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የሰ/መ/ቁ - 143227
ቀን - 21/09/2010
ዲኞች፡- ተኽሉት ይመሰሌ
ተፇሪ ገብሩ (ድ/ር)
ቀነዒ ቂጣታ
ተሾመ ሽፇራዉ
አብዬ ካሳሁን
አመሌካች፡- ዯርሂም ኢንደስትሪስ ካምፓኒ ሉሚትዴ-ጠበቃ አብዯሊ አሉ ቀረቡ
ተጠሪ፡- አሁጃን ኢንደስትሪስ -ጠበቃ ያሬዴ ሇገሰ ቀርበዋሌ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የንግዴ ምሌክት ፇራሽ ሉሆን ስሇሚችሌበት ሁኔታን የሚመሇከት ነዉ፡፡
ክርክሩ የተጀመረዉ በኢፋዱሪ የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት ሲሆን፣ ተጠሪ
ከሳሽ አመሌካች ዯግሞ ተከሳሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡
ተጠሪ ሇጽ/ቤቱ ያቀረበዉ አቤቱታ ይዘትም በአጭሩ፡- ሇፌራፌሬ መጠጦችና ጭማቂዎች
ወዘተ የሚያገሇግሇዉና በስሙ ተመዝግቦ የሚታወቀዉን RANI የሚባሇዉን የንግዴ
ምሌክት በንግዴ ምሌክት እና ምዝገባ ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/1998 አንቀጽ 36 ስር
የተመሇከቱትን የምዝገባ መስፇርት ከመሠረቱም ባሌተሟሊበት ሁኔታ

በተከሳሽ ስም

መመዝገቡ ተገቢ ባሇመሆኑ ፇራሽ ሉሆን ይገባሌ ሲሌ ዲኝነት መጠየቁን የሚያሳይ
ነዉ፡፡ አመሌካች በበኩለ የመጀመሪያ መቃወሚያዎች ናቸዉ የሚሊቸዉን ክርክሮች
በማስቀዯም፣ ከፌሬ ነገር ጋር በተያያዘም የንግዴ ምሌክቱ በከሳሽ ስም ተመዝግቦ የነበረ
ቢሆንም በወቅቱ ባሇማዯሱ ምክንያት መብቱና ማጣቱን፤ በተከሳሽ ስም ሉመዘገብ
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የቻሇዉም በአዋጅ ቁጥር 501/1998 ተፇቅድሇት መሆኑን ጠቅሶ ሉሰረዝ አይገባዉም
በማሇት ተከራክሯሌ፡፡
ጉዲዩ የቀረበሇት ጽ/ቤትም በዚህ መሌኩ ከግራ ቀኝ የቀረበዉን ክርክር መሠረት
የቀረቡትን ማስረጃዎች በመመርመር እንዱሁም አስፇሊጊዉን የማጣሪያ ጥናት ማዴረጉን
ጠቅሶ በንግዴ ምሌክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/1998 አንቀጽ 7(2) እና 36
መሠረት ሇአመሌካች ሇመጀመሪያ ጊዜ የተመዘገበዉ RANI የንግዴ ምሌክት ምዝገባ
መጀመሪያዉንም ቢሆን በሦስተኛ ወገን የቅዴሚያ መብት ምክንያት ሉመዘገብ የማይገባ
ስሇመሆኑ ፇራሽ ነዉ በማሇት ወስኗሌ፡፡ አመሌካች ይህን ዉሳኔ ባሇመቀበሌ ሇፋዳራሌ
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ያቀረበ ቢሆንም ከፌተኛ ፌርዴ ቤቱም የጽ/ቤቱን ዉሳኔ
በማጽናት ወስኗሌ፡፡
ይህ የሰበር አቤቱታ የቀረበዉም በዚህ ዉሳኔ ሊይ ቅር በመሰኘት ሲሆን፣ አመሌካች
በቀን 08/10/09 ዒ.ም ተዘጋጅቶ በጠበቃዉ አማካይነት በቀረበ 4 ገጽ የሰበር አቤቱታ
በአዋጁ መሠረት በስሙ ተመዝግቦ የሚገኘዉ RANI የንግዴ ምሌክት እንዱሰረዝ በሚሌ
በጽ/ቤቱ ተሰጥቶ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ፀንቶ የተወሰነዉ ዉሳኔ መሠረታዊ
የሆነ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ነዉ የሚሌባቸዉን ምክንያቶች በመዘርዘር ታርሞ
ይወሰንሇት ዘንዴ ዲኝነት ጠይቋሌ፡፡ አቤቱታዉ ተመርምሮ ያስቀርባሌ በመባለም ተጠሪ
በተዯረገሇት ጥሪ መሠረት ቀርቦ ግራ ቀኝ ክርክራቸዉን በጽሐፌ ተሇዋዉጠዋሌ፡፡
የጉዲዩ

አመጣጥ

በአጭሩ

ከሊይ

የተመሇከተዉ

ነዉ፡፡

እኛም

በአመሌካች

ስም

የተመዘገበዉ የንግዴ ምሌክት እንዱሰረዝ በሚሌ የተሰጠዉን ዉሳኔ አግባብነት ከግራ
ቀኝ ክርክር እንዱሁም ስሇጉዲዩ ከሚዯነግጉ ህጎች አንፃር መዝገቡን እንዯሚከተሇዉ
መርምረናሌ፡፡ ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇዉ ራኒ (RANY) የንግዴ ምሌክት
በአመሌካች ስም በ22/01/99 ዒ.ም ከመመዝገቡ በፉት በተጠሪ ስም ከ16/11/80 ዒ.ም
እስከ 16/10/86 ዒ.ም ዴረስ በኢትዮጵያ አእምሯዊ ጽ/ቤት ተመዝግቦ የነበረ ስሇመሆኑ
አመሌካች አይክዴም፡፡ አመሌካች ይህን ሳይክዴ የንግዴ ምሌክቱ በተጠሪ ጥያቄ
ምክንያት ሉፇርስ አይገባዉም በማሇት አጥብቆ ከሚከራከርባቸዉ ነጥቦች ዉስጥ አንደ
የንግዴ ምሌክቱ በተጠሪ ስም ቢመዘገብም በወቅቱ ባሇመታዯሱ ተጠሪ መብቱን አጥቷሌ
በማሇት ሲሆን፤ ተጠሪ በበኩለ ምዝገባዉ ከመሠረቱም ስሇ 3ኛ ወገኖች የቅዴሚያ
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መብት በተመሇከተ በአዋጅ ቁጥር 501/98 አንቀጽ 7(2) ስር የተመሇከተዉን ዴንጋጌ
የማያሟሊ መሆኑን በመግሇጽ እንዱፇርስ መወሰኑ በአግባቡ ነዉ በማሇት ይከራከራሌ፡፡
በመሠረቱ የኢፋዱሪ አእምሯዊ ጽ/ቤት አንዴን የንግዴ ምሌክት ከመመዝገቡ በፉት
ማጣራት የሚገባቸዉን ሁኔታዎች አዋጁ በአንቀጽ 6 እና 7 ስር የሚዯነግግ ሲሆን፣
አስፇሊጊ ሁኔታዎችን ከመሠረቱ ሳያሟሊ የተዯረገ ምዝገባ ፇራሽ ሉዯረግ እንዯሚገባዉም
የአዋጁ አንቀጽ 36(1) ዴንጋጌ ያስገነዝባሌ፡፡ ሇተያዘዉ ጉዲይ አግባብነት ያሇዉ የአዋጁ
ዴንጋጌ በአንቀጽ 7(2) ስር የተመሇከተዉ ነዉ፡፡ በዚህ ዴንጋጌ መሠረት የንግዴ ምሌክቱ
አንዴ ዒይነት ወይም ተመሳሳይ የሆኑ የላሊ ዔቃዎችን አገሌግልቶችን በሚመሇከት
በሚገባ በሚታወቅ ወይም ኢትዮጵያ ዉስጥ ግሌጋልት ሊይ ከዋሇ የንግዴ ምሌክት ጋር
አንዴ ዒይነት ወይም ሉያሳስት በሚችሌ ዯረጃ ተመሳሳይ ከሆነ ወይም ትርጉሙን ከያዘ
መመዝገብ የሇበትም፡፡ ከዚህ አንፃር ሲታይ በተጠሪ ስም የሚታወቅ ራኒ (RANY)
የንግዴ ምሌክት ምርት ወዯ አገር ዉስጥ መግባት ከጀመረ ረጅም ጊዜ እንዲስቆጠረና
ምርቶቹም የአመሌካች እንዯሆኑ ጽ/ቤቱ በአዱስ አበባ የተሇያዩ የገበያ ማዔከሊት
እንዱሁም ዴሬዲዋን ጨምሮ በላልችም ከተሞች ባዯረገዉ ጥናት ያረጋገጠ መሆኑን
ተገንዝበናሌ፡፡ ይህም ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉ የንግዴ ምሌክት በተጠሪ የሚታወቅ
መሆኑን

የሚያሳይ

ነዉ፡፡

በመሆኑም

ራኒ

(RANY)

የሚባሌ

የንግዴ

ምሌክት

ከመሠረቱም በአመሌካች ስም የተመዘገበዉ በአዋጅ ቁጥር 501/98 አንቀጽ 7(2) ስር
የተመሇከቱትን ሁኔታዎች ሳያሟሊ በመሆኑ በአዋጁ አንቀጽ 36(1) መሠረት በተጠሪ
ጥያቄ መሠረት እንዱፇርስ መዯረጉ በአግባቡ ነዉ፡፡ ከዚህ አንፃር ሲታይ በኢፋዱሪ
የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት ተሰጥቶ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ጸንቶ
የተወሰነዉ ዉሳኔ ከፌ ሲሌ የተመሇከቱትን የአዋጁን ዴንጋጌዎች የተከተሇ ነዉ ከሚባሌ
በስተቀር

መሠረታዊ

የሆነ

የህግ

ስህተት

ተወስኗሌ፡፡

177

የተፇጸመበት

ሆኖ

ስሊሌተገኘ

ተከታዩ
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ዉሳኔ
1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በኮ/መ/ቁ/174339 በቀን 14/07/09 ዒ.ም በዋሇዉ
ችልት፣ በኢፋዱሪ የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት የሰጠዉን ዉሳኔ
በማጽናት፣ የሰጠዉ ፌርዴ በፌ/ሥ/ሥ/ህጉ አንቀጽ 348(1) መሰረት ፀንቷሌ፡፡
2. በዚህ ችልት የተዯረገዉ ክርክር ያስከተሇዉን ወጪ እና ኪሳራ ግራ ቀኝ
የየራሳቸዉን ይቻለ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ይመሇስ
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ፊ/ዘ
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