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በምንገኝበት የእውቀት ዘመን ጠንካራ ሀገራዊ 
የእምሯዊ ንብረት ሥርዓት ትልቁ የእድገትና 
ልማት ተፅእኖ ማሳረፊያ መሳሪያ ነው፡፡ እንዲህ 
መባሉም ያለምክንያት አይደለም። በርግጥም፣ 
እውቀታዊ የበላይነት ያለው አካል ከቁሳዊ መሳሪያ 
በላይ ሰዎችን ሊቆጣጠር መቻሉ ሀቅ ነው።  
ሠዎችን የተቆጣጠረ ኢኮኖሚን፣ ኢኮኖሚን 
የተቆጣጠረ ደግሞ በተያያዥነት ሀገርን መቆጣጠር   
አይቸግረውም። በመሆኑም የኢትዮጵያ አእምሯዊ 
ንብረት ባለስልጣን ጠንካራ ሀገራዊ የአእምሯዊ 
ንብረት ስርዓት ዝርጋታን እውን ለማድረግ 
ካካሄዳቸው የፖሊሲና የህግ ቀረፃዎች ባሻገር 
በአሠራር የማደርጀት ሥራዎችንም አከናውኗል። 
እንደአብነት ከሚጠቀሱት እርምጃዎች መካከል 
አንዱ በባለስልጣኑ ሥር የተቋቋመው የእእምሯዊ 
ንብረት ትሪቡናል ነው። 

በአእምሯዊ ንብረት መብቶች ዙሪያ የሚነሱ 
ሙግቶች ጥራት ያለው ፍትህ ማግኘት 
የሚችሉበትን አሰራር በጥናት በመለየት፣ 
በሀገራችን በ2007 ዓ.ም ተሻሽሎ የወጣውን የቅጅና 
ተዛማጅ መብቶች ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 872 እና 
በኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ባለስልጣን ይህም 
የአእምሯዊ ንብረት መብቶች እንዴት እንደሚከበሩ 
እና በአጠቃላይ የመብቶቹን ዋጋ ሊለውጥ የሚችል 
ትልቅ እድገት ያረጋገጠ እርምጃ ነው።

በአእምሯዊ ንብረት ህግ ውስጥ ካሉ ተለዋዋጭ 
እድገቶች ጋር ለመራመድ እና ለመላመድ የተሻለ 
እድል አስገኚ አሰራር ተደርጎም ይወሰዳል። በሌላም 
በኩል ወቅታዊ እና ወጪ ቆጣቢ የአሰራር ሂደቶችን 
ተግባራዊነት የሚፈቅድ በመሆኑ የዘርፉን ህገ ወጥ 
እንቅስቃሴ ለመቅረፍ እና ለመገደብም ጠንካራ 
መከለያ መሳሪያ ነው።  

ባለስልጣኑ ሀገራዊ ሥርዓቱን ለማጠናከር 
የሚያደርጋቸው ተግባራት በትሪቡኑ አማካኝነት 
ለባለጉዳዮች በሚሰጠው አስተዳደራዊ አገልግሎት 
የተገደበ አይደለም። ባለስልጣኑ የትሪቡኑን 
ውሳኔዎች በህትመት ለስርጭት እንዲበቃ 
ያደርጋል። ባለመብቶች በቂ ግንዛቤ እንዲጨብጡና 
እንዲነቁም ያበረታታል። የሕግ ተርጓሚና አስፈፃሚ 
አካላት በየጊዜው የሚደረጉ የትሪቡናሉን ውሳኔዎች 
ግብዓት በማድረግ ጥራቱ የተጠበቀ ፍትህ 
መስጠት እንዲችሉ አጋዥ ሚና ይጫወታል። 
በትሪቢውናሉ ውሳኔዎች ላይ በዘርፉ ምርምር 
የሚያካሂዱ፣የትምህርትና ስልጠና ተቋማት 
ደጋፊ ማጣቀሻ ሆኖ ያገለግላል። የፍትህ ጥራትን 
ለማሻሻል ለሚደረጉ ምርምሮች የተናበበ ተጨባጭ 
መረጃ አቀባይነት ሚናውም የጎላ ነው።

በአእምሯዊ ንብረት ዘርፍ ለመብት ባለቤትነት 
እውቅና መስጠት ትልቅ እርምጃ ነው። ይህ በራሱ 
ብቻ ግን በቂ አይደለም። ከዚህ ባለፈ ለመብት 
ሚዛናዊ ጥበቃ ማድረግ ሥርዓቱን ምሉዕና 
የተጠናከረ ያደርገዋል። አሁን ለሁለተኛ ጊዜ 
ተደራጅቶ ለህትመትና ሥርጭት በመብቃት ላይ 
ያለው ይህ ሠነድ የዚያ ምሉእነት አንድ ማረጋገጫ 
ነው። በተጨማሪም ከላይ የተጠቀሱትን እና 
እዚህ ያልተጠቀሱ ተያያዥ ጥቅሞችን በማስገኘት 
ለሀገራዊ ሥርዓቱ መጠናከር የላቀ አስተዋፅኦ 
ያደርጋል ተብሎ ይታመናል። ስለሆነም ለዝግጅቱ 
መቃናት ድርሻቸውን ላበረከቱ ሁሉም አካላት 
ምስጋናዬን አቀርባለሁ።

መልካም ንባብ
 

ኤርምያስ የማነብርሃን (ፒ.ኤች.ዲ)

የአእምሯዊ ንብረት ትሪቡናል ዋና ዳይሬክተር

  የዋና ዳይሬክተር መልዕክት
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           መግቢያ
በአዲሱ የፌዴራል መንግስት የአስፈጻሚ 
አካላት ስልጣንና ተግባር መወሰኛ አዋጅ ቁጥር 
1263/2014 መሠረት “የኢትዮጵያ አእምሯዊ 
ንብረት ባለስልጣን” የሚል ስያሜ የተሰጠው 
እና በዚሁ አዋጅ እና በአዋጅ ቁጥር 320/1995 
አንቀጽ 3 ላይ እንደተደነገገው ባለስልጣን መ/
ቤቱ ለሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ተጠሪ የሆነ 
መንግስታዊ ተቋም ሲሆን በአዋጁ የተሰጠውን 
ስልጣን መነሻ በማድረግ ተቋሙ በርካታ 
ተግባራትን በማከናወን ላይ ይገኛል፡፡
ተቋሙ ከሚያከናውናቸው ተግባራት አንዱ 
የአእምሯዊ ንብረት መብት የሚያስገኙ 
ስራዎችን መመዝገብ ሲሆን በባልስልጣኑ 
ስር የምዝገባ ጥያቄ የሚቀርብላቸው የስራ 
ክፍሎች በሚሰጡት የመጨረሻ ውሳኔ ላይ 
ቅር የተሰኘ ሰው/ድርጅት/የይግባኝ አቤቱታውን 
የሚያቀርብበት እና በዚህም የስራ ክፍሎች 
የምዝገባ፣የመብት ማራዘም እና መሰል ጉዳዮችን 
አስመልክቶ ከደንበኞች በሚቀርቡ ጥያቄዎች ላይ 
የሚሰጡት ውሳኔ ፍትሃዊ መሆን /አለመሆኑ/ 
እና ወጥነቱ (consistency) የሚፈተሽበት 
ስርዓት በተቋሙ ተዘርግቶ በርካታ መዝገቦች 
ውሳኔ ተሰጥቶባቸዋል፡፡
መጽሐፍ ውስጥ 26 ውሳኔዎች የቀረቡ ሲሆን 
ከላይ እንደተገለፀው በተመሳሳይ መልኩ 
ስብጥራቸው እንዲሟላ ተደርጓል፡፡

ይኸው መረጃ በሰንጠረዥ እንደሚከተለው 
ተቀምጧል፡፡ 
በዚህ ማለትም በቅጽ 2 የትሪቡናሉ መጽሐፍ 
ውስጥ 26 ውሳኔዎች የቀረቡ ሲሆን ከላይ 
እንደተገለፀው በተመሳሳይ መልኩ ስብጥራቸው 
እንዲሟላ ተደርጓል፡፡ይኸው መረጃ በሰንጠረዥ 
እንደሚከተለው ተቀምጧል፡፡
በአእምሯዊ ንብረት ትሪቡናል ምርመራ 
ተደርጎባቸው ውሳኔ ከተሰጠባቸው መዝገቦች 
ውስጥ በናሙናነት የተመረጡ ውሳኔዎች
በ2013 ዓ.ም ቅጽ 1 መጽሐፍ ላይ መታተሙ 
ይታወቃል፡፡በቅጽ 1 መጽሐፍ ላይ 32 መዝገቦች 
የታተሙ ሲሆን ህትመት ላይ የወጡት ውሳኔዎች 
አቤቱታ የቀረበባቸውን ሁሉንም የአእምሯዊ 
ንብረት ዘርፎች እንዲያካትት በማድረግ፤በውሳኔ 
አሰጣጥ ረገድም መጽሐፉ ተቀባይነት ያገኙና 
ያላገኙ ማመልከቻዎችን እንዲይዝ በማድረግ 
ህትመቱ ስብጥሩን እንዲጠብቅ ጥረት ተደርጓል፡፡
በመጨረሻም ትውስታ ለመስጠትና በትሪቡናሉ 
የሚታዩ ጉዳዮችን በድጋሚ ለአንባቢያን 
ለማስተዋወቅ በአእምሯዊ ንብረት ትሪቡናል 
ማቋቋሚያ መመሪያ ቁጥር 1/2010 አንቀጽ 
6 መሰረት የተደነገገው የትሪቡናሉ ስልጣንና 
ተግባር እንደሚከተለው ተገልጿል፡፡

6 
 

መግቢያ 
በአዲሱ የፌዴራል መንግስት የአስፈጻሚ አካላት ስልጣንና ተግባር መወሰኛ አዋጅ ቁጥር 1263/2014 መሠረት 

“የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ባለስልጣን” የሚል ስያሜ የተሰጠው እና በዚሁ አዋጅ እና በአዋጅ ቁጥር 

320/1995 አንቀጽ 3 ላይ እንደተደነገገው ባለስልጣን መ/ቤቱ ለሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ተጠሪ የሆነ 

መንግስታዊ ተቋም ሲሆን በአዋጁ የተሰጠውን ስልጣን መነሻ በማድረግ ተቋሙ በርካታ ተግባራትን በማከናወን 

ላይ ይገኛል፡፡ 

ተቋሙ ከሚያከናውናቸው ተግባራት አንዱ የአእምሯዊ ንብረት መብት የሚያስገኙ ስራዎችን መመዝገብ ሲሆን 

በባልስልጣኑ ስር የምዝገባ ጥያቄ የሚቀርብላቸው የስራ ክፍሎች በሚሰጡት የመጨረሻ ውሳኔ ላይ ቅር የተሰኘ 

ሰው/ድርጅት/የይግባኝ አቤቱታውን የሚያቀርብበት እና በዚህም የስራ ክፍሎች የምዝገባ፣የመብት ማራዘም እና 

መሰል ጉዳዮችን አስመልክቶ ከደንበኞች በሚቀርቡ ጥያቄዎች ላይ የሚሰጡት ውሳኔ ፍትሃዊ መሆን /አለመሆኑ/ 

እና ወጥነቱ (consistency) የሚፈተሽበት ስርዓት በተቋሙ ተዘርግቶ በርካታ መዝገቦች ውሳኔ ተሰጥቶባቸዋል፡፡ 

በአእምሯዊ ንብረት ትሪቡናል ምርመራ ተደርጎባቸው ውሳኔ ከተሰጠባቸው መዝገቦች ውስጥ በናሙናነት 

የተመረጡ ውሳኔዎች በ2013 ዓ.ም ቅጽ 1 መጽሐፍ ላይ መታተሙ ይታወቃል፡፡በቅጽ 1 መጽሐፍ ላይ 32 

መዝገቦች የታተሙ ሲሆን ህትመት ላይ የወጡት ውሳኔዎች አቤቱታ የቀረበባቸውን ሁሉንም የአእምሯዊ ንብረት 

ዘርፎች እንዲያካትት በማድረግ፤በውሳኔ አሰጣጥ ረገድም መጽሐፉ ተቀባይነት ያገኙና ያላገኙ ማመልከቻዎችን 

እንዲይዝ በማድረግ ህትመቱ ስብጥሩን እንዲጠብቅ ጥረት ተደርጓል፡፡ 

በዚህ ማለትም በቅጽ 2 የትሪቡናሉ መጽሐፍ ውስጥ 26 ውሳኔዎች የቀረቡ ሲሆን ከላይ እንደተገለፀው 

በተመሳሳይ መልኩ ስብጥራቸው እንዲሟላ ተደርጓል፡፡ይኸው መረጃ በሰንጠረዥ እንደሚከተለው ተቀምጧል፡፡  

 
ተ.ቁ 

አቤቱታ የቀረበባቸው 
የአእምሯዊ ንብረት 

ዘርፎች 

የአቤቱታው ዓይነት እና ምርመራ 
የተደረገበት ማመልከቻ ብዛት  

      በተሰጠ ውሳኔ አቤቱታቸው   
ተቀባይነት ያገኙ መዝገቦች ተቀባይነት ያላገኙ መዝገቦች 

ይግባኝ ፈራሽነት ይግባኝ ፈራሽነት ይግባኝ ፈራሽነት 

1 ንግድ ምልክት  13 7 9 4 4 3 
2 ግልጋሎት ሞዴል 2 1 2 - - 1 
3 ኢንዱስትሪያዊ ንድፍ - 2 - - - 2 

4 ፓተንት  1 - - - 1 - 

      ድምር 16 10 11 4 5 6 

በመጨረሻም ትውስታ ለመስጠትና በትሪቡናሉ የሚታዩ ጉዳዮችን በድጋሚ ለአንባቢያን ለማስተዋወቅ በአእምሯዊ 

ንብረት ትሪቡናል ማቋቋሚያ መመሪያ ቁጥር 1/2010 አንቀጽ 6 መሰረት የተደነገገው የትሪቡናሉ ስልጣንና 

ተግባር እንደሚከተለው ተገልጿል፡፡ 

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፤ 

1. የንግድ ምልክት፣ የፓተንት፣ 
የ አ ስ ገቢፓተንት፣ 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 ማኅበራት ምዝገባና እውቅና አሰጣጥ፣ 



የአእምሯዊ ንብረት ትሪቡናል
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VI

  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፤ 
ተቀብሎ አግባብነት ያላቸውን ሕጎችና ዓለማቀፍ 
ስምምነቶች መሠረት በማድረግ ተገቢውን 
የምርመራ ስራ በማከናወን የውሳኔ ሃሳብ ለዋና 
ዳይሬክተሩ ያቀርባል፡፡ 

መልካም ንባብ
የአእምሯዊ ንብረት ትሪቡናል
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1

     የመዝገብ ቁጥር ኢአ.ን.ትሪ.00241/2013                                                  
ቀን፡-13/08/2013 ዓ.ም                                          

Samsonite IP Holdings S.àr.l የተባለ ድርጅት 
እንዲመዘገብለት የጠየቀው ንግድ ምልክት 
ውድቅ በመደረጉ ምክንያት ያቀረበውን አቤቱታ 
አስመልክቶ በኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ጽ/
ቤት ትሪቡናል የተሰጠ የውሣኔ ሃሣብ፣

የማይነበብ የትሪቡናል አባላት ስም ዝርዝር  
1. ……………………          
2. ……………………          
3. ……………………
4. …………………….  
5. ……………………. 
6. …………………….
7. …………………….
አመልካች ፡- Samsonite IP Holdings S.àr.l.
        ወኪል፡- ወሰን ተሾመ ቦካን
የአመልካች አቤቱታ ባጭሩ 
አመልካች በማመልከቻ ቁጥር FTM/5808/2015 
AMERICAN TOURISTER የሚል የቃል 
የንግድ ምልክት በዓለም አቀፍ ምድብ 18 ስር 
ያሉ ምርቶችን በተመለከተ ለማስመዝገብ እ.አ.አ 
ፌብሯሪ 02 ቀን 2015 ዓ.ም (ጥር 25 ቀን 2007 
ዓ.ም)  ለንግድ ምልክት እና ኢንዱስትሪዊ ንድፍ 
ጥበቃ እና ልማት የሥራ ሂደት ማመልከቻውን 
ያቀርቦ የስራ ሂደቱ የምዝገባ ጥያቄውን ውድቅ 
በማድረግ የሰጠው ውሳኔ የዚህ አቤቱተ መነሻ 
ነው፡፡ 
አመልካች የስራ ክፍሉ የሰጠው ውሳኔ አግባብ 
አይደለም ያለበትን ምክንያት ሲያስረዳም 
በመጀመሪያ የስራ ክፍሉ የንግድ ምልክቱ ዕቃዎቹ 
የመነጩበትን ቦታ በተመለከተ ሕዝቡን ወይም 
የንግዱን ማሕበረሰብ ሊያሳስት የሚችል በመሆኑ 
ማመልከቻው ማስተካከያ ሊደረግለት ይገባል 
በማለት የማሻሻያ ትዕዛዝ የሰጠ ሲሆን የሰጠነውን 
ምላሽ የሥራ ሂደቱ በድጋሚ በመመርመር 
የንግድ ምልክቱ AMERICAN የሚለውን ቃል 
ያካትት በመሆኑና አመልካችም በስራ ሂደቱ 
የተጠየቀውን ማስትካከያ ባለማድረጉ በአዋጁ

አንቀጽ 6(1) (ሸ) መሰረት በማድረግ የንግድ 
ምልክት ማመልከቻውን ውድቅ አድርጓል፤ 
ሆኖም የአዋጁ አንቀጽ 6(1)(ሸ) «ዕቃዎች 
የመነጩበት ቦታ» ወይም geographical or-
igin (indication) ሲል የሚደነግገው በተለይ 
ዕቃዎቹ መነጩበት ከሚባሉ ቦታዎች ጋር 
የተያያዘ የዕቃው ጥራት፣ ልዩ ዓይነት ባህርይን 
አስመልክቶ ሲሆኑ ሕብረተሰቡ ወይም የንግዱ 
ማኅብረስብ ከነዚህ ቦታዎች ከሚመነጩ ልዩ 
ዕቃዎች (ምርቶች) የሚጠብቀውና የሚያያይዘው 
ባህርይ፣ ልዩ ሁኔታ ወይም ጥራት ሲኖረው 
አሜሪካ ግን በምድብ 18 ከሻንጣ፣ ከቦርሳ 
ወይም ከቆዳ ውጤቶች ጋር በተያያዘ አንዳችም 
የምትታወቅብት ባህርይ፣ ልዩ ሁኔታም ሆነ 
ጥራት ፈጽሞ በሌለበት ሕዝብን ሊያሳስትም ሆነ 
ሊያደናግር የሚችልበት አግባብ አይኖርም፡፡
በተጨማሪም የንግድ ምልክቱ በተለያየ መልኩ 
በምድብ 18 በዓለም ዙሪያ የተመዘገበ የንግድ 
ምልክት ሲሆን ከእነዚህ አገራት መካከል አንዷ 
ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ መሆንዋ የአሜሪካ 
መንግሥት የንግድ ምልክቱን እንዲመዘገብ 
መፍቀዱንና AMERICAN ለሚለውን ቃል 
ምዝገባ የብቸኝነት መብት እስካልተጠየቀበት 
ድርስ እንደማይቃወም ማረጋገጫ ነው፡፡
ምርቶቹም ኢትዮጵያን ጨምሮ(ዕቃዎች በአዲስ 
አበባ አልፋራጅ ጨምሮ በተለያዩ መደብሮች 
ይሸጣል) በተለያዩ አለም ሀገራት በገበያ ላይ 
መዋላቸው አግባብነት ባለው የሕብረተሰቡ 
ክፍል እጅግ ታዋቂ የንግድ ምልክት ሲሆን 
በኢትዮጵያም አግባብነት ባለው ሕዝብ ወይም 
የንግድ ማሕብርሰብ ታዋቂ የንግድ ምልክት 
ናቸው፤ በመሆኑም የንግድ ምልክቱ ዕቃዎቹ 
የመነጩበትን ቦታ በተመለከተ ሕዝብንም ሆነ 
የንግዱን ማሕበረሰብ የማያሳስት፣ የማያደናግር 
መሆኑ ተረጋግጦ፣AMERICAN ለሚለው ቃል 
የብቸኝነት መብት ያለመጠየቅ (disclaimer) 
በመሙላት የምዝገባ ሂደቱ ሊቀጥል ይገባል 
በማለት አቤቱታውን በፅሁፍ እንዲሁም በወኪሉ 
በኩል በችሎት ቀርበው አስረድተዋል፡፡
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ትሪቡናሉም በማመልከቻ ቁጥር FTM/5808/2015 
የቀረበው የንግድ ምልክት ምዝገባ ማመልከቻ 
ላይ በስራ ክፍሉ የተሰጠው ውሳኔ አግባብ 
ነው ወይስ አይደለም? የሚለውን በጭብጥነት 
በመያዝ ጉዳዩን አግባብነት ካላቸው ህጎች አንጻር 
መርምሮታል፡፡
የንግድ ምልክት ምዝገባ እና ጥበቃ አዋጅ 
501/98 አንቀፅ 6(1(ሸ)) መሰረት እቃዎቹ 
ወይም አገልግሎቶቹ የመነጩበትን ቦታ ወይም 
የእቃዎችን ዓይነትና ባህርይ በተመለከተ ሕዝብን 
ወይም የንግዱን ማህበረሰብ ሊሳስት የሚችል 
የንግድ ምልክት ሊመዘገብ እንደማይችል 
ይደነግጋል፡፡ በዚሁ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 
2 ላይ የንግድ ምልክት ምዝገባ በቀረበበት 
ቀን የንግድ ምልክቱ በጥቅም ላይ በመዋሉ 
ምክንያት በሚገባ የሚታወቅ ከሆነ በዚህ አንቀፅ 
የተዘረዘሩትን መመዘኛዎች ውስጥ በአንቀፅ 
1(ሠ/ረ/በ) ላይ የተቀመጡት መመዘኛዎች 
ተፈፃሚ እንደማይሆኑ ይገልፃል፡፡ ይህም ማለት 
ቀሪዎቹ መመዘኛዎች የንግድ ምልክቱ ጥቅም 
ላይ በመዋል በሚገባ የሚታወቅ ቢሆን እንኳን 
ሊመዘገብ እንደማይችል ያሳያል:: በመሆኑም 
አመልካች የንግድ ምልክቱን የያዙ ምርቶች 
በአለም አቀፍ ደረጃ ኢትዮጵያን ጨምሮ ገበያ ላይ 
በመዋላቸው የሕብረተሰቡ ክፍል እጅግ ታዋቂ 
የንግድ ምልክት እና አግባብነት ባለው ሕዝብ 
ወይም የንግድ ማሕብርሰብ ታዋቂ ነው በማለት 
የቀረበውን መከራከሪያ ውድቅ ያደርገዋል፡፡
በሌላ በኩል የንግድ ምልክቱ በተለያዩ አገራት 
ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካን ጨምሮ 
የተመዘገበ መሆኑና የአሜሪካ መንግሥት 
የንግድ ምልክቱን AMERICAN ለሚለውን ቃል 
ምዝገባ የብቸኝነት መብት ሳይጠይቅ ለመመዝገብ 
መፍቀዱ እንደ አንድ ማረጋገጫ ነው በማለት 
የቀረበውን መከራከሪያ በተመለከተ Territorial-
ity/ግዛታዊ የአእምሯዊ ንብረት ሕግ አንዱ እና 
መሠረታዊ መርህ ሲሆን ይህም አገራትዊ የሆኑ 
ግቦችን ለማሳካት በሚያመች ሁኔታ ሀገራት 
የአዕምሯዊ ንብረት ህጎቻቸውን እንዲቀርፁ 
ያስችላቸዋል፤ ከዚህ መርህ አንፃር በሌላ ሀገራት 
የሚደረጉ ምዝገባዎች በኢትዮጵያ እንዲመዘገብ 
አስገዳጅ አያደርገውም፡፡ በተጨማሪም የንግድ 
ምልክቱ በዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካን 

ያለምንም ተቃውሞ መመዝገቡን እንደ ፍቃድ 
ለማግኘት ማረጋገጫ መሆኑን ቢገለፅም 
በማንኛውም ህግ እንዲሁም የማስረጃ ምዘና 
አንፃር prediction/ግምት በመውሰድ እና በ 
analogy/ የሚቀርቡ ማስረጃዎችን በመመዘን 
ውሳኔ መስጠት አግባብ ባለመሆኑ በዚህ ረገድ 
ያቀረቡት መከራከረያዎች ተቀባይነት አላገኙም፡፡
በመሆኑም የንግድ ምልክት ዋናው አላማ 
የሸማቹን ምርጫ በመምራት እና ጥቅማቸውን 
በማስጠበቅ ረገድ ያለውን ከፍተኛ ድርሻ ግንዛቤ 
ውስጥ በማስገባት የንግድ ምልክቱ እቃዎቹ 
የመነጩበትን ቦታ ወይንም ባህሪ በተመለከተ 
ሸማቹን ማህበረሰብ ሊያሳስት የሚችል መሆኑ 
የንግድ ምልክት አላማን የሚፃረር ያደርገዋል፤ 
በመሆኑ የንግድ ምልክት ምዝገባ ጥያቄውን 
የስራ ክፍሉ ውድቅ በማድረግ የሰጠው ውሳኔ 
የሚነቀፍ አለመሆኑን ትሪቡናሉ በአብላጫ 
ድምፅ ተስማቷል፡፡

በአብላጫ ድምፅ የቀረበ የውሳኔ ሃሳብ
አመልካች ለምዝገባ ያቀረበውን AMERI-
CAN TOURISTER የሚል የንግድ ምልክት 
የስራ ክፍሉ የአዋጁን አንቀጽ 6(1(ሸ) መሰረት 
ውድቅ በማድረግ የሰጠው ውሳኔ ሊፀና ይገባል 
ሲል ትሪቡናሉ በአብላጫ ድምፅ የውሳኔ ሀሳብ 
ያቀርባል፡፡ 
የልዩነት ሃሳብ
“AMERICAN TOURISTER” የተባለው 
የአመልካች ንግድ ምልክት በዓለም-አቀፍ ምድብ 
18 እንዲመዘገብለት ጠይቆ በስራ ክፍሉ ውድቅ 
የተደረገበት ምክንያት በአዋጅ ቁጥር 501/1998 
አንቀጽ 6(1(ሸ) መሠረት ዕቃዎች የመነጩበትን 
ቦታ ስለሚያመላክት ህብረተሰቡን ያሳስታል 
በሚል ነው።ነገር ግን “AMERICAN TOUR-
ISTER” የሚለው ንግድ ምልክት ህብረተሰቡን 
ሊያሳስት የሚችልበት ሁኔታ የለም ምክንያቱም 
“…TOURISTER” የሚለው ቃል ፍቺ ወይም 
ትርጉም የሌለው ቃል ነው። በዚህ ምክንያት 
“…TOURISTER” የሚለው ቃል ከመነሻው 
ትርጉም ሳይኖረው ከሀገር ስም ጋር ስለተገለጸ 
ብቻ የአንድን ሀገር ምርት ሊገልጽ አይችልም።
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በተጨማሪም “TOURISTER” የሚለውን ቁልፍ 
ቃል (keyword) በመጠቀም ኢንተርኔት ላይ ፍለጋ 
በምናከናውንበት ጊዜ የ“AMERICAN TOURIS-
TER” ማለትም የድርጅቱ የሆነ ድረገጽ፣ የተለያዩ 
ማህበራዊ ሚዲያ አድራሻዎች፣ የድርጅቱን 
ምርቶች ኦንላይን ሽያጭ ድረገጽ፣ ዊኪፔዲያ እና 
ምርቶችን የሚያስተዋውቅ የዩቲዩብ ቪዲዮዎች 
እንዳሉ የሚያሳይና የድርጅቱ ምርቶች ብቻ 
ድረገጹ ላይ መምጣታቸው ሌላ ሰው ወይም 
ድርጅት እንደማይጠቀምበት ያመላክታል። 
ይህም “AMERICAN TOURISTER” የተባለው 
ንግድ ምልክት የተለየና ከአመልካች ድርጅት 
ጋር የተገናኘ እና ጥቅም ላይ እየዋለ ያለ ንግድ 
ምልክት እንደሆነ መገንዘብ ይቻላል።
ስለሆነም ከላይ በተዘረዘሩት ምክንያቶች “…
TOURISTER” የሚለው ቃል ፍቺ ወይም 
ትርጉም የሌለው በመሆኑና ከአመልካች ድርጅት 
ጋር ብቻ በተገናኘ ጥቅም ላይ እየዋለ ያለ ንግድ 
ምልክት ንግድ ምልክት በመሆኑ የአመልካች 
ንግድ ምልክት ሊመዘገብ ይገባል ስንል የልዩነት 
የውሳኔ ሃሳብ እናቀርባለን።

ውሳኔ
ተቋሙ ትሪቡናሉ ካቀረበው የውሳኔ ሀሳብ፣ከሕግና 
መመሪያ ጋር በማገናዘብ የሚከተለውን ውሳኔ 
ሰጥቷል፡፡ በልዩነት በተሰጠው የውሳኔ ሃሳብ 
መሠረት ማለትም “AMERICAN TOURIS-
TER” ከሚለው የንግድ ምልክት ውስጥ “…
TOURISTER” የሚለው ቃል ፍቺ ወይም 
ትርጉም የሌለው ቃል ሲሆን ይህ ቃል 
ከመነሻው ትርጉም ሳይኖረው ከሀገር ስም ጋር 
ስለተገለጸ ብቻ የአንድን ሀገር ምርት ሊገልጽ 
አይችልም።በመሆኑም የንግድ ምልክቱ በአዋጁ 
አንቀጽ 6(1(ሸ) መሠረት ህብረተሰቡን ሊያሳስት 
የሚችልበት ሁኔታ ባለመኖሩ የአመልካች ንግድ 
ምልክት ምዝገባ ጥያቄ እንዲቀጥል ተወስኗል፡፡
የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር ስምና የማይነበብ 
ፊርማ  
ኤርምያስ የማነብርሃን ኃይለማርያም(ፒ.ኤች.ዲ)             
የማይነበብ ፊርማ _________________                                                        
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የመዝገብ ቁጥር ኢ.አ.ን.ትሪቡ00227/2012
ቀን:- 12/08/2013 ዓ.ም

አመልካች SUNTORY HOLDING LTD 
ያቀረበውን አቤቱታ አስመልክቶ ከአዕምሯዊ 
ንብረት ትሪቡናል የተሰጠ የውሣኔ ሃሣብ

የማይነበብ የትሪቡናል አባላት ስም ዝርዝር  
1. ……………………
2. …………………… 
3. ……………………
4. …………………….
5. …………………….
6. …………………….
7. ……………………..

አመልካች ፡- SUNTORY HOLDING LTD
   ወኪል፡-ምህረተዓብ ልዑል / ቢንያም 
ታፈሰ ወይም/ ስብሀት የስራህ
  
የቀረበው አቤቱታ በአጭሩ፡-
በንግድ ምልክት የምዝገባ ማመልከቻ ቁጥር 
FTM/11001/2019 SUNTORY የቃል 
የሆነ የንግድ ምልክት በምድብ 30 እና 32   
ለማስመዝገብ ማመልከቻ የገባ ቢሆንም 
በስረ ነገር ምርመራ ወቅት በንግድ ምልክት 
ምዝገባ እና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/1998 
አንቀጽ 7(1) መሰረት በማመልከቻ ቁጥር 
FTM/7894/2016  SUNTOP የተባለ 
በምድብ 30 የተመዘገበ ተመሳሳይ የንግድ 
ምልክት ምዝገባ መኖሩን በመጥቀስ 
የተመዘገበ ተመሳሳይ የንግድ ምልክት አለ 
በማለት የስራ ክፍሉ ማመልከቻውን ውድቅ 
ማድረጉ አግባብ አይደለም በማለት የቀረበ 
አቤቱታ ነው፡፡  
አመልካች በቀን 10/11/2012 ዓ.ም 
ባቀረበው አቤቱታ ላይ ሱንቶሪ በመባል 
የሚታወቀው  የአመልካች ድርጅት  እ.ኤ.አ 
በ1899 ተመስርቶ በጃፓን ሀገር የምግብ 
ማምረቻ እና በአልኮል ምርት በማምረት እና 
በማከፋፈል   ስራ የተሰማራ አንጋፋ ድርጅት 
ነው፡፡ በመሆኑም አመልካች የድርጅቱን ስም 

እና የንግድ ምልክቱን ያካተተውን SUNTO-
RY የንግድ ምልክት ላይ ተገቢ መብት ያለው 
መሆኑን፤   በምድብ 30 እና 32 በተለያዩ 
ሀገራት በከፍተኛ ሁኔታ ሲያስጠብቀው እንደቆየ 
በአለም አቀፍ ደረጃ የተመዘገቡ  የSUNTO-
RY የንግድ ምልክት ምዝገባ ሰርተፊኬቶች 
(SUNTORY ዋይፖ፣ ዋይፖ2 እና ዋይፖ 
3)፤ በበርካታ ሀገራት የተመዘገበበት  የንግድ 
ምልክት ፖርትፎልዮ TM View ከተባለ ኦፊሻል 
ኦንላይን ዳታቤዝ የተገኙ የምዝገባ የምስክር 
ወረቀቶች እንዳገኘ  አስረድቷል፡፡ በተጨማሪም 
የንግድ ምልክቱ  SUNTOP ከተባለው ቀድሞ 
ከተመዘገበው  የንግድ ምልክት ጋር ሲነጻጸር 
የድምጸት፣ የእይታ እና የሀሳብ ልዩነቶች አሉት፡
፡ ሁለቱም የንግድ ምልክቶች የተለያየ ሰፊክስ 
አላቸው (TOP) እና (TORY)፡፡ ይህም የተለያየ 
ድምጸትን ይሰጠናል፡፡ሁለቱም የንግድ ምልክቶች 
የተለያየ ሪትም  እንዳለው፤ 3 ሲላበስ እና ሁለት 
ሲላበስ  አለው በማለት አስረድቷል፡፡
በሁለቱ ንግድ ምልክቶች መሀከል ያለው የሀሳብ 
ልዩነቱ ከፍተኛ እንደሆነ እና  SUNTOP 
የተባለው የንግድ ምልክት SUN እና TOP 
ከተባሉ ሁለት ቃላት የተዋሀደ ሲሆን የአሁን  
የአመልካች  የንግድ ምልክት ግን ምንም አይነት 
ትርጉም የሌለው በመሆኑ በንግድ ምልክት 
አዋጅ አንቀጽ 7(1) መሰረት የንግድ ምልክቶቹ 
መሳከርን ሊያስከትል በሚችል ደረጃ ተመሳሳይነት 
ስለሌላቸው ትሪቡናሉ የምርመራ ክፍሉን ውሳኔ 
እንዲሽርልን እንጠይቃለን በማለት ተከራክሯል፡፡
ትሪቡናሉም በአመልካች ስም ለምዝገባ የቀረበውን 
የንግድ ምልክት የስራ ክፍሉ ውድቅ እንዲሆን 
የሰጠው ውሳኔ አግባብ ነው ወይስ አይደለም 
የሚለውን በጭብጥነት በመያዝ  አግባብነት 
ካላቸው የአዋጁ ድንጋጌዎች አንጻር መርምሯል፡  
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 
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30 ነው፡፡ ከዚህ የምንረዳው አለም አቀፍ 
ምድባቸው አንድ ዓይነት መሆኑን ሲሆን 
ጉዳዩን ከአለም አቀፍ ምድብ ወረድ አድርገን 
በዘርፍ ደረጃ እንየው እንኳን ቢባል ሁለቱም 
ንግድ ምልክቶች የሚወክሉዋቸው   ምርቶች   
በአመዛኙ  ተመሳሳይ  በመሆናቸው በእነዚህም 
ምርቶች ላይ ያለውን ሸማች ማህበረሰብ ግምት 
ውስጥ አስገብተን ስንመለከት  በተለይ  ምርቶቹ  
የእለት ተእለት ፍጆታ ከመሆናቸው እና 
እነዚህንም ምርቶች ሰፊው የማህበረሰብ  ክፍል 
የሚጠቀምባቸው ከመሆናቸው አንጻር የንግድ 
ምልክቶቹ ለተመሳሳይ ምርት በገበያ ላይ ቢውሉ 
ሰማቹን በቀላሉ ሊያሳክሩ የሚችሉ መሆኑን 
ትሪቡናሉ ተገንዝቧል፡፡ 

ውሳኔ 
ተቋሙ ትሪቡናሉ ካቀረበው የውሳኔ ሀሳብ፣ከሕግና 
መመሪያ ጋር በማገናዘብ የሚከተለውን ውሳኔ 
ሰጥቷል፡፡ በመሆኑም አመልካች በአለም አቀፍ  
ምድብ 30 ለማስመዝገብ ያቀረበው SUNTORY 
የሚለው የንግድ ምልክት ከዚህ ቀደም በጽ/ቤቱ 
በአለም አቀፍ ምድብ 30 ከተመዘገበ SUNTOP 
ከሚል የንግድ ምልክት ጋር ሲነጻጸር ሸማቹን 
በሚያሳስት ደረጃ ተመሳሳይ በመሆኑ አመልካች 
ያቀረበው የንግድ ምልክት በአዋጅ ቁጥር 501/98 
አንቀፅ 7(1) መሰረት የቀዳሚነት መብትን 
የሚነካ በመሆኑ ዳይሬክቶሬቱ የአመልካችን 
የንግድ ምልክት የምዝገባ ጥያቄ ውድቅ ማድረጉ 
የሚነቀፍ ባለመሆኑ የክፍሉ ውሳኔ እንዲፀና 
ተወስኗል፡፡ 
  
የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር ስምና የማይነበብ 
ፊርማ  
ኤርምያስ የማነብርሃን ኃይለማርያም(ፒ.ኤች.ዲ)              
የማይነበብ ፊርማ _________________                                                        

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 
የሚወክልለትን ንግድ ምልክት ጥቅም ላይ 
የሚያውለውን  በማስመዝገብ አንድን ምርት 
ወይም አገልግሎት ከሌላው ምርትና አገልግሎት 
ለመለየት የሚያገለግል ምልክት በመሆን ማሳከርን 
የማስወገድ አላማ ሊኖረው ይገባል፡፡ አመልካች 
ለምዝገባ ያቀረበው SUNTORY የንግድ ምልክት 
ቀድሞ ከተመዘገበው የንግድ ምልክት ጋር ከ 
SUNTOP የንግድ ምልክት ጋር ሸማቹን 
ማህበረሰብ በሚያሳስት ደረጃ ተመሳሳይ መሆን 
አለመሆኑን ስንመለከት አመልካች ለምዝገባ 
ያቀረበው የንግድ ምልክት ሰባት ፊደላት ሲኖሩት   
በጽ/ቤቱ ተመዝግቦ በሚገኘው የንግድ ምልክት 
ስድስት ፊደላትን ይዟል፡፡  ምልክቶቹን በማየት  
በግልፅ መረዳት እንደሚቻለው ከፊደላቱ አጣጣል 
(የአፃፃፍ ዘዴ) በጽ/ቤቱ ተመዝግቦ በሚገኘው  
ምልክት ከያዛቸው አንድ የመጨረሻ ፊደል (P) 
እና የአመልካች ንግድ ምልክት ከያዛቸው ሁለት 
የመጨረሻ ፊደል( RY)መለየት በስተቀር አምስቱ 
የመነሻ ፊደላት አንድ ዓይነት ናቸው፡፡
በተጨማሪም መመሳሰላቸውን የሚያጎላው 
የአመልካች ምልክት የያዛቸው አምስቱም ፊደላት 
ቀድሞ በተመዘገበው ምልክት ባካተታቸው ስድስት 
ፊደላት ውስጥ በቀጥታ የሚታቀፉ መሆኑ ነው፡፡ 
ከዚህ ባሻገር ከፍ ሲል እንደተጠቀሰው ቀዳሚው 
ንግድ ምልክት የተመዘገበው በአለም አቀፍ 
ምድብ 30 ሲሆን የአመልካች ንግድ ምልክት 
እንዲመዘገብ የተጠየቀው በአለም አቀፍ ምድብ 
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የመዝገብ ቁጥር ኢ.አ.ን.ትሪቡ 00239/2012
ቀን፡- 16/09/2013 ዓ.ም

በ Fédération Internationale de Foot-
ball Association (FIFA) የቀረበውን አቤቱታ 
አስመልክቶ በትሪቡናሉ የተሰጠ የውሣኔ ሃሣብ፣
የማይነበብ የትሪቡናሉ አባላት ስም ዝርዝር 
1. ……………………    
2. …………………… 
3. …………………… 
4. …………………… 
5. …………………… 
6. ……………………

አመልካች ፡- Fédération Internationale de 
Football Association (FIFA)       
        ወኪል፡- ምህረተዓብ ልዑል / ቢንያም 
ታፈሰ ወይም/ ስብሀት የስራህ

 የአመልካች አቤቱታ በአጭሩ፡-
አመልካች በቀን 11/02/2013 ዓ.ም ለኢትዮጵያ 
አዕምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት ባቀረበው አቤቱታ 
በማመልከቻ ቁጥር FTM/11670/2020   
የሚል ቃል እና ምስል የያዘ የንግድ ምልክት 
በዐለም አቀፍ ምድብ 16, 35, 38 እና 41 
እንዲመዘገብለት ጥያቄ ያቀረበ መሆኑን በመጥቀስ 
ነገር ግን የንግድ ምልክትና ኢንዱስትሪያዊ ንድፍ 
ምዝገባና ጥበቃ ዳሬክቶሬት African Qualifiers 
የሚለው የንግድ ምልክቱ ቃል በንግድ ምልክት 
ምዝገባ እና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/1998 
አንቀጽ 6(1)(ሸ) መሰረት የእቃዎቹን ወይም 
የአገልግሎቶቹን የመነጩበትን ቦታ ህዝቡን 
ወይም የንግዱን ማህበረሰብ ሊያሳስት የሚችል 
የንግድ ምልክት ነው በሚል ምክንያት በንግድ 
ምልክቱ ላይ ማሻሻያ እንዲያደርግ በስራ ክፍሉ 
በተጻፈው የማሻሻያ ደብዳቤ  መሰረት የብቸኝነት 
መብት ያለመጠየቅ ፎርም ለመሙላት ፈቃደኛ 
መሆኑን ገልፆ መልስ ማስገባቱን ፤በአንፃሩ 
ግን የስራ ክፍሉ ምዝገባ የተጠየቀበትን ንግድ 
ምልክት ውድቅ ያደረገው መሆኑን ጠቅሶ ውሳኔ 
የሰጠ በሆኑ ይህ የስራ ክፍሉ ውሳኔ እንዲሻር 
በማለት አቤቱታ አቅርቧል:: 

አመልካች የንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ 
የስራ ክፍል የሰጠው ውሳኔ አግባብ አይደለም 
ያለባቸውን ምክንያቶች እንደሚከተለው 
ዘርዝራል፡፡
1. አመልካች Fédération Internationale 
de Football Association (FIFA) ከፍተኛው 
የስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችን አስተዳዳሪ አካል 
ሲሆን እ.አ.አ በሜይ 21/1904 በሰባት ብሄራዊ 
ማህበራት ማለትም በቤልጂየም፣ ዴንማርክ፣ 
ፈረንሳይ፣ ኔዘርላንድ፣ ስፔይን፣ ስዊድን 
እና ስዊዘርላንድ አለም አቀፍ ውድድሮችን 
ለመቆጣጠር እና ለመምራት የተቋቋመ ማህበር 
መሆኑን እና ዋና ጽ/ቤቱን ስዊዘርላንድ፣ ዙሪክ 
አድርጎ በአሁኑ ወቅት 211 ብሄራዊ ማህበራት 
አባላቶች ያሉት ሲሆን እነዚህ ብሄራዊ 
ማህበራት በየአህጉራቱ በተቋቋሙ ስድስት ክፍለ 
አህጉራዊ ኮንፌዴሬሽኖችም ጭምር በአባልነት 
የተመዘገቡና የአፍሪካ እግር ኳስ ኮንፌዴሬሽን 
ኢትዮጵያን ጨምሮ በአጠቃላይ 56 አባል 
ሀገራት እንዳሉት፤
2. የንግድ ምልክቱ ከተለያዩ ቃላት እና 
ሎጎዎች የተዋቀረ ሲሆን በተለያዩ ስታይሎች 
እና የቀለም ቅንጅት የተዋቀረ የኳስ ምስል Af-
rican እና Qualifiers የሚሉት ቃላት አካቷል፡
፡ ከዚህ የንግድ ምልክት ውስጥ Africa 
የሚለው ቃል ብቻ የቦታ ስም ሲሆን አፍሪካ 
ትልቅ አህጉር ከመሆኑ አንጻር ምርቱ ወይም 
አገልግሎቱ የመነጨበትን ቦታ ገላጭ ነው 
ለማለት አያስደፍርም ምክንያቱም አንድ ምርት 
የመነጨበትን ቦታ ጥበቃ የሚደረግለት ከዛ ቦታ 
ጋር ተያያዥነት ያለው ልዩ ተፈጥሮአዊ ወይም 
ሰውሰራሽ ጥራት ሲኖረው ሲሆን በዚህም 
ምክንያት ተጠቃሚው ማህበረሰብ ምርቱ ወይም 
አገልግሎቱ ከዛ አካባቢ በመመንጨቱ ምክንያት 
ልዩ ጥራትን አገኛለው በሚል እንዳይሳሳት 
የታሰበ የህግ አንቀጽ ነው፤ በተጨማሪም 
ከንግድ ምልክቱ አካል ውስጥ “AFRICAN” እና 
“QUALIFERS” የሚለውን ቃል ሌላ ሶስተኛ 
ወገን ቢጠቀምበትም ተቃውሞ የሌለ በመሆኑ 
ለምዝገባ የቀረበው የንግድ ምልክት አለአግባብ 
ውድቅ የተደረገ በመሆኑ የስራ ክፍሉ ውሳኔ 
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የየብቸኝነት መብት ያለመጠየቅ መግለጫ  
መሰረታዊ አላማ የጋራ መግባቢያ የሆኑ 
ለምሳሌ ሆቴል፣ት/ቤት ወዘተ. በአንድ ንግድ 
ምልክት አመልካች ብቻ እንዳይያዙ ለማድረግ 
እንጂ በይዘታቸው ሊመዘገቡ የማይችሉ ንግድ 
ምልክቶችን ለመመዝገብ አይደለም፤ ስለሆነም 
በዚህ ረገድ የቀረበውን መከራከሪያ ትሪቡናሉ 
በላይ በተዘረዘረው ምክንያት አልተቀበለውም፡፡

የአመልካች ሁለተኛው መከራከሪያ ነጥብ Af-
rica የሚለው ቃል ብቻ የቦታ ስም ሲሆን 
አፍሪካ ትልቅ አህጉር ከመሆኑ አንጻር ምርቱ 
ወይም አገልግሎቱ የመነጨበትን ቦታ ገላጭ 
ሊሆን አይችልም ሲል ያቀረበውን መከራከሪያ 
በተመለከተ አንድ ቦታ ለተጠቀሰው ምርት እና 
አገልግሎት ገላጭ ነው ለማለት መመዘኛችን 
ሊሆን የሚገባው በርግጥም በቦታውና ምርትና 
አገልግሎቶቹ መካከል ግንኙነት ያለ መምሰል 
አለመምሰሉ እንጂ በቦታው መጥበብ ወይም 
መስፋት የሚወሰን ባለመሆኑ አመልካች 
በዚህ ረገድ ያቀረበው መከራከሪያ ትሪቡናሉ 
አልተቀበለውም፡፡ ስለሆነም ትሪቡናሉ በርግጥም 
African Qualifiers እና የኳስ ምስል ያለው  
የቃል ንግድ ምልክት የአፍሪካን መልክአ ምድር 
የሚገልጽና ከምርትና አገልግሎቱ ጋር ግንኙነት 
እናዳለ የሚያስመስል በመሆኑ የስራ ክፍሉ 
ይህንኑ ምክንያት መሰረት አድርጎ የምዝገባ 
ጥያቄውን ውድቅ ማድረጉ ሊነቀፍ አይገባም 
ሲል ትሪቡናሉ መግባባት ላይ ደርሷል፡፡
በአብላጫ ድምጽ የቀረበ የውሳኔ ሀሳብ
በማመልከቻ ቁጥር FTM/11670/2020 
በአመልካች ስም ለጽ/ቤቱ ለምዝገባ ቀረበው 
የንግድ ምልክት ምዝገባ እና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 
501/1998 አንቀጽ 6(1(ሸ) መሰረት የእቃዎቹን 
ወይም የአገልግሎቶቹን የመነጩበትን ቦታ 
ይገልጻል በማለት የምዝገባ ጥያቄውን ከላይ 
በተዘረዘረው ምክንያች መሰረት የስራ ክፍሉ 
ውሳኔ ሊፀና ይገባል ሲል ትሪቡናል በአብላጫ 
ድምጽ የውሳኔ ሀሳብ ሀሳብ ያቀርባል፡፡
የልዩነት ሀሳብ
አመልካች ‹‹Fédération Internationale de

ሊሻር ይገባል፡፡
የጉዳዩ አመጣጥ ከላይ በተገለፀው መልኩ ሆኖ 
ትሪቡናሉም የስራ ክፍሉ አመልካች ባቀረበው 
የምዝገባ ጥያቄ ላይ የሰጠው ውሳኔ አግባብ ነው 
ወይስ አይደለም? የሚውን ጭብጥ በመመስረት 
መዝገቡን በሚከተለው መልኩ መርምሮታል፡፡
ትሪቡናሉም ጉዳዩን ከስር ለመረዳት በአመልካች 
ስም የምዝገባ ጥያቄ ቀርቦበት ውድቅ 
የተደረገውን መዝገብ ከንግድ ምልክት ምዝገባ 
ጥበቃ የሰራ ክፍል በማስመጣት የፈተሸ ሲሆን 
በዚህም አመልካች እ.ኤ.አ በቀን 
25/05/2020 በማመልከቻ ቁጥር 
FTM/11670/2020    
የሚል የንግድ ምልክት በአለም አቀፍ ምድብ 
16፣35፣38 እና 41 እንዲመዘገብለት ጥያቄ 
ማቅረቡን፤የምርመራ ቡድኑም በንግድ ምልክቱ 
ላይ ባደረገው የስረ ነገር ምርመራ  ምዝገባ 
የተጠየቀበት የንግድ ምልክት እቃዎች ወይም 
አገልግሎቶች የመነጩበትን ቦታ ወይም 
የእቃዎችን አይነትና ባህሪ በተመለከተ ህዝቡን 
ወይም የንግዱን ማህበረሰብ ሊያሳስት የሚችል 
ንግድ ምልክት መሆኑን ጠቅሶ አመልካች በዘጠና 
ቀን ውስጥ ማሻሻያ እንዲያቀርብ በደብዳቤ ያሳወቀ 
መሆኑን እና አመልካች በማሻሻያ መልሱ  Afri-
can Qualifiers  የሚለው ቃል  እቃው ወይም 
አገልግሎቱ የመነጨበትን ባታ እንደማይገልፅ 
እና ከተቻለ African እና Qualifiers የሚሉትን 
ቃላት ለየብቻ ብቸኝነት ያለመጠየቅ መብት 
ለመሙላት ፈቃደኛ መሆናቸውን  ለክፍሉ ምላሽ 
መስጠቱን ከፋይሉ ለማረጋገጥ ተችሏል፡፡
ትሪቡናሉም አመልካች African እና Qualifiers 
የሚሉትን ቃላት ነጣጥለን ለየብቻ የብቸኝነት 
መብት ያለመጠየቅ መግለጫ (Disclaimer)
ሞልተን የንግድ ምልክቶቹ የምዝገባ ሂደት 
ይቀጥልልን በማለት የቀረበውን መከራከሪያ 
ነጥብ በተመለከተ፤ በመሰረቱ በይዘታቸው 
ሊመዘገቡ የማይችሉ የንግድ ምልክቶች በ(-
Disclaimer) የብቸኝነት መብት ያለመጠየቅ 
መግለጫ በመሙላት መታለፍ የሚችሉ አይደሉም፡፡  
አይደሉም፡፡ አይደሉም፡፡



የአእምሯዊ ንብረት ትሪቡናል
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Football Association (FIFA) ›› የተባለ አለም 
አ ቀ ፍ የእግር ኳስ አስተዳደር ድርጅት 
የሆነው፤    የሚለውን        የቃል እና 
የ ም ስ ል ንግድ ምልክት ይመዝገብልኝ 
ሲል ያቀረበውን ማመልካች የስራ ክፍሉ ገላጭ 
ነው በማለት ውድቅ ማድረጉ አግባብ አይደለም 
ስንል የሚከተለውን የልዩነት ሃሳብ አቅርበናል፡፡
በአዋጅ ቁጥር 501/1998 አንቀጽ 6(1) (ሸ) 
መሰረት ንግድ ምልክቱ እቃዎቹ ወይም 
አገልግሎቶቹ የመነጩበትን ቦታ የሚገልጽ ከሆነ 
ሊመዘገብ አይችለም በማለት ተደንግጓል፡፡ከዚህ 
ድንጋጌ ለመረዳት የሚቻለው የንግድ ምልክቱ 
የአንድን ሀገር ስም ወይም ልዩ ቦታ ከምርቱ 
ወይም አገልግሎቱ ጋር በማገናኘት ምርቱ ወይም 
አገልግሎቱ  የየት ሀገር ወይም ቦታ እንደሆነ 
የሚገለጽ ከሆነ በንግድ ምልክትነት ሊመዘገብ 
እንደማይችል ነው ሚያስረዳው እንጂ የአህጉር 
ስም እንደ ሀገር ወይም ቦታ ተቆጥሮ እቃዎቹ 
እና አገልግሎቶቹ የመነጩበትን ቦታ የሚገልጽ 
ነው ሊባል አይችልም ምክንያቱም አህጉር 
የሚባለው የተለያዩ የሀገራት ሰብስብ በመሆኑ 
ለይቶ ከአህጉር ውስጥ የአንድን ሀገር ስም ወይም 
ቦታ ጠቅሶ እስካላስቀመ ድረስ በጥቅሉ የአህጉርን 
ስም ወስደን ምርቱ የመንጨበትን ቦታ ገላጭ 
ነው ሊባል አይቻልም፤ በዚህ ረገድ የስራ ክፍሉ 
AFRICAN የሚለውን ቃል ብቻ በመመልከት 
ለምዝገባ የተጠየቀው የንግድ ምልክት አገልግሎቱ 
የሚመነጭበትን ቦታ ይገልጻል በማለት ነው 
ውድቅ ያደረገው፡፡
በዚህም መነሻነት       የሚለው የንግድ 
ምልክት ምርቱ ወይም አገልግሎቱ 
የመነጨበትን ቦታ ይገልጻል ወይስ 
አይገልጽም የሚለውን ሲንመረምር፤የንግድ 
የምልክቱ AFRICAN Qulaifiers የሚል ቃል 
እና ሎጎ ያለው ነው፡፡ ምስሉ (Logo) በመጀምሪያ 
እይታ ኳስ የሚመስል ሳይሆን ይልቁንም ልዩ 
ዲዛይን ያለው እና አርቲሰቲክ የሆኑ የቀለማት 
ቅንጅት የያዘ ምስል ነው፡፡ AFRICAN የሚለው 
ቃል የአህጉር ስም ሲሆን  Qulaifiers የሚለው 
ቃል ከንግድ ምልክት አንጻር ትርጉም አልባ 
ነው፡፡

እዚህ ጋር ልብ ልንል የሚገባው African የሚለው 
ቃል የአህጉር ስም በመሆኑ በጋራ መግባቢያነት 
የሚያገለግል እና በንግድ ምልክትነት ሊመዘገብ 
የማይችል ነው፤ነገር ግን Qualifiers የሚለው 
ቃል በጋራ መግባቢነት የሚያገለግ እና የተለመድ 
ነው ለማለት የሚያስችል አይደለም ምክንያቱም 
የጋራ መግባቢያ ነው ሊባል የሚችለው ቃሉ 
ከአገልግሎቱ ጋር በቃጥታ የተገናኘ ባይሆን 
እንኳን እርጅም ጊዜ ማህበረሰቡ ከአገልጎቱ 
ጋር አያይዞ ሊረዳው የሚችል ከሆነ ነው፡፡ 
ለምሳሌ፡- bluetooth የሚለውን ቃል ብንወስድ 
ከአገልግሎቱ ጋር ተያይዞ ለረጅም ጊዜ ጥቀም 
ላይ በመዋሉ ምክንያት የተለመደ እና ለጋር 
መግባቢያነት የሚያገለግል በመሆኑ እንደንግድ 
ምልክት በብቸኝነት ሊመዘገብ አይችልም፤ ከዚህ  
አኳያ  Qualifiers የሚለውን ቃል ብንያው  
ከማንኛውም  አገልግሎት ጋር ተያይዞ የተለመደ 
ወይም ገላጭ ነው ሊባል አይችለም፤ ምክንያቱም 
ቃሉ የአገልግሎቱን ወይም ምርቱን በተመለከት 
የተለመደ ወይም ገላጭ ነው የሚያስብል 
አይደለም ይልቁንም Qualifiers የሚለውን ቃል 
ከንግድ ምልባህሪይ አንጻር ስንመለከተው ትርጉም 
የሚሰጥ ባለመሆኑ ገላጭ ነው የሚያስብል 
አይደለም፡፡ በአጠቃላይ ከላይ የተገለጸውን ንግድ 
ምልክት African ከሚለው ቃል ወጭ ምስሉ 
(Logo) እና Qualifiers የሚለው ቃል ለአለም 
አቀፍ ምድብ 16, 35, 38 እና 41 እቃዎች እና 
አገልግሎቶቹ የሚመነጩበትን ቦታ የሚገልጹ 
ባለመሆናቸው ሸማቹን ማህበረሰብ ሊያስስቱ 
አይችሉም፡፡ ስለሆነም AFRICAN የሚለው ቃል 
የብቸኝነት መብት ያለመጠየቅ ተሞልቶ የንግድ 
ምልከቱ ሊመዘገብ ይገባል ስንል የልዩነት የውሳኔ 
ሀሳባችንን እናቀርባለን፡፡
ውሳኔ
ተቋሙ ትሪቡናሉ ካቀረበው የውሳኔ ሀሳብ፣ከሕግና 
መመሪያ ጋር በማገናዘብ የሚከተለውን ውሳኔ 
ሰጥቷል፡፡በመሆኑም በልዩነት የቀረበው የውሳኔ 
ሃሳብ ማለትም          የሚለው የንግድ 

ምልክት ውስጥ ምስሉ (Logo) ልዩ ዲዛይን 
ያለው እና አርቲሰቲክ የሆኑ የቀለማት ቅንጅት 
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የያዘ በመሆኑ  እና AFRICAN የሚለው የአህጉር 
ስም  ስም በአዋጁ አንቀጽ 6(1) (ሸ) መሰረት 
እንደ ሀገር ወይም ቦታ ተቆጥሮ እቃዎቹ እና 
አገልግሎቶቹ የመነጩበትን ቦታ የሚገልጽ 
ነው ሊባል ካለመቻሉ በተጨማሪ Qulaifi-
ers የሚለው ቃል ትርጉም አልባ በመሆኑ 
ከማንኛውም አገልግሎት ጋር ተያይዞ የተለመደ 
ወይም ገላጭ ነው ሊባል አይችለም፡፡በመሆኑም 
AFRICAN የሚለው ቃል የብቸኝነት መብት 
ያለመጠየቅ ተሞልቶ የንግድ ምልክቱ የምዝገባ 
ሂደት እንዲቀጥል ተወስኗል፡፡

የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር ስም እና የማይነበብ 
ፊርማ
ኤርምያስ የማነብርሃን ኃይለማርያም (ፒ.ኤች.ዲ)              
የማይነበብ ፊርማ _________________                                                        



የአእምሯዊ ንብረት ትሪቡናል
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የመዝገብ ቁጥር ኢ.አ.ን.ትሪ.00216/2012
ቀን 06/07/2013 ዓ.ም               

አመልካች BANK OF AMERICA CORPO-
RATION (US) የንግድ ምልክት ውድቅ መደረግ 
አግባብ አይደለም በማለት ያቀረበውን አቤቱታ 
አስመልክቶ ከአእምሯዊ ንብረት ትሪቡናል 
የተሰጠ የውሳኔ ሃሣብ

የማይነበብ የትሪቡናሉ አባላት ስም ዝርዝር 
1. ……………………    
2. …………………… 
3. …………………… 
4. …………………… 
5. …………………… 
6. ……………………
7. ……………………

አመልካች ፡- BANK OF AMERICA COR-
PORATION (US)
        

ወኪል ፡- ልደት አበበ ትዕዛዙ የህግ ቢሮ

አቤቱታው ባጭሩ                                                                                                                                  
አመልካች በቀን ሚያዝያ 19 ቀን 2012 ዓ.ም 
ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት ባቀረበው 
ማመልከቻ  የበሬ ምስል ያለበት የንግድ ምልክት 
በአለም አቀፍ ምድብ 9 እና 36 እንዲመዘገብለት 
አመልክቶ የስራ ክፍሉ ተመሳሳይ የሆነ ንግድ 
ምልክት ቀድሞ የተመዘገበ በመሆኑ ለምዝገባ 
የቀረበው ንግድ ምልክት ሊመዘገብ አይችልም 
በማለት ውድቅ በማድረጉ ምክንት የቀረበ 
አቤቱታ ነው፡፡ አመልካች በዚህ ውሳኔ ቅር 
በመሰኘት የሚከተሉትን የመከራከሪያ ነጥቦች 
አንስቷል፡፡
• በምድብ 9 ተመሳሳይ ነው የተባለው የንግድ 
ምልክት በLTM/2772/2007 “Bull” የሚለውን 
ቃል ከቻይንኛ ፊደላት ጋር አዋህዶ እና 
በተጨማሪ ምስሉ የበሬውን ምስል ከአንገት 
በላይ ቀንዶቹ ጎልተው የሚታዩበት የንግድ 
ምልክት ሲሆን የደንበኛችን የንግድ ምልክት

ደግሞ የበሬውን ሙሉ አካል በልዩ ንድፍ 
ሆኖ የራሱ የመለያነት ባህርዮች ያሉት የንግድ 
ምልክት በመሆኑ የንግድ ምልክቶቹ ምድባቸው 
ተመሳሳይ ቢሆንም እነዚህ ምርቶች በንግዱ 
ምንም ዓይነት ተያያዥነት የሌላቸውና የተለያዩ 
ተጠቃሚዎች ያሏቸው ምርቶች ናቸው፡፡
• በንግድ ምልክቶቹ መካከል እጅግ ሩቅ የሆነ 
ተመሳሳይነት እያለ በምድብ 9 መውደቃቸው ብቻ 
በህብረተሰቡ ዘንድ ሊፈጠር የሚችል መሳከርና 
መደናገር ባለመኖሩ ከዚህም በተጨማሪ በምድብ 
9 ተመሳሳይ ነው የተባለው እና ደበኛችን 
የሚሰጠው አገልግሎቶች የተለያዩ ናቸው፤ይህም 
ደንበኛችን በምድብ 9 የሚሰጠው ምርትና 
አገልግሎቶች በፋይናንሺያል፣ ባንኪንግ፣ 
ኢንቨስትመንትና ሀብት አመራር ዘርፍ ጥቅም 
ለሚሰጡ “ሶፍትዌሮች” ሲሆን ይህም ተመሳሳይ 
ነው የተባለው የንግድ ምልክት የተመዘገበው 
ለቤት ውስጥ አገልግሎት የሚውሉ የኤሌክትሪክ 
ዕቃዎች ስለሆነ ሊፈጠር የሚችል መሳከርና 
መደናገር የለም፡፡
በሌላ በኩል በምድብ 36 ተመሳሳይ ነው 
የተባለውን የንግድ ምልክት በተመለከተ 
የማመልከቻ ቁጥር LTM/2039/2007 ሲሆን 
በባንኪንግ፣ ፋይናንሺያልና ኢንቨስትመንት 
አገልግሎቶች ዘርፍ የ“bull market” ፅንሰ ሀሳብ 
የሚገልፀው ነው፡፡ ይህ ፅንሰ ሀሳብ በዘርፉ 
አዋጪ የሆነን ኢንቨስትመንትና የተረጋጋ ገበያን 
የሚገልፅ በመሆኑ ለሁሉም ተቋማት ክፍት 
የሆነ የንግድ ምልክት ሀሳብ ነው፡፡ በዘርፉ ያሉ 
የተለያዩ ተቋማትም ይህንን የ“bull market” ፅንሰ 
ሀሳብ በመጠቀም የተለያዩ ንድፍ ያላቸው የበሬ 
ምስሎችን እንደ ንግድ ምልክትነት ይጠቀማሉ፡
፡ እነዚህ ልዩ ልዩ ባህርይና ንድፍ ያላቸው የበሬ 
ምስል የያዙ የንግድ ምልክቶችም ካለምንም ችግር 
በጋራ በዘርፉ በገበያ ላይ ይገኛሉ፡፡ተጠቃሚው 
ህብረተሰብም የበሬ ምስል ስለያዙ ብቻ የንግድ 
ምልክቶቹን አያምታታም፤አያሳክርም፡፡በመሆኑም 
በንግድ ምልክት ምዝገባ ወቅት ዋናው ነጥብ 
መሆን ያለበት የበሬዎቹ ንድፎች ያላቸው ልዩ 
ባህርይና ንድፍ ቅርፅ እንዲሁም አጠቃላይ እይታ 
ሲሆን አንድ ቀድሞ ተመዝግቦ የነበረ የንግድ 
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ምልክት የራሱ የሆነ ባህርይ ያለው የበሬ ምስል 
ስለያዘ ብቻ ሌሎች የበሬ ምስል እንዳያስመዘገቡ 
መከልከል ህጋዊም ተገቢም አይደለም፡፡ ከዚህ 
አንፃር ሁለቱን የንግድ ምልክቶች ስንመለከት 
የደንበኛችን የንግድ ምልክት የያዘው የበሬ ምስል 
ፊት ለፊት የዞሩ ሁለት ቀንዶች ያሉት ሲሆን 
ወደ ላይ የቆመ ጭራ በነጭ መደብ የተቀረፀ 
የንግድ ምልክት እና የበሬውን ሙሉ አካል 
እጅግ በተለየ ሁኔታ የያዘ የንግድ ምልክት 
ነው፡፡ ሆኖም ተመሳሳይ ነው የተባለው የበሬ 
ምስል ደግሞ ወደ ታች ያዘቀዘቀ አንድ ቀንድ 
ብቻ ያለው የበሬ ምስል በጥቁር መደብ ላይ 
ያለ እና የአንገት በላይ ምስል ብቻ ያያዘ ነው፡
፡ በዚህም ምክንያት በህብረተሰቡ ዘንድ ሊፈጥር 
የሚችል መሳከርና መደናገር ሊኖር ስለማይችል 
በዚህ ጉዳይ የስራ ክፍሉ በምድብ 36 የሰጠውን 
ውሳኔ እንዲያነሳልን እና  በማመልከቻ ቁጥር 
FTM/10561/2019 ላይ የተሰጠውን ውሳኔ 
በማንሳት የንግድ ምልክቱን በምድብ 9 እና 
36 እንዲመዘገብ ውሳኔ እንዲሰጥልን በትህትና 
እንጠይቃለን ሲል አቤቱታ አቅርቧል፡፡ 
ትሪቡናሉም አመልካች ከላይ በጽሑፍ 
ያቀረባቸውን መከራከሪያ ነጥቦችና እንዲሁም 
የስራ ክፍሉ የሰጠውን ውሳኔ በመመዘን አመልካች 
ባቀረበው ጥያቄ መሰረት የንግድ ምልክቱ 
ሊመዘገብ ይገባል ወይስ አይገባም? የሚለውን 
ጭብጥ በመመስረት ጉዳዩን በሚከተለው መልኩ 
መርምሮታል፡፡
የስራ ክፍሉ በቀን እ.አ.አ 28 FEB 2020 
በሰጠው ውሳኔ፤ በጽ/ቤቱ በአለም አቀፍ ምድብ 
9 በማመልከቻ ቁጥር LTM/2772/2007    
የሚል የቃል እና የምስል ንግድ ምልክት በJILI 
ELECTRONIC PLC ስም ተመዝግቦ የሚገኝ 
መሆኑን፤በአለም አቀፍ ምድብ 36 በማመልከቻ 
ቁጥር LTM/2039/2007     ደግሞ  ይህ 
የምስል ንግድ ምልክት  በዘመን ባንክ ባለቤትነት 
ስም ተመዝግቦ  የሚገኝ መሆኑን በመግለጽ 
አመልካች በሆነው በ“Bank of America” 
የቀረበው ከዚህ በታች የተመለከተው የምስል 
ንግድ ምልክት          ከላይ ከተገለጹት ንግድ 
ምልክቶች ጋር 

ተመሳሳይ በመሆኑ በተጠየቁት አለም አቀፍ 
ምድቦች ሊመዘገብ አይችልም በማለት የምዝገባ 
ጥያቄውን ውድቅ ማድረጉን በአመልካች ስም 
ከተከፈተው መዝገብ መረዳት ችለናል፡፡ 
ይህን መነሻ በማድረግ ከላይ በአመልካች 
ለምዝገባ የቀረበውን እና በጽ/ቤቱ ቀደም ሲል 
የተመዘገቡትን ንግድ ምልክቶች ማነጻጸር ተገቢ 
ነው፡፡በዚህም በምድብ 09፣ በማመልከቻ ቁጥር 
LTM/2772/2007 የተመለከተው የቃል እና 
የምስል ንግድ ምልክት ሲሆን የምስል ንግድ 
ምልክቱን ከአመልካች የምስል የንግድ ምልክት 
ጋር ሲተያይ በመካከላቸው ተጠቃሚውን 
ማሕበረሰብ ሊያሳክር የሚችል ተመሳሳይነት አለ 
ለማለት የሚያስችል አይደለም፡፡ይህም ቀድሞ 
በምድብ 09 የተመዘገበው የበሬውን የአንገት 
በላይ ምስል የያዘ እና Bull የሚል በእንግሊዝኛ 
እና ቻይንኛ ቋንቋን ያካተተ የንግድ ምልክት ነው፡
፡በአንጻሩ  የአመልካች ንግድ ምልክት የበሬውን 
ሙሉ አካል የያዘ ከመሆኑም በላይ በሬው ሲታይ 
ፊት ለፊት የቆመና የፊት አንድ እግሩን(የፊት 
ግራ እግሩ) ወደላይ በማጠፍ ጭራውን ዚግዛግ 
በሚመስል መልኩ ወደላይ በማንሳት የቆመ 
የበሬ ምስልን የያዘ ንግድ ምልክት ነው፡፡ ይህ 
የአመልካች ንግድ ምልክት ምስል ቀድሞ በጽ/
ቤቱ ከተመዘገቡት ምልክቶች ምስሎች ጋር 
ተመሳሳይ ነው ማለት አይቻልም፡፡
በምድብ 36 የተመዘገበው የንግድ ምልክት ከፊል 
የበሬ አካል ምስል ማለትም የበሬውን አንገት እና 
ቀንዱን ብቻ የያዘ ሲሆን በሬው ቀንዱን ወደ 
መሬት በማዘቅዘቅ መሬት የሚጭር በሚመስል 
መልኩ የተቀመጠ የምስል ንግድ ምልክት ነው፡
፡ በአንጻሩ ደግሞ የአመልካች ንግድ ምልክት 
የበሬውን ሙሉ አካል የያዘ ከመሆኑም በላይ 
በሬው ሲታይ ፊት ለፊት የቆመና የፊት አንድ 
እግሩን ወደላይ በማጠፍ ጭራውን ዚግዛግ 
በሚመስል መልኩ ወደላይ በማንሳት የቆመ የበሬ 
ምስልን የያዘ ንግድ ምልክት ነው፡፡በመሆኑም 
ቀደም ሲል በምድብ 9 እና በምድብ 36
በጽ/ቤቱ የተመዘገቡት እነዚህ     
እና        ንግድ ምልክቶች እና አሁን 
በአመልካች ለምዝገባ
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ከቀረበው ተከታይ             የንግድ ምልክት 
ጋር የሚመሳሰሉ ናቸው ማለት አይቻልም፡፡ከላይ 
በተገለጸው መልኩ በንግድ ምልክቶቹ መካከል 
ያለውን መመሳሰል/አለመመሳሰል/  ስንመለከት 
የንግድ ምልክቶቹ ተጠቃሚውን ማኅበረሰብ 
ሊያሳክር የሚችል ተመሳሳይነት የላቸውም ሲል 
ትሪቡናሉ መግባባት ላይ ደርሷል፡፡
ውሳኔ 
ተቋሙ ትሪቡናሉ ካቀረበው የውሳኔ ሀሳብ፣ከሕግና 
መመሪያ ጋር በማገናዘብ የሚከተለውን ውሳኔ 
ሰጥቷል፡፡አመልካች በአቤቱታው በማመልከቻ 
ቁጥር FTM/10561/2019 በዐለም አቀፍ ምድብ 9 
እና 36 ይመዝገብልኝ በማለት ያቀረበውና ቀድሞ 
በጽ/ቤቱ ከተመዘገቡ ምልክቶች ጋር ይመሳሰላል 
በሚል ውድቅ የተደረገው የሚከተለው         

የሚከተለው ንግድ ምልክት፤ቀደም ሲል በምድብ 
9 እና 36 ተመዝግበዋል ከተባሉት ከሚከተሉት
            እና        

ምልክቶች ጋር የሚመሳሰል እና ሸማቹንም 
የሚያሳክር ባለመሆኑ የአመልካች ንግድ ምልክት 
የምዝገባ ሂደት እንዲቀጥል ተወስኗል፡፡

የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር ስም እና የማይነበብ 
ፊርማ
ኤርምያስ የማነብርሃን ኃይለማርያም (ፒ.ኤች.ዲ)              
የማይነበብ ፊርማ _________________                                                        
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ድምፀት ላይ የጎላ ልዩነት ስለሚፈጥሩ የንግድ 
ምልክቶች በህብረተሰቡ ዘንድ መሳከርና መደናገር 
አይፈጥሩም ስለሆነም ያቀረብነው ማመልከቻ 
ተቀባይነት እንዲያገኝልን እንጠይቃለን፤
   
2. የ MEDICARE ምርቶች እ.ኤ.አ. ከ2012 
ዓ.ም ጀምሮ ኢትዮጵያ ገበያ ላይ ያሉ ምርቶች 
ናቸው፡፡ ይህንንም ጥቅም ላይ መዋላቸውን 
የሚያስረዱ ማስረጃዎች ያሉ ሲሆን እነዚህም 
ማስረጃዎች እ.አ.ኤ. ከ2012 ጀምሮ ያሉ 
ደረሰኞች፤Bills of Lading፤የኢትዮጵያ ድርጅት 
የሆነው Luxury and Popular Trading Plc 
ምርቱን የሚያከፋፍል ሲሆን ከዚህ ድርጅት 
ድረ ገጽ የታተሙ ማስረጃዎች፣ MEDICARE 
የንግድ ምልክት ጥቅም ላይ የሚውልበትን 
መንገድ የሚያሳዩ ፎቶግራፎች፣ PT. Megas-
urya Mas የተለያዩ ብራንዶቹን የያዘ አዲስ አበባ 
የሚገኝ ቢልቦርድ ምስል የሚያሳይ ፎቶግራፍ፣ 
በኢንዶንዥያ ሱፐርማርኬት የ MEDICARE 
ምርቶች ጥቅም ላይ የሚውሉበትን መንገድ/
ሁኔታ የሚያሳዩ ማስታወቂያዎች በማስረጃነት 
አቅርቧል፤ 

3. የ MEDICARE እና MEDE-
CAM የንግድ ምልክቶች ካለምንም መሳከር 
በተለያዩ የአለም ሀገራት ተመዝግበው 
እንደሚገኙ፤ለምሳሌ  የንግድ ምልክቱ 
በኢንዶኔዠያ፣ የመን፣ ሞንጎልያ፣ ላይቤሪያ፣ 
ኮንጎ፣ ካምቦዲያ፣ ኮሎምቢያ፣ ማይናማር፣ 
ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ፣ ሌኦስ፣ አሜሪካ፣ 
OAPI፣ ህንድና ሳውዲ አረቢያ የተመዘገቡ 
መሆኑን እና ሁለቱም የንግድ ምልክቶች 
ለተመሳሳይ ምርቶች ኢትዮጵያ ውስጥም ሆነ 
በተለያዩ የአለም ገበያ ላይ ያለምንም መሳከርና 
መደናገር የሚገኙ ምርቶች መሆናቸውን 
ትሪቡናሉ ተገንዝቦ በማመልከቻ ቁጥር 
FTM/7768/2016 ያቀረብነውን የንግድ ምልክት 
ምዝገባ ማመልከቻ ላይ የስራ ሂደቱ የሰጠውን 
ውሳኔ በመሻር የንግድ ምልክት ምዝገባው 
እንዲቀጥል እንዲፈቅድ በማለት አቤቱታውን 
አቅርቧል፡፡

መዝገብ ቁጥር ኢ.አ.ን.ትሪ.00217/2012
ቀን ጥር 13/2013 ዓ.ም

Musim Mas Holding ptc.Ltd. ያቀረበውን 
የንግድ ምልክት ውድቅ መደረግን አስመልክቶ 
ከአእምሯዊ ንብረት ትሪቡናል የተሰጠ የውሳኔ 
ሃሣብ

የማይነበብ የትሪቡናል አባላት ስም ዝርዝር 
1. ………………..        
2. ………………..         
3. ………………..         
4. ………………..         
5. ………………..
6.  ………………..
7. ………………..        

አመልካች ፡- Musim Mas Holding ptc.Ltd 
    ወኪል ፡- ልደት አበበ ትዕዛዙ የህግ ቢሮ 
አቤቱታው በአጭሩ
ለአቤቱታው መነሻ የሆነው አመልካች በቀን 
15/08/2012 ጽፎ ያቀረበው MEDICARE 
የተሰኘ የንግድ ምልክት እንዲመዘገብለት 
ማመልከቻ አቅርቦ ነገር ግን የንግድ ምልክት 
ምዝገባና ጥበቃ ዳይሬክቶሬት የንግድ ምልክቱ 
ቀድሞ ከተመዘገበው MEDICAM ከተባለ የንግድ 
ምልክት ጋር ተመሳሳይ በመሆኑ የምዝገባ 
ጥያቄው ተቀባይነት የለውም በማለት ውድቅ 
በማድረጉ ምክንያት ያቀረበው አቤቱታ ሲሆን 
አመልካች ይህን በስራ ክፍሉ የተሰጠውን ውሳኔ 
በመቃወም የሚከተሉትን የመከራከሪያ ነጥብ 
አቅርቧል፤

1. “MEDICAM እና MEDICARE 
የተሰኙት ንግድ ምልክቶች በተመሳሳይ አለም 
አቀፍ ምድብ 3 ቢመዘገቡም መሳከርና መደናገር 
አይፈጥሩም፡፡ ምክንያቱም ሁለቱም ንግድ 
ምልክቶች “MEDI” በሚል በተመሳሳይ ቃል 
ቢጀምሩም ቀጥሎ የሚመጡት ቃላት የተለያዩ 
“CARE” እና “CAM” የሚሉ በመሆኑ እነዚህ 
ቃላት በንግድ ምልክቶቹ አጠቃላይ እይታም ሆነ 
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የጉዳዩ አመጣጥ ከላይ በተገለፀው መልኩ 
የቀረበው ሲሆን ትሪቡናሉም ለአቤቱታው 
መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካላቸው 
ድንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በማመልከቻ 
ቁጥር FTM/7768/2016 አመልካች ለምዝገባ 
ያቀረበውን የንግድ ምልክት አስመልክቶ 
በዳይሬክቶሬቱ የተሰጠው ውሳኔ አግባብ ነው 
ወይስ አይደለም? የሚለውን ጭብጥ መስርቶ 
ጉዳዩን በሚከተለው መልኩ መርምሮታል፡፡ 

በአመልካች ስም በማመልከቻ ቁጥር 
FTM/7768/2016 ከተከፈተው መዝገብ 
እንደተረዳነውም ዳይሬክቶሬቱ በቁጥር 
Rej/1841/9 በቀን 27/Feb/2020 በጻፈው 
ደብዳቤ ለምዝገባ የቀረበው MADICARE 
የተሰኘው የንግድ ምልክት ቀደም ሲል በጽ/
ቤቱ ከተመዘገበና ጥበቃ ካለው MADIC-
AM ከተባለ ምልክት ጋር ተመሳሳይ ስለሆነ 
በንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 
501/1998 አንቀጽ 6(1) መሰረት ሊመዘገብ 
አይችልም በማለት ውድቅ ያደረገው መሆኑን 
መረዳት ተችሏል፡፡በሌላ በኩል አመልካች 
በአቤቱታው MADICARE እና MADIC-
AM የተባሉት ንግድ ምልክቶች በተመሳሳይ 
አለም አቀፍ ምድብ 03 ቢመዘገቡ ሸማቹን 
ማህበረሰብ አያሳስቱም፤ የMEDICARE 
ምርት እ.ኤ.አ. ከ2012 ጀምሮ ኢትዮጵያ 
ገበያ ላይ ያለ ምርት ነው፤ሁለቱም የንግድ 
ምልክቶች ለተመሳሳይ ምርቶች ኢትዮጵያ 
ውስጥም ሆነ በተለያዩ የአለም ገበያ ላይ 
ያለምንም መሳከርና መደናገር የሚገኙ 
ምርቶች ናቸው በማለት ዋና መከራከሪያ 
አድርጎ አቅርቧል፤
ከፍ ብሎ የተገለጸውን የስራ ክፍሉን ውሳኔ 
እና የአመልካችን የመከራከሪያ ነጥብ 
እንዲሁም አግባብነት ያለውን የህግ ድንጋጌ 
በማገናዘብ የንግድ ምልክቶችን ማነጻጸር ተገቢ 
ነው፡፡በዚህ መነሻነት የንግድ ምልክቶቹን 
ስንመለከት በጽ/ቤቱ የተመዘገበው MA-
DICAM የሚለው ንግድ ምልክት ሲሆን 

በአንፃሩ ለምዝገባ የቀረበው የአመልካች ንግድ 
ምልክት MEDICARE የሚለው ነው፡፡በሁለቱ 
ንግድ ምልክቶች መካከል የሚታየው ልዩነት 
በምልክቶቹ ውስጥ የሚገኙት የመጨረሻዎቹ 
ሁለት ፊደላት (RE)መኖር ብቻ ነው፡፡ከዚህ ባለፈ 
ግን የንግድ ምልክቶቹን በእይታ በመመልከት 
ስናነጻጽር በፊደላት አፃፃፍ፣አቀማመጥ፣አነባበብ 
እና ድምጸት ተመሳሳይ ናቸው፡፡

በንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 
501/1998 አንቀጽ 6(1(ሐ)መሰረት የአንድን ሰው 
ዕቃዎች ወይም አገልግሎቶች ከሌሎች ሰዎች 
እቃዎችና አገልግሎቶች ለመለየት የማያስችል 
ንግድ ምልክት ሊመዘገብ እንደማይችል ተደንግጓል፡
፡ከዚህ በተጨማሪ ከአንድ ዓይነት እቃዎች 
ወይም ተመሳሳይ ዕቃዎች ወይም አገልግሎቶች 
ጋር የተያያዘ 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 በንግድ ምልክቱ ባለቤት ጥቅም 
ላይ ጉዳት ሊያደርስ የሚችል ከሆነ ሊመዘገብ 
አይችልም በማለት በዚሁ አዋጅ አንቀፅ 7(1)፣(3) 
ተደንግጓል፡፡በመሆኑም አመልካች MEDICARE 
የሚለው የንግድ ምልክት  ከ MEDICAM ንግድ 
ምልክት ጋር አይመሳሰልም ብሎ ያቀረበው 
መከራከሪያ ከላይ በተገለጹት ምክንያቶችና የህግ 
ድንጋጌዎች መሰረት ተገቢነት የለውም፡፡ 
ሌላው የመከራከሪያ ነጥብ የሆነው አመልካች 
የMEDICARE ምርት እ.ኤ.አ. ከ2012 ጀምሮ 
ኢትዮጵያ ገበያ ላይ ያለ ምርት መሆኑን 
ያስረዱልኛል ብሎ ያቀረባቸውን ማስረጃዎች 
በተመለከተ ማስረጃዎቹን መርምረናል፡፡ ሆኖም 
ግን የቀረቡት ማስረጃዎች በንግድ ምልክት 
ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/1998 በአንቀጽ 
ቁ.7 (2) እና 23 (2) እንዲሁም በንግድ ምልክት 
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ምዝገባ መመሪያ ቁጥር 3/2012 አንቀጽ 29(2) 
ድንጋጌ ሥር በተቀመጡት ቅድመ ሁኔታዎች 
መሰረት የሚያስረዱ ባለመሆናቸው ተቀባይነት 
የላቸውም፡፡ 
የመጨረሻው የመከራከሪያ ነጥብ የMEDICARE 
እና MEDICAM የንግድ ምልክቶች ካለምንም 
መሳከር በተለያዩ የአለም ሀገራት ተመዝግበው 
የሚገኙ ናቸው የሚለው ሲሆን በበርካታ የዓለም 
ሀገሮች ተመዝግበው ጥቅም ላይ መዋላቸው 
በኢትዮጵያ ህግ ጥበቃ(መብት) እንዲኖራቸው 
የሚያደርግ አይደለም፡፡ በንግድ ምልክት ምዝገባና 
ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/98 የንግድ ምልክት 
ባለቤትነት መብት ማግኘት የሚቻለው በአንቀጽ 
4 መሰረት የምዝገባ የምስክር ወረቀት በማግኘት 
ነው፡፡

በመሆኑም በአመልካች ለምዝገባ የቀረበው 
MEDICARE የተሰኘው የንግድ ምልክት በጽ/
ቤቱ በቀዳሚነት ከተመዘገበው MEDICAM 
ከተባለ የንግድ ምልክት ጋር ተመሳሳይነት 
ያለው በመሆኑ ሊመዘገብ አይገባም፤ከዚህ አንፃር 
የስራ ክፍሉ የሰጠው ውሳኔ አግባብ ነው ሲል 
ትሪቡናሉ በሙሉ ድምፅ ተስማምቷል፡፡  
  
ውሳኔ   
ተቋሙ ትሪቡናሉ ካቀረበው የውሳኔ ሀሳብ፣ከሕግና 
መመሪያ ጋር በማገናዘብ የሚከተለውን ውሳኔ 
ሰጥቷል፡፡አመልካች በአቤቱታው በማመልከቻ 
ቁጥር FTM/7768/2016 ያቀረበው የቃል 
ንግድ ምልክት የሆነው MEDICARE ቀድሞ 
ከተመዘገበው MEDICAM ጋር ተመሳሳይነት 
ያለው በመሆኑ ሊመዘገብ አይችልም በማለት 
የስራ ክፍሉ የሰጠው ውሳኔ የሚነቀፍ አይደለም 
ሲል ትሪቡናሉ የውሳኔ ሃሳብ ያቀርባል፡፡ 
የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር ስም እና የማይነበብ 
ፊርማ
ኤርምያስ የማነብርሃን ኃይለማርያም (ፒ.ኤች.ዲ)              
የማይነበብ ፊርማ _________________                                                        
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    የመዝገብ ቁጥር ኢ.አ.ን.ትሪቡ00221/2012
ቀን፡05/06/2013 ዓ.ም

Viacom International Inc የተባለ ድርጅት 
እንዲመዘገብለት የጠየቀው ንግድ ምልክት 
ውድቅ በመደረጉ ምክንያት ያቀረበውን አቤቱታ 
አስመልክቶ በኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት 
ትሪቡናል የተሰጠ የውሣኔ ሃሣብ፣

የማይነበብ የትሪቡናሉ አባላት ስም ዝርዝር  
1. ……………………          
2. ……………………          
3. ……………………
4. ……………………
5. ……………………
6. ……………………

አመልካች ፡- Viacom International Inc
       ወኪል ፡- ልደት አበበ ትዕዛዙ የህግ ቢሮ

የቀረበው አቤቱታ በአጭሩ፡-
አመልካች ለኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት 
ባስገባው ማመልከቻ መሠረት በማመልከቻ ቁጥር 
FTM/10562/2019 DORA THE EXPLOR-
ER በሚል የንግድ ምልክቱን በምድብ 9፣ 16፣ 
18፣ 25፣ 28፣ 30 እና 41 እንዲመዘገብለት 
አመልክቶ የነበረ መሆኑን፣ ሆኖም የንግድ 
ምልክት ምዝገባና ጥበቃ ዳይሬክቶሬት የምርመራ 
ቡድን የስረ ነገር ምርመራ አከናውኖ በማመልከቻ 
ቁጥር FTM/9807/2018 በምድብ 30 በፅ/ቤቱ 
ተመዝግቦ የሚገኝ DORA የሚል ተመሳሳይ 
የንግድ ምልክት መኖሩን ምክንያት በማድረግ 
ውድቅ እንደተደረገባቸው ጠቅሷል፡፡
አመልካች አያይዞ እንዳቀረበውም በአለም አቀፍ 
ደረጃ በተከሰተው የኮቪድ 19 ወረርሽኝ ምክንያት 
የቢዝነስ እንቅስቃሴዎቹ ስለተገቱና ድርጅቱ 
ለጊዜው ተዘግቶ የነበረ በመሆኑ በውሳኔው ላይ 
ይግባኝ በወቅቱ ማቅረብ እንዳልቻለ፤ ጽ/ቤቱም 
ይግባኝን ጨምሮ የይርጋ ጊዜ ያላቸው በጽ/ቤቱ 
የሚከናወኑ ተግባራት በሙሉ ሁለት ጊዜ በወጡ 
መመሪያዎች እስከ ሐምሌ 12 ቀን 2012 ዓ.ም 
ድረስ ማራዘሙን በመጥቀስ ትሪቡናሉ በዚሁ 

አግባብ ተመልክቶ ይግባኙን ያስተናግድልኝ 
በማለት በፍሬ ነገር ላይ ያለውን አቤቱታ 
በዝርዝር በሚከተለው መልኩ አቅርቧል፡፡
      DORA THE EXPLORER በአለም 
አቀፍ ደረጃ እጅግ በጣም ታዋቂ የሆነ የአሜሪካ 
ፕሮዳክሽን የህፃናት አኒሜትድ የቴሌቪዥን 
ተከታታይ ፊልም ነው፡፡ ይህ የቴሌቪዥን 
ተከታታይ አኒሜትድ ፊልም DORA እና 
DORA THE EXPLORER የምትተውነው ገፀ-
ባህርይ በአለም አቀፍ ደረጃም ሆነ በኢትዮጵያ 
በተለይ በልጆችና በወላጆቻቸው ዘንድ እጅግ 
በጣም ታዋቂነትን ያተረፈች ናት፡፡ 
 DORA THE EXPLORER የንግድ 
ምልክትም በአለማችን ላይ በበርካታ ሀገራት 
ተመዝግቦ የሚገኝ የንግድ ምልክት ሲሆን 
ከፊልሙ መለያነት በተጨማሪ ለተለያዩ 
ለህፃናት መጠቀምያነት ለሚያገለግሉ ቁሳቁሶች 
ለምሳሌ አልባሳት፣ ጫማዎች፣ አሻንጉሊቶች፣ 
መጻህፍት፣ መጫወቻዎች፣ የህፃናት ቦርሳዎች 
እና መሰል ዕቃዎች በመርቻንዳይዚንግ 
በመገልገል ላይ የሚገኝ የንግድ ምልክት ነው፡
፡ ይህ የንግድ ምልክት የትምህርት ቦርሳዎች፣ 
አልባሳት፣ ጫማዎች፣ የመማርያ ቁሳቁሶችም 
በኢትዮጵያውያን ህፃናትና ልጆች ዘንድ እጅግ 
የሚዘወተሩ ተወዳጅ መገልገያዎች መሆናቸው 
ይታወቃል፡፡
 ከዚህም በተጨማሪ ሁለቱ የንግድ 
ምልክቶች በእይታም ሆነ በድምፀት እንዲሁም 
በሀሳብና በአጠቃላይ እይታ በበቂ ሁኔታ 
ልዩነት ያላቸው የንግድ ምልክቶች መሆናቸውን 
ትሪቡናሉ እንዲረዳልን በትህትና እንጠይቃለን፡፡
አመልካች ሲያጠቃልልም በስራ ሂደቱ የማሻሻያ 
ጥያቄ መሰረት ሁለቱ የንግድ ምልክቶች 
ተመሳሳይ ናቸው የተባሉት በምድብ 30 ብቻ 
ሲሆን የአመልካች DORA THE EXPLORER
የንግድ ምልክት ደግሞ ምዝገባ የተጠየቀበት 
በምድብ 9፣ 16፣ 18፣ 25፣ 28፣ 30 እና 41 
በመሆኑ ትሪቡናሉም በምድብ 30 የቀረበውን 
አቤቱታ ሳይቀበል ቢቀር የይግባኝ ባይ የንግድ 
ምልክት በተቀሩት ስድስት ምድቦች ምንም 
አይነት የማሻሻያ ጥያቄ ስላልቀረበባቸው
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ምድብ 30 ላይ ያለውን በማስቀረት በሌሌቹ 
ምድቦች ምዝገባው እንዲቀጥል እንዲወስንልን 
ትሪቡናሉን በትህትና እንጠይቃለን በማለት 
አስረድተዋል፡፡  
ትሪቡናሉ አመልካች ያቀረባቸውን መከራከሪያ 
ነጥቦች እና ማስረጃዎች እንዲሁም ከጉዳዩ ጋር 
ተያያዥነት ያላቸውን ሰነዶች በመመርመር 
የንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ ዳይሬክቶሬት 
በአመልካች ጥያቄ ላይ የሰጠው ውሳኔ አግባብ ነው 
ወይስ አይደለም?የሚለውን ጭብጥ በመመስረት 
መዝገቡን በሚከተለው መልኩ መርምሮታል፤
በአለም አቀፍ ደረጃ በተከሰተው የኮቪድ 19 
ወረርሽኝ ምክንያት በንግድ ምልክት ምዝገባ 
በተሰጠው ውሳኔ ላይ ይግባኝ በወቅቱ ማቅረብ 
እንዳልቻሉ ሆኖም ግን ፅ/ቤቱ የይርጋ ጊዜ 
ያላቸውን አገልግሎቶች ማራዘሙን ጠቅሰው 
በዚሁ መልክ ይስተናገድልን በማለት አመልካች 
ጠይቀዋል፡፡ እንደሚታወቀው የፅ/ቤቱ 
ተገልጋዮች የሀገር ውስጥ  እና  የውጪ ሀገር 
አመልካቾች  እንደሆኑ ይታወቃል፡፡ በመሆኑም 
ከዚሁ ጋር በተያያዘ በወቅቱ በተከሰተው የኮሮና 
ቫይረስ ወረርሽኝ ስጋት ምክንያት ከተለያዩ 
ሃገራት ለተቋሙ የሚቀርቡ የሰነድ ማስረጃዎች 
እንደወትሮ በጊዜ ለማቅረብ ደንበኞች ስለሚቸገሩ 
እና በተጨማሪም መደረግ ከሚገባቸው ጥያቄዎች 
አንዱ የደንበኞችን ወረፋ መጨናነቅ መቀነስ 
በመሆኑ በጊዜ ገደብ የተቀመጡ አገልግሎቶች 
በተመለከተ ከመጋቢት 11 ቀን ጀምሮ ሶስት ጊዜ 
በወጡ ማራዘሚያዎች የጊዜ ገደቡ የማይቆጠር 
በመሆኑ አመልካች በዚህ ጉዳይ ላይ ያቀረበውን 
ጥያቄ ትሪቡናሉ ተቀብሎታል፡፡
ትሪቡናሉ ጉዳዩን ከስር ለመረዳት በአመልካች 
ስም የምዝገባ ጥያቄ ቀርቦበት ውድቅ ተደርጓል 
የተባለውን መዝገብ(ፋይል) ከንግድ ምልክት 
ምዝገባና ጥበቃ የስራ ክፍል በማስመጣት 
የተመለከተ ሲሆን በዚህም በማመልከቻ ቁጥር 
FTM/10562/2019 ቀጥሎ የተመለከተው 
የንግድ ምልክት DORA THE EXPLORER 
በዓለም አቀፍ ምድብ 9፣ 16፣ 18፣ 25፣ 28፣ 
30 እና 41 እንዲመዘገብ በአመልካች የተጠየቀ 
መሆኑን፤የስራ ክፍሉ የምርመራ ቡድንም June 

27/2019 ለአመልካች በፃፈው ደብዳቤ በማመልከቻ 
ቁጥር FTM/9807/2018 ቀደም ሲል በጽ/ቤቱ 
ውስጥ ከተመዘገበ ንግድ ምልክት ጋር ተመሳሳይ 
በመሆኑ አመልካች የንግድ ምልክት ማሻሻያ 
እንዲያቀርብ ያዘዘ መሆኑን፤ይህን ተከትሎም 
አመልካች ለተጠየቀው ማሻሻያ ህዳር 30/2012 
ዓ.ም መልስ የሰጠ መሆኑን በመጨረሻም የስራ 
ክፍሉ በቀን የካቲት 20 2012 ዓ.ም በሰጠው 
ውሳኔ በማመልከቻ ቁጥር FTM/9807/2018 
ቀድሞ በጽ/ቤቱ በምድብ 30 ከተመዘገበ DORA 
ከሚል ንግድ ምልክት ጋር ይመሳሰላል ሲል 
የአመልካችን የምዝገባ ጥያቄ ውድቅ ያደረገው 
መሆኑን ከመዝገቡ መረዳት ተችሏል፡
፡ በማመልከቻ ቁጥር FTM/10562/2019 
የምዝገባ ጥያቄ ያቀረበበት የንግድ ምልክት 
ምዝገባ የተጠየቀው የቃል ብቻ DORA THE 
EXPLORER በሚል እንደሆነ ከመዝገቡ 
ለመመልከት ተችሏል፡፡ ነገር ግን አመልካች ለፅ/
ቤቱ ባቀረበው አቤቱታ ላይ ምዝገባ ከተጠየቀውና 
የስራ ክፍሉም ውሳኔ ከሰጠበት ምልክት ውጪ
        በማካተት የጠየቀው አቤቱታ አግባብነት 
የሌለው ነው፡፡በአዋጅ ቁጥር 501/2006 በአንቀጽ 
7(1) ሥር እንደተደነገገውም አንድ አይነት  
ወይም ተመሳሳይ እቃዎች ወይም አገልግሎቶች 
ጋር የተያያዘ የሌላ ሰው ቀዳሚ ምልክት ጋር 
አንድ አይነት የሆነ ወይም መሳከርን ሊያስከትል 
የሚችል ተመሳሳይነት ያለው የንግድ ምልክት 
እንደማይመዘገብ ይደነግጋል፡፡ ቀዳሚው የንግድ 
ምልክት DORA አመልካች ምዝገባ ከጠየቀበት 
የንግድ ምልክት DORA THE EXPLORER 
ጋር ሲነፃፀር የመጀመሪያ ወይም መነሻ ቃላቱ 
ተመሳሳይ መሆኑ እንዲሁም ሁለቱም የንግድ 
ምልክቶች የቃል ብቻ መሆናቸው በንግድ 
ምልክቶቹ መካከል የጎላ ልዩነት እንዳይኖር 
አድርጎታል፡፡ ይህም መሳከርን ሊያስከትል 
በሚችል ደረጃ ተመሳሳይ ያደርጋቸዋል፡፡ 
በመሆኑም የምዝገባ ጥያቄ የቀረበበት DORA 
THE EXPLORER የንግድ ምልክት ቀድሞ 
ከተመዘገበው DORA የንግድ ምልክት ጋር 
ተመሳሳይ እንደሆነ ትሪቡናሉ በጋራ መግባባት 
ላይ ደርሷል፡፡  



የአእምሯዊ ንብረት ትሪቡናል
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አመልካች በማጠቃለያ አቤቱታው ላይ ትሪቡናሉ 
በምድብ 30 የቀረበውን አቤቱታ ሳይቀበል ቢቀር 
የይግባኝ ባይ የንግድ ምልክት በተቀሩት ስድስት 
(9፣ 16፣ 18፣ 25፣ 28፣ 30 እና 41) ምድቦች 
ምንም አይነት የማሻሻያ ጥያቄ ስላልቀረበባቸው 
ምድብ 30 ላይ ያለውን በማስቀረት ከላይ 
በተጠቀሱት ምድቦች ምዝገባው እንዲቀጥል 
እንዲወስንልን በማለት ጥያቄ ያቀረቡ ቢሆንም 
የስራ ክፍሉ መርምሮ ውሳኔ የሰጠው በምድብ 
30 ላይ ብቻ በመሆኑ እና የአመልካች የይግባኝ 
አቤቱታ በዚሁ የስራ ክፍል ውሳኔ ላይ ቅር 
በመሰኘት የቀረበ በመሆኑ ትሪቡናሉ ጉዳዩን 
አልተመለከተውም፡፡ከክፍሉ ውሳኔ መረዳት 
የሚቻለውም ንግድ ምልክቱ በምድበ 30 
መመዝገብ እንደማይችል እንጂ በተቀሩት ዐለም 
አቀፍ ምድቦች የምዝገባ ጥያቄው ስለመከልከሉ 
የተገለፀ ነገር የለም፡፡በመሆኑም በዚህ ረገድ 
አመልካች ያቀረበው የመከራከሪያ ነጥብ 
ተቀባይነት አላገኘም፡፡ 
ውሳኔ
ተቋሙ ትሪቡናሉ ካቀረበው የውሳኔ ሀሳብ፣ከሕግና 
መመሪያ ጋር በማገናዘብ የሚከተለውን ውሳኔ 
ሰጥቷል፡፡ አመልካች በማመልከቻ ቁጥር 
FTM/10562/2019 እንዲመዘገብ ያቀረበው 
DORA THE EXPLORER የተባለ የንግድ 
ምልክት ቀደም ሲል በማመልከቻ ቁጥር 
FTM/9807/2018 በጽ/ቤቱ DORA በሚል 
ከተመዘገበ ንግድ ምልክት ጋር ይመሳሰላል ሲል 
የንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ ዳይሬክቶሬት 
የአመልካችን የምዝገባ ጥያቄ ውድቅ ማድረጉ 
የሚነቀፍ አይደለም፡፡ በመሆኑም ከምድብ 30 
በስተቀር በሌሎች ምድቦች የቀረበው የምዝገባ 
ማመልከቻ ጥያቄ በንግድ ምልክት ክፍል ተገቢው 
ህጋዊ ምላሽ ሊሰጥበት ይገባል፡፡ 
የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር ስም እና የማይነበብ 
ፊርማ
ኤርምያስ የማነብርሃን ኃይለማርያም (ፒ.ኤች.ዲ)              
የማይነበብ ፊርማ _________________                                                        
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የንግድ ምልክት ማመልከቻውን  በኖቬምበር 
12/2020 እ.ኤ.አ ውድቅ በማድረግ የሰጠውን 
ውሳኔ ተከትሎ የቀረበ አቤቱታ ነው ፡፡ 
አመልካች የስራ ክፍሉ የመጨረሻ ውሳኔውን 
ካሳለፈ በኋላ የንግድ ምልክት ምርመራ 
ቡድን በጠየቀው መሰረት GARDEN INN 
የሚለውን ሀረግ የብቸኝነት መብት ያለመጠየቅ 
መግለጫ (ዲስክሌመር) በመሙላት የምዝገባ 
ሂደቱ እንዲቀጥልለት በድጋሚ የማሻሻያ 
ማመልከቻውን ቢያቀርብም አንድ ግዜ ውድቅ 
የተደረገን የንግድ ምልክት የምርመራ ቡድኑ 
ተመልሶ የሚያይበት አግባብ ባለመኖሩ የማሻሻያ 
ጥቄው ተቀባይነት ባለማግኘቱ ትሪቡናሉ የንግድ 
ምልክት የምርመራ ቡድኑ በጻፈው የማሻሻያ 
ደብዳቤ የተስማማን መሆኑን ተረድቶ GAR-
DEN INN ለሚለው ቃል የብቸኝነት መብት 
ያለመጠየቅ መግለጫን (ዲስክሌመር) በመሙላት 
የምዝገባ ሂደቱ እንዲቀጥልን በማለት አመልካች 
በፅሁፍ ባቀረበው አቤቱታ እና በወኪሉ በኩል 
በተሰጠ የቃል ማብራሪያ ወቅት ገልጿል፡፡
በመሆኑም ትሪቡናሉ በማመልከቻ ቁጥር 
FTM/11147/2019 የቀረበው የማስተካከያ እና 
የእድሳት ማመልከቻ ላይ አመልካች ያቀረበውን 
የማሻሻያ ጥያቄን አስመልክቶ በስራ ክፍሉ 
የተሰጠው ውሳኔ አግባብ ነው ወይስ አይደለም? 
የሚለውን በጭብጥነት በመያዝ ጉዳዩን አግባብነት 
ካላቸው ህጎች አንጻር መርምሮታል፡፡
በንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ ደንብ ቁጥር 
273/2005 አንቀፅ 18(2) እና አንቀፅ 19 (1) 
መሰረት የንግድ ምልክት ምዝገባ ማመልከቻ 
ሲቀርብ የስረ-ነገር ምርመራ በሚደረግበት 
ወቅት ማመልከቻው በአዋጁ አንቀፅ 6 እና 
7 የተዘረዘሩትን መስፈርቶች የማያሟላ ሆኖ 
ከተገኘ ይህንኑ ከነምክንያቱ ለአመልካቹ 
ማሳወቅ እንደሚገባና አመልካቹም የማሻሻያው 
ደብዳቤ(ትዕዛዝ) ከደረሰው ዕለት ጀምሮ ባሉት 
90 ቀናት ውስጥ ምላሹን ለፅ/ቤቱ ማቅረብና 
አመልካችም የሚሰጠውን ምላሽ እንደገና 
በመመርመር ውሳኔ መስጠት እንደሚገባ 
ይገልጻል፡፡
 

         የመዝገብ ቁጥር ኢ.አ.ን.ትሪ.00244/2013
ቀን፡ 06/07/2013 ዓ.ም

HLT International IP LLC የተባለ ድርጅት 
እንዲመዘገብለት የጠየቀው ንግድ ምልክት 
ውድቅ በመደረጉ ምክንያት ያቀረበውን አቤቱታ 
አስመልክቶ በኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ጽ/
ቤት ትሪቡናል የተሰጠ የውሣኔ ሃሣብ፣
የማይነበብ የትሪቡናሉ አባላት ስም ዝርዝር 
1. ……………………    
2. …………………… 
3. …………………… 
4. …………………… 
5. …………………… 
6. ……………………

አመልካች ፡- HLT International IP LLC  
የአመልካች አቤቱታ ባጭሩ 
አመልካች HLT International IP LLC 
በ31/10/2019 እ.ኤ.አ ባቀረበው ማመልከቻ 
HILTON GARDEN INN (Design) የሚል 
የቃል እና የምስል የንግድ ምልክት በማመልከቻ 
ቁጥር FTM/11147/2019 በአለም አቀፍ 
ምድብ 43 ለሚካተቱ አገልግሎቶች መለያነት 
ለመጠቀም የንግድ ምልክት ማስተካከያ 
እና እድሳት ማመልከቻ ለንግድ ምልክትና 
ኢንዱስትሪያዊ ንድፍ ጥበቃ እና ልማት 
ዳይሬክቶሬት የምዝገባ ጥያቄ አቅርቦ የነበረ 
መሆኑንና በስረ-ነገር ምርመራ ወቅት ለምዝገባ 
ከቀረበው የንግድ ምልክት ውስጥ GARDEN 
INN የሚለው ቃል ምዝገባ ለተጠየቀበት አለም 
አቀፍ ምድብ የተለመደ እና የጋራ መግባቢያ 
ቃል በመሆኑ የብቸኝነት መብት ያለመጠየቅ 
መግለጫ (ዲሰክሌመር) እንዲሞላ የማሻሻያ 
ደብዳቤ መፃፉን ፤ ለዚህም ባቀረበው ምላሽ 
ከንግድ ምልክቱ አካል ውስጥ INN ለሚለው 
ቃል የብቸኝነት መብት ያለመጠየቅ መግለጫ 
ለመሙላት ፍቃደኛ መሆኑን ጠቅሶ GARDEN 
የሚለው ቃል ግን ለምድብ 43 ገላጭ እንዳልሆነ 
በመግለፅ ቢከራከርም የስራ ክፍሉ የቀረቡት 
መከራከሪያዎች ተቀባይነት እንዳላገኙ በመጥቀስ 
የንግድ ምልክት ማመልከቻውን  በኖቬምበር 
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አመልካች የሚያቀርበው ምላሽ ላይ ለምዝገባው 
እንቅፋት የሆኑ ምክንያቶችን ለማስወገድ 
አለመቻሉን ወይም ሊሟሉ የሚገቡ መስፈርቶችን 
ካላሟላ የንግድ ምልክት ምዝገባ ማመልከቻው 
ውድቅ እንደሚሆንና አመልካችም ይህ ውሳኔ 
በደረሰው በ 60 ቀናት ውስጥ ስልጣን ላለው 
አካል ይግባኙን ሊያቀርብ ይችላል ፡፡ ሆኖም 
አመልካች ማመልከቻው ውድቅ ከተደረገ በኋላ 
የይግባኝ ጊዜው ከማለፉ በፊት ሳይሟሉ የቀሩ 
መስፈርቶችን ለሟሟላት ወይም ለምዝገባው 
እንቅፋት የሆኑ ምክንያቶችን ለማስወገድ 
የሚያስችል እርምጃዎችን መውሰድ ወይም 
እነዚህኑ እርምጃዎችን ለመውሰድ ማመልከቻውን 
ማሻሻል እንደሚችል በዚሁ ደንብ አንቀፅ 21 እና 
አንቀፅ 22 በግልፅ ያስቀምጣል፡፡
የስራ ክፍሉ በኖቬምበር 12/2020 እ.ኤ.አ (በህዳር 
03/2013ዓ.ም) የቀረበውን የምዝገባ ጥያቄ የስራ 
ክፍሉ ባለመቀበሉ ውድቅ ማድረጉ ከተገለፀበት 
ቀን ጀምሮ ለትሪቡናሉ የይግባኝ ጥያቄው 
እስካቀረበበት ማለትም ታህሳስ 04/2013 
ዓ.ም ባለው የጊዜ ገደብ ውስጥ  አመልካች 
በቀረበው የማሻሻያ ጥያቄ የተስማማ በመሆኑ 
GARDEN INN ለሚለውን ቃል የብቸኝነት 
መብት ያለመጠየቅ መግለጫን (ዲስክሌመር) 
በመሙላት የምዝገባ ሂደቱ እንዲቀጥል 
ለስራ ክፍሉ ጥያቄ ማቅረቡን ገልጿል፤ሆኖም 
አመልካች ለማሻሻል ጥያቄ ማቅረቡን እና የስራ 
ክፍሉ ይህንን ጥያቄ ማስተናገድ እንደማይችል 
የተገለፀለት መሆኑን በፅሁፍ አቤቱታው ላይ 
እንዲሁም በቃል ማብራሪያ ወቅት ቢገልፅም 
ይህንን የሚያሳይ ማስረጃ በአቤቱታው ላይም 
ሆነ በማመልከቻ ቁጥር FTM/11147/2019 
በተከፈተው የአመልካች መዝገብ ላይ የተያያዘ 
ማስረጃ አለመኖሩን መዝገቡን በመመርመር 
ለማወቅ ተችሏል፤ በደንቡ አንቀፅ 3 በግልፅ 
እንደሚያስቀምጠው ከጽ/ቤቱ ጋር የሚደረግ 
ማንኛውም ግንኙነት በፅሁፍ መሆን እንዳለበት 
እና በቃል የሚደረጉ ማንኛውም መግባባቶች 
አስገዳጅ እንደማይሆኑ ይገልፃል፡፡ በዚህም 
መሰረት አመልካች በስራ ክፍሉ የታለፈባቸው 
መብት አለመኖሩን ለመረዳት ይቻላል፡፡  

ነገር ግን አመልካች በማሻሻያ ጥያቁው ላይ 
የተገለፀውን እና የምርመራ ክፍሉ ያስቀመጠውን 
ቅድመ ሁኔታ ለሟሟላት መስማማቱን 
በአቤቱታው ላይ በገለፀው መሰረት GAR-
DEN INN ለሚለውን ቃል የብቸኝነት መብት 
ያለመጠየቅ መግለጫን (ዲስክሌመር) በመሙላት 
የንግድ ምልክት ማስተካከያ እና እድሳት 
ማመልከቻው ሂደት ሊቀጥል እንደሚችል 
ትሪቡናሉ መግባባት ላይ ደርሷል፡፡
ውሳኔ
ተቋሙ ትሪቡናሉ ካቀረበው የውሳኔ ሀሳብ፣ከሕግና 
መመሪያ ጋር በማገናዘብ የሚከተለውን ውሳኔ 
ሰጥቷል፡፡ አመልካች የንግድ ምልክቱ አካል 
የሆነውን እና GARDEN INN የሚለው ቃል 
ምዝገባ ለተጠየቀበት አለምአቀፍ ምድብ የጋራ 
መግባቢያ በመሆኑ የብቸኝነት መብት ያለመጠየቅ 
መግለጫ (ዲስክሌመር) ለመሙላት ፈቃደኛ 
በሆነው መሰረት ይህንኑ በመተግበር የምዝገባ 
ሂደቱ ሊቀጥል ይገባል ሲል ውሳኔ ሰጥቷል፡፡ 
የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር ስም እና የማይነበብ 
ፊርማ
ኤርምያስ የማነብርሃን ኃይለማርያም (ፒ.ኤች.ዲ)              
የማይነበብ ፊርማ _________________                                                        
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ሚና ንግድ ማኑፋክቸሪንግ  ኃ/የተ/የግ/ማ  
የተባለ ድርጅት እንዲመዘገብለት የጠየቀው ንግድ 
ምልክት ውድቅ በመደረጉ ምክንያት ያቀረበውን 
አቤቱታ አስመልክቶ በኢትዮጵያ አዕምሯዊ 
ንብረት ትሪቡናል የተሰጠ የውሣኔ ሃሣብ፣
የማይነበብ የትሪቡናሉ አባላት ስም ዝርዝር 
1. ……………………    
2. …………………… 
3. …………………… 
4. …………………… 
5. …………………… 
6. ……………………

አመልካች ፡- ሚና ንግድ ማኑፋክቸሪንግ  ኃ/
የተ/የግ/ማ  
        ወኪል ፡- አቶ ወንድወሰን ሂርጶ

የቀረበው አቤቱታ በአጭሩ፡-
አመልካች ለኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ጽ/
ቤት ባስገባው ማመልከቻ መሠረት በማመልከቻ 
ቁጥር LTM/9391/2012 ‘Supra’ በሚል 
የንግድ ምልክቱን በምድብ 9፣  እንዲመዘገብለት 
አመልክቶ የነበረ መሆኑን፣ ሆኖም የንግድ 
ምልክት ምዝገባና ጥበቃ ዳይሬክቶሬት የምርመራ 
ቡድን የስረ ነገር ምርመራ አከናውኖ በሰጠው 
ውሳኔ ቅር መሰኘቱንና በሚከተሉት ዋና ዋና 
ምክንያቶች ንግድ ምልክቱ ገላጭ አለመሆኑን 
በማብራራት የስራ ክፍሉ የሰጠው ውሳኔ 
ተሽሮ  አመልካች ያቀረበው የንግድ ምልክት 
እንዲመዘገብ ጠይቋል፡፡
  
 ለምዝገባ የቀረበው የንግድ ምልክት 
በማመልከቻው ውስጥ የተጠቀሱትን ምርቶች 
በቀጥታ የሚገልፅ ባለመሆኑ ውድቅ መደረጉ 
አግባብ አይደለም፡፡ምክንያቱም ‘Supra’  
የሚለው የንግድ ምልክት የምርቶቹን ጥራት 
ይገልፃል የሚለው ድምዳሜ ላይ ከመደረሱ 
እና ለምዝገባ ብቁ አይደለም ከመባሉ በፊት 

ይህ የንግድ ምልክት ገላጭ የሚሆነው በራሱ 
በቃሉ ቀጥታ ትርጉም፣የመጀመሪያ እይታ 
ወይም የተጠቃሚዎችን (የሸማቾችን) ምርምር 
ሃሳብና የጠለቀ አስተሳሰብ በመጠየቅ መካከል 
ያለውን ክፍተት ከግምት በማስገባት በአግባቡ 
መመርመር ይገባል፡፡በኛ እምነት ከፍ ብለው 
በተጠቀሱት ነጥቦች መመዘኛነት ሲመረመር 
ለምዝገባ የጠየቅነው ንግድ ምልክት ገላጭ ነው 
ማለት አይቻልም፡፡ 

 በአሁኑ ሰአት  የኤሌክትሮኒክስ ሸማች  
የሚገዛው  ስሙን በማየት ብቻ ሳይሆን  ያለውን 
ተቀባይነት  ጥራት  እና ያለውን የገበያ ድርሻ  
መሰረት አድርጎ  ነው፡፡ 

 የንግድ ምልክቱ የተፈጠረ ቃል (invent-
ed word) እንደመሆኑ በምዝገባ ማመልከቻ 
ውስጥ የተካተቱትን ምርቶች ጥራት ይገልፃል 
ማለት አይቻልም፡፡ ‘Supra’  የሚለው የንግድ 
ምልክቱ የምርቱን ጥራት ይገልፃል ወይም 
አይገልፅም የሚለውን ለመወሰን ትርጉሙን 
መመልከት አስፈላጊ ነው፡፡ምክንያቱም ንግድ 
ምልክቱ ገላጭ እንዲሆን ቃሉ በመዝገበ-ቃላት 
ውስጥ ፍቺ ሊገኝለት ይገባል፡፡በመሆኑም ‘Su-
pra’ የሚለውን ምልክት በተመለከተ የመዝገበ-
ቃላት ፍለጋ ያደረግን ቢሆንም የዚህን ቃል 
ትርጉም ማግኘት አልቻልንም፡፡በመሆኑም ቃሉ 
ትርጉም የሌለው በመሆኑ የተባሉትን ምርቶች 
ይገልፃል ለማለት አይቻልም በማለት  ከላይ 
በተጠቀሱት ምክንያቶች መሰረት በማድረግ  
የንግድ ምልክት የምዝገባ ሂደት እንዲቀጥል 
እንዲፈቀድልን በማለት አቤቱታውን አቅርቧል፡፡
ትሪቡናሉ አመልካች ያቀረባቸውን መከራከሪያ 
ነጥቦች እና ማስረጃዎች እንዲሁም ከጉዳዩ 
ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ፋይል በመመርመር 
የንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ ዳይሬክቶሬት 
በአመልካች ጥያቄ ላይ የሰጠው ውሳኔ አግባብ 
ነው ወይስ አይደለም? የሚለውን ጭብጥ 
በመመስረት መዝገቡን በሚከተለው መልኩ 
መርምሮታል፤
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ትሪቡናሉ ጉዳዩን ከስር ለመረዳት በአመልካች 
ስም የምዝገባ ጥያቄ ቀርቦበት ውድቅ ተደርጓል 
የተባለውን መዝገብ(ፋይል) ከንግድ ምልክት 
ምዝገባና ጥበቃ የስራ ክፍል በማስመጣት 
የተመለከተ ሲሆን በዚህም በማመልከቻ ቁጥር 
LTM/9391/2012 ቀጥሎ የተመለከተው 
የንግድ ምልክት ‘Supra’ በዓለም አቀፍ 
ምድብ 9፣ እንዲመዘገብ በአመልካች የተጠየቀ 
መሆኑን፤የስራ ክፍሉ የምርመራ ቡድንም 
ነሀሴ 06/2012 ለአመልካች በፃፈው ደብዳቤ 
አመልካች የንግድ ምልክት ማሻሻያ እንዲያቀርብ 
ያዘዘ መሆኑን፤ይህን ተከትሎም አመልካች 
ለተጠየቀው ማሻሻያ ጳጉሜ 04/2012 ዓ.ም 
መልስ የሰጠ መሆኑን በመጨረሻም የስራ ክፍሉ 
መስከረም 29 2013 ዓ.ም በሰጠው ውሳኔ 
‘Supra’  ንግድ ምልክት ገላጭ ነው  ሲል 
የአመልካችን የምዝገባ ጥያቄ ውድቅ ያደረገው 
መሆኑን ከመዝገቡ መረዳት ተችሏል፡፡

በማመልከቻ ቁጥር LTM/9391/2012 አመልካች 
ለማስመዝገብ ያቀረበው የንግድ ምልክት በአለም 
አቀፍ ምድብ 9 ለኤሌክትሪክ መሳሪዎች ምርቶች 
ተብሎ የቀረበ ሲሆን የስራ ሂደቱ የንግድ 
ምልክቱን ለምዝገባ ለተጠየቀበት ምርት ጥራቱን 
የሚገልፅ በመሆኑ ሊመዘገብ አይችልም በማለት 
ውሳኔ ሰጥቷል፡፡
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፤
ሆኖም አንድ የንግድ ምልክት ምዝገባ 
ለተጠየቀበት አላማ ገላጭ ነው ለማለት የንግድ 
ምልክቱ የምርቶቹን ወይም የአገልግሎቶቹን 
ባህሪ፣ ጣዕም፣ ተግባራት፣ ይዘት ወይም 
የመሳሰሉት የጥራት መገለጫዎችን አንድ ሸማች 
የንግድ ምልክቱን በመጀመሪያ እይታ (first im-
pression) ብቻ አይቶ እንዲገምት የሚያደርገው 
ሲሆን እና በተመሳሳይ ከሚቀርቡ ምርቶች 
ወይም አገልግሎቶች በተለየ ሁኔታ የተሻለ 

መሆኑን ሸማቹን ሊያሳስት የሚችል የንግድ 
ምልክት ሲሆን ነው፡፡ 
አመልካች የንግድ ምልክቱ የተፈጠረ ቃል (in-
vented word) እና የመዝገበ-ቃላት ፍለጋ አድርጌ 
የዚህን ቃል ትርጉም ማግኘት አልቻልኩም ብሎ 
የተከራከረ ሲሆን ዌብስተር ዲክሽነሪን ተመልክቶ 
ትሪቡናሉ ባደረገው ማጣራት ‘Supra’ የሚለው 
ቃል ስረ መሠረት ከላቲን የተገኘ ስለመሆኑ 
እና “above” ፣ ‘’legal citation signal used 
when a writer desires to refer a reader 
to an earlier-cited authority’’የሚል ትርጉም 
የተሰጠው ሲሆን በአድቫንስድ ኦክስፎርድ 
መዝገበ ቃላት ውስጥ ደግሞ ‘above, be-
yond, before in time’ የሚል ትርጉም ያለው 
መሆኑን ተመልክተናል፡፡ ከዚህ የምንረዳው ‘Su-
pra’ የሚለው ቃል ከአንድ ፍቺ በላይ ያለው 
መሆኑን እንዲሁም እንደየዐውዱ (እንደየአገባቡ) 
የተለያየ ትርጉም ሊኖረው እንደሚችል መረዳት 
ይቻላል፡፡ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ ከላይ በሁለቱ 
መዝገበ ቃላት ለቃሉ የተሠጠውን መዝገበ 
ቃላዊ ፍቺ በመመልከት ‘Supra’ የሚለው ቃል 
“ቀድሞ የተጠቀሰ” የሚል ግርድፍ ትርጉም 
እንዳለው እንገነዘባለን፡፡ከዚህ በመነሳት ‘Supra’ 
የሚለውን ቃል ትርጉም እንደ አንድ ሸማች 
ሆነን ስንመለከተው ቃሉ በራሱ ለኤሌክትሪክ 
መሳሪዎች ሙሉ በሙሉ ገላጭ ነው ብሎ 
መደምደም አይቻልም፡፡ 
ስለሆነም ከላይ በተሰጠው ማብራሪያ መሰረት 
‘Supra’ የሚለው ቃል ለኤሌክትሪክ መሳሪያዎች 
በተለየ ሁኔታ ገላጭ ሊሆን የሚችልበት እድል 
የለም ሲል ትሪቡናሉ መግባባት ላይ ደርሷል፡
፡በመሆኑም ከላይ በቀረበው ምክንያት የንግድ 
ምልክቱ ቃል የምርቱን ጥራት በቀጥታ 
(በመጀመሪያ ዕይታ) ብቻ ገላጭ ባለመሆኑ 
የምዝገባ ጥያቄውን ውድቅ ማድረጉ አግባብ 
አይደለም፡፡
ውሳኔ
ተቋሙ ትሪቡናሉ ካቀረበው የውሳኔ ሀሳብ፣ከሕግና 
መመሪያ ጋር በማገናዘብ የሚከተለውን ውሳኔ 
ሰጥቷል፡፡ 
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አመልካች በማመልከቻ ቁጥር LTM/9391/2012 
‘Supra’ የሚለው የንግድ ምልክት ለሚወክላቸው 
ምርቶች ገላጭ ነው በሚል ምዝገባው ውድቅ 
መደረጉ አግባብ ባለመሆኑ የንግድ ምልክት 
ምዝገባ ሂደቱ እንዲቀጥል ተወስኗል፡፡

የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር ስም እና የማይነበብ 
ፊርማ
ኤርምያስ የማነብርሃን ኃይለማርያም (ፒ.ኤች.ዲ)              
የማይነበብ ፊርማ _________________
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የመዝገብ ቁጥር ኢ.አ.ን.ትሪቡናል. 00225/2012
ቀን፡- 2/2/2013 ዓ.ም 

አቶ ፈቲ ከድር ረዲ ለቀረበ አቤቱታ በኢትዮጵያ 
አዕምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት በአዕምሯዊ ንብረት 
ትሪቡናል የቀረበ የውሣኔ ሃሣብ፣
የማይነበብ የትሪቡናል አባላት ስም ዝርዝር 
        
1. ………………..        
2. ………………..         
3. ………………..         
4. ………………..         
5. ………………..         

አመልካች ፡- አቶ ፈቲ ከድር ረዲ

አቤቱታው በአጭሩ
አመልካች በማመልከቻ ቁጥር LTM/8596/12 
በዐለም አቀፍ ምድብ 35 ለምዝገባ ያቀረበውን 
የንግድ ምልክት ምዝገባ  ማመልከቻ የንግድ 
ምልክት ምዝገባ እና ጥበቃ ዳይሬክቶሬት 
ተቀብሎ የስረ ነገር ምርመራ በሚያደርግበት 
ወቅት የንግድ ምልክቱ በአንድ ዓይነት አለም 
አቀፍ ምድብ በማመልከቻ ቁጥር LTM/3450/08/ 
AM Sozo Consulting Plc ፣በተባለ ድርጅት 
አስቀድሞ ተመዝግቦ ከሚገኝ የንግድ ምልክት 
ጋር የሚያሳስት ሆኖ ስላገኘነው በንግድ ምልክት 
ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/1998 አንቀጽ 
7(1) መሰረት ለምዝገባ ብቁ አይደለም ሲል 
በሰጠው ውሳኔ ላይ ቅር በመሰኘት የቀረበ የይግባኝ 
አቤቱታ ነው፡፡የስራ ክፍሉ ይግባኝ ባይ ያቀረበው 
የንግድ ምልክት አስቀድሞ በሌላ ድርጅት ቀርቦ 
ከተመዘገበው የንግድ ምልክት ጋር ያሳስታል 
ቢልም የይግባኝ ባይ የንግድ ምልክት ወደግራ 
የተጠመዘዘ እና የተቆጣ የድራጎን አንገት ምስል 
ሲሆን አስቀድሞ አስመዝግቧል የተባለው የንግድ 
ድርጅት ምስል ደግሞ የተቆጣና ወደቀኝ አንገቱን 
የቆለመመ የኮብራ እባብ ምስል ነው ሲል ይግባኝ 
ባይ የክፍሉን ውሳኔ በመቃወም ተከራክሯል፡፡
የአመልካች (ይግባኝ ባይ) ምስል ለምዝገባ 
ብቁ አይደለም ሲል ዳይሬክቶሬቱ በሰጠው 
ውሳኔ ላይ ትሪቡናሉ የተጠቀሱትን ምስሎች 

የይግባኝ ባይን ንግድ ምልክቶች ማለት ነው) 
ተመልክቶ ከንግድ ምልክት ምዝገባ እና ጥበቃ 
አዋጅ ቁጥር 501/1998 አንቀጽ 6(1) (ሐ) አንፃር 
በይግባኝ ባይ የቀረበው የንግድ ምልክት የአንድን 
ሰው እቃዎች ወይም አገልግሎቶች ሊያሳስት 
የሚያስችል የንግድ ምልክት አይደለም ተብሎ 
በስራ ክፍሉ ለምዝገባ ብቁ አይደለም ተብሎ 
የተሰጠውን ውሳኔ ይግባኝ ባይ ተቃውሟል፡፡
በይግባኝ ባይ የቀረበው የንግድ ምልክት፣AM 
Sozo Consulting Plc ከተባለው ድርጅት 
ምስል ጋር በሚያሳክር ደረጃ ካለመመሳሰሉም 
በተጨማሪ AM Sozo Consulting Plc 
የተሰማራው በማመከር የስራ ዘርፍ ሲሆን፣ይግባኝ 
ባይ የተሰማራው ደግሞ በኤሌክትሪክ እቃዎች 
ማስመጣት ተግባር ላይ ነው፡፡ 
የኤሌክትሪክ እቃዎች ማስመጣት እና የምክር 
አግልግሎት አንድ አይነት ወይም ተመሳሳይ 
ንግድ ባለመሆኑ፣  ይመሳሰሉ ተብለው 
የቀረቡት የንግድ ምልክቶች ተመሳሳይ እቃዎች 
ወይም አገልግሎቶች ባለመሆናቸው አስቀድሞ 
ከተመዘገበው የንግድ ምልክት ጋር አንድ አይነት 
እና ሊያሳክር (ግራ ሊያጋባ) የሚችል  ባለመሆኑ 
በንግድ ምልክት ምዝገባ እና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 
501/1998 አንቀጽ 7(2) መሰረት ይግባኝ ባይ 
በሶስተኛ ወገን የቅድሚያ መብት ምክንያት 
ሊመዘገብ አይችልም ተብሎ በክፍሉ የተሰጠው 
ውሳኔ እንዲሻር ይግባኝ ባይ ጠይቋል፡፡
ትሪቡናሉ ጉዳዩን በጥልቀት ከመረመረ በኋላ፡
አመልካች በማመልከቻ ቁጥር LTM/8596/12 
በዐለም አቀፍ ምድብ 35 እንዲመዘገብላቸው 
የጠየቁት          የንግድ ምልክት ቀደም ሲል 
በጽ/ቤቱ              በማመልከቻ ቁጥር

LTM/3450/08 ከተመዘገበው                   
የንግድ ምልክት ጋር                      
ይመሳሰላል ወይስ አይመሳሰልም? እንዲሁም 
ንግድ ምልክቱ በንግድ ምልክት ምዝገባ እና 
ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/98 አንቀጽ 7(1) መሰረት 
ሊመዘገብ ይገባል ወይስ አይገባም? የሚለውን 
በጭብጥነት ይዞ መዝገቡን መርምሯል፡፡
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ትሪቡናሉ ከፍ ሲል የተጠቀሱትን መዝገቦች 
በመመልከት የሚከተሉትን ነጥቦች ይዟል፡
 አመልካች(ይግባኝ ባይ) በማመልከቻ 
ቁጥር LTM/8596/12 በዐለም አቀፍ ምድብ 35 
እንዲመዘገብላቸው የጠየቁት                   
የንግድ ምልክት በአለም 
አቀፍ ምድብ 35 የኤሌክትሪክ እቃዎች 
የማስመጣት አገልግሎት እንዲመዘገብለት 
አመልክቶ የንግድ ምልክቱ ቀደም ብሎ በፅ/ቤቱ  
ከተመዘገበ                ቀዳሚ የንግድ 
ምልክት                 ጋር የሚመሳሰል 

በመሆኑ በአዋጁ አንቀፅ 7(1) መሰረት ሊመዘገብ 
የማይችል ነው በማለት የስራ ክፍሉ የምዝገባ 
ማመልከቻውን ውድቅ ማድረጉን ፤
 ቀዳሚ የንግድ ምልክት አለ በማለት 
የአመልካችን ማመልከቻ ውድቅ ለማድረግ 
የስራ ክፍሉ መሰረት ያደረገው የንግድ ምልክት 
በማመልከቻ ቁጥር LTM/3450/08 የተመዘገበው 
ቀዳሚ የንግድ ምልክት በአለም አቀፍ ምድብ 35 
ለማማከር ስራ አገልግሎት ተመዝግቦ የሚገኝ 
መሆኑን መረዳት ችሏል፡፡
 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 

እንደማይችል ይደነግጋል፡፡ 

የእነዚህ አንቀፆችን ዋና አላማ ስንመለከት 
አንድ የንግድ ምልክት ሊሰጥ የሚገባውን 
የመለያነት ተግባር(distinctiveness) መወጣት 
የማይችሉ የንግድ ምልክቶች እንዲሁም 
መደበኛ የሆነው ሸማች ህብረተስብ የዕቃውን 
ወይም የአገልግሎቱን በተመለከተ ከማን 
እንደመነጩ (አገልግሎት የሚሰጠው 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 መመሳሰል 
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፡:
የአመልካች የንግድ ምልክት የሚከተለው
          ሲሆን በአንፃሩ  በቀዳሚነት በጽ/ቤቱ           
          የተመዘገበው ንግድ ምልክት ቀጥሎ
          የተመለከተው                
ነው፡፡ ምልክቶቹን በማየት 
ብቻ በግልፅ መረዳት 
እንደሚቻለው የሁለቱን እንስሳት ምስል  ሲታይ 
ሁለቱ ምስሎች የተለያዩ ናቸው፡፡ ነገር ግን 
ጥልቅ አስተውሎት በሌለበት የመጀመሪያ 
እይታ ምንም እንኳ የንግድ ምልክቶቹ በይዘት 
ልዩነቶች ቢኖራቸውም በተወሰነ ደረጃ መመሳሰል 



የአእምሯዊ ንብረት ትሪቡናል

ውሳኔ የተሰጠባቸው መዝገቦች መጋቢት 2014 ዓ.ም

26

እንዳላቸው መረዳት አያዳግትም፡፡ይህ ባለበት 
ሁኔታ የንግድ ምልክቶቹ  በንዑስ ምድብ (sub-
class)  የሚሰጡት አገልግሎት የተለያዩ በመሆኑ  
በአለም አቀፍ ምድብ 35   የኤሌክትሪክ እቃዎች 
የማስመጣት አገልግሎት  እና አለም አቀፍ ምድብ 
35  ለማማከር ስራ አገልግሎት በነዚህ አገልግሎቶች 
ተጠቃሚው ማህበረሰብ ማለትም የኤሌትሪክ 
እቃ የፈለገ ተጠቃሚ ማማከር አገልግለት ጋር 
የሚሄድበት እድል ባለመኖሩ ወይም ምናልባት 
ይህ ከተፈጠረም የመፈጠሩ እድል እጅግ አነስተኛ 
መሆኑን ግምት ውስጥ አስገብተን ስንመለከት 
የንግድ ምልክቶቹ ሁለቱም ተመዝግበው በገበያ ላይ 
ቢውሉ ሕብረተሰቡን የሚያሳስቱ አለመሆናቸውን 
ትሪቡናሉ መግባባት ላይ ደርሷል፡፡ 
ትሪቢዩናሉ የአመልካች ንግድ ምልክት እና 
ለአመልካች ምዝገባ ክልከላ ምክንያት የሆነውን 
ቀዳሚ ንግድ ምልክት የሚያመሳስላቸው ነገር 
በውስን ደረጃ መመሳሰላቸውና በተመሳሳይ አለም 
አቀፍ ምድብ 35 ስር መካተታቸው እንደሆነ 
ተረድቷል፡፡
ስለሆነም 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 ትሪቡናሉ ካቀረበው የውሳኔ ሀሳብ፣ ከሕግና 
መመሪያ ጋር በማገናዘብ የሚከተለውን ውሳኔ 
ሰጥቷል፡፡ አመልካች እንዲመዘገብላቸው የጠየቁት 
የንግድ ምልክት ቀድሞ በጽ/ቤቱ በማመልከቻ ቁጥር 
LTM/3450/08 ከተመዘገበው የንግድ ምልክት 
ጋር በተወሰነ ደረጃ ተመሳሳይነት ያለውና በአለም 
አቀፍ ምድብ 35 ስር በተመሳሳይ ምድብ የሚገኝ 
ቢሆንም ሁለቱም የንግድ ምልክቶች የንግድ 
ምልክቱን የሚጠቀሙበት ንኡስ አገልግሎት ዘርፍ 
የተለያዩ በመሆናቸው የአመልካች የንግድ ምልክቱ 
የምዝገባው ሂደት እንዲቀጥል ተወስኗል፡፡
የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር ስምና የማይነበብ ፊርማ                     

ኤርምያስ የማነብርሃን ኃይለማርያም(ፒ.ኤች.ዲ.)                
የማይነበብ ፊርማ  _________________
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የሚሉትን ቃላት ለያይታችሁ በመግለጽ በንግድ 
ምልክትነት ሊመዘገብ እንደማይችል ገልጿል። 
ይሁን እንጂ (Ethiobetoch.com) ወይም 
(ኢትዮ ቤቶች ዶት ኮም) የሚለው ቃል በአንድ 
ላይ ተያይዞ የሚገለጽ እንጂ በተናጠል የሚገለጽ 
አይደለም።
2.  በድረ-ገጽ (website) ከሶስት 
አመት በላይ በባለቤትነት የቤት ኪራይና 
ሽያጭ ማስታወቂያ እየሰራንበት በመሆኑና 
በተጨማሪም የGmail እና twitter አካውንት 
በethiobetoch መለያ ስም የተመዘገበ በመሆኑ 
በአለም አቀፍና በኢትዮጵያ ውስጥ በብቸኝነት 
አገልግሎት የምንሰጥ በመሆኑ የአገልግሎት ጊዜ 
ቆይታ ታሳቢ በማድረግ ለምዝገባ ያቀረብኩትን 
ንግድ ምልክት ልታጸድቁልን ይገባል በማለት 
አመልካች መከራከሪያውን አቅርቧል፡፡
ትሪቡናሉም አመልካች ከላይ በጽሑፍ እና 
በቃል ያቀረበውን መከራከሪያ ነጥቦች መሰረት 
በማድረግ የንግድ ምልክት ምዝገባ ጥቄውን 
አስመልክቶ በስራ ክፍሉ የተሰጠው ውሳኔ 
አግባብ ነው ወይስ አይደለም? የሚለውን ጭብጥ 
በመመስረት ጉዳዩን አግባብነት ካላቸው ህግጋት 
አንፃር መርምሯል።
በማመልከቻ ቁጥር LTM/8722/12 ለንግድ 
ምልክትና ኢንዱስትሪያዊ ንድፍ ጥበቃ እና 
ልማት ዳይሬክቶሬት የምዝገባ ማመልከቻ 
አመልካች በማመልከቻ ቁጥር LTM/8722/12
              የሚል የቃልና የምስል ንግድ

 ምልክት በአለም አቀፍ ምድብ 35 እንዲመዘገብለት 
በቀን 06/06/12ዓ.ም ጥያቄ ማቅረቡንና በቀን 
30/07/12ዓ.ም በቁጥር ን/ም3368-219-12 
በተፃፈ ደብዳቤ የንግድ ምልክቱ Ethiopian እና 
betoch.com በንግድ ምልክትነት የማይመዘገብ 
በመሆኑ አስፈላጊውን ማሻሻያ እንዲያደርጉ 
በማለት የስራ ክፍሉ በደብዳቤ ለአመልካች 
እንዳሳወቃቸው ትሪቡናሉ ተረድቷል።
አመልካችም ንግድ ምልክቱ (Ethiobetoch.com) 
የሚለው ቃል በአንድ ላይ ተያይዞ የሚገለጽ 
እንጂ በተናጠል የማይገለጽ በመሆኑ ንግድ 
ምልክቱ ሊመዘገብ እንደሚገባ እንዲሁም በድረ-

  የመዝገብ ቁጥር ኢ.አ.ን.ትሪቡ.00231/2012
ቀን፡-1/10/2013 ዓ.ም

በአመልካች አቶ ኪዳነማሪያም መለሰ የቀረበውን  
አቤቱታ አስመልክቶ በኢትዮጵያ አእምሯዊ 
ንብረት ጽ/ቤት ትሪቡናል የተሰጠ የውሣኔ 
ሃሣብ፣
የይግባኝ ሰሚ አባላት ስም ዝርዝር 
1. ………………..        
2. ………………..         
3. ………………..         
4. ………………..         
5. ………………..  
6. ……………….
7. ……………….       

አመልካች ፡- ኪዳነማሪያም መለሰ

የቀረበው አቤቱታ በአጭሩ፡-
አመልካች በቀን 30/11/12 ዓ.ም ያቀረበው 
አቤቱታ መነሻ የሆነው  

የሚል የቃልና የምስል ንግድ ምልክት 
ለአለም አቀፍ ምድብ 35 በማመልከቻ ቁጥር 
LTM/8722/12 ለንግድ ምልክትና  ኢንዱስትሪያዊ 
ንድፍ ጥበቃ እና ልማት ዳይሬክቶሬት የምዝገባ 
ማመልከቻ በማቅረብ የስራ ክፍሉም የአመልካች 
ንግድ ምልክት አግባብነት ካለው አካል የተሰጠ 
ፈቃድ ሳይኖር ሉአላዊነት ያላትን ሀገር ስም 
የሚያካትት በመሆኑ በቁጥር 501/98 አንቀጽ 
ቁጥር 6(1)(ቀ) መሰረት ተቀባይነት የለውም 
በማለት ውድቅ በማድረጉ ነው።
አመልካችም የንግድ ምልክት የምዝገባ ጥያቄው 
በጽ/ቤቱ ውድቅ መደረጉ አግባብ አይደለም 
በማለት በፅሁፍ ባቀረቡት አቤቱታ እንዲሁም 
በግልፅ ችሎት ቀርበው ባቀረቡት ማብራሪያ 
ላይ የሚከተሉትን መከራከሪያ ነጥቦች በዋናነት 
አንስቷል፡- 
1. የንግድ ምልክት ማመልከቻ ላይ 
ማስተካከያ እንዳደርግ የተጠየኩ ቢሆንም የስረ-
ነገር ምርመራ በሚከናወንበት ወቅት የንግድ 
ምልክቱ (Ethiopia) እና (Betoch.com) 



የአእምሯዊ ንብረት ትሪቡናል

ውሳኔ የተሰጠባቸው መዝገቦች መጋቢት 2014 ዓ.ም

28

ገጽ (website) ከሶስት አመት በላይ እየሰሩበት 
በመሆኑና የGmail እና twitter አካውንት 
በethiobetoch መለያ ስም (user name) 
የተመዘገበ በመሆኑ ሊመዘገብ ይገባል በማለት 
በቀን 07/08/2012ዓ.ም ለስራ ክፍሉ የጽሁፍ 
ማብራሪያ እንዳቀረበ ትሪቡናሉ ተረድቷል።
የስራ ክፍሉም የአመልካችን ማብራሪያ መሰረት 
በማድረግ በቀን 23/11/2012ዓ.ም ንግድ ምልክቱ 
አግባብነት ካለው አካል የተሰጠ ፈቃድ ሳይኖር 
ሉአላዊነት ያላትን ሀገር ስም የሚያካትት 
በመሆኑ በቁጥር 501/98 አንቀጽ ቁጥር 6(1) 
(ቀ) መሰረት ተቀባይነት የለውም በማለት ውድቅ 
ማድረጉን ትሪቡናሉ ከመዝገቡ መረዳት ችሏል።
አንድ ንግድ ምልክት ለምዝገባ ብቁ መሆንና 
አለመሆኑን ከንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ 
አዋጅ ቁጥር 501/1998 በዝርዝር አስቀምጧል። 
ከነዚህም መካከል በንግድ ምልክት ምዝገባና 
ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/1998 አንቀጽ 6(1)(ቀ) 
ላይ ለምዝገባ ብቁ ስለማይሆኑ ንግድ ምልክቶች 
ሲገልጽ፦ “አግባብ ባለው አካል የተሰጠ ፈቃድ 
ሳይኖር ከማንኛውም ሀገር መንግስት፣ ከበይነ 
መንግስታዊ ድርጅት ወይም በዓለም አቀፍ 
ስምምነቶች መሰረት ከተቋቋመ ሌላ ድርጅት 
ወታደራዊ ምልክት፣ ሰንደቅ አላማ ወይም 
ሌላ አርማ፣ ስም፣ ምህጻረ ቃል ወይም የስም 
አህጽሮት ወይም በእነዚሁ ከተዘጋጀ ኦፊሲያላዊ 
ምልክት ወይም የክብር አርማ ጋር አንድ 
አይነት የሆነ ወይም ተመሳሳይነት ያለው የንግድ 
ምልክት” የያዘ ከሆነ ለምዝገባ ብቁ እንደማይሆኑ 
ይገልጻል።
ከላይ ከተገለጸው የአዋጁ ድንጋጌ በመነሳት 
የአመልካችን ንግድ ምልክት በምንመረምርበት 
ጊዜ የአመልካች ንግድ ምልክት የቃልና የምስል 
ሆኖ ማለትም              የሚል የእንግሊዝኛ
 
ቃልና “ኢትዮ ቤቶች” የሚል የአማርኛ ቃላት 
ያለው እንዲሁም የመኖሪያ ቤት የላይኛው ግማሽ 
አካል ምስል የያዘ ነው። 
ከዚህ የምንረዳው በተናጠል ያልተቀመጡ 
(Ethiobetoch.com) የሚለው የእንግሊዝኛ ቃል

ድረ-ገጽ (domain name) እንደሆነ ቢሆንም 
በአማርኛው የተጻፈው ግን ከሁለት ቃላት 
የተፈጠረ ማለትም “ኢትዮ” እና “ቤቶች” ከሚለው 
የተወሰደ እንደሆነ ይገልጻል። ከዚህ በተጨማሪም 
በእንግሊዝኛ የተገለጸው (Ethiobetoch.com) 
የሚለው በድምጸት ከሁለት ቃላት ማለትም ከ 
“ethio” እና “betoch” እንደተፈጠረ እንረዳለን።
ይሁን እንጂ “ethio” እና “betoch” የሚሉትን 
ቃላት በምንመለከትበት ጊዜ “ethio” የሚለው 
በኢትዮጵያ ውስጥ የታወቀና እንዲሁም 
ከኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ኦፊሺያል መጠሪያ 
ስም የተወሰደ የስም አህጽሮት ነው። ለምሳሌ፦ 
ኢትዮ-ኢጣልያ፣ ኢትዮ-ሶማሊ፣ ethio-ameri-
can እና የመሳሰሉት ኦፊሺያላዊ የስም አህጽሮት 
የኢትዮጵያ መንግስት እንደሚጠቀምበት 
ትሪቡናሉ ያምናል። በመሆኑም በአመልካች 
የቀረበው አቤቱታ ትሪቡናሉ አልተቀበለውም።
በተጨማሪም አመልካች በድረ-ገጽ (website) 
ከሶስት አመት በላይ በባለቤትነት የቤት ኪራይና 
ሽያጭ ማስታወቂያ እየሰራንበት መሆኑና 
በተጨማሪም የGmail እና twitter አካውንት 
በethiobetoch መለያ ስም የተመዘገበ መሆኑን 
ገልጿል።
አንድ የንግድ ምልክት ምዝገባ ማመልከቻ 
ከቀረበበት ቀን የንግድ ምልክቱ በጥቅም ላይ 
በመዋሉ ምክንያት በኢትዮጵያ ውስጥ በሚገባ 
የሚታወቅ መሆኑ ከተረጋገጠ ሊመዘገብ 
እንደሚችል ከላይ በተገለጸው አዋጅ ቁጥር 6(2) 
ይደነግጋል። 
ይሁን እንጂ የአዋጁ ድንጋጌ መሰረታዊ ሀሳቡ 
በኢትዮጵያ ውስጥ በሚገባ የሚታወቅ ንግድ 
ምልክት ሊመዘገብ የሚችለው በአዋጁ አንቀጽ 
6(1) (ሠ)፣ (ረ)፣ እና (በ) ምክንያት ውድቅ 
ለተደረገ ንግድ ምልክት ብቻ ነው። ይህም ማለት 
አንድ ንግድ ምልክት የአገልግሎቱን አይነት፣ 
ጥራት፣ ብዛት፣ ጠቀሜታ ወይም አገልግሎቶቹ 
የመነጩበትን ቦታ ወይም የአገልግሎቶቹን 
ባህርይ የሚያንጸባርቅ ምልክቶች የያዘ ንግድ 
ምልክት ወይም በንግድ እንቅስቃሴዎች 
ውስጥ የተለመዱና በጋራ መግባቢያ ቋንቋነት 
የሚያገለግሉ ምልክቶችን ወይም መለያዎችን 
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የያዘ ንግድ ምልክት ሆኖ ነገር ግን የንግድ 
ምልክቱ የምዝገባ ማመልከቻ ከቀረበበት ቀን 
የንግድ ምልክቱ በጥቅም ላይ በመዋሉ ምክንያት 
በኢትዮጵያ ውስጥ በሚገባ የሚታወቅ ከሆነ 
ንግድ ምልክቱ ሊመዘገብ ይችላል። ነገር ግን 
ለአመልካች ንግድ ምልክት ፈራሽነት ምክንያት 
የሆነው ከላይ በተገለጸው አዋጅ ቁጥር 501/1998 
አንቀጽ 6(1)(ቀ) መሰረት በመሆኑ አመልካች 
በመከራከሪያው ንግድ ምልክቱ ታዋቂ ነው 
ያለውን መቀበል ቢቻል እንኳ ከላይ በተገለጸው 
አንቀጽ 6(1) (ሠ)፣ (ረ)፣ እና (በ) ምክንያት 
ውድቅ ስላልተደረገ ሊመዘገብ አይችልም። 
በመሆኑም የአመልካችን አቤቱታ ትሪቡናሉ 
አልተቀበለውም። በመጨረሻም የአመልካችን 
ይመዝገብልኝ ጥያቄ አግባብ አለመሆኑን 
ትሪቡናሉ መግባባት ላይ ደርሷል። 
ውሳኔ
ተቋሙ ትሪቡናሉ ካቀረበው የውሳኔ ሀሳብ፣ 
ከሕግና መመሪያ ጋር በማገናዘብ የሚከተለውን 
ውሳኔ ሰጥቷል፡፡ በመሆኑም አመልካች 
ለአለም አቀፍ ምድብ 35 በማመልከቻ ቁጥር 
LTM/8722/12 ያቀረቡት የምዝገባ ጥያቄ ላይ 
ውድቅ በማድረግ የስራ ክፍሉ የሰጠው ውሳኔ 
የሚነቀፍ ባለመሆኑ የክፍሉ ውሳኔ እንዲፀና 
ተወስኗል፡፡

የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር ስምና የማይነበብ 
ፊርማ                     

ኤርምያስ የማነብርሃን ኃይለማርያም(ፒ.ኤች.ዲ.)                
የማይነበብ ፊርማ  _____________



የአእምሯዊ ንብረት ትሪቡናል
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   የመዝገብ ቁጥር ኢ.አ.ን.ትሪቡ.00259/2013
ቀን፡- 1/11/2013 ዓ.ም

ተንከተም ጀነራል ትሬዲንግ ኃላ/የተ/የግ/ማኅበር 
በማመልከቻ ቁጥር LTM/10096/2013 ምዝገባ 
ጠይቆበት ውድቅ በመደረጉ ምክንያት ያቀረበውን 
የይግባኝ አቤቱታ አስመልክቶ ከአእምሯዊ 
ንብረት ትሪቡናል የተሰጠ የውሳኔ ሃሣብ
የማይነበብ የትሪቡናሉ አባላት ስም ዝርዝር 
1. ……………………    
2. …………………… 
3. …………………… 
4. …………………… 
5. …………………… 
6. ……………………
  አመልካች:- ተንከተም ጀነራል ትሬዲንግ ኃላ/
የተ/የግ/ማኅበር
 ወኪል ፡- ጠበቃ ኤልያስ ፍቅሩ 

የአመልካች አቤቱታ በአጭሩ
አመልካች በቀን መጋቢት 8/2013 ዓ.ም 
ለኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት ባቀረበው 
የይግባኝ አቤቱታ፤በቀን 08/04/2013 ዓ.ም 
በማመልከቻ ቁጥር LTM/10096/2013 ለንግድ 
ምልክት ምዝገባና ጥበቃ ዳይሬክቶሬት በቀረበ
ማመልከቻ ተከታዩ             የተባለ ቃልና 
ምስል የያዘ ንግድ 
ምልክት በዓለም ዓቀፍ ምድብ 03 ለውበት 
መጠበቂያ፣ሳሙና፣ዲተርጀንት ማጽጃ እና 
መወልወያ ማምረት ዓላማ በንግድ ምልክትነት 
እንዲመዘገብለት ጠይቆ እንደነበር፤የስራ ክፍሉ 
ጥር 05 ቀን 2013 ዓ.ም በጻፈው ደብዳቤ 
ምዝገባ የተጠየቀበት የንግድ ምልክት ቀድሞ በፅ/
ቤቱ ከተመዘገበው GO! TABS ከተሰኘ የንግድ 
ምልክት ጋር የሚያሳስት ሆኖ ስለተገኘ በንግድ 
ምልክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/1998 
አንቀጽ 7 ንዑስ አንቀጽ 1 መሠረት የማይመዘገብ 
መሆኑን ጠቅሶ ማስተካከያ እንዲደረግበት 
ያሳወቀው መሆኑን፤ሆኖም አመልካች በሁለቱ 
የንግድ ምልክቶች መካከል ሊያሳስት የሚችል 
መመሳሰል የሌለ መሆኑን ገልፆ ንግድ ምልክቱ 
ባለበት ሁኔታ እንዲመዘገብ የጽሁፍ ምላሽ የሰጠ 

ቢሆንም ክፍሉ  የምዝገባ ጥያቄውን ውድቅ 
ያደረገ ውሳኔ የሰጠ መሆኑን ጠቅሶ በስራ ክፍሉ 
ውሰኔ ቅር በመሰኘት ይህን የይግባኝ አቤቱታና 
በስራ ክፍሉ የተሰጠው ውሳኔ እንዲታረም 
የሚከተሉትን መከራከሪያ ነጥቦች አቅርቧል፡፡
1. በንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ 
ቁ. 501/1998 አንቀጽ 45 (1) ስር በተደነገገው 
መሰረት አመልካች አስፈላጊውን የማጣሪያ ክፍያ 
በመክፈል ፍለጋ አሰርቼ በፅ/ቤቱ የንግድ ምልክት 
ቋት ውስጥ ተመሳሳይ የንግድ ምልክት ተመዝግቦ 
ያልተገኘ ስለመሆኑ በቀን 01/04/2013 ዓ.ም 
የተጻፈ የፍለጋ ውጤት ተሰጥቶናል፡፡ ይህን 
የፍለጋ ውጤት በመንተራስም አመልካች የንግድ 
ምልክቱ እንዲመዘገብልኝ አመልክቼአለሁ፡፡ 
ሆኖም በፍለጋ ውጤቱ ላይ ከተገለጸው ውጪ 
በምርመራ ውጤት ተመሳሳይ የንግድ ምልክት 
ተገኝቷል በሚል ማመልከቻው ውድቅ ተደርጓል፡
፡ ይህም የስራ ክፍሉ የንግድ ምልክቶቹን 
መመሳሰል በተመለከተ በፍለጋ እና በምርመራ 
ወቅት ሁለት የተለያየ አቋም መያዙን የሚያሳይ 
ነው፡፡ 
2. ምዝገባ የጠየቅንበት            የተባለው 
ምልክት ቀድሞ ተመዝግቧል ከተባለው “GO! 
TABS” ከሚለው የንግድ ምልክት የማይመሳሰል 
እና ሸማቹን ማህበረሰብ የማያሳስት ነው፡፡
በንግድ ምልክቶች መካከል ተመሳሳይነት መኖር 
አለመኖሩን ለመወሰን፣ በንግድ ምልክት ምዝገባ 
ማመልከቻ መመሪያ 3/2012 አንቀፅ 21 እና 
22 መሰረት ልዩነት ለመወሰን ከግምት ውስጥ 
መግባት ያለበት በአጠቃላይ የንግድ ምልክቶቹ 
ያካተቱዋቸው ምስሎች፣ ቃላት፣ ፊደሎች እና 
የያዙንት መሰረታዊ ሀሳብ በጥምረት ታይቶ 
ንጽጽሩ መሰራት እንዳለበት በግልጽ ተቀምጧል::
ከነዚህ መከራከሪያዎች በተጨማሪ ትሪቡናሉ 
ከዚህ በመዝገብ ቁጥር 0086/2011 በ    

 
          እና KING መካከል ሸማቹን 
ማህበረሰብ ሊያሳስት የሚችል ተመሳሳይነት 
የለም ሲል የሰጠውን ውሳኔ በማሳያነት ጠቅሶ 
አመልካች ያቀረበው ንግድ ምልክት እንዲመዘገብ 
የፅሑፍና የቃል ክርክር አቅርቧል፡፡
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የጉዳዩ አመጣጥ ከላይ በተገለፀው መልኩ 
ሆኖ የስራ ክፍሉ የሰጠው ውሳኔ አግባብ ነወ 
ወይስ አይደለም? የሚውን ጭብጥ በመመስረት 
ትሪቡናሉ መዝገቡን በሚከተለው መልኩ 
መርምሮታል፡፡

ትሪቡናሉ ጉዳዩን ከስር ለመረዳት በአመልካች 
ስም የምዝገባ ጥያቄ ቀርቦበት ውድቅ ተደርጓል 
የተባለውን መዝገብ(ፋይል) ከንግድ ምልክት 
ምዝገባና ጥበቃ የስራ ክፍል በማስመጣት የፈተሸ 
ሲሆን በዚህም አመልካች ከላይ የተጠቀሰው 
ንግድ ምልክት እንዲመዘገብለት ታህሳስ 8/2013 
ዓ.ም ማመልከቻ ከማቅረቡ በፊት እ.አ.አ. በቀን 
10/12/2020 GO FEREY የሚለው ቃል 
በዐለም አቀፍ ምድብ 3 በጽ/ቤቱ መመዝገብ/
አለመመዝገቡ/ ለማረጋገጥ ፍለጋ እንዲሰራለት 
ጥያቄ አቅርቦ የነበረ መሆኑና በተደረገው 
የፍለጋ ምርመራ ከተጠየቀው ንግድ ምልክት 
ጋር የሚመሳሰል ንግድ ምልክት ተመዝግቦ 
ከመረጃ ቋት/Database/ ውስጥ አለመገኘቱን 
የሚያሳይ ማስረጃ በፋይሉ ውስጥ የተገኘ ሲሆን 
አመልካች ከፍ ሲል እንደገለፀው አመልካች 
በቀን 08/04/2013 ዓ.ም በማመልከቻ ቁጥር 
LTM/10096/2013 የሚከተለው ንግድ ምልክት
             በዐለም ዓቀፍ ምድብ 03 
“ለንፅህናና ኮስሞቲክ እቃዎች እና ግብዓቶች 
መፈብረክ” ምዝገባ እንደጠየቀበት፤የንግድ 
ምልክት ምርመራ ቡድን ጥር 5/2013 ዓ.ም 
ተመሳሳይ ንግድ ምልክት በተመሳሳይ ምድብ 
በጽ/ቤቱ የተመዘገበ በመሆኑ አመልካችን በዘጠና 
ቀናት ውስጥ ማሻሻያ እንዲያቀርብ ያዘዘው 
መሆኑን፤ይህነ ተከትሎ አመልካች የካቲት 
3/2013 ዓ.ም ማሻሻያ አቅርብ ለሚለው ጥያቄ 
መልስ መስጠቱን በመጨረሻም የስራ ክፍሉ 
የካቲት 11/2013 ዓ.ም የምዝገባ ጥያቄውን 
ውድቅ ያደረገበትን ውሳኔ መስጠቱን ከመዝገቡ 
መረዳት ይቻላል፡፡ ለአመልካች የምዝገባ ጥያቄ 
ውድቅ መደረግ ምክንያት የሆነው ቀድሞ 
ተመዘገበው ንግድ ምልክት GO! TABS የሚል 
የቃል ንግድ ምልክት ሲሆን የተመዘገበውም 
በዐለም አቀፍ ምድብ 3 እና 30 ስር ለተዘረዘሩት 

ማለትም ለ “Non medicated Mouthwash, 
mouth rins, and breath fresheners. and 
Breath mints for use as breath fresh-
ener and cleaner” ምርቶች ነው፡፡ ከነዚህ 
የምርት ዝርዝሮች ውስጥ ለተቃውሞ ጥሪ 
ከወጣው የጋዜጣ ማስታወቂያ ላይ በተገኘው 
መረጃ መሰረት በተለይ በምድብ 03 ስር 
የሚሸፈኑት “መድኃኒት ያልገባባቸው የአፍ 
መታጠቢያዎች፣አፍ መጉመጥመጫዎች እና 
የትንፋሽ ፍሬሽነሮች” ናቸው፡፡በአንፃሩ አመልካች 
በማመልከቻ ቁጥር LTM/10096/2013 ምዝገባ 
የጠየቀበት ንግድ ምልክት             

በዐለም ዐቀፍ ምድብ 03 “ለንፅህናና 
ኮስሞቲክ(መዋቢያ) እቃዎች እና ግብዓቶች 
መፈብረክ” የተጠየቀ ነው፡፡በሁለቱም ንግድ 
ምልክቶች አማካይነት በምድቡ የተዘረዘሩት 
ምርቶች አንፃራዊ ልዩነት አላቸው፡፡ቀድሞ 
በተመዘገበው ንግድ ምልክት ስር የሚሸፈኑት 
ምርቶች በጠባብ መጠን የተሰጡ በተለይም ከአፍ 
ንፅህና መጠበቂያ ጋር በተገናኘ የተገለፁ ሲሆን 
አመልካች ምዝገባ በጠየቀበት ንግድ ምልክት 
በምድቡ የተጠየቀው ለንፅህና እና መዋቢያ 
እቃዎች እና ግብዓቶች መፈብረክ ነው፡፡በተለይ 
መዋቢያ እቃዎች እና ግብዓቶችን በተመለከተ 
ቀድሞ በተመዘገበው ንግድ ምልክት ውስጥ 
ያልተሸፈነ መሆኑን ማየት ይቻላል፡፡
በሌላ በኩል በሁለቱ ንግድ ምልክቶች መካከል 
የሚታየውን አንድነትና ልዩነት መመዘን አስፈላጊ 
ነው፡፡ከላይ እንደተመለከተው ቀድሞ የተመዘገበው 
ንግድ ምልክት GO! TABS የሚለው ሲሆን   
የይግባኝ አቅራቢ ደግሞ ቀጥሎ የተመለከተው
            ንግድ ምልክት ነው፡፡በግልፅ

 እንደሚታየው ሁለቱ ንግድ ምልክቶች GO 
የሚለውን ቃል የያዙ እንደመሆኑ በዚህ ደረጃ 
ተመሳሳይ መሆናቸውን መገንዘብ ቀላል ሲሆን 
ከዚህ ባሻገር ግን በቃል ደረጃ GO የሚለውን ቃል 
ተከትሎ በያዟቸው ቃላት እንዲሁም የአመልካች 
ምልክት ምስልንም ያካተተ በመሆኑ በነዚህ 
ጥንቅሮች አማካይነት በሁለቱ ንግድ ምልክቶች 
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መካከል ልዩነት እንዳለ ትሪቡናሉ ያምናል፡፡
ከንግድ ምልክት አጠቃላይ የንፅፅር መርህ አንፃር 
ሁለቱ ንግድ ምልክቶች ሳይነጣጠሉ/ተበታትነው 
ሳይታዩ/ ባሉበት ሁኔታ በአንድነት ሲታዩ 
ይመሳሰላሉ/አይመሳሰሉም/? ከተመሳሰሉስ 
የመመሳሰል መጠናቸው ሸማችን በሚያሳክር ደረጃ 
የሚገለጥ ነው ወይ? የሚሉትን ማንፀሪያዎች 
በመጠቀም ሁለቱን ንግድ ምልክቶች ስናወዳድር 
እና ስናነፃፅር GO ከሚለው ቃል በስተቀር 
አንድ የሚያደርጋቸው ነገር አለመኖሩን ከዚህ 
ባለፈ ግን የአመልካች ንግድ ምልክት GO 
ከሚለው ቃል በታች FEREY የሚል ቃል እና 
ምስል የያዘ በመሆኑ ሁለቱን ንግድ ምልክቶች 
በማነፃፀር ሂደት በአመልካች ምልክት ውስጥ 
የሚታየት የቃልና የምስል ቅንጅቶች የሸማቾችን 
የመለየት አቅም ከፍ የሚያደርጉ እንደሆኑ 
ትሪቡናሉ መግባባት ላይ ደርሷል፡፡በተጨማሪም 
ከላይ እንደተጠቆመው አመልካች ከምዝገባ ጥያቄ 
በፊት GO FEREY የሚለው ቃል በዐለም አቀፍ 
ምድብ 3 በጽ/ቤቱ መመዝገብ/አለመመዝገቡ/ 
ለማረጋገጥ ፍለጋ እንዲሰራለት ያቀረበውን ጥያቄ 
እና በተደረገው የፍለጋ ምርመራ ውጤትም 
መሰል ንግድ ምልክት ከመረጃ ቋት/Database/ 
ውስጥ አለመገኘቱን የሚያሳይ ሪፖርት የተሰጠ 
መሆኑን ከግምት በማስገባት አመልካች ንግድ 
ምልክቱን ለማስመዝገብ የተጓዘውን ርቀት 
ስነገመግም በቀዳሚ ንግድ ምልክት መብት ላይ 
ተመስርቶ ስሙን ወይም ጥቅሙን ለመገንባት 
ሆነ ብሎ ያለመ መሆኑን የሚያሳይ አይደለም፡፡
ውሳኔ 
ተቋሙ፤ትሪቡናሉ ካቀረበው የውሳኔ 
ሀሳብ፣ከሕግና መመሪያ ጋር በማገናዘብ 
የሚከተለውን ውሳኔ ሰጥቷል፡፡ 
አመልካች በማመልከቻ ቁጥር LTM/10096/2013 
በዐለም አቀፍ ምድብ 03 “ለንፅህናና ኮስሞቲክ 
(መዋቢያ እቃዎች እና ግብዓቶች መፈብረክ” 
ዓላማ ምዝባ የጠየቀበት             የተባለ

 ቃልና ምስል የያዘ ንግድ ምልክት፤ቀድደም 
ሲል በጽ/ቤቱ ከተመዘገበ GO! TABS ከሚል 
የቃል ንግድ ምልክት ጋር ሲነፃፀር GO 

ከሚለው ቃል በስተቀር ሁለቱ ምልክቶች አንድ 
የሚያደርጋቸው ነገር አለመኖሩን ከዚህ ባለፈ 
ግን የአመልካች ንግድ ምልክት GO ከሚለው 
ቃል ባሻገር FEREY የሚል ቃል እና ምስል 
የያዘ በመሆኑ በተለይ ከእይታ አንፃር ሲመዘን 
በሚያሳክር ደረጃ ሸማችን ሊያሳስት የሚችልበት 
እድል እጅግ ዝቅተኛ በመሆኑ የአመልካች የንግድ 
ምልክት ምዝገባ ሂደት እንዲቀጥል ተወስኗል፡፡

የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር ስምና የማይነበብ 
ፊርማ                     

ኤርምያስ የማነብርሃን ኃይለማርያም(ፒ.ኤች.ዲ.)                
የማይነበብ ፊርማ  _____________
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የመዝገብ ቁጥር ኢ.አ.ን.ትሪቡ.00264/2013
                  ቀን፡12/11/2013 ዓ.ም

                                 
ፕሮግሬሲቭ ቴክ ሆልዲንግስ የተባለ ድርጅት 
እንዲመዘገብለት የጠየቀው ንግድ ምልክት 
ውድቅ በመደረጉ ምክንያት ያቀረበውን አቤቱታ 
አስመልክቶ በኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት 
ትሪቡናል የተሰጠ የውሣኔ ሃሣብ፣
የማይነበብ የትሪቡናሉ አባላት ስም ዝርዝር 
1. ……………………    
2. …………………… 
3. …………………… 
4. …………………… 
5. …………………… 

አመልካች ፡- ፕሮግሬሲቭ ቴክ ሆልዲንግስ 
            ወኪል፡- ወሰን ተሾመ ቦካን ኃላ/
የተ/የግ/ማኅበር
የቀረበው አቤቱታ በአጭሩ፡-
አመልካች በቀን ሚያዚያ 15’ 2013 ዓ.ም 
ለኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት በቀረበ 
ማመልከቻ፤በማመልከቻ ቁጥር FTM/11746/20 
ቀጥሎ የተመለከተው ንግድ ምልክት
                    በአለም አቀፍ ምድብ
                    
                    09፣35፣ 36፣ 38፣ 41፣

        42 እና 45 እንዲመዘገብለት ያቀረበው ጥያቄ 
“ገላጭ ነው” በሚል በንግድ ምልክት ምዝገባና 
ጥበቃ ዳይሬክቶሬት ውድቅ እንደተደረገበት ጠቅሶ 
የስራ ክፍሉ ውሳኔ በድጋሚ እንዲታይ ይግባኙን 
ለትሪቡናሉ ያቀረበ ሲሆን የንግድ ምልክቱን 
አስመልክቶ በክፍሉ የተሰጠው ውሳኔ እንዲሻር 
የሚከተሉትን መከራከሪያዎች አቅርቧል፡፡
በአዋጅ ቁጥር 501/2006 አንቀጽ 6(1)(ሠ) 
መሠረት
1. ከዚህ በላይ በተራ ቁጥር I(3) 
የተጠቀሰውና ዳይሬክቶሬቱ እአአ 22/02/2021 
ዓ.ም. የሰጠው ውሳኔ ሕጉንና የንግድ ምልክቱን 
እውነታዎች ያላገናዘበ ነው፡፡

(ሀ) ለዳይሬክቶሬቱ በቁጥር FTM/11746/20 
የቀረበው MusicTime Stylised logo የንግድ 
ምልክት ሙሉ-በሙሉ የአመልካች ፕሮግሬሲቭ 
ቴክ ሆልዲንግስ (Progressive Tech Hold-
ings) ፈጠራ ሲሆን MusicTime በእንግሊዘኛም 
ሆነ በሌላ ቋንቋ ትርጉም የሌለው ቃል ነው፡፡ 
ይህም  በመዝገበ-ቃላትና በማናቸውም የቀጥታም 
ሆነ በኢንተርኔት በሚደረጉ ፍልጋዎች ሊታይና 
ሊረጋገጥ የሚችል ሐቅ ነው፤ በማንኛውም ድረ-
ገጽ MusicTime ለሚለው ቃል ፍለጋ ቢደረግ 
የሚወጣው መረጃ ሁሉ ከአመልካች ጋር የተያያዘ 
ብቻ መሆኑ በቃላሉ ሊረጋገጥ የሚችል ነው፡፡
(ለ)  MusicTime Stylised logo የንግድ 
ምልክት አመልካቹ ከሚያቀርባቸው ምርቶችና 
ከሚሰጣቸው አገልግሎቶች ጋር በተያያዘ፣ 
በዓለም ዙሪያ እጅግ ታዋቂ የንግድ ምልክት 
ነው፡፡ እንደውም የንግድ ምልክቱ በአዋጁ አንቀጽ 
23(2) ደንንጌ  መሠረት አግባብነት ባለው 
የኢትዮጵያ ሕብረተሰብ ክፍል የታወቀ የንግድ 
ምልክት በመሆኑ፣ የንግድ ምልክቱ ገላጭ ሆኖ 
ቢሆን እንኳን በአዋጁ አንቀጽ 6(2) መሠረት 
የንግድ ምልክቱ በሚገባ ታዋቂ ስለሆነ አንቀጽ 
6(1)(ሠ) ተፈጻሚ አይሆንም፡፡
(ሐ) MusicTime Stylised logo 
የንግድ ምልክት ይልቁንም የአመልካቹ 
ልዩ መታወቂያ (ባጅ) እንደመሆኑ በዓለም 
ዙሪያ የሚገኘው ተጠቃሚ ምርቶች ወይም 
አገልግሎቶች ከአመልካች የመነጩ መሆናቸውን 
የሚያረጋግጥበት የንግድ ምልክት ከመሆኑም 
በላይ በኢትዮጵያም አግባብነት ባለው የአፕል 
ስቶር (Apple Store) እና ጉግል ፕሌ (Goog-
le Play) ተጠቃሚው ሕብረተሰብ በሚገባ 
ታዋቂ የሆነ የንግድ ምልክት ነው፡፡ ከዚህም 
ባሻገር MusicTime Stylised logo የአውሮፓ-
ሕብረትን ጨምሮ በመላው ዓለም በበርካታ 
አገራት የተመዘገበ የንግድ ምልክት ነው፡፡
(መ) አሁንም  በምድብ 09፣35፣ 36፣ 38፣ 
41፣ 42 እና 45 ያሉ ተፎካካሪ አምራች ወይም 
አገልግሎት አቅራቢዎች ይህንን MusicTime 
Stylised logo የንግድ ምልክት በማናቸውም 
ሁኔታ በጋራ መጠሪያነት ወይም መግባቢያነት 
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የሚጠቀሙት ቃልም ሆነ ምስል አለመሆኑ 
የንግድ ምልክቱ ገላጭ እንዳልሆነ እና Music-
Time Stylised logo በአዋጁ መሠረት የአንዱን 
ምርት/አገልግሎት ከሌላው በሚገባ የሚለይ 
የንግድ ምልክት መሆኑን ያረጋግጣል፡፡
ሲል መከራከሪያውን ያቀረበ ሲሆን በመጨረሻ 
1. በቁጥር FTM/11746/20 ለጽሕፈት ቤቱ 
ገቢ የተደረገው MusicTime Stylised logo 
የንግድ ምልክት ማመልከቻ ውድቅ ተደርጓል 
ሲል ዳይሬክቶቱ እአአ 22/02/2021 ዓ.ም. 
የሰጠው ውሳኔ እንዲሻርልን፤
2. MusicTime Stylised logo የንግድ 
ምልክት በምድብ 09፣35፣ 36፣ 38፣ 41፣ 
42 እና 45 በንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ 
አዋጅ ቁጥር 506/1998 መሠረት በኢትዮጵያ 
እንዲመዘገበልን እናመለክታለን ሲል ዳኝነት 
ጠይቋል፡፡፤
የጉዳዩ አመጣጥ ከላይ በተገለፀው መልኩ ሆኖ 
ትሪቡናሉም የስራ ክፍሉ አመልካች ባቀረበው 
የምዝገባ ጥያቄ ላይ የሰጠው ውሳኔ አግባብ ነው 
ወይስ አይደለም? የሚለውን ጭብጥ በመመስረት 
መዝገቡን በሚከተለው መልኩ መርምሮታል፡፡
ትሪቡናሉም ጉዳዩን ከስር ለመረዳት በአመልካች 
ስም የምዝገባ ጥያቄ ቀርቦበት ውድቅ ተደርጓል 
የተባለው መዝገብ ከንግድ ምልክት ምዝገባና 
ጥበቃ የሰራ ክፍል በማስመጣት የፈተሸ ሲሆን 
በዚህም አመልካች በቀን 22/10/2012 ለክፍሉ 
ባቀረበው ማመልከቻ ቀጥሎ የተመለከተው ንግድ 
ምልክት                       በዐለም

                         አቀፍ ምድብ 
09፣35፣36፣38፣41፣42 እና 45 ስር ለተዘረዘሩ 
በርካታ ምርትና አገልግሎቶች ምዝገባ እንዲደረግ 
ጥያቄ አቅርቧል፡፡የስራ ክፍሉ ጥያቄውን 
ከመረመረ በኋላ እ.አ.አ. ኦክቶበር 5/2020 
ለአመልካች በፃፈው ደብዳቤ የአመልካች ንግድ 
ምልክት በአዋጅ ቁጥር 501/1998 አንቀጽ 6(1) 
(ሠ) መሰረት ሊመዘገብ እንደማይችል ጠቅሶ 
ንግድ ምልክቱ ማሻሻያ እንዲደረግበት ያዘዘ 
ቢሆንም በአንፃሩ አመልካች እ.አ.አ. ዲሴምበር 
25/2020 ለስራ ክፍሉ በሰጠው ምላሽ የስራ 

ክፍሉን የ “አሻሽል” ጥያቄ በመቃወም ንግድ 
ምልክቱ ባለበት ሁኔታ እንዲመዘገብ ተከራክሯል፡
፡በመጨረሻም የስራ ክፍሉ እ.አ.አ. ፌብሩዋሪ 
22/2021 በተፃፈ ደብዳቤ በሰጠው የመጨረሻ 
ውሳኔ ከፍ ብሎ የተገለፀውን አዋጅና አንቀጽ 
በመጥቀስ የአመልካችን የንግድ ምልክት ምዝገባ 
ጥያቄ ውድቅ አድርጎታል፡፡
በንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 
501/1998 አንቀጽ 1(1) መሰረት አንድ የንግድ 
ምልክት ለመመዝገብና ጥበቃ ለማግኘት 
“የአንድን ሰው እቃዎች ወይም አገልግሎቶች 
ከሌሎች ሰዎች እቃዎች ወይም አገልግሎቶች 
በግልፅ ለመለየት የሚያስችል መሆን” እንዳለበት 
የተደነገገ ሲሆን የዚህ ድንጋጌ ዋና ዓላማ ፍትሀዊ 
የሆነ የንግድ ውድድር እንዲኖርና ሸማቹን 
ማኅበረሰብ ከመሳከር ነፃ ለማድረግ ተመዝግቦ 
ጥበቃ የሚሰጠው የንግድ ምልክት የራሱ የሆነ 
ልዩ ባህሪይ ((distinctiveness) ሊኖረው የሚገባ 
መሆኑን መሰረት ያደረገ ነው፡፡

በሌላ በኩል ግን አንድ የንግድ ለምዝገባ ብቁ 
የማይሆንባቸው መስፈርቶች በአዋጅ ቁጥር 
501/1998 አንቀጽ 6(1) ከፊደል ተራ ሀ እስከ 
ተ እንዲሁም በአንቀጽ 7 ስር ተዘርዝሮ ይገኛል፡፡
ለዚህ ክርክር መነሻ የሆነው ንግድ ምልክት 
ምዝገባ ጥያቄ ውድቅ መደረግ ምክንያት የሆነው 
ድንጋጌም በስራ ክፍሉ እንደተጠቀሰው በዚሁ 
አዋጅ አንቀጽ 6(1)(ሠ)ስር የተቀመጠው ድንጋጌ 
ነው፡፡
በዚህ አንቀጽ ድንጋጌ መሰረት ለምዝገባ ብቁ 
አይሆንም የተባለ የንግድ ምልክት “የእቃዎችን 
ወይም የአገልግሎቶችን ዓይነት፣ ጥራት፣ 
ብዛት፣ ጠቀሜታ፣ዋጋ ፤እቃዎቹ ወይም 
አገልግሎቶቹ የመነጩበትን ቦታ፤ የተመረቱበትን 
ወይም የሚቀርቡበትን ጊዜ ወይም ሌሎች 
የእቃዎቹን ወይም የአገልግሎቶቹን ባህርይ ብቻ  
የሚያንጸባርቁ ምልክቶችን ወይም መለያዎችን 
ብቻ የያዘ የንግድ ምልክት” ለምዝገባ ብቁ 
አይሆንም፡፡                   የሚለው
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የአመልካች ንግድ ምልክት ውድቅ የተደረገው 
በዚህ ድንጋጌ መነሻነት በመሆኑ ከዚህ ድንጋጌ 
አንፃር የአመልካችን ንግድ ምልክት ገፅታ 
ወይም ቁመና መመርመር ተገቢ ነው፡፡በግልፅ 
እንደሚታየው ንግድ ምልክቱ MusicTime 
የሚል የእንግሊዝኛ ሀረግ እና ምስል የያዘ 
ሲሆን ይኸው ምልክት በዐለም አቀፍ ምድብ 
09፣35፣36፣38፣41፣42 እና 45 በእያንዳንዱ 
ምድብ ስር ለተዘረዘሩ ምርትና አገልግሎቶች 
እንዲመዘገብ የተጠየቀ ንግድ ምልክት ነው፡፡
በእያንዳንዱ ምድብ ስር
በተባለው   ንግድ 
ምልክት አማካይነት 
ለሸማቾች የሚቀርቡ በርካታ ምርትና 
አገልግሎቶች ተዘርዝረዋል፡፡ወደንግድ ምልክቱ 
ባህሪይ ስንመጣ አመልካች በይግባኙ ንግድ 
ምልክቴ ገላጭ አይደለም ከዚህ ይልቅ Stylised 
logo (ለየት ያለ) በመሆኑ የራሱ የተለየ ገፅታ 
አለው ብሏል፡፡
የምልክቱ አካል ከሆነው “M” ከሚለው ፊደል 
በላይ የራሱ ምስል (logo) የያዘ በመሆኑ 
ምልክቱ ላይ በእይታ ደረጃ መጠነኛ ልዩነት 
የሚፈጥር ከመሆኑ በቀር ምልክቱ ሲነበብ 
የሚፈጠር ልዩነት የለም፡፡በእርግጥ MusicTime 
የሚለው የንግድ ምልክቱ ክፍል ምስላዊ ቅርፅ 
ባለው የአፃፃፍ መንገድ ነው የተቀመጠው፡፡
ከዚህ በመለስ ግን በአፃፃፍ ደረጃ Music እና 
Time የሚሉት ቃላት ያለ ምንም የቦታ ክፍተት 
በአንድነት መቀመጣቸው ንግድ ምልክቱን በንባብ 
እንዲለይ የሚያደርገው አይደለም፡፡  
በመሆኑም የምልክቱ ክፍል የሆነው MusicTime 
የሚለው ሀረግ ምዝገባ ለተጠየቀባቸው ምድቦችና 
እና በየምድቦቹ ስር ለተዘረዘሩ እቃዎችና 
አገልግሎቶች ገላጭ ነው ወይ? የሚለው ጥያቄ 
ነው ተከትሎ የሚመጣው ጉዳይ፡፡
የንግድ ምልክቱ ገላጭ መሆን/አለመሆኑን/
ለመፈተሽ የምልክቱ አካል የሆነውን እና 
በግልፅ የሚነበበውን MusicTime የሚለውን 
ትርጉም መመልከት ተገቢ ነው፡፡በMerriam 
Webster Dictionary፡- Music ለሚለው ቃል 
የሚከተለውን ትርጉም ያስቀምጣል፡፡

“Music is an art form, created by organ-
izing of pitch, rhythm, and sounds made 
using musical instruments and sometimes 
singing.”
“Sounds that are sung by voices or 
played on musical instruments: written 
or printed symbols showing how music 
should be played or sung: the art or skill 
of creating or performing music.”
ከላይ በተገለፀው ብያኔ መሰረት music የሚለው 
ቃል በግርድፉ፤ በድምፅ የሚዘፈን/የሚዜም/ 
ወይም የሚዘመር፤በድምፅ ወይም በድምፅና 
በምስል ሊቀርብ የሚችል፤ምትና ምጣኔ 
ኖሮት በሙዚቃ መሳሪያ ወይም ከሙዚቃ 
መሳሪያ ውጪም ቢሆን ተቀነባብሮ የሚቀርብ 
(የሚከወን) የኪነ ጥበብ አንዱ ዘርፍ መሆኑን 
መገንዘብ ይቻላል፡፡ከዚህ አንፃር የንግድ ምልክቱ 
ክፍል  የሆነውና MusicTime ከሚለው ሀረግ 
(Phrase) ጋር በቀጥታም ሆነ በጣም በቀረበ 
መልኩ ከላይ ስለ music ብያኔ ከተሰጠበት ጉዳይ 
ጋር የሚገናኙ ምርትና አገልግሎቶችን መለየት 
ያስፈልጋል፡፡ ከሙዚቃ ዓላማና ጥቅም እንዲሁም 
ሙዚቃ አንዱ የመዝናኛ መንገድ እንደመሆኑ 
ይህንኑ የሚገልጡና በየምድቡ ስር የተዘረዘሩ 
እቃዎች የብቸኝነት መብት እንዳይያዝባቸው 
ማድረግ ይገባል፡፡   
በተለይ በምዝገባ መብት የሚገኝባቸው እንደ 
ንግድ ምልክት ያሉ የአእምሯዊ ንብረት ዘርፎች 
የሚያስገኙት የብቸኝነት መብት (Exclusive 
right) እንደመሆኑ እና ይህ መብት ደግሞ 
በዘርፉ የተሰማሩ ሌሎችን የሚያገል (ገለል 
የሚያደርግ) በመሆኑ በንግድ ምልክት ጥበቃ 
ህጉ መሰረት በጋራ መግባቢያነት የሚገለፁ 
ወይም ምርቱን/አገልግሎቱን/ የሚያመለክቱ፣ 
መገኛውን የሚጠቁሙ እና ከዚህ ጋር በተገናኘ 
የገላጭነት ባህሪይ ያላቸውን መሰል ምልክቶችን 
መዝግቦ መብትን ለአንድ አካል ብቻ በብቸኝነት 
መስጠት፤ፍትሀዊ የንግድ ውድድርን የሚጎዳና 
ሸማቹን ማኅበረሰብ የሚያሳክር በመሆኑ 
የአመልካች ንግድ ምልክት አካል የሆነውን Mu-
sicTime የሚለውን ሀረግ የሚገልፁ፣ከተግባሩ 
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ጋር የሚገናኙ ምዝገባ የተጠየቀባቸውን 
እቃዎችና አገልግሎቶችን ለይቶ በማውጣት 
የብቸኝነት መብት እንዳይወሰድባቸው ማድረግ 
አስፈላጊ ነው፡፡
በዚህ መሰረት ትሪቡናሉ ከላይ የተገለፀውን 
ብያኔ እና የህሊና ግምቱን መሰረት በማድረግ 
ምዝገባ ከተጠየቀባቸው ምድቦች ውስጥ በተለይ 
በአለም አቀፍ ምድብ 41 ስር ከተዘረዘሩ 
አገልግሎቶች ውስጥ ከዚህ በታች የተቀመጡት 
አገልግሎቶች ከቀረበው ምልክት ጋር የሚገናኙ 
እና በዚህም መነሻነት ንግድ ምልክቱን ገላጭ 
የሚያደርጉ በመሆኑ ከምዝገባ ሂደት ውጪ 
እንዲደረጉ ትሪቡናሉ ሙሉ ስምምነት ላይ 
ደርሷል፡፡በሌላ መልኩ ግን በአለም አቀፍ ምድብ 
09፣35፣36፣38፣42 እና 45 ስር ምዝገባ 
የተጠየቀባቸው የእቃዎችና አግልግሎቶች 
ዝርዝር በአዋጁ አንቀጽ 6(1)(ሠ) መሰረት 
ከምዝገባ ሊከለከሉ የሚችሉ አይደሉም በማለት 
ትሪቡናሉ የፍርድ ሃሳቡን ያቀርባል፡፡በተመሳሳይ 
ሁኔታ በአለም አቀፍ ምድብ 41 ስር ከተዘረዘሩ 
አገልግሎቶች ውስጥም ከዚህ በታች ከተጠቀሱት 
አገልግሎቶች በስተቀር በምድቡ ስር የተዘረዘሩ 
ሌሎች አገልግሎቶች የምዝገባ ሂደታቸው 
እንዲቀጥል ትሪቡናሉ መግባባት ላይ ደርሷል፡፡

በአለም አቀፍ ምድብ 41 ስር ከተዘረዘሩ 
አገልግሎቶች ውስጥ ቀጥሎ የተቀመጡት በአዋጁ 
አንቀጽ 6(1) (ሠ) መሰረት ሊመዘገቡ የማይችሉ 
በመሆኑ ከምዝገባ ውጪ እንዲሆኑ ትሪቡናሉ 
የውሳኔ ሃሳብ ያቀረበባቸው የአገልግሎት 
ዝርዝሮች ናቸው፡፡በመሆኑም በምድብ 41 ስር 
የምዝገባ ሂደት ውስጥ እንዳይካተቱ የውሳኔ 
ሃሳብ የቀረበባቸው አገልግሎቶች የሚከተሉት 
ናቸው፡፡
providing of entertainment; providing 
entertainment ,… music; providing vid-
eos, music,…movie clips,… ;providing 
… downloadable music platform servic-
es;provision of live entertainment and 
recorded entertainment; providing… the 
arts, music, entertainment, events,…; 

provision of entertainment services 
through the media of publications and 
the internet; organization of events,… ; 
arranging, directing and managing of mu-
sical and singing shows, concerts, fes-
tivals and performances and other en-
tertainment events; music publishing and 
recording services; production of music 
recordings and videos; recording studio 
services; sporting and cultural activities 

በሌላ መልኩ አመልካች የንግድ ምልክቱ ገላጭ 
ሆኖ ቢሆን እንኳን በአዋጁ አንቀጽ 6 (2) መሠረት 
የንግድ ምልክቱ በሚገባ ታዋቂ ስለሆነ አንቀጽ 
6(1) (ሠ) ተፈጻሚ አይሆንም፤በመሆኑም የንግድ 
ምልክቴ ታዋቂ በመሆኑ በአዋጁ አንቀጽ 6 (2) 
መሠረት ሊመዘገብ ይገባል ሲል መከራከሪያውን 
ያቀረበ ቢሆንም የአመልካች ንግድ ምልክት 
በተለያዩ አገራት እና በአውሮፓ ህብረት 
አእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት መመዝገቡን የሚያሳዩ 
የምስክር ወረቀቶችን ከማቅረብ በቀር በእርግጥም 
በአዋጅ ቁጥር 501/1998 አንቀጽ 6(2) ላይ 
በግልፅ እንደተደነገገው “…ንግድ ምልክቱ ጥቅም 
ላይ በመዋሉ ምክንያት በኢትዮጵያ ውስጥ 
በሚገባ የሚታወቅ…” መሆኑን የሚያሳይ 
ማስረጃ አላቀረበም፡፡በመሆኑም በዚህ ረገድ 
አመልካች ያቀረበውን መከራከሪያ ትሪቡናሉ 
አልተቀበለውም፡፡  

ውሳኔ 
ተቋሙ፤ትሪቡናሉ ካቀረበው የውሳኔ 
ሀሳብ፣ከሕግና መመሪያ ጋር በማገናዘብ 
የሚከተለውን ውሳኔ ሰጥቷል፡፡ አመልካች 
በማመልከቻ ቁጥር FTM/11746/20 በአለም 
አቀፍ ምድብ 09፣35፣ 36፣ 38፣ 41፣ 42 እና 
45 እንዲመዘገብለት ያቀረበው ተከታዩ የንግድ 
ምልክት        

በ ት ሪ ቡ ና ሉ 
የፍርድ ሃሳብ ውስጥ 
እንደተጠቀሰው በአለም አቀፍ ምድብ  41 ስር 
ብቻ ከተዘረዘሩና እንዳይመዘገቡ የፍርድ ሃሳብ 
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ከቀረበባቸው የአገልግሎት ዝርዝሮች ( providing 
of entertainment; providing entertainment 
,… music; providing videos, music,…
movie clips,… ;providing … download-
able music platform services;provision 
of live entertainment and recorded en-
tertainment; providing… the arts, music, 
entertainment, events,…; provision of en-
tertainment services through the media of 
publications and the internet; organization 
of events,… ; arranging, directing and 
managing of musical and singing shows, 
concerts, festivals and performances 
and other entertainment events; music 
publishing and recording services; pro-
duction of music recordings and videos; 
recording studio services; sporting and 
cultural activities) በስተቀር በተጠየቁት አለም 
አቀፍ ምድቦች ሁሉ የአመልካች ንግድ ምልክት 
የምዝገባ ሂደት እንዲቀጥል ተወስኗል፡፡

የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር ስምና የማይነበብ 
ፊርማ                     

ኤርምያስ የማነብርሃን ኃይለማርያም(ፒ.ኤች.ዲ.)                
የማይነበብ ፊርማ  _____________
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የመዝገብ .ቁጥር ኢ.አ.ን.ትሪቡ. 00256/2013
                                                       ቀን11/01/2013ዓ.ም

ኤምቲኤን ግሩፕ ማኔጅመንት ሰርቪስስ 
(ፕሮፕሪዬታሪ) ሊሚትድ የተባለው ድርጅት 
ባቀረበው አቤቱታ ላይ የአዕምሯዊ ንብረት 
ትሪቡናል ያቀረበው የውሣኔ ሃሣብ፣

የማይነበብ የትሪቡናሉ አባላት ስም ዝርዝር 
1. ……………………    
2. …………………… 
3. …………………… 
4. ……………………
5. ……………………

አመልካች ፡- ኤም.ቲ.ኤን ግሩፕ ማኔጅመንት 
ሰርቪስስ (ፕሮፕሪዬታሪ) ሊሚትድ
        ወኪል፡- ወሰን ተሾመ ቦካን

አቤቱታው በአጭሩ   
አመልካች በቀን 17/05/2013 ዓ.ም ለኢትዮጵያ 
አዕምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት ባቀረበው 
አቤቱታ፤በማመልከቻ ቁጥር FTM/11227/2019 
የምስል   “      ” ንግድ ምልክት እ.አ.አ 
በ21/11/2019 
በአመልካች ስም በምድብ 09፣36 እና 38 
እንዲመዘገብለት የጠየቀ ሲሆን፤እ.አ.አ በቀን 
06/07/2020 ዓ.ም ከላይ የተገለጸው የምስል ንግድ 
ምልክት በንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ 
ቁጥር 501/2006 አንቀጽ 6(1)(ሠ) መሠረት ገላጭ 
በመሆኑ ማስተካከያ እንዲያደርግ ሲል የስራ ክፍሉ 
ለአመልካች በደብዳቤ ያሳወቀውን መነሻ በማድረግ 
አመልካች ለክፍሉ የራሱን ምላሽ ያቀረበ ቢሆንም 
ዳይሬክቶሬቱ እ.አ.አ በቀን 02/12/2020 ዓ.ም የንግድ 
ምልክቱ ገላጭ ነው በማለት የስራ ክፍሉ ጥያቄአችንን 
ውድቅ ማድረጉ አግባብ አይደለም በማለት አመልካች 
ያቀረበው አቤቱታ ሲሆን አመልካች በአቤቱታው 
ለይግባኙ መነሻ ናቸው ያላቸውን ነጥቦች በጽሑፍ 
እና  እና  በግልጽ  ችሎት ቀርቦ የሚከተሉትን 
ማብራሪያዎች አቅርቧል፡፡

1. የንግድ ምልክቱ ሙሉ በሙሉ በኢንዱስትሪው፣ 
በተለይ በአፍሪካ እጅግ ታዋቂ ሲሆን ንግድ 
ምልክቱ የአመልካች ፈጠራ ነው። 
2. የንግድ ምልክቱ በምንም ዓይነት መልኩ 
በአዋጁ አንቀጽ 6(1)(ሠ) መሠረት ገላጭ (de-
scriptive) ባለመሆኑና ጠቋሚ (suggestive) 
የንግድ ምልክቶችን አዋጁ ምዝገባ የማይከለከል 
በመሆኑ የንግድ ምልክት ማመልከቻው 
በቀረበባቸው ምድብ 09፣ 36 እና 38 ሊመዘገብ 
ይገባል።
3. የንግድ ምልክቱ በዓለም ዙሪያ እጅግ ታዋቂ 
የንግድ ምልክት በመሆኑ የአዋጁ አንቀጽ 23(2) 
በሚደነግገው መሠረት በኢትዮጵያም አግባብነት 
ባለው የኢትዮጵያ ሕብረተሰብ ክፍል የታወቀ 
የንግድ ምልክት በመሆኑ የንግድ ምልክቱ ገላጭ 
ቢሆንም ማመልከቻው ውድቅ ሊደረግ አይገባም።
በመጨረሻም አመልካች ጽ/ቤቱ እንዲሰጠው 
በጠየቀው ዳኝነት ስር ከፍ ሲል በዘረዘራቸው 
ምክንያቶች“        ” የንግድ ምልክት ማመልከቻ

 
በምድብ 09፣ 36 እና 38 እንዲመዘገብልን ሲል 
ትሪቡናሉን ጠይቋል።
የጉዳዩ አመጣጥ ከላይ በተገለፀው መልኩ ሆኖ 
ትሪቡናሉ የስራ ክፍሉ አመልካች ባቀረበው የምዝገባ 
ጥያቄ ላይ የሰጠው ውሳኔ አግባብ ነው ወይስ 
አይደለም? የሚለውን ጭብጥ በመመስረት መዝገቡን 
በሚከተለው መልኩ መርምሮታል፡፡
ትሪቡናሉ ጉዳዩን ከስር ለመረዳት በአመልካች ስም 
የምዝገባ ጥያቄ ቀርቦበት ውድቅ የተደረገውን መዝገብ 
(ፋይል) ከንግድ ምልክት ምዝገባ ጥበቃ ከስራ ክፍሉ 
በማስመጣት የፈተሸ ሲሆን በዚህም አመልካች 
በቀን 17/05/2013 ዓ.ም በማመልከቻ ቁጥር 
FTM/11227/2019 ለማስመዝገብ ያቀረበው የንግድ 
ምልክት በአለም አቀፍ ምድብ 09፣ 36 እና 38 
ላይ የተዘረዘሩት እቃዎችና አገልግሎቶች ምዝገባ 
የተጠየቀበት ሲሆን የስራ ክፍሉ የንግድ ምልክቱ 
ምዝገባ ለተጠየቀበት ምርትና አገልግሎት ጥራቱን 
የሚገልፅ በመሆኑ ሊመዘገብ አይችልም ሲል ውሳኔ 
ሰጥቷል፡፡
በንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 
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501/1998 አንቀጽ 6(1(ሠ)) መሰረት 
አንድ የንግድ ምልክት ለመመዝገብና ጥበቃ 
ለማግኘት ለምዝገባ የቀረበውን ዕቃዎች ወይም 
አገልግሎቶች ጥራት የመግለፅ ባህሪይ ሊኖረው 
እንደማይገባ ይደነግጋል፤ሆኖም አንድ የንግድ 
ምልክት ምዝገባ ለተጠየቀበት አላማ ገላጭ ነው 
ለማለት የንግድ ምልክቱ የምርቶቹን ወይም 
የአገልግሎቶቹን ባህሪ፣ጣዕም፣ተግባራት፣ይዘትና 
የመሳሰሉት የጥራት መገለጫዎችን አንድ ሸማች 
የንግድ ምልክቱን በመጀመሪያ እይታ(first im-
pression) ብቻ አይቶ እንዲገምት የሚያደርገው 
ሲሆን እና በተመሳሳይ ከሚቀርቡ ምርቶች 
ወይም አገልግሎቶች በተለየ ሁኔታ የተሻለ 
መሆኑን ሸማቹን ሊያሳስት የሚችል የንግድ 
ምልክት ሲሆን ነው፡፡
በዚህ መሰረት አመልካች ምዝገባ የጠየቀበት 
የምስል የንግድ ምልክት   

የሚለውን   ትሪቡናሉ ሲመረምር፤ የሞባይል 
ምስል ውስጥ ገንዘብ ሲወጣ የሚታየው ንግድ 
ምልክት ለተዘረዘሩት ለአለም አቀፍ ምድቦች 
በሙሉ ገላጭ እንዳልሆነ ትሪቡናሉ ያምናል።
በዚህ መሰረት ትሪቡናሉ ከላይ የተገለፀውን 
ብያኔ መሰረት በማድረግ ምዝገባ ከተጠየቀባቸው 
ምድቦች ውስጥ በተለይ በአለም አቀፍ ምድብ 
09፣ 36 እና 38 ስር ከተዘረዘሩ አገልግሎቶች 
ውስጥ ከዚህ በታች የተቀመጡት አገልግሎቶች 
ከቀረበው ምልክት ጋር የሚገናኙ እና በዚህም 
መነሻነት ንግድ ምልክቱን ገላጭ የሚያደርጉ 
በመሆኑ ከምዝገባ ሂደት ውጪ እንዲደረጉ 
ትሪቡናሉ ሙሉ ስምምነት ላይ ደርሷል፡፡
በተመሳሳይ ሁኔታ በአለም አቀፍ ምድብ 09፣ 36 
እና 38 ስር ከተዘረዘሩ አገልግሎቶች ውስጥም 
ከዚህ በታች ከተጠቀሱት አገልግሎቶች በስተቀር 
በምድቡ ስር የተዘረዘሩ ሌሎች አገልግሎቶች 
የምዝገባ ሂደታቸው እንዲቀጥል ትሪቡናሉ 
መግባባት ላይ ደርሷል፡፡
በአለም አቀፍ ምድብ 09፣ 36 እና 38 ስር 
ከተዘረዘሩ አገልግሎቶች ውስጥ ቀጥሎ 
የተቀመጡት በአዋጁ አንቀጽ 6(1) (ሠ) መሰረት 
ሊመዘገቡ የማይችሉ በመሆኑ ከምዝገባ ውጪ 

እንዲሆኑ ትሪቡናሉ የውሳኔ ሃሳብ ያቀረበባቸው 
የአገልግሎት ዝርዝሮች ናቸው፡፡ በመሆኑም 
በምድብ 09፣ 36 እና 38 ስር የምዝገባ ሂደት 
ውስጥ እንዳይካተቱ የውሳኔ ሃሳብ የቀረበባቸው 
አገልግሎቶች የሚከተሉት ናቸው፡፡ 
[Class 9: computer software for finan-
cial management and planning, account 
aggregation and budgeting; smart cards; 
telephone credit cards; credit cards; deb-
it cards; mechanisms for coin-operated 
apparatus. 
Class 36: Financial affairs; monetary af-
fairs; banking services including home, 
internet and remote banking; financial 
sponsorship; insurance and finance ser-
vices 
including such services provided over the 
internet or any other electronic network, 
discount services including discount card 
services; issue and redemption of tokens, 
vouchers and points; issuance of tokens 
of value as a reward for customer loyal-
ty; providing cash and other rebates as 
part of a customer loyalty program; credit 
card services; charge card services; pre-
paid purchase card services, including 
processing electronic payments made 
through prepaid cards; insurance, financ-
ing and guarantee services relating to 
telecommunications and communications 
apparatus and instruments; provision of 
electronic and online financial services,in-
cluding electronic fund transfer services 
and secure on-line monetary transaction 
facilities; providing an internet website 
portal in the field of financial transaction 
and payment processing; processing fi-
nancial transactions via a global comput-
er network; providing multiple payment 
options by means of customer-operated 
electronic terminals available on-site in 
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retail stores; provision of investment and 
fund management information; adminis-
tration of funds and investments; stock, 
shares and bond information and bro-
kerage services; provision of information 
and advisory services relating to mone-
tary affairs and the aforementioned ser-
vices, including the provision of infor-
mation from a computer database, the 
internet or other electronic network; pro-
vision of information and advice for the 
prospective purchasers of commodities 
and goods, all related to payment terms 
and insurance; 
Class 38: provision of wireless electron-
ic transmission of credit and debit card 
transaction data and wireless electronic 
savings and payment data via a global 
computer network;].
በመሆኑም አመልካች ይህን መሰረት በማድረግ 
የምዝገባ ጥያቄ ያቀረበበት የንግድ ምልክት ከላይ 
ከተዘረዘሩት አገልግሎቶች ውጪ ላሉት በምድቡ 
ስር የተዘረዘሩ ሌሎች አገልግሎቶች የምዝገባ 
ሂደታቸው እንዲቀጥል ትሪቡናሉ መግባባት ላይ 
ደርሷል፡፡
በአብላጫው የትሪቡናሉ አባላት የቀረበ የውሳኔ 
ሃሳብ
አመልካች በማመልከቻ ቁጥር FTM/11227/2019 
በአለም አቀፍ ምድብ 09፣ 36 እና 38 
እንዲመዘገብለት ያቀረበው ተከታዩ የንግድ 
ምልክት          በትሪቡናሉ የፍርድ ሃሳብ

 ውስጥ እንደተጠቀሰው በአለም አቀፍ ምድብ  
09፣ 36 እና  38 ስር ብቻ ከተዘረዘሩና 
እንዳይመዘገቡ የፍርድ ሃሳብ ከቀረበባቸው 
የአገልግሎት ዝርዝሮች (Class 9: computer 
software for financial management and 
planning, account aggregation and budg-
eting; smart cards; telephone credit cards; 
credit cards; debit cards; mechanisms for 
coin-operated apparatus. Class 36:

Financial affairs; monetary affairs; bank-
ing services including home, internet and 
remote banking; financial sponsorship; in-
surance and finance services including 
such services provided over the internet 
or any other electronic network, discount 
services including discount card services; 
issue and redemption of tokens, vouch-
ers and points; issuance of tokens of 
value as a reward for customer loyal-
ty; providing cash and other rebates as 
part of a customer loyalty program; cred-
it card services; charge card services; 
pre-paid purchase card services, includ-
ing processing electronic payments made 
through prepaid cards; insurance, financ-
ing and guarantee services relating to 
telecommunications and communications 
apparatus and instruments; provision of 
electronic and online financial services, 
including electronic fund transfer services 
and secure on-line monetary transaction 
facilities; providing an internet website 
portal in the field of financial transaction 
and payment processing; processing fi-
nancial transactions via a global comput-
er network; providing multiple payment 
options by means of customer-operated 
electronic terminals available on-site in 
retail stores; provision of investment and 
fund management information; adminis-
tration of funds and investments; stock, 
shares and bond information and broker-
age services; provision of information and 
advisory services relating to monetary af-
fairs and the aforementioned services, in-
cluding the provision of information from 
a computer database, the internet or oth-
er electronic network; provision of infor-
mation and advice for the prospective 
purchasers of commodities and goods, 
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all related to payment terms and insur-
ance; Class 38: provision of wireless 
electronic transmission of credit and debit 
card transaction data and wireless elec-
tronic savings and payment data via a 
global computer network;) በስተቀር ማለትም  
ከላይ ከተዘረዘሩት አገልግሎቶች ውጪ ላሉት 
በምድቡ ስር የተዘረዘሩ ሌሎች አገልግሎቶች 
የምዝገባ ሂደታቸው እንዲቀጥል ትሪቡናሉ 
መግባባት ላይ ደርሷል፡፡

የልዩነት የውሳኔ ሃሳብ

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፤ ሆኖም አንድ የንግድ 
ምልክት ምዝገባ ለተጠየቀበት አላማ ገላጭ ነው 
ለማለት የንግድ ምልክቱ የምርቶቹን ወይም 
የአገልግሎቶቹን ባህሪ፣ጣዕም፣ተግባራት፣ይዘትና 
የመሳሰሉት የጥራት መገለጫዎችን አንድ ሸማች 
የንግድ ምልክቱን በመጀመሪያ እይታ(first im-
pression) ብቻ አይቶ እንዲገምት የሚያደርገው 
ሲሆን እና በተመሳሳይ ከሚቀርቡ ምርቶች 
ወይም አገልግሎቶች በተለየ ሁኔታ የተሻለ 
መሆኑን ሸማቹን ሊያሳስት የሚችል የንግድ 
ምልክት ሲሆን ነው፡፡
በዚህ መሰረት አመልካች ምዝገባ የጠየቀበት 
የምስል የንግድ ምልክት የሚለውን   ስንመረምር፤ 
የሞባይል ምስል ውስጥ ገንዘብ ሲወጣ የሚታየው 
ንግድ ምልክት ለተዘረዘሩት ለአለም አቀፍ 
ምድቦች ማለትም ለአለም አቀፍ ምድብ 09፣ 36 
እና 38 ገላጭ መሆኑን እናምናለን።
አመልካች አያይዞም የንግድ ምልክቱ በተለያዩ 
የአለም ሀገራት ተመዝግቦ የሚገኝ የንግድ 
ምልክት መሆኑን በአቤቱታው ላይ የጠቀሰ 
ሲሆን የንግድ ምልክት ምዝገባን ለማግኘት 
የሚከተላቸው የአሰራር ስርዓቶች እና ሂደቶች 
እንዲሁም ይህን ለማስፈፀም የወጡ ህጎችና 

ደንቦች ተፈፃሚነታቸው በሃገሪቱ በሚገኙና 
ዘርፉን በተመለከተ በወጡ ህጎች ላይ ብቻ 
ተመስርቶ የሚከናወን በመሆኑ የሌሎች ሃገራት 
አመዘጋገብ ወይም የአሰራር ስርዓት በኢትዮጵያ 
ውስጥ እንዲፈፀም የሚያስገድድ አይደለም፡፡ 
በመሆኑም አመልካች ይህን መሰረት በማድረግ 
የምዝገባ ጥያቄ ያቀረበበት የንግድ ምልክት 
ሊመዘገብ ይገባል ሲል ያቀረበው መከራከሪያ 
አግባብነት የሌለው ነው።
በሌላ በኩል የንግድ ምልክቱ በአዋጁ አንቀፅ 
23(2) መሠረት በኢትዮጵያ አግባብነት ባለው 
የህብረተሰብ ክፍል አጅግ ታዋቂ የንግድ ምልክት 
በመሆኑም ገላጭ ነው ለተባለው ቃል የብቸኝነት 
መብት እስካልተጠየቀበት ድረስ በአዋጁ መሠረት 
ሊመዘገብ ይገባል በማለት አመልካች መከራከሪያ 
ነጥቡን አቅርቧል፡፡ አመልካች የንግድ ምልክቱ 
በኢትዮጵያ ውስጥ በሚገባ የሚታወቅ መሆኑን 
የሚያሳይ ማስረጃ አላቀረበም፡፡ በመሆኑም በዚህ 
ረገድ የቀረበውን መከራከሪያ አልተቀበለውም፡፡
በመሆኑም የአመልካች ንግድ ምልክት በስራ 
ክፍሉ ውድቅ መደረጉ አግባብ ነው ስንል 
የልዩነት ሃሳብ እናቀርባለን።

ውሳኔ
ተቋሙ፤ትሪቡናሉ ካቀረበው የውሳኔ 
ሀሳብ፣ከሕግና መመሪያ ጋር በማገናዘብ 
የሚከተለውን ውሳኔ ሰጥቷል፡፡ በመሆኑም 
በአብላጫ የተሰጠው የውሳኔ ሃሳብ ከህግ ፍሬ 
ነገር እና ማስረጃ አንፃር ተገቢ በመሆኑ በዚሁ 
መሰረት የአመልካች የንግድ ምልክት ምዝገባ 
ጥያቄ ሊቀጥል ይገባል በማለት ወስኗል፡፡

የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር ስምና የማይነበብ 
ፊርማ                     

ኤርምያስ የማነብርሃን ኃይለማርያም(ፒ.ኤች.ዲ.)                
የማይነበብ ፊርማ  _____________
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የመዝገብ ቁጥር ኢ.አ.ን.ትሪቡ.000252/2013
                                ቀን:11/01/2014ዓ.ም
በፌራሪ ኤስ.ፒ.ኤ እና በተጠሪ ካዲስኮ ፔይንት 
ኤንድ አድሄሲቭ ኢንዱስትሪ አ/ማ መካከል 
ስላለው የንግድ ምልክት ስረዛ ክርክር አስመልክቶ 
በኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት ትሪቡናል 
የተሰጠ የውሣኔ ሃሣብ፣

የማይነበብ የትሪቡናሉ አባላት ስም ዝርዝር 
1. ……………………    
2. …………………… 
3. …………………… 
4. …………………… 
5. …………………… 

አመልካች፡- ፌራሪ ኤስ.ፒ.ኤ
          ወኪል፡- ምህረተአብ ልኡል ኮከብ/
ቢንያም ታፈደ ዱበሮ
ተጠሪ ፡- ካዲስኮ ፔይንት ኤንድ አድሄሲቭ 
ኢንዱስትሪ አ/ማ      
         ወኪል፡-  ተስፋዬ ደረሰ  ዘውዴ 

አቤቱታው በአጭሩ
አመልካች ጥር 10 ቀን 2013 ዓ.ም ለትሪቡናሉ 
ባቀረበው አቤቱታ የተጠሪ ንግድ ምልክት የሆነው

በማመልከቻ ቁጥር LTM/2098/07 
በፅ/ቤቱ በንግድ ምልክትነት ከጥቅምት 
10/2007 ዓ.ም ጀምሮ አስመዝግቦ 
የሚገኝ ቢሆንም ንግድ ምልክቱ 

ላለፉት አምስት አመታት እና ከዛም በላይ 
ጥቅም ላይ ባለመዋሉ ምክንያት በንግድ ምልክት 
ምዝገባ እና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/2006 
አንቀጽ 35 መሰረት ሊሰረዝ ይገባል በማለት 
ይህን ያለባቸውን ምክንያቶች እንደሚከተለው 
ዘርዝሯል፡፡      
1. የተጠሪ ንግድ ምልክት የተመዘገበው ጥቅምት 
10/2007 ዓ.ም ሲሆን የንግድ ምልክቱ ከተመዘገበ 
ስድስት አመት ቢሞላውም በእነዚህ ጊዜያት 
ውስጥ በተለይም ላለፉት ተከታታይ ሶስት 
አመታት ጥቅም ላይ ሳይውል በንግድ ምልክት 
መዝገብ ላይ ብቻ ሰፍሮ ይገኛል፤ ባደረግነው 

የገበያ ጥናትም የንግድ ምልክቱ በምድብ 16 ስር 
ከሚመደቡ ምርቶች ጋር በተያያዘ ጥቅም ወይም 
ግልጋሎት ላይ እንዳልዋለ አረጋግጠናል ፤    
2. የተጠሪ የንግድ ምልክት ምዝገባ 
ሲከናወን አብሮ ከቀረበው የንግድ ፈቃድ ላይ 
ለመመልከት እንደሚቻለው ካዲስኮ ፔይንት 
ኤንድ አድሄሲቭ ኢንዱስትሪ አ/ማ የማምረት 
ፈቃድ የተሰጠው ለኢንዱስትሪ ግብዓትነት 
የሚውል ማጣበቂያ (adhesives for indus-
trial purposes) ለማምረት እንጂ በምድብ 16 
ስር የሚወድቁ የማጣበቅያ ምርቶችን ለማምረት 
ካለመሆኑ በተጨማሪ ከዚህ ቀደም በተመሳሳይ 
በተጠሪ የንግድ ምልክት ላይ በቀረበው የስረዛ 
ጥያቄ ላይ ባቀረበው መልስ የንግድ ምልክቱ 
ጥቅም ላይ የዋለው ለኢንደስትሪ ጥቅም (adhe-
sives for industrial purposes) በምድብ 1 ስር 
ለሚወድቁ ምርቶች የሚያመለክቱ ማስረጃዎች 
ያያያዘ ሲሆን ይህም በምንም መልኩ የንግድ 
ምልክቱ በምድብ 16 ስር ለሚወድቁ ምርቶች 
ግልጋሎት ላይ መዋሉን አያሳዩም ወይም 
አያረጋግጡም፡፡
3. በተጨማሪም ምልክቱ በምድብ 16 ስር 
ለሚወድቁ ምርቶች ጥቅም ላይ አለመዋሉን 
በሚያረጋግጥ ሁኔታ ምርቱ በፍጥነት የሚሸጥ 
እና  መደርደርያ ላይ የሚቀመጥ ሳይሆን 
በትዕዛዝ ብቻ የሚመረት መሆኑን በመግለፅ 
ተጠሪ በማስረጃነት ያቀረባቸው የሽያጭ ፋክቱሮች 
ማጣበቅያ ምርቶቹ በትልቅ መጠን ለሌላ አምራች 
ኩባንያዎች መሸጣቸውን የሚያረጋግጡ ናቸው “

4. ትሪቡናሉ እንደሚረዳው በምድብ 16 ስር 
የሚወድቁ የማጣበቅያ ምርቶች ለስቴሽነሪና 
ለቤት ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውሉ ሲሆኑ 
በባህርያቸውም በአናሳ መጠን ተመርተው 
በየሼልፉ የሚቀመጡ ናቸው፡፡ ስለሆነም ተጠሪ 
እራሱ ባቀረበው ማስረጃ እና መከራከርያ 
የንግድ ምልክቱን ለምድብ 16 ምርቶች 
እንዳልተጠቀመባቸው አረጋግጦ ይገኛል፡፡ 
5. ተጠሪ  ከዚህ ቀደም ለቀረበበት የንግድ 
ምልክቱ ይሰረዝ ጥያቄ ባቀረበው መልስ ውስጥ  
የንግድ ምልክቱን የሚጠቀመው እና የተጠቀመው 
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ምድብ 1 ስር ለሚወድቁ ምርቶች ብቻ መሆኑን 
አምኗል፡፡ ለጽ/ቤቱ ትሪቡናል ባቀረበው መልስ 
ገጽ 2 አንቀፅ 2 ላይ የሚከተለውን አስቀምጧል፡
፡ “ኩባንያችን የንግድ ምልክቱን ያስመዘገበው 
ለማጣበቂያ ምርት ሲሆን ይህም ምርት በፍጥነት 
የሚሸጥ ሳይሆን በትዕዛዝ ብቻ የሚመረት ዓይነት 
ነው፡፡ በመሆኑም ምርቱ በአነስተኛ መጠን እሽጎች 
ለሽያጭ መደርደርያ ላይ የሚቀመጥ አይደለም፡
፡ ይልቅ በከፍተኛ መጠን ማለትም በ 200 
ሊትር እና ከዝያ በላይ ለግብዓትነት ለሚጠቀሙ 
ድርጅቶች በቀጥታ የሚሸጥ ነው፡፡” ተጠሪ 
በማያሻማ መልኩ በግልጽ እንዳመኑት የንግድ 
ምልክቱን ግልጋሎት ላይ ያዋሉት ለኢንደስትሪ 
ግብዓትነት ከሚውሉ ማጣበቅያዎች ጋር በተያያዘ 
ብቻ ነው፡፡ በመሆኑም  ከላይ የተጠቀሰው 
ምክንያቶች በተጠሪ ስም  በማመልከቻ ቁጥር 
LTM/2098/07 የተመዘገበው የንግድ ምልክት 
ሊሰረዝ ይገባል  በማለት  ተከራክረዋል፡፡

ለተጠሪም የስረዛ ጥያቄው በአመልካች በኩል 
መጥሪያ እንዲደርሰው የተላከ ሲሆን ለተከታታይ 
ሶስት አመታት እና ከዛም በላይ ጥቅም ላይ 
አልዋለም በሚል ምክንያት የንግድ ምልክቱ 
ከመዝገብ እንዲሰረዝ ጥያቄ መቅረቡ የህግ እና 
የማስረጃ መሰረት የሌለው መሆኑን ሲያስረዳ፡-

1. ከስረዛ ጥያቄው ማመልከቻ ጋር አባሪ 
ሆኖ ከመጣው የእንደራሴነት ስልጣን ማስረጃ 
ለመገንዘብ እንደቻልነው አመልካቹ ፌራሪ 
ኤስ.ፒ.ኤ  ልዩ የእንደራሴነት ስልጣን የሰጠው 
እንደራሴዎቹ Kadco Group Property and 
Business Development Agency Plc 
ላይ ብቻ መቃወሚያ እንዲያቀርቡለት ነው ፡
፡ የምልክቱ ባለቤት ደግሞ ካዲስኮ ፔይንት 
ኤንድ አድሄሲቭ ኢንዱስትሪ አ.ማ. እንጂ Kad-
co Group Property and Business De-
velopment Agency Plc አይደለም፡፡ ይህን 
በተመለከተ ደግሞ እንደራሴዎቹ የተሰጣቸው 
የእንደራሴነት ስልጣን የለም፡፡ ይህ ባልሆነበት 
ሁኔታ ደግሞ ማመልከቻውን ማቅረብ የሚችሉ 
ስላልሆኑ ጥያቄአቸው ውድቅ ሊሆን ይገባል፡፡

2. በመጀመሪያ ደረጃ በንግድ ምልክት 
ምዝገባ እና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/2006 አንቀጽ 
35 መሰረት አንድ የንግድ ምልክት ጥቅም ላይ 
አልዋለም የሚባለው የስረዛ ጥያቄው ከቀረበበት 
ቀን በፊት ቢያንስ ለሶስት ተከታታይ ዓመታት 
በኢትዮጵያ ውስጥ አገልግሎት ላይ አለመዋሉ 
ሲረጋገጥ ነው፡፡ የአመልካች እንደራሴዎች 
የንግድ ምልክቱ በገበያ ላይ እንዳልዋለ 
አረጋግጠናል የሚሉት በከተማዋ ውስጥ ዋና ዋና 
የማጣበቂያ ምርት መሸጫ እና ማከፋፈያ ሱቆች 
ባደረጉት ማጣራት እንደሆነ ይገልጻሉ፡፡ ይሁንና 
የአመልካች እንደራሴዎች ለዚሁ ተግባር ውክልና 
የተሰጣቸው ከሁለት ዓመት በፊት ሐምሌ 13 ቀን 
2009 ዓ.ም. ሲሆን የንግድ ምልክት ይሰረዝልኝ 
አቤቱታውን ያቀረቡት ደግሞ የእንደራሴነት 
ስልጣን ከተሰጣቸው ከአንድ ዓመት ተኩል በኋላ 
የካቲት 20 ቀን 2011 ዓ.ም. ነው፡፡ በህጉ አንቀጽ 
35 መሰረት የስረዛ ጥያቄው ከመቅረቡ በፊት 
በትንሹ ለ3 ዓመታት ይህም የንግድ ምልክቱ 
በእርግጥ በአገልግሎት ላይ መዋል አለመዋሉን 
በተመለከተ አጣራን ብለው የደረሱበት ድምዳሜ 
እና ያረጋገጡት ፍሬ-ነገር አመክኖአዊ ህጸጽ 
ያለበት መሆኑን መገንዘብ ይቻላል፡፡
3. በሌላ በኩል አሁን እንዲሰረዝ ጥያቄ የቀረበበት 
የንግድ ምልክት ባለቤት የሆነው ኩባንያችን 
የንግድ ምልክቱን ያስመዘገበው ለማጣበቂያ 
ምርቱ ሲሆን ይህም ምርት በፍጥነት የሚሸጥ 
ሳይሆን በትዕዛዝ ብቻ የሚመረት ዓይነት ነው፡
፡ በመሆኑም ምርቱ በአነስተኛ መጠን እሽጎች 
ለሽያጭ መደርደሪያ ላይ የሚቀመጥ አይደለም፡
፡ ይልቅ በከፍተኛ መጠን ማለትም በ200 ሊትር 
እና ከዚያ በላይ  ለግብዓትነት ለሚጠቀሙ 
ደርጅቶች በቀጥታ የሚሸጥ ነው ፡፡ የንግድ 
ምልክቱ በኢትዮጵያ ገበያ ውስጥ በተጠሪ 
ስም እ.ኤ.አ  25/04/2017፣12/02/2019 ፤ 
24/05/2019፤ 24/11/2018፤ 24/11/2010፤ 
15/10/2020 ፤12/02/2019  24/11/2010 
ለዜኒት ገብስ እሸት ኢትዮጵያ ሊሚትድ እና 
ተፈራ መርጊያ ፔይንትስ ኤንድ አድሄሲቭ  
ሴልስ ጋር የተሻሻጠበትን የሽያጭ ደረሰኝ ማስረጃ 
ተያይዞ የቀረ ሲሆን በማመልከቻ
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ቁጥር LTM/2098/07 ተመዝግቦ የሚገኘው  
RED HORSE የሚለው የቃል እና የምስል 
የንግድ ምልክት ለተከታታይ ለሶስት ዓመታት 
የንግድ ምልክቱ ለተመዘገበባቸው ዕቃዎች 
በጥቅም ላይ ያዋለው ስለሆነ ሊሰረዝ አይገባም 
በማለት ተከራክሯል፡፡

ተከራካሪዎቹም በ05/08/2013 ዓ.ም በጽ/
ቤቱ ችሎት ቀርበው ከላይ የተጠቀሱትን 
መከራከሪያዎች አጠናክረው አንስተዋል፡፡ 
ትሪቡናሉም በግራ ቀኙ የተደረገውን የፅሁፍ 
እንዲሁም የቃል ክርክር እና ማስረጃ ከተመለከተ 
በኋላ በተጠሪ ስም የተመዘገበው             
የንግድ ምልክት ሊሰረዝ ይገባል 
ወይስ አይገባም? የሚለውን 
በጭብጥነት በመያዝ ጉዳዩን 
አግባብነት ካላቸው ህግጋት ጋር በማገናዘብ 
መዝገቡን በሚከተለው መልኩ መርምሮታል፡፡

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 
የንግድ ምልክቱ ጥቅም ላይ አልዋለም የሚባለው 
የስረዛ ጥያቄው ከቀረበበት ቀን ጀምሮ(ወደኋላ 
የሚቆጠር) ቢያንስ ለተከታታይ ሦሰት ዓመታት 
የተመዘገበው የንግድ ምልክት ባለቤት ወይም 
ፈቃድ ተቀባዩ የንግድ ምልክቱን ለተመዘገበባቸው 
ዕቃዎቸ ወይም አገልግሎቶች ያለበቂ ምክንያት 
በኢትዮጵያ ውስጥ ያልተገለገለባቸው ሆኖ ሲገኝ 
መሆኑን ይገልፃል፡፡
ይህ በሚሆንበት ጊዜ ማንኛውም የሚመለከተው 
ሰው የንግድ ምልክቱ ጥቅም ላይ አልዋለም 
በማለት ምዝገባው እንዲሰረዝ ጥያቄ ሊያቀርብ 
ይችላል ሆኖም ባለቤቱ የንግድ ምልክቱን 
ያልተጠቀመው ከአቅም በላይ በሆነ ችግር 
ምክንያት መሆኑን አግባብነት ባለው በቂ ማስረጃ 
ካስረዳ የንግድ ምልክቱ ሊሰረዝ እንደማይገባ 
በዚሁ አንቀፅ ተደንግጓል፡፡

በመሆኑም ከአዋጁ አንቀፅ 35 ጠቅላላ ድንጋጌ 
ተነስተን ስንመለከት አንድ የንግድ ምልክት 
ከተመዘገበ በኋላ 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፤ ከዚህ ጋር 
ተያይዞ የሚቀርቡ ጥያቄዎችና ማስረጃዎች ላይ 
የተመዘገበው የንግድ ምልክት ጥቅም ላይ የዋለ 
ከሆነ ወይም ጥቅም ላይ ካልዋለ ደግሞ ይህ 
የሆነበትን በቂ ምክንያት የማስረዳት ኃላፊነት 
የባለመብቱ(የንግድ ምልክት ባለቤቱ) ድርሻ 
ይሆናል፡፡

አመልካች የስረዛ ጥያቄውን ያቀረበው በቀን 
10/05/2013 ዓ.ም ሲሆን በአዋጁ መሰረት ንግድ 
ምልክቱ ጥቅም ላይ መዋል አለመዋሉ የሚጣራው 
የአመልካች የማመልከቻ ቀን (10/05/2013 ዓ.ም) 
መነሻ በማድረግ ሶስት ዓመት ወደኋላ በመቁጠር 
ይሆናል፡፡ በዚህ መሰረት ንግድ ምልክቱ ጥቅም 
ላይ መዋል/አለመዋሉ/ የሚጣራው ለማረጋገጥ 
ምርመራ የሚደረገው ከቀን 10/05/2013 ጀምሮ 
እስከ ቀን 10/05/2010 ዓ.ም ድረስ ያለውን ጊዜ 
በመንተራስ ነው፡፡
ትሪቡናሉ የተመለከተው የሰነድ ማስረጃ RED 

HORSE የሚል የንግድ ምልክት 
የያዙ ምርቶችን ከ2009 ዓ.ም እስከ 
2013 ዓ.ም ድረስ የያዙ ማስረጃችን 
የያዙ ቢሆንም በዋናነት ለሽያጭ 
የቀረቡት ምርቶች የንግድ ምልክቱ 

ምዝገባ ለተደረገለት አለም አቀፍ ምድብ መሆን 
አለመሆኑ በጉዳዩ ላይ አፅእኖት ተሰጥቶት 
ሊታይ የሚገባ ጉዳይ ነው፡፡
በተጠሪ የቀረቡት የሽያጭ ደረሰኝ የሰነድ 
ማስረጃዎች የንግድ ምልክቱን (RED HORSE) 
የያዘ ቢሆንም ለሽያጭ የቀረበውን የምርት 
አይነት በግልፅ የሚያሳይ ሆኖ አልተገኘም፡
፡ ሆኖም የቀረቡት የሽያጭ ሰነድ ማስረጃዎች 
ጥቅም ላይ መዋሉን የሚያሳይ ቢሆን እንኳን 
የምርቶቹ አይነት ምን እንደሆነ ለመረዳት 
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የተጠሪን መከራከሪያዎች መመልከት አስገዳጅ 
ይሆናል፡፡

ይህም ተጠሪ የንግድ ምልክቱን በመጠቀም 
የሚያመርታቸው ምርቶች በፍጥነት የሚሸጥ 
እና መደርደርያ ላይ የሚቀመጥ ሳይሆን 
በትዕዛዝ ብቻ የሚመረት መሆኑን በመግለፅ  
የተከራከረ ሲሆን የንግድ ምልክቱን ግልጋሎት 
ላይ እያዋለ ያለውም ሆነ የንግድ ምልክቱን 
በመጠቀም ለገበያ ያቀረበው ምርቶች (ጥቅም ላይ 
ያዋላቸው ምርቶች) ለኢንዱስትሪ ግብዓትነት 
የሚውል ማጣበቂያ (adhesives for industri-
al purposes) ማምረት በተያያዘ ብቻ መሆኑን 
ተከራክሯል፡፡
በአለም አቀፍ የምርት እና አገልግሎቶች ምደባ 
(NICE classification) መሰረት በአለም አቀፍ 
ምድብ 1 ስር የሚወድቁ ምርቶችን ስንመለከት 
“Chemicals for use in industry, science 
and photography, as well as in agriculture, 
horticulture and forestry; unprocessed ar-
tificial resins, unprocessed plastics; fire 
extinguishing and fire prevention compo-
sitions; tempering and soldering prepara-
tions; substances for tanning animal skins 
and hides; adhesives for use in industry; 
putties and other paste fillers; compost, 
manures, fertilizers; biological prepara-
tions for use in industry and science This 
Class does not include፡- in particular: 
raw natural resins (Cl 5);fungicides, her-
bicides and preparations for destroying 
vermin (Cl. 5); adhesives for stationery or 
household purposes (Cl. 16);salt for pre-
serving foodstuffs (Cl. 30) straw mulch 
(Cl. 31).” ሲሆን ከጉዳዩ ጋር ቀጥታ ግንኙነት 
ያለውን ምርት ስንመለከት ለኢንደስትሪ ጥቅም 
የሚውሉ የማጣበቅያ ምርቶች (adhesives for 
industrial purposes) ናቸው፡፡ በዚሁ ምደባ 
ስር ሊካተቱ የማይገባ ምርት በማለት ለቤት 
ውስጥ እና ለጽሕፈት መሣሪያዎች የሚውሉ 
የማጣበቅያ ምርቶች

(adhesives for stationery or household 
purposes) መሆናቸውን በግልፅ ያስቀምጣል፡፡
በሌላ በኩል በአለም አቀፍ ምድብ 16 ስር 
የሚመደቡ ምርቶች “Paper and cardboard; 
printed matter; bookbinding material; pho-
tographs; stationery and office requisites, 
except furniture; adhesives for stationery 
or household purposes; drawing materials 
and materials for artists; paintbrushes; in-
structional and teaching materials; plas-
tic sheets, films and bags for wrapping 
and packaging; printers’ type, printing 
blocks.” ሲሆኑ ይህም በዋናነት ለቤት ውስጥ 
እና ለፅህፈት መሳሪዎች የሚውሉ ምርቶችን 
የሚያካትት ነው፡፡ 

ተጠሪ የንግድ ምልክቱን ያስመዘገበው ለአለም 
አቀፍ ምድብ 16 ለማጣበቂያ ምርት በሚል 
ቢሆንም አመልካች የንግድ ምልክቱ ለሶስት 
ተከታታይ ዓመታት ጥቅም ላይ አልዋለም በሚል 
ያቀረበውን የስረዛ ጥያቄ አስመልክቶ ተጠሪ 
ያቀረበው መከራከሪያም ሆነ መከራከሪያውን 
ይደግፉልኛል ሲል ያቀረባቸው ማስረጃዎች 
የንግድ ምልክቱ ምዝገባው ላልተከናወነበት 
አለም አቀፍ ምድብ 1 ጥቅም መዋሉን የሚያሳዩ 
ናቸው፡፡ስለሆነም በንግድ ምልክት ምዝገባና 
ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/1998 አንቀጽ 35(2) 
መሰረት ተጠሪ የንግድ ምልክቱን የንግድ 
ምልክቱን ላስመዘገበበት አለም አቀፍ ምድብ 
16 ጥቅም ላይ ባለማዋሉ ሊሰረዝ ይገባል ሲል 
ትሪቡናሉ መግባባት ላይ ደርሷል፡፡

ውሳኔ  
ተቋሙ ትሪቡናሉ ካቀረበው የውሳኔ ሀሳብ፣ 
ከሕግና መመሪያ ጋር በማገናዘብ የሚከተለውን 
ውሳኔ ሰጥቷል፡፡ ተጠሪ ያስመዘገበውን የንግድ 
ምልክት ላስመዘገበበት አለም አቀፍ ምድብ 
ጥቅም ላይ ያላዋለው በመሆኑ ምክንያት 
በንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 
501/1998 አንቀጽ 35(2) መሰረት በማመልከቻ 
ቁጥር LTM/2098/07 በተጠሪ ስም በጽ/ቤት 
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ውስጥ ተመዝግቦ የሚገኘው የንግድ ምልክት 
እንዲሰረዝ ውሳኔ ተሰጥቷል፡፡

የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር ስምና የማይነበብ 
ፊርማ                     

ኤርምያስ የማነብርሃን ኃይለማርያም(ፒ.ኤች.ዲ.)                
የማይነበብ ፊርማ  _____________
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የመዝገብ ቁጥር ኢ.አ.ን.ትሪቡ.00175/2011
ቀን:- 17/11/2012 ዓ.ም

ብሉ ክላውድ ኢንተርናሽናል ኃ/የተ/የግ/ማኅበር 
ለቀረበው አቤቱታ በኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት 
ጽ/ቤት በአዕምሯዊ ንብረት ትሪቡናል የቀረበ 
የውሣኔ ሃሣብ፣
የማይነበብ የትሪቡናሉ አባላት ስም ዝርዝር 
1. ……………………          
2. ……………………          
3. …………………… 
4. …………………….
5. ……………………. 
6. ……………………. 
አመልካች ፡-ብሉ ክላውድ ኢንተርናሽናል ኃ/የተ/
የግ/ማህበር 
         ወኪል/ጠበቃ/ ወንድወሰን ሂርጶ 
 ተጠሪ፡- አቶ ዜና ተክለማርያም ፍስሀ
        ወኪል/ጠበቃ/ ልደት አበበ ትዕዛዙ 
የህግ ቢሮ
የአመልካች አቤቱታ በአጭሩ
አመልካች በቀን 10/02/2012 ዓ.ም ለኢትዮጵያ 
አዕምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት አሻሽሎ ባቀረበው 
ማመልከቻ፣ለምናመርተው ውሀ ምርታችን 
ግዮን ውሀ ብለን ከ 20/02/2002 ዓ.ም  ጀምሮ  
በኢንቨስትመንት ፈቃድ የንግድ ስም አውጥተን 
ምርታችንን ለገበያ በማቅረብ እንገኛለን፡
፡ አመልካች በንግድ ስምነት ሲጠቀመው 
የነበረውን ጊዮን ውሀ ተጠሪ በማመልከቻ ቁጥር 
LTM/7067/11 በቀን 15/05/2011 ዓ.ም ጊዮን 
በሚል ስም ለታሸገ ውሀ ምርት  አስመዝግበው 
የንግድ ምልክት ባለቤትነት የምዝገባ ምስክር 
ወረቀት ተሰጥቷቸዋል፡፡ ተጠሪ  ለተቃውሞ 
እንዲያቀርብ  ጥሪ የቀረበበት ጊዮን የንግድ 
ምልክት የጋዜጣ ህትመቱ በምንም  አይነት 
የማይታይ መሆኑን የማስረጃ ዝርዝራችንን 
በመመልከት ማረጋገጥ ይቻላል፡፡በመሆኑም  
አዋጁ እና ደንቡ በሚያዘው መሰረት በአግባቡ 
የተቃውሞ ጥሪ አለመደረጉ የአዋጁን መሰረታዊ 
ነጥብ የጣሰ ስለሆነ በአዋጅ ቁጥር 501/1998 
አንቀጽ 36(1) መሰረት  ለተጠሪ የተደረገው 
የንግድ ምልክት ምዝገባ ፈራሽ ሊደረግ ይገባዋል፡

ይገባዋል፡፡ከላይ ያልነው እንደተጠበቀ ሆኖ  
አመልካች የንግድ
ምልክቱ ከ2002 ጀምሮ በጥቅም ላይ እያዋለው 
እያለ ለተጠሪ የንግድ ምልክቱ መመዝገብ የአዋጅ 
ቁጥር 501/98 አንቀጽ 7(2) የተቀመጠውን 
መስፈርት የሚጥስ በመሆኑ  ምዝገባው ፈራሽ  
እንዲረግልን  በአክብሮት እናመለክታለን ፡፡ ጽ/
ቤቱ  የንግድ ምልክት ምዝገባ ሲያካሂድ  ሌሎች 
የሀገሪቱን ህጎች ማየት እንዳለበት  በአዋጅ 
ቁጥር 320/1995 ግዴታ የተጣለበት ከመሆኑም 
በተጨማሪ  የፌደራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር 
ሰሚ ችሎት በመዝገብ ቁጥር 57179  በቅጽ 
12 ላይ  አስገዳጅ የህግ ትርጓሜ ሰጥቷል፡፡ 
ከዚህም በተጨማሪ አመልካች በንግድ ስምነት 
ባስመዘገበው ከ2002 ዓ.ም ጀምሮ  ሲጠቀምበት 
ስለነበረ  በንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ 
አዋጅ ቁጥር 501/1998 አንቀጽ  7(2) መሰረት 
ቀድሞውንም ለተጠሪ ሊመዘገብ አይገባውም ነበር፡
፡ በመሆኑ በአዋጅ ቁጥር 501/98 አንቀጽ 36 
(1) መሰረት ፈራሽ እንዲደረግልን እንጠይቃለን 
ሲል አመልካች ጠይቋል፡፡
በሌላ በኩል አመልካች ላቀረበው የፈራሽነት 
ጥያቄ ተጠሪ የሚከተለውን ምላሽ ሰጥቷል፡፡
አመልካች በፅ/ቤቱ በማመልከቻ ቁጥር 
LTM/7067/11 እና ምዝገባ ቁጥር 
LTM/4398/2011 በተጠሪ ስም ተመዝግቦ 
የሚገኘው ግዮን ውሀ የንግድ ምልክት ፈራሽ 
እንዲደረግ ማመልከቻውን ለይግባኝ ሰሚው 
አቅርቧል፡፡ ለዚህ የፈራሽነት ጥያቄ መሠረት 
ያደረገውም ዋነኛው ምክንያ የተጠሪ የንግድ 
ምልክት ምዝገባ የተቃውሞ ጥሪ ማስታወቅያ 
ላይ የንግድ ምልክቱ በጉልህ ስለማይታይ የንግድ 
ምልክት ምዝገባው ፈራሽ ሊሆን ይገባል የሚል 
ነው፡፡ ይህ ምክንያት በንግድ ምልክት ምዝገባና 
ጥበቃ አዋጁም ሆነ ደንቡ አንድን የተመዘገበ 
የንግድ ምልክት ፈራሽ ለማድረግ በቂ ያልሆነና 
በህጉም ተቀባይነት የሌለው ምክንያት ነው፡፡ 
በንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 
501/98 አንቀጽ 36 መሠረት አንድ የንግድ 
ምልክት ምዝገባ ፈራሽ ሊሆን የሚችለው የንግድ 
ምልክቱ የተጠቀሱትን ሁኔታዎች ከመሰረቱ 
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ያላሟላ መሆኑ ሲረጋገጥና ከመጀመርያው 
ሊመዘገብ አይገባም ተብሎ ሲወሰን ነው፡፡ 
በዋናነትም የአዋጁን አንቀጽ 6 እና 7 የሚመለከት 
ነው ፡፡ የንግድ ምልክት ምዝገባ ፈራሽነት በፅ/ቤቱ 
በህግ የተሰጠን መብት በህግ የመውሰድ ወጤት 
ስላለው በልዩ ሁኔታ የአዋጁን ድንጋጌዎች 
በጥንቃቄ በመመልከተ በፅ/ቤቱ የሚሰጥ ውሳኔ 
ነው፡፡በህጉ የተቀመጡት መስፈርቶች በሙሉ 
ተሟልተው፤ የፎርማሊቲና የስረ-ነገር ምርመራ 
ተከናውኖበትና አስፈላጊ ክፍያዎች ተፈፅመው 
የተመዘገበን የንግድ ምልክት ምዝገባ የንግድ 
ምልክቱ በጉልህ የተቃውሞ ጥሪ ማሳታወቅያው 
ላይ አይታይም በሚል ምክንያት ፈራሽ ማድረግ 
አይቻልም፡፡ በአዋጁ አንቀጽ 36 መሠረትም 
እንደ በቂ ምክንያት ሊቆጠር አይችልም፡
፡ እንደሚታወቀም የንግድ ምልክት ምዝገባ 
የተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂያውችን የሚያዘጋጀው 
የንግድ ምልክት ጥበቃና ልማት የስራ ሂደት 
ሲሆን ረቂቁ በስራ ሂደቱ ተዘጋጅቶ በሸኚ ደብዳቤ 
ለተጠሪ የተሰጠው ሲሆን ይህንኑ ረቂቅ ወደ ፕሬስ 
ኤጀንሲ በመውሰድ አሳትሞ፤ የህትመቶቹም 
ቅጂዎች በስራ ሂደቱ ተመርምረውና ተቀባይነት 
አግኝተው ከፋይል የተያያዙ ሲሆን የምዝገባ 
የምስክር ወረቀትም ለተጠሪ ተዘጋጅቶ የተሰጠው 
እነዚህ ሂደቶች በሙሉ ካለፉ በኋላ የምዝገባ 
ክፍያ በመከፈሉ ነው፡ በመሆኑም አመልካች በዚህ 
መሠረት ያቀረቡትን የፈራሽነት ጥያቄ ይግባኝ 
ሰሚው ውድቅ እንዲያደርገው እንጠይቃለን፡፡
አመልካች የንግድ ምልክት ምዝገባው ፈራሽ 
እንዲሆን ሲያመለክት የሰጠው ሌላኛውና 
የመጨረሻው ምክንያት ከ2002 ዓ.ም ጀምሮ 
ለውሀ ምርት ስጠቀምበት የነበረ የንግድ ምልክት 
ነው የሚል ነው፡፡ ነገር ግን ይህ እውነትነት 
የሌለውና በማስረጃ ያልተደገፈ ምክንያት ነው:: 
ከ2002 ዓ.ም ጀምሮ ሲጠቀምበት እንደነበር 
የሚያስረዳ አንዳችም ማስረጃ ከማመልከቻው ጋር 
አላቀረበም፡፡ የአዋጁ አንቀፅ 7(2) እንደሚደነግገው 
የአንድ የንግድ ምልክት ምዝገባ በዚህ  ድንጋጌ 
ሊከለከል የሚችለው የንግድ ምልክቱ አንድ 
አይነት ወይም ተመሳሳይ የሆኑ የሌላ ሰው 
እቃዎችን ወይም አገልግሎቶችን በሚመለከት 

በሚገባ የሚታወቅ ወይም ኢትዮጵያ ውስጥ 
ግልጋሎት ላይ ከዋለ የንግድ ምልክት ጋር አንድ 
አይነት ወይም ሊያሳሳት በሚችል ደረጃ ተመሳሳይ 
ከሆነ በሶስተኛ ወገኖች የቅድሚያ መብቶች 
ምክንያት የንግድ ምልክቱ ሊመዘገብ አይችልም፡
፡ ይህ ድንጋጌ በግልጽ እንደሚያስቀምጠው 
በዚህ አንቀፅ መብት ለማግኘት ቀድሞ ጥቅም 
ላይ ውሏል የተባለው የንግድ ምልክት ኢትዪጵያ 
ውስጥ በሚገባ ጥቅም ላይ መዋሉን ወይም 
በሚገባ የታወቀ መሆኑን ማሳየትና ማስረዳት 
የሚያስፈልግ ሲሆን ይህንንም የማስረዳተ 
ኃላፊነት ያለበት የሚጠይቀው አመልካች ነው፡፡ 
ነገር ግን አመልካቹ ብሉ ክላውድ ኢንተርናሽናል 
ኃላ/የተ/የግ/ማህበር የንግድ ምልክቱን ከ2002 
ዓ.ም. ጀምሮ እየተጠቀመኩበት ነው ቢልም 
ይህንን ለማስረዳት ያቀረበው አንዳችም ማስረጃ 
የለም፡፡ በፅ/ቤቱ ተመዝግቦን የሚገኝ የንግድ 
ምልክት ካለምንም ማስረጃ በቀረበ ጥያቄ በህጉ 
የተቀመጡት መስፈርቶች ሳያሟሉ ፈራሽ 
ማድረግ አይቻልም፡፡
ከላይ እንደገለፅነው የአዋጁ አንቀፅ 36 
እንደሚደነግገው አንድ የንግድ ምልክት ምዝገባ 
ፈራሽ ሊሆን የሚችለው የንግድ ምልክቱ 
የተጠቀሱትን ሁኔታዎች ከመሰረቱ ያላሟላ መሆኑ 
ሲረጋገጥ ሲሆን አመልካቹ የንግድ ምልክቱን 
ከ2002 ዓ.ም ጀምሮ ይጠቀምበት እንደነበር 
ባለማረጋገጡ አመልካች በአዋጁ አንቀጽ 7(2) 
መሠረት ያቀረበው የፈራሽነት ጥያቄን ውድቅ 
እንዲያደርገው ይግባኝ ሰሚውን እንጠይቃለን፡፡
ከዚህ በተጨማሪም አመልካች በአባሪ ካያያዛቸው 
ማስረጃዎች አንዱ የሆነውና ከአማራ ብሔራዊ 
ክልላዊ መንግስት የኢንቨስትመንት ኮሚሽን ተሰጠ 
የተባለው የኢንቨስትመንት ፈቃድ የተካተቱት 
መረጃዎች ትክክለኛነት ላይ ጥርጣሬ ስላለን ሰነዱ 
እንዲጣራልን ይግባኝ ሰሚውን እንጠይቃለን፡
፡ተጠሪ በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት 
የኢንቨስትመንት ኮሚሽን በ13/04/2009 ዓ.ም. 
የኢንቨስትመንት ፈቃድ በማውጣት እንዲሁም 
በፅ/ቤቱ በ22/05/2011 ዓ.ም. በቀረበ የምዝገባ 
ማመልከቻ ግዮን እና የምስል የንግድ ምልክቱን 
ለታሸገ ውሀ መለያነት አስመዝግቦ ይገኛል፡፡
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በ 22 ሚሊዮን ብር ካፒታልም ፋብሪካዉን በአማራ 
ክልል ባህርዳርና ደብረ ማርቆስ ከተማ አቋቁሞ 
በመንቀሳቀስ ላይ የሚገኝ ድርጅት ሲሆን ግዮን 
ዉሃ የንግድ ምልክቱን አስቀድሞ በማስመዝገብ 
የዉሃ ማሸጊያዎችን እጅግ ከፍተኛ ወጪ 
በማድረግ ያሳተመ መሆኑንም ይግባኝ ሰሚዉ 
እንዲገነዘብ እንወዳለን፡፡ በመሆኑም በአመልካች 
የፈራሽነት ጥያቄ ምክንያት እንቅስቃሴው 
እየተስተጓጎለ ሲሆን ቀላል የማይባል ጉዳትም 
እየደረሰበት ይገኛል፡፡ 
በአጠቃላይ ይግባኝ ሰሚዉ በዝርዝር 
ያቀረብናቸዉን ነጥቦች በመመልከት በተጠሪ 
ካለምንም ማስረጃ እና በቂ ምክንያት በአዋጁ 
አንቀጽ 36 መሰረት የቀረበዉን የፈራሽነት ጥያቄ 
ዉድቅ እንዲያደርግ ስንል ይግባኝ ሰሚዉን 
እንጠይቃለን ሲል ተጠሪ መልሱን ሰቷል፡፡
ትሪቡናሉ ከላይ በጽሑፍ አመልካችና ተጠሪ 
ያቀረቡትን መከራከሪያ ነጥቦች መሰረት በማድረግ 
የንግድ ምልክት ምዝገባው ላይ የቀረበውን 
የፈራሽነት ጥያቄ አግባብ ነው ወይስ አይደለም? 
የሚለውን ጭብጥ በመመስረት ጉዳዩን አግባብነት 
ካላቸው ህግጋት ጋር መዝገቡን መርምሯል፡፡
ተጠሪ አመልካች በአባሪ ካያያዛቸው ማስረጃዎች 
አንዱ የሆነውና ከአማራ ብሔራዊ ክልላዊ 
መንግስት የኢንቨስትመንት ኮሚሽን ተሰጠ 
የተባለው በኢንቨስትመንት ፈቃድ የተካተቱት 
መረጃዎች ትክክለኛነት ላይ ጥርጣሬ ስላለኝ ሰነዱ 
እንዲያጣራልኝ ትሪቡናሉን እንጠይቃለሁ ሲል 
ያቀረበውን ጥያቄ በተመለከተ ትሪቡናሉ ከተለያዩ 
ተቋማት የሚሰጡ ሰነዶችን ስለትክክለኛነታቸው 
በየተቋሟቱ ክትትል በማድረግ ማረጋገጥ 
ትሪቡናሉ ከተቋቋመበት መሰረታዊ አለማ እና 
ከተግባራዊ ተፈፃሚነቱ አንጻር በጣም አስቸጋሪ 
በመሆኑ ይህ ጥያቄ  ከላይ በተዘረዘረው ምክንያት 
እንደማይቀበለው እየገለጸ ነገር ግን ጥያቄውን 
ባቀረበው ተጠሪ ስለሰነዱ ከሚመለከተው ተቋም 
ትክክለኛ መረጃ አለመሆኑ ተረጋግጦ ከቀረበለት   
የሰጠውን ውሳኔ  የሚያስቀይር እስከሆነ ድረስ 
በድጋሚ ለማየት ሥነ ሥርዓት ህጉ የሚፈቅድበት 
አግባብ መኖሩ በመጠቆም ነው፡፡

አመልካች ተጠሪ ለተቃውሞ ጥሪ በጋዜጣ 
ያሳተመው                የንግድ 

ምልክት ህትመቱ  በምንም አይነት የማይታይ 
ነበር በሚል የቀረበውን መከራከሪያ በተመለከተ 
ትሪቡናሉ የተጠሪ መዝገብ አስቀርቦ ሲመረምር 
እንደተባለው የጋዜጣው ህትመት በተገቢ ሁኔታ 
በአግባቡ እንደማይታይ አረጋግጧል፡፡ተጠሪ 
ሀላፊነት ተሰቶት ለተቃውሞ ጥሪ እንዲያሳትም 
የተሰጠውን የንግድ ምልክት በአግባቡ እንዲታተም 
የራሱን ተገቢውን ትኩረት እና ጥረት ማድረግ 
የሚጠበቅበት ሆኖ ሳለ ይህንን አለማድረጉ ተገቢ 
አለመሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ በተለይም የንግድ 
ምልክት ምዝገባና ጥበቃ ዳሪክቶሬት በጉዳዩ ላይ 
የማስተካከያ እርምጃ ሳይወስድ ማለፉ  ሊታረም 
የሚገባው ተግባር መሆኑን እያሳሰብን ነገር ግን 
አሁን በመታየት ላይ ላለው ፈራሽነት ጥያቄ 
መሰረት የሆነው  የትኩረት ነጥብ ከመሰረቱ 
የንግድ ምልክቱ ማሟላት የሚገባውን ሳያሟላ 
ምዝገባው ተካሂዷል ተብሎ የቀረበውን መከራከሪ 
መመልከት ተገቢ ይሆናል፡፡ 
አመልካች የንግድ ምልክት ምዝገባው ፈራሽ 
እንዲሆን ሲያመለክት ያቀረበው ሌላኛው ምክንያት 
ከ2002 ዓ.ም ጀምሮ ለውሀ ምርት ስጠቀምበት 
የነበረ የንግድ ምልክት ነው የሚል ነው ነገር ግን 
ይህ እውነትነት የሌለውና በማስረጃ ያልተደገፈ 
ምክንያት ነው ሲል ተጠሪ ያቀረበውን መከራከሪያ 
በተመለከተ ትሪቡናሉ ሲመረምር አመልካች 
በተለይም ንግድ ምልክቱን አስቀድሜ ጥቅም 
ላይ አውዬዋለሁ ሲል ተጨማሪ ማስረጃ ብሎ 
ያቀረበው ሁለት የተቀረጸ የኦዶቪዥዋል ምስል 
የዘመን መለወጫ እና የመስቀል በዓልን መሰረት 
አድርጎ የተዘጋጀ የጊዮን ውሃ ማስታወቂያ 
መሆኑን ከማረጋገጡ በስተቀር በየትኛው 
ግዜ(ዓመተ ምህረት) እንዲሁም በየትኛው 
የብሮድካስት ድርጅት እንደተላለፈ የሚያመለክት 
ነገር የሌለው በመሆኑ ማረጋገጥ ያለበትን ፍሬ 
ነገር በሚያሳምን ሁኔታ ሊያረጋግጥ የሚችል 
ማስረጃ ባለመሆኑ ትሪቡናሉ ማስረጃውን 
አልተቀበለውም፡፡
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በተጨማሪም አመልካች በንግድ ስምነት ከ2002 
ዓ.ም ጀምሮ በማስመዝገብ ስጠቀምበት ስለነበረ 
በንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 
501/1998 አንቀጽ  7(2) መሰረት ቀድሞውንም 
ለተጠሪ ሊመዘገብ አይገባውም ነበር ብሎ ጋር 
ያቀረበውን መከራከሪያ በተመለከተ ትሪቡናሉ 
የአመልካችን የንግድ ስራ ፍቃድ የሰነድ 
ማስረጃ  ሲመረምር ምንም እንኳበንግድ ስምነት 
ግዮን ውሃን ያስመዘገበ ቢሆንም የንግድ ስራ 
ፍቃዱ የተሰጠበት ቀንም ሆነ የታደሰበት 
ቀን 16/08/2011ዓ.ም እንደሆነ የሚገልፅ 
ሲሆን እንደዚሁ በሌላ ቦታ ላይ የንግድ ስራ 
ፍቃዱ ዛሬ 17/08/2011ዓ.ም. በአማራ 
ተሰጠ ይላል፡፡ በተመሳሳይ ሁኔታ ቀድሞ 
የተሰጠበት ቀን ብሎ ሰነዱ ላይ የተገለጸ ቀን 
የለውም ወይም ባዶ ነው፡፡ ስለሆነም በሰነዱ 
ላይ የተሰጠበት ቀን16/08/2011ዓ.ም. እና 
17/08/2011ዓ.ም.ተብሎ በመገለጹ ወይም 
አስቀድሞ የተሠጠበት ቀን ተብሎ ሌላ የተለየ 
ቀን ባለመገለጹ ምክንያት ይህንኑ የተሰጠበት ቀን 
ተብሎ የተገለጸውን ቀን ማለትም 16/08/2011 
ዓ.ም እና 17/08/2011 ዓ.ም መሰረት በማድረግ 
አመልካችን መከራከሪያ ትሪቡናሉ ሲመረምር 
ተጠሪ ከአመልካች ንግድ ስም ምዝገባ ቀን 
በፊት ማለትም በ22/05/2011 ዓ.ም. የንግድ 
ምልክቱን ማስመዘገቡ ትሪቡናሉ በማረጋገጡ 
አመልካች ከንግድ ስሜ ጋር በመመሳሰሉ ፈራሽ  
ሊሆን ይገባል ሲል ያቀረበውን መከራከሪያ ከላይ 
በተገለጸው ምክንያት አልተቀበለውም፡፡ 
በአብላጫ ድምፅ የቀረበ የውሳኔ ሃሳብ 
አመልካች ግዮን የሚለውን ቃል በንግድ 
ምልክትነትም ሆነ በንግድ ስምነት ከተጠሪ ንግድ 
ምልክት ምዝገባ ቀን በፊት ጥቅም ላይ ማዋሉን 
ከላይ እንደተገለጸው በማያሻማ መልኩ በግልጽ 
ማስረዳት ባለመቻሉ ምክንያት የተጠሪ ንግድ 
ምልክት ፈራሽ ሊሆን አይገባም ሲል ትሪቡናሉ 
በአብላጫ ድምፅ የውሳኔ ሀሳብ ያቀርባል፡፡
የልዩነት ሃሳብ 
አመልካች በማመልከቻ ቁጥር LTM/7067/11 
በቀን 22/05/2011 በጽ/ቤቱ ውስጥ በተጠሪ ስም 

የተመዘገበው የንግድ ምልክት ፈራሽ እንዲደረግ 
ያቀረበውን ጥያቄ ተከትሎ ተጠሪ መልስ የሰጠ 
ሲሆን በአብላጫ ድምፅ ከፍ ብሎ የተገለፀውን 
የውሳኔ ሃሳብ የሰጠው ትሪቡናል ለውሳኔው 
መሰረት ያደረገው ከፍትሐብሔር ስነ ስርዓት ህግ 
አንፃር ሁለቱ ተከራካሪ ወገኖች ያቀረቡትን ክርክር 
እና ማስረጃ በመመዘን ብቻ ነው፡፡የሚከተለው 
የልዩነት ሃሳብ የቀረበውም የፍትሐብሔር ስነ 
ስርዓት ህግ ላይ በመታጠር የተከራካሪ ወገኖች 
ክርክር እና ማስረጃ ላይ ብቻ ተንተርሶ ምርመራ 
በማድረግ ውሳኔ መስጠት አግባብ አይደለም 
በሚል ነው፡፡ 
እንደሚታወቀው አስተዳደራዊ ትሪቡናሎች 
መደበኛ ፍ/ቤቶች እንደሚያደርጉት ጥብቅ 
የፍትሐብሔር ስነ ስርዓት ህግን መከተል 
ብቻ አይጠበቅባቸውም፡፡በእርግጥ ትሪቡናሉ 
የሚቀርቡለትን ማመልከቻዎች ለመመርመር 
የፍትሐብሔር ስነ ስርዓት ህግን ይጠቀማል፡፡
ሆኖም ለምርመራ የሚጠቀመው ይህን ብቻ 
አይደለም፡፡ከፍትሐብሔር ስነ ስርዓት ህግ 
በተጨማሪ ትሪቡናሉ የአእምሯዊ ንብረት ህጎችን 
እና አግባብነት ያላቸው ሌሎች የአገሪቱ ህጎችን 
ለምርመራ ስራው መሰረት ያደርጋል፡፡ይህም 
በትሪቡናሉ ማቋቋሚያ መመሪያ አንቀጽ 10(1) 
ላይ በግልፅ ተደንግጓል፡፡የትሪቡናሉን አሰራር 
በተመለከተ በማቋቋሚያ መመሪያው አንቀጽ 
10(1) የተደነገገው የሚከተለው ነው፤“ ትሪቡናሉ 
የሚመሩለትን ማመልከቻዎች የሚመረምረው 
በአእምሯዊ ንብረት ህጎች፣በፍትሐብሔር ስነ-
ስርዓት ህግ፣ሌሎች አግባብነት ባላቸው የአገሪቱ 
ህጎች እና በዚህ መመሪያ መሰረት ይሆናል፤”
ከዚህ ድንጋጌ አንፃር ተከራካሪ ወገኖች 
ያቀረቡትን መከራከሪያና ማስረጃ ብቻ ሳይሆን 
ክርከር የቀረበበትን የተጠሪ የንግድ ምልክት 
መዝገብ፤ከማመልከቻ አቀራረብ ጀምሮ በንግድ 
ምልክቱ ላይ የተፈፀመው ምርመራ እንዲሁም 
የተሰጠው ውሳኔ ከንግድ ምልክት ምዝገባና 
ጥበቃ ህግ አንፃር በአግባቡ የተከናወነ ነው 
ወይስ አይደለም? የሚለውን ለመመዘን የምዝገባ 
ሂደቱንና የውሳኔ አሰጣጡን መመርመር 
ያስፈልጋል፡፡
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የአስተዳደራዊ ትሪቡናል አሰራር ከመደበኛ ፍ/
ቤት የሚለይበት አንዱ መገለጫም ክርክር 
የቀረበባቸውን ጉዳዮች ብቻ ሳይሆን ክርክር 
ከቀረበባቸው ጉዳዮች ጋር በተገናኘ የስራ ክፍሎች 
በማመልከቻ ቅበላ፣በምርመራ እና በውሳኔ 
አሰጣጥ ሂደት የፈፀሙት ሰህተት ካለ ምርመራ 
በማከናወን ስህተቱ እንዲታረም ማድረግ ነው፡፡
በዚህ ፅንሰ ሃሳብና ከላይ በተጠቀሰው የትሪቡናሉ 
ድንጋጌ መሰረት የፈራሽነት አቤቱታ የቀረበበትን 
በተጠሪ ስም የተመዘገበውን የንግድ ምልክት 
መዝገብ ወደ መመርመር እንመለስ፡፡ተጠሪ 
ለንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ ዳይሬክቶሬት 
እ.ኤ.አ. በቀን 30/01/2019 (በቀን 22/05/2011) 
በማመልከቻ ቁጥር LTM/7067/2011 ባቀረበው 
ማመልከቻ፤እንደቅደም ተከተላቸው የአንበሳ እና 
የሰረገላ ቁልፍ ምስል የሚታይ ሲሆን (አንበሳው 
በሰረገላ ቁልፉ ላይ ተኝቶ ይታያል) በሰረገላ 
ቁልፉ እጀታ ላይ ክብ ቀለበት የሚገኝ ሲሆን 
በቀለበቱ ዙሪያ ደግሞ በአማርኛና በእንግሊዝኛ 
ውኃ የሕይውት ቁልፍ ነው! እና Water 
is the key for life የሚል ዐረፍተ ነገር 
ተፅፏል፣ከሰረገላ ቁልፉ በታች ግዮን እና GIHON 
የሚሉ በአማርኛ እና በእንግሊዝኛ የተፃፉ ቃላት 
እንደቅደም ተከተላቸው ከላይና ከታች በትልቁ 
የሚታዩ ሲሆን(የአማርኛው እና የእንግሊዝኛው 
ቃላት በጉልህ የተፃፉ ናቸው) ከነዚህ ጀርባ ደግሞ 
የፏፏቴ ምስል ይገኛል፡፡ከላይ በተገለፀው መልኩ 
ምስልና ቃላትን የያዘው የተጠሪ ንግድ መልክት 
በዐለም አቀፍ ምድብ 32 የታሸገ ውሀ ለማምረት 
ዓላማ በንግድ ምልክትነት እንዲመዘገብ ጥያቄ 
የቀረበ መሆኑን ከመዝገቡ መረዳት ተችሏል፡፡
ይህን ጥያቄ ተከትሎ የንግድ ምልክት ምርመራ 
ቡድን በቀን የካቲት 14/2011 ዓ.ም በቁጥር 
ን/መፃ6485-311-11 ለተጠሪ በተፃፈ ደብዳቤ 
የምርመራ ቡድኑ በተጠሪ ንግድ ምልክት ላይ 
የስረ ነገር ምርመራ ማድረጉን ገልፆ በዚህ 
ምርመራም lion(አንበሳ) የሚለው ቀደም ሲል 
በሌላ ባለመብት(AB INBEV INTERNATION-
AL BRANDS LIMITED[GB] በተባለ ድርጅት)
በተመሳሳይ ሁኔታ በዐለም አቀፍ ምድብ 32 
የተመዘገበ በመሆኑ እና 

“ውሀ የሕይውት ቁልፍ ነው ” የሚለው 
አገልግለቱን ገላጭ በመሆኑ ተጠሪ በዘጠና 
ቀን ውስጥ የንግድ ምልክት ማሻሻያ 
እንዲያቀርብ አሳስቧል፡፡በዚህ ወቅት በምርመራ 
ቡድኑ ማሳሰቢያ መሰረት ተጠሪ ቀደም ሲል 
እንዲመዘገብለት ባቀረበው ንግድ ምልክት ውስጥ 
የነበረውን የአንበሳ ምስል እና “ውሀ የሕይውት 
ቁልፍ ነው” የሚለውን ዐረፍተ ነገር በማውጣት 
ቀደም ሲል ያቀረቡትን ንግድ ምልክት ባለበት 
ሁኔታ እንዲመዘገብ በሚከተለው መልኩ
                 አቅርበዋል፡፡

የንግድ ምልክት የምርመራ ቡድን እንደገና 
በተጠሪ የቀረበውን ይህን የንግድ ምልክት 
በመመርመር ከንግድ ምልክቱ ውስጥ የፏፏቴው 
ምስል የብቸኝነት መብት እንዳይጠየቅበት 
የብቸኝነት መብት ያለመጠየቅ (disclaimer)
ፎርም እንዲሞላበት በመወሰን ንግድ ምልክቱ 
ለተቃውሞ ጥሪ ጋዜጣ ላይ እንዲወጣ ለፕሬስ 
የተላከ መሆኑን ከምርመራ ሪፖርቱ መገንዘብ 
ይቻላል፡፡ጋዜጣ ላይ ለተቃውሞ ጥሪ ከወጣው 
ንግድ ምልክት ማስታወቂያ ጋር በተያያዘ 
ምንም እንኳን ወደ ፕሬስ እንዲሄድ ከስራ 
ክፍሉ የተላከው የተጠሪ ንግድ ምልክት ግልፅ 
(የሚታይ) ቢሆንም በአዋጅ ቁጥር 501/1998 
አንቀጽ 13 መሰረት መቃወም የሚፈልግ ሁሉ 
ተቃውሞውን እንዲያቀርብ እድል ለመስጠት 
በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ላይ የወጣው የተጠሪ ንግድ 
ምልክት፤አመልካች በአቤቱታው እንደገለፀው 
ምንም አይታይም፡፡
ይህ መሆኑ ማንኛውም ወገን በአዋጁ መሰረት 
ንግድ ምልክቱ ላይ ተቃውሞ ማቅረብ የሚፈልግ 
ቢሆን ይህን እድል የሚነፍግ/የነፈገ/ መሆኑን 
በግልፅ መገንዘብ ይቻላል፡፡ይህም ሆኖ ግን 
የንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ ዳይሬክቶሬት 
ተጠሪ ያቀረበውን የማይታይ የተቃውሞ ጥሪ 
የወጣበትን ጋዜጣ ተቀብሎ አስተዳደራዊ መፍትሄ 
ሳይሰጥበት መቅረቱ አግባብ አይደለም፡፡
በዚህ ረገድ የስራ ክፍሉ ወደፊት መሰል ስህተቶች 
አንዳይደገሙ ጥንቃቄ እንዲያደርግ ትሪቡናሉ 



የአእምሯዊ ንብረት ትሪቡናል

ውሳኔ የተሰጠባቸው መዝገቦች መጋቢት 2014 ዓ.ም

52

ጥቆማውን ሳይሰጥ አያልፍም፡፡መሰል ጉዳዮች 
ሲከሰቱ ሊሆን የሚገባው ማለትም በንግድ 
ምልክት አመልካቹ ለስራ ክፍሉ የሚቀርበው 
የተቃውሞ ጥሪ የሚወጣበት ጋዜጣ አሁን 
በዚህ መዝገብ እንደተከሰተው ንግድ ምልክቱ 
በጋዜጣው ላይ በግልፅ የማይታይ ከሆነ የስራ 
ክፍሉ ንግድ ምልክቱ እንደገና በሚታይ መልኩ 
በጋዜጣ እንዲወጣ የንግድ ምልክት አመልካቹን 
ማዘዝ ይኖርበታል፡፡
በንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 
501/1998 አንቀጽ 2(12) መሰረት አንድ የንግድ 
ምልክት ቃላቶችን፣ ዲዛይኖችን፣ ፊደሎችን፣ 
ቁጥሮችን፣ ቀለሞችን ወይም የእቃዎችን ወይም 
የመያዣዎቻቸውን ቅርጽ ወይም የእነዚህኑ 
ቅንጅት ሊይዝ እንደሚችል ተደንግጓል፡፡
ከላይ በተገለፀው መልኩ ለምዝገባ የሚቀርብ 
“ማንኛውም የንግድ ምልክት የአንድን ሰው 
ዕቃዎች ወይም አገልግሎቶች ከሌሎች ሰዎች 
ዕቃዎች ወይም አገልግሎቶች በግልፅ ለመለየት 
የሚያስችል”መሆን እንደሚኖርበት በአዋጁ 
አንቀጽ 5 ንዑስ አንቀጽ 1 ላይ ተገልጿል፡፡
በሌላ በኩል ግን በዚሁ አዋጅ አንቀጽ 5(3) መሰረት 
በቅንጅት የሚቀርቡ የንግድ ምልክቶች የሌላ 
ሰውን መብት የማይነኩና የምልክቱን ልዩ ባህሪይ 
የማይቀንሱ ከሆነ ጥበቃ የማይደረግላቸውን 
ክፍሎች ሊይዝ ይችላል፤እንደሚታወቀው ጥበቃ 
የማይደረግላቸው የንግድ ምልክቶች በአዋጁ 
አንቀጽ 6(1) ስር ከፊደል ተራ “ሀ እስከ ተ” 
ድረስ ተዘርዝረዋል፡፡ ከነዚህ ድንጋጌዎች አንፃር 
ከላይ በተገለፀው መልኩ የተመዘገበውን የተጠሪን 
ንግድ ምልክት   እንመልከት፡፡ ከፍ ሲል 
እንደተጠቀሰው የንግድ ምልክት ምርመራ ቡድን 
ቀደም ሲል የተመዘገበን ምልክት [lion(አንበሳ)] 
መነሻ በማድረግ ማሻሻያ እንዲደረግ ማዘዙና 
“ውሀ የሕይውት ቁልፍ ነው” የሚለው ዐረፍተ 
ነገር ገላጭ መሆኑን መጥቀሱ አግባብ ነው፡፡
ከዚህ ባሻገር ተጠሪ አንደገና አሻሽሎ ባቀረበው 
ንግድ ምልክት ውስጥ የሚገኘው የፏፏቴ ምስል 
የብቸኝነት መብት እንዳይሰጥበት ማድረጉ 
ተገቢ ነው፡፡ ገላጭ የሆነና በጋራ መግባቢያነት 
የሚታወቅ ምስልም ሆነ ቃል(አገላለፅ)

ለአንድ ሰው የብቸኝነት መብት እንዲያገኝበት 
ማድረግ አግባብ ባለመሆኑ ፏፏቴው 
የብቸኝነት መብት  እንዳይወሰድበት(dis-
claim) መደረጉ ተገቢ ነው፡፡በመሰረቱ ገላጭ 
ሆኑ በጋራ መግባቢያ ቋንቋነት የሚያገለግሉ 
ምስል፣ቃላትም ይሁኑ ሌሎች አገላለፆች 
ሊመዘገቡ የሚችሉት በአዋጁ አንቀጽ 5(3) 
መሰረት ከሌሎች የመለየት ባህሪይ ካላቸው 
ሌሎች ምልክቶች(ቃላት፣ዲዛይኖች፣ፊደሎች፣ 
ቁጥሮች፣ቀለሞች ወዘተ.) ጋር ተጣምረው ሲመጡ 
እንጂ ባሉበት ሁኔታ በራሳቸው(ለብቻቸው) 
ሊመዘገቡ የሚችሉ አይደሉም፡፡ከዚህ ድንጋጌ 
አንፃር የተጠሪ ንግድ ምልክት ውስጥ የሚገኙት 
የቁልፍ ምስል፣በአማርኛ እና በእንግሊዝኛ 
የተፃፉት ግዮን እና GIHON የሚሉት ቃላት 
እንዲሁም ፏፏቴው እና ከፏፏቴው ጋር 
አብረው የሚገኙት ዕፅዋት በጥምረት ተዋህደው 
ሲታዩ የመለየት ባህሪይ አላቸው፡፡በመሆኑም 
የጋራ የሆነውን የፏፏቴ ምስል የብቸኝነት 
መብት እንዳይሰጥበት አድርጎ ንግድ ምልክቱን 
መመዝገቡ የሚነቀፍ አይደለም፡፡
ሆኖም ከተጠሪ ንግድ ምልክት ውስጥ በጋራ 
መግባቢያ ቋንቋነት የሚያገለግለው ፏፏቴው ብቻ 
ሳይሆን ግዮን እና GIHON የሚለው ቃልም 
ጭምር ነው፡፡እንደሚታወቀው ግዮን የወንዝ 
ስም ነው፡፡በዓለም ላይ ከሚገኙ ወንዞች መካከል 
የተለየ፣ትርጉሙ ከፍ ያለና ገነትን ያጠጣሉ 
ተብሎ ከተነገረላቸው አራት ወንዞች መካከል 
የአንዱ ወንዝ ስም ነው፤ ግዮን ፡፡በመጽሐፍ 
ቅዱስ ውስጥ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 
ከቁጥር 10 እስከ 15 ድረስ እንደተጠቀሰው 
ከዔደን ወጥቶ ለአራት በመከፈል ገነትን 
የሚያጠጡ አራት ወንዞች ያሉ ሲሆን እነዚህም 
ፊሶን(አፌሶን)፣ኤፍራጥስ፣ጤግሮስ አና ግዮን 
ናቸው፡፡
በመሆኑም ግዮን ገነትን የሚያጠጣ ወንዝ ስም 
ሲሆን ይህን በተመለከተ በተለይ በቁጥር 13 
ላይ “የሁለተኛው ወንዝ ስም ግዮን ነው፡፡እርሱም 
የኢትዮጵያን ምድር ሁሉ ይከባል፡፡” ተብሎ 
የተጠቀሰለት ሲሆን ከዚህ በመነሳትም በመጽሐፍ 
ቅዱስ መዝገበ ቃላት ገፅ 262 ላይ እንደተፃፈው 
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“ብዙዎች የግዮን ወንዝን አባይ ነው” ይላሉ፡፡
(የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማኅበር፣ንግድ ማተሚያ 
ቤት፣2008 ዓ.ም 11ኛ እትም)፡ያም ሆነ ይህ ግን 
ግዮን የሚለው ቃል ገነትን የሚያጠጣ የወንዝ ስም 
በመሆኑ የብቸኝነት መብት ያለመጠየቅ ሳይሞላበት 
(disclaimer) መመዝገቡ አግባብ አይደለም፡፡ከላይ 
እንደተገለፀው ግዮን የሚለው ቃል ገነትን የሚያጠጣ 
የወንዝ ስም መሆኑ እና በተለይም ንግድ ምልክቱ 
የተመዘገበው በዐለም አቀፍ ምድብ 32 ለታሸገ ውሀ 
ማምረት ዓላማ መሆኑ ሲታሰብ ምርቱ የመነጨበትን 
ቦታና ጥራት የሚገልፅ ሲሆን የምርቱንም ትርጉም 
ከፍ እንደሚያደርገው ይጠበቃል፡፡በነዚህ ምክንያቶች 
በጋራ መግባቢያነት የሚታወቀውን ግዮን(GIHON) 
የሚለውን ቃል የብቸኝነት መብት ያለመጠየቅ 
ሳያስሞሉ (disclaimer) ለተጠሪ መመዝገቡና በዚህም 
ምክንያት ቃሉ በአንድ ሰው ብቻ በብቸኝነት እንዲያዝ 
መደረጉ ከንግድ ምልክት ፅንሰ ሃሳብና ዓላማ ጋር 
አይሄድም፡፡ በጋራ መግባቢያነት የሚታወቀውን እና 
የወንዝ ስያሜ የሆነውን ግዮን (GIHON) የሚለውን 
ቃል በተለይ በዐለም አቀፍ ምድብ 32 ለታሸገ ውሀ 
ማምረት በብቸኝነት መመዝገብ አግባብ ባለመሆኑ 
የተጠሪ ንግድ ምልክት ምስክር ወረቀት ተመላሽ 
ተደርጎ ግዮን(GIHON) በሚለው ቃል ላይ የብቸኝነት 
መብት ያለመጠየቅ (disclaimer) በማስሞላት የተጠሪ 
ንግድ ምልክት ምስክር ወረቀት በድጋሚ ተስተካክሎ 
እንዲሰጥ ስንል የልዩነት የውሳኔ ሃሳብ እናቀርባለን፡፡
ውሳኔ
ተቋሙ ትሪቡናሉ ካቀረበው የውሳኔ ሀሳብ፣ከሕግና 
መመሪያ ጋር በማገናዘብ የሚከተለውን ውሳኔ 
ሰጥቷል፡፡በመሆኑም በአብላጫ በቀረበው ውሳኔ ሃሳብ 
ማለትም አመልካች ግዮን የሚለውን ቃል በንግድ 
ምልክትነትም ሆነ በንግድ ስምነት ከተጠሪ ንግድ 
ምልክት ምዝገባ ቀን በፊት ጥቅም ላይ ማዋሉን 
በሚገባ ማስረዳት ባለመቻሉ ምክንያት የተጠሪ ንግድ 
ምልክት ፈራሽ ሊሆን አይገባም ሲል ውሳኔ ሰጥቷል፡
የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር ስምና የማይነበብ ፊርማ                     
ኤርምያስ የማነብርሃን ኃይለማርያም (ፒ.ኤች.ዲ.)                
የማይነበብ ፊርማ  __________
ማስታወሻ፡- 
ይህ መዝገብ ይግባኝ ተጠይቆበት ጉዳዩ በበላይ 
የፌደራል ፍርድ ቤት በክርክር ሂደት ላይ ይገኛል፡፡



የአእምሯዊ ንብረት ትሪቡናል
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  የመዝገብ ቁጥር ኢ.አ.ን.ትሪቡ.00243/2013
                                                         ቀን05/6/2013ዓ.ም
በመታድ ግብርና ልማት ኃላ/የተ/የግ/ማኅበር እና 
በኃ/ስላሴ አምባዬ ኢንዱስትሪያል ኃላ/የተ/የግ/
ማኅበር መካከል የተደረገውን የንግድ ምልክቶች 
ይፍረሱ/አይፍረሱ/ ክርክር  አስመልክቶ 
በትሪቡናሉ የተደረገ ምርመራና የተሰጠ የውሣኔ 
ሃሣብ፣
የማይነበብ የትሪቡናሉ አባላት ስም ዝርዝር 
 
1 ……………………
2 ……………………          
3 …………………… 
4 ……………………
5 …………………….
6 ……………………
7 ……………………. 

አመልካች ፡- መታድ ግብርና ልማት ኃላ/የተ/
የግ/ማህበር
       ወኪል፡- አቶ ቢሰጥ በየነ ሞላ

 ተጠሪ፡- ኃ/ስላሴ አምባዬ ኢንዱስትሪያል ኃ/የተ/
የግ/ማኅበር
    
የቀረበው አቤቱታ በአጭሩ
ለዚህ ክርክር ምክንያት የሆነው አመልካች በተጠሪ 
ስም በጽ/ቤቱ ውስጥ በንግድ ምልክት ማመልከቻ 
ቁጥር LTM/8368/12፣LTM/8370/12 እና 
LTM/8389/12 የተመዘገቡ የንግድ ምልክቶች 
ላይ የፈራሽነት አቤቱታ ማቅረቡ ነው፡፡ 
አመልካች በሶስቱ የተጠሪ ንግድ ምልክቶች 
ላይ የፈራሽነት ማመልከቻ ባቀረበበት 
ለሶስቱም የተለያየ መዝገብ ተከፍቶላቸው 
(ቀደም ሲል ሶስቱም አቤቱታዎች 
በአቀራረባቸው ቅደም ተከተል መሰረት 
የመዝገብ ቁጥር ኢ.አ.ን.ትሪቡ.00222/2012 
፣ኢ.አ.ን.ትሪቡ.00223/2012 እና 
ኢ.አ.ን.ትሪቡ.00224/2012 በሚል መዝገቦች 
ተከፍተውላቸው ነበር) የነበረ ቢሆንም ተከራካሪ 
ወገኖቹ አንድ በመሆናቸው እና የክስ ወይም 

የክርክር ምክንያታቸው ተመሳሳይ በመሆኑ ሶስቱ 
መዝገቦች ተጣምረው በአንድ መዝገብ(አ.ን.ትሪቡ 
የመዝገብ ቁጥር ኢ.አ.ን.ትሪቡ.00243/2013) 
ቢታዩ የትሪቡናሉንና የግራ ቀኙን ጊዜ የሚቆጥብ 
በመሆኑ መዝገቦቹ ተጣምረው እንዲታዩ 
ተደርጓል፡፡ 

በዚህ መሰረት አመልካች ለፅ/ቤቱ ባቀረበው 
የፈራሽነት አቤቱታ ላይ በተጠሪ ስም በማመልከቻ 
ቁጥር LTM/8368/12           

፣LTM/8370/12          እና LTM/8389/12

            
            በሚል  በተጠሪ ስም የተመዘገቡት 
የቃልና የምስል ንግድ ምልክቶች ያለአግባብ 
የተመዘገቡ በመሆናቸው ፈራሽ ሊደረጉ ይገባል 
በማለት የሚከተሉትን የመከራከሪያ ነጥቦች 
አቅርቧል፡፡ 
 የተጠሪ የንግድ ምልክቶች በድርጅታችን 
እና በስሩ በፌዴራል መንግስት የግብርና 
ሚኒስቴር የግብርና ዕድገት መርሃ ግብር /Agri-
cultural Growth program- AGP/ አማካኝነት 
የተቀረፀ የ Outgrower Scheme ተደራጅተው 
የሚሰሩ ቁጥራቸው ከ6000 በላይ የሚሆኑ 
አነስተኛ አምራቾችን ጥቅም የሚነካ በመሆኑ፤
 የንግድ ምልክቶቹ በኦሮሚያ ክልል 
በምዕራብ ጉጂ ዞን እንዲሁም በደቡብ ክልል 
ገደብ ወረዳ የሚገኙ ልዩ ልዩ ቡና አብቃይ/
አምራች ቀበሌን ስያሜ የያዙ ወይም እንዲመስል 
ተደርገው ባሳሳች ሁኔታ የቀረቡ በመሆናቸውና 
ድርጅታችንም በነዚህ ከላይ በተጠቅሱት ቦታዎች 
ከራሱ እርሻ በተጨማሪ ለአነስተኛ አምራቾች 
ስልጠና በመስጠት ምርታቸውንም የላቀ ዋጋ 
/Premium price/ በመክፈል የሚሰበስብ እና 
ለዓለም ገበያ ከማንም ጋር ሳይቀላቀል በቀጥታ 
የሚያቀርብ ሲሆን የእነዚህን ቀበሌዎች ስም 
መጠቀም ከነሱ የሚሰበሰብ ቡና በማስመሰል 
ስማቸውን ተጠቅሞ ለገበያ ለማቅረብ መሞከር 
ፈፅሞ ተቀባይነት የሌለው እና በህግም 
የማይፈቀድ ስለሆነ፤
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 በንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ 
ቁጥር 501/1998 አንቀፅ 6(1)(ሠ) መሠረት 
አንድ የንግድ ምልክት ዕቃዎቹ የመነጩበትን 
ቦታ ስም የሚያመላክት ከሆነ ለምዝገባ ብቁ 
እንደማይሆን እና ተቀባይነት እንደማይኖረው 
ተደንግጓል፡፡ስለሆነም የተመዘገቡት የንግድ 
ምልክቶች አነስተኛ ቡና አምራች ገበሬዎችን 
እና የአካባቢውን ማህበረሰብ  የተፈጥሮ 
እና የአእምሯዊ ንብረት መሠረት ያደረጉ 
ኢኮኖሚያዊ ጥቅሞችን የሚነኩ በመሆኑ እና 
ድርጅታችንም ከነዚህ ቀበሌዎች በአንዳንዶቹ 
ራሱ ቡና አምራች ስለሆነ እንዲሁም ከሌሎቹ 
አብዛኛዎቹ ቀበሌዎች ደግሞ ከአነስተኛ ቡና 
አምራች  ገበሬዎች ቡናቸውን ተቀብሎ ለዓለም 
ገበያ የሚያቀርብላቸው  በመሆኑ የገበሬዎቹ 
መብት ቋሚ እና ዘላቂ ከያዙት መሬት የተፈጥሮ 
ፀጋ እና ለዘመናት ቡናቸውን ሲያለሙ ከትውልድ 
ትውልድ ይዘውት የመጡትን እውቀት ጭምር 
ስለሚያካትት መብታቸው መሠረታዊ ስለሆነ 
ሊሸራረፍ እና በሞኖፖሊ /በብቸኝነት አሁን 
በስሙ ባስመዘገበው ድርጅት ሊያዝ አይችልም/፡፡ 
ስለሆነም ከላይ በተጠቀሱት ቀበሌዎች የሚኖሩ 
ገበሬዎችን ጥቅም የሚነካ ከመሆኑም በላይ 
በህግ የምርቶቹን ምንጭ የሚጠቅስ ስያሜ 
ለምዝገባ ተቀባይነት የሌለው ስለሆነ የምዝገባ 
ምስክር ወረቀቶቹ ፈራሽ ሊደረጉ ይገባል በማለት 
አቤቱታውን አቅርቧል፡፡ 
ተጠሪ በበኩሉ የሚከተለውን ምላሽ ሰጥቷል፡- 
• የተመዘገቡት የንግድ ምልክቶች ከቃል 
በተጨማሪ የደርጅታችን ሎጎ ጭምር ያላቸው 
መሆኑን በማመልከቻ ቅፅ ላይ ስንሞላ የጠቀስን 
ስለሆነ አቤቱታው ተቀባይነት የለውም፡፡
አመልካችም ቢሆን በብቸኝነት እንዲጠቀምበት 
የሚያስችለው ምንም አይነት የመብት ማስረጃ 
አላቀረበም፡፡
• አመልካች ከሚገዛቸው ገበሬዎች 
ድርጅታችንም ይገዛል፡፡ስለዚህ ይህ ቦታ 
መተዋወቁ ለገበሬዎቹ ይጠቅማል እንጂ በምንም 
መልኩ የሚጎዳቸው ባለመሆኑ የአመልካች 
የይሰረዝልኝ ጥያቄ ውድቅ ሊደረግ ይገባል 

በማለት በቀረበው አቤቱታ ላይ ያለውን ምላሽ 
በፅሁፍ እና በቃል አስረድቷል፡፡
የጉዳዩ አመጣጥ ከላይ እንደተገለጸው ሲሆን 
ትሪቡናሉ አመልካች እና ተጠሪ በጽሑፍ እና 
በቃል ያቀረቧቸውን መከራከሪያ ነጥቦች መሰረት 
በማድረግ በተጠሪ ስም በማመልከቻ ቁጥር LT-
M/8368/12፣LTM/8370/12 እና LTM/8389/12 
የተመዘገቡት የንግድ ምልክቶች ፈራሽ ሊደረጉ 
ይገባል ወይስ አይገባም? የሚለውን ጭብጥ 
በመመስረት መዝገቡን መርምሯል።

አንድ የንግድ ምልክት ለመመዝገብና ጥበቃ 
ለማግኘት ለምዝገባ የቀረበውን ንግድ ምልክት 
የሚወክለውን ምርት የመነጨበትን ቦታ 
የሚገልፅ ባህሪይ ሊኖረው እንደማይገባ የንግድ 
ምልክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/1998 
ይደነግጋል፤ ስለሆነም አንድ የንግድ ምልክት 
ምዝገባ ለተጠየቀበት አላማ ገላጭ ነው የሚባለው 
የንግድ ምልክቱ የምርቶቹን ባህሪ፣የመነጩበትን 
ቦታ፣ ጣዕም፣ ተግባራት፣ ይዘት…ወይም 
የመሳሰሉት የጥራት መገለጫዎችን አንድ ሸማች 
የንግድ ምልክቱን በመጀመሪያ እይታ (first im-
pression) አይቶ እንዲገምት የሚያደርገው 
የንግድ ምልክት ሲሆን ነው። 
በተጠሪ ስም የተመዘገቡት            :
          
              እና          
                                

በሚል የተመዘገቡት የቃልና የምስል የንግድ 
ምልክቶች የቦታ ስምና የድርጅት ሎጎ በሚል 
ምዝገባ እንዳገኙ ከንግድ ምልክቶቹ መዝገብ 
ለመረዳት ተችሏል፡፡አመልካች በአቤቱታው ላይ 
እንደጠቀሰው የንግድ ምልክቶቹ በኦሮሚያ ክልል 
በምዕራብ ጉጂ ዞን እንዲሁም በደቡብ ክልል ገደብ 
ወረዳ የሚገኙ ልዩ ልዩ ቡና አብቃይ/አምራች/ 
ቀበሌን ስያሜን የያዙ መሆኑን ጠቅሷል፡፡

ይህም በተጠሪ በኩል በፅሁፍ እና በቃል 
ከአመልካች ጋር ባደረጉት ክርክር ላይ የተካደ 
አይደለም፡፡



የአእምሯዊ ንብረት ትሪቡናል
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በንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 
501/1998 አንቀፅ 6(1)(ሠ) መሠረት አንድ 
የንግድ ምልክት ዕቃዎቹ የመነጩበትን 
ቦታ የሚያመላክት ከሆነ ለምዝገባ ብቁ 
እንደማይሆን ተደንግጓል፡፡ በመሆኑም የንግድ 
ምልክቶቹ ዕቃዎቹ/ምርቶቹ/ የመነጩበትን 
ቦታ የሚያመላክቱ መሆናቸውን በሁለቱም 
ተከራካሪ ወገኖች የታመነ/ያልተካደ/ በመሆኑና 
በአዋጁ በአንቀፅ 6(1)(ሠ) መሠረት መመዝገብ 
እንደሌለበት የሚጠቅስ በመሆኑ የንግድ 
ምልክቶቹ በከፊል ማለትም ከአመልካች ድርጅት 
መለያ ምስል            

ውጪ ያሉት የቃላት ምልክቶች ( BANKO 
GOTITI፣DIMTU WAMENA እና BARIT 
WACHO) ፈራሽ ሊሆኑ እንደሚገባ ትሪቡናሉ 
በሙሉ ድምፅ መግባባት ላይ ደርሷል፡፡
ውሳኔ 
ተቋሙ ትሪቡናሉ ካቀረበው የውሳኔ ሀሳብ፣ 
ከሕግና መመሪያ ጋር በማገናዘብ የሚከተለውን 
ውሳኔ ሰጥቷል፡፡
በተጠሪ ስም በማመልከቻ ቁጥር LT-
M/8368/12፣LTM/8370/12 እና LTM/8389/12 
የተመዘገቡት የንግድ ምልክቶች ውስጥ የሚገኙት 
ቃላት ምርቶቹ የመነጩበትን ቦታ የሚያመላክቱ 
በመሆናቸው በአዋጅ ቁጥር 501/1998 አንቀፅ 
6(1) (ሠ) መሠረት ሊመዘገብ የሚገባ ባለመሆኑ 
የንግድ ምልክቶቹ ከተጠሪ ድርጅት መለያ
            ውጪ ያሉት የቃላት ምልክቶች

 (BANKO GOTITI፣DIMTU WAMENA እና 
BARIT WACHO) በከፊል ፈራሽ ሊሆኑ ይገባል 
ሲል ውሳኔ ሰጥቷል፡፡ 

የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር ስምና የማይነበብ 
ፊርማ                     

ኤርምያስ የማነብርሃን ኃይለማርያም (ፒ.ኤች.ዲ.)                
የማይነበብ ፊርማ  _____________
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የመዝገብ ቁጥር አ.ን.ትሪቡ. 00238/2013                                                                                                                                       
 ቀን24/10/2013 ዓ.ም

በአመልካች አቶ ሀሮን ሰኢድ እና በተጠሪ 
ቢጂአይ ኢትዮጵያ ኃላ/የተ/የግ/ማኅበር መካከል 
የተደረገውን የንግድ ምልክት ፈራሽነት ክርክር 
አስመልክቶ በኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ጽ/
ቤት ትሪቡናል የተሰጠ የብይን ሃሣብ፣

የማይነበብ የትሪቡናሉ አባላት ስም ዝርዝር 

1. ……………………          
2. ……………………          
3. …………………… 
4. …………………….
5. ……………………. 
6. ……………………. 

    አመልካች ፡- አቶ ሀሮን ሰኢድ
         ወኪል፡- አቶ ሚሊዮን አሰፋ

   ተጠሪ፡- ቢጂአይ ኢትዮጵያ ኃ/የተ/የግ/
ማኅበር 
        ወኪል፡- አቶ ምህረተአብ ልዑል/ብንያም 
ታፈሰ 

አቤቱታው በአጭሩ
አመልካች በቀን 29/01/2013 ዓ.ም ለኢትዮጵያ 
አእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት ባቀረቡት ማመልከቻ 
በተጠሪ ስም በማመልከቻ ቁጥር LTM/8747 
በአለም አቀፍ ምድብ 32 እና 33 ተመዝግቦ 
ሚገኘው “SEN’Q” የሚለው የቃል የንግድ 
ምልክት በአዋጁ የተቀመጡ መስፈርቶችን 
በተለይም በአንቀጽ 6 እና 7 ላይ የተዘረዘሩ 
መመዘኛዎችን የሚያሟላ ባለመሆኑ በአዋጁ 
አንቀጽ 36 (1) መሰረት ፈራሽ ሊደረግ ይገባል 
በማለት ጥያቄያቸውን ያቀረቡ ሲሆን ለዚህም 
ካቀረቧቸው ዋና ዋና መከራከሪያዎች ውስጥ ፡-
1. በሚያዝያ 4 ቀን 2011 ዓ.ም በማመልከቻ 
ቁጥር LTM/7377 “ስንቅ ውሃ” የሚል የንግድ 
ምልክት ለማስመዝገብ ማቅረባቸውን እና 

የምርመራ ሂደቱም የፎርማሊቲና ስረ-ነገር 
ምርመራን በማለፉ በግንቦት 21/2011 ዓ.ም 
የምዝገባ ተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂያ በአዲስ 
ዘመን ጋዜጣ ቮልዩም LXXVII ቁ. 261 ታትሞ 
የወጣ ሲሆን የቀረበ ተቃውሞ ባለመኖሩ የምዝገባ 
ምስክር ወረቀት ዝግጅት የሚከፈለውን 3000 
(ሦስት ሺህ ብር) በሐምሌ 21 ቀን 2011 ዓ.ም 
መፈፀማቸውን ፤ ይህም በአዋጁ አንቀጽ 15 
ድንጋጌ መሠረት የንግድ ምልክቱ ተመዝግቧል 
ማለት እንደሆነ እና የምስክር ወረቀቱ ርክክብ 
የኢንቨስተመንት ስራቸውን ጨርሰው ንግድ 
ፍቃድ ካወጡ እና ይህንንም ካቀረቡ በኋላ 
እንደሚከናወን በጽ/ቤቱ እንደተገለፀላቸው እና 
በአዋጁ አንቀጽ 2 (3) መሠረት የንግድ ምልክቱ 
የምዝገባ ሂደት ያልተሰናከለ በመሆኑ ከተጠሪ 
ንግድ ምልክት አንጻር ቀዳሚ የማመልከቻ ቀን 
እና የቀዳሚነት መብት ያለው መሆኑን፤

2. በጽ/ቤቱ በስማቸው ተመዝግቦ የሚገኘው 
‹‹ስንቅ ውሃ›› በሚለው የንግድ ምልክት እና 
በተጠሪ ባስመዘገበው  ‹‹SIN’Q›› በሚለው 
የንግድ ምልክት መካከል  ‹‹ስንቅ›› የሚለው 
የቃል የንግድ ምልክቶቹ ብቸኛ ይዘት መሆኑ 
በሁለቱ የንግድ ምልክቶች መካከል የሚያሳክር 
ተመሣሣይነት እንደሚፈጥር እና ይህም በአዋጁ 
አንቀጽ 7(3) መሰረት የንግድ ምልክቱ ትርጉም 
(ድምጸት / አነባበብ) አንድ ዓይነት መሆኑ እና 
በመካከላቸውም አንዳችም ልዩነት የሚፈጥር 
አለመሆኑ የንግድ ምልክት ምዝገባው ከመሰረቱ 
ያላሟላ እንደሚያደርገው ፤ 
3. ‹‹ስንቅ ውሃ›› የሚለውን የንግድ ምልክት 
ለአለም አቀፍ ምድብ 32 ለታሸገ ውሃ ምርት 
በማለት ማስመዘገባቸውን እና የተጠሪም የንግድ 
ምልክቱን ያስመዘገበው ለአለም አቀፍ ምድብ 32 
ከአልኮል ነጻ ለሆኑ መጠጦች / የመጠጥ ውሃን 
ሳይጨምር/ እንዲሁም በምድብ 33 ለአልኮል 
መጠጦች በሚል ሲሆን ይህም ከፍተኛ የሆነ 
መሳከርን የሚፈጥር እና ተጠሪ ያደረገው ምዝገባ 
ሰፊ ዝርዝር ያለው፤ በግልጽ ያልተዘረዘሩ ነገር 
ግን በዚህ ምድብ የሚገኙ ብዙ ዓይነት ከአልኮል 



የአእምሯዊ ንብረት ትሪቡናል
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ነጻ ምርቶችን (ለምሳሌ ማዕድን ውሃ በተለምዶ 
አምቦ ተብሎ የሚጠራውን አይነት) ሊጨምር 
የሚችል ሲሆን ይህም ጎን ለጎን በገበያ ላይ 
ቢቀርቡ ሸማቹ ከአንድ አምራች የመነጩ አድርጎ 
እንደሚወስዳቸው በመግለፅ ምንም እንኳን  
ድርጅታቸው የታሸገ ውሃ ማምረቻ ፋብሪካ 
ግንባታው ገና በመጠናቀቅ ላይ በመሆኑ እና 
የማስተዋወቅ ስራ ስላልጀመረ በተግባራዊ የገበያ 
ሰርቬይ/ ጥናት የሸማቹን አስተሳሰብ መገምገም 
ባይቻልም የንግድ ምልክቶቹን መመሳሰል እና 
አገልግሎት ላይ የሚውሉበትን ምርቶች ታሳቢ 
በማድረግ እንዲሁም ከተመሳሳይ ቁሳቁስ የተሰሩ 
ወይም ተመሳሳይ ባህሪይ ያላቸው ዕቃዎች 
መሆናቸው፣ በተለይም በጠርሙስ ወይም 
ፕላስቲክ ታሽገው የሚሸጡ ፈሳሾች መሆናቸው 
፤ተመሳሳይ ተግባር ወይም ጥቅም ያላቸው 
መሆኑ፣ እና ለመጠጥ የሚውሉ መሆናቸው 
ተመሳሳይ የገበያ ተፈላጊነት ወይም የግብይት 
ሰንሰለት ወይም ተመሳሳይ የገበያ ማዕከል ያላቸው 
መሆኑን፤ እንዲሁም በተመሳሳይ አስተሻሸግ 
ታሽገው፣ ማስታወቂያ የተለጠፈባቸው ካሚዮኖች 
በሚነዱ ተመሳሳይ አከፋፋዮች አማካይነት 
ምግብና መጠጥ በሚሸጥባቸው ድርጅቶች / 
ሬስቶራንቶች እንዲሁም በሱፐርማርኬቶችና 
ሱቆች በኩል ለገበያ የሚቀርቡ መሆናቸውን 
ከግምት ውስጥ ሲገባ እጅግ ተመሣሣይ ምርቶች 
እንደሚያደርጋቸው፤

4. በመጨረሻም የቀዳሚ የንግድ ምልክት ባለቤት 
በሆነው ጥቅም ላይ ጉዳት የሚደርስ ሲሆን ይህም 
የተጠሪ መልካም ስም እና ዝና ብቻ ሳይሆን 
በድርጅቱ የሚደርሱ መጥፎ ስም እና ዝናም 
ተጎጂ እንደሚያደርገው፤ድርጅታቸው ሂደቱ 
አልቆ ወደስራ ሲገባ ምርቱ ከተጠሪ ድርጅት 
የመነጨ ምርት በማድረግ ሸማቹ የሚረዳው 
መሆኑን እና ወደፊት ከአልኮል ነጻ የተባለውን፣ 
ተጠሪ የሚያመርተውን ምርት መሰል ምርት 
እንዳያመርት መንገድ የሚዘጋ ነው፤ በመሆኑም 
ከፍ ብሎ በተዘረዘሩት ምክንያቶች መሰረት 
ምዝገባ ሊከለከል ይገባው የነበረ ቢሆንም ይህ 

ሳይሆን ቀርቶ ምዝገባው በመከናወኑ በአዋጁ 
አንቀጽ 7 (1) እና (3) የተጠቀሱትን ሁኔታዎች 
ከመሠረቱ ሳያሟላ የተመዘገበ በመሆኑ  በአዋጁ 
አንቀጽ 36 (1) ድንጋጌ መሠረት ፈራሽ ሊደረግ 
ይገባል በማለት መከራከሪያቸውን አቅርበዋል፡፡

በሌላ በኩል አመልካች በተመሳሳይ ቀን ባቀረቡት 
ማመልከቻ በተጠሪ ስም በማመልከቻ ቁጥር 
LTM/8868 ተመዝግቦ የሚገኘው ስንቅ የሚል 
የቃል እና የምስል የንግድ ምልክት         

ፈራሽ ሊደረግ ይገባል በማለት ያመለከቱ ሲሆን 
በዚህ ማመልከቻ የቀረበው የተጠሪ ንግድ ምልክት 
በተለየ መልኩ ስንቅ የሚለውን ቃል በአማርኛ 
እና በእንግሊዝኛ ጽሁፍ እንዲሁም ዙርያውን 
ጠቆር ካለ መደብ ጋር አቀናጅቶ ቢይዝም 
የምልክቱ ወሳኝ ክፍል ‹‹ ስንቅ ›› የሚለው ቃል 
ሲሆን የቃሉን ጉልህነት የማይቀነሱ ቀለማት 
እና መደብ አጅቦ የያዘ ከመሆኑ በላይ የሸማች 
ዓይን እና አዕምሮ የሚያርፈው እና በድምጽም 
ሆነ በማንበብ  ጎልቶ የሚታየው እንዲሁም 
በመገናኛ ብዙሃን የሚተላለፉ ማስታወቅያዎች 
በመመልከት መረዳት እንደሚቻለው፣ ተጠሪ 
ለማደናገር ያህል ስዕላዊ መደብ ጨምሮ 
ምልክቱን ያስመዝግብ እንጂ፣ ምልክቱን በገበያ 
የሚጠቀመው በምዝገባው የተካተተውን መደብ 
ሳይጨምር መሆኑ የንግድ ምልክቶቹ ጎን ለጎን 
ሲታዩ ማለትም ‹‹ስንቅ ውሃ››  እና

ተመሣሣይ ብቻ ሣይሆን አንድ ዓይነት የሚባሉ 
መሆናቸውን ከመግለፅ በተጨማሪ ለማመልከቻ 
ቁጥር LTM/8747 “SEN’Q” በሚለው የንግድ 
ምልክት መዝገብ ላይ ያቀረቡትን መከራክሪያዎች 
በዚሁ መዝገብ ላይ በማንሳት ይኸው የንግድ 
ምልክት በአዋጁ አንቀጽ 36 (1) መሰረት ፈራሽ 
ሊሆን የገባል በማለት ተከራክረዋል፡፡
ትሪቡናሉም አመልካች ያቀረባቸውን የፈራሽነት 
ጥያቄዎች አስመልክቶ ጉዳዩን ተጠሪ 
እንዲያውቀው እና ምላሹን በስልሳ ቀናት ውስጥ 
እንዲያቀርብ በመግለፅ በቀን 23/02/2013 ዓ.ም          
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በተፃፈ ደብዳቤ በአመልካች በኩል እንዲደርሳቸው 
የተደረገ ሲሆን ተጠሪም በሁለቱም መዝገቦች 
ላይ የቀረበውን የፈራሽነት ጥያቄ ማመልከቻዎች 
በ04/11/2020 እ.ኤ.አ (25/02/2013 ዓ.ም) 
ፈርሞ የተቀበለ ቢሆንም ለጽ/ቤቱ በ22/04/2013 
ዓ.ም ገቢ ባደረገው ደብዳቤ በማመልከቻ ቁጥር 
LTM/8747 ለተመዘገበው SEN’Q በሚለው 
የንግድ ምልክት ላይ በቀረበው የፈራሽነት ጥያቄ 
ላይ ብቻ ምላሹን ሰጥቷል፡፡
በምላሹም ላይ የሚከተሉትን የመከራከሪያ 
ነጥቦች አንስቷል፡-
1. አመልካች ስንቅ ውሃ የንግድ ምልክትን 
በምድብ 32፤ የታሸገ ውሃ ለማምረት በሚል 
የምዝገባ ማመልከቻ አቅርቦ የምርመራ ሂደቱን 
ያለፈ ቢሆንም እስካሁን ድረስ (ከአንድ አመት 
ተኩል በኋላ) የንግድ ፍቃድ ባለማቅረባቸው 
ምክንያት የምዝገባ ምስክር ወረቀት ሊሰጣቸው 
አልቻለም ፤ እንደሚታወቀው የታሸገ ውሃ 
የማምረት ኢንቨስትመንት ብዙ ጊዜ የማይፈጅ 
እና ውስብስብ ያልሆነ የኢንቨስትመንት አይነት 
ነው፡፡ ነገር ግን አመልካች የኢንቨስትመንት 
ፈቃድ ካወጡ በሁዋላ ለአምስት አመታት 
ምርት ሳይጀምሩ ቆይተዋል፡፡ በተጨማሪም 
ከማመልከቻቸው ጋር ካያያዙት ማስረጃ ለማየት 
እንደሚቻለው የኢንቨስትመንት ፈቃዳቸው 
የታደሰው እስከ 2011 ዓ.ም ድረስ ብቻ ሲሆን 
በአዋጁ አንቀጽ 4 ላይ እንደተደነገገው የንግድ 
ምልክት ባለቤትነት መብት የሚገኘው እና 
በሦስተኛ ወገኖች ላይ ተፈጻሚነት የሚኖረው 
የንግድ ምልክት የምዝገባ ምስክር ወረቀት ሲሰጥ 
ሲሆን አመልካች ስንቅ ውሃ ለሚለው የንግድ 
ምልክት የምዝገባ ምስክር ወረቀት ያልተሰጣቸው 
በመሆኑ የንግድ ምልክቱ ላይ የባለቤትነት መብት 
የላቸውም፡፡  
2. አዋጁ አንቀጽ 7(1) ላይ በግልጽ 
እንደተቀመጠው አንድ የንግድ ምልክት በሶስተኛ 
ወገኖች ቅድሚያ መብት ምክንያት ለምዝገባ 
ብቁ የማይሆነው የሚሸፍናቸው ዕቃዎች ወይም 
አገልግሎቶች አንድ አይነት ወይም ተመሳሳይ 
ሲሆኑ ብቻ ነው፡፡

አለም አቀፉ ምደባ  (Nice Classification) 
የተሰራው በዋናነት የአስተዳደራዊ ስራዎችን 
ለማቅለል በተለይም ከክፍያ ጋር በተያያዘ እና ወጥ 
የሆነ ምርቶችን እና አገልግሎቶችን መመደቢያ 
አለም አቀፋዊ ስታንዳርድ እንዲኖር ታስቦ ሲሆን 
ለምርመራ ስራ ግን በመሰረታዊነት አይወሰድም 
፡፡ ከዚህ ቀደም ትሪቡናሉ MIADI እና MAID 
በተባሉ የንግድ ምልክቶች መካከል  ህብረተሰቡን 
ሊያሣሥት በሚችል ደረጃ ተመሳሳይነት አላቸው 
ወይ የሚለውን ጭብጥ የአዋጁን አንቀጽ 7(1) 
መሰረት በማድርግ ሲመረምር፤ ምንም እንኳን 
ሁለቱም የንግድ ምልክቶች በምድብ 3 ስር 
ለሚወድቁ ዕቃዎች የተፈለጉ ቢሆንም MI-
ADI የንግድ ምልክት ለጸጉር እና ለገላ ቅባት 
ምርት በአንጻሩ MAID የንግድ ምልክት ደግሞ 
ለቤት እቃዎች ጽዳት ምርት የሚውል መሆኑን 
አጽንኦት ሰጥቶ በመመልከት የንግድ ምልክት 
ምዝገባው የማያሳክር እና የቀድሞ አስመዝጋቢን 
መብት እና ጥቅም የማይነካ መሆኑን ዘርዝሮ 
ወስኗል፡፡
3. በጽ/ቤቱ የንግድ ምልክት የምርመራ መመሪያ 
ላይ የተቀመጡ እንዲሁም በአለም አቀፍ አሰራር/
ልምድ እና አስተምህሮ/ጁሪስፕሩደንስ/ የዕቃዎች 
ወይም አገልግሎቶች ተመሳሳይነት መኖሩን 
ለመወሰን ጥቅም ላይ የሚውሉ መመዘኛዎች 
ያሉ ሲሆን ይህንን ከተያዘው ጉዳይ ጋር 
አዛምደን ሰንመለከት ሁለቱ ምርቶች ከተመሳሳይ 
ቁሳቁስ ተሰሩ ወይም ተመሳሳይ ባህሪ ያላቸው 
አይደሉም፤ አመልካች የንግድ ምልክቱን 
ሊጠቀም የፈለገው ከጉድጓድ የሚወጣ ውሃን 
አጣርቶ እና አሽጎ ለመሸጥ ሲሆን መልስ ሰጪ 
በበኩሉ ግን ከአልኮል ነጻ መጠጥ ለማምረት  
ውሃን እንደ አንድ ግብአት ከመጠቀም ውጪ 
በመሰረታዊነት ስኳር፣ ብቅል፣ ገብስ፣ ጋዝ 
ወዘተ እንደ ግብአትነት ይጠቀማል እንዲሁም 
አመልካች እንደጠቀሱት ውሃና ከአልኮል ነጻ 
መጠጦች በጠርሙስ ወይም በፕላስቲክ ታሽገው 
መሸጣቸው ተመሳሳይ ባህሪ አላቸው ለማለት 
አያስችልም፡



የአእምሯዊ ንብረት ትሪቡናል
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ምክንያቱም ሌሎች ምርቶችም ለምሳሌ የአልኮል 
መጠጦች (ምድብ 33)፣ ቅባቶች (ምድብ 3)፣ 
ኬሚካሎች (ምድብ 1)፣ ዘይት (ምድብ 29) 
በአጠቃላይ ፈሳሽ ነገሮች በጠርሙስ አልያም 
በፕላስቲክ ታሽገው የሚሸጡ ሲሆን ይህንንም 
መሰረት በማድረግ ማመሳሰል ተገቢ አይደለም፡
፡ በሌላ በኩል ተመሳሳይ ተግባር ወይም ጥቅም 
ያላቸው ምርቶች አይደሉም፤ ውሃ በምንም 
የማይተካ መሰረታዊ ፍላጎት ሲሆን ከአልኮል ነጻ 
መጠጥ ግን ከመሰረታዊ ፍላጎታችን አለፍ ስንል 
መንፈስን ለማደስ ወይም እራስን ለማዝናናት 
የምንጠቀመው በእለት ተእለት እንቅስቃሴያችን 
ግድ የማይለን መጠጥ ነው፡፡ በተጨማሪ 
ተመሳሳይ የገበያ ተፈላጊነት ወይም የግብይት 
ሰንሰለት ወይም ተመሳሳይ የገበያ ማእከል 
የሌላቸው ሲሆን በዋጋ ደረጃም ቢሆን ከፍተኛ 
ልዩነት አላቸው እና ሁለቱም ምርቶች በሱቆች 
ወይም ሱፐርማርኬቶች ወይም ሬስቶራንቶች 
ውስጥ ልናገኛቸው የምንችላቸው ቢሆኑም 
የሚቀመጡበት ቦታ/ሼልፍ ግን ፍጹም የተለያየ 
ነው፡፡ 
4. ከአዋጁ አንቀጽ 7(3) እንደምንረዳው 
ለተመሳሳይ የንግድ ምልክቶች ተመሳሳይ ያልሆኑ 
ምርቶች መኖራቸው ብቻ በቂ አለመሆኑንና 
ይልቁንም የንግድ ምልክቱ አጠቃቀም በእቃዎቹ 
መካከል ግንኙነት እንዳለ ማስመሰል እንዲሁም 
የንግድ ምልክቱ ባለቤት ጥቅም ላይ ጉዳት 
ሊያደርስ የሚችል መሆኑ በመሰረታዊነት 
መሟላት ያለባቸው መመዘኛዎች ሲሆን 
የአመልካች የንግድ ምልክቱን ለማስመዝገብ 
ከመሞከር ባለፈ የምዝገባ ሰርተፊኬት እንኳን 
የሌላቸውና ኢንቨስትመንት ላይ በመሆናቸው 
ምርት ማምረት አለመጀመራቸው፤ በአንጻሩ 
ድርጅታችን የንግድ ምልክት የምዝገባ ሂደት ካለፉ 
በኋላ በከፍተኛ መጠን ምርቱን በማስተዋወቅ 
እስካሁን 4,000,000.00 (አራት ሚልዮን) 
የሚጠጉ ጠርሙሶችን ያመረተ እና በተጠቃሚው 
ህብረተሰብ ዘንድም ከልጅ እስከ አዋቂ ከፍተኛ 
ተቀባይነትን በማትረፍ ከፍተኛ ስም እና ዝናን 
ያገኘ ሲሆን አመልካች ገና ምርት ማምረት 

ባልጀመሩበትና ሸማቹ ስንቅ ውሃ የሚባል ገና 
አይቶም ሆነ ሰምቶ በማያውቅበት ሁኔታ ተጠሪ 
በአልኮል ነጻ ምርቱና አመልካች ለወደፊቱ 
በሚያመርተው የታሸገ ውሃ መካከል ግንኙነት 
እንዳለ ለማስመሰል ሞከሯል ሊባል የማይቻል 
ይልቁንም ተጠሪ ምርቱን በሰፊው በማስተዋወቁ 
እና በምርቱም ተወዳጅነት ምክንያት በእቃዎቹ 
መካከል ግንኙነት እንዳለ በማስመሰል ሊጠቀም 
ከቻለም ሊጠቀም የሚችለው አመልካች ነው 
፤በመሆኑም በማመልከቻ ቁጥር LTM/8747 እና 
በምዝገባ (ሰርተፍኬት) ቀጥር LTM/5274/2012 
በኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት 
ያስመዘገበው SEN’Q የንግድ ምልክት የሃገሪቱ 
ህግ የሚያስቀምጣቸውን መስፈርቶች በሙሉ 
አሟልቶ የተመዘገበ የንግድ ምልክት በመሆኑ 
ፈራሽ ሊደረግ አይገባም ማለት ምላሻቸውን 
አቅርበዋል፡፡
ትሪናሉም በጉዳዩ ላይ የቃል ክርክራቸውን 
ለመስማት በሰጠው የቀጠሮ ቀን ሁለቱም 
ተከራካሪ ወገኖች በወኪሎቻቸው (በጠበቆቻቸው) 
በኩል ቀርበዋል፡፡ ተጠሪን በመወከል የቀረቡት 
ጠበቆች (ወኪሎች) በበኩላቸው ወደፍሬ ነገር 
ክርክር ከመገባቱ በፊትየመጀመሪያ ደረጃ 
መቃወሚያቸውን ያነሱ ሲሆን ይህም አመልካችን 
በመወከል የቀረቡት ጠበቃ የአዕምሯዊ ንብረት 
ጉዳይዮች ላይ ለመከራከር በአዋጁ አንቀፅ 44 
እና በደንቡ አንቀፅ 51 መሰረት ፍቃድ የሌላቸው 
ሲሆኑ በዚህ የህግ ድንጋጌም ከንግድ ምልክት 
ምዝገባ እና ጥበቃ ሂደት ጋር በተያያዘ የንግድ 
ምልክት ባለቤቶችን በመወከል አገልግሎት 
ለመስጠት የሚፈልግ ማንኛውም ሰው በህጉ 
የተቀመጡ መስፈርቶችን ካሟላ እና በጽ/
ቤቱ የሚሰጠውን ፈተና ተፈትኖ ካለፈ በሕግ 
የተቀመጠውን ክፍያ በመፈፀም የንግድ ምልክት 
ወኪልነቱን የሚያረጋግጥ የምስክር ወረቀት ከጽ/
ቤቱ መውሰድ እንዳለበት ገልፀው የአመልካች 
ጠበቃ ይህንን መመዘኛ የማያሟሉ በመሆኑ 
ያቀረቡት የቃል ክርክር እንዳልተከናወነ 
እንዲቆጠር ጠይቀዋል ፡፡
በዚህ ጉዳይም ላይ የአመልካች ጠበቃ ምላሻቸውን 
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ሲያቀርቡ በመጀመሪያ ደንበኞቼን በመወከል 
ጥብቅና ለመቆም በህግ ሥልጣን ከተሰጠው 
አካል ጥብቅና ፈቃድ ቁጥር 65/88 የተመዘገበ 
እና ለበጀት ዓመቱ የታደሠ ህጋዊ ፈቃድ ያለኝ 
ሲሆን የአዕምሮአዊ ንብረት ጉዳይ ለመከራከር 
የተለየ የጥብቅና ፈቃድ አያስፈልገውም፤ 
በዚህም ምክንያት የአስፈፃሚ አካላትን ሥልጣን 
ተግባር በሚደነግጉ አዋጆች የጥብቅና ፈቃድ 
የመስጠት ስልጣን የፌራል ጠቅላይ ዐቃቤ 
ህግ እንጂ የሌላ የማንኛውም አስፈፃሚ አካል 
ስልጣን ባለመሆኑ በአዋጅ ቁጥር 501/1998 
አንቀፅ 44 እና የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ 
ቁጥር 273/2005 አንቀፅ 51 የንግድ ምልክቶችን 
ወይም የአዕምሯዊ ንብረቶች የማስመዝገብ እና 
ሂደቱን ለመከታተል ባለሀብቶች ለወኪሎቻቸው 
ከሚሰጡት ውክልና አልፎ በጥብቅና ቆሞ 
መከራከርን ይጨምራል የሚለው አተረጓጎም 
የፍሬነገር እና የህግ መሰረት የለውም ተብሎ 
ውድቅ ሊደረግ ይገባል በማለት ተከራክረዋል፡፡

ከችሎቱም ለተጠሪ በቀረበው 
የማብራሪያ(የምርመራ) ጥያቄ አመልካች 
ያቀረቡትን ሁለት የፈራሽነት ጥያቄ ማመልከቻዎች 
ፈርመው የወሰዱ ቢሆንም ምላሻቸውን ያቀረቡት 
በማመልከቻ ቁጥር LTM/8747 በቀረበው ላይ 
ብቻ መሆኑን እና በማመልከቻ ቁጥር LTM/8868 
በፅሁፍ ባቀረቡት ምላሽ ላይ አለማካተታቸውን 
አስመልክቶ ለተነሳላቸው ጥያቄ ምለሽ ሲሰጥ 
ሁለቱም መዝገቦች የተያያዙ እና ተመሳሳይ 
የንግድ ምልክት በመሆናቸው ለአንዱ የቀረበው 
የፅሁፍ ምላሽ ለማመልከቻ ቁጥር LTM/8868 
እንዲያዝላቸው ጠይቀዋል፤ በዚህም ላይ 
አመልካች የሚኖራቸውን አስተያየት ሲጠየቁም 
ይህ የህግ አግባብነት የለውም ሲሉ ተከራክረዋል::
የጉዳዩ አመጣጥ እና ተከራካሪ ወገኖች በጽሁፍና 
በቃል ያደረጉት ክርክር ከላይ በተገለፀው መልኩ 
ሲሆን በጉዳዩ ላይ ያሉ ተከራካሪ ወገኖች አንድ 
በመሆናቸው እና የቀረበውም የህግ ክርክር 
ወይም የነገሩ ጭብጥ ተመሳሳይ በመሆኑ ቀደም 
ሲል በሁለት መዝገቦች ማለትም በማመልከቻ 

ቁጥር LTM/8747 ላይ የቀረበው የፈራሽነት 
ጥያቄን አስመልክቶ በትሪቡናሉ መዝገብ 
ቁጥር ኢ.አ.ን.ትሪቡ.00237/2013 እንዲሁም 
በማመልከቻ ቁጥር LTM/8868 ላይ የቀረበው 
የፈራሽነት ጥያቄ ደግሞ በትሪቡናሉ መዝገብ 
ቁጥር ኢ.አ.ን.ትሪቡ.00238/2013 ተከፍቶ 
በመታየት ላይ የነበረ ሲሆን በዚህ ጉዳይ ግን 
ትሪቡናሉ መዝገቦቹን በማጣመር በመዝገብ 
ቁጥር ኢ.አ.ን.ትሪቡ.00238/2013 ውስጥ 
መርምሯቸዋል፡፡ 

በዚህም መሰረት ተጠሪ ባቀረቡት የመጀመሪያ 
ደረጃ መቃወሚያ ላይ እንዲሁም የህግ ክርክሮች 
ላይ ወደ ፍሬ ነገር ክርክር ከመገባቱ በፊት ብይን 
መስጠት አስፈላጊ በመሆኑ አመልካች እንዲሁም 
ተጠሪ በፅሁፍ እና በቃል ክርክር ያቀረባቸውን 
መከራከሪያዎች ላይ መሰረት በማድረግ 
የአመልካች ጠበቃ (ወኪል) በችሎት ቀርበው 
የሰጡት የቃል መከራከሪያ ሊያዝ ይገባል ወይስ 
አይገባም? እንዲሁም ተጠሪ በቀረቡት የፈራሽነት 
ጥያቄዎች ላይ ለአንዱ ብቻ የሰጠው ምላሽ 
ለሁለቱም መዝገቦች እንዲያዝ በማለት ያቀረበው 
ጥያቄ ተገቢ ነው ወይስ አይደለም? የሚለውን 
ጭብጥ በመመስረት ጉዳዩን አግባብነት ካላቸው 
የህግ ድንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ ትሪቡናሉ 
መዝገቡን በሚከተለው መልኩ መርምሮታል፡፡
የአመልካች ጠበቃ የሆኑት የንግድ ምልክት 
ወኪልነት የምዝገባ የምስክር ወረቀት የሌላቸው 
በመሆኑ በጉዳዩ ላይ ያደረጉት የቃል ክርክር 
መመዝገብ የለበትም ወይም እንዲሰረዝ በማለት 
የቀረበውን ጥያቄ በተመለከተ፤ በንግድ ምልክት 
ምዝገባ እና ጥበቃ አዋጅ ቁ. 501/98 አንቀፅ 
44 መሰረት የንግድ ምልክት ወኪሎች በጽ/
ቤቱ መመዝገብ እንዳለባቸው የሚገልፅ ሲሆን 
በደንብ ቁጥር 273/2005 አንቀጽ 51 እስከ 54 
ባለው ስለ ንግድ ምልክት ወኪሎች ምዝገባ እና 
የአመዘጋገብ ሂደት ያነሳል ፤ በዚህም መሰረት 
ከንግድ ምልክት ምዝገባ እና ጥበቃ ሂደት ጋር 
በተያያዘ የንግድ ምልክት ባለቤቶችን የመወከል 
አገልግሎት ለመስጠት የሚፈልግ ማንኛውም ሰው 
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የንግድ ምልክት ወኪልነት መመዝገብ እንዳለበት 
የደንቡ አንቀፅ 51 በግልፅ ያስቀምጣል፡፡ በዚህም 
መሰረት ጽ/ቤቱ ከ ሚያዚያ 2011ዓ.ም ጀምሮ 
የወኪሎችን ምዝገባ በማካሄድ እና ይህንንው 
ሂደት ሰፊ ሀገራዊ ስርጭት ባለው ጋዜጣ 
በማስታወቂያ በማስነገር እና በጽ/ቤቱ ድህረ 
ገፅ በማስተዋወቅ ምዝገባ አካሂዶ እየሰራበት 
የሚገኝ ሲሆን ከዚህ ቀደም በደንቡ የተቀመጡ 
መመዘኛዎችን ላሟሉ ወኪሎች የምዝገባ 
የምስክር ወረቀት የሰጠ እና በ27/02/2013 
ዓ.ም በወጣ ማስታወቂያም የመጀመሪያ ዙር 
ተመዝጋቢዎች የነበሩ ወኪሎችን በደንቡ አንቀፅ 
53 መሰረት እድሳት የፈፀሙ ሲሆን ግንቦት 
2012 ዓ.ም ሁለተኛ ዙር ተመዝጋቢዎችን 
በተመሳሳይ አስተናግዷል፡፡ 
ምንም እንኳን የአመልካች ጠበቃ ጉዳዩ ከህገ 
መንግስታዊ መብቶች አንጻር ሲታይ ተገቢ 
እንዳልሆነ ቢገልፁም ፤ በመርህ ደረጃ ከጠቅላላ 
የህግ ድንጋጌዎች በተለየ ልዩ ህጎች ተፈጻሚ 
እንደሚሆኑ (special law prevails over gen-
eral law) ይታወቃል፡፡ በዚህ መነሻነት የንግድ 
ምልክት ከአጠቃላይ የህግ ጉዳዮች በተለየ መልኩ 
ልዩ ድንጋጌዎች የሚያስፈልገው በመሆኑ 
የንግድ ምልክቶችን ለማስፈፀም በወጣው 
የአዋጁ እና የደንቡ ድንጋጌዎች የንግድ ምልክት 
ወኪሎች ምዝገባ ማድረግን እንደ ልዩ ድንጋጌ 
አስቀምጧል፡፡ በመሆኑም በዚህ ረገድ ተጠሪ 
ያነሱት መከራከሪያ ተገቢ በመሆኑ አመልካችን 
ወክለው የቀረቡት አቶ ሚሊዮን አሰፋ የሰጡት 
የቃል ክርክር ሊያዝ እንደማይገባ ትሪቡናሉ 
በሙሉ ድምጽ ተስማምቷል፡፡
በሌላ በኩል በአዋጁ አንቀፅ 8(2) መሰረት 
የንግድ ምልክት ምዝገባ ሥርዓትን አስመልክቶ 
በሚያትተው ክፍል ውስጥ አንድ የምዝገባ 
ማመልከቻ አንድ የንግድ ምልክትን ብቻ 
የሚይዝ መሆኑን ይገልፃል፤ በዚህም መሰረት 
የፈራሽነትም ሆነ የስረዛ ጥያቄ በሚነሳበት 
ወቅት በደንቡ የተዘጋጀውን ክፍያ መፈፀሙን 
የሚያረጋግጥ ማስረጃ እና በጽ/ቤቱ የተዘጋጀውን 
ቅጽ በመሙላት ማመልከቻውን ከደጋፊ 

ማስረጃዎች ጋር ማቅረብ ይኖርበታል፡፡ በዚህ 
መሰረትም አመልካች በተጠሪ ስም የተመዘገቡ 
የንግድ ምልክቶች ላይ ባቀረቡት የፈራሽነት ጥያቄ 
ላይ በሁለቱም መዝገቦች ላይ ተገቢውን ክፍያ 
በመፈፀም ማመልከቻቸውን ካላቸው ማስረጃዎች 
ጋር አባሪ በማድረግ ያቀረቡ ሲሆን ይህንኑ 
ማመልከቻ እና ተያያዥ ማስረጃዎች ለተጠሪ 
እንዲደርሰው በአመልካች በኩል የተላከ ሲሆን 
ተጠሪም በሁለቱም መዝገቦች ላይ የቀረበውን 
ማመልከቻ በመፈረም የተረከቡ ቢሆንም 
ለፈራሽነት ጥያቄዎቹ ምላሽ ሲሰጡ ማመልከቻ 
ቁጥር LTM/8747 ብቻ ማዕከል በማድረግ ነው፡፡
 
ተጠሪ በቃል ክርክራቸው ወቅት እንዲሁም በቀን 
28/05/2013 ዓ.ም በመ/ቁጥር አጠ16/507-
64-13 ለጽ/ቤቱ በተፃፈ ደብዳቤ በማመልከቻ 
ቁጥር LTM/8868/2013 በስማቸው ተመዝግቦ 
የሚገኘው የንግድ ምልክት ፈራሽ እንዲሆን 
ለቀረበባቸው ማመልከቻ በቀን 24/03/2013 ዓ.ም 
በተመሳሳይ በማመልከቻ ቁጥር LTM/8747 
በቀረበ የፈራሽነት ጥያቄ ላይ የተሰጠው መልስ 
በመልስነት ለማመልከቻ ቁጥር LTM/8868/2013 
እንዲያዝ ጥያቄውን አቅርቧል፡፡ ሆኖም ከፍ ብሎ 
በተሠጠው ማብራሪያ መሰረት አንድ የንግድ 
ምልክት ማመልከቻ አንድ የንግድ ምልክትን 
የሚይዝ ሲሆን የምዝገባ ሂደቱን አስመልክቶም 
ሆነ ከምዝገባ በኋላ የሚነሱ ክርክሮች ላይ 
የሚቀርቡ ማንኛውም ጉዳዮች በዚሁ ማመልከቻ 
ላይ የተመዘገበውን የንግድ ምልክት ብቻ ማዕከል 
የሚያደርግ ሲሆን በዚሁ ረገድ በቀረበው 
የፈራሽነት ጥያቄ ላይ አመልካች ለሁለቱም 
የንግድ ምልክት ማመልከቻዎች ተገቢውን ክፍያ 
በመክፈል መከራከሪያዎቹን ከነማስረጃዎቻቸው 
አቅርበዋል፡፡ ነገር ግን ተጠሪ በማመልከቻ ቁጥር
LTM/8868/2013         ( ስንቅ የሚል 
የአማርኛ እና            የእንግሊዝኛ ቃላትን 

ከምስል ጋር በማቀናጀት የያዘ)  የሚለው የንግድ 
ምልክትን አስመልክቶ ምላሻቸውን በፅሁፍ 
አላቀረቡም፡፡
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በመሆኑም ተጠሪ በጉዳዩ ላይ በህጉ አግባብ 
በተቀመጠው የጊዜ ገደብ ውስጥ መልስ 
ስላልሰጠበት እንዲሁም በፅሁፍ ያልቀረበን 
መከራከሪያ በቃል ክርክር ወቅት ማንሳት ተገቢ 
ባለመሆኑ በማመልከቻ ቁጥር LTM/8747 
በቀረበ የፈራሽነት ጥያቄ ላይ የተሰጠው መልስ 
በመልስነት ለማመልከቻ ቁጥር LTM/8868/2013 
እንዲያዝ የቀረበው ጥያቄ የህግ አግባብ የለውም 
ሲል ትሪቡናሉ በሙሉ መግባባት ላይ ደርሷል፡
፡ 

ብይን 
  ተቋሙ ትሪቡናሉ ካቀረበው የብይን ሀሳብ፣ 
ከሕግና መመሪያ ጋር በማገናዘብ የሚከተለውን 
ብይን ሰጥቷል፡፡
1. በመሆኑም አመልካችን ወክለው የቀረቡት 
ተከራካሪ የሰጡት የቃል ክርክር የንግድ ምልክት 
ወኪልነት የምዝገባ የምስክር ወረቀት ሳይኖራቸው 
የቀረበ በመሆኑ ሊያዝ አይገባም፡፡

2. በማመልከቻ ቁጥር LTM/8747 በቀረበ 
የፈራሽነት ጥያቄ ላይ በተጠሪ የተሰጠው መልስ 
በመልስነት ለማመልከቻ ቁጥር LTM/8868/2013 
እንዲያዝ ተጠሪ ያቀረበው ጥያቄ የህግ አግባብ 
የሌለው በመሆኑ ጥያቄው ተቀባይነት ሊኖረው 
አይገባም፡፡

የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር ስምና የማይነበብ 
ፊርማ                     

ኤርምያስ የማነብርሃን ኃይለማርያም (ፒ.ኤች.ዲ.)                
የማይነበብ ፊርማ  _____________



የአእምሯዊ ንብረት ትሪቡናል
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የመዝገብ ቁጥር አ.ን.ትሪቡ. 00238/2013  
ቀን 30/10/2013 ዓ.ም                                                                                                        

በአመልካች አቶ ሀሮን ሰኢድ እና በተጠሪ ቢጂአይ 
ኢትዮጵያ ኃ/የተ/የግ/ማኅበር መካከል ስላለው 
የንግድ ምልክት ፈራሽነት ክርክር አስመልክቶ 
በኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት ትሪቡናል 
የተሰጠ የውሣኔ ሃሣብ፣

የማይነበብ የትሪቡናሉ አባላት ስም ዝርዝር 
1. ……………………          
2. ……………………          
3. …………………… 
4. …………………….
5. ……………………. 
6. ……………………. 

    አመልካች ፡- አቶ ሀሮን ሰኢድ
     ወኪል፡- አቶ ሚሊዮን አሰፋ

   ተጠሪ፡- ቢጂአይ ኢትዮጵያ ኃ/የተ/የግ/ማኅበር
  ወኪል፡- አቶ ምህረተአብ ልዑል/ብንያም ታፈሰ 

አቤቱታው  በአጭሩ

አመልካች በቀን 29/01/2013 ዓ.ም ለኢትዮጵያ 
አእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት ባቀረቡት ማመልከቻ 
በተጠሪ ስም በማመልከቻ ቁጥር LTM/8747 
በአለም አቀፍ ምድብ 32 እና 33 ተመዝግቦ 
ሚገኘው “SEN’Q” የሚለው የቃል የንግድ 
ምልክት በአዋጁ የተቀመጡ መስፈርቶችን 
በተለይም በአንቀጽ 6 እና 7 ላይ የተዘረዘሩ 
መመዘኛዎችን የሚያሟላ ባለመሆኑ በአዋጁ 
አንቀጽ 36 (1) መሰረት ፈራሽ ሊደረግ ይገባል 
በማለት ጥያቄያቸውን ያቀረቡ ሲሆን ለዚህም 
ካቀረቧቸው ዋና ዋና መከራከሪያዎች ውስጥ ፡-

5. በሚያዝያ 4 ቀን 2011 ዓ.ም በማመልከቻ 
ቁጥር LTM/7377 “ስንቅ ውሃ” የሚል የንግድ 
ምልክት ለማስመዝገብ ማቅረባቸውን እና 
የምርመራ ሂደቱም የፎርማሊቲና ስረ-ነገር 
ምርመራን በማለፉ በግንቦት 21/2011 ዓ.ም 
የምዝገባ ተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂያ በአዲስ 
ዘመን ጋዜጣ ቮልዩም LXXVII ቁ. 261 ታትሞ 
የወጣ ሲሆን የቀረበ ተቃውሞ ባለመኖሩ የምዝገባ 
ምስክር ወረቀት ዝግጅት የሚከፈለውን 3000 
(ሦስት ሺህ ብር) በሐምሌ 21 ቀን 2011 ዓ.ም 
መፈፀማቸውን ፤ ይህም በአዋጁ አንቀጽ 15 
ድንጋጌ መሠረት የንግድ ምልክቱ ተመዝግቧል 
ማለት እንደሆነ እና የምስክር ወረቀቱ ርክክብ 
የኢንቨስተመንት ስራቸውን ጨርሰው ንግድ 
ፍቃድ ካወጡ እና ይህንንም ካቀረቡ በኋላ 
እንደሚከናወን በጽ/ቤቱ እንደተገለፀላቸው እና 
በአዋጁ አንቀጽ 2 (3) መሠረት የንግድ ምልክቱ 
የምዝገባ ሂደት ያልተሰናከለ በመሆኑ ከተጠሪ 
ንግድ ምልክት አንጻር ቀዳሚ የማመልከቻ ቀን 
እና የቀዳሚነት መብት ያለው መሆኑን፤
6. በጽ/ቤቱ በስማቸው ተመዝግቦ የሚገኘው 
‹‹ስንቅ ውሃ›› በሚለው የንግድ ምልክት እና 
በተጠሪ ባስመዘገበው  ‹‹SIN’Q›› በሚለው 
የንግድ ምልክት መካከል  ‹‹ስንቅ›› የሚለው 
የቃል የንግድ ምልክቶቹ ብቸኛ ይዘት መሆኑ 
በሁለቱ የንግድ ምልክቶች መካከል የሚያሳክር 
ተመሣሣይነት እንደሚፈጥር እና ይህም በአዋጁ 
አንቀጽ 7(3) መሰረት የንግድ ምልክቱ ትርጉም 
(ድምጸት / አነባበብ) አንድ ዓይነት መሆኑ እና 
በመካከላቸውም አንዳችም ልዩነት የሚፈጥር 
አለመሆኑ የንግድ ምልክት ምዝገባው ከመሰረቱ 
ያላሟላ እንደሚያደርገው ፤
7. ‹‹ስንቅ ውሃ›› የሚለውን የንግድ ምልክት 
ለአለም አቀፍ ምድብ 32 ለታሸገ ውሃ ምርት 
በማለት ማስመዘገባቸውን እና የተጠሪም የንግድ 
ምልክቱን ያስመዘገበው ለአለም አቀፍ ምድብ 32 
ከአልኮል ነጻ ለሆኑ መጠጦች / የመጠጥ ውሃን 
ሳይጨምር/ እንዲሁም በምድብ 33 ለአልኮል 
መጠጦች በሚል ሲሆን ይህም ከፍተኛ የሆነ 
መሳከርን የሚፈጥር እና ተጠሪ ያደረገው ምዝገባ 
ሰፊ ዝርዝር ያለው፤ በግልጽ ያልተዘረዘሩ 
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ነገር ግን በዚህ ምድብ የሚገኙ ብዙ ዓይነት 
ከአልኮል ነጻ ምርቶችን (ለምሳሌ ማዕድን ውሃ 
በተለምዶ አምቦ ተብሎ የሚጠራውን አይነት) 
ሊጨምር የሚችል ሲሆን ይህም ጎን ለጎን በገበያ 
ላይ ቢቀርቡ ሸማቹ ከአንድ አምራች የመነጩ 
አድርጎ እንደሚወስዳቸው በመግለፅ ምንም እንኳን  
ድርጅታቸው የታሸገ ውሃ ማምረቻ ፋብሪካ 
ግንባታው ገና በመጠናቀቅ ላይ በመሆኑ እና 
የማስተዋወቅ ስራ ስላልጀመረ በተግባራዊ የገበያ 
ሰርቬይ/ ጥናት የሸማቹን አስተሳሰብ መገምገም 
ባይቻልም የንግድ ምልክቶቹን መመሳሰል እና 
አገልግሎት ላይ የሚውሉበትን ምርቶች ታሳቢ 
በማድረግ እንዲሁም ከተመሳሳይ ቁሳቁስ የተሰሩ 
ወይም ተመሳሳይ ባህሪይ ያላቸው ዕቃዎች 
መሆናቸው፣ በተለይም በጠርሙስ ወይም 
ፕላስቲክ ታሽገው የሚሸጡ ፈሳሾች መሆናቸው 
፤ተመሳሳይ ተግባር ወይም ጥቅም ያላቸው 
መሆኑ፣ እና ለመጠጥ የሚውሉ መሆናቸው 
ተመሳሳይ የገበያ ተፈላጊነት ወይም የግብይት 
ሰንሰለት ወይም ተመሳሳይ የገበያ ማዕከል ያላቸው 
መሆኑን፤ እንዲሁም በተመሳሳይ አስተሻሸግ 
ታሽገው፣ ማስታወቂያ የተለጠፈባቸው ካሚዮኖች 
በሚነዱ ተመሳሳይ አከፋፋዮች አማካይነት 
ምግብና መጠጥ በሚሸጥባቸው ድርጅቶች / 
ሬስቶራንቶች እንዲሁም በሱፐርማርኬቶችና 
ሱቆች በኩል ለገበያ የሚቀርቡ መሆናቸውን 
ከግምት ውስጥ ሲገባ እጅግ ተመሣሣይ ምርቶች 
እንደሚያደርጋቸው፤
8. በመጨረሻም የቀዳሚ የንግድ ምልክት 
ባለቤት በሆነው ጥቅም ላይ ጉዳት የሚደርስ 
ሲሆን ይህም የተጠሪ መልካም ስም እና ዝና 
ብቻ ሳይሆን በድርጅቱ የሚደርሱ መጥፎ ስም 
እና ዝናም ተጎጂ እንደሚያደርገው፤ድርጅታቸው 
ሂደቱ አልቆ ወደስራ ሲገባ ምርቱ ከተጠሪ ድርጅት 
የመነጨ ምርት በማድረግ ሸማቹ የሚረዳው 
መሆኑን እና ወደፊት ከአልኮል ነጻ የተባለውን፣ 
ተጠሪ የሚያመርተውን ምርት መሰል ምርት 
እንዳያመርት መንገድ የሚዘጋ ነው፤ በመሆኑም 
ከፍ ብሎ በተዘረዘሩት ምክንያቶች መሰረት 
ምዝገባ ሊከለከል ይገባው የነበረ ቢሆንም ይህ 
ሳይሆን ቀርቶ ምዝገባው በመከናወኑ

በአዋጁ አንቀጽ 7 (1) እና (3) የተጠቀሱትን 
ሁኔታዎች ከመሠረቱ ሳያሟላ የተመዘገበ 
በመሆኑ  በአዋጁ አንቀጽ 36 (1) ድንጋጌ መሠረት 
ፈራሽ ሊደረግ ይገባል በማለት መከራከሪያቸውን 
አቅርበዋል፡፡
9. ትሪቡናሉም አመልካች ያቀረባቸውን 
የፈራሽነት ጥያቄዎች አስመልክቶ ጉዳዩን ተጠሪ 
እንዲያውቀው እና ምላሹን በስልሳ ቀናት ውስጥ 
እንዲያቀርብ በመግለፅ በቀን 23/02/2013 ዓ.ም 
በተፃፈ ደብዳቤ በአመልካች በኩል እንዲደርሳቸው 
የተደረገ ሲሆን ተጠሪም በሁለቱም መዝገቦች 
ላይ የቀረበውን የፈራሽነት ጥያቄ ማመልከቻዎች 
በ04/11/2020 እ.ኤ.አ (25/02/2013 ዓ.ም) 
ፈርሞ የተቀበለ ቢሆንም ለጽ/ቤቱ በ22/04/2013 
ዓ.ም ገቢ ባደረገው ደብዳቤ በማመልከቻ ቁጥር 
LTM/8747 ለተመዘገበው SEN’Q በሚለው 
የንግድ ምልክት ላይ ለቀረበው የፈራሽነት ጥያቄ 
ላይ ብቻ ምላሹን ሰጥቷል፡፡
በምላሹም ላይ የሚከተሉትን የመከራከሪያ 
ነጥቦች አንስቷል፡-
5. አመልካች ስንቅ ውሃ የንግድ ምልክትን 
በምድብ 32፤ የታሸገ ውሃ ለማምረት በሚል 
የምዝገባ ማመልከቻ አቅርቦ የምርመራ ሂደቱን 
ያለፈ ቢሆንም እስካሁን ድረስ (ከአንድ አመት 
ተኩል በኋላ) የንግድ ፍቃድ ባለማቅረባቸው 
ምክንያት የምዝገባ ምስክር ወረቀት ሊሰጣቸው 
አልቻለም ፤ እንደሚታወቀው የታሸገ ውሃ 
የማምረት ኢንቨስትመንት ብዙ ጊዜ የማይፈጅ 
እና ውስብስብ ያልሆነ የኢንቨስትመንት አይነት 
ነው፡፡ ነገር ግን አመልካች የኢንቨስትመንት 
ፈቃድ ካወጡ በሁዋላ ለአምስት አመታት 
ምርት ሳይጀምሩ ቆይተዋል፡፡ በተጨማሪም 
ከማመልከቻቸው ጋር ካያያዙት ማስረጃ ለማየት 
እንደሚቻለው የኢንቨስትመንት ፈቃዳቸው 
የታደሰው እስከ 2011 ዓ.ም ድረስ ብቻ ሲሆን 
በአዋጁ አንቀጽ 4 ላይ እንደተደነገገው የንግድ 
ምልክት ባለቤትነት መብት የሚገኘው እና 
በሦስተኛ ወገኖች ላይ ተፈጻሚነት የሚኖረው 
የንግድ ምልክት የምዝገባ ምስክር ወረቀት ሲሰጥ 
ሲሆን አመልካች ስንቅ ውሃ ለሚለው የንግድ 
ምልክት የምዝገባ ምስክር ወረቀት ያልተሰጣቸው 



የአእምሯዊ ንብረት ትሪቡናል

ውሳኔ የተሰጠባቸው መዝገቦች መጋቢት 2014 ዓ.ም

66

በመሆኑ የንግድ ምልክቱ ላይ የባለቤትነት 
መብት የላቸውም፡፡  
6. አዋጁ አንቀጽ 7(1) ላይ በግልጽ 
እንደተቀመጠው አንድ የንግድ ምልክት በሶስተኛ 
ወገኖች ቅድሚያ መብት ምክንያት ለምዝገባ 
ብቁ የማይሆነው የሚሸፍናቸው ዕቃዎች 
ወይም አገልግሎቶች አንድ አይነት ወይም 
ተመሳሳይ ሲሆኑ ብቻ ነው፡፡ አለም አቀፉ ምደባ  
(Nice Classification) የተሰራው በዋናነት 
የአስተዳደራዊ ስራዎችን ለማቅለል በተለይም 
ከክፍያ ጋር በተያያዘ እና ወጥ የሆነ ምርቶችን 
እና አገልግሎቶችን መመደቢያ አለም አቀፋዊ 
ስታንዳርድ እንዲኖር ታስቦ ሲሆን ለምርመራ 
ስራ ግን በመሰረታዊነት አይወሰድም ፡፡ ከዚህ 
ቀደም ትሪቡናሉ MIADI እና MAID በተባሉ 
የንግድ ምልክቶች መካከል  ህብረተሰቡን 
ሊያሣሥት በሚችል ደረጃ ተመሳሳይነት አላቸው 
ወይ የሚለውን ጭብጥ የአዋጁን አንቀጽ 7(1) 
መሰረት በማድርግ ሲመረምር፤ ምንም እንኳን 
ሁለቱም የንግድ ምልክቶች በምድብ 3 ስር 
ለሚወድቁ ዕቃዎች የተፈለጉ ቢሆንም MI-
ADI የንግድ ምልክት ለጸጉር እና ለገላ ቅባት 
ምርት በአንጻሩ MAID የንግድ ምልክት ደግሞ 
ለቤት እቃዎች ጽዳት ምርት የሚውል መሆኑን 
አጽንኦት ሰጥቶ በመመልከት የንግድ ምልክት 
ምዝገባው የማያሳክር እና የቀድሞ አስመዝጋቢን 
መብት እና ጥቅም የማይነካ መሆኑን ዘርዝሮ 
ወስኗል፡፡ 
7. በጽ/ቤቱ የንግድ ምልክት የምርመራ መመሪያ 
ላይ የተቀመጡ እንዲሁም በአለም አቀፍ አሰራር/
ልምድ እና አስተምህሮ/ጁሪስፕሩደንስ/ የዕቃዎች 
ወይም አገልግሎቶች ተመሳሳይነት መኖሩን 
ለመወሰን ጥቅም ላይ የሚውሉ መመዘኛዎች 
ያሉ ሲሆን ይህንን ከተያዘው ጉዳይ ጋር 
አዛምደን ሰንመለከት ሁለቱ ምርቶች ከተመሳሳይ 
ቁሳቁስ ተሰሩ ወይም ተመሳሳይ ባህሪ ያላቸው 
አይደሉም፤ አመልካች የንግድ ምልክቱን ሊጠቀም 
የፈለገው ከጉድጓድ የሚወጣ ውሃን አጣርቶ እና 
አሽጎ ለመሸጥ ሲሆን መልስ ሰጪ በበኩሉ ግን 
ከአልኮል ነጻ መጠጥ ለማምረት ውሃን እንደ 
አንድ ግብአት ከመጠቀም

ከመጠቀም ውጪ በመሰረታዊነት ስኳር፣ 
ብቅል፣ ገብስ፣ ጋዝ ወዘተ እንደ ግብአትነት 
ይጠቀማል እንዲሁም አመልካች እንደጠቀሱት 
ውሃና ከአልኮል ነጻ መጠጦች በጠርሙስ ወይም 
በፕላስቲክ ታሽገው መሸጣቸው ተመሳሳይ ባህሪ 
አላቸው ለማለት አያስችልም፡፡ ምክንያቱም ሌሎች 
ምርቶችም ለምሳሌ የአልኮል መጠጦች (ምድብ 
33)፣ ቅባቶች (ምድብ 3)፣ ኬሚካሎች (ምድብ 
1)፣ ዘይት (ምድብ 29) በአጠቃላይ ፈሳሽ ነገሮች 
በጠርሙስ አልያም በፕላስቲክ ታሽገው የሚሸጡ 
ሲሆን ይህንንም መሰረት በማድረግ ማመሳሰል 
ተገቢ አይደለም፡፡ በሌላ በኩል ተመሳሳይ ተግባር 
ወይም ጥቅም ያላቸው ምርቶች አይደሉም፤ 
ውሃ በምንም የማይተካ መሰረታዊ ፍላጎት 
ሲሆን ከአልኮል ነጻ መጠጥ ግን ከመሰረታዊ 
ፍላጎታችን አለፍ ስንል መንፈስን ለማደስ ወይም 
እራስን ለማዝናናት የምንጠቀመው በእለት 
ተእለት እንቅስቃሴያችን ግድ የማይለን መጠጥ 
ነው፡፡ በተጨማሪ ተመሳሳይ የገበያ ተፈላጊነት 
ወይም የግብይት ሰንሰለት ወይም ተመሳሳይ 
የገበያ ማእከል የሌላቸው ሲሆን በዋጋ ደረጃም 
ቢሆን ከፍተኛ ልዩነት አላቸው እና ሁለቱም 
ምርቶች በሱቆች ወይም ሱፐርማርኬቶች ወይም 
ሬስቶራንቶች ውስጥ ልናገኛቸው የምንችላቸው 
ቢሆኑም የሚቀመጡበት ቦታ/ሼልፍ ግን ፍጹም 
የተለያየ ነው፡፡ 
8. ከአዋጁ አንቀጽ 7(3) እንደምንረዳው 
ለተመሳሳይ የንግድ ምልክቶች ተመሳሳይ ያልሆኑ 
ምርቶች መኖራቸው ብቻ በቂ አለመሆኑንና 
ይልቁንም የንግድ ምልክቱ አጠቃቀም በእቃዎቹ 
መካከል ግንኙነት እንዳለ ማስመሰል እንዲሁም 
የንግድ ምልክቱ ባለቤት ጥቅም ላይ ጉዳት 
ሊያደርስ የሚችል መሆኑ በመሰረታዊነት 
መሟላት ያለባቸው መመዘኛዎች ሲሆን 
የአመልካች የንግድ ምልክቱን ለማስመዝገብ 
ከመሞከር ባለፈ የምዝገባ ሰርተፊኬት እንኳን 
የሌላቸውና ኢንቨስትመንት ላይ በመሆናቸው 
ምርት ማምረት አለመጀመራቸው፤ በአንጻሩ 
ድርጅታችን የንግድ ምልክት የምዝገባ ሂደት ካለፉ 
በኋላ በከፍተኛ መጠን ምርቱን በማስተዋወቅ 
እስካሁን 4,000,000.00 (አራት ሚልዮን)
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የሚጠጉ ጠርሙሶችን ያመረተ እና በተጠቃሚው 
ህብረተሰብ ዘንድም ከልጅ እስከ አዋቂ ከፍተኛ 
ተቀባይነትን በማትረፍ ከፍተኛ ስም እና ዝናን 
ያገኘ ሲሆን አመልካች ገና ምርት ማምረት 
ባልጀመሩበትና ሸማቹ ስንቅ ውሃ የሚባል ገና 
አይቶም ሆነ ሰምቶ በማያውቅበት ሁኔታ ተጠሪ 
በአልኮል ነጻ ምርቱና አመልካች ለወደፊቱ 
በሚያመርተው የታሸገ ውሃ መካከል ግንኙነት 
እንዳለ ለማስመሰል ሞከሯል ሊባል የማይቻል 
ይልቁንም ተጠሪ ምርቱን በሰፊው በማስተዋወቁ 
እና በምርቱም ተወዳጅነት ምክንያት በእቃዎቹ 
መካከል ግንኙነት እንዳለ በማስመሰል ሊጠቀም 
ከቻለም ሊጠቀም የሚችለው አመልካች ነው 
፤በመሆኑም በማመልከቻ ቁጥር LTM/8747 እና 
በምዝገባ (ሰርተፍኬት) ቀጥር LTM/5274/2012 
በኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት 
ያስመዘገበው SEN’Q የንግድ ምልክት የሃገሪቱ 
ህግ የሚያስቀምጣቸውን መስፈርቶች በሙሉ 
አሟልቶ የተመዘገበ የንግድ ምልክት በመሆኑ 
ፈራሽ ሊደረግ አይገባም ማለት ምላሻቸውን 
አቅርበዋል፡፡
 
ትሪናሉም በጉዳዩ ላይ የቃል ክርክራቸውን 
ለመስማት በሰጠው የቀጠሮ ቀን ሁለቱም ተከራካሪ 
ወገኖች በወኪሎቻቸው (በጠበቆቻቸው) በኩል 
ቀርበዋል፡፡ የአመልካች ጠበቃ አቶ ሚሊዮን አሰፋ 
በፅሁፍ የቀረበውን መከራከሪያዎች አጠናክረው 
ያነሱ ሲሆን በተጨማሪም ተጠሪ በፅሁፍ በሰጠው 
መልስ ላይ ያቀረባቸውን የመከራከሪያ ነጥቦች ላይ 
ያላቸውን ምላሽ ሲሰጡ፤ አንድ የንግድ ምልክት 
ምዝገባ ማመልከቻ ከቀረበ በኋላ የቀረበበት ቀን 
እንደ ቀዳሚ መብት የሚያዝ ሲሆን የሰርተፍኬት 
ርክክብ ማድረግ በመብቱ ላይ የሚቀንሰውም ሆነ 
የሚጨምረው ነገር እንደማይኖር እና በዚህም 
ምክንያት ተጠሪ ያስመዘገበው የንግድ ምልክት 
አንድ አይነት እና ሸማቹን በቀላሉ ሊያሳስት 
የሚችል መሆኑን ገልፀዋል፡፡
ተጠሪን በመወከል የቀረቡት ጠበቆች (ወኪሎች) 
በበኩላቸው በፅሁፍ ያቀረቡትን መከራከሪያዎች 
አጠናክረው ያነሱ ሲሆን አመልካች ስንቅ ውሃ 
የንግድ ምልክትን በምድብ 32፤ የታሸገ ውሃ 

ለማምረት በሚል የምዝገባ ማመልከቻ አቅርቦ 
የምርመራ ሂደቱን ያለፈ ቢሆንም እስካሁን ድረስ 
(ከአንድ አመት ተኩል በኋላ) የንግድ ፍቃድ 
ባለማቅረባቸው ምክንያት የምዝገባ ምስክር 
ወረቀት ሊሰጣቸው አልቻለም ፤ በአዋጁ አንቀጽ 
4 መሰረት የንግድ ምልክት የምዝገባ ምስክር 
ወረቀት ያልተሰጣቸው በመሆኑ የንግድ ምልክቱ 
ላይ የባለቤትነት መብት የላቸውም፡፡ በተጨማሪ 
በአለም አቀፉ ምደባ (Nice Classification) 
መሰረት እንዲሁም ከዚህ ቀደም ትሪቡናሉ 
በተመሳሳይ መዝገቦች ላይ የሰጣቸውን ውሳኔ 
መሰረት አድርገን ካየን የንግድ ምልክት ምዝገባ 
የተጠየቀባቸው ምድቦች የተለያዩ እና በተመሳሳይ 
ምድብ ያለውም ቢሆን በንዑስ ምድብ የተለያዩ 
ከመሆናቸው በተጨማሪ በገበያ ላይ የሚውሉበት 
ስፍራም ሆነ ጥቅማቸው የተለያየ ነው በማለት 
ተከራክረዋል፡፡

የጉዳዩ አመጣጥ እና ተከራካሪ ወገኖች በጽሁፍና 
በቃል ያደረጉት ክርክር ከላይ በተገለፀው መልኩ 
ሲሆን በጉዳዩ ላይ ያሉ ተከራካሪ ወገኖች አንድ 
በመሆናቸው እና የቀረበውም የህግ ክርክር 
ወይም የነገሩ ጭብጥ ተመሳሳይ በመሆኑ ቀደም 
ሲል በሁለት መዝገቦች ማለትም በማመልከቻ 
ቁጥር LTM/8747 ላይ ያቀረበው የፈራሽነት 
ጥያቄን አስመልክቶ በትሪቡናሉ መዝገብ 
ቁጥር ኢ.አ.ን.ትሪቡ.00237/2013 እንዲሁም 
በማመልከቻ ቁጥር LTM/8868 ላይ ያቀረበው 
የፈራሽነት ጥያቄ  ደግሞ በትሪቡናሉ መዝገብ 
ቁጥር ኢ.አ.ን.ትሪቡ.00238/2013 ተከፍቶ 
በመታየት ላይ የነበረ ሲሆን በዚህ ጉዳይ ግን 
ትሪቡናሉ መዝገቦቹን በማጣመር በመዝገብ 
ቁጥር ኢ.አ.ን.ትሪቡ.00238/2013 ውስጥ 
መርምሯቸዋል፡፡ 

ከዚህ ቀደም በመዝገቡ ላይ በተሰጠ ብይን 
የአመልካች ጠበቃ የሆኑት አቶ ሚሊዮን አሰፋ 
የንግድ ምልክት ወኪልነት የምዝገባ የምስክር 
ወረቀት የሌላቸው በመሆኑ በጉዳዩ ላይ ያደረጉት 
የቃል ክርክር መመዝገብ ሊኖርበት አይገባም 
በማለት በሰጠው ውሳኔ መሰረት አመልካች በፅሁፍ 



የአእምሯዊ ንብረት ትሪቡናል

ውሳኔ የተሰጠባቸው መዝገቦች መጋቢት 2014 ዓ.ም

68

ያቀረባቸውን መከራከሪያዎችን ማስረጃዎችን 
ብቻ እንዲሁም ተጠሪ ባቀረበው የጽሁፍ 
ምላሽ እንዲሀም የቃል ክርክር ላይ መሰረት 
በማድረግ በማመልከቻ ቁጥር LTM/8747 እና 
LTM/8868 በተጠሪ ስም ተመዝግቦ የሚገኘው 
የንግድ ምልክቶች ፈራሽ ሊደረጉ ይገባል ወይስ 
አይገባም? የሚለውን ጭብጥ በመመስረት 
ጉዳዩን አግባብነት ካላቸው የህግ ድንጋጌዎች 
ጋር በማገናዘብ ትሪቡናሉ መዝገቡን በሚከተለው 
መልኩ መርምሮታል፡፡
በዚህም መሰረት በማመልከቻ ቁጥር 
LTM/8868/2013        ( ስንቅ የሚል 
የአማርኛ እና             የእንግሊዝኛ

ቃላትን ከምስል ጋር በማቀናጀት የያዘ)  የሚለው 
የንግድ ምልክትን አስመልክቶ ቀደም ሲል በጉዳዩ 
ላይ በተሰጠው ብይን መሰረት ተጠሪ ምላሻቸውን 
በፅሁፍ ያላቀረቡ መሆኑና በማመልከቻ ቁጥር 
LTM/8747 በቀረበ የፈራሽነት ጥያቄ ላይ 
የተሰጠው መልስ በመልስነት ለማመልከቻ 
ቁጥር LTM/8868/2013 እንዲያዝ የቀረበው 
ጥያቄ የህግ አግባብ የለውም በማለት ውሳኔ 
መሰጠቱ ይታወሳል፡፡ በመሆኑም ተጠሪ በጉዳዩ 
ላይ በህጉ አግባብ በተቀመጠው የጊዜ ገደብ 
ውስጥ መልስ ስላልሰጠበት እንዲሁም በፅሁፍ 
ያልቀረበን መከራከሪያ በቃል ክርክር ወቅት 
ማንሳት ተገቢ ባለመሆኑ ትሪቡናሉ ወደ ፍሬ 
ጉዳዩ ሳይገባ በንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ 
ደንብ ቁጥር 273/2005 አንቀጽ 43(4) ድንጋጌ 
መሰረት አቤቱታውን ሲመዝን የተጠቀሰው 
ድንጋጌ ለንግድ ምልክት ምዝገባ ፈራሽ ለማድረግ 
በሚመለከተው ሰው የቀረበውን ማመልከቻ 
ለንግድ ምልክት ባለቤቱ ከ60 ቀናት ያላነሰ የግዜ 
ገደብ ሊሰጠው እንደሚገባ ሆኖም በተሰጠው 
የጊዜ ገደብ መልሱን ካላቀረበ ምዝገባውን ፈራሽ 
ለማድረግ ያስችላሉ ተብለው የተጠቀሱትን 
ምክንያቶች እንደተቀበላቸው ተቆጥሮ ጽ/ቤቱ 
ፈራሽ የማድረግ ውሳኔ ይሰጣል ብሎ በመደንገጉ 
የተጠሪ የንግድ ምልክት ፈራሽ ሊሆን ይገባል 
በሚለው ሃሳብ ስምምነት ላይ ደርሷል፡፡

በመሆኑም በማመልከቻ ቁጥር LTM/8868/2013
አመልካች ፈራሽ እንዲደረግለት 
የጠየቀው የንግድ ምልክትን ተጠሪ 
በተሰጠው የጊዜ ገደብ ውስጥ መልስ 

ባለመስጠቱ ምክንያት በደንቡ አንቀጽ 43(4) 
ድንጋጌ መሰረት የንግድ ምልክት ምዝገባው 
ፈራሽ ሊሆን ይገባል ሲል ትሪቡናሉ በሙሉ 
ድምፅ ተስማምቷል፡፡ 
በሌላ በኩል በተጠሪ ስም በማመልከቻ ቁጥር 
LTM/8747 ለአለም አቀፍ ምድብ 32 እና 33 
ተመዝግቦ ሚገኘው “SEN’Q” የሚለው የቃል 
የንግድ ምልክትን በተመለከተ አመልካች በፅሁፍ 
ያቀረቡትን መከራከሪያዎች እንዲሁም ተጠሪ 
በፅሁፍ እንዲሁም በቃል ክርክር ወቅት ያነሱትን 
መከራከሪያዎች መሰረት በማድረግ ትሪቡናሉ 
ጉዳዩን እንደሚከተለው ተመልክቶታል፡፡ በአዋጁ 
አንቀፅ 8(3(ለ)) መሰረት አንድ የንግድ ምልክት 
ምዝገባ ማመልከቻ ማሟላት ከሚጠበቅባቸው 
ሰነዶች ውስጥ አንዱ የአለም አቀፍ ምደባን መሰረት 
በማድረግ የንግድ ምልክቱ የሚያገለግልባቸውን 
ዕቃዎች ወይም አገልግሎቶች ዝርዝር እና የምደባ 
ክፍል ቁጥራቸውን መያዝ እንዳለበት የሚገልፅ 
ሲሆን  ማመልከቻን ስለመመርመር በሚገልፀው 
የደንቡ ክፍል ውስጥ ለምዝገባ የሚቀርቡ የንግድ 
ምልክቶች በመሰረታዊነት የፎርማሊቲ እና የስረ 
ነገር ምርመራ የሚያልፉ ሲሆን በደንቡ አንቀፅ 
14 መሰረት የሚደረግ የፎርማሊቲ ምርመራ ላይ 
በዋናነት የአዋጁን አንቀፅ 8 እና የደንቡን አንቀፅ 
9 የተሟላ መሆኑን  መመርመር ሲሆን ይህም 
በዋናነት የአለም አቀፍ ምደባው በማመልከቻው 
ላይ በግልፅ መቀመጡ መሆኑን እና የተዘረዘሩት 
ምርት እና አገልግሎቶች ከአለም አቀፍ ምደባው 
ጋር በማነፃፀር የሚደረግ ምርመራ ነው፡፡
ይህንን ከተሟላ በኋላ የስረ ነገር ምርመራ 
በሚደረግበት ወቅትም የአዋጁን አንቀፅ 5 ፤6 
እና 7 የሚያሟላ መሆኑን ምርመራ ያደርጋል፤ 
በዚህ ምርመራ ወቅትም ለምዝገባ የሚቀርቡ 
የንግድ ምልክቶች ብቁ ከማይሆኑባቸው 
ምክንያቶች አንዱ የአንድን ሰው እቃዎች እና 
አገልግሎቶች ከሌሎች ሰዎች እቃዎች እና 
አገልግሎቶች መለየት የማያስችል የንግድ 
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ምልክት ከሆነ እንዲሁም ከአንድ አይነት ወይም 
ተመሳሳይ ዕቃዎች ወይም አገልግሎቶች ጋር 
በተያያዘ የሌላ ሰው ቀዳሚ የንግድ ምልክት ጋር 
አንድ አይነት የሆነ ወይም መሳከርን ሊያስከትል 
የሚችል ተመሳሳይነት ያለው ከሆነ ሊመዘገብ 
እንደማይችል ይደነግጋል፡፡ ይህንን መሰረታዊ 
የምርመራ መመዘኛዎችን ስንመለከት በዋናነት 
ለምዝገባ የሚቀርቡ የንግድ ምልክቶች  የአለም 
አቀፍ ምደባ ለምርመራ መሰረታዊ መሆኑን 
ሲሆን ይህም የንግድ ምልክት በባህሪው 
ለአንድ ወገን ብቻ እንዲጠቀምበት (monopoly 
right) የማይሰጥ እና ከተወሰነ ምርት ወይንም 
አገልግሎት ጋር በተያያዘ ጥቅም ላይ የሚውል 
ሲሆን የተለያዩ ድርጅቶች  ለተለያዩ ምርት 
እና አገልግሎቶች ተመሳሳይ የንግድ ምልክት 
እንዲጠቀሙ የሚያስችል ነው፤ ይህም የንግድ 
ምልክት ምዝገባን ለማከናወን የወጡትን የህግ 
ድንጋጌዎች የማይፃረር ነው ፡፡
ይህንን መሰረት በማድረግ ወደተያዘው 
ጉዳይ ስንመጣ አመልካች በማመልከቻ ቁጥር 
LTM/7377 ያስመዘገበው “ስንቅ ውሃ” የሚለውን 
የቃል የንግድ ምልክት ለአለም አቀፍ ምድብ 
32 የታሸገ ውሃ ማምረት ለሚል ሲሆን ተጠሪ 
በማመልከቻ ቁጥር LTM/8747 “SEN’Q” 
የሚለውን የቃል የንግድ ምልክት ለአለም አቀፍ 
ምድብ 32 ከአልኮል ነፃ ለሆኑ መጠጦች /የመጠጥ 
ውሃን ሳይጨምር እና ለአለም አቀፍ ምድብ 33 
ለአልኮል መጠጦች ተመዝግቦ ይገኛል ፡፡
በሁለቱ የንግድ ምልክቶች ማካከል ያለው 
ልዩነት ስንመለከት የአመልካች የንግድ ምልክት 
በአማርኛ ፊደላት የተፃፈ ሲሆን የተጠሪ የንግድ 
ምልክት በእንግሊዘኛ ፊደላት የተፃፈ ከመሆኑ 
ውጪ ሁለቱም የንግድ ምልክቶች በድምፀት 
ወይንም በንባብ “ስንቅ” የሚሉ ከመሆናቸው 
በተጨማሪ አንድ አይነት ትርጓሜን የያዙ ናቸው፡
፡ በተጨማሪም አመልካች የንግድ ምልክቱን 
በሚያዝያ 4 ቀን 2011 ዓ.ም ከተጠሪ ቀድሞ 
ለምዝገባ ያቀረበ ሲሆን ምንም እንኳን የንግድ 
ምልክት ምዝገባ የምስክር ወረቀቱን ባይወስድም 
በአዋጁ አንቀፅ 14(1) መሰረት ማመልከቻው 
ከታተመበት ቀን ጀምሮ እሰከ ምዝገባ እለት 

ባለው ጊዜ ውስጥ አመልካቹ የንግድ ምልክቱ 
ተመዝግቦለት ቢሆን ኖሮ ሊኖረው የሚያስችል 
መብት እና ጥቅም እንደሚኖረው ይገልጻል፡፡ 
በመሆኑም አመልካች የንግድ የስራ ፍቃዳቸውን 
ባለማቅረባቸው ምክንያት የምዝገባ የምስክር 
ወረቀት ያልወሰዱ ቢሆንም ከላይ በተጠቀሰው 
የአዋጁ ድንጋጌ መሰረት በንግድ ምልክቱ ላይ 
ምዝገባው ተጠናቆ ቢሆን ኖሮ የሚኖራቸው 
መብት አላቸው፡፡

በዚህ ረገድ የንግድ ምልክቶቹ ላይ ያለውን 
መመሳሰል እና አመልካች በንግድ ምልክቱ 
ላይ የቀዳሚ መብት ባለቤት መሆናቸውን 
ይዘን የተጠሪ የንግድ ምልክት የምዝገባ ሂደት 
የአዋጁን አንቀፅ 5፤ 6 እና 7 የሚያሟላ 
መሆኑን ስንመረምር፤ በአዋጁ አንቀፅ 6 (1(ሐ)) 
መሰረት ለምዝገባ የሚቀርበው የንግድ ምልክት 
የአንድን ሰው ዕቃዎች ከሌሎች ሰዎች ዕቃዎች 
እና አገልግሎቶች መለየት የማያስችል ከሆነ 
ሊመዘገብ እንደማይገባ እንዲሁም በዚሁ አዋጅ 
አንቀፅ 7 (1) መሰረት ከአንድ አይነት ወይም 
ተመሳሳይ ዕቃዎች ወይም አገልግሎቶች ጋር 
የተያያዘ የሌላ ሰው ቀዳሚ የንግድ ምልክት ጋር 
አንድ አይነት የሆነ  ወይም መሳከርን ሊያስከትል 
የሚችል ተመሳሳይነት ያለው ከሆነ በሦስተኛ 
ወገን መብት ምክንያት ሊመዘገብ እንደማይችል 
ይደነግጋል፡፡ በዚህም መሰረት የንግድ ምልክቶቹ 
ጥቅም ላይ የሚውሉበትን የምርት አይነት 
በማየት ሸማቹ ማህበረሰብ ላይ መሳከርን ሊፈጥር 
የሚያስችል ተመሳሳይነት እንዳለው ስንመለከት 
ሁለቱም ማመልከቻዎች ለተመሳሳይ አለም አቀፍ 
ምድብ 32 የተመዘገቡ ሲሆን ይህም የምርቶቹ 
ዝርዝር ወይም ንዑስ ምድብ (sub classifi-
cation) የተለያየ ቢሆንም የምርቶቹ አይነት 
ማለትም የታሸገ ውሃ ምርት እና ከአልኮል ነፃ 
መጠጦች እጅግ ተቀራራቢ ከመሆኑ በተጨማሪ 
ምርቶቹ በገበያ ላይ የሚውሉበት ስፍራ 
በአመዛኙ ተመሳሳይ መሆናቸው እንዲሁም 
እነዚህን ምርቶች የሚጠቀመው ሸማችቾች 
(ማህበረሰብ) በሁሉም የእድሜ ክልል ውስጥ 
የሚገኙ እንደመሆናቸው የንግድ ምልክቶቹ 
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በቀላሉ ሊያሳክሩ የሚችሉ ናቸው፡፡ በመሆኑም 
የአመልካች “ስንቅ ውሃ” የሚለው የንግድ 
ምልክት ተመዝግቦ ባለበት ሁኔታ የተጠሪን 
“SEN’Q” የሚል የንግድ ምልክት ለአልኮል ነፃ 
መጠጥ መመዝገብ ተገቢ አለመሆኑን ትሪቡናሉ 
በሙሉ ድምፅ ተስማምቷል፡፡
በሌላ በኩል የተጠሪ የንግድ ምልክት ምዝገባ 
የተጠየቀበት አለም አቀፍ ምድብ 33 ለአልኮል 
መጠጦች የሚል ሲሆን ከአመልካች የንግድ 
ምልክት ጋር በአለም አቀፍ ምድብ ከመለያየቱ 
በተጨማሪ የኢትዮጵያ የምግብና መድኃኒት 
ቁጥጥር ባለስልጣን የአልኮል መጠጥ ማስታወቂያ 
እና ገላጭ ጽሁፍ ቁጥጥር መመሪያ 41/2011 
ዓ.ም አንቀፅ 11(1(መ))መሰረት የአልኮል መጠጥ 
ከ21 ዓመት በታች ለሆነ ሰው የተከለከለ መሆኑን 
የሚገልፅ ጽሁፍ ወይም የቀለም ሎጎ መያዝ 
እንዳለበት የሚደነግግ ሲሆን ይህም የእድሜ 
ገደብ ተጠቃሚዎቹ ምርቱ የመነጨበትን 
ድርጅት ወይም የንግድ ምልክቱ ባለቤት ማን 
እንደሆነ ለይቶ ለማወቅ ግንዛቤ እንደሚኖራቸው 
የሚያመላክት ከመሆኑ ባሻገር በዚሁ መመሪያ 
አንቀፅ 5(3) መሰረት ማንኛውም የአልኮል 
ምርት የንግድ ስም፣ አርማ፣ የንግድ ምልክት፣ 
የድርጅት አርማ፣ የንግድ መለያ ወይም ሌላ 
ተያያዥ መለያን የአልኮል ምርት ካልሆኑ 
ሌሎች ምርቶችና አገልግሎቶች ወይም ጉዳዮች 
ጋር በተያያዝ ወይም በሌላ በማንኛውም መንገድ 
ቁርኝት እንዳላቸው በሚያሳይ መልኩ ማስተዋወቅ 
ወይም ፕሮሞት ማድረግን ይከለክላል፤በዚህም 
መሰረት ምርቶቹ ማለትም ውሃ እና የአልኮል 
መጠጦች በገበያ ላይ የሚገኙበት ቦታ የተለያየ 
ከመሆኑ ሌላ ሸማቹን ማህበረሰብ በሚያሳስት 
ደረጃ ማስታወቂያዎች እንዳይሰሩ መከልከሉ 
ህብረተሰቡ ላይ መሳከርን የማይፈጥር እና 
ምርቶቹን ለይቶ እንዲገዛ እድሉን የሚሰጥ ነው፡፡
በተጨማሪም በንግድ ምልክት ምዝገባ ወቅት 
የሚሰጡ የአገልግሎት ክፍያዎችን በተመለከተ 
በደንቡ አንቀፅ 56(2) መሰረት ምድባቸው ከአንድ 
በላይ የሆኑ ዕቃዎችን ወይም አገልግሎቶችን 
የሚሸፍን የንግድ ምልክትን ለእያንዳንዱ 
ተጨማሪ ምድብ 50 በመቶ በተጨማሪ

መክፈል እንዳለበት የሚደነግግ ሲሆን በዚህ 
መሰረት አመልካች የንግድ ምልክታቸውን 
ለምዝገባ ያቀረቡት እና ጥበቃ ያላቸው በአንድ 
የአለም አቀፍ ምድብ ሲሆን መብት ባላቋቋሙበት 
እና ምዝገባ ባላካሄዱበት የአለም አቀፍ ምድብ 
የፈራሽነት ጥያቄ ማቅረብ ተገቢ ያልሆነ ሲሆን 
ተጠሪም በአለም አቀፍ ምድብ 33 ለአልኮል 
መጠቶች በማለት ያስመዘገቡት የንግድ ምልክት 
የቀዳሚ መብት ባለቤት የሆኑትን አመልካችን 
ጥቅም የማይነካ በመሆኑ ፈራሽ ሊደረግ 
አይገባም በሚለው ሀሳብ ትሪቡናሉ በሙሉ 
ድምፅ ተስማምቷል፡፡

ውሳኔ
ተቋሙ ትሪቡናሉ ካቀረበው የውሳኔ ሀሳብ፣ 
ከሕግና መመሪያ ጋር በማገናዘብ የሚከተለውን 
ውሳኔ ሰጥቷል፡፡
1. በተጠሪ ስም በማመልከቻ ቁጥር 
LTM/8868 ተመዝግቦ የሚገኘው ስንቅ የሚል 
የቃል እና የምስል የንግድ ምልክት          
አስመልክቶ አመልካች ባቀረቡት 
የፈራሽነት ጥያቄ ላይ ተጠሪ 
በተሰጠው የጊዜ ገደብ ውስጥ 
መልስ ባለመስጠቱ ምክንያት በንግድ ምልክት 
ምዝገባና ጥበቃ ደንብ ቁጥር 273/2005 አንቀጽ 
43(4) ድንጋጌ መሰረት ተጠሪ ምዝገባውን 
ፈራሽ ለማድረግ ያስችላሉ ተብለው በአመልካች 
የተጠቀሱትን ምክንያቶች እንደተቀበላቸው 
ተቆጥሮ ፅ/ቤቱ ፈራሽ የማድረግ ውሳኔ ይሰጣል 
ተብሎ በመደንገጉ የተጠሪ የንግድ ምልክት 
ፈራሽ ሊሆን ይገባል፡፡ 
2. በማመልከቻ ቁጥር LTM/8747 በተጠሪ 
ስም በአለም አቀፍ ምድብ 32 ተመዝግቦ የሚገኘው 
“SEN’Q” የሚለው የንግድ ምልክት በአመልካች 
ስም በአለም አቀፍ ምድብ 32 ከተመዘገበው 
ስንቅ ውሃ ከሚለው የንግድ ምልክት ጋር 
በሚያሳስት ደረጃ ተመሳሳይነት ያለው ሲሆን 
ይህም የአዋጁን አንቀፅ 7(1) ሳያሟላ የተመዘገበ 
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በመሆኑ በአዋጁ አንቀጽ 36 (3) መሰረት በዚህ 
ማመልከቻ ውስጥ በአለም አቀፍ ምድብ 32 
በሚመለከት ብቻ የንግድ ምልክቱ በከፊል ፈራሽ 
ሊደረግ ይገባል፡፡

3. በማመልከቻ ቁጥር LTM/8747 በተጠሪ 
ስም በአለም አቀፍ ምድብ 33 ለአልኮል መጠጦች 
በሚል ተመዝግቦ የሚገኘው “SEN’Q” የሚለው 
የንግድ ምልክትን አስመልክቶ አመልካች 
ባቀረቡት የፈራሽነት ጥያቄ መብት ባላገኙበት 
(ባላስመዘገቡበት) አለም አቀፍ ምድብ ላይ 
የቀረበ ማመልከቻ ከመሆኑም በተጨማሪ የንግድ 
ምልክቶቹ ጥቅም ላይ የሚውሉት ለተለያየ 
ምርት በመሆኑና  እና ምርቶቹም የተለየያ ቦታ 
ላይ የሚገኙ ከመሆኑ ባሻገር በተለይ በተጠሪ 
የንግድ ምልክት የሚወከለው ምርት (የአልኮል 
መጠጥ) የሚጠቀመው ሸማች በእድሜ ደረጃው 
ከ18 አመት በላይ የሆነ እና ምርቱን ለይቶ 
የሚያውቅ እና የሚጠቀም በመሆኑ በንግድ 
ምልክቶቹ መካከል መሳከር እንዳይኖር ያደርጋል፡
፡ በመሆኑም አመልካች በዚህ ረገድ ያቀረበው 
የፈራሽነት ጥያቄ ተቀባይነት ሊኖረው አይገባም 
ሲል ትሪቡናሉ በሙሉ ድምጽ ተስማምቷል፡
፡ በመሆኑም በማመልከቻ ቁጥር LTM/8747 
በተጠሪ ስም ተመዝግቦ የሚገኘው “SEN’Q” 
የሚለው የንግድ ምልክት ለአለም አቀፍ ምድብ 
33 ያደረገው ምዝገባ ፀንቶ ሊቆይ ይገባል፡፡ 

የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር ስምና የማይነበብ 
ፊርማ                     

ኤርምያስ የማነብርሃን ኃይለማርያም (ፒ.ኤች.ዲ.)                
የማይነበብ ፊርማ  _________



የአእምሯዊ ንብረት ትሪቡናል
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የመዝገብ ቁጥር ኢ.አ.ን.ትሪቡ.00122/2011
ቀን፡25/12/2013 ዓ.ም

አማዝ ኃ/የተ/የግ/ማህበር እና በተጠሪ ጄቪሲ  
ኬንውድ ኮርፖሬሽን መካከል ስላለው የንግድ 
ምልክት ስረዛ ክርክር አስመልክቶ በኢትዮጵያ 
አዕምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት ትሪቡናል የተሰጠ 
የውሣኔ ሃሣብ፣

የማይነበብ የትሪቡናሉ አባላት ስም ዝርዝር 
1. ……………………    
2. …………………… 
3. …………………… 
4. …………………… 
5. …………………… 

አመልካች፡- አማዝ ኃ/የተ/የግ/ማህበር
          ወኪል፡- አቶ ቸርነት ተክሌ
ተጠሪ ፡- ጄቪሲ  ኬንውድ ኮርፖሬሽን   
         ወኪል፡- ምህረተዓብ ልዑል/ቢንያም 
ታፈሰ
አቤቱታው  በአጭሩ   
አመልካች ታህሳስ 12 ቀን 2011 ዓ.ም ላቀረበው 
አቤቱታ መነሻ የሆነው JVC የሚል የቃል  የንግድ 
ምልክት በማመልከቻ ቁጥር FTM/1765/13 
ተመዝግቦ የሚገኘው ንግድ ምልክት ሊሰረዝ  
ይገባል የሚል ጥያቄ በማቅረቡ ሲሆን ለዚህም 
ምክንያት ናቸው ያላቸውን ጉዳዮች በፅሁፍ 
ባቀረበው አቤቱታ ሲያስረዳ፡-አማዝ ኃ/የተ/
የግ/ማህበር  የአዕምሯዊ ንብረቶች በተለይም  
የንግድ ምልክት ማስመዝገብ ያለውን ጥቅም 
በሚገባ ከሌሎች በጽ/ቤቱ ተመዝግበው ከሚገኙት 
የኤሌክትሮኒክስ ምርቶቹ ስለተረዳ፤JVC የንግድ 
ምልክትን  በሽርክና አብሮት ከሚሰራው 
የሆንኮንጉ ድርጅት በውክልና ለማስመዝገብ 
ወደ ጽ/ቤቱ  የንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ 
ዳይሬክቶሬት ምዝገባ ማመልከቻ አቅርቦ በወቅቱ 
የተሰጠው ምላሽ  በተጠሪ ድርጅት ተመዝግቦ 
እንደሚገኝና በአሁኑ ሰዓት በሽርክና ለምንሰራው 
የሆንኮንጉ JVC ባለቤት ሊመዘገብ እንደማይችል 
በወቅቱ ተገልጾልናል፡፡

ከዚህ በኋላ አመልካች ገበያ ላይ  ባደረገው 
አሰሳ ተጠሪ JVC የንግድ ምልክትን  ላለፉት 
ሶስት አመታት እና ከዛም በላይ በጥቅም ላይ 
ስላለዋለው  እና ምርቱን  ለገበያ እያቀረበ  
ስላልሆነ  በተጠሪ ስም ተመዝገቦ የሚገኘው 
JVC የንግድ ምልክት  ሊሰረዝ ይገባል  ሲል 
አመልክቷል፡፡ 
 
ተጠሪን አቤቱታው በአመልካች በኩል መጥሪያ 
እንዲደርሳቸው የተላከ ሲሆን  በምላሻቸውም  
ጄቪሲ  ኬንውድ ኮርፖሬሽን  ለተከታታይ 
ሶስት አመታት እና ከዛም በላይ ጥቅም ላይ 
አልዋለም በሚል ምክንያት የንግድ ምልክቱ 
ከመዝገብ እንዲሰረዝ ጥያቄ መቅረቡ  የህግ 
እና የማስረጃ መሰረት የሌለው መሆኑን 
ሲያስረዱ፤ የአመልካች ጥያቄ የስረዛ ጥያቄ 
ሆኖ ሳለ የፈቃድ ውል  ስምምንት ማንሳት 
ተገቢነት የሌለው መሆኑን ፣የንግድ ምልክቱ  
በተለያየ ሀገራት የተመዘገበ መሆኑን፣ የንግድ 
ምልክቱ በኢትዮጵያ ውስጥ በMETRO PVT. 
LTD.CO እንደ እ.ኤ.አ 17/03 2009፣ 
12/04/2007፣ 24/06/2007፣ 15\08/2007፤ 
12/09\2007 ፤13\11\2007፤ 17\12/2008   
በአጸደ ሀይሌ እንደ እ.ኤ.አ 19\10/2010፤ 
በኦሜ ዳድ ፒኤልሲ እንደ እ.ኤ.አ 31\03/2007 
፤05\08/07 ስለመግባቱ የደረሰኝ ማስረጃ 
አያይዘው አቅርበዋል፡፡በተጨማሪም ባደረጉት 
የገበያ ጥናት ስረዛ የቀረበበት የንግድ ምልክት 
በጥቅም ላይ እየዋለ መሆኑን በማረጋገጣቸው 
በአመልካች የቀረበው የስረዛ ጥያቄ ውድቅ 
እንዲሆን ጥያቄ አቅርበዋል፡፡
ትሪቡናሉም በግራ ቀኙ የተደረገውን የፅሁፍ 
ክርክር እና ማስረጃ ከተመለከተ በኋላ በተጠሪ 
ስም የተመዘገበው JVC የተሰኘው የንግድ 
ምልክት ሊሰረዝ ይገባል ወይስ አይገባም? 
የሚለውን በጭብጥነት በመያዝ  ጉዳዩን 
አግባብነት ካላቸው ህግጋት ጋር በማገናዘብ 
መዝገቡን በሚከተለው መልኩ መርምሮታል::
አንድ የንግድ ምልክት ምዝገባ የሚሠረዝበት 
ዋነኛ ምክንያት ምልክቱ ጥቅም ላይ ሳይውል 
ሲቀር ሲሆን በንግድ ምልክት ምዝገባ እና 
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ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/1998 አንቀጽ 35 (2) 
መሰረት የንግድ ምልክቱ ጥቅም ላይ አልዋለም 
የሚባለው የስረዛ ጥያቄው ከቀረበበት ቀን 
ጀምሮ(ወደኋላ የሚቆጠር) ቢያንስ ለተከታታይ 
ሦሰት ዓመታት የተመዘገበው የንግድ ምልክት 
ባለቤት ወይም ፈቃድ ተቀባዩ የንግድ ምልክቱን 
ለተመዘገበባቸው ዕቃዎቸ ወይም አገልግሎቶች 
ያለበቂ ምክንያት በኢትዮጵያ ውስጥ 
ያልተገለገለባቸው ሆኖ ሲገኝ መሆኑን ይገልፃል፡፡

ይህ በሚሆንበት ጊዜ ማንኛውም የሚመለከተው 
ሰው የንግድ ምልክቱ ጥቅም ላይ አልዋለም 
በማለት ምዝገባው እንዲሰረዝ ጥያቄ ሊያቀርብ 
ይችላል፡፡ሆኖም ባለቤቱ የንግድ ምልክቱን 
ያልተጠቀመው ከአቅም በላይ በሆነ ችግር 
ምክንያት መሆኑን አግባብነት ባለው በቂ ማስረጃ 
ካስረዳ የንግድ ምልክቱ ሊሰረዝ እንደማይገባ 
በዚሁ አንቀፅ ተደንግጓል፡፡

በመሆኑም ከአዋጁ አንቀፅ 35 ጠቅላላ ድንጋጌ 
ተነስተን ስንመለከት አንድ የንግድ ምልክት 
ከተመዘገበ በኋላ በተለይም የስረዛ ጥያቄ 
አቅራቢ ጥያቄውን ባቀረበበት ጊዜ መነሻነት 
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፤ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚቀርቡ 
ጥያቄዎችና ማስረጃዎች ላይ የተመዘገበው የንግድ 
ምልክት ጥቅም ላይ የዋለ ከሆነ ወይም ጥቅም 
ላይ ካልዋለ ደግሞ ይህ የሆነበትን በቂ ምክንያት 
የማስረዳት ኃላፊነት የባለመብቱ(የንግድ ምልክት 
ባለቤቱ) ድርሻ ይሆናል፡፡
አመልካች የስረዛ ጥያቄውን ያቀረበው በቀን 
12/04/2011 ዓ.ም ሲሆን በአዋጁ መሰረት ንግድ 
ምልክቱ ጥቅም ላይ መዋል አለመዋሉ የሚጣራው 
የአመልካች የማመልከቻ ቀን(12/04/2011 ዓ.ም) 
መነሻ በማድረግ ሶስት ዓመት ወደኋላ በመቁጠር 
ይሆናል፡፡ በዚህ መሰረት ንግድ ምልክቱ ጥቅም 
ላይ መዋል/አለመዋሉ/ የሚጣራው ለማረጋገጥ 

ምርመራ የሚደረገው ከቀን 12/04/2008 ጀምሮ 
እስከ ቀን 12/04/2011 ዓ.ም ድረስ ያለውን ጊዜ 
በመንተራስ ነው፡፡
ትሪቡናሉ የተመለከተው የሰነድ ማስረጃ JVC 
የሚል የንግድ ምልክት ያለው ኤሌክትሮኒክስ 
ምርት እ.ኤ.አ ከ2007-2010 በኢትዮጵያ 
ውስጥ METRO PVT. LTD.CO. እና በሌሎች 
ድርጅቶች  አስመጪነት ጥቅም ላይ መዋላቸውን 
የሚያስረዱ ማስረጃ ደረሰኞች ሲሆኑ እነዚህን 
ደረሰኞች ተጠሪ ሲከራከሩ ምንም እንኳን JVC 
የሚል ቲቪ  የንግድ ምልክት የያዙ ሲሆኑ 
ተጠሪ ንግድ ምልክቱን ጥቅም ላይ አላዋለውም 
በተባለበት ሶስት ተከታታይ ዓመታት ጊዜ ውስጥ 
የተከናወኑ የሽያጭ ደረሰኞች ባለመሆናቸው 
እና በማስረጃው መሰረት የንግድ ምልክቱ 
ከ10 ዓመታት በላይ ጥቅም ላይ ያልዋለ  እና  
ተጠሪም ንግድ ምልክቱ ጥቅም ላይ ስለመዋሉ 
የማስረዳት ሸክሙን ስላልተወጣ ትሪቡናሉ 
የተጠሪን ምላሽ አልተቀበለውም፡፡ በተጨማሪም 
ተጠሪ የንግድ ምልክቱ በኢትዮጵያ ውስጥ ላይ 
ስለመዋሉ የገበያ ጥናቱ አድርገናል  ቢሉም ይህ 
ጥናት ስለመደረጉ የሚያሳይ ማስረጃ ስላላቀረቡ 
ትሪቡናሉ ይህንን መሰረት በማድረግ ትሪቡናሉ 
የተጠሪም ምላሽ ተገቢ ሆኖ አላገኘውም፡፡  
ከላይ ያለው እንደተጠበቀ  ሆኖ ተጠሪ የንግድ 
ምልክቱ  በተለያዩ ሀገራት መመዝገቡን 
እንደማስረጃ አያይዘው አቅርበዋል፡፡ እዚህ ላይ 
መረዳት የሚያስፈልገው አመልካች ያቀረቡት 
አቤቱታ  የንግድ ምልክቱ ጥቅም ላይ ስላልዋለ 
የይሰረዝልኝ ጥያቄ ነው፡፡ ተጠሪ  ያቀረቡት 
አብዛኛው ማስረጃ የንግድ ምልክቱ በተለያየ ሀገር 
መመዝገቡን እንጂ  በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም 
ላይ ስለመዋላቸው የሚያስረዱ ባለመሆናቸው 
ትሪቡናሉ ከተያዘው ክርክር ጋር ተያያዥነት 
የሌለው እንዲሁም ተጠሪ እንደሚሉት የንግድ 
ምልክት ምዝገባ እና ጥበቃ የሚኒስትሮች ደንብ 
ቁጥር 273/2005 አንቀጽ 2(6) የሚያስቀምጠው 
የንግድ ምልከት መጠቀምን የሚደግፍ ባለመሆኑ 
ትሪቡናሉ ውድቅ አድርጎታል፡፡
በሌላ በኩል አመልካችና ተጠሪ በንግድ ምልክቱ 
ላይ ያቀረቡትን መከራከሪያና



የአእምሯዊ ንብረት ትሪቡናል
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ማስረጃ ከመመዘን ባለፈ ንግድ ምልክቱ 
የውጪ አገር ምልክት(በማመልከቻ ቁጥር 
FTM/1765/13 የተመዘገበ Foreign Trade 
Mark) እንደመሆኑ በዚህ ምልክት አማካይነት 
ወደ አገር ውስጥ የገባ እና በአገሪቱ የግብይት 
ሰንሰለት ውስጥ የተሰራጨና ጥቅም ላይ የዋለ 
ምርት መኖር/አለመኖሩን/ ለማጣራት ትሪቡናሉ 
በቀን ሰኔ 17/2013 ዓ.ም በቁጥር አጠ28/8045-
50-13 በተፃፈ ደብዳቤ ተጨማሪ ማስረጃ ካለ 
እንዲላክለት ለፌደራል ጉምሩክ ኮሚሽን ጥያቄ 
ያቀረበ ሲሆን፤ኮሚሽኑ በቀን ሀምሌ 6/2013 
ዓ.ም በሰጠው የደብዳቤ ምላሽ ከ2008 ዓ.ም 
እስከ 2011 ዓ.ም ባለው ጊዜ ውስጥ በተጠሪ 
ድርጅት   አማካይነት በ JVC ምልክት ስም ወደ 
ኢትዮጵያ የገባ ምርት አለመኖርን አሳውቋል፡፡
ውሳኔ 
ተቋሙ ትሪቡናሉ ካቀረበው የውሳኔ ሀሳብ፣ 
ከሕግና መመሪያ ጋር በማገናዘብ የሚከተለውን 
ውሳኔ ሰጥቷል፡፡
አንድ ተመዝግቦ ጥበቃ ያገኘ የንግድ ምልክት 
ለሶስት ተከታታይ ዓመታት በኢትዮጵያ 
ውስጥ ያለ በቂ ምክንያት ጥቅም ላይ ካልዋለ 
እንደሚሰረዝ በንግድ ምልክት ምዝገባ እና ጥበቃ 
አዋጅ ቁጥር 501/1998 ዓ.ም አንቀጽ 35(2) 
የተደነገገ ሲሆን፤“የተጠሪ ንግድ ምልክት ጥቅም 
ላይ አልዋለም” በሚል የስረዛ ጥያቄ በቀረበበት 
የጊዜ ገደብ ውስጥ ንግድ ምልክቱ ጥቅም ላይ 
መዋሉን የሚያሳይ ማስረጃ ባለመቅረቡ በተጠሪ 
ስም በጽ/ቤቱ ውስጥ ተመዝግቦ የሚገኘው 
የንግድ ምልክት እንዲሰረዝ ውሳኔ ተሰጥቷል፡፡

የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር ስምና የማይነበብ 
ፊርማ                     

ኤርምያስ የማነብርሃን ኃይለማርያም (ፒ.ኤች.ዲ.)                
የማይነበብ ፊርማ  ____________
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የኢ.አ.ን.ይግባኝ ሰሚ 
መዝገብ ቁጥር 00036/2009 

ቀን የካቲት 21/2011
የፌደራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በቀን 
26/03/2011 በመዝገብ ቁጥር ሰ/መ/ቁ 158608 
በአመልካች አህመድ አብዱራህማን እና በተጠሪ 
ኢሌይስ ዲተርጀንት ኢንዱስትሪ ኩባንያ መካከል 
በንግድ ምልክት ጉዳይ ላይ የተደረገውን ክርክር 
መነሻ በማድረግ በሰጠው ውሳኔ ቀደም ሲል 
የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት በመዝገብ 
ቁጥር ኢ.አ.ን.ይግባኝ ሰሚ 0036/2009 ሰጥቶት 
የነበረው ውሳኔ የተሻረ መሆኑን ጠቅሶ ጽ/
ቤቱ እንደገና መዝገቡን በማንቀሳቀስ በተላከለት 
ጭብጦች መሰረት ጉዳዩን መርምሮ ውሳኔ 
እንዲሰጥ በላከው ትዕዛዝ መነሻነት የጽ/ቤቱ 
ይግባኝ ሰሚ ያካሄደው ምርመራና ያቀረበው 
የውሳኔ ሃሳብ

                                           
የማይነበብ የይግባኝ ሰሚው አባላት ስም ዝርዝር

1. ………………………. 
2. ……………………….
3. ………………….…….

አመልካች፡ አህመድ አብዱራህማን  
ወኪል/ጠበቃ፡-  ብሩክ አሰፋ 

ተጠሪ፡ ኢሌይስ ዲተርጀንት  ኢንዱስትሪ ኮርፕ  
ወኪል/ጠበቃ፡- ወንድወሰን ሂርጶ
የጉዳዩ አመጣጥ በአጭሩ 
ለአቤቱታው መነሻ ምክንያት የሆነው አመልካች 
በማመልከቻ ቁጥር LTM/3562/08 በዐለም 
አቀፍ ምድብ 3÷LTM/3563/08 በዐለም አቀፍ 
ምድብ 35÷LTM/3564/08 በዐለም አቀፍ ምድብ 
3 ባቀረቡት የንግድ ምልክት ምዝገባ ጥያቄ ላይ 
ተጠሪ ተቃውሞ አቅርቦ የነበረ ሲሆን የንግድ 
ምልክት ምዝገባና ጥበቃ ዳይሬክቶሬት ጥቅምት 
30 ቀን 2009 ዓ.ም የሰጠውን ውሳኔ የአዕምሯዊ 
ንብረት ይግባኝ ሰሚ ኮሚቴ ነሐሴ 02 ቀን 2009 
ዓ.ም  አጽንቶት ነበር፡፡

አመልካች በቅድሚያ የስራ ክፍሉ ቀጥሎ ደግሞ 
በጽ/ቤቱ ይግባኝ ሰሚ የውሳኔ ሃሳብ አቅራቢነት 
ጽ/ቤቱ በሰጠው የመጨረሻ ውሳኔ ቅር 
በመሰኘታቸው ለፌደራሉ ከፍተኛ ፍ/ቤት ይግባኝ 
አቅርበው ፍ/ቤቱ የይግባኝ ሰሚው ውሳኔ ህግንና 
ማስረጃን መሰረት ያደረገ በመሆኑ የሚነቀፍበት 
ነገር የለም በማለት ይግባኙን ሳይቀበል ቀርቷል፡፡
በመጨረሻም አመልካች የከፍተኛ ፍ/ቤቱ ውሳኔን 
በመቃወም መሰረታዊ የህግ ስህተት ተሰርቷል 
በሚል አቤቱታቸውን ለፌደራል ጠቅላይ ፍ/ቤት 
ሰበር ሰሚ ችሎት አቅርበው ችሎቱ በሰጠው 
ውሳኔ መሰረት የኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት  
ጽ/ቤት፤ተጠሪ  ተቃውሞ  የማቅረብ  መብት  
የለውም እንዲሁም በተጠሪ የቀረበው ተቃውሞ 
ተቃውሞ ለማቅረብ  የተሰጠው ጊዜ  ካለፈ 
በኋላ  ነው  በማለት አመልካች ባቀረባቸው 
መከራከሪያዎች ላይ ተጠሪ የሚያቀርበውን 
ክርክር ሰምቶና ማስረጃ መዝኖ በጉዳዩ ላይ 
ውሳኔ እንዲሰጥ አዟል፡፡ 

የአዕምሯዊ ንብረት ይግባኝ ሰሚ ሰበር ሰሚ 
ችሎት ጭብጥ አስይዞ በላከው ትዕዛዝ መሰረት 
ተጠሪ በጽሁፍ ምላሻቸውን እንዲሰጡ ባዘዘው 
መሰረት ተጠሪ በቀን 25/04/2011 ዓ.ም ለይግባኝ 
ሰሚው ባቀረቡት መልስ ተጠሪ ተቃውሞ 
የማቅረብ መብት እንዳላቸው ሲገልጹ፤በንግድ 
ምልክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/1998 
እና አዋጁን መሰረት አድርገው በወጡት ደንብና 
መመሪያዎች መሰረት የውጪ ሀገር ሰዎች 
የንግድ  ምልክት ምዝገባ ማካሄድ እንደሚችሉ፤ 
ጽ/ቤቱ ወደ አስራ አንድ ሺህ (11,000) የሚደርሱ 
የውጪ ሀገር የንግድ ምልክት ማመልከቻዎችን 
በመቀበል የንግድ ምልክት ምዝገባ ምስክር 
ወረቀት እንደሰጠ ገልጸው በዚህም መሰረት 
ተጠሪ በኢትዮጵያ ውስጥ ቋሚ ነዋሪ የሆነ 
ሰው በመወከል እና ኢትዮጵያውያን አመልካቾች 
ባላቸው መብት መሰረት ጠበቃ በመሰየም የንግድ 
ምልክቱን ምዝገባ እንደተቃወሙ ገልጸዋል፡፡
ተጠሪ አክለውም የእንካ ለእንካ ስምምነት ሲነሳ 
መሰረት ሊያደርግ የሚገባው እስካሁን ድረስ 
ኢትዮጵያ የውጪ ሀገር ማመልከቻ የምትቀበል 



የአእምሯዊ ንብረት ትሪቡናል

ውሳኔ የተሰጠባቸው መዝገቦች መጋቢት 2014 ዓ.ም

76

መሆኑ እና ኢትዮጵያ የሠጠችውን የምዝገባ 
ምስክር ወረቀት በመቀበል እዚህ የተመዘገቡ 
የንግድ ምልክቶች ሌሎች ሀገሮች ላይ የሚመዘገቡ 
መሆኑ ስለዚህም ኢትዮጵያ ከሌሎች ሀገሮች 
የንግድ ምልክት ተቀብላ ከመመዝገብ የሚያግዳት 
ነገር የለም ሲሉ ምላሻቸውን ሰጥተዋል፡፡ 

ከዚሁ ጋር ተያይዞ ኢትዮጵያ ይህንን በማድረጓ 
ወቅቱ የሚጠይቀውን ሉላዊነት እና የውጭ 
ኢንቨስትመንት ፍላጎት  ለማሟላት በእጅጉ 
ያግዛል የሚል መከራከሪያ አንስተዋል፡፡ 
ከዚህም አልፎ  ጽ/ቤቱ ከ1995 ዓ.ም ጀምሮ 
እንዲሁም በንግድና  ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር 
ከዛም በፊት ባሉ አመታት የንግድ ምልክት 
ምዝገባ ሲያካሂድ የነበረ በመሆኑ የመብት 
መጣበብ የሌለ ከመሆኑም በተጨማሪ ሱማሌ 
ላንድ የእኛን ሀገር ምዝገባ አልቀበልም ያለችበት 
ሁኔታ በአመልካች እንዳልቀረበ ገልጸዋል፡፡ 
ኢትዮጵያ የሱማሌላንድ ምዝገባንና ተቃውሞ  
አልቀበልም በማለት ኢትዮጵያውያን በሀገሪቱ 
ሊኖራቸው የሚችለውን  መብት የሚያስነፍግ 
በመሆኑ የግድ በእንካ ለእንካ መርህ መታጠር  
አይኖርበትም ሲሉ ተከራክረዋል፡፡ተጠሪ 
በተጨማሪም አመልካች  በክርክር ላይ ያሉትን 
የንግድ ምልክቶች ያሉባቸውን ምርቶች ከተጠሪ 
ተቀብለው ያከፋፍሉ እንደነበር ያመኑ በመሆኑ 
ተጠሪ በአዋጅ ቁጥር 501/1998 አንቀጽ 7(2) 
መሰረት ቀዳሚ መብት ስላለው ሲጠቀምባቸው 
የነበሩ የንግድ ምልክቶች ለምዝገባ ሲቀርቡ 
የመቃወም መብቱ የተጠበቀ እነደሆነ ገልጸዋል፡
፡ተጠሪ የተቃውሞ ማመልከቻውን ተገቢውን 
ሁኔታ አሟልቶ በህጉ በተቀመጠው የጊዜ ገደብ 
ውስጥ ማለትም ስልሳው ቀን ከማብቃቱ በፊት 
ያቀረቡ መሆኑን በዚህም ምክንያት የንግድ 
ምልክት ምዝገባ አዋጅንም ሆነ ደንቡን የተከተለ 
አካሄድ የሄዱ መሆናቸውን ጠቅሰው በዚህ በኩል 
የተፈጸመ ሰህተት የለም በማለት ምላሻቸውን 
ሰጥተዋል፡፡
ፍትሃዊ ውሳኔ ለመስጠት ይረዳል በሚል 
የአዕምሯዊ ንብረት ይግባኝ ሰሚ ሰበር ሰሚ 
ችሎቱ ካዘዘው ተጨማሪ መንገድ በመሄድ 

ተጠሪ በጽሁፍ የሰጠውን ምላሽ አመልካች 
እንዲደርሳቸው አድርጓል፡፡ይህንንም ተከትሎ 
ሁለቱም ወገኖች ክርክር እንዲያደርጉ በማድረግ 
ቀደም ሲል በጽሁፍ ያቀረቧቸውን ነጥቦች 
በማጠናከር የቃል ክርክሩን አቅርበዋል፡፡
አመልካች በቃል ክርክር ወቅት የኢፌዴሪ ህገ 
መንግስት ንብረት የማፍራት መብት የሚሰጠው 
ለኢትዮጵያውያን ብቻ መሆኑን፣የእንካ ለእንካ 
ስምምነቱ እንኳን ቢኖር የውጪ ሀገር ዜጎች 
በኢትዮጵያ ውስጥ የንግድ ምልክት ምዝገባ 
ያካሂዳሉ እንጂ ተቃውሞ ማቅረብ ይችላሉ 
አይልም የሚል መከራከሪያ አቅርበው ነበር፡፡ 

ከፍ ሲል ባጭሩ የተገለጸው  የጉዳዩ አመጣጥ 
ሲሆን ይግባኝ ሰሚው ጉዳዩን ከተያዘው ጭብጥ  
አኳያና አግባብነት 
በንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 
501/1998 አንቀጽ 3 መሰረት በእንካ ለእንካ 
መርህ ወይም ኢትዮጵያ አባል በሆነችበት ዓለም 
ዓቀፍ ስምምነት መሰረት ኢትዮያውያን ያላቸውን 
መብቶችና ግዴታዎች የውጪ ሀገር ዜጎችም 
እንዳላቸው ይገልጻል፡፡በአዋጁና እና በደንብ ቁጥር 
273/2005 መሰረት ኢትዮጵያውያን የንግድ 
ምልክት ማስመዝገብ እና ለምዝገባ የቀረበ የንግድ 
ምልክትን የመቃወም እንዲሁም ሌሎች ተመሳሳይ 
ድርጊቶችን የማድረግ መብት ተሰጥቷቸዋል፡
፡ከዚህ ጋር ተያይዞ መነሳት ያለበት ጉዳይ 
የእንካ ለእንካ መርህ መኖር የውጭ ሀገር ዜጎች 
ኢትዮጵያውያን ያላቸውን መብት እንዲኖራቸው 
የሚያደርግ ነው፡፡ስለዚህም እንካ ለእንካ መርህን 
በምን ሁኔታ እንደሚሰራ መመለስ  አስፈላጊ 
ነው፡፡ይህ መርህ እንደሚሰራ በአዎንታዊ መልኩ 
ከተመለሰ፤የውጪ ሀገር ዜጎች  የንግድ ምልክት 
ማመልከት እንደሚችሉ ሁሉ ለምዝገባ በቀረበ 
የንግድ ምልክት ላይ ተቃውሞ ማቅረብ ይችላሉ 
ማለት ነው፡፡በተመሳሳይ ደግሞ ይህ መርህ 
እንደማይሰራ ድምዳሜ ላይ ከተደረሰ የውጭ 
ሀገር አመልካቾች የንግድ ምልክት ተቃውሞ 
ማቅረብ መብት አይኖራቸውም፡፡
የእንካ ለእንካ መርህ (principle reciprocity) 
መነሻ መርህ በዓለም አቀፍ ህግ ላይ በእጅጉ 
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የሚታወቅ ነው፡፡ በመስኩ የዳበረ እውቀት 
ያላቸው ምሁራን እንደሚገልጹት ይህ መርህ 
የሉአላዊነት መገለጫ ከመሆኑም በተጨማሪ 
አሁን አለም እየተመራ ያለበትን የንግድና 
የፖለቲካ ስርዓት የቀረጸ እንደሆነ ይገልጻሉ፡፡
ይህም ሊሆን የቻለው የመርሁ መነሻ “አንተ 
ባደረግክልኝ መጠን እኔም አደርግልሀለው” 
የሚል ጽንሰ ሀሳብ በውስጡ የያዘ ስለሆነ ነው፡
፡በዚህ መርህ መሰረት ሀገሮች ጥቅማቸውን 
ያስከብራሉ የሌሎችንም ጥቅም በዚያው መጠን 
ያከብራሉ፡፡
ከዚህ ርዕሰ ጉዳይ ጋር በተያያዘ አሁን ባለው 
ሁኔታ ኢትዮጵያ  አባል የሆነችባቸው አለም አቅፍ 
ስምምነቶች በጣም ጥቂት እንደሆኑ ይታወቃል፡
፡ነገር ግን የንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ 
አዋጅን ጨምሮ አገሪቱ ያወጣቻቸው የአዕምሯዊ 
ንብረት ህጎች የዓለም አቀፍ ስምምነቶችን 
በተለይም “ንግድ ነክ የሆኑ የአእምሯዊ ንብረት 
ስምምነቶች”( TRIPS Agreement Trade 
Related Intellectual Properties Agreement) 
ጋር በእጅጉ የተጣጣሙ ከዚህም ባለፈ የ“ትሪብስ 
ስምምነት”(TRIPS Agreement) ከሚጠይቀው 
የአዕምሯዊ ንብረት ጥበቃ በላይ አገሪቱ 
ባወጣቻቸው የአእምሯዊ ንብረት ህግጋት ጥበቃ 
እንደምታደርግ ይገልጻሉ፡፡ለዚህም የአገራችንን 
የ“ኮፒራይት” ህጎች እንደዋቢ ያነሳሉ፡፡
ይህም በመሆኑ አስካሁን ሀገሪቱ የተጎዳችበት 
ሁኔታ አልታየም፡፡ይህ በእንዲሀ እንዳለ 
ኢትዮጵያ እ.ኤ.አ ከ2003 ጀምሮ የዓለም የንግድ 
ድርጅት(WTO) አባል ለመሆን በድርድር ሂደት 
ላይ የምትገኝ ሲሆን በግልጽ እንደሚታወቀው 
የዚህ ድርድር ዋነኛ አካል ደግሞ የአዕምሯዊ 
ንብረት ህግ ነው፡፡ይህም ሊሆን የቻለው  ሀገራት 
ለፍትሐዊ የአዕምሯዊ ንብረት ጥበቃ ህግ ከፍተኛ 
ትኩረት ሰለሠጡ ነው፡፡ የኢትዮጵያ የአዕምሯዊ 
ንብረት ህግም  ከዚህ የተለየ አላማ የለውም፡፡
በተጨማሪም የእነዚህ ህጎች  ዋና ዓላማ ሀገራዊ 
ዕድገትን የሚያረጋግጥ ከመሆኑም በተጨማሪ 
ብሔራዊ ጥቅምን የሚያስጠብቅ ሊሆን 
እንደሚገባው ይታመናል፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ 
የህጎቹ ትርጓሜ የሀገሪቱን ህዝቦች መብትና 

ጥቅም ባማከለ መልኩ መሆን እንዳለበት የመስኩ 
ጠበብት ያስገነዝባሉ፡፡
በመሰረቱ የእንካ ለእንካ መርህ የ“ናሽናል 
ትሪትመንት” (National Treatment)አካል ነው፡
፡ የ “ናሽናል ትሪትመንት” መሰረተ ሀሳብም 
አንድ ሀገር ለሀገሩ ዜጎች የሚያደርገውን ነገር 
(የሚሰጠውን ጥቅምና የሚጥለውን ግዴታ) 
ለሌሎች ሀገሮች ዜጎችም ያለአድልኦ በእኩልነት 
እንዲደረግ የሚያስገነዝብ ነው፡፡ ይህ ሲሆን 
ያኛውም ሀገር ቢሆን  የራሱን  በተመሳሳይ 
እንደሚያደርግ ይታሰባል፡፡ ይህ ሲደረግ ግን 
በሀገሮች መካከል  ግልጽ  የሆነ ስምምነት  
ይኑር  የሚል አለም አቀፍ ህግም ሆነ ልምድ 
የለም፡፡ ይህ የሆነው  ለረጅም  ጊዜ የዓለም 
አቀፍ ልዳዊ ህግን  መሰረት በማድረግ ነው፡፡
አሁን ወደ ተያዘው ጉዳይ ስንመለስ ኢትዮጵያና 
ሱማሌ ላንድ ግልጽ  የሆነ   የእንካ ለእንካ 
ስምምነት የላቸውም፡፡ነገር ግን አሁን ባለው 
አለም አቀፍ ልማድም ቢሆን ይህ እንዲኖር 
አይጠበቅም፡፡ከላይ ለመግለጽ እንደሞከርነው 
አሁን ባለው ሁኔታ የኢትዮጵያ አዕምሯዊ 
ንብረት ህጎች ከተለያዩ አለም አቀፍ የአዕምሯዊ 
ንብረት ጥበቃ ስምምነቶች ጋር የተጣጣሙ ህጎች 
ናቸው፡፡እነዚህ ስምምነቶች ደግሞ የእንካ ለእንካ 
መርህን ዋና አካላቸው ያደረጉ ናቸው፡፡ይህንንም 
መሰረት አድርጋ  ኢትዮጵያ ለውጭ ሀገር ሰዎች  
ዜጎችዋ ያላቸውን መብት ሰጥታ የንግድ ምልክት 
ምዝገባና ተያያዥ ተግባራትን ከረጅም ጊዜ ጀምሮ 
እያካሄደች ትገኛለች፡፡ይህንንም በማድረጓ ዜጎችዋ 
ሊደርስባቸው ከሚችለው የምላሽ ድርጊት(re-
praisal) መከላከል ችላለች፡፡ በተጨማሪም 
ይህንን በማድረጓ ከውጪ ሀገራት የሚመጣን 
ኢንቨስትመንት እያበረታታች ኢከኖሚዋንም 
በማሳደግ ብሄራዊ ጥቅሟን ማስከበር ችላለች፡፡
ኢትዮጵያ ለዜጎችዋ የምታደርገውን ለውጭ 
ሀገር ዜጎችም ሆነ ድርጅቶች ማድረግ ልማድ 
(የውጪ አገር ንግድ ምልክቶችን የመመዝገብና 
የመጠበቅ እንዲሁም አገር ውስጥ ጥቅም ላይ 
የዋሉ የውጪ ምልክቶች ለምዝገባ ሲቀርቡ 
የውጪ ዜጎች ወይም ድርጅቶች የሚያቀርቡትን 
ተቃውሞ የመቀበል ልምድ) ካደረገችበት 



የአእምሯዊ ንብረት ትሪቡናል

ውሳኔ የተሰጠባቸው መዝገቦች መጋቢት 2014 ዓ.ም

78

ከ1978 ዓ.ም ጀምሮ ይህ አሰራር የነበረና 
አዕምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት በ1995 ዓ.ም ሲቋቋም 
የቀጠለ ለረጅም ዓመታት የቆየ አሰራር ነው፡፡
እስካሁን ባለው ልምድ መሰረት ሌሎች ሀገሮችም 
ይህንን ስለአለማድረጋቸው ከአመልካች በኩል 
የቀረበ ማስረጃ የለም፡፡በመሆኑም የውጭ 
ሀገር አመልካቾች በእስካሁኑ የሀገሪቱ አሰራር 
ኢትዮጵያውያን ያላቸውን መብቶች ተጠቃሚ 
ሆነዋል፡፡በተለይም ሀገሪቱ የዓለም የንግድ 
ድርጅት አባል ለመሆን እየተንቀሳቀሰች ባለችበት 
ጊዜ ይህንን ማስቀጠል ተገቢ የሚባል ድርጊት 
እንደሆነ ይግባኝ ሰሚው ያምናል፡፡ከላይ 
በዘረዘርናቸው ምክንያቶች አመልካች ለምዝገባ 
ባቀረብኳቸወ የንግድ ምልክቶች ላይ የተጠሪ 
ድርጅት የሚገኝበት አገር ከኢትዮጵያ ጋር የእንካ 
ለእንካ ስምምነት ስለሌለው ተቃውሞ የማቅረብ 
መብት የላቸውም በሚል ያቀረበው መከራከሪያ 
የሀገሪቱን አዕምሯዊ ንብረት ህጎች ዓላማ እና 
የመርሁን  መነሻ ሀሳብ ያላገነዘበ ስለሆነ ይግባኝ 
ሰሚው አልተቀበለውም፡፡
ከዚሁ ጋር ተያይዞ መመለስ ይኖርበታል ብሎ 
ይግባኝ ሰሚው ያመነው ተጠሪ በማመልከቻ 
ቁጥር LTM/3562/08 ፣LTM/3563/ 08  እና 
LTM/3564/08  ላይ ተቃውሞ ለማቅረብ 
መብት እና ጥቅም አለው ወይ? የሚለው 
ነው፡፡ተጠሪ ካቀረቡት ማስረጃና ቀደም ሲል 
በንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ ዳይሬክቶሬት 
በተደረገው ክርክር አመልካች ከተጠሪ  ድርጅት 
ዕቃ ተቀብሎ የማከፋፈል የውል ግንኙነት 
እንደነበራቸው በዳይሬክቶሬቱ የተረጋገጠ ነው፡፡ 
ከዚህም በተጨማሪ አመልካች  ከተጠሪ ምርቱን 
ተቀብለው ሲያከፋፍሉ እንደነበር በኦሮሚያ 
ጠቅላይ ፍ/ቤት ካደረጉት ክርክርና በንግድ 
ምልክት መዝገብ ውስጥ ካሉት መረጃዎች 
በግልጽ መረዳት ይቻላል፡፡
በአንጻሩ ተጠሪ፤ከአመልካች በተጨማሪ በሌሎች 
ወኪሎች አማካይነት ለክርክር የቀረቡት ንግድ 
ምልክቶች ያሉባቸውን ምርቶች ኢትዮጵያ ገበያ 
ውስጥ ሲጠቀሙባቸው እንደነበር ያሳያል፡፡ይህ 
ጉዳይ በራሱ በአዋጅ ቁጥር 501/1998 አንቀጽ 
7(2) መሰረት አመልካች ምዝገባ የጠየቁበት 

የንግድ በሶስተኛ ወገኖች መብት ምክንያት 
መመዝገብ የማይችሉ ንግድ ምልክት ውስጥ 
እንዲወድቅ ያደርሀዋል፡፡
ይህን መረዳት የሚቻለው የንግድ ምልክቶቹን 
የያዙ ምርቶች  በኢትዮጵያ ውስጥ አገልግሎት 
ላይ መዋላቸውን የሚያሳይ መረጃዎች በተጠሪ 
የቀረቡ መሆናቸውን ነው፡፡በሌላ በኩል  አመልካች 
የንግድ ምልክቱን  በስሜ  እንዲያመርቱልኝ 
ለተጠሪ ሠጠሁት የሚል መከራከሪያ እንዳቀረቡ  
በንግድ ምልክት ዳይሬክቶሬት ያለው  ማስረጃ 
ያመለክታል፡፡በስራ ክፍሉም ውሳኔ እንደታየው 
ስም እና አድራሻዬ  በምርቱ ማሸጊያ ላይ 
አለ በማለት እንዲሁም ምርቶቹን በስማቸው 
እንዲያመርቱላቸው ስለመጠየቃቸው  የቀረበ  
ማስረጃ እንዳላቀረቡ መዝገቦቹ በሚገባ ያስረዳሉ፡፡
በዳይሬክቶሬቱ ውሳኔ ላይ እንደተገለጸው ስም እና 
አድራሻቸው በምርቱ ላይ መኖሩ የንግድ ምልክቱ 
ባለቤት ስለመሆናቸው በቂ ማስረጃ አይደለም፡፡
በተጨማሪም አመልካች  ለዳይሬክቶሬቱ ባስገቡት 
የውክልና ውል መቋረጡን የሚገልጽ ደብዳቤ 
ላይ አመልካች በኢትዮጵያ የምርቱ አከፋፋይ 
በመሆናቸው ስማቸውና አድራሻቸው መቀመጡን 
ያስረዳል፡፡ይህ ደግሞ በንግድ ምልክት ደንብ 
ቁጥር 273/05 አንቀጽ 2(6) እንዲሁም በአዋጁ 
አንቀጽ 7(2) ላይ የተደነገገውን  በመጠቀም 
የሚገኘውን መብት ለተጠሪ የሚያሰጥ ነው፡፡
አመልካች በዳይሬክቶሬቱ ካቀረቡት መከራከሪያ 
እንዲሁም ለይግባኝ ሰሚው ባቀረቡት መከራከሪያ 
ላይ በአዋጅ ቁጥር 501/1998 አንቀጽ 8(4) 
ላይ አንድ የውጪ ሀገር ሰው ነዋሪነቱ 
ኢትዮጵያ ውስጥ የሆነ ወኪል ሰይሟል ሊባል 
የሚችለውም በንግድ ምዝገባና ፈቃድ አሰጣጥ 
አዋጅ ቁጥር 686/2002 መሰረት ወይም የንግድ 
እንደራሴ ምዝገባ ማከናወኑ ሲረጋገጥ ነው 
የሚል መከራከሪያ አቅርበዋል፡፡አሁን የተያዘው 
ክርክር በንግድ ምልክት አዋጅ መሰረት ስለሆነ  
ተግባራዊ የሚሆነው የንግድ ምልክት አዋጅ 
ነው፡፡ የንግድ ምልክት አዋጅ ደግሞ አመልካች 
የሚሏቸውን መስፈርቶች አያስቀምጥም፡፡ በሌላ 
አነጋገር የንግድ ምልክት ምዝገበና ጥበቃ አዋጅ 
የንግድ ምለክት ምዝገባን በተመለከተ ልዩ ህግ 
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መሆኑ ሊታወቅ ይገባል፡፡በዚህ ረገድ የአመልካች 
ክርክር ተቀባይት የለውም፡፡ሰለሆነም የንግድ 
ምልክት ዳይሬክቶሬቱ በጉዳይ ላይ የሰጠውን 
ውሳኔ ይግባኝ ሰሚው የሚነቅፍበት ምክንያት 
አላገኘም፡፡    
ሁለተኛውን ነጥብ በተመለከተ ተጠሪ 
ተቃውሞውን ያቀረበው በህግ ተቃውሞ  
ለማቅረብ የተሰጠው ጊዜ ካለፈ በኋላ ነው 
ብለው አመልካች ያቀረቡትን ይግባኝ ሰሚው 
እንደሚከተከለው መርምሮታል፡፡ 
በአዋጅ ቁጥር 501/1998 አንቀጽ 13 ሥር 
ስለተቃውሞ አቀራረብ ስነስርዓት የሚናገር 
የአዋጁ ክፍል ነው፡፡ ስለ ንግድ ምልክት 
ምዝገባና ጥበቃ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ 
ቁጥር 273/2005 አንቀጽ 26-30 በተመለከቱት 
ድንጋጌዎች ሥር የተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂያ 
ስለሚወጣበት ሁኔታ፤የንግድ ምልክት ምዝገባን 
ስለመቃወም፣ተቃውሞ የማቅረቢያ ጊዜ በዝርዝር 
ተደንግጎ ይገኛል፡፡ 
በእዚህ ጉዳይ ላይ ተጠሪ በሰጡት የጽሁፍ 
መልስ ላይ የተቃውሞ ማመልከቻቸውን ለንግድ 
ምልክት ዳይሬክቶሬት ያቀረቡት በ16/08/08 
ዓ.ም አንደሆነ ገልጸዋል፡፡ከዚህ በተጨማሪ ተጠሪ 
በደንቡ መሰረት ክፍያ ሊፈጽሙ ያልቻሉበትን 
ሁኔታ ሲገልጹ ተቃውሞ ለማቅረብ የመጡበት 
በ16/08/08 ዓ.ም እለቱ አርብ ላይ እንደዋለ 
ገልጸዋል፡፡በወቅቱ ደግሞ ክፍያ የሚከፈልበት 
ዕለት እንዳልሆነና በወቅቱ በተለይ አርብ ዕለት 
ለጋዜጣ የሚላኩ የንግድ ምልክቶችን ወጪ 
የሚደረጉበት ቀን እንደሆነ ገልጸዋል፡፡ ስለ 
ሆነም በወቅቱ ክፍያ ያልተፈጸመው በዚህ የስራ 
ክፍሉ አሰራር ምክንያት እንደሆነ አስረድተዋል፡
፡ተጠሪ በተጨማሪም ክፍያ የመክፈል ጉዳይ ስነ 
ስርዓታዊ ጉዳይ መሆኑን ዋናው በመብት ደረጃ 
የተቀመጠው መቃወም ስለሆነ ስነስርዓታዊ( 
Procedural) በሆኑ ጉዳዮች ዋና መብት(Sub-
stantive right) ሊታለፍ እንደማይገባ 
ተከራክረዋል፡፡አክለውም የተጠሪ ግዴታ በወቅቱ 
መጥቶ ማመልከት እንደሆነና ጽ/ቤቱ ከዚህ 
ጉዳይ ጋር በተያያዘ የራሱን የውስጥ አሰራር 
መፈተሽ  እንደሚኖርበት ገልጸው  በዚህ የስራ 

ክፍሉ የውስጥ አሰራር ምክንያት የተጠሪ መብት 
መጣበብ የለበትም ሲሉ መከራከሪያቸውን 
አጠናክረዋል፡፡ 
ይግባኝ ሰሚው ይህን ጉዳይ በተመለከተ 
መዝገቡን ፈትሾ እንደተረዳው የተጠሪ 
የተቃውሞ ማመልከቻ በስራ ክፍሉ ባለሙያ 
ተፈርሞ ለስራ ክፍሉ የገባው በ16/07/08 ነው፡
፡ከዚህም ከዚህ ባሻገር በጽሁፍ የተደገፈ ማስረጃ 
ባይገኝም ይግባኘ ሰሚው በወቅቱ በክፍሉ ውስጥ 
ሲሰሩ ከነበሩ ባለሙያዎች ጠይቆ እንደተረዳው 
በወቅቱ በየሳምንቱ አርብ ለፕሬስ የሚላኩ 
የንግድ ምልክቶች የሚዘጋጁበት ዕለት እንደነበር 
እና በዚህ ዕለት ክፍያ እንደማይፈፀም ባደረገው 
ማጣራት ተረድቷል፡፡ስለዚህ የተቃውሞ 
ማመልከቻው አረብ በ16/07/08 ለስራ ክፍሉ 
ይግባ እንጂ በዚህ ዕለት ከፍ ብለው በተጠቀሱት 
ምክንያቶች ክፍያ ሊፈፀም አልቻለም፡፡በመሆኑም 
ተጠሪ አርብ ዐለት ላስገቡት የተቃውሞ 
ማመልከቻ ክፍያ የተፈፀመው በሚቀጥለው 
የስራ ቀን ማለትት ሰኞ በ19/07/2008 እንደሆነ 
ግንዛቤ ተወስዷል፡፡እዚህ ላይ ልብ ሊባል 
የሚገባው ጉዳይ የንግድ ምልክቱ ለተቃውሞ ጥሪ 
በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ላይ የወጣው በ18/5/2008 
ዓ.ም ሲሆን በዚህም ተቃውሞ ለማቅረብ በህጉ 
የተፈቀደው 60ኛው ቀን የሚሆነው በ18/07/08 
ዕለቱ እሁድ ነው፡፡ስለዚህ ተጠሪ እንደማንኛውም 
መብቱን እንደሚጠይቅ ሰው ህጉ በሚፈቅደው 
ጊዜ ውስጥ ተንቀሳቅሰዋል ወይ? ለሚለው 
ጥያቄ አዎንታዊ ምላሽ ሊሰጠው ይገባል ብሎ 
ይግባኝ ሰሚው ያምናል፡፡በወቅቱ በነበረ የስራ 
ክፍሉ የውስጥ አሰራር ምክንያት በክፍያ እና 
ተያያዥ ምክንያቶች የተጠሪ መብት ሊታለፍ 
እንደማይገባ ይግባኝ ሰሚው ይረዳል፡፡በእርግጥ 
ተጠሪ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለስራ ክፍሉ 
ያስገቡት በህጉ የተቀመጠው የጊዜ ገደብ (60ው 
ቀን) ካለፈ በኋላ ቢሆን ኖሮ የተጠሪ መከራከሪያ 
ጥያቄ ምልክት ውስጥ ይገባ ነበር፡፡
ከዚህ ባሻገር እዚህ ላይ ግንዛቤ ውስጥ ሊገባ 
የሚገባው ጉዳይ የአዕምሯዊ ንብረት ጉዳዮች 
በተለይ የንግድ ምልክቶች ባህሪያቸው ከመልካም 
ስምና ዝና ጋር ከፍተኛ ቁርኝት እንዳላቸው 
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የአዋጁ መግቢያ(preamble) ያስገነዝባል፡፡
ስለዚህም የንግድ ምልክት ምዝገባ ዋና ዓላማ 
የሆነውን መልካም ስም እና ዝና መጠበቅ  ከሆነ 
የመልካም ስም እና ዝና መነጣጠቅ እንዳይኖር 
በአግባቡና በጥንቃቄ የአዋጁን እና የደንቡን 
ድንጋጌዎች ከዚህ መሰረተ ሀሳብ ጋር አዛምዶ 
ማየት የግድ ይላል፡፡ይህን መሰረተ ሀሳብ 
በመያዝ ተጠሪ የንግድ ምልክት አዋጅ እና ደንብ  
በሚፈቅዱት መሰረት ተቃውሞ እንዳቀረቡ 
ይግባኝ ሰሚው ተረድቷል፡፡ስለሆነም  አመልካች 
ተቃውሞ የቀረበው በወቅቱ አይደለም ያሉትን 
መከራከሪያ ይግባኝ ሰሚ አልተቀበለውም፡፡
በመሆኑም ይግባኝ ሰሚው ከላይ በተዘረዘሩት 
ምክንያቶች ተጠሪ 
1. በአመልካች የንግድ ምልክት ምዝገባ ጥያቄ 
ላይ ተቃውሞ የማቅረብ መብት ያላቸው መሆኑን 
እና
2. የተቃውሞ ማመልከቻቸውንም በህጉ 
በተቀመጠው ጊዜ ውስጥ ያቀረቡ በመሆኑ 
አመልካች ያቀረባቸው መከራከሪያዎች ተቀባይነት 
ሊኖራቸው አይገባም፡፡በዚህ የአመልካች 
መከራከሪያ ምክንያትም የተጠሪ መብት ሊታለፍ 
አይገባም ሲል ይግባኝ ሰሚው የብይን ሃሳብ 
ያቀርባል፡፡
ፍ/ቤቱ የላካቸው ጭብጦች በዚህ መልክ 
ከተመለሱ በፍሬ ጉዳዩ ላይ የሚከተለውን የውሳኔ 
ሃሳብ እናቀርባለን፡፡
አመልካች በማመልከቻ ቁጥር LTM/3562/08 
ለምዝገባ ባቀረበው የንግድ ምልክት ላይ 
ለቀረበው ተቃውሞ መከላከያውን እንዲያቀርብ 
ተገቢው እድል እንደተሠጠው ይግባኝ ሰሚው 
ተረድቷል፡፡እንደመከላከያ መልሱ ያስረዱልኛል 
ያላቸውን ማስረጃዎች ማቅረቡ ተረጋግጧል፡፡
ነገር ግን ማስረጃዎቹ አመልካች በንግድ ምልክቱ 
ላይ አለኝ የሚለውን መብት በአግባቡ ያስረዱ 
ሆነው ባለመገኘታቸው ክፍሉ የሰጠው ውሳኔ 
የሚያስነቅፍ ምክንያት እንደሌለው መግባባት 
ላይ ተደርሷል፡፡ 
በማመልከቻ ቁጥር LTM/3564/08 ላይ 
ስለቀረበው የንግድ ምልክት፤ የንግድ ምልክት 
ዳይሬክቶሬት ለአመልካች የተቃውሞ 

አቤቱታውን በአዋጁና በደንቡ መሰረት አሳውቆት 
መከላከያውን አላቀረበልኝም ብሎ ማመልከቻውን 
የተተወ የንግድ ምልክት መዝገብ ውስጥ እንዲገባ 
ወስኖ ነበር፡፡በአዋጁ መሰረት የንግድ ምልክት 
እንደተተው የሚቆጠረው አመልካቹ የመከላከያ 
መልስ ያላቀረበ ሲሆን ነገር ግን አመልካች 
ለተቃውሞ ምላሽ የሰጠ መሆኑን ዳይሬክቶሬቱ 
በበቂ ሁኔታ እንደተረዳ ተቀምጧል፡፡በጽ/
ቤቱ አሰራር ለእያንዳንዱ ተቃውሞ የተለያየ 
መልስ  እንዲገባ ቢያዝም አመልካቹ መልስ 
የሰጠው በማመልከቻ ቁጥር LTM/3562/08 
ባቀረበው መልስ ውስጥ ተቃውሞ ለገባባቸው 
ማመልከቻዎች በተለያዩ ቦታዎች መከራከሪያ 
አንስቶ የተከራከረ መሆኑን መዝገቡን 
በመመልከት መገንዘብ ይቻላል፡፡ 
ዳይሬክቶሬቱ ማመልከቻውን እንደተተወ 
ይቆጠራል ያለው ለእያንዳንዱ ተቃውሞ 
መልስ አልሰጠም  ብሎ ነው፡፡ሆኖም አመልካች  
ተቃውሞ  ለቀረበባቸው ማመልከቻዎች አለኝ 
የሚለውን  የመከላከያ መልስ  የሚያቀርብበት  
ልዩ ፎርም  በህጉ እስካልታዘዘ ድረስ በፈቀደው 
ዐይነት መንገድ መልስ ቢሰጥ መልስ እንዳልተሰጠ 
ሊወሰድ  አይገባም፡፡የመከላከያ መልሱ መቅረቡ 
ከተረጋገጠ የቀረቡት ማስረጃዎች ተመዝነው 
በተቃውሞ አቤቱታ ላይ  ውሳኔ መሠጠት አለበት፡
፡ከዚህም ሌላ ዳይሬክቶሬቱ መልስ  ከመቅረቡም 
ባለፈ አመልካች ያቀረባቸውን ማስረጃዎች መዝኖ 
በንግድ ምልክቶቹ ላይ የቀረበውን ተቃውሞ ቀሪ 
ለማድረግ  በቂ አይደሉም ብሏል፡፡
የማስረጃ ምዘናውን በተመለከተ ግን አመልካች 
በማመልካቻዎቹ ላይ አለኝ የሚለውን መብት 
ለማስረዳት አግባብነት ያላቸው  ሆነው የተገኙ 
ባለመሆናቸው ይግባኝ ሰሚው በማስረጃዎቹ 
ላይ የስራ ክፍሉ ከሰጠው ውሳኔ የተለየ አቋም 
የለውም፡፡
ዳይሬክቶሬቱ በዚህ ጉዳይ ላይ የተተወ ፋይል  
እንደሆነ ይቆጠራል ሲል ውሳኔውን ቢሰጥም 
አስከትሎ በአመልካች  በኩል ለተቃውሞ 
የቀረቡትን ማስረጃዎች መመዘን ቢያስፈልግ 
እንኳን ተቃውሞውን ውድቅ ሊያደርገው  
እንደማይችል አማራጭ  ውሳኔ  በሚመስል 
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ሁኔታ መዝግቦ አቅርቧል፡፡ ነገር ግን ከላይ 
እንደተገለጸው አመልካች ለቀረበበት ተቃውሞ 
ምላሽ  የሰጠበት መንገድ  በክፍሉ ተቀባይነት 
ሊያገኝ ይገባ እንደነበር በመገንዘብ  በዳይሬክቶሬቱ 
የተሠጠውን ምላሽና ማስረጃዎችን አገናዝቦ 
ሊሆን እንደሚገባው ይግባኝ ሰሚው ያምናል፡፡
ስለሆነም  በክፍሉ ውሳኔ ሊጠቀስ  የሚገባው  
በማስረጃዎቹ  መሰረት  ለተቃውሞ  ተቀባይነት 
ማግኘቱን እንጂ  አመልካች ለቀረበባቸው 
ተቃውሞ ምላሽ ባለመስጠታቸው የተተወ ፋይል 
ነው የሚል መሆን እንደሌለበት ድምዳሜ ላይ 
ተደርሷል፡፡
በማመልከቻ ቁጥር LTM/3563/08 ንግድ 
ምልክቱን አስመልክቶ በዳይሬክቶሬቱ የተሰጠውን 
ውሳኔ ስንመለከት በእርግጥም እንዲመዘገብ 
የቀረበው የንግድ ምልክት እና የተቃውሞ ጥሪ 
ለጋዜጣ በተላከው የንግድ ምልክት መካከል 
ልዩነት እንዳገኘ ልዩነት ያለውም የ JOB ሳሙና 
አስመጪ ተብሎ በጋዜጣ ላይ መታተም ሲገባው 
በስህተት በጋዜጣ ላይ የወጣው ”ሂላክ ሳሙና“ 
ተብሎ የተገለፀው መስተካከል ስላለበት አመልካቹ 
እንዲያውቀው ተደርጎ በተስተካከለው የንግድ 
ምልክት እርማት ጋዜጣ ላይ እንዲወጣ በማድረግ 
ክፍሉ ውሳኔውን ከዚህ ማስተካከያ በኋላ ሊሰጥ 
ይገባዋል፡፡አሁን ባለው ሁኔታ ማስተካከያው 
(እርማቱ) በጋዜጣ የወጣ በመሆኑ በዚሁ 
መሰረት የስራ ክፍሉ የአመልካችና የተቃውሞ 
አቅራቢን መከራከሪያ መርምሮ በማመልከቻ 
ቁጥር LTM/3563/08 ውሳኔ ሊሰጥበት ይገባል፡፡
ሲጠቃለል በማመልከቻ ቁጥር LTM/3563/08 
ላይ ክፍሉ የመጨረሻ ውሳኔ  የሰጠ 
አለመሆኑን፣የማመልከቻ ቁጥር  LTM/3562/08 
ን በተመለከተ ክፍሉ የሰጠው ውሳኔ 
የሚነቀፍ አለመሆኑን እና በማመልከቻ ቁጥር 
LTM/3564/08 ላይ አመልካች መልስ አቅርቦ 
እያለ ማመልከቻው የተተወ መባሉ ሊታረም 
የሚገባው ሆኖ ከማስረጃ ምዘና አንፃር ያከናወነው 
ምርመራ ግን የሚነቀፍ ባለመሆኑ ይግባኝ 
ሰሚው የሚከተለውን የውሳኔ ሀሳብ ያቀርባል፡፡ 
 

ውሳኔ 
   ተቋሙ ትሪቡናሉ ካቀረበው የውሳኔ ሀሳብ፣ 
ከሕግና መመሪያ ጋር በማገናዘብ የሚከተለውን 
ውሳኔ ሰጥቷል፡፡
1. በማመልከቻ ቁጥር LTM/3562/08 ክፍሉ 
የሰጠው ውሳኔ ውሳኔ ሊጸና ይገባል፡፡
2. በማመልከቻ ቁጥር LTM/3563/08 የቀረበው 
የንግድ ምልክት አሁን በጋዜጣ ላይ ማስተካከያ 
ከወጣበትም በኋላ ክፍሉ የመጨረሻ ውሳኔ 
የሰጠበት ባለመሆኑ ውሳኔ እንዲሰጥበት፤
3. በማመልከቻ ቁጥር LTM/3564/08 የቀረበውን 
ማመልከቻ በተተወ የንግድ ምልክት መዝገብ 
እንዲገባ የተሰጠው የክፍሉ ውሳኔ ተሽሮ 
የቀረበው ተቃውሞ ተቀባይነት ያለው በመሆኑ 
የአመልካች የምዝገባ ጥያቄ ውድቅ እንዲደረግ፤
    በመጨራሻም
4. አሁን ምርመራ እየተደረገበት ካለው ጉዳይ 
ጋር ግንኙነት ያለው በመሆኑ ምክንያት ጽ/ቤቱ 
በዚህ ጉዳይ ላይ የመጨረሻ ውሳኔ እስከሚሰጥበት 
ድረስ ቀደም ሲል በተጠሪ ስም በጽ/ቤቱ 
ውስጥ በማመልከቻ ቁጥር FTM/7461/2016 
G.C (በምዝገባ ምስክር ወረቀት ቁጥር 
FTM/6277/2016) Job እንዲሁም በማመልከቻ 
ቁጥር FTM/7460/2016 G.C (በምዝገባ ምስክር 
ወረቀት ቁጥር FTM/6278/2018) Hilaac 
በሚል ተመዝግበው የሚገኙት የንግድ ምልክቶች 
እንዲታገዱ በቀን ጥር 9/2011 በቁጥር ንም 
መ9/6401-304/1 የተፃፈው ደብዳቤ እንዲነሳ 
ውሳኔ ሰጥቷል፡፡

የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር ስምና የማይነበብ ፊርማ                     
ኤርምያስ የማነብርሃን ኃይለማርያም (ፒ.ኤች.ዲ.)                
የማይነበብ ፊርማ  ____________
ማስታወሻ፡- 
ይህ መዝገብ እስከ ሰበር ሰሚ ችሎት ድረስ 
ክርክር ተደርጎበት የፌደራል ጠቅላይ ፍ/ቤት 
ሰበር ሰሚ ችሎት ሀምሌ 29 ቀን 2013 ዓ/ም 
በሰ/መ/ቁ. 193292 በጉዳዩ ላይ የመጨረሻ 
ውሳኔ ሰጥቷል፡፡ይኸው ውሳኔ በዚህ መጽሐፍ 
መጨረሻ ታትሟል፡፡
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የመዝገብ ቁጥር ኢ.አ.ን.ትሪቡ.00205/2012
ቀን፡24/10/2012 ዓ.ም

በኤሌክትሮሜክ ኢንጂነሪንግ ሰርቪስ የቀረበውን 
አቤቱታ አስመልክቶ በትሪቡናል የተሰጠ የውሣኔ 
ሃሣብ፣
የማይነበብ የትሪቡናሉ አባላት ስም ዝርዝር  
1. ……………………          
2. ……………………          
3. ……………………
4. ……………………
5. ……………………
6. ……………………
አመልካች ፡- ኤሌክትሮሜክ ኢንጂነሪንግ ሰርቪስ
የቀረበው አቤቱታ በአጭሩ
አመልካች በቀን በ10/11/2017 (እ.ኤ.አ) 
ባቀረበው ማመልከቻ “የእንስሳት መኖ ማደባለቂያ 
ማሽን” በሚል ርዕስ ማመልከቻ ቁጥር ET/
UM/17/2590 በግልጋሎት ሞዴል የምዝገባ 
ጥያቄ የቀረበበት የፈጠራ ስራ ላይ የስራ ክፍሉ 
በሰጠው ውሳኔ ቅር በመሰኘት አቤቱታውን 
በጽሁፍ እንዲሁም በግልጽ ችሎት ቀርበው 
እንደሚከተለው አቅርቧል።
 በኢትዮጵያ ውስጥ አስቀድሞ ለሕዝብ 
የሚታወቅ ወይመ ጥቅም ላይ የዋለ መሆኑን 
ማረጋገጫ ሳያቀርብ በደፈናው ውድቅ ማድረጉ፣
 በግልጋሎት ሞዴል ጥበቃ ከማይደረግላቸው 
ውስጥ የሚመደብ ነው ሲል ፈጠራው በቅርጽ፣ 
በመጠን ወይም በማቴሪያል መልክ ለውጦች 
አልታዩም ያለበትን የቀድሞ ፈጠራ በኢትዮጵያ 
ውስጥ መኖሩን ማረጋገጫ ሳያቀርብ በደፈናው 
ውድቅ ማድረጉ፣
 ተአማኒነት እና ተቀባይነት በሌለው የዩቲዩብ 
መረጃ ማመልከቻዬን ወድቅ ያደረገው ከሕጉ 
ውጪ እና ፍፁም ግንኙነት በሌለው በመሆኑ፣ 
 መርማሪው ማመልከቻውን ውድቅ ሲያደርግ 
መነሻው በዋቢነት የጠቀሰው የእንተርኔት ገጽ 
ወይም የዩቲዩብ መረጃ ከአንድ የተለየ አገር ጋር 
የተያያዘ ባለመሆኑ መርማሪው ዋቢ አድርጎ 
ባቀረበው ቀደምት ጥበብና በኢትዮጵያ መካከል 
ግንኙነት ባለመኖሩ፣

 ሆኖም ፈጠራዬ በዩቲዩብ ከተገለጸው ልዩ 
የሚያደርገው ማሽኑ ግብአት የሚቀበለው 
ከሳክዳምፕ (መሬት ውስጥ ጉድጓድ) ከ1.5 
እስከ 2 ኩንታል ግብአት ከሚይዝ በኦገር ሆኖ 
አላስፈላጊ ብረታብረቶችን ለይቶ መሳብ የሚችል 
በመሆኑ፣
 ከሳክዳሙ ወደ ኦገሩ ሲገባ ማስተካከያ (ad-
justable) የሆነ በር ስላለው መጨመርና መቀነስ 
መቻሉ፣
 መደባለቂያው ደረቅም እርጥብም (ፈሳሽ 
ሞላሰስም) መደባለቅ መቻሉ፣
 የመውጫው አፍ ያለው ከስር በመሆኑ 
የተደባለቀውን ምንም ሳያስቀር ማውጣት 
በመቻሉ  በስራ ክፍሉ የተሰጠው ውሳኔ ተሸሮ 
ምዝገባ ሊደረግልኝ  ይገባል በማለት አቤቱታውን 
አቅርቧል።
የጉዳዩ አመጣጥ ከላይ እንደተገለጸው ሲሆን 
ትሪቡናሉ አመልካች ከላይ በጽሑፍ እንዲሁም 
በቃል ክርክር ያቀረባቸውን መከራከሪያ ነጥቦች 
መሰረት በማድረግ በስራ ክፍሉ የተሰጠው ውሳኔ 
አግባብ ነው ወይስ አይደለም? የሚለውን ጭብጥ 
በመመስረት ጉዳዩን አግባብነት ካላቸው ህግጋት 
ጋር በማገናዘብ መዝገቡን መርምሯል።
አመልካች በአቤቱታው እንደገለጸው የስራ ክፍሉ 
ተአማኒነት እና ተቀባይነት በሌለው የእንተርኔት ገጽ 
ወይም የዩቲዩብ መረጃ በዋቢነት ጠቅሶ ፈጠራዬን 
ውድቅ ማድረጉ ከአንድ የተለየ አገር ጋር የተያያዘ 
ባለመሆኑ አግባብ አይደለም ብሏል። ትሪቡናሉም 
የአመልካችን ጭብጥ ከአዋጁ ድንጋጌና መንፈስ 
አንጻር ሲመረምር “አነስተኛ ፈጠራው ማመልከቻ 
በተመዘገበበት ቀን በኢትዮጵያ ውስጥ በታተሙ 
ጽሁፎች ላይ ቀደም ሲል የተገለጸ፣ ወይም ለህዝብ 
የቀረበ ወይም በይፋ ጥቅም ላይ የዋለ ከሆነ 
እንደ አዲስ አይቆጠርም” በማለት በአዋጅ ቁጥር 
123/1995 አንቀጽ 39(1) ይደነግጋል። ከላይ 
ከአዋጁ እንደምንረዳው በኢንተርኔት ድረገጾች 
ወይም በዩቲዩብ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎች ለህዝብ 
የሚቀርቡ በመሆኑ ታማኝና የታወቁ ድረ-ገጾች 
እንደ መረጃ ሊቀርቡ ይችላሉ። በመሆኑም ይህንን 
በተመለከተ አመልካች ያቀረበውን መከራከሪያ 
ነጥብ ትሪቡናሉ አልተቀበለውም።
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በተጨማሪም የስራ ክፍሉ ፈጠራው አዲስነትን 
አያሟላም በማለት ውድቅ ማድረጉ አግባብ 
መሆኑን እና አለመሆኑን ለመመርመር 
በመጀመሪያ ከላይ የተጠቀሰውን ቀደምት 
ማመልከቻ ማየት ያስፈልጋል።
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 ዉጤቶች የአዲስነት 
መስፈርትን ሲያሟሉ ወይም አዲስ ለሆኑት 
የመብት ወሰኖች ብቻ ጥበቃ እንደሚደረግለት 
ህጉ ይደነግጋል።
አመልካች በማመልከቻ ቁጥር ET/UM/17/2590 
ካስመዘገበው ፈጠራ ጋር ተመሳሳይ ነው 
የተባለው በዩቲዩብ የተገለጸው ፈጠራ በምናይበት 
ጊዜ ፈጠራው ሞተር፣ ማጓጓዣ ኮንቬየር፣ 
መፍጫ ማሽን፣ ሆፐር፣ የመኖ እህል ማጓጓዝ 
የሚችል ቱቦ፣ ወፍጮ፣ ማደባለቂያ፣ ቱቦ እና 
የመሳሰሉትን የያዘ ነው።
የአመልካች ፈጠራ የመብት ወሰኖችን ስንመለከት፦
• በመብት ወሰን “1” ላይ የተገለጸው ፈጠራው 
በኤሌክትሪክ ሃይል የሚሰራ ሆኖ በዋናነት 
ከመሬት ስር የሚቀበር ቋት፣ የመኖ እህል 
የሚያጓጉዝ ቱቦ፣ ወፍጮ (Hammer Mill)፣ 
ማጓጓዣ፣ ማደባለቂያ እና ጊርቦክስ የያዘ መሆኑ 
ይገልፃል። ይህም በከፊል ማለትም ቋቱ ከመሬት 
ስር የሚቀበር መሆኑ ለመኖነት የማያገለግሉ 
እንደ ብረታብረት አይነት አላስፈላጊ ነገሮችን 
ለይቶ ማስቀረት መቻሉ ከዚህ በፊት ከነበሩት 
ማሽኖች የተለየ አዲስ ስለሚያደርገው በከፊል  
ጥበቃ ሊደረግ ይገባል።
• በመብት ወሰን “2-6” ላይ ለጥበቃ የቀረበው 
ሀሳብ “የመኖ እህል ማጓጓዣ ቱቦ (Cylinder) 
ይህንን መብት ወሰን ከላይ ከተጠቀሰው ቀደምት 
ጥበብ [D1] ጋር ሲነፃፀር ምንም አይነት ልዩነት 
የሌለውና ቀደምት ጥበቡ ተመሳሳይ ቴክኒካዊ ባህሪ 
ያለው በመሆኑ ማመልከቻውን አዲስ ሊያስብለው 
አይችልም። በመሆኑም በእነዚህ የመብት ወሰን 
የተገለጹት ጥበቃ መሰረዙ አግባብ ነው።

በዚህም መሰረት የስራ ክፍሉ አመልካች ለምዝገባ 
ያቀረበው የግልጋሎት ሞዴል አዲስነት አያሟላም 
በማለት ውድቅ ማድረጉ አግባብ አለመሆኑን 
ትሪቡናሉ ያምናል። በመሆኑም አዲስ ለሆኑት 
የመብት ወሰኖች ጥበቃ ሊደረግለት እንደሚገባ 
መግባባት ላይ ተደርሷል።
ውሳኔ
ተቋሙ ትሪቡናሉ ካቀረበው የውሳኔ ሀሳብ፣ 
ከሕግና መመሪያ ጋር በማገናዘብ የሚከተለውን 
ውሳኔ ሰጥቷል፡፡ በመሆኑም አመልካች በመብት 
ወሰኑ ላይ ማስተካከያ በማድረግ “የእንስሳት 
የመኖ ማቀነባበሪያ ማሽን ቋቱ ከመሬት ስር 
የሚቀበር መሆኑ” ለሚለው ምዝገባ ሊደረግ 
ይገባል ሲል ወስኗል።

የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር ስምና የማይነበብ 
ፊርማ                     

ኤርምያስ የማነብርሃን ኃይለማርያም (ፒ.ኤች.ዲ.)                
የማይነበብ ፊርማ  ____________



የአእምሯዊ ንብረት ትሪቡናል
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የመዝገብ ቁጥር ኢ.አ.ን.ትሪቡ.00228/2012
ቀን፡-13/07/2013 ዓ.ም

በአይባር ኢንጅነሪንግ ኃላ.የተ.የግ.ማህበር እና 
በኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት 
መካከል የተደረገው ክርክር ላይ በኢትዮጵያ 
አዕምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት ትሪቡናል የተሰጠ 
የውሣኔ ሃሣብ፣
የማይነበብ የትሪቡናሉ አባላት ስም ዝርዝር 

1 ……………………          
2 ……………………          
3 …………………… 
4 …………………….
5 ……………………. 
6 ……………………. 

 አመልካች ፡- አይባር ኢንጂነሪንግ ኃላ.የተ.
የግ.ማ
      ወኪል፡- ወንደሰን ሂርጶ
  ተጠሪ ፦ የኢትዮጵያ የግብርና ምርምር 
ኢንስቲትዩት
       ወኪል፡- ናሆም መስፍን
የቀረበው አቤቱታ በአጭሩ
አመልካች በአቤቱታው ተጠሪ በማመልከቻ ቁጥር 
ET/UM/2017/2543 የዩቲሊቲ ሞዴል ምዝገባ 
ጥያቄ አቅርቦ አስቀድሞ በአመልካች በተመዘገበ 
የፈጠራ ስራ ምክንያት የስራ ክፍሉ የምዝገባ 
ጥያቄውን ውድቅ በማድረግ የሰጠው ውሳኔ ላይ 
ተጠሪ ቅር በመሰኘት የይግባኝ አቤቱታ አቅርቦ 
አቅርቦ  ትሪቡናሉ በመዝገብ ቁጥር ኢ.አ.ን.ይ.ሰ 
00098/2010/11 የአሁን አመልካችን መብት 
እንደሚነካ እየታወቀ ትሪቡናሉ የአሁን 
አመልካችን ሳያካትት ጉዳዩን መርምሮ ውሳኔ 
ሰጥቷል፡፡በዚህም  የአሁን አመልካችን መብት 
ነክቷል  በሚል አመልካች በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 
358 መሰረት የሚከተለውን የመቃወሚያ ነጥብ 
አቅርቧል።
ተጠሪ በማመልከቻ ቁጥር ET/UM/2017/2543  
ለፓተንት ጥበቃና ቴክኖሎጂ ሽግግር 
ዳይሬክቶሬት   የምዝገባ ጥያቄ አቅርቦ የአሁን 
አመልካች በወቅቱ በምዝገባ ማመልከቻው ላይ 

ማመልከቻው ላይ ተቃውሞ ያቀረበና 
በተቃውሞው ምክንያት የተጠሪ ማመልከቻ 
በዳሪክቶሬቱ ውድቅ የተደረገው ቀደም ሲል 
በአመልካች ስም በማመልከቻ ቁጥር ET/
UM/2012/1155 በጽ/ቤቱ የተመዘገበው ፈጠራ 
ጋር በማነፃፀር ተመሳሳይ ሆኖ በመገኘቱ ነው፡፡
ሆኖም የአሁን ተጠሪ በስራ ክፍሉ የተሰጠውን 
ይህን ውሳኔ በመቃወም ለትሪቡናሉ ይግባኝ 
ያቀረበ ሲሆን ትሪቡናሉ በወቅቱ አቤቱታው 
ሲቀርብለት ቀደም ሲል ተጠሪ ምዝገባ ሲጠይቅ 
ተቃውሞ ያቀረበውን የአሁን አመልካችን  
በክርክሩ ተካፋይ ማድረግ እያለበት አለማድረጉ 
አለአግባብ ነው፡፡ ስለሆነም በክርከሩ ተካፋይ 
መሆን የሚገባውና በክርክሩ ሳይካፈል 
የተሰጠው ፍርድ መብቱን የሚነካበት ሰው 
ፍርዱን የመቃወም መብት ያለው ስለመሆኑ 
የፌደራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት 
በቅጽ 19 በመዝገብ ቁጥር 102056፣በቅጽ 16 
በመዝገብ ቁጥር 93987 እና በመዝገብ ቁጥር 
86398፣በቅጽ 8 መዝገብ ቁጥር 32143፣በቅጽ-
12  በመዝገብ ቁጥር42714፣በቅጽ-9 በመዝገብ 
ቁጥር 40229 ላይ አስገዳጅ የህግ ትርጉም 
እንደሰጠበት ይታወቃል፡፡ስለሆነም የአሁን 
አመልካችን ተጠሪ በአቤቱታ ሳያካትት አቤቱታ 
ማቅረቡም ሆነ ትሪቡናሉ  በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 
40 መሰረት አመልካች  በክርክሩ ተካፋይ 
መሆን ሲገባው አመልካች ተካፋይ ባልሆነበት 
የቀረበለትን አቤቱታ በመመርመር የሰጠው 
ውሳኔ  የህግ መሰረት የሌለው ነው፡፡በመሆኑ 
ትሪቡናሉ አመልካች የማቀርባቸውን የህግና 
የፍሬ ነገር መከራሪያን ተመልክቶ ቀደም ሲል 
በመ/ቁ፤00098/2010/11 በቀን ሀምሌ 3 ቀን 
2011 ዓ.ም የሰጠውን ውሳኔ እንዲሽረው በማለት 
አቅርቧል።
ተጠሪ በበኩሉ አመልካች ላቀረበው መቃወሚያ 
የሚከተሉትን መልሶች ሰጥቷል።
• አመልካች ያቀረቡት የፈራሽነት ጥያቄ ከዚህ 
በፊት ለዚሁ የተከበረው የአዕምሯዊ ንብረት ጽ/
ቤት የአዕምሯዊ ንብረት ትሪቡናል በመዝገብ 
ቁጥሮች ኢ.አ.ን.ይ.ሰ ቀጥር 00098/2010/11 
እና ኢ.አ.ን.ይ.ሰ ቀጥር 00099/2010/11 ቀርቦ 
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የመጨረሻ ውሳኔ ያገኘ ጉዳይ በመሆኑ በፍ/
ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁጥር 5 እና 244 መሰረት እንደ 
አዲስ ሆኖ ሊቀርብ አይገባም፡፡ስለሆነም ወደ ፍሬ 
ነገር ክርክር ሳንገባ ጉዳዩ እንዲዘጋ የሚል ነው።
•  አመልካች በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁጥር 
358 መሰረት የክርክሩ ተካፋይ ባልሆንኩበት 
ጉዳይ የተሰጠው ውሳኔ መብቴን ይነካል በሚል 
ያቀረበው አቤቱታ የህግ መሰረት የሌለው ነው። 
ምክንያቱም  ተጠሪ  በአመልካች ስም ተመዝግቦ 
የነበረው የፈጠራ ስራ ላይ የፈራሽነት ጥያቄ 
ለትሪቡናሉ አቅርቦ በማመልከቻ ቁጥር ET/
UM/2012/1155 በአመልካች ስም ተመዝግቦ 
የነበረው የፈጠራ ስራ ፈራሽ ተደርጓል።ስለሆነም 
ከተጠሪ ጋር በተያያዘ በአመልካች ስም የተመዘገበ 
ምንም ዓይነት የፈጠራ ስራ የሌለ በመሆኑ 
አመልካች ምንም ዓይነት የተለየ መብት የሌለው 
ስለሆነ እንዲሁም ተቃውሞ የማቅረብ መብት 
የለውም ሲል ተጠሪ ተከራክሯል።
አመልካችም ተጠሪ ባቀረበው የመጀመሪያ ደረጃ 
መቃወሚያ ላይ የሚከተለውን የመልስ መልስ 
አቅርቧል።
• አመልካች በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 358 መሰረት 
ያቀረብኩት ማመልከቻ ተከራካሪ መሆን ሲገባኝ 
የክርክሩ ተካፋይ ሳልሆን የተሰጠው ፍርድ 
መብትና ጥቅሜን የሚነካ ነው በሚል ሲሆን 
በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 358 መሰረት የሚቀርብ 
መቃወሚያ የመጨረሻ ውሳኔ በተሰጠበት ጉዳይ 
ላይ ስለመሆኑ ከፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 358-360 
ድንጋጌዎች መገንዘብ ይቻላል።በተመሳሳይ 
ተከራካሪ ወገኖችና በተመሳሳይ የህግና የፍሬ 
ነገር ክርክርና ጭብጥ የቀረበ ከሆነ ክሱ በፍ/
ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 358 መሰረት በድጋሚ የቀረበ 
ነው ሊባልና ፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 244 የመጀመሪያ 
ደረጃ መቃወሚያ ሊቀርብበት የሚችል ስለመሆኑ 
የሚደነግግ እንጂ በክርክሩ ተካፋይ ያልሆነ ወገን 
በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 358 መሰረት የሚቀርብን 
አቤቱታ የሚመለከት ባለመሆኑ ለተያዘው 
ጉዳይ የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁጥር 5 አግባብነት 
የለውም፤ክርክሩ ሊታይ የሚገባው በፍ/ብ/
ሥ/ሥ/ሕ/ቁጥር 358-360 ድረስ በተገለፁት 
ድንጋጌዎች መሰረት ነው። ስለሆነም ተጠሪ 

በማመልከቻ ቁጥር ET/UM/17/2543 ለምዝገባ 
ያቀረበውንና በአመልካች በተመዘገበ ፈጠራ 
ምክንያት የፓተንት መርማሪዎች የተጠሪን 
የምዝገባ ጥያቄ ውድቅ በማድረግ በሰጡት ውሳኔ 
ላይ ተጠሪ በመ/ቁ ኢ.አ.ን.ይ.ሰ 00098/2010/11 
ለትሪቡናሉ ባቀረበው አቤቱታ ላይ አመልካች 
ተካፋይ መሆን ሲገባኝ በክርክሩ ተካፋይ ሳልሆን 
የተሰጠው ፍርድ መብቴንና ጥቅሜን የሚነካ 
በመሆኑ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁጥር 358 መሰረት 
በፍርዱ ላይ መቃወሚያ የማቅረብ መብት አለኝ።
•  አመልካች በመ/ቁ ኢ.አ.ን.ይ.ሰ 
0098/2010/11 በነበረው ክርክር ተካፋይ 
ባልሆነበትና የክርክሩም ጭብጥ በመ/ቁ 
ኢ.አ.ን.ይ.ሰ 00099/2010/11 ከነበረው 
የፈራሽነት ክርክር ጋር በጭብጥም ሆነ በፍሬ ነገር 
መከራከሪያ በእጅጉ የተለየ በመሆኑ  ትሪቡናሉ 
በመ/ቁጥር ኢ.አ.ን.ይ.ሰ 00098/2010/11 
በሰጠው ውሳኔ ላይ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁጥር 
358 መሰረት ያቀረበውን መቃወሚያ ያለአግባብ 
ከመ/ቁ ኢ.አ.ን.ይ.ሰ00099/2010/11 ጋር 
በማገናኘት በድጋሚ የቀረበ ነው በማለት የፍ/ብ/
ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 244 ድንጋጌን በመጥቀስ ያቀረበው 
የመጀመሪያ ደረጃ መቃወሚያ የህግ መሰረት 
የሌለው በመሆኑ ውድቅ እንዲደረግና በፍሬ 
ጉዳዩ ላይ ክርክር ተደርጎ ውሳኔ እንዲሰጥልኝ 
ሲል አመልካች መከራከሪያውን አቅርቧል።
የጉዳዩ አመጣጥ ከላይ በተገለፀው መልኩ ሆኖ 
ትሪቡናሉ አመልካች እና ተጠሪ ከላይ በጽሑፍ 
እና በቃል ክርክር ያቀረቧቸውን መከራከሪያ 
ነጥቦች መሰረት በማድረግ   ትሪቡናሉ በፍ/ብ/
ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 358 መሰረት አስቀድሞ የሰጠውን 
ውሳኔ በድጋሚ ሊያይ ይችላል ወይስ አይችልም? 
የሚለውን ጭብጥ በመመስረት የመጀመሪያ ደረጃ 
መቃወሚያን አስመልክቶ የተደረገው ክርክር 
ላይ ብይን ለመስጠት ጉዳዩን አግባብነት ካላቸው 
ህግጋት ጋር በማገናዘብ መዝገቡን በሚከተለው 
መልኩ መርምሮታል። 
የአሁን ተጠሪ በማመልከቻ ቁጥር ET/
UM/2017/2543  ለጽ/ቤት የምዝገባ ማመልከቻ 
አቅርቦ  የፓተንት ምዝገባና ቴክኖሎጂ ሽግግር  
ዳይሬክቶሬት ፈጠራው ላይ የስረ-ነገር ምርመራ 
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በሚያደርግበት ወቅት በጽ/ቤቱ በማመልከቻ 
ቁጥር ET/UM/2012/1155 ተመዝግቦ 
ከሚገኘው ጋር ተመሳሳይ በመሆኑ የአዲስነትን 
መስፈርት አያሟላም በማለት ማመልከቻውን 
ውድቅ አድርጎታል።ይሁን እንጂ የፈጠራው 
ባለቤት የሆነው ድርጅት የአሁን ተጠሪ የስራ 
ክፍሉ ውሳኔ ላይ ይግባኝ በማለት አቤቱታውን 
ለአእምሯዊ ንብረት ትሪቡናል አቅርቧል።
ትሪቡናሉም የተጠሪን አቤቱታ በመመርመር 
በፈጠራው የመብት ወሰኖች ላይ አዲስነትን 
ያሟላል ብሎ ያመነበትን  ነጥብ በመጥቀስ 
የተጠሪ ስራ በከፊል እንዲመዘገብ ወይም ጥበቃ 
እንዲደረግለት  ውሳኔ መስጠቱን ከመዝገቡ 
መረዳት ተችሏል።
አመልካችም አስቀድሞ በማመልከቻ ቁጥር 
ET/UM/2012/1155 የተመዘገበው ፈጠራ 
የእኔ በመሆኑ ተጠሪ በማመልከቻ ቁጥር ET/
UM/2017/2543 ምዝገባ የጠየቀበትን ስራ፤የስራ 
ክፍሉ ውድቅ በማድረጉ ተጠሪ ለትሪቡናሉ 
ይግባኝ ያቀረበ መሆኑን ጠቅሶ ትሪቡናሉ 
አመልካችን የክርክሩ ተካፋይ ማድረግ ሲገባው 
ተካፋይ ሳያደርግ የአሁን ተጠሪን አቤቱታ ብቻ 
መርምሮ የሰጠው ውሳኔ አግባብ አይደለም ሲል 
ተከራክሯል።
በመሆኑም አመልካች በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁጥር 
358 መሰረት መቃወሚያ የማቅረብ መብት 
እንዳለው በቃል ክርክር ወቅት እንዲሁም 
በጽሁፍ አቤቱታው ላይ ገልጿል።
የአእምሯዊ ንብረት ትሪቡናሉ የአመልካችን 
አቤቱታ መርምሮ የውሳኔ ሃሳብ የሚያቀርበው 
“የአእምሯዊ ንብረት ትሪቡናል”ን ለማቋቋም 
በወጣው መመሪያ መሰረት ነው፡፡ስለሆነም 
በዚሁ የትሪቡናል መመሪያ አንቀጽ 10(1) ላይ 
ስለ ትሪቡናሉ አሰራር “ትሪቡናሉ የሚመሩለትን 
ማመልከቻዎች የሚመረምረው በአእምሯዊ 
ንብረት ህጎች፣ በፍትሐብሔር ስነ ስርዓት ህግ 
እና ሌሎች አግባብነት ባላቸው የአገሪቱ ህጎችና  
በዚህ መመሪያ መሰረት ይሆናል” ይላል።
አመልካች ትሪቡናሉ ምርመራ ለማድረግ 
ከሚጠቀምባቸው ህጎች መካከል አንዱ የሆነውን 
የፍትሐብሔር ስነ ስርዓት ህግ መሰረት በማድረግ 

ያቀረበውን አቤቱታ መመርመር 
ያስፈልጋል፤በርግጥም አመልካች በፍ/ብ/ሥ/
ሥ/ሕ/ቁጥር 358 መሰረት ያቀረበው መቃወሚያ 
የዚህኑ አንቀፅ ድንጋጌ ቅድመ ሁኔታ መሟላት 
እና አለመሟላቱን ትሪቡናሉ ከዚህ በታች 
እንደቀረበው መርምሮታል። 
የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 358 ድንጋጌ መቃወሚያን 
ለማቅረብ ስለሚችሉ ወገኖች ሲገልጽ፦
“በክርክሩ ውስጥ ተካፋይ መሆን የሚገባው 
ወይም በክርክሩ ውስጥ ለምግባት የሚችልና 
እንዲሁም ተካፋይ ባልሆነበት ክርክር የተሰጠው 
ፍርድ መብቱን የሚነካበት ማናቸውም ሰው 
ራሱ ወይም ጠበቃው ወይም ነገረ ፈጁ ተካፋይ 
ባልሆነበት ክርክር የተሰጠው ፍርድ ከመፈጸሙ 
በፊት መቃወሚያውን ለማቅረብ ይችላል” ይላል።
ከላይ ከቀረበው የህግ ድንጋጌ እንደምንረዳው 
አመልካች መቃወሚያውን ማቅረብ የሚችለው 
ተካፋይ ባልሆነበት ክርክር የተሰጠው ፍርድ 
መብቱን የሚነካበት ሆኖ ሲገኝ እና የተሰጠው 
ፍርድ ከመፈጸሙ በፊት እንደሆነ ይደነግጋል።
ከዚህ ድንጋጌ በመነሳት አመልካች ተቃውሞ 
ያቀረበው ተካፋይ ባልሆነበት ክርክር  የተሰጠው 
ፍርድ ከመፈጸሙ በፊት መሆኑንና አለመሆኑን 
ለማጣራት ትሪቡናሉ መዝገቡን መርምሯል።
አመልካች ተካፋይ ባልሆንኩበት ፍርድ 
ተሰጥቷል ብሎ የሚከራከርበት ክርክር ውሳኔ 
የተሰጠው  ሐምሌ 03 ቀን 2011 ዓ.ም ሲሆን 
ፍርዱ የተፈጸመው ማለትም በተሰጠው ውሳኔ 
መሰረት ማመልከቻው ጥበቃ የተደረገለት 
መስከረም 14 ቀን 2012 ዓ.ም ነው። በአንጻሩ 
ደግሞ አመልካች በክርክሩ ተካፋይ ልሆን ይገባ 
ነበር በማለት  ተቃውሞ ያቀረበው ከአስር ወር 
በኋላ ሐምሌ 21 ቀን 2012 ዓ.ም ነው።
ስለሆነም አመልካች በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 358 
መሰረት መቃወሚያውን አቅርቦ ለመከራከር 
ይፈቀድለት ቢባል እንኳን በዚሁ አንቀፅ ድንጋጌ 
መሰረት ተከራካሪ ባልሆነበት የተሰጠው ውሳኔ 
ከመፈጸሙ በፊት የሚለውን ቅድመ ሁኔታ 
ስለማያሟላ አመልካች በዚህ ረገድ ያቀረበውን 
መከራከሪያ በአብላጫ ድምፅ የትሪቡናሉ አባላት 
ተቀባይነት ሊኖረው አይገባም ሲሉ መግባባት 
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ላይ ደርሰዋል ።ስለሆነም አመልካች ተሳታፊ 
ሳልሆን በትሪቡናሉ ተሰጠ የሚለውን ውሳኔ 
በድጋሚ ወደ ፍሬ ጉዳዩ በመግባት እንዲያይ ሲል 
ያቀረበው መከራከሪያ የተጠቀሰው የስነስርዓት 
ህጉ ድንጋጌ ካስቀመጣቸው ቅድመ ሁኔታዎች 
ጋር ተሟልቶ ባለመቅረቡ ምክንያት ወደፍሬ 
ጉዳዩ በመግባት  ትሪቡናሉ  አስቀድሞ የሰጠውን 
ውሳኔ በድጋሚ ሊያይ አይገባም በሚለው ሃሳብ 
ተስማምቷል፡፡ 

በአብላጫ ድምፅ የቀረበ የውሳኔ ሃሳብ
አመልካች የክርክሩ ተሳታፊ ባልሆነበት ሁኔታ 
ትሪቡናሉ ቀደም ሲል የአሁን ተጠሪን የይግባኝ 
አቤቱታ ተቀብሎ ውሳኔ መስጠቱ አግባብ 
አይደለም ሲል አመልካች ያቀረበውን መቃወሚያ 
መሰረት በማድረግ የተጠሪን የይግባኝ አቤቱታ 
ውሳኔ በድጋሚ የሚያይበት የህግ አግባብ 
ባለመኖሩ አመልካች ያቀረበውን አቤቱታ ወደ 
ፍሬ ነገሩ ተገብቶ ሊታይ አይገባም ሲል ትሪቡናሉ 
በአብላጫ ድምፅ የውሳኔ ሃሳብ ያቀርባል።
የልዩነት ሃሳብ
አመልካች በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁጥር 358 መሰረት 
ያቀረበው መከራከሪያ በክርክሩ ውስጥ ተካፋይ 
መሆን የሚገባው ወይም በክርክሩ ውስጥ 
ለመግባት የሚችል እንዲሁም ተካፋይ ባልሆነበት 
ክርክር የተሰጠው ፍርድ መብቱን የሚነካበት 
ማናቸውም ሰው ራሱ ወይም ጠበቃው ወይም 
ነገረ ፈጁ ተካፋይ ባልሆነበት ክርክር የተሰጠው 
ፍርድ ከመፈጸሙ በፊት መቃወሚያውን 
ለማቅረብ ይችላል፤ የሚለውን ድንጋጌ መነሻ 
በማድረግ የአመልካችን መቃወሚያ ለመመርመር 
የድንጋጌው ሁለት ቅድመ ሁኔታዎች 
መሟላታቸውን መፈተሽ ይገባል፡፡ 
አንደኛው ቅድመ ሁኔታ አመልካች የክርክሩ 
ተሳታፊ ባልሆነት የተሰጠው ውሳኔ መብቱን 
ይነካል ወይስ አይነካም? የሚለው ሲሆን 
ሁለተኛው ቅድመ ሁኔታ ደግሞ የተሰጠው 
ፍርድ ከመፈጸሙ በፊት መቃወሚያው መቅረብ 
አለበት የሚለው ነው፡፡

በመጀመሪያው ቅድመ ሁኔታ መነሻነት 
የአመልካችን ተቃውሞ የማቅረብ አግባብነት 
እንመልከት፡፡ቀደም ሲል እንደተገለፀው እና 
በማመልከቻ ቁጥር ET/UM/2017/2543 
በአሁን ተጠሪ ስም ከተከፈተው መዝገብ 
መረዳት እንደተቻለው ተጠሪ በዚሁ ማመልከቻ 
ቁጥር ለፓተንት ጥበቃና ቴክኖሎጂ ሽግግር 
ዳይሬክቶሬት የምዝገባ ጥያቄ ባቀረበበት ወቅት 
የስራ ክፍሉ ለምርመራ ስራ ይረዳው ዘንድ 
መረጃ ለመሰብሰብ ዓላማ በዚሁ ማመልከቻ 
ቁጥር ምዝገባ የተጠየቀበት ስራ እንዳይመዘገብ  
መቃወሚያ ማቅረብ የሚፈልጉ ሰዎች በአእምሯዊ 
ንብረት ጋዜጣ ላይ ተቃውሟቸውን እንዲያቀርቡ 
እድል በተሰጠበት ወቅት የአሁን አመልካች 
ተቃውሞውን አስገብቷል፡፡ከዚህ ባሻገር የስራ 
ክፍሉ የአሁን ተጠሪን የምዝገባ ጥያቄ ውድቅ 
ያደረገው ቀደም ሲል በማመልከቻ ቁጥር ET/
UM/2012/1155 በአሁን አመልካች ስም በጽ/
ቤቱ የተመዘገበን ስራ መነሻ አድርጎ ነው፡፡
በዚህ ሂደት የስራ ክፍሉ የምዝገባ ጥያቄውን 
ውድቅ ያደረገበት ተጠሪ ይግባኙን ለትሪቡናሉ 
ባቀረበበት ወቅት ውሳኔ የተሰጠው አመልካች 
በክርክሩ ባልተሳተፈበት ነው፡፡ከላይ በተጠቀሱት 
መረጃዎች መነሻነት ማለትም ተጠሪ ከመነሻው 
በማመልከቻ ቁጥር ET/UM/2017/2543 ምዝገባ 
በጠየቀበት ጊዜ  የአሁን አመልካች ተቃውሞ 
ማስገባቱን እና የስራ ክፍሉ የተጠሪን የምዝገባ 
ጥያቄ ውድቅ ለማድረግ በማመልከቻ ቁጥር ET/
UM/2012/1155 ቀደም ሲል በአመልካች ስም 
የተመዘገበን ስራ መነሻ ማድረጉን ስንመለከት 
የአሁን አመልካች የክርከር ተሳታፊ ሳይደረግ 
ውሳኔ መሰጠቱ፤ የተሰጠው ውሳኔም መብቱን 
የሚነካ መሆኑን መረዳት ይቻላል፡፡በመሆኑም 
አመልካች በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁጥር 358 መሰረት 
የአሁን ተጠሪ ለትሪቡናሉ አቅርቦት በነበረው 
የይግባኝ አቡቱታ ምርመራ ወቅት ተቃውሞ 
የማቅረብ እና በክርክሩ ተሳታፊ የመሆን መብቴ 
ታልፏል ሲል ያቀረበው መከራከሪያ አግባብ ነው::
በሌላ በኩል ሁለተኛውን ቅድመ ሁኔታ 
በተመለከተ ማለትም በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁጥር 
358 ላይ
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“…የተሰጠው ፍርድ ከመፈጸሙ በፊት 
መቃወሚያውን ማቅረብ አለበት” የሚለውን 
ድንጋጌ መመልከት ይገባል፡፡
ምንም እንኳን የትሪቡናሉ መመሪያ አንቀጽ 10(1) 
ላይ ስለ ትሪቡናሉ አሰራር ሲገልጽ “ትሪቡናሉ 
የሚመሩለትን ማመልከቻዎች የሚመረምረው 
በአእምሯዊ ንብረት ህጎች፣ በፍትሐብሔር ስነ 
ስርዓት ህግ እና ሌሎች አግባብነት ባላቸው 
የአገሪቱ ህጎችና  በዚህ መመሪያ መሰረት 
ይሆናል” ብሎ የፍትሐ ብሄር ስነስርዓት ህጉንም 
በማካተት ቢደነግግም እንደሚታወቀው የፍትሐ 
ብሄር ስነስርዓት ህጉ የመደበኛ ፍርድ ቤቶችን 
አደረጃጀት እና አሰራርን ታሳቢ ተደርጎ የተዘጋጀ 
ህግ ነው፡፡ ለማሳያ ያህል አንድ ጉዳይ ላይ መደበኛ 
ፍርድ ቤት የወሰነውን ውሳኔ ለማስፈጸም በፍ/
ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 378 መሰረት  የአፈጻጸም ክስ 
ፋይል ከፍቶ በድጋሜ የአፈጻጸም ውሳኔ ማግኘት 
ወይም ማስወሰን እንደሚጠበቅበት ይታወቃል፡
፡በአንጻሩ በጽ/ቤቱ አሰራር ደግሞ ትሪቡናሉ 
የሚሰጠውን ውሳኔ ለማስፈጸም በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/
ቁጥር 378 መሰረት  የአፈጻጸም ክስ ፋይል  
በድጋሚ መክፈት ሳይጠበቅበት በቀጥታ የስራ 
ክፍሎች የትሪቡናሉን ውሳኔ እንደሚፈጽሙ 
የታወቀ ነው፡፡ስለሆነም ትሪቡናሉ ከዚህ በላይ 
የተዘረዘረውን የመደበኛ ፍርድ ቤቶች አሰራር 
እና የጽ/ቤቱን የአሰራር ልዩነትና ነባራዊ ሁኔታ 
ከግምት ባለመክተት በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁጥር 358 
የተቀመጠውን ሁለተኛ ቅድመ ሁኔታ ማለትም  
የተሰጠው ፍርድ ከመፈጸሙ በፊት መቃወሚያውን 
ማቅረብ አለበት የሚለውን ቅድመ ሁኔታ አመልካች 
አላሟላም በሚል ብቻ የአመልካችን ተቃውሞ 
የማቅረብ መብት መገደብ ተገቢ አይደለም፤ 
ከላይ እንደተገጸው በፅ/ቤቱ አሰራር ትሪቡናሉ 
የሚሰጠውን ውሳኔ ለማስፈጸም በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 
378 መሰረት አፈጻጸም ሳያስፈልግ ውሳኔው እጁ 
እንደገባ ከፈለገ ወዲያውኑ በቀጥታ በስራ ክፍሎች 
የሚፈጸም በመሆኑ  ተጠሪ ይግባኝ ባቀረበበት 
አቤቱታ ላይ ውሳኔ ያገኘበት ፍርድ  መፈጸም 
አለመፈጸሙን አመልካች የሚያውቅበት እድል 
እጅግ ዝቅተኛ ነው፡፡ ሆኖ ሳለ ፍርድ ከመፈጸሙ 
በፊት መቃወሚያውን አላቀረበም በሚል ምክንያት

የመደበኛ ፍርድ ቤቶች አሰራር እና የጽ/ቤቱን አሰራር 
ልዩነት ባላገናዘበ መልኩ የአመልካች አቤቱታ 
ተቀባይነት ሊኖረው አይገባም ሲል ትሪቡናሉ 
በአብላጫ ድምጽ የወሰነውን ውሳኔ በመቃወም 
የልዩነት የውሳኔ ሃሳባችንን እናቀርባለን፡፡
ከላይ በተዘረዘረው አግባብ የአመልካች በፍ/ብ/ሥ/
ሥ/ሕ/ቁ 358 መሰረት ያቀረበው አቤቱታ ሊታለፍ 
የሚያስችል አሳማኝ ሁኔታ ባለመኖሩ አመልካች 
በአቤቱታው መሰረት ተሳታፊ ባልሆነበት የተሰጠው 
ውሳኔ በድጋሚ ሊታይ ይገባል ስንል የልዩነት 
ሃሳባችንን እናቀርባለን፡፡ 
በሌላ በኩል ከዚህ ክርክር ጋር በተያያዘ የአሁን 
ተጠሪ ክርክር በተነሳበት መዝገብ ማለትም 
ማመለከቻ ቁጥር ET/UM/2543 ላይ ያቀረበውን 
ይግባኝ በተመለከተ በዚሁ ትሪቡናል ውሳኔ 
የተሰጠበት ሲሆን በወቅቱ ጉዳዩን በመመርመር 
እና የውሳኔ ሃሳብ በማቅረብ የተሳተፉ ውስን 
አባላት በአሁኑ ወቅት በትሪቡናሉ ውስጥ  የሚገኙ 
በመሆኑ ለነፃ የዳኝነት አሰራር እና ለውሳኔ አሰጣጥ 
ፍትሃዊነት ሲባል  ወደ ፍሬ ነገር ተገብቶ ምርመራ 
የሚከናወን ከሆነ የሚደረገውን ምርመራም ሆነ 
የሚሰጠውን ውሳኔ ከተፅዕኖ ነፃ ለማድረግ ከዚህ 
ቀደም በቀረበው አቤቱታ ምርመራና ውሳኔ 
በመስጠት ላይ የተሳተፉ የትሪቡናሉ አባላት በዚህ 
መዝገብ የፍሬ ነገር ክርክር፣ምርመራና ውሳኔ 
መስጠት ላይ እንዳይሳተፉ ቢደረግ የተሻለ መሆኑን 
ሃሳብ እናቀርባለን፡፡
ውሳኔ
ተቋሙ ትሪቡናሉ ካቀረበው የውሳኔ ሀሳብ፣ ከሕግና 
መመሪያ ጋር በማገናዘብ የሚከተለውን ውሳኔ 
ሰጥቷል፡፡ በመሆኑም በልዩነት ሃሳብ የተሠጠው 
ውሳኔ የአቤት ባዩን የመደመጥና ፍትህ የማግኘት 
መብት መሠረት ያደረገ በመሆኑ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/
ሕ/ቁ 358 መሠረት ጉዳዩ እንደገና ሊታይ ይገባል 
ሲል ወስኗል፡፡
የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር ስምና የማይነበብ 
ፊርማ                     

ኤርምያስ የማነብርሃን ኃይለማርያም (ፒ.ኤች.ዲ.)                
የማይነበብ ፊርማ  ____________
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የመዝገብ ቁጥር ኢ.አ.ን.ትሪቡ.00186/2011
ቀን፡- 29/5/2012 ዓ.ም

አመልካቾች በተጠሪ ላይ የግልጋሎት ሞዴል 
የፈራሽነት ጥያቄ አስመልክቶ ከአእምሯዊ 
ንብረት ትሪቡናል የተሰጠ የብይንና የውሳኔ 
ሃሣብ፣
የማይነበብ የአዕምሯዊ ንብረት ትሪቡናል አባላት 
ስም ዝርዝር 
1. ……………………..
2. ……………………..
3. ……………………..
4. ……………………..
5. ……………………..

አመልካቾች፤ እነ 1/ ክራፍትስ ኮንስትራክሽን ኃ/
የተ/የግ/ማህበር 
                /ዋና ሥራ አስኪያጅ አቶ 
የማነ ተስፋይ/(አቶ ይስሀቅ ተስፋይ፣ አቶ  ሺሻይ 
ግርማይ)
               2/ ሳግዝ ኃ/የተ/የግ/ማህበር   
ወኪል/ጠበቃ ዮሴፍ ኪሮስ 
               3/ የትግራይ ክልል ውሃ ሀብት 
ቢሮ      አልቀረበም 
     ተጠሪ፤ አቶ ዳዊት ሃይለ ወኪል /ጠበቃ 
ታምሬ ኃይሌ

አጠቃላይ አቤቱታው በአጭሩ፡-
ለዚህ ውሳኔ ምክንያት የሆነው አመልካቾች 
በተጠሪ ስም በግልጋሎት ሞዴል ሰርቲፊኬት 
ቁጥር 799 (ማመልከቻ ቁጥር ET/UM/16/2205) 
በተመዘገበ አነስተኛ ፈጠራ ላይ የፈራሽነት 
አቤቱታ ማቅረባቸው ነው፡፡ 1ኛ አመልካቾች በቀን 
30/7/2011ዓ.ም በተጻፈ ማመልከቻ የፈራሽነት 
አቤቱታቸውን ያቀረቡ ሲሆን 2ኛ እና 3ኛ 
አመልካቾች በየግላቸው በቅደም ተከተል በቀን 
8/8/2011 እና በቀን 24/11/2011 ዓ.ም ዓ.ም 
በተጻፈ ማመልከቻ የፈራሽነት አቤቱታቸውን 
አቅርበዋል፡፡
አመልካቾች በሶስት የተለያየ መዝገብ የፈራሽነት 
አቤቱታ ያቅርቡ እንጂ(ቀደም ሲል ሶስቱም 
አመልካቾች ላቀረቡት አቤቱታ በአቀራረባቸው

ቅደም ተከተል መሰረት
00148/2011፣00150/2011 እና 00173/2011 
የሚሉ መዝገቦች ተከፍተውላቸው ነበር)
በየራሳቸው የክስ ምክንያታቸውም ሆነ 
መከራከሪያ ነጥባቸው ተመሳሳይና አንድ 
በመሆኑ መዝገቦቹ ተጣምረው በአንድ መዝገብ 
(አ.ን.ትሪቡ.00186/2011) ቢታዩ የትሪቡናሉንና 
የግራ ቀኙን ጊዜ የሚቆጥብ በመሆኑ መዝገቦቹ 
ተጣምረው እንዲታዩ ተደርጓል፡፡ 
                                      
ብ ይ ን
ለብይኑ ምክንያት የሆነው አመልካቾች በተጠሪ 
ስም በግልጋሎት ሞዴል ሰርቲፊኬት ቁጥር 
799 በተመዘገበ አነስተኛ ፈጠራ ላይ በቀረበው 
የፈራሽነት አቤቱታ ላይ የመጀመሪያ ደረጃ 
መቃወሚያ በማቅረቡ ሲሆን የመጀመሪያ ደረጃ 
መቃወሚያው ይዘትም ጽ/ቤቱ የአእምሯዊ 
ንብረቶች ከመመዝገብና ከማስተዳደር በቀር 
የመዘገባቸውን የፈጠራ ሥራዎችን ፈራሽ 
የማድረግ ስልጣን የለውም፤በፓተንት አዋጁ 
አንቀፅ 36(1) እና አንቀፅ 2(1) መሰረት የተመዘገቡ 
የፈጠራ ስራዎች ፈራሽ የማድረግ ስልጣን 
የተሰጠው ለፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት ነው፤ጽ/
ቤቱ የፈራሽነት አቤቱታን የመመልከት ስልጣን 
ካለውም ፈጠራው እንዲመዘገብ ውሳኔ ለሰጠው 
የፓተንት ባለሙያዎችን ለያዘው ለፓተንት 
ክፍሉ እንጂ በፓተንት ክፍሉ በተሰጡና በክርክሩ 
ተሳታፊ የሆኑ ሰዎች በፓተንት ክፍሉ ውሳኔ 
ላይ ቅሬታ ለሚቀርብበት ለይግባኝ ሰሚ ጉባኤ 
አይደለም፤ አመልካቾች በግልጋሎት ሞዴል 
ስርቲፊኬት በተመዘገበው አነስተኛ ፈጠራ ላይ 
የፈራሽነት አቤቱታ ለማቅረብ መብት ወይም 
ጥቅም የላቸውም የሚሉ ናቸው፡፡
አመልካቾች በመጀመሪያ ደረጃ መቃወሚያው 
ላይ ምላሻቸውን በፁሁፍ እንዲያቀርቡ 
በትሪቡናሉ ጥሪ ተደርጎላቸው በጥሪው መሰረት 
አመልካቾች በመጀመሪያ ደረጃ መቃወሚያው ላይ 
ምላሻቸውን ያቀረቡ ሲሆን የምላሻቸው ይዘትም 
ጽ/ቤቱ የፈራሽነት አቤቱታውን የመመልከትና 
ውሳኔ የመስጠት ስልጣን አለው፤የፈራሽነት 
አቤቱታውን መመልከት ያለበት የምዝገባ ውሳኔ 
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ሰጠው የፓተንት ክፍል ሳይሆን ይግባኝ ሰሚው 
ነው፤ተጠሪ አመልካቾች ላይ የወንጀል ክስ 
ያቀረበ በመሆኑ ምዝገባው ፈራሽ እንዲደረግ 
የፈራሽነት አቤቱታ የማቅረብ መብት/ጥቅም/ 
አለን፤በተጨማሪም  አመልካቾች የማዕድን ሥራ 
ፈቃድ ያለንና ምዝገባው የንግድ ሥራችንን 
የሚጎዳ በመሆኑ ምዝገባውን የመቃወምና 
ፈራሽ የማድረግ መብት/ጥቅም/ አለን በሚል 
ተከራክረዋል፡፡ 
 አመልካቾች እና ተጠሪ በቀረበው የመጀመሪያ 
ደረጃ መቃወሚያ ላይ በችሎት ቀርበው የቃል 
ክርክር አድርገዋል፡፡በቃል ክርክሩም ተጠሪ 
በጽ/ቤቱ በተመዘገቡ የግልግሎት ሞዴል ላይ 
የሚቀርቡ የፈራሽነት አቤቱታዎች በአዋጅ ቁጥር 
123/87 አንቀፅ 36(1) እና አንቀፅ 2(1) መሰረት 
ለፌዴረል ከፍተኛ ፍ/ቤት ስለመሆኑ በግልፅ 
የተደነገገና የህግ ትርጉም የማያስፈልገው ግልፅ 
ድንጋጌ በመሆኑ በአመልካቾች በኩል የፌዴራል 
ሰበር ሰሚ ችሎት የሰጠውን ውሳኔ በመጥቅሰ 
የቀረበው ክርክር ተገቢነት የለውም ብለው 
ተከራክረዋ፤ፓተንት የመመርመር ስልጣን 
በሚኒስቴሮች ደንብ ቁጥር 12/89 አንቀፅ 2(2) 
እና አንቀፅ 28(4) መሰረት በጽ/ቤቱ ፓተንት 
ለመመርመር በተሰየሙ ልምድ ባላቸው የህግ 
ባለሙያዎችና መሀንዲሶች በመሆኑና ይህ ይግባኝ 
ሰሚ የፓተንት መርማሪ ባለመሆኑ፤እንዲሁም 
የፈራሽነት አቤቱታው ፈጠራው ሲመዘገብ አዲስ 
አልነበረም፤አዲስ አለመሆኑን የሚያሳይ ማስረጃ 
አለን በሚል በመሆኑ ክሱ ሊቀረብ የሚገባው 
ጉዳዩን በመጀመሪያ ተመልክቶ ውሳኔ የሰጠው 
ክፍል እንጂ ቀደም ሲል በፓተንት ክፍሉ ግራ 
ቀኛችን ተከራካሪ ባልሆንበት ክርክሩ ለይግባኝ 
ሰሚ ሊቀርብ አይገባም፤በፓተንት አዋጁ አንቀፅ 
36(1) መሰረት የፈራሽነት አቤቱታ የማቅረብ 
መብት ያላቸው ምዝገባውን ለመቃወም የሚያበቃ 
በህግ የተረጋገጠ መብት ወይም ጥቅም የላቸውም 
በመሆኑም በተጠሪ ላይ ክስ የማቅረብ መብት 
የላቸውም ብለው ተከራክረዋል፡፡ 
በተጨማሪም ተጠሪ ከአመልካቾች አንዱ የሳግዝ 
ኃ/የተ/የግ/ማ ወክለው የመጡት አቶ ሀጎስ ገ/
ህይወት ተገቢው ውክልና ሳይኖራቸው አቤቱታ 

ማቅረባቸው ተገቢ አይደለም ስለዚህም አቤቱታቸ 
ውድቅ ሊደረግ ይገባል በማለት አቅርበዋል፡
፡ በአመልካቾችና በተጠሪ በቀረበው ቃል 
መከራከሪያ ላይ ተጨማሪ መከራከሪያ ያቀረቡ 
ሲሆን በቃል ክርክራቸው ወቅትም ቀደም ሲል 
በፁሁፍ ያቀረቡትን መከራከሪያ በማጠናከር 
ተከራክረዋል፡፡
ትሪቡናሉ ግራ ቀኙ በመጀመሪያ ደረጃ መቃወሚያ 
ላይ ያቀረቡትን የፁሁፍና የቃል ክርክርን 
መርምሮ ጽ/ቤቱ የተመዘገቡ የግልጋሎት ሞዴል 
ሰርተፊኬቶችን ፈራሽ የማድረግ ስልጠን አለው 
ወይስ የለውም? አለው የሚባል ከሆነስ ክርክሩን 
መመልከትና መወሰን የሚገባው ትሪቡናሉ ወይስ 
የፓተንት ክፍል ነው? አመልካቾች የፈራሽነት 
አቤቱታ የማቅረብ መብት /ጥቅም/ አላቸው 
ወይስ የላቸውም? የሚሉትን ጭብጦች ለይቶ 
አግባብነት ካላቸው የህግ ድንጋዎች አንጸር 
መዝገቡን መርምሯል፡፡
ሳግዝ ኃ/የተ/የግ/ማህበርን ወክለው የመጡት 
አቶ ሀጎስ ገ/ህይወት አግባብነት በሌለው ውክልና 
ያቀረቡት አቤቱታ የህግ መሰረት የለውም በማለት 
በተጠሪ የቀረበው የመጀመሪያ ደረጃ መቃወሚያ 
ስንመረምር አቶ ሀጎስ ገብረ ሂወት በአመልካች 
ድርጅት የተወከሉ ስለመሆናቸው፣ የማህበሩ 
ምክትል ሊቀመንበር መሆናቸውን እንዲሁም 
በውክልና ጊዜያቸው የተለያዩ ተግባሮችን 
እንዲያከናውኑ በመተዳደሪያ ደንቡ መሰረት 
ሊቀመንበሩን በመተካት ማህበሩን ወክለው 
የማህበሩን ጥቅም ለማስከበር የሚከናወኑ 
ስራዎችን እንዲሰሩ፣ የማህበሩ ሊቀመንበር ወይም 
ምክትል ሊቀመንበር ማህበሩን ወክለው በራሳቸው 
ወይም በሚወክሉት የህግ ባለሙያ አማካኝነት፣ 
በዳኝነት ወይም የዳኝነት ስራ እንዲሰራ ስልጣን 
ለተሰጠው አካል ፊት አቤቱታ የማቅረብ፣ መልስ 
የመስጠት፣ የመከራከር ስልጣን በመተዳደሪያ 
ደንቡ ውክልና የተሰጣቸው መሆኑን የሚያሳይ 
የውክልና ማረጋገጫ እንደተሰጣቸው ትሪቡናሉ 
አረጋግጧል። በዚህ ረገድ ተጠሪ  ያቀረቡትን 
መቃወሚያ ትሪቡናሉ ውድቅ አድርጎታል፡፡ ጽ/
ቤቱ የተመዘገቡ የግልጋሎት ሞዴል ሰርፊኬተችን 
ፈራሽ የማድረግ ስልጠን አለው ወይስ የለውም? 
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የሚለውን ጭብጥ በተመለከተ ጽ/ቤቱ ለምዝገባ 
በሚቀርቡ የፈጠራ ሥራዎች ላይ የሥረ ነገር 
ምርመራ ሲያደርግ ተገቢውን መረጃና ማስረጃ 
ማግኘት ባለመቻሉ ሊመዘገቡ የማይችሉ 
ሥራዎችን ሊመዘገብ ይችላል፤ ሊመዘገቡ 
የማይገባቸው ሥራዎች ተመዝግበው ሲገኙ 
ያለአግባብ የተመዘገቡ ሥራዎች ሊሰረዙ 
የሚገባና የፈራሽነት አቤቱታው ለጽ/ቤቱ መቅረብ 
እንዳለበት የፌዴራል ሰበር ሰሚ ችሎት በተለያዩ 
መዝገቦች የህግ ትርጉም ሰጥቷል፡፡
በዚሁ አግባብ በተጠሪ የቀረበው የመጀመሪያ ደረጃ 
መቃወሚያን ስንመረምር ከዚህ በፊት በተመሳሳይ 
ለቀረቡት አቤቱታዎች ሰበር ሰሚ የሰጠውን 
አስገዳጅ ውሳኔ በምናይበት ጊዜ የፌደራሉ 
ጠቅላይ ፍ/ቤት የካቲት 27/2004 ዓ.ም በሰበር 
መዝገብ ቀጥር 71216 ውሳኔ በሰጠበት መዝገብ 
ላይ የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት 1ኛ 
ተጠሪ ሆኖ የቀረበ ሲሆን በዚህ መዝገብ ውስጥ 
ውሳኔ ተራ ቁጥር 3 እና 4 ላይ የኢንዱስትሪያዊ 
ንድፍ ሰርተፍኬት ይሰረዝልኝ ጥያቄ ለተጠሪ 
መስሪያ ቤት (ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽ/
ቤት መሆኑ ነው) አቤቱታ ቀርቦ ከተስተናገደ 
በኋላ በሚሰጠው ውሳኔ ላይ ቅር የተሰኘ ወገን 
ይግባኙን ለፌደራሉ ከፍተኛ ፍ/ቤት ማቅረብ 
ይችላል ይላል።
በመሆኑም ኢንድስትሪያዊ ንድፍ  እና  ዩቲሊቲ 
ሞዴል በአንድ አዋጅ (የፈጠራ፣ አነስተኛ ፈጠራና 
ኢንድስትሪያዊ ንድፍ አዋጅ ቁጥር 123/87) 
ጥላ ስር የተደነገጉ በመሆናቸው እና እንዲሁም 
ፈራሽነትን ጨምሮ ሌሎች ተግባራት የያዘው  
የምእራፍ ሁለት ድንጋጌ በአንቀፅ 51 መሰረት 
ኢንድስትሪያዊ ንድፍ ላይ ተግባራዊ እንደሚሆን 
ሲደነግግ በተመሳሳይ ሁኔታ  ምእራፍ ሁለት 
ድንጋጌ  በአንቀፅ 45 መሰረት ዩቲሊቲ ሞዴል 
ላይም ተግባራዊ እንደሚሆን በመደንገጉ “ያለ 
አግባብ ተሰጥቷል” በሚል ቀድሞ የተመዘገበ 
የዩቲሊቲ ሞዴል ሰርተፍኬት ይሰረዝልኝ 
የሚል ጥያቄን ጽ/ቤቱ ተቀብሎ በመመርመር 
ውሳኔ መስጠት እንደሚችል ከዚሀ የሰበር ውሳኔ 
መረዳት ይቻላል፡፡

ተጠሪ በአዋጅ ቁጥር 123/1987 ላይ የተጠቀሱ 
ግንጋጌዎችን መነሻ አድርጎ  እንደተከራከረው 
በሰበር መዝገብ ቁጥር 71216 ላይ የተጠቀሰው 
አስገዳጅ ውሳኔ ከመሰጠቱ በፊት የኢንዱስትሪያዊ 
ንድፍ ስረዛ ጥያቄ የሚታየው በመደበኛ ፍ/
ቤት መሆኑን ይህ ፍ/ቤትም የፌደራሉ ከፍተኛ 
ፍ/ቤት እንደሆነ በፈጠራ አነስተኛ ፈጠራና 
ኢንዱስትሪያዊ ንድፍ አዋጅ ቁጥር 123/1987 
አንቀጽ 36(1)፤2(1) እና አንቀጽ 51 ላይ የተገለፁ 
ድንጋጌዎችን ጣምራ ንባብ በማየት መረዳት 
ይቻላል።
ፈጠራ አነስተኛ ፈጠራና ኢንዱስትሪያዊ ንድፍን 
የተመለከቱ ጉዳዮችን ለማስፈፀም የፀደቀው 
አዋጅ ቁጥር 123 የወጣው በ1987 ዓ.ም  ነው፡
፡ይህም ማለት የፌደራል ፍርድ ቤቶች አዋጅ 
ቁጥር 25/1988 ከመታወጁ ከአንድ አመት 
በፊት ስለሆነ አሁን በተግባር ያለውን የፍርድ 
ቤቶች አደረጃጀት ታሳቢ ያደረገ ባለመሆኑ ይህ 
አዋጁ አሁን ካለው የፍርድ ቤቶች አደረጃጀት 
ጋር ተጣጥሞ እንዲጓዝ የሚያስችል ትርጉም 
በሰበር በመዝገብ ቁጥር 71216 የተሰጠው የሰበር 
የህግ ትርጉም ውሳኔ አስገዳጅ ነው፡፡ በመሆኑም 
በሰበር በመዝገብ ቁጥር 71216 የተሰጠውን 
የሰበር የህግ ትርጉም ግምት ውስጥ በማስገባት 
ተጠሪ ያቀረበውን መቃወሚያ ትሪቡናሉ 
አልተቀበለውም፡፡
የፈራሽነት አቤቱታው መታየት የሚገባው 
በምዝገባው ላይ ውሳኔ የሰጠው ፓተንት ክፍሉ 
ነው ወይስ ትሪቡናሉ ነው? የሚለውን ጭብጥ 
በተመለከተ በጽ/ቤቱ የሥራ ክፍሎች በሚሰጡ 
ውሳኔዎችን ትክክለኝነትና ፍትሃዊነት ላይ 
የሚነሱ ቅሬታዎችን ተመልክቶ የውሳኔ ሀሳብ 
ለጽ/ቤቱ የበላይ ኃላፊ የሚያቀርብ የአእምሯዊ 
ንብረት ትሪቡናል በመመሪያ ቁጥር1/2010 
ያቋቋመና በፓተንት የሥራ ክፍል በተሰጠ 
የምዝገባ ውሳኔ ላይ የሚቀርብ አቤቱታ 
ወይም ቅሬታ ለፓተንት ክፍሉ ይቀረብ ቢባል 
ቀደም ሲል ከተሰጠው ውሳኔ የተለየ ውሳኔ  
የማይጠበቅ በመሆኑ የምዝገባ ውሳኔ ያልሰጡና 
ገለልተኛ አካል መመልከቱ እንዲሁም ትሪቡናሉ 
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የፓተንት መርማሪ በአባልነት የያዘ በመሆኑ 
ትሪቡናሉ  ጉዳዩን መመልከቱ የሚነቀፍበት 
ህጋዊ ምክንያት የሌለ በመሆኑ በዚህ ረገድ 
በተጠሪ የቀረበው መቃወሚያ ተቀባይነት ያለው 
ሆኖ አልተገኘም፡፡
አመልካቾች የፈራሽነት አቤቱታ የማቅረብ 
መብት /ጥቅም/ አላቸው ወይስ የላቸውም?  
በማለት በተጠሪ የቀረበውን ሌላው የመቃወሚያ 
ስንመረምር መጀመሪያ አንድ ሰው የሌላን ግለሰብ 
ፈጠራን ፈራሽ ለማድረግ ምንና ምን ማሟላት 
አለበት የሚለውን ማየት ያስፈልጋል። የተጠሪ 
ፈጠራ ለውሀ ማጣሪያ የሚሆን የሲሊካ አሸዋ 
አዘገጃጀት ዘዴ እንደሆነ ይገልጻል። 
የአመልካች ድርጅት ደግሞ የሲልካ ሳንድ 
የማእድን ማምረት ፈቃድ አውጥቶ በስራ ላይ 
የሚገኝ ድርጅት ሲሆን ለውሃ ማጣሪያ  የሚሆን 
የተለያየ መጠን ያለው አሸዋ ለተለያዩ ድርጅቶችና 
ፕሮጀክቶች የሚያቀርብ እንደሆነ በአቤቱታው 
ገልጿል። ከዚህ መገንዘብ እንደሚቻለው 
የአመልካቾች ድርጅቶች የሚሰሩትና 
የሚያከናውኑት ተግባራት ከተጠሪ የፈጠራ 
ስራ ጋር የሚገናኝ በመሆኑ አመልካች በተጠሪ 
የፈጠራ ስራ ላይ ጥቅም (vested interest) 
እንዳለው ትሪቡናሉ ያምናል። ስለሆነም ተጠሪ 
አመልካቾች  በፈጠራው ስራ ላይ መብት ጥቅም 
የላቸውም  በማለት ያቀረቡትን መቃወሚያ 
ትሪቡናሉ አልተቀበለውም፡፡ 
ሲጠቃለል ተጠሪ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 244 መሰረት 
ያቀረበውን የመጀመሪያ ደረጃ መቃወሚያ ከላይ 
በዝርዝር በተቀመጠው ምክንያት ያልተቀበለው 
በመሆኑ መቃወሚው ታልፎ ግራ ቀኙ በፍሬ 
ጉዳዩ ላይ ያደረጉትን ክርክር አግባብነት 
ካላቸው የህግ ድንጋጌዎችና ተገቢነት ካላቸው 
ማስረጃዎች አንፃር ተመርምሮ በፍሬ ነገሩ ላይ 
ውሳኔ እንዲሰጥ ብለን ብይን ሰጥተናል፡፡
ው ሳ ኔ
በፍሬ ነገር ላይ የቀረበ አቤቱታ በአጭሩ
አመልካቾች በጽሁፍ እንዲሁም በግልጽ ችሎት 
ቀርበው በአቤቱታው ላይ መከራከሪያ ነጥቦችን 
አንስተዋል።

ተጠሪ የሲልካ አሸዋ የአዘገጃጀት ዘዴ በሚል 
ያስመዘገበው ፈጠራ ለረጅም አመታት በሌሎች 
ሰዎች በኢትዮጵያና በሌሎች የአለማችን 
ሃገራት ሲሰራበት የነበረ፣ በተለያዩ የአካዳሚክ 
ጥናቶች፣ ህትመቶች፣ ድህረገጾች እየተገለፀ 
የነበረ፣ በተለያዩ በዘርፉ ያሉ ሰዎች እውቀት 
አንፃር በትምርትና በልምድ የሚታወቅ፣ በተለይ 
በመብት ወሰኑ ያስቀመጣቸው ከ0.15 ማይክሮ 
ሜትር እስከ 3.0ሚሊ ሜትር የተቀመጡ  ሲልካ  
/አሸዋ/  መጠን ከነግራቪቲ በመጠናቸውና  
የሲልካ  ይዞታቸው  ያለምንም  የፈጠራ  ስራ  
በተፈጥሮ የሚኙ በመሆናቸው የተጠሪ ስራ 
አዲስነትና ፈጠራዊ ብቃት የሌለው መሆኑ፣
ተጠሪው ለውሀ ማጣሪያ ሚሆን የሲልካ አሸዋ 
ማእድን /silica sand/ የአዘገጃጀት ዘዴው በሚል 
የተሰጣቸው የግልጋሎት ሞዴል ከ20 አመታት 
በፊት ጀምሮ በኢትዮትያ እየተሰራበት የነበረና 
የተለመደ አዲስ ያልሆነ በተጠሪ ያልመነጨ 
አሰራር መሆኑ፣ ድሬ የአሸዋ ማዕድን ማምረቻ 
ድርጅት መጠኑ ከ0.15ማይክሮ ሜትር /mm/ 
እስከ 3ሚሊ ሜትር የሆነ አሸዋ የተጠሪን 
የአመራረት ዘዴ በመጠቀም ለ20 ዓመታት 
ለተለያዩ የውሃ ማጣርያ ማእከላትንና ለተለያዩ 
ፋብሪካዎች እያቀረበ የነበረ በመሆኑ እንዲሁም 
የሐ ስታንዳርድ የአሸዋ አቅራቢ ኃላ/የተ/የግ/
ማሕበር እና የትግራይ የውሃ ሃብት ቢሮ 
የተጠሪን የአመራረት ዘዴ በመጠቀም ለብዙ 
አመታት የተጠቀሙበት መሆኑ፣ ተጠሪ ፈጠራየ 
ነው በማለት ያስመዘገቡት የሲልካ ይዘት፣ 
ግራቪቲና የአሸዋው መጠን በተፈጥሮ የሚገኝ 
የሳቸው ምንም አዲስ እሴት ያልተጨመረበትና 
ከ10ዓመታት በፊት በአቶ በላይነህ ብርሃኑ 
ጥናታዊ ፅሑፍ ላይ የተገለጸና ለህዝብ ይፋ 
የተደረገ በመሆኑ፣ በተጠሪ የመብት ወሰን 
ማብራርያ የሲልካ  አሸዋ  የሚዘጋጀው  አሸዋ  
ከተፈጠሮአዊ ቦታው በመውሰድ፣ በወንፊት 
በመንፋት በየመጠኑ እንደሚለይ፣ በውሃ ታጥቦ 
ፀድቶ እንዲደርቅ በማድረግ በተለያየ መጠን 
በማሸግ በስራ አንደሚውል የገለፁበት ሂደት 
ቀድሞ በተገለፀው የመመረቅያ ጥናት 
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ከተጠሪ አገላለፅ በበለጠ ተብራርቶ ለህዝብ ክፍት 
ሆኖ  የነበረና የሚታወቅ አሰራር መሆኑ፣ አሸዋ 
ማዕድን /silica sand/ የሲልካ ይዘት፣ ግራቪቲና 
መጠን በፈጠራ ወጤት የሚበለፅግ ሳይሆን 
በተፈጥሮ በተለያየ መጠን የሚገኝ ምንም 
የፈጠራ ውጤት ሳይጨመርበት በውሃ በማጠብ 
ብቻ በተለያዩ ቦታዎች የሲልካ ይዘት 95.6%፣ 
97.8%ና 92.08%፣ ግራቪቲው 2.20፣ 2.21ና 
2.23 ያለው መሆኑ በመረጋገጡ እና ፈጠራው 
በሚበቃ መጠን ግልፅና ሙሉ በሆነ መልክ 
በዘረፉ የተሰማራን ሞያተኛ በቀላሉ እንዲረዳው 
እና እንዲተገብረው  በሚያስችል መልኩ እና 
በስእል ባለመገለጹ ፈጠራው አዲስነት እና 
ፈጠራዊ ብቃት የለውም በማለት አመልካች 
የተጠሪ ፈጠራ ፈራሽ ኣንዲደረግ አቤቱታቸውን 
አቅርበዋል።
ተጠሪም በአመልካች ለተነሱት የፈራሽነት ጥያቄ 
ላይ እንደሚከተለው መልስ ሰጥቷል።
አመልካች የተጠሪን ፈጠራ የአዲስነትና ፈጠራዊ 
ብቃትን የማያሟላ ነው በሚል ላቀረቡት 
መከራከሪያዎች መሰረት ያደረጉት በፓተንት 
አዋጁ አንቀፅ 3(1-5) የተቀመጡ የአዲስነትና 
የፈጠራዊ ብቃት፤ኢንዱስትሪያዊ ተግባራዊነት 
መመዘኛዎች ለግልጋሎት ሞዴል ምዝገባ 
ተፈጻሚነት የሌላቸው በመሆኑ፣
ሲልካ ሳንድ ለተለያዩ አገልግሎት የሚውል ሲሆን 
ለእያንዳንዱ አገልግሎት የሚውለው የሲልካ 
አሸዋ የየራሱ የአዘገጃጀት ዘዴና የአመራረት 
ሂደትና የጥራት ደረጃ አለው፡፡ 
በተጠሪ ስም በግልጋሎት ሞዴል የተመዘገበው 
የውሃ ማጣሪያ አሸዋ አዘገጃት ዘዴና የውሃ 
ማጣሪያ አሸዋ ድሬ የማዕድን ማምረቻ 
ድርጅት ከሚጠቀመው የውሃ መጣሪያ አሸዋ 
አዘገጃጀት ዘዴ የተለየ በመሆኑ፣ በተጠሪ ስም 
የተመዘገበውን ለውሃ ማጣሪያ የሚሆን የሲልካ 
አሸዋ አዘገጃጀት ዘዴን በመጠቀም አምርቶ 
ለገበያ ያቀረበው የውሃ ማጣሪያ አሸዋ የለም፡
፡ ስለሆነም በድሬ የማዕድን ማምረቻ ድርጅትም 
ሆነ በየሓ ስታንዳርድ ሳንድ ማምረቻ ድርጅት 
በተጠሪ የተመዘገበውን የውሃ ማጣሪያ የሚሆን 

ሲልካ አሸዋ አዘገጃጀት ዘዴን እስካልተጠቀሙ 
ድረስ ለውሃ ማጣሪያ የሚያገልገል አሸዋ ለገበያ 
ማቅረባቸው በተጠሪ ስም የተመዘገበውን አነስተኛ 
ፈጠራ ጥቅም ላይ ውሏል ሊባልና የፈጠራውን 
አዲስነት ሊያሳጣ የሚችል አይደለም፡፡
አቶ በላይነህ ብርሀኑ ሙከራውን ያደረጉት 
በኮንስትራክሽን ዘርፍ ለሚያስፈልጉ ግብዓቶች 
እንደነ ስሚንቶና ኮንክሪት መፈተሻ አገልግሎት 
ላይ ሊውል ለሚችል አሸዋ እንጂ ለውሃ ማጣሪያ 
አገልግሎት የሚውል አሸዋ (ሲልካ ሳንድ) 
ላይ አለመሆኑ፣ እንዲሁም ለውሃ ማጣሪያ 
አገልግሎት የሚውል አሸዋና ለግንባታ አገልግልት 
የሚውል አሸዋ ባህሪያቸውም ሆነ የአዘገጃጀት 
ሂደታቸው የሚለያይ መሆኑ እና በተጠሪ 
ለምዝገባ የቀረበው አነስተኛ ፈጠራ፤በግልጋሎት 
ሞዴል ማመልከቻ ሰነዱ ክፍሎች ማለትም 
ቀደምት ጥበብ፤በተብራራ መግለጫው፤በሥዕላዊ 
መግለጫው፤ በመብት ወሰኖቼ ላይ በፓተንት 
ህጉ በተቀመጠው መሰረት ፈጠራውን በዘርፉ ያለ 
ባለሙያ ሊረዳውና ሊተገብረው በሚችል ደረጃ 
የተብራራ በመሆኑ የአመልካች አቤቱታ ውድቅ 
እንዲደረግ በማለት ተጠሪ መልስ  ሰጥተዋል።
የጉዳዩ አመጣጥ ከላይ እንደተገለጸው ሲሆን 
ትርቡናሉ አመልካች እና ተጠሪ ከላይ በጽሑፍ 
እና በቃል ያቀረቧቸውን መከራከሪያ ነጥቦች 
መሰረት በማድረግ የግልጋሎት ሞዴል 
የፈራሽነት ጥያቄ አግባብ ነው ወይስ አይደለም? 
የሚለውን ጉዳዩን አግባብነት ካላቸው ህግጋት 
ጋር በማገናዘብ መዝገቡን መርምሯል።
 ተጠሪ ፈጠራውን በማመልከቻ ቁጥር 
ሰርቲፊኬት ቁጥር 799 እ.ኤ.አ አስመዝግበው 
የስራ ክፍሉም የስረ-ነገር ምርመራ በማድረግ 
አዲስነት እና ኢንዱስትሪያዊ ተግባራዊነት 
ያሟላል በማለት የተጠሪ የግልጋሎት ሞዴል 
ሰርተፊኬት ይሰጠኝ ጥያቄ ተቀባይነት በማግኘቱ 
ከኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ፅ/ቤት የባለቤትነት 
መብት እንደተሰጣቸው ይግባኝ ሰሚው ከመዝገቡ 
ማረጋገጥ ችሏል። 
አንድ ፈጠራ ሊመዘገብ ወይም የባለቤትነት 
መብት ሊሰጠው የሚችለው ምንና ምን ነገሮችን 
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አሟልቶ ሲገኝ እንደሆነ ከአዋጁ ድንጋጌ 
አንጻር ማየት ያስፈልጋል። አንድ የግልጋሎት 
ሞዴል ፈጠራ ሁለት ነገሮችን አሟልቶ ሲገኝ 
የባለቤትነት መብት ሊሰጠው ይችላል። እነዚህም 
1) አዲስነትና 2) ኢንዱስትሪያዊ ተግባራዊነት 
ናቸው።
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።
ይሁን እንጂ በአመልካች የቀረበው አቤቱታ ተጠሪ 
የሲልካ አሸዋ የአዘገጃጀት ዘዴ በሚል ያስመዘገበው 
ፈጠራ ለረጅም አመታት በኢትዮጵያና በሌሎች 
የአለማችን ሃገራት ሲሰራበት የነበረ፣ በተለያዩ 
የአካዳሚክ ጥናቶች፣ ህትመቶች፣ ድህረገጾች 
የተገለፀ በመሆኑና በመብት ወሰኑ ያስቀመጣቸው 
ከ0.15 ማይክሮ ሜትር እስከ 3.0ሚሊ ሜትር 
የተቀመጡ  ሲልካ  /አሸዋ/  መጠን ከነግራቪቲ 
በመጠናቸውና  የሲልካ  ይዞታቸው  ያለምንም  
የፈጠራ  ስራ  በተፈጥሮ የሚገኙ በመሆናቸው 
የተጠሪ ስራ አዲስነትና ፈጠራዊ ብቃት የለውም 
በማለት አቤቱታቸውን አቅርበዋል። ከዚህ 
በመነሳት የአመልካቾችን የፍሬ ነገር ክርክር 
በምናይበት ጊዜ የፓተንት አዋጁን መሰረታዊ 
ድንጋጌ ጋር የሚጣረስ መሆኑን ትሪቡናሉ 
ተገንዝቧል። የግልጋሎት ሞዴል ሰርትፊኬት 
ማለት ለአነስተኛ ፈጠራ የሚሰጥ በኢትዮጵያ 
ውስጥ ብቻ አዲስነትን ለሚያሟሉ እና 
ተግባራዊ ለሚሆኑ ለአነስተኛ ፈጠራ ስራዎች 
የሚሰጥ መብት ነው። አመልካች ባቀረቡት 
ክርክር የፈጠራ ስራው ፈጠራዊ ብቃት የለውም 
በማለት ያቀረቡት ለግልጋሎት ሞዴል ተፈጻሚ 
ባለመሆኑ በአመልካች የቀረበው አቤቱታን 
ትሪቡናሉ አልተቀበለውም። 
በአመልካቾች የቀረበው ሁለተኛው አቤቱታ 
ተጠሪው ለውሀ ማጣሪያ ሚሆን የሲልካ አሸዋ 

ማእድን /silica sand/ የአዘገጃጀት ዘዴ በሚል 
የተሰጣቸው የግልጋሎት ሞዴል ከ20 አመታት 
በፊት ጀምሮ በኢትዮትያ እየተሰራበት የነበረና 
የተለመደ አዲስ ያልሆነ በተጠሪ ያልመነጨ 
አሰራር እንደሆነ ገልጸዋል። ይሁን እንጂ 
በአመልካቾች የተጠቀሱት ድሬ የአሸዋ ማዕድን 
ማምረቻ ድርጅት፣ የሐ ስታንዳርድ የአሸዋ 
አቅራቢ ኃላ/የተ/የግ/ማሕበር እና የትግራይ 
የውሃ ሃብት ቢሮ የተባሉት ድርጅቶች የሲሊካ 
አሸዋን በሚያመርቱበት ጊዜ የተጠሪን ፈጠራ 
የአዘገጃጀት ዘዴ በተመሳሳይ መልኩ በመብት 
ወሰን 1 ላይ በተገለጸው የአዘገጃጀት ሂደት ከ a 
እስከ j ያሉትን ማለትም የሲሊካ አሸዋ ያለበትን 
አለት ሰብስቦ ከሌሎች አላስፈላጊ አካላቶች 
በመለየት ቀጥሎ ድንጋዩን በማድቀቅ እና 
መጠኑን በማሳነስ ከዚያም በወንፊት በመለየት 
እና ማጠብ እንዲሁም ቅርጽ እንዲኖረው በማሸት 
እና ባእድ ነገሮችን በማስለቀቅ መልሶ ማጠብና 
ማሸት ከዚያም በማድረቅ ተመሳሳይ ውጤት 
ያለው የሲሊካ አሸዋ ማምረት እንደሚቻል 
በበቂ ሁኔታ አሳማኝና ሳይንሳዊ በሆኑ መልኩ 
የሚያሳይ ማሰረጃ አልቀረበም።
በአመልካቾች የቀረበው ሌላው መከራከሪያ ነጥብ 
ተጠሪ ፈጠራውን ከማስመዝገቡ ከ10 ዓመታት 
በፊት ስለ ሲሊካ አሸዋ አዘገጃጀት ዘዴ በአቶ 
በላይነህ ብርሃኑ ጥናታዊ ፅሑፍ የተገለጸና 
ለህዝብ ይፋ የተደረገ እንዲሁም የሲልካ ይዘት፣ 
ግራቪቲና መጠን በተፈጥሮ የሚገኝ በመሆኑ 
ፈጠራውን አዲስ ሊያስብለው አይችልም በማለት 
አቅርበዋል። ነገር ግን በአቶ በላይነህ ብርሀኑ 
የቀረበው ጥናታዊ ጽሁፍ “Preparation of 
Ethiopian Standard Sand for the Purpose 
of Construction and Testing” የሚል ሲሆን 
የዚህ ጥናታዊ ጽሁፍ ዋና አላማው (objectives 
of the research)  “---In order to check 
a given mortar or concrete mix against 
standard values, it is necessary to  car-
ry  out  a  similar  test  with  standard  
sand.  This  would  enable  the engineer  
to  determine  the  quality  of  the  
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used  in any  mortar  or concrete mix 
for construction purposes. Due to lack of 
standard sand in Ethiopia, the country 
is forced to import standard sand from 
abroad. The main target of this research 
is, therefore, to produce standard sand  
locally  through  selective  sampling  and  
testing,  which  would  serve the  men-
tioned  purposes  so  that  it  could  be  
used  as  Ethiopian  standard sand that 
would replace imported standard sand” 
እንደሆነ ይገልጻል።
ከዚህ እንደምንረዳው ጥናታዊ ጽሁፉ 
ለኮንስትራክሽን እና ለቴስቲንግ የሚውል 
ስታንዳርድ አሻዋ ማዘጋጀት ላይ የተደረገ ጥናትና 
ምርምር መሆኑን መገንዘብ ይቻላል። 
ይህን መነሻ በማድረግ የፓትንት አዋጁ 
እንደሚገልጸው አንድ ፈጠራ በታተሙ 
ጽሁፎች ላይ የተገለጸ ወይም ለህዝብ የቀረበ 
ከሆነ እንደ አዲስ አይቆጠርም ይላል። ነገር 
ግን ይህ ጥናታዊ ጽሁፍ በበቂ ሁኔታ የፈጠራ 
ማመልከቻው በመብት ወሰኑ ላይ የተገለጸውን 
ሀሳብ በግልጽ አዲስነትን የሚያሳጣ ሆኖ 
አላገኘነውም ምክንያቱም የተጠሪ ፈጠራ ለውሀ 
ማጣሪያ የሚውል የሲሊካ አሻዋ አዘገጃጀት ዘዴ 
መሆኑን ከመብት ወሰኑ መረዳት ይቻላል። በአቶ 
በላይነህ ብርሀኑ የቀረበው ምርምር ግን ከላይ 
እንደተገለጸው ለኮንስትራክሽን እና ለቴስቲንግ 
የሚውል ስታንዳርድ አሻዋ ማዘጋጀት ላይ 
የተደረገ ምርምር ነው። 
በተጨማሪም አመልካቾች በጥናታዊ ጽሁፉ ላይ 
ሲሊካ አሸዋ ለውሀ ማጣሪያነት እንደሚውል፣ 
ስለ ይዘቱ፣ ስለ ግራቪቲው እና በምን ያህል 
ሙቀት መድረቅ እንዳለበት ይገልጻል በማለት 
ያቀረቡ ቢሆንም በጥናታዊ ጽሁፉ ላይ የተገለጸው 
አጭር መግለጫ (simply it is an abstract 
idea) እንጂ ሳይንሳዊና ቴክኒካዊ የሆነ ለውሀ 
ማጣሪያ የሚውል የሲሊካ አሸዋ እንዴት አድርጎ 
እንደሚዘጋጅ ከተጠሪ የፈጠራ መብት ወሰን 
ጋር የሚመሳሰልና ሁሉንም ሂደት በበቂ ሁኔታ 
የተብራራ (sufficiently disclosed)

ማስረጃ በጥናታዊ ጽሁፍ ውስጥ አልተካተተም። 
በመሆኑም በጥናታዊ ጽሁፉ ላይ የቀረቡት 
ማሰረጃዎች ወይም ሀሳቦች የፈጠራውን አዲስነት 
ሊያሳጡ አይችሉም።
በተጨማሪም አሸዋ ማዕድን /silica sand/ 
የሲልካ ይዘት፣ ግራቪቲና መጠን በፈጠራ ወጤት 
የሚበለፅግ ሳይሆን በተፈጥሮ በተለያየ መጠን 
የሚገኝ ምንም የፈጠራ ውጤት ሳይጨመርበት 
በውሃ በማጠብ ብቻ በተለያዩ ቦታዎች የሲልካ 
ይዘት 95.6%፣ 97.8%ና 92.08%፣ ግራቪቲው 
2.20፣ 2.21ና 2.23 ያለው በመሆኑ አዲስነቱን 
ያሳጣዋል በመለት አቅርበዋል። ነገር ግን በተጠሪ 
ስም የተመዘገበውን ፈጠራ መብት ወሰን 4 እና 5 
ስንመለከት  ተጠሪ መብት ያገኘው አሸዋ የሲልካ 
ይዘቱ ከ90% በላይ የስፔስፊክ ግራቪቲው ከ2.4 
በላይ እንደሆነ ይገልጻል። ከዚህ እንደምንረዳው 
በአመልካቾች የቀረበው የስፔሲፊክ ግራቪቲ 
መጠን የተጠሪን መብት አይነካም እንዲሁም 
በአመልካቾች የቀረበው የሲሊካ ይዘት 95.6%፣ 
97.8%ና 92.08% ሲሆን የተጠሪ ፈጠራ መብት 
ወሰን ግን ከ 90% በላይ ያለውን በሙሉ ስለሆነ 
የመብት ወሰኑን አዲስነት ሊያሳጣው አይችልም።
በሌላም በኩል አመልካቾች ፈጠራው በሚበቃ 
መጠን ግልፅ በሆነ መልኩ በዘረፉ የተሰማራን 
ሞያተኛ በቀላሉ እንዲረዳው እና እንዲተገብረው 
በሚያስችል መልኩ እና በስእል ባለመገለጹ 
ፈጠራው አዲስነት እና ፈጠራዊ ብቃት የለውም 
በማለት አቤቱታቸውን አቅርበዋል። ነገር ግን 
የፈጠራ ዶክመንቱ የፓተንት አዋጁ እና ደንቡ 
በሚያዘው መልኩ የተጻፈና የአዘገጃጀት ሂደቱን 
የሚያሳይ ሳይንሳዊ እና ቴክኒካዊ ሂደቶቹን 
በግልጽ የሚያብራራ አጭር መግለጫ፣ ስዕል 
(ፍሎው ቻርት እንደ ስዕል ይቆጠራሉ፣ 
የተብራራ የፈጠራ መግለጫ (detailed descrip-
tion of the invention) እና የመብት ወስኖቹን 
በሙያው ወይም በዘርፉ የሰለጠነ ሰውa per-
son skilled in the artአንብቦ ሊረዳውና 
ሊተገብረው በሚችል መልኩ የተብራራና የተጻፈ 
መሆኑን ትሪቡናሉ ያምናል። 
በመጨረሻም አመልካቾች በትዕዛዝ 
እንዲቀርቡላቸው የዘረዘሯቸው ማስረጃዎች 
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ከፊሎቹ በአመልካቾች የቀረቡ እና ትሪቡናሉ 
ማስረጃዎቹን የመረመረ ሲሆን ማስረጃዎቹ 
ከክርክሩ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት የሌላቸው፤ቀሪዎቹ 
በትዕዛዙ እንዲቀርቡ የተጠየቁት ማስረጃዎች 
ከየትኛው የተጠሪ የመብት ወሰን ጋር 
እንደሚዛመድ በግልፅ ያልተጠቀሱና አግባብነት 
የሌላቸው በመሆኑና የግልጋሎት ሞዴል ምዝገባ 
ዓላማንና የጽ/ቤቱን የምርመራ ልምድን ያላገናዘነበ 
በተጨማሪም አመልካቾች እንዲመጣላቸው 
የጠየቋቸው ማስረጃዎችን ትክክል ግልባጭ 
ለማምጣት የማይችሉበትን ምክንያት 
ካለመግለጻቸውም አልፎ የተጠየቁት ማስረጃዎች 
ለክርክሩ ምን ያህል ጠቃሚነት እንዳለው መግለጽ 
ሲኖርባቸው አመልካቾች ይህንን አላዳረጉም፡፡ 
ከዚህም ጋር ተያይዞ እንዲመጣላቸው የጠየቁት 
ማስረጃ በአዋጅ የተሰጣቸውን መረጃ የማግኘት 
መብታቸው ተጠቅመው ማቅረብ ሲችሉ 
ይህንንም ሳያደርጉ ቀርተዋል፡፡ በአጠቃላይ 
የአመልካቾች ጥያቄ የአስተዳደራዊ ፍ/ቤቶችን 
ባህሪ ግንዛቤ ውስጥ ያላስገባ በመሆኑ እና ከላይ 
በተዘረዘሩት ምክንያቶች ትሪቡናሉ አመልካቾች 
ማስረጃ እንዲመጣላቸው የጠየቁትን ጥያቄ 
አልተቀበለውም፤በተመሳሳይ መልኩ በተጠሪ 
በኩል በትዕዛዝ እንዲመጡላቸው  ያቀረቡትን 
ጥያቄ ትሪቡናሉ ውድቅ አድርጎታል፡፡
ውሳኔ 
ተቋሙ ትሪቡናሉ ካቀረበው የውሳኔ ሀሳብ፣ 
ከሕግና መመሪያ ጋር በማገናዘብ የሚከተለውን 
ውሳኔ ሰጥቷል፡፡ በመሆኑም በፈጠራ፣ አነስተኛ 
ፈጠራ እና ኢንዱስትሪያዊ ንድፍ አዋጅ ቁጥር 
123/1987 አንቀጽ 36(1) መሰረት በግልጋሎት 
ሞዴል ሰርቲፊኬት ቁጥር 799 ላይ የቀረበው 
የአመልካች የፈራሽነት ጥያቄ ተቀባይነት የለውም 
ሲል ውሳኔ ሰጥቷል።

የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር ስምና የማይነበብ 
ፊርማ                     

ኤርምያስ የማነብርሃን ኃይለማርያም (ፒ.ኤች.ዲ.)                     
የማይነበብ ፊርማ  ____________

ማስታወሻ፡- 
ይህ መዝገብ ይግባኝ ተጠይቆበት ጉዳዩ በበላይ 
የፌደራል ፍርድ ቤት በክርክር ሂደት ላይ 
ይገኛል፡፡
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የመዝገብ ቁጥር ኢ.አ.ን.ትሪቡ.00199/2012
                   ቀን:- 1/03/2013 ዓ.ም

በትዊን ሲቲስ ኢንዱስትሪያልስ ኃላ/የተ/
የግ/ማኅበር የቀረበውን አቤቱታ አስመልክቶ 
በኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት ትሪቡናል 
የተሰጠ የውሣኔ ሃሣብ፣

የማይነበብ የትሪቡናል አባላት ስም ዝርዝር 
1. ……………………….
2. ……………………….
3. ……………………….
4. ……………………….
5. ……………………….
6. ……………………….
አመልካች፡- ትዊን ሲቲስ ኢንዱስትሪያልስ ኃላ/
የተ/የግ/ማኅበር
       ወኪል/ጠበቃ/፡- ወንዱ አሰግድ  
ተጠሪ ፦ ሼክ ሀቢብ ትሬዲንግ ኃላ/የተ/የግ/
ማኅበር
        ወኪል/ጠበቃ/፡- ታዬ በዛብህ ፊኖ 
የቀረበው አቤቱታ በአጭሩ
አመልካች በቀን 21/04/2012 ዓ.ም ባቀረበው 
ማመልከቻ በኢንዱስትሪያዊ ንድፍ ማመልከቻ 
ቁጥር ET/ID/17/2725 ለተጠሪ በጽ/ቤቱ በቀን 
08/09/2009 ዓ.ም የተሰጠው የምስክር ወረቀት 
ፈራሽ እንዲሆን ሲል አቤቱታውን አቅርቧል፡
፡በፈራሽነት ጥያቄው ውስጥ የሚከተሉትን 
መከራከሪያዎች አንስቷል፡፡
• ተጠሪ ያስመዘገበው የፕላስቲክ ውሀ መያዣ ኮዳ 
አመልካች አስቀድሞ ካስመዘገበው የውሃ መያዣ 
ኮዳ ጋር ተመሳሳይ በመሆኑ በተጠቃሚዎች 
ዘንድ ውዥንብር በመፍጠሩ ምክንያት ፈራሽ 
እንዲሆን፤
• አመልካች አስቀድሞ ባስመዘገበው ንድፍ 
ላይ ተጠሪ ትናንሽና ከግምት ውስጥ የማይገቡ 
ማሻሻያዎች በማድረግ ምንም ዓይነት ጭማሪ 
ላልተደረገበት እና ከአመልካች ንድፍ ጋር በእይታ 
በቂ ልዩነት ሳይኖረው የተጠሪን ንድፍ ጥበቃ 
መስጠቱ አግባብ ስላልሆነ ሊሰረዝ ይገባዋል።

• በገጠራማው አካባቢ ስለንግድ ምልክት ያለው 
እውቀት አነስተኛ በመሆኑ የምርቶችን መመሳሰል 
የሚለየው መያዣቸውን ብቻ በማየት ስለሆነ 
በተጠሪ የተመዘገበው ንድፍ ፈራሽ እንዲሆን፤
• ተጠሪ በከተሞች አካባቢ ምርቶቻቸውን 
ለመሸጥ የሚጠቀሙበት ኮዳ ከአመልካች 
የተለየ ሆኖ ሳለ በገጠራማው አካባቢ አመልካች 
ከሚጠቀምበት መያዣ ኮዳ ጋር የሚመሳሰል 
ኮዳን መጠቀማቸው በማህበረሰቡ ዘንድ መሳከርን 
በመፍጠሩና አመልካች ላይ ጉዳት እያስከተለ 
በመሆኑ ፈራሽ ሊደረግ ይገባል።
• በ16/08/2009 ዓ.ም ማመልከቻ አቅርቦ 
በ08/12/2009 ዓ.ም ምዝገባ ያገኘ መሆኑን 
የሚያሳይ ቢሆንም ተጠሪ ይህንን ኮዳ በገበያ 
ውስጥ ጥቅም ላይ ያዋሉት በ2011 መጨረሻ 
አካባቢ በመሆኑ በተጠሪ ስም የተመዘገበው 
ንድፍ የተመዘገበበት ሂደት የህግ አግባብን 
ተከትሎ አይደለም።
• ተጠሪ ንድፉን ለማስመዝገብ ማመልከቻ አቀረቡ 
በተባለበት ቀን ናሙና ያቀረቡት በስዕል ወይም 
በስዕላዊ ንድፍ ሳይሆን የፕላስቲክ ኮዳውን ንድፍ 
ያቀረበ ስለሆነና ምዝገባው ተደረገ በተባለበት 
ቀን የኮዳውን ምርት በናሙናነት ሊያያይዙ 
የሚችሉበት መንገድ ባለመኖሩ ጽ/ቤቱ አጣርቶ 
ሊሰረዝ ይገባል።
• ተጠሪ የሰርተፊኬት ክፍያ መክፈላቸውን 
የሚያሳይ ደረሰኝ አልተያያዘም። በመሆኑም ጽ/
ቤቱ ከቀሪ ደረሰኞች ጋር እንዲያመሳክርልን ሲል 
አቤቱታ አቅርቧል።
ተጠሪም አመልካች ባቀረበው የፈራሽነት ጥያቄ 
ላይ መልስ የሰጠ ሲሆን በመልሱ ውስጥ 
የመጀመሪያ ደረጃ መቃወሚያ እና የፍሬ ነገር 
ክርክር አቅርቧል፡፡
የተጠሪ የመጀመሪያ ደረጃ መቃወሚያ፡- 
• አመልካች ያቀረበው አቤቱታ በፌደራል የንግድ 
ውድድርና ሸማቾች ባለስልጣን የታየና በድጋሚ 
ሊቀርብ የማይገባ ስለመሆኑ
• የኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት የተጠሪን 
የኢንዱስትሪ ንድፍ በህጋዊ መልኩ አጣርቶ 
የሰጠ በመሆኑ የኢንዱስትሪ ንድፍ ፈራሽ ሊሆን 
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አጣርቶ የሰጠ በመሆኑ የኢንዱስትሪ ንድፍ 
ፈራሽ ሊሆን የማይገባ ስለመሆኑ ጠቅሰዋል።
ተጠሪ የሰጠው የፍሬ ነገር ክርክር 
• የውሃ ማሸጊያ ንድፍን በተመለከተ የአመልካች 
ንድፍ ከመሀል ወገብ ወይም ከመክደኛው አንገት 
ወርዶ የሚጀምር ሲሆን በተቃራኒው ተጠሪ 
የሚጠቀምበት የንድፍ መስመሮቹ የሚጀምረው 
ከኮዳው አንገት ላይ ሲሆን ይህም በእይታ ግልጽ 
ልዩነት ስላላቸው ተመሳሳይ አይደሉም፡፡
• የአመልካች ንድፎች የመስመሮቹ አነዳደፍም 
በሁለቱ መስመሮች መካከል ሰፊና ጠባብ የሆነ 
ከወገቡ በታችም ልዩነት ያለው ነው፡፡ በሌላ 
በኩል ተጠሪ የሚጠቀምበት የኢንዱስትሪ ንድፍ 
መስመሮች ከኮዳው አንገት ላይ የሚጀምሩ ሲሆን 
ከአንገቱ ላይ ሰፋ በማለት ሌሎቹ ያለምንም 
ልዩነት በእኩል የተሰሩ የተሰመሩ ሲሆኑ 
ከአመልካች ጋር ፍጹም ልዩነት አለው፡፡
• የአመልካችና የተጠሪ የኢንዱስትሪዊ ንድፎች 
መስመሮች ስፋትና ጥበት እንዲሁም ዲዛይን 
ከመለያየቱም በላይ መስመሮቹም ተመሳሳይ 
ሳይሆኑ ተቃራኒ ናቸው፡፡ 
• አመልካችና ተጠሪ የውሃ ፋብሪካቸው ድሬዳዋ 
ሲሆን አመልካች የሚጠቀምበት የንግድ ምልክት 
vita ሲሆን ተጠሪ ደግሞ የሚጠቀምበት aqua 
dire ነው፡፡
• የአመልካችና የተጠሪ ኢንዱስትሪያዊ ንድፎች 
መሰረታዊ ባህሪያት የተለያዩ ሲሆን ተመሳሳይ 
መሆኑ ሳይረጋገጥ የቀዳሚነት መብት አይነሳም::
• ሁለቱም ኮዳዎች ፍፁም የተለያዩ ሲሆን 
የአመልካች የንግድ ምልክት ወርቃማ ቀለም 
ሲሆን የተጠሪ ደግሞ ቀይ ነው፡፡ቃላትም ሆነ 
በፊደላት አይገናኙም።
• በጽ/ቤቱ የሚገኘው የተጠሪ ሰነድ በአመልካች 
እጅ ከህግ ውጭ መግባቱ የአመልካችን ተግባር 
ህገ-ወጥነት ያሳያል።
• አንድ ነጋዴ የኢንዱስትሪያዊ ንድፍ ፍቃድ 
የሚጠይቀው ስለ ንድፉ እንዲሁም ስለ 
ዲዛይኑ ቀድሞ አጥንቶ አረጋግጦ እንጂ በባዶ 
የሚያስመዘግብበት የህግ አግባብ የለም፡፡

• ተጠሪ ተገቢውን ክፍያ ለጽ/ቤቱ የከፈለ 
ቢሆንም እንኳ ሊጠየቅ የሚገባው በጽ/ቤቱ 
ሲሆን ክፍያ አለመክፈሉ የኢንዱስትሪ ንድፉን 
ህገ-ወጥ አያደርገውም፤ 
ሲል ተጠሪ የተከራከረ ሲሆን በሌላ በኩል 
ተጠሪ ባቀረበው የመጀመሪያ ደረጃ መቃወሚያ 
ላይ አመልካች የሚከተለውን የመልስ መልስ 
ሰጥቷል፡፡
• አመልካች ያቀረበው አቤቱታ በፌደራል የንግድ 
ውድድርና ሸማቾች ባለስልጣን የታየና በድጋሚ 
ሊቀርብ የማይገባ ስለመሆኑ በተጠሪ የቀረበው 
መቃወሚያ ከፍ/ብ/ስ/ስ/ሕ/ቁ 5 ጋር የሚቃረን 
በመሆኑ የመጀመሪያ ደረጃ መቃወሚያው የህግ 
መሰረት የለውም።
• ጽ/ቤቱ የተጠሪን ኢንዱስትሪያዊ ንድፍ በህጋዊ 
መልኩ አጣርቶ የሰጠ በመሆኑ የኢንዱስትሪ 
ንድፍ ፈራሽ ሊሆን አይገባም ብሏል።ነገር ግን 
አመልካች ያቀረበውን አቤቱታና ተጠሪ የሰጠውን 
መልስ  ይዘት በመመርመር ውሳኔ የመስጠት 
አስተዳደራዊ ስልጣንና ተግባር ለጽ/ቤቱ በአዋጅ 
የተሰጠው በመሆኑ በተጠሪ የቀረበው መቃወሚያ 
የህግ መሰረት የሌለው ነው ።
የጉዳዩ አመጣጥ ከላይ በተገለፀው መልኩ 
ሆኖ ትሪቡናሉ አመልካች እና ተጠሪ ከላይ 
በጽሑፍ ያቀረቧቸውን መከራከሪያ ነጥቦች 
መሰረት በማድረግ በቅድሚያ በተጠሪ በቀረበው 
የመጀመሪያ ደረጃ መቃወሚያ ላይ ብይን ሰጥቶ 
ወደ ፍሬ ነገሩ መግባት አስፈላጊ በመሆኑ 
ተጠሪ ያቀረበው የመጀመሪያ ደረጃ መቃወሚያ 
አግባብ ነው ወይስ አይደለም? የሚለውን ጭብጥ 
በመመስረት ጉዳዩን አግባብነት ካላቸው ህግጋት 
ጋር በማገናዘብ መዝገቡን በሚከተለው መልኩ 
መርምሮታል።
ተጠሪ ያቀረበው የመጀመሪያ ደረጃ መቃወሚያ 
የአመልካች አቤቱታ በፌደራል የንግድ ውድድርና 
ሸማቾች ጥበቃ ባለስልጣን የታየና በድጋሚ 
ሊቀርብ የማይገባ ስለመሆኑና የኢትዮጵያ 
አዕምሯዊ ንብረት ጽ/ቤትም የተጠሪን 
የኢንዱስትሪ ንድፍ በህጋዊ መልኩ አጣርቶ 
የሰጠ በመሆኑ የኢንዱስትሪ ንድፍ ፈራሽ ሊሆን 
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አይገባም የሚል ነው።
በፍ/ብ/ስ/ስ/ሕ/ቁጥር 5 ላይ እንደተደነገገው ዳግም 
ክስ ማቅረብ የማይቻለው አንድ ክስ ለመጀመሪያ 
ጊዜ ፍርድ ቤት ቀርቦ የመጨረሻ ውሳኔ ከተሰጠ 
በኋላና ቀድሞ በፍርድ በተወሰነው ስረነገርና 
የተያዘው ጭብጥ አሁን በድጋሚ ከቀረበው ክስ 
ጋር አንድ አይነት ከሆነ ብቻ ነው።በመሆኑም 
ተጠሪ ጉዳዩ በፌደራል የንግድ ውድድርና 
ሸማቾች ጥበቃ ባለስልጣን የታየና በድጋሚ 
ሊቀርብ አይገባም ሲል  ያቀረበው መቃወሚያ 
የህግ መሰረት የለውም፤
አመልካች ለአዕምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት ያቀረበው 
አቤቱታ ግን የፈራሽነት ጥያቄ ሲሆን፤በራሱ 
በተጠሪ መልስ  እንደተጠቀሰው ለፌደራል 
የንግድ ውድድርና ሸማቾች ጥበቃ ፍርድ ቤት 
የቀረበው ክስ እና በዚያ የሚካሄደው ክርክር 
የካሳ ጉዳይ በመሆኑ በሁለቱ ተቋማት የተያዘው 
ጭብጥ (ስረነገር) የተለያየ ስለሆነ አመልካች 
የፈራሽነት ጥያቄ ለማቅረብ የሚከለክለው የህግ 
መሰረት የለም። 
በሁለተኛ ያቀረበው መቃወሚያ ደግሞ 
የኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት የተጠሪን 
የኢንዱስትሪ ንድፍ በህጋዊ መልኩ አጣርቶ 
የሰጠ በመሆኑ የኢንዱስትሪ ንድፍ ፈራሽ ሊሆን 
አይገባም የሚል ነው። ይሁን እንጂ በጽ/ቤቱ 
ተመርምሮ ሰርተፊኬት የተሰጠባቸው ንድፎች 
ላይ ቅሬታ ያለው ሰውና ጥቅሙ የተነካበት ሰው 
የፈራሽነት ጥያቄ የማቅረብ መብት አለው።ከዚህ 
አንፃር አመልካች ያቀረበውን የፈራሽነት 
ጥያቄና ተጠሪ የሰጠውን መልስ እንዲሁም 
በሁለቱም ወገኖች የቀረበውን ማስረጃ መመዘን፤ 
የክርክሩንም  ጭብጥ ለይቶ  በመመርመር 
የመጨረሻ ውሳኔ መስጠት በፌደራል ጠቅላይ 
ፍ/ቤት በሰበር መዝገብ ቁጥር 71216(ሚያዝያ 
3 ቀን 2004 ዓ.ም) ለጽ/ቤቱ የተሰጠ  ኃላፊነት 
ነው፡፡በመሆኑም በዚህ ረገድ በተጠሪ የቀረበውን 
መቃወሚያ ትሪቡናሉ አልተቀበለውም።
በመሆኑም ከፍ ሲል በተዘረዘሩት ምክንያቶች 
ተጠሪ በመጀመሪያ ደረጃ መቃወሚያነት 
ያቀረበውን መከራከሪያ ትሪቡናሉ ውድቅ 
አድርጎታል፡፡ 

ትሪቡናሉም በአመልካችና በተጠሪ የተነሳውን 
የፍሬ ነገር ክርክር መነሻ በማድረግ እና 
በማመልከቻ ቁጥር ET/ID/17/2725 በጽ/
ቤቱ ውስጥ በተጠሪ ስም ተመዝግቦ የሚገኘው 
ኢንዱስትሪያዊ ንድፍ ፈራሽ ሊደረግ ይገባል 
ወይስ አይገባም?የሚለውን ጭብጥ በመመስረት 
መዝገቡን በሚከተለው መልኩ መርምሮታል፡፡
ተጠሪ ፈጠራውን በማመልከቻ ቁጥር ET/
ID/17/2725 በቀን 16/05/2017 እ.አ.አ 
አስመዝግበው የስራ ክፍሉም ምርመራ በማድረግ 
ለተጠሪ የኢንዱስትሪያዊ ንድፍ ሰርተፊኬት 
እንዲሰጠው የፈቀደ መሆኑንና በዚህም ምክንያት 
ተጠሪ በምስክር ወረቀቱ ላይ የተመዘገበው 
ኢንዱስትሪያዊ ንድፍ የባለቤትነት መብት 
እንደተሰጠው ትሪቡናሉ ከመዝገቡ መረዳት 
ችሏል። 
ተጠሪ በከተሞች አካባቢ ምርቶቹን ለመሸጥ 
የሚጠቀምበት የፕላስቲከ ጠርሙስ (ኮዳ) 
ከአመልካች የተለየ ሆኖ ሳለ በገጠራማው አካባቢ 
አመልካች ከሚጠቀምበት መያዣ ኮዳ ጋር 
የሚመሳሰል ኮዳን መጠቀሙ በማኅበረሰቡ ዘንድ 
መሳከርን የፈጠረ መሆኑን በዚህም አመልካች 
ላይ ጉዳት እያስከተለ መሆኑን ጠቅሶ አመልካች 
ያቀረበውን የፈራሽነት ጥያቄ መመርመር 
ያስፈልጋል፡፡
ተጠሪ በ 16/08/2009 ዓ.ም ማመልከቻ 
አቅርቦ በ08/12/2009 ዓ.ም የኢንዱስትሪያዊ 
ንድፍ ምዝገባ ያገኘ ቢሆንም እንደ አመልካች 
መከራከሪያ ተጠሪ ንድፉን (ኮዳውን) በገበያ 
ውስጥ ጥቅም ላይ ያዋለው በ2011 ዓ.ም፡፡
አመልካች ጨምሮም በተጠሪ ስም የተመዘገበው 
ንድፍ የተመዘገበበት ሂደት የህግ አግባብነት 
የለውም ሲል ተከራክሯል፡፡
በፈጠራ፣ አነስተኛ ፈጠራና ኢንዱስትሪያዊ 
ንድፍ አዋጅ ቁጥር 123/1987 አንቀጽ 50(1) 
እንደተደነገገው “ለኢንዱስትሪያዊ ንድፍ 
የሚሰጠው ጥበቃ ጸንቶ የሚቆየው የምዝገባ 
ማመልከቻው ከተመዘገበበት ቀን አንስቶ ለአምስት 
አመታት ይሆናል። ሆኖም ግን የኢንዱስትሪያዊ 
ንድፉ ኢትዮጵያ ውስጥ ስራ ላይ እየዋለ መሆኑ 
ሲረጋገጥ የኢንዱስትሪያዊ ንድፍ መብት 
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ለተጨማሪ ሁለት አምስት አመታት ሊራዘም 
ይችላል።” ይላል።ከአዋጁ ድንጋጌ እንደምንረዳው 
ንድፉ ስራ ላይ ባይውልም ለአምስት አመታት 
ጥበቃ ሊያገኝ እንደሚችል ነው።ነገር ግን የጥበቃ 
ጊዜውን ለማራዘም ንድፉ በስራ ላይ መዋል 
እንዳለበት ይገልጻል። ከዚህ በመነሳት የተጠሪ 
ንድፍ በ08/12/2009 ዓ.ም የተመዘገበ ቢሆንም 
እስከ 2014 ዓ.ም ድረስ ስራ ላይ ባያውል 
እንኳን ህጉ የሚፈቅድለት በመሆኑ የአመልካችን 
መከራከሪያ  ትሪቡናሉ ውድቅ አድርጎታል።
ተጠሪ ንድፉን ለማስመዝገብ ማመልከቻ አቀረበ 
በተባለበት ቀን ናሙና ያቀረበው በስዕል ወይም 
በስዕላዊ ንድፍ ሳይሆን የፕላስቲክ ኮዳውን ንድፍ 
ያቀረበ ስለሆነና ምዝገባው ተደረገ በተባለበት 
ቀን የኮዳውን ምርት በናሙናነት ሊያያይዝ 
የሚችልበት መንገድ የለም ሲል አመልካች 
ተከራክሯል።ይሁን እንጂ የፈጠራ፣ አነስተኛ 
ፈጠራና ኢንዱስትሪያዊ ንድፍ አዋጅ ቁጥር 
123/1987 አንቀጽ 47(2) ላይ እንደተደነገገው  
“ማመልከቻው የኢንዱስትሪያዊ ንድፍ ይሰጠኝ 
ጥያቄ ፤ የኢንዱስትሪያዊ ንድፍ ያቀፈ ምርት 
ናሙና ወይም ስዕላዊ አምሳያና  ንድፉ 
ሊያገለግል የታቀደውን የምርት አይነት መያዝ 
ይኖርበታል።” ይላል። 
ከዚህ እንደምንረዳው የንድፉ ባለቤት በመረጠው 
መልኩ ወይም በናሙና ወይም በስዕላዊ ንድፍ 
አያይዞ ማምጣት ይችላል። በተጨማሪም 
አመልካች እንዳለው ተጠሪ በስዕል ወይም 
በስዕላዊ ንድፍ እንዳላቀረቡ የገለፀ ቢሆንም ተጠሪ 
ማመልከቻ ያቀረበው  በስዕል እንዲሁም በስዕላዊ 
ንድፍ ጭምር እንደሆነ ትሪቡናሉ ከመዝገቡ 
ማረጋገጥ ችሏል። በመሆኑም የአመልካችን 
አቤቱታ ትሪቡናሉ አልተቀበለውም።
ተጠሪ የሰርተፊኬት ክፍያ መክፈላቸውን 
የሚያሳይ ደረሰኝ አልተያያዘም። በመሆኑም 
ጽ/ቤቱ ከቀሪ ደረሰኞች ጋር እንዲያመሳክርልን 
ሲል አመልካች አቤቱታ አቅርቧል። ትሪቡናሉም 
የተጠሪ ማመልከቻ በሚመረምርበት ጊዜ 
ለምዝገባና ለህትመት ማለትም ለሰርተፊኬት 
ክፍያ በሚል በቀን 08/12/09 ዓ.ም $225 
የአሜሪካን ዶላር በወቅቱ ምንዛሬ 5333.51ብር 

በደረሰኝ ቁጥር 264672 የከፈለ መሆኑን 
አረጋግጧል። በመሆኑም የአመልካችን አቤቱታ 
ትሪቡናሉ አልተቀበለውም።
ተጠሪ ያስመዘገበው የፕላስቲክ ውሀ መያዣ ኮዳ 
ከአመልካች የውሃ መያዣ ኮዳ ጋር ተመሳሳይ 
በመሆኑ ፈራሽ እንዲሆን በማለት አመልካች 
ላቀረበው አቤቱታ በሁለቱ ንድፎች መካከል 
ተመሳሳይነት የለም ሲል ተጠሪ ተከራክሯል፡፡
ይህን መነሻ በማድረግ ትሪቡናሉ የሁለቱን 
የውሃ መያዣ ኮዳዎች ኢንዱስትሪያዊ ንድፍ 
ከአዋጁ ድንጋጌ በመነሳት ሲመረምር በአመልካች 
የተመዘገበው ኢንዱስትሪያዊ ንድፍ ከላይ 
ከአንገቱ እና ከወገቡ በታች ልሙጥ  የሆነ 
ምንም አይነት መስመር ወይም ስዕል የሌለበት 
ሆኖ የኮዳው መያዣ መሃል ወገቡ ላይ በሁለት 
ተቃራኒ አቅጣጫዎች የተቦረቦሩ መስመሮች 
(grooved lines along two diagonal direc-
tions) ወይም በስፓይራል ቅርጽ (spiral shape 
rotations) የተነደፉ መስመሮች እንዲሁም 
የውሃ መያዣ መቀመጫው ስር ከመሃል 
በሚነሱ እኩል የተከፈሉ እስከ መቀመጫው 
ጫፍ ድረስ የሚደርሱ አምስት መስመሮች እና 
ከመቀመጫው መሃል የማይነሱ እኩል የተከፈሉ 
እስከ መቀመጫው ጫፍ ድረስ የሚደርሱ አምስት 
መስመሮች አሉት። 
በተጠሪ የተመዘገበውን የውሃ መያዣ ንድፍ 
በምናይበት ጊዜ ከውሃ መያዣው መቀመጫ 
ጀምሮ የተቆራረጡ ዝግዛጎች መስመሮች ያሉት 
ሆኖ ከዝግዛጉ ቀጥሎ እስከ መሃል ወገቡ የሚደርስ 
ኮዳውን አግድም ዙሪያውን በተወሰነ ርቀት 
የሚጠመጠም የተቦረቦረ መስመር (grooved 
horizontal line) ያለው ሆኖ እንዲሁም ከጫፉ 
ከውሃ መጠጫው አንገት ጀምሮ እስከ መሃል 
ወገቡ የሚደርስ ከአንድ አቅጣጫ በሚነሱ 
የተቦረቦሩ መስመሮች (grooved lines along 
one diagonal directions) ወይም በስፓይራል 
ቅርጽ(spiral shape rotations) የተነደፉ 
መስመሮች እንዲሁም የውሃ መያዣ መቀመጫ 
ስር ከመሃል በሚነሱ እኩል የተከፈሉ እስከ 
መቀመጫው ጫፍ ድረስ የሚደርሱ ስምንት 
መስመሮች አሉት።
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ከላይ የተገለጹትን የተጠሪና የአመልካች የውሃ 
መያዣ ንድፎች ከውሃ መያዣ መሰረታዊ 
ክፍሎች ማለትም የውሃ መያዣው ጫፍ ወይም 
አንገት፣የውሃ መያዣው መሃል ወገብ፣ከወገብ 
ቀጥሎ ያለው የታችኛው ክፍል እና የስር 
መቀመጫው ክፍሎችን በምንመለከትበት ጊዜ 
የሁለቱ የውሃ መያዣው ጫፍ ወይም አንገት 
እንደማይመሳሰሉ፣ የሁለቱ የውሃው መያዣው 
መሃል ወገብ መሰረታዊ ንድፋቸው የተለያዩ 
መሆናቸውን፣የሁለቱ የውሃ መያዣ ኮዳ ከወገብ 
ቀጥሎ ያለው የታችኛው ክፍል የተለያዩና 
ፈጽሞ የማይመሳሰሉ መሆናቸውን እንዲሁም 
የሁለቱ የውሃ መያዣ የስር መቀመጫ (bot-
tom part) ክፍሎች ግን  የተወሰነ ተመሳሳይነት 
ያለው መሆኑን ትሪቡናሉ ተገንዝቧል። ይህን 
መነሻ በማድረግ የሁለቱ የውሃ መያዣ ኮዳዎች 
አጠቃላይ እይታ በምናይበት ጊዜ አብዛኛው 
ክፍል የተለያዩና በማህበረሰቡ ዘንድ መሳከርን 
የማይፈጥሩ በመሆናቸው ሁለቱ ንድፎች 
የተለያዩ መሆናቸውን ትሪቡናሉ ያምናል። 
በመሆኑም የአመልካችን የፈራሽነት ጠያቄ 
ትሪቡናሉ አልተቀበለውም።  

ውሳኔ 
ተቋሙ ትሪቡናሉ ካቀረበው የውሳኔ ሀሳብ፣ 
ከሕግና መመሪያ ጋር በማገናዘብ የሚከተለውን 
ውሳኔ ሰጥቷል፡፡ በመሆኑም በኢንዱስትሪያዊ 
ንድፍ ማመልከቻ ቁጥር ET/ID/17/2725 ላይ 
የቀረበው የፈራሽነት ጥያቄ ውድቅ ሊሆን ይገባል 
ሲል ውሳኔ ሰጥቷል።

የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር ስምና የማይነበብ 
ፊርማ                     

ኤርምያስ የማነብርሃን ኃይለማርያም (ፒ.ኤች.ዲ.)                
የማይነበብ ፊርማ  ____________

ማስታወሻ፡- 
ይህ መዝገብ ይግባኝ ተጠይቆበት ጉዳዩ በበላይ 
የፌደራል ፍርድ ቤት በክርክር ሂደት ላይ 
ይገኛል፡፡



የአእምሯዊ ንብረት ትሪቡናል
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የመዝገብ ቁጥር ኢ.አ.ን.ትሪቡ.0070/2011 
(ይግባኝ ሰሚ. 00169/2011)

ቀን፡- 07/11/2012 ዓ.ም 
በወ/ሮ ፍቅርተ ከቡ ሲራክ እና ወ/ሪት ሰላም 
ከቡ ሲራክ የቀረበውን አቤቱታ አስመልክቶ 
በኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት ትሪቡናል 
የተሰጠ የውሣኔ ሃሣብ፣

የማይነበብ የትሪቡናሉ አባላት ስም ዝርዝር 
1. ……………………          
2. ……………………          
3. …………………… 
4. …………………….
5. ……………………. 
አመልካች ፡-  ወ/ሮ ፍቅርተ ከቡ ሲራክ አና ወ/
ሪት ሰላም ከቡ ሲራክ 

       ወኪል/ጠበቃ/ አብርሃም ታደሰ

ተጠሪ ፦ አቶ ብርሀን አለማየሁ
      ወኪል/ጠበቃ/ ታምሬ ኃይሌ

የቀረበው አቤቱታ በአጭሩ
አመልካች በቀን 15/01/2019እ.ኤ.አ 
ባቀረበው ማመልከቻ በማመልከቻ ቁጥር ET/
ID/19/2935፣በሰርተፊኬት ምዝገባ ቁጥር 807 
የሶፋ ንድፍ በሚል በተጠሪ ስም የተመዘገበው 
ኢንዱስትሪያዊ ንድፍ ሊሰረዝ ይገባል በማለት 
አቤቱታውን አቅርቧል፡፡ 
አመልካች በጽሁፍ አቤቱታው ላይ የሚከተሉትን 
መከራከሪያ ነጥቦችን አንስተዋል።
• በተጠሪ ስም የተመዘገበው የሶፋ 
የኢንዱስትሪ ንድፍ በኤስ ኬ ቤስት ፈርኒቸር 
የፌስ ቡክ ገጻቸው ላይ ከተለጠፉት የሶፋ 
የኢንዱስትሪ ንድፎች ጋር በቀለምም ሆነ 
በመስመር አቀማመጣቸው ፍጹም አንድ ዓይነትና 
ተመሳሳይ በመሆናቸው ይህም ተጠሪ በስማቸው 
እንዲመዘገብላቸው የጠየቁት የሶፋ ንድፍ 
እንዲመዘገብላቸው ከጠየቁበት ከ07/05/2011 
ዓ.ም ከ አንድ ዓመት በፊት ለህዝብ ይፋ የሆነ 
የሶፋ ንድፍ በመሆኑ፣

• በተጠሪ ስም የተመዘገበውን የሶፋ 
ኢንደስትሪ ንድፍ በድህረ ገጾችም 
(https://pinchofdecor.com/products/ifuns-
orange-and-white-customized-color-ital-
ian-leather-sofa-u-shaped-luxury-sofa-sec-
tional-sets-living-room-furniturefr?utm_
medium=Social&utm_source=Pinterest 
እና http://blogofwow.info/wpcontent/up-
loads/2019/03/chinasofa-china-furni-
ture-china-sofa-set-china-furniture-city-chi-
na-sofa-set.jpg) እንዲሁም በአመልካቾች ኤስ 
ኬ ቤስት ፈርኒቸር በሚባለው የፌስ ቡክ ገጽ 
እ.ኤ.አ በ2017 ከተለጠፈው የሶፋ ንድፍ ጋር 
በዋና በዋና ባህሪያት አንድ ከመሆኑም በላይ ይህ 
የሶፋ ንድፍ ለህዝብ በተለያየ መንገድ ከተገለጸ 
ከአንድ ዓመት በላይ ስላለፈው በተጠሪ የቀረበው 
የሶፋ ንድፍ አዲስ ነው ተብሎ የሶፋ ኢንደስትሪ 
ንድፍ ምስክር ወረቀት በጽ/ቤቱ መሰጠቱ አግባብ 
ባለመሆኑ እና
• በተጠሪ ስም በተመዘገበው የሶፋ ንድፍ ከዚህ 
በፊት ለህዝብ በተገለጸው የሶፋ ንድፎች መካከል 
ልዩነት እንኳ አላቸው ቢባል ልዩነቱ በጥቃቅን 
ዝርዝሮች ስለሚሆንና ይህ መሆኑ ደግሞ 
ንድፉን እንደ አዲስ ንድፍ እንደማያስቆጥረው 
በአዋጁ ተደንግጎ ሳለ አዲስነትን ያሟላል ተብሎ 
መመዝገቡ አግባብ ባለመሆኑ ለተጠሪ የተሰጠው 
የሶፋ ኢንዱስትሪያዊ ንድፍ ምስክር ወረቀት 
ቁጥር 807 እንዲሰረዝልን በማለት አቤቱታቸውን 
አቅርበዋል።
ተጠሪም በአመልካች ለተነሱት የፈራሽነት ጥያቄ 
ላይ እንደሚከተለው መልስ ሰጥተዋል።
• በፈጠራ፤አነስተኛ ፈጠራና ኢንዱስትሪያዊ ንድፍ 
ቁጥር 123/87 አንቀፅ 36(1) በምዝገባው ላይ 
የፈራሽነት ክስ የሚያቀርብ ወገን በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 
33 መሰረት ክርክር በቀረበበት ጉዳይ ላይ በህግ 
የተረጋገጠ መብት ወይም ጥቅም ያለው መሆኑን 
ስለሚደነግግ ነገር ግን አመልካቾች በንድፉ ላይ 
መብት ወይም ጥቅም ሳይኖራቸው ንድፉ በተጠሪ 
ከምዝገባ ቀን በፊት ጥቅም ላይ ውሏል በሚል 
ምክንያት ያቀረቡት የፈራሽነት አቤቱታ ህጋዊ 
መሰረት የሌለው በመሆኑ ውድቅ እንዲደረግ፣
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• በተጠሪ ስም የተመዘገበው የመስመር እና 
የቀለም ቅንብርን ለይተው ለህዝብ ይፋ ሆኗል 
ከሚሉት ንድፍ የመስመርና የቀለም ቅንብር ጋር 
ባልተነጻጸረበት ሁኔታ ለተጠሪ የተመዘገበው 
ንድፍ በፌስ ቡክ ደህረ ገጻችን ሲተዋወቅ 
ከነበረው ሶፍ ጋር ተመሳሳይና አንድ ዓይነት 
የመስመርና የቀለም ቅንብር አለው በማለት 
ያቀረቡት መከራከሪያ ተገቢነት ባለመኖሩ፣
• በአመልካቾች ፎቶ ላይ የሚታየው የፎቶ 
ምስል የሶፋውን አንድን ገጻታ የሚያሳይ እንጂ 
የፊት ለፊት፤የጎንና የኃላውን ምስል ሙሉ 
ገፅታን የሚያሳይ ባለመሆኑ ተመሳሳይ የሆነ 
የመስመርና የቀለም ቅንብሮች አለው ከሚል 
ድምዳሜ ላይ ለመድረስ የሚችልበት ህጋዊም 
ሆነ ቴክኒካዊ ምክንያት ባለመኖሩ፣
• ተጠሪ ያስመዘገበው ንድፍ በማንኛውም ሁኔታ 
ከምዝገባ ቀን በፊት ለህዝብ ይፋ ባለመሆኑ 
እንዲሁም የተመዘገበው ንድፍ አመልካቾች 
በማስረጃነት ካቀረቡት የሶፋ ፎቶ ጋር የቀለምም 
ሆነ የመስመር ቅንብር ጋር ተመሳሳይ ወይም 
አንድ ባለመሆኑ የፈራሽነት አቤቱታው የህግም 
ሆነ የፍሬ ነገር መሰረት የሌለውና በተጨባጭ 
ማስረጃ ያልተደገፈ በመሆኑ በተጠሪ ስም 
በኢንዱስትሪዊ ንድፍ ሰርቲፊኬት 807 
የተመዘገበው ኢንዱስትሪያዊ ንድፍ ፈራሽ 
ሊደረግ አይገባም በማለት ተጠሪ መልሳቸውን 
አቅርበዋል።
የጉዳዩ አመጣጥ ከላይ እንደተገለጸው ሲሆን 
ትርቡናሉ አመልካች እና ተጠሪ ከላይ በጽሑፍ 
ያቀረቧቸውን መከራከሪያ ነጥቦች መሰረት 
በማድረግ የኢንዱስትሪያዊ ንድፍ የፈራሽነት 
ጥያቄ አግባብ ነው ወይስ አይደለም? የሚለውን 
ጭብጥ በመመስረት ጉዳዩን አግባብነት ካላቸው 
ህግጋት ጋር በማገናዘብ መዝገቡን መርምሯል።
አንድ ሰው የሌላ ግለሰብ የሆነን ፈጠራ 
ፈራሽ ለማድረግ ቢፈልግ፤ የፈራሽነት ጥያቄ 
የሚያቀርበው አካል በፈጠራው ላይ ጥቅም ያለው 
ስለመሆኑ በማስረጃ ማረጋገጥ እንዳለበት የአዋጁ 
ድንጋጌ ይገልጻል። ከዚህ በመነሳት አመልካች 
በተጠሪ ፈጠራ ላይ ጥቅም አለው ? የለውም? 
የሚለውን መመርመር አስፈላጊ ነው።

የአመልካች ድርጅት የሚሰራውና የሚያከናውነው 
ተግባራት ከተጠሪ የፈጠራ ንድፍ ጋር የሚገናኝ 
በመሆኑ አመልካች በተጠሪ የፈጠራ ንድፍ ላይ 
ጥቅም (vested interest) እንዳለው ትሪቡናሉ 
ያምናል። በመሆኑም ከፍ ሲል በተዘረዘሩት 
ምክንያቶች ተጠሪ ያቀረበውን መከራከሪያ 
ትሪቡናሉ ውድቅ አድርጎታል፡፡
 ተጠሪ ፈጠራውን በማመልከቻ ቁጥር ET/
ID/19/2935 በቀን 15/01/2019 እ.ኤ.አ 
አስመዝግበው የስራ ክፍሉም የስረ-ነገር 
ምርመራ በማድረግ አዲስነት እና ኢንዱስትሪያዊ 
ተግባራዊነት ያሟላል በማለት ለተጠሪ 
የኢንዱስትሪዊ ንድፍ ሰርተፊኬት ከኢትዮጵያ 
አዕምሯዊ ንብረት ፅ/ቤት እንደተሰጣቸው 
ትሪቡናሉ ከመዝገቡ ማረጋገጥ ችሏል።
በተጠሪ ስም የተመዘገበው የሶፋ ንድፍ በኤስ 
ኬ ቤስት ፈርኒቸር የፌስ ቡክ ገጻቸው ላይ 
ተጠሪ ከማስመዝገቡ በፊት ከአንድ ዓመት በፊት 
ከተለጠፉት የሶፋ ንድፎች ጋር በቀለምም ሆነ 
በመስመር አቀማመጣቸው ፍጹም አንድ ዓይነትና 
ተመሳሳይ የሆነ የሶፋ ንድፍ ለህዝብ ይፋ 
ማድረጋቸውን ገልጸዋል። ነገር ግን አመልካች 
እንደ ዋና ማስረጃ ያቀረቡት በፌስቡክ እንዲሁም
በ https://pinchofdecor.com እና 
 http://blogofwow.info የተባሉትን ድረ-
ገጾችን ነው። ይሁን እንጂ በፌስቡክ ድረገጽ 
ላይ የተለጠፈውን የሶፋ ንድፍ በምናይበት ጊዜ 
ንድፎቹ በሁሉም እይታዎች ማለትም የሶፋው 
የግራ ጎን እይታ፣ የቀኝ ጎን እይታ፣ የፊተኛው 
እይታ፣ የጀርባው እይታ፣ የላይኛው እይታ፣ 
የታችኛው እይታ ጉልህ ሆነው አልቀረቡም። 
አንድ ኢንዱስትሪያዊ ንድፍ ጥበቃ የሚደረግለት 
በሁሉም እይታዎች ላለው ንድፍ፣ የቀለም 
ቅንብር እና ልዩ ፓተርን በመሆኑ ምክንያት 
በአመልካች የቀረበውን የአንድ እይታ ንድፍ 
ከተጠሪ ንድፍ ጋር ለማነጻጸር እንደማይቻል 
ትሪቡናሉ ያምናል።
በተጨማሪም የሶፋ ዲዛይኖች የፌስቡክ ድረገጹ 
ላይ የተለጠፈበትን ቀን መቀያየር (post date 
customizable) ስለሚቻል አሳማኝ ማስረጃ ሆኖ 
ሊቀርብ አይችልም። 



የአእምሯዊ ንብረት ትሪቡናል
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በመሆኑም አመልካች ያቀረበውን ማስረጃዎች 
እንደ ተጨባጭ ህጋዊ ማስረጃ ለመውሰድ 
ስለሚያስቸግር በዚህ ላይ የቀረበውን መከራከሪያ 
ነጥብ ትሪቡናሉ አልተቀበለውም።
አመልካቾች በተጠሪ ስም በተመዘገበው የሶፋ 
ንድፍ እና ከዚህ በፊት ለህዝብ በተገለጸው የሶፋ 
ንድፎች መካከል ያላቸው ልዩነት በጥቃቅን 
ዝርዝሮች ስለሚሆን ንድፉን እንደ አዲስ ንድፍ 
እንደማያስቆጥረው አዋጁን ጠቅሰው ቢገልጹም 
ተጠሪ በበኩላቸው ንድፉ ከምዝገባ ቀን በፊት 
ለህዝብ ይፋ ባለመሆኑ እንዲሁም የተመዘገበው 
ንድፍ አመልካቾች በማስረጃነት ካቀረቡት የሶፋ 
ፎቶ ጋር የቀለምም ሆነ የመስመር ቅንብር 
ጋር ተመሳሳይነት የላቸውም  በማለት መልስ 
ሰጥቷል። ይህን መነሻ በማድረግ በመብት ወሰኑ 
ላይ ጥበቃ የተደረገውን በጉልህ የሚታዩትን 
ንድፎች በአመልካች ለህዝብ ይፋ ከተደረገው 
ንድፍ ጋር ለማመሳከር ሁሉም እይታዎች 
በጉልህ ስለማይታዩ በአንድ እይታ ብቻ አነጻጽሮ 
መወሰን አዳጋች መሆኑን ትሪቡናሉ ያምናል።
የውሳኔ ሃሳብ
ተቋሙ ትሪቡናሉ ካቀረበው የውሳኔ ሀሳብ፣ 
ከሕግና መመሪያ ጋር በማገናዘብ የሚከተለውን 
ውሳኔ ሰጥቷል፡፡ በመሆኑም በፈጠራ፣ አነስተኛ 
ፈጠራ እና ኢንዱስትሪያዊ ንድፍ አዋጅ 
ቁጥር 123/1987 አንቀጽ 36(1) መሰረት 
በኢንዱስትሪያዊ ንድፍ ማመልክቻ ቁጥር ET/
ID/19/2935 ሰርተፊኬት ምዝገባ ቁጥር 807 
ላይ የቀረበው የስረዛ ጥያቄ ተቀባይነት የለውም 
ሲል ወስኗል።

የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር ስምና የማይነበብ 
ፊርማ                     

ኤርምያስ የማነብርሃን ኃይለማርያም (ፒ.ኤች.ዲ.)                
የማይነበብ ፊርማ  ____________

ማስታወሻ፡- 
ይህ መዝገብ ይግባኝ ተጠይቆበት ጉዳዩ በበላይ 
የፌደራል ፍርድ ቤት በክርክር ሂደት ላይ 
ይገኛል፡፡
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 የመዝገብ ቁጥር ኢ.አ.ን.ትሪቡ.00215/2012
ቀን፡ 27/04/2013 ዓ.ም

በአቶ ኤፍሬም ዮሀንስ የቀረበውን አቤቱታ 
አስመልክቶ በኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት 
ትሪቡናል የተሰጠ የውሣኔ ሃሣብ፣
የማይነበብ የትሪቡናሉ አባላት ስም ዝርዝር  
1. ……………………          
2. ……………………          
3. ……………………
4. ……………………
5. ……………………
6. ……………………
7. ……………………

አመልካች ፡- አቶ ኤፍሬም ዮሀንስ
የቀረበው አቤቱታ በአጭሩ
አመልካች በቀን 27/10/2017 እ.ኤ.አ ባቀረበው 
ማመልከቻ “Gravity Motor” በሚል ርዕስ 
በፓተንት ማመልከቻ ቁጥር ET/P/17/388 
ያመለከቱ ቢሆንም የስራ ክፍሉ የቀረበውን 
የምዝገባ ጥያቄ በፈጠራ ፣አነስተኛ ፈጠራ እና 
ኢንዱስትሪያዊ ንድፍ አዋጅ ቁጥር 123/1987 
አንቀጽ 3(1-4) መሰረት ፈጠራው አዲስነትና 
ፈጠራዊ ብቃት አያሟላም በማለት ማመልከቻው 
ውድቅ መደረጉን በመግለጽ ውሳኔ የሰጠ ሲሆን 
አመልካችም በዚህ ቅር እንደተሰኙ በመጥቀስ 
አቤቱታቸውን እንደሚከተለው አቅርበዋል።

1. የፈጠራ ስራዬ ኢንዱስትሪያዊ ተግባራዊነት 
የሚያሟላ ቢሆንም አዲስነትና ፈጠራዊ 
ብቃት ስለማያሟላ ውድቅ መደረጉ እንዲሁም 
ከእኔ ፈጠራ ጋር ተመሳሳይ ነው የተባለው 
የመጀመሪያው ዶክመንት “Reidar’s Device” 
የተባለ ቪዲዮ በMarch 12, 2016, በYouTube 
ድረገጽ የተገለጸ እና ሁለተኛ ላይ የተገለጸው 
ዶክመንት ደግሞ WO2008003237A1 በተባለ 
ማመልከቻ ቁጥር “Gravitational motor” 
በሚል ርዕስ በቀን 27/06/2007(GC) የተመዘገቡ 
ቢሆንም ይግባኝ ባይ በMarch 12, 2016, በYou-
Tube ድረገጽ ከመገለጹ በፊት በሌላ ማመልከቻ 

ቁጥር ET/P/15/297 የተመዘገበ ስራ በመሆኑ 
አዲስነትን ሊያሳጣው የማይችል መሆኑ፣
2. የአመልካች የፈጠራ ስራ የመሬት ስበት 
ሀይል ምን ያህል እንደሚያስፈልግ፣ ክብደት 
የሚፈጥረው ተጽዕኖ እንዴት እንደሚቋቋም 
(action and reaction force = equilibrium 
time and space) እነዚህን ውስብስብ የሳይንስ 
እሳቤ የያዘ በመሆኑ ፈጠራዊ ብቃት ያለው 
መሆኑ፣
3. በቀዳሚነት የተገለጹት ሁለቱ ፈጠራዎች 
የውጪያዊ ሀይል ምንጭ ማግኔት እና የመሬት 
ስበት ብቻ ነው። የአመልካች ፈጠራ ግን በማግኔት 
የሚሰራ ሞተር ጨረር ስለሚያስከትል ይህን 
ችግር ለመፍታት በመሬት ስበት ሀይል ብቻ 
የሚሰራ የፈጠራ ስራ በመሆኑ ከላይ ከተገለጹት 
ፈጠራዎች ጋር ተመሳሳይ ነው መባሉ አግባብ 
አይደለም በማለት አቤቱታቸውን አቅርበዋል።
ትሪቡናሉ አመልካች ከላይ በጽሑፍ ያቀረበውን 
መከራከሪያ ነጥቦች መሰረት በማድረግ የፓተንት 
ምዝገባ ጥቄውን አስመልክቶ በስራ ክፍሉ 
የተሰጠው ውሳኔ አግባብ ነው ወይስ አይደለም? 
የሚለውን ጭብጥ በመመስረት ጉዳዩን አግባብነት 
ካላቸው ህግጋት ጋር በማገናዘብ መዝገቡን 
መርምሯል።
የአመልካችን ፈጠራ የስራ ክፍሉ የስረ-ነገር 
ምርመራ በማድረግ ፈጠራው ከዚህ ቀደም 
በአለም አቀፍ ደረጃ ተመሳሳይ የሆኑ ፈጠራዎች 
በመኖራቸው ከነዚህ የቀደምት ፈጠራዎች 
የአመልካችን ፈጠራ ልዩ የሚያደርገው ነገር ካለ 
ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲያቀርቡ ከስራ ክፍሉ 
ደብዳቤ እንደተጻፈላቸው እና አሻሽለው ባስገቡት 
የፈጠራ ዶክመንት ላይ የስራ ክፍሉ ዳግም የስረ-
ነገር ምርመራ በማድረግ የአዲስነትና ፈጠራዊ 
ብቃት መስፈርት አያሟላም በማለት የፓተንት 
ማመልከቻው ውድቅ መደረጉን የሚገልጽ 
የመጨረሻ ውሳኔ ደብዳቤ ለአመልካች መፃፉን 
ትሪቡናሉ ከመዝገቡ ለመረዳት ችሏል።
ማመልከቻው ውድቅ የተደረገበትን ምክንያት 
በምናይበት ጊዜ የፈጠራው የመብት ወሰን 
ከ1-9 ያሉት በሙሉ አዲስነት ስለማያሟሉ እና 
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ፈጠራው በቀደምት ጥበብ የተሸፈነ በመሆኑ 
በዘርፉ ተራ እውቀት ያለው ሰው ሊሰራውና 
ሊረዳው የሚችል በመሆኑ ፈጠራዊ ብቃት 
የለውም በማለት የስራ ክፍሉ ውድቅ እንዳደረገው 
ትሪቡናሉ ተረድቷል።
አመልካች እንዳለው ተመሳሳይ ነው የተባሉት 
የመጀመሪያው ዶክመንት እና ሁለተኛ ላይ 
የተገለጸው ዶክመንት የተመዘገቡ ቢሆንም 
ይግባኝ ባይ በMarch 12, 2016, በYouTube 
ድረገጽ ከመገለጹ በፊት በሌላ ማመልከቻ ቁጥር 
ET/P/15/297 በቀን 17/08/2015 እ.አ.አ. 
የተመዘገበ ስራ በመሆኑ አዲስነትን ሊያሳጣው 
አይችልም በማለት አቅርበዋል። ይሁን እንጂ 
ከአዋጁ ድንጋጌ በመነሳት በምንመረምርበት ጊዜ 
በፈጠራ ፣አነስተኛ ፈጠራ እና ኢንዱስትሪያዊ 
ንድፍ አዋጅ ቁጥር 123/1987 አንቀጽ 
39(2) ላይ “በአመልካቹ ስራ ላይ ተመስርቶ 
ማመልከቻው ከመመዝገቡ ቀን ከስድስት 
ወራት አስቀድሞ መገለጹና ጥቅም ላይ መዋሉ 
ግን አዲስነቱን አያስቀረውም” ይላል። ይህ 
ማለት የአመልካች ፈጠራ ከመመዝገቡ በፊት 
በስድስት ወራት ውስጥ ለህዝብ ወይም ጥቅም 
ላይ ቢውልም እንኳ አዲስነቱን እንደማያሳጣው 
አዋጁ ይነግረናል። ነገር ግን አመልካች አሁን 
ይግባኝ ያሉበት የፈጠራ ማመልከቻ እንደ አዲስ 
በሌላ ማመልከቻ ቁጥር ET/P/2017/388 በቀን 
27/10/2017 እ.አ.አ ያቀረቡ በመሆኑ የአመልካች 
ፈጠራ ከመመዝገቡ በፊት አመልካች ራሳቸው 
ይግባኝ ካቀረበበት ማመልከቻ ጋር የሚመሳሰል 
በቀን 17/08/2015 እ.አ.አ. በማመልከቻ ቁጥር 
ET/P/15/297 እንዳስመዘገቡ ራሳቸውም 
በመግለጻቸውና ትሪቡናሉም መዝገቡን ሲመረምር 
አረጋግጧል። ይህም ማለት አመልካች አሁን 
ከማስመዝገቡ በፊት ፈጠራውን በሌላ ማመልከቻ 
ማለትም ከሁለት አመት ከሁለት ወር ከአስር 
ቀን (2አመት፣ 2ወር፣ 10 ቀን) በፊት የተገለጸ 
በመሆኑ አዲስነትን ስለሚያሳጣው የአመልካችን 
አቤቱታ ትሪቡናሉ አልተቀበለውም።

በተጨማሪም በD1 ላይ የተገለጸው ፈጠራ“Rei-
dar’s Device” የተባለ ቪዲዮ  በMarch 
12, 2016, በYouTube ድረገጽ የተገለጸውን 
በምንመለከት ጊዜ ፈጠራው በዋናነት፦ 
ተሽከርካሪ ኳስ (rolling ball), ኳሱን ያለማቋረጥ 
እንዲንከባለል የሚያደርግ ዘዴ; ሚዛንን 
ለመጠበቅ እና የኳስ መሽከርከሪያ ባለ ሁለት 
ክብ ሀዲድ፣ የመገጣጠሚያ ዘንግ የያዘ ስለሆነ 
በመብት ወሰን 1-9 ድረስ የተገለጸው የአመልካች 
የፈጠራ ማመልከቻ ጋር ተመሳሳይ በመሆኑ 
የአመልካች ፈጠራ ማመልከቻ የአዲስነት 
መስፈርት አያሟላም።
የፈጠራ ስራዬ የመሬት ስበት ሀይል ምን 
ያህል እንደሚያስፈልግ፣ ክብደት የሚፈጥረው 
ተጽዕኖና እንዴት እንደሚቋቋም እና የተለያዩ 
ውስብስብ የሳይንስ እሳቤ የያዘ በመሆኑ ፈጠራዊ 
ብቃት ያለው ነው በማለት አቅርበዋል። ይሁን 
እንጂ በፈጠራ፣ አነስተኛ ፈጠራና ኢንዱስትሪያዊ 
ንድፍ አዋጅ ቁጥር 123/1987 አንቀጽ 3(4) 
ላይ ስለ ፈጠራዊ ብቃት ሲገልጽ፤ “አንድ ፈጠራ 
ፈጠራዊ ብቃት አለው የሚባለው ከዚህ በላይ 
በንዑስ አንቀጽ (2) ከተገለጸውና ከማመልከቻው 
ጋር አግባብነት ካለው ቀደምት ጥበብ ጋር ሲታይ 
በመስኩ ተራ እውቀት ላለው ሰው ግልጽ ያልሆነ 
እንደሆነ ነው” ይላል። ከዚህ ድንጋጌ በመነሳት 
የአመልካችን ፈጠራ በምናይበት ጊዜ ፈጠራው 
የግራቪቲ ሀይልን ብቻ በመጠቀም መካኒካል 
ሀይልን ወደ ኤሌክትሪካል ሀይል በመቀየር 
የኤሌክትሪክ ሀይል ማመንጨት የሚችል ግራቪቲ 
ሞተር (gravity motor) ነው።ፈጠራው በዋናነት: - 
ቀጣይነት ያለው የማይቆም እሽክርክሪት እንቅስቃሴ 
መፍጠር የሚችል አንድ አካል (a component 
that creates continuous rotary motion), 
የተለያዩ ቢም፣ ዘንግ፣ ሚዛናዊ ክብደት፣ አቅጣጫ 
ማሳያ፣ ከኳስ ጋር የተገናኘ ተሽከርካሪ ዘንግ (re-
volving shaft with rolling ball) በውስጡ የያዘ 
ሚዛን የሚጠብቅ መሳሪያ (balancing equip-
ment), መቆጣጠሪያ (the overall control), ደጋፊ 
መዋቅር (supporting structure), እና radiating 
component የያዘ ነው።
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ከአመልካች ፈጠራ ጋር ተመሳሳይ ነው የተባለው 
በቀደምት ጥበብ የተሸፈነው የመጀመሪያው 
የፈጠራ ስራ በምናይበት ጊዜ ፈጠራው በዋናነት፦ 
ተሽከርካሪ ኳስ (rolling ball), ፔንዱለም 
(pendulum)፣ ስፕሪንግ፣ ኳሱን ያለማቋረጥ 
እንዲንከባለል የሚያደርግ ዘዴ; ሚዛንን 
ለመጠበቅ እና ኳሱን በትራኩ ላይ በክብ ዙሪያ 
እንዲሽከረከር ለማገዝ የሚያገለግሉ በርካታ ቋሚ 
ማግኔቶች፣ እና የኳስ መሽከርከሪያ ባለ ሁለት 
ክብ ሀዲድ፣ የመገጣጠሚያ ዘንግ የያዘ ነው። 
ኳሱን ወደ ማግኔቱ የሚሳብ ሲሆን ኳሱን 
በትራኩ ላይ በክብ ዙሪያ ያለማቋረጥ 
እንዲሽከረከር፣ የፔንዱለም መወዛወዝ ኳሱን 
በሰዓቱ እንዲያልፍ የሚያስችል፣ ማዕከል ላይ 
ያለው ፔንዱለም በማግኔት ስለተከበበ ስፕሪንጉን 
በማጠፍ መስመሩን እንዲያስተካክል የሚያደርግ 
ነው። ይህ ግራቪቲ ሞተር ያለምንም እንቅስቃሴ 
መቆራረጥ ኳሱ እንዲሽከረከር ያደርጋል ከዚህ 
ቋሚ ከሆነ እሽክርክሪት ኤሌክትሪክ ማመንጨት 
የሚያስችል መሆኑን ይገልጻል።
በቀደምት ጥበብ የተገለጸው ሁለተኛው(D2) 
ፈጠራ ደግሞ ግራቪቲ ሞተር ሲሆን በዋናነት፦ 
ተሽከርካሪ (rotor)፣ ቋሚ መመሪያ ሀዲድ (a 
stator guide rail) ፣ ፍሬም (frame) እና 
ተሽከርካሪዉን ደጋፊ አግድም ዘንግ፣ ከዘንጎች 
ቀጥታ የተከፋፈሉ ሽቦዎች፣ ጥቅል ስፕሪንግ 
እና የታጠፈ ዘንግ የያዘ ነው።
ከላይ በቀደምት ፈጠራዎች የተገለጹት የሁለቱን 
ፈጠራ ሳይንሳዊና ቴክኒካዊ ባህርያትን በአንድ ላይ 
በማዋሃድና በማገናዘብ አመልካች ያስመዘገበውን 
ፈጠራ በመስኩ ተራ እውቀት ያለው ሰው 
(መሀንዲስ) ሊረዳው የሚችልና በዘርፉ ተራ 
እውቀት ላለው ሰው ግልጽ በመሆኑና በዘርፉ 
የሰለጠነ ሰው ከላይ የተገለጹትን ቀደምት ጥበብ 
(D1& D2) በመረዳት የአመልካችን ፈጠራ ሀሳብ 
ላይ ሊደርስ እንደሚችል ትሪቡናሉ ያምናል። 
በመሆኑም አመልካች ማመልከቻው ፈጠራዊ 
ብቃት አለው ሲል ያቀረበውን አቤቱታ ትሪቡናሉ 
አልተቀበለውም።
አመልካች በቀዳሚነት የተገለጹት ሁለቱ 
ፈጠራዎች የውጪያዊ ሀይል ምንጭ ማግኔት 

እና የመሬት ስበት ብቻ ነው። የአመልካች 
ፈጠራ ግን በማግኔት የሚሰራ ሞተር ጨረር 
ስለሚያስከትል ይህን ችግር ለመፍታት በመሬት 
ስበት ሀይል ብቻ የሚሰራ የፈጠራ ስራ በመሆኑ 
ከላይ ከተገለጹት ፈጠራዎች ጋር ተመሳሳይ ነው 
መባሉ አግባብ አይደለም በማለት አቅርበዋል። 
ይሁን እንጂ የአዲስነት መስፈርት በምናይበት 
ጊዜ በፈጠራ፣ አነስተኛ ፈጠራና ኢንዱስትሪያዊ 
ንድፍ አዋጅ ቁጥር 123/1987 ለምዝገባ የሚቀርቡ 
ፈጠራዎችን አዲስነት አስመልክቶ በአንቀጽ 
39(1) ላይ “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 
የምንረዳው የአመልካች ፈጠራ በመሬት ስበት 
ሀይል ብቻ የሚሰራ በመሆኑ ይህም ቴክኒካዊ 
ባህሪ በቀዳሚነት የተገለጹት ፈጠራዎች በመሬት 
ስበት ሀይል እና በማግኔት በመሆኑ በቀዳሚነት 
ከተገለጸው የአሰራር ዘዴ የተለየ የሚያስብለው 
ምንም አይነት የጨመረው ሳይንሳዊና ቴክኒካዊ 
ባህርያት ባለመኖሩ የአመልካች ፈጠራ የአዲስነት 
መስፈርት የማያሟላ መሆኑን ትሪቡናሉ 
ያምናል።
በዚህም መሰረት የስራ ክፍሉ አመልካች ለምዝገባ 
ያቀረበው የፓተንት ማመልከቻ አዲስነትና ፈጠራዊ 
ብቃት አያሟላም በማለት ውድቅ ማድረጉ አግባብ 
ነው ሲል ትሪቡናሉ መግባባት ላይ ደርሷል።
ውሳኔ 
ተቋሙ ትሪቡናሉ ካቀረበው የውሳኔ ሀሳብ፣ 
ከሕግና መመሪያ ጋር በማገናዘብ የሚከተለውን 
ውሳኔ ሰጥቷል፡፡ በመሆኑም የአመልካች ፈጠራ 
በፈጠራ፣ አነስተኛ ፈጠራ እና ኢንዱስትሪያዊ 
ንድፍ አዋጅ ቁጥር 123/1987 አንቀጽ 3(1-4) 
መሰረት ፈጠራው የአዲስነት መስፈርትና ፈጠራዊ 
ብቃት ስለማያሟላ የምዝገባ ጥያቄው ውድቅ ሊሆን 
ይገባል ሲል ወስኗል።
የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር ስምና የማይነበብ ፊርማ                     
ኤርምያስ የማነብርሃን ኃይለማርያም (ፒ.ኤች.ዲ.)                
የማይነበብ ፊርማ  ____________
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የሰ/መ/ቁ. 193292 ሀምሌ 29 ቀን 2013 ዓ/ም

ዳኞች፡- ተፈሪ ገብሩ (ዶ/ር)
      ቀነአ ቂጣታ 
      ፈይሳ ወርቁ 
      ደጀኔ አያንሳ 
      ብርቅነሽ እሱባለው

አመልካች፡- አቶ አህመድ አብዱራህማን - 
ከጠበቃ ብሩክ አሰፋ ጋር ቀረቡ፡፡

ተጠሪ፡- ኢልይስ ዲተርጀንት ኢንዱስትሪ ኩባንያ 
- ጠበቃ ወንድወሰን ሂርጶ ቀረቡ፡፡ መዝገቡ 
ተመርምሮ ተከታዩ ፍርድ ተሰጥቷል።
 ፍ ር ድ
በዚህ መዝገብ የተያዘው ክርክር የውጪ ሀገር 
ሰው (ኩባንያ) በንግድ ምልክት ምዝገባ ላይ 
ያቀረበውን የተቃዉሞ አቤቱታ መሰረት ያደረገ 
ሲሆን ክርክሩም ጆብ (Job) እና ሂላክ (Hilaac) 
የተባሉ የሳሙና ንግድ ምልክቶችን ይመለከታል፡፡ 
የሰበር አቤቱታው በአመልካች የቀረበውም በንግድ 
ምልክት የተቃውሞ አቤቱታው ላይ የኢትዮጵያ 
አዕምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት በመ/ቁ 0036 በቀን 
21/06/2011 ዓ.ም እንዲሁም ይግባኙ የቀረበለት 
የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በመ/ቁ 235010 
በቀን 27/06/2012 ዓ.ም ያሳለፉት ውሳኔ 
መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፈጸመበት በመሆኑ 
ይታረምልኝ በማለት ስለጠየቁ ነው።
1. ከመዝገቡ መረዳት እንደሚቻለው የአሁን 
አመልካች በኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ጽ/
ቤት በማመልከቻ ቁጥር LTM/3562/08፤ 
LTM/3563/08 እና LTM/3564/08 ባቀረበው 
የንግድ ምልክት የምዝገባ ጥያቄ ላይ የአሁን 
ተጠሪ ተቃዉሞ አቅርቦ የግራ ቀኙ አቤቱታ እና 
ማስረጃ በሚመለከተው ሥራ ሂደት ተመርምሮ 
ጥቅምት 30/2009 ዓ.ም የአመልካች ጥያቄ 
ውድቅ ተደርጓል፡፡
2. አመልካች ይህን በመቃወም ውሳኔውን 
ለማስለወጥ ለአዕምሯዊ ንብረት ይግባኝ 
ሰሚ ኮሚቴ ቅሬታቸውን አቅርበው ነበር፡
፡ የቅሬታቸው ይዘት የተቃውሞ አቅራቢው 

(የአሁን ተጠሪ) የውጪ ሃገር ኩባንያ በመሆኑ 
የውጪ ሃገር ሰዎች በአዋጁ ተቃዉሞ የማቅረብ 
መብት የሚያገኙት በእንካ ለእንካ መርህ 
ወይም ኢትዮጵያ አባል በሆነችበት ዓለም አቀፍ 
ስምምነት መሆኑን፤ ተጠሪ ተቃዉሞ ለማቅረብ 
ምንም ዓይነት መብት ወይም ጥቅም የሌለው 
መሆኑን፤ እንዲሁም ተጠሪ የንግድ ምልክቶቹ 
ባለቤት ነው መባሉ መሰረታዊ የህግ ስህተት 
መሆኑን የሚጠቅስ ነው፡፡

3. ይግባኝ ሰሚ ኮሚቴው ፍሬ ጉዳዩን ተመልክቶ 
የውሳኔ ሃሳቡን ለአዕምሯዊ ጽ/ቤት ኃላፊ 
አቅርቧል፡፡ ኃላፊውም የውሳኔ ሃሳቡን ተቀብለው 
በኮሚቴው የውሳኔ ሃሳብ መሰረት ይፈፀም 
በማለት በመ/ቁ 00036/2009 ውሳኔ ሰጥተዋል፡
፡ በዚህ ውሳኔ ላይ ይግባኙ የቀረበለት የፌዴራሉ 
ከፍተኛ ፍርድ ቤት በኮ/መ/ቁ 202772 ግንቦት 
3/2010 ዓ.ም በዋለ ችሎት በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 
337 መሰረት ይግባኙን ሰርዟል፡፡

4. ከፍሲል በተጠቀሰው መልኩ በአእምሯዊ 
ንብረት ጽ/ቤት በተሰጠው ውሳኔና የከፍተኛው 
ፍርድ ቤት ባሳለፈው ትዕዛዝ ላይ አመልካች 
ለዚህ ሰበር ሰሚ ችሎት ቅሬታቸውን አቅርበው 
ጉዳዩ በሰ/መ/ቁ 158608 ታይቶ ህዳር 26/2011 
ዓ.ም በዋለ ችሎት ውሳኔው ተሽሮ በመቃወሚያ 
ላይ ብይን ሳይሰጥ ታልፎ በፍሬ ጉዳዩ 
ውሳኔ መሰጠቱ አላግባብ በመሆኑ በቅድሚያ 
በመቃወሚያው ላይ ተገቢው ብይን እንዲሰጥበት 
ተመልሷል፡፡

5. ሰበር ችሎቱ ከሰጠው ውሳኔ መገንዘብ 
እንደተቻለው ለምዝገባ በቀረቡ የንግድ ምልክቶች 
ላይ ተጠሪ ተቃዉሞ የማቅረብ መብትና ጥቅም 
የለውም፤ እንዲሁም ተቃዉ ያቀረበው በህግ 
ተቃውሞ ለማቅረብ የተሰጠው ጊዜ ካለፈ በኃላ 
ነው በሚል አመልካች ክርክር አቅርቧል፡፡
በንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 
501/1998 አንቀጽ 3 ሥር የአዋጁን የተፈፃሚነት 
ወሰን በተመለከተ እንደተደነገገው በእንካ ለእንካ 
መርሆ ወይም ኢትዮጵያ አባል በሆነችበት 
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ዓለም ዓቀፍ ውል ላይ በመመስረት የውጭ 
ሃገር ሰዎች በአዋጁ መሰረት ኢትዮጵያዊያን 
ያሏቸው መብቶችና ግዴታዎች እንደሚኖራቸው 
ተመልክቷል፡፡ ተጠሪ የውጪ ሀገር ድርጅት 
መሆኑ ያላከራከረ በመሆኑ መቃወሚያው ከዚሁ 
የህጉ ድንጋጌ አንፃር ታይቶ ሊወሰን ይገባል፡፡ 
በሌላ በኩል መቃወሚያው የሚቀርብበትን ጊዜ 
በተመለከተ የንግድ ምልክት የምዝገባ ስርዓትን 
በሚደነግገው የአዋጁ ክፍል ሶስት አንቀጽ 13 
ሥር ስለ “ተቃውሞ”እንደተደነገገው ማንኛውም 
የንግድ ምዝገባን የሚቃወም ሰው የሚቃወምበትን 
ምክንያት በዝርዝር በመጥቀስ በደንቡ በተወሰነው 
የጊዜ ገደብና የተቃውሞ አቀራረብ ሥርዓት 
መሰረት ማስረጃዎቹን በማያያዝና በደንቡ 
የተወሰነውን ክፍያ በመፈፀም ለጽህፈት ቤቱ 
በጽሁፍ ተቃዉሞውን ማቅረብ እንደሚችል 
ተመልክቷል፡፡ በንግድ ምልክት ምዝገባና 
ጥበቃ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 
273/2005 ከአንቀጽ 26 እስከ 30 በተመለከቱት 
ድንጋጌዎች ሥር የተቃዉሞ ጥሪ ማስታወቂያ 
ስለሚወጣበት ሁኔታ፤ የንግድ ምልክት ምዝገባን 
ስለመቃወም፤ ስለ ተቃውሞ ማቅረቢያ ጊዜ፤ 
እንዲሁም በተቃውሞ ማመልከቻ ላይ ውሳኔ 
ስለሚሰጥበት ሁኔታ ሁሉ በዝርዝር ተደንግጓል፡
፡ በአጠቃላይ የአሁኑ አመልካች በአከራካሪዎቹ 
የንግድ ምልክቶች ምዝገባ ላይ ተጠሪ ተቃዉሞ 
ማቅረብ አይችልም፤ ተቃዉሞውም የቀረበው 
በህግ የተፈቀደው ጊዜ ካለፈ በኃላ ነው በማለት 
ባቀረቧቸው መከራከሪያዎች ላይ የአዕምሯዊ 
ንብረት ጽ/ቤት ተጠሪ የሚያቀርበውን ክርክር 
ሰምቶና ማስረጃውን ተመልክቶ በህጉ አግባብ 
ብይን ሳይሰጥ አልፎ በፍሬ ጉዳዩ ላይ ውሳኔ 
መስጠቱ ጉዳዩ የሚመራበትን ህግ መሰረት ያደረገ 
ባለመሆኑ ውሳኔው የህግ ስህተት የተፈፀመበት 
ነው በማለት ውሳኔውን ሽሯል፡፡
ይህን ተከትሎም የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት 
ጽ/ቤት መዝገቡን በማንቀሳቀስ አመልካች 
ባቀረባቸው መከራከሪያዎች ላይ ተጠሪ 
የሚያቀርበውን ክርክር ሰምቶና በጉዳዩ ላይ 
ውሳኔ ለመስጠት የሚያስችለውን ተገቢ ማስረጃ 
መርምሮ ለጉዳዩ አግባብነት ካላቸው የህጉ 

ድንጋጌዎች አንፃር ማጣራት አድርጎ ውሳኔ 
እንዲሰጥ ጉዳዩን በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 343(1) 
መሰረት መመለሱን መገንዘብ ይቻላል፡፡

6. በዚህ መልኩ ጉዳዩ የተመለሰለት የአዕምሯዊ 
ንብረት ጽ/ቤት ይግባኝ ሰሚ መዝገቡን 
አንቀሳቅሶ ከሰበር ችሎቱ በተያዘው ጭብጥ 
መሰረት ተጠሪ መልስ እንዲሰጥ አድርጓል፡፡ 
ተጠሪ በቀን 25/04/2011 ዓ.ም በሰጠው መልስ 
ተቃውሞ የማቅረብ መብት እንዳለው በመግለጽ 
በንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 
501/1998 እና አዋጁን መሰረት አድርገው 
በወጡት ደንብና መመሪያዎች  መሰረት የውጭ 
ሀገር ሰዎች የንግድ ምልክት ምዝገባ ማካሄድ 
እንደሚችሉ፤ ጽ/ቤቱ ወደ አስራ አንድ ሺህ 
(11,000) የሚደርሱ የውጭ ሀገር የንግድ 
ምልክት ማመልከቻዎችን በመቀበል የንግድ 
ምልክት ምዝገባ ምስክር ወረቀት እንደሰጠ 
ገልጸው በዚህም መሰረት ተጠሪ በኢትዬጵያ 
ውስጥ ቋሚ ነዋሪ የሆነ ሰው በመወከል እና 
ኢትዬጵያውያን አመልካቾች ባላቸው መብት 
መሰረት ጠበቃ በመሰየም የንግድ ምልክቱን 
ምዝገባ እንደተቃወሙ ተከራክረዋል:ተጠሪ 
አክለውም የእንካ ለእንካ ስምምነት ሲነሳ መሰረት 
ሊያደርግ የሚገባው እስካሁን ድረስ ኢትዬጵያ 
የውጭ ሀገር ማመልከቻ የምትቀበል መሆኑ እና 
ኢትዬጵያ የሰጠችውን የምዝገባ ምስክር ወረቀት 
በመቀበል እዚህ የተመዘገቡ የንግድ ምልክቶች 
ሌሎች ሀገሮች ላይ የሚመዘገቡ በመሆኑ 
ኢትዬጵያ ከሌሎች ሀገሮች የንግድ ምልክት 
ተቀብላ ከመመዝገብ የሚያግዳት ነገር የለም 
ሲሉ አቅርበዋል፡፡
ከዚህም በተጨማሪ ኢትዬጵያ ይህንን በማድረጓ 
ወቅቱ የሚጠይቀውን ሉላዊነት እና የውጭ 
ኢንቨስትመንት ፍላጎት ለማሟላት በእጅጉ 
ያግዛል፤ ከዚህም አልፎ ጽ/ቤቱ ከ1995 ዓ.ም 
ጀምሮ እንዲሁም በንግድና ኢንደስትሪ ሚኒስቴር 
ከዛም በፊት ባሉት አመታት የንግድ ምልክት 
ምዝገባ ሲያካሂድ የነበረ በመሆኑ የመብት 
መጣበብ የሌለ ከመሆኑም በተጨማሪ ሱማሌላንድ 
በኢትዮጵያ የተደረገን ምዝገባ አልቀበልም 
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ኢትዬጵያ የሱማሌላንድ ምዝገባንና ተቃውሞ 
አልቀበልም ማለቷ ኢትዬጵያውያን በሀገሪቱ 
ሊኖራቸው የሚችለውን መብት የሚያስነፍግ 
በመሆኑ የግድ በእንካ ለእንካ መርህ መታጠር 
አይኖርበትም፡፡ አመልካች በክርክር ላይ ያሉትን 
የንግድ ምልክቶች ያሉባቸውን ምርቶች ከተጠሪ 
ተቀብለው ያከፋፍሉ እንደነበር ያመኑ በመሆኑ 
ተጠሪ በአዋጅ ቁጥር 501/1998 አንቀጽ 7(2) 
መሰረት ቀዳሚ መብት ስላለው ሲጠቀምባቸው 
የነበሩ የንግድ ምልክቶች ለምዝገባ ሲቀርቡ 
የመቃወም መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡ ከዚህም ሌላ 
ተጠሪ የተቃውሞ ማመልከቻውን ተገቢውን 
ሁኔታ አሟልቶ በህጉ በተቀመጠው የጊዜ ገደብ 
ውስጥ ማለትም 60 ቀን ከማብቃቱ በፊት 
ያቀረበ በመሆኑ በዚህም የንግድ ምልክት ምዝገባ 
አዋጅንም ሆነ ደንቡን ተከትሎ የቀረበ በመሆኑ 
የአመልካች ክርክር ውድቅ ሊሆን ይገባል በማለት 
ተከራክረዋል፡፡
7. አመልካች በበኩላቸው የኢፊዲሪ ህገመንግስት 
ንብረት የማፍራት መብት የሚሰጠው 
ለኢትዮጵያዊያን መሆኑን፤ የእንካ ለእንካ 
ስምምነቱ እንኳን ቢኖር የውጪ ሀገር  ዜጎች  
በኢትዮጵያ  ውስጥ  የንግድ  ምልክት ምዝገባ 
ያካሂዳሉ እንጂ ተቃውሞ ማቅረብ ይችላሉ 
አይልም በማለት የቀደመ ክርክራቸውን 
በማጠናከር አቅርበዋል፡፡
8. ጉዳዩ በዚህ መልኩ የቀረበለት የአእምሯዊ ጽ/
ቤት ይግባኝ ሰሚ ክርክሩን መርምሮ ኢትዮጵያ እና 
ሶማሌላንድ ግልጽ የሆነ የእንካ ለእንካ ስምምነት 
የላቸውም፤ ነገር ግን አሁን ባለው አለማቀፍ 
ልምድም ቢሆን ይህ እንዲኖር አይጠበቅም፤ 
የኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ህጎች ከተለያዩ 
የአዕምሯዊ ጥበቃ ስምምነቶች ጋር የተጣጣሙ 
ናቸው፤ እነዚህ ስምምነቶች ደግሞ የእንካ 
ለእንካ መርህን ዋና አካላቸው ያደረጉ ናቸው፤ 
ይህን መሰረት አድርጋ ኢትዮጵያ ለውጭ ሀገር 
ሰዎች ዜጎችዋ ያላቸውን መብት ሰጥታ የንግድ 
ምልክት ምዝገባና ተያያዥ ተግባራትን ከረዥም 
ጊዜ ጀምሮ እያካሄደች ትገኛለች፤ ይህን በማድረጓ 
ዜጎቿ ሊደርስባቸው ከሚችለው የምላሽ ድርጊት 
(repraisal) መከላከል ችላለች፡፡

በተጨማሪም ይህን በማድረጓ ከውጪ ሀገራት 
የሚመጣን ኢንቨስትመንት እያበረታታች 
ኢኮነሚዋንም በማሳደግ ብሔራዊ ጥቅሟን 
ማስከበር ችላለች፡፡ ኢትዮጵያ ለዜጎቿ 
የምታደርገውን ለውጪ ሀገር ዜጎችም ሆነ 
ድርጅቶች ማድረግ ልማድ (የውጪ አገር ንግድ 
ምልክቶችን የመመዝገብና የመጠበቅ እንዲሁም 
አገር ውስጥ ጥቅም ላይ የዋሉ የውጪ ምልክቶች 
ለምዝገባ ሲቀርቡ የውጪ ዜጎች ወይም ድጅቶች 
የሚያቀርቡትን ተቃዉሞ የመቀበል ልምድ) 
ካደረገችበት ከ1978 ዓ.ም ጀምሮ ይህ አሰራር 
የነበረና አዕምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት በ1995 ዓ.ም 
ሲቋቋም የቀጠለ የረጅም ጊዜ አሰራር ነው፡፡
እስካሁን ባለው ልምድ መሰረት ሌሎች ሀገሮችም 
ይህንን ስለ አለማድረጋቸው ከአመልካች በኩል 
የቀረበ ማስረጃ የለም፡፡በመሆኑም የውጭ 
ሀገር አመልካቾች በእስካሁኑ የሀገሪቱ አሰራር 
ኢትዮጵያዊያን ያላቸው መብቶች ተጠቃሚ 
ሆነዋል፡፡ በተለይም ሀገሪቱ የአለም የንግድ 
ድርጅት አባል ለመሆን እየተንቀሳቀሰች ባለችበት 
ጊዜ ይህንን ማስቀጠል ተገቢ መሆኑን ይግባኝ 
ሰሚው ያምናል፡፡ በእነዚህ ምክንያቶች አመልካች 
ለምዝገባ ባቀረብኳቸው የንግድ ምልክቶች ላይ 
የተጠሪ ድርጅት የሚገኝበት ሀገር ከኢትዮጵያ 
ጋር የእንካ ለእንካ ስምምነት ስለሌለው 
ተቃውሞ የማቅረብ መብት የላቸውም በሚል 
ያቀረበው መከራከሪያ የሀገሪቱን የአዕምሯዊ 
ንብረት ህጎች አላማ እና የመርሁን መነሻ 
ሀሳብ ያላገናዘበ ስለሆነ ተቀባይነት የለውም:: 
ከዚህም ሌላ አመልካች ከተጠሪ ድርጅት 
ዕቃ ተቀብሎ የማከፋፈል የውል ግንኙነት 
እንደነበራቸው በዳይሬክቶሬቱ ተረጋግጧል፤ 
በተጨማሪም አመልካች ከተጠሪ ምርቱን 
ተቀብለው ሲያከፋፍሉ እንደነበር አስቀድሞ 
ካደረጉት ክርክርና በንግድ ምዝገባ ውስጥ ካሉት 
መረጃዎች መረዳት ይቻላል፤ ተጠሪ ከአመልካች 
በተጨማሪ በሌሎች ወኪሎች አማካኝነት 
ለክርክር የቀረቡት የንግድ ምልክቶች ያሉባቸውን 
ምርቶች ኢትዮጵያ ገበያ ውስጥ ሲጠቀሙበት 
የነበረ ስለመሆኑ ማስረጃዎች መቅረባቸው በራሱ 
በአዋጅ ቁጥር 501/1998 አንቀጽ 7(2) መሰረት 



ውሳኔ የተሰጠባቸው መዝገቦች መጋቢት 2014 ዓ.ም
111

አመልካች ምዝገባ የጠየቁበት የንግድ ምልክት 
በሶስተኛ ወገኖች መብት ምክንያት መመዝገብ 
የማይችሉ ንግድ ምልክት ውስጥ እንዲወድቅ 
ያደርገዋል፡፡ በመሆኑም አመልካች በማመልከቻ 
ቁጥር LTM/3562/08፤ LTM/3563/08 እና 
LTM/3564/08 ባቀረበው የንግድ ምልክት 
የምዝገባ ጥያቄ ላይ ተጠሪ ተቃውሞ ለማቅረብ 
መብትና ጥቅም አለው፡፡

9. ሁለተኛውን ነጥብ ማለትም ተጠሪ 
ተቃውሞውን ያቀረበው በህግ ተቃውሞ ለማቅረብ 
የተሰጠው ጊዜ ካለፈ በኃላ ነው በማለት አመልካች 
ያቀረበውን መከራከሪያ በተመለከተም ይግባኝ 
ሰሚው መርምሮ የተጠሪ የተቃውሞ ማመልከቻ 
በስራ ክፍሉ ተፈርሞ የገባው በ16/07/2008 ዓ.ም  
መሆኑ መረጋገጡን፤ ዕለቱ ለፕሬስ የሚላኩ 
የንግድ ምልክቶች የሚዘጋጁበት እንደነበርና በዚህ 
ዕለት ክፍያ እንደማይፈፀም ባደረገው ማጣራት 
መረዳቱን፤ በዚህ ምክንያት አርብ ዕለት ላስገቡት 
የተቃውሞ ማመልከቻ በሚቀጥለው የስራ ቀን 
ሰኞ በ19/07/2008 ዓ.ም ክፍያ እንደፈፀሙ 
ግንዛቤ ተወስዷል፤ ስለሆነም የንግድ ምልክቱ 
ለተቃውሞ ጥሪ በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ላይ 
የወጣው በ18/05/2008 ዓ.ም ሲሆን ተጠሪ 
የተቃውሞ ማመልከቻውን በህጉ የተመለከተው 
የ60 (ስድሳ) ቀን የጊዜ ገደብ ሳያልፍ ያቀረቡ 
በመሆኑ በስራ ክፍሉ የውስጥ አሰራር በክፍያና 
ተያያዥ ምክንያቶች መብታቸው ሊታለፍ 
አይገባም፤ ተጠሪ የንግድ ምልክት አዋጅና ደንቡ 
በሚፈቅደው መሰረት ተቃውሞ እንዳቀረቡ 
ስለተረጋገጠ አመልካች ተቃውሞው የቀረበው 
በወቅቱ አይደለም በማለት ያቀረቡት መከራከሪያ 
ተቀባይነት የለውም ብሏል፡፡ በአጠቃላይ ተጠሪ 
በአመልካች የንግድ ምልክት ምዝገባ ጥያቄ ላይ 
ተቃውሞ የማቅረብ መብት አላቸው፤ እንዲሁም 
የተቃውሞ ማመልከቻውም በህጉ በተቀመጠ 
ጊዜ ውስጥ ያቀረቡ በመሆኑ የአመልካች 
መከራከሪያዎች ተቀባይነት ሊኖራቸው አይገባም 
በማለት የውሳኔ ሃሳቡን አቅርቧል፡፡ 

10. ፍሬ ጉዳዩን በተመለከተም የውሳኔ 
ሃሳቡን ያቀረበ ሲሆን ከዚህም ሌላ ምርመራ 
እየተደረገበት ካለው ጉዳይ ጋር ግንኙነት 
ያለው በመሆኑ ምክንያት ጽ/ቤቱ በጉዳዩ ላይ 
የመጨረሻ ውሳኔ እስከሚሰጥበት ድረስ ቀደም 
ሲል በተጠሪ ስም በጽ/ቤቱ ውስጥ በማመልከቻ 
ቁጥር FTM/7461/2016 G.C (በምዝገባ 
ምስክር ወረቀት ቁጥር FTM/6277/2016) Job 
እንዲሁም በማመልከቻ ቁጥር FTM/7460/2016 
G.C (በምዝገባ ምስክር ወረቀት ቁጥር 
FTM/6278/2018) Hilaac በሚል ተመዝግበው 
የሚገኙት የንግድ ምልክቶች እንዲታገዱ በቀን 
ጥር 09/2011 በቁጥር 9/6401-304/1 የተጻፈው 
ደብዳቤ እንዲነሳ በማለት ይግባኝ ሰሚው 
የውሳኔ ሃሳቡን ለአዕምሯዊ ጽ/ቤት የበላይ ኃላፊ 
አቅርቧል፡፡ ዋና ዳይሬክተሩም የውሳኔ ሃሳቡን 
ተቀብለው በውሳኔ ሃሳቡ መሰረት ይፈፀም 
ብለዋል፡፡

11. በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት አመልካች 
የይግባኝ ቅሬታቸውን ለፌ/ከፍተኛ ፍርድ ቤት 
አቅርበዋል፡፡ ፍርድ ቤቱ የግራ ቀኙን ክርክር 
ሰምቶ ከፌደራል ጠቅላይ ፍ/ቤት በሰበር መ/ቁ 
158608 በቀን 26/03/2011 ዓ.ም በተያዘው 
ጭብጥ መሰረት ክርክር ተሰምቶና ተጣርቶ በጽ/
ቤቱ የተሰጠው ውሳኔ የሚነቀፍበት የህግም ሆነ 
የፍሬ ነገር ምክንያት የለም በማለት ውሳኔውን 
አፅንቷል፡፡
12. የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚህ ነው። 
አመልካች በቀን 12/01/2012 ዓ/ም ባቀረቡት 
ማመልከቻ ጆብ (Job) እና ሂላክ (Hilaac) 
የተባሉ የሳሙና ንግድ ምልክቶች ባለቤትነትን 
በተመለከተ ይህ ሰበር ችሎት በድጋሚ ውሳኔ 
እንዲሰጥበት የመለሰው የመጀመሪያ ጭብጥ 
ተጠሪ የሶማሌ ላንድ ድርጅት በመሆኑ የእንካ 
ለእንካና አለም አቀፍ ስምምነት በሌለበት ሁኔታ 
ተቃውሞ የማቅረብ መብት የሌለው ሆኖ ሳለ ጽ/
ቤቱና የስር ከፍተኛ ፍ/ቤት መብት አለው በሚል 
ውሳኔ መስጠታቸው መሰረታዊ የህግ ስህተት 
ነው፡፡ በህገ መንግስቱና አግባብነት ባላቸው ህጎች 
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የተገለጸውን እንዲሁም ትክክለኛ ልማዶችን ወደ 
ጎን በመተው ያለምንም ስምምነት ከ1978 ዓ.ም 
ጀምሮ በኢትዬጵያ ከ11 ሺህ በላይ ለውጭ ሀገር 
ዜጎች (ድርጅቶች)የአእምሯዊ ንብረት ጥበቃ 
ሲደረግ እንደነበር በሀሰት በማረጋገጥ የሶማሌ 
ላንድ ድርጅት የሆነው ተጠሪ ተቃውሞ የማቅረብ 
መብት አለው በሚል የንግድ ምልክቶቹ ለተጠሪ 
እንዲመዘገቡ ውሳኔ መስጠታቸው አግባብ 
አይደለም፡፡ በየትኛውም መመዘኛ ከታየ አንድ 
አለም አቀፍ ስምምነት ተፈጻሚነትና አስገዳጅነት 
የሚኖረው ስምምነቱን ፈርመው ባጸደቁት አባል 
ሀገራት መካከል ነው፤ ኢትዬጵያ ለውጭ 
ሀገር ሰዎች (ድርጅቶች) የንግድ ምልክትን 
ጨምሮ በአጠቃላይ የአእምሯዊ ንብረት ጥበቃ 
የምታደርገው ፈርማ ባጸደቀችው አለም አቀፍ 
ስምምነት መሰረት ነው፡፡ ጽ/ቤቱ ያለስምምነት 
ጥበቃ ያደረገው እስከማውቀው ድረስ ለተጠሪ 
ብቻ ነው፡፡ ሰበር ችሎት መዝገቡን ሲመልስ 
በሁለተኛነት የያዘውን ጭብጥ በተመለከተም 
ከፍተኛ ፍ/ቤትና ጽ/ቤቱ ተጠሪ ተቃውሞውን 
ያቀረበው በሕጉ በተቀመጠው ጊዜ ካለፈ በኋላ 
ቢሆንም ተቃውሞ የማቅረብ መብት አለው 
በሚል የሰጡት ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት 
የተፈፀመበት ነው፡፡ የጽ/ቤቱ ይግባኝ ሰሚ 
ኮሚቴና ከፍተኛ ፍ/ቤት ግራ ቀኝ ያቀረቡትን 
ማስረጃዎችና ክርክሮች በህግ አግባብ ሳይመረምሩና 
ለውሳኔያቸው ሳይጠቀሙ ማለፋቸው መሰረታዊ 
የህግ ስህተት የተፈጸመበት ነው፡፡ በመሆኑም 
የሰጡት ውሳኔ እንዲሻርልኝና አመልካች 
ለምዝገባ ያቀረብኩት ጆብና ሂላ የተባሉ የንግድ 
ምልክቶች ላይ ተጠሪ ተቃውሞ የማቅረብ 
መብት የለውም፤ እንዲሁም የአእምሯዊ ንብረት 
ጽ/ቤት ጆብና ሂላክ የተባሉ የንግድ ምልክቶች 
ለአመልካች እንዲመዘግብ ውሳኔ እንዲሰጥልኝ 
በማለት ቅሬታቸውን አቅርበዋል፡፡
13. ቅሬታው በሰበር አጣሪ ችሎት ተመርምሮ 
አመልካች ባቀረበው የንግድ ምልክት ባለቤትነት 
ምዝገባ ተጠሪ ተቃውሞ የማቅረብ መብት አለው 
ተብሎ የተሰጠውን ውሳኔ አግባብነት ከንግድ 
ምልክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/98 

አንቀጽ 3 እና 13 እንዲሁም ከደንብ ቁጥር 
273/2005 አንቀጽ 27(2) አኳያ ለመመርመር 
ሲባል ጉዳዩ ለዚህ ሰበር ችሎት እንዲቀርብና 
ተጠሪ መልስ እንዲሰጥበት ተደርጓል፡፡

14.  ተጠሪ በቀን 20/02/2013 ዓ.ም 
ባቀረበው መልስ የንግድ ምልክት አዋጁ በአንቀጽ 
3 የተፈጻሚነት ወሰኑን ሲገልጽ በእንካ ለእንካ 
መርህ ወይም ኢትዬጵያ አባል በሆነችበት አለም 
አቀፍ ውል ላይ በመመስረት የውጭ ሀገር ዜጎች 
ኢትዬጵያውያን ያሏቸው መብትና ግዴታቸው 
እንደሚኖራቸው ይደነግጋል፡፡ ከዚህ የህጉ 
እሳቤ ተነስተን የእንካ ለእንካ መርህን ሀገሪቱ 
ከፈረመቻቸው አለምአቀፍ ውሎች ነጥለን ማየት 
ይኖርብናል፡፡ እንደ ህጉ አንቀጽ የእንካ ለእንካ 
መርህ የውጭ ሀገር ዜጎች ኢትዬጵያውያን 
ያሏቸውን መብትና ግዴታ የሚያጎናጽፍ አንዱ 
መርህ ሲሆን ሀገሪቱ የምትፈራረማቸው አለም 
አቀፍ ውሎች ደግሞ ሌላው መብት የማግኛ 
ግንኙነት ስለመሆናቸው ሁለቱ መብት ሰጪ 
መስፈርቶች ወይም በሚለው አያያዥ ቃል 
መቅረባቸው ያስረዳል፡፡ የእንካ ለእንካ መርህ 
የኢትየጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት በተግባር 
እየሰራበት እንዳለውም ሆነ የህጉ አግባብ 
እንደሚያስረዳው ስምምነቱ በፊርማ የሚከወንና 
በእያንዳንዱ ጉዳይ ላይ ሀገራት ድርድር 
የሚቀመጡበት መርህ አይደለም፡፡ ከዚህ ይልቅ 
አንዱ ሀገር ለሌሎች ሀገራት ዜጎች በሚሰጠው 
መብት ልክ ለዜጎቹም በሌላ ሀገር በምላሹ እንዲሰጥ 
በሚያስችለው ነው፡፡ ነገር ግን አመልካች ከዚህ 
አለም አቀፍ መርህ ጋር ባልተጣጣመ መልኩ 
ትርጉም በመስጠት በንግድ ምልክት አዋጁ 
እንኳ ከአለም አቀፍ ውሎች ተነጥሎ የቀረበውን 
የእንካ ለእንካ መርህ ጽንሰ ሀሳብ በደምሳሳው 
አንድ አድርጎ በመውሰድ ያቀረቡት መከራከሪያ 
ተቀባይነት የሌለው በመሆኑ ውድቅ ሊደረግ 
ይገባል፡፡ አመልካች ሱማሌላንድ እንደ ሀገር 
ስለማትቆጠር አለም አቀፍ ስምምነት ልትፈርም 
አትችልም ያሉትን በተመለከተ አንድን ሀገር 
እንደ ሀገር መቁጠር ከኢኮኖሚያዊ ግንኙነት 
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ይልቅ ፖለቲካዊ ግንኙነት እንደሆነ በመስኩ 
የዳበሩ ጽሁፎች ያስገነዝባሉ፤ አሁን ክርክር 
እየቀረበ ያለው ኢትዬጵያ ለሱማሌላንድ የፖለቲካ 
እውቅና ሰጥታለች አልሰጠችም አይደለም፤ ይህ 
ቢታለፍ እንኳ አለም አቀፍ ስምምነት ለመፈረም 
እንደ ሀገር መቆጠር አለበት ቢባል እንኳ ሱማሌ 
ላንድ የሱማሊያ ሀገር አካል እንደሆነች የታወቀ 
ነው፡፡ አሁን ባለው ሁኔታ የሱማሌ አካል በመሆኗ 
ኢትዬጵያ ግንኙነት እያደረገች ያለችው በአለም 
አቀፍ ደረጃ እውቅና ካለው ከሱማሊ ሀገር ጋር 
ነው፡፡ ሱማሊያ ደግሞ የአለም አቀፍ ስምምነት 
መፈረምም ሆነ የሀገሮች የዳበረ ልምድ የሚገዛት 
ሀገር ነች፡፡ ተጠሪ የሱማሌላንድ ድርጅት በመሆኑ 
በሁለቱ ሀገራ መሀከል ስምምነት በሌለበት 
ሁኔታ የንግድ ምልክት ምዝገባዬን ለመቃወም 
መብት አለው ተብሎ የተሰጠው ውሳኔ ስህተት 
ነው የሚለውን መከራከሪያ በተመለከተ ይህ 
ነጥብ በጥቅሉ የውጭ ሀገር ዜጋ በኢትዬጵያ 
ውስጥ ንብረት የማፍራትና ይህንኑም በሀገሪቱ 
ህግ መሰረት የማስጠበቅ መብት ያለው መሆን 
አለመሆንና እንዲህ ያለ መብትም ማግኘት 
የሚቻለው ሀገራት በፈረማቸውና ባጸደቁት 
የእንካ ለእንካ መርህ ወይም አለም አቀፍ 
ስምምነት መሰረት ብቻ ስለመሆኑ ነጣጥሎ 
ማየት ያስፈልጋል፡፡ በንግድ ምልክት አዋጁ 
አንቀጽ 4 እና 7 እንደተቀመጠው የንግድ ምልክት 
ባለቤትነት አንድም በማስመዝገብ በሌላም በኩል 
በሀገር ውስጥ ጥቅም ላይ በማዋል ባለቤትነት 
እንደሚገኝ ይደነግጋል፡፡ ከእነዚህ ከሁለቱ ባንዱ 
የባለቤትነት መብት ያገኘ ሰው በንግድ ምልክቱ 
ላይ የቀዳሚነት መብት ይኖረዋል፡፡ የዚህ ህግ 
መርህ የንግድ ምልክቱን ባለቤት ዜግነት 
የሚከተል ሳይሆን የሸማቹን ህብረተሰብ፣ የገበያ 
ስርአቱንና የንብረት መብቱን መሰረት ያደረገ 
ነው:፡ የውጭ ሀገር ሰው ንብረት የማፍራትም ሆነ 
የአእምሯዊ ንብረት ባለቤት መሆን ህጋዊ መብቱ 
መሆኑ ከተረጋገጠ ደግሞ በሀገሪቱ ህግ መሰረት 
ባለንብረትነት በሚሰጠው መብት ልክ ንብረቱን 
የመጠቀም፣ የማስተላለፍ እንዲሁም የመጠበቅ 
መብት አብሮ እንደሚኖረው መረዳት ይቻላል፡፡

አመልካች የተጠሪ የንግድ ወኪል በመሆን 
በኢትዬጵያ ገበያ ውስጥ በተጠቀሱት የንግድ 
ምልክቶች መለያነት የሚቀርቡትን የዱቄት 
ሳሙና ምርቶች ሲያከፋፍሉ እንደነበር በስር ፍ/
ቤቶች የተረጋገጠ ነው፤ የውክልና ስልጣኑም 
ምርቶቹን የመሸጥ እንጂ በንግድ ምልክቶቹ 
ላይ አንዳችም መብት የሚፈጥርለት አለመሆኑ 
ይታወቃል፤ ስለሆነም አመልካች እነዚህን የንግድ 
ምልክቶች ያለባለቤቱ ያለ ተጠሪ ፈቃድ መጠቀም 
እንዲሁም በራሱ ስም የማስመዝገብ ሂደትን 
ተጠሪ የመቃወም ህጋዊ መብት አለው፡፡ በሌላም 
በኩል ተጠሪ የመቃወሚያ ማመልከቻውን 
መጋቢት 16/2008 ዓ.ም ጊዜው ከማለፉ 
ከሁለት ቀናት በፊት አቅርቧል፡፡ በመሆኑም 
የኢትዬጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት እንዲሁም 
ከፍተኛ ፍ/ቤት የሰጡት ውሳኔ እንዲጸና በማለት 
ተከራክሯል፡፡ አመልካችም በመልስ መልሳቸው 
አቤቱታቸውን በማጠናከር አቅርበዋል፡፡
15. ከፍ ሲል በአጭሩ የገለጽነው የጉዳዩን 
አመጣጥ ነው፡፡ በበኩላችን ለሰበር ችሎቱ 
የተያዘውን ጭብጥ ከግራ ቀኙ ክርክር፤ ቅሬታ 
ከቀረበበት ውሳኔ እና ከተገቢው የህጉ ድንጋጌዎች 
ጋር በማገናዘብ መርምረናል፡፡
16.በሰበር አጣሪ ችሎቱ እንዲታይ የተያዘው 
ጭብጥ አመልካች ያቀረበውን የንግድ ምልክት 
ባለቤትነት ምዝገባ ተጠሪ የውጭ ሀገር ኩባንያ 
ከመሆኑ አንፃር ሊቃወም መቻሉን የተመለከተ 
ሆኖ ጉዳዩን በተለይ ከንግድ ምልክት ምዝገባና 
ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/98 አንቀጽ 3 እና 13 
እንዲሁም ከደንብ ቁጥር 273/2005 አንቀጽ 
27(2) አኳያ ያለውን እንድምታ ለመመርመር 
ነው፡፡
17.ይህን ጭብጥ ለመወሰን የአዋጁን የተፈፃሚነት 
ወሰን የሚደነግገውና በእንካ ለእንካ መርሆ ወይም 
ኢትዮጵያ አባል በሆነችበት ዓለም ዓቀፍ ውል 
ላይ በመመስረት የውጭ ሃገር ሰዎች በአዋጁ 
መሰረት ኢትዮጵያዊያን ያሏቸው መብቶችና 
ግዴታዎች እንደሚኖራቸው የተመለከተው 
ድንጋጌ ሊተረጎም የሚገባበትን ሁኔታ በህጉ 
ከተዘረጋው የንግድ ምልክት ምዝገባ አላማና 
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በዘርፉ ከዳበረው አለማቀፍ እንዲሁም ሀገራዊ 
ልምድ አንፃር መመልከቱ ተገቢ ነው፡፡
18. ከፍሲል ከተጠቀሰው የአዋጁ ድንጋጌ 
መረዳት እንደሚቻለው የእንካ ለእንካ መርህ 
የሀገሪቱ ህግ አካል በመሆኑ እንዲሁም ሀገሪቱ 
አባል የሆነችበት አለማቀፍ ስምምነት ሲኖር 
የውጭ ሀገር ዜጎች እንዲሁም ኩባንያዎቻቸው 
ኢትዮጵያዊያን የንግድ ምልክት በማስመዝገብ፣ 
ለምዝገባ የቀረበን የንግድ ምልክት በመቃወም 
በአጠቃላይ ኢትየጵያዉያን ያላቸው መብቶችና 
ግዴታዎች የውጪ ዜጎችም እንዲኖራቸው 
ያደርጋል፡፡
19. የእንካ ለእንካ መርህ (principle of rec-
iprocity) በዘርፉ የሚታወቅ ሲሆን መርሁ  
የሚይዘው  ትርጉም “አንተ ባደረክግልኝ 
መጠን እኔም አደርግልሃለሁ” እንዲሁም “እኔ 
ባደረኩልህ መጠን አንተም ታደርጋለህ” የሚል 
ይዘት ያለው ነው፡፡ ይህን መርህ ተጠቅመው 
ሃገራት ጥቅማቸውን ያስከብራሉ የሌሎችንም 
ጥቅም በዚያው መጠን ያከብራሉ፡፡ ይህ የእንካ 
ለእንካ መርህ የ”ናሽናል ትሪትመንት” (Na-
tional Treatment) አካል ሲሆን የ”ናሽናል 
ትሪትመንት” መሰረተ ሃሳብ የአለማቀፍ ልማዳዊ 
ህግን መሰረት የሚያደርግ ሆኖ በሃገራቱ መካከል 
ግልፅ የሆነ ስምምነት ባይኖር እንኳ አንድ ሀገር 
ለሀገሩ   ዜጎች የሚያከብረውን መብት እና 
የሚጥለውን ግዴታ ለሌሎች ሀገሮች ዜጎችም 
በተመሳሳይ እንደሚያደርግ የሚያስገነዝብ ነው፡፡
20. በሌላም በኩል አለማቀፍ ስምምነቶችን 
በተመለከተ የንግድ ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ እና 
ሌሎች በስራ ላይ ያሉ የሀገሪቱ አዕምሯዊ 
ንብረት ህጎች ከአለማቀፍ ስምምነቶች ጋር 
የተጣጣሙ ሆነው ይታያሉ፡፡ የሀገሪቱ 
የአዕምሯዊ ንብረት ህጎች ዝቅተኛ የስምምነት 
ስታንዳር ከሚያስቀምጠው ከአለማቀፉ “ንግድ ነክ 
የሆኑ የአእምሯዊ ንብረት ስምምነቶች” (Trade 
Related Intellectual Properties Agree-
ment – በአጭሩ “TRIPS Agreement”) ጋር 
ስምም የሆኑ ድንጋጌዎችን የያዙ መሆኑ ሲታይ 
ሀገሪቱ ለውጭ ሀገር ሰዎች የአእምሯዊ ንብረት 

አለማቀፍ ስምምነቶችን መሰረት ባደረገ መልኩ 
ተገቢ ጥበቃ የምታደርግ መሆኑን የሚያሳይ 
ነው፡፡
21. ከንብረት መብት አንጻርም የውጪ ሀገር 
ሰዎች የአእምሯዊ ንብረትን ጨምሮ በአጠቃላይ 
የንብረት መብታቸው በኢትዮጵያ የሚከበርበትን 
አግባብ መመልከቱ ተገቢ ነው፡፡ አለም አቀፍ 
የሰብአዊ መብቶች መግለጫ (UDHR) አንቀጽ 
17 ማንኛውም ሰው በራሱም ሆነ ከሌሎች ጋር 
በማህበር የንብረት ባለቤት የመሆን መብቱ 
እንደሚከበር እና ያለአግባብ ንብረቱን ሊነጠቅ 
የማይችል ስለመሆኑ ይደነግጋል፡፡ ከዚህ 
በተጨማሪ የአለም አቀፍ የኢኮኖሚ የማህበራዊና 
ባህላዊ ስምምነት ሰነድ (ICESCR) አንቀጽ 15 
በተመሳሳይ መልኩ በመደንገግ ለንብረት መብቱ 
ጥበቃ ያደርጋል፤ በአባል ሀገራትም ላይም 
ኃላፊነት ይጥላል፡፡ እነዚህ አለም አቀፍ ስምምነቶች 
ኢትዮጵያ የፈረመቻቸውና ያጸደቀቻቸው በመሆኑ 
በሕገመንግስቱ አንቀጽ 9(4) እና አንቀጽ 13(2) 
መሰረት የሀገሪቱ ህግ አካል ናቸው፡፡ ይህ ከሆነ 
ደግሞ  የውጭ ሀገር ሰዎች (የሕግ ሰውነት 
ያላቸውን ጨምሮ) በሀገሪቱ ንብረት የማፍራት 
እና ባለቤት የመሆን መብት አላቸው፡፡ በተለይ 
አእምሯዊ ንብረት በባህሪው ድንበር ተሻጋሪ 
ሲሆን የሁሉም ሀገራት ዜጎች ጥቅምና ፍላጎት 
የሚንፀባረቅበት ነው፡፡ ከዚህ አንጻር የአእምሯዊ 
ንብረትን የተመለከቱ ህጎች የሚፈፀሙበት እና 
የሚተረጎሙበት አግባብ የውጭ ሀገር ዜጎች 
በኢትዬጵያ ንብረት የማፍራትና ባለቤት የመሆን 
መብት ያላቸው መሆኑን ታሳቢ በማድረግ ሊሆን 
ይገባል፡፡
22.ከዚህም ሌላ የአለም አቀፍ ሕግንና አለማቀፍ 
ስምምነቶችን የሚመለከቱ ክርክሮች ሲነሱ የህጎቹ 
ምንጭ ተያይዞ ሊታይ ይገባል፡፡ የአለማቀፍ ህግ 
ምንጮች ተደርገው የሚወሰዱት የመጀመሪያው 
(Primery Source) አለም አቀፍ ስምምነቶች፣ 
በዘርፉ የዳበረው አለም አቀፍ ልማድ፤ እና 
በአለም አቀፍ ሕጎች እውቅና የተሰጣቸው 
አጠቃላይ መርሆች ሲሆኑ በቀጣይነት (Sec-
ondary Source) የፍርድ ቤት ውሳኔዎች፤ 
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የታዋቂ ምሁራን አስተያየት እና ጽሁፎች 
ሁሉ ይገኙበታል፡፡ ይህም በአለም አቀፍ ፍ/
ቤት መቋቋሚያ ሕግ (Statute of Inter-
national Court of Justice) አንቀጽ 38(1) 
ስር ተመልክቷል፡፡ በዚህም አገሮች አለምአቀፍ 
ስምምነቶችን ባይፈርሙም ከላይ በተመለከተው 
አኳኋን የአለም አቀፍ ስምምነቶቹ ላይ 
የተመለከቱት መብትና ግዴታዎች አለምአቀፋዊ 
ልማድ ከሆኑና በብዙ አገራት ወጥነት ባለውና 
በዳበረ ሁኔታ የሚተገበሩ ከሆነ ባልፈረሙት 
ሀገራት ጭምር ተፈጻሚ የሚሆኑ መሆናቸውን 
ያስገነዝበናል፡፡
23. በተለይ ከአእምሯዊ ንብረት መብት እና 
በልዩ ሁኔታም ከንግድ ምልክት ጋር በተያያዘም 
የ WTO እና TRIPS ስምምነት፤ እንዲሁም 
የበርን ኮንቬንሽን (Berne Convention)፣ 
የፓሪስ ኮንቬንሽን (Paris Convention)፣ 
እና የማድሪድ ፕሮቶኮል (Madrid Protocol) 
የሚጠቀሱ ናቸው፡፡ እነዚህና መሰል የአለም 
አቀፍ ስምምነቶች የሚመሩበት መሰረታዊ መርህ 
ብሄራዊ ስምምነት ሲሆን ለአንድ ሀገር ዜጎች 
የሚጠበቀው መብት ወይም የሚጣለው ግዴታ 
በሌሎች ሀገሮች ዜጎችም ያለ አድሎ በእኩልነት 
ተፈጻሚነት እንዲኖረው የሚገባውን ግዴታ 
የሚመለከት ነው፡፡ ይህም ለአብነት በ TRIPS 
አለምአቀፍ ስምምነት አንቀጽ 3 ስር ተመልክቶ 
ይገኛል፡፡ ስለሆነም ሀገራት ለውጭ ሀገር ዜጎች 
ጨምሮ የአእምሯዊ ንብረት መብት ጥበቃ 
የሚያደርጉ ሲሆን የሚሰጠው ጥበቃ አይነትና 
ተፈጻሚነት ግን የአለም አቀፍ ስምምነቶች 
አባል በሆኑት እና የሁለትዬሽ እና አህጉራዊ 
ስምምነቶችን ባጸደቁ ሀገራት የተሻለ ሆኖ 
ይታያል፡፡ አንዳንድ ሀገራት ደግሞ አብዛኞችን 
አለም አቀፍ ስምምነቶች ሳያጸድቁ ነገር ግን 
የአእምሯዊ ንብረት መብቶችን የተመለከቱ 
አለማቀፋዊ መርሆችና አሰራሮችን በሀገራቸው 
ህጎች ደንግገው ይገኛሉ፡፡ በዚህ መልኩ ለመብቱ 
ጥበቃ ከሚያደርጉ ሀገራት መካከል ኢትዬጵያ 
አንዷ ስትሆን አዋጅ ቁጥር 501/98 እና ሌሎቹ 
የአእምሯዊ ንብረት አዋጅና ደንቦች ይህን 

የሚያሳዩ ናቸው፡፡
24. ወደ ተያዘው ጉዳይ ስንመለስ ኢትዮጵያ 
ከሱማሌላንድ ጋር ግልጽ የሆነ የእንካ ለእንካ 
ስምምነት የላትም፡፡ ከሱማሌላንድ ሁኔታ 
እና ከፍሲል ከተመለከተው አለማቀፉ ልምድ 
እንዲሁም ከሀገራችን የአእምሯዊ ንብረት 
ህጎች አላማና ይዘት አንፃርም ቢሆን ስምምነቱ 
እንዲኖር አይጠበቅም፡፡ ፍሬ ነገርን የማጣራት 
ስልጣን ያላቸው የስር ፍርድ ቤት እና ይግባኝ 
ሰሚው አካል እንዳረጋገጡት ሀገሪቱ ለውጪ 
ሀገር ሰዎች ዜጎቿ ያላቸውን መብትና 
ግዴታ በተመሳሳይ በማወቅ የንግድ ምልክት 
ምዝገባና ተያያዥ ተግባራትን ከረዥም ጊዜ 
ጀምሮ ስታካሂድ ኖራለች፡፡ ኢትዮጵያ ለዜጎቿ 
የምታደርገውን ለውጪ ሀገር ዜጎችም ሆነ 
ድርጅቶች በማድረግ የውጪ ሀገር ንግድ 
ምልክቶችን የመመዝገብና የመጠበቅ እንዲሁም 
አገር ውስጥ ጥቅም ላይ የዋሉ የውጪ የንግድ 
ምልክቶች ለምዝገባ ሲቀርቡ የውጪ ዚጎችና 
ድርጅቶች የሚያቀርቡትን ተቃውሞ ተቀብሎ 
የማስተናገድ ልምድ ከ1978 ዓ.ም ጀምሮ የነበረ 
መሆኑና አሁንም በአዕምሯዊ ጽ/ቤት የቀጠለ 
ልምድ መሆኑ ተረጋግጧል፡፡ ይህን ማድረጓም 
የውጭ ሀገር እንቨስትመንት በሀገሪቱ እንዲስፋፋ 
የሚያበረታ መሆኑና ዜጎቿ በሌሎች ሃገራት 
ሊደርስባቸው ከሚችለው የምላሽ ድርጊት (re-
praisal) የሚታደግ መሆኑም ተመልክቷል፡፡
25. ከዚህም ሌላ አመልካች ከተጠሪ ድርጅት 
ጋር ዕቃ ተቀብሎ የማከፋፈል የውል ግንኙነት  
የነበራቸው  መሆኑ፤ ከዚህ ጋር በተያያዘ 
አመልካች ለዳይሬክቶሬቱ የውክልና ውል 
መቋረጡን የሚገልጽ  ደብዳቤ  ያስገቡ መሆኑ፤ 
እንዲሁም አመልካች ከተጠሪ ምርቱን ተቀብለው 
ሲያከፋፍሉ እንደነበር በአእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት 
ሥር በተደራጀው ዳይሬክቶሬት መረጋገጡ እና 
አስቀድሞ ግራቀኙ ያደረጉት  ክርክር  ይህንኑ 
እንደሚያሳይ በፍሬ ነገር ደረጃ በህግ ስልጣኑ 
በተሰጣቸው አካላት መረጋገጡን ተገንዝበናል፡፡
26. ከፍሲል እንደተገለፀው በኢትዬጵያ አእምሯዊ 
ጽ/ቤትም ሆነ በቀደሙ የሀገሪቱ ተቋማት ከ1978 
ዓ.ም ጀምሮ የውጭ ሀገር ዜግነት ላላቸውን 
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ከ11,000 (አስራ አንድ ሺህ) በላይ ለሆኑ በውጭ 
ለተቋቋሙ ድርጅቶች ለዜጎች እንደሚደረገው 
ሁሉ መብታቸው እንደተጠበቀላቸው መረጋገጡ 
በዚህ ረገድ በሀገሪቱ የዳበረ ልምድ ያለ ስለመሆኑ 
ያሳያል፡፡ ይኸውም በአለምአቀፍ ደረጃ የዳበረው 
ልምድ የሀገሪቱ የህግ አካል መሆኑን ስለሚያሳይ 
ተጠሪ የተረጋገጠ መብት እያላቸው መብታቸው 
ሲነካ ተቃውሞ ማቅረብ አይችሉም የሚባልበት 
የህግ ምክንያት አለመኖሩን የሚያስገነዝብ ነው፡፡
27.  ስለሆነም አመልካች ለምዝገባ 
ባቀረባቸው የንግድ ምልክቶች ላይ ተጠሪ 
ተቃውሞ የማቅረብ መብት የለውም በሚል 
የቀረበው መከራከሪያ የሀገራችንን አእምሯዊ 
ንብረት ህጎች አላማና ይዘት፣ የእንካ ለእንካ 
መርህ ጽንሰ ሃሳብና አተገባበሩን፤ አለማቀፍ 
ህጉን ፤ እንዲሁም ሀገሪቱ ለረዥም ዘመን 
ስትሰራበት የኖረችውን ልምድ መሰረት ያደረገ 
ሆኖ አላገኘነውም፡፡ በመሆኑም መከራከሪያው 
ውድቅ ተደርጎ ተጠሪ መቃወሚያውን ማቅረብ 
ይችላል ተብሎ በመወሰኑ የተፈፀመ የህግ 
ስህተት የለም ብለናል:፡
28. ሌላው የአመልካች ክርክር ተጠሪ ተቃዉሞውን 
ያቀረበው በህግ ተቃውሞ ለማቅረብ የተሰጠው የ 
60 ቀናት ጊዜ ካለፈ በኃላ ነው የሚል ነው፡፡ 
አከራካሪውን የንግድ ምልክት ምዝገባ በተመለከተ 
የንግድ ምልክቱ ለተቃውሞ ጥሪ በአዲስ ዘመን 
ጋዜጣ ላይ የወጣው በ18/05/2008 ዓ.ም 
ነው፡፡ በጉዳዩ ላይ የግራቀኙ ክርክርና ማስረጃ 
በይግባኝ ሰሚው ተመርምሮ የተጠሪ የተቃውሞ 
ማመልከቻ በስራ ክፍሉ ተመዝግቦ የገባው 
በህግ የተመለከተው ጊዜ ሳያልፍ አርብ ዕለት 
በ16/07/2008 ዓ.ም መሆኑ ተረጋግጧል፡፡ ዕለቱ 
ለፕሬስ የሚላኩ የንግድ ምልክቶች የሚዘጋጁበት 
ስለነበር በዚህ ዕለት ተቋሙ ክፍያ የሚቀበልበት 
ሁኔታ ባለመኖሩ ተጠሪ አርብ ዕለት ላስገባው 
የተቃውሞ ማመልከቻ በሚቀጥለው የስራ 
ቀን ማለትም ሰኞ በ19/07/2008 ዓ.ም ክፍያ 
እንደፈፀመ ተረጋግጧል፡፡ ስለሆነም የንግድ 
ምልክት አዋጅና ደንቡ በሚፈቅደው መሰረት 
ተጠሪ የተቃውሞ ማመልከቻውን በህጉ 

የተመለከተው የ60 (ስድሳ) ቀን የጊዜ ገደብ 
ሳያልፍ ያቀረበ መሆኑ ተረጋግጦ በስራ ክፍሉ 
የውስጥ አሰራር ምክንያት ክፍያ በሚቀጥለው 
የስራ ቀን በመከፈሉ የመቃወም መብታቸው 
ሊታለፍ አይገባም ተብሎ የአመልካች መከራከሪያ 
ተቀባይነት ማጣቱ ህጉንና የተረጋገጠውን ፍሬ 
ነገር መሰረት ያደረገ ነው ከሚባል በቀር የሚነቀፍ 
ሆኖ አላገኘነውም፡፡
29. በአጠቃላይ የእንካ ለእንካ መርህ (princi-
ple of reciprocity) በሀገራት መካከል ግልፅ 
የሆነ ስምምነት ባይኖርም እንኳ አንድ ሀገር 
ለሀገሩ ዜጎች የሚያከብረውን መብት እና 
የሚጥለውን ግዴታ ለሌሎች ሀገሮች ዜጎችም 
በተመሳሳይ እንደሚያደርግ የሚያስገነዝብ ነው፡
፡ በንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 
501/98 አንቀጽ 3 ሥር የተመለከተው የእንካ 
ለእንካ መርህ ሊተረጎም የሚገባውም ሌላው 
ሀገር ለዜጎቹ የሚያደርገውን የንግድ ምልክት 
ምዝገባና ጥበቃ ለኢትዮጵያዊያን የማያደርግ 
ከሆነ የዚያ ሀገር ዜጎችም ሆነ ድርጅቶች 
በኢትዮጵያ የንግድ ምልክታቸው እንዲመዘገብና 
ጥበቃ እንዲደረግላቸው ለመጠየቅ እንዲሁም 
የተያያዥ መብቶች ተጠቃሚ ሊሆኑ አይችሉም 
ተብሎ ነው ብለናል፡፡ 
30. በተያዘውም ጉዳይ በኢትዮጵያ ምዝገባና 
ጥበቃ የተደረገላቸው የንግድ ምልክቶች በሶማሊያ 
ጥበቃ እንደማይደረግላቸው በአመልካች በኩል 
የቀረበ ክርክርና ማስረጃ ባለመኖሩ፤ የሀገራችን 
የንግድ ምዝገባና ጥበቃ አዋጅም ሆነ ሌሎች 
የሀገሪቱ አዕምሯዊ ንብረት ህጎች ከአለማቀፍ 
ስምምነቶች ጋር የተጣጣሙ ሆነው የተቀረፁ 
በመሆኑ፤ ሀገሪቱ ለውጪ ሀገር ሰዎች ዜጎቿ 
ያላቸውን መብትና ግዴታ በተመሳሳይ በማወቅ 
የንግድ ምልክት ምዝገባና ተያያዥ ተግባራትን 
ከረዥም ጊዜ ጀምሮ ስታካሂድ የኖረች መሆኑም 
የተረጋገጠ በመሆኑ፤ እንዲሁም ለፌዴራሉ 
ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ችሎት በኢፌዴሪ ህገ 
መንግስት አንቀጽ 80(3)(ሀ) እና በፌዴራል ፍርድ 
ቤቶች ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 1234/2013 
አንቀጽ 10 ከተሰጠው መሰረታዊ የህግ ስህተትን 
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የማረም ስልጣን አንጻር የፍሬ ነገር ክርክርና 
ማስረጃን የሚመለከት ባለመሆኑ ምክንያት 
አመልካች ያቀረበው የሰበር አቤቱታ ተቀባይነት 
የለውም ብለናል፡፡ ተጠሪ አከራካሪውን የንግድ 
ምልክት በተመለከተ መቃወሚያውን ማቅረብ 
ይችላል፤ መቃወሚያውም የቀረበው በህጉ 
በተፈቀደው ጊዜ ውስጥ ነው ተብሎ በመወሰኑ 
የህግ ስህተት ያልተፈፀመ በመሆኑ ተከታዩንም 
ወስነናል፡፡
                                                                                    

ውሣኔ
1. የኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት በመ/ቁ 
0036 በቀን 21/06/2011 ዓ.ም እንዲሁም 
ይግባኙ የቀረበለት የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ 
ቤት በመ/ቁ 235010 በቀን 27/06/2012 ዓ.ም 
ያሳለፉት ውሳኔ መሰረታዊበፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 
348(1) መሰረት ፀንቷል፡፡
2. በንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 
501/98 አንቀጽ 3 ሥር የተመለከተው “የእንካ 
ለእንካ” መርህ ሊተረጎም የሚገባው ሌላው ሀገር 
ለዜጎቹ የሚያደርገውን የንግድ ምልክት ምዝገባና 
ጥበቃ ለኢትዮጵያዊያን የማያደርግ ከሆነ “የውጭ 
ሀገር ሰዎች” በኢትዮጵያ የንግድ ምልክታቸው 
እንዲመዘገብና ጥበቃ እንዲደረግላቸው ለመጠየቅ 
እንዲሁም የተያያዥ መብቶች ተጠቃሚ ሊሆኑ 
አይችሉም ተብሎ ነው በማለት ወስነናል፡፡
3. በዚህ ፍርድ ቤት ተሰጠው የዕግድ ትዕዛዝ 
ተነስቷል፡፡ ይፃፍ፡፡
4. ክርክሩ ያስከተለውን ወጪና ኪሳራ   
የየራሳቸውን ይቻሉ፡፡
5. የውሳኔው ግልባጭ ለስር ፍርድ ቤት እና  
ለአእምሯዊ ጽ/ቤት ይተላለፍ፡፡
6. ውሳኔው ነሀሴ 10 ቀን 2013 ዓ.ም በችሎት 
ተነቧል፡፡ 

   መዝገቡ ተዘግቷል፤ወደ መዝገብ ቤት ይመለስ
       ሄ/መ የማይነበብ የአምስት ዳኞች ፊርማ 

አለበት፡፡






