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የሰ/መ/ቁ. 104755  

ሔዲር 16 ቀን 2009 ዒ.ም  

ዲኞች፡- ዒሉ መሏመዴ 

         ተኽሉት ይመሰሌ 

     ቀነዒ ቂጣታ 

        ሰናይት አዴነው 

        ጳውልስ አርሺሶ 

አመሌካች፡- ደራታ ባትሪ ካምፓኒ የቀረበ የሇም  

ተጠሪ፡- የኢትዮጵያ አዔምሯዊ ንብረት ፅ/ቤት የቀረበ የሇም  

 መዝገቡ መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ ከንግዴ ምሌክት ምዝገባ ጋር የተያያዘ ክርክር ሲሆን የተጀመረው የአሁኑ አመሌካች 

ሇተጠሪ ፅ/ቤት ያቀረበው የምዝገባ ጥያቄ መሰረት በማዴረግ ነው፡፡ የአመሌካች የንግዴ ምሌክት 

ይመዝገብሌኝ ጥያቄ በተጠሪ ፅ/ቤት ውዴቅ ከተዯረገ በኋሊ ይግባኝ ቅሬታውን ሇፋዳራሌ ከፌተኛ 

ፌርዴ ቤት ቢያቀርብም ተቀባይነት አሊገኘም፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ ያቀረበውም በተጠሪ ፅ/ቤት 

እና በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ተፇፀመ የተባሇውን የሔግ ስህተት አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ 

ከስር የጉዲዩ አመጣጥ ሲታይ አመሌካች ሇተጠሪ ፅ/ቤት ሚያዝያ 21 ቀን 2005 ዒ.ም ባቀረበው 

ማመሌከቻ ‛DURA SUN“ የሚሌ የንግዴ ምሌክት እንዱመዘገብሇት የጠየቀ ሲሆን የአመሌካች 

ጥያቄ ያስተናገዯው በተጠሪ ፅ/ቤት ስር የተዯራጀው ኢንደስትራዊ ንዴፌ ጥበቃና ሌማት ዋና 

የስራ ሂዯት አመሌካች እንዱመዘገብሇት ያቀረበው ‛DURA SUN“ የንግዴ ምሌክት በፅ/ቤቱ 

‛DURA CELL“ በሚሌ መጥሪያ ሰርተፌኬት ቁጥር 1987 ከተመዘገበ የንግዴ ምሌክት ጋር 

በአዋጅ ቁጥር 501/1998 አንቀፅ 7/1/ መሰረት ተመሳሳይ በመሆኑ የንግዴ ምሌክት ምዝገባ 

ጥያቄው ውዴቅ ተዯርጓአሌ፡፡ 

አመሌካች በስራ ሂዯቱ ውሳኔ ቅር በመሰኘት በፅ/ቤቱ ሇተቋቋመው ይግባኝ ሰሚ ኮሚቴ 

አቤቱታው አቅርበዋሌ፡፡ አመሌካች ባቀረበው አቤቱታ ምንም እንኳ ሁሇቱ የንግዴ ምሌክቶች 

‛ደራ“ በሚሇው ቃሌ አንዴ አይነት ቢሆኑም ‛DURA SUN“ የሚሇው የንግዴ ምሌክት 
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በአነጋገር፣ በትርጉም እና በአቋሙ ጠቅሊሊ ሲታይ ‛DURA CELL“ ከሚሇው የንግዴ ምሌክትና 

ምርቶቹን በተመሇከተ ጥሩ ስምና እምነት ያገኘበት በመሆኑ የንግዴ ምሌክቱ እንዱመዘገብሇት 

ጠይቋሌ፡፡ ይግባኝ ሰሚ ኮሚቴው አጠቃሊይ የክርክሩን ይዘት ካሰፇረ በኋሊ ‛DURA CELL“ ልጎ 

ያሇበት የንግዴ ምሌክት እ.ኤ.አ በ1996 ዒ.ም በፅ/ቤቱ የተቀማጭነት የምስክር ወረቀት በማግኘት 

በንግዴ ምሌክቱ ሊይ የቀዲሚነት መብት /priority Right/ ያገኘ መሆኑን፣ የንግዴ ምሌክት ጥበቃ 

የሚዯረግበት ዋነኛ ምክንያት ዔቃ በማምረት፣ በማከፊፇሌ ወይም አገሌግልት በመስጠት የንግዴ 

ስራ ሊይ የተሰማሩ ሰዎችን መሌካም ስምና ዝና ሇመጠበቅ እንዱሁም በተመሳሳይ ዔቃዎችና 

አገሌግልቶች መካከሌ መሳከርን ሇማሶገዴ ስሇመሆኑ፣ በፅ/ቤቱ በቀዲሚነት ከተመዘገቡ የንግዴ 

ምሌክቶች ጋር ተመሳሳይነት ያሊቸው እና መሳከርን የሚያስከትለ ዔቃዎች ወይም አገሌግልቶች 

ሉመዘገቡ እንዯማይገባ፤ ሁሇቱም የንግዴ ምሌክቶች በዔይታ፣ በንባብ፣ በዴምጸት ተመሳሳይነት 

ያሊቸውና በህብረተሰቡ ዘንዴ መሳከርን ሉፇጥሩ የሚችለ መሆናቸውን ኮሚቴ መገንዘቡን፣ 

በተመሳሳይ ሁሇቱ የንግዴ ምሌክቶችን ሇባትሪ ምርት የሚያገሇግለ በመሆኑና ይህንንም ምርት 

የሚጠቀሙ ሸማቾች ወይም አግባብነት ያሊቸው የሔ/ሰቡ ክፌልች በአንፃራዊነት ከላልች ምርቶች 

አኳያ ሲታይ ኢኮኖሚያዊ አቅማቸው እና የትምህርት ዯረጃቸው ዝቅተኛ የሆኑ የሔብረተሰብ 

ክፌልች የሚጠቀሟቸው ምርቶች በመሆናቸው ሁሇቱም የንግዴ ምሌክቶች በአግባቡ ሇይተው 

ይገዛለ ብል መናገር አስቸጋሪ ይሆናሌ፡፡ በመሆኑም አመሌካች  ‛DURA SUN“ በሚሌ መጥሪያ 

እንዱመዘገብሇት የጠየቀው የንግዴ ምሌክት ጋር ከዚህ በፉት በፅ/ቤቱ ከተመዘገበው ‛DURA 

CELL“ ልጎ የንግዴ ምሌክት ጋር ተመሳሳይና በሔብረተሰቡ ዘንዴ መሳከርን ሉያስከትሌ የሚችሌ 

በመሆኑ የንግዴ ምሌክትና ኢንደስትሪያሌ ንዴፌ ጥበቃና ሌማት ዋና የስራ ሂዯት የሰጠው 

ውሳኔ ኮሚቴው ተቀብል አፅንቶታሌ በማሇት ወስኗሌ፡፡  

የፅ/ቤቱ የበሊይ ኃሊፉም በይግባኝ ሰሚ ኮሚቴ የተሰጠው ውሳኔ በማፅዯቅ ሇአመሌካች 

አሳውቀዋሌ፡፡ አመሌካች በፅ/ቤቱ የተሰጠውን ውሳኔ በመቃወም ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 

ያቀረበው ይግባኝ አቤቱታ ተቀባይነት አሊገኘም፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ ያቀረበውም በተጠሪ 

ፅ/ቤት እና ፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የተሰጠው ውሳኔና ትዔዛዝ በመቃወም ሇማስሇወጥ 

ነው፡፡ የአመሌካች ሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም ሁሇቱም የንግዴ ምሌክቶች በዒሇም ገበያ 

ተወዲዲሪ እንዯሆኑ፣ የመጀመሪያ ሶስት ፉዯልች ተመሳሳይ በመሆናቸው ብቻ የንግዴ ምሌክቶቹ 

መሳከር ይፇጥራለ ተብል መወሰኑ በአዋጅ ከተቀመጠው ትርጉም ውጭ ስሇመሆኑ፣ በንባብ፣ 

በአተረጓጎምና ዴምጸት አንዴ ናቸው የተባሇውም በአግባቡ አሇመሆኑን፣ ፅ/ቤቱ አንዴ የህብረተሰብ 

ክፌሌ ብቻ መሰረት በማዴረግ ምዝገባ መከሌከለ የአመሌካች መብት በእጅጉ የጣሰ በመሆኑ 

ሉታረም ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡ የአመሌካች አቤቱታ ተመርምሮ  የአሁኑ አመሌካች ሇተጠሪ 

ባቀረበው የይግባኝ አቤቱታ ሊይ እንዯገሇፀው ‛ደራታ“ የሚሇውን ምሌክት አስቀዴሞ 
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ያስመዘገበውና በብዙ ሀገሮች አስመዝግቦ እየተገሇገሇ የሚገኝበት ከሆነ ‛DURA SUN“ የሚሇው  

‛DURA CELL“ ከሚሇው የንግዴ ምሌክት ጋር የተመሳሰሇ ነው ወይስ አይዯሇም? ሇማሇት 

‛DURA“ የሚሇውን ቃሌ ሇምን ተጠቀመ የሚሇውን ምክንያት ሇፌርዴ ሏተታው እና መነሻ 

ማዴረጉና በዚህም የተነሳ ያሳክራሌ ከሚሌ መዯምዯማያ የዯረሰበትን አግባብነት ተጠሪን ባሇበት 

ይጣራ ዘንዴ ያስቀርባሌ ተብሎሌ፡፡ ተጠሪም ጥሪ ተዯርጎሇት ቀርቦ የበኩለን መሌስ የሰጠ ሲሆን 

ዋናው ፌሬ ጉዲይ የአመሌካች የንግዴ ምሌክት ይመዝገብሌኝ ጥያቄ ውዴቅ የተዯረገው በፅ/ቤቱ 

ቀዯም ከተመዘገበው የንግዴ ምሌክት ተመሳሳይነት ያሇውና መሳከርን የሚፇጥር መሆኑን 

ተረጋግጦ በመሆኑ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ውዴቅ እንዱዯረግ አመሌክቷሌ፡፡ የመሌስ 

መሌስም ቀርበዋሌ፡፡ 

ጉዲዩ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም ግራ ቀኙ በፅሁፌ ያዯረጉት 

ክርክር ሇሰበር አቤቱታ መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ 

ተጠሪ እና የስር ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በሰጡት ውሳኔና ትዔዛዝ መሰረታዊ የሔግ ስህተት መፇፀም 

አሇመፇፀሙን እንዯሚከተሇው መርምሮታሌ፡፡ 

እንዯመረመርነውም፡- አመሌካች እንዱመዘገብሇት ያቀረበው የንግዴ ምሌክት /trade mark/ 

‛DURA SUN“ የሚሌ ነው፡፡ ተጠሪ የአመሌካች ጥያቄ ውዴቅ ያዯረገው በፅ/ቤቱ አስቀዴሞ 

የተመዘገበ ‛DURA CELL“ የሚሌ የንግዴ ምሌክት እንዲሇና አሁን ሇምዝገባ የቀረበው 

‛DURASUN“ በዔይታ፣ በንባብ እና በዴምጸት ተመሳሳይነት ያሇው በመሆኑ በህብረተሰቡ ዘንዴ 

መሳከርን ይፇጥራሌ በሚሌ መነሻ ነው፡፡ የኢትዮጵያ አዔምሯዊ ንብረት ፅ/ቤት በአዋጅ ቁጥር 

320/1995 አንቀፅ 6 ከተሰጡት ስሌጣንና ተግባራት አንደ የንግዴ ምሌክት መመዝገብ ስሇመሆኑ 

መገንዘብ ተችሎሌ፡፡ የንግዴ ምሌክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/1998 የሰጠበት 

መሰረታዊ ዒሊማ ‛ዔቃ በማምረት እና በማከፊፇሌ ወይም አግሇግልት በመስጠት የንግዴ ስራ ሊይ 

የተሰማሩ ሰዎችን መሌካም ስም እና ዝና ሇመጠበቅ እንዱሁም በተመሳሳይ ዔቃዎችና 

አገሌግልቶች መካከሌ መሳከርን ሇማሰወገዴ የንግዴ ምሌክት ጥበቃ ማዴረግ በማስፇሇጉ“ 

እንዯሆነ በአዋጅ መግቢያ በግሌፅ ተመሌክቷሌ፡፡ በዚህ አዋጅ መሰረት ከቀዲሚ የንግዴ ምሌክት 

ጋር አንዴ ዒይነት የሆነ ወይም መሳከርን ሉያስከትሌ የሚችሌ ተመሳሳይነት ያሇው የንግዴ 

ምሌክት መመዝገብ እንዯማይቻሌ በአንቀፅ 7 ንዐስ አንቀፅ 1 ተዯንግጓአሌ፡፡ በተያዘው ጉዲይ 

በተጠሪ ፅ/ቤት እ.ኤ.አ በ1996 ዒ.ም ተመዝግቦ የተቀማጭነት የምስክር ወረቀት ያገኘ፣  ‛DURA 

CELL“ ተ ልጎ ያሇበት የንግዴ ምሌክት መኖሩን ያከራከረ ጉዲይ አይዯሇም፡፡ አመሌካች 

እንዱመዘገብሇት ያቀረበው የንግዴ ምሌክት ‛DURA SUN“ የሚሌ መሆኑን አሌተካዯም፡፡ እነዚህ 

ሁሇት ምሌክቶች የጋራ የሆነ ‛ደራ“ የሚሌ መነሻ ቃሌ ያሊቸው ከመሆኑ በተጨማሪ በዔይታ፣ 

በንባብ፣ በዴምጸት ተመሳሳይነት ያሊቸው ስሇመሆኑ የተጠሪ ፅ/ቤት ባዯረገው ማጣራት 
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አረጋግጧሌ፡፡ ምዝገባ የተጠየቀበት የንግዴ ምሌክት አስቀዴሞ ከተመዘገበው የንግዴ ምሌክት 

በአብዛኛው የሔብረተሰብ ክፌሌ ወይም ተገሌጋዮችና ሸማቾች መሳከርን የሚፇጥር መሆኑን 

ግንዛቤ ከተወሰዯበት ሉመዘገብ እንዯማይገባ ከአዋጅ ቁጥር 501/1998 አንቀፅ 7 ዴንጋጌ 

መሰረታዊ ይዘት የምንገነዘበው ነው፡፡ አመሌካች እንዱመዘገብሇት ያቀረበው የንግዴ ምሌክት 

‛DURA SUN“ አስቀዴሞ ከተመዘገበው ‛DURA CELL“ ባትሪ ተመሳሳይነት ያሇው በመሆኑ 

በአብዛኛው የህብረተሰብ ክፌሌ መሳከርን የሚፇጥር ነው፡፡ እንዱህ ከሆነ ዯግሞ አመሌካች 

ያቀረበው የምዝገባ ጥያቄ በተጠሪ ውዴቅ መዯረጉ ከሊይ የተመሇከተውን አዋጅ ዒሊማና ግብ 

በአግባቡ ተፇፃሚ አዴርጎአሌ ከሚባሌ በስተቀር በጉዲዩ መሰረታዊ የሔግ ስህተት መፇፀሙን 

አያሳይም፡፡ ከዚህ ጋር በተያያዘ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁ 

57179 የካቲት 22 ቀን 2003 ዒ.ም በሰጠው ውሳኔ በንግዴ ምሌከት መመሳሰሌ በአንዴ ምርት 

ወይም አገሌግልት ጋር በተገናኘ ሁኔታ የሔዝብ ግንዛቤ ያዛባ ወይም ሉያዛባ የሚችሌ፤ በሁሇት 

ዴርጅቶች መካከሌ መሳከርን የሚፇጥር ከሆነ ሔ/ሰቡ ሉያገኝ የሚገባው ሔጋዊ ጥበቃና ዋስትና 

በተሟሊ ሁኔታ ተፇፃሚ ሇማዴረግ የሚያስችሌ በመሆኑ በተመሳሳይ የንግዴ ምሌክት ሊይ ምዝገባ 

እንዱዯረግ የሚቀርበው ጥያቄ ተቀባይነት እንዯላሇው አስገዲጅ የሔግ ትርጉም ሰጥቷሌ፡፡ ይህ 

ችልትም የሰጠው ገዥ የሔግ ትርጉም ዯግሞ በተመሳሳይ ጉዲይ ሊይ በሁለም ዯረጃ ባለ ፌርዴ 

ቤቶች ተፇፃሚነት ያሇው ስሇመሆኑ በአዋጅ ቁጥር 454/97 አንቀፅ 2/1/ ስር ተዯንግጓአሌ፡፡ በዚህ 

ሁለ ምክንያት የአመሌካች የንግዴ ምሌክት ምዝገባ ጥያቄ በተጠሪ ውዴቅ መዯረጉ እና የስር 

ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም በአመሌካች ያቀረበው ይግባኝ ቅሬታ መሰረዙ በአግባቡ ነው ብሇናሌ፡፡ 

በዚህም ተከታዩን ወስነናሌ፡፡  

ው ሳ ኔ 

1. የኢትዮጵያ አዔምሯዊ ንብረት ፅ/ቤት የሰጠው ውሳኔ፤ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 

በኮ/መ/ቁ 148038 በ3/10/2006 ዒ.ም የሰጠው ትዔዛዝ ፀንቷሌ፡፡ 

2. በዚህ ፌርዴ ቤት በተዯረገው ክርክር ያስከተሇው ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን 

ይቻለ ብሇናሌ፡፡  

መዝገቡ ዘግተን ወዯ መዝገብ ቤት መሌስናሌ፡፡የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡                    
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