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 1 .Gianni Versace S.p.A בעניין: 

  ד"כ עוה"י ב"ע 'רון קלגסבלד ואח המבקשת

  ד  ג  נ 

 מ" בע83ה 'ורסצ. 1 
 פור-בניהו צדיק. 2

 

  ד"כ עו"י ב"ע יעקב קלדרון יםמשיבה

 
 החלטה

 
ת כי מאז ההחלטה המבקשת טוענ. 5277/05א " בבש16.4.01-לפני בקשה לעיון מחדש בהחלטתי מ

 .חלו שינויים בהתנהלותם של המשיבים המצדיקים עיון מחדש

 
 :הסעדים המבוקשים הם

 
במישרין או , בעצמם או באמצעות אחרים, לאסור על המשיבים .א"

לעשות שימוש , לרבות באמצעות תאגיד שבשליטתם, בעקיפין

רך מכירה ופרסום בכל ד, שיווק, הפצה, יבוא, לרבות ייצור, כלשהו

אביזרי אופנה וכל מוצר , של בגדים, בתמורה או בלא תמורה, שהיא

, "Versace: "אחר הנושאים אחד או יותר מסימני המסחר הבאים

 .V2המינוח , Vהאות , "ה'ורסצ"

 
, לאסור על המשיבים לעשות שימוש בסימני המסחר של המבקשת .ב

, םסימני מסחר מוכרים היטב ואחרי, לרבות סימני מסחר רשומים

לרבות , 1972 –ב "תשל, ]נוסח חדש[כאמור בפקודת סימני מסחר 

רשיון או הרשאה אחרת וכל צורה של הסכמה לאחרים , מתן זיכיון

 .לעשות כל שימוש בסימנים האמורים
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או " Versace" לכלול את השם והסימן 1לאסור על המשיבה  .ג

י קבלת ההחלטות "בשמה ובהתאם לשנות את שמה ע" ה'ורסצ"

 .1999 –ט "התשנ,  לחוק החברות30- ו27לפי סעיפים , תאימותהמ

 
לאסור על המשיבים לעשות שימוש בשם המתחם  .ד

il.co.versace.www ולהורות לה להעביר את כל הזכויות בו 

 ".לבעלות המבקשת

 
- הנסיבות שוב אין בסעדים הזמניים שנקבעו בלאחר עיון בטיעוני הצדדים שוכנעתי כי לאור שינוי

 . די  כדי להגן על המבקשת והציבור מעוולת גניבת עין16.4.01
הוכח שהמבקשת משתתפת בתצוגות אופנה בעשותה שימוש בשמה בלי לציין כי אין קשר בינה 

וכך נעשה גם באתר האינטרנט של המבקשת בו שם המתחם הוא , ובין המבקשת

il.co.versace.www , ולא נכללת בו אמירה או אף רמז לכך שאין קשר בין האתר לבית

 .אלה נסיבות חדשות המצדיקות עיון מחדש.  האופנה המפורסם מאוד של המבקשת

 
 : יוספו סעדים זמניים משלימים כדלקמן16.4.01-לסעדים שנקבעו בהחלטתי מ

 

בשער האתר במקום בולט ובאותיות בולטות , אתר האינטרנט שלהםהמשיבים יוסיפו ב .א

כשבמקום , 16.4.01- להחלטתי מ5' בצבען ובגודלן את ההודעה בנוסח המופיע בעמ

 ...."אתר זה אינו קשור"תבואנה המילים , "חנות זו אינה קשורה"המילים 
 .הודעה בנוסח זה תכלל בכל אחד מדפי האתר

 

בצד , יהא אשר יהא אמצעי התקשורת וסוג המדיה, משיביםבכל פרסום יזום על ידי ה .ב

תצויין באותה שפה , בין בעברית בין באנגלית או בכל שפה אחרת, 1ציון שמה של משיבה 

 .16.4.01-בהבלטה כאמור ההודעה בנוסח שנקבע בהחלטתי מ

 



 

     
 בתי המשפט 

 005277/05בשא
 002960/00א   : בתיק עיקרי

 יפו-בית משפט מחוזי תל אביב

 :בפני  סגן נשיא-כבוד השופט יהודה זפט  :יךתאר 13/03/2005

 

 

 

3

ה הצו מותנה בהפקדת התחייבות עצמית לכל נזק שיגרם ממתן הצו הזמני למקרה בו לא תזכ

 .המבקשת בתביעתה

 
 .בנסיבות העניין לא ראיתי להתנות את מתן הצו בהפקדת ערבון או ערבות צד ג

 
 . 25,000₪. -ד בסך "ט עו"ישלמו למבקשת הוצאות הבקשה ושכ, במאוחד ובנפרד, המשיבים

 
 .כ הצדדים בפקסימיליה"המזכירות תמציא עותק מהחלטה זו  לב

 
 . בהעדר הצדדים)2005באפריל  13(ה "תשס, בניסן' דניתנה היום 

 

                                                                                 
  סגן נשיא-השופט יהודה זפט 

 

 

 

 

 


