מיעת הפצה של מוצרים מזויפים בישראל  /דורון אפיק,

עו"ד*

בעל מותג בילאומי מגלה לפתע כי מוצרים הושאים את שם המותג מופצים בישראל ,אך מדובר במוצרים מזויפים
שלא יוצרו על ידו או ברישיון ממו .יתן כמובן לפות לרשויות החוק אך אלה לא תמיד מבצעות את תפקידם בקצב
הדרש לכך .בעל המותג רוצה דרך כלל לא רק לקבל פיצוי ,אלא גם למוע את ההפצה של המוצרים המזויפים .האם
יכול בעל המותג למוע את ההפצה בעצמו?
פקודת סימי מסחר קובעת כי בעל סימן מסחר רשום או בעל סימן מסחר מוכר היטב )גם אם איו רשום( רשאי להגיש
תובעה על הפרה של סימן המסחר ולבקש במסגרתה צו מיעה ואף תפיסה של המוצרים המזויפים .בית המשפט יוכל
בתום ההליך להורות על השמדת המוצרים ולמוע כל פעולה אחרת בהם .החוק קובע שרק במקרים חריגים יאפשר בית
המשפט למפר סימן המסחר לקבל לידיו חזרה את המוצרים ,אפילו אם סימי המסחר הוסרו מהם.
פקודת סימי המסחר קובעת גם סקציות פליליות ובמקרה שהמדיה איה פותחת בהליכים פליליים יתן לפתוח
בהליך של קובלה פלילית פרטית – מעין הליך פלילי אותו מהל אדם )או חברה( במקום המדיה .גם בהליך כזה יתן
לדרוש מבית המשפט חילוט של המוצרים המפרים ואף השמדתם או ביצוע כל פעולה אחרת בהם.
בוסף ,פקודת המכס מאפשרת גם פיה למהל המכס ולבקש ממו לעכב את שחרור הסחורה המפרה ולהוג בה
כסחורה מסוג שאסור לייבא אותו לישראל .פיה כזו דורשת קיומו של סימן מסחר רשום בישראל ,אך עשויה להיות
כלי וח ומהיר לעצירת יבוא של סחורה מפרה לישראל.
אחת הבעיות המרכזיות של פקודת סימי המסחר היא שהגשת תביעה כספית על פיה דורשת לא רק רישום בישראל של
סימן מסחר ,אלא גם הוכחת זק .להבדיל ,חוק עוולות מסחריות מקה הגה בכל מקרה של "גיבת עין"  -מצב בו עסק
גורם לכך שכס שהוא מוכר ייחשב בטעות ככס שיש לו קשר לעסק אחר .לצורך עוולה זו לא דרש רישום סימן מסחר,
אך אין ספק שקיומו של סימן מסחר רשום תקל על ההליכים.
במקרה של גיבת עין קובע החוק שורה של כלים משפטיים יעילים ביותר ,כקבלת צו מיעה המוע את ההפרה ומיוי
כוס כסים שיוכל לבצע חיפוש ותפיסה של כסים מפרים )ובמקרה כזה המשטרה תתלווה לכוס הכסים בביצוע
עבודתו ,במידת הצורך וככל שיתבקש( .החוק מאפשר גם פיצוי ללא הוכחת זק של עד  ₪ 100,000ודרישה למתן
חשבוות על ידי המפר כדי שיתן יהיה לאחר מכן לתבוע את מלוא הרווחים שהרוויח מההפרה ,אולם עוצמתו המרכזית
היא האפשרות לקבל את צווי המיעה ומיוי כוס הכסים במעמד צד אחד אם יתן להראות חשש סביר שהשהיה עד
לדיון במעמד שי הצדדים עלולה לגרום למבקש הצו זק חמור או להעלמת הכסים .גם במקרה זה בסוף התהליך בית
המשפט יוכל להחליט על השמדת הכסים המפרים או ביצוע כל פעולה אחרת בהם.
חשוב לציין ,כי ההגות מפי הפרה של סימי מסחר חזקות ביותר וכל שדרש להראות הוא קיום ההפרה .טעות של
תום לב או העדר כווה לרמות או להטעות דחו על ידי בתי המשפט וקבע שקיום ההפרה מספיק כדי להקים עילה
וזכות להגה.
כך ,כדאי לוודא רישום סימן מסחר בישראל כדי לאפשר הגה רחבה ולהקל על הליכים משפטיים בעתיד .במקרה בו
קיים חשש של ממש להפרה של סימי מסחר ,חשוב לפעול באופן מיידי ויתן להפעיל כלים רבים כדי למוע את ההפרה,
לרבות פעולה באופן אישי גד מהלים של חברה המפרה סימי מסחר .חשוב ,כמובן ,לפעול בצורה כוה הואיל ובשל
עוצמתם הגדולה של הכלים בתי המשפט מקפידים על הפעלתם התקיה ואי קיום הוראות החוק בדווקות עלול לגרום
לביטול של הצווים שיתו על ידי בית המשפט.
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Blocking distribution of fake products in Israel/Doron Afik, Esq. *
The owner of an international brand suddenly discovers that products bearing the name of the brand are
distributed in Israel but such are fake products that were not produced by it or under license. One may of
course approach the authorities but such do not always conduct their duty in the required speed. The brand
owner usually wishes not only to be compensated but also to block the distribution of the fake products.
Can such owner prevent the distribution?
The Israeli Trademarks Ordinance sets that the owner of a registered trademark or a well-known trademark
(even if not registered) may file a claim in case of infringement of the trademark and move the Court for a
cease and desist order and even seizing of fake goods. The Court may order destruction of the goods or any
other action in them. The law sets that only in exceptional cases will the Court allow the infringer to
receive back the infringing goods, even if the trademarks were removed from them.
The Trademarks Ordinance also sets criminal sanctions and if the State does not open proceedings one may
open a criminal complaint – a type of criminal proceeding in which a person (or company) is the prosecutor
in lieu of the States. Such proceeding also enable seizing of the infringing goods and even their destruction
or any other action in them.
Additionally, the Customs Ordinance also enables a motion to the Customs Manager to suspend the release
of infringing goods and treat it as goods importation of which to Israel is prohibited. Such motion requires
the existence of a registered trademark in Israel but may be a very quick and useful tool to block
importation of infringing goods into Israel.
One of the main disadvantages of the Trademarks Ordinance is that filing a monetary claim under it
requires not only registration in Israel of a trademark but also proof of damage. By contrast, the
Commercial Torts Law provides protection in case of "passing off" - a situation in which a business
displays goods that may be mistaken for goods that belong to, or have a connection with, another business.
This tort does not require a registered trademark, but there is no doubt that the existence of a registered
trade mark will facilitate the proceedings.
In the case of passing the law provides a series of effective legal tools such as a right to receive an
injunction preventing the infringement and the appointment of a receiver who may perform a search and
seizure of infringing goods (in which case the police will accompany the receiver in carrying out the task, if
necessary and asked). The law provides for compensation without proof of damages of up to ILS 100,000
and the right to receive an accounting so that the owner of the rights may later file a claim for all the profits
earned by the infringement. However, the main strength of the law is the possibility of obtaining an exparte injunction and appointment of a receiver if one can show reasonable suspicion that awaiting a hearing
may cause serious damage or concealment of the goods. In this case also at the end of the process the Court
may decide on the destruction of the infringing goods or any other action in them.
It is important to note that the means of protection from trademark infringement are very strong and one
need only show the existence of the infringement. Arguments of bona fide or lack of intent to deceive or
mislead were held by the Courts to be irrelevant and it was decided that the existence of the infringement is
sufficient to establish a cause of action and a right to protection.
Thus, it is advisable to register a trademark in Israel to allow broader protection and facilitate future legal
proceedings. In the event that a substantial suspicion of trademark infringement exists it is important to act
immediately and one may employ many tools to prevent the infringement, including personal action against
the directors and managers of an infringing company. It is important, of course, to duly follow the
procedures because due to the great power of the tools the Courts insist on due exercise of such powers and
without such due exercise Court order may later be cancelled.
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