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מתוך פרסום בתקשורת החקלאית בספרד
ספרד  :פסק דין ראשון בשל ניצול לא חוקי של המנדרינה "אורי"

בית המשפט בוולנסיה פרסם הכרעת דין ראשונה לעניין הזן הישראלי המוגן "אורי".
פסיקה זו  ,לטובת ה  - TEOגוף האכיפה ובעל הזיכיון הראשי לזן המוגן "אורי" בספרד ופורטוגל  ,היא בגין
תביעה כנגד חלקה בלתי חוקית  ,שבה ניטעו ללא רשות  199עצי "אורי"  ,בעיירה  Picasentשבמחוז
וולנסיה .
הפסיקה קובעת שהעבריין ביצע ריבוי בלתי חוקי של הזן "אורי" הן בתקופת הרישום הזמני של הזן והן לאחר
שנרשמו הזכויות שלו בספרד .כפי שהגישה בזמנו מועצת הצמחים.
כתוצאה מכך  ,בית המשפט תבע מהעבריין לשלם ל " TEOפיצוי סביר " של קרוב ל  20,000אירו (  30אירו
לעץ בגין ההפרה בתקופת הרישום הזמני  ,ועוד  60אירו לעץ בגין ההפרה בתקופת הרישום הסופי .

פרדס "אורי" בלתי חוקי  ,לאחר כריתה

בנוסף  ,בית המשפט פסק שהעבריין חייב להשמיד את החומר הצמחי של זן ה"אורי" המוגן  .בית המשפט
אסר על ניצול הזן גם ע"י איסור שיווק הפרי מעצים אלו  .כמו כן חויבו המגדלים לפרסם את פסק הדין
בעיתונות המתמחה בתחום ההדרים .

נציגים של מועדון מגדלי ה"אורי" (  ) ORCהמאגד כ  400בעלי רישיונות לגידול "אורי"  ,מסרו כי " הפסיקה
היא בשורה נהדרת לכל ענף ההדרים  ,שמודאג מאוד מניצול בלתי חוקי של זני פטנט מוגנים  ,שכן מדובר
בתחרות בלתי חוקית" .
שנתיים של פעילות אינטנסיבית להגנת הזן "אורי"
 TEOהחלה בפעילות משפטית ב  ( 2016 -לאחר שאותרו החוות הספציפיות שבו ניטע הזן בצורה בלתי
חוקית )  ,ומאז ננקטו מספר פעולות  .נכון להיום יש יותר מ  100דוחות על הפרות  .פקחי וטכנאי TEO
ממשיכים לאתר מטעי "אורי" בלתי חוקיים .
בעונת  TEO , 2017/18נקטה בהליכים משפטיים ב  108מקרים  ,ופסיקות בהליכים אלו צפויים להתפרסם
בחודשים הקרובים  92 .ממקרים אלו הם בגין ניצול בלתי חוקי של עצי "אורי" בהיקף של כ 1,720 -דונם.
מבחינת אזורים  85.2% ,מהמקרים הם באזור וולנסיה  ,שם מדובר ב –  45,000עצים בלתי חוקיים ; 6.8%
מהמקרים הם באנדלוסיה  ,כ –  16,000עצים ;  6.8%גם במורסיה וכ –  1.2%באזור קטלוניה .
מתוך  92ההליכים שנפתחו  68 ,מתנהלים כתביעות אזרחיות  ,והיתר מתנהלים כתביעה פלילית ( כ – 690
דונם –  38,000עצים ).
עד כאן לשון ההודעה בתקשורת .להזכירכם ,ביוזמתנו נחתם הסכם לפני למעלה מ 4-שנים עם ארגון המגדלים
בספרד והחברה המייצגת אותנו ,על פיו הצלחנו לעצור את הנטיעות הפירטיות של "האורי" בספרד ולחייב
את המגדלים לעמוד בכללים מגבילים תוך תשלום תמלוגים גבוהים על כל עץ הנטוע בפרדסים .הוקם על
ידינו גוף האחראי על אכיפת ההסכם ( )TEOשנציג ענף ההדרים משמש היו"ר שלו ,כך שנוכל לעקוב ולפקח על
ביצוע ההסכם .המיידע הרצ"ב מוכיח שאכן ההסכם נושא פרי והעבריינות מטופלת כראוי.
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