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مطالعة تطبیقی راههای حقوقی حمایت از ارزش تبلیغاتی نشانهای
هویتی اشخاص مشهور در ایاالت متحدة امریکا و ایران
معصومه بنسبردی ،1سید محمدمهدی قبولی درافشان ،2سعید

محسنی2

 .1کارشناسارشد حقوق خصوصی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
 .2دانشیار گروه حقوق ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
(تاریخ دریافت 1398/05/26 :ـ تاریخ پذیرش)1398/09/23 :

چکیده
نشانهای هویتی ،نظیر نام و صدا و تصویر ،زمینة بهرهبرداری اقتصادی از آنها را ،بهویژه برای افراد مشهور ،فـراه اـاهته و بـه تعـا ایـ
پراش را موجب شده اات که برای حمایت از نشانهای هویتی پیشگفته چه راهکارهایی وجـود دارد در ایـ جتـتار ،بـا روش توصـیفی و
تحلیلی و تطعیقی ،به بررای ای موضوع در حقوق ایاالت متحدة امریکا و ایران پرداهته شد نتایج ای مطالعه حاکی از آن بود که بـر ااـا
تجارب نظام حقوقی ایاالت متحدة امریکا راههای متئولیتهای قراردادی و غیر قراردادی و حقوق مالکیت فکری تأمی کنندة حمایت کامـ
از چنی حقی نیتت بنابرای  ،بالغ بر نیمی از ایاالت متحدة امریکا حق متتقلی تحت عنوان «حق شهرت» را از طریق قانون یا کام ال یا به
کمک هر دو شیوه به رامیت شناهتهاند در ایران قانونی که بهصراحت ای حق را بشنااد وجود ندارد و فقط میتوان بـه راهکارهـای اـنتی
متوا شد با وجود ای  ،شایتته اات در حقوق ایران نیز مقررات حمایتی متنااعی در ای زمینه وضا شود

کلیدواژگان
ارزش تعلیغاتی ،حق شهرت ،حقوق مالکیت فکری ،متئولیت غیر قراردادی ،متئولیت قراردادی

 رایانامة نویسندة مسئولghaboli@um.ac.ir :
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مقدمه
نام و تصویر و سایر نشانهای هویتی اشخاص سرشناس ،به دلیل جذابیتی که در نظرر موروم دارنر ،
متامی ارزشون محسوب میشون که هوواره صاحبان کاالهرا و در ما
آنها ترغیب میکنن  .مرف و رویة تجاری به این صور

را بره اسرتاادة تبلیغراتی از

است که اشخاص یا شرکتهرا ،برا انقاراد

قرارداد ،مجوز بهرهبرداری از این نشانها را به دست میآورن  .در این میران سروداارانی نیرج وجرود
دارن که ب ون تحصیل مجوز از محبوبیت شخصیتهای مذکور سوءاستااده میکنن و اذهران االبران
م الت را با این پرسش روبهرو میسازن که چطور میتوان جلوی چنین سوءاستاادههایی را ارفت؟
در بادی امر ،شای بردی با توسل به راهکارهای سنتی ،از جوله مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی و
حاوق مالکیت فکری ،درص د حوایت از چنین حاوقی برآین  .لیکن به نظر مریرسر ایرن راهکارهرا
کارآم نباشن و شناسایی یک نهاد حاوقی مستال جهت حوایت هوهجانبه ضروری باش  .در ایاال
متح ه ،مطالقا

استردهای در این زمینه صور

ارفته و آثار ارزشرون ی بره رشرتة تحریرر درآمر ه
2

است که نخستین و مهمترین آنها ماالهای تحت منوان «حق شهر » 1اسرت ،بره قلرم ملوایرل نیورر،

که در سال  1954منتشر ش  .در ماابل ،در حاوق ایران کوتر به این موضرو پردادتره شر ه اسرت و
پژوهشهای ان کی به چشم میدورد .در این زمینه پژوهش محور ی و هوکرارانش ( )1396دربرارة
حوایت از حق شهر

از اریق حاوق مالکیت فکری در مرصة حاوق تطبیای است .لریکن در ایرن

نوشتة ارزشون به حاوق ایران بسیار کم پردادته ش ه و سایر راههای حوایتی نیج بررسی نش ه است.
در پژوهش ارزشون دیگری (قبولی درافشان و هوکاران  ،)1397ضون تبیین ماهروم حرق شرهر

و

قلورو آن در حاوق امریکا ،برای شناسایی آن در فاه امامیه و سامان هی آن در حاوق ایرران بره نحرو
مختصر کوشش ش ه است .در تحایق ارزشون دیگری که ادیراً منتشر ش ه (میرشکاری  )1398نیرج،
ضون بیان ماهوم و تبیین قلورو حق جلو  ،مبانی حق مجبرور بررسری و نار شر ه اسرت .هرچنر
تالشهای ملوی یادش ه که در سالهای ادیر نیج انتشار یافته شایستة ستایش است ،ادبیرا

حاروقی

ایران در این حوزه نحیف و نیازمن توسقه است .ازینرو ،در این پژوهش سقی ش  ،ضرون بررسری

1. The Right of Publicity
2. Melville B. Nimmer
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دو دسته راههای سنتی و ج ی برای حوایت از ارزش تبلیغاتی 1در حاوق ایاال
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متح ة امریکرا (بره

منجلة داستگاه حوایت از آن) و تحلیل انتاادی راهحلهای مذکور ،راههای حاوقی حوایرت از ارزش
تبلیغاتی در نظام حاوقی ایران ،با منایت به مبانی فاهی ،تبیین و تحلیل شود تا غنای ادبیرا

حاروقی

ایران در این زمینه افجایش یاب  .ب ین منظور ،ابت ا حوایت از اریق راههای سرنتی (امرم از مسرئولیت
غیر قراردادی و حاوق قراردادها) و چالشهرای پریش روی آن و سرس
مالکیت فکری و نظریة مستال حق شهر

حوایرت از اریرق حاروق

بررسی میشود.

ااتنی است اصطالح «ارزش تبلیغاتی» را نخستین بار نیور به ماهوم ارزش مالی نام و تصویر و
سایر مناصر سازن ة هویت فرد ،هنگامی که برای تبلیغ یا سایر اه اف تجاری استااده میشرود ،بره
کار برد ( .)Nimmer 1954: 204در این پژوهش نیج ارزش تبلیغاتی به هوین مقنا به کار رفته است.
حمایت از ارزش تبلیغاتی از طریق راههای سنتی و چالشهای آن
یکی از روشهای حوایت از ارزش تبلیغاتی بهرهایری از راههای سنتی است .این راههرا بره دو دسرتة
کلی حوایت از اریق مسئولیت غیر قراردادی و حوایت از اریق مسئولیت قراردادی قابل تاسیمان .
حمایت از راه مسئولیت غیر قراردادی
حقوق ایاالت متحدة امریکا

در ایاال

متح ه ،تا پیش از شناسایی نظریة مستال حق شهر  ،در صرور

فار ان قررارداد میران

دواهان و دوان ه ،مبنی بر انتاال یا اجازة بهرهبرداری از ارزش تبلیغاتی ،مقوروالً اشرخاص جهرت
احااق حاوق دود به نهادهای سنتی ،نظیر مسئولیت مبتنی بر ناض حرریم دصوصری 2یرا رقابرت
مکارانه( 3رقابت غیرمنصاانه) یا هتک حرمت 4،متوسل میش ن .
الف) مسئولیت مدنی مبتنی بر نقض حریم خصوصی :اصوالً ارائة تقریف جرام از هرر وا های در
ملوم انسانی کاری دشوار است .این دشواری در مورد حریم دصوصی دوچن ان است .زیرا ماهروم آن
با انسان و جامقه در بستر زمان ارتباط مویق دارد (محسنی  .)17 :1389به هوین دلیل برای شرنادت و
1. Publicity Value
2. Invasion of Privacy
3. Unfair competition
4. Defamation
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تقریف آن بای از مقیارهای شخصی و نومی استااده کرد .ماصود از مقیار نومی این است که بردی از
جنبههای زن ای انسانها نوماً یا مرفاً حریم دصوصی آنها محسوب میشود و شخصری کره مر می
ناض حریم دصوصی در جنبههای مذکور است الزم نیست دلیل بیاورد که چرا دیگرران نبایر بر ون
رضایت او به آن جنبهها دسترسی داشته باشن  .بنابراین ،ورود به قلورروی از زنر ای افرراد کره نومراً
دصوصی شنادته میشود ناض حریم دصوصی است؛ مگر آنکه مرتکب ثابت کن م می ناض حریم
دصوصی به نحو صریح یا ضونی از آن م ول کرده است .مراد از مقیار شخصری نیرج ایرن اسرت کره
انسانها میتوانن بردی از جنبههای زن ای دود را ،که نوماً یا مرفاً از شوول حریم دصوصی درار
است ،ججء مسائل شخصی و دادل در قلورو حریم دصوصی دود امالم کنن  .بر اساس این دو مقیار
میتوان حریم دصوصی را چنین تقریف کرد« :حریم دصوصی قلوروی از زن ای هر فرد است که آن
فرد نوماً یا مرفاً یا با امالن قبلی انتظار دارد که دیگران ،ب ون رضایت وی ،به ااالمرا راجر بره آن
قلورو دسترسی ن اشته باشن یا به آن قلورو وارد نشون یا به آن نگاه یا نظار نکنن یا به هر صرور
دیگری وی را در آن قلورو مورد تقرض قرار ن هن » (انصاری .)38 :1386
پ

از ارائة تقریای مختصر از حریم دصوصی ،اینک ناکارآم ی این نهاد در حوایت از ارزش

تبلیغاتی بررسی می شود .نیور در ماالهای در سال  1954این ماوله را به تاصیل مطالقه کرده است.
او چهار دلیل برای ناکارآم ی نهاد حریم دصوصی ارائه داده که در ذیل تبیین میشود.
ر امراض از حق حریم دصوصی توسط افراد مشهور :حریم دصوصی ،به دلیل ارتبراای کره برا
انسان و جامقه در بستر زمان دارد ،از ماوال

نسربی اسرت (محسرنی  )17 :1389و یکری از موامرل

تأثیراذار بر این نسبیتْ وضقیت و موققیت م می ناض آن است .توضیح آنکه اشخاص مورد توجره
مامة مردم ،بهویژه هنگامی که با میل و ارادة دویش در منظر مووم قرار میایرن  ،نویتواننر یکسران
با سایر شهرون ان انتظار بردورداری از حریم دصوصی داشته باشن (انصاری  24 :1386و .)29
نیور بر آن است که هوواره استااده از تصویر افراد مشهور بررای بنگراههرای تبلیغراتی جرذاب
است .حال چنانچه شخص مشهور بخواه برای احااق حاوق دود به مراج قضایی مراجقه کنر
و برای محافظت از دودش در برابر چنین بهررهبررداری غیرر مجرازی بره مارررا

حار حرریم

دصوصی استناد کن با نهادی ناکارآم روبهرو دواه ش  .زیررا او ،برا انتخراب شرهر  ،زنر ای
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دویش را وقف مووم کرده و به نومی از این حق امراض کرده است ( .)Nimmer 1954: 204ایرن
دی ااه به «نظریة امراض» 1موسوم است که در ایاال

متح ه در زمینرة دامنره و قلوررو شروول آن

اتااقنظر وجود ن ارد (.)Nam 2005: 119
از پرون ههایی که تحت تأثیر نظریة امراض حق شخص بر ارزش تبلیغاتیاش را نادی ه ارفت
پرون ة مارتین بود .در این پرون ه از تصویر دواهران بر ون رضرایت وی در تبلیغرا

یرک تئراتر

کویک استااده ش ه بود .دادااه ،با استناد به نظریة یادشر ه ،امرالم کررد دواهران بره منروان یرک
هنرپیشة مقروف از حق حریم دصوصی دویش امراض کرده است .پ
تصویرش در تبلیغا

نویتوان مان استااده از

شود ( .)Nimmer 1954: 204-205در مخالات با این نتیجه ،اظهار ش ه است

هرچن فرد مشهور با رسی ن به این جایگراه بخشری از حرریم دصوصری درود را از دسرت داده،
محروم کردن او از حق کنترل و نظار

و نیج منتار شر ن از ارزش مرالی نرام و تصرویر و سرایر

جلوههای هویتیاش کامالً نارواست (.)McCarthy 1987: 1707
ااتنی است ،نظریة امراض در هوة حوزههای قضایی ایاال

متح ه پذیرفته نش ه اسرت .ولری

به هر حال این نظریه مانقی ج ی برای حوایت از ارزش تبلیغاتی شخصیتهای مشهور از اریرق
نهاد حریم دصوصی است (.)DiGregorio 2017: 999
ر رنجشآور نبودن استااده در مورد افراد مشهور :بره موجرب یادداشرت « »dمرادة  867شررح
نخست دطاهای م نی مصوب  21939در یک دموای ناض حریم دصوصی «مسئولیت زمرانی بره
وجود میآی که رفتار متهم برای اشخاص برا درجرة حساسریت متوسرط رنجرشآور باشر » .ایرن
موضو موجب میشود شخص مشهور برای حوایت از ارزش مالی مناصر سازن ة هویت درویش
نتوان به ماررا

حورایتی حار حرریم دصوصری اسرتناد کنر ؛ بره دلیرل آنکره در اکمرر مواقر

بهرهبرداریهای تبلیغاتی از هویت او موجب آزردهداار ش ن و رنجش وی نوریشرود (

Madow

.)1993: 169; Nimmer 1954: 207
نهتنها اشخاص مشهور بلکه اشرخاص ناشرنادته هرم چنانچره از ویژاری واجر ارزش تبلیغراتی
بردوردار باشن که ب ون رضایت قبلی ایشان مورد اسرتااده قررار ایررد و بخواهنر بره نهراد حرریم
1. Waiver theory
)2. Restatement (First) of Torts § 867, comment d (1939
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دصوصی توسل جوین بای برای دریافت غرامرت درد و انر وه روحری درود را اثبرا
قط نظر از دشواریها و مشکال

کننر  .امرا،

اثبا  ،غرامتری کره بابرت لطوره و آسریب بره روح و روان آنهرا

پردادت میشود در ماایسه با انتاا دوان ه از هویتشان بسیار ان ک است (.)McCarthy 1987: 1706
البته بردی از حوزههای قضایی ،نظیر فلوری ا ،بر آنان که اسرتاادة رنجرشآور از ارکران دمروای
ناض حریم دصوصی محسوب نویشود .با این حال در پرون ة میلر 1هنرپیشهای مقرروف ،بره دلیرل
استاادة ب ون رضایت از نام و مکسش در تبلیغا

یک مرکج تاریحی ،دموای ناض حریم دصوصی

را مطرح کرد .دواهان در دادااه صادقانه امتراف کرد که این استااده هیچ رنجش یرا آسریب روحری
برایش در پی ن اشته است .دادااه هم امالم کرد ناض حریم دصوصی به موجب قوانین اتااق افتراده
است؛ منتها چون این استااده برای دواهان رنجشی به هوراه ن اشته او دسار

ان کی ،در مجوو به

مبلغ  6سنت ،دریافت دواه کرد ( .)Nimmer 1954: 207-208از منظر نیور دواهان بره منروان یرک
بازیگر مقروف از چنان جایگاه و موققیتی بردوردار بوده که استااده از نام و تصویر او برای دوانر ه
دیلی بیشتر از  6سنت سود و فای ه داشته است .او بر آن است که شکایت میلر از باب لطوه به روان
و احساساتش نیست .در حایات ،امتراض او به این موضو است که چرا تبلیغکننر ه حرقاالمتیراز و
سهم او از این تبلیغا

را نسردادته است ( .)Nam 2005: 118در تبیین نظر نیور و انتااد وی بره حکرم

دادااه بای اات وارد آوردن دسار

به حریم دصوصی دیگری متااو

دصوصی دیگری .اولی ضرر زدن به تقلاا

است با اسرتااده از حرریم

یا شخصیت دیگران و دومی استااده یرا اسرتیاای نراروا

است .ابیقتاً موضو رنجشآور بودن ناظر به مورد اول است و در مورد دوم (استیاای نراروا) منطاراً
رنجشآور بودن مطرح نیست و استاادة ناروایی که اتااق افتاده بای مالک مسئولیت به شوار آی .
ر قابل انتاال نبودن حق حریم دصوصی :نهراد حرریم دصوصری هرارج نوریتوانر از ارزش
تبلیغاتی حوایت کن  .زیرا اکمر حوزههای قضایی پذیرفتهان که حق حریم دصوصی یک حق غیرر
مالی است ( .)Nimmer 1954: 209در واق  ،اار هوة حای که فرد بر هویت دود دارد در حق غیرر
مالی حریم دصوصی دالصه شود ،چارهای نیست جج اینکه قراردادهای با مضروون بهررهبررداری
تبلیغاتی از هویت دیگرری قررارداد برائرت از مسرئولیت تقبیرر شرود .امرا مشرکل اینجاسرت کره
1. Miller v. Madison Square Garden co.
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تبلیغ کنن اان و تُجّاری که برای به دست آوردن این امتیاز پول میپردازن در واق مریدواهنر در
ازای چنین پردادتی یک حق انحصاری کسب کنن ؛ حای که به آنها اجرازه مریدهر مسرتایم در
بره

ماام قائمماام ملیه شخص ثالث متجاوز اقامة دموا کنن  .بنابراین ،نیور پیشنهاد کرد حق شهر

منوان یک حق مالی به رسرویت شرنادته شرود ترا توانرایی انتارال و اجراهرای بقر ی آن توسرط
انتاالایرن ه فراهم آی (.)Beverley- Smith et al 2005: 70; McCarthy 1987: 1708
ر مح ود بودن حریم دصوصی به انسانها :نهتنها انسانهرا بلکره حتری حیوانرا

و اشرخاص

حاوقی میتوانن واج ارزش تبلیغاتی باشن و ب ین ترتیب صاحبان و م یران این موجودا
انسانی بای از حق شهر

آنها بهرهمن شون  .ممالً نام و تصویر السری 1،سر

یک دارایی ارزشون است که از آن میتوان در تبلیغا
استاادة ب ون مجوز از هویت یک س

غذای س

غیرر

مشرهور سرینوایی،

بهره بررد .امرا نیورر مریاویر

نویتوان به موجب نظریة حریم دصوصری مونرو شرود.

زیرا حق حریم دصوصی بهرهبرداری غیر مجاز از مک

را تحرت پوشرش درود قررار

یک سر

نویده و این نهاد صرفاً برای حوایت از شأن و کرامت انسانها اراحی ش ه است .بنابراین ،نیراز
است ،با شناسایی حق شهر  ،از ارزش تبلیغاتی این موجرودا

غیرر انسرانی نیرج حوایرت شرود

(.)Nam 2005: 42; Nimmer 1954: 210
ب) مسئولیت مبتنی بر رقابت مکارانه :رقابت مکارانه ،در تقریای مختصر ،نومی نراجوانوردی در
کسبوکار است که به حیله و تجویر آلوده باش و دسیسهچینی برای از میران برردن حریرف و فرریاتن
مردم و کشان ن آنها به دری کاال یا د ماتی است که به اشتباه تصور میکنن هوان کراال یرا در ما
مرغوب و مشهوری است که در پی آنان (ماسنانی  .)108 :1393دموای رقابت مکارانه به دالیلری کره
در پی میآی در ماابله با بهرهبرداری ب ون مجوز از ارزش تبلیغاتی کارآم ی الزم را ن ارد.
ر ضرور

وجود رقابت :در تق ادی از حوزههای قضایی ایاال

ضروری برای اثبا

متح ه وجرود رقابرت شررط

دموای رقابت مکارانه تلای میشود و فا ان آن یک دفامیة مؤثر در برابر ایرن

دمواست .ماصود از رابطة رقابتی این است که فقالیتهای تجاری قربانی و مامل رقابرت مکارانره
هوانن یا مشابه هم باش  .چنین شرای امکان حوایرت از ارزش تبلیغراتی بره کورک ایرن نهراد را
1. Lassie
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مح ود میکن  .زیرا غالباً از نوادهای هویتی اشخاص ،بهویرژه افرراد مشرهور ،در زمینرههرای غیرر
رقابتی استااده میشود .ممالً یک ورزشکار سرشناس نویتوان با توسک بره مارررا
مکارانه از استاادة تصویرش در کار های تبلیغاتی دادل بستهبن ی آدام

منر رقابرت

جلروایری کنر  .زیررا

هیچ رقابتی میان شرکت تولی کنن ه و آن ورزشکار وجود ن ارد (.)Nimmer 1954: 110
ر ضرور

وجود تالب در مرضة کاال :در تق ادی از حوزههای قضایی ایاال

متح ه تالب در

مرضة کاال برای تغییر باور مشتریان رقیب و جذب آنان بره سروی درود شررط ضرروری دمروای
رقابت مکارانه است .اونههای تالب در مرضة کاال پرشوارن که به بردری از آنهرا در پرارااراف
نخست بن « »aمرادة  43قرانون النهرام 1تصرریح شر ه و شرامل تقیرین نادرسرت مبر ی ،تبلیغرا
اوراهکنن ه ،و تأیی و تص یق نادرست است (← سوددواه محو ی 107 :1395ر .)112
پرون ة استودیوی پارامونت از پرون ه هایی است که در آن دمروای رقابرت مکارانره ،بره دلیرل
فا ان تالب ،به شکست انجامی  .در این دموا ،از تصراویر برازیگران مشرهوری کره در فریلمهرای
سینوایی این استودیو ایاای ناش کرده بودن  ،ب ون مجوز ،پوسترهایی تهیه ش و به فروش رسی .
دادااه تج ی نظر حوزة قضایی دهم اظهار کرد ایرن مورل رقابرت مکارانره نیسرت .زیررا دوانر ه
مرتکب هیچ تالبی نش ه است (.)Nimmer 1954: 212
ج) مسئولیت مبتنی بر هتک حرمت :هتک حرمت مبار

است از انتشار اظهارا

راج به شخص حایای یا حاوقی ،که در اثر آن به امتبار و شرهر

دالف واقر

آن شرخص در جامقره لطوره

وارد شود 2.به موجب مادة  558شرح دوم دطاهای م نی 3،مصوب  ،1977برای تحارق مسرئولیت

 .1فصل  22از باب  15مجوومه قوانین ایاال
 45مادة نخست ماررا

متح ه (مواد  1051تا  )1141به حاوق ویژة مالیم تجاری ادتصراص دارد.

این فصل ،موسوم به قانون النهام ( ،)Lanham Actدر سال  1946به تصویب رسی .

 .2هتک حرمت در ماهوم سنتی آن در ایاال

متح ه به دو اونه تاسیم شر ه اسرت؛ تروهین نوشرتاری ( )Libelو تروهین

ااتاری ( .)Slanderضوانت اجرا در مورد نخست نسبت به مرورد دوم شر ی تر اسرت .زیررا دبرر مکتروب اوالً اثرر
اوالنیم

تری دارد ،ثانیاً امکان انتشار آن استردهتر است ،ثالماً برر ملرم و مور در ارتکراب آن داللرت بیشرتر دارد

( .)Park 2015: 78به هوین دلیل بردی (انصاری  )79 :1388برای اونة نخست مقادل «تروهین در شرکل پایر ار» و
برای اونة دوم مقادل «توهین در شکل زوداذر» را براجی هان .
)3. Restatement (Second) of Torts § 558, (1977
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مبتنی بر هتک حرمرت وجرود چهرار منصرر ضررور

دارد .1 :وجرود اظهراری درالف واقر و

توهینآمیج دربارة دیگری؛  .2انتشار این اظهار به اوری که بره اارال شرخص ثرالمی برسر  .نیرج
اظهارکنن ه از مصونیتهای مطلق یا مشروط 1بردوردار نباش ؛  .3تاصیر یا الاقل بیمبراالتی ناشرر؛
 .4اثبا

ورود زیان داص در مواردی که توهین با توجه به نو و ماهیتش ذاتاً قابل تقایب نباشر

( .)Cf. Barr 1994: 134-162; Park 2015: 105-131ااتنی است ،در صور

م م تحاق این ارکان،

استناد به چنین نهادی جهت حوایت از ارزش تبلیغاتی محولی نخواه داشت.
حقوق ایران

در حاوق ایران الجاما

دار از قرارداد به امتبار مبنای ضوان به دو اروه تاسیم میشود:

 .1ضوانی که مبنای آن ضرر زدن به دیگران است و قانون مرتکب را به جبران دسرار

ملرجم

میکن و با منوان «مسئولیت م نی» مطرح میشود .در ایجاد این مسئولیت ااه تاصریر مامرل ورود
زیان شرط دانسته ش ه است ،مانن آنچه در مادة  1قرانون مسرئولیت مر نی ،مصروب  ،1339ذکرر
ش ه ،و ااه تاصیر شرط تحاق مسئولیت نیست ،نظیر مسئولیت مبتنی برر اترالف کره در آن رابطرة
ملیت مستایم در نظر مرف بین فقل زیانبار و ورود زیان کافی است.
 .2ضوانی که مبنای آن بهرهبرداری و استیاای از مال یا مول دیگری یا مناوین دیگرری ،ماننر
«ایاای ناروا» و «استیالء» و «ادارة فضولی» ،است (کاتوزیان .)10 :1396
شایان ذکر است در صورتی میتوان جهت حوایت از ارزش تبلیغاتی بره بردری از ایرن راههرا
متوسل ش که ب واً حق فرد بر ارزش تبلیغاتیاش پذیرفته ش ه باش  .به هورین جهرت در آدررین
مبحث این پژوهش به ادلة فاهی پذیرش این حق در حاوق ایران پردادته دواه ش .
بنابراین ،با فرض پذیرش این حق در حاوق ایران ،میتوان با توسل به ماررا
الجاما

دار از قرارداد ،در صور

مام مربوط بره

بهره برداری ب ون مجروز ،متخلرف را محکروم بره پردادرت

 .1در ایاال متح ه بردی اظهارا با اینکه مشتول بر اهانتان  ،ااه به اور مطلق و ااه به ارور مشرروط ،مصرون از تقایرب
شنادته میشون  .با این توضیح که اار منافقی که نظام حاوقی از بیان بردی مطالب دنبال میکن در ماایسه با مناف ناشی
از حوایت از حرمت اشخاص مهم باشن اظهارکنن ه در برابر تقایبکنن ه از مصونیت مشروط ()Qualified privilege
و اار بسیار مهم باشن از مصونیت مطلق ( )Absolute privilegeبردوردار دواه بود (انصاری .)19 :1393
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دسار

یا اجر الومل کرد .بنابراین ،چنانچه شخصی با تقرض به ارزش تبلیغاتی متقلرق بره غیرر

موجب زیان مادی یا مقنوی وی شود ،میتوان او را بر اساس مرادة  1قرانون مسرئولیت مر نی یرا
ماررا

اتالف و تسبیب (در صور

اجتوا ارکان مسئولیت :وجود ضرر ،ارتکاب فقل زیرانبرار،

رابطة سببیت) مسئول دانست .البته تطبیق ارکان مسئولیت بر اسراس مبرانی یادشر ه در دصروص
ارزش تبلیغاتی (از جوله ص ق منوان اتالف در مورد ارزش تبلیغاتی) دشواریهایی دارد .اما ،برای
استااده از مسئولیت مبتنی بر استیاای از مال غیر ،دشواری داصی وجرود نر ارد .زیررا ،مرالوه برر
پذیرش مالیت برای ارزش تبلیغاتی ،از سویی بهرهبرداری از ارزش تبلیغاتی کامالً متصرور اسرت و
از سوی دیگر مرفاً بهرهبرداری مجبور دارای اجر

است .البته ،چنانچه بهررهبررداری برا اذن بروده

باش  ،استیاای مشرو تحاق مییاب  .در غیر این صور  ،استیاا نامشرو دواه بود .ولی ،در هرر
دو صور  ،تکلیف به پردادت اجر
احراز شرایط موجبا

مسلم است .در هر حال ،با توجه به دشواریهای مربوط به

ضوان قهری در دصوص ارزشهای تبلیغاتی ،ددالت قرانونارذار در ایرن

زمینه شایسته است.
حمایت از راه مسئولیت قراردادی
حقوق ایاالت متحدة امریکا

هواناونه که بردی (میرشکاری  )531 :1398نیج بیان کردهان  ،امروزه امکان استااده از نشرانهرای
هویتی اشخاص به کاالیی با ارزش اقتصادی تب یل ش ه است و از مصادیق حاوق مالی محسروب
میشود و میتوان موضو قرارداد واق شود .بنابراین ،در مواردی که اشخاص جهت بهرهبررداری
از ارزش تبلیغاتی نشانهای هویتی دود قرارداد منقا میکنن ناض قرارداد به مسئولیت قراردادی
متخلف میانجام  .با وجود این ،توسل به این راه ،به دلیل اصل نسبی بودن قراردادهرا ،نوریتوانر
روشی مناسب باش  .پرون ة کارلی  1ممال دوبی در این زمینه است .ماجرا ب ین شررح اسرت کره
قراردادی میان دانم کارلی

و یک مکاس منقا میشود .به موجرب ایرن قررارداد ،مکراس حرق

ن ارد مک های هوسر مرحوم این دانم را ،که شخصیت مشهوری است ،در ادتیار دیگرری قررار
ده  .اما مکاس مه شکنی میکن و یک نسخه از این مک ها را به شرکت واکر میفروش  .دانم
1. Corliss v. E. W. Walker Co.
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کارلی
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به محض ااال به محکوه مراجقه میکن و به استناد قرارداد یادش ه ص ور قرراری مبنری

بر من استااده از این مک ها توسط شرکت واکر را دردواست میکن  .پ

از آن ،دوان ه به قرار

صادره امتراض میکن و دادااه ب ین ملت که او ارف قرارداد میان دانم کارلی

و مکاس نبروده

و در نتیجه هیچ الجام و تقه ی به موجب قرارداد برایش ایجاد نش ه امتراض وی را وارد تشخیص
میده (.)Nimmer 1954: 214
البته در حاوق ایاال

متح ه ،به موجب نظریة تحریک به ناض قرارداد 1،میتوان شخص ثالرث

را مسئول و ملجم به جبران دسار

دانست .ممالً در ممال فوق دواهان ،فاط با اثبا

این موضرو

که دوان ه مکاس را به ناض قرارداد تحریک کرده ،میتوان به استناد نظریة یادش ه او را محکروم
سازد .اما مشکل اینجاست که اثبا

تحریک به ناض قرارداد ،به ویژه در فررض تقاقرب ایرادی ،از

سوی ایادی الحق کاری دشوار است .ممالً در پرون ة هیلن ،که شرح آن دواه آم  ،دوان ه اظهار
کرد دواهان نویتوان به استناد تئوری تحریک به ناض قرارداد وی را محکوم کن  .زیرا راسل (ی
نخست) شخصی بوده که بازیکنان را به ناض قرارداد تحریک کررده اسرت

(Nimmer 1954: 214-

 .)215 & 222ااتنی است ،بر فرض وجود شرایط این نو مسئولیت ،تحریک به ناض قرارداد ،بره
منوان یک دطای م نی ،موجب مسئولیت غیر قراردادی (و نه قراردادی) است.
حقوق ایران

در حاوق ایران نیج میتوان برای حوایت از ارزش تبلیغاتی از حاوق قراردادهرا اسرتااده کررد .در
واق  ،وا ة «مال» ،هرچن در اذشته به کاالی مادی ادتصراص داشرت ،برا پیشررفتهرای زنر ای
بشری ،از آن ماهوم مح ود دار ش و امروزه «مال» مبار

اسرت از «هورة اشریا و حاروقی کره

دارای ارزش اقتصادی است» (کاتوزیان  )10 :1378و امروزه استااده از نشانهای هویتی اشخاص،
از نظر مرف جامقه ،دارای ارزش اقتصادی است و تردی در مالیت آن روا نیست .بنرابراین ،ارزش
تبلیغاتی میتوان موضو قرارداد واق شود .البته ،تحلیل ماهیرت و توصریف قررارداد بسرتگی بره
مالحظة ارادة ارفین و شرایط حاکم بر قرارداد دارد .لیکن ،از جوله قالبهایی که چنین قرراردادی
میتوان در قالب آن منقا شود ما صلح یا قرارداد دصوصی موضو مادة  10قانون م نی است.
1. Inducing breach of contract
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در هر حال ،در حاوق ایران نیج ابق مادة  231قانون م نی اصل بر نسبی بودن اثر قرارداد است .به
موجب این ماده «مقامال

و ماود فاط دربارة ارفین متقاملین و قائمماام قانونی آنها مؤثر اسرت

 .»...بنابراین مسئولیت قراردادی مختص به ارفین قرارداد است و اشخاص ثالث را در بر نویایرد.
البته ،در حاوق ایران نیج مشارکت ثالث در نارض تقهر ا

قرراردادی اقر امی نامتقرارف اسرت و

شخص ثالث میتوان بر مبنای تاصیر یا تسبیب مسئول شنادته شرود .بر یهی اسرت بررای تحارق
چنین مسئولیتی وجود قراردادی مقتبر و نیج ص ق منوان مشارکت ثالث در ناض تقه ا
آن ضرور

دارد .در این صور  ،هر دو ملجم به جبرران دسرار انر ؛ برا ایرن تاراو

ناشی از
کره نرو

مسئولیت متقه قراردادی و نو مسئولیت شخص ثالث غیر قراردادی است (← قبولی درافشان و
هوکاران  .)63 :1394با وجود این ،در چنین موردی نیج تقاقب ایرادی اثبرا
ناض تقه ا

مشرارکت ثالرث در

قراردادی را بسیار دشوار دواه کرد.

حمایت از راه حقوق مالکیت فکری و نظریة مستقل حق شهرت
حمایت از راه حقوق مالکیت فکری

در این بن امکان حوایت از ارزش تبلیغاتی از اریق حاوق مالکیت ادبی و هنری و حاروق ویرژة
مالیم تجاری مطالقه میشود.
حقوق مالکیت ادبی و هنری

قانون ف رال کسیرایت ،مصوب سال  ،1976که در باب  17مجوومه قروانین ایراال

متحر ه قررار

ارفته ،منب اصلی حوایت از آثار ادبی و هنری در این کشور به شوار میآی  .مطابق مادة  102ایرن
قانون ،چنانچه یک اثر واج شرایط سهاانة اصالت و دالقیت و تمبیت در یک شکل مادی باشر ،
از حوایت کسیرایت بردوردار میشود .این حوایت به موجب مرواد  401و  408منروط بره انجرام
دادن تشریااتی نظیر نشان کسیرایت و ثبت اثر در ادارة کسریرایرت ایراال

متحر ه نیسرت .بر ین

ترتیب ،چنانچه نوادهای هویتی در قالب یک اثر واج شرایط یادش ه متجلری شرون  ،از حوایرت
کسیرایت بردوردار دواهن بود .تأکی نظام کسیرایت بر حوایت از اثرر بره جرای پ ی آورنر ه 1و

 .1نظام کسیرایت اساساً بر حوایت از اثر استوار ش ه است؛ درحالیکه نظام حق مؤلف بره حوایرت از پ ی آورنر ه توجره
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م م تاکیک میان حق مؤلف و حاوق مجاور 1امکان حوایت از ارزش تبلیغاتی به کوک ایرن نهراد
را راحتتر کرده است .با این حال ،نظام مجبور موجب بینیازی از شناسرایی نظریرة مسرتال حرق
شهر

نیست .زیرا این دو نهاد بر حوایت از دو حق متااو

است با یکدیگر همپوشانی داشته باشن  .حق شرهر

تکیه دارن که در بردی موارد موکن

بره جلروایری از اسرتاادة بر ون مجروز از

نوادهای هویتی دیگر ،برای اه اف تجاری ،توجه کرده است؛ درحالیکه کسیرایت مور تاً حاروق
مادی و در موارد ان ک حاوق مقنوی آثار دالقانه و اصیل تمبیرتشر ه در شرکل مرادی را محرور
حوایت دود قرار داده است (.)Cf. Chadwick & Vatanparast 2007: 3-8
در حاوق ایران ،حوایت از ارزش تبلیغاتی به وسیلة حاوق مالکیت ادبی و هنری با دشواریها
و پیچی ایهای داصی روبهروست .با این حال ،امکان حوایت از اریق این نهراد بره ارور کامرل
مردود نیست؛ با این توضیح که اار نوادهای هویتی در قالب یرک اثرر ادبری و هنرری از شررایطی
هوچون اصالت ،تجسم دارجی ،م م تغایر با نظم مورومی و ادرالق حسرنه ،و بردری تشرریاا
بردوردار باشن  ،تحت حوایت حاوق مالکیت ادبی و هنری قرار میایرن  .لیکن ،حاروق یادشر ه
صرفاً از پ ی آورن ة اثر حوایت میکنن و به شخصی که مناصر هرویتیاش در اثرر مرنقک

شر ه

توجهی ن ارن  .در این صور  ،فاط در فرض اجتوا وصف پ ی آورن ه و دارن ة نوادهای هویتی
در شخص واح انتاال ارادی یا قهری حاوق مادی پ ی آورن ه به دارن ة نوادهای هویتی و فرض
شراکت آن دو در آفرینش اثر امکان حوایرت از اریرق ایرن نهراد قابرل تصرور دواهر برود (←
دوشنوی

زارچ 95 :1388؛ محو ی و هوکاران .)194 :1396

حقوق ویژة عالیم تجاری

از دیگر نهادهایی که از اریق آن میتوان از ارزش تبلیغراتی محافظرت کررد حاروق ویرژة مالیرم
تجاری است .لیکن ،هواناور که در مورد سایر راه های حاوقی نیج اشاره ش  ،در ایرن مرورد نیرج

میکن و اثر را وابسته به شخصیت او میدان (زرکالم .)7 :1388
 .1ماصود از حق مؤلف مجوومه امتیازا

مادی و مقنوی شنادتهش ه بررای پ ی آورنر اان آثرار فکرری اسرت و مرراد از

حاوق مجاور مجوومه امتیازاتی است کره بررای مر دکاران آفررینشهرای ادبری و هنرری ر نظیرر هنرمنر ان مجرری،
تولی کنن اان فنوارام و وی یوارام ،و مؤسسا

ااال رسانیر در نظر ارفته ش ه است (زرکالم 5 :1388ر .)6
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نبای از حاوق ویژة مالیم تجاری ،که یکی از اه اف اصلی آن حوایت از حاوق مصرفکننر اان
است ،انتظار حوایتی کامل و هوهجانبه داشت.
حق ناشی از مالمت از دو روش «نخسرتین ثبرت» یرا «نخسرتین اسرتااده» بره دسرت مریآیر
(سوددواه محو ی  .)12 :1395البته هریچیرک از دو روش مرذکور مطلرق نیسرت .یقنری اارر در
کشوری حق انحصاری با نخستین ثبت ایجاد میشود ،برای استاادهکنن ة ب ون ثبت هم ،برا وجرود
شرایطی ،حاوقی قائل ان یا برمک

اار در کشوری برا نخسرتین اسرتااده حرق انحصراری ایجراد

میشود ،ثبت آن هم دارای آثاری است (وصالی محوود .)116 :1384
در ایران ،به موجب مادة  31قانون «ثبرت ادترامرا  ،اررحهرای صرنقتی ،و مالیرم تجراری»،
مصوب  ،1386حق استاادة انحصاری از یک مالمت به کسی ادتصاص دارد که آن مالمت را ابق
ماررا

این قانون به ثبت برسان  .این ماده نشاندهن ة این موضو است که نظام مالمرت تجراری

در ایران ثبتمحور است .لیکن مشکل اینجاست که ثبت یکایک نوادهای هویتی به منوان مالمرت
تجاری ،با توجه به استردای و تنو ایرن نوادهرا ،تکلیاری پرزحورت برر دوش دارنر اان آنهرا
میاذارد و چهبسا او را از توسل به این نهاد حوایتی منصرف سازد.
در ایاال

متح ه مشکلی از این حیث وجود ن ارد .زیرا ،به موجب پارااراف نخسرت بنر «»a

مادة  1قانون النهام ،مالکیت مالمت با نخستین استااده روی کاال یرا در ما

در جریران تجرار

مستار میشود.
برای به ثبت رسان ن مالیم تجاری در هوة کشورهای جهان رمایت شرایطی ضرروری اسرت.
این شرایط را میتوان به دو دستة ماهوی و شکلی تاسیم کرد .یکی از شرایط ماهوی این است که
مالمت به اونهای باش که ثبت آن از نظر شکل و ظاهر امکانپذیر باشر (امرامی  .)261 :1390در
دصوص مورد ادیر ،ااتنی است این شرط از مادة  30قانون  1386استنباط میشرود و بردری بره
موجب این ماده مالیم تجاری نامرئی را غیر قابل ثبرت مریداننر (امرامی  .)186 :1390برا چنرین
تاسیری ،آن دسته از ویژایهای هویتی که قابل رؤیت نباشن  ،ممالً ص ا ،را نویتوان به منوان یک
مالمت تجاری به ثبت رسان و در نتیجه از حوایتهای این نهاد بیبهره دواه مان .
 .1با این حال ،بردی بر این باورن که بر اساس مادة  62قانون « 1386در صور

1

تقارض مااد این قانون با ماررا

من ر
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متح ه مشکلی از این ناحیه وجود ن ارد .زیرا مواد  2تا  4قانون النهام ،کره بره ذکرر

مالیم غیر قابل ثبت پردادته ،از مالیوی که قابلیت رؤیت ن ارنر ذکرری بره میران نیامر ه اسرت.
مضاف بر اینکه دیوان مالی ایاال

متح ه تصریح کرده ص اها یا بوها هم میتوانن مالمت تجاری

محسوب شون (← سوددواه محو ی .)3 :1395
از آثار حاوقی مالمتی که برای نخستین بار به ثبت میرس (حاوق ایران) یا برای نخستین برار
مورد استااده قرار میایرد (حاوق ایاال

متح ة امریکا) ایجاد حق مالکیت در ارتبراط برا مالمرت

است .مالک با حق انحصاری که دارد میتوان هوه یا قسوتی از حاوق ناشی از مالکیت مالمت را
به دیگران منتال سازد .ناض حاوق مالیم تجاری در ماهوم سنتی دود زمانی محاق میشرود کره
شخص ثالمی ،ب ون تحصیل اذن مالک مالمت ،هوان مالمت یا مشابه آن را برای کاالها و د ماتی
استااده کن که مین یا مشابه کاال و د ما

تحت مالمت ثبتش ه باشر ؛ مشرروط بره اینکره بره

موجب این مولِ ناقضانه احتوال سردراوی مووم دربارة مب ی و منشرأ کاالهرا یرا در ما

وجرود

داشته باش (حبیبا و حسینزاده  .)18 :1392بنابراین ،اار از نوادهای هویتی ،که به صور

مالمت

تجاری به ثبت رسی ه یا استااده ش هان  ،روی کاال و در ما
مالمت صور

غیرر مشرابه اسرتااده شرود ،نارض

نگرفته و امکان حوایت وجود نخواه داشت .با این حال ،بره موجرب پرارااراف

نخست بن « »cمادة  43قانون النهام ،در صورتی که داای از مین یا مشابه مالمت مشهور متقلرق
به دیگری به منوان نام یا مالمت تجاری روی کاالها یا د ما
که احتوال تضقیف مالمت ،دواه با تضقیف قر ر
شهر

غیر مشابه استااده کن  ،به نحروی

توایجبخشری آن درواه برا مخر وش سرادتن

و امتبار آن ،وجود داشته باش  ،بیآنکه نیازی به اوراهی واققی یا احتوالی مصرفکنن اان

در ارتباط با مب ی و منشأ کاالها یا د ما

در مقاه ا

باش و بریآنکره چنرین اسرتاادهای بره لطوره و آسریب

بینالوللی راج به مالکیت صنقتی که دولت جوهوری اسالمی ایران به آنها پیوسته و یا در آین ه به آنها

میپیون د ماررا

مقاه ا

مذکور ما م است» .اجازة الحاق دولت جوهروری اسرالمی بره موافارتنامرة مادریر  ،در

دصوص ثبت بینالوللی مالیم و پروتکل مربوط به آن ،مورخ  ،1383/5/28به تصویب مجل

شورای اسالمی رسی ه

است .به موجب بن  4مادة  9این موافاتنامه ،مالیم صوتی یکی از انوا مالیم پذیرفته ش ه است .بنابراین ،میتروان
قائل به پذیرش الاقل مالیم صوتی در حاوق ایران بود (رفیقی .)59 :1395
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اقتصادی واققی بینجام یا صرفاً احتوال آسیب وجود داشته باش  ،حوایتهایی در نظر ارفته ش ه
است .در پارااراف دوم این بن نیج به تقریف مالمت مشرهور پردادتره شر ه و مقیارهرایی بررای
تشخیص آن از سایر مالیم مقرفی ش ه است .بنابراین ،در صورتی که نوادهای هویتی شخص ،که
به صور

مالمت استااده میشون  ،از نظر مرج قضایی رسی ایکنن ه برای اینکره یرک مالمرت

مشهور به شوار آین مقیارهای الزم را به دست نیاورده باشن از چنرین حوایرتهرایی برینصریب
دواهن مان .
در ایران نیج در بن «و» مادة  32قانون  1386حوایتهایی برای مالیم مقرروف در نظرر ارفتره
ش ه است که اقتباس ناقصی از مادة  6مکرر کنوانسیون پاری
است .اقتباس ناقص از این جهت است که بردالف قانون ایاال

و بن  3مادة  16موافاتنامة تریس
متح ه به تقریف مالمت مقروف

نسردادته و مقیارهایی نیج برای تشخیص آن مقین نکرده اسرت و اسرترة آن را محر ود بره مالیرم
مقروف ناظر به د ما

کرده و از تسری حوایتها به مالیم مقروف ناظر بره کراالهرا درودداری

ورزی ه است .در نتیجه اجرای این بن با ابهاماتی روبهروست که اصالح و تکویرل آن را ضرروری
سادته است (حبیبا و حسینزاده .)33 :1392
در پایان ااتنی است اشخاص ،بهدصوص افراد سرشناسی که نهراد حاروق مالیرم تجراری را
راهی جهت حا حق بر ارزش تبلیغاتی دود براجی هان  ،بای به ضوابط ایرن نهراد کرامالً واقرف
باشن  .ممالً استاادة مستور از مالمت در تجار
متوالی از مالمت به م

الزمة بارای آن اسرت؛ اروری کره مر م اسرتاادة

سه سال در حاوق ایاال

متح ه ،به موجب مادة  45قانون النهام ،امرارة

امراض از مالمت دانسته ش ه و در حاوق ایران به موجب مادة  41قرانون  1386امکران تااضرای
لغو آن از دادااه پیشبینی ش ه است.
نظریة مستقل حق شهرت
تبیین نظریه در حقوق ایاالت متحدة امریکا

متح ه شایسته است رویکرد دکترین ،رویرة

برای بررسی دقیق نظریة مستال حق شهر

در ایاال

قضایی ،و متون قانونی این کشور به صور

ج ااانه مطالقه شود.
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الف) دکترین :ملوایل نیور و توماس مککارتی 1از ان یشون انی هستن که االیهداران حوایرت
به شوار میرون  .به باور نیور ،ناکارآم ی نظریا

حاروقی سرنتی در

از نظریة مستال حق شهر

حوایت از ارزش تبلیغاتی جامقه را به سوی پذیرش نظریة مستال حق شهر

سروق مریدهر  .او

این حق نوظهور را چنین تقریف میکن « :حق هر شخصی جهرت کنتررل و بهرره برردن از ارزش
تبلیغاتی که دود ایجاد کرده یا به وی منتال ش ه است» (.)Nimmer 1954: 216
مک کارتی نیج از ان یشون انی است که بهش
این حق میاوی حق شهر

مبار

تحت تأثیر دی ااههای نیور است .او در تبیرین

است از « حق ذاتری هرر انسرانی مبنری برر کنتررل و نظرار

بهرهبرداری تجاری از هویت و شخصیت دویش و نیج مطالبة دسارا

و ارزش تجراری ناشری از

استاادة غیر مجاز از آن با مراجقه به دادااه» (.)McCarthy 2013, as cited in Wang 2016: 10
از تقاریف فوق میتوان چنین استنباط کرد که حق شهر

واج دو جنبه است؛ جنبة ایجابی و

جنبة سلبی .جنبة ایجابی آن به دارن ه حق انحصاری بهرهبرداری تجاری از ویژایهرای هرویتی را
میده و جنبة سلبی آن نیج دارن ه را قادر میسازد دیگران را از بهرهبرداری ب ون مجوز من کنر
(قبولی درافشان و هوکاران .)135 :1397
ب) رویة قضایی :قاضی جروم فرانک یکی از قضاتی بود که در سال  1953برای نخستین برار
در پرون ة هیلن 2به حوایت از ارزش تبلیغاتی به وسیلة یک نهاد مستال توجره کررد .ایرن پرونر ه
راج به دموای دو شرکت تولی کنن ة آدام

و شکال  ،به نامهای هیلن و تراپ  ،برود .شررکت

هیلن با انقااد قراردادی با بازیکنان بی بال امتیاز انحصاری بهرهبرداری تبلیغاتی از تصویر آنها را
به دست آورد .پ

از م تی ،فردی به نام راسل با بازیکنران مجبرور وارد مرذاکره شر و توانسرت

هوین امتیاز را ادذ و بالفاصله آن را به شرکت تاپ
ارفیت شرکت تاپ

وااذار کن  .شرکت هیلن به محض ااال به

ارح دموا کرد .دوان ه در دفا از دود اظهار کرد این بازیکنان از هیچ حرق

قانونی بر تصویر دود غیر از حق مصونیت حریم دصوصی بردوردار نیستن  .این حق نیج با توجه
به اینکه وابسته به شخصیت فرد است قابل انتارال و واارذاری نیسرت .بنرابراین ،دواهران سروتی

1. J. Thomas McCarthy
2. Haelan Laboratories, Inc. v. Topps Chewing Gum, Inc.
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جهت اقامة دموا در این زمینه ن ارد .قاضی فرانک ،پ

از اسرتوا اظهرارا

اررفین ،امرالم کررد

بسیاری از شخصیتهای سرشناس به دور از هر اونه درد و تألم روحی بابرت نورایش مورومی و
انتشار تصویرشان بهش

احساس مغبون ش ن و محرومیت میکنن  .چون هیچ پولی بابت استااده

از تصویرشان در تبلیغا

دریافت نویکنن  .از منظر وی یک فرد مالوه بر حرق حرریم دصوصری

حای نیج بر ارزش مالی تصویر و سایر مناصر هویتیاش دارد .او این حق نوظهور را «حق شهر »
نام نهاد و بر این باور بود که به کوک آن شخص میتوان مران اسرتاادة تجراری بر ون مجروز از
هویت و شخصیت دویش توسط اشخاص ثالث شود و در صور
حق یادش ه میتوان مستایم توسط ایرن ة لیسان

امطای یک لیسان

انحصاری

اموال شرود .بره بیران دیگرر ،ایرن حرق مرالی

میتوان از مناف تجاری تقلقارفته به هویت فرد صیانت کن ؛ کراری کره حرق غیرر مرالی حرریم
دصوصی از آن ماجج و ناتوان است

(;Beverley-Smith et al 2005: 64-65; DiGregori 2017: 999

.)Nam 2005: 36-38
پ

از ص ور ریی هیلن و انتشار ماالة نیور ،بردی صاحبنظران و ان یشرون ان امریکرایی در

پذیرش و شناسایی این حق تردی داشتن  .اما پذیرش حق مجبور توسط مرالیتررین نهراد قضرایی،
یقنی دیوان مالی ایاال

متح ه در پرون ه زاکینی ،موجب ش کسانی که دی ااههای دردهایرانره و

انتاادی به شناسایی آن داشتن داموش شون (.)Nam 2005: 44
هواو زاکینی 1هنرمن مشهوری بود که به اجرای نورایش الولرة ترو
نوایش به این شکل بود که او را درون لولة تو
که ح ود  200فو

انسرانی مریپردادرت.

قرار میدادن و با سرمت بسیار به سوت تروری

از او فاصله داشت پرتاب میکردن  .در یکی از اجراهای او ،در ایالت اوهایو،

ایستگاه پخش تلویجیونی محلی ،ب ون ادذ رضایت قبلی ،شرو به ضبط نوایش او کررد و آناراه
کل این اجرا را ،که ح ود پانجده ثانیه به اول انجامی  ،در برنامة دبری سامت  11شب پخش کرد.
پ

از آن دموای تجاوز به حق شهر

این هنرمن تا مرحلة فرجامدواهی در دیوان مرالی ایراال

متح ه پیش رفت .دیوان حق زاکینی بر اجرا و نوایش درود را بره منروان یکری از مصرادیق حرق
شهر

به رسویت شنادت و با اقتباس از قوام کسیرایت دو مبنای انگیجة اقتصرادی و جلروایری
1. Hugo Zacchini

مطالعة تطبیقی راههای حقوقی حمایت از ارزش تبلیغاتی نشانهای هویتی اشخاص مشهور در ایاالت ...
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Imp 2017: 50; Jacoby 2006: 21-22; Marks

.)1982: 13; McCarthy 1994: 133
از مطالقة این پرون ه میتوان نتیجه ارفت مصرادیق تحرت حوایرت حرق شرهر  ،مرالوه برر
نوادهای هویتی شخص ،شامل اجرا و نوایش او نیج میشود .در این زمینه مککارتی پرونر ههرای
حق شهر

را به دو دسته تاسیم میکن :

« .1پرون ههای ارزش مربوط بره هویرت» کره شرای تررین و متر اولتررین پرونر ههرای حرق
شهر ان  .این پرون هها مربوط به بهرهبرداری تجاری از نام و تصویر و سایر نوادهای هویتی قابل
شناسایی اشخاص است.
« .2پرون ههای ارزش مربوط به اجرا» که بسیار نادر و کویابانر  .ایرن پرونر ههرا مربروط بره
بهرهبرداری تجاری از اجرا و نوایش منحصربهفرد اشخاص است (.)McCarthy 1994:133
بهت ریج جنبشی که دادااهها و دکترین در این زمینه راه ان ادتن موجب ش برالغ برر نیوری از
ایاال

امریکا به موجب قانون یا از اریق کامنال یا به کوک هر دو شیوه حق مجبور را به رسرویت

بشناسن (.)Buchsbaum 2018: 1; Nam 2005: 214
از ایاالتی که از اریق کامنال به حوایت از حق شهر
این باب تصویب کنن  ،میتوان به ایاال

پردادتن  ،ب ون آنکه قرانون مر ونی در

جورجیا ،میشیگان ،مینوستا ،میسوری ،و نیوجرسی اشراره

کرد (.)Rothman 2018
ج) متون قانونی :بردی ایاال

با تصویب قانون به حوایت از حق شهر

به دو نوونه از قوانین ایالتی و تقریای که از حق شهر

ارائه کردهان اشاره میشود.

ایالت این یانا کاملترین و جام ترین قانون حوایت از حق شهر
رسان ه است .این ایالت در مادة 7ر 1ر 32ر  36ماررا

پردادتهان  .در ذیرل

را در سال  1994به تصویب

ایالت دود حق شهر

را «حق مالی یرک

شخصیت بر نام ،ص ا ،امضا ،مک  ،تصویر ،شرباهت تصرویری ،شرکل و شروایل ظراهری ویرژه،
ست ،و مادا

رفتاری دود» مقرفی کرده است.

ایالت آالباما در سال  2010حق شهر

را به رسویت شنادته و در مادة 771رر 5رر  6مارررا

ایالتی دود ماهوم آن را چنین تبیرین کررده اسرت« :هرر شخصری امرم از مشرهور و ناشرنادته برر
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ویژایهای هویتی دود حق مالی دارد .این حق مالی ،که موسوم به حق شهر
فرد و نیج تا پنجاه و پنج سال پ

دوران حیا

است ،در سرتاسرر

از مرگ او قابلیت دوام و باا دواه داشت؛ درواه

فرد در اول مور دود از آن بهرهبرداری تجاری بکن دواه نکن  .حق یادش ه قابل انتاال است؛ بره
کلی چه به صور

هر دو شکل قهری و ارادی ،چه به صور

ججئی».

جستوجوی ادلة فقهی پذیرش نظریه در حقوق ایران
الف) ادلة لفظی :سیره و ذائاة شار در قلورو مسائل حاوقی ب ین صور
را بیان میکن  .اما تقیین مصادیق و موضوما

است که احکام و قروانین

این احکام را به مرف زمانره ارجرا مریدهر ترا بره

حسب شرایط و اوضا و احوال تشخیص داده شون  .ممالً در حوزة حاوق اموال ادلة مامی چون آیة
شریاة «ال تأکلوا اموالکم بینکم بالباال إال ین تکون تجاره من تراض» (نساء )29 /و روایرا
مسلطون ملی یموالهم» (مجلسی :1403
ماملی :1414

«النراس

« ،)272 ،2الیَحلُّ مالُ امرء مُسلمٍ إالَّ من ایبِ نَاسِه» (حرر

« ،)120 ،5حرمه مال الوسلم کحرمه دمه» (قطرب راونر ی :1405

 )74 ،2وجرود

دارن که بر لجوم احترام به اموال و حاوق دیگران داللت میکنن  .هواناور که مالحظه میشرود ایرن
احکام کلیان و به مال داصی ادتصاص ن ارن و تقیین مصادیق آنها به مررف زمانره محرول شر ه
است .از نظر مرف نیج هر آنچه ارزش اقتصادی داشته باش و قابل تاویم بره پرول باشر مرال تلاری
میشود که با این تااسیر در مال بودن حق شهر
شهر

تردیر ی وجرود نخواهر داشرت .بنرابراین ،حرق

میتوان مشوول مووم و ااالق ادلة مذکور قرار ایرد؛ بهویژه ،هواناونه که بردی از استادان

فاه (ارجی  )122 :1371ااتهان  ،حاوق شرمی مقووالً امضای حاروق مرفری بره شروار مریآیر و
ماصود از امضای حاوق مرفی این است که هر چه در روابط اجتوامی مورد پسن مرف باش  ،درواه
مربوط به اذشته باش دواه حال دواه آین ه ،مورد تأیی شار ما س است ،مگر اینکه در دصروص
من از آن تصریحی از ارف شار صور

ارفته باش .

هوچنین ،یکی از ناشهای زمان و مکان در فاه ،ایجاد موضوما
موضوما
بیتا:

ج ی اسرت و از مصرادیق

ج ی حاوق ماالیی نوظهور ،مانن حق تألیف و ادترا و مانن آن ،اسرت (سربحان ،
 .)70 ،24در هوین زمینه بردی فاها (فاضل لنکران  ،بیتا:

 ،)377 ،1با تأکیر برر لرجوم

حوایت از حاوق ماالیی ،برای قاریان مشهور قرآن داد و سرت امتیراز ضربط صر ای درود را بره
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رسویت شنادتهان  .جالب توجه است که بردی دیگر از فایهان مقاصر (مکرارم شریراز :1427
 )544 ،3نیج برای احترام حق نشر ،که آن هم از حاوق نوظهور محسوب میشود ،با استناد به اینکه
حق مجبور ججء حاوق ماالییه محسوب میشود ،ایناونه نتیجه ارفتهان که م م رمایت آن ظلرم
محسوب میشود و حرام است و حتی در دصوص تغییر نام مؤلف نیج ،مرالوه برر انراه ناشری از
ظلم ،آن را متضون اناه ناشی از دروغ نیج دانستهان  .ب یهی است هوین منطق دربارة حق ماالیری
شهر

نیج میتوان پذیرفته شود .در واق  ،هواناونه که ص ای یک قاری قرآن ،به ممابة یک حرق

مالی ماالیی ،میتوان مورد حوایت قرار ایرد ،سایر نشانهای هویتی که نجد ماال ارزش اقتصادی
دارد و با احکام آمرانة شرمی و قانونی منافا

ن ارد بای مشوول حوایت قرار ایرد و تق ی به آن

ظلم و ناروا محسوب شود؛ بهویژه اینکه امروزه امکان بهرهبرداری اشخاص مشهور از نام و تصویر
و سایر جلوههای هویتیشان ججء مناف متقلق به ایشان محسوب میشود و هواناونه کره مناقرت
کار ایشان مال محسوب میشود و دارای احترام است مناف نوظهور یادشر ه نیرج بره حکرم مررف
مالیت دارد و بای محترم شورده شود .بهمالوه ،بردی فایهران (صر ر  283 :1420و 488 :1417رر
 )489استااده از قام ة الضرر را نیج برای حوایت از حاوق ماالیی ج ی موکن دانستهان .
ب) ادلة غیر لفظی :یکی از ادلة مهوی که برای اثبا

مشرومیت حق شهر

میتوان از آن بهره

ارفت بنای دردمن ان یا سیرة ماالست .ماال و دردمن ان جهان به این موضو اذمران دارنر کره
اار مناصر سازن ة هویت یک فرد واج ارزش مالی است ،این حق مالی در درجة نخست به دود
آن شخص تقلق دواه داشت و هیچک

حق ن ارد ،بر ون تحصریل اذن و مجروز دارنر ه ،از آن

منتا شود .با این حال ،به ااتة بردی (محو ی  )212 :1390سیرة ماال در صورتی حجرت اسرت
و میتوان به منجلة یکی از ادلة امتبار فاهی حق شهر

مطرح شود که بره امضرای شرار رسری ه

باش یا الاقل وی آن را رد و من نکرده باش .
البته در زمینة چگونگی حجیت بنای ماال میان اصولیان ادتالف است .اغلب آنها اظهار کردهانر
بای پیشینة سیره تا مصر مقصومان امت اد داشته باش  .بنابراین ،سیرههای نوپی ا ،به دلیل فا ان تحارق
این شرط ،نویتوانن امتبار شرمی بیابن  .در ماابل ،بردی بر آنان که تأکی بر لجوم مقاصر

سیره با

مصر مقصومان سبب میشود کارآیی این نهاد مهم به ماط زمانی دراص آن دوران محر ود شرود و
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قانونی و حاوقی مصر کنونی از دست برود .در نتیجه این ارروه اظهرار

کردهان فاط زمانی میتوان به کارآیی سیرة ماال به منجلة منب مقتبر شرمی در زمران حاضرر امیر وار
بود که راهی برای تقویم حجیت سیره به سیرههای نوظهور ،که در مصرر مقصرومان ظهرور درارجی
نیافتهان  ،پی ا شود و این موضو فاط در دو حالت محاق میشود؛ نخست اینکره بتروان بررای سریره
حجیت استااللی یافت و برای آن در کنار سایر ادله موضومیت قائرل شر و دوم اینکره برا پرذیرش
وابستگی سیره به امضای شار راهی برای تقویم امضا به سیرههای ادوار پ

از مقصومان پیر ا کررد

(فخلقی و ولیاللهی 91 :1389رر 92؛ محسرنی و قبرولی درافشران 45 :1394رر  .)46در مرورد ادیرر
راهکارهایی جهت تقویم امضای شار به سیرههرای ادوار پر
فخلقی و ولیاللهی  .)1389در هر حال ،چنانچه مقاصر
نشود ،میتوان برای اثبا

مشرومیت حق شهر

از مقصرومان ارائره شر ه اسرت (←

سیرة ماال با مصر مقصرومان الزم دانسرته

به سیرة ماال استناد جست.

در پایان ااتنی است یکی از راهحلهایی که میتوان به برومیسرازی و پرذیرش و حوایرت از
نشانهای هویتی اشخاص بینجام ص ور حکم حکومتی و استااده از ادتیارا

نهاد والیرت فایره

است (← حائری 97 :1379؛ صافی السایگانی  .)209 :1371حکم حکرومتی یکری از راهکارهرای
حکومت اسالمی برای حل مقضرال

اجتورامی اسرت و فاره شریقه برا اسرتااده از آن مریتوانر

پاسخگوی نیازهای متنو و ضروری جامقة اسالمی باش (بر رآبادی و بهرروزی لرک .)1393:43
حال چنانچه در جامقة امروزین فایه جام الشرایط تشخیص ده مصالح موومی جامقه در پذیرش
و لجوم حوایت از ارزش تبلیغاتی نشانهای هویتی است میتوان برای آن حکم ماتضی صادر کن .
ابیقتاً این راهکار در زمینهای قابل استااده است که راهکارهای پیشنهادی قبلی نتوانن حوایت مرؤثر
از ارزش تبلیغاتی نشانهای مجبور به مول آورن و نتوانن هوة جوانب آن را پوشش دهن .
نتیجه
با بررسی راه های حوایت از ارزش تبلیغاتی در دو نظام حاوقی ایاال
نتیجه به دست آم که در ایاال

متح ه و حاوق ایران ،ایرن

متح ه این ارزش نویتوان از اریق مسرئولیتهرای قرراردادی و

غیر قراردادی و حاوق مالکیت فکری به نحو کامل و هوهجانبه مرورد حوایرت قررار ایررد .زیررا
بهرهایری از راهکارهای سنتی و حاوق مالیت فکری مسرتلجم فرراهم آمر ن شررایطی اسرت .ایرن
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ضوابط سبب میشود از ارزشهای مذکور نتوان به نحو شایسته حوایرت کررد .بنرابراین ،دکتررین
حاوقی و رویة قضایی این کشور به سوت پذیرش نظریة مستال حق شهر
قانوناذاری ایاال

مختلف به ت وین و تصویب ماررا

حال حاضر ،بالغ بر نیوی از ایاال

پیش رفتن و مجال

حوایتی در این زمینه ترغیرب شر ن  .در

امریکا این حق را از اریق قانون یا کامنال یا به کورک هرر دو

شیوه به رسویت شنادتهان  .در نظام حاوقی ایران نیج در شرایط حاوقی کنونی ،با توجه به ماهروم
وسی مال و حاوق مالی ،به نظر میرس امکان استو اد از راهکار مسئولیت قرراردادی و مسرئولیت
دار از قرارداد وجود دارد .ب ین ترتیب که در مواردی که اشخاص با توجه به جنبة مالی امکران
استااده از نشانهای هویتی ،جهت بهرهبررداری از آن ،قرراردادی منقار کننر نارض قررارداد بره
مسئولیت قراردادی متخلف میانجام  .ابیقتاً این راهحل نیازمن وجود قرارداد است و البته آثار آن
مح ود به ارفین قرارداد است .در دصوص مسئولیت دار از قرارداد نیرج مریتروان از مارررا
حاکم بر مسئولیت م نی و قوام استاادة ناروا از مال دیگری بهره برد .در واق  ،در صور

تجاوز

به نشانهای هویتی ،که موجب زیان دارنر ة نشرانهرای مجبرور شرود ،مامرل زیران بررای جبرران
دسار ها مسئولیت دارد؛ چنانکه بهره بردن (استاادة ناروا) از حاوق مالی مجبور (حتی در فررض
وارد نش ن دسار ) از موجبا

ضوان قهری استاادهکنن ه است .مالوه بر راههای یادش ه ،امکران

حوایت از ارزش تبلیغاتی نشانهای هویتی از راه حاوق مالکیت فکری (البته با دشرواری) وجرود
دارد .توضیح اینکه حوایت از راه حاوق ادبی و هنری مستلجم این اسرت کره نوادهرای هرویتی در
قالب یک اثر ادبی و هنری تبلور یابن و شرایط الزم بررای حوایرت را نیرج دارا باشرن  .هوچنرین،
حوایت از راه مالکیتهای صنقتی از مسیر ثبت نشان هویتی در قالب مالمت تجراری امکرانپرذیر
است که حوایتی فراایر نخواه بود .بنابراین ،با توجره بره ناکارآمر ی و مر م جامقیرت راههرای
پیشااته در حاوق ایران و با توجه به ظرفیت قوام و راهکارهای فاهی و نظرر بره اینکره از نظرر
مرفی تردی ی در مالیت ارزش تبلیغاتی نشانهای هویتی وجود ن ارد ،پیشنهاد میشود با استناد بره
ادلة فاهی ،نظیر مووم و ااالق ادله و بنای ماال ،حق مستال شهر

در حاوق ایرران نیرج پذیرفتره

شود .در این زمینه بهویژه بهرهایری از ظرفیت حکم حکومتی برای به رسویت شنادتن و حوایرت
از ارزش تبلیغاتی نشانهای هویتی شایسته و راهاشا است.
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