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Πεπίλητη 

Ζ νλνκαζία «Μνπζείν ηεο Γαιιίαο» απνηειεί έλα ζεζκφ απνθιεηζηηθήο 

πηζηνπνίεζεο κνπζείσλ ζηε γαιιηθή έλλνκε ηάμε, απφ ην 2002 θαη κεηά.  Μία απφ 

ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα ιεηηνπξγήζεη έλα ηδησηηθφ κνπζείν έγθεηηαη ζηελ χπαξμε, 

ζην θαηαζηαηηθφ ηνπ νηθείνπ θνξέα, κίαο ξήηξαο πνπ λα πξνβιέπεη ηελ ακεηάθιεηε 

αθηέξσζε ησλ απνθηεκέλσλ αγαζψλ, κέζσ δσξεψλ ή θιεξνδνηεκάησλ ή κε ηε 

ζπλδξνκή ηνπ Κξάηνπο ή ελφο νξγαληζκνχ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ζηελ παξνπζίαζε 

ζην θνηλφ. Απηή ε πξνυπφζεζε έρεη ηεζεί πξνθαλψο γηα λα απνθεπρζεί ε 

απαιινηξίσζε ησλ αγαζψλ ηεο ζπιινγήο. Παξφκνηα, ηα καλεθέλ, απφ θνχθιεο ην 

δέθαην αηψλα κεηεμειίρζεθαλ ζε γπλαίθεο θαη νξίδνληαη σο πξφζσπα πξννξηζκέλα 

ζε δεκφζηα παξνπζίαζε πξντφληνο, ππεξεζίαο ή δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο ή λα 

πνδάξνπλ. Γελ έρνπλ ζπγγεληθά δηθαηψκαηα θαη κάιηζηα ε γαιιηθή λνκνινγία 

ρξεζηκνπνίεζε απηφ ην λνκνζεηηθφ νξηζκφ, ην ζηεξηγκέλν ζηελ παξνπζίαζε, γηα λα 

γίλεη πεξηραξάθσζε ησλ ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ ησλ θαιιηηερλψλ εξκελεπηψλ, νη 

νπνίνη επηδίδνληαη ζε εξκελεία αληί ζε παξνπζίαζε. Σε θάζε πεξίπησζε, νη 

ζρεδηαζηέο κφδαο ζηε γαιιηθή έλλνκε ηάμε, αλ θαη θαζπζηεξεκέλα, ππήρζεζαλ ζην 

θαζεζηψο πξνζηαζίαο ησλ ζρεδίσλ θαη ππνδεηγκάησλ θαη επίζεο, δπλάκεη ηεο αξρήο 

ηεο ελφηεηαο ηεο ηέρλεο, απέθηεζαλ ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ηνπ δεκηνπξγνχ. Ζ 

παξνχζα κειέηε αλαδεηθλχεη, σο εχξεκα, ηε ζεκειηψδε αξρή ηεο δεκφζηαο 

παξνπζίαζεο πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ, ε νπνία θαίλεηαη λα ζπλεπάγεηαη ή ηνπιάρηζηνλ 

λα δηθαηνινγεί ράξηλ ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πεξηνξηζκνχο ζε  δηθαηψκαηα ησλ 

εκπιεθνκέλσλ (κνπζεία, καλεθέλ).    

   

Λέξειρ–Κλειδιά: Δίκαιο ηηρ Μόδαρ, μανεκέν, μοςζεία, παποςζίαζη πολιηιζηικών 

αγαθών, ζσεδιαζηέρ μόδαρ  

 

Διζαγυγή 

Κυδικοποίηζη ηος Γικαίος Πολιηιζηικήρ Κληπονομιάρ ζηη Γαλλία 

  Τν Πνιηηηζηηθφ Γίθαην ζηε Γαιιία δηαλχεη κία ηδηαίηεξε άλζηζε, ηδίσο απφ ηφηε 

πνπ εηζήρζε έλαο Κψδηθαο ηεο Κιεξνλνκηάο. Απηφο ζπγθεληξψλεη δηαηάμεηο ηνπ 

γαιιηθνχ δηθαίνπ γηα ηελ θιεξνλνκηά θαη νξηζκέλεο πνιηηηζηηθέο ππεξεζίεο θαη έρεη 

θπξσζεί, φζνλ αθνξά ην λνκνζεηηθφ ηνπ κέξνο κε ην λνκνζεηηθφ δηάηαγκα ππ’ αξηζκ. 

2004-178 ηεο 20
εο

 Φεβξνπαξίνπ 2004 θαη ζεσξεζεί έγθπξνο κε ην άξζξν 78 ηνπ 

λφκνπ ηεο 9
εο

 Γεθεκβξίνπ 2004. Πξνθαλψο επαιεζεχεη ηε θχζε απηνχ ηνπ ζψκαηνο 

θαλφλσλ σο ππνεηδηθφηεηαο ηνπ Πνιηηηζηηθνχ Γηθαίνπ, ην νπνίν απνηειεί απηνηειή  

θιάδν ηνπ δηθαίνπ.  

  Θα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα επηρεηξεζεί πξνζέγγηζε δηαθφξσλ πηπρψλ ηνπ γαιιηθνχ 

Πνιηηηζηηθνχ Γηθαίνπ (ζε επξεία έλλνηα, ιεθζέληνο ππφςε θαη ηνπ Γηθαίνπ 

Γηαλνεηηθήο Ηδηνθηεζίαο). Έκθαζε ζα δνζεί ζε πηπρέο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

παξνπζίαζεο ζην θνηλφ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ απφ πιηθά πνιηηηζηηθά αγαζά. Αξρηθά 
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ζα γίλεη αλαθνξά ζηελ παξνπζίαζε ησλ εθζεκάησλ ζηα κνπζεία θαη αθνινχζσο ζηελ 

παξνπζίαζε ησλ εηδψλ έλδπζεο θαη ζηνιηζκνχ απφ ηα καλεθέλ θαη γεληθφηεξα ζην 

δήηεκα ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ επαγγεικαηηψλ ηνπ ηνκέα ηεο κφδαο.      

 

Α. Τα μοςζεία ηηρ Γαλλίαρ, η απσή ηος αναπαλλοηπίυηος και η δημόζια 

παποςζίαζη ηυν αγαθών ηοςρ   

   Με ην λφκν ηεο 4
εο

 Ηαλνπαξίνπ 2002, ζρεηηθφ κε ηα κνπζεία ηεο Γαιιίαο, ηνπ 

νπνίνπ νη δηαηάμεηο είλαη θσδηθνπνηεκέλεο ζηα άξζξα L. 410-1 επ., ηνπ 

πξναλαθεξζέληνο Κψδηθα, θαζηεξψζεθε ε νλνκαζία «Μνπζείν ηεο Γαιιίαο» σο ε 

κνλαδηθή νλνκαζία πνπ αλαγλσξίδεηαη απφ ην λφκν, γηα ηα κνπζεία πνπ ππάξρνπλ 

ζηε γαιιηθή επηθξάηεηα
1
.  

   Ζ νλνκαζία απηή δελ ζπλεπάγεηαη θαλέλα απνθιεηζηηθφ κνλνπψιην, νχηε θαη 

ηεο ίδηαο ηεο Πνιηηείαο. Πξάγκαηη, κπνξεί λα παξαρσξεζεί ζηα κνπζεία πνπ αλήθνπλ 

ζην Κξάηνο, ζε έλα άιιν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ ή ζε έλα κε 

θεξδνζθνπηθφ λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ, φπσο είλαη ηα ζσκαηεία θαη ηα 

ηδξχκαηα
2
. Τν 2017, ζην ζχλνιν ησλ 1.218 κνπζείσλ, ην 82% αλάγεηαη ζηνπο 

Οξγαληζκνχο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ή ζηε δηθή ηνπο νκάδα λνκηθψλ πξνζψπσλ, ην 

13% ζε λνκηθά πξφζσπα ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ (ζσκαηεία ή ηδξχκαηα) θαη ην 5% ζην 

Κξάηνο
3
.   

  H νλνκαζία ζπλεπάγεηαη κία ζπλέπεηα πνιχ ζεκαληηθή γηα ην θαζεζηψο ησλ 

ζπιινγψλ πνπ αλήθνπλ ζε έλα δεκφζην λνκηθφ πξφζσπν, ηελ εθαξκνγή ηνπ 

θαζεζηψηνο ηεο δεκφζηαο θπξηφηεηαο, επνκέλσο ηνπ αλαπαιινηξίσηνπ ραξαθηήξα 

ησλ έξγσλ, ηα νπνία απνηεινχλ κέξνο ηεο ζπιινγήο
4
. Τνπλαληίνλ, γηα ηα κνπζεία ηεο 

Γαιιίαο πνπ αλήθνπλ ζε ηδησηηθφ λνκηθφ πξφζσπν, εμ νξηζκνχ δελ ηίζεηαη δήηεκα 

δεκφζηαο ηδηνθηεζίαο αιιά ην αλαπαιινηξίσην θαηά κία έλλνηα ηίζεηαη 

πξνθαηαξθηηθά, δειαδή σο φξνο γηα λα κπνξέζεη ν ηδησηηθφο θνξέαο λα αηηεζεί ηελ 

ππαγσγή ηεο ζπιινγήο ηνπ ζην θαζεζηψο ηνπ κνπζείνπ ηεο Γαιιίαο
5
. Μία απφ ηηο 

πξνυπνζέζεηο έγθεηηαη ζηελ χπαξμε, ζην θαηαζηαηηθφ ηνπ θνξέα, κίαο ξήηξαο πνπ λα 

πξνβιέπεη ηελ ακεηάθιεηε αθηέξσζε ησλ απνθηεκέλσλ αγαζψλ, κέζσ δσξεψλ ή 

θιεξνδνηεκάησλ ή κε ηε ζπλδξνκή ηνπ Κξάηνπο ή ελφο νξγαληζκνχ ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο, ζηελ παξνπζίαζε ζην θνηλφ. Απηή ε πξνυπφζεζε έρεη ηεζεί 

πξνθαλψο γηα λα απνθεπρζεί ε απαιινηξίσζε ησλ αγαζψλ ηεο ζπιινγήο.   

   Ο Κψδηθαο ηεο Κιεξνλνκηάο πεξηέρεη, κε ηε ζέζπηζε ηνπ λφκνπ ηεο 18
εο

 

Μαΐνπ 2010 ν νπνίνο απνζθνπνχζε ζηελ απφδνζε απφ ηε Γαιιία ησλ θεθαιψλ ησλ 

κειψλ ηεο θπιήο Μανξί ζηε Νέα Εειαλδία θαη είλαη ζρεηηθφο κε ηελ δηαρείξηζε ησλ 

ζπιινγψλ, ην άξζξν L. 451-5. Απηφ νξίδεη φηη: «1. Τα αγαθά πος αποηελούν ηιρ 

ζςλλογέρ ηυν μοςζείυν ηηρ Γαλλίαρ οι οποίερ ανήκοςν ζε ένα δημόζιο ππόζυπο 

αποηελούν μέπορ ηος δημόζιος ηομέα ηοςρ και είναι, ςπό αςηήν ηην ιδιόηηηα, 

αναπαλλοηπίυηα. 2. Κάθε απόθαζη για αποσαπακηηπιζμό ενόρ από αςηά ηα αγαθά δεν 

μποπεί να ληθθεί παπά ύζηεπα από ζύμθυνη γνώμη ηηρ εθνικήρ επιζηημονικήρ 

επιηποπήρ ζςλλογών, η οποία αναθέπεηαι ζηο άπθπο L. 115-1»
6
.     

                                                 
1
 J.-M. Pontier, L’appellation Musée de France, Juris art etc. décembre 2017 52, p. 16.   

2
J.-M. Pontier, L’appellation Musée de France, Juris art etc. décembre 2017 52, p. 17.   

3
 P. Fronton, La gestion d’un Musée de France, Juris art etc. décembre 2018, p. 20.  

4
 J.-M. Pontier, L’appellation Musée de France, Juris art etc. décembre 2017 52, p. 19. 

5
 M. Pontier, L’appellation Musée de France, Juris art etc. décembre 2017 52, p. 18.  

6
 B. de Belval, De la question de clauses d’inaliénabilité dans les collections des musées de France, Juris 
art etc. décembre 2017 52, p. 22.  
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   Τν Φεβξνπάξην 2008 ππνβιήζεθε κία έθζεζε ζηελ Υπνπξγφ Πνιηηηζκνχ απφ 

ην Γάιιν εηδηθφ ζηα πνιηηηζηηθά ζέκαηα Jean Rigeaud, ζηνλ νπνίν είρε αλαηεζεί ε 

ζχληαμε απηήο ηεο κειέηεο χζηεξα απφ επηζηνιή, ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο 

θαη ηνπ Πξσζππνπξγνχ
7
. Ζ κειέηε, έθηαζεο  51 ζειίδσλ, επηβεβαίσλε ηνλ θαλφλα 

ηνπ αλαπαιινηξίσηνπ ραξαθηήξα ησλ έξγσλ πνπ αλήθνπλ ζε δεκφζηεο ζπιινγέο, 

φπσο απηφο είρε ηεζεί απφ ηνλ πξναλαθεξζέληα λφκν ηεο 4
εο

 Ηαλνπαξίνπ 2002. Ζ 

ζεσξία παξαηεξεί φηη ε επθνιία έγθεηην ζηε δηαηήξεζε ηεο αξρήο ηνπ 

αλαπαιινηξίσηνπ, ε νπνία ππάξρεη εδψ θαη πεξίπνπ κηζή ρηιηεηία, αιιά ππφθεηηαη 

ζηηο ηδηνηξνπίεο ησλ πεξηφδσλ πνπ ζηηγκαηίδνληαη απφ ηαξαρέο
8
. Ζ έθζεζε εθθξάδεη 

ηε ιχπε ηνπ ζπληάθηε εθφζνλ νη δηαηάμεηο απηνχ ηνπ λφκνπ πξνέβιεπαλ ηε 

δπλαηφηεηα ηνπ απνραξαθηεξηζκνχ – θαη επνκέλσο θαη ηεο πσιήζεσο – χζηεξα απφ 

γλψκε κίαο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο αιιά δελ έηπραλ κέρξη ηφηε θακίαο πξαθηηθήο 

εθαξκνγήο. Αληί ηεο επαλφδνπ ζηελ αξρή ηνπ αλαπαιινηξίσηνπ, ε έθζεζε πξνηείλεη 

ινηπφλ ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ απηνχ. Δίλαη αμηνπξφζεθην φηη ην πλεχκα ηνπ 

ζπληάθηε απνηππψλεηαη ζε κία εχγισηηε έθθξαζε θξηηηθήο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

αρξεζίαο ηνπ θαλφλα γηα ηνλ απνραξαθηεξηζκφ. Γίλεηαη ιφγνο, σο πξνο ην δηθαίσκα 

ζηνλ απνραξαθηεξηζκφ, γηα έλα «εηθνληθφ δηθαίσκα». Αμίδεη λα επηζεκαλζεί ζην 

ζεκείν απηφ φηη θαη ρξφληα κεηά ε ίδηα έθθξαζε ήηαλ ζε ρξήζε απφ ηε ζεσξία
9
. 

 

  Αλ ην αξκφδην Υπνπξγείν έγηλε ν παξαιήπηεο κίαο έθζεζεο κε κία κε 

δνγκαηηθή πξνζέγγηζε ππέξ ηεο θπθινθνξίαο ησλ αγαζψλ, δηαπηζηψλεηαη φηη ην ζέκα 

δελ έρεη θαζφινπ πξννδεχζεη απφ ηελ ππνβνιή ηνπ θεηκέλνπ θαη κεηά
10

. Ζ έθθιεζε 

ηνπ κνπζείνπ ηνπ Λνχβξνπ γηα δσξεέο, φπσο άιισζηε ηέηνηα έθθιεζε γίλεηαη θαη 

απφ άιια κνπζεία ηεο Γαιιίαο, έρεη νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά παζεηηθήο βξαδχηεηαο 

θαη είλαη ελδεηθηηθή ησλ δπλαηνηήησλ ησλ γαιιηθψλ κνπζείσλ, ηα νπνία πην ζπρλά 

δηαθαηέρνληαη απφ ηελ έγλνηα ηεο επηβίσζήο ηνπο παξά απφ εθείλε ηεο αλάπηπμήο 

ηνπο.  

  Δίλαη ελδηαθέξνπζα ε αλαθνξά ηεο ζεσξίαο ζηνλ απνθαινχκελν κεξηθέο θνξέο 

«αλεθηίκεην» ραξαθηήξα νξηζκέλσλ επίιεθησλ κλεκείσλ. Μνινλφηη είλαη ζε ρξήζε 

απηή ε έθθξαζε ε νπνία δελ δειψλεη απιψο κία ηδηαίηεξε αμία θάπνησλ αληηθεηκέλσλ 

αιιά – θαηά ιέμε – ηελ αληηθεηκεληθή αδπλακία εθηίκεζεο ηεο αμίαο ηνπο, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ππνζηεξίδεηαη ε άπνςε φηη φια δπλεηηθά είλαη απνηηκεηά ζε 

ρξήκα
11

. Ωο παξάδεηγκα αλαθέξεηαη ε πεξίπησζε ηνπ δσγξαθηθνχ πίλαθα «Ζ 

Τδνθφληα», ζηελ ππνζεηηθή πεξίπησζε πνπ πξνζθεξφηαλ γηα αγνξά. Σε απηφ ην 

ελδερφκελν, ζα ππήξρε έλα πιήζνο απφ ελδηαθεξφκελνπο νη νπνίνη ζα εκθαλίδνληαλ 

σο επίδνμνη αγνξαζηέο θαη, ελ ηέιεη, κία ηηκή πσιήζεσο κάιινλ πνιχ πςειή, πιελ 

φκσο κία ηηκή. Απηφ εμεγεί φηη παξά ηνλ ραξαθηήξα ηνπ έξγνπ ν νπνίνο θαηά ηνλ 

ηζρπξηζκφ ηνπ θπξίνπ είλαη αλεθηίκεηνο, πξφθεηηαη γηα ηνλ αλαπαιινηξίσην 

ραξαθηήξα ν νπνίνο ηειηθά ιεηηνπξγεί σο ην αλάρσκα ζηνλ πεηξαζκφ ηεο εθπνίεζεο 

                                                 
7
 J. Rigaud, Réflexion sur la possibilité pour les opérateurs publics d’aliéner des œuvres de leurs 

collectons, février 2008 (δθμοςιεφκθκε από La documentation française).   
8
 B. de Belval, De la question de clauses d’inaliénabilité dans les collections des musées de France, Juris 

art etc. décembre 2017 52, p. 22. 
9
 C. Saujot, Inaliénabilité reconnue aux collections muséales : le recours à la procédure de 

déclassement doit être respectée, JCP Édition Administration et Collectivités Territoriales, n
ο
 45, 3 

nov. 2008, p. 26. 
10

 B. de Belval, De la question de clauses d’inaliénabilité dans les collections des musées de France, 
Juris art etc. décembre 2017 52, p. 23. 

11
 B. de Belval, De la question de clauses d’inaliénabilité dans les collections des musées de France, 

Juris art etc. décembre 2017 52, p. 23. 
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ηνπ έξγνπ. Σε θάζε πεξίπησζε, νη αξρέο ηνπ απαξάγξαπηνπ ραξαθηήξα θαη ηνπ 

αλαπαιινηξίσηνπ απνηεινχλ ηα ζεκέιηα ησλ κνπζείσλ ηεο Γαιιίαο. Πξάγκαηη, απηέο 

δηαζθαιίδνπλ ηελ παξακνλή ησλ ζπιινγψλ πέξα απφ ηηο πεξηπέηεηεο ηεο ηζηνξίαο θαη 

ηηο αζηάζεηεο ηεο πξνζσπηθήο βνχιεζεο. Τα αγαζά γίλνληαη «θνηλά» ελψ απηέο νη 

εγγπήζεηο είλαη ζηέξεεο ζην πιαίζην ελφο Κξάηνπο δηθαίνπ. Δίλαη ελδεηθηηθφ ην 

παξάδεηγκα ηεο αξπαγήο ησλ αγαζψλ θαηά ην Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν, ηα νπνία 

ζπλεπάγνληαη δηαδηθαζίεο επηζηξνθήο ηνπο απφ κνπζεία.   

   Δμάιινπ, επηζεκαίλεηαη φηη νη ξήηξεο ηνπ αλαπαιινηξίσηνπ ησλ ζπιινγψλ ησλ 

δεκνζίσλ κνπζείσλ απνηεινχλ ηελ άιιε φςε ηεο ειεπζεξηφηεηαο
12

. Τν γεγνλφο φηη 

απαγνξεχεηαη ε πψιεζε ησλ αληηθεηκέλσλ ησλ ζπιινγψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα έρεη 

θαη κία  ηζηνξηθή εμήγεζε, αλαγφκελε ζηελ απφθηεζή ηνπο φρη εμ επαρζνχο αηηίαο 

αιιά κε άιινπο ηξφπνπο, φπσο δσξεέο. Ωζηφζν, φιε ε δπζθνιία έγθεηηαη ζηε 

δηαζθάιηζε ηεο επηβίσζεο απηνχ ηνπ ινγηθνχ δεχγνπο αληηηηζέκελσλ δηθαηνπξαμηψλ, 

ζε βάζνο ρξφλνπ. Παξαηεξείηαη φηη θάπνηεο ζηηγκέο ην γξάκκα ζθνηψλεη ην πλεχκα. 

Υπνζηεξίδεηαη ε άπνςε φηη ην λα θαζηζηά θαλείο αλαπαιινηξίσην έλα αγαζφ επ’ 

αφξηζηνλ ελψ ε θιίκαθα ηεο αλζξψπηλεο δσήο είλαη πεπεξαζκέλε είλαη κία 

πξνβιεκαηηθή πνπ δελ πξέπεη λα απνθξχπηεηαη.      

 

Β. Η εμθάνιζη ηυν μανεκέν και η απομείυζή ηοςρ ζε παποςζιαζηέρ / 

παποςζιάζηπιερ   

 Τνλ 18
ν
 αηψλα κία ζρεδηάζηξηα θαπέισλ, ε Rose Bertin, έθαλε ρξήζε γπλαηθψλ, 

νη νπνίεο απνθιήζεθαλ «δνθηκάζηξηεο» (essayeuses), γηα λα θάλνπλ πξφβα ησλ 

πξντφλησλ ηεο. Απηέο νη γπλαίθεο ζεσξνχληαη σο ηα πξψηα δσληαλά καλεθέλ ζε 

αληηδηαζηνιή πξνο ηα ηερλεηά. Τα «καλεθέλ ηεο κφδαο» εκθαλίζηεθαλ ην δέθαην 

ηέηαξην αηψλα, ππφ ηχπνλ μχιηλσλ θνπθιψλ αλζξψπηλνπ κεγέζνπο ελψ ε ιέμε ησλ 

γαιιηθψλ «poupée» (θνχθια) δελ εληνπίδεηαη πξηλ ην 1750
13

. Απηά ηα κνληέια 

απνζηέιινληαλ ζε πινχζηεο νηθνγέλεηεο ηεο Γαιιίαο θαη ζηηο απιέο ηεο Δπξψπεο γηα 

λα γίλεη ελεκέξσζε ηη θνξηέηαη ζηε γαιιηθή απιή.  

  Τν δέθαην έλαην αηψλα, ν παηέξαο ηεο πςειήο ξαπηηθήο Charles Frédérick 

Worth απνθαζίδεη λα θάλεη ρξήζε λεαξψλ γπλαηθψλ γηα λα θάλεη γλσζηά ηα έξγα 

ηνπ. Απηέο, ληπκέλεο κε ηηο δεκηνπξγίεο ηνπ, θάλνπλ κία ζησπεξή επίδεημε κπξνζηά 

ζηελ πειάηηζζα: θαη ην ληεθηιέ γελλήζεθε.  

   Ο ξφινο ηνπ καλεθέλ ήηαλ εμνκνησκέλνο κε ηελ πνξλεία δεδνκέλνπ φηη 

ζπλίζηαην ζε βηνπνξηζκφ κε ρξήζε ηνπ ζψκαηνο. Σήκεξα θαληάδεη παξάδνμε κία 

ηέηνηα ζεψξεζε αιιά επηρεηξείηαη ζηε ζεσξία κία αληηδηαζηνιή ηεο παξέλζεηεο 

κεηξφηεηαο κε κνξθέο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηνπ γπλαηθείνπ ζψκαηνο, ηελ πνξλεία 

θαη ην πνξληθφ ζπκβφιαην
14

. Δπεηδή ε ηζηνξία επαλαιακβάλεηαη, ε Γαιιία έρεη 

απαγνξεπκέλε ηε δηαδηθαζία ηεο ηερλεηήο γνληκνπνίεζεο κε ηε ρξήζε παξέλζεηεο 

κεηέξαο, ζε αληηδηαζηνιή κε άιιεο ρψξεο θαη ηδηαίηεξα ηελ Διιάδα ζην πιαίζην ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Καηφπηλ δχν θαηαδηθψλ απφ ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ε Γαιιία παξαρσξεί, πιένλ, ηζαγέλεηα θαη ζε παηδηά 

                                                 
12

 B. de Belval, De la question de clauses d’inaliénabilité dans les collections des musées de France, 
Juris art etc. décembre 2017 52, p. 24. 

13
 M. Rolle-Boumlic, Fiche de lecture : Le Vêtement dans la littérature, Casden Banque Populaire, 

Mars-avril 2016, pp. 14-15.   
14

 Μ. Μαροποφλου, Grèce, le prix d’un enfant / Public Sénat, 7/3/2016. Η γαλλική οπτική τησ 
ελληνικήσ παρζνθετησ μητρότητασ: κριτικζσ επιςημάνςεισ, θεωρητικζσ προεκτάςεισ, Βιοθκικά 3 
(2) Σεπτζμβριοσ 2017, ς. 65. 
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Γαιιίδσλ πνπ έρνπλ γελλεζεί κε απηή ηε κέζνδν εθηφο ηεο επηθξάηεηάο ηεο
15

.  

Δμάιινπ, φρη κφλνλ ζηε Γαιιία αιιά θαη ζε πνιιέο άιιεο ρψξεο απαγνξεχεηαη ε 

πξνζθπγή ζε θέξνπζα κεηέξα ελψ εμαίξεζε απνηειεί ν αγγιηθφο λφκνο ηνπ 1985 θαη 

ε λνκνζεζία πνιιψλ ακεξηθαληθψλ πνιηηεηψλ
16

.   

   Σηελ αξρή ηνπ εηθνζηνχ αηψλα, ε Jeanne Paquin εθεχξε ην ληεθηιέ ηεο κφδαο 

ελψ ε ιέμε «καλεθέλ», ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ηελ νιιαλδηθή ιέμε «mannekjin» πνπ 

ζεκαίλεη ην αλδξείθειν, ήηαλ ηφηε, ην 1907, ζε ρξήζε γηα λα δεισζεί κία λέα 

γπλαίθα πνπ θνξάεη δεκνζίσο ηηο δεκηνπξγίεο ελφο ζηπιίζηα.  

  Τν επάγγεικα ηνπ καλεθέλ αξγφηεξα καδηθνπνηήζεθε θαη κάιηζηα άξρηζαλ λα 

ην αζθνχλ θαη άλδξεο. Ωζηφζν, ε πξναγσγή απηψλ ησλ επαγγεικαηηψλ ηεο κφδαο δελ 

βαζίδεηαη ζε κία λέα δέζκε θαλφλσλ πνπ λα πξνβιέπνπλ δηθαηψκαηα. Πξάγκαηη, ην 

ζχγρξνλν λνκηθφ ηνπο θαζεζηψο είλαη αηειέο δεδνκέλνπ φηη ν λνκνζέηεο δελ ηνπο 

έρεη παξαρσξήζεη  θάπνηα κνληέξλα δηθαηψκαηα, πνπ έρνπλ αλαδπζεί σο απφηνθνο 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, φπσο ηα ζπγγεληθά δηθαηψκαηα, δειαδή ηα δηθαηψκαηα ηα 

«γεηηνληθά» κε ηελ θιαζηθή θαηεγνξία ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ 

δεκηνπξγνχ.   

 

   Ζ επίδεημε ησλ πξντφλησλ ηνπ ηνκέα ηνπ ελδχκαηνο θαη ηεο δηαθφζκεζεο δελ 

ζεσξείηαη σο εθηέιεζε «θαιιηηερληθνχ» έξγνπ, θαηά ηνπο φξνπο ηνπ Γηθαίνπ ηεο 

Γηαλνεηηθήο Ηδηνθηεζίαο. Μφλνλ νη παξνρέο θαιιηηερληθήο θχζεο θαιχπηνληαη απφ 

απηφλ ηνλ θιάδν ηνπ δηθαίνπ θαη, επνκέλσο απνθιείνληαη ζπιιήβδελ νη αζιεηηθέο 

παξνρέο, ε παξνρή ηνπ καλεθέλ θαη επίζεο εθείλε ηνπ πξνζψπνπ πνπ ζπκκεηέρεη ζε 

κία ηειενπηηθή εθπνκπή ηεο κνληέξλαο θαηεγνξίαο ηνπ ζεάκαηνο «reality».  

  Σηε δηθαζηηθή απφθαζε ηεο 27
εο

 Ηαλνπαξίνπ 1995, ην Δθεηείν ηνπ Παξηζηνχ 

ζπκπέξαλε έλα λέν θξηηήξην ηεο έλλνηαο ηνπ θαιιηηέρλε εξκελεπηή, ζε αληηδηαζηνιή 

κε ην καλεθέλ
17

. Σχκθσλα κε ηνπο δηθαζηέο, ην καλεθέλ πεξηνξίδεηαη ζην λα θάλεη 

κία «παξνπζίαζε» (άξζξν L. 7123-2 ηνπ Δξγαηηθνχ Κψδηθα) ζε αληίζεζε κε ηνλ 

εξκελεπηή ν νπνίνο εξκελεχεη έλα ξφιν
18

. Δηδηθφηεξα, ν Κψδηθαο απηφο 

πεξηιακβάλεη ξπζκίζεηο γηα ηα καλεθέλ θαη ηα πξαθηνξεία καλεθέλ θαη εηδηθφηεξα ην 

ζπγθεθξηκέλν άξζξν ζπλίζηαηαη ζηνλ εμήο ελλνηνινγηθφ νξηζκφ: «Θευπείηαι όηι 

αζκεί μία δπαζηηπιόηηηα μανεκέν, ακόμη αν και αςηή η δπαζηηπιόηηηα δεν αζκείηαι 

παπά πεπιζηαζιακά, κάθε ππόζυπο πος είναι επιθοπηιζμένο: 1
ο
 Είηε να παποςζιάζει 

ζηο κοινό, άμεζα ή έμμεζα με αναπαπαγυγή ηηρ εικόναρ ηος ζε οποιοδήποηε οπηικό ή 

οπηικοακοςζηικό θοπέα, ένα πποφόν, μία ςπηπεζία ή ένα διαθημιζηικό μήνςμα̇ 

2
ο
 Είηε να ποζάπει υρ μονηέλο, με ή συπίρ μεηαγενέζηεπη σπήζη ηηρ εικόναρ ηος».     

  Σπλεπψο, απηφο ν ιεπηνκεξήο νξηζκφο δηαθξίλεη δχν ελαιιαθηηθέο επηκέξνπο 

έλλνηεο γηα ην καλεθέλ, αδηαθξίησο αλ απηφ αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα απηή θαηά 

ζχλεζεο επάγγεικα ή πεξηζηαζηαθά θαη κφλνλ: α) ηνπ δεκφζηνπ παξνπζηαζηή / ηεο 

δεκφζηαο παξνπζηάζηξηαο πξντφληνο ή ππεξεζίαο ή δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο ην 

                                                 
15

 Μ. Μαροποφλου, Grèce, le prix d’un enfant / Public Sénat, 7/3/2016. Η γαλλική οπτική τησ 
ελληνικήσ παρζνθετησ μητρότητασ: κριτικζσ επιςημάνςεισ, θεωρητικζσ προεκτάςεισ, Βιοθκικά 3 (2) 
Σεπτζμβριοσ 2017, υπος. 4. 

16
 Ι. Κριάρθ, Τεχνολογίεσ υποβοηθοφμενησ τεκνοποιίασ και θεμελιώδη δικαιώματα – Νομοθετικζσ και 

νομολογιακζσ εξελίξεισ ςτην Ελλάδα και την αλλοδαπή, in Φ. Παναγοποφλου – Κουτνατηι (Επιμ.), 
Ηθική Δεοντολογία τησ Υγείασ. Liber amicorum Ελζνησ Βαλάςςη – Αδάμ, 2012, ς. 81.  

17
 CA Paris, 18

e
 ch. C, 27 janv. 1995, Chaudat c/Soc. Coccinelle et autres : Légispresse 1995 III, 154.   

18
 P. Tafforeau, C. Monnerie, Droit de la propriété intellectuelle, Gualino lextenso éditions 2015, pp. 

258-259.  
 



e-Περιοδικό Επιζηήμης & Τεχνολογίας                                                                                      
e-Journal of Science & Technology (e-JST) 

 

                               14 (3), 2019                                                                                                                                 14 

 

νπνίν απνηειεί ην απνηέιεζκα κίαο δηαθεκηζηηθήο ππεξεζίαο) θαη β) ηνπ νπηηθνχ 

«εθζέκαηνο» πξνζψπνπ (ην νπνίν δειαδή πνδάξεη).    

 

Γ. Πνεςμαηικά δικαιώμαηα ζηον ηομέα ηηρ μόδαρ  

  Ο ηνκέαο ηεο κφδαο είλαη ηδηάδσλ εθφζνλ ππφθεηηαη ζε θχθινπο εμαηξεηηθά 

βξαρείο. Οη δεκηνπξγίεο ηνπ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα δελ απνιάκβαλαλ θακία 

λνκηθή πξνζηαζία θαη ηειηθά ήηαλ ην δίθαην ησλ ζρεδίσλ θαη ππνδεηγκάησλ πνπ θαηά 

πξψην ιφγν ήξζε λα ηηο πξνζηαηεχζεη, ζηε γαιιηθή έλλνκε ηάμε. Απηή ε πξνζηαζία 

δελ είλαη ινηπφλ παξά απφξξνηα ηεο δηθαηνδνηηθήο εμνπζίαο ησλ δηθαζηψλ νη νπνίνη 

απνθάζηζαλ, αξρήο γελνκέλεο ην 1913, λα ζέζνπλ ηηο δεκηνπξγίεο απηέο ζην πεδίν 

ηεο πξνζηαζίαο ηνπ λφκνπ ηεο 18
εο

 Μαξηίνπ 1806 (δειαδή γηα ηα ζρέδηα θαη 

ππνδείγκαηα), ηξνπνπνηεκέλνπ ζηε ζπλέρεηα απφ ην λφκν ηεο 14
εο

 Ηνπιίνπ 1909. Οη 

δηθαζηέο επνκέλσο, πξντφληνο ηνπ ρξφλνπ, απνκαθξχλζεθαλ απφ ηε λνκνινγία ηνπ 

δέθαηνπ έλαηνπ αηψλα, ε νπνία έηεηλε λα απνθιείεη ηελ πξνζηαζία απηψλ ησλ 

δεκηνπξγηψλ, εμαηηίαο ηνπ εθήκεξνπ ραξαθηήξα, κε βάζε ηνλ νπνίν ε Γηθαηνζχλε 

εθείλνη αξεζθφηαλ λα εληνπίδεη έλα ζεκείν θαληαζίαο.  

   Ωζηφζν, απηή ε εμέιημε δελ ήηαλ ίδηα πξνθεηκέλνπ γηα ην δίθαην ηνπ 

δεκηνπξγνχ, ην νπνίν αξλνχληαλ ην νπνηνδήπνηε έλλνκν ζπκθέξνλ ζρεηηθφ κε ηηο 

δεκηνπξγίεο απηέο, κε ηελ αηηηνινγία ηεο αδπλακίαο εμνκνίσζήο ηνπο κε ηηο κείδνλεο 

ηέρλεο, νη νπνίεο ζπληζηνχζαλ ην πξνηηκψκελν πεδίν ηεο θαιιηηερληθήο ηδηνθηεζίαο, 

φπσο απηή δηεπφηαλ απφ ηνπο λφκνπο ηεο 19
εο

 θαη 24
εο

 Ηνπιίνπ 1793, ζρεηηθνχο κε 

ηελ επέθηαζε ηνπ κνλνπσιίνπ εθκεηάιιεπζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ δεκηνπξγνχ
19

. Οη 

κνλαδηθέο εμαηξέζεηο ζπλίζηαλην ζηα ξνχρα ηνπ ζεάηξνπ ή ηεο απιήο ηα νπνία 

πξνζηαηεχνληαλ, θαηά ηελ έλλνηα φηη απνηεινχζαλ έξγα ηέρλεο «εθ πξννξηζκνχ». 

Δθηηκάηαη φηη κπνξεί λα ηδσζεί ελ ζπέξκαηη ζε απηήλ ηελ εμαίξεζε ππέξ ηνπ ζεάηξνπ 

έλα forum πνπ ζα ζπλδεφηαλ κε ηε κεηέπεηηα θαηλνηνκία ησλ ζπγγεληθψλ 

δηθαησκάησλ ησλ εζνπνηψλ σο θαιιηηερλψλ εξκελεπηψλ.  

   Γελ ήηαλ παξά απφ ην 1920 πνπ ε λνκνινγία νκφθσλα απνδέρζεθε ηελ 

πξνζηαζία ησλ δεκηνπξγηψλ ηεο κφδαο κέζσ ησλ λφκσλ ηνπ 1793, εθηηκψληαο φηη 

κφλε ηεο ε πξσηνηππία δηθαηνινγνχζε ηελ εθαξκνγή ηνπ θαζεζηψηνο πξνζηαζίαο. 

Πξνέθπςε ινηπφλ ε αξρή ηεο ελφηεηαο ηεο ηέρλεο, ε νπνία είλαη θαζηεξσκέλε ζην 

λφκν ηεο 11
εο

 Μαξηίνπ 1957. Σχκθσλα κε απηήλ ηε λνκνζεζία, ην δηθαίσκα ηνπ 

δεκηνπξγνχ πξνζηαηεχεη, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ L. 112-1 ηνπ Κψδηθα 

Γηαλνεηηθήο Ηδηνθηεζίαο, φια ηα έξγα, αλεμαξηήησο ηνπ είδνπο ηνπο, ηεο κνξθήο 

έθθξαζεο, ηεο αμίαο θαη ηνπ πξννξηζκνχ.  

  Σχκθσλα κε ην άξζξν L. 112-2 14o ηνπ Κψδηθα Γηαλνεηηθήο Ηδηνθηεζίαο, νη 

δεκηνπξγίεο ησλ επνρηθψλ βηνκεραληψλ, ηεο έλδπζεο θαη ηνπ ζηνιηζκνχ, κπνξνχλ λα 

ραξαθηεξίδνληαη σο έξγα ηνπ πλεχκαηνο θαη λα πξνζηαηεχνληαη ππφ απηήλ ηνπο ηελ 

ηδηφηεηα, αξθεί λα πιεξνχλ ηελ πξνυπφζεζε ηεο πξσηνηππίαο. Ζ έλλνηα απηή δελ 

νξίδεηαη απφ ην λφκν αιιά αληηζηνηρεί ζην απνηχπσκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ 

δεκηνπξγνχ, ζηε δεκηνπξγηθή θαη δηαλνεηηθή ηνπ ζπκβνιή
20

.  

  Όζνλ αθνξά ην θξηηήξην ηεο πξσηνηππίαο, απηή βαζίδεηαη ζην ζπλδπαζκφ ή 

ζηε ζπγθέληξσζε πξνυπαξρφλησλ ζηνηρείσλ δηφηη ν ηνκέαο ηεο κφδαο είλαη θπθιηθφο. 

Δλφςεη απηνχ ηνπ δεδνκέλνπ, ηα ζηνηρεία ηα νπνία ζπλζέηνπλ ηα πξφηππα κπνξνχλ 

αηνκηθά λα αλήθνπλ ζε έλα θνηλφ ηακείν αιιά  είλαη αθξηβψο  ν ηδηαίηεξνο 

                                                 
19

 F. Donaud, Les droits de propriété intellectuelle sont-ils «à la mode » ?, Juris art etc. décembre 2017, 
p. 41. 

20
 F. Donaud, Les droits de propriété intellectuelle sont-ils «à la mode » ?, Juris art etc. décembre 2017, 
p. 41. 
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ζπλδπαζκφο ηνπο πνπ θάλεη λα γελλεζεί ε (θαηά λφκν απαηηνχκελε) πξσηνηππία. 

Σπλεπψο, ε πξσηνηππία δελ αμηνινγείηαη ζε θάζε ζπληζηψζα ηνπ πξντφληνο κφδαο 

δηφηη απηά ηα ζηνηρεία ζα ήηαλ γλσζηά, θαη κάιηζηα θνηλφηππα (κπαλάι). Ο 

ζθαηξηθφο ηξφπνο πξνέρεη, «με ηη λειηοςπγία ηηρ ότηρ ηος ζςνόλος παπαγόμενηρ από 

ηη διάηαξη ηυν ζηοισείυν». Όληαο ν ηνκέαο ηεο κφδαο ζην ζηαπξνδξφκη αλάκεζα ζηε 

δεκηνπξγία θαη ζηελ ηκηηαζηφλ, είλαη ινηπφλ ινγηθφ λα ζθεθζεί θαλείο φηη ε αξρή ηεο 

αλαινγίαο (αλαινγηθφηεηαο) ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεη κία έλλνηα ηζνξξνπίαο θαη 

είλαη  ζπλδεδεκέλε κε ην βαζκφ ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο κπνξεί λα έρεη ηε ζέζε ηεο 

πξνθεηκέλνπ γηα απηφλ ηνλ ηνκέα.   

 

Γ. Το ζήηημα ηηρ νομικήρ ζσέζηρ ηηρ μόδαρ με ηην καινοηομία  

        Μία κειέηε δχν λνκηθψλ ην 2012
21

 ππνζηεξίδεη ηε ζέζε φηη ε θαηλνηνκία 

κπνξεί λα ζπλππάξμεη ζε νξηζκέλνπο ηνκείο κε ηελ αληηγξαθή θαη φηη ε γεληθεπκέλε 

αληηγξαθή είλαη δπλαηφ  κάιηζηα κεξηθέο θνξέο, αλ φρη ζπρλά, λα επλνεί ηελ 

θαηλνηνκία, πξάγκα πνπ νη ζπγγξαθείο απνθαινχλ «παξάδνμν ηεο πεηξαηείαο»
22

. Τν 

δίδαγκα πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη πξέπεη θαλείο λα είλαη ζπλεηφο πξνθεηκέλνπ γηα ηε 

ξχζκηζε ε νπνία απνζθνπεί λα παξεκπνδίζεη ηελ αληηγξαθή δεδνκέλνπ φηη ε ξχζκηζε 

κπνξεί νξηζκέλεο θνξέο λα έρεη ην αληίζεην απνηέιεζκα θαη λα θξελάξεη ηελ 

θαηλνηνκία ζέινληαο λα ηελ πξνζηαηεχζεη.  Θα έπξεπε λα βιέπεη θαλείο πςεινχο 

ξπζκνχο αλάπηπμεο ζηνπο ηνκείο δεκηνπξγίαο νη νπνίνη πξνζηαηεχνληαη κε 

δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο θαη κία δεκηνπξγηθφηεηα πνιχ ρακεινχ επηπέδνπ ζηνπο 

ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ε θαηλνηνκία δελ θαηνρπξψλεηαη απφ ην δίθαην. Οη ζπγγξαθείο 

δηεμήγαγαλ έξεπλα, κειεηψληαο ηε κφδα, ηε κνπζηθή θαη άιια πεδία θαη 

απνδεηθλχνπλ φηη ππάξρνπλ ηνκείο εμαηξεηηθά δεκηνπξγηθνί ζηνπο νπνίνπο ε 

θαηλνηνκία δελ είλαη λνκηθά πξνζηαηεπκέλε θαη φηη ππάξρνπλ αθφκε θαη πεξηπηψζεηο 

ζηηο νπνίεο ε έιιεηςε έλλνκεο πξνζηαζίαο δηεγείξεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ.  

   Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηε κφδα, ν ηνκέαο απηφο αληηπξνζσπεχεη ζε εηήζην 

ηδίξν πσιήζεσλ 1.300.000 δνιάξηα πεξίπνπ
23

. Μφλνο ηνπ ινηπφλ έρεη ηδίξν 

κεγαιχηεξν απφ εθείλνλ ηνπ ηνκέα ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, ηνπ βηβιίνπ, ησλ 

ινγηζκηθψλ θαη ηεο εγγεγξακκέλεο κνπζηθήο. Γελ πθίζηαηαη έλλνκε πξνζηαζία ηεο 

θαηλνηνκίαο ζε απηή ηε βηνκεραλία, ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ην επίπεδν ηεο 

δεκηνπξγίαο, δειαδή ηεο ζχιιεςεο ηνπ ζρεδίνπ (design). Ο ιφγνο ζπλίζηαηαη ζην 

γεγνλφο φηη ην Αλψηαην Γηθαζηήξην ησλ ΖΠΑ έρεη ππάξμεη πάληνηε απξφζπκν λα 

εθαξκφζεη ην Γίθαην ηεο Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο ζε ηνκείο πνπ παξάγνπλ είδε 

αλάγθεο (ελδπκαζία, δηαηξνθή, επίπισζε). Τν δηθαίσκα ηεο πεξηνπζηαθήο 

εθκεηάιιεπζεο, γλσζηφ σο «θνππξάηη», εθαξκφδεηαη ζηα  θαιιηηερληθά πξντφληα ηα 

νπνία δελ είλαη ιεηηνπξγηθά, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηε κνπζηθή. Σπλεπψο,  ε 

αληηγξαθή είλαη έλα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ ηνκέα ηεο κφδαο. Ζ ελ 

ιφγσ κειέηε μεθηλάεη κε ην αθφινπζν παξάδεηγκα: Τν 2007, ε Paris Hilton 

εκθαλίδεηαη ζε ηειενπηηθή εθπνκπή θνξψληαο έλα δηαλζηζκέλν θφξεκα ζρεδηαζκέλν 

απφ ηνλ νίθν «Foley + Corinna», κία εηαηξεία κφδαο ηδξπκέλε απφ ηε Dana Foley θαη 

ηελ Anna Corinna. Πνιχ ιίγν αξγφηεξα, κία εηαηξεία ιηαληθήο πσιήζεσο ελδπκάησλ, 

ε «Forever 21», ζέηεη ζηε αγνξά έλα αληίγξαθν απηνχ ηνπ θνξέκαηνο. Αλ θαλείο 

                                                 
21

 K. Raustiala, Ch. Springman, The knockoff economy How imitation sparks innovation, 2012.  
22

 H. Dumez, A-t-on raison de vouloir protéger juridiquement l’innovation ?, Le Libellio d’Aegis Vol. 8 n° 
4 - Hiver 2012, pp. 55-56.   
23

 H. Dumez, A-t-on raison de vouloir protéger juridiquement l’innovation ?, Le Libellio d’Aegis Vol. 8 n° 
4 - Hiver 2012, p. 56.   
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αθνινπζήζεη ηελ θαζηεξσκέλε ζεσξία, απηφ ην είδνο ηνπ πξάγκαηνο ζα έπξεπε λα 

ζθνηψζεη θάζε δεκηνπξγηθφηεηα ζην ζρέδην (design) κφδαο. Ωζηφζν, δελ είλαη 

θαζφινπ ε πεξίπησζε πνπ εμεηάδεηαη. Αθφκε θαη ε ίδηα ε Coco Chanel εθηηκνχζε φηη 

ην λα αληηγξάθεηαη απνηεινχζε ην αληίηηκν ηνπ ηαιέληνπ θαη ηεο επηηπρίαο. Πάλησο, 

ηδσκέλν βαζχηεξα ην εμεηαδφκελν δήηεκα, ε ίδηα ε ιεηηνπξγία ηνπ ηνκέα ηίζεηαη ππφ 

ακθηζβήηεζε: φληαο αληηγξακκέλεο, νη δεκηνπξγίεο ράλνπλ βαζκηαία έλα κέξνο απφ 

ηελ ειθπζηηθή ηνπο εμνπζία: νη δεκηνπξγνί ππνθηλνχληαη ινηπφλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

μαλά, θαη απηφ κε δηαξθή ηξφπν.      

 

Δπίλογορ 

Η απσή ηηρ δημόζιαρ παποςζίαζηρ πολιηιζηικών αγαθών  

 Τν Πνιηηηζηηθφ Γίθαην (ζε επξεία έλλνηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

Γηθαίνπ Γηαλνεηηθήο Ηδηνθηεζίαο) πεξηιακβάλεη δχν ζεκαηηθέο πεξηνρέο ζρεδφλ εθ 

δηακέηξνπ αληίζεηεο φζνλ αθνξά ην δήηεκα ηεο έλλνκεο πξνζηαζίαο ηνπο. Απφ ηε 

κία πιεπξά, νη αξραηφηεηεο θαη γεληθφηεξα ηα κλεκεία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 

ηείλνπλ λα αλήθνπλ θαηά θπξηφηεηα ζην Κξάηνο θαη λα είλαη δεζκεπκέλα ππέξ απηνχ 

κε παξαδνζηαθέο ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ δηθαίνπ, φπσο ην αλαπαιινηξίσην θαη ην 

απαξάγξαπην ησλ αμηψζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ σο ηνπ λφκηκνπ, απνθιεηζηηθνχ ηδηνθηήηε. 

Τν ελδηαθέξνλ είλαη φηη ηα κλεκεία είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλα κε ηα κνπζεία, σο θχζεη 

ρψξνπο θπξίσο έθζεζεο ησλ ζπιινγψλ, θαηά θαλφλα ζπληζηάκελα ζε θηλεηά κλεκεία, 

πξνο ην θνηλφ, άξα δεκφζηαο παξνπζίαζεο.   

 

   Σηνλ αληίπνδα απηήο ηεο έληνλεο πνιηηεηνθξαηίαο, ππάξρεη κία θηλεηηθφηεηα 

ζηνλ ηνκέα ηεο κφδαο  ελψ ε ζεσξία παξαηεξεί φηη απηφο έρεη έλα ραξαθηήξα 

δηθνξνχκελν
24

, δειαδή ρξεζηηθφ – πξαθηηθφ ή θαιιηηερληθφ - κε ιεηηνπξγηθφ. 

Σχκθσλα κε έλα ακεξηθαληθφ δφγκα, ε έλλνκε πξνζηαζία ηεο πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο δελ εγγπάηαη θαη’ αλάγθε θαη απηφκαηα ηελ θαηλνηνκία, ε νπνία 

απνηειεί εγγελέο ζηνηρείν ηνπ θπθιηθνχ, επνρηθνχ θαη δε βξαρχβηνπ ηνκέα ηεο κφδαο, 

αιιά κπνξεί αληίζεηα λα απνηειεί ηξνρνπέδε. Αλ απηή ε ζεσξία επδνθηκεί ζηηο ΖΠΑ, 

εθεί φπνπ ε βηνκεραλία ηεο κφδαο αλζεί ρσξίο ηα πξντφληα ηεο λα πξνζηαηεχνληαη 

απφ ην Νφκν ηεο Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο («Copyright Act») εμαηηίαο ηνπ ρξεζηηθνχ 

ηνπο ραξαθηήξα θαη επνκέλσο επλνείηαη έλαο έληνλνο θαη δηαξθήο εκπνξηθφο 

αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ ηδησηψλ ζρεδηαζηψλ κφδαο, είλαη πιήξσο αληίζεηε ζηελ 

παξάδνζε ηεο Γαιιίαο. Ωζηφζν, δελ πξέπεη λα παξαγλσξίδεηαη φηη ν ηνκέαο ηεο 

κφδαο έρεη ειηθία κφιηο δχν αηψλσλ πεξίπνπ θαη φηη δηήλπζε έλα δξφκν κεηά 

πνηθίισλ εκπνδίσλ. Πξάγκαηη, είλαη ν θαη’ εμνρήλ ηνκέαο ηνπ αλζξσπίλνπ πλεχκαηνο 

πνπ  ηζηνξηθά άξγεζε λα νδεγήζεη ζε θαηνρχξσζε δηθαησκάησλ Γηαλνεηηθήο 

Ηδηνθηεζίαο ζηνπο επαγγεικαηίεο, είηε απφ ηε ζθνπηά ησλ γεληθψλ ξπζκίζεσλ ηνπ 

Αζηηθνχ Γηθαίνπ (Γίθαην ηνπ δεκηνπξγνχ) είηε απφ ηελ πιεπξά ησλ εηδηθψλ 

ξπζκίζεσλ ηνπ Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ (Γίθαην ηεο Βηνκεραληθήο Ηδηνθηεζίαο).  

 

   Σε θάζε πεξίπησζε, είλαη δηάρπηε ε θαηά θαηξνχο θνπιηνχξα 

πεξηζσξηνπνίεζεο ησλ δηαθφξσλ επαγγεικάησλ ηεο κφδαο (καλεθέλ, ζρεδηαζηέο 

κφδαο…) αιιά θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ ζρεηηθνχ λνκηθνχ θαζεζηψηνο. Γελ είλαη ηπραίν φηη 

νη ΖΠΑ, νη νπνίεο ζηήξημαλ ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ησλ εηδψλ έλδπζεο ζηε 

λνκηκνπνίεζε ηεο αληηγξαθήο φπσο έρεη επηζεκαλζεί, εδψ θαη ιίγα ρξφληα θάλνπλ 

ιφγν γηα «Γίθαην ηεο Μφδαο» (Fashion Law), φξνο πνπ παξακέλεη πεξηζσξηαθφο ζηελ 

                                                 
24

 F. Donaud, Les droits de propriété intellectuelle sont-ils «à la mode » ?, Juris art etc. décembre 2017, 
p. 40.  
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Δπξψπε κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηελ πεξαηηέξσ πξνψζεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη 

ελλφκσλ ζπκθεξφλησλ ελφο ηνκέα πνπ έρεη πξνζθέξεη ζηελ θνηλσλία πνιχ 

πεξηζζφηεξα απφ απηά πνπ έρεη ιάβεη απφ απηήλ
25

. 

  Απηφ φκσο πνπ πξνθχπηεη σο εχξεκα απφ ηελ παξνχζα αλάιπζε είλαη φηη ζηελ 

έλλνκε ηάμε ηεο Γαιιίαο, ζην ζε επξεία έλλνηα Πνιηηηζηηθφ Γίθαην, άξρηζε ζηαδηαθά 

λα αλαδχεηαη εδψ θαη πεξίπνπ κία εηθνζηπεληαεηία κία λέα έλλνηα, εθείλε ηεο 

δεκφζηαο (δειαδή πξνο ην θνηλφ) παξνπζίαζεο έλαληη ηδησηηθψλ πξνζψπσλ, θαηά 

πεξίπησζε θπζηθψλ ή λνκηθψλ. Τα καλεθέλ, πνπ παξακέλνπλ θιεηδσκέλα έμσ απφ ην 

εηδηθφ πεδίν ηνπ Γηθαίνπ Γηαλνεηηθήο Ηδηνθηεζίαο θαη επνκέλσο ζπλερίδνπλ λα 

παξαηεξνχλ ην ηζηνξηθφ γίγλεζζαη απφ ην γεληθφηεξν πεδίν ηνπ Δξγαηηθνχ Γηθαίνπ, 

έρνπλ απνθηήζεη λνκνζεηηθά  έλαλ νξηζκέλν πξνζδηνξηζκφ, ζεηηθά δηαηππσκέλν, γηα 

λα λνκηκνπνηεζεί απηφο ν απνθιεηζκφο ηνπο. Πξφθεηηαη γηα παξνπζηαζηέο / 

παξνπζηάζηξηεο ζχγρξνλσλ πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ, δειαδή ησλ αηζζεηηθψλ 

δεκηνπξγηψλ ησλ ζρεδηαζηψλ ζε αληηδηαζηνιή κε ηνπο θαιιηηέρλεο εξκελεπηέο πνπ 

είλαη εμνπιηζκέλνη κε ζπγγεληθά δηθαηψκαηα. Ωζηφζν, ε έλλνηα ηεο παξνπζίαζεο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ιίγν αξγφηεξα θαη απφ ην Γίθαην ησλ Μνπζείσλ, γηα λα επηβιεζεί ν 

αλαπαιινηξίσηνο ραξαθηήξαο θάπνησλ άιισλ πξαγκάησλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, 

δειαδή ησλ ζπιινγψλ ησλ ηδησηηθψλ «Μνπζείσλ ηεο Γαιιίαο».  

 

   Σπλεπψο, πξνθχπηεη κία λέα ζεκειηψδεο αξρή ηνπ δηθαίνπ, ε αξρή ηεο 

δεκφζηαο παξνπζίαζεο  αγαζψλ, είηε ζχγρξνλσλ πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ, φπσο είλαη 

ξνχρα απφ έλα καλεθέλ ή πίλαθαο δσγξαθηθήο ζε κία πηλαθνζήθε, είηε ζηνηρείσλ ηεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Παξαδείγκαηα ηεο δεχηεξεο πεξίπησζεο  απνηεινχλ ε 

παξνπζίαζε απφ έλα καλεθέλ ηεο παξνρήο πνπ ζπλίζηαηαη ζε ππεξεζία ππνδνρήο ή 

θαη μελάγεζεο ζε έλα αξραηνινγηθφ κνπζείν θαζψο θαη ηα ίδηα ηα αξραία εθζέκαηα 

ελφο αξραηνινγηθνχ κνπζείνπ. 

 

  Απηή ε αξρή ηεο δεκφζηαο παξνπζίαζεο ή, αιιηψο, ηεο παξνρήο δεκνζίνπ 

ζεάκαηνο θαίλεηαη λα ζπλεπάγεηαη ή ηνπιάρηζηνλ λα δηθαηνινγεί ράξηλ ηνπ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο πεξηνξηζκνχο ζε ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ησλ εκπιεθνκέλσλ, π.ρ. 

απαγφξεπζε εθπνίεζεο ησλ ζπιινγψλ ησλ ηδησηηθψλ Μνπζείσλ ηεο Γαιιίαο, κε 

ζπκπεξίιεςε ησλ καλεθέλ κεηαμχ ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ είλαη εμνπιηζκέλα κε 

ζπγγεληθά δηθαηψκαηα. Ζ παξνπζίαζε ζπλεπψο απνηειεί κία απηνηειή θαη γεληθή 

ιεηηνπξγία ε νπνία ζεζκηθά δηαζθαιίδεηαη απφ εηδηθνχο ζεζκνχο θαη’ αξράο ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα (ηδησηηθά κνπζεία, καλεθέλ). Ωζηφζν, δελ εμαληιεί ηε ζεκαζία ηεο 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ιφγνπ ράξε εθαξκφδεηαη θαη ζηα κνπζεία ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, 

πνπ θαη απηά, ιφγσ ηεο απνζηνιήο ηνπο, έρνπλ εθζέκαηα πξνζηηά ζην θνηλφ. 

Παξφκνηεο παξαηεξήζεηο ηζρχνπλ γηα ην γεγνλφο φηη δελ αθνξά κφλνλ ηελ 

πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά αιιά θαη ηα ζχγρξνλα πνιηηηζηηθά αγαζά, αλαδεηθλχνληαο 

ηελ ελφηεηα ηνπ πνιηηηζκνχ σο ελλφκνπ αγαζνχ.      
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 Ch. Blaise-Engel, Fashion Law : L’Europe s’empare du droit de la mode, Le Monde du Droit, 12 
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droit-mode.html. 
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Abstract 

The ‘’Museum of France’’ label constitutes an institution for the exclusive 

certification of museums in the French legal order, from 2002 and on. One of the 

conditions for the operation of a private museum consists in the existence, in the 

statutes of the institution concerned, of a clause providing for the irrevocable 

dedication of acquired goods, through donations or bequests or the assistance of the 

State or a self-government local authority, to the presentation to the public. This 

condition is obviously set in order to avoid the expropriation of the goods of each 

collection. In a similar way, mannequins have evolved from dolls to women in the 

nineteenth century and are defined as persons intended for public presentation of a 

product, a service or an advertisement spot or to pose. They are deprived of 

neighboring rights, let alone the fact that French jurisprudence made use of this 

legislative definition, which is based on the presentation concept, to ensure the 

delimitation of neighboring rights of artists - interpreters, who proceed to 

interpretation instead of presentation. Anyway, fashion designers in the French legal 

order, although with a delay, are subject to the regime of protection for designs and 

models and also, in virtue of the principle of unity in art, have acquired the authors’ 

rights. The present paper highlights as a finding the fundamental principle of public 

presentation of cultural goods, which seems to implicate or at least to justify, due to 

public interest, restrictions on rights of involved factors (museums, mannequins).   
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