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مقدمه
یکی از موضوعاتی ک با رشد صنعت و پیشرفت ابعاد حقوق مالکیت فکری وارد ادبیهات حقهوقی
کشورها شده است ،بح مد و ب تبع آن ،آفرینشهای پوششهی و مهدلهها به مثابه مصهادیق
صنعت مد است .مد در حقیقت تغییر سلیق ناگهانی گروهی از افراد است که گهرایش به انجهام
رفتاری خاص یا مصرف کاالیی خاص یا در پیشگرفتن سبکی متفاوت در زنهدگی را به صهورت
موقت دارند .با این تعریف ،طرحهای مد لباس عالوه بر توج ب جنب ههای فنهی ،دارای ویژگهی
زیباشناختی و تزئینی نیز هستند ،ب این معنی ک برای زیبا جلوه دادن محصهوالت و بهر مبنهای
یکسری اصول از پیش تعیین شده ب کار گرفت و ترسیم میشوند 5و با قرارگرفتن در یک فراینهد
صنعتی ،میتوان کاالیی با همان مشخصات موجود در طرح را تولید نمود.
در عرص بینالمللی ،نظامهای حقوقی کشورهای مختلف و موافقتنام های بینالمللی بها اتخهاذ
رویکردهای متفاوت از طرحهای مد در قالب حقوق مالکیهت ادبهی -هنهری یها حقهوق مالکیهت
صنعتی حمایت نمودهاند .لذا این تفاوت در نهوع حمایهت ایهن پرسهش را مطهرح مهیسهازد که
طرحهای مد لباس دارای چ ویژگیهایی هستند ک نیازمند حمایتی اضاف بر حمایتهای موجود
در قالب یک نظام خاص میباشند؟
فرضی اصلی در این پژوهش این است ک طرحهای مد لباس به جههت برخهورداری از طبیعهت
پوششی و حیات فصلی نیازمند حمایتی فارغ از معیارهای سختگیران نظهامههای سهنتی حقهوق
مالکیت فکری ک دربردارنده شرایط حمایت ،مدت حمایت و معیار تشخیص اعمهال تجاوزکارانه
متناسب با ماهیت و ارزش اقتصادی این آثار باشد.
پژوهشهای بسیار محدودی در قالب مقال و پایاننام در حوزه طرحههای مهد لبهاس در داخهل
کشور صورت پذیرفت است ک در هم آنها تنها ب ناکارآمدی نظامههای سهنتی حقهوق مالکیهت
فکری در حمایت از این آثار پرداخت شده است درحالیک در این مقال سعی شهده اسهت ضهمن
بیان نواقص نظام های سهنتی موجهود ،برقهراری یهک نظهام حمهایتی خهاص جههت حمایهت از
آفرینش های پوششی و نتایج و آثار مثبت حاصل از اجرای این نظام خاص پیشنهاد گردد.
 .5امامی ،اسداهلل ،حقوق مالکیت صنعتی ،تهران ،نشر میزان ،5932،ص .903
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 .5مفهوم مد و طراحی مد
مد در لغت از ریش التین ( (modusاست .این واژه ،پس از جنگ جهانی اول و به دنبهال نفهوذ
تمدن غرب ،از فرانس وارد زبان فارسی شد و ب معنای روش و طریق موقتی است ک طبق ذوق
و سلیق اهل زمان ،طرز زندگی و لباس پوشیدن را تنظیم میکند .5مهد در اصهطالح نیهز ابهزاری
فرعی برای بیان هویت فردی است و عموما ب عنوان یک تولید فصلی ،شهکلی از بیهان خالقانه
است .در نتیج  ،قطب مهم در پیدایش مد ،آفرینندگان سبکهای جدیهد فکهری هسهتند که در
صورت فراهم بودن شرایط ،ب صورت منظم و متناوب اقدام ب آفرینش سبکهای جدید پوششهی
مینمایند و ب عنوان یک اثر فکری نیازمند تلیید و حمایت قانونی هستند.
طراحی مد عبارت است از ظاهر کلی کاال ب همراه تزئینات آن ،عناصر اصیل یا آرایش اصیل ک
ناشی از تالش خالقان خود طراح باشد و طرحی متنوع ،متمایز ،غیربدیهی و غیرسودگرا نسبت ب
طرحهای قبلی باشد .در این تعریف عالوه بر ساختار یک طهرح ،به تزئینهات و ترتیبهات عناصهر
اصیل نیز اشاره شده است .منظور از غیرسودگرایی این است ک طرح ،نظیر اختراعات صرفا ناشی
از عملکرد فنی محصول نباشد و جنب های تزئینی و آرایشی آن نیز دارای اهمیت باشهد .بنهابراین
در طراحی لباس باید س جنب ساختار ،عملکرد و تزئین مورد توج قرار گیرد ،از لحاظ سهاختاری
برای نیاز مصرف کننده و هر مد روزی مناسب باشد ،ب لحاظ عملکهردی بایهد اجهازه فعالیهت به
فردی ک آن را پوشیده است بدهد و از نظر تزئینی نیز با پارچ ب کار رفت متناسب باشد.
 .6بررسی وضعیت نظامهای مالکیت فکری در پایتختهای مد جهان و ایران
در س شهر لندن ،نیویورش ،و پاریس ک معروف ب پایتختهای مد جهان هستند سود حاصل از
فروش آفرینشهای پوششی و همچنین دعاوی مربوب ب نقس حقوق طراحان از رونق بیشهتری
برخوردار بوده و ضرورت برقراری یک نظام حمایتی بیشتر احساس خواهد شد .لندن جایی اسهت
ک طراحان تالش میکنند با طرحهای منحصرب فرد و بینظیر ،جهان مد را تکان دهنهد و توجه
رسان ها را ب خود جلب کنند .نیویورش پایتخت مالی مد و دارای فروشگاههای بانفوذ اسهت ،لهذا
طراحان در این شهر ب دنبال نمایش طرحها ب امیهد جلهب توجه رسهان هها و پشهتیبانان مهالی
 .5دهخدا ،علیاکبر ،لغتنام  ،جلد دوازدهم ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران ،5999 ،ص0.
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میباشند .در نهایت اگر طراح ،تجارت را برای تولیدکنندگان طرحش تضمین کند ،طرح نهاییاش
را میتواند در پاریس ارائ کند .ب این توصیف بررسی قوانین داخلی این کشورها میتوانهد رونهد
دستیابی ب حمایتی مؤثر از آفرینشهای مد را تقویت و تسریع نماید .در ادام ب بررسهی قهوانین
این کشورها خواهیم پرداخت.
 6.5انگلستان

در انگلستان اولین قانون برای حمایت از طرحها با پیگیری و حمایت تولیدکنندگان منسوجات در
سال  5929ایجاد گردید و امروزه انگلستان با پیشبینی دادگاههای تخصصی و اعمال چند نظهام
قانونی حمایت از طرح ،یکی از کاملترین سیستمهای حقوقی را دارا می باشد .
در نظام مالکیت فکری این کشور برخالف قانون فرانس از اصل وحدت هنر 5پیهروی نمهیشهود
زیرا ،در این اصل تمام هنرها یکی انگاشت میشوند و یک اثر بدون توج ب مقصدی که در آن
ب کار میرود و با توج ب ارزش زیبا شناختی و تزئینی آن ،هنر محسهوب مهیشهود و بهین آثهار
هنری محس ک کاربرد صنعتی ندارند و آثار هنری کاربردی و فنی ک برای بهرهبرداری تجارتی
تولید شده اند ،تفاوتی وجود ندارد و همگی در قالب نظام مالکیهت ادبهی و هنهری مهورد حمایهت
هستند 0.درحالیک در انگلستان طرحها از طریق نظام حقوق مالکیت صنعتی و طرحهای صنعتی
حمایت میشوند.
در انگلستان قانون اختراعات و طرحهای ثبت شده مصوب  5393ب حمایت از طهرحههای ثبهت
شده و قانون مالکیت ادبی -هنری ،طرحها و اختراعات مصوب  5322به حمایهت از طهرحههای
ثبت نشده ،پرداخت است در نتیج حقوق طراح ،مدت حمایت ،شهرایط حمایهت بسهت به اینکه
طرح ،ثبت شده یا ثبت نشده باشد ،در این دو قانون متفاوت خواهد بود .حق طرح ثبهت نشهده از

 .Unity of Art Thesis .5این اصل ک در اکثر کشورهای جهان پذیرفت شهده اسهت در سهال  5320بهرای اولهین بهار در
فرانس مطرح شد .این تئوری عبارت است از برخورداری آثار هنری از حق مالکیت ادبی و هنری بدون توج به مقصهدی که
آثار مزبور در آن ب کار می روند .با وجود این ممکن است برخی کشورها آن را تجویز نکنند و ب این ترتیب وحهدت جههانی تها
حدودی ب واسط تفاوتها تعدیل شود .برای مطالع بیشتر نگاه کنید ب  :حنیفی ،نسهیم؛ «بررسی تطبیقی معیارهای ثبت
طرحهای صـنعتی» ،پایهان نامه کارشناسهی ارشهد حقهوق مالکیهت فکهری ،دانشهکده حقهوق و علهوم سیاسهی ،دانشهگاه
تهران ،5932،ص.59
 .0میرحسینی ،سید حسن؛ فرهنگ حقوق مالکیت معنوی ،ج دوم ،تهران ،نشر میزان  ،5935 ،ص.033
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شکل و ساختار بیرونی و درونی محصول ب استثنا خود محصول و طرحهای سه بعهدی حمایهت
مینماید و طرحهای دوبعدی و تزئینات سطحی از طریهق قهانون مالکیهت ادبهی و هنهری مهورد
حمایت قرار میگیرند .درحالیک حق طرح ثبت شده از ظاهر کلی طرح ب استثنا ویژگیهایی ک
ناشی از عملکرد کاال میباشند ،حمایت میکند.
مزایای نظام طرحهای ثبت شده مانند حق استفاده انحصاری ،مدت طوالنی حمایت ،اجازه فروش
یا انعقاد قراردادهای بهره برداری با دیگران ،ممکهن اسهت طراحهان را به اسهتفاده از ایهن نظهام
حمایتی ترغیب نماید ،اما از سویی دیگر ویژگی خاص طرحهای مد مانند عمر کوتاه و فصلی آنها
اقتضای حمایت طوالنی  01سال این نظام را ندارد .به همهین دلیهل شهورای اروپها بها تصهویب
مقررات مربوب ب طرحهای صنعتی در بند یک ماده 55خود مدت حمایت از طرحهای ثبت نشده
را برخالف طرحهای ثبت شده کاهش داد و ب یک دوره س سال از زمان عرض ب عموم محدود
نمود .ک این مدت ن تنها با طبیعت موقتی طرحهای مد سازگارتر میباشد بلک طراحان مد نیهز
حمایت در قالب این نظام را ترجیح میدهند.
5

شرایط الزم برای ثبت طرح در قانون  ،5393مشاب دستورالعمل اتحادیه اروپها ،جدیهد بهودن و
منحصرب فرد بودن 0میباشد .ب موجب این قانون طرحی جدید است ک هیچ طرح مشاب با آن یا
طرحی ک قبال افشا شده و تنها دارای تفاوتهای جزئی و کم اهمیت است ،وجود نداشت باشهد و
طرحی دارای ویژگیهای منحصرب فرد است ک تلثیر کلی ک طرح بهرروی مصهرفکننهده آگهاه
میگذارد متفاوت از تلثیر کلی باشد ک طرحهای افشا شده قبلی ،بر چنین مصرفکنندهای ایجهاد
کرده است .بنابراین اگر طرحی دارای این دو ویژگی باشد قابل ثبت بوده و مالک آن حق استفاده
انحصاری خواهد داشت .در انگلستان مانند فرانس و برخالف ایتالیا ،شرب اصالت 9در متن قهانون
ذکر نشده اما در روی قضایی ،این استدالل ک اثر نباید نسخ برداری از آثار دیگری باشد و بایهد
نشئت گرفت از شخصیت خود پدیدآورنده باشد ،مورد توج قرار گرفت است .بنابراین آنچ که در

5. Novelty.
0. Individual Character.
9. Originality.
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نزد محاکم عالوه بر این دو ویژگی شرب است مهارت ،خالقیت ،کار یا سهرمای اسهت ،بهرخالف
کشورهای فرانس و ایتالیا ک هیج خالقیتی را در ثبت و حمایت از آثار شرب نمیدانند.

5

بنابراین حمایت از طرحهای مد لباس در قالب قانون اختراعات و قانون عالئم تجهاری انگلسهتان
ب طور ذاتی غیرممکن خواهد بود زیرا ،در نظام اختراعات ماهیت فنی و کارکردی اثر و همچنهین
مؤلف های مورد نیاز برای ثبت و در نظام عالئم تجاری حمایت صرف از ظهاهر تجهاری و تعیهین
مرجع کاال و خدمات ،طرحهای مد لباس را تخصیص موضوعی خواهد زد.
 6.6ایاالت متحده آمریکا

قانون اساسی آمریکا در حمایت از اموال فکری ب کنگره ،اختیار ترویج و پیشرفت علم و هنرهای
مفید از طریق تضمین پدیدآورندگان و مخترعان برای مدت محدود و معین از طریق اعطای حق
انحصاری نسبت ب آثار را تفویس نموده است ،با این وجود ضعف قوانین ،آمریکا را ب پناهگاهی
برای سرقت و نسخ برداری از طرح تبدیل نموده است و حتی تلسیس انجمن پدیدآورنهدگان مهد
آمریکا در سال5390و برقراری مقرراتی نظیر ثبت طرح جهت حمایت از طراحان با مخالفت دولت
و دیوانعالی در سال  5395تحت عنوان رقابت غیرمنصفان مواج گردید.
قانون مالکیت ادبی و هنری آمریکا ضمن حمایت از آثار اصیل در صدد ترسیم مرزی میهان آثهار
هنری قابل حمایت و کاالهای مفید 0ک عموما مورد حمایت نمهیباشهند ،بهوده اسهت .لهذا آثهار
تصویری ،گرافیکی یا تجسمی ک از طرح قابل تفکیک هستند ،نظیر چاپ پارچ یا تصهاویر روی
کاال ،قابل حمایت هستند 9.بنابراین بخشی از جنب های یک طرح برخالف خود طرح به صهورت
کلی میتواند از جنب حقوق مالکیت ادبی و هنری حمایت شهود .درکنهار قهانون موضهوع  ،رویه
5. Derclaye, Estelle, “Are Fashion Designers Better Protected in Continental Europe than
in the United Kingdom? A Comparative Analysis of the Recent Case Law in France,
Italy and the United Kingdom”, Journal of World Intellectual Property, Vol. 59, No. 9, 0252,
p. 909.

0. Useful Articles.
9. Monseau, Susanna, “A Review of European Design Protections DoesNot Support the
Fashion Industry Contentionthat Congress Should Single out Fashion forSpecial Design
Protection”, p. 59, Available at: http://works.bepress.com/susanna_monseau/0; Last Visited
on: 02/1/0251.
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قضایی ،با تفسیری دوگان نسبت ب طرح لباس ،سهبب صهدور آراء متغیهر بسهیاری شهده اسهت.
ب عنوان مثال دادگاهی در پرونده شرکت بویدز علیه شهرکت بیرینگتهون 5پوشهاش را وسهیل ای
کارکردی برای پوشش بدن میداند و محصوالت لباس را از حمایت قانون مالکیت ادبی و هنری
خارج ساخت است .در مقابل ،دادگاه دیگری در پرونده مربوب ب سگک کمربند ،0جنبه اصهلی و
تزئینی آن را از عملکرد فرعی و ثانوی تفکیهک نمهوده در نتیجه تقهدم زیبهایی بهر سهودگرایی
پوشاش را سبب حمایت حقوق مالکیت ادبی و هنری دانست است.
در سال  5319در پرونده معروف ب قاعده مازر ،دیوانعالی آمریکا تلفیق مجدد یهک اثهر هنهری
قابل حمایت را در یک کاالی مفید سبب بهرهمنهدی از حمایهت قهانون مالکیهت ادبهی و هنهری
دانست .9این تصمیم دادگاه ،سبب ایجاد سردرگمیهای بسیاری در خصوص تفکیهک اجهزا قابهل
حمایت از اجزا غیرقابل حمایهت شهد .لهذا در سهال 5335اداره مالکیهت ادبهی و هنهری آمریکها،
دستورالعملی را ب منظور روشن ساختن اصل تفکیک مفهومی طرحهای لباس صادر کرد .9ایهن
د ستورالعمل با تخصیص موضوعی ب اصهل عهدم حمایهت از کاالههای مفیهد ،ثبهت طهرحههای
س بعدی لباس را ک دارای ابداعات قابل تفکیک از شکل کارکردی باشند ،میپذیرد.
یکی از ویژگیهای حمایت ب موجب نظام مالکیت ادبی و هنری ،حمایت ب محهس خلهق اثهر و
بدون نیاز ب ثبت است اما مشکل زمانی ب وجود میآید ک حق طرح نقس و مورد نسخ برداری
قرار گیرد در این صورت تعقیب قانونی و اثبات نقسهای صورت گرفت نیازمنهد ،ثبهت یها پهیش
ثبت اثر است .قانون مالکیت ادبی و هنری آمریکا معیار "اساساً مشاب " را برای تشهخیص نقهس
حق مقرر نموده است ،ک این استاندارد ممکن است ب نقسکننده فرصت کافی بهرای رد ادعها و
نسخ برداری بدهد.
5. Boyds Collection, Ltd. V. Bearington Collection, Inc.,United States District Court, 912 F.
Supp., 0d 111, 115, 51 April 0221.
0. Kieselstein-Cord V. Accessories By Pearl, Inc.,United States Court of Appeals, Second
Circuit, 190 F.0d 323, 53 June 5322.
9. Mazer.
9. Monseau, Susanna, “A Review of European Design Protections DoesNot Support the
Fashion Industry Contentionthat Congress Should Single out Fashion forSpecial Design
Protection”, p. 52, Available at: http://works.bepress.com/susanna_monseau/0; Last Visited
on: 02/1/0251.
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در نظام حقوق مالکیت صنعتی این کشور نیز حقوق حمایت از طرحها ک ذیل حقهوق اختراعهات
است ،از طرحهای جدید و مبتکران و مفید حمایت میکند و جهت ثبهت طهرح شهرایطی مشهاب
شرایط اختراعات کوچک را ضروری میداند لذا طرحهای مد لبهاس فهینفسه در چهارچوب ایهن
شرایط قرار نمیگیرند.
امیدها برای تصویب قانونی منطقی و کامل در حمایت از طرحههای مهد لبهاس ،سهبب پیشهنهاد
حقوق ویژهای در حمایت از طرح بدن کشتی ب عنوان یکی از زیرشاخ های طرح صنعتی در سال
 5332گردید ک توسط کنگره آمریکا تحت عنوان پنجم قهانون مالکیهت ادبهی و هنهری ههزاره
دیجیتال و در بخش  59از عنوان  59قانون ایاالت متحهده آمریکها ،مهدون گردیهد که آخهرین
بازنگری آن مربوب ب سال  0222میباشد  .5در حقیقت این قانون یک نظهام خهاص حمهایتی را
برای طرحهای اصیل مربوب ب بدن ههای کشهتی و عرشه ایجهاد کهرده اسهت که بها توسهع
موضوعات میتواند طرحهای مد را نیز دربرگیرد .شرایط الزم برای حمایت از طرح بدن ب موجب
این قانون ،اصالت و جدید بودن طرح است .طرحی اصیل است ک ناشی از تالش خالقانه خهود
طراح باشد و دارای تفاوتهای جزئی از سایر آثار نباشد0.جدید بودن ب این معنا است ک طرحهها
متداول و پیشپا افتاده نظیر اشکال هندسی استاندارد ،نمادهای معروف ،نشان های افتخار نباشند.
در نتیج مفاهیم اصالت و جدید بودن برای طرحهای مد ،دقیقا مشاب همین مفهومی اسهت که
در این قانون آورده شده است.
قانون عالئم تجاری آمریکا معروف ب لنهام نیز از طریق لباس تجارتی ب طراحان کمک میکند.
این حمایت دربرگیرنده طرح و ظاهر کاال ب همراه عناصر سازنده تصویر کلهی اسهت که سهبب
تشخیص کاال در نزد مصرفکننده میشود .بنابراین طراحهان مهد مهیتواننهد طهرحههایی را که
غیرکاربردی و ذاتا متمایز هستند یا تمایز را از طریق معنای ثانوی  9ب دسهت آوردهانهد ،به عنهوان
5. Title V of the Digital Millennium Copyright Act of 5332, Pub. L. No. 521 -929, 550 Stat.
0212, 5332.
0. Blackmon, Lynsey, ”The Devil Wears Prado: A Look at the Design Piracy Prohibition
Act andthe Extension of Copyright Protection to the World of Fashion”, Pepperdine Law
Review, Vol. 91, 0222, p. 550.

 Secondary Meaning .9شکلی از تمایزبخشی است ،یک عالمت درصورتی معنای ثانوی مییابد ک در اثهر اسهتفاده یها
تبلیغ گسترده ،در ذهن مصرفکننده ،عالمت برای شناسایی منشل محصول باشد ب جای خود محصول.
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لباس تجارتی ثبت کنند .اما با توج ب اینک طرحهای مد لباس ب ندرت ذاتها متمهایز هسهتند و
تمایز همواره نیازمند اثبات معنای ثانوی است 5در نتیج حمایت از طرحهای مد ب موجهب لبهاس
تجارتی با توج ب عمر کوتاه عرض لباس در بازار و عهدم دسهتیابی به معنهای ثانویه  ،چنهدان
منطقی نخواهد بود.

0

 6.9فرانسه

در حقوق فرانس  ،حمایت از مد ب سال 5221در قانون راجع ب طرحها و الگوها باز میگردد ،امها
حمایت خاص از آفرینشها و کاالهای پوششی ب طور رسمی از سال  5320ب بعد ،مطرح گردید.
ب موجب بند  59ماده L-550- 0و مواد  L-155-5ب بعد کتاب پهنجم قهانون مالکیهت فکهری،
محصوالت مربوب ب صنایع فصلی پوشاش ،طرحها و مدلها ب عنوان مصداقی از حهوزه مباحه
مربوب ب مد ،مشمول حمایت قرار گرفت اند .بها ایهن حهال علهیرغهم تصهویب قهانون مهذکور و
پیشبینی نظری وحدت هنر ،مراجع رسیدگیکننده نسبت ب اینک محصوالت مرتبط با مد را در
چارچوب حقوق مالکیت ادبی و هنری مورد حمایت قرار دهند ،خویشتنداری ب خرج مهیدادنهد.3
سرانجام با تصویب قانون مالکیت فکری فرانس در سال 5330صنایع فصلی پوشاش و زیهورآالت
ب عنوان بخشی از آفرینش فکری محسوب شدند و دیگر هیچگونه شهک و شهبه ای در جههت
حمایت از این آثار وفق نظام مالکیت ادبی و هنری ،باقی نماند.
یکی از دعاوی ک معموال برای نشان دادن حمایت کامل قانون مالکیت ادبی و هنری از طراحان
فرانسوی بیان میشود ،مربوب ب پرونده انجمن طراحی لباس سهن لهوران علیه انجمهن توزیهع
لوئیس دریفوس 9در سال  5339است ک در آن دادگاه با محکومیت خوانده ب توقیف آثار تقلبهی

5. Wal-Mart Stores, Inc. V. Samara Bros., Inc., 103 U.S. 021, 023, 0222
0. Beltrametti, Silvia, “Evaluation of the Design Piracy Prohibition Act: Is the Cure
Worse than the Disease? An Analogy with Counterfeiting and a Comparison with the
Protection Available in the European Community”, Northwestern Journal of Technology
and Intellectual Property, Vol.2, 0252, p.51.

 .9روح االمینی ،سید امهین؛ جایگاه مد در نظام مالکیت فکری ،پایهاننامه کارشناسهی ارشهد حقهوق مالکیهت فکهری،
دانشکده حقوق ،دانشگاه شهید بهشتی ،5930 ،ص .09
9. Societe Yves Saint LaurentCouture S.A. V. Societe Louis Dreyfus Retail Management
S.A., Paris Commercial Court, E.C.C. 150, 5339 .
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و پرداخت خسارت ،حمایهت مالکیهت ادبهی و هنهری فرانسه از طهرحههای مهد را شهامل تمهام
ویژگیهای یک طرح دانست است .حتی دیوانعالی فرانسه نیهز در پرونهده شهکایت اتحادیه و
مؤسسات طراحی مد و لباس بهانوان 5از عکهسبهرداری از یهک نمهایش مهد و بارگهذاری آن در
وبسایتی ،نمایش های مد را عالوه بر لباس مورد حمایت نظام مالکیهت ادبهی و هنهری دانسهت
است.0
در نظام حقوقی فرانس معیار قانونی حمایت از آفرینشهای مد اصهالت اسهت و بنهابراین صهرف
ترکیب عناصر شناخت شده طرحها با یکدیگر ،مانع وجود اصالت و خالقیت در اثر نمهیشهود .در
نتیج باید گفت نظام وسیع مالکیت ادبی و هنری فرانس  ،حمایت را ب هر اثر ذهنی اصیل بدون
در نظر گرفتن نوع یا شکل بیانی ک اثر در آن مجسم شده ،تسری میدههد .درحهالیکه قهانون
مالکیت ادبی و هنری ایاالت متحده آمریکا و اتحادی اروپا  ،اثر اصیلی را ک در قالب یک حامهل
فیزیکی تثبیت و ب عموم عرض شده باشد 9را مورد حمایت قرار میدهد.
در حقوق این کشور مدت حمایت از پدیدآورندگان آثار مد و لباس ب صهراحت ذکهر نشهده و به
تصمیم محاکم قضایی واگذار شده است ک معموال این مدت بین  52تا 09ماه از زمان پدیدآمدن
اثر تعیین میشود 9.بنابراین قانونگذار فرانسوی ضمن اعمال تغییراتی در شرایط قهانون مالکیهت
ادبی و هنری خود و متناسبسازی آن با طبیعت ویژه و موقتی طرحهای مد پوشاش نظیهر برقهراری
مدت زمان حمایت اندش ،اقدام ب برقراری حقوق ویژهای برای حمایت از این آثار نموده است.
 6.6ایران

5. Roberts A. D. et al. V. Chanel et .al., French Court of Cassation, Journal of Intellectual
Property Law & Practice, No. 9(1), 0222.
0. Derclaye, Estelle, “Are Fashion Designers Better Protected in Continental Europe than
in the United Kingdom? A Comparative Analysis of the Recent Case Law in France,
Italy and the United Kingdom”, Journal of World Intellectual Property, Vol. 59, No. 9, 0252,
p902.

9. Released to the public.
9. Ferris,Anya Jenkins,Note, Real Art Calls for Real Legislation: An Argument Against
Adoption of the Design Piracy Prohibition Act, 01 CARDOZO ARTS &ENT.L.J. 0222,
p.199.
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نگاه اولی ب نظامهای سنتی حقوق مالکیت فکری ایران شامل نظام اختراعات ،طهرحههای صهنعتی و
عالئم تجاری مصوب در قانون سال 5 5921و همچنین نظام مالکیت ادبی و هنری مصهوب در قهانون
سال 0 5992حکایت از عدم ارائ حمایتی متناسب و کامل از طرح مد و طراحان این حوزه دارد.
قانون ساماندهی مد و لباس 9نخستین تالش تقنینی کشورمان در جههت به رسهمیت شهناختن
طرحهای مد لباس بوده است .در ماده  9این قانون " طرحها و الگوهای تولید شده پارچ و لباس
مبتنی بر نمادهای ایرانی -اسالمی" مشمول حمایت قانونی حقوق مؤلفهان و مصهنفان و کهانون
ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی لحاظ شدهاند .محدودیت طرحهها در ایهن قهانون به نمادههای
ایرانی -اسالمی از یکسو و از سویی دیگر لحن توصی ای این قانون به جهای تبیهین بایهدها و
نبایدهای قانونی ،این مسئل را آشکار می سازد که ههدف از تصهویب ایهن قهانون صهرف ایجهاد
حمایت از طراحان داخلی نبوده ،بلک هدف اصلی ایجاد الزاماتی بهر سهر راه طراحهان به منظهور
طراحی طرحهای متناسب با فرهنگ و اعتقادات مذهبی کشورمان بوده است ،تا از این طریق به
مقابل با هجم مدهای غربی پرداخت شود.
تلکید این قانون بر حمایت از آثهار مهد به موجهب قهانون سهال5992اگرچه سهبب برخهورداری
پدیدآورنده از حقوق مادی و معنوی مذکور در این قانون خواهد شد اما برخالف حقوق فرانس ک
ب صورت خاص تعیین مدت زمان حمایت را ب نظر دادگاهها واگذار نموده ،شایست بود در قهانون
ساماندهی مد و لباس نیز مدتی متناسب باحیات طرحهای مد پیشبینی میگردید.
در سال 5921با تصویب قانون اختراعات ،طرحهای صنعتی و عالئم تجاری ،ضمن ارائ تعریفهی
از طرح صنعتی در ماده ،02دسترسی ب یک نتیج فنی بهدون تغییهر ظهاهری ،بها ههدف خهروج
موضوعی اختراعات ،مو رد حمایت دانست نشد .لذا اگر یک نتیج فنی به همهراه تغییهر ظهاهری
پدید آید ،طرح علیرغم غلب جنب فنی و کارکردی مشمول حمایت خواهد بود .در آفهرینشههای
پوششی ک کاالهای مفید نیز محسوب میشوند ،تنها در صورت وجهود ابهداعات ظهاهری قابهل
تفکیک از جنب های کارکردی ،میتوان آنها را مشمول این تعریف دانست .در این قانون ن تنهها

 .5قانون ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی و عالئم تجاری ،روزنام رسمی شماره  ،53329مورخ .5921/55/9
 .0قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان ،روزنام رسمی شماره  ،9022مورخ .5992/55/05
 .9قانون ساماندهی مد و لباس ،روزنام رسمی شماره  ،52291مورخ .5921/55/1
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ب طرحهای مد اشارهای نشده بلک تعریف ارائ شده از طرحهای صنعتی و مدت زمان اعتبار ایهن
طرحها نیز با ماهیت و طبیعت فصلی و زودگذر این صنعت سازگاری و مطابقت ندارد.
با توج ب اینک در الیح قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنهری و حقهوق مهرتبط
همانند قوانین قبلی ب طرحهای مد و طراحی لباس اشاره نشده اسهت ،امها در بنهد  51مهاده  5و
بندهای هشت ،ن  ،ده و سیزده ماده  0آن ب اثر هنری تجسمی-تزئینی ،اثر هنری کاربردی ،5اثر
هنری ترسیمی و طراحی شکل حروف ،اعداد و عالئم ب عنوان آثار مورد حمایت اشاره شده اسهت
ک طرحهای مد لباس نیز جزئی از این آثار تلقی میشوند لذا بستر حمایت قانونی ب موجهب ایهن
الیح در صورت تصویب بیش از پیش فراهم خواهد گردید.
 .9وضعیت حمایت در موافقتنامه جنبههای تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس)
این موافقتنام از نظر شمول جنب های مختلف حقوق مالکیت فکری ،پیشبینی شیوههای حهل
و فصل اختالفات اعضا و راههای تضمین اجرای حقوق ذینفعان ،از جامعترین موافقتنام ههای
بینالمللی راجع ب حقوق مالکیت فکری است .0در بند یک ماده  01این موافقهتنامه به لهزوم
حمایت از طرحهای صنعتی و تعهد کشورهای عضو ب حمایهت از طهرحههای صهنعتی و شهرایط
حمایت اشاره شده است .در بند دو همهین مهاده در خصهوص حمایهت از طهرحههای مربهوب به
منسوجات ،ارائ تضامینی ب طراحان جهت جلوگیری از ورود زیان نامعقول ب آنها توصهی شهده
است و ب موجب این بند اعضای موافقت نام در اعمهال ایهن تضهمین از طریهق تصهویب قهانون
مربوب ب حمایت از طرحهای صنعتی یا از طریق تصویب قانون مربوب ب مالکیت ادبی و هنهری
مختار خواهند بود.
در حقیقت ،این ماده تنها شرب الزم را تضمین عدم ورود زیان نامعقول به طراحهان مهیدانهد و
دارای مفهوم مخالف نمیباشد ب این صورت ک اگر تضمینهای قانونی کشورها کهافی نباشهد و

 .5ب موجب بند  51ماده یک این الیح اثر هنری کاربردی ،عبارت است از یک محصهول هنهری بها ویژگهیههای کهاربردی یها یهک
محصول هنری ک در یک کاالی مفید ب کار برده شده است اعم از اینک ب شیوه دستی یا ابزار صنعتی ،ساخت شده باشد.
 .0صادقی ،محسن و محسنی ،حسن؛ «حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط در موافقـتنامـه تـریپس و
حقوق و تکالیف جمهوری اسالمی ایران در اثر الحاق به آن» ،فصهلنامه مهدرس علهوم انسهانی ،دوره ،55ش ،0
تابستان ،5921 ،ص.502
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زیانی معقول ب طراحان وارد شود ،خللی در اصل حمایت از طهرح و طراحهان ایجهاد نمهیگهردد.
همچنین منظور از زیان نامعقول ،آسیبهایی است ک سبب زوال شهرایط الزم بهرای حمایهت از
طرح میشود و در نتیج فرصت درخواست و تحصیل حمایت را از بین میبرد.
 .6مؤلفههای اصلی مورد توجه در نظام حمایتی خاص
با توج ب اینک طرحهای مد ب عنوان آفرینشهای زیباشناختی ،نقش ویژهای در جلب مشتری و
گردش اقتصادی بازار دارند و سرعت در تغییر و حیات فصلی این آثار آنها را از سایر آفرینشهای
فکری متمایز ساخت است .بررسی نظامهای سنتی حقوق مالکیت فکری کشورهای مختلهف نیهز
بیانگرآن است که شهرایط مهاهوی ثبهت و حمایهت از آثهار فکهری قابلیهت اعمهال نسهبت به
آفرینشهای پوششی را ندارد .مدت حمایت عمر مؤلف ب عالوه 92سهال پهس از فهوت در نظهام
ادبی -هنری و یا حمایت02سال در نظام مالکیت صنعتی ،در طرحهای مد لباس قابل پهذیرش و
اعمال نخواهد بود .لذا تبیین مؤلف های الزم برای حمایت از طرحهای مد ک متناسب با طبیعهت
ویژه آنها باشد در مسیر پیشنهاد برقراری یک نظام خاص حمهایتی امهری ضهروری اسهت .ایهن
مؤلف ها عبارتند از:
 .5تبلور طرح مد در یک محصول .مادامی ک ایدههای خالقان بر روی یک حامل فیزیکی
تثبیت نشوند ،قابل حمایت نمیباشند و تنها میتوان از این ایدهها ،از طریق ممنوعیت تقلید
و نسخ برداری از اشیاء مادی ک ایده در آن متبلور شده ،حمایت کرد .5حامل فیزیکی ک
ایده طرحهای مد در آن متبلور میشود ،چیزی جزء محصوالت لباس نمیباشد .اما این نوع
حامل در اکثر قوانین ب عنوان کاالی مفید شناخت میشود ک هدف ذاتی و اصلی آن،
عملکردگرایی است تا انتقال اطالعات و نمایش ظاهری کاال .برای رفع این مانع ،آزمونی
تحت عنوان "تفکیک مفهومی" پیشنهاد شده است ک در آن اگر طرح ،ترکیبی از
ویژگیهای تصویری ،گرافیکی و تجسمی قابل تفکیک از جنب های سودگرایان کاال باشد و
مستقال قابلیت وجود داشت باشد ،میتواند واجد شرایط حمایت قرار گیرد در غیر این صورت
مورد حمایت نخواهد بود.

5. Landes ,William M., Posner, Richard A.The Economic Structure of Intellectual
Property Law, Cambridge, Massachusetts, 0229, p.59.
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 .0معیار اصالت ،جدید بودن و منحصرب فرد بودن .این معیارها ،تلفیقی از معیارهای حقوق
مالکیت ادبی و هنری و حقوق مالکیت صنعتی است .مراد از اصالت در آفرینشهای
زیباشناختی این است ک طرح ن تنها در نتیج تالش خالقان طراح ایجاد شده باشد ،بلک
دارای تفاوتی آشکار و قابل تمایز با آثار دیگر نیز باشد ،بنابراین صرف تقلیدی نبودن طرح
کافی نیست .آفرینش های مربوب ب مد و لباس از آنجا ک تلفیقی از هنر و صنعت هستند،
عالوه بر داشتن اصالت باید دارای شرب جدید بودن نیز باشند .جدید بودن ب این معنا است
ک هیچگون سابق ای از اثر در هیچ نقط ای از جهان قبال وجود نداشت باشد .اما صرف
الهام گرفتن از طرحهای پیشین و ایجاد تغییرات اساسی در آن نافی ویژگی جدید بودن
نمیباشد .مقصود از منحصرب فرد بودن ب این معنی است ک طرح مدی ک در قالب لباس
یا ابزار پوششی متبلور شده است ،عالوه بر اینک معیار عینی جدید بودن و معیار ذهنی
اصالت را دارا است ،باید در نظر مصرفکننده آگاه نیز تلثیری متفاوت از طرحهای مد قبلی
ایجاد نماید .در غیر این صورت ،قابل ثبت و حمایت ب موجب نظام خاص نخواهد بود.
مقصود از مصرفکننده آگاه ،شخصی است ک نسبت ب متوسط مصرفکنندگان دارای
تمایل بیشتری ب آفرینشهای مد میباشد.
 .9مدت زمان حمایت .با بررسی قوانین کشورهای صاحب نام در این صنعت ،مناسبترین مدت
حمایت از طرحهای مد لباس  9سال در نظر گرفت شده است ،زیرا ،در این مدت طراح ب
محس ثبت و افشا اثرخود ،قادر ب بازاریابی طرح و عرض در ویترین فروشگاهها خواهد بود
و میتواند از سود حاصل از اوج تقاضای مصرفکنندگان در یک فصل ،بدون نگرانی از
تقلید و تجاوز بهرهمند گردد.
 .9استاندارد نقس حق .برقراری یک نظام حمایتی ،همواره ب معنی عدم تحقق اعمال
تجاوزکاران و توقف نسخ برداری از آثار حمایت شده نمیباشد بلک صرفا وجود ضمانت
اجراهای مدنی و کیفری کارآمد ،عاملی بازدارنده بر سر راه جعل و تقلید خواهد بود .بنابراین
با توج ب استانداردهای ارائ شده در نظامهای سنتی حقوق مالکیت فکری ،ب نظر میرسد
استاندارد "اساسا یکسانی" برای تشخیص نقس طرحهای مد ،معیاری معقول و متناسب
است .ب این معنا ک طرح درصورتی ناقس طرح دیگری است ک در نگاه و ذهن
مصرفکننده آگاه ،عینا همان طرح محسوب شود و هیچ تفاوت مشهودی در آن ب چشم
نیاید و سبب گمراهی مصرفکننده گردد .اما اگر دو طرح ،دارای شباهتهای قابل توج و
در عین حال دارای تفاوتهایی باشند ک جزئی و پیشپا افتاده نباشد ،نقس حقی رخ نداده
است .علت انتخاب این معیار نیز ماهیت ویژه و چرخ فصلی مد لباس است ک در هر سال
12
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طراحان را مجبور میسازد مد چند فصل را ارائ دهند و برای حرکتی هماهنگ با سرعت
این تغییرات ،راهی جزء الهام گرفتن از طرحهای مد قبلی ندارند.
 .1آثار ناشی از برقراری نظام خاص حمایتی
در ضوابط اجتماعی و اقتصادی مدرن ،یک چرخ زمانی شروع میشود ک پدیدآورنهده ،یهک اثهر
جدید را خلق نموده و مصرفکنندگان را ب تقاضا و مصرف ،تحریک و ترغیب مینماید .بنهابراین
هرچقدر مصرفکنندگان بیشتری ،محصول را خریداری نمایند ارزش آن محصول کاهش مییابد.
در نتیج سود طراح و توانایی او برای رقابت در بازار ،منوب به سیسهتمی اسهت که از تقاضهای
مصرفکننده برای طرح اصیل حمایت میکند .این سیستم در حقیقت همان نظام حمایتی خهاص
از طرحهای مد لباس است ک مانع از تولید آثار تقلبی و عرض آنها ب بازار و در نتیج فریب و از
دست رفتن اعتماد مصرفکنندگان میگردد .لذا برطبق اصول عقلهی و اقتصهادی برقهراری یهک
نظام خاص حمایتی ،منجر ب آثار و نتایجی خواهد شد ک در این قسمت ب بررسی آنها خهواهیم
پرداخت.
 .1 .5ارتقای انگیزه و خالقیت در طراحی مد

نظری "ترغیب خالقیت" 5میهان حمایهت از آفهرینشههای فکهری و افهزایش خالقیهت ،رابطه
مستقیمی برقرار نموده است ب این صورت ک وجود نظام خاص حمایتی ،موجب افزایش ابتکار و
خالقیت در میان افراد جامع و بالعکس فقدان آن ،سبب رکود کمی و کیفی آفریدهههای فکهری
میشود .همچنین فراهم نبودن زمین های قانونی حمایت از پدیدآورندگان ،موجب فرار مغزها نیهز
میگردد زیرا ،سهولت در تقلید از آفرینشهای جدید ،سبب ورود خسارت ب طراح و شرکتههای
سرمای گذار در این حوزه میشود.0
در نتیج یک نظام کارآمد در ثبت و حمایت از طرحها و ابتکارات ،ضمن اعطای انگیزه کافی به
طراحان و جلوگیری از سوءاستفاده رقبا ،منفعت مصرفکنندگان و ب طورکلی افکار عمهومی را در
پی خواهد داشت زیرا ،در اثر رسمیت یافتن ثبهت طهرح ،زمینه ههای رقابهت سهالم ،بهرانگیختن
5. Invention Motivation Theory.
0. Netson, Richard D., Mazzoteni, Roberto, “Economic Theories About The Cost and
Benefit of Patent”, Journal of Economic Issues, Vol. 90, No. 9, 5332, p. 5290.
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ابتکارات در بخشهای تولیدی و صنعتی و نیز صنایع دستی ،گسترش مییابهد .در نتیجه شهاهد
رشد اقتصادی و مشارکت در تولیدات ملی خواهیم بود.1
 .1 .6تضمین سود حاصل از تولید و فروش طرحهای مد لباس

پیشرفت سریع ارتباطات الکترونیکی نسخ برداری و فروش کاالهای تقلبی و بیکیفیت را در یک
بازه زمانی کوتاه ممکن ساخت است .بنابراین این اقدامات ک شامل تولیهد و عرضه در مقیهاس
زیاد ،قیمت پایین و سرعت باال است ،ن تنها پیشنهادهای جذابی برای مصهرفکننهدگان خواههد
بود بلک فرصت طراحان مد را جهت بازیابی سرمای و سهود حاصهل از فهروش آثارشهان از بهین
میبرد و در این فرایند عموما طراحان تازه کهار که دارای سهبکههای پیچیهدهای در دوخهت و
پارچ های غیرمتعارف نیستند ،مورد هدف قرار میگیرند.

0

آمارها حکایت از سود سالیان این صنعت ب ارزش بیش از  035میلیارد و  022میلیون دالر دارد.

9

البت این آمارها سبب نمی شود ک حمایت از طرح مد ،لزوما امری مطلوب باشد زیرا ،مهروری بهر
آمارهای آمریکا و اروپا نشان میدهد ،علیرغم کاهش اخیر سرعت رشهد اقتصهادی ،صهنعت مهد
آمریکا از سالمت اقتصادی بهتری نسبت ب صنعت کشورهای اروپایی برخوردار است .به عنهوان
مثال ،در سال های اخیر ،بازار مد فرانس شناور بوده و رشد کلی کمی را نشان داده است و از سال
 0229تا  0229حدود هفت دهم درصد رشد داشت و حدود  91میلیارد دالر ارزش اقتصادی ب بار
آورده است .این رقم در بازار انگلستان  10میلیارد دالر بوده است .ایتالیا در پنج سال گذشت رشد
ناچیز س دهم درصد برای پوشاش زنان و یک و هفتدهم درصد بهرای بخهش لبهاس مردانه را
تجرب کرده است.9
 .5صادقی ،محسن؛ «نقش حقوق مالکیت فکری در کاهش قیمت تمام شده کاالها و خـدمات» ،مجله حقهوق
تطبیقی ،دوره  ،0ش  ،5932 ،0ص.520
0. Bruce, Margaret, Daly, Lucy, “Buyer Behaviour for Fast Fashion“, Journal of Fashion
Marketing and Management, Vol. 52, 0221, p. 992.
 .9برای مطالع بیشتر نگاه کنید ب U.S. Marketline Report, 0229 :
9. Monseau, Susanna, “A Review of European Design Protections DoesNot Support the
Fashion Industry Contentionthat Congress Should Single out Fashion forSpecial Design
Protection”, p 59 Available at: http://works.bepress.com/susanna_monseau/0; Last Visited
on: 02/1/0251.
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 .1 .9تشخیص اعمال ناقض حق

اعمال تجاوزکاران نسبت ب آفرینشهای فکری اگرچ قدمتی ب اندازه عمر بشهریت دارد امها از
سابق کمی ب لحاظ شناسایی و حمایت قانونی برخوردار است .عالوه بر قوانین موضوع  ،بسیاری
از قواعد فقهی نظیر تمسک ب ادل حرمت سهرقت و حرمهت غصهب ،حکهم به حرمهت اعمهال
تجاوزکاران نمودهاند .اما تشخیص اینک چ نسخ ههایی صهریحا نقهسکننهده معیارههای نظهام
حمایتی خاص هستند ب لحاظ گسترش ارتباطات ،پیشرفتهای صنعت نسهاجی و وجهود نیهروی
کار ارزان قیمت در اقتصادهای نوظهور ،دارای اهمیت است .5جهت دستیابی ب یک معیار نهوعی
میتوان از موفقیتهای قانونی عالئم تجارتی مشهور در تشهخیص اعمهال تجاوزکارانه اسهتفاده
نمود .یعنی عالئمی ک منشل یک کاال را نشان میدهند و شهرت و کیفیهت آن را نیهز مشهخص
میسازند .0در این معیار اگر کاالیی سبب گمراهی مصرفکننده نسبت ب منشل کهاال شهود و به
دلیل سرعت در تقلید و تولید ،از کیفیت پایینی نیز برخوردار باشد ،جای تردیدی نیست ک این اثر
تقلبی است.
بنابراین مؤسسات طراحی مد و لباس برای مقابل با این مشکل و با صرف هزینه ههای تبلیغهاتی
باال ،ب دنبال ارتقاء شهرت عالمت تجهارتی خهود و اسهتفاده از یکسهری عناصهر امنیتهی در آن
میباشند تا ضمن تسهیل تمایز میان اصل و بدل از سهواری مجهانی 9نسهخ بهرداران جلهوگیری
نمایند. 9

5. Givhan, Robin,“The End of ‘Gown in 68 Seconds’ ?”, Washington Post, 52 August,
0229,p. 0.
0. Derby, Meredith, Casabona, Liza, “Counterfeiting Wars Heat up for ShoePlayers”,
Footwear News, 0221,p. 0 .
9. Free Ride.
9. Fridolin Fischer,” Design Law in the European Fashion Sector”,p. 9, Available
;at:http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/0222/25/article2221.html
Last
Visited
on
:9/52/0259.
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نتیجهگیری
هدف اصلی حقوق مالکیت فکری از یکسو حمایت از پدیدآورنده و ایجاد انگیزه برای خلهق آثهار
ابداعی جدید و از سویی دیگر تضمین جامع مبنی بر ارائ آثار اصیل و غیرتقلبی است.
بررسی نظامهای سنتی حقوق مالکیت فکری کشورهای مختلف نشانگر این است ک هیچیک از
این نظامها قادر ب ارائ حمایتی درخور این آثار نمیباشند زیرا ،این طرحها تلفیقی از جنبه ههای
تزئینی و جنب های کارکردی هستند؛ در نتیج باید با دیدی خاکستری اقدام ب برقهراری نظهامی
خاص جهت حمایت از این پدیده اجتماعی نمود و تا زمانیک این امر محقق نگردد ،ب بار آمهدن
سود اقتصادی از این صنعت دچار تردید خواهد بود.
این نظام خاص همانند هر نظام دیگری دارای مؤلف هایی است ک امکان ثبت و حمایت در یهک
مدت معین را فراهم میآورد و در صورت نقهس حهق نیهز معیارههایی جههت تشهخیص اعمهال
تجاوزکاران در آن پیشبینی شده است .چنین نظامی ک با طبیعت ویژه طرحهای مهد هماهنهگ
است اثرات مثبتی نظیر افزایش انگیزه و خالقیت در طراحان ،تضمین سود حاصل از فروش آثهار،
تشخیص اعمال ناقس حق و جبران خسارتهای وارده را ب دنبال خواهد داشت.
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