድ አገራት ውስጥ ራኒ ኢንተርናሽናል 

ኢንክ በተባለ ድርጅት ስም የተመዘገበ ሲሆን አሁን ላይ በበርካታ አገሮች ይህ የንግድ ምልክት በአመልካች 

ስም ተመዝግቦ የሚገኝ መሆኑን፣ አመልካች የንግድ ምልክት ፈራሽ እንዲሆን ላቀረበው ጥያቄ ተጠሪ የካቲት 

05 ቀን 2004 በሰጠው መልስ አመልካች አንድ ወቅት የንግድ ምልክቱን ኢትዮጵያ ውስጥ አስመዝግቦ የነበረ 

መሆኑን በመግለጽ ራኒ ኢንተርናሽናል እና አመልካች ማለትም ሁለቱም ድርጅቶች አንድ እንደሆኑ በግልጽ 

ያመነና የተቀበለ መሆኑን፣ የንግድ ምልክቱ ራኒ ኢንተርናሽናል ኢንክ በሚባል ድርጅት በቀድሞ ንግድ ሚኒስቴር 

እ.ኤ.አ ከ21/05/1989 (ከግንቦት 13 ቀን 1980 ዓ.ም) ጀምሮ በማስቀመጥ (ዲፖዚት በማድረግ) በኢትዮጵያ 

ጥበቃ ሲደረግለት የቆየ እንዲሁም ተጠሪ የንግድ ምልክቱ አግባብነት ባለው የንግድ ማኅበረሰቡ ዘንድ እውቅና 

እንዳለው ከማወቁም በላይ በርካታ አስመጪዎችና አከፋፋዮች የአመልካችን ምርት ወደ ኢትዮጵያ ሲያስመጡ 

ሲያከፋፍሉና ሲሸጡ እንደነበር ለማሳየት ተጠሪ በኮ/መ/ቁ169101 በ14/08/2002 ዓ.ም በመሠረተው ክስ 

መነሻነት በ5/3/2004 ዓ.ም በተሰጠ ፍርድ RANI በሚል ስያሜ የሚመረቱና ወደ ኢትዮጵያ የሚገቡ የፍራፍሬ 

መጠጦች ጭማቂዎች የንግድ ምልክት ብቸኛ ተጠቃሚ ነኝ በሚል በተጠሪ የተከሰሱት ስድስት ተከሳሾች በሳውዲ 

አረቢያ እና በተባበሩት የአረብ ኤሚሬቶች አሁጃን ኢንደስትሪስ በሚባል ኩባንያ በተመሳሳይ የንግድ ምልክት 

በተለየ መጠንና እሽግ የተዘጋጁ ጭማቂዎችን በኢትዮጵያ ውስጥ  በመሸጥ ላይ ይገኛሉ በማለት የአመልካች 

ምርቶች ወደ ኢትዮጵያ ይገቡ እንደነበር መታመኑ የተመዘገበ ሲሆን ይህ በርካታ አስመጪዎችና አከፋፋዮች 

የአመልካችን ምርት ወደ ኢትዮጵያ የማስገባት የማከፋፈልና የመሸጥ ሥራ ሲሠሩ መቆየታቸው የንግድ ምልክቱ 

በአመልካች ስም ተመዝግቦ ከነበረበት ጊዜ ጀምሮ የንግድ ምልክቱ አለአግባብ ለተጠሪ እስከተመዘገበበት ጊዜ 
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ድረስ የቀጠለ እውነታ መሆኑን፣ ተጠሪ ፍጹም ከሕግና ከሞራል ተቃራኒ በሆነ ሁኔታ RANI የተባለውን የንግድ 

ምልክት ባስመዘገበበት ጊዜም ሆነ ከማስመዝገቡ በፊት ባለው ጊዜ ወደ አገር ውስጥ ይገቡ የነበሩ ምርቶች 

የተጠሪ ወይስ የአመልካች ምርቶች ናቸው? ለሚለው መሠረታዊ ጥያቄ ኮሜርሻል ኢንቮይስና የምርት ምንጭ 

ሰርተፊኬትን እንዲሁም ወደ አገር ውስጥ ይገባ የነበረው የምርት መጠንን በመፈተሽ የሚታወቅ ሲሆን ይህን 

ለመፈተሽ እንዲያስችል ከገቢዎችና ጉምሩክ ባለሥልጣን ዘንድ መሠረታዊ መረጃው የሚገኝ መሆኑንና በገቢዎችና 

ጉምሩክ የሚገኙ መረጃዎች በምን ያህል ድግግሞሽ ምርቱ ወደ አገር ውስጥ እንደገባና ከእያንዳንዱ አገር የመጣው 

የምርት መጠን ምን ያህል እንደሆነ የሚያሳይ ሲሆን ተጠሪ የንግድ ምልክቱን ካስመዘገበበት የመን አገር በስተቀር 

አመልካች ራኒ የንግድ ምልክቱን ካስመዘገበባቸው አገራት ምርቶች የገቡ መሆኑን፣ ተጠሪና የኢትዮጵያ ወኪሉ ራኒ 

በተባለው የንግድ ምልክት ለገበያ እንዲቀርብ ያደረጉት ተጠሪ የመን ላይ የሚያመርተውን የራሱን ምርት ሳይሆን 

ተጠሪ ፡-የንግድ ምልክቱን የአመልካች እንደሆነ እያወቀ አመልካች ትቶታል በሚል በማስመዝገብና የንግድ 

ምልክት ሰርተፊኬትን በማከራየት ሌሎች ክፍያ እየፈጸሙለት በአገሪቱ ገበያ ላይ ተወዳጅ የሆነውን የአመልካችን 

ምርት ወደ አገሪቱ ውስጥ እንዲገባ በማድረግ ሕጋዊ ድጋፍ የሌለው ጥቅምን በማሳደድ መሆኑንና ይህም ድርጊት 

የኪራይ ሰብሳቢነት ዝንባሌዎች ዋነኛ መገለጫዎች መሆናቸውን፣ በአጭሩ ለክርክሩ መነሻ የሆኑት የአመልካች 

ምርቶች ላለፉት 30 የሚጠጉ ዓመታት ሳይቆራረጡ ኢትዮጵያ ውስጥ በአመልካች ግልጋሎት ላይ የዋሉ መሆኑን 

አመልካች በመከራከር አቤቱታውን ከንግድ ምልክት ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/1998 አንጻር እንደሚከተለው 

አስረድቷል፤

4.1.2 አዋጅ ቁጥር 501/1998  አንቀጽ 7 ሥር ከንዑስ አንቀጽ (1) እስከ (4) ድረስ በሦስተኛ ወገኖች የቅድሚያ 

መብት ምክንያት መመዝገብ የማይችሉ የንግድ ምልክቶች የተዘረዘሩ ሲሆን ከእነዚህ የሦስተኛ ወገኖች የቅድሚያ 

መብቶች መካከል በአንቀጽ 7 (2) የተደነገገው ከዚህ ከያዝነው ጉዳይ ጋር ተያያዥነት ያለው የሕግ ድንጋጌ ነው፡

፡ ተጠሪ ይህን ምልክት ለማስመዝገብ ወደጽሕፈት ቤቱ በመጣ ጊዜ እና በኋላ ላይም በአንቀጽ 36 መሠረት 

በአመልካች የፈራሽነት ጥያቄ ሲቀርብለት ጽ/ቤቱ አንቀጽ 7 (2)ን መሠረት በማድረግ የተጠሪን ማመልከቻ 

መርምሮ የምዝገባ ጥያቄውን ውድቅ ማድረግ ወይም በኋላ ላይ የቀረበለትን የፈራሽነት ጥያቄውን  ተቀብሎ 

ምርመራውን በማድረግ በሦስተኛ ወገን መብት ምክንያት አለአግባብ የተካሄደውን ምዝገባ ሊሰርዝ ይገባው 

ነበር፤

ተጠሪ ያቀረበው የምዝገባ ማመልከቻም ሆነ የተሰጠው ሰርተፊኬት “የንግድ ምልክቱ አንድ ዐይነት የሆኑ የሌላ 

ሰው እቃዎችን በሚመለከት በሚገባ ከሚታወቅ ወይም ኢትዮጵያ ውስጥ ግልጋሎት ላይ ከዋለ የንግድ ምልክት 

ጋር አንድ ዐይነት ከሆነ” በሚለው በአንቀጽ 7 (2) ድንጋጌ መሠረት ሲፈተሽ ተጠሪ ለምዝገባ ያቀረበው የንግድ 

ምልክትም ሆነ የተሰጠው ሰርተፊኬት ኢትዮጵያ ውስጥ ግልጋሎት ላይ ከዋለው የአመልካች የንግድ ምልክት 

ከሆነው ራኒ ጋር አንድ ዐይነት ስለሆነ ተጠሪ ለምዝገባ ያቀረበው ምልክት የሦስተኛ ወገን የቅድሚያ መብት ነው 

በማለት ምዝገባ ሊከለክለው፤ ወይም በኋላ ላይ ምዝገባውን ፈራሽ ሊያደርገው ይገባ ነበር፡፡

ከላይ ያሉ የክርክር ነጥቦችን መነሻ አድርገን ስንመለከት በአንድም ሆነ በሌላ ምክንያት ሳይታደሱ የቀሩ የንግድ 
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ምልክቶች በሚገባ የሚታወቁ ከሆኑ ወይም በኢትዮጵያ ውስጥ ግልጋሎት ላይ ከዋሉ በአዋጅ ቁጥር 501/1998 

በአንቀጽ 7 (2) መሠረት የሦስተኛ ወገን የቅድሚያ መብት ተብለው ይጠራሉ፡፡ በዚህም ምክንያት እነዚህ 

የንግድ ምልክቶች አንድ ዐይነት ወይም ተመሳሳይ የሆኑ የሌላ ሰው እቃዎችን ወይም አገልግሎቶችን በሚመለከት 

ሊመዘገቡ አይችሉም፡፡ ስለዚህ ምልክቱ ለአመልካች ከሚሰጥ በስተቀር ተጠሪም ሆነ ሌላ ድርጅት ራኒ የተባለውን 

የንግድ ምልክት ሊያስመዘግብ አይችልም፤አስመዝግቦ ቢገኝ ምዝገባው ፈራሽ ሊደረግና በአመልካች የተደረገው 

ምዝገባ ሊጸና ይገባዋል፡፡

4.1.3 ምዝገባ እንዳይከናወን ወይም ፈራሽ እንዲደረግ የሚያደርጉ ጉዳዮች መካከል ሌላኛው የንግድ ምልክቱ 

በኢትዮጵያ ውስጥ ታዋቂ የመሆኑ ጉዳይ ነው፡፡ የንግድ ምልክት በሚገባ የታወቀ የመሆን ጉዳይ በንግድ ምልክት 

አዋጁ አንቀጽ 6 (2) እና አንቀጽ 7 (2) ተቀምጧል፡፡ እንደዚሁም የአዋጁ አንቀጽ 23 በአለምአቀፍ ስምምነት 

እንደታዋቂ ምልክት ጥበቃ ስለሚደረግለት የንግድ ምልክትና በኢትዮጵያ ውስጥ የታወቀ ስለሆነ የንግድ ምልክት 

ይደነግጋል፡፡ እነዚህን የአዋጁን ድንጋጌዎች መነሻ አድርገን ስንመለከት በአለምአቀፍ ደረጃ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ 

ውስጥም በሚገባ ሊታወቁ የሚችሉ የንግድ ምልክቶች ሊኖሩ የሚችሉበት ሁኔታዎች አሉ፡፡ ይሁንና አዋጁ አንድ 

የንግድ ምልክት ኢትዮጵያ ውስጥ በሚገባ የሚታወቅ የንግድ ምልክት ተብሎ ለመጠራት ሊያሟላ ስለሚገባቸው 

ዝርዝር ጉዳዮች ያስቀመጣቸው መስፈርቶች ባይኖሩም የአመልካች ምርቶች የሚገልጸው ራኒ የተባለው የንግድ 

ምልክት አግባብነት ባለው የአገራችን የንግድ ማኅበረሰብ ዘንድ ከፍተኛ እውቅና ያለው፤ ከአንድ በላይ በሆኑ 

አስመጪዎችና አከፋፋዮች ምርቶቹ ወደአገር ውስጥ የሚገቡ፣ ምርቶቹ ከፍተኛ የሽያጭ መጠንና ድግግሞሽ 

ያሉት፣ የንግድ ምልክቱ ከኢትዮጵያ ውጭ በበርካታ አገሮች የተመዘገበ መሆኑ፣ የንግድ ምልክቱ ዋጋው እያደገ 

ከመምጣቱ የተነሣ ሌሎች ኩባንያዎች (ለምሳሌ ኮካ-ኮላ) ብዙ ገንዘባቸውን በማፍሰስ በትብብር መሥራት 

መጀመራቸው የድርጅቱን  ብሎም የንግድ ምልክቱን ዋጋ ያሳደገው መሆኑን አመልካች በመከራከር RANI በሚል 

ወደኢትዮጵያ ውስጥ የሚገቡ የጁስ ምርቶች ለረጅም ጊዜ እየተመረቱ በስፋት ጥቅም ላይ ሲውሉ የነበረው 

በአመልካች በኩል በመሆኑ ለተጠሪ የተሰጠው ምዝገባ ተሰርዞ በንግድ ምልክት አዋጁ አንቀጽ 7 (2) መሠረት 

የአመልካች ቅድሚያ ባለመብትነቱ  እንዲወሰንለትና የምዝገባ ሰርተፊኬት እንዲሰጠው ዳኝነት ጠይቋል፡፡

4.2 የተጠሪ መልስ ባጭሩ፡-

አመልካች የንግድ ምልክቱ ፈራሽ ሊሆን ይገባል በሚለው ጭብጥ መሠረት ያቀረበው መልስ ከላይ ባጭሩ 

የቀረበው ሲሆን ተጠሪ የአመልካች መልስ ሙሉ ሰነድ ከጽሕፈት ቤቱ እንዲደርሰው ተደርጎ በሐምሌ 16/2007 

ዓ.ም በቁጥር አብ/1/16/11/07 በተጻፈ ደብዳቤ አማካይነት መልሱን ያቀረበ ሲሆን ተጠሪ ያቀረበው ክርክር 

ተቃውሞና መልስ በሚል በሁለት የተከፈለ ሆኖ ባጭሩ እንደሚከተለው ሰፍሯል፣

4.2.1 በንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/1998 በአንቀጽ 4 እውቅና የተሰጠው ለምዝገባ 

ብቻ ሲሆን ለንግድ ምልክት ባለቤትነት ጥበቃ ወሳኙ መለኪያ ቀድሞ ያስመዘገበ እንጂ ቀድሞ የተጠቀመበት  

አይደለም፤ በአሠራርም ቢሆን የምዝገባ ማመልከቻ ሲቀርብ ከቀን፣ ወር እና ዓመት ባሻገር ሰዓቱ ከነደቂቃው 
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የሚሞላው በሕግ ለምዝገባ የተሰጠው ትኩረት ከግንዛቤ ገብቶ መሆኑና በዚሁ መሠረት ተጠሪ አዋጁ ጸንቶ 

በሥራ ላይ ከዋለ በኋላ RANI የተባለው የንግድ ምልክት እንዲመዘገብለት በሕጉ መሠረት አመልክቶና ምርመራ 

ተካሂዶ የንግድ ምልክቱ ለተጠሪ የተመዘገበ መሆኑን፣

4.2.2 በ25/03/05 ዓ.ም የንግድ ምልክቱ ምዝገባ ፈራሽ ሊሆን ይገባል የሚል ውሳኔ ከተሰጠ በኋላ አመልካች 

ለጽ/ቤቱ ይግባኝ ሰሚ ኮሚቴ አባላት ሦስት ሺሕ የአሜሪካ ዶላር) መስጠቱ በ25/3/2005 በተሰጠው ውሳኔ ላይ 

ጥርጣሬን ስላሳደረ ጽ/ቤቱ አጥኚ ኮሚቴ አቋቁሞ ጉዳዩ በድጋሜ እንዲታይ ተደርጎ በ24-07-05 ዓ.ም ተገቢ የሆነ 

ውሳኔ የተሰጠ ቢሆንም የፌዴራል ከፍተኛው ፍ/ቤት በ24/7/2005 ዓ.ም የተሰጠውን ውሳኔ በመሻር ጽ/ቤቱ 

ጉዳዩን እንደገና አይቶ እንዲወስን የተሰጠውን ውሳኔ በማስታከክ ጽ/ቤቱ በ13/5/2007 ዓ.ም ለተለያዩ አካላት 

በጻፈው ደብዳቤ ጉዳዩ በድጋሜ ታይቶ እስኪወሰን ድረስ በ25-03-05 ዓ.ም የተሰጠው ውሳኔ ተግባራዊ ይሆናል 

መባሉ መሠረታዊ የሆነ የክርክር አመራር ስህተት መሆኑንና ለተጠሪ ግልጽ ባልሆነ ሁኔታ ጉዳዩ ሲጓተት በመቆየቱ 

አመልካች በራኒ የንግድ ምልክት ስም የተመረቱ ጭማቂዎችን ወደአገር ውስጥ አስገብቶ በመነገድ እንዲጠቀም 

ያደረገ እና ተጠሪን የጎዳ ድርጊት ሲሆን እነዚህ ሁኔታዎች ተጠሪ ጉዳዩ በገለልተኝነት እየታየልኝ ነው ወይ የሚል 

ሥጋት ውስጥ እንዲገባ ያደረጉት መሆኑን፣

4.2.3 የፌዴራል ከፍተኛው ፍ/ቤት በያዘው ጭብጥ መሠረት አመልካች እና ተጠሪ ሊከራከሩበት የሚገባው 

ጭብጥ ለተጠሪ የተመዘገበው RANI የንግድ ምልክት ፈራሽ ሊሆን ይገባል ወይስ አይገባም በሚለው ጭብጥ ላይ 

መሆን ሲገባው በአመልካች የቀረበው ክርክር ከጭብጡ ውጭ መሆኑን፣

4.2.4 አመልካች ምርቱን በብዙ አገራት መሸጡን እና ከኮካ ኮላ ፋብሪካ ጋር መሥራቱን የገለጸ ቢሆንም ለዚህ 

የአመልካች አባባል ደጋፊ ማስረጃ አልቀረበም፤ እንዲሁም RANI የሚለው የንግድ ምልክት መጀመሪያ ከአመልካች 

ወደ አሜሪካው ራኒ ኢንተርናሽናል ተላልፎ ተመልሶ ወደአመልካች ተላልፏል የሚል ክርክር ቢቀርብም ሁለቱ 

ኩባንያዎች እህት ኩባንያ ስለመሆናቸው የንግድ ምልክቱ መጀመሪያ የአመልካች የነበረና ወደ አሜሪካው 

ራኒ ኢንተርናሽናል ተላልፎ ተመልሶ ወደአመልካች ስለመተላለፉና ይህ መቼ እንደተደረገ የሚያሳይ ማስረጃ 

አልቀረበም፡፡ የቀረበው  ሁለት ገጽ ማስረጃ ዋናው ሰነድ ያልቀረበ የውጭ አገር ሰነድ እንደመሆኑ በሚመለከተው 

ክፍል ያልተረጋገጠ እና እምነት የሚጣልበት አይደለም፤ እንደዚያም ሆኖ የንግድ ምልክቱ ቻይናን በተመለከተ 

የዛሬ 8 ዓመት የተደረገ የአንድ ወገንን  ስምምነት የሚያመለክት መሆኑን፣

4.2.5 ራኒ የተባለው የንግድ ምልክት ከዚህ በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ ተመዝግቦ የነበረ መሆኑ በተጠሪ የታመነለት 

መሆኑን አመልካች ቢገልጽም አመልካች እና የአሜሪካው ራኒ ኢንተርናሽናል ሁለት የተለያዩ ኩባንያዎች 

መሆናቸውን፣ -እንዲሁም ቀዳሚ ምዝገባ ነበረ የሚለው የአመልካች ክርክር ተቀባይነት የለውም እንጂ ምዝገባ 

ነበረ ቢባል እንኳን ክርክሩ የአዋጁ አንቀጽ 40 ሥር የተመለከተውን የመሸጋገሪያ ድንጋጌ ከነጭራሹ የዘነጋ ነው፡፡ 

አዋጁ ከመውጣቱ በፊት የተቀመጡ የንግድ ምልክቶች አዋጁ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ በ18 ወራት ውስጥ እንደአዲስ 

መመዝገብ እንዳለባቸው ተደንግጓል፡፡ ተጠሪ አዋጁ በ30-10-98 ዓ.ም ከጸደቀ በኋላ በ22-01-99 ዓ.ም ንግድ 



የአእምሯዊ ንብረት ትሪቡናል

ውሳኔ የተሰጠባቸው መዝገቦች ታህሳስ 2013 ዓ.ም114

ምልክቱን አስመዝግቦ ሰርተፊኬት ስለወሰደና በ26/02/2005 ዓ.ም እንዲታደስ ስላደረገ የአዋጁ የመሸጋገሪያ 

ድንጋጌ የማይመለከተው ሲሆን ራኒ የተባለውን የንግድ ምልክት አመልካች ትቶታል ብሎ ተጠሪ እንዲመዘገብለት 

አለማድረጉን፤

4.2.6 ተጠሪ በአመልካች ደንበኞች ላይ በፍ/ቤት ክስ ማቅረቡ ምርቶቹ ሀገር ውስጥ መግባታቸውን ማመኑን ያሳያል 

የሚል ክርክር በአመልካች ቀርቧል፤ ሆኖም ተጠሪ የተጠቀሰውን ክስ ያቀረበው በሕጋዊ መንገድ ባስመዘገብኩት 

የንግድ ምልክት ተመሳስለው የተመረቱ ጭማቂዎችን ተከሳሾች እያስገቡ ስለሆነ በሕግ ሊታገዱልኝ ይገባል የሚል 

ሲሆን ፍ/ቤቱ የተከሳሾችን ክርክር ውድቅ በማድረግ ውሳኔ የሰጠ መሆኑን፣

4.2.7 አመልካች ባቀረበው ክርክር ተጠሪ ኪራይ ሰብሳቢነት ዝንባሌ አለው ቢልም ኪራይ ሰብሳቢነት ሕጋዊ 

አካሄዶችን ወደጎን በማለት አለአግባብ ጥቅምን ለማግኘት የሚደረግን ጥረት የሚያመለክት ነው፡፡ ይህ ዐይነቱ 

አካሄድ እየተንጸባረቀ ያለው በአመልካች በኩል ነው፡፡ ይኸውም የአመልካች ሠራተኞች ለጽ/ቤቱ ኮሚቴ አባላት 

ዶላር ለመስጠት ሞክረዋል፡፡

4.2.8 አመልካች ተጠሪ ራኒ የተባለውን የንግድ ምልክት ማስመዝገቡ የንግድ ውድድርና የሸማቾች ጥበቃ አዋጅ 

አንቀጽ 24 (1)ን ይጥሳል የሚል ክርክር የቀረበ ቢሆንም በሥራ ላይ ያለው ተገቢው የአዋጁ ድንጋጌ አልተጠቀሰም፤

4.2.9 ተጠሪ የንግድ ምልክቱን ለማስመዝገብ ወደ ጽ/ቤቱ ሲመጣ ጽ/ቤቱ አዋጅ ቁጥር 501/98 አንቀጽ 7 (2)

ን መነሻ በማድረግ ማመልከቻውን መርምሮ ጥያቄውን ውድቅ ማድረግና አመልካች ምዝገባው ፈራሽ እንዲሆን 

ሲጠይቅ በአንቀጽ 36 መሠረት ምዝገባውን ሊሰርዝ ይገባ ነበር የሚል ክርክር ቀርቧል፡፡ ሆኖም ተጠሪ የንግድ 

ምልክቱ እንዲመዘገብለት መጀመሪያ ያመለከተው እ.ኤ.አ በ14-08-06 (በ05-12-98 ዓ.ም) ሲሆን በወቅቱ በጽ/

ቤቱ ምርመራ ተደርጎ የንግድ ምልክቱን በተመለከተ የሕግ ጥበቃ ያለው ምዝገባ አለመኖሩ የተረጋገጠ ሲሆን 

የንግድ ምልክቱ ለተጠሪ ከመመዝገቡ በፊት ተቃዋሚ ካለ ተቃውሞውን እንዲያቀርብ በጋዜጦች ጥሪ ተደርጓል፤

4.2.10 እንደአመልካች ክርክር አቀራረብ ራኒ ኢንተርናሽናል “RANI Floats” የተባለውን የንግድ ምልክት እ.ኤ.አ 

ከ23-06-88 እስከ 24-06-94 ድረስ አስመዝግቦ የነበረ ቢሆን እንኳ ሳያሳድሰው የተወው መሆኑ፣ ተጠሪ ደግሞ 

“RANI” የተባለውን የንግድ ምልክት ያስመዘገበው ራኒ ኢንተርናሽናል ኢንክ ሳያሳድስ በመቅረቱ መብቱ ቀሪ 

ከሆነ ከ12 ዓመት እንዲሁም አመልካች የንግድ ምልክቱ ፈራሽ ይሁንልኝ ብሎ መጀመሪያ ያመለከተው በ13-04-

04 ዓ.ም (እ.ኤ.አ በ23-12-12) ማለትም የንግድ ምልክቱን የማሳደስ መብቱ ቀሪ ከሆነ ከ18 ዓመት በኋላ ስለሆነ 

የአመልካች የንግድ ምልክት ምዝገባ ይፍረስልኝ ጥያቄ በኢትዮጵያ የፍትሐ ብሔር ሕግ ቁጥር 1677 እና 1845 

መሠረት በይርጋ ታግዷል፡፡

4.2.11 የንግድ ምልክት ምዝገባን በሚመለከት በሚገባ የሚታወቅ ነው በማለት ለመቃወም በአገራችን በግልጽ 

የተቀመጠ የጊዜ ገደብ የለም፡፡ ኢትዮጵያ አባል የሆነችበት እና በአዋጅ ቁጥር 90/1990 በጸደቀው ኮንቬንሽን 
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መሠረት አለምአቀፍ የአእምሯዊ ንብረት ድርጅት በሚገባ የሚታወቅ የንግድ ምልክትን የሚመለከት መመሪያ 

አለው፡፡ በመመሪያው አንቀጽ 4/3/ሀ-ለ ሥር በግልጽ እንደተመለከተው የንግድ ምልክትን ይመለከተኛል በሚል 

ወገን ጥያቄ ወይም ጽ/ቤቱ በራሱ አነሳሽነት ታዋቂ ነው በማለት ፈራሽ እንዲሆን ሊያደርግ የሚችለው ምዝገባ 

በተደረገ በአምስት ዓመት ጊዜ ውስጥ ብቻ ነው፡፡ በመሆኑም መልስ ሰጭ የንግድ ምልክቱ ምዝገባ ከተደረገለት 

ከ6 ዓመት በኋላ አመልካች የንግድ ምልክቱ ታዋቂ ነው የሚል ተቃውሞ በማቅረቡ ተቀባይነት አይኖረውም፤ 

የሚል ክርክር ካቀረበ በኋላ ተጠሪ ከዚህ በላይ ባቀረባቸው መከራከሪያ ነጥቦች መሠረት የአመልካች የንግድ 

ምልክት ይፍረስልኝ ጥያቄ ውድቅ እንዲደረግና ተጠሪ የንግድ ምልክቱ ሕጋዊ ባለሀብት ነው ተብሎ እንዲወሰን 

እንዲሁም ተጠሪ በክርክሩ ምክንያት ያወጣው ወጭና ኪሣራ እንዲከፈለው እንዲወሰንለት የሚል ዳኝነት 

በመጠየቅ አቤቱታውን አቅርቧል፡፡

5. ከላይ ባጭሩ እንደቀረበው፡-

5.1 ተጠሪ ያስመዘገበው ራኒ የንግድ ምልክት ምዝገባ ፈራሽ ሊሆን ይገባል ብሎ አመልካች ያቀረበውን አቤቱታ 

በመቀበል ምዝገባው ፈራሽ ሊሆን ይገባል ብሎ ጽ/ቤቱ በህዳር 25/2005 ዓ.ም መወሰኑን፤

5.2 በንግድ ሥራው ውስጥ ተገቢ ያልሆነ እንቅስቃሴ እንዳለ ደንበኞች ከሚያቀርቡት አቤቱታ ተረድቻለሁ 

በማለት ጽ/ቤቱ በታህሳስ 5/2005 ዓ.ም በተጻፈ ደብዳቤ ሌላ ተለዋጭ ውሳኔ እስከሚሰጥ ድረስ ራኒ የንግድ 

ምልክት ባለቤት የለውም ብሎ በህዳር 25/3/2005 ዓ.ም የሰጠውን ውሳኔ ያገደው መሆኑን፤

5.3 ጽ/ቤቱ አጥኚ ኮሚቴ በማቋቋም በህዳር 25/2005 ዓ.ም ለተጠሪ ተመዝግቦ የነበረው የንግድ ምልክት ፈራሽ 

ሊሆን ይገባል ብሎ የሰጠውን ውሳኔ በመለወጥ በመጋቢት 24/2005 ዓ.ም አመልካች ያቀረበውን የንግድ ምልክት 

ምዝገባ ፈራሽነት ጥያቄ ውድቅ በማድረግ ራኒ የንግድ ምልክት የተጠሪ ነው ብሎ መወሰኑን፤

5.4 በ24/7/2005 ዓ.ም የተሰጠውን ውሳኔ በመቃወም አመልካች ያቀረበውን የይግባኝ አቤቱታ የፌዴራል 

ከፍተኛው ፍ/ቤት ተቀብሎ ጉዳዩ እንደገና እንዲታይ ትእዛዝ የሰጠ መሆኑን፤

5.5 በፍ/ቤቱ ትእዛዝ መሠረት አመልካች ለተጠሪ የተመዘገበው ራኒ የንግድ ምልክት ምዝገባ ፈራሽ ሊሆን ይገባል 

የሚልበትንና ተጠሪ ፈራሽ ሊሆን አይገባም የሚልበትን ክርክር ያቀረቡ መሆኑን፤ ለመመልከት ይቻላል፡፡

6. የጉዳዩ አመጣጥ በግልጽ እንደሚያሳየው ጽ/ቤቱ በህዳር 25/2005 ዓ.ም የንግድ ምልክት ምዝገባው ፈራሽ 

ሊሆን ይገባል ራኒ የንግድ ምልክትም የአመልካች ነው ብሎ ከወሰነ በኋላ በመጋቢት 24/2005 ዓ.ም ምዝገባው 

ፈራሽ ሊሆን አይገባም የንግድ ምልክቱም የተጠሪ ነው በማለት ሁለት የሚቃረኑ ውሳኔዎችን ሰጥቷል፡፡ በህዳር 

25/2005 ዓ.ም የሰጠውን ውሳኔ ያገደበትን ምክንያት ሲገልጽ በንግድ ሥራው ውስጥ ተገቢ ያልሆነ እንቅስቃሴ 

እንዳለ ደንበኞች አቤቱታ አቅርበዋል የሚል ሲሆን ጽ/ቤቱ በህዳር 25/2005 ዓ.ም ውሳኔውን ከሰጠ በኋላ ይህ 
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የዳግም ማጣራት ኮሚቴ ከደንበኞች ቅሬታ መቅረቡን የሚያሳይ ጥቆማም ሆነ አቤቱታን የሚያሳይ የጽሑፍ ማስረጃ 

(ሰነድ)  አላገኘም፡፡ ጽሕፈት ቤቱ በማንኛውም ጊዜ በራሱ አነሳሽነት ጉዳዮችን ሊመረምር የሚችል መሆኑ ግልጽ 

ቢሆንም ለምርመራ የሚያበቁ ምክንያቶች ናቸው ብሎ በታህሳስ 5/2005 ዓ.ም በተጻፈው የእግድ ደብዳቤ ላይ 

የዘረዘራቸውን አቤቱታዎች የሚያሳይ በጽሑፍ የተደገፈ ማስረጃ አልተገኘም፡፡ ጽ/ቤቱ በራሱ አነሳሽነት ጉዳዮችን 

ሊመረምር ቢችልም ምክንያቶቹ ተጨባጭና በጽሑፍ በማያሻማ ሁኔታ መመዝገብና መቅረብ ይኖርባቸዋል፡

፡ በተጨማሪም ተጠሪ አሁን ባቀረበው ክርክር ውሳኔው ከተሰጠ በኋላ አመልካች ለይግባኝ ሰሚ ኮሚቴ አባላት 

የአሜሪካ ዶላር ሰጧል ቢልም ገንዘቡ ከውሳኔው አሰጣጥ ጋር የተያያዘ መሆኑን ወይም ከገንዘቡ አሰጣጥ ጋር በተያያዘ 

የተወሰደ እርምጃ መኖሩን የሚገልጽ ማስረጃ ካለመኖሩም ባሻገር የይግባኝ ኮሚቴ አባላት የተሰጣቸውን ገንዘብ (ዶላር) 

ለሚመለከተው የመንግሥት አካል ማስረከባቸው ውሳኔያቸውን ባግባቡ የሰጡ ለመሆናቸው ግምት ያስወስዳል፡፡ 

በዚህም ምክንያት ጽ/ቤቱ በህዳር 25/5/2005 ዓ.ም የሰጠውን ውሳኔ በታህሳስ 5/2005 ዓ.ም እንዲታገድና ሌላ 

የአጥኚ ኮሚቴ በማቋቋም ተለዋጭ ውሳኔ እንዲሰጥ ማድረጉ ምንም አይነት ሕጋዊ መሠረት ያለው አይደለም፡፡

7. አሁን ወደተያዘው ጉዳይ ስንመጣ የፌዴራል ከፍተኛው ፍ/ቤት “ለ2ኛ መልስ ሰጭ ለመጀመሪያ ጊዜ የተመዘገበው 

ራኒ የንግድ ምልክት ፈራሽ ሊሆን ይገባል ወይስ አይገባም” የሚል ጭብጥ ላይ ጽ/ቤቱ ውሳኔ እንዲሰጥ ያዘዘ ሲሆን 

አመልካችና ተጠሪ ክርክራቸውን አቅርበዋል፡፡ ያቀረቡት ክርክር አስቀድመው ለጽ/ቤቱ ይግባኝ ሰሚ ኮሚቴ 

ያቀረቡትን ክርክር የሚያጠናክር ነው፡፡ በተጠሪ በኩል አሁን አዲስ የመከራከሪያ ነጥብ የቀረበው ይርጋን በተመለከተ 

ነው፡፡ አመልካች ያቀረበው የምዝገባ ፈራሽነት ከ18ዓመት በኋላ በመሆኑ በፍትሐ ብሔር ሕጉ መሠረት ተቀባይነት 

ሊኖረው አይገባም ያለ ሲሆን ይህ የይርጋ ጥያቄ መቅረብ የነበረበት ክርክሩ ሲጀመር ነው፡፡ ወደሌሎች የክርክር ነጥቦች 

ከመገባቱ በፊት የፍትሐ ብሔር ሥነ ሥርዐት ሕጉ በሚደነግገው መሠረት የይርጋ መቃወሚያው በመጀመሪያ ደረጃ 

በመቃወሚያነት ሊቀርብ የሚገባው ነበር፡፡ ክርክሩ ውሳኔ ከተሰጠበት በኋላና እንደገና እንዲታይ ሲወሰን የይርጋ ጥያቄ 

የሚነሳ አይሆንም፡፡ ከንግድ ምልክት ጋርም ተያያዥነት የለውም፡፡

8. ከላይ በተራ ቁጥር 6 ላይ እንደተመለከተው ጽ/ቤቱ ተጨባጭና በጽሑፍ የሰፈረ በጽ/ቤቱ የሚታወቅ ከደንበኞች 

የቀረበ ጥቆማ ወይም ቅሬታ ሳይኖር በህዳር 25/2005 ዓ.ም የሰጠውን ውሳኔ ማገዱ ተገቢ ባለመሆኑ እና ጽ/ቤቱ 

በመጋቢት 24/2005 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ በፍ/ቤት የተሻረ በመሆኑ እዚህ ላይ በህዳር 25/2005 ዓ.ም የተሰጠውን 

ውሳኔ ማየቱ የንግድ ምልክቱ ፈራሽ ሊሆን ይገባል ወይስ አይገባም የሚለውን ጭብጥ ለማስረዳት ጠቃሚ ይሆናል፡፡

በህዳር 25/2005 ዓ.ም ውሳኔ ላይ እንደተመለከተው አመልካችና ተጠሪ ያቀረቡትን የግራ ቀኙን ክርክር ካቀረቧቸው 

ማስረጃዎች አንጻር በመመልከት፡-

8.1 የንግድ ምልክቱ አመልካች እንዳቀረበው የአዋጅ ቁጥር 501/1998 አንቀጽ 7 (2) የተጠቀሰውን ያሟላል ወይስ 

አያሟላም፤ እና

8.2 የRANI ንግድ ምልክት ሕጋዊ ባለቤት ማነው
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የሚሉ ሁለት ጭብጦች ተመሥርተው መዝገቡ የተመረመረ ሲሆን የመጀመሪያው ጭብጥ ፍ/ቤቱ “ለ2ኛ መልስ ሰጭ 

ለመጀመሪያ ጊዜ የተመዘገበው ራኒ የንግድ ምልክት ፈራሽ ሊሆን ይገባል ወይስ አይገባም” ብሎ የያዘውን ጭብጥ 

በተገቢ ሁኔታ የሚያስረዳ ስለሆነ በዚህ ረገድ የንግድ ምልክቱ የአዋጅ ቁጥር 501/1998 አንቀጽ 7 (2)ን ያሟላል ወይስ 

አያሟላም የሚለውን ጭብጥ በተመለከተ አለምአቀፍ አእምሯዊ ንብረት ድርጅት (WIPO) አንድን የንግድ ምልክት 

በሚገባ የሚታወቅ መሆኑን ለመወሰን እንደመለኪያነት (guideline) ከሚጠቀምባቸው መስፈርቶች አንጻር ከላይ 

ከተራ ቁጥር 1.3.4 ሥር ከፊደል (ሀ) እስከ (መ) ድረስ    የሰፈሩትን ነጥቦች መሠረት በማድረግ ጽሕፈት ቤቱ ውስጥ 

በተጠሪ ስም ተመዝግቦ የሚገኘው RANI የሚለው የንግድ ምልክት በሚገባ የሚታወቅ ስለሆነ የንግድ ምዝገባና 

ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/1998 አንቀጽ 7 (2) ላይ እንደተመለከተው በሦስተኛ ወገኖች መብት ምክንያት መመዝገብ 

የማይችሉ የንግድ ምልክቶች በሚለው ክልከላ ምክንያት ከመጀመሪያውኑ ከአመልካች ውጭ RANI የንግድ ምልክት 

ለተጠሪ ሊመዘገብ አይገባም ሲል ጽ/ቤቱ በህዳር 25/2005 ዓ.ም ወስኗል፡፡ በውሳኔው ላይ እንደተመለከተው፣ 

የይግባኝ ሰሚ ኮሚቴው በአካልም ጭምር ጥናቶችን በማድረግ በፍሬነገሮች “facts” ለምሳሌ በተራ ቁጥር 1.3.4 (ሀ) 

ላይ እንዳሰፈረው የንግድ ምልክቱ አግባብነት ባለው የንግዱ ማኅበረሰብ ዘንድ ያለውን እውቅና በማጣራት ምርመራ 

አድርጓል፡፡ ይህም የሚያሳየው ይግባኝ ሰሚ ኮሚቴው የሰጠው ውሳኔ በተገቢ ማስረጃና ትንተና ላይ የተመሠረተ 

በመሆኑ ተጠሪ ያስመዘገበው ራኒ የንግድ ምልክት ምዝገባ በአዋጅ ቁጥር 501/1998 አንቀጽ 7 (2) መሠረት በሦስተኛ 

ወገኖች የቅድሚያ መብት ምክንያት ከመጀመሪያውንም ቢሆን ሊመዘገብ የማይገባው በመሆኑ ፈራሽ ሊሆን ይገባል 

ብሎ የሰጠው ውሳኔ የሚነቀፍበት ምክንያት የለም በማለት የዳግም ማጣራት ኮሚቴው ተስማምቷል፡፡

    ውሳኔ 

 የዳግም ማጣራት ኮሚቴው ከላይ በተመለከተው መሠረት መዝገቡን የመረመረ ሲሆን የፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት 

“ለ2ኛ መልስ ሰጭ ለመጀመሪያ ጊዜ የተመዘገበው RANI የንግድ ምልክት ፈራሽ ሊሆን ይገባል ወይስ አይገባም” 

በሚለው ጭብጥ አመልካችና ተጠሪ እንዲከራከሩ በሰጠው ትእዛዝ መሠረት ሁለቱም ወገኖች ያቀረቡት ክርክር 

ጽ/ቤቱ በህዳር 25/2005 ዓ.ም የሰጠውን ውሳኔ የሚያስለውጥበት  ምክንያት ባለመኖሩ በንግድ ምልክት 

ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/1998 አንቀጽ 7 (2) እና 36 መሠረት ለተጠሪ ለመጀመሪያ ጊዜ የተመዘገበው 

RANI የንግድ ምልክት ምዝገባ በመጀመሪያውንም ቢሆን በሦስተኛ ወገን የቅድሚያ መብት ምክንያት ሊመዘገብ 

የማይገባ ስለሆነ የንግድ ምልክት ምዝገባው ፈራሽ እንዲሆን ተወስኗል፡፡

      የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር ስምና የማይነበብ ፊርማ  

            ተሻለ ዮና                                      የማይነበብ ፊርማ _________________
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የመዝገብ ቁጥር ኢ.አ.ን.ይ.ሰ.0048/2009

በአቶ ገዛኸኝ ግርማ የቀረበውን አቤቱታ አስመልክቶ በኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት 

ይግባኝ ሰሚ የተሰጠ የውሣኔ ሃሣብ

የማይነበብ የይግባኝ ሰሚ አባላት ስም ዝርዝር 

1. ……………………….

2. ……………………….

3. ……………………….

አመልካች ፡- አቶ ገዛኸኝ ግርማ

የቀረበው አቤቱታ በአጭሩ

አመልካች በቀን 19/08/2016 እ.ኤ.አ ባቀረበው ማመልከቻ “ለተለያዩ አገልግሎቶች የሚውል በራሱ የኤሌክትሪክ 

ሀይል እያመነጨ የሚጠቀም ሰው አልባ አውሮፕላን” በሚል ርዕስ በግልጋሎት ሞዴል ማመልከቻ ቁጥር 

ET/UM/16/2198 ያመለከቱ ቢሆንም የስራ ክፍሉ የቀረበውን የምዝገባ ጥያቄ በፈጠራ፣ አነስተኛ ፈጠራ እና 

ኢንዱስትሪያዊ ንድፍ አዋጅ ቁጥር 123/1987 አንቀጽ 39(1) መሰረት ፈጠራው አዲስነትን አያሟላም በማለት 

ማመልከቻው ውድቅ መደረጉን በመግለጽ ውሳኔ የሰጠ ሲሆን አመልካችም በዚህ ቅር እንደተሰኙ በመጥቀስ 

አቤቱታቸውን አቅርበዋል።

አመልካች የስራ ክፍሉ ማመልከቻውን ውድቅ በማድረግ የሰጠው ውሳኔ አግባብ አይደለም በማለት በፅሁፍ 

አቤቱታው እንዲሁም በግልፅ ችሎት ቀርበው መከራከሪያ ነጥቦችን አንስተዋል፡-

የአመልካች ፈጠራ ከዚህ በፊት ከነበሩ ፈጠራዎች የሚለየው ድሮኑ በራሱ ሀይል እንዲያመነጭ ማለትም ከፀሀይ 

ሀይል፣ ንፋስ ሀይል እና ከኤሌክትሮ ማግኔቲክ ፊልድ የኤሌክትሪክ ሀይል እንዲያገኝ ተደርጎ የተሰራ መሆኑ ልዩ 

ያደርገዋል በማለት ገልጸዋል።

የጉዳዩ አመጣጥ ከላይ እንደተገለጸው ሲሆን ይግባኝ ሰሚው አመልካች ከላይ በጽሑፍ እና በቃል ያቀረቧቸውን 

መከራከሪያ ነጥቦች መሰረት በማድረግ የግልጋሎት ሞዴል ምዝገባ ጥያቄውን አስመልክቶ በስራ ክፍሉ የተሰጠው 

ውሳኔ አግባብ ነው ወይስ አይደለም? የሚለውን ጭብጥ በመመስረት ጉዳዩን አግባብነት ካላቸው ህግጋት ጋር 

በማገናዘብ መዝገቡን መርምሯል። 

የስራ ክፍሉ የአመልካች ፈጠራ ላይ የስረ-ነገር ምርመራ በማድረግ ፈጠራው ከዚህ ቀደም በኢትዮጵያ ውስጥ 
እንዲሁም በመስሪያ ቤታችን ተመዝግቦ የሚገኝ (D1- ET/UM/13/1238, D2- ET/UM/15/1938) እንዳለ 
በመጥቀስ የአመልካች ፈጠራ ከላይ ከተጠቀሱት ቀደምት ፈጠራዎች በምን እንደሚለይ ተጨማሪ ማብራሪያ 
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እንዲያቀርቡ ከስራ ክፍሉ ደብዳቤ እንደተጻፈላቸው እና አሻሽለው ባስገቡት የፈጠራ ዶክመንት ላይ የስራ 
ክፍሉ ዳግም የስረ-ነገር ምርመራ በማድረግ የአዲስነት መስፈርት አያሟላም በማለት ፈጠራው ውድቅ መደረጉን 
የሚገልጽ የመጨረሻ ውሳኔ ለአመልካች መፃፉን ይግባኝ ሰሚው ከመዝገቡ ለመረዳት ችሏል።

አመልካች በፈጠራው ላይ በዋናነት ያሻሻለው ድሮኑ የኤሌክትሪክ  ሀይል በሶስት አይነት መንገድ ማለትም ከንፋስ 
ሀይል፣ ከፀሀይ ብርሀን እና ከኤሌክትሮ ማግኔቲክ ፊልድ በራሱ እያመነጨ ለረጅም ሰዓታት ወደ መሬት ሳይመለስ 
አገልግሎት መስጠት እንዲችል ሆኖ መሰራቱ እንደሆነ ይግባኝ ሰሚው ከመዝገቡ ለመረዳት ችሏል። 

በዚህም ምክንያት ፈጠራው አዲስነትን አያሟላም በማለት የስራ ክፍሉ ውድቅ ማድረጉ አግባብ መሆኑን እና 

አለመሆኑን ለመመርመር በመጀመሪያ ከላይ የተጠቀሰውን ቀደምት ማመልከቻ ማየት ያስፈልጋል።

ከአመልካች ፈጠራ ጋር ተመሳሳይ ነው የተባለውና በጽ/ቤቱ በማመልከቻ ቁጥር ET/UM/13/1238 “ሰው አልባ 

አውሮፕላን” በሚል ርዕስ የተመዘገበው ፈጠራ በዋናነት ያሻሻለው ሰው ሊደርስባቸው የማይችሉና ለአብራሪዎች 

ህይወት አደገኛ የሆኑ አካባቢዎች ላይ ለተለያዩ ተግባራት የሚውል ድሮን እንደሆነ ከፈጠራ ዶክመንቱ ለመረዳት 

ተችሏል። በዚህ መሰረት እንደ ቀደምት ጥበብ የተጠቀሰው ይህ የፈጠራ ዶክመንት ያሻሻለው ቴክኒካዊ ባህሪያት 

በገመድ አልባ ግንኙነት (wireless communication) ላይ እንደሆነ ለመረዳት ተችሏል።

 በፈጠራ፣ አነስተኛ ፈጠራና ኢንዱስትሪያዊ ንድፍ አዋጅ 123/1987 በአንቀጽ 39(1) ስለ ፈጠራ አዲስነት ሲገልፅ 

“አነስተኛ ፈጠራው ማመልከቻው  በተመዘገበበት ቀን በኢትዮጵያ ውስጥ  በታተሙ ፅሁፎች  ላይ  ቀደም  ሲል 

የተገለጸ ወይም ለህዝብ የቀረበ ወይም በይፋ ጥቅም ላይ የዋለ ከሆነ እንደ አዲስ አይቆጠርም ” ይላል።

ከዚህ ድንጋጌ በመነሳት የአመልካች ፈጠራ ከቀደምት ጥበቦች በምን በምን ይለያል የሚለውን ስናይ የአመልካች 

ፈጠራ ከቀደምት ጥበብ ከሚለይባቸው ዋና ዋና ባህሪያት መካከል፦ የኤሌክትሪክ ሀይል በሶስት አይነት መንገድ 

ማለትም ከንፋስ ሀይል (wind energy)፣ ከፀሀይ ብርሀን (solar energy) እና ከኤሌክትሮ ማግኔቲክ ፊልድ 

በራሱ እያመነጨ ለረጅም ሰዓታት ወደ መሬት ሳይመለስ አገልግሎት መስጠት እንዲችል ሆኖ መሰራቱ ከቀደምት 

ጥበብ የተለየ ያደርገዋል።

በዚህም መሰረት አንድ የግልጋሎት ሞዴል ፈጠራ ከዚህ በፊት ከነበሩት የፈጠራ ስራዎች የፈታው የተለየ ችግር 

ካለ አዲስ ሊያስብለው እንደሚችል አዋጁ ይገልጻል። በመሆኑም አንድ ፈጠራ ጥበቃ ሊደረግለት የሚችለው 

በመብት ወሰኑ ላይ የተዘረዘሩት የፈጠራ ውጤቶች የአዲስነት መስፈርትን ሲያሟሉ ወይም አዲስ ለሆኑት 

የመብት ወሰኖች ብቻ ጥበቃ እንደሚደረግለት ይታወቃል።

ከዚህ የህግ ድንጋጌ አንፃር አመልካች ለምዝገባ ያቀረበው የግልጋት ሞዴል ላይ የዘረዘራቸው የመብት ወሰኖችን 

በምናይበት ጊዜ፦

•	 በሪሞት ኮንትሮል ከምድር ላይ መቆጣጠር የሚቻል አውሮፕላን የሚለውን ከዚህ ቀደም ለምዝገባ 



የአእምሯዊ ንብረት ትሪቡናል
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በማመልከቻ ቁጥር ET/UM/13/1238 ከቀረበው የፈጠራ ስራ የመብት ወሰን 1 ላይ ከተቀመጠው ጋር 

የሚመሳሰል በመሆኑ ጥበቃ ሊያገኝ አይችልም።

•	 ፈጠራው ከኤሌክትሮ ማግኔቲክ ፊልድ ኤሌክትሪክ ማመንጨት (ዲናሞ ተጠቅሞ) መቻሉ የሚለው 

አዲስ ነገር ባለመሆኑ ጥበቃ ሊያገኝ አይችልም።

•	 በፈጠራ ማብራሪያው ላይ ስለ ጀነሬተሩ አሰራር የተገለጸው ከዚህ በፊት የሚታወቅ ሲሆን እንዲሁም 

አዲስ ተግባር ባለመሆኑ ከዚህ ጋር በተያያዘ በመብት ወሰን ላይ የተገለጸው ጥበቃ ሊያገኝ አይችልም።

•	 ሆኖም ለድሮኑ አገልግሎት የሚውል የኤሌክትሪክ ሀይል ለማመንጨት የጸሀይ ሀይል ወይም የንፋስ 

ሀይል መጠቀም ማስቻሉ በሚል በመብት ወሰኑ ላይ የተገለጸው የአዲስነት መስፈርትን የሚያሟላ 

በመሆኑ ጥበቃ ሊደረግለት እንደሚገባ ይግባኝ ሰሚው መግባባት ላይ ደርሷል፡፡ 

ውሳኔ

ተቋሙ፤ኮሚቴው ካቀረበው የውሳኔ ሀሳብ፣ከሕግና መመሪያ ጋር በማገናዘብ የሚከተለውን ውሳኔ ሰጥቷል፡፡

አመልካች በመብት ወሰኑ ላይ ከላይ የተቀመጡትን ባገናዘበ መልኩ ማስተካከያ በማድረግ የኤሌክትሪክ ሀይል 

ለማመንጨት የጸሀይ ሀይል ወይም የንፋስ ሀይል መጠቀም ማስቻሉ ለሚለው ምዝገባ ሊደረግ ይገባል በሚል 

ተወስኗል። 

                                  

የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር ስምና የማይነበብ ፊርማ  

  ኤርምያስ የማነብርሃን ኃይለማርያም                                  የማይነበብ ፊርማ _________________
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የመዝገብ ቁጥር የኢ.አ.ን.ይ.ሰ. 00061/2010

በአቶ ሮቤል ኩሼ የቀረበውን የይግባኝ አቤቱታ አስመልክቶ በኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ጽ/

ቤት ከይግባኝ ሰሚ ኮሚቴ የቀረበ የውሣኔ ሃሣብ፣

የስብሰባ ቦታ ፡- የኢትዮጵያ  አእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት 

የማይነበብ የኮሚቴው አባላት ስም ዝርዝር 

1. ……………………….

2. ……………………….

3. ……………………….

4. .………………………

ይግባኝ ባይ፡-  አቶ ሮቤል ኩሼ 

የቀረበው አቤቱታ በአጭሩ፡-

ይግባኝ ባይ ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ፅ/ቤት በቀን 23/01/10 ባቀረቡት አቤቱታ ላይ እንደገለፁት 

በማመልከቻ ቁጥር ET/UM/16/2237 በባህላዊ ማረሻ ላይ የተደረገ ማሻሻያ በሚል ርዕስ የግልጋሎት ሞዴል 

እንዲመዘገብላቸዉ በ10/06/2014 እ.ኤ.አ አመልክተው ከዚህ በፊት በማመልከቻ ቁጥር ET/UM/14/1541 

ከተመዘገበ አነስተኛ የፈጠራ ስራ ጋር ይመሳሰላል በሚል ማመልከቻው ውድቅ እንደተደረገባቸው ገልፀዋል፡፡

አመልካች በፅሁፍ እና በግልፅ ችሎት ተገኝተዉ ባቀረቡት የቃል መከራከሪያ የስራ ክፍሉ ውሳኔ አግባብ 

አይደለም ያሉባቸውን ነጥቦች ሲገልፁ በማመልከቻ ቁጥር ET/UM/14/1541 ተመዝግቦ የግልጋሎት የምስክር 

ወረቀት የተሰጠዉ ፈጠራ ጋር የሚመሳሰል በመሆኑ የአዲስነት ተግባር አያሟላም ተብሎ የተሰጠዉ ውሳኔ 

በተግባርም፣በጥቅም ሰጭነትም፣በአጠቃቀምም የፈታዉን ችግር ንጽጽር ተደርጎ አዲስነቱና እና ችግር ፈቺነቱ 

ታይቶ የአዲስነት ማረጋገጫ እንዲሰጣቸዉ ጠይቀዋል፡፡

የይግባኝ ሰሚ ኮሚቴም የቀረበውን አቤቱታ እና ማስረጃዎች እንዲሁም ይግባኝ ባይ በቃል ቀረበው ያስረዱትን 

በመመልከት በማመልከቻ ቁጥር ET/UM/16/2237 ለምዝገባ የተጠየቀው አነስተኛ የፈጠራ ስራ በማመልከቻ 

ቁጥር ET/UM/14/1541 ተመዝግቦ ከሚገኘዉ የግልጋሎት ሞዴል ጋር ተመሳሳይ ነዉ በማለት ማመልከቻቸዉ 

ውድቅ መደረጉ አግባብ ነዉ ወይንስ አይደለም የሚለዉን በጭብጥነት ይዞ ጉዳዩን መርምሯል፡፡

አመልክች እንዲመዘገብላቸው በማመልከቻ ቁጥር ET/UM/16/2237 ያቀረቡት የግልጋሎት ሞዴል ላይ የስራ 

ክፍሉ አስፈላጊውን ምርመራ በማድረግ ያቀረቡት ማመልከቻ ከፈጠራ ርዕሱ ጀምሮ በአጭር መግለጫው 

ስር የተብራራው መግለጫ÷ ስዕሎቹ እና የመብት ወሰኑ ግልፅነት የሚጎለዉና ዉሳኔ ለመስጠት ማመልከቻዉ 
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በህጉና በደንቡ መሰረት ያልቀረበ በመሆኑ ያቀረቡትን ሰነድ አስተካክለዉ እንዲያቀርቡ በቀን 12/08/2009 

እንደተገለፀላቸዉ እና ለዚህም ምላሻቸዉን በቀን 12/10/09 ማስገባታቸዉን ከመዝገቡ ለመረዳት ተችሏል፡፡

ሆኖም ግን በቀን 29/10/2009 ዓ.ም ከስራ ክፍሉ በተፃፈ ደብዳቤ ቀድሞ በማመልከቻ ቁጥሩ ET/UM/14/1541 

ከተመዘገበ የግልጋሎት ሞዴል ጋር ተመሳሳይ በመሆኑ ውድቅ መደረጉን የሚገልፅ ውሳኔ የተሰጠ ሲሆን ከዚህ 

ቀደም የፓተንት ጥበቃና ቴክኖሎጂ ሽግግር ክፍል ለምዝገባ የሚቀርቡ የግልጋሎት ሞዴሎች ላይ ውሳኔ 

ከመስጠቱ በፊት ይመሳሰላሉ ተብለው በተገመቱ ተመሳሳይ ፈጠራዎች ላይ በመካከላቸዉ ያለውን ቴክኒካዊ 

ልዩነት አብራርተው እንዲያቀርቡ አመልካችን የሚጠይቅ ሲሆን በሚቀርበው ማብራሪያ ላይ ተመርኩዞ ውሳኔ 

እንደሚሰጥ የክፍሉ አሰራር ያመለክታል፡፡በዚህም አሠራር አመልካች ባቀረቡት የግልጋሎት ሞዴል እና በመጨረሻ 

ይመሳሰላል ተብሎ ማመልከቻቸው ውድቅ እንዲሆን ምክንያት ከሆነው የፈጠራ ስራ ጋር ያለው ቴክኒካዊ ልዩነት 

ተብራርቶ ለፍትሃዊ ውሳኔ የሚረዳውን አስተያት ሳይጠየቅ በደፈናው ተመሳሳይ ነው ሲል ክፍሉ የሰጠው ውሳኔ 

የአሰራር ሂደቱን ያልተከተለ መሆኑን ለመገንዘብ ተችሏል፡፡

ውሳኔ

ተቋሙ፤ኮሚቴው ካቀረበው የውሳኔ ሀሳብ፣ከሕግና መመሪያ ጋር በማገናዘብ የሚከተለውን ውሳኔ ሰጥቷል፡፡

በማመልከቻ ቁጥር ET/UM/2016/2237 በባህላዊ ማረሻ ላይ የተደረገ ማሻሻያ በሚል ርዕስ በግልጋሎት ሞዴል 

ለምዝገባ የተጠየቀው አነስተኛ ፈጠራ ቀድሞ በማመልከቻ ቁጥር ET/UM/14/1541 ከተመዘገበው አነስተኛ 

የፈጠራ ስራ ጋር ያለዉን ልዩነት(የአዲስነት ዝርዝር) አቅርቦ የፓተንት ጥበቃ እና ቴክኖሎጂ ሽግግር የስራ ሂደት 

በድጋሚ የቀረበዉን ማሻሻያ በማየት አስፈላጊውን ምርመራ በማድረግ የመጨረሻ ዉሳኔ ሊሰጥበት ይገባል 

በሚል ተወስኗል፡፡

የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር ስምና የማይነበብ ፊርማ  

ኤርምያስ የማነብርሃን ኃይለማርያም                        የማይነበብ ፊርማ _________________
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የመዝገብ ቁጥር ኢ.አ.ን.ይ.ሰ.00106/2011

በአቶ ዳግም አበበ የቀረበውን አቤቱታ አስመልክቶ በኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት ይግባኝ 

ሰሚ የተሰጠ የውሣኔ ሃሣብ

የማይነበብ የይግባኝ ሰሚ አባላት ስም ዝርዝር 

1. ……………………….

2. ……………………….

3. ……………………….

4. ………………………..

አመልካች ፡- አቶ ዳግም አበበ

የቀረበው አቤቱታ በአጭሩ

አመልካች በቀን 13/03/2017 እ.ኤ.አ ባቀረበው ማመልከቻ “ዘመናዊ የጫማ መጥረጊያ ማሽን” በሚል ርዕስ በግልጋሎት 

ሞዴል ማመልከቻ ቁጥር ET/UM/17/2540 ያመለከቱ ቢሆንም የስራ ክፍሉ የቀረበውን የምዝገባ ጥያቄ በፈጠራ 

፣አነስተኛ ፈጠራ እና ኢንዱስትሪያዊ ንድፍ አዋጅ ቁጥር 123/1987 አንቀጽ 39(1) መሰረት ፈጠራው አዲስነትን 

አያሟላም በማለት ማመልከቻው ውድቅ መደረጉን በመግለጽ ውሳኔ የሰጠ ሲሆን አመልካችም በዚህ ቅር እንደተሰኙ 

በመጥቀስ አቤቱታቸውን አቅርበዋል።

አመልካች ማመልከቻውን ውድቅ በማድረግ የስራ ክፍሉ የሰጠው ውሳኔ አግባብ አይደለም በማለት በፅሁፍ አቤቱታው 

እንዲሁም በግልፅ ችሎት ቀርበው ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን መከራከሪያዎች አንስተዋል፡- 

1. የአመልካች ፈጠራ ከዚህ በፊት ከነበሩ ፈጠራዎች የሚለየው የሳንቲም መቀበያ (coin accepter) የተገጠመለት 
በአንድ የኢትዮጵያ የብር ሳንቲም የሚሰራ መሆኑ ልዩ ያደርገዋል።

2. የአመልካች ፈጠራ የዘመኑን ቴክኖሎጂ በመጠቀም በታዳሽ ሀይል በፀሀይ ብርሃን የሚሰራ መሆኑ ልዩ ያደርገዋል።

3. ድምጽ አልባ ቀላልና በማንኛውም ቦታ ተገጥሞ መስራት የሚያስችል እና ዘመናዊ የሆነ መቆጣጠሪያ ሲስተም 
ያለው በመሆኑ ልዩ ያደርገዋል።

የጉዳዩ አመጣጥ ከላይ እንደተገለጸው ሲሆን ይግባኝ ሰሚው አመልካች ከላይ በጽሑፍ እና በቃል ያቀቧቸውን መከ

ራከሪያ ነጥቦች መሰረት በማድረግ የግልጋሎት ሞዴል ምዝገባ ጥያቄውን አስመልክቶ በስራ ክፍሉ የተሰጠው ውሳኔ 

አግባብ ነው ወይስ አይደለም? የሚለውን ጭብጥ በመመስረት ጉዳዩን አግባብነት ካላቸው ህግጋት ጋር በማገናዘብ 

መዝገቡን መርምሯል። 
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የስራ ክፍሉ የአመልካች ፈጠራ ላይ የስረ-ነገር ምርመራ በማድረግ ፈጠራው ከዚህ ቀደም በኢትዮጵያ ውስጥ 

እንዲሁም በመስሪያ ቤታችን ተመዝግቦ የሚገኝ (D1- ET/UM/15/1818 , D2- ET/UM/15/1801) እንዳለ በመጥቀስ 

የአመልካች ፈጠራ ከላይ ከተጠቀሱት ቀደምት ፈጠራዎች በምን እንደሚለይ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲያቀርቡ 

ከስራ ክፍሉ ደብዳቤ እንደተጻፈላቸው እና አሻሽለው ባስገቡት የፈጠራ ዶክመንት ላይ የስራ ክፍሉ ዳግም የስረ-ነገር 

ምርመራ በማድረግ የአዲስነት መስፈርት አያሟላም በማለት ፈጠራው ውድቅ መደረጉን የሚገልጽ የመጨረሻ ውሳኔ 

ለአመልካች መፃፉን ይግባኝ ሰሚው ከመዝገቡ ለመረዳት ችሏል።

የአመልካች ፈጠራ በዋናነት፦ ደቂቃ መቆጣጠሪያ (timer)፣ የሳንቲም መቀበያ(coin accepter)፣ መቆጣጠሪያ 

ካሜራ(security camera)፣ ሴንሰር(sensor) ፣ አርዲኖ ቦርድ(Arduino board) ፣ ዌብ ካም(webcam) ሶላር 

ፓነል(solar panel) ፣ ጫማ መጥረጊያ፣ አቧራ ማራገፊያ የያዘ መሆኑ ከፈጠራ ዶክመንቱ መረዳት ይቻላል። ይሁን 

እንጂ ከአመልካች ፈጠራ ጋር የሚመሳሰል በጽ/ቤቱ በማመልከቻ ቁጥር ET/UM/15/1818 (D1 - the closest prior 

art) ተመዝግቦ የሚገኝ እንዳለ በመጥቀስ በዚህም ምክንያት ፈጠራው አዲስነትን አያሟላም በማለት የስራ ክፍሉ 

ውድቅ ማድረጉ አግባብ መሆኑን እና አለመሆኑን ለመመርመር በመጀመሪያ ከላይ የተጠቀሰውን ቀደምት ማመልከቻ 

ማየት ያስፈልጋል።

በማመልከቻ ቁጥር ET/UM/15/1818 “አውቶማቲክ የጫማ መጥረጊያ ማሽን” በሚል ርዕስ የተመዘገበው ፈጠራ 

በውስጡ የያዛቸው የቴክኒክ አካላት በዋናነት፦ ክሬም መስጫ ሴንሰር ፣ ብሩሽ ተሸካሚ ሞተር ፣ የቆሻሻ መጥረጊያ 

ሳጥን፣ መቆጣጠሪያ ሬጉሌተር ፣ ፋን፣ ክሬም፣ ዲስፔንሰር፣ ኢንዲኬተር ላይት የተባሉትን ዋናዋና ክፍሎች የያዘ ነው።

 በፈጠራ፣ አነስተኛ ፈጠራና ኢንዱስትሪያዊ ንድፍ አዋጅ 123/1987 በአንቀጽ 39(1) ስለ ፈጠራ አዲስነት ሲገልፅ፦

“አነስተኛ  ፈጠራው  ማመልከቻው  በተመዘገበበት  ቀን በኢትዮጵያ ውስጥ  በታተሙ ፅሁፎች  ላይ  ቀደም  ሲል 

የተገለጸ ፤ ወይም ለህዝብ የቀረበ ወይም በይፋ ጥቅም ላይ የዋለ ከሆነ እንደ አዲስ አይቆጠርም ” ይላል።

በዚህ አዋጅ አንቀጽ 40(1 እና 2) ላይ ጥበቃ የማይደረግላቸው የፈጠራ ስራዎች፦

1. “ፓተንት የተሰጠበት ወይም የህዝብ ንብረት የሆነን ነገር የቀድሞ ይዘት፣ ጠባይ ወይም ተግባር ቀይሮ በአጠቃቀሙ 

ወይም በታለሙለት ተግባሮች ላይ መሻሻልን የሚያስከትል ካልሆነ በስተቀር በቅርፅ፣ በመጠን ወይም በማቴሪያል 

መልክ የሚደረጉ ለውጦች”፣

2. “የታወቁ ንጥረ ንገሮችን ጥንቅር ተመሳሳይ ተግባር ባላቸው ሌሎች የታወቁ ንጥረ ንገሮች የመተካትና ይህም 

በሚገኘው ጥቅም ወይም አሰራር ላይ ምንም አይነት መሻሻል የማያስገኝ ሲሆን” እንደሆነ ይገልፃል።

ከዚህ ድንጋጌ በመነሳት የአመልካች ፈጠራ ከቀደምት ጥበቦች በምን በምን ይለያል የሚለውን ስናይ የአመልካች ፈጠራ 

ከቀደምት ጥበብ ከሚለይባቸው ዋና ዋና ባህሪያት መካከል፦
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•	 የኤሌክትሪክ ሀይል የሚያገኘው ከታዳሽ ሀይል(solar powered) መሆኑ፣

•	 ሰው በሌለበት አካባቢ አገልግሎት መስጠት እንዲያስችል ገመድ አልባ መቆጣጠሪያ ካሜራ የተገጠመለት 
መሆኑ፣ 

•	 ለሰዎች በኢትዮጵያ አንድ ብር ሳንቲም አገልግሎት እንዲሰጥ ተደርጎ የተሰራ በመሆኑ ፈጠራው ሳንቲም 
መቀበያ (coin accepter) ያለው እና ይህም ለገበያ (for commercial purpose) አመቺ መሆኑ።

•	 ያለ ሰው እርዳታ አገልግሎት እየሰጠ ባለቤቱ ከሩቅ ቦታ ሆኖ መቆጣጠር እንዲያስችለው መቆጣጠሪያ(GPS 

trucker) ያለው መሆኑ ነው።

በዚህም መሰረት አንድ የግልጋሎት ሞዴል ፈጠራ ከዚህ በፊት ከነበሩት የፈጠራ ስራዎች የፈታው የተለየ ችግር ካለ 

አዲስ ሊያስብለው እንደሚችል አዋጁ ይገልጻል። እንዲሁም አንድ ፈጠራ ጥበቃ ሊደረግለት የሚችለው በመብት 

ወሰኑ ላይ የተዘረዘሩት የፈጠራ ዉጤቶች የአዲስነት መስፈርትን ሲያሟሉ ወይም አዲስ ለሆኑት የመብት ወሰኖች ብቻ 

ጥበቃ እንደሚደረግለት ይታወቃል።

ይህን ሃሳብ መነሻ በማድረግ የአመልካችን የመብት ወሰን ስንመረምር ከመብት ወሰን 1-3 ያሉት ፈጠራው አዲስ ነው 

ሊያስብለው የሚችል ሃሳብ ስለሌለው የአዲስነት መስፈርትን እንደማያሟላ በስራ ክፍሉ የተሰጠው ውሳኔ ልክ መሆኑን 

ይግባኝ ሰሚው ያምናል። ነገር ግን በመብት ወሰን 4 ላይ የተገለጸው የአመልካች ፈጠራ ሳንቲም መክተቻ(መቀበያ) 

ቻምበር ያለው መሆኑና በሳንቲም መስራቱ ፈጠራው አዲስ መሆኑን ይግባኝ ሰሚው ያምናል። ምክንያቱም ፈጠራው 

ለገበያ አገልግሎት (commercial purpose) እንዲውል ተደርጎ መሰራቱ፣ የተለያየ ቦታ ላይ ሆኖ ሰው ሳይኖር በክፍያ 

አገልግሎት መስጠት የሚችል መሆኑ አዲስ ያደርገዋል።

በዚህም መሰረት የአመልካች ፈጠራ ከአዋጁ ድንጋጌ አንፃር ሲታይ ከዚህ በፊት ከነበሩት የፈጠራ ስራዎች የፈታው 

የተለየ ችግር እንዳለው፣ የቀድሞን ይዘት፣ ጠባይ ወይም ተግባር ቀይሮ በአጠቃቀሙ ወይም በታለሙለት ተግባሮች 

ላይ መሻሻልን እንደሚያስከትል እና ተመሳሳይ ተግባር ባላቸው ሌሎች ንጥረ ነገሮችን በመተካት የሚገኘው ጥቅም 

ወይም አሰራር ላይ መሻሻልን እንደሚያስገኝ ይግባኝ ሰሚው መግባባት ላይ ደርሷል።

ውሳኔ

ተቋሙ፤ኮሚቴው ካቀረበው የውሳኔ ሀሳብ፣ከሕግና መመሪያ ጋር በማገናዘብ የሚከተለውን ውሳኔ ሰጥቷል፡፡

የአመልካች ፈጠራ በፈጠራ ፣አነስተኛ ፈጠራ እና ኢንዱስትሪያዊ ንድፍ አዋጅ ቁጥር 123/1987 አንቀጽ 39(1) መሰረት 

በመብት ወሰን 4 ላይ የተገለጸው ፈጠራው የአዲስነት መስፈርትን ስለሚያሟላ የምዝገባ ጥያቄው ተቀባይነት ሊያገኝ 

ይገባል ሲል ጽ/ቤቱ ውሳኔ ሰጥቷል፡፡

የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር ስምና የማይነበብ ፊርማ  

ኤርምያስ የማነብርሃን ኃይለማርያም           የማይነበብ ፊርማ _________________



የአእምሯዊ ንብረት ትሪቡናል
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              የሰ/መ/ቁ - 143227 

             ቀን - 21/09/2010

                  ዲኞች፡- ተኽሊት ይመሰል   

                              ተፈሪ ገብሩ (ድ/ር) 

                              ቀነዓ ቂጣታ

                              ተሾመ ሽፈራዉ 

                              አብዬ ካሳሁን

አመልካች፡- ደርሂም ኢንደስትሪስ ካምፓኒ ሊሚትድ-ጠበቃ አብደላ አሊ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- አሁጃን ኢንደስትሪስ -ጠበቃ ያሬዴ ሀጎስ ቀርበዋል

                መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፍርድ ተሰጥቷል

 ፍ  ር ድ

ጉዳዩ የንግድ ምልክት ፈራሽ ሊሆን ስለሚችልበት ሁኔታ የሚመለከት ነዉ፡፡ ክርክሩ የተጀመረዉ  በኢፌዴሪ  

የኢትዮጵያ  አእምሯዊ  ንብረት  ጽ/ቤት  ሲሆን፣ተጠሪ ከሳሽ አመልካች ደግሞ ተከሳሽ በመሆን ተከራክረዋል፡፡

ተጠሪ ለጽ/ቤቱ ያቀረበዉ አቤቱታ ይዘትም በአጭሩ፡- ለፍራፍሬ መጠጦችና  ጭማቂዎች  ወዘተ. የሚያገለግለውና 

በስሙ ተመዝግቦ የሚታወቀዉን RANI  የሚባለዉን  የንግድ ምልክት በንግድ ምልክት እና ምዝገባ ጥበቃ አዋጅ 

ቁጥር 501/1998 አንቀጽ 36 ስር የተመለlከቱትን የምዝገባ መስፈርት ከመሠረቱም ባልተሟላበት ሁኔታ በተከሳሽ 

ስም መመዝገቡ ተገቢ  ባለመሆኑ  ፈራሽ  ሊሆን  ይገባል  ሲል ዳኝነት መጠየቁን  የሚያሳይ ነዉ፡፡አመልካች 

በበኩሉ የመጀመሪያ መቃወሚያዎች ናቸዉ የሚላቸዉን ክርክሮች በማስቀደም፣ከፍሬ ነገር ጋር በተያያዘም 

የንግድ ምልክቱ በከሳሽ ስም ተመዝግቦ የነበረ ቢሆንም በወቅቱ ባለማሳደሱ ምክንያት መብቱና ማጣቱን፤በተከሳሽ 

ስም ሊመዘገብ የቻለዉም በአዋጅ ቁጥር 501/1998 ተፈቅዶለት መሆኑን ጠቅሶ ሊሰረዝ አይገባዉም በማለት 

ተከራክሯል፡፡

ጉዳዩ  የቀረበለት  ጽ/ቤትም  በዚህ  መልኩ  ከግራ  ቀኝ  የቀረበዉን  ክርክር  መሠረት የቀረቡትን ማስረጃዎች 

በመመርመር እንዲሁም አስፈላጊዉን የማጣሪያ ጥናት  ማድረጉን  ጠቅሶ በንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ 

አዋጅ ቁጥር 501/1998 አንቀጽ  7(2)  እና  36  መሠረት ለአመልካች ለመጀመሪያ ጊዜ የተመዘገበዉ RANI 
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የንግድ ምልክት ምዝገባ መጀመሪያዉንም ቢሆን በሦስተኛ ወገን የቅድሚያ መብት ምክንያት ሊመዘገብ የማይገባ 

ስለመሆኑ  ፈራሽ  ነዉ  በማለት  ወስኗል፡፡አመልካች  ይህን  ውሳኔ  ባለመቀበሌ  የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት 

ይግባኝ ያቀረበ ቢሆንም ከፍተኛ  ፍርድ  ቤቱም  የጽ/ቤቱን  ዉሳኔ  በማጽናት ወስኗል፡፡

ይህ የሰበር አቤቱታ የቀረበዉም  በዚህ  ዉሳኔ  ላይ  ቅር  በመሰኘት  ሲሆን፣  አመልካች  በቀን 08/10/09 ዓ.ም 

ተዘጋጅቶ በጠበቃው አማካይነት በቀረበ 4 ገጽ የሰበር  አቤቱታ በአዋጁ መሠረት በስሙ ተመዝግቦ የሚገኘዉ 

RANI የንግድ ምልክት እንዲሰረዝ በሚል በጽ/ቤቱ ተሰጥቶ በፌደራል  ከፍተኛ  ፍርድ  ቤት  ፀንቶ  የተወሰነዉ  

ዉሳኔ መሠረታዊ  የሆነ የህግ ስህተት የተፈጸመበት ነዉ የሚልባቸዉን ምክንያቶች በመዘርዘር ታርሞ ይወሰንለት 

ዘንድ ዳኝነት ጠይቋል፡፡ አቤቱታዉ ተመርምሮ ያስቀርባል በመባሉም ተጠሪ በተደረገለት ጥሪ መሠረት ቀርቦ ግራ 

ቀኝ ክርክራቸዉን በጽሐፍ ተለዋዉጠዋል፡፡

የጉዳዩ አመጣጥ በአጭሩ ከላይ የተመለከተዉ ነዉ፡፡እኛም በአመልካች  ስም የተመዘገበዉ የንግድ ምልክት 

እንዲሰረዝ  በሚል የተሰጠዉን ዉሳኔ  አግባብነት ከግራ ቀኝ ክርክር እንዲሁም ስለጉዳዩ ከሚደነግጉ ህጎች አንፃር 

መዝገቡን እንደሚከተለዉ መርምረናሌ፡፡ከክርክሩ ሂደት መገንዘብ የተቻለዉ ራኒ (RANI) የንግድ ምልክት 

በአመልካች ስም በ22/01/99 ዒ.ም ከመመዝገቡ በፊት በተጠሪ ስም ከ16/11/80 ዓ.ም እስከ 16/10/86 ዒ.ም 

ድረስ በኢትዮጵያ አእምሯዊ ጽ/ቤት ተመዝግቦ የነበረ ስለመሆኑ አመልካች አይክድም፡፡ አመልካች ይህን ሳይክድ 

የንግድ ምልክቱ በተጠሪ  ጥያቄ  ምክንያት ሊፈርስ አይገባዉም በማለት አጥብቆ ከሚከራከርባቸዉ ነጥቦች 

ዉስጥ አንዱ የንግድ ምልክቱ በተጠሪ ስም ቢመዘገብም በወቅቱ ባለመታደሱ ተጠሪ መብቱን አጥቷል በማለት 

ሲሆን፤ተጠሪ በበኩሉ ምዝገባዉ ከመሠረቱም ስለ 3ኛ ወገኖች የቅድሚያ መብት በተመለከተ በአዋጅ ቁጥር 

501/98 አንቀጽ 7(2) ስር የተመለከተዉን ዴንጋጌ የማያሟላ መሆኑን በመግለጽ እንዲፈርስ መወሰኑ በአግባቡ 

ነዉ በማለት ይከራከራል፡፡

በመሠረቱ የኢፌዴሪ አእምሯዊ ጽ/ቤት አንድን የንግድ ምልክት ከመመዝገቡ በፊት  ማጣራት የሚገባቸዉን 

ሁኔታዎች አዋጁ በአንቀጽ 6 እና 7  ስር  የሚደነግግ  ሲሆን፣አስፈላጊ ሁኔታዎችን ከመሠረቱ ሳያሟላ የተደረገ 

ምዝገባ ፈራሽ ሊደረግ እንደሚገባዉም የአዋጁ አንቀጽ 36(1) ድንጋጌ ያስገነዝባል፡፡ለተያዘዉ ጉዳይ አግባብነት 

ያለዉ የአዋጁ ድንጋጌ በአንቀጽ 7(2) ስር የተመለከተዉ ነዉ፡፡በዚህ ድንጋጌ መሠረት የንግድ ምልክቱ አንድ 

ዓይነት ወይም ተመሳሳይ የሆኑ የሌላ ዕቃዎችን  አገልግልቶችን በሚመለከት በሚገባ በሚታወቅ ወይም ኢትዮጵያ 

ዉስጥ ግልጋሎት ላይ ከዋለ የንግድ ምልክት ጋር አንደ ዓይነት ወይም ሊያሳስት በሚችል ደረጃ ተመሳሳይ ከሆነ 

ወይም ትርጉሙን ከያዘ መመዝገብ የለበትም፡፡ከዚህ አንፃር ሲታይ  በተጠሪ  ስም  የሚታወቅ  ራኒ  (RANI) 

የንግድ ምልክት ምርት ወደ አገር ዉስጥ መግባት ከጀመረ ረጅም ጊዜ እንዳስቆጠረና ምርቶቹም የአመልካች 

እንደሆኑ ጽ/ቤቱ በአዲስ አበባ የተለያዩ የገበያ ማዕከላት እንዲሁም ድሬዳዋን ጨምሮ በሌሎችም ከተሞች 

ባደረገዉ ጥናት ያረጋገጠ መሆኑን ተገንዝበናል፡፡ይህም ለክርክሩ መነሻ የሆነዉ የንግድ ምልክት በተጠሪ 

የሚታወቅ መሆኑን የሚያሳይ ነዉ፡፡በመሆኑም  ራኒ  (RANI) የሚባል የንግድ ምልክት ከመሠረቱም በአመልካች 

ስም የተመዘገበዉ በአዋጅ ቁጥር 501/98 አንቀጽ 7(2) ስር የተመለከቱትን ሁኔታዎች ሳያሟላ በመሆኑ በአዋጁ 
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አንቀጽ 36(1)  መሠረት  በተጠሪ  ጥያቄ መሠረት እንዲፈርስ መደረጉ በአግባቡ ነዉ፡፡ከዚህ አንፃር ሲታይ 

በኢፌዴሪ  የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት ተሰጥቶ በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ጸንቶ የተወሰነዉ ዉሳኔ 

ከፍ ሲል የተመለከቱትን የአዋጁን ዴንጋጌዎች የተከተለ ነዉ ከሚባል በስተቀር መሠረታዊ  የሆነ  የህግ  ስህተት  

የተፈጸመበት  ሆኖ  ስላልተገኘ  ተከታዩ ተወስኗል፡፡

 ዉሳኔ

1.የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በኮ/መ/ቁ/174339 በቀን 14/07/09 ዓ.ም በዋለዉ ችሎት፣በኢፌዴሪ የኢትዮጵያ 

አእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት የሰጠዉን ዉሳኔ በማጽናት፣የሰጠዉ ፍርድ በፍ/ሥ/ሥ/ህጉ አንቀጽ 348(1) መሰረት 

ፀንቷል፡፡

2. በዚህ ችሎት የተደረገዉ ክርክር ያስከተለዉን ወጪ እና ኪሳራ ግራ ቀኝ የየራሳቸዉን ይቻሉ፡፡

                   

                   መዝገቡ ተዘግቷል፤ወደ መዝገብ ቤት ይመለስ

                    የማይነበብ የአምስት ዳኞች ፊርማ አለበት፡፡

                            ፋ/ዘ

ለአእምሯዊ ንብረትና ለፈጠራ ባህል ዋጋ እንስጥ!



የትሪቡናሉ አባላት በችሎት ላይ



ባህር ዳር ቅርንጫፍ ጽ/ቤት           
     ስልክ፡- 058 226 6232 
     ፖ.ሳ.ቁ፡- 1764 
 
ሐዋሳ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት
 ስልክ፡- 046 212 3510
 ፖ.ሳ.ቁ፡- 1307

ጅማ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት
      ስልክ፡- 047 211 2198
 ፖ.ሳ.ቁ፡- 780

አድራሻ
ዋና መስሪያ ቤት፡- ካዛንችስ ከሰራተኛና ማህበራዊ 
ጉዳይ ሚኒስቴር ወደ ዑራኤል በሚወስደው መንገድ 
150 ሜትር ያህል ወረድ ብሎ

ስልክ፡-011 552 8000 (ዋና ዳይሬክተር ጽ/ቤት)
       011 552 7202 (ኮሙኒኬሽን ዳይሬክቶሬት)
  ፋክስ፡- 011 552 92 99
 ኢ-ሜል፡- info@eipo.gov.et
       ፌስ ቡክ ፡-Ethiopian Intellectual 
Property Office-EIPO የኢትዮጵያ አእምሯዊ 
ንብረት ጽ/ቤት
 ድረ ገጽ፡- www.eipo.gov.et
 ፖ.ሳ.ቁ፡- 25322/1000


