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چکیده

امروزه از تصاویر ستارگان برای تبلیغ کاالها و خدمات استفاده میشود و این پدیده روزبهروز در
حال گسترش است .از یک سو در سال های اخیر ،ستارگان به ارزش تصوویر و حقووق تصوویری
خود در دنیای تبلیغات آگاهی یافتهاند و از سوی دیگر ،بسویاری از بنگواههوا و صواحبان کواال و
خدمات ،به نیروی جذاب شهرت ستارگان بهعنوان ابزاری برای تقویت فوروش محصووالت خوود
پی بردهاند .به همین لحاظ در دنیای امروزی ،حقووق تصوویری ( )Image Rightsسوتارگان بوه
دارایی باارزشی تبدیل شده است .در خصوص ماهیت حقوق تصوویری سوتارگان رویو واحودی
میان نظام های حقوقی وجود ندارد .نظام حقوقی ایاالت متحدۀ امریکا بوا پوذیرش آن بوهعنووان
یک حق تبلیغی یا حوق شوهرت ( ،)Right of Publicityارزش اقتصوادی تصوویر را بوهرسومیت
شناخته و آن را مانند یک حق مالی دانسته است .در میوان کووورهای اروپوایی ،نظوام حقووقی
انگلستان ،حقوق تصویری را در محدودۀ حوق خلووت ( )Right of Privacyتوصوی مویکنود و
فرانسه هنوز در قالب نظری حق بور شصصویت ( )Right of Personalityبواقی مانوده اسوت .بوا
درنظر گرفتن اختالف نظر ها در این حوزه ،نگارندگان مقال حاضر در صدد هستند ضومن بیوان
رویکردهای پذیرفتهشده در نظام های حقوقی یادشده ،ماهیت حقوق تصویری را در حقوق ایران
تحلیل نمایند.

واژگان کلیدی

تبلیغات بازرگانی ،حق بر شصصیت ،حقوق تصویری ،حق خلوت ،حق شهرت.

* نویسندۀ مسئول ،شمارۀ فکس829-88838888 :

Email: jafarilaw@yahoo.com
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مقدمه
«ستاره کسی است که به خاطر شهرتش شناخته میشود؛ او نه آدم خوبی است نه بد ،و نوه آدم
بزرگی است نه کوچک؛ او یک شبه پدیدۀ انسانی است» .9در دنیای کنونی تصویر فرد میتوانود
حامل پیامهای زیادی برای افراد جامعه باشد ( .)Synodinou, 2014, P.182امروزه از یوک سوو،
در محوویت تروواری رقابووت شوودیدی بووین تولیدکننوودگان حوواک اسووت و از سوووی دیگوور،
مصرفکنندگان تابعی از سلسل تبلیغات هستند .تبلیوغکننودگان از روشهوای متعوددی بورای
دستیابی به سود استفاده میکنند و یکی از روشهای مؤثر در تبلیغ ،بهورهگیوری از امتیوازات و
خصایص ستارگان است ( .)Caenegem, 1990, P.452ازایونرو ،بوا رونوق اقتصواد بوازار ،تصوویر
شصص و ویژگیهای فردی و ظاهری او ارزش اقتصوادی قابولتووجهی را بوهدسوت آورده اسوت
( .)Logeais & Schroeder, 1998, P.511به این نحو ،نوام و تصوویر سوتاره در جامعو اموروزی
کاالهای باارزشی تلقی می شود .اشوصاص حقیقوی یوا حقووقی بورای تورویس و توسوع کاالهوا و
خدمات خود از حقوق تصویری ستارهها بهرهبرداری میکنند؛ ازاینرو ،حقوق تصویری اشوصاص
میتواند معامله شود و مزایای عمدهای در قبال آن عاید ستارگان گردد .میزان درآمود سوتارگان
از طریق قراردادهای تبلیغی در مقایسه با میزان درآمد آنها از محل فعالیت حرفهای خود قابول
توجه است (.)Stapleton & McMurphy, 1999, P.23
پرسش موصص این تحقی ق آن است که آیا حقووق تصوویری جوزق حقووق موالی اسوت یوا
غیرمالی؟ آیا می توان حقوق تصویری را جزق حقوق مالکیوت فکوری و مصوداقی از آن دانسوت؟
درصورتی که پاسخ پرسش اخیر مثبت باشد ،در کدام شاخه از آن قرار مویگیورد؟ و در صوورت
پاسخ منفی ،بر اساس کدام قاعده ،موروعیت حقوق تصویری قابول تبیوین و توجیوه اسوت؟ در
نظامهای مصتل حقوقی ،رویکردهای مصتلفی دربارۀ ماهیت حقووق تصوویری سوتارگان اتصوا
شده است .در امریکا بر مبنای الگوی جدید و متفاوتی نسبت به سایر کوورها ،ماهیوت آن را بوا
عنوان «حق شهرت» که ریوه در نظام رومی -ژرمنی دارد ،تبیین مویکننود .ایون رویکورد بوه
نظری حق مالکیت نزدیک است ) .(Balcarczyk, 2010, P.328بااینحوال ،حقووق تصوویری در
انگلستان در قالب حق خلوت و در کوورهای اروپای مرکزی و جنوبی تحت حمایت نظری حوق
بر شصصیت توجیه میشود ).(Cloete, 2012, P.557
در حقوق ایران تاکنون نویسندگان فرصت پورداختن بوه ماهیوت حقووق تصوویری را پیودا
نکردهاند .بنابراین ،تالش نگارندگان حاضر این است که نصست نظام حقوقی کوورهای منتصوب
1. "A celebrity is a person who is known for his well-knownness.... He is neither good nor bad, great or
petty. He is the human pseudo-event". (Daniel J. Boorstin, The Image: A Guide to Pseudo-Events in
America, 1961, P. 57).
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دربارۀ ماهیت حقوق تصویری را بررسی کنند و با تأسی از دیدگاههای آن نظامهای حقوقی و بوا
نگاه به منابع حقوقی داخلی ،ماهیت حقوق تصویری را در حقوق ایران تبیین نمایند .به هموین
دلیل ،پس از اشاره ای به مفهوم ،هدف و مبانی پیدایش حقوق تصوویری ،ماهیوت حقووقی آن را
در نظام های حقوقی منتصب بررسی نموده ،در پرتو آن نگاه حقوق ایران را به جایگواه و ماهیوت
آن ،ترزیه و تحلیل خواهی کرد.

مفهوم حقوق تصویری
حقوق تص ویری به معنای توانایی کنترل انحصاری بر اسوتفادۀ ترواری از نوام ،تصوویر ،شوهرت،
هویت ،صدا ،امضا ،نوام مسوتعار صواحب آن در تبلیغوات اسوت .ایون حقووق بوه دلیول قابلیوت
بهرهبرداری از سوی اشصاص دیگر ،باارزش تلقی مویشوود ) .(Cloete, 2012, P.557اسوتفاده از
حقوق تصویری به شکل بهرهبرداری تراری از هویت و ویژگیهای اشصاصوی مثول ورزشوکاران،
ستارگان هنری ،شصصیت های تلویزیونی و بسیاری از افراد معروف دیگر است که درآمد زیوادی
از چنین بهرهبرداری بهدست میآید ) .(Adrian, 2013, P.1قابلیت بهرهبرداری از هویت ستارهها
شکل جدیدی از مالکیت فکری را ایراد کرده اسوت ) .(Adrian, 2014, P.4در خصووص قلمورو
حقوق تصویری در حقوق امریکا میان ایالتها وحدت نظری وجود ندارد؛ برای مثوال ،نیویوور
تنها ایالتی است که به صراحت حقوق تصویری را به استفاده از نام ،تصویر یا صدای شصص برای
تبلیغ یا هدف تراری محدود کرده است ،و دادگاهها قلمرو آن را مضیقتر تفسیر میکنند و این
درحالی است که مفهوم یادشده در ایالت کالیفرنیا محدود نیست ،بلکه موسع تفسیر شده است
).(Tushnet, 2015, P.160-161ایالت ویسکانسین تنها از نام و عکس حمایت میکند؛ درحوالی
که در ایالت نیوجرسی بر اساس حقوق کامنال ،نام ،عکس ،اجرا ،موصصات ،اطالعات بیووگرافی
و سبک صدا را شامل میشود (.)Savare, 2013, P.52
در خصوص گسترش قلمرو حقوق تصویری در امریکوا بوه نمونوههوایی از پرونودههوا اشواره
میشود .در پروندۀ «کارسون» 9شرکت خوانوده ،توالوتهوای سوفری (قابول حمول) ( Portable
 )Toiletsرا با عبارت «جانی اینراست ( »)Here’s Johnnyعرضه مویکورد .ایون عبوارت بسویار
معروف بود و اشاره به مناظره ای داشت که جانی کارسون بهواسط آن شهرت پیودا کورده بوود.
جانی کارسون برای نمایش این عبارت بر روی توالتهای سفری اعالم رضایت نکرده بود .پس از
طرح دعوا ،دادگاه اعالم کرد که کارسون بر استفاده از نام و شصصیت خوود در تبلیغوات« ،حوق
انحصاری» دارد .نمون دیگر در پروندۀ «وانا وایت علیه مرل تبلیغات سامسونگ» 2بود ،وانا برای
1. Carson v. Here’s Johnny Portable Toilets
2. Vanna White v. Samsung electronics
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عمل باز کردن نامه در یک برنام بازی تلویزیونی ،معروف شده بوود .در ایون پرونوده ،تلویزیوون
برنامهای تبلیغاتی را نوان میدهد که در آن روباتی همانند وانا لباس پوشویده و ناموههوا را بواز
می کند .به دنبال اقام دعوای وانا علیه مرل تبلیغات سامسونگ ،دادگاه منطقهای ادعای ترواوز
به هویت وانا را پذیرفت .ازجمله طرف داران توسع قلمرو حقوق تصویری ،پروفسور توماس موک
کارتی است که ا عان داشت معیار تصل از حق ،قابلیوت شناسوایی هویوت مودعی در تبلیغوات
است ) .(Barnett, 1999, P.562اهمیت روزافزون حقووق تصوویری باعود شود کوه در دسوامبر
 2892جزیرۀ گرنزی به عنوان اولین محل در جهان ،نظام ثبتِ حقوق تصوویری را مقورر کنود.
ثبت حقوق تصویری و تحصیل حق مالی ،امکان حمایت مناسبتر از شصصیت را فراه میکند.
با چنین ثبتی ،استفادۀ غیرمراز اشصاص و تحصیل منفعت اقتصادی از حقوق تصویری دیگران،
نقض حق تصویری ثبتشده شمرده میشود ).(Adrian, 2013, P.2
هوودف اصوولی اسووتفاده از حقوووق تصووویری سووتارگان در تبلیغووات تروواری ،جلووب توجووه
مصرفکنندگان به کاالی مورد تبلیغ و اثرگذاری بر در آنها نسبت به برنود مووردنظر اسوت.
همچنین استفاده از حقوق تصویری منرر میشود کاالهایی که کیفیوت پوایینتوری نسوبت بوه
کاالهای رقبا دارند ،در موقعیت مناسبی قرار گیرند ،و از ایون طریوق مویتووان بوه شناسوایی و
معرفی برند ،ایراد نگرش مثبت افراد به نوع کاال و ایراد توصص برای برنود تبلیوغشوده کموک
کرد (.)Johnmark, 2014, P.7

مبانی حمایتی حقوق تصویری
در خصوص مبانی حمایت از حقوق تصویری اتفاق نظر وجود ندارد و حقوقدانان به نظریوههوای
متعددی متوسل شدند تا حمایت از حقوق تصویری را توجیه کنند .نقط نسوبتا مووتر ِ ایون
نظریهها ،آموزه های حقوق طبیعی است .انسان از حید اینکه انسان است و خالق و پدیدآورنودۀ
آثار می باشد ،باید صاحب اختیار تلقی شود و دیگران نباید به تعرض و تراوز به آن مراز باشند.
در مادۀ  27اعالمی جهانی حقوق بور مقرر شده ،این حق طبیعی هر انسان است کوه از طورف
دولت نسبت به حق معنوی و مادی خود بر اثر خویش حمایت شود (جعفرزاده ،9385 ،ص.)81
توجیه این نظریه ها بر مبنای نظری حقوق طبیعی به ستارگان اطمینان میدهد که حقوق آنها
نباید کمتر از انسانیت آنان مورد حمایت باشد؛ ازاینرو ،بر اساس این مبانی ،سوتارگان در برابور
بهره برداری تراری غیرقانونی حمایت میشوند .حقوق دانان در توجیه حقوق تصویری به نظریو
کوار جوان ال ( )Lockean Labour Theoryمتوسول شودند .بوهموجوب ایون نظریوه ،شوهرت
حاصل شده برای ستارگان ،نتیر کار و فعالیت خود آنان است .به عبارت دیگور ،شوهرت سوتاره
جزق حق مالکیت اوست .وی برای تحصیل این شهرت تالش زیادی صرف کرده اسوت .(Pareek
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) & Majumdar, 2006, P.416-417وجه عمومی و باارزش سوتاره ناشوی از اسوتعداد ،توالش،
تیزهوشی و شراعت اوست و این نوعی حق مالکیت است .الزم این امر این است که حقووق در
زمانی که کسی محصول کار دیگری را تصاحب نماید ،مداخله کند .این مبنای مالکانه بوهعنووان
یکی از اصول اولی نظامهای انگلیسی -امریکایی ) (Anglo-Americanظاهر شده است .بر طبوق
این اصل ،ستاره نباید از ارزش مالی حقوقِ خود که پس از صرف زمان ،تالش قابلتوجه ،مهارت
و پول بهدست آورده است ،محروم شود.
در نقد این نظریه گفته شده است ،شهرت تحصیل شده تنها ناشی از کار یا مهوارت شوصص
نیست ،بلکه بصوی از آن ناشی از عملکرد رسوانههوا اسوت؛ درواقوع ،شصصویت و ویژگویهوای
شناختهشده برای ستاره ،تنها مصلوق خوود او نیسوت ) .(Budhiraja, 2011, P.92بورای مثوال،
رئیسجم هور پیوین امریکا ،اوباما ،برای ساختن تصویر خود همانند دیگر ستارگان تالش زیادی
کرده بود ،ولی میلیونها نفر در شکلگیری هویت اوباما نقش داشتهاند؛ ازاینرو ،اوباما نباید تنها
ی نفع ثمرۀ این امر باشد .بوه اعتقواد قاضوی کوزینسوکی ) ،(Kozinskiهویوت سوتارگان تنهوا
مصلوق آن ها نیست ،بلکه نویسندگان ،مدیران یا تولیدکنندگان نیز به شکلگیری هویوت آنهوا
کمک میکنند ) .(Masson, 2010, P.3پارهای دیگر از حقوقدانان ،موروعیت این حقووق را در
ارادۀ دولتها و قوانین جسترو میکنند .به عبارت دیگر ،پدیدهها و آثار حقوق موردبحود ،جوزق
می راث موتر و متعلق به کل جامعه است و مالک خاصی ندارد .درنهایت ،دولت به نماینودگی
از طرف جامعه و با لحاظ مصالح عمومی و با انگیزۀ توویق مبتکوران بوه فعالیوت بیووتر ،انوواع
خاصی از مزایا و امتیازات را به برخی از اشصاص و مبتکران اعطا میکند .به اعتقواد ایون گوروه،
روی معمول دولت ها ه مؤید این ادعاست ،زیرا در بیوتر قوانین و اسناد بینالمللوی ،امتیوازات
محدود و موصصی به پدیدآورندگان آثار ابتکاری داده شده است .مه ترین جلوههای ایونگونوه
توجیهات را می توان در تئوری سودمحور جسترو کرد .در ایون دیودگاه ،بورخالف دیودگاههوای
حقوق طبیعی ،نوانی از وجود یک حق طبیعی و فراقانونی برای مصترع ،مؤلو و  ...نسوبت بوه
تولید و بهرهبرداری از آثار آن ها نیست ،بلکه حقوق ایوان بر منافعی متمرکز اسوت کوه قووانین
حمایت از صاحبان آثار فکری برای تمام جامعه بهارمغان خواهند آورد.
برخی معتقدند بهرهبرداری غیرمراز از نتایس کار ستارگان مصداق بارز اضرار به غیر بهشومار
می رود و طبق قاعدۀ الضرر ممنوع است .اگر بتوان از حقوق تصویری ستارهای بهراحتی استفاده
کرد ،بدون تردید ضرری ناموروع به ستارگان وارد خواهد آمد (جعفورزاده ،9385 ،ص 82 ،78و
 .)83افزون بر اینها ،بهرسمیت شناختن حقوق تصویری برای ستارگان ،انگیزۀ اقتصوادی بورای
سرمایهگذاری بهدنبال خواهد داشت تا ستارگان اجراهای خالقانهای از خود بوهنموایش بگذارنود
()Pareek & Majumdar, 2006, P.418؛ برعکس ،بدون حمایوت از ارزش موالی هویوت سوتاره،
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ستارگان هیچ انگیزه ای برای سرمایهگذاری ،پیورفت و تولید کارهایی که درنهایت جامعه از آن
بهرهمند خواهد شد ،نصواهند داشت .باوجوداین ،مادو ) (Madowبه این نتیره رسویده بوود کوه
ستارگان میتوانند با روشهایی غیر از سرمایهگذاری اقتصادی به شهرت دست یابنود .برخوی از
ستارگان به دنبال کسب شهرت برای اهداف غیراقتصادی مثل کسب احترام و تمرید در جامعه
هستند؛ این نوع ستارگان با چنین اهدافی نیز از نظر مالی چنان کوه بایود باشود ،توأمین موالی
میشوند ) .(Schoeneberger, 2013, P.1886دلیل توجیهی دیگر برای حقوق تصویری مبتنوی
بر نظری شهرت انسانی ) (Human Dignityو استفادۀ بالجهت اسوت .افوراد حوق بهورهبورداری
غیرقانونی از حقوق تصویری ستارگان را ندارند؛ حتی اگر این بهرهبورداری غیرقوانونی از حقووق
تصویری ستارگان در راستای منافع مالی آنها باشد ( .)Tugendhat, 2003, P.2در دنیای اموروز
تصورِ خلق و ایراد آثار بدون وجود قوانین حمایتی ،تصوری غیرواقعبینانه و آرمانگرایانه خواهد
بود .در صورت عدم حمایت قانونی ،با کاهش تولید و افزایش بیحد وحصور بهورهبورداری بودون
مروز روبرو میشوی  .ازاینرو ،چنین جامعهای در مضیقه و تنگناهای ناشی از عدم حمایت قورار
میگیرد و حرجی آشکار بر جامعه تحمیل مویشوود .مویتووان از راه توسول بوه قاعودۀ الحور
حمایت از این حقوق را بوهرسومیت شوناخت (جعفورزاده ،9385 ،ص .)85توجیوه دیگور بورای
حمایت که نزدیک به هدف حقووق عالموت ترواری اسوت ،ایون اسوت کوه مصورفکننوده را از
سردرگمی دربارۀ مبدأ و تبلیغ کاال میرهاند ) . (Lindsay, 2013, P.303این استدالل مبتنی بر
این است اگر ستارگان قادر به کنترل تصویر خود نباشند ،شرکتهوا قوادر بوه اسوتفاده از آنهوا
خواهند بود و عموم را فریب می دهند که ستاره واقعوا کواال را بوا تصوویری کوه از او بوهمعورض
نمایش گذاشته است ،تبلیغ میکند (.)Mullick & Narnaulia, 2008, P.624

بررسی ماهیت حقوق تصویری در نظامهای حقوقی
در میان نظام های حقوقی در خصوص حقوق تصویری روی واحدی شکل نگرفته است .در برخی
کوورهای تابع نظام کامن ال ،ازجمله امریکا ،الگوی متفاوتی نسبت به سوایر کووورها بوا عنووان
حق شهرت اتصا شده است و ماهیت آن را بر مبنای آن تبیین میکنند .در انگلستان با وجوود
حاک بودن نظام کامنال ،هیچیک از حقوق مصتص ستارگان بهرسمیت شوناخته نووده اسوت و
حقوق تصویری را جزق حق خلوت میدانند .در نظامهای روموی -ژرمنوی مثول فرانسوه ،حقووق
تصویری جزق حق بر شصصیت است .در این نظام با تفکیک حق بر شصصیت به دو بُعود موالی و
غیرمالی ،ماهیت حقوق تصویری را بر مبنای آن تبیین میکنند.
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 .1امریکا
امریکا در میان نظامهای حقوقی تنها کووری است که نظری حق شهرت را در تبیوین ماهیوت
حقوق تصویری پذیرفته است و در پرتوو ایون نظریوه ،از حقووق تصوویری سوتارگان در مقابول
بهرهبرداری تراریِ ناخواسته حمایت می شود .بوه اعتقواد پروفسوور ربورتوا کووآل ،دلیول اصولی
مقبولیووت ایوون نظریووه ،گسووترش شووهرت در امریکووا ،تووأثیر دموکراسووی ،نظووام سوورمایهداری و
مصرفگرایی در مقایسه با دیگر کوورها است ) .(Budhiraja, 2011, P.103شایان کر است بوا
توجه به اینکه مقررات حقوقی در امریکا از ایالتی به ایالتی دیگر فرق میکند ،مقوررات واحودی
در خصوص حقوق تصویری وجود ندارد ) .(Vick & Jassy, 2011, P.14حوق شوهرت ریووه در
حق خلوت دارد .مفهوم حق خلوت برای اولین بار از سوی لویس برندیس و همکار وی ،ساموئل
وارن ،طی مقاله ای با همین عنوان در حقوق امریکا مطرح شد .9راجع به حق خلووت ،تعریو و
مفهوم جامع و مانعی وجود ندارد ،ولی هدف اولی حق خلووت و حفوح حوری خصوصوی ،منوع
تراوز مطبوعات به حری خصوصی اشصاص و حمایت از افراد در برابر انتوار جزئیوات محرمانو
زندگی خصوصی آنان است ( .)Caenegem, 1990, P.455همراه بوا گسوترش رسوانه و افوزایش
استفاده از تصوویر افوراد ،دادگواههوا در احکوام خوود اشواره کوردهانود کوه ضورر ناشوی از ایون
بهرهبرداریها به عنوان توهین به کرامت و نقض حری خصوصی محسوب نمویشوود ،بلکوه ایون
ضورر بیووتر حاصول نقوض حوق کنتوورل و تضوییع سوود حاصول از هرگونوه اسوتفادۀ تروواری
است ) .(Tushnet, 2015, P.160در دعاوی راجع به بهرهبورداری غیرمرواز از حقووق تصوویری،
ستاره مدعی ضرر اقتصادی ناشی از کاهش درآمود اسوت؛ ازایونرو ،ایون دعواوی نمویتوانود در
محدودۀ حق حفح حری خصوصی قرار گیرد ،چون منافع تراری ستارگان تحوت پوشوش ایون
نظریوه قورار نمویگیورد ( .)Schoeneberger, 2013, P.1881در پرونودۀ «البراتووری هوالِن» در
نیویور در سال 9153م ،یک شرکت تولیدکنندۀ شیرینیجات دعوایی به طرفیت یک شورکت
تولیدکنندۀ شیرینی جات دیگر مطورح نموود و در آن مودعی شود کوه خوانودۀ دعووا ،بازیکنوان
بیسبال حرفه ای را برای نقض قراردادهای خود با خواهان تحریک کرده است .در این قراردادها،
بازیکنان حق انحصاری بهره برداری از تصاویر خود را به شرکت خواهوان واگوذار و توافوق کورده
بودند که حقوق مووابهی را بوه دیگور شورکتهوای تولیودکننودۀ شویرینیجوات اعطوا نکننود
) .(Jennings, 2003, P.1-2تمرکوز و تأکیود دادگواه در ایون پرونوده بور ارزش ترواری تصوویر
1. They argued that the common law should recognize a ‘right to privacy’ which they viewed as a right of
preventing truthful but intrusive and embarrassing disclosures by the press. This article initiated a
new chapter in the American law by providing intellectual force and rationale for recognition of a
common law right of privacy. (Samuel D. Warren & Louis D. Brandeis, Right to Privacy, Harvard
Law Review, Vol. 4, 1890; Cited by: Garima Budhiraja, 2011, P.88).
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ستارگان قرار داشت ) .(Rooney, 2013, P.925این اولوین پرونودهای بوود کوه در آن بوه ارزش
اقتصادی تصویر ستارگان توجه شد .در پروندۀ «داگالس و زتا» ،9قاضی بورو ال جوی معتقود
بووود کووه در تروواوز بووه حووری خصوصووی افووراد معموووال نوووعی زیووان مووالی یووا اقتصووادی وارد
نمیشود ) .(Pareek & Majumdar, 2006, P.416بهعالوه قواعد حواک بور حوق حفوح حوری
خصوصی در برابر تصاحب غیرمرواز ترواری حمایوت چنودانی پویشبینوی و بیوان نمویکننود
()Balcarczyk, 2010, P.329؛ بااینحال در پروندۀ هالن ،آسیب مطلقا اقتصادی بوده است.
حق خلوت بیوتر بهعنوان حق بر شصصیت تعری می شود تا حق مالکیت؛ به همین دلیول
حق بر شصصیت امکان شناسایی حق مالکیت نسبت به هویت را نمیدهد .حق خلوت بورخالف
حق شهرت ،از افراد در طول دورۀ زندگی حمایت میکند ،درحوالی کوه حوق شوهرت از منوافع
تراری شصص در نام یا تصویر او پس از فوت ه حمایت مویکنود (.)Robinson, 1998, P.186
حق خلوت ،حق فردی ) (Individual Rightاست؛ ازاینرو ،قابلیت انتقال قهری را ندارد و بعد از
فوت ادامه پیدا نمیکند و نیز قابل واگذاری به دیگران نیست .این وص غیرقابول انتقوال بوودن
موجب میشود که حتی اگر ستاره اجازۀ بهرهبرداری از تصویر خود را به دیگران بورای اسوتفادۀ
ترارتی بدهد ،استفادهکننده قادر به منع دیگری از بهرهبورداری ترواری نصواهود بوود (Drake,
) .2007, P.225بر اساس این ویژگیِ حق خلوت ،درصورتی کوه حقووق تصوویری را جوزق حوق
خلوت بدانی  ،حق کنترل بر تصویر ستاره بوا فووت او تموام مویشوود و بوه خوانوادهاش انتقوال
نمییابد.
توجیه حق تصویری بر اساس حق شهرت به این معنا نیست کوه صواحبان آن ،حوق کامول
استفاده از هویت خود را دارند ،بلکه استثناهایی برای آن مقرر شده است .اصوالحی نصسوت بور
قانون اساسی امریکا یک استثنا برای حق شهرت بهشمار میرود .این اصوالحیه مقورر مویکنود،
کنگره نباید قانونی تصویب کند که قلمورو آزادی بیوان یوا آزادی مطبوعوات را محودود سوازد
) .(Ruane, 2014, P.1نوع استفادهها قلمرو حق شوهرت و اصوالحی نصسوت را از هو تفکیوک
می کند و هدف از اصالحی نصست دسترسی آسان و سریع به آثار سیاسی ،آموزشوی و نمایووی
است ) .(Kwall, 1994, P.47استفاده از هویت شصص برای اهداف منصفانه ،مه و قابل انتوار و
برای طنز و سرگرمی آزاد است ) .(Lindsay, 2013, P.275به عبارت دیگر ،انتوار و آگاهی دادن
به عموم دربارۀ موضوعات ،حق اساسی تلقی میشود و دادگاهها در مواردی که انتووار و آگواهی
دادن به مردم نفع قانونی داشته باشد ،حق ستارهها را محودود مویکننود .در پرونودهای دادگواه
اعالم کرد که ستارگان باید این واقعیت را به دلیل محبوبیت خود قبول داشته باشوند ( Pareek
.)& Majumdar, 2006, P.419
1. Douglas and zeta zones v. Hello Ltd
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 .2انگلستان
دادگاه های انگلستان در شناسایی حق انحصاری برای ستارگان در نوام ،تصوویر و شوهرت خوود
مردد هستند .برخالف امریکا ،منفعت مالی ستاره در قالب حق مستقلی با عنووان حوق شوهرت
بهرسمیت شناخته نوده است ( .)Halpern, 2003, P. 383در انگلستان یکی از اولین پرونودههوا
در زمین حقوق تصویری در سال 9888م مطرح و در آن مقرر شد که لبواس فرزنودان پادشواه
آلبرت نمیتواند بدون رضایت او منتور شود .بهتدریس با تأسی از نظوامهوای حقووقی اروپوایی و
بین المللی شدن ورزش ،اصول حقوق مدنی که حامی هنرمندان و اجراکنندگان بود ،توسعه پیدا
کرد .تا ده  9118م حقوق تصویری ستارگان در سایر کوورها غیر از انگلستان به یک واقعیوت
تراری بدل شده بود .ورزشکاران انگلیسی در کوورهای دیگر بازی میکردند و وقتی که معروف
میشدند ،به بهرهبرداری از حقوق تصویری عادت میکردند؛ حقوقی که در قوانین ایون کووورها
به رسمیت شناخته شده بود .در زمان بازگوت سوتارگان ورزشوی بوه انگلسوتان بورای بوازی در
تی های ملی و داخلی ،آن ها انتظار همان حمایت حقوقی و همان درآمد را بورای تصواویر خوود
داشتند .ولی ابزار مناسب شناسایی و حمایت حقوقی در انگلستان وجود نداشت.
بهتدریس با توسع حقوق تصویری در سال 2888م ،کمیسویونهوای خواص دادگواه مالیوات
انگلستان اعالم کردند که پرداخت مالیات برای قراردادهای استفاده از حقوق تصویری سوتارگان
ورزشی ،مستلزم شناسایی حقوق تصویری آنهاست .سازمان مالیات با اشاره به شناسایی حقوق
تصویری ،اعالم کرد که با قراردادهای ستارگان برای تبلیغ بایود بوهعنووان قراردادهوای ترواری
معتبر برخورد شود .در سال 2882م توسوع مهو دیگور در خصووص حقووق تصوویری ر داد
( .)Tugendhat, 2013, P.1&3پروندهای که منادی ظهور حقوق تصویری است ،پروندۀ «ایورون
علیه تا اسووورت» 9اسوت .در ایون پرونوده دادگواه عوالی ارزش حقووق تصوویری ورزشوی را
به رسمیت شناخت و آن را موومول حمایوت دانسوت .در ایون پرونوده از نوام و تصوویر یکوی از
ستارگان ورزشی بدون اجازه استفاده شده بود .قاضی پرونده تأیید کرد که نوام و تصوویر سوتاره
ورزشووی ،توووکیلدهنوودۀ یووک برنوود و بووه تبووع آن حقوووق اقتصووادی متنوووع موورتبت بووا آن
است ) .(Budhiraja, 2011, P.102شناسایی نودن حق بور شصصویت بورای حمایوت از حقووق
تصویری در انگلستان ،به معنای حمایت نکوردن از آن نیسوت ،زیورا بهورهبورداری غیرقوانونی از
شصصیت تا حدی در روی قضایی محدود شده است ) .(Savare, 2013, P.53حقووق انگلسوتان
مکانیزمی برای حمایت از شهرت پس از فوت مقرر نمیکند؛ باوجوداین ،هیچ شکی نیسوت کوه
خانوادههای ستارگان از حقوق پس از فوت ستاره به دالیل مالی و عاطفی حمایت میکنند.2
1. Irvine and anr v. talksport
)2. www.Intellectualpropertymagazine.com. (visited at: 3/31/2016- 95/1/12
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 .3فرانسه
نظری حق بر شصصیت در نظام حقوقی فرانسه توسوعه یافتوه کوه متووکل از حوق بور تصوویر،
حق خلوت ،آزادی بیان ،آزادی مذهب ،روابوت خوانوادگی و رابطو جنسوی اسوت .اکنوون حوق
بر تصویر تا حدی مستقل شده است که ریوه در حق خلووت دارد ).(Moskalenko, 2015, P.4
در مقایس حقوق تصویری در فرانسه با پیدایش حق بور شوهرت در امریکوا چنوین بور مویآیود
کووه هوور دوی آنهووا ریوووه در نظریو حووق حفووح حووری خصوصووی دارنوود و از افووراد در برابوور
تصاحب غیرقانونی نام و تصویر آنها حمایت میکنند ).(Logeais & Schroeder, 1998, P.513
حقوووق تصووویری در سووال 9858م در پرونوودۀ مربووو بووه تصووویر بووازیگر راشوویل )(Rachel
(کوه در بسوتر مورو خوابیوده بوود) ،بوهرسومیت شوناخته شود).(Synodinou, 2014, P.184
در آن پرونووده ،نقاشووی تصووویر راشوویل و عرض و آن بوودون رضووایت وی صووورت گرفتووه بووود.
دادگاه اعالم کرد که هیچ کس نمیتواند بدون رضوایت خوانوادۀ او عکسوی را در مو عوام قورار
دهود ) . (Logeais & Schroeder, 1998, P.514حوق تصوویری بور مبنوای حمایوت از حوق
بر شصصیت ،طبق مادۀ  1قانون مدنی فرانسوه حمایوت مویشوود .موادۀ  1قوانون مودنی مقورر
می کند کوه هور شصصوی بور حفوح حوری خصوصوی خوود حوق دارد .در ایون نظریوه حقووق
شصصیتی قائ به شصص بوده و غیرقابل انتقوال اسوت؛ بواایونحوال ،بوا درنظور گورفتن جنبو
مالی ،اسوتثناهای قابول تووجهی بور ماهیوت غیرقابول انتقوال حوق بور شصصویت اعموال شوده
است9.
در حقوق فرانسه بین حوقِ نسوبت بوه تصوویر ) (Right to one’s imageبوه معنوای اینکوه
شصص حق انحصاری در استفاده از تصویر خود را دارد و میتواند مانع اسوتفادۀ اشوصاص ثالود
شود و حق بر تصویر ) (Right on one’s imageکه بوه شوصص امکوان بهورهبورداری ترواری از
تصویر را میدهد ،تفکیک قائل شده اند .به تعبیر دیگر بین جنب شصصی و جنب تراری تصوویر
تفکیک کردهاند ) .(Moskalenko, 2015, P.4حق تصویری دو بُعد دارد؛ یک بعد آن حمایوت از
تصویر شصص در برابر افوای ناخواسته است که این جنبه جزق متعلقات شصصی بهشمار میآید
و قابل انتقال نیست و این مفهوم ،حقِ نسبت به تصویر نامیده میشود .بُعد دیگر آن کوه جنبو
مالی دارد و دیگران برای استفاده از آن باید وجهی پرداخوت کننود ،بوا عنووان حوق بور تصوویر
توصی می شود .برداشت مدرن از حق تصویری حاکی از دو بعد منفی و مثبت حقوق تصوویری
است .جنب منفی که از انتوار تصویر شصص خودداری میکند و جنب مثبت که حق اقتصوادی
برای بهرهبرداری از تصویر را به شصص اعطا مویکنود (.)Logeais & Schroeder, 1998, P.518
http://unitedkingdom.taylorwessing.com/uploads/tx_siruplawyermanagement/IP_HittingBack.en.pdf
)(visited at: 3/31/2016- 95/1/12
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امروزه حقوق تصویری در فرانسه ،نهتنها از تصویر بلکه از جنبههای دیگر شصصویت مثول صودا
حمایت میکند.
وقتی که حق بهره برداری تراری از تصویر در فرانسه بوهرسومیت شوناخته شوده اسوت ،در
خصوص قابلیت انتقال قهری حوق ن یوز شورایت چنودان موبه نیسوت .در برخوی از پرونودههوا
دادگاه های فرانسوی مقرر کردند که حق تصویری ،حق شصصی است که با فوت شوصص ازبوین
میرود .ولی دادگاه در پروندۀ «رامو» اعوالم کورد کوه جنبو موالی تصوویر قابول تووارث اسوت
( .)Moskalenko, 2015, P.4دادگاه در این پرونده بیان داشت که حق تصویری حق مالی اسوت
و اجازۀ بهره برداری تراری از تصویر در مقابل پرداخت پول را میدهد و لذا ایون حوق شصصوی
نیست و به وراث منتقل می شود .دادگاه در ایون پرونوده خوانوده را بوه دلیول ترواوز بوه حوری
خصوصی و ایراد خسارت به تصویر ،شهرت و خاطرۀ شوهر متوفای خواهوان محکووم کورد .ایون
پرونده به دالیلی درخور کر بوده است :نصست اینکه ماهیت دوگان حق تصویری پذیرفته شده
بود؛ دوم اینکه اصل کلی انتقالپذیری جنب مالی حق تصویری احراز شد و درنهایت اینکه وراث
میتوانند به آسیب های وارده به تصویر متوفا اعتراض کننود؛ اعو از اینکوه آسویب وارده جنبو
معنوی یا مالی داشته باشود ( .)Logeais & Schroeder, 1998, P.537در نظوامهوایی کوه حوق
تصویری را جزق حقوق شصصی میدانند ،به خویوان نزدیک متوفا حوق اضوافی مویدهنود کوه
شبیه حمایت پس از مرو است .به عبارت دیگر ،از ادعاها و اظهاراتی کوه بوه خدشوهدار شودن
شهرت خانوادۀ متوفا منرر میشود ،حمایت میکنند .این خویوان در صورت اثبات اینکه منافع
خودشان مستقیما تحت تأثیر قرار گرفته است ،میتوانند به طور مستقل حق خود را اجرا کننود
( .)Reichman, 2012, P.4دادگاههای کوورهای دارای نظام حقووق نوشوته در خصووص قلمورو
حقوق تصویری رویکرد موسعی اتصا کرده اند که حتی استفاده از چهوره یوا موصصوات خواص
متمایزکننوودۀ سووتاره در تبلیغووات نیووز بووهعنوووان تصل و از حقوووق تصووویری تلقووی موویشووود
( .)Synodinou, 2014, P.183اجرای حق تصویری اغلب با اصول حقوقی دیگر مثل آزادی بیوان
تعارض دارد .در برخورد با چنین موکالتی ،دادگاه های فرانسه در صدد ایراد تعادل بین اصوول
حق تصویری و آزادی بیان هستند .روی قضایی فرانسه سه معیار را بیان کورده اسوت کوه حوق
تصویری باید با شرایت آن هماهنگ باشد؛ نصست اینکه تصاویر در م عوام گرفتوه شوده باشود.
دوم اینکه تصاویر برای اهداف آموزشی و آزادی بیان گرفته شده باشد .سوم اینکه بهمنظور طنز
و سرگرمی باشد ) .(Logeais & Schroeder, 1998, P.526روی قضایی فرانسه ماهیوت دوگانو
مالی و غیرمالی تصویر شصص را بهرسمیت میشناسد ،درسوت شوبیه آن چیوزی اسوت کوه در
حقوق مالکیت ادبی و هنری حاک است .برخالف فرانسه ،آلمان دربارۀ حقوق تصوویری رویکورد
واحدی را که متوکل از حمایت از جنب مالی و غیرمالی است ،پذیرفته است .در این نظام حوق
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تصویری رسما در سال 9187م در مادۀ  22قانون کویرایت در آثار هنری و عکوس بوهرسومیت
شناخته شد (.)Synodinou, 2014, P.185

 .4جمعبندی
با بررسیهای صورتگرفته در نظامهای یادشده میتوان گفت حقوق تصویری در غورب ازجملوه
موضوعات پراکنده است که هیچ تالشی برای هماهنگسازی آن صورت نگرفته اسوت .بورخالف
سایر حوزههای مالکیت فکری ،مثل عالمت تراری ،کوویرایوت و حوق اختوراع ،کنوانسویون یوا
معاهدهای بینالمللی وجود ندارد ) . (Reichman, 2012, P.3به عبارت دیگور ،حقووق تصوویری
مفهومی نسبتا جدید و شکل جدیدی از مالکیت فکری و ملحق به اشوکال سونتی آن اسوت .در
نظام حقوقی امریکا که الگوی جدیدی را نسبت به سایر کووورها پذیرفتوه اسوت ،حوق شوهرت
نوعی حق مالکیت متمایز از توسع قانونی و حقوق عرفی است .این حق به حق مالکیت نزدیوک
است و همانند حقوق مالکیت فکری دارای دو بعد است ،که یک بعد آن جنب مالی و بعد دیگور
آن جنب غیرمالی دارد.
در امریکا قانون فدرالی که تنظی کنندۀ حق شهرت باشد ،وجوود نودارد؛ ولوی ایالوتهوا در
حمایت از حقوق تصویری در قالب حق شهرت گام برداشوتهانود .کووورهای اروپوای مرکوزی و
جنوبی رفتهرفته به الگوی امریکا به دلیل کوارکرد موالی و اقتصوادی نزدیوک مویشووند (Pina,
) 2014, P.3حق شهرت با پذیرش رو به افزایش از سوی دادگواههوا ،اعضوای آکوادمی حقووق و
قانونگذاران ایالتها روبرو شده است ،ولی نمیتوان گفت که با پذیرش جهانی هموراه اسوت .بوا
بررسیهای انرام شده به این نتیره می رسی که الگوی انتصابی نظام حقوقی امریکا در مقایسوه
با دیدگاه سایر نظام ها که مبتنی بر حق حفح حری خصوصی و حق بر شصصیت است ،دیودگاه
منطقی و مقبول تری است .حق شهرت نوعی از حق مالکیت فکری جدید است و به نظری حوق
مالکیت ه نزدیک است .این نظری مدرن به هر شصصی حق میدهد که به استفادۀ ترواری از
هویت خود و کنترل آن اقدام کند.

ایران
در حقوق ایران در آغاز برای تبلیغ کاالهوا و خودمات از پیوراهن ورزشوی ورزشوکاران اسوتفاده
می شد .نصستین تبلیغ روی پیراهن بازیکنان پرسوولیس در بازی نهایی جام باشوگاههوای آسویا
بود .حودود سوال 9378ش ،کوری بواقری بیلبووردهوای تبلیغواتی یوک شورکت دارویوی را در
بزرگراههای تهران به خود اختصواص داد .نصسوتین اسوتفاده از چهورههوای معوروف سوینما در
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تبلیغات ،به سالهوای  9385و 9387ش بور مویگوردد .ابتودا اسوتفاده از تصوویر سوتارگان در
تبلیغات تراری غیر قانونی بود .پس از مودتهوا ،معاونوت مطبوعواتی وزارت ارشواد ،ممنوعیوت
حضور ستاره ها را در تبلیغات لغو کرد .درواقع به استناد بند ب موادۀ  92آیویننامو تأسویس و
نظارت بر نحوۀ کار و فعالیت کانونهای آگهوی و تبلیغواتی مصووب 9358ش شوورای انقوالب،9
دستورالعمل مدونی برای حضور ستارگان شکل گرفت .برگرفته از قوانین و مقررات تبلیغاتی ،در
قانونی بودن استفاده از شصصیتها در تبلیغات هیچ تردیدی وجود ندارد .در اصل  88مرموعو
ضوابت تولید آگهیهای رادیویی و تلویزیونی اشاره شده اسوت کوه «سوازندگان آگهوی چنانچوه
قصد استفاده از صدا و تصویر چهرههای شاخص برنام صدا و سیما در آگهوی را داشوته باشوند،
باید قبال مروز الزم را از ادارۀ بازرگانی صدا و سیما أخذ نمایند» .همچنین از محتووای موادۀ 3
دستورالعمل اجرایی تبلیغات شهری (محیطی) میتوان برداشت کرد که استفاده از شصصیتهوا
برای تبل یغ به رعایت شرایطی وابسته شوده اسوت؛ بورای مثوال ،اسوتفاده از زن در آگهویهوای
تلویزیونی برای تبلیغ کاال و خدمات منو به رعایت ضوابطی مویباشود .در اصول  28مرموعو
ضوابت تولید آگهیهای رادیویی و تلویزیونی به طور کلی بوه پوشوش و آرایوش افوراد حاضور در
آگهیها اشاره شده و بیان داشته است« :پوشش و آرایش شصصیتهای مورد استفاده در آگهوی
باید متناسب با عرف جامعه بوده و با موقعیت سنی و اجتماعی آنها متناسوب باشود» .همچنوین
در اصل  58از جایگاه ارزشمند زن در نظام یاد شوده کوه اسوتفاده از زن در آگهویهوا مسوتلزم
اعمال دقتهای خاصی است و باید جایگاه زن مسلمان و شئون او مد نظور باشود .در اصول 57
مقرر شده است که حضور زن در آگهی تبلیغات بدون آرایش و با رعایت کامل حرواب اسوالمی
امکانپذیر است .همچنین مطابق اصل  ،58حضور زن در آگهیهایی که وضعیت کاال و مصوارف
آن به نقش خان ها بستگی نداشته باشد ،مراز نیست.
امروزه استفاده از حقوق تصویری در تبلیغات روزبهروز در حال گسترش است و از سوتارگان
برای ترغیب مصرفکنندگان برای خرید کاالهای داخلی استفاده میشود .این امر بوه شناسوایی
منبع درآمد جدیدی برای ستارگان انرامیده است؛ ازایون رو ،سوتارگان ازجملوه ورزشوکاران در
زمین بازی در تالش برای بهبود ظهور و نمود خود هستند .همانطور کوه پویشتور بیوان شود،
میان نظام های حقوقی در خصوص حقوق تصویری روی واحدی وجود ندارد؛ در نتیره با تأسوی
از نظامهای حقوقی به بررسی نظام حقوقی ایران میپردازی .

 .9بند ب مادۀ  92آییننام تأسیس و نظارت بر نحوۀ کار و فعالیت کانونهای آگهی و تبلیغاتی« :استفاده از
تصاویر و عناوین مقامات عالیرتب مملکتی و تمثال پیووایان مذهبی و شصصیتهای تاریصی و فرهنگی
کوور در آگهیهایی که هدف آنها ارائ کاالهای مصرفی و خدمات موابه میباشد ممنوع است».
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 .1حقوق تصویری ،حق خلوت و حق بر شخصی
همانطور که گفته شد ،بین نظامهای حقوقی در اینکه حقوق تصوویری موومول کودام حقووق
است و بر اساس کدامیک از آنها تحت حمایت قرار میگیرد ،اجماعی وجود ندارد .از حق حری
خصوصی در فرهنگ ها و جوامع گوناگون ،تعری واحدی ارائه نوده است .مصادیق و قلمرو حق
خلوت از فرهنگی به فرهنگی دیگر و از جامعه ای به جامع دیگر و از زمانی به زمان دیگر تفاوت
دارد؛ ازاینرو ،ارائ تعریفی جامع از این حق بهدشواری ممکن است .حق خلوت به معنوای حوق
داشتن یک چارچوب محافظت شده ،امن و خالی از اغیار است که در این چارچوب ،فورد از یوک
نوع خودمصتاری شصصی برخوردار میباشد (موسویزاده و مصوطفیزاده ،9319 ،ص .)57کلیو
افراد بور صرف نظر از تابعیت ،سن یا اهلیت مدنی یا توانایی هنی یا مقام ،از حوری خصوصوی
برخوردارند .در حقوق ایران چه در قانون اساسی و چه در قوانین عوادی ،بوه صوورت صوریح بوه
مفهوم حری خصوصی اشاره نوده است و چنین استنبا میشود که برخی از مصادیق آنچه در
اصطالح به حری خصوصی معروف است ،در بعضی مواد مورد توجه قرار گرفته است (رحمودل،
 ،9388ص .)928-921نظری دیگر حق بر شصصیت است که به ایون حوق در قووانین بوهطوور
تلویحی و نه صریح اشاره شده است .در مادۀ  118قانون مدنی به حقِ بور نوام خوانوادگی اشواره
شده و مادۀ  9قانون مسئولیت مدنی با اقتبواس از موادۀ  823قوانون مودنی آلموان ،مهو تورین
مصادیق حقوق مربو به شصصیت (جان ،سالمتی ،آزادی ،حیثیوت و شوهرت ترواری) را بیوان
کرده ،اما هنوز در این زمینه نظری عمومی ارائه نوده و در قوانین کوور دربارۀ عنوان کلی حقِ
بر شصصیت حک داده نوده است (بادینی ،9319 ،ص.)17-988
حق از نظر ماهیت در حقوق ایران دارای ویژگیهایی است .یکی از ویژگیهای بوارز ،امکوان
نقل و انتقال آن به اسباب قهری و ارادی است .حقوق تصویری به معنای استفاده از جنب موالی
و تراری شصصیت در تبلیغات است .ازاینرو ،بین حقوق شصصیتی و حقووق اقتصوادی (موالی)
ق شصصویتی پیونودی
باید تمایز قائل شد ،زیرا حقووق اقتصوادی قابول واگوذاری اسوت و حقوو ِ
جداییناپذیر با شصصیت فرد دارد.

 .2حقوق تصویری ،مالکیت ادبی ـ هنری
یکی از شاخههای حقوق مالکیت فکری حوق مالکیوت ادبوی -هنوری اسوت کوه ایون حوق بوه
پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری تعلق میگیرد .وقتی شصصی اثری را پدیود مویآورد ،رابطوهای
طبیعی بین آن شصص و اثر او بهوجود میآید .این رابطه قابل مقایسه با ارتبا انسان با حاصول
کارهای مادی اوست؛ بنابراین ،پدیدآورنده میتواند نسبت به انتوار اثر خود تصومی بگیورد و از
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منافع اقتصادی آن بهرهمند شود .کویرایت نوعی حفاظت قانونی از آثار چاپشده و چواپنوودۀ
ادبی ،علمی و هنری است .این آثار به هر صوورت کوه عرضوه شوده باشوند ،درحوالی کوه دارای
ماهیتی قابل در باشند ،یعنی دیده ،شنیده یا لمس شوند ،مومول این حمایت خواهنود بوود.
مالکان حقوق فکری در اینرا پدیدآورندگان فکری و هنریاند و به دلیل خدمتی که بوه جامعوه
ارائه می کنند ،دارای یک حق انحصاری هستند .آنان از دو حق مادی و معنوی نیز برخوردارنود؛
حق معنوی قابل تبدیل به پول نیست و غیرقابل انتقال اسوت و مؤلو حوداقل در دورۀ حیوات
خویش نمی تواند حق خود را به دیگری واگذار کند ،مانند حق نام .حق مالی یک حق اقتصادی،
قابل داد و ستد و انتقال است؛ درحالی که حق معنوی در شومار احکوام و وضوعیتی اسوت کوه
قانونگذار آن را بهوجود آورده و وسیله ای برای اجرای حق مالی است ،و بر همین اسواس قابول
انتقال و اسقا نیست .اما حق مادی که جلوۀ اقتصادی دارد ،قابل تبدیل به پول و قابول انتقوال
است .در مادۀ  5قانون حمایوت از حقووق مؤلفوان ،مصونفان و هنرمنودان ،دو ویژگوی برجسوت
قابلیت انتقال و محدودیت زمانی و مکانی برای جنب مادی اثر مقرر شده است .حقوق تصوویری
نیز همانند حق مالکیت ادبی -هنری ،جزق اموال غیرمادی متووکل از منوافع موالی و غیرموالی
است .در این خصوص ،مالکیت ادبی -هنری میتواند الگویی برای جنب مالی حق تصویری باشد
(.)Synodinou, 2014, p.181
حقوق مالکیت ادبی -هنری از نظر قلمرو اعمال ،ناظر به آثار معنوی است که شامل تصواویر
و آثار ادبی میباشد و تنها از تصاویر خاص که در آن حق تکثیر وجود دارد ،حمایت میکند ،نوه
از تصویر در معنای عام کلمه ()Adrian, 2013, p.4؛ لذا حق انحصاری بهرهبرداری به آثار فکری
و هنری اصیل اعطا میشود .در مادۀ  2قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصونفان و هنرمنودان،
قل مرو حمایتی آن شامل تصاویر و آثار ادبی است ،و آثاری مومول حمایت این قانون اسوت کوه
به شکل مادی تبلور می یابد .ماهیت حقوق تصویری باید بر مبنایی تبیین شود که با خصوصیات
اتی مالکیت ادبی -هنری هماهنگ باشد .تحلیل ماهیت حقوق تصویری بر مبنای حق مالکیوت
ادبی -هنری با موکالت و موانعی روبرو است .با اینکه حق مالکیت ادبی -هنری برای تولید آثار
خالق و اصیل انگیزهای فراه میکند و مبنای کویرایت بر همین امر استوار است که مبتکوران
باید از محصول کار خود بهره ببرند؛ بااین حال از آثاری که به شوکل موادی تبلوور یافتوه اسوت،
حمایت میکند (.)Schoeneberger, 2013, P.1907-1908
امروزه قلمرو حقوق تصویری آنچنان توسوعه یافتوه اسوت کوه اشوکال متحور (Unfixed
) forms of expressionمثل صدا یا مسابق ورزشی زنوده را نیوز دربور دارد .در حقووق ایوران،
قلمرو حقوق تصویری همانند سایر نظامهای حقوقیِ منتصوب گسوترده اسوت .بورای مثوال ،در
حقوق ایران از صدای ستارگان ه در تبلیغات بهرهبرداری میشوود؛ ازجملوه زنودهیواد حسوین
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باغی که صدا و لحن بیان وی تأثیری بیوتری در تبلیغات داشته ،یا منووچهر نوو ری نصسوتین
آگهی را در ایران دربارۀ آگهی خودروی ملی خوانده است .همین امر باعد شد که قلمرو حقووق
تصویری فقت مصتص تصویر ستارگان نباشد .بنابراین ،تحلیل ماهیت حقوق تصوویری در قالوب
حقوق مالکیت ادبی و هنری در نظام حقوقی ایران نیز با موکل روبرو است؛ درحوالی کوه حوق
کوی رایت از امری حمایت می کند که بیان پدیدآورنده در شکل موادی ثابوت باشود .بوا مطالوب
بیانشده بهنظر می رسد که هرچند حقوق تصویری ماهیت مالی پیدا میکنود و قابلیوت انتقوال
قهری و ارادی دارد و درست است که کویرایت پس از فوت دارنودۀ حوق اداموه دارد و در پرتوو
حمایت قانون قرار میگیرد ،و وجود اصوالت بورای هور دوی آنهوا شور اسوت؛ بواوجوودایون،
کوویرایوت ردۀ خاصوی از آثوار خوالق ضوبت شوده ) (Recorded Creative Worksرا حمایوت
میکند ،و شصصیت یا هویت نمیتواند بهعنوان اثری از پدیدآورنده ،تابع حمایوتهوای مقوررات
کویرایت قرار گیورد ) .(Robinson, 1998, p.189 -190بورای مثوال ،یکوی از مصوادیق حقووق
تصووویری ،اسووتفاده از شوومارۀ پیووراهن ورزشووکاران در مسووابقات اسووت کووه در پرونوودۀ کالسو
 9898/3/88مرتمع شهید بهوتی تهران ،یکی از بازیکنان موهور ایرانی فوتبوال علیوه یکوی از
تولیدکنندگان پوشا ورزشی ،ضرر و زیان ناشی از استفادۀ غیرمراز از شمارۀ پیوراهن خوود را
مطالبه کرد (حکمتنیا و خوشنویس ،9388 ،ص .)931بااینحال ،کویرایوت از تموام مصوادیق
حقوق تصویری نمیتوانود حمایوت کنود )(Moskalenko, 2015, P.6؛ ازایونرو ،کوویرایوت بوه
ستارهای که حقوقی بر نام و تصویر خود دارد ،کمک نمیکنود ( Mullick & Narnaulia, 2008,
.)P.625

 .3حقوق تصویری ،عالمت تجاری
در بند ال مادۀ  38قانون ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی و عالئ تراری 9388ش مقرر شده
است :عالمت تراری یعنی هر نوان قابل رؤیتی که بتواند کاالها یا خدمات اشصاص حقیقوی یوا
حقوقی را از ه متمایز سازد .در مادۀ  39آن قانون ،حق استفادۀ انحصواری از یوک عالموت بوه
کسی اختصاص دارد که آن عالمت را طبق مقررات این قانون به ثبوت رسوانده باشود .مقوررات
عالمت تراری ،دارندگان آن را در مقابل رقابت ناعادالنه حمایت میکنود ،و مصورفکننودگان را
در مقابل فریب سودجویان مصون نگه می دارد .عالمت تراری نوعی از حوق مالکیوت غیرموادی
است که تمرکز اصلی آن روی ارزش ترواری عالموت اسوت ) .(Rooney, 2013, P.947کوارکرد
اصلی عالمت تراری بیانگر مبدأ و سازندۀ کاال است .این عالمت به مصرفکننده نوان میدهود
که خصوصیت و متعلقات کاالی دارای آن عالمت ،تحت کنترل همان شوصص صواحب عالموت
میباشد .ازاینرو ،مصرفکننده میتواند اطمینان داشوته باشود کوه کواالیی کوه حامول عالموت
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تراری است ،خصیصه و متعلقاتی را خواهد داشوت کوه او انتظوار دارد .بوه ایون دلیول ،عالموت
تراری حاکی از اطالعاتی بورای مصورف کننوده اسوت و قوانون از اسوتفادۀ متقلبانوه از عالموت
ثبتشده جلوگیری میکند.
تصاویری که در تبلیغات استفاده میشود ،حاوی یک سری ویژگیهایی است کوه مویتوانود
مصرفکنندگان را به خرید کاال جذب کند ) .(Budhiraja, 2011, P.94-95در آغاز مقالوه گفتوه
شد که حقوق تصویری بوه حقووق عالموت ترواری نزدیوکتور اسوت ،و مصورفکننودگان را از
سردرگمی دربارۀ مبدأ کاال نرات می دهد .درست است که مبانی حمایتی هر دو بههو نزدیوک
است و هر دوی آنها با این امر ارتبا دارند که مصرفکنندگان با فعالیوتهوای ترواری دچوار
اشتباه نووند .بااین حال عالمت تراری از هویتهای تراری منحصوربوهفورد حمایوت مویکنود؛
درحالی که حقوق تصویری مرتبت با هویت شصص منحصربهفردی است .لویکن هویوت شوصص
میتواند بهعنوان منوأ تراری ) (Commercial Sourceهمانند عالئو ترواری خودمات بوهکوار
گرفته شود .مقررات عالئ تراری در مقابل تصاحب غیرقانونی از هویت شصص در دیگور مووارد
حمایت نمیکند ) .(Robinson, 1998, P.191-192اگرچه اسوامی افوراد هماننود تصواویر آنهوا
میتواند بهعنوان عالمت تراری ثبت شود ،ولی عالمت تراری نمیتواند حمایت موسعی را اعطا
کند . 9در نظامی حقوقی ایران ،حمایت در پرتو عالموت ترواری مسوتلزم ایون اسوت کوه طبوق
مقررات قانون ،عالمت تراری ثبت شود .این امر در نظام حقوق کوورهای خارجی در حال روا
است که بیوتر ستارگان اس و امضای خود را بهعنوان عالمت تراری ثبت مویکننود؛ درحوالی
که این موضوع در حقوق ایران رایوس نووده اسوت .بنوابراین ،تحلیول ماهیوت حقووق تصوویری
ستارگان در قالب عالمت تراری ه با موکل روبرو است .همچنین استناد بوه نوام ترواری نیوز
نمیتواند دربرگیرندۀ تمام جلوههای حقوق تصویری باشد .لذا هرچند توسل به حقووق مالکیوت
فکری یکی از ابزارهای مفید برای حمایت از حقوق تصویری و جلوگیری از نقوض آن اسوت ،بوا
توجه به گسترش قلمرو حقوق تصویری ،حمایتهای مقرر در حوزۀ مالکیوت فکوری نمویتوانود
پاسصگوی تمام نیازهای آن باشد .بهدلیل نبوود راه حلوی مناسوب در جهوت حمایوت از حقووق
تصویری ،برخی از قضات با استناد به قاعدۀ استفادۀ بالجهت در مادۀ  389و  388قانون مودنی،
به حمایت از حقوق ستارگان اقدام کردهاند (پروندۀ کالس  9898/3/88مرتمع شوهید بهووتی
تهران) .همچنین در مادۀ  9قانون مسئولیت مدنی هر کس بدون مروز قانون عمدا یا در نتیرو
بی احتیاطی به جان یا سالمتی یا مال و آزادی یا حیثیوت و شوهرت ترواری و یوا بوه هور حوق
دیگری که به موجب قانون برای افراد ایراد شده است ،آسیبی وارد نماید که موجب ضرر موادی
http://unitedkingdom.taylorwessing.com/uploads/tx_siruplawyermanagement/IP_HittingBack.en.pdf
(visited at: 3/31/2016- 95/1/12).
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یا معنوی شود ،مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خوود مویباشود .مصوادیق یادشوده در آن
قانون حصری نیستند و نقض هر حق دیگری که قانون برای افوراد ایرواد کورده باشود ،موجوب
مسئولیت مدنی است .استفادۀ غیرقانونی از حقوق تصویری ستارگان کوه باعود کسور اعتبوار و
تضییع ارزش بازاری هویت وی می شود و استفادۀ غیرمراز از نام افراد که درعینحال بوهعنووان
نام تراری از آن بهرهبرداری میشود ،همگی اضرار به غیر بووده و بوهموجوب قووانین حواک بور
مسئولیت مدنی ضمانآور است.

نتیجه
با بررسیهای صورتگرفته در نظامهای منتصب و حقوق ایران ،حقووق تصوویری مفهووم نسوبتا
جدیدی است که هنوز در مراحل اولی شکلگیری خود مویباشود ،و جایگواه آن هماننود سوایر
حقوق کامال به رسمیت شوناخته نووده اسوت؛ حتوی در ادبیوات حقووقی چنودان موورد توجوه
حقوق دانان قرار نگرفته است .باوجود اینکه حقوق تصویری مفهومی نوظهور میباشد ،استفاده از
حقوق تصویری در تبلیغات تراری روزبه روز در حال افزایش است .حقوق تصویری به بُعد موالی
و تراری شصصیت مربو است؛ ازاینرو ،حقی مالی است و ویژگیهای حقوق موالی را بوا خوود
به همراه دارد .حقوق تصویری جزق حقوق متعلق به شصص و جزق امووالی اسوت کوه در اختیوار
دارندۀ آن قرار دارد .این حقوق قابلیت انتقال قانونی همانند دیگر حقوق شصصی و حقوق قابول
انتقال را دارا میباشد .ستارگان به عنوان دارندگان حقوق تصویری ،مالکان اموال فکری خود کوه
شامل نام ،تصویر ،شمارۀ پیراهن ورزشکاران و حتی صدا میشوود ،هسوتند .ازایونرو ،سوتارگان
می توانند از مزایای حقوق تصویری خود استفاده نمایند ،و آن را بهموجب قراردادهای متنوع بوه
اسوانسرها واگذار کنند .حقوق تصویری ستارگان باید در برابر استفادههوای غیرقوانونی حمایوت
شود .لیکن نظر به اینکه جلوهها و عناصر حقوق تصویری ،جدید بووده و ابعواد خاصوی دارد کوه
تاکنون در حوزۀ مقررات حقوق مالکیت فکری برای آن بهطور ویژه قانونگذاری نوده است ،لذا
حقوق مالکیت فکری در حال حاضر نمیتواند بهطور کامل و کوافی ،مفهووم حقووق تصوویری را
دربر گیرد و به تبع آن ،حمایت الزم و کافی صورت نصواهد گرفت .به این دلیل نویسوندگان در
حقوق کوورهای پیورو ،با تحلیلهای دیگر وارد این عرصه شدهاند.
تحلیل حقوق تصویری در قالب «حق شهرت» با پوذیرش رو بوه رشود از سووی دادگواههوا،
اعضای آکادمی حقوق و قانونگذاران ایالتهای امریکا روبرو شده است ،ولی با قطعیت نمیتووان
گفت که این حق شهرت پذیرش جهانی یافته است .بررسیهای انرامشده بیانگر این اسوت کوه
الگوی انتصابی نظام حقوقی امریکا ،در مقایسه با دیدگاه سایر نظامها که مبتنی بور حوق حفوح
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حری خصوصی و حق بر شصصیت است ،دیدگاه منطقی و پذیرفتهتری است .حق شهرت نووعی
از حق مالکیت فکری جدید است و به نظری حق مالکیت ه نزدیک است .این نظری مدرن بوه
هر شصصی حق می دهد که به استفادۀ تراری از هویت خود و کنترل آن اقدام کند .لذا بوهنظور
میرسد ،ن ظام حقوقی امریکا با اتصا الگوی حق شهرت نسبت به سایر کوورها رویکرد مناسبی
در میان نظام ها درپیش گرفته است .حوق شوهرت تأسویس حقووقی خواص و جدیود در نظوام
حقوقی امریکا است که با خصایص حقووق تصوویری و حمایوت از آن سوازگار اسوت و بوه نحوو
مناسبتری میتواند حمایتهای الزم را بهعمل آورد.
در حقوق ایران به صراحت بیان نوده است که ماهیت حقوق تصویری در پرتو کودام حقووق
حمایت میشود .امروزه با توجه به افوزایش اسوتفاده از حقووق تصوویری سوتارگان در تولیودات
داخلی و خارجی ،ضروری است تا جایگاه واقعوی و حقووقی آن روشون شوود .در عرصو حقووق
مالکیت فکری ،نزدیکترین عناوین و شاخهها به حقوق تصویری ،حق بر عالمت ترواری و حوق
بر نام تراری است ،ولی هیچکدام از آنها نمیتوانند پاسصگوی تمامی نیازها و مقتضیات حقوق
تصویری باشند .این امر یا به دلیل شرایطی است که بر آنها حاک بوده و یا به علوت گسوتره و
دایرۀ شمول آن ها در مقایسه با حقوق تصویری است .به همین دلیل در موواردی کوه اسوتناد و
توسل به حقوق مالکیت فکری مقدور نیست ،در جهوت حمایوت از حقووق تصوویری ،برخوی از
قضات با استناد به قاعدۀ استیفا و استفادۀ بالجهوت در موواد  337 ،338و  388قوانون مودنی و
مادۀ  391قانون ترارت ،به حمایت از حقوق ستارگان اقدام کرده اند .همچنین استناد به قواعود
مسئولیت مدنی می تواند ضمانت اجرای مناسبی در راستای حمایت از دارندگان حقوق تصویری
و جلوگیری از تضییع حقوق آن ها باشد .استفادۀ غیرقانونی از حقوق تصوویری سوتارگان باعود
کسر اعتبار و تضییع ارزش بازاری هویت وی میشود و نیز بهرهبرداری غیرمراز از نام افراد کوه
درعینحال بهعنوان نام تراری از آن استفاده می شود ،همگی اضورار بوه غیور بووده ،بوهموجوب
قوانین حاک بر مسئولیت مدنی ضمانآور است.
نظر به اینکه پدیدۀ حقوق تصویری ستارگان ،امر نسبتا نوظهوری اسوت و اسوتفاده از آن در
تبلیغات بازرگانی رشد فزاینده ای یافته است ،لذا باید پیش از بروز موکل و طرح دعاوی مربوو
در مراجع قانونی ،نسبت به شناسایی آن و تعیین ماهیت حقوقی آن اقدام مقتضی صورت گیرد،
و نظام حقوقی کوور در این زمینه از واقعیات جامعه و بازار عقب نمانَد .امیود اسوت ایون مقالوه
شروع مناسبی باشد ه برای حقوقدانان ارزشمند این دیار که کنکاش و تحلیل بیوتری راجوع
به این موضوع داشته باشند تا ابعاد آن روشن شود؛ و ه برای قانونگذار تا جایگاه واقعی حقوق
تصویری را در مرموع نظام حقوقی کوور به رسمیت بوناسد و برای حمایت بیووتر از حقووق
تصویری ستارگان ،مقررات جامعتری تدوین نماید.
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