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 چکیده

، 1031قانون حمایتت ا  حقتوق مفانتان و مصت نان و ن رم تصان مصتوب        ،1013م و اختراعات مصوب ئقانون ثبت عال ، در حقوق ایران
بت   در صورت فعلیت ) 1060و الیحة جامع مااکیت ادبی و ن ری مصوب  1019نای ص عتی مصوب م، اختراعات و طرحئقانون ثبت عال

مثابتة م بتع قتانونی ختا       ، در این  می   بت  1012ع وان م بعی عام و قانون سامانصنی مص و اباس مصوب  ، ب (االجراصورت قانون ال م
، در چارچوب حت   1635تا  1965در حقوق فرانس  نیز، حمایت ا  محصوالت مربوط ب  مص، در با ة  مانی . شونصبرای است اد محسوب می

در ( کص مااکیت فکری)ویژه با تصویب قانون جامع مااکیت فکری  ب  بعص و ب  1635طور عام و ا  سال  نا ب نا و مصلمفاف و حقوق طرح
نای مرتبط با ص ایع فصتلی پوشتاو و  یتورآالت و توایتصات فصتلی متورد توجت         ، ذیل ع اوین مختلنی ا  جمل  ا  آفری ش1665سال 
 .گذار این کشور قرار گرفت  است قانون
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 مقدمه

گرفته، حقوق و مقررات  کند که به تبع تحوالت انجامروزافزون جوامع اقتضا می یشرفت و توسعةپ

تری از امور را در زیر وسیعازپیش، گسترة  گام با این تحوالت همراه شود و بیش به حمایتی نیز، گام

 .چتر حمایت خویش قرار دهد

یکی از مسائلی که با رشد صنعت و به موازات آن، پیشرفت حقوق مالکیت فکری، وارد متوون  

هوای پوششوی و   هوا و کواال  نظری حقوقی کشورها شده، بحث مربوط به مد و به تبع آن، آفورینش 

صنعت مد، یکی از منابع مهو  درآمودی هور    . است -مصادیق صنعت مد مثابة به -ها  ها و مدلطرح

نگاهی بوه آموار تجواری ایون     . ویژه کشورهای پیشتاز در این عرصه از جمله فرانسه است کشور به

هوای آمواری سوال    مطوابق بوا داده  . صنعت گویای میزان اهمیت و نقش آن در اقتصاد کشور اسوت 

درصود خریود جامعوة     56زانوی بوالب بور    های وابسته بوه مود در فرانسوه، می   ، در زمینة حرفه0202

عنوان مصادیق حوزة مد است که از این میزان،  های پوششی و زیبایی بهفرانسوی، مرتبط با آفرینش

درصد مربوط به لووازم   02های پوششی،  درصد آفرینش 06درصد آن، مربوط به ادکلن و عطر،  56

ترتیب، مطابق با آمار رسومی،   بدین. های تزیینی استدرصد مربوط به سایر آفرینش 05آرایشی و 

میلیون یورو از تولیدات مربوط به صنعت مد،  52275، مبلغی به میزان 0202کشور فرانسه در سال 

از سوی دیگر، بیان این نکته نیز خالی از لطو    .(Buydens, 2010, p.232) کسب درآمد کرده است

تور و شواید هویو موضووعی را نتووان       نیست که با استقرا در موضوعات حقوق مالکیت فکری، ک

طور مستقی  با انواع مصادیق حقوق مالکیت فکوری اعو  از مالکیوت ادبوی و      یافت که مانند مد، به

هوا و  ، حق اختراع، عالمت تجاری، طرح صنعتی، طرح0هنری، و مالکیت صنعتی از جمله فولکلور

 . الگوها، نقاشی و تصاویر و جز آن در ارتباط باشد

ویژه در حقوق ایوران، در تبیوین و توصوی  مود، از حیوث برخوی م واهی ،         به اینکه به با توجه

اصطالحات و شرایط مربوط به قواعد و مصادیق مورد حمایت آن، اختالف دیدگاهی وجوود دارد،  

                                                           
1. Folklor 
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شود، این است که نخست، تولیدات مربوط به مود،  هایی که در این زمینه بیان میترین پرسشعمده

ی برخوردار است و دیگر اینکه، حقوق ایران و فرانسه در رویارویی با این موضووع،  ااز چه گستره

های یادشده، دهی به پرسشبدین ترتیب و در راستای پاسخ. اندچه قالب حمایتی برای آن برگزیده

شناسی مد، دایرة مصادیق تولیدات مرتبط بوا مود و قواعود و مقوررات     در این نوشتار، ضمن م هوم

 .  ناد برای حمایت از آن در حقوق ایران و فرانسه بررسی شده استقابل است

 مفهوم مد

اموا در اصوطالح، بوه تغییور سولیقة ناگهوانی       . معنای سلیقة تازه و روش جدید است مد، در لغت به

دادن رفتاری خاص یا مصورف کواالی خواص یوا      شود که گرایش به انجامگروهی از افراد گ ته می

  .(Breesé, 2004, p.374) طور موقت در زندگی را به دنبال دارد  اوت، بهگرفتن سبکی مت درپیش

در اروپای قرون وسطی، . این واژه به واژگانی مانند مدرن، مدرنیته و مدرنیزاسیون نزدیك است

، 0511بیوات،  )شود   توصوی  موی   0«نیوو »شد و مقولة جدید و بدیع با واژة ها پرهیز میاز این واژه

ناشوی از  ای بوود کوه متعلوق بوه سواحت آسومانی و       ، امور توازه  (نیوو )دیودة نوو   شیء یا پ(. 56ص

متعلق به ساحت زمینوی و  « مد»و « مدرن»گری خداوند و خالقیت الهی و در مقابل، پدیدة  آفرینش

در فرهنو   « بودعت »مد، ناشی از ارادة انسان برای خالقیت بود و م هومی نزدیوك بوه   . دهری بود

هوایی  زدایی در امور اجتماعی اروپوا در عصور روشونگری، واژه   مان با سنتاما همز. اسالمی داشت

و  56، ص 0511بیوات،  )ازپیش، مقبولیت عمومی یافتند  مانند مدرن و مد نیز تقدیس شدند و بیش

55).  

اعو  از طورز زنودگی، سور و وضوع      ، سلیقه و روشی که باب روز است»از لحاظ واژگانی، مد، 

، 0570دهخودا،  ) «کنود  موی هوای مختلو  تغییور     در زموان  کوه گذراسوت   ظاهری و غیره و معموالً

عنووان   ، بهمد»توان گ ت همچنین، در راستای تعری ی از این م هوم در حقوق ایران می(. 0025ص

جزئی از پیکرة حقوق مالکیت فکری، هرگونه پوشاک و لوازم زینتی برای بدن انسان را شامل شده 

                                                           
1. New ou nouveau 
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و حقوق مالکیت صنعتی، دربردارندة حقی موالی و معنووی بورای    است که در دو قالب حق مؤل  

کننودة آن را نسوبت بوه اسوت اده از     صاحب آن است و در صورت نقض این حقوق، طراح و خلوق 

 (.0، ص0511فرد،  پیروزان) «سازدمند میاجرای مدنی و کی ری بهرهضمانت 

تووان معیوار   ، مود را موی  انود همچنین، مطوابق بوا آنچوه برخوی نویسوندگان فرانسووی نگاشوته       

دارای نظام ضمانت اجرای حقوقی مدنی و کی ری در صورت نقض تعری  کرد که  0شناسی زیبایی

منود از حمایوت   شوان بهوره  صاحبان این آثار را در برابر هرگونه تجاوز به حقووق موادی و معنووی   

هوای  لغوت فرهن  همچنین، در برخی  .(Vivant et Bruguière, 2012, p.276) حقوقی دانسته است

مد، عبارت از نوعی سبك و سیاق خاص »: عمومی زبان فرانسه، مد به این شرح تعری  شده است

 (.Rey, Le petit Robert, 2012, p.308) «زندگی و ت کر در یك دوره یا کشور یا مکان خاص است

اجزای بدن ترتیب، عالوه بر اینکه وفق تعری  مد در حقوق ایران، پوشش و زینت برای بدین 

عنوان وجه شواخ  ایون     انسان معادل با م هوم مد تلقی شده، همپایی آن با سلیقه و نیاز روز نیز به

در فرانسه نیز، همچنان کوه پیودا اسوت، تعریو  از مود چنوان بوه        . م هوم مد نظر قرار گرفته است

خواص   وع و شویوة ت کور افوراد را نیوز در برهوة زموانی      صورت کلی بیان شده است کوه حتوی ن  

، «دوره»نکتة بااهمیت دیگر در زمینة تعری  یادشده این است که ذکر واژگوانی نظیور   . گیرد دربرمی

 Vivant et) کنود  بودن این م هوم را بوه ذهون متبوادر موی     خاص، نسبی و موقتی« مکان»و « کشور»

Bruguière, 2012, p.277.) 

م هوم در حقوق ایران، و با اسوتقرا  عالوه بر این، شایان ذکر است مطابق با تعری  حقوقی این 

اسوت کوه تولیودات مورتبط بوا       میان تألی ات ناظر بر حقوق مد در فرانسوه، دیودگاه غالوب بور آن    

از این ظرفیت حقوقی برخوردار اسوت کوه در چوارچوب دو    ( مد)زیبایی   -های پوششی  آفرینش

ی دیگور از نویسوندگان   اعوده . نظام مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صونعتی قابول حمایوت باشود    

اند که مانند بیشتر کشورهای دارای حقووق نانوشوته کوه در    و ادعا کرده  فرانسوی، پا را فراتر نهاده

                                                           
1. Critère d'esthétique 
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شوده و دارای نظوام حموایتی     ها حقوق مربوط مد، بوه صوورت اسوتقاللی بوه رسومیت شوناخته       آن

مقررات حموایتی   توسعة روزافزون مصادیق این صنعت و ضرورت رفع ابهام از -است 0اختصاصی

 ,Cohen, 2010) کنود آن، وجود نظام حقوقی مستقل در حقوق فرانسه را در این زمینه، ایجاب موی 

p.240.) 

 مد در حقوق ایران و فرانسهمصادیق گسترة 

 های پوششیآفرینش

هوای پوششوی در   مقصوود از آفورینش  . ، دو معنای عام و خواص دارد 0های پوششیم هوم آفرینش

. گونه پوششی برای هر یك اجوزای بودن انسوان یوا ابوزار و وسوایل زنودگی اسوت        معنای عام، هر

شود، بلکه لووازمی  شود، اطالق نمی عنوان لباس از آن یاد می سان، این عنوان، صرفاً بر آنچه به دینب

بخش اجزای بودن آدموی    از قبیل عینك، ک ش، حتی طال و جواهر و در کل، زیورآالتی را که زینت

 (.Buydens, 2010, p.241) گیرداست نیز دربرمییا زندگی وی 

عنوان لباس و پوشواک   های پوششی در معنای خاص، صرفاً به آنچه بهدر مقابل، عنوان آفرینش

شوایان ذکور   . روی، شامل مصادیق عام پوشش نخواهد شود شود و از این  از آن یاد شده، اطالق می

خود بر این مطلب صحّه گذاشته و بر این اعتقواد  است دیوان عالی کشور فرانسه، در یکی از آرای 

شود، باید آن را در معنای عوام در  کار گرفته می های پوششی بهاست که هر زمان، اصطالح آفرینش

ترتیب، مصادیق فراوانی با عنوان آثار قابل حمایت مرتبط با مود، موورد توجوه    نظر گرفت تا بدین 

  (.Buydens, 2010, p.277)قرار گیرد 

 های زیباییفرینشآ

این عنوان در م هوم عام خوود در  . رود کار می نیز در دو م هوم عام و خاص به 5های زیباییآفرینش

                                                           
1. Sui generis 

2. Créations vestimentaires. 

3. Créations esthétique. 
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بخش انسان بوده، بوه نحووی از انحوا،     واقع، دربردارندة همة محصوالت و تولیداتی است که زینت

هوای زیبوایی بوه     ، آفرینشبدین ترتیب. کند اجزای بدن آدمی را از حالت طبیعی و نرمال خارج می

شود و بوه  م هوم عام، عالوه بر لوازم آرایشی، حتی به نوعی جواهرات و زیورآالت را نیز شامل می

هوای زیبوایی،   از سوی دیگر، عنووان خواص آفورینش   . شود های پوششی نزدیك میم هوم آفرینش

ه شوایان ذکور اسوت مراجوع     البتو . شودصرفاً لوازم آرایشی را دربرگرفته و شامل سایر مصادیق نمی

کننده به دعاوی نقض حقوق مد در فرانسه، پیوسته در حال افزایش دایرة شمول این قسو    رسیدگی

را نیز مشومول   0از محصوالت فکری هستند تا آنجا که حتی برخی لوازم و وسایل خالکوبی بر بدن

 (.Demulin, 2007, p.217) اندهای زیبایی قلمداد کردهآفرینش

داننود و   ات میویسندگان فرانسوی، تقسی  محصوالت مرتبط با مد را نوعی بازی با کلمبرخی ن

هوای  کنند که در این میان، تنها چیزی که اهمیت دارد، حمایت از آفریوده فشاری میبر این اعتقاد پا

هوای پوششوی و زیبوایی،    بندی دقیق آن در قالب آفرینشمربوط به صنعت مد است و دیگر تقسی 

ن س حمایت مهو  اسوت خوواه در قالوب محصووالت      »به عقیدة ایشان، . ثمرة عملی ندارد چندان

 «ها حمایت قوانونی بوه عمول آیود     های زیبایی از آنپوششی و خواه در چارچوب مصادیق آفرینش

(Vivant et Bruguière, 2012, p.277) . خود،  خودی بندی، بهدر مقابل، عدة دیگر معتقدند این تقسی

اما آنچه در ایون میوان بوه    . دارد و در هر حال، امکان جمع میان هر دو مصداق وجود داردایرادی ن

توجه نیاز دارد، آن است کوه بورای حمایوت قوانونی از محصووالت مورتبط بوا مود، بایود ذهنیوت           

تور، از آنجوا کوه    معنوای دقیوق   به. کاررفته از سوی وی را ملحوظ نظر قرار داد گذار و تعابیر به قانون

قووانین  »ن فرانسوی، تا کنون قوانین و مقررات راجع بوه حمایوت از صونعت مود را بوا عنووان       مقنّ

در  –تصوویب کورده، بهتور اسوت چوارچوب موضووعی مود را         0«های پوششیحمایت از آفرینش

توضیح اینکه بوا بسوط و   . های پوششی بدانی آفرینش -گذار فرانسوی راستای انطباق با تعابیر قانون

                                                           
1. Tatouage 

2. Lois sur la protection des créations vestimentaires 
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عنوان محصوالت زیبوایی از آن یواد    آن، امکان حمایت از آنچه که ممکن است به گسترش مصادیق

های مود  اند که حمایت قانونی از نمایشگاهگروه اخیر، تا آنجا پیش رفته. شود نیز عملی خواهد بود

هوای پوششوی در معنوای    شده در آن را، ذیل عنوان حمایوت از آفورینش   های گرفتهو عکس و فیل 

 (.Lucas, 2011, p.128) اندنظر گرفتهآن در  0بسیط

شود دستة اخیر، با رهاکردن خود از قیود و بنود ال واظ و همچنوین     از آنچه گ ته شد، نتیجه می

، التزام بیشتری به حمایت قانونی از صنعت مد داشوته و مسویر   بودن موضوعحقوقیتوجه بیشتر به 

 .اندتری انتخاب کردهمنطقی

 ایران و فرانسه در حمایت از مد مالکیت فکریرویکرد قوانین و مقررات 

 قوانین و مقررات حمایت از مد در حقوق فرانسه

سیر روند تقنینی مربوط به حمایت از مد در چارچوب حقوق مالکیت فکوری، دو حووزة مالکیوت    

هوا را بررسوی    طوور خالصوه آن   گیورد کوه بوه   ادبی و هنری و همچنین، مالکیت صنعتی را دربرموی 

 :شود می

 1191های پوششی در قوانین و مقررات پیش از قانون ایت از آفرینشحم

یکی از معدود کشوورهایی   -0770تا زمان تصویب قانون مالکیت فکری در ژوئیة  –کشور فرانسه 

 بوود  0رفت که دارای قوانون خواص در زمینوة حمایوت از محصووالت مورتبط بوا مود        به شمار می

(Colombet, 2007, p.86.) 

های پوششی، نسبت بوه قوانون   قانون یادشده نیز این بود که حمایت از آفرینش فلس ة تصویب

هوا، خوروج   هوا و مودل  مربوط بوه حقووق طورح    0125راجع به حق مؤل ، همچنین، قانون  0275

شود کوه از یوك سوو، حمایوت از       چنین برداشتی از مقررات این طور توجیه موی . موضوعی داشت

فصلی مربوط به مد، ممکن است  در روند توسعة تجارت، مانع ها و محصوالت ناپایدار و آفرینش
                                                           
1. Notion vaste 

2. Articles de mode 
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ایجاد کند و از سووی دیگور، تشوخی  اینکوه آیوا کواالیی، در م هووم اخو  کلموه، دربردارنودة           

هوا و  خصوصیات یك محصول منطبق با م اهی  موجود در حق مؤل  یا حقوق مربووط بوه طورح   

 . ها است یا خیر، امری دشوار استمدل

 1191تا  1191های  های پوششی بین سالرینشحمایت از آف

به تصوویب   0720های پوششی و محصوالت مربوط به مد در سال اولین قانون حمایت از آفرینش

تووان گ وت   به نوعی موی . ات اق افتاد 0726اکتبر  05نخستین استناد به قانون یادشده نیز در . رسید

 ,Lucas)از صنعت مود را بوه رسومیت شوناخت     رویه قضایی فرانسه از این تاریخ به بعد، حمایت 

2011, p.128 .)    بینوی نظریوة    با این حال، شایان ذکر است علیرغ  تصوویب قوانون یادشوده و پویش

کننده در فرانسه، نسبت به اینکه محصوالت مورتبط   در آن، مراجع رسیدگی 0هنر( وحدت)یگانگی 

در ایون  . دادند داری به خرج میویشتنبا مد را در چارچوب حقّ مؤل  مورد حمایت قرار دهند، خ

سلیقگی  با وجود زیبایی و خوش»: چنین اظهار نظر کرده است که زمینه، یکی از محاک  فرانسه این

بوازی بوا ال واظ و عبوارات،      تووان از طریوق  کاررفته در انواع دامن، کت و شولوار و موانتو، نموی    به

کرد و امکان حمایت از این آثار فقط در صوورت   عنوان اثری هنری تلقی های یادشده را به آفرینش

، یعنوی  0125ناموه و صورفاً از طریوق قوانون     حصول شرایط حمایتی از آن محصول و تسلی  اظهار

نیوز   0702این رویه تا سال . (Pouillet, 1911, p.312) «ها و الگوها، وجود داردقانون راجع به طرح

طوور نسوبی در خصووص حمایوت از      ک  فرانسوه، بوه  بعد از این تاریخ، اگرچوه محوا  . ادامه داشت

های پوششی تحت نظوام حوق مؤلو  از خوود انعطواف بیشوتری نشوان دادنود، در عمول،          آفرینش

توان به ثبوت اظهارناموة   جمله می رو بودند که از آن تولیدکنندگان این آثار با مشکالت فراوانی روبه

                                                           
1. Unité de l'art: → 

وجوود آموده اسوت و براسواس آن، هموة       هنر، م هومی است که در قرن نوزده ، در فرانسه بوه ( وحدت)اصل یگانگی 

موجب این نظریه، در زمینة نوع حمایت حقوق مالکیت فکری، بین آثوار   تر، بهعبارت دقیق به. هنرها یکی انگاشته شدند

بورداری تجواری یوا بازرگوانی تولیود       محض که کاربرد صنعتی ندارند و آثار هنری کاربردی و فنی که برای بهوره هنری 

 (.077ص ،0570میرحسینی، )اند، نباید ت اوت قائل شد شده
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ایون دوره و پوس از جنو  جهوانی دوم، شوعبة      بعود از   0.در زمینة آثار تولیدی، اشواره کورد   0قبلی

، تالش فراوانی برای تصویب قوانونی کوه بوه صوورت موؤثرتری از      5سندیکایی طراحان مشهور مد

ها، سرانجام بوه تصوویب قوانونی    نتیجة این تالش. کار گرفتند نقض حقوق ایشان جلوگیری کند، به

مرتبط بوا صونایع فصولی پوشواک و      هایقانون حمایت از آفرینش» ، با عنوان 0760مارس  00در 

 (.Pollaud-Dulian, 2011, p.836) منجر شد« زیورآالت

 1191حمایت از محصوالت مرتبط با مد در قانون 

های مربوط بوه صونعت   گونه تشری ات خاصی از آثار و آفرینش، بدون هیو0760مارس  00قانون 

 .آورد، صیانت قانونی به عمل می ریویژه از طریق اقدام توقی  فو فصلی پوشاک و زیورآالت، به

رو  با این حال، در مقام عمل، به سه دلیل عمده، امکوان اعموال ایون قوانون، بوا دشوواری روبوه       

این قانون و حیطة اجرایی آن و از آنجا که ایون مصووبه بوه     0نخست آنکه، مطابق با مادة : شود می

دلیول   ن دلیول کوه صونایع مزبوور بوه     صنایع فصلی پوشاک و زیورآالت مشهور بود، همچنین به ایو 

ویژه در امر خیاطی، پوست  هایش بهطور منظّ  در شکل آفرینش های موجود در مد باید به ضرورت

های جدید و بدیع، تولید های چرم، تولید پارچههای زیر زنانه، گلدوزی، ک ش، دستکش خز، لباس

کرد، تشخی  این بوازنگری در   نگری میهای مبل، باید باززیورآالت و تولید چکمه و تولید پارچه

از سوی دیگر، با توجه به اینکه مصادیق مورد اشواره در  . شکل و تولید، در عمل چندان آسان نبود

این ماده، جنبة حصری نداشته و از باب تمثیل بیان شده بودنود، گواه موواردی وجوود داشوت کوه       

تووان بوه آخورین    در این زمینه، می. آمد یها، چندان منطقی به نظر نم نتجدید منظ  تولید و شکل آ

 (.Cohen, 2010, p.327) های مبل اشاره کردشده در این ماده یعنی تولید پارچه مورد بیان

در مادة مزبور، از سوی رویة قضایی فرانسه، بسیار مضیق « زیورآالت»دوم آنکه، م هوم عبارت 

                                                           
1. Dépôt préalable 

 .، نسخ شد0706می  07در تاریخ  0720شایان ذکر است این مقرره، وفق اصالحات قانون . 0
3. Chambre syndicale des grands couturiers 

4. Saisie expéditif 
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فاقد اشیا و موضوعات تولیدی بوود و صورفاً   به دلیل آنکه  0برای نمونه، آرایش مو. ت سیر شده بود

در نهایوت، سوومین دلیولد عودمد     . شود  جنبة هنری داشت، از قالب حمایتی این ماده خارج تلقی می

اجرای صحیح این قانون آن بود که حمایت و صیانت قانونی از این محصوالت، صرفاً منحصور بوه   

 .(Cohen, 2010, p.329) بودند 0«روز به»شد که این آثار  دورة زمانی می

در ایون زمینوه وجوود دارد کوه      علیرغ  آنچه گ ته شد، آرای مختل  از سوی محواک  فرانسوه  

ها، از م هوم تجدید تولید و تبیین صورت و شکل محصوالت مربوط به مود، در قالوب    براساس آن

بوا   - 0760عبارات مختل ، ت اسیر موسعی شده است تا بدین ترتیب، از  مشکالت اجرایی قانون 

برای نمونه، بعضی از مراجوع قضوایی فرانسوه، بوا توجوه بوه       . کاسته شود -توجه به آنچه بیان شد

همچنوین، بوه   . کردنود  روز قلمداد می شرایط و اوضاع و احوال، محصولی را برای فصول مختل  به

و موجب یکی از آرای دیوان عالی کشور فرانسه، حمایت از تولیدات مرتبط با مود در طوول دوره   

در نهایوت، برخوی   . خویش را از دست نداده، ضوروری تلقوی شود    5زمانی که آن محصول، اصالت

برای کاال یعنی توا زموانی     دیگر از محاک  فرانسه،  با این استدالل که تا زمان ح ظ ارزش عمومی

ه برد، امکان حمایت از این تولیدات وجود دارد، در راکننده از است ادة محصول لذت می که مصرف

 (.Desbois, 1992, p.314) ، کوشش کردند0760تر قانون  ت سیر دقیق

بور خوالف آنچوه رویوة قضوایی در       -این است که  0760مسئلة مه  دیگر در خصوص قانون 

تنها امکان حمایت ، نه(0760قانون )وفق ن  قانونی یادشده  -کردعمل می 0720برخورد با قانون 

بینی  ت فصلی پوشاک و زیورآالت، مطابق با نظام حق مؤل  پیشاز آثار و تولیدات مربوط به صنع

هوا  هوا و مودل  راجع به طرح 0727شده بود، بلکه گاه در مقام ت سیر این قانون، حتی از م اد قانون 

 .(Pollaud-Dulian, 2011, p. 805) شداست اده می

                                                           
1. Coiffure 

2. A la mode 

3. Originalité 

4. Garde de valeur public 
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 1111حمایت از محصوالت مرتبط با مد در قانون 

، وضوعیت حمایوت از تولیودات    0770ون جامع مالکیوت فکوری در سوال    سرانجام با تصویب  قان

توان گ وت  تر، میعبارت دقیق به. فصلی و آنچه مربوط به صنعت مد است، دچار تحوّلی عظی  شد

عنووان   این قانون، صنایع فصلی پوشواک و زیوورآالت، بوه    L-112-2با توجه به اینکه مطابق با مادة 

ای در لوزوم حمایوت از   گونه شك و شبههاند، دیگر هیوب شدهمحسو 0«آفرینش فکری»بخشی از 

 (.Desbois, 1992, p.355) مانداین آثار، وفق نظام حق مؤل  باقی نمی

هوایی کوه    به استثنای برخوی تصومی    -کننده عالوه بر این، تا اواخر قرن بیست ، مراجع رسیدگی

هوا و تصواویر یوك محصوول مود،      ز طورح برداری غیرقانونی ادلیل کپی ها خواندگان به براساس آن

ها و های پوششی را ذیل عنوان حقوق مؤل  یا حقوق مربوط به طرحآفرینش -محکوم شده بودند

 .(Pollaud-Dulian, 2011, p.836) دادندها، مورد حمایت قرار نمیمدل

 قوانین و مقررات حمایت از مد در حقوق ایران

اخیر، حمایت از صنعت مد به صورت صریح  و ش اف  های در حقوق ایران، هرچند فقط طی سال

کوه در   0516برای نمونه در قانون ساماندهی مد و لباس مصووب  )از سوی مقنن مطرح شده است 

گوذاری راجوع بوه حقووق      ، با این حال، از ابتودای بحوث قوانون   (ادامه توضیح آن بیان خواهد شد

هوا و تولیودات مربووط بوه مود،      صوص کاالتوان ردپایی از صیانت قانونی از خمالکیت فکری، می

 .در این قسمت، سابقة تقنین و نصوص قانونی در این زمینه بررسی خواهد شد. مشاهده کرد

 1341قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 

ن ، در حقوق ایران، در زمرة اولی1 05قانون حمایت از حقوق مؤل ان، مصن ان و هنرمندان مصوب 

منابع قانونی راجع به مالکیت فکری است که هرچند در آن عنووان صوریحی در خصووص مود یوا      

توان از طریق تطبیوق مصوادیق یادشوده در ایون     شود، با این حال، میم اهی  مرتبط با آن دیده نمی

 .از تولیدات مربوط به مد را مشاهده کرد هایی قانون، حمایت
                                                           
1. Création intellectuelle 
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مطوابق بوا ایون    . این قانون استناد کرد 0توان به مادة می در توجیه ادعای فوق، در وهلة نخست

از راه دانوش و هنور   و به آنچه « پدیدآورنده»از نظر این قانون، به مؤل  و مصن  و هنرمند، »ماده، 

آید، بدون درنظرگرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهوور و یوا ایجواد    و یا ابتکار آنان پدید می

ها و تولیودات  توان گ ت آفرینشدر توضیح این مطلب، می. «شوداطالق می« اثر»کار گرفته،  آن، به

مرتبط با مد، به موازات اینکه با مقولة زیبایی و هنر سروکار دارند، از آنجا که امروزه به طراحی مد 

هوا،  شوود و در بسویاری از کشوورها، مودارس و دانشوگاه     ای تخصصی نگریسته موی عنوان حرفه به

ن حرفه را برعهده دارند، در صورت وجود شرایط ویژه برای حمایت از آثار فکری برای آموزش ای

توان دانش و ابتکار یادشده در این مادّه را نیز بور موضووع مود اسوتوار کورد و      این محصوالت، می

 .اطالق کرد« اثر فکری» و به آفرینش وی، « پدیدآورنده»بدین ترتیب، طراح مد را 

همین قانون که در مقام بیان آثار مورد حمایوت برآموده اسوت،     0ررسی مادة از سوی دیگر، با ب

موادة یادشوده،    6در زمینة انطباق موضوع مد با آثار مورد حمایت این قانون بایود گ وت وفوق بنود     

گونوه اثور   های تزیینی و هور ها و خطنقاشی و تصویر و طرح و نقشة جغرافیایی ابتکاری و نوشته»

« وجوود آموده باشود    می که به هر طریق و روش به صورت ساده یوا ترکیبوی بوه   تزیینی و اثر تجس

ترتیب، در فرضی که نقاشی، طورح و تصوویر و اثور تزیینوی را در قالوب      بدین. شدنی است حمایت

توانود  پوشاک یا تزیینی برای یکی از اجزای بدن درآورد، با توجه به آنچه از م هوم مد بیان شد، می

از سوی دیگور، بوه موجوب    . عنوان مصداقی برای مد، قابل حمایت باشد و به در چارچوب این بند

از . انود ، مورد حمایت قرار گرفته(فولکلور)مادة مزبور، آثار ابتکاری مربوط به فرهن  عامه  02بند 

این نظر، در فرضی که نمودهای فرهن  عامه یا همان فولکلور در قالب لباس یا زینتی بور اجوزای   

زیبایی ذیول مقولوة مود     –های پوششی عنوان مصداقی بر آفرینش تواند بهمود یابد، میبدن انسان ن

تر و همچنان کوه برخوی نویسوندگان فرانسووی     عبارت دقیق به(.  2، ص0570غ وری، )قرار گیرد 

ای وسویع دارد کوه در ایون میوان، آثوار هنوری غیراجرایوی        حقوق فولکور، گستره»اند، یادآور شده

زیرا . گیردعنوان یکی از مصادیق آن، مورد توجه صنعت مد قرار می به( زیبایی –شی فولکلور پوش)

های پوششی و زیبایی، مله  و منبعث از باورهوای قوومی و محلوی    های آفرینشبسیاری از طراحی
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است و در عین حال، به لحاظ واجدبودن خصیصة زیبایی و هنری، قابلیت عرضه در صنعت مد را 

 .(Desbois, 1992, p.326) «دارد

گونه منافواتی  بودن کارایی تولیدات مربوط به صنعت مد نیز هیو باید توجه کرد خصیصة موقتی

عنووان کارکردهوای فرهنو  و باورهوای      زیرا آنچه بوه . با انطباق حقوق فولکلور نسبت به آن ندارد

مایوت اسوت و   قومی و محلّی مورد احترام است، برای همیشه ذیل عنوان حقوق فولکلور قابول ح 

در  -گیردهایی که در آن انجام میکاریبا توجه به تغییرات و دست -ها و باورها صرفاً این فرهن 

های پوششی و زیبایی برای مدتی موقت و نزد گروهی خاص، در چارچوب تولیدات مود،  آفرینش

ش باور یك قوم بخ هایی که عینیتها یا لباسبرای مثال، برخی طرح. گیردمشمول حمایت قرار می

است و از این حیث، برای همیشه نزد آن قوم احترام دارد، ممکون اسوت توسوط طراحوان مود، در      

آفرینش پوششی دیگر مزج شود یا طرحی روی کاالیی تزیینی طراحی شده و توسط گروه خاصوی  

 (.Drexl, 2001, p.406) روزبودن شودمانند جوانان، برای مدت موقت، معیار است اده از مد و به

 1313های جغرافیایی مصوب قانون حمایت از نشانه

  است  ای نشانه  نشانة جغرافیایی،»های جغرافیایی، مطابق با بند ال  مادة یك قانون حمایت از نشانه

و   کی یت  بر این که  کند، مشروط می  از کشور منتسب  ای یا ناحیه  قلمرو، منطقه  را به  مبدأ کاالیی  که

عوالوه  . باشد  آن  مبدأ جغرافیایی  به  انتساب  کاال، اساساً قابل  یا سایر خصوصیات  شهرت ، مرغوبیت

  آن  هوای  یا فراورده  و کشاورزی  طبیعی  محصول  هرگونه  کاال، یعنی»بر این، وفق بند ب همین ماده، 

 .« صنعتی  ، یا تولیدات دستی  یا صنایع

، معرف تولیدات صنعتی با کی یت ویژه در بازار داخلی و های جغرافیاییبا توجه به اینکه نشانه

المللی هستند و با لحاظ تعری  گستردة قانون از واژة صنعت، ایون قسو  از مصوادیق مالکیوت     بین

ویوژه آنکوه در    بوه . کنود کننده در بازار جهانی ای ا میفکری، نقشی مه  در جلب مشتری و مصرف

هوای  توان گ ت امروزه صرفاً آنچه که از نشوانه ا صنعت مد، میهای جغرافیایی بزمینة ارتباط نشانه

جغرافیایی مد نظر است، م هوم سنتی آن برای برخی کاالها و محصوالت و تولیدات از جمله پنیر، 

زع ران، قالی و مواردی از این دست نیست و این مصداق از حقووق مالکیوت فکوری حتوی بورای      
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برای نمونه در برخی کشورها از جمله آمریکا، در این زمینوه   .های پوششی نیز کاربرد داردآفرینش

شرت در برخی ایاالت با آرم و نشوانه معورف آن منطقوه یوا ایالوت      توان لباس مخصوصی یا تیمی

این عقیده تا جایی پیش رفته اسوت  . یابد اشاره کرد که از این حیث، ارتباط مستقی  با م هوم مد می

های جغرافیایی، به تصویرکشی تصوویر  در انطباق مصادیق مد با نشانهکه دیوان عالی کشور فرانسه 

نوعی گالبی در کنیا که به دست بودا معروف است، به وسیلة طراحی فرانسوی بر روی تی شورت  

  (.Cass. Com, 3 Mars 2016) های جغرافیایی کنیا قلمداد کرده استرا نقض نشانه

 1319قانون ساماندهی مد و لباس مصوب 

هوا و الگوهوای تولیدشودة پارچوه و     طرح»، 0516قانون ساماندهی مد و لباس مصوب   ق مادة وف

حقووق مؤل وان و مصون ان و     لباس مبتنی بر نمادهای ایرانی و اسوالمی، مشومول حمایوت قوانونی     

در این زمینه، شایان ذکر است تصویب قانون ساماندهی مود و لبواس   . «مالکیت صنعتی خواهد بود

گوذار ایرانوی در صودد     سو، به لحاظ اینکوه در نهایوت، قوانون    مادة مزبور، از یك و 0516مصوب 

. شوود برآمده تا صنعت مد و تولیدات ناشی از آن را به رسمیت بشناسد، گامی رو به جلو تلقی می

عنوان نصی خاص در زمینة حمایوت از مود تلقوی     اما از سوی دیگر، با توجه به اینکه این قانون، به

بهتر آن بود که مقنن در خود این قانون، مصادیق و شرایط حمایوت از آن را بوا تل یقوی از     شود،می

، بیوان نواق  دایوره شومول مود      کرد و از این نظرمقررات مالکیت صنعتی و ادبی و هنری بیان می

و همچنین احاله ( عنوان بخشی از م هوم مد صرف اشاره به پوشاک و حذف محصوالت تزیینی به)

تحت عبارتی کلی « حقوق مؤل ان و مصن ان و مالکیت صنعتی»حمایت از تولیدات مد به  و ارجاع

گذار نبوده و در عمل نیز، عالوه بر عدم رفع نواق  در این  ، چندان مناسب و شایسته قانونو مبه 

همچنوین، معرفوی ارائوة    . افزایود های مربوط به مد میزمینه بر ابهام و مشکالت حمایت از آفرینش

شوود دسوت دادرس، در ت سویر آن    اسالمی در این مادّه، موجب می -یار مشخصی از نماد ایرانیمع

 . کردن وی در این راستا شود ای عملطور موسع باز شده و منتج به سلیقه به

 1316های صنعتی و عالئم تجاری قانون ثبت اختراعات، عالئم تجاری و طرح

یکی از اولین نصوص قانونی مصووب   0502ی مصوب هرچند قانون ثبت اختراعات و عالئ  تجار
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در زمینة حمایت از حقوق مالکیت فکری است و در چارچوب برخی مصادیق از جمله اختوراع و  

توان به آن استناد کرد، با این حال، با توجه به چارچوب منظور حمایت از مد می عالمت تجاری، به

ی در ایون قوانون و قوانون ثبوت اختراعوات،      کلی مشترک مباحث مربوط به اختراع و عالمت تجار

و  0502و همچنووین نسووخ قووانون  0515هووای صوونعتی و عالئوو  تجوواری عالئوو  تجوواری و طوورح

، در این قسمت، صورفاً قوانون   0515های صنعتی در قانون روزشدن آن از جمله حمایت از طرح به

صوراحت در قوانون    ه بوه این مطلب بدان توضیح است که اگرچ. مبنای کار قرار گرفته است 0515

هوایی نظیور   ، از اصوطالح 0515های صنعتی و عالئ  تجاری ثبت اختراعات، عالئ  تجاری و طرح

بوا اسوتقرا در موواد آن،    است اده نشوده اسوت، اموا    « صنایع فصلی» و « مد»، «های پوششیآفرینش»

 .هایی از حمایت از این موضوع را ملحوظ کردتوان رگه می

ی در این قانون، برخی مصادیق حقوق مالکیّت فکری را مشمول حمایت دانسته گذار ایران قانون

در این زمینوه  . توان این مصادیق را نیز بر آن، منطبق کرداست که با توجه به ماهیت صنعت مد، می

تواند گاه االشعار است، میتوان گ ت عالئ  تجاری و اختراعاتی که موضوع حمایت قانون فوقمی

فکور   ةاختوراع نتیجو  » ،مزبورقانون  0نخست آنکه، حسب مادة . د نیز حمایت شوددر چارچوب م

کند و مشکلی را در یك ای خاص را ارائه مییند یا فرآوردهافر ،بار فرد یا افراد است که برای اولین

در راستای انطباق م هوم مد با حق اختوراع  . «نمایدها حل می حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آن

تواند قابول تسوری بوه انطبواق مود بوا       توان گ ت در حقوق فرانسه رویکردی وجود دارد که میمی

تر، در حقوق فرانسه، با توجه بوه ضورورت وجوود    عبارت دقیق به. اختراع در حقوق ایران نیز باشد

کاربرد صنعتی برای اختراع، اعتقاد آن است که در موارد ذیل، امکان حمایت از صنعت مود تحوت   

 : حق اختراع میسر است نظام

 TGI, Paris, 10 juin) مواد و ترکیبات جدید مصنوعی از جمله نوایلون و پارچوه ترگوال   ( ال 

 ؛(1996

ایجاد کارکردهای خاص برای پوشاک یا لوازم وابسته به پوشاک از جمله گردکوردن دسوتة   ( ب

تابستان یوا   های ورزشی مخصوص برای ورزشکاران در فصل زمستان یاکی  یا تولید لباس

 ؛(Cass.com, 2 Mai 2005) های مت اوت در روز یا شبهایی با کاراییتولید عینك
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در این  (.Cass.com, 4 Oct 2001) های زیبایی و پوششیفرایندهای نوین در تولید آفرینش( پ

، قسومتی از مطالوب خوویش را بوه بحوث      نسواجی و بافنودگی در فرانسوه   زمینه، ماهناموة  

ترتیب، فراینودهای نووین در    دهد تا بدینبه صنعت نساجی اختصاص میاختراعات راجع 

بورای  . ویژه در صنعت نساجی بوه اطوالع همگوان برسود     تولید محصوالت مربوط به مد، به

این ماهناموه، فراینودهایی نظیور گردکوردن و کشوش       0771ماه می  0071نمونه، در شمارة 

فراینودهای نووین تولیود نوخ      برخی محصوالت مربووط بوه مود در منسووجات، همچنوین     

 .(Drexl, 2001, p.438)عنوان اختراع ذکر شده است  مصنوعی، به

های تازة مکانیکی یا الکترونیکی بورای بافنودگی، خیواطی و یوا تولیود سوایر       تولید دستگاه( ت

  (.Cass.civ, 6 Juin 1990) های پوششی و زیباییآفرینش

های صنعتی و عالئو  تجواری   ثبت اختراعات، طرح قانون 52از سوی دیگر، وفق بند ال  مادة 

عالمت، هر نشان قابل رؤیتی است که بتواند کاالها یا خدمات اشخاص حقیقی یوا  »، 0515مصوب 

 .«حقوقی را از ه  متمایز سازد

توان چنین گ وت  ترتیب، در زمینة ارتباط میان تولیدات مرتبط با مد و عالمت تجاری میبدین 

تووان بوه ایون    یه میان عالمت تجاری و صنعت مد وجود داشته و از دو نظر موی ای دوسوکه رابطه

سوازی محصووالت   منظوور تجواری   سو، طراحان تولیدات مرتبط با مد، به از یك. موضوع نگریست

کنند و از سوی دیگور، عالموت تجواری کوه بورای کاالهوا و        خویش از عالمت تجاری است اده می

هوا و الگوهوا و ترسویماتی باشود کوه      د، ممکن است ترکیبوی از طورح  شو کار گرفته می به  تولیدات

تووان بوه   عنوان نمونوه موی   آیند که در این رابطه و بهمصداقی از تولیدات صنعت مد به حساب می

 . اشاره کرد( عالمت تجاری محصوالت ورزشی با طرحی مخصوص) 0عالمت تجاری نایك

شود، آن است که از طریق انطباق موضووعاتی  یای که از این بحث حاصل ماز این روی، نتیجه

شود که علیرغ  عودم ذکور صوریح     می نظیر اختراع و عالمت تجاری با م هوم مد، این امکان فراه 

                                                           
1. Nike 
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عنوان یکی از منابع قانونی در  گذار از عنوان مد و م اهی  مرتبط با آن، ن ّ قانونی مزبور را به قانون

 . زمینة این موضوع، مد نظر قرار دهی

 1313الیحة جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط سال 

عنوان حرکتی نوین در راستای  هر جند الیحة مورد بحث هنوز شکل قانون به خود نگرفته است، به

روزرسانی و اصالح قوانین مربوط به حقوق مالکیت ادبی و هنری و همچنین، حقوق مجواور بوا   به

کنندگان این الیحه، علیرغ  اینکه پس از تصویب قانون ساماندهی مود  تدوین. شودآن محسوب می

ای به تولیدات مرتبط با مود و صونایع   گونه اشارهو لباس، م اد و محتوای آن را تکمیل کردند، هیو

 .است فصلی پوششی و زینتی نداشته

موادة   05، 02، 1و بنود   0ة توان نتیجه گرفت صرفاً با استناد به مادبا توجه به آنچه بیان شد، می

هوایی از حمایوت از صونعت مود و تولیودات مربووط بوه آن، در        ، رگه5مادة   0و همچنین، بند  0

عبارت از هرگونه آفریدة ادبی و هنوری  »الیحه، اثر را  0مادة . شودچارچوب این الیحه مشاهده می

همچنوین، مطوابق بوا     .کنود   یان می، ب«ای اصیل ارائه شده باشدکه در آن، افکار و احساسات به شیوه

طراحوی  »، «ترسویمی  -اثور هنوری  »، «تزیینی -اثر هنری»، به ترتیب، 5و  0های یادشده در مواد بند

، «آثار مبتنی بور کردهوای فرهنو  عاموه    »و همچنین، « ایشکل و حروف به صورت دستی یا رایانه

 .مشمول حمایت است

توانود  عنوان اثری مبتنی بر تولیدات مود، موی   ده، بههمة مصادیق یادشده مورد حمایت در این ما

رسود آنچوه در قوانون حمایوت     با این حال، باید یادآور شد، به نظر می. مشمول حمایت قرار گیرد

برای تطبیق مصداق با تولیودات مربووط بوه مود      1 05حقوق مؤل ان، مصن ان و هنرمندان مصوب 

بیشتری برخوردار است و به نوعی انطبواق م واد آن   وجود دارد، نسبت به الیحة یادشده، از اطالق 

سوو بوا    در حقیقت، وفق الیحوة مزبوور، از یوك   . های مربوط با مد، سازگارتر استقانون با آفرینش

توجه به بعد هنری موضوع نسبت به مقررات حقوق مالکیت صونعتی، ظرفیوت حموایتی بیشوتری     

اه  شده و از سوی دیگر، نسبت بوه قوانون   های پوششی زیبایی فربرای تولیدات مرتبط با آفرینش

 _هوای زیبوایی   ، مصادیق بیشوتری در چوارچوب آفورینش   1 05حقوق مؤل ان و مصن ان مصوب 

 .اندپوششی مشمول حمایت قرار گرفته
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 نتیجه

مطابق با آنچه دستاورد این پژوهش است، همچنین، با تأسی از رویة قضایی کشور فرانسه در ایون  

رسد م هوم مد، باید در معنایی وسویع و فراتور از محصوول نهوایی کوه در اختیوار       زمینه، به نظر می

تور، هرچنود در حالوت کلوی، دامنوة شومول       عبارت دقیق به. گیرد، ت سیر شودکننده قرار میمصرف

گیرد، نباید تصور کرد کوه  های زیبایی و پوششی قرار میمصادیق مد، ذیل دو عنوان اصلی آفرینش

این جمله بدان معنوا اسوت کوه محصووالت     . یافته است  ، محصول و تولید تکاملمنظور از آفرینش

مربوط به صنعت مد، در واقع، دربردارندة همة اجزای آن محصول از مواد اولیه تا محصوول نهوایی   

های مربووط  ترتیب، باید ادعا کرد برای مثال، از منظر حمایت قانونی در زمینة آفرینشبدین . است

در صورت وجوود شورایط الزم در جهوت     –کاررفته در یك پارچه  تولیدکنندة نخ بهبه صنعت مد، 

از همان حقوق حمایتی برخوردار است که طوراح یوك لبواس، حتوی تولیدکننودة       -صیانت قانونی

بر خالف فرانسه که سابقة طوالنی در حمایت از مود  . شودمند مینهایی محصول، نسبت به آن بهره

مقررات ناظر بر حقوق مالکیت فکری ایوران اعو  از حقووق مالکیّوت ادبوی و      دارد، از استقرای در 

بینی قواعد و مقررات راجوع بوه   آید که از بدو پیش دست می هنری و مالکیت صنعتی، این نتیجه به

طور صریح حمایت از تولیدات مربوط بوه مود، شناسوایی نشوده اسوت و       مالکیت فکری تاکنون، به

در حقووق  . این تولیدات در چارچوب بیان مصادیق صورت پذیرفته استصرفاً، حمایت قانونی از 

هوا و  ، از طریوق حقووق طورح   0720فرانسه، زمینة حمایت از تولیدات مربوط به مد، پیش از سال 

عنووان   نیز چارچوب حقوق مؤل  نیز به 0760تا  0720گرفت و بین بازة زمانی ها صورت میمدل

 0760شد تا اینکه از سوال   های مربوط به مد قلمداد میز آفرینشچتری حمایتی بر صیانت قانونی ا

های پوششوی و زیبوایی و   با تصویب قانون جامع مالکیت فکری در این کشور، حمایت از آفرینش

در حقوق ایران نیوز، تبلوور   . طور صریح توسط مقنن فرانسوی به رسمیت شناخته شد صنعت مد به

و  1 05نون حمایت از حقووق مؤل وان، مصون ان و هنرمنودان     حمایت از تولیدات مد، عالوه بر قا

ها و فولکور، در بعد حقووق  در ذیل مصادیقی چون طرح 0575الیحة جامع مالکیت ادبی و هنری 

و همچنین، قانون ثبوت   0502مالکیت صنعتی نیز با توجه به قانون ثبت اختراعات و عالئ  تجاری 
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و در چارچوب عنواوینی چوون اختوراع، طورح      0515 های صنعتیاختراعات عالئ  تجاری و طرح

سوری قواعود و   بینوی یوك  با این حوال، پویش  . صنعتی، نشانة جغرافیایی و اسرار تجاری فراه  شد

های اخیر از جمله قانون های پوششی توسط مقنن ایرانی طی سالمقررات حقوقی ناظر به آفرینش

قلمداد شده که با توجه به قانون یادشوده،   جلو ، شاخصی روبه0516ساماندهی مد و لباس در سال 

حمایت از صنعت مد در دو قالب مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری به رسمیت شناخته شده 

 .است
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