קניין רוחני בסין

דבר מנהל מינהל סחר חוץ
שלום רב,
אנו שמחים להציג בפניכם את המדריך המעודכן לקנין רוחני בסין .חוברת זו היא מהדורה שנייה ומעודכנת
של חוברת שיצאה לאור ב.2012-
הגנה על קניין רוחני של חברה מסחרית היא אבן יסוד של עולם העסקים והיזמות המודרני ,על אחת כמה
וכמה לגבי חברות ישראליות המבקשות לפעול בשווקים זרים .לפיכך החלטנו במינהל סחר חוץ להשקיע
רבות בהקניית מידע עדכני אודות הכלים להגנה על קניין רוחני בסין ,שוק מרכזי ומאתגר לייצוא הישראלי.
בשנים האחרונות אנו עדים לשינוי משמעותי באמצעים שהממשל הסיני מספק להגנה ואכיפה בתחום
הקניין הרוחני ,על מנת להבטיח את המשך הפעילות הכלכלית של חברות זרות .שינוי זה בא לידי ביטוי
בחקיקה חדשה ,באמצעי אכיפה מגוונים ויעילים יותר ובפתיחות גדולה יותר של מערכת המשפט בסין
כלפי חברות זרות.
עם זאת ,קיימים אתגרים בפעילות בסין ,בין היתר בשל הבדלי התרבות העסקית המשפיעים גם על
תחום ההגנה על הקניין הרוחני .על מנת להקטין את הסיכונים הכרוכים בפעילות בסין נכתב מדריך זה
שמטרתו לספק מידע אודות רישום והגנה של זכויות קניין רוחני בסין.
חוברת זו נכתבה ביוזמת והובלת הנציגות הכלכלית בבייג'ינג שמפעיל מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה
והתעשייה .הנציגות בבייג'ינג מתמקדת בתחומי הרגולציה ובעבודה מול הממשל הסיני ,ובסיס הידע
שלה בנושאי הקניין הרוחני רחב ביותר .המינהל מפעיל מערך של  43נציגים כלכליים ,שתפקידם לסייע
לתעשייה הישראלית במגוון דרכים ,כגון ייזום פעילויות לקידום היצוא ,ארגון משלחות ותערוכות ,עריכת
סמינרים מקצועיים ,פתיחת דלתות בחברות ובגופי ממשל ,סיוע בהתנהלות מול רגולציה מקומית ,וטיפול
בחסמי סחר שונים הקיימים במדינות היעד.
בנוסף לפעילות הנציגים הכלכליים ,האגף למדיניות והסכמי סחר במינהל סחר חוץ עוסק ,בין היתר,
בסיוע לחברות הנתקלות בחסמי סחר דוגמת הצורך לעבוד עם רגולציה לא מוכרת בארץ היעד .האגף
עוסק גם בייזום ,קידום וטיפול בהסכמים לאזור סחר חופשי שמאפשרים ליצואנים לפעול ביתר קלות
בשווקי יעד מאחר וההסכמים מבטלים מכסים וחסמי סחר אחרים.
לבסוף ,מינהל סחר חוץ מפעיל בנוסף את מערך כלי סיוע לתעשייה ,שמטרתו לסייע לחברות ישראליות
לחזק את יכולותיהן השיווקיות ברחבי העולם באמצעות מגוון תוכניות ייעודיות המציעות סיוע מימוני וליווי
מקצועי.
אני מזמין אתכם ,היצואנים הישראלים ,להיעזר בנציג הכלכלי ובצוותו בביג'ינג וכן באגף למדיניות והסכמי
סחר בארץ בכל שאלה .באפשרותם לסייע בטיפול בחסמי סחר ,בהבנה של תהליכי רגולציה ובהתמודדות
עם נבכי הביורוקרטיה הסינית ,בסיוע אל מול גורמי ממשל ,וככל שנדרש באיתור סיוע משפטי מתאים.
ליצירת קשר עם הנספחות/נציגותBeijing@israeltrade.gov.il :
ליצירת קשר עם האגף למדיניות והסכמי סחרIsraelFTAs@Economy.gov.il :
למידע נוסף ,אתר המינהל לסחר חוץwww.trade.gov.il :
בלוג המינהלwww.israeltrade.gov.il :
בברכה ובהצלחה
אוהד כהן
מנהל מינהל סחר חוץ,
משרד הכלכלה והתעשייה
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חוברת זו נכתבה עבור מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה
על ידי זיו רוטנברגGroup8 Consultants Limited ,
 Group8 Consultants Limitedהינה חברת ייעוץ בתחום הקניין הרוחני המתמקדת בשוק הסיני
ומעניקה שירותי ייעוץ אסטרטגיים ועסקיים לחברות זרות הפועלות בסין או המבקשות להיכנס לסין
ולחברות סיניות הפועלות או המעוניינות לפעול מחוץ לסין Group8 Consultants .מייעצת לחברות,
למשקיעים ולמוסדות מחקר בנושאי קניין רוחני שונים ,לרבות הגנה על קניין רוחני בסין ,היבטי קניין
רוחני של השקעות ועסקאות אסטרטגיות אחרות בסין או עם חברות סיניות ,השגת יעדים אסטרטגיים
באמצעות בניית אסטרטגיה מתאימה ושימוש בקניין רוחני והיבטים של קניין רוחני בסיןGroup8 .
 Consultantsנוסדה על ידי עו”ד זיו רוטנברג ,מומחה בעל ניסיון של שנים בתחום הקניין הרוחני
בישראל ובסין.
ליצירת קשר:
Group8 Consultants Limited
זיו רוטברג
טלפון0086-133-81003513 :
דוא”לziv.rotenberg@group8consultants.com :
www.group8consultants.com
חוברת זו הינה מקור מידע ראשוני וכללי ,והיא מיועדת למטרות עיון והכוונה ראשונית בלבד .החוברת
אינה מתיימרת לכלול את כל הידע הקיים והרלוונטי לתחום הקניין הרוחני בסין .חוברת זו אינה מהווה
ייעוץ משפטי ,ואין בה משום תחליף לייעוץ וליווי על ידי אנשי מקצוע מתאימים .כותבי החוברת ממליצים
להיעזר באיש מקצוע ולקבל ייעוץ מתאים טרם ביצוע פעולות בתחום הקניין הרוחני בסין ,או עם סין,
וזאת בין היתר ,לאור השינויים הרבים שהתרחשו וממשיכים להתרחש בתחום זה בסין בשנים האחרונות.
המידע המובא בחוברת זו מעודכן ליום  25במאי .2018 ,כל ההערכות הכספיות המובאות בחוברת זו
נכונות למועד האמור ויש לקחת בחשבון כי עלויות עשויות להשתנות מעת לעת.
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תקציר :הנקודות החשובות...
בשנים האחרונות ממצבת סין את עצמה לא רק כשוק ענק
למוצרים מכל הסוגים וכבית החרושת של העולם ,אלא גם
כמעצמה טכנולוגית וכמרכז חדשנות ברמה עולמית.
יחד עם השינוי ההדרגתי במעמדה של סין הופך תחום
הקניין הרוחני למרכזי יותר ויותר בכלכלה הסינית.
מדיניות ממשלתית המעודדת יצירה של נכסי קניין רוחני
ושימוש בהם הובילה לכמות עצומה של בקשות לרישום
פטנטים וסימני מסחר המוגשות מדי שנה בסין ולריבוי
הליכים משפטיים בנושא זכויות קניין רוחני .בד בבד נמשך
השיפור ברמת ההגנה על זכויות קניין רוחני בסין ,בין היתר
באמצעות שיפור באכיפה וחקיקה חדשה ,שנכנסה לתוקף
בשנים האחרונות או שתיכנס לתוקף בשנים הקרובות.
שינויים אלה מבשרים טובות לחברות ישראליות – במיוחד
לחברות שיש להן נכסי קניין רוחני משמעותיים .עם זאת,
יש להבין שהשינויים בסין בשנים האחרונות יצרו גם
אתגרים משמעותיים ,ובכלל זה הצורך להתמודד בשוק בו
פועלים מספר עצום של מתחרים ,לצד זכויות קניין רוחני
מתקדמות ,מערכת משפטית מתוחכמת יותר ,אך גם מבנה
חוקי מורכב ולעיתים קשה לניווט .הנושאים אלה מחייבים
היערכות אסטרטגית מוקדמת – לרבות הגנה על נכסי קניין
רוחני – בכל פעילות עסקית בסין או עם חברות סיניות.
על אף נקודות דמיון רבות בחקיקת קניין רוחני של סין
ומדינות המערב" ,חוקי המשחק" בסין אינם תמיד זהים
לחוקים החלים בישראל או במדינות אחרות ,ונדרשת
התאמה למערכת המקומית על מנת להימנע ממלכודות
ומטעויות יקרות  -ולעיתים בלתי-הפיכות .כמו כן יש לזכור
שללא נכסי קניין רוחני בסין ,ובעיקר זכויות קניין רוחני
רשומות ,קשה מאוד ,ולמעשה בלתי אפשרי לאכוף זכויות
בסין ,ושימור שליטה על המצב בפעילות בסין ובעסקים
מול שותפים סינים הופך למורכב מאוד .ההחלטה אילו
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נכסי קניין רוחני רצוי להביא לסין ובאיזה אופן צריכה
להתקבל לאחר בירור יסודי ובראייה אסטרטגית.
לאור מורכבותו וחשיבותו של נושא ההגנה על קניין רוחני
חשוב להכיר את הכללים העיקריים הנוגעים להגנה על
זכויות קניין רוחני בסין .כמו כן מומלץ להקפיד על כמה
חוקי "עשה" ו"אל תעשה" כדי להגביר את הסיכוי לקבל
הגנה בעלת משמעות ולהימנע מטעויות.
אכיפה של זכויות קניין רוחני בסין אפשרית גם דרך
ערכאות משפטיות וגם דרך מנגנונים מִ נהליים .מאמצי
האכיפה משתפרים כל העת ,וחברות זרות רבות זוכות
להצלחות משמעותיות באכיפה אפקטיבית של קניין
רוחני בסין ,בתנאי שיש להן נכסי קניין רוחני בסין ושהם
מנוהלים באופן מיטבי ומתוך הבנה של מאפייני התרבות
הסינית והמערכת המשפטית בסין.
על מנת להקטין את הסיכונים הכרוכים בפעילות בסין
ולהגדיל את הסיכוי להגנה אפקטיבית על זכויות קניין רוחני
בסין ,כדאי להתייחס לשוק הסיני ולהגנה על קניין רוחני בסין
ברצינות ובעומק המתחייבים מהיותו שוק מרכזי לחברות
ישראליות כיום .יש להקפיד על בנייה של אסטרטגיית
רישום ועל הגנה מושכלת עוד טרם הכניסה לשוק הסיני
ולהתחיל בהליכים של רישום זכויות מוקדם ככל האפשר.
כמו כן יש להביא בחשבון את הצורך במשרד עורכי דין או
עורכי פטנטים סיני לשם הגשת בקשות לרישום של זכויות
קניין רוחני בסין .גם חברות שאינן "נכנסות" לסין באופן
ישיר ,אלא מנהלות שותפויות עם חברות סיניות לרבות
השקעות מסין ,צריכות להביא בחשבון את היבטי הקניין
הרוחני של העסקה מול הצד הסיני.
נושאים אלה וכן נושאים והיבטים אחרים הנוגעים לקניין
רוחני ,זוכים להתייחסות ביתר הרחבה בהמשך חוברת זו.

להלן בטבלה תמצית פירוט של זכויות הקניין הרוחני המרכזיות המוכרות והמוגנות בסין ואופן ההגנה עליהן:
הזכות

על מה הזכות מגינה?

מגינה על אמצאות שהן חדשות,
פטנט
( inventionהמהוות התקדמות משמעותית ביחס
לידע הקודם ושאינן מובנות מאליהן
)patent

האם יש חובת
רישום?
כן

מודל/מדגם
1
תועלת
(utility
)model

מגינה על אמצאות ,אך מעניקה
הגנה מופחתת ומכילה רף נמוך
יותר של דרישות כשירות לרישום
לעומת פטנט

כן

עיצוב
(design
)patent

מגינה על צורה ,דפוס או שילוב
שלהםכאשר הם חדשים ובעלי ערך
אסתטי

כן

סימן מסחר

מגינה על סימן המשמש לזיהוי של
(מקור) סחורות ושירותים ,לרבות
סימן ויזואלי ,סימן תלת-ממדי וסימן
צליל

זכות יוצרים

מגינה על יצירות מקוריות (גם
תוכנות מחשב מוגנות במסגרת זכות
יוצרים)

לא – אך הרישום
מומלץ

סוד מסחרי

מגינה על מידע טכני או עסקי בכל
ערך מסחרי שאינו מצוי בנחלת הכלל
וננקטו אמצעים לשמירתו בסוד

לא

תקופת ההגנה
מקנה הגנה לתקופה המתחילה ממועד
הרישום והענקת הזכות ומסתיימת בחלוף
עשרים שנים ממועד הגשת הבקשה.
מקנה הגנה לתקופה המתחילה ממועד
הרישום ומסתיימת בחלוף עשר שנים ממועד
הגשת הבקשה.
מקנה הגנה לתקופה המתחילה ממועד
הרישום ומסתיימת בחלוף עשר שנים ממועד
הגשת הבקשה.

כן – רק סימן
תקופת ההגנה הראשונית היא עשר שנים
מסחר מוכר היטב ממועד הרישום; הרישום ניתן לחידוש לתקופות
זוכה להגנה ללא נוספות של עשר שנים כל אחת
(אין מגבלה על מספר החידושים).
רישום
משך חיי היוצר  +חמישים שנים; במקרה של
יצירה שאינה שייכת לאדם אלא לארגון או חברה
– חמישים שנים ממועד פרסום היצירה
כל עוד הוא נשמר בסוד.

 1בישראל המודל ( )Utility modelמכונה לעיתים בשם "מדגם תועלת" .מכיוון שהמודל קרוב במהותו לפטנט ולא למדגם (שהוא זכות
קניין רוחני שונה בתכלית) ,בחוברת זו נעשה שימוש במונח "מודל" על מנת שלא ליצור בלבול אצל הקורא בין מודל לבין מדגם.
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מבוא
מאז פרסום המהדורה הראשונה של חוברת זו (באפריל
 )2013חלפו חמש שנים .במהלך שנים אלו חלו כמה
שינויים משמעותיים בתחום הקניין הרוחני בסין.

חברות ישראליות .כיוון שקניין רוחני הוא אחד הביטויים
המרכזיים של חדשנות ,אין ספק שלתחום זה יש השפעה
מכרעת על היחסים בין חברות ישראליות לחברות סיניות.

רצינית יותר ,וחברות ישראליות חייבות להפנים את
המשמעויות ,להתנהל נכון ולבנות אסטרטגיות קניין רוחני
ספציפית לפעילות בסין או מול סין.

ראשית ,חוקים ותקנות חדשים ,חלקם כבר בתוקף וחלקם
צפויים להבשיל במהלך השנים הקרובות ,משנים וימשיכו
לשנות את התמונה החוקית בנושא ויספקו כלים חדשים
לחברות המבקשות להגן על קניין רוחני ולהשתמש בו
בסין .גם מערכת בתי המשפט בסין משתכללת לאחר
שנפתחו ,בשנת  ,2014שלושה בתי משפט ייעודיים לקניין
רוחני (בבייג’ינג ,בשנגחאי ובגוואנגז’ו) ובימים אלה מורחבת
המערכת עם פתיחתם של בתי משפט לקניין רוחני בערים
נוספות בסין .מספר הבקשות לרישום זכויות קניין רוחני
ממשיך לעלות משנה לשנה (בעיקר מצד גורמים סינים),
והיקפם עצום .עם זאת ,חברות סיניות נעשות מתוחכמות
יותר ויותר בשימוש בקניין רוחני ,והן מהוות יריב רציני
ומיומן ומנסות לאכוף זכויות קניין רוחני ,בצדק או שלא,
כנגד חברות אחרות – מקומיות וזרות.

הנושא של הגנה על זכויות קניין רוחני ממשיך להיות "נושא
חם" בסין .מעבר לשיפור המתמיד והמתמשך בחקיקה
ובאכיפה והמשך עידוד מסיבי מצד הממשל לפעילות
בתחום הקניין הרוחני ,ישנם גם שינויים משמעותיים
באופן השימוש של חברות סיניות בקניין רוחני ,שהופך
מתוחכם יותר ויותר  -ובאיכות אנשי המקצוע העוסקים
בתחום בסין .שינויים אלה יוצרים סביבה משפטית ועסקית
שהיא מחד תומכת יותר ומספקת כלים אפקטיביים יותר
לחברות שיש להן נכסי קניין רוחני ,ומאידך היא הופכת
למורכבת ומאתגרת יותר .המצב אינו מושלם ,כמובן ,וחלק
מהתופעות הישנות והמוכרות לא נעלמו .גם התרבות
העסקית שגורסת ש"העתקה הינה לגיטימית" עדיין קיימת
במידה רבה ,אם כי כיום ישנם כלים טובים יותר להתמודדות
עם התופעה ,והמשטר נוקט מאמצים לצמצמה.

חוברת זו נכתבה עבור חברות ועסקים ישראלים המנהלים
עסקים בסין או עם סין  -או השוקלים לעשות כן  -ועבור
חברות ישראליות להן חשיפה לסין (לרבות חברות שמקבלות
השקעות מגורמים סינים) .החוברת הינה כלי ראשוני
שנועד לספק מבוא לנבכי התחום של הקניין הרוחני בסין.
מוצג בה המידע העיקרי שחברה ישראלית צריכה לדעת
על קניין רוחני בסין ,ובכלל זה הגנה על זכויות קניין רוחני
בסין ,היבטי קניין רוחני של עשיית עסקים בסין והתמודדות
עם מצבים שכיחים .חוברת זו אינה מתיימרת לכלול את
כל המרכיבים הקשורים לנושא העצום של תחום הקניין
הרוחני בסין ,והיא אינה מהווה תחליף להוועצות באנשי
מקצוע .מטרתה להציג את עיקרי הדברים באופן תמציתי

במהדורה זו של המדריך אנו מבקשים לעדכן את המידע
ולהוסיף מידע רלוונטי בנוגע לשינויים וחידושים שחלו
בתקופה האחרונה בעולם הקניין הרוחני בסין .בנוסף
לכך ,לאור ההתפתחות באופי הפעילות בסין והפיכת
ישראל ליעד לחברות ומשקיעים סינים ,הוספנו למהדורה
זו של החוברת מידע פרקטי-עסקי ,שנועד לסייע לחברות
ישראליות להיערך לשימוש אסטרטגי בקניין רוחני
בפעילותן בסין ובעסקאות עם גורמים סינים.

יש לציין שמגמת השיפור נמשכת ,וניתן לצפות לשיפור
נוסף בשנים הקרובות  .המגמה ברורה – בשנים האחרונות
אנו רואים מעבר מנקודת פתיחה בה זכויות קניין רוחני לא
היו קיימות בחוק ,למצב בו נקבעו חוקים ,אך לא נאכפו,
לשיפורים ניכרים באכיפה וכיום  -לפיתוח של כלים חדשים
שחלקם אף לא קיימים במדינות אחרות .האכיפה בבתי
המשפט וברשויות המדינה בסין אפקטיבית יותר כיום (למי
שיש לו נכסי קניין רוחני בסין ויודע כיצד להשתמש בהם).

סין היא אחת הכלכלות הגדולות בעולם ומעצמת-על גם
מבחינה כלכלית וגם מבחינת חדשנות .העניין שסין מגלה
במה שקורה בישראל רב ביותר כיום ,וחברות ומשקיעים
סינים רבים מנסים למצוא אפיקים לשיתוף פעולה עם

אף שעדיין ניתן למצוא מקרים רבים של הפרת זכויות קניין
רוחני בתעשייה הסינית ובעולם המסחר המקוון בסין,
המהלכים שהשלטונות הסינים ביצעו וממשיכים לבצע
מראים כי קניין רוחני הוא נושא שזוכה בסין להתייחסות
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ולאפשר הבנה והתמצאות ראשונית ,וכן להציג שאלות
שחשוב לשאול ופעולות שיש לנקוט.
יש לזכור כי חוברת זו משקפת את המצב בתחום הקניין
הרוחני בסין במועד כתיבתה .כיוון שהמערכת החוקית
בסין מתאפיינת במהלכי חקיקה נמשכים ובהוצאה של
תקנות והנחיות בקצב מהיר ביחס למקובל במערב ,חשוב
להתעדכן מעת לעת בנוגע לחידושים בחקיקה ,בהנחיות
מִ נהליות ובמדיניות ,כיוון ולהם השפעה משמעותית על
הסביבה המשפטית והעסקית הרלוונטית לפעילות בסין
או מול גורמים סינים.
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קניין רוחני בסין – מדוע הנושא חשוב?
התשובה הפשוטה:

קניין רוחני בסין – עובדות ומספרים
לסין יש מערך מלא ומסועף של חוקי קניין רוחני ,וכל
זכויות הקניין הרוחני מוכרות במערכת המשפטית
הסינית.
סין חברה בכל האמנות הבין-לאומיות המרכזיות
בתחום הקניין הרוחני (לרבות ארגון הסחר העולמי
 WTOאמנת פריז ,אמנת  ,PCTפרוטוקול מדריד
ואמנת ברן לזכויות יוצרים) ,והיא מעמידה לרשות
חברות זרות מגוון כלים לרישום זכויות קניין רוחני
ולהגנה עליהן.
מערכת הקניין הרוחני בסין צעירה מאוד .חוקי הקניין
הרוחני הראשונים חוקקו בסין רק באמצע שנות
השמונים של המאה העשרים .הפטנט הראשון נרשם
בסין ב.1985-
על אף ההתחלה הצנועה ,תחום הקניין הרוחני בסין
התפתח בצעדי ענק ואינו מראה סימני עצירה .כיום
משרד הפטנטים הסיני ומשרד סימני המסחר הסיני הם
הגדולים בעולם ומטפלים בכמות בקשות הגדולה בהרבה
מאלה המטופלות בכל רשות דומה במדינה אחרת.
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בשנת  2017הוגשו בסין כ 7.3-מיליון בקשות לרישום
פטנטים מכל הסוגים (פטנטים על אמצאות ,מודלים
ומדגמים).
בשנת  2017הוגשו בסין  1.38מיליון בקשות לרישום
פטנטים על אמצאות ונרשמו כ 420-אלף פטנטים על
אמצאות.
בשנת  2017הוגשו בסין כ 5.7-מיליון בקשות לרישום
סימני מסחר.
בסין כמה אפיקי אכיפה זמינים ,ובכלל זה אכיפה דרך
בתי המשפט ,אכיפה אדמיניסטרטיבית דרך רשויות
המדינה ,הליכי מכס ותלונות פליליות דרך המשטרה.
בשנת  2016נדונו בבתי המשפט השונים בסין כ149-
אלף תיקי קניין רוחני – רובם בין שני צדדים סינים.
במסגרת תוכנית החומש ה 13-של הממשל הסיני
הוצב יעד הגדלה של מספר בקשות הפטנט בסין
מרמה של  6.3בקשות בשנה לכל  10,000איש
ב 2015-לרמה של  12בקשות בשנה לכל 10,000
איש עד .2020

סין היא השוק הגדול בעולם מבחינת מספר צרכנים,
היא מעצמה כלכלית ,וכיום היא גם מרכז חדשנות
ברמה עולמית.
חברה שרואה עצמה פעילה בזירה הגלובלית אינה
יכולה להרשות לעצמה להתעלם מהשוק הסיני – בין
אם היא פעילה בסין כיום ובין אם לאו.
חברות ומשקיעים סינים עדיין צמאים לטכנולוגיה
ולמוצרים עתירי ידע בתחומים שבהם לישראל יש יתרון.
קניין רוחני הוא נדבך מרכזי בהגנה על נכסים
אסטרטגיים של חברות ישראליות המבקשות לפעול
בסין או מול סין וגורם מרכזי התורם לערך החברה
והעיסקה הספציפית.
סין היא מקום מורכב לעשיית עסקים ,ויש בה מערכות
משפטיות ואדמיניסטרטיביות סבוכות .דיני הקניין
הרוחני דומים אמנם למדינות המערב במקרים
מסויימים ,אך שונים מהותית במקרים רבים .חשוב
להבין את המערכת ולדעת כיצד יש לעבוד איתה בכדי
למזער סיכונים ולהגדיל סיכויי הצלחה.
קניין רוחני הוא התחום האחד שהיעדר טיפול בו
או טיפול לקוי בו עלולים לגרום לעסקה להיכשל או
לפעילות מסחרית להפוך מהבטחה גדולה לבור כסף
ללא תחתית.
בניגוד לדעה שעדיין רווחת אצל רבים ,אפשר להגן על
קניין רוחני בסין בהיבטים רבים ,ולנצל אותו להפקת
ערך מוסף לחברה אבל צריך לדעת איך לעשות זאת
ולגשת לנושא באחריות ובזהירות בראייה אסטרטגית.
למתן תשובה מפורטת לשאלה “למה זה חשוב?” מוקדשת
חוברת זו .הגשת בקשות לרישום של זכויות קניין רוחני הינה
חיונית טרם השקת מוצר חדש .לנוכח גודלו וחשיבותו של
השוק הסיני לכל חברה בעלת חזון גלובלי ,התעלמות מהצורך
להגן על זכויות קניין רוחני בסין עלולה להביא לאובדן זכויות
ונתח שוק ,מאחר שמתחרים מקומיים ובין-לאומיים מהירים
ינצלו את היעדר ההגנה בסין כדי להיכנס לשוק הסיני עם
מוצר זהה .ללא הגנה מתאימה על זכויות הקניין הרוחני אין
לחברה זרה כל דרך אפקטיבית לעצור מתחרים ולמנוע את

הצפת השוק בחיקויים .התוצאה עלולה להיות אובדן שוק
חשוב ,נזק כלכלי ניכר ונזק אסטרטגי ארוך טווח .בנוסף לכך,
מוצרים שמיוצרים בסין באופן חוקי בסין אך עלולים להפר
זכויות קניין רוחני במדינות אחרות יכולים למצוא את דרכם
לשווקים אלו וכך וליצור בעיה ותחרות למוצר המקורי במדינות
אחרות .נכסי קניין רוחני ממלאים גם תפקיד חשוב בעסקאות
אסטרטגיות עם חברות ומשקיעים סינים (ועסקאות כאלה
נראות יותר ויותר בימים אלה) ,ולכן בנייה של מערך קניין רוחני
אסטרטגי והתייחסות זהירה להיבטי קניין רוחני בעסקאות
מול חברות ומשקיעים מסין חיוניות להצלחת העסקה.
חברה המעוניינת לפעול בסין תוך הגנה על הקניין
הרוחני שלה ומקסום הערך הכלכלי והאסטרטגי חייבת
להביא בחשבון את הנקודות הבאות:
הבנה של מערכת ההגנה על קניין רוחני בסין;
פעולות להגנה על קניין רוחני באמצעות הגשת בקשות
לרישום זכויות קניין רוחני ברשויות המתאימות;
אכיפה של זכויות קניין רוחני באמצעות נקיטת אמצעים
אדמיניסטרטיביים;
הגשת תביעות לבתי המשפט בסין נגד הפרות של
זכויות קניין רוחני;
הגנה על סודות מסחריים באמצעות הסכמים וצעדים
פרקטיים להבטחת סודיות;
מניעת הפצה של מוצרים מפרים באמצעות רשויות
המכס – ובמקרים מתאימים באמצעות פלטפורמות
הקניין הרוחני של חברות המסחר האלקטרוני הסיניות;
מסחור פורטפוליו של פטנטים וזכויות קניין רוחני אחרות;
הבנה של ההיבטים המסחריים והאסטרטגיים של נכסי
קניין רוחני ,בעיקר בהקשר של עסקאות עם חברות
ומשקיעים סינים.
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1.38

מיליון בקשות לרישוםפטנטים
על אמצאות בשנת 2017

5.7

מיליון בקשות לרישום
סימני מסחר

7.3

מיליון בקשות לרישום
פטנטים בשנת 2017

זכויות קניין רוחני
פעילות בתחום הקניין הרוחני בסין
הממשל הסיני החל לשים דגש מיוחד על תחום הקניין
הרוחני במדינה לפני כעשור ,עם פרסום אסטרטגיית
הקניין הרוחני הלאומית של סין ב .2008-אסטרטגיה זו
היוותה המשך של הצעדים לחיזוק ההגנה על קניין רוחני
בסין ,שהחלו עם הצטרפותה של סין לארגון הסחר העולמי
( .)WTOמאז חל גידול מתמיד ומרשים ביותר בפעילות
בתחום הקניין הרוחני בסין – גם מבחינת כמות הבקשות
לרישום זכויות קניין רוחני וגם מבחינת פעילות האכיפה
של הרשויות בסין.

אילו זכויות קניין רוחני מוכרות בסין?
לסין יש מערכת מקיפה של הגנה על זכויות קניין רוחני.
חקיקת הקניין הרוחני בסין עברה רביזיה מקיפה לאחר
הצטרפותה של סין לארגון הסחר העולמי  WTOבמטרה
להתאים אותה לדרישות הארגון ולאמנות הבין-לאומיות,
אליהן הצטרפה סין ,והיא ממשיכה לעדכן ולשפר את
החקיקה והכלים העומדים לרשות בעלי זכויות קניין
רוחני בסין .בין השינויים המשמעותיים שהונהגו בשנים
האחרונות ניתן למנות את חוק סימני מסחר המעודכן
שנכנס לתוקף במאי  ,2014את ייסוד בתי המשפט
לקניין רוחני בבייג’ינג ,בשנגחאי ובגוואנגז’ו בסוף 2014
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ואת חוק תחרות בלתי-הוגנת המעודכן שנכנס לתוקף
בינואר  .2018בעתיד הנראה לעין צפויים עדכונים
נוספים לחוקי הקניין הרוחני הסינים (חוק הפטנטים
וחוק זכויות יוצרים) ,כמו גם תקנות חדשות לגבי זכויות
באמצאות של עובדים.
זכויות הקניין הרוחני המרכזיות המוכרות בסין הן פטנטים
(לרבות פטנטים על אמצאות ,מודלים ומדגמים) ,סימני
מסחר וזכויות יוצרים .בהתאמה ,שלושת חוקי הקניין
הרוחני המרכזיים בסין הם :חוק הפטנטים ,חוק סימני
מסחר וחוק זכות יוצרים .החוק לאיסור תחרות בלתי-הוגנת
מספק הגנה מסוימת לסימני מסחר שאינם רשומים,
לאריזות מוצרים ,לחוזי מוצרים ( )trade dressולסודות
מסחריים .גם עיצוב ותכנון מעגלים משולבים וזנים חדשים
של צמחים ניתנים להגנה בסין.
חברה זרה חייבת לרשום את הפטנטים ואת סימני המסחר
שלה ברשויות המתאימות על מנת לאפשר אכיפת זכויות
בסין ,וחובה להשתמש במשרד סיני שעוסק בקניין רוחני
המורשה על ידי הרשויות המתאימות לרישום זכויות של
חברה זרה בסין .לעומת זאת ,אין חובה לרשום זכות
יוצרים על מנת ליהנות מהגנה בסין ,אם כי רישום זכות
יוצרים חשוב מאוד לפעילות אכיפה.

מהן זכויות הקניין הרוחני
ועל מה הן מגינות?
ככלל זכויות קניין רוחני מגינות על נכסים שאינם מוחשיים
ומעניקות זכות שלילית לבעליהן (דהיינו האפשרות למנוע
מאחרים לעשות שימוש בלתי-מורשה בזכות).
פטנט :2לפי החקיקה הסינית ,פטנט מגן על אמצאות,
אשר מוגדרות בחוק הפטנטים הסיני כפתרונות טכניים
וטכנולוגיים חדשים לגבי מוצר ,תהליך או שיפור שלהם.
כדי לזכות להגנת פטנט על האמצאות להיות חדשניות,
להראות צעד אמצאתי ולהיות ניתנות ליישום תעשייתי.
מודל ( :)utility modelמגן גם הוא על אמצאות ,שהן
פתרונות טכניים למבנה או לצורה של מוצר המתאימים
ליישום פרקטי .הוא מקנה הגנה מופחתת מפטנט ונדרש
לעמוד בתנאי רישום קלים יותר.
2

עיצוב :מגן על עיצובים חדשים של צורה חיצונית של
מוצר ,דפוס או שילוב שלהם אשר יש להם ערך אסתטי
והם ניתנים ליישום תעשייתי ,בכלל זה ממשק משתמש
גרפי (.)GUI
סימן מסחר :סימן ויזואלי ,לרבות סימן תלת-ממדי ,המשמש
לזיהוי מקור של טובין או שירותים וזיהויָם עם יצרן /ספק מסוים
(בעל הסימן) ,וכן צלילים המשמשים לזיהוי מקור.
זכות יוצרים :מגינה על זכויות של יוצרים ביצירות מסוגים
שונים ,לרבות יצירות ספרותיות ,אומנותיות ,קולנועיות
ועוד .גם תוכנת מחשב מוגנת בזכות יוצרים.

חוק הפטנטים הסיני מגדיר אמצאות ,מודלים ומדגמים כסוגים שונים של
פטנטים .בחוברת זו כל אימת שמדובר על “פטנט” ,הכוונה היא להוראות
שחלות על כל שלושת סוגי הזכויות .במקום שיש להבחין בין הסוגים ,תהיה
התייחסות ספציפית ל”פטנט על אמצאה” ,ל”מודל” או ל”מדגם”.
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סין עודכן בסמוך לכתיבת חוברת זו ,ונכנס לתוקף בינואר
 .2018החוק בנוסחו החדש מרחיב את ההגדרה של סוד
מסחרי ומספק הגנה טובה יותר מפני העתקות של שמות
ועיצובי מוצרים ופרקטיקות מוטעות אחרות .חוקים נוספים
מגינים על זכויות קניין רוחני נוספות ,כגון זנים חדשים של
צמחים ועיצוב ותכנון של מעגלים משולבים .ציוני מקור
גיאוגרפיים אינם מוגנים בסין כזכות קניין רוחני נפרדת ,אך
ניתן להגן עליהם באמצעות רישום סימן מאשר.
בנוסף לחוקים המדינתיים ,המסגרת החוקית המסדירה
זכויות קניין רוחני בסין כוללת גם מספר רב של תקנות,
הנחיות אדמיניסטרטיביות וכללים שמפורסמים מעת לעת
על ידי בית המשפט העליון בסין.

אמנות בין-לאומיות להגנה על זכויות
קניין רוחני שסין צד להן

המסגרת
החוקית
חוקי קניין רוחני בסין
בשנת  1979החל הממשל הסיני בניסוח ובחקיקה בו-
זמנית של חוק הפטנטים ,חוק סימני המסחר וחוק זכות
יוצרים .חוק הפטנטים של סין נחקק בשנת  1984ומאז
עודכן שלוש פעמים – ב ,1992-ב 2000-ולאחרונה
ב .2008-בעדכונים אלה הורחב היקף ההגנה הניתן
לפטנטים רשומים ,והחל מאוקטובר  2009נהוג בסין
סטנדרט חדשנות אבסולוטי ( .)absolute noveltyבימים
אלה שוקדים השלטונות על העדכון הרביעי של חוק
הפטנטים הסיני (לעת עתה הוצגו טיוטות לעיון הציבור
ולהערות) .חוק סימני המסחר הסיני נכנס לתוקף בשנת
 1982ועודכן לאחרונה בשנת ( 2013התיקון נכנס לתוקף
במאי  .)2014חוק זכות יוצרים נחקק לראשונה בסין
ב 1990-ועודכן ב 2001-וב .2010-חוק זכות יוצרים מגן
על יצירות אומניותיות ,ארכיטקטוניות ,קולנועיות ,מוזיקליות
ושאר סוגי יצירות וכן על תוכנות מחשב .החוק לאיסור
תחרות בלתי-הוגנת של סין מגן על סודות מסחריים ומעניק
הגנה מסוימת לסימני מסחר שאינם רשומים ,לאריזות,
לעיצוב מובחן של מוצרים ,לשמות של תאגידים ולשמות
מתחם אינטרנטיים .החוק לאיסור תחרות בלתי-הוגנת של
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להלן החוקים ,התקנות והנהלים
העיקריים החלים על זכויות הקניין
הרוחני השונות בסין:
פטנטים :חוק הפטנטים; תקנות ליישום חוק
הפטנטים;
סימני מסחר :חוק סימני המסחר; תקנות ליישום
חוק סימני המסחר;
זכות יוצרים :חוק זכות יוצרים; תקנות ליישום חוק
זכות יוצרים; תקנות להגנה על תוכנות מחשב;
סודות מסחריים :חוק לאיסור תחרות בלתי-הוגנת;
זני צמחים חדשים :תקנות להגנה על זני צמחים
חדשים;
תכנון ועיצוב של מעגלים משולבים :תקנות
להגנה על תכנון ועיצוב של מעגלים משולבים;
תרופות :חוק מינהל התרופות; תקנות ליישום חוק
מינהל התרופות;
מכס :תקנות להגנת מכס על זכויות קניין רוחני.

להלן פירוט המסגרות הבין-לאומיות המרכזיות
בתחום ההגנה על זכויות קניין רוחני שאליהן
הצטרפה סין:
סין חברה בארגון העולמי לקניין רוחני ( )WIPOמשנת
.1980
סין עיצבה את דיני הקניין הרוחני שלה בהקשר להסכם
על היבטי סחר של זכויות קניין רוחני ( )TRIPSוהאמנות
הבין-לאומיות האחרות שאליהן הצטרפה.
החל משנת  1984סין קיבלה על עצמה את עקרונות
אמנת פריז להגנה על קניין תעשייתי והינה חברה
מלאה באמנה החל משנת .1985
בשנת  1989הצטרפה סין להסכם מדריד בדבר רישום
בין-לאומי של סימני מסחר.
סין חברה באמנת ברן להגנה על יצירות ספרותיות
ואומנותיות משנת .1992
סין חברה באמנה לשיתוף פעולה בפטנטים ()PCT
משנת .1994
רישום סימני מסחר בסין נעשה תוך הקפדה דווקנית
על הסיווג הבין-לאומי ( )nice classificationעל פי
הסכם ניצה בדבר סיווג בין-לאומי של סחורות ושירותים
למטרות רישום סימנים.
אמנות בין-לאומיות נוספות בתחום הקניין הרוחני שסין
חברה בהן :האמנה לקניין רוחני בהקשר של מעגלים
משולבים ,אמנת זכות היוצרים האוניברסלית ,אמנת
בודפשט להכרה בין-לאומית בהפקדה של מיקרואורגניזמים
למטרות של פרוצדורת פטנטים ,הסכם לוקרנו על כינון
סיווג בין-לאומי של עיצוב תעשייתי ,הסכם שטרסבורג
בנוגע לסיווג בין-לאומי של פטנטים והאמנה הבין-לאומית
להגנה על זנים חדשים של צמחים.

המוסדות המעורבים בהגנה על זכויות
קניין רוחני בסין
בתי המשפט לקניין רוחני (קיימים כיום בבייג’ינג,
בשנגחאי ,בגוואנגז'ו ובמספר ערים נוספות) וטריבונלים
של קניין רוחני בבתי המשפט האחרים (לרבות בית
המשפט העליון של סין);
משרד הקניין הרוחני הלאומי (SIPO – State
;3)Intellectual Property Office
משרד סימני המסחר – יחידה של המינהל המדינתי
לתעשייה ומסחר (State administration – SAIC
;)for Industry and Commerce4
מינהל זכות היוצרים הלאומי של סין (– NCAC
;)National Copyright Administration of China
המינהל הכללי של המכס;
משרדי ממשלה שונים ,ובכללם המשרד לביטחון
הציבור ,משרד המסחר (Ministry of – MOFCOM
 ,)Commerceמשרד התרבות ,משרד החקלאות
ומשרד היערנות;
המינהל למזון ותרופות (China Food and – CFDA
;)Drug Administration
המינהל הכללי לפיקוח על איכות ,בדיקה והסגר
(Administration of Quality, Supervision – AQSIQ
.)Inspection abd Quarantine
לרבים מגופים אלה יש משרדים מקומיים בפרובינציות
השונות של סין ,האחראים לנושאים שבתחום האחריות
ברמה המקומית .גופים מקומיים אלה אחראים ,בין
היתר ,לאכיפה אדמיניסטרטיבית של זכויות קניין רוחני
בסין ,וניתן לפנות אליהם במקרה של הפרת זכות קניין
רוחני בטריטוריה שבסמכותם .חשוב לדעת שהפריסה
המקומית של הגופים השונים אינה זהה בהכרח ,ולכל
3

4

משרד הקניין הרוחני הלאומי ( )SIPOאשר הוקם בשנת ,1998
אחראי להענקת פטנטים ,לרישום עיצובים של מעגלים משולבים,
לאכיפת פטנטים (באמצעות משרדי  SIPOהמקומיים הפזורים
ברחבי בסין בכל פרובינציה ובערים מרכזיות) וכן לתיאום בין-לאומי
בנושאים הנוגעים לזכויות קניין רוחני בין הממשל הסיני ורשויות
אחרות בסין לבין ארגונים בין-לאומיים ורשויות במדינות אחרות.
לאחרונה פרסם הממשל הסיני תכנית לארגון מחדש של מוסדות
הקניין הרוחני של סין ,במסגרתה אמור גם הטיפול ברישום סימני
מסחר לעבור ל .SIPO-כיום נמצא תחום רישום סימני המסחר
בסמכות משרד סימני המסחר הסיני – שהיה יחידה של המינהל
המדינתי לתעשייה ומסחר (SAIC – State administration for
 .)Industry and Commerceעל-אף שהתכנית פורסמה ואושרה
על-ידי הקןנגרס הסיני ,אין עדיין לוח זמנים ברור למימושה.
נכון לעת כתיבת החוברת מספר משרדים ורשויות ממשלתיות עוברות
תהליך איחוד ,כאשר רשויות כגון  SAIC, AQSIQוחלקים מהCFDA
יתאחדו תחת רשות כוללת בשם SAMR- State Administration
 .of Market Regulationכמו כן ,SIPO ,תמשיך לפעול כרשות
נפרדת ,תחת מינהלת .SAMR
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משרד מקומי עשויות להיות סמכויות שונות .לכן חשוב
לזהות מראש מיהו הגוף המתאים לביצוע פעולה
מתבקשת ולהעביר את הבקשה המתאימה למשרד
המתאים .אנשי מקצוע סינים מקומיים נהנים לעיתים
מקשר ישיר עם הרשויות המקומיות הרלוונטיות,
ומומלץ להיעזר בהם .כמו כן ,ניתן לפנות לנספחות
הכלכלית בבייג’ינג בBeijing@israeltrade.gov.il-
לסיוע בפנייה לרשויות מקומיות בבייג'ינג ובסין בכלל.

מערכת בתי המשפט בסין
למערכת בתי המשפט בסין מבנה היררכי המורכב
מארבע רמות :בראש הפירמידה ניצב בית המשפט העליון
( ;)Supreme People’s Courtמתחתיו ממוקמים בתי
המשפט הגבוהים ( – )High People’s Courtsאחד
בכל פרובינציה; מתחתם כמה מאות בתי משפט בדרג
הביניים ( ;)Intermediate People’s Courtsבתחתית
הפירמידה כמה אלפי בתי משפט בסיסיים (Basic
 .)People’s Courtsכאמור ,כיום בסין גם מערך הולך
וגדל של בתי משפט ייחודיים לקניין רוחני (Intellectual
[ )property courtsראו מסגרת בעמוד הבא].

סוגי הליכים משפטיים בתחום
הקניין הרוחני
הליכי קניין רוחני הנידונים בפני בתי המשפט בסין נחלקים
לכמה קטגוריות :הליכים אזרחיים הקשורים בזכויות קניין
רוחני ,הליכים אדמיניסטרטיביים והליכים פליליים .כמו
כן ניתן למנות הליכי בוררות הנוגעים לזכויות קניין רוחני,
אף שאלה אינם מתבררים בפני בתי המשפט אלא בפני
בוררים מוסכמים.
הליכים אזרחיים הקשורים בזכויות קניין רוחני כוללים,
בין היתר ,תביעות לאכיפה של זכויות קניין רוחני נגד
מפרים ,תביעות בנושאי בעלות על קניין רוחני וסכסוכים
בנוגע להסכמי קניין רוחני ושימוש בזכויות קניין רוחני.
בתי המשפט הם אחד האפיקים הזמינים לטיפול בחלק
מעניינים אלה ,אך לא היחיד (על אפיקים נוספים ראו
בפרק הדן באכיפה) .תיקים הנוגעים לסכסוכי קניין
רוחני בערכאה ראשונה מוגשים לבתי המשפט לקניין
רוחני בטריטוריות שבהן בתי משפט כאלה פועלים ולבתי
המשפט הרגילים ביתר הטריטוריות.
הליכים אדמיניסטריביים הינם במהות ערעורים על
החלטות של רשויות אדמיניסטרטיביות בנוגע לרישום
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זכויות קניין רוחני :החלטות משרד הפטנטים הסיני
בנושאי רישום פטנטים ורישום סימני מסחר ,החלטות
הוועדה לבחינה מחדש של פטנטים (Patent Re-
 – examination Boardה ,)PRB-החלטות וועדת
הבחינה והשיפוט של סימני מסחר (Trademark
 – Review and Adjudication Boardה )TRAB-בנוגע
לכשירות ולתוקף של סימן מסחר וכדומה .אף כי מהותית
מדובר בערעור ,מבחינה פורמלית לא מוגש ערעור ,אלא
מוגשת תביעה אדמיניסטרטיבית נגד הגופים המִ נהליים
הללו .תביעות כאלה נמצאות כיום בסמכותו הייחודית
של בית המשפט לקניין רוחני בבייגי’נג (לפני הקמתו
של בית המשפט לקניין רוחני בסוף  2014היו תביעות
כאלה מוגשות לבית המשפט בדרג הביניים מספר 1
בבייג’ינג) .ערעורים על החלטות של בית המשפט לקניין
רוחני בבייג’ינג בתיקים אלה מוגשים לבית המשפט הגבוה
בבייג’ינג ( .)Beijing High People’s Courtהחלטות בית
המשפט הגבוה בבייג’ינג בתיקים אלה סופיות ואינן ניתנות
לערעור.
הליכים נוספים הנדונים בפני בתי המשפט בסין הינם
הליכים פליליים הנוגעים לעבירות על חוקי הקניין הרוחני
(מעשי הפרה מסוימים מוגדרים גם כעבירה פלילית ולא
רק כעוולה אזרחית) .הליכים אלה מתנהלים בין המדינה
כמאשימה לבין המפר  /העבריין כנאשם ולא בין שני
צדדים פרטיים.
לעיתים אם מתגלע סכסוך בין שני צדדים הכפופים להסכם
בוררות ,יתקיים דיון בבוררות בסכסוכים הנוגעים לזכויות
קניין רוחני (אם זכויות כאלה היו חלק מהיחסים החוזיים
בין הצדדים המתדיינים) .בוררויות אינן מתבררות בפני
מערכת בתי המשפט אלא בפני בוררים מוסכמים בתנאים
מוסכמים מראש .לבוררויות יש יתרונות מסוימים ,אך
החיסרון שלהן בהקשר של זכויות קניין רוחני הוא היעדר
יכולת לקבל חלק מהסעדים שבתי המשפט מוסמכים
לתת (בעיקר סעדי ביניים) והקושי למצוא בוררים בעלי
ידע והבנה בתחום הקניין הרוחני .לכן כאשר קיימים נכסי
קניין רוחני ,והזכויות והשימוש בהם מהווים נדבך מרכזי
וחשוב בעסקה או בהסכם ,מומלץ לשקול בכובד ראש את
הכדאיות של אפיק הבוררות.

בתי המשפט לקניין רוחני של סין
בסוף  2014הוקמו בסין שלושה בתי משפט יעודיים לקניין
רוחני – בבייג’ינג ,בשנגחאי ובגואנגז’ו .לבתי משפט אלה
יש סמכות ייחודית לדון בעניינים הנוגעים לזכויות קניין
רוחני בתחומי הטריטוריות שבהן הם ממוקמים .ההחלטה
על הקמת בתי המשפט לקניין רוחני התקבלה באוגוסט
 2014ונבעה ,בין היתר ,מהרצון של השלטון בסין לחזק
את משטר ההגנה על קניין רוחני בסין ומהצורך לטפל
ביעילות רבה יותר במספר ההולך וגדל של תיקי קניין רוחני
בבתי המשפט בסין (שכבר אז חצה את רף ה100,000-
תיקים בשנה) .בצורה האופיינית לממשל הסיני ההחלטה
יושמה במהירות עם התחלת פעילותו של בית המשפט
לקניין רוחני בבייג’ינג בנובמבר ( 2014שני בתי המשפט
האחרים החלו לפעול בתחילת  .)2015מאז נפתחו בתי
משפט ייעודיים לקניין רוחני במספר ערים נוספות.
קניין רוחני הוא תחום משפטי מורכב הדורש ידע ייחודי
ומציב בפני שופטים ועורכי דין אתגרים משפטיים וטכניים.
תיקי קניין רוחני נמנים עם תיקי הליטיגציה המורכבים
ביותר ומחייבים לעיתים גם ידע טכנולוגי (בתיקי פטנטים).
בעוד במדינות רבות ,בהן ישראל ,תיקי קניין רוחני נדונים
בפני מערכת המשפט הרגילה ,מדינות מסוימות בחרו,
מתוך הכרה במאפיינים הייחודיים של התחום ,להקים בתי
משפט ייעודיים לקניין רוחני על בסיס ההנחה שמערכת
בתי המשפט הרגילה נעדרת את הידע והמשאבים
הנדרשים לדיון יעיל בתיקי קניין רוחני .ב 2014-הצטרפה
גם סין למגמה זו.
גם לפני הקמת בתי המשפט לקניין רוחני נדונו תיקי קניין
רוחני (בבתי המשפט הרגילים) בפני שופטים שקיבלו
הכשרה ייעודית בתחום הקניין הרוחני .בבתי המשפט
בסין שהוסמכו לדון בתיקי קניין רוחני ,קיימים טריבונלים
מיוחדים לדיון בתיקים אלו .עם הקמת בתי המשפט לקניין
רוחני עשתה מערכת המשפט הסינית צעד נוסף לקראת
התמקצעות מרבית בתחום הקניין הרוחני ובניית מערך
מקיף של הגנה על קניין רוחני במדינה.

סמכותם העניינית של בתי המשפט לקניין רוחני כוללת
דיון כערכאה ראשונה בתביעות אזרחיות ומִ נהליות לגבי
פטנטים ,תוכנות מחשב ,סודות מסחריים בעלי אופי
טכנולוגי ,זנים חדשים של צמחים ותכנון מעגלים משולבים,
תביעות להכרה בסימני מסחר כמוכרים היטב וכן תביעות
מִ נהליות נגד החלטות של הממשל המקומי בענייני קניין
רוחני .בתי המשפט לקניין רוחני משמשים גם כערכאת
ערעור על החלטות בענייני קניין רוחני של בתי המשפט
הבסיסיים בערים שבהן הם ממוקמים .לבית המשפט
לקניין רוחני בבייג’ינג יש גם סמכות ייחודית לדון בתביעות
נגד החלטות של רשויות המדינה הנוגעות לקביעה של
זכויות קניין רוחני (לרבות “ערעורים” על החלטות משרד
הפטנטים וסימני המסחר וועדות הדיון מחדש בנושאי
פטנטים וסימני מסחר .ערעורים על החלטות של בתי
המשפט לקניין רוחני כערכאה ראשונה מוגשים לבתי
המשפט הגבוהים בטריטוריות שבהן ממוקמים בתי
המשפט לקניין רוחני .בטריטוריות שמחוץ לתחום שיפוטם
של בתי המשפט לקניין רוחני ממשיכים בתי המשפט
הרגילים לדון בתיקי קניין רוחני.
מאז הקמתם הכריעו בתי המשפט לקניין רוחני באלפי
תיקים שנדונו בהם .הניסוי של הקמת בתי משפט ייחודיים
לקניין רוחני בשלוש הערים הגדולות נחשב להצלחה,
והשלטון בסין ממשיך כיום בהרחבת המערכת לטריטוריות
נוספות.

קניין רוחני בסין

פטנטים על אמצאות,
מודלים ומדגמים
הגשת בקשות לרישום פטנטים בסין
בקשות לרישום פטנטים מוגשות למשרד הקניין הרוחני
הסיני ( .)SIPOל SIPO-יש שתי חטיבות מרכזיות :משרד
הפטנטים ומועצת הבחינה מחדש של פטנטים (ה.)PRB-
משרד הפטנטים מקבל ובוחן בקשות לרישום פטנטים
ולרישום תכנון  /עיצוב של מעגלים משולבים .הPRB-
דנה ומכריעה בבקשות לבחינה מחדש של בקשות פטנט
(ערעורים על החלטות של משרד הפטנטים) ובבקשות
לביטול פטנטים רשומים .ל SIPO-אלפי בוחני פטנטים
הממוקמים במספר מרכזי בחינה ברחבי סין ובוחנים
נוספים המוכשרים מדי שנה כדי להתמודד עם הזרם הגובר
של בקשות פטנט .שלוחות מקומיות של  SIPOאחראיות,
בין היתר ,לאכיפה אדמיניסטרטיבית של פטנטים.
חברות זרות אשר אין להן כתובת רשומה בסין ,חייבות
להשתמש במשרד עורכי פטנטים סיני מורשה על מנת
להגיש בקשות לרישום פטנטים בסין .כמובן ,מומלץ
להשתמש בעורך פטנטים מקומי גם לחברות רשומות
בסין .בקשת פטנט לאומית בסין חייבת להיות כתובה
בשפה הסינית .היקף ההגנה שיוענק נקבע על פי
תביעות הפטנט בסינית בלבד .לכן בבקשת פטנט על
אמצאה שלגביה כבר הוגשו בקשות דומות במדינות
אחרות ,יש להקפיד על תרגום זהיר ביותר של תביעות
הפטנט משפת המקור לשפה הסינית :כדאי לוודא
כי התרגום נעשה בידי גורם מקצועי מתאים ,שיש לו
גם היכרות מעמיקה עם התחום הטכנולוגי הרלוונטי
(ובעיקר עם מונחים מקצועיים בתחום) וגם ידיעה של
השפה הסינית ושל שפת המקור על בוריין .הדבר חשוב
במיוחד בבקשות לרישום פטנטים ומודלים ,שבהן ללשון
הבקשה יכולה להיות השפעה מכרעת על היקף ההגנה
המוקנית.

סוגי פטנטים
בחוק הפטנטים הסיני קיימים שלושה סוגים של פטנטים:
פטנטים על אמצאות ( ,)invention patentsמודלים
( )utility modelsועיצובים (.)design patents
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פטנטים על אמצאות ומודלים מגינים על חידושים בתחומים
טכנולוגיים .ככלל ,ניתן לומר כי פטנטים על אמצאות נועדו
להגן על חידושים טכנולוגיים משמעותיים ,בעוד מודלים
נועדו בעיקרון לאפשר הגנה לחידושים טכניים פעוטים
יותר .פטנט על אמצאה מוענק על אמצאות בלבד ,דהיינו
על כל פתרון טכנולוגי חדש הנוגע למוצר ,לתהליך או לשיפור
שלהם .מודל מוענק לכל פתרון טכני חדש הקשור בצורתו
או במבנהו של מוצר או בשילוב שלהם ,ובלבד שהוא מתאים
לשימוש פרקטי .כיוון שכל מקרה נבחן לגופו ,מוצע לפנות
לגורם מקצועי הבקי בדין ובנהלים בסין על מנת לקבוע אם
האמצאה כשירה להירשם כפטנט או כמודל .ניתן להגיש
בקשה לפטנט ובקשה למודל על אותה אמצאה ,ובלבד
ששתי הבקשות מוגשות בו-זמנית .היתרון של אסטרטגיה זו
נעוץ ביכולת לקבל הגנה של זכות קניין רוחני רשומה מהר
יותר באמצעות המודל ,ולאחר (וככל) שהפטנט מוענק,
ליהנות מההגנה הרחבה יותר שהפטנט מעניק (ואז נדרש
המבקש להסכים לביטול המודל כתנאי להענקת הפטנט).
עיצובים ,להבדיל ,אינם מגינים על אלמנטים פונקציונליים
אלא על אלמנטים עיצוביים בלבד ומוגבלים לצורתו האסתטית
של מוצר .עיצוב מוענק לעיצוב מקורי הנוגע לצורה של
אובייקט תעשייתי ,לדפוס או לצבע של אובייקט ,כאמור ,או
כל שילוב שלהם .לשם ההמחשה ,אם יצרנו ,למשל ,מוצר
חדש וחדשני שהוא סוג של פותחן קופסאות שימורים שלא
היה קיים בשוק קודם לכן ,על הצד הפונקציונלי ,דהיינו על
תכנונו והאופן שבו הפותחן מבצע את עבודתו ,נפעל להגן
באמצעות רישום פטנט על אמצאה או רישום מודל ,בעוד
על קווי המתאר החיצוניים של המוצר נגן באמצעות רישום
עיצוב .אחד החידושים המשמעותיים בהנחיות הבחינה של
עיצובים בסין בשנים האחרונות הוא האפשרות להגן על
ממשק משתמש גרפי ( )GUIבאמצעות רישום עיצוב .בסין
(עדיין) לא ניתן להגן באמצעות רישום עיצוב על אלמנטים
ספציפיים במוצר ,שאינם ניתנים לשימוש או למכירה בנפרד.
בקשות לרישום פטנטים על אמצאות מפורסמות על ידי משרד
הפטנטים הסיני תוך  18חודשים ממועד הגשת הבקשה או
מוקדם יותר ,אם מגיש הבקשה ביקש זאת (ובתנאי שנמצא

המודל ( )utility modelהינו זכות קניין רוחני
המוענקת על אמצאה בתחום טכנולוגי ,לרוב
טכנית .המודל דומה באופיו לפטנט (ולכן
מכונה לעיתים  ,)petty patentאך מקנה
הגנה חלשה יותר ולרוב לתקופה קצרה יותר.
היתרון בהגשת בקשה למודל הוא בחינה
מהירה ודרישות פחותות לרישום ביחס לפטנט.
הזכות למודל קיימת בכמה מדינות ,ובכלל זה
בסין אך לא בישראל.

זמנים אלה נחשבים סבירים ביחס למקובל בעולם ,בין היתר
לאור ההשקעה המתמשכת של משרד הפטנטים הסיני
בהכשרה של בוחנים נוספים במטרה להתמודד עם הכמות
הגדלה של בקשות לרישום פטנטים מהסוגים השונים.

תקופת ההגנה

כי כל מסמכי הבקשה הוגשו כראוי) .מעת שפורסמה בקשה,
תוכנה זמין לציבור הרחב ,והיא הופכת לידע קודם המונע
הגשת בקשות אחרות לרישום פטנט על אותה אמצאה.

משך תהליך הרישום
משך תהליך הרישום מעת הגשת הבקשה ועד הרישום
משתנה מבקשה לבקשה ותלוי במורכבותה ובהליכים
הננקטים במשרד הפטנטים במהלך בחינת הבקשה (למשל,
ככל שלבוחנים במשרד הפטנטים יש השגות על הבקשה
שעימן יש להתמודד) ,אך בממוצע משך הרישום לפטנט
על אמצאה אורך כשלוש שנים ,וכשנה וחצי למודל ולעיצוב.

ככלל ,זכויות בפטנט על אמצאה ,מודל או עיצוב תקפות
ואכיפות רק החל ממועד הענקת הזכות .על אף האמור,
בקשה לרישום פטנט יכולה ליהנות מהגנה ראשונית לאחר
פרסומה ,אפילו אם הזכות טרם הוענקה ,שכן על פי הדין
בסין המבקש זכאי לקבל תשלום סביר מכל מי שמבקש לנצל
את האמצאה הנתבעת בבקשה .בעל הפטנט יכול לאכוף
זכות זו רק לאחר שהוענק לו פטנט ,בתנאי שמי שעשה
שימוש באמצאה ,סירב לשלם תשלום ,כאמור .משמעות
הדבר היא כי מרגע שניתן פטנט ,הזכות האקסקלוסיבית
שהוא מעניק לבעליו חלה גם רטרואקטיבית ,על התקופה
שלפני הענקתו ולאחר פרסום הבקשה ,אם מי שעשה
שימוש לא מורשה באמצאה ידע או היה יכול לדעת על
הגשת הבקשה ופרטיה וסירב לשלם תשלום סביר על פי
דרישת בעל הפטנט (בעל הבקשה דאז).
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תקופת ההגנה לפטנט על אמצאה מתחילה במועד
רישום הפטנט ,ומסתיימת עשרים שנים לאחר מועד
הגשת הבקשה לרישום .תקופת ההגנה על מודל או עיצוב
מתחילה במועד רישום המודל או העיצוב ומסתיימת עשר
שנים לאחר מועד הגשת הבקשה לרישום.

בעל מאפיינים אסטתיים המבדלים אותו בבירור מעיצובים
קיימים בידע קודם או משילוב מאפיינים של עיצובים
קיימים בידע הקודם .בנוסף לכך ,אסור שהעיצוב יהיה
נתון בקונפליקט עם זכות משפטית של אחר אשר נרכשה
כדין לפני מועד הגשת הבקשה לרישום העיצוב (בפרט
זכויות בסימן מסחר או זכות יוצרים).

כדי להיות כשירים לרישום ,על אמצאה או מודל להיות
חדשים ,חייב להיות בהם צעד אמצאתי ביחס לידע קודם,
וצריכה להיות להם ישימות פרקטית.

איך ניתן להשיג הגנת פטנט בסין?

כשירות לרישום של אמצאה או מודל

חדשנות
תנאי לכשירות לרישום הוא היות הנושא הנתבע בבקשה
לרישום פטנט על אמצאה או מודל חדש ביחס לידע
הקודם .בהגדרת ידע קודם נכללים כל ידע או טכנולוגיה
הידועים לציבור בסין או בחו”ל לפני מועד ההגשה ,בין
עקב מסמך פומבי שפורסם ובו פורטו הידע או הטכנולוגיה
הרלוונטיים (ובכלל זה בקשה שהוגשה בכל מדינה שהיא
לרישום פטנט אחרת ,ובלבד שפרטי האמצאה בבקשה
פורסמו לציבור) ובין עקב שימוש פומבי בטכנולוגיה .מסמך
נחשב כסותר חדשנות ,אם הוא מגלה את כל מאפייני
האמצאה הנתבעת בבקשה.

צעד אמצאתי
כדי להיות כשירים לרישום כפטנט או כמודל ,אמצאה או
חידוש צריכים להראות צעד אמצאתי ביחס לידע הקודם.
בנוגע לפטנט על אמצאה ,הדרישה לצעד אמצאתי משמעה
כי האמצאה חייבת להיות בעלת מאפיינים מהותיים בולטים
המהווים התקדמות משמעותית ביחס לידע קודם .בנוגע
למודל צעד אמצאתי משמעו כי המודל חייב להיות בעל
מאפיינים מהותיים המהווים התקדמות ביחס לידע קודם.
מההבחנה בין אמצאה למודל ניתן לראות כי בבקשה למודל
נדרש צעד אמצאתי בדרגה נמוכה יותר לעומת בקשה
לפטנט על אמצאה ,שבה המאפיינים המהותיים צריכים
להיות בולטים וההתקדמות ביחס לידע קודם צריכה להיות
משמעותית .כיוון שכל מקרה נבחן לגופו ,מוצע לפנות
לגורם מקצועי הבקי בדין ובנהלים בסין על מנת לקבוע אם
האמצאה כשירה להירשם כפטנט או כמודל.
יש לציין כי בקשות לרישום מודל או מדגם אינן עוברות
בחינה מהותית במסגרת הליך הרישום.

כשירות לרישום של עיצוב
עיצוב יהיה כשיר לרישום ,אם העיצוב הנתבע במסגרת
הבקשה חדש ביחס לידע הקודם .העיצוב צריך להיות
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בדומה לרוב מדינות העולם ,בסין נהוגה שיטה של “הראשון
להגיש” ( ,)first to fileלפיה אם יש בקשות מתחרות על
אותה אמצאה ,אותו מודל או אותו עיצוב ,יגבר מי שהגיש
את הבקשה המוקדמת יותר.
על מנת להשיג הגנת פטנט בסין ,על הממציא או מעסיקו
להגיש בקשת פטנט סינית .הבקשה חייבת להיות מוגשת
לפני שהאמצאה הנתבעת בבקשה נחשפת לציבור,
ובוודאי לפני תחילת שיווק או מכירה .לכלל זה חריג יחיד :ניתן
להגיש בקשת פטנט גם אם האמצאה הנתבעת נחשפה
לציבור בתערוכה בין-לאומית שאורגנה או נערכה בחסות
הממשלה הסינית ,פורסמה לראשונה בוועידה אקדמית או
טכנולוגית שהוכרה לצורך זה או שפרטיה נחשפו ללא אישור
המבקש ,ובלבד שהבקשה הוגשה תוך שישה חודשים מעת
חשיפת האמצאה .למען ההמחשה :נניח שמוצר שמגלם
אמצאה מוצג בתערוכה שארגן גוף של הממשל הסיני
בבייג'ינג ,בעוד שבאופן רגיל החשיפה בתערוכה הייתה
נחשבת כפרסום של האמצאה שעלול לשלול ממנה את
חדשנותה (משום שאמצאה היא ברת פטנט רק אם לא
פורסמה במקום כלשהו במועד הגשת הבקשה לרישום
הפטנט) ,במקרה כזה יוכל בעל האמצאה להגיש בקשת
פטנט בסין מבלי שהצגת האמצאה בתערוכה תשלול ממנו
את האפשרות לקבל פטנט – ובלבד שעשה כן תוך שישה
חודשים מיום שהאמצאה הוצגה בתערוכה.

דין קדימה
ככל שעל אותה אמצאה או אותו חידוש הוגשה בקשת פטנט
במדינה אחרת שחברה באמנת פריז ,ניתן לתבוע במסגרת
בקשה המוגשת בסין תאריך דין קדימה ,כפי שיפורט להלן.
אם בקשה מאוחרת תובעת תאריך דין קדימה מבקשה
מוקדמת ,ובהנחה שכל התנאים הנדרשים התמלאו ,כל
פרסום שהוא מאוחר למועד הגשת הבקשה המוקדמת ,לא
ייחשב כמונע עמידה בדרישת החדשנות ,גם אם פורסם
לפני מועד הגשת הבקשה המאוחרת .למען ההמחשה :אם
בקשת הפטנט הראשונה על אמצאה כלשהי הוגשה ב1-
בינואר בארה”ב ובקשת הפטנט המקבילה בסין (על-ידי אותו
מגיש ועל אותה אמצאה) הוגשה בסין ב 15-בדצמבר (או

דין קדימה הינו הסדר על פי אמנת פריז ,לפיו מי שהגיש בקשה לרישום
זכות קניין רוחני במדינה חברה ,זכאי ליהנות מתאריך ההגשה המוקדם
של הבקשה הראשונה בהגשת בקשות זהות במדינות חברות אחרות,
ובלבד שהבקשות שלאחר הבקשה הראשונה הוגשו במסגרות הזמן
שנקבעו באמנה (שנים עשר חודשים ממועד הגשת הבקשה הראשונה
לגבי פטנט ומודל ,שישה חודשים לגבי מדגם וסימן מסחר) .בהתאם לכך,
תאריך דין קדימה הינו התאריך שבו הוגשה הבקשה הראשונה לרישום
פטנט במדינה כלשהי החברה באמנת פריז על האמצאה או
החידוש נושאי בקשת הפטנט ,ובלבד שנעשתה
במסגרת הגבלות הזמנים האמורות .ישראל
וסין חתומות על אמנת פריז.

בכל מועד שהוא בשנה שלאחר הגשת הבקשה הראשונה)
פרסומים המגלים את האמצאה (מטעם המבקש או
מטעמים של אחרים) שנעשו לפני מועד הגשת הבקשה בסין
לא ישללו את הזכות לקבל פטנט – ובלבד שאלה פורסמו
אחרי מועד הגשת הבקשה הראשונה (בארה”ב בדוגמא זו).
בנוסף לכך ,כאשר מוגשות שתי בקשות על אותה אמצאה,
תגבר הבקשה שלה דין קדימה מוקדם יותר ,גם אם הבקשה
הוגשה בסין מאוחר יותר מהאחרת.

בקשת פטנט בין-לאומית ()PCT
אפשר להשיג הגנת פטנט בסין גם באמצעות הגשה של
בקשת פטנט בין-לאומית על פי האמנה לשיתוף פעולה
בפטנטים (.)PCT
ניתן להגיש בקשת פטנט בין-לאומית דרך כל “משרד פטנטים
מקבל” ( ,5)receiving officeולאחר מכן ניתן להגיש למשרד
הפטנטים הסיני בקשה לכניסה לשלב הלאומי של בקשת
הפטנט בסין .על המבקש להיכנס לשלב הלאומי לעשות כן
לא יאוחר משלושים חודשים ממועד הגשת הבקשה הבין-
לאומית או ממועד הגשת הבקשה הראשונה על האמצאה,
אם נתבע תאריך דין קדימה בבקשה הבין-לאומית ,או תוך
 32חודשים (דהיינו באיחור של עד חודשיים) מהמועדים
האמורים – בכפוף לתשלום אגרת החזרה לתוקף .מסלול
הבקשה הבין-לאומי טומן בחובו יתרונות רבים ,ובכלל זה
נוחות ההגשה וכמובן האפשרות לזכות בפרק זמן ארוך יותר
(עד  32חודשים) שבו ניתן להגיע להחלטה סופית לגבי
5

רשות הפטנטים בישראל משמשת “משרד מקבל” לגבי בקשות
פטנט בין-לאומיות ,אם המבקש או לפחות אחד הממציאים הינו
אזרח ישראלי או חברה ישראלית.

הגשת בקשה לרישום פטנט בסין (להבדיל מ 12-חודשים
בלבד בהגשה של בקשת פטנט בדין קדימה).
ניתן ,כמובן ,להגיש בקשת פטנט בין-לאומית גם דרך
משרד הפטנטים הסיני ,אשר ישמש לצורך זה כמשרד
מקבל ( ,)receiving officeאם לפחות אחד המבקשים
או הממציאים הם בעלי אזרחות סינית .במקרה כזה יבצע
משרד הפטנטים הסיני את חיפושי הפטנט הבין-לאומיים
ואת הליכי הבחינה המקדמית המתחייבים על פי האמנה
בכל הגשה של בקשת פטנט בין-לאומית.

 )Patent Cooperation Treaty( PCTהוא
הסכם בין-לאומי שמאפשר להגיש "בקשת פטנט
בין-לאומית" ,המקלה על הגשה של בקשות פטנט
באמצעות מתן אפשרות להגיש בקשת פטנט אחת
שתקפה במדינות שונות (אך נבחנת בכל מדינה
בנפרד) .ישראל וסין חתומות על אמנת .PCT
המשמעות היא שניתן להגיש בקשת  PCTבישראל
ובהמשך להפוך אותה לבקשת פטנט מקומית בסין
(הליך שמכונה “כניסה לשלב הלאומי”).
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אמצאות עליהן לא ניתן לקבל פטנט
על אמצאות וחידושים בתחומים ובנושאים המפורטים
להלן לא ניתן לקבל הגנת פטנט או מודל בסין:
גילויים מדעיים
כללים ושיטות לפעילות אינטלקטואלית
שיטות דיאגנוסטיות ,רפואיות או כירורגיות לטיפול במחלות
בגוף האנושי או בבעלי חיים
זנים חדשים של צמחים ובעלי חיים (למעט תהליכי רבייה
של זנים חדשים של צמחים ובעלי חיים)
חומרים שהושגו באמצעות שינוי גרעיני
עיצובים המשמשים בעיקר לסימון דפוסים ,צבעים או
שילובים שלהם על גבי חומר מודפס.

אמצאות של עובדים
בסין ניתן להגיש בקשות לרישום פטנטים בשם המעביד
על אמצאות שהמציאו עובדים ()service inventions
בעבודתם .החוק הסיני קובע כי המעביד זכאי לרשום
פטנטים על אמצאות שהמציא עובד במהלך מילוי
תפקידו או מטלות ספציפיות שהוטלו עליו או תוך שימוש
בעיקר במשאבי המעסיק (תרגום המינוח בחוק הסיני
הוא “material and technical conditions of an
 .)”employerבמצב כזה המעסיק נדרש לשלם לעובד
“פרס” עם רישום הפטנט ,וככל שהאמצאה מנוצלת
מסחרית  -גם “שכר ראוי” המשקף את התועלת הכלכלית,
התרומה והרלוונטיות של האמצאה לעסקי המעסיק.
לחברות המנהלות פעילות בסין (בעיקר חברות המנהלות
פעילות מחקר ופיתוח בסין ,אך לא רק להן) מומלץ להגיע
להסכמה מראש עם העובדים לגבי סוג הפרס וסכום
הפרס והשכר הראוי על תרומה לאמצאה וכן לגבי זמן ואופן
הענקתם .לרוב הסכמה זו תהווה חלק אינטגרלי מהסכם
ההעסקה הסטנדרטי .בהיעדר הסכמה ,כאמור ,התקנות
ליישום חוק הפטנטים קובעות הסדר פרס ושכר ראוי אשר
חלים על היחסים בין עובד למעסיק כברירת מחדל.
יש להביא בחשבון אמצאות תוך כדי עבודה גם במשא
ומתן עם ישות סינית לקראת הסכם הכולל הענקה של
שירותי מחקר ופיתוח .בהסכם כזה מומלץ לקבוע מראש
מי מהצדדים יישא בעלויות תשלום הפרס והשכר הראוי
לעובדים המעורבים ,וכן מומלץ לקבוע תנאי המחייב את
הצד העוסק במחקר ופיתוח להגיע להסכמים מתאימים
עם עובדיו העוסקים בפעילות מחקר ופיתוח בסין.

העברת זכויות פטנט ברישיון
ניתן להעביר לאחֵ ר זכויות בבקשת פטנט תלויה ועומדת
או בפטנט רשום .כל העברת זכויות ,כאמור ,חייבת ברישום
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במשרד הפטנטים .ההעברה תקפה החל ממועד רישומה
במשרד הפטנטים .כאשר ההעברה נעשית ממעביר שהוא
ישות סינית לנעבר שהוא ישות זרה ,ההעברה כפופה לרישום
ולפי הצורך לקבלת אישור מטעם הרשויות הרלוונטיות
(משרדי מסחר מקומיים של הממשלים הפרובינציאליים
ובענפים מסויימים גם רשויות ממשל ספציפיות).
בעל פטנט רשום יכול גם לתת לאחרים רישיון לשימוש
באמצאה המוגנת בפטנט .יש לרשום רישיון שהוענק
בפטנט רשום באמצעות הפקדת הסכם בכתב במשרד
הפטנטים תוך שלושה חודשים ממועד העסקה .עקרונית
אין כל סנקציה על אי-עמידה בדרישה זו ,ובפועל ניתן
לרשום את הרישיון גם בחלוף שלושת החודשים .הימנעות
מרישום אינה שוללת את תוקף הרישיון ,אך יכולה למנוע
העברת כספים מחוץ לסין כתשלום עבור הרישיון ,שכן
העברת כספים ,כאמור ,מחייבת הצגת מסמך המעיד על
רישום הרישיון .רישיון רשום הוא גם תנאי למתן אפשרות
לבעל הרישיון לנקוט פעולות מִ נהליות נגד מפרים (צעד זה
אפשרי ,אם הרישיון אקסקלוסיבי).

רישיונות כפייה
בעלי פטנט זרים צריכים להיות מודעים לאפשרות של
רישיונות כפייה על פי חוק הפטנטים הסיני .6עם זאת ,יש
לציין כי רשיונות כפייה בכלל ובפטנטים של חברות זרות
בפרט נדירים ביותר.
הכלל החשוב ביותר המאפשר הענקת רישיונות כפייה:
אם חלפו לפחות שלוש שנים ממועד הענקת הפטנט
ולפחות ארבע שנים ממועד הגשת הבקשה לרישומו ,מבלי
שבעל הפטנט ניצל אותו או אם נוצל באופן שאינו מספק,
וזאת מבלי שבעל הפטנט סיפק סיבה טובה לכך .על פי
התקנות ליישום חוק הפטנטים ,בעל פטנט ייחשב כמי
שאינו מנצל את הפטנט באופן מספק ,אם אינו נענה
לביקוש המקומי למוצר או לתהליך נושא הפטנט (למשל,
באמצעות רישוי ו/או ייצור) .ניתן להעניק רישיונות כפייה
גם מטעמים של “מצב חירום לאומי” או “בריאות הציבור”
לניצול פטנטים שתלויים בפטנט שלגביו ניתן רישיון כפייה
או מטעמים הנובעים מחוקי ההגבלים העסקיים.
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רישיון כפייה הינו מצב משפטי שבו בית המשפט כופה על בעל
זכות קניין רוחני לתת לאחרים רישיון לעשות שימוש בזכות הקניין
הרוחני ,לרוב בתמורה לתמלוגים סבירים ,אם בעל הזכות אינו מעוניין
לתת רישיון ,כאמור .ברוב שיטות המשפט מערכת המשפטית יכולה
להורות על רשיונות כפייה ,אך הם ניתנים רק במקרים נדירים
ובנסיבות מוגדרות ,למשל אם מדובר באמצאה שהיא חיונית לכלל
הציבור ,ובעל הזכות מונע גישה אליה (בכלל או בתנאים סבירים).

עלויות
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עלויות של רישום פטנטים בסין אינן גבוהות בהשוואה
לנהוג במדינות העולם המערבי .העלויות מורכבות מאגרות
ממשלתיות שמשרד הקניין הרוחני הסיני ( )SIPOגובה בעבור
ביצוע פעולות מסוימות או השלמת שלבים בתהליך הרישום
ומשכר טרחה של עורכי הפטנטים הסינים המטפלים
בבקשות לרישום פטנטים עבור מגישים זרים .אף שמרכיב
שכר הטרחה עשוי להשתנות מפירמת עורכי פטנטים
אחת לאחרת ,לרוב משרדים של עורכי הפטנטים הסינים
גובים תעריפי שכר טרחה דומים לביצוע פעולות שכיחות.
העלות מושפעת גם מאורך הבקשה לפטנט ,והמרכיב שיכול
להשפיע באופן המשמעותי ביותר על העלות הכוללת הינו
עלויות הכרוכות בתרגום בקשות פטנט הערוכות בשפה
זרה לסינית (בקשות פטנט המוגשות למשרד הפטנטים
הסיני חייבות להיות מוגשות בשפה הסינית בלבד) .לרוב ניתן
להשלים הליך של רישום פטנט על אמצאה בסין בתקציב של
אלפים בודדים של דולר אמריקאי.8
בין הפעולות הכרוכות בתשלום ניתן למנות עלויות של
הכנת בקשה לרישום פטנט או בקשה לכניסה לשלב
הלאומי בסין של בקשת  PCTוהגשתה (לרבות תרגום,
כאמור) ,בקשה לבחינה מהותית (במקרה של בקשה
לפטנט על אמצאה .בקשות לרישום מודלים ומדגמים אינן
עוברות בחינה מהותית בסין) והנפקה של תעודת רישום.
לאחר הרישום ישנן עלויות אחזקה ( )annuitiesשיש
לשלמן מדי שנה כדי להמשיך את רישום הפטנט בפנקס
הפטנטים ,והעלויות השנתיות עולות (במספר מדרגות),
ככל שהפטנט רשום זמן רב יותר.
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כל סכומי האגרות המצוינים בחוברת זו מעודכנים ליום פרסומה.
מכיוון שאגרות רשמיות יכולות להשתנות ולהתעדכן מעת לעת ,כדאי
לבדוק מהן האגרות והעלויות הכרוכות בביצוע פעולות שונות בכל
פעם טרם ביצוע הפעולה.
כל הערכות העלויות המובאות בחוברת זו מוצגות לצורך התרשמות
כללית בלבד מסדרי הגודל של העלויות השונות ,והן אינן מהוות
אינדיקציה לעלות במקרים ספציפיים .עלויות בפועל עשויות
להשתנות בהתאם למגוון גורמים ,ובכלל זה מורכבות העניין,
התפתחויות בתהליך הרישום ,התעריפים הספציפיים של משרד
עורכי הדין או סוכנות הקניין הרוחני הסינים שיטפלו בביצוע פעולות
וכן הלאה .בנוסף לכך ,הערכות העלויות בחוברת זו מתייחסות למצב
השכיח והרגיל במועד פרסומה של חוברת זו .לנוכח העובדה כי
שינויים עתידיים – כלכליים ,רגולטוריים או אחרים – עשויים לשנות
את העלויות באופן מהותי ,חובה לבדוק עלויות לביצוע פעולות
ספציפיות וביחס לזכויות קניין רוחני ספציפיות מראש ,ואין להסתמך
על האמור בחוברת זו בכל הנוגע לעלויות בפועל .כל הערכות העלות
המובאות בחוברת זו נקובות בדולר אמריקאי מטעמי נוחות.

פטנטים בסין – נקודות חשובות
חשוב לתזמן בקפידה הגשת בקשות לרישום פטנט בסין,
שכן משעה שהאמצאה הפכה פומבית ,דהיינו נחשפה
או פורסמה ברבים באופן כלשהו ,אין עוד אפשרות להגן
עליה על-פי החוק הסיני (למעט תקופת חסד בת שישה
חודשים בנסיבות מסוימות – כפי שפורט מעלה) .ניתן
להשתמש במנגנונים של דין קדימה או בקשת פטנט בין-
לאומית ( )PCTכדי ליהנות מפרק זמן נוסף להחלטה אם
להגן על האמצאה בפטנט בסין.
חברות זרות המנהלות פעילות מחקר ופיתוח בסין
צריכות לדעת שככל שיבקשו להגיש בחו”ל בקשת
פטנט ראשונה על אמצאה שהגיעו אליה בסין ,הן
יצטרכו לקבל מהממשל הסיני “ -אישור להגשת פטנט
זר” .החוק הסיני קובע כי כל אימת שהאמצאה הושלמה
בסין ,יש לבצע בדיקת סודיות טרם הגשת בקשת פטנט
זרה ,ובמסגרתה נערכת בדיקה אם אין בהגשת בקשת
הפטנט במדינה זרה סכנה לאינטרסים הלאומיים של סין.
אי-עמידה בתנאי זה עלול לשלול הגנת פטנט לאמצאה
בסין .בדיקה זו חיונית אך ורק לגבי בקשה ראשונה
לרישום פטנט בחו"ל .אין מניעה להגיש בקשות פטנט
נוספות ללא בדיקה ואישור לאחר שהוגשה הבקשה
הראשונה בסין.
ניתן ,ולעיתים מומלץ ,להגיש במקביל בקשות לרישום
פטנט ולרישום מודל על אותה אמצאה .לנוכח העובדה
שבחינת בקשה לרישום מודל מהירה משמעותית מבחינת
בקשה לפטנט ,טקטיקה זו מאפשרת לקבל הגנה לזכות
הקניין הרוחני מהר יותר .ככל שתתקבל בהמשך
הבקשה לרישום פטנט ,ניתן לזנוח את המודל ולרשום
את הפטנט במקומו .התנאי לכך :הבקשות לרישום פטנט
ולרישום מודל הוגשו באותו יום ,תבעו את אותו תאריך דין
קדימה (ככל שקיים) ונלוותה להגשתן הצהרה על הגשת
בקשות פטנט ומודל במקביל.
טרם הגשת בקשה לרישום פטנט יש להקפיד על כתיבה
של תביעות הפטנט בזהירות רבה (וכדאי להיעזר לשם
כך באיש מקצוע) .משרד הפטנטים הסיני נוקט גישה
מחמירה בכל הנוגע להוספת תביעות ותיקונן בשלב
הבחינה של בקשה לרישום פטנט .תיקונים שחורגים
מהיקף הבקשה המקורית ,עלולים להביא לשלילת
הבקשה ולאובדן זכויות באמצאה.
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קניין רוחני בסין

סימני מסחר
סימני מסחר הינם מזכויות הקניין הרוחני החשובות ביותר,
וחשוב מאוד שלא להזניח אותן במהלך תכנון כניסה
לשוק הסיני או בניית אסטרטגיה להתנהלות בסין .הגודל
והחשיבות של סין כשוק ,התחרות העזה והפרקטיקות
הפסולות שעדיין שכיחות בסין (ובכלל זה ריבוי מקרים

של העתקה וחיקוי) וכן המספר העצום של סימני מסחר
שנרשמים מדי שנה והמאפיינים הייחודיים של מערכת
סימני המסחר בסין (כפי שיפורט להלן) מחייבים כל חברה
שמעוניינת לנהוג באופן אחראי ,להידרש לנושא סימני
המסחר שלה בסין בשלב מוקדם מאוד לפני הכניסה לשוק.

לאור שבסין נהוגה מערכת לרישום סימני מסחר על בסיס
של “כל הקודם זוכה” ,הכמות העצומה של סימני מסחר
שכבר רשומים ושנרשמים מדי שנה והאתגרים שבהם
נתקלים מותגים בין-לאומיים בסין ,חשוב להגיש בקשות
לרישום סימני מסחר בהקדם האפשרי וטרם תחילת
פעילות מסחרית בסין .חברות זרות רבות שסימני המסחר
שלהן הופרו והועתקו ,לא הצליחו לעצור את המפרים
בהיעדר סימני מסחר רשומים ,וחברות אחרות גילו שיזמים
סינים זריזים כבר “השתלטו” על סימני המסחר שלהן ,וכך
נמנע מהן להשתמש בסימני המסחר שלהן בשוק הסיני
או שחויבו לשלם “כופר” כדי לרכוש את הסימנים בחזרה
מידי בעליהם הסינים.
ללא סימני מסחר רשומים לא ניתן ליהנות מאפיקי אכיפה,
כגון אכיפה אדמיניסטרטיבית ועצירת סחורות במכס.
לנוכח ההבדלים המהותיים בין השפה הסינית לבין שפות
מערביות ,ומכיוון שציבור הצרכנים בסין נוהג להשתמש
בנוסח הסיני של מותגים זרים רבים ,חשוב מאד לא
להסתפק ברישום שם באותיות לטיניות ,ויש לרשום בנוסף
גם את הסימן בסינית .רישום שם מותג באנגלית כסימן
מסחר בסין לא מקנה זכויות בגרסה הסינית של שם
המותג .הימנעות מרישום הגרסה הסינית של שם מותג

פותחת פתח לאחרים להשתלט על הסימן בסינית וליצור
בעיות משפטיות ושיווקיות לבעל המותג.
כיוון שמשרד סימני המסחר הסיני ובתי המשפט בסין
מעדיפים פירוש דווקני וצר לסימני מסחר רשומים
ומגבילים לרוב את תחולתם לסחורות ולשירותים
שלגביהם הסימנים רשומים ,לרוב מומלץ לנקוט
במדיניות של רישום רחב ככל האפשר ולרשום את
הסימן בכל סוג רלוונטי בסין.
לנוכח המספר העצום של סימני מסחר רשומים בסין
מומלץ לערוך חיפוש מקדים ()clearance search
גם לפני הגשת בקשה לרישום סימן מסחר וגם לפני
התחלת שימוש בסימן (בין אם מתכוונים לרשמו ובין אם
לאו) .חיפוש מקדים יכול לחשוף סימני מסחר רשומים של
אחרים ,שיכולים להוות מכשול לרישום או שימוש בעתיד.
לנוכח הקשיים והבעיות שחברות זרות רבות חוו לגבי
סימני המסחר שלהן דווקא מצד השותפים והסוכנים
הסינים שלהן (ראו מסגרת נפרדת בהמשך) ,חשוב
להכניס בכל הסכם עם שותפים  /סוכנים  /מפיצים
 /יצרנים בסין סעיפים ברורים לגבי הבעלות על סימני
מסחר ,למי מותר לרשום ולמי מותר להשתמש ,מתי
ולאילו מטרות ושימושים.
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משרד סימני המסחר הסיני (Chinese Trademark
 ,)Officeשהינו מחלקה הכפופה למינהל התעשיה
והמסחר הסיני (State Administration of Industry
 ,)and Commerceהוא הגוף האחראי על רישום של
סימני מסחר בסין .בעתיד צפוי תחום רישום סימני מסחר
לעבור לסמכותו של משרד הקניין הרוחני הסיני (,)SIPO
אך עדיין לא ידוע מתי ימומש צעד זה.
כיוון שבסין נהוגה שיטה של “הראשון להגיש” (first-
 ,)to-fileמומלץ לחברות זרות המבקשות לנהל פעילות
מסחרית בסין להגיש בקשות לרישום סימני המסחר שלהן
במשרד סימני המסחר בסין בשלב מוקדם ככל האפשר
– אף בטרם החלה פעילותן בסין .גם לחברות שמייצרות
מוצרים בסין המשווקים לאחר מכן במדינות אחרות ,מומלץ
לרשום את סימני המסחר שלהן בסין ,וזאת כדי לאפשר
להן לעצור ייצור מוצרים מפרים בסין ולמנוע סכנה שאדם
אחר אשר ירשום סימן זהה או דומה לשלהן ,ימנע את
הייצור של מוצריהן בסין וייצואם מסין.
חברות זרות חייבות להשתמש במשרד עורכי פטנטים
סיני מורשה כסוכן רישום של סימני מסחר מקומי על מנת
להגיש בקשות ולרשום סימני מסחר בסין.

בקשה לרישום סימן מסחר בסין יכולה לתבוע דין קדימה,
אם הוגשה תוך שישה חודשים ממועד הגשת הבקשה
הראשונה לרישום סימן המסחר במדינה זרה אשר גם היא
חברה באמנת פריז .לצורך תביעת דין קדימה על המבקש
להגיש עותק מאושר של הבקשה הראשונה לרישום סימן
המסחר.

תהליך הרישום

אסטרטגיות סימני מסחר בסין
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הגשת בקשות לרישום של סימני מסחר בסין

דין קדימה

לאחר הגשת הבקשה לרישום סימן מסחר בסין חולפת
תקופת המתנה שאורכת חודשים אחדים ,ואחריה הבקשה
עוברת לבחינה של בוחן מוסמך במשרד סימני המסחר
הסיני .ככל שלבוחן יש השגות על הסימן המבוקש,
הבקשה תידחה .משרד סימני המסחר הסיני אינו נוהג
להוציא השגות ( )office actionsואין אפשרות לסבבים
של התדיינויות מול הבוחנים.
ככל שהבקשה עוברת בחינה (לעיתים הבוחן יתנה מעבר
בחינה בשינויים מסוימים ברשימת הסחורות והשירותים),
הבקשה תתפרסם ביומן סימני המסחר .מעת הפרסום
מתחילה תקופה של שלושה חודשים שבה כל צד מעוניין
יכול להגיש התנגדות לבקשה .ככל שמוגשת התנגדות,
היא מוכרעת על ידי משרד סימני המסחר .אם לא מוגשת
כל התנגדות ,הסימן יירשם בתום תקופת ההתנגדות.
המשך הכולל של תהליך הרישום מעת הגשת הבקשה
ועד הרישום משתנה ותלוי ,בין היתר ,בעומס במשרד סימני
המסחר ובממצאי הבחינה (למשל ,ככל שלבוחן יש השגות
על הבקשה שעימן יש להתמודד) .בעבר בשל מחסור בכוח
אדם מיומן במשרד סימני המסחר הסיני ארך תהליך הבחינה
והרישום למעלה משלוש שנים ממועד הגשת הבקשה ,אך
כיום משך הזמן הממוצע עומד על כשנה וחצי.

הגשת בקשות בין-לאומיות לרישום סימן
מסחר על פי פרוטוקול מדריד
סין מאפשרת הגשת בקשות בין-לאומיות לרישום סימני
מסחר על פי פרוטוקול מדריד ומכירה בבקשות אשר
הוגשו במדינות אחרות על פי פרוטוקול מדריד .ניתן להגיש
בקשה בינן-לאומית לרישום סימן מסחר למשרד סימני
המסחר הסיני .בפני חברות ישראליות פתוחה איפוא
הדרך להגיש בקשה בין-לאומית לרישום סימן מסחר עם
ייעוד לסין (ולמדינות נוספות) באמצעות משרד הפטנטים
וסימני המסחר הישראלי.

תקופת ההגנה
סימן מסחר רשום בסין זוכה להגנה לתקופה של עשר
שנים ממועד הרישום .רישום סימן מסחר ניתן להארכה
לתקופות נוספות של עשר שנים כל אחת (אין מגבלה על
מספר החידושים שניתן לבקש).

פרוטוקול מדריד הינו הסכם בין-לאומי שמאפשר
הגשת בקשה בין-לאומית לרישום סימן מסחר ,המקלה
על רישום של סימני מסחר משום שהיא תקפה
במספר רב של מדינות (אם כי נבחנת בכל מדינה
בנפרד) .ישראל וסין חברות בפרוטוקול מדריד.

קניין רוחני בסין

הגנה לסימני מסחר מוכרים היטב
על פי הדין בסין ,סימן מסחר מוכר היטב הוא סימן מסחר
שנהנה ממוניטין טוב בקרב ציבור הצרכנים הרלוונטי
בסין .סימן מסחר יכול להיחשב כמוכר היטב בסין רק אם
הוכר ככזה בהליך בפני משרד סימני המסחר או בבתי
המשפט .בפועל מדובר ברף גבוה ביותר ,שרק המותגים
המפורסמים ביותר זוכים לו.
חוק סימני המסחר הסיני קובע כי בקשה לרישום סימן מסחר
תישלל ,אם הסימן הוא העתקה ,חיקוי או תרגום של סימן
מסחר מוכר היטב של אחר ,אם הבקשה היא עבור סחורות
או שירותים זהים לסחורות או שירותים שביחס אליהם הסימן
האחר נחשב מוכר היטב .הגנה זו ניתנת לסימן מסחר מוכר
היטב ,גם אם הוא אינו רשום בסין ,בכדי למנוע הטעיית
צרכנים .כאשר סימן מסחר מוכר היטב רשום בסין ,ייאסר
רישומו של סימן שהוא העתקה ,חיקוי או תרגום של סימן
המסחר המוכר היטב ,גם אם הבקשה לרישום הסימן האחר
מתייחסת לסחורות או שירותים שאינם זהים לסחורות או
לשירותים שביחס אליהם הסימן הראשון נחשב מוכר היטב,
אם יש ברישום הסימן השני ובשימוש בו כדי להטעות צרכנים
ולפגוע באינטרסים של בעל הסימן המוכר היטב.
סימן מסחר אשר נקבע כי הוא מוכר היטב בסין,
זוכה להגנות נוספות מעבר לאמור לעיל ,גם אם
אינו רשום בסין:
פיצויים גבוהים יותר בתביעה אזרחית על הפרה;
מניעת אחרים מרישום הסימן או סימן דומה כשם חברה.

הגנה לסימני מסחר שאינם רשומים
ככלל ,סימן מסחר שאינו רשום אינו זוכה להגנה בסין ,אלא
אם הוא סימן מסחר מוכר היטב ,ואז הוא זוכה להגנות
שנמנו לעיל .למרות האמור הגנה מסוימת (מוגבלת ביותר)
לסימני מסחר שאינם רשומים עשויה להינתן מכוח החוק
החדש לאיסור תחרות בלתי-הוגנת של סין (ראו מסגרת
בהמשך) .בכל מקרה ,כדי להבטיח הגנה נאותה לסימני
המסחר שלכם בסין ,מומלץ לרשום אותם במרשם סימני
המסחר ולא להתבסס על סימן שאינו רשום.

סימנים קיבוציים וסימנים מאשרים
בסין סימן קיבוצי ( )collective trademarkהינו סימן הרשום
על שם קבוצה וניתן לשימוש על ידי חברי הקבוצה למטרות
של פעילות מסחרית ובאופן ספציפי לציון חברותם בקבוצה.
סימן מאשר ( )certification trademarkהינו סימן
אשר השימוש בו נשלט על ידי ארגון האחראי לפיקוח
על סחורות או שירותים מסוג מסוים ,והשימוש בסימן
נעשה על ידי אחרים אשר אינם חברים בארגון ביחס
לסחורות או לשירותים מהסוג הרלוונטי ,וזאת כדי לסמן

26

מינהל סחר חוץ ,משרד הכלכלה והתעשייה

אישור לגבי מקור הסחורות ,חומרי הגלם ,מודל הייצור או
איכות הסחורות או השירותים .כיוון שאין בסין חוק ספציפי
המעניק זכויות נפרדות בכינויי מקור גיאוגרפיים ,כינויים
כאלה מוגנים לרוב בסין באמצעות רישום סימן מאשר.
המונח “סימן מאשר” מצוי גם בחוק הישראלי.

סימנים שאינם ניתנים לרישום בסין
בדומה לדין בישראל ,גם הדין הסיני אוסר על רישום של
סימני מסחר מסוימים ,אשר נחשבים כנעדרי כושר לשמש
סימני מסחר מטבעם ולכן אסורים לרישום .להלן פירוט
סימני המסחר הללו:
סימנים זהים או דומים לשם המדינה ,הדגל ,סמל הלאום,
דגל הצבא או עיטורים וסימנים אחרים המזוהים עם
המדינה והשלטון בסין ,ובכלל זה שמות של מקומות או
סימולים גרפיים וסמבוליים של מקומות ובניינים שבהם
שוכנים מוסדות הממשל המרכזי;
סימנים זהים או דומים לשמות ,דגלים ,סמלי לאום או דגלי
צבא של מדינה זרה ,אלא אם ניתנה הסכמה של ממשלת
המדינה הזרה;
סימנים זהים או דומים לשמות ,דגלים או סמנים של
ארגון בין-לאומי או בין-מדינתי ,אלא אם ניתנה הסכמה
של הארגון הרלוונטי ,ואין ברישום כדי לגרום להטעייה
של הציבור;
סימנים זהים או דומים לסימנים וסימונים המשמשים לציון
פיקוח או אחריות רשמית ,למעט היכן ששימוש כזה הותר;
שמות גנריים של סחורות ושירותים (למשל“ ,לפטופ”
למחשב נישא) ,מילים או סימנים שיש להם זיקה ישירה
לאופי המוצר או השירות;
סימנים שמטבעם יש בהם אפליה על בסיס לאום;
סימנים שמטבעם יש בהם הגזמה ורמייה;
סימנים שעלולים להזיק למוסר הסוציאליסטי או שיש להם
השפעות לא-בריאות אחרות.

עלויות
עלויות רישום של סימני מסחר בסין נמוכות למדי ביחס לנהוג
במדינות המערב .העלויות מורכבות מאגרות ממשלתיות
שמשרד סימני המסחר גובה בעבור ביצוע פעולות מסוימות
או השלמת שלבים בתהליך הרישום ומשכר טרחה של עורכי
הדין וסוכנים של סימני המסחר המטפלים בבקשות לרישום
סימני מסחר של מגישים זרים .אף שמרכיב שכר הטרחה
עשוי להשתנות מפירמה אחת לאחרת ,רוב הפירמות
הסיניות גובות תעריפי שכר טרחה אחידים פחות או יותר
לביצוע פעולות שכיחות .העלות מושפעת גם ממספר סוגי
הבקשה לרישום סימן (על פי ה)nice classification-
ומאורכן של פרטות הסחורות והשירותים בכל סוג .לרוב

בהנחה שאין השגות ממשרד סימני המסחר או התנגדויות
מצדדים שלישיים ,ניתן להשלים הליך של רישום סימן מסחר
(בסוג אחד ועד עשרה פריטים בפרטת הסחורות והשירותים)
בעלות כוללת של כ 500-דולר אמריקאי ולעתים אף פחות .עם
זאת ,כפי שכבר צוין לעיל ,מומלץ להגיש כל סימן גם באותיות
לטיניות וגם בסינית ובכל סוג רלוונטי ,דבר שיכול להביא,
כמובן ,להצטברות של עלויות (אם כי עדיף תמיד להשקיע
כמה אלפי דולרים היום כדי להימנע מבעיות שיכולות לעלות
עשרות או מאות אלפים בעתיד) .לנוכח המספר העצום של
סימני מסחר שנרשמים בכל שנה ,מומלץ גם לערוך חיפושים
מקדימים כדי לחשוף מכשולים פוטנציאליים מראש .חיפושים
כאלה עולים לרוב כמאה דולר אמריקאי לכל סימן בכל סוג.
בין הפעולות הכרוכות בתשלום ניתן למנות עלויות הכנה
והגשה של בקשה לרישום סימן מסחר בסין ,תביעת דין
קדימה ,דמי פרסום ורישום .לאחר הרישום תקף סימן
רשום ,כאמור ,לתקופה של עשר שנים ,ובתום התקופה
ניתן לחדשו לעשר שנים נוספות .עלות החידוש מוערכת
בסדרי גודל של כמה מאות דולר אמריקאי לכל סוג.

ביטול סימני מסחר רשומים
כל צד מעוניין יכול להגיש לTRAB (Trademark Review-
 )and Adjudication Boardבקשה לביטול סימן מסחר
רשום .בקשות כאלה יכולות להתבסס על כמה עילות של
רישום בלתי-הולם של סימן מסחר הקבועות בחוק סימני
המסחר הסיני .ככלל ,בקשות כאלה ניתן להגיש תוך חמש
שנים ממועד הרישום בלבד.
כאשר לא נעשה כל שימוש בסימן מסחר רשום במשך
שלוש שנים רצופות ,כל אדם יכול להגיש למשרד סימני
המסחר הסיני בקשה למחיקת הסימן מחמת חוסר שימוש
(תקופת שלוש השנים אינה כוללת תקופות שלפני רישום
הסימן) .החלטות כאלה ניתנות לערעור בפני הTRAB-
בדומה לכל החלטה אדמיניסטרטיבית אחרת של משרד
סימני המסחר .ניתן להימנע ממחיקה מחמת חוסר שימוש
באמצעות הצגת ראיות לשימוש ממשי בסימן בסין .מומלץ
להביא עובדה זו בחשבון ,כאשר מגישים בקשה לרישום
סימן מסחר אשר אין כוונה להשתמש בו בסין מייד לאחר
רישומו.

הכתיב הסיני שונה מהותית מהכתיב המערבי ,ועקב כך
צרכנים ומשתמשים בסין יהגו את סימני המסחר של
חברות זרות אחרת .לכן מומלץ להשקיע מחשבה בבחירה
זהירה של סימן מסחר בשפה הסינית ,לערוך חיפושים
כדי לבדוק את זמינות הסימן ולהגן על הסימנים באמצעות
רישום סימני מסחר גם באנגלית וגם בסינית.
תופעה של גניבת סימני מסחר ()trademark squatting
עדיין נפוצה למדי בסין למרות שינויים בחקיקה ובמדיניות
הרשויות בסין בניסיון להילחם בתופעה .מדובר במקרים
של חברות זרות שגילו שאדם או חברה כלשהם בסין רשמו
את הסימן שלהם כסימן מסחר .תופעה זו קיימת גם בשל
המאפיינים הייחודיים של המערכת בסין (בעיקר השיטה
המעניקה עדיפות לראשון להגיש בקשה לרישום סימן
המסחר ללא תלות בשימוש קודם בסימן) וגם לנוכח תרבות
מקומית שבה בעבר הדבר לא נחשב מעשה שאינו ראוי.
גם מסיבות אלו חשוב לפעול בסין מוקדם ככל האפשר.
חוק סימני המסחר הסיני מכיל כיום (לאחר שתוקן בשנת
 )2014הוראות למניעה של רישום סימנים בחוסר תום
לב במטרה להילחם בתופעה זו ממש .ואולם בפועל הדבר
עדיין קשה ,וכרוך בהליך משפטי שאורך זמן ,עולה כסף,
תוצאתו אינה מובטחת (במיוחד לנוכח חוסר בהירות
לגבי פרשנות המונח “תום לב”) ,וכל עוד הוא מתנהל ,אין
אפשרות להשתמש בסימן הרשום על שם אחר.
חברות זרות רבות עובדות עם מפיצים או שותפים
מקומיים ,שבמקרים רבים רושמים את הסימנים של
החברות הזרות על שמם .לעיתים הדבר נעשה בזדון,
אך במקרים רבים הדבר נובע מחוסר הבנה ומחשבה
כנה שמדובר במעשה חיובי שמטרתו לסייע לחברה הזרה
ולמפיץ שלה .לעיתים החברה הזרה אף בוחרת לקבל
התנהלות כזו מטעמי נוחות .על כל פנים מדובר במצב
שיש להימנע ממנו ,שכן המשמעות יכולה להיות אובדן
שליטה בסימן ,הפיכת החברה הזרה לבת ערובה של
המפיץ או הסוכן בסין במקרה של סכסוך ,אובדן זכויות
והשלכות שליליות נוספות.

אתגרים ברישום של סימני מסחר בסין
הכמות העצומה של סימני מסחר שרשומים בסין יחד עם
“הגישה הצרה” של הרשויות הסיניות מביאות לצמצום
מתמיד של מרווחי הפעולה של חברות בבחירת סימני
מסחר והגנה עליהם בסין (הסיכוי שמישהו רשם סימן
דומה לשלכם בסין – גם בתום לב – גבוה).
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זכויות יוצרים
היצירות המוגנות
סוגי היצירות הזוכות להגנה על פי חוק זכות יוצרים
הסיני הינם כדלקמן:
יצירות ספרותיות – כתובות ומדוברות;
יצירות מוזיקליות ,דרמטיות( Quyi ,שם כללי לאומנויות
מדוברות בסין ,כגון שירת בלדות ,דיאלוגים קומיים ,סיפור
סיפורים ועוד) ,יצירות כוריאוגרפיות ואקרובטיות;
יצירות אומנותיות וארכיטקטוניות;
יצירות צילומיות;
יצירות קולנועיות ויצירות מקבילות שנוצרו בשיטות
קולנועיות (למשל ,וידיאוקליפ של יצירה מוזיקלית או צילום
של הקראת יצירה ספרותית);
יצירות גרפיות ,כגון שרטוטים של תכנון הנדסי ועיצוב
מוצר ,מפות ,שרטוטים ושרבוטים דגמים וכיו”ב;
תוכנות מחשב;9
יצירות נוספות כפי שנקבע בחוקים ובתקנות.

דהיינו הזכויות תפקענה ב 31-בדצמבר של שנת החמישים
לפרסום היצירה.
תקופת ההגנה של חמישים שנים ,כאמור לעיל ,חלה גם
על יצירות אשר זכות היוצרים בהן שייכת לארגון או לישות
משפטית שאינה אדם ,ובכלל זה יצירה שנוצרה במהלך
תעסוקה אשר המעסיק זכאי ליהנות מהזכויות בה .יצירה
אשר זכות היוצרים בה שייכת לארגון או לישות משפטית
שאינה אדם ,לא תהא מוגנת עוד ,אם לא פורסמה במשך
חמישים שנים ממועד יצירתה.
הזכויות המסחריות המרכזיות המוכרות בדין הסיני הן
פרסום ,יצירת העתקים ,הפצה ,השכרה ,חשיפה,
ביצוע ,הצגה ,שידור ,העברה דרך רשת תקשורת ,צילום,
אדפטציה ,תרגום והדרה (קומפילציה) של יצירות מוגנות
(רשימה לא ממצה).
משך ההגנה המוענק לזכויות היוצר לקבלת קרדיט על
יצירתו ומניעת שינויה אינו מוגבל בזמן.

משך ההגנה

רישום של זכויות יוצרים

משך ההגנה על הזכויות המסחריות (למעט יצירות
קולנועיות ,יצירות מקבילות שנוצרו בשיטות קולנועיות
ויצירות צילומיות) הינו משך חיי היוצר ועוד חמישים שנים
לאחר מותו .חישוב משך ההגנה נעשה על בסיס שנתי-
קלנדרי ,דהיינו הזכויות המסחריות פוקעות ב 31-בדצמבר
בשנת החמישים למותו של היוצר ללא תלות בתאריך
פטירתו המדויק .באשר ליצירה משותפת ,הזכויות פוקעות
ב 31-בדצמבר בשנת החמישים למותו של היוצר האחרון
אשר הלך לעולמו .יש לציין כי חוק זכות יוצרים הסיני אינו
מכיר ביצירות אנונימיות .יצירה שיוצרה אינו ידוע ,אינה
מוגנת בזכות יוצרים.
משך ההגנה על הזכויות המסחריות ביצירות קולנועיות,
ביצירות שנוצרו באמצעות שיטות מקבילות של קולנוע
וביצירות צילומיות הינו חמישים שנים ממועד פרסום
היצירה .גם כאן החישוב נעשה על בסיס שנתי-קלנדרי,

בשונה מפטנטים וסימני מסחר ,זכות יוצרים אינה חייבת
ברישום כתנאי לקבלת הגנה .הגנה על זכות יוצרים
ניתנת אוטומטית ואינה תלויה ברישום או בהכרה מרשות
מדינתית כלשהי .רישום זכויות יוצרים בסין הינו אפוא
וולונטרי ,ואין חובה לרשום זכות יוצרים כדי לזכותה בהגנה
בסין .סין מקיימת רישום וולונטרי של זכויות יוצרים במרשם
המנוהל במינהל זכויות היוצרים הלאומי של סין (NCAC
– ,)National Copyright Administration of China
אך הרישום הינו בעל אופי הוכחתי (דהיינו הוא מסייע
בהוכחת קיומה של הזכות) ואינו יוצר את הזכות עצמה.
המשמעות הפרקטית היא שזכות יוצרים מוקנית גם היכן
שזו לא נרשמה ,אך הרישום יכול לסייע בהליכים משפטיים
או אדמיניסטרטיביים ביחס לזכות.
לרישום של זכויות יוצרים יש יתרונות רבים .ראשית ,רישום
הזכות מאפשר להשתמש בחלק מכלי האכיפה הזמינים
לבעלי זכויות קניין רוחני רשומות ,ובכלל זה אכיפה
באמצעות רשויות המכס ורישום בפלטפורמות הקניין
רוחני של חברות ה( e-commerce-ראו הסבר בהמשך
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בנוסף להוראות הכלליות החלות על זכות יוצרים ,על רישום זכויות
בתוכנות מחשב חלות גם הוראות ספציפיות ,אשר יפורטו בפרק
נפרד בחוברת זו.
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בחלק העוסק באפיקי אכיפה) .בנוסף לכך ,לאור הקושי
שבו בעלי זכויות יוצרים נתקלים לעיתים בנוגע להצגת
ראיות לבעלות על יצירה שנוצרה במדינה זרה ,רישום של
זכות היוצרים במרשם המרכזי בסין מומלץ ,שכן הרישום
יוצר ראיה לכאורה לבעלות ,אם וכאשר הפרה מתרחשת
על אדמת סין .חשוב להבין שגם זכות יוצרים שאינה
רשומה ניתנת להגנה בסין ,אך חלק מכלי האכיפה לא יהיו
זמינים היכן שזכות היוצרים לא רשומה והליכים משפטיים
הקשורים בזכות עלולים להיות מורכבים ויקרים יותר.

עלויות
רישום של זכות יוצרים אחת במרשם זכויות היוצרים בסין
כרוכה בתשלום אגרה רשמית וכן בתשלום שכר טרחה
של עו”ד או סוכן מקומי .האגרה הממשלתית לרישום של
זכות יוצרים במרשם בסין היא  300יואן סיני (כ 50 -דולר
אמריקאי) .שכר הטרחה של עורכי הדין המקומיים משתנה
מפירמה אחת לאחרת ,כאשר המקובל הוא כמה מאות של
דולרים ,אך העלות עשויה להגיע עד אלף דולר אמריקאי
לרישום של זכות יוצרים אחת.

זכויות בתוכנות מחשב
כאמור ,תוכנת מחשב מוגנת בזכות יוצרים בסין .עקרונית
אין כל הבדל בין ההגנה הניתנת על ידי זכות יוצרים
בתוכנת מחשב לבין ההגנה הניתנת על כל יצירה אחרת.
יש לציין כי אין הרחבה של ההגנה המוענקת לתוכנת

המחשב לרעיונות ,לתהליכים ,לשיטות פעולה או למודלים
מתמטיים אשר שימשו בפיתוח התוכנה.
כפי שהוסבר לגבי הגנה של זכות יוצרים בדין הסיני בכלל,
גם זכויות בתוכנות מחשב אינן מותנות ברישום .עם זאת,
רישום הזכויות במאגר מרכזי שהממשל הסיני מנהל מומלץ
בשל היתרונות הראייתיים הכרוכים בו במקרה של הליך
משפטי .הרישום נעשה במאגר נפרד ,שאינו זהה למאגר
שבו רושמים זכויות יוצרים ביצירות אחרות.
החוק הסיני מאפשר ומעודד (אם כי אינו מחייב) רישום
זכויות בתוכנות מחשב במרשם מרכזי המנוהל על ידי
המרכז הסיני להגנת זכויות יוצרים (CCPC – Chinese
 – Copyright Protection Centerגוף הכפוף למינהל
זכויות היוצרים הלאומי של סין) לרישום יש תוקף הוכחתי
בלבד ,והוא אינו יוצר זכויות בתוכנה ,שכן כאמור תוכנת
מחשב מוגנת בזכות יוצרים מעצם יצירתה .משמעות הדבר
אינה כי בהיעדר רישום אין בתוכנה זכות יוצרים הניתנת
להגנה ,אלא שהרישום מהווה ראיה לכאורה לבעלות בעל
הרישום על זכות יוצרים בתוכנה הרשומה.
תקנות שהתקין הממשל הסיני מעניקות לתוכנות מחשב
רשומות קדימות במאמצי אכיפה על ידי רשויות החוק.
במסגרת הצעדים שנקטה סין עם הצטרפותה ל,WTO-
קוצר משך הזמן לרישום של תוכנת מחשב ,והוא עומד כיום
על כשישים ימים מיום הגשת הבקשה לרישום .לאחר רישום
התוכנה ,דבר רישומה מפורסם בפרסום רשמי ,וכל אדם
מעוניין יכול להגיש בקשה לעיון במסמכי רישום הבקשה.
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ככל שבעל הזכויות בתוכנת המחשב מעוניין לשמור את
מסמכי הבקשה בסוד ולא לאפשר חשיפתם לצדדים
שלישיים ,באפשרותו להגיש בקשה לחתימת המסמכים
שהוגשו במסגרת הבקשה לרישום התוכנה ,ובכלל זה
מקטעי קוד מקור .מרגע שנחתמו מסמכי הבקשה ,הם לא
ייחשפו לצדדים שלישיים אלא ברשות בעל הזכות בתוכנה
או בצו בית משפט.

כפי שהוסבר בפרק הדן בפטנטים בחוברת זו ,כיום ניתן
להגיש בסין גם פטנטים הכוללים רכיבים של תוכנה ,אם כי
לא ניתן לרשום פטנט על התוכנה בפני עצמה .הפטנט עשוי
להעניק הגנה חזקה יותר וכזו שחלה על היבטים שמעבר
להגנה המוענקת על-ידי זכות היוצרים ,אך משך ההגנה
שמעניק פטנט קצרה יותר ,רישומו מורכב ויקר יחסית ולא כל
תוכנת מחשב ניתנת להגנה באמצעות רישום פטנט.

סודות מסחריים
סודות מסחריים הם מנכסי הקניין הרוחני החשובים
ביותר .סוד מסחרי יכול להיות טכנולוגי או עסקי באופיו.
סוד מסחרי בעל אופי טכנולוגי הינו אמצעי חשוב
בשמירה על זכויות בטכנולוגיה או באלמנטים ממנה.
אלמנטים שעדיין לא נרשם עליהם פטנט ,שאין אפשרות
להגן עליהם בפטנט או שנעשתה בחירה אסטרטגית
שלא להגן עליהם בפטנט (למשל ,כדי להימנע מחשיפת

הגנה על סודות מסחריים בסין
ההגנה על סודות מסחריים צריכה להוות נדבך קריטי
במערך הקניין הרוחני של כל ארגון הפועל בסין ובעיקר
של חברות העוסקות בתחומים טכנולוגיים או חברות
המנהלות שיתופי פעולה אסטרטגיים בסין .לצורך זה
חשוב לזהות מהם הסודות המסחריים המרכזיים של
הארגון ולנקוט צעדים להגנה עליהם בפעילות בסין.
הסכנה העיקרית לסודות המסחריים של חברה
הפועלת בסין נשקפת בעיקר מצד מי שיש
להם גישה למידע הפנימי של החברה
– עובדי החברה בסין ושותפיה
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חלקים מהאמצאה לציבור ולתת אפשרות להגנה ארוכה
יותר ,או כביטוח במקרה שפטנט מבוטל או מופר) ,יכולים
לחסות תחת סוד מסחרי .הסוד המסחרי הינו נכס קניין
רוחני מוגן בסין ,וישנן הוראות חוק ספציפיות המגינות
על בעלי סודות מסחריים .עם זאת ,לרוב לא די בהוראות
החוק ,ויש להגן על סודות מסחריים באמצעות מערכות
הסכמיות ואמצעים לשמירה על סודיות.

העסקיים .בסין לא נדירה התופעה (גם לא בחברות סיניות)
של עובדים לשעבר ש”חוצים את הכביש” למתחרים
ולוקחים עימם סודות מסחריים כנדוניה או מקימים חברה
משלהם ועושים שימוש בסודות של מעסיקם לשעבר.
למערך הגנה על סודות מסחריים יש כמה נדבכים .ראשית,
יש לזהות את הסודות המסחריים של הארגון שחיוניים
לפעילות בסין ולוודא שרק הם “מגיעים” לסין .שנית ,יש
לנקוט צעדים למניעת הפצתם של הסודות המסחריים
ולהגביל את הגישה אליהם רק למי שנדרשים לכך לצורך
עבודתם (מידור) .שלישית ,יש להגן על הסודות המסחריים
באמצעות מערכת הסכמית ,שמטרתה ליצור התחייבויות
לשמירה על סודות מסחריים ולקבוע סנקציות על הפרתן.
האמצעי השכיח ביותר ,הסכמי סודיות (non-disclosure
 ,)agreementsמקובלים גם בסין ,אך לרוב לא די בהם.
מומלץ לכלול גם התחייבויות נגד שימוש אסור במידע
ולקבוע סנקציות ברורות ומשמעותיות על הפרה.

סודות מסחריים מוגנים בסין מכוח החוק לאיסור תחרות
בלתי-הוגנת ( .)Anti-Unfair Competition Lawסוד
מסחרי מוגדר בחוק לאיסור תחרות בלתי-הוגנת הסיני
כמידע טכני או עסקי שאינו ידוע לציבור ,שיש לו ערך
מסחרי ושלגביו בעל המידע נקט צעדים להבטחת סודיות.
המעשים האלה ,בין היתר ,ייחשבו כהפרה של סוד
מסחרי:
גניבה ,פיתוי ,כפייה או שימוש בכל אמצעי בלתי-חוקי או
בלתי-הוגן אחר על מנת להשיג סוד מסחרי של אחר;
גילוי ,שימוש או התרה לאחרים לעשות שימוש בסוד מסחרי
אשר הושג באמצעי בלתי-חוקי או בלתי-הוגן ,כאמור;
הפרה של הוראות הסכם או דרישה לשמירה על סוד
מסחרי באמצעות פרסום ,שימוש או התרה לאחרים
לעשות שימוש בסוד מסחרי.
צד שלישי ייחשב כמי שמעורב בהפרת סודות מסחריים,
אם ידע שהמידע הושג באמצעים שאינם כשרים באמצעות
עובד או עובד לשעבר של בעל הסוד המסחרי או ארגון או
אדם אחר.

החוק החדש לאיסור תחרות
בלתי-הוגנת של סין
החוק לאיסור תחרות בלתי-הוגנת של סין נחקק בשנת
 .1993בתחילת המילניום החדש הוכר הצורך בעדכון של
החוק הקיים כחלק מהמאמץ המתמשך לחיזוק ההגנה על
התחרות והקניין הרוחני בסין וכדי לשלב הלכות מסוימות
שנקבעו בפסיקה של בתי המשפט .הנוסח המעודכן של
החוק לאיסור תחרות בלתי-הוגנת היה נתון בתהליכי הכנה
במשך שנים רבות .הטיוטה הראשונה שוחררה להערות
ב .2004-מאז חלפו  13שנים ונוסחו עוד שלוש טיוטות,
אך בסופו של דבר נחקק החוק החדש בנובמבר 2017
ונכנס לתוקף בינואר  .2018להלן פירוט של החידושים
המרכזיים בחוק החדש בהשוואה לנוסח הקודם.
סעיף  6לאיסור תחרות בלתי-הוגנת מגדיר ואוסר על
רשימה של מעשים שנחשבים כמיועדים ליצור בלבול
והטעיה בשוק ולגרום לצרכנים לחשוב שהמוצרים או
השירותים המוצעים הם של אחר ,ובכלל זה :שימוש ללא
רשות בסימן שהינו זהה או דומה לשמות של מוצרים,
אריזות או מראה חיצוני של מוצרים של אחרים שיש להם
השפעה בשוק (מוניטין); שימוש ללא רשות בשם של
חברה ,ארגון או אדם שיש להם השפעה בשוק; שימוש
ללא רשות באלמנט המרכזי של דומיין אינטרנט ,בשם
של אתר אינטרנט או בדף אינטרנט שיש להם השפעה
בשוק; מעשים הגורמים לבלבול במטרה להטעות צרכנים

לחשוב שמוצרים מקורם בחברה אחרת או שיש להם קשר
עם חברה אחרת .בעוד שבנוסח הקודם של החוק הושם
דגש על חוסר הגינות ובנזק שנגרם למתחרים כתוצאה
של המעשים ,בנוסח החדש של החוק מודגש אלמנט
ההטעיה .עוד שינוי משמעותי בחוק החדש הוא החלפת
הדרישה שהאלמנט המועתק יהיה “מפורסם” בדרישה,
לכאורה קלה יותר ,שלאלמנט המועתק יש “השפעה
כלשהי בשוק” (הכוונה למוניטין מסוים שלא בהכרח מגיע
לרף הגבוה של מוצר “מפורסם”) .עם זאת ,לא ברור עדיין
איזה תוכן ייתנו בתי המשפט למונח זה .החוק החדש
משלים ומרחיב את ההגנות בחוק סימני המסחר הסיני
על ידי הגנה לא רק על סימני מסחר ,אלא גם על סוגים
נוספים של אלמנטים מזהים ,והוא אינו מוגבל בהכרח
לסחורות ושירותים מאותו הגדר ,ובלבד שהפעולות
המדוברות עשויות להיחשב כ”מטעות”.
סמכויות האכיפה של רשויות התעשייה והמסחר ()AIC
הורחבו .החוק החדש מאפשר להן לחקור ולעצור פעילות
מפרה ,להחרים מוצרים וגם לחקור את חשבונות הבנק
של המפרים .סכומי הקנסות שהרשויות מוסמכות להטיל
על מפרים הוגדלו גם כן.
ההגדרה של “סוד מסחרי” עודכנה והורחבה בחוק החדש
לאיסור תחרות בלתי-הוגנת באמצעות ביטול הדרישה
שיהיה למידע “ערך שימושי” .ההגדרה של סוד מסחרי
בנוסח החדש היא “מידע טכני או עסקי שאינו ידוע לציבור,
שיש לו ערך מסחרי ושלגביו בעל המידע נקט צעדים
להבטחת סודיות”.
החוק החדש לאיסור תחרות בלתי-הוגנת מגדיר בצורה
ברורה יותר את האחריות של צדדים שלישיים וקובע שצד
שלישי ייחשב כמי שמעורב בהפרת סודות מסחריים ,אם
ידע שהמידע הושג באמצעים שאינם כשרים באמצעות
עובד או עובד לשעבר של בעל הסוד המסחרי או ארגון או
אדם אחר.
נקבעו קנסות בסכומים קבועים על הפרות של סודות
מסחריים (בין  100אלף ל 3-מיליון יואן על פי חומרת
המקרה).
הוראות חדשות נוספות בחוק החדש לאיסור תחרות בלתי-
הוגנת (המכוונות בעיקר לתחום המסחר המקוון) אוסרות
על פרקטיקות פרסום מטעות ,ובכלל זה פרסום של
נתוני מכירות ופופולריות כוזבים“ ,חוות דעת” מזויפות
של משתמשים (באתרי מכירה אונליין) ועוד .כן הורחב
האיסור על פרסום מידע מטעה או כוזב לגבי מוצרים
מתחרים ומבצעי מתנה עמומים.
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קניין רוחני באינטרנט
על זכויות קניין רוחני באינטרנט
חוק הנזיקין הסיני קובע כי ספק של שירותי אינטרנט
( )ISPאחראי לכל הפרה של זכויות קניין רוחני ברשת
האינטרנט .בעל זכות קניין רוחני יכול לפנות לספק של
שירותי אינטרנט ולדרוש נקיטת צעדים להסרה ,הגנה
וניתוק קישורים ,אם פעולות שביצע משתמש אינטרנט
המקבל שירותי חיבור מאותו ספק מהוות הפרה של זכות
הקניין הרוחני .אם ספק שירותי האינטרנט מודע להפרה,
והוא אינו נוקט צעדים לאחר קבלת הודעה מבעל זכות
הקניין הרוחני ,הוא אחראי במשותף עם המשתמש
לנזקים שנגרמו עקב ההפרה לאחר שהתקבלה ההודעה
על ההפרה (דהיינו מעת שנודע לו על ההפרה).
כאשר זכות יוצרים או סימן מסחר של חברה זרה מופרים
באינטרנט על ידי מפר הנמצא בסין ,הבעלים הזר יכול
לדרוש הפסקת ההפרה ,ואם לא פסקה – יכול לנקוט
הליכים משפטיים נגד המפר בבית המשפט בסין.

הפרות וזיופים באתרי המסחר המקוון
בסין
אחד הנושאים המרכזיים בשיח בנושא הפרת זכויות
קניין רוחני באינטרנט בסין הוא הפצת מוצרים מזויפים
בפלטפורמות המסחר המקוון בסין .לנושא זה עשויות
להיות השלכות מרחיקות לכת על חברות ישראליות
שפועלות בסין וגם על חברות שאינן פועלות בסין ,שכן
מעבר לעובדה שמכירת מוצרים מזויפים בפלטפורמות
המסחר המקוון הללו פוגעות במכירות ומדללות את המותג
בסין (דהיינו פוגעות ביחודיות שלו ובמוניטין המיוחס לו),
מוצרים מזויפים עלולים גם לזלוג לשווקים אחרים .הפרות
של זכויות קניין רוחני באתרי מסחר מקוון הן מציאות
שכיחה בסין מסיבות רבות – תרבותיות ,חוקיות ופרקטיות,
אך זו מציאות שעימה יש להתמודד .להלן הצעות אחדות
להגנה על זכויות קניין רוחני במסחר מקוון בסין:
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חשוב שיהיו לכם זכויות קניין רוחני רשומות בסין .ללא
זכויות רשומות בסין קשה מאוד לעצור מפרים .סימני
מסחר הם הנכס המרכזי בהקשר זה ,וההגנה על סימני
מסחר שאינם רשומים מוגבלת מאוד בסין .המשמעות
היא שיש לתכנן מראש את מערך הקניין הרוחני בסין ,שכן
רישום זכויות אורך זמן.
יש לנטר את הרשת ואת אתרי המסחר המקוון בזמן אמת
ובאופן מתמיד כדי לזהות מפרים ולנקוט פעולות.
ניתן לפעול נגד מפרים באמצעות הליכי אכיפה משפטיים
והגשת תלונה לרשויות ולחברות המסחר המקוון עצמן.
לחברות המסחר המקוון הגדולות בסין יש מערכות להגנה
על קניין רוחני ,שמטרתן לאפשר לבעלי זכויות להודיע
לחברות הללו על הפרות וכן לבדוק תלונות ולהסיר מוצרים
מפרים (למשל ,פלטפורמת ההגנה על קניין רוחני של
חברת  .)Alibabaחשוב להבין שהזיופים באתרי המסחר
המקוון הינם בעייתיים לחברות המסחר המקוון לא פחות
מלבעלי הזכויות ,אך בפועל גם להן קשה לזהות ולעצור
זיופים (במיוחד באתרים שהם “שוק” מקוון ,בהם כל אדם
יכול לפתוח חנות וירטואלית ולמכור את מרכולתו).
השלטונות הסינים נוקטים מעת לעת מבצעי אכיפה
יזומים .למשל ,הרשויות הסיניות השונות נוהגות לערוך
מבצעי אכיפה שנתיים גדולים ברשת האינטרנט תחת
השם “ ,”Red Shield Net Swordהמתמקדים בכל שנה
בהיבט אחר של פעילות בתחום הקניין הרוחני .בשנת
 2015התמקד המבצע במכירות בחנויות למסחר מקוון.

רישום שמות מתחם והגנה עליהם בסין
רישום שמות מתחם עם הסיומת הלאומית של סין ().cn
או בשפה הסינית נעשה באחריות מרכז המידע לרשת
האינטרנט בסין (CNNIC – China Internet Network
.)Information Centre
סכסוכים הנוגעים לשמות מתחם באינטרנט בסין – בין

היתר ,בהקשר של שמות מתחם המהווים הפרה של זכויות
קניין רוחני של אחר – ניתן לברר בבתי המשפט בסין או
באמצעות הליך בוררות דרך גופי הבוררות המורשים ,כגון
CIETAC (China International Economic and
 – Trade Arbitration Commissionמוסד בינלאומי
לניהול בוררויות בסין) .יש לשים לב בהקשר זה גם להוראות
האוסרות שימוש בשמות מתחם מטעים בחוק החדש
לאיסור תחרות בלתי-הוגנת של סין (ראו עמוד .)31
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אכיפה של זכויות קניין רוחני בסין
אכיפת זכויות קניין רוחני הינה אחד הנושאים המרכזיים
שמטרידים חברות זרות המגיעות לסין או שוקלות פעילות
עם סין .בנושא זה קיימות דעות קדומות שבחלקן אינן
נכונות עוד  .כבר לפני למעלה מעשור הבין הממשל הסיני
את החשיבות של ההגנה על זכויות קניין רוחני וההשלכות
של נזקים שהפרות זכויות אלה מסבות לכלכלה הסינית.
כיום ניתן לומר ללא סייג שסין אכן אוכפת זכויות קניין רוחני
(גם של חברות זרות) ,והיא למעשה עושה זאת טוב יותר
וברמת אינטנסיביות גבוהה יותר ממדינות רבות אחרות.
השינוי מתבטא ,בין היתר ,בגידול ניכר במספר התביעות
הנוגעות לקניין רוחני ,ובכלל זה לאכיפת זכויות קניין רוחני,
המוגשות ומוכרעות במערכת בתי המשפט בסין .בשנת
 2016הוגשו לבתי המשפט בסין כ 149,000-תביעות
קניין רוחני .לשם השוואה חמש שנים לפני כן ,ב,2011-
הוגשו לבתי המשפט בסין פחות מ 60,000-תביעות קניין
רוחני (מספר גבוה כלשעצמו) .הרוב המוחלט של ההליכים
המשפטיים הללו מתקיימים בין שני צדדים סינים ,ללא
מעורבות של צד זר כלשהו .גם מספר התיקים הפליליים
הנוגעים להפרה של זכויות קניין רוחני גדל משנה לשנה,
ונתון זה מצביע על מעורבות ועל רמת מחויבות גבוהה
של רשויות המשטר הסיניות בנושא הגנה על זכויות קניין
רוחני.
כפי שיפורט להלן ישנם כלי אכיפה רבים אך היקפי
הפעילות העצומים בסין וגודלה של המדינה מקשים על
כך ,ויוצרים אתגרים משמעותיים בנושא אכיפה של זכויות
קניין רוחני לרשויות ולבעלי זכויות קניין רוחני כאחד .הדרך
להתמודד עם אתגרים אלה היא ,בראש ובראשונה ,רישום
זכויות קניין רוחני אפקטיביות בסין ועבודה עם המערכת
ולא נגדה  -מתוך הבנת הדרך להפעלת מספר מרבי של
כלי אכיפה באופן אפקטיבי.
יש לציין כי בניגוד למה שרבים חושבים ,חברות מערביות
זוכות להצלחה רבה באכיפה של זכויות קניין רוחני בסין.
היסטורית אחוז ההצלחה של חברות זרות באכיפה של
זכויות קניין רוחני בהליכים בפני בתי המשפט בסין עומד
על יותר מ .70%-חברות זרות חוו כישלונות בהגנה על
זכויות קניין רוחני בסין לרוב עקב היעדר היערכות מתאימה
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מבחינת זכויות קניין רוחני רשומות ,אי-הבנה של המערכת
והתרבות המשפטית בסין או ייצוג משפטי לקוי.

אפיקי אכיפה
מערכת ההגנה על זכויות קניין רוחני בסין מעמידה ,כאמור,
לרשות בעלי זכויות של קניין רוחני מבחר רחב של אפיקי
אכיפה וכלי אכיפה שניתן להפעיל .חלקם ייחודיים לסין
ומרחיבים את מעטפת ההגנה של זכויות קניין רוחני מעבר
לקיים במדינות אחרות .אפיקי אכיפה אלה זמינים לחברות
סיניות וזרות כאחד ,ובאופן כללי מערכת החוק והאכיפה
בסין לא מקפחת בעלי זכויות זרים בהשוואה למקומיים.
מערכת האכיפה של זכויות הקניין הרוחני בסין מבוססת
על ארבעה אפיקי אכיפה עיקריים :האפיק השיפוטי,
האפיק האדמיניסטרטיבי ,אפיק המכס והאפיק הפלילי.
האפיק השיפוטי והאפיק האדמיניסטרטיבי ,שהם ברמה
העקרונית אפיקים חלופיים (דהיינו לבעל זכות הקניין
הרוחני יש אפשרות לבחור באחד מהם) ,מכונים לעיתים
“ .”dual-track systemבנוסף לארבעת האפיקים
המרכזיים הללו עומדים לרשות בעלי זכויות קניין רוחני בסין
כמה אפיקי משנה נוספים הניתנים להפעלה ,ככל שהם
רלוונטיים למקרה הספציפי.

האפיק השיפוטי
האפיק השיפוטי הוא אפיק האכיפה העיקרי הזמין גם
לבעלי זכויות קניין רוחני במדינות אחרות ,דהיינו הגשת
תביעה לבתי המשפט .בסין המשמעות היא הגשת תביעה
לבתי המשפט המוסמכים של ערכאה ראשונה על הפרת
זכויות קניין רוחני .סמכות השיפוט המקומית נקבעת על פי
שני גורמים :מקום מושבו של הנתבע והמקום שבו אירעה
הפעילות המפרה .ניתן לבחור את בית המשפט המנוסה
יותר בטיפול בתיקים מסוג זה.
היתרון הטמון בפעולה משפטית הוא הכוח הנתון בידי
בית המשפט להעניק פיצויים לבעל זכות הקניין הרוחני
על הנזקים שנגרמו לו כתוצאה מההפרה .יתרון נוסף הוא
יכולתו של בית המשפט להעניק לבעל זכות הקניין הרוחני
סעדים זמניים למניעת המשך ההפרה בתקופת הביניים

עד סיום ההליך המשפטי ושימור ראיות ויכולת פירעון של
המפר .החסרונות המרכזיים של פעולה משפטית הם
משך הזמן הארוך עד השלמתה ועלותה הגבוהה בהשוואה
לאפיק האדמיניסטרטיבי (אשר יידון להלן).
במסגרת הליך משפטי בתי המשפט בסין מוסמכים
להעניק מגוון רחב של סעדים זמניים וסופיים ,ובכלל זה
צווי מניעה ,פיצוי על נזקים ,צווי תפיסה והשמדה ,צווים
לשימור ראיות וכדומה .סעד נוסף שיעילותו הגבוהה בסין
עשויה להפתיע רבים ,הוא צו לפרסום התנצלות פומבית.
הליכים משפטיים בסין אורכים זמן רב יותר מהליכים
אדמיניסטרטיביים ,אבל ברמה העקרונית הליכים בסין
מסתיימים מהר יותר מבמדינות אחרות ,בין היתר ,משום
שבתי המשפט כפופים למסגרות זמן קבועות לסיום דיון
בתיק ובשל העובדה שפסקי דין ניתנים פה אחד ולרוב ללא
הנמקה מלאה (הליך שיש לו חסרונות משלו) .סיום הליך
משפטי בתיק הפרה תוך שנה אינו אירוע נדיר.
על החלטות שיפוטיות של בתי המשפט בסין בערכאה
ראשונה יש זכות ערעור אחת לבית משפט גבוה יותר .אין
אפשרות לערעור נוסף ,אם כי במקרים מסוימים אפשר
לפנות לבית המשפט שנתן פסק דין בבקשה לעיון מחדש.
במקרים מסוימים ניתן לבקש מבית המשפט העליון בסין
להורות על משפט חוזר (.)retrial
על פי חוק הפרוצדורה האזרחית הסיני ,הנטל להביא ראיות
לתמיכה בתביעה על הפרת פטנט מוטל על התובע ,הוא
בעל זכות הקניין הרוחני ,הנדרש להגיש ראיות המוכיחות
קיומה של הפרה .החריג לכלל זה הוא פטנט המתייחס
לתהליך ייצורו של מוצר חדש .במקרה כזה הנטל עובר למי
שנטען לגביו שהפר את הפטנט ,והוא נדרש להוכיח כי
התהליך שבו השתמש שונה מהתהליך שמתואר בפטנט.
בהליך משפטי על הפרה של זכות קניין רוחני שבו התבקש
סעד של פיצויים ,הפיצוי על הנזק שנגרם כתוצאה של
ההפרה יכול להיות מחושב על בסיס אחד הגורמים

להלן )1( :הרווחים האבודים שנמנעו מבעל הפטנט בשל
הפרת הפטנט; ( )2הרווח הבלתי-חוקי שהפיק המפר
מהפרת הפטנט; ( )3ככל שניתן בעבר לאחרים רישיון
לניצול האמצאה המוגנת בפטנט – עד פי שלושה מסכום
התמלוגים שהיה זכאי בעל הפטנט לקבל ,לו היה מעניק
למפר רישיון לניצול הפטנט ,על פי קביעת בית המשפט.
ככל שהנזק שנגרם אינו ניתן לאומדן כספי באחת הדרכים
המנויות לעיל ,בית המשפט מוסמך לפסוק פיצוי סטטוטורי
ללא הוכחת נזק על פי הסכומים הקבועים בחוקי הקניין
הרוחני השונים לפי הזכות המופרת וסוג ההפרה .אף
שמבחינה היסטורית בתי המשפט בסין נוטים לפסוק
פיצויים סטטוטוריים ,בשנים האחרונים החלה מגמה
מתרחבת והולכת של פסיקת פיצויים ריאליים בסכומים
משמעותיים יותר.
ניתן לקבל צו מניעה זמני למניעת המשך ההפרה עוד
לפני שניתן פסק דין ולמעשה עוד לפני שמוגשת תביעה
לבית המשפט בגין ההפרה .עם זאת ,יש לדעת שבתי
המשפט בסין מקמצים במתן צווי מניעה זמניים (אם כי
גם בהיבט זה חל לאחרונה שינוי מגמה לכיוון חיובי יותר
של הענקת צווי מניעה זמניים במקרה של הפרה ברורה).
אחד הצעדים שיש לנקוט כתנאי למתן צו מניעה זמני
הוא הפקדת פיקדון בקופת בית המשפט על ידי בעל זכות
הקניין הרוחני ,למקרה שיתברר שלא היה מקום להענקת
הסעד הזמני .זהו סיכון כספי שבעל זכות הקניין הרוחני
נושא בו ,אם תביעתו תידחה.

קניין רוחני בסין

 SAICלגבי הפרות של סימני מסחר וסודות מסחריים
וכולי) במקום שבו אירעה ההפרה .ניתן גם להסתייע
בנספחות הכלכלית בבייג’ינג בפנייה לרשויות המתאימות.
ככל שמדובר בזכות קניין רוחני רשומה ,יש לספק העתק
של תעודת הרישום וראיות להפרה .ניתן להסתייע
בנספחות הכלכלית בבייג'ינג בפנייה לרשויות הסיניות
.Beijing@israeltrade.gov.il

אפיק המכס

האפיק האדמיניסטרטיבי
פעולה אדמיניסטרטיבית נעשית באמצעות פנייה בתלונה
על ההפרה למשרד הקניין הרוחני המקומי בפרובינציה או
בעיר (היכן שקיים משרד ברמה המוניציפלית) בהן בוצעה
ההפרה.
היתרון של פעולה אדמיניסטרטיבית הוא יעילותה הרבה
יותר בהשוואה לפעולה משפטית מבחינת משך הזמן
והעלות הנדרשת .כמו כן הרשות המִ נהלית הרלוונטית
יכולה לעצור את המשך ייצורו והפצתו של המוצר
המפר ,להטיל על המפר קנסות ,לסגור פעילות מפרה,
לאסוף ראיות ומסמכים ולהחרים אמצעי ייצור ומוצרים
מפרים ולהשמידם .החיסרון המרכזי של הפעולה
האדמיניסטרטיבית נעוץ בעובדה שהרשות המִ נהלית
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אינה מוסמכת לפסוק פיצויים .לאפיק האדמיניסטרטיבי
חיסרון נוסף; ככל שמי שנטען לגביו שהפר זכות קניין רוחני
אינו מסכים עם החלטת הרשות המִ נהלית או שהרשות
אינה מסוגלת (בתום חקירה) להגיע למסקנה שאכן הייתה
הפרה ,ממילא על הצדדים לפנות לבית המשפט על
מנת להכריע בסכסוך ביניהם .בנוסף לכך ,אם החליטה
הרשות לפעול ,ומי שנחשב כמפר טוען שמעשיו אינם
מהווים הפרה של זכויות קניין רוחני ,הוא יכול לפנות לבית
המשפט ולבקש פסק דין המצהיר שאין הפרה (במקרה
כזה הרשויות עשויות להקפיא את המשך נקיטת הצעדים
עד קבלת הנחיות מבית המשפט).
הסמכות המקומית בפעולה אדמיניסטרטיבית נקבעת על
פי אותן אמות מידה שמופעלות בקביעת הסמכות לפעולה
משפטית ,אלא שהמקרה יטופל על ידי משרד הקניין
הרוחני המקומי ולא על ידי בית המשפט .גם הדרישות
הראייתיות בפעולה אדמיניסטרטיבית דומות לדרישות
שחלות בפעולה משפטית.
בעל זכות קניין רוחני הסבור שזכותו מופרת ,יכול להגיש
תלונה אדמיניסטרטיבית למשרד המקומי של הרשות
הרלוונטית (משרדים מקומיים של  SIPOלגבי הפרות
של פטנטים ,מודלים ומדגמים; משרדים מקומיים של

בדומה למצב הקיים בישראל ,בסין ניתן להיעזר גם ברשויות
המכס כדי למנוע הפרה של זכויות קניין רוחני באמצעות
עצירת מוצרים המהווים הפרה של זכויות קניין רוחני
בגבולות .אפשרות זו פתוחה רק לבעלי זכויות קניין רוחני
רשומות ככל שהרישום תקף .בנוסף ,תנאי לאכיפה של
זכויות קניין רוחני באמצעות רשויות המכס הוא רישום
הזכות ברשויות המכס .בשונה מהמצב בישראל ,רשויות
המכס הסיניות עוצרות מוצרים מפרים גם בדרך אל סין
פנימה וגם במשלוחים המיועדים ליצוא מסין למדינות
אחרות.
בעל זכות קניין רוחני רשומה (פטנט ,סימן מסחר או זכות
יוצרים) המבקש לעשות שימוש במנגנוני האכיפה של
רשויות המכס בסין ,צריך להגיש לרשויות המכס בקשה
לרישום הזכות ברשויות המכס בצירוף מסמכים נוספים
הנדרשים לצורך הרישום (ובכלל זה העתק של תעודת
רישום הזכות במִ נהל המדינתי המתאים) .רישום הזכות
ברשויות המכס אמור להיות מושלם תוך שלושים ימים
ממועד הגשת הבקשה .מעת שנרשמה הזכות ברשויות
המכס ,תוקף הרישום יפה לתקופה של עשר שנים (הזכות
ניתנת לחידוש) .בתקופת הרישום יעצרו רשויות המכס
סחורות החשודות כמפרות את זכות הקניין הרוחני ,יודיעו
לבעל הזכות על הסחורה שנעצרה וייתנו לו פרק זמן
הקבוע בחוק לנקיטת הליכים נגד המפר.

האפיק הפלילי
כיוון שהפרה ביודעין של זכויות קניין רוחני מהווה
במקרים רבים גם עבירה פלילית (על פי חוקי הקניין
הרוחני השונים) ,ניתן לעיתים לפעול גם באפיק הפלילי
באמצעות הגשת תלונה פלילית למשרד ביטחון הציבור

הסיני (המשטרה) .במקרים המתאימים יפתחו הרשויות
בחקירה ,ואם ימצאו ממצאים המעידים על מעשים
פליליים ,יועמדו המפרים לדין פלילי .היתרון של האפיק
הפלילי הוא היעילות ההרתעתית שלו .חסרונו הגדול הוא
חוסר היכולת לשלוט על ההליך .ההחלטה אם לחקור ואם
להעמיד לדין פלילי היא בסמכותן הבלעדית של הרשויות,
ותפקידו של בעל הזכות המופרת מסתכם בהגשת התלונה
ובאספקת פרטים ומסמכים המעידים על הזכות המופרת
ועל ההפרה.

אפיקים נוספים
במקרים מסוימים ניתן להשתמש גם באפיקים עקיפים
לאכיפת זכויות .למשל ,כאשר מדובר במקרים רבים
במוצרים שדורשים רישום רגולטורי (כגון תרופות) ,מוצר
מפר מופץ גם ללא רישוי מתאים .במקרים כאלה תלונה
לרשויות הרגולטוריות המתאימות עשויה להיות כלי
אפקטיבי להפסקה של הפצת המוצר המפר .החיסרון של
אפיק זה ,בדומה לאפיק הפלילי ,הוא היעדר האפשרות של
בעל הזכות לשלוט על מאמצי האכיפה.
אפיק נוסף ,שכבר הוזכר בחוברת זו ,הוא פלטפורמות
ההגנה על קניין רוחני של חברות המסחר המקוון הסיניות
הגדולות .בעל זכויות קניין רוחני רשומות יכול לעשות
שימוש בפלטפורמות אלה כדי לסייע לחברות המסחר
המקוון לזהות מוצרים מפרים ולחסום את מכירתם .מדובר
באפיק יעיל ביותר למי שמוצריו נמכרים בערוץ המקוון.
עוד אפיק שיכול לעיתים לשמש שלב מקדים ולהביא
לתוצאות משמעותיות ,הוא השימוש במכתבי התראה.
משלוח של מכתבי התראה למפרים נעשה נפוץ יותר ויותר
בסין ,וחברות רבות שחוששות מההשלכות של תביעות על
הפרות זכויות קניין רוחני ,ייאותו להפסיק מעשים מפרים
לאחר קבלת מכתב וייתרו את הצורך בהליך אכיפה ארוך
יותר .אחד החסרונות של שימוש במכתבי התראה הוא
בעיקר חשיפת הכוונה לנקוט פעולה .במקרים מסוימים
ההתראה המוקדמת תאפשר למפר להעביר את הפעילות
המפרה למקום אחר ולטשטש את עקבותיו .יש גם סיכון
בשימוש במכתב התראה ,כי אם המכתב אינו מבוסס או
אינו מצביע בבירור על הזכות המופרת ועל פרטי ההפרה,
שליחתו עלולה לגרום לשולח סיכונים משפטיים.
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אסטרטגיית קניין רוחני בסחר
והשקעות בסין
בין שהחשיפה שלכם לסין היא במכירת מוצרים בסין ,ייצור
בסין ,פעילות מו"פ בסין ,כניסה למיזם משותף ,רכישה על
ידי חברה סינית ,עסקת השקעה או כל עסקה אחרת –
לכל עסקה כזו יש היבטי קניין רוחני ,ובמקרים רבים היבטי
הקניין הרוחני יהיו קריטיים להצלחת העסקה .לכן חשוב
לזהות מראש מהם היבטי הקניין הרוחני של כל עסקה
ולבחון אותם בראייה אסטרטגית.
הנקודה הראשונה שעליה יש לתת את הדעת היא
בניית פורטפוליו של נכסי קניין רוחני מוכווני סין ,ובכלל
זה רישום של זכויות קניין רוחני בסין .ללא זכויות קניין
רוחני אפקטיביות קשה מאוד (ולמעשה כמעט בלתי-
אפשרי) להגן על קניין רוחני בסין .במצב כזה מן הסתם
גם קשה יותר לבסס עסקאות משמעותיות בסין ,וככל
שחברה מבוססת על ידע וטכנולוגיה ,היעדר קניין רוחני
בשוק מרכזי כמו סין גם משפיע על שווי החברה ועל
האטרקטיביות שלה בעסקאות השקעה או רכישה (לאו
דווקא מסין .גם לרוכשים ממדינות אחרות יש אינטרסים
בסין).
הנקודה השנייה שחשוב לתת עליה את הדעת היא הבנה
של מאפייני הקניין הרוחני הספציפיים של פעילות או
עסקה מסוימות .לא בכל עסקה ממלא קניין רוחני תפקיד
זהה ,והיבטי הקניין הרוחני של עסקה מול מפיץ סיני
שונים מהותית מהיבטים של עסקת השקעה מסין ,למשל.
חשוב מאוד להיערך מראש לטיפול בהיבטי הקניין
הרוחני של פעילות בסין או של עסקאות בסין או מול
סין .בשל אופיו המורכב וארוך הטווח של הקניין הרוחני
קשה לבצע פעולות מהירות ,וטעויות שנעשות בשלבים
מוקדמים מאוד ,מתבררות כיקרות לתיקון בשלבים
מאוחרים יותר ולעיתים לא ניתנות לתיקון כלל .בנוסף
לכך ,לנושא הקניין הרוחני יש השפעה מכרעת על
סיכויי ההצלחה של פעילות או עסקה בסין ועל שווי
העסקה.
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כמו כן חשוב להשקיע מאמצים בהבנת הצד הסיני,
התרבות שלו והאינטרסים שלו .הדברים אמורים גם
לגבי שותפים סינים וצדדים לעסקה ,גם לגבי צרכנים
ומתחרים בסין וגם לגבי מערכת המשפט ומערכות
האכיפה הממשלתיות בסין .הניסיון מלמד שמי שעובד עם
המערכת מתוך הבנה ,מצליח ,בעוד מי שאינו מפנים את
המאפיינים הייחודיים של המערכת הסינית ,נכשל .הדבר
נכון במיוחד בתחום הקניין הרוחני.
במסמכי העסקה חשוב לשים את הדגש בזיהוי ברור של
נכסי הקניין הרוחני הרלוונטיים ובהגדרה של הזכויות
בעסקה ,ובכלל זה למי מותר מה; מי הבעלים של
פיתוחים עתידיים; טריטוריה (זכויות בעלות ו/או שימוש
בסין ומחוץ לסין); סמכות שיפוט על סכסוכים (בהקשר
זה חשוב להבין שבהליך בוררות אין אפשרות להוציא
סעדים זמניים ,ובתי המשפט הסינים לרוב לא יאכפו
פסק דין או פסק בוררות זרים).
היבטי מיסוי בפעילות בסין ,בעיקר בהקשר של מיזמים
משותפים ופעילות באמצעות חברה בבעלות זרה בסין
– חברות שמוגדרות כחברות ידע (ובעלות על נכסי קניין
רוחני היא אחד הקריטריונים להכרה) ,זוכות לשיעור מס
חברות מופחת ולתמריצים נוספים.
לסיום ,יהיו הצעדים הנדרשים להגנה נאותה על קניין
רוחני במקרים ספציפיים אשר יהיו .התהליך כרוך בהוצאה
כספית ,לכן חשוב לברר ולהבין מראש מהן העלויות
הכרוכות בבניית פורטפוליו אסטרטגי של נכסי קניין רוחני
ומערך ההגנה עליהם בסין ,וחשוב להיות מוכנים להוצאה
הכספית הנדרשת .העלויות עשויות להיות משמעותיות,
אך הניסיון מלמד שאי-עשייה עולה כסף רב יותר בטווח
הארוך (למשל ,עדיף להוציא כמה אלפי דולרים על רישום
נרחב של סימני מסחר מלהוציא מאות אלפים או מיליוני
דולר על ניסיון לעצור מפרים או למנוע חסימה בידי
מתחרים או .)squatters
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עסקאות בזכויות קניין רוחני
עסקאות רישיון הן הסוג השכיח והמרכזי של עסקאות
קניין רוחני .מעבר לעובדה הברורה כי רישיון בטכנולוגיה
ובסימני מסחר המוענק לחברות סיניות מייצר הכנסה
לבעל זכות הקניין הרוחני ,הרישיון גם מסייע להגנה על
זכות הקניין הרוחני ,שכן הוא מעודד את מקבלי הרישיון
לשמור על הזכות המוענקת מפני הפרה ולמנוע הפסדים
עקב זיופים על ידי מי שאינם בעלי זכות שימוש .בנוסף
לכך ,רישיון עשוי להקל על החדירה לשוק הסיני ,וכך עשוי
למנוע השקעת זמן וכסף הנדרשים על מנת להתגבר על
הבדלי תרבות ושפה בחדירה לשוק חדש .רישיון בסימן
מסחר המוענק לחברה מקומית יכול גם להקל על הרחבת
המוניטין המקומי של מוצרי החברה הזרה הנושאים את
סימן המסחר הנוגע לרישיון.
סוג נוסף של עסקאות בזכויות קניין רוחני הוא עסקאות
להעברת זכויות; למשל ,מכירה של זכויות קניין רוחני
לחברה סינית .עם זאת ,לנוכח העובדה שהעברה של זכות
קניין רוחני משמעה אובדן השליטה בה (בעבור תמורה
כמובן) ,עסקה כזו אינה מתאימה לחברה המבקשת
להפיק תועלת כלכלית מתמשכת מזכויות הקניין הרוחני
שלה ,ולרוב היא תתאים לגוף שאינו מעוניין לנהל פעילות
מסחרית שוטפת בסין (למשל ,מכוני מחקר) .כמו כן חשוב
להבין את המשמעות של מכירה של זכות קניין רוחני בסין
(להבדיל ממכירת זכויות גלובליות) בנוגע לערך וליכולת
להשתמש בזכויות הנותרות בטריטוריות אחרות (למשל,
כאשר חברה מוכרת זכויות בסימן מסחר רשום בסין ,אך
נותרת בעלת הזכויות באותו סימן בטריטוריות אחרות
שבהן הוא רשום).
חברה זרה יכולה לבחור גם באפשרות של הקמת מיזם
משותף עם חברות סיניות מקומיות או לייסד חברה בת
סינית בבעלות מלאה .במצב כזה החברה הזרה יכולה
להעביר זכויות קניין רוחני למיזם המשותף או לחברה
הבת בסין על מנת להשיג יתרונות בשוק המקומי .כך
למשל ,האכיפה קלה ונוחה יותר ,אם המחזיק בזכות הוא
סיני ,הגישה לרשויות מסוימות נוחה יותר (שכן לחברה יש
מעמד משפטי רשמי בסין) ,יש אפשרות ליהנות מהקלות
מס מסוימות שאינן זמינות לחברות שאין להן ישות
משפטית נפרדת בסין ,קל יותר להעביר כספים לחברה
האם בחו”ל ועוד .החיסרון בהקמת יישות משפטית בסין
הוא מורכבות חוקית ,עלויות הכרוכות בהקמתה וניהולה
של חברה בסין – ובמקרה של העברת זכויות קניין רוחני
ליישות משפטית בסין שהיא מיזם משותף קיימת גם
סכנה של אובדן שליטה על הקניין הרוחני  -אם העסקה
להקמת המיזם המשותף או ניהולו נעשים באופן לקוי -
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או משום שהחוק הסיני נותן בנסיבות מסויימות זכויות
יתר לצד הסיני אשר אינו מורשה לעיתים לנסח חוזה כפי
שמקובל במדינות המערב.

מגבלות על חברות זרות בעסקאות
הנוגעות לזכויות קניין רוחני
ככלל ,אין מגבלות מיוחדות על עסקאות שבהן חברה
זרה מעבירה זכויות קניין רוחני לחברה סינית או מעניקה
לחברה סינית רישיון בזכויות כאלה .המגבלה היחידה
הקיימת מתייחסת לסוגים מסוימים של טכנולוגיות,
למשל טכנולוגיות.
בנוגע לרכישת חברה סינית ,לטכנולוגיה של חברה סינית
או ליצירת שותפות עם חברה סינית( ,למשל בצורה של
מיזם משותף ( ,)Joint Ventureיש מגבלות החלות על
חברות זרות אשר נקבעו בקטלוג להכוונה של השקעה
זרה בתעשייה (Catalogue for the Guidance of
 ,)Foreign Investment Industriesשפרסם משרד
המסחר הסיני .הקטלוג ,אשר מעודכן מעת לעת ,קובע
שלוש קטגוריות:
תעשיות שבהן השקעה זרה אסורה :קטגוריה זו כוללת
בעיקר תחומים ותעשיות קריטיות או רגישות ביטחונית או
כלכלית בראות הממשל הסיני או תעשיות שבהן הממשל
אינו מעוניין לאפשר נוכחות זרה מסיבות אחרות .בתעשיות
אלה אין לחברה זרה כל אפשרות להיות מעורבת במישרין,
גם לא באמצעות מיזם משותף עם שותפים סינים.
תעשיות שבהן השקעה זרה מוגבלת :חברות זרות
יכולות להשקיע בתעשיות אלה ,אך לעיתים תוטל מגבלה
על שיעור האחזקות המותר בישות הסינית המקומית
(במצבים כאלה האפשרות של חברה זרה להשקיע
מוגבלת למיזמים משותפים עם ישויות סיניות ובהתאם
לאחוזי האחזקות המותרים ,ככל שהוגבלו) .לעתים תותנה
כניסתה של חברה זרה לסין במגבלות נוספות ,למשל
הסכמה לתת לשותפים הסינים של החברה גישה לנכסי
הקניין הרוחני שלה.
תעשיות שבהן קיים עידוד להשקעה זרה :כל תעשייה
אשר אינה נכללת באחת משתי הקטגוריות שהוזכרו
לעיל ,נחשבת אוטומטית כשייכת לקטגוריית התעשיות
שבהן יש עידוד להשקעה זרה ,גם אם אינה מצוינת
באופן מפורש בקטלוג .בתעשיות השייכות לקטגוריה
זו אין כל מגבלה על השקעה של חברות זרות ,לרבות
באמצעות חברה זרה בבעלות מלאה ( .)WFOEעם
זאת ,בכל מקרה יש לבדוק את החוק הסיני בהקשר
של האפשרות לקבוע בחוזה את הבעלות על זכויות
הקנין הרוחני .

נספח :קניין רוחני – סין לעומת ישראל
ישראל

סין
הגנה על זכויות קניין רוחני – כללי
האם זכויות קניין רוחני
הרשומות במדינה אחרת
מעניקות הגנה?

לא ,ההגנה היא טריטוריאלית .נדרש רישום
מקומי בסין (לגבי זכויות החייבות ברישום)

לא ,ההגנה היא טריטוריאלית .נדרש
רישום מקומי בישראל (לגבי זכויות
החייבות ברישום)

האם ניתן להגיש בקשות
לרישום זכויות קניין רוחני
בשפה האנגלית?

לא ,בקשות לרישום זכויות קניין רוחני
צריכות להיות מוגשות בשפה הסינית

רוב מסמכי הבקשה (לרבות התיאור
והתביעות בבקשות פטנט) יכולים להיות
מוגשים בשפה האנגלית

פטנטים ()invention patents
איזה גוף אחראי לרישום
פטנטים?

משרד הקניין הרוחני הלאומי ()SIPO

רשות הפטנטים במשרד המשפטים

כמה זמן אורך תהליך
הרישום (בממוצע)?

 3 – 2שנים

 3 – 2שנים

מהו משך ההגנה המוענק
לפטנט רשום?

פטנט רשום מוגן לתקופה המתחילה
ממועד הרישום והענקת הזכות ומסתיימת
בחלוף  20שנים ממועד הגשת הבקשה

פטנט רשום מוגן לתקופה המתחילה
ממועד הרישום והענקת הזכות ומסתיימת
בחלוף  20שנים ממועד הגשת הבקשה

כן (סין חברה באמנת פריז להגנה על קניין
האם ניתן להגיש בקשה
לרישום פטנט בדין קדימה? תעשייתי)

כן (ישראל חברה באמנת פריז להגנה על
קניין תעשייתי)

האם ניתן להגיש בקשת
פטנט בין-לאומית (?)PCT

כן (סין חברה באמנה לשיתוף פעולה
בפטנטים – )PCT

כן (ישראל חברה באמנה לשיתוף פעולה
בפטנטים – )PCT

האם צד שלישי יכול
להתנגד לבקשת פטנט?

לא .לאחר סיום הבחינה ככל שהבקשה
מתקבלת ,הפטנט מוענק למבקש .צד
שלישי שסבור שלא היה מקום להעניק
פטנט ,יכול להגיש בקשה לביטולו ,אך עצם
הגשה של בקשת ביטול אינה שוללת את
תוקף הפטנט או משהה אותו

כן .לאחר סיום הבחינה ככל שהבקשה
מתקבלת ,היא מפורסמת להתנגדויות,
וכל אדם יכול להגיש התנגדות ולטעון
שאין להעניק את הפטנט .הפטנט לא
יוענק כל עוד יש התנגדות תלויה ועומדת

מודלים ()utility models
האם ניתן לרשום מודלים?

כן

איזה גוף אחראי לרישום
מודלים?

משרד הקניין הרוחני הלאומי ()SIPO

כמה זמן אורך תהליך
הרישום (בממוצע)?

עד שנה

מהו משך ההגנה הניתן
למודלים רשומים?

מודל רשום מוגן לתקופה המתחילה ממועד
הרישום ומסתיימת בחלוף  10שנים ממועד
הגשת הבקשה

האם ניתן לרשום מודל
ופטנט בו-זמנית?

לא ,אך ניתן להגיש בקשות לרישום מודל
ופטנט בו-זמנית ולזנוח את המודל ,אם
הפטנט מוענק וכאשר הוא מוענק

לא
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סין

סין

ישראל

זכויות יוצרים

עיצובים ()designs / design patents
איזה גוף אחראי לרישום
עיצובים?

משרד הקניין הרוחני הלאומי ()SIPO

רשות הפטנטים במשרד המשפטים

כמה זמן אורך תהליך
הרישום (בממוצע)?

עד שנה

שנה עד שנה וחצי

מהו משך ההגנה המוענק
לעיצוב רשום?

עיצוב רשום מוגן לתקופה המתחילה ממועד עיצוב רשום מוגן לתקופה המתחילה
הרישום ומסתיימת בחלוף  10שנים ממועד ממועד הרישום ומסתיימת בחלוף 15
הגשת הבקשה
שנים ממועד הגשת הבקשה (התקופה
תוארך ל 25 -שנים לאחר שייכנס לתוקף
חוק העיצובים החדש באוגוסט )2018
סימני מסחר

איזה גוף אחראי לרישום
סימני מסחר?

משרד סימני המסחר הסיני (הכפוף
לSAIC – State administration of-
)Industry and Commerce

רשות הפטנטים במשרד המשפטים

כמה זמן אורך תהליך
הרישום (בממוצע)?

כשנה וחצי

שתיים-שלוש שנים

האם ניתן להגיש בקשה
לרישום סימן מסחר דרך
פרוטוקול מדריד?

כן (סין חברה בהסכם מדריד בדבר רישום
בין-לאומי של סימני מסחר)

כן (ישראל חברה בהסכם מדריד בדבר
רישום בין-לאומי של סימני מסחר)

האם הסיווג הבין-לאומי של כן (סין חברה בהסכם ניצה בדבר סיווג בין-
סחורות ושירותים חל על
לאומי של סחורות ושירותים)
סימני מסחר?

כן (ישראל חברה בהסכם ניצה בדבר
סיווג בין-לאומי של סחורות ושירותים)

תקופת ההגנה הראשונית היא עשר שנים
ממועד הרישום .הרישום ניתן לחידוש
לתקופות נוספות של עשר שנים כל אחת

תקופת ההגנה הראשונית היא ממועד
הרישום ועד חלוף עשר שנים ממועד
הגשת הבקשה לרישום הסימן .הרישום
ניתן לחידוש לתקופות נוספות של עשר
שנים כל אחת

כן ,סימן מסחר מוכר היטב מוגן גם לגבי
האם סימן מסחר מוכר
היטב זוכה להגנה מוגברת? סחורות ושירותים אחרים ויכול לקבל הגנה
גם אם אינו רשום

כן ,סימן מסחר מוכר היטב מוגן גם לגבי
סחורות ושירותים אחרים ויכול לקבל
הגנה גם אם אינו רשום

מהו משך ההגנה על סימן
מסחר רשום?

האם סימן מסחר שאינו
רשום זוכה להגנה?

רק אם הוכר כסימן מסחר מוכר היטב
בהליך רשמי ,אם כי החוק החדש לאיסור
תחרות בלתי-הוגנת מקנה הגנה מוגבלת
בתנאים מסוימים

האם ניתן לבטל סימן
מסחר רשום שאינו נמצא
בשימוש?

כן ,אם לא היה בשימוש שלוש שנים רצופות כן ,אם לא היה בשימוש שלוש שנים
לאחר רישומו (ניתן להגיש בקשה לביטול
רצופות לאחר רישומו (ניתן להגיש בקשה
במשרד סימני המסחר)
לביטול ברשות הפטנטים)
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כן ,סימן מסחר שאינו רשום יכול לקבל
הגנה ,אם מוכח שרכש מוניטין (גניבת עין)

ישראל

האם יש חובה לרשום זכות
יוצרים?

זכות יוצרים מוכרת אוטומטית מעת יצירתה .זכות יוצרים מוכרת אוטומטית מעת
אין חובה לרשום זכויות יוצרים בסין ,אך קיים יצירתה .אין חובה ואין אפשרות לרשום
מרשם אופציונלי המאפשר רישום (מקל על זכויות יוצרים בישראל
הוכחת בעלות במקרה של הפרה)

לאילו סוגי יצירות מוענקת
הגנה של זכות יוצרים?

יצירות ספרותיות ,דרמטיות ,מוזיקליות,
אומנותיות ,צילומיות ,קולנועיות ,גרפיות וכן
תוכנות מחשב

מהו משך ההגנה על זכות
יוצרים?

משך חיי היוצר  50 +שנים; אם יצירה אינה משך חיי היוצר  70 +שנים; אם יצירה
שייכת לאדם אלא לארגון או חברה – 50
אינה שייכת לאדם אלא לארגון או חברה
שנים ממועד פרסום היצירה
–  70שנים ממועד יצירת היצירה

האם קיים מנגנון מיוחד
לרישום זכויות בתוכנות
מחשב?

כן ,ניתן לרשום זכויות בתוכנות מחשב
במרשם המנוהל על ידי המרכז הסיני
להגנת זכויות יוצרים ()CCPC

יצירות ספרותיות (ובכלל זה תוכנות
מחשב) ,דרמטיות (ובכלל זה קולנועיות),
מוזיקליות ואומנותיות (ובגלל זה צילומיות,
גרפיות ואדריכליות)

לא

אכיפת זכויות קניין רוחני
כן ,לגבי זכויות קניין רוחני רשומות ,לגבי
סימני מסחר מוכרים היטב שאינם
רשומים וכן לגבי סימני מסחר שהוכח
שיש להם מוניטין (גניבת עין)

האם ניתן לקבל צו מניעה
נגד מפר בבית המשפט?

כן ,לגבי זכויות קניין רוחני רשומות וכן לגבי
סימני מסחר מוכרים היטב שאינם רשומים

האם ניתן לעצור סחורות
המפרות זכויות קניין רוחני
במכס?

כן ,ניתן לעצור במכס סחורות נכנסות
כן ,ניתן לעצור במכס סחורות נכנסות
ויוצאות המפרות פטנט ,סימן מסחר או זכות המפרות סימן מסחר או זכות יוצרים
יוצרים ובלבד שנרשמו ברשויות המכס
(אך לא פטנט) ובלבד שנרשמו ברשויות
המכס

האם רשויות המדינה
יוזמות גם הליכים פליליים
נגד מפרים של זכויות קניין
רוחני?

כן

כן

האם קיימים ערוצי אכיפה
נוספים?

כן ,ניתן להגיש תלונה ברשויות הקניין
הרוחני המדינתיות ,והן מוסמכות להורות על
הפסקת ההפרה (אכיפה אדמיניסטרטיבית)

לא

43

