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 دٔهیچک

که   است  حقی  ورزشی  تجاری  تصویر  یا  شهرت  بر  بهره ،  کار ورزش آن    موجب به حق  برداری  اختیار 
ز  برداری ا تواند به دیگران نیز مجوز بهره تصویر تجاری و هویت خود را دارد و می ،  انحصاری از شهرت 

کوشد تا با روشی  می مجاز دیگران از این حق گردد. این مقاله  غیر  ۀ اعطا کند و از سویی مانع استفاد آن را 
ضمن بررسی روند  ،  های حقوقی های سایر نظام در موازین بنیادین و رهیافت   با مطالعه ،  توصیفی و تحلیلی 

شناخته شکل  رسمیت  به  و  برای  گیری  حق  این  و  وجود   دالیل ،  ان کار ورزش شدن  آن  توجیهی  و  ی 
ها حق بر  نماید. در برخی نظام   راهکارهای حمایت از آن در مقابل ناقضان این نهاد حقوقی را تحلیل 

با  ،  ان کار ورزش یک حق مستقل به رسمیت شناخته شده و ارزش تجاری منضم به هویت    عنوان به تصویر  
استثنائات  برخی  ثبت تص   لحاظ به ،  وجود  ،  عالمت تجاری   عنوان به اویر  حقوقی تحت حمایت است. 

از ظرفیت  از نظام  بهره ،  آف های دعاوی پسینگ استفاده  و دعاوی تضعیف شهرت  گیری  اسرار تجاری 
در این حیطه را تضمین کنند. در حقوق ایران اگرچه    اند تا حقوق خود ان آمده کار ورزش به مدد  ،  تجاری 

از جمله لزوم حمایت از حقوق ناظر به شخصیت    ، وجود برخی مقررات پرابهام و ناقص در کنار قواعد عام 
نتایج این نوشتار حاکی از  ،  توانند راهگشا باشند افراد و موازین کلی مسئولیت مدنی تا حدود کمی می 

نامشخص   معضالت  و  ناکارآمدی  و  ایران  جدی  حقوقی  ادبیات  و  مقررات  حمایت  درخصوص  بودن 
از حقوق   تص کار ورزش کارآمد  و  به شهرت  نسبت  بهره ان  که ضرورت  است  خود  قواعد  اویر  از  گیری 
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ٔمقدمه
سراسر جهان  بودن ماست. این پدیده همیشه دریاجتماع  ۀورزش امروزه بخشی از زندگی و الزم

مسائل تجاری و مالی زیادی را ،  فرهنگ  و  سرگرمی،  در کنار رقابت   ، هاآوردن بازیهماز طریق گرد 
است داشته  همراه  به  ورزشتجاری  .نیز  باشگاه  قدرآنها  کردن  بین  رقابت  که  است  یا  شایع  ها 

تجارت برای تحصیل    ۀمسابقات بلکه در عرص میدان    تنها دران نهکارورزشهای ورزشی و  انجمن
باشگاه از  اتحادیهتیم،  هاسودهای هنگفت در جریان است. بسیاری  نهادهای  ها و  های ورزشی و 

،  ان از سوی دیگرکارورزشسو و  از یک  ، المللی المپیک و فیفا بین  ۀ جمله کمیت  از،  المللی ورزشیبین
اند و عایدات نجومی نیز ورزشی خود پرداختهو های فکری الکیتری از مبرداری تجافعاالنه به بهره 

اند که گاه چندین برابر مبالغی  ورزشی خود حاصل کردهو    های فکریبرداری مطلوب از داراییاز بهره 
ها  برندسازی ورزش،  آورند. موضوعات بازاریابی و تبلیغات است که در رقابت ورزشی به دست می

های فکری در تجارت ورزشی  و نقش حقوق مالکیت  است  ای یافتهالعادهقان اهمیت فوکارورزشو  
در بستر    (. Kalmadi, 2012: 437-442)  قابل کتمان نیست  تجارت ورزشی که  ابعاد مهم  از  یکی 

آفرینش  دارد حقوق  جریان  فکری  خاص  ،  های  انحصاری  است.  کارورزشحقوق  ان  کارورزشان 
شان بسیار هوشیار هستند و با استفاده  یر و حقوق شخصیتحفاظت از تصوی   ۀ ربارمعروف امروزه د

اند و از مجرای  عنوان عالمت تجاری ثبت کردهاسامی و تصاویر خود را به،  از شهرت تجاری حاصله 
پیوند خود بارا از شرکت  ایعمدهمبالغ  ،  قراردادهای لیسانس و حمایتگری ها  آن   هایی که خواهان 

توس محصوالتشان  ۀعبرای  می،  هستند  بازار  بدلدریافت  به  منجر  امر  این  که  و  کنند  عالئم  شدن 
 ۀ المللی شده است. حجم و ارزش معامالت لیسانس در حوزبه برندهای معروف بینها  آن  تصاویر 

نیز سهم لیسانس    آمریکا میلیارد دالر بوده و در  22رقمی بالغ بر    2012تا    2011ورزش در سال مالی  
به  عالئم ورزشی  محصوالتور  منظتجاری  که  5/13حدود  ،  تولید  است  لیسانس  بازار  کل  درصد 

 . (Davis & Hilbert, 2013: 359) این دست توافقات دارد  ۀحکایت از اهمیت فزایند

 ۀو کشورهای عضو اتحادی  آمریکااز جمله    ، های حقوقی پیشرودر این مقاله با مطالعه در نظام 
این عرصه ،  اروپا مفهوم ح  دنبالبه،  در  تجارتبیین  بر شهرت  تصویر  ق  و  موازین کارورزشی  و  ان 

تاریخی آن   ۀبه بیان تعریف حق بر شهرت و سابق  ، بدین منظور در بخش اول  هستیم.  حمایت از آن
آن میو محدودیت این حق و دالیل توجیهی  بر  استثنائات حاکم  قوانین موجود در  ها و  پردازیم و 

را مورد  ایران  م  حقوق  قرار  انتقاد  و  بر  یبررسی  ابتدا مفهوم حق  در  مقاله  این  دهیم. در بخش دوم 
تحلیل   را  ورزشی  مسئل  و   هکرد تصویر  و  بحث  ۀسپس  ورزشی  تصویر  مالک  شناخت  برانگیز 

کنیم و در نهایت شاهد رویکرد مقررات قانونی در کشورهای  راهکارهای حمایت از آن را مطالعه می 
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شناخت این حق خواهیم بود. سپس در بخش    ص خصو ت متحده و ایران در  مختلف اروپایی و ایاال
ان  کارورزش آن بر حقوق  تأثیرو   آمریکابه نقش نهاد تضعیف شهرت تجاری در حقوق ، سوم نوشتار

 گیری و پیشنهادها ارائه خواهد گردید. نیز نتیجه پردازیم. در خاتمهمی 

1ٔ.ٔحقٔبرٔشهرٔت۱
ٔتاریخیٔآنٔۀسابق.ٔتعریفٔحقٔبرٔشهرتٔو۱-۱ٔ

ای است که یک شخص بر هویت خود  حق مالکانه  ، حق مربوط به شخصیت ت یاحق بر شهر 
برداری انحصاری  منظور بهره امتیازی به  ، حق بر شهرت   ، به عبارت دیگر  .( Wall, 1996: 150)  دارد 

-Kalmadi, 2012: 437)  های هویتی یک شخص استشکل یا دیگر جنبه،  تصویر ،  تجاری از نام 

استفاده(442 اساس  این  بر  یک  .  از هویت  مجوز  و    بدون  تجاری  مقاصد  برای  واقعی  شخصیت 
. به این ترتیب حق بر (McCarthy & Anderson, 2001: 197)  شودغیرقانونی تلقی می،  تبلیغاتی

تجاری    ۀبلکه هر فردی حق دارد از استفاد  ؛ان و افراد معروف نیستکارورزشمنحصر به  ،  هویت
 . (Irwin, 2008: 291) ایت جلوگیری کندن از نام یا هویتش بدون کسب رضدیگرا 

عنوان مثال در به  ؛یکنواخت به رسمیت شناخته نشده است  صورت بهها  نظام   ۀاین حق در هم
ثبتهنوز دعاوی »پسینگ  آمریکاحقوق   از عالمت تجاری   عنوان به  2نشده«آف یعنی سوءاستفاده 

شود. در ها استفاده میایالت  های معروف در برخیراهکار حمایت از تصاویر و اعتبار شخصیت
تری نسبت به  حق بر شهرت وسیع،  های معروف مقیمنظیر کالیفرنیا نیز به شخصیت  ،هابرخی ایالت
 . (Wall, 1996: 150)  ها اعطا شده استدیگر ایالت

  ۀ پروند،  بنایی برای ایجاد حق بر شهرت فراهم آوردای که مترین پروندهمهم  آمریکادر حقوق  
3»ابراین« 

علیه شرکتی به دلیل لطمه به شهرتش    یک فوتبالیست مشهور بود که  است. »دیوید ابراین« 
های الکلی استفاده کرده  تبلیغاتی نوشیدنی  ۀبه این دلیل که از عکسش بر روی سالنام  . اقامه دعوا کرد 

ن الکل  کرد که نوجوانان را به پرهیز از نوشیدهی اجتماعی فعالیت میدر حالی که او در گرو   ؛بود
دادگاه با   .های بسیاری را برای تبلیغ چنین اقالمی رد کرده بودوی فرصت  ، عالوهکرد. بهتشویق می 

ویژه  او شخص  استدالل که  ناین  تبلیغات    یستای  نمی  و  بزندبیشتر  او صدمه  اعتبار  به  ،  توانست 
اتی که در صفحات به تبلیغتوانست  ابراین را نپذیرفت. دادگاه بر این باور بود که اگر او نمی ادعای  

نیز   این حق را نداشته است که به تبلیغات نوشیدنی الکلی،  اعتراض کند،  شوداو می   بارۀ ورزشی در
 

1. Personality/ Publicity Right. 

2. Passing Off 

3. O'Brien v. Pabst Sales, Co. 124 F.2d 167 (5th Cir. 1941)  
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حق خود برای   اعراض از، امتناع او از تبلیغ ارادی و اختیاری چنین کاالهایی ، خرده بگیرد. از طرفی 
نو فروش  تصدیق(  و  )تأیید  تبلیغ  برای  هویتش  از  قلمداد  استفاده  منفعت  کسب  و  الکلی  شیدنی 

غیرمجاز از هویتش   ۀتوقف استفاد  مبنی بربه این ترتیب دادگاه ادعای ابراین را در وجود حق   شد. می 
تا  است  ت آن رسیده  اظهار کرد: وق،  در این پروندهرأی    قاضی مخالف،  حال بالوجه خواند. با این

منظور کمک به فروش یک  ای بهحرفه  کارورزشاستفاده از هویت یک  درخصوص  ادعای حقوقی  
 (.McCarthy & Anderson, 2001: 196) محصول را به رسمیت بشناسیم

پرونده  یادشدهدعوای   برای  را  معروف مبنایی  کرد  1ای  اخیرایجاد  دعوای  که  به  .  دعوایی  عنوان 
دیگر  ب یک رقی  ، طرفین،  شود. در این قضیهشناخته می،  بر شهرت را بنیان گذاشته استاصطالح حق  

بال برای دستیابی به حقوق مربوط به استفاده از تصویر بازیکنان لیگ بیس  ودر تولید آدامس بودند  
کردند. خواهان مدعی بود که خوانده بازیکنانی را که  با هم رقابت می  ،های تجاریبر روی کارت 

در ،  عالوهکرد. بهتحریک به همکاری با خود می ،  ده بودندکرراردادهای انحصاری با وی امضاء  ق
 & Levinson)  کرد استفاده می ها  آن   بعضی از موارد خوانده از تصاویر بازیکنان بدون اخذ مجوز از 

ورک نوعی  بر اساس قانون ایالتی نیوی »دادگاه پس از بررسی ابعاد موضوع اظهار داشت:   . (91 :1997
می نامیده  )تبلیغات(  شهرت  بر  حق  که  دارد  وجود  متفاوحق  و  حریم  شود  حفظ  بر  حق  از  ت 

نمی و  است  شرکتخصوصی  با  بازیکنان  قراردادهای  که  پذیرفت  نوعی توان  صرفًا  تجاری  های 
بر این اساس دادگاه برای    «دعوا برای مقابله با تجاوز به حریم خصوصی است.  ۀاعراض از حق اقام

طور قانونی که به به رسمیت شناخت  انکارورزشنوعی حق مالکیت را نسبت به هویت  ،  بارخستینن
یابد. امری که حقوق حریم  باشد و حتی پس از مرگ افراد نیز ادامه  ها  آن   تواند مستقل از شخصمی 

معروف در دعوای   .( McCarthy & Anderson, 2001: 197)  از توجیه آن ناتوان است خصوصی
  ، گلف باز مشهور،  وگان«تجاری از نام و شهرت »ه  ۀاستفاد   آمریکادادگاه ایالتی پنسیلوانیای    2دیگری 

توان می،  وی در ورزش   ۀچراکه دادگاه تشخیص داد که با توجه به شخصیت برجست؛  را محکوم کرد 
و تصاویر نام  به  مالکانه نسبت  تج  ، نوعی حق  در نظر گرفت که واجد ارزش  شایان  اری  برای وی 

غرامت مالی دریافت  بدون مجوز از شهرتش   ۀ دهد بابت استفادتوجهی است که به هوگان اجازه می
نوعی از حقوق مالکیت   آمریکا. بر این اساس حق بر شهرت در حقوق  (Scott, 2015: 312)  دکن

  انکارورزشبه  ،  شود که مستقل از حق بر حریم خصوصی فکری و نوعی حق مالکانه محسوب می
 ,Baker & Esherick)  تجاری ببرند  ۀدهد تا از نام و تصاویر و شکل خود بهرمعروف این اجازه را می 

 
1. Haelan Laboratories, Inc. v. Topps Chewing Gum, Inc. 202 F.2d 866 (2d Cir. 1953) 

2. Hogan v. A.S. Barnes & Co. Inc. 1957 WL 7316 (Pa. Ct. Pleas 1957) 
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نوعی عالمت تجاری یا    ، شایان اهمیت اینجاست که حق بر شهرت یا تبلیغات  ۀ. نکت(123 :2013
امتیاز ،  ها برخی شباهت  رغمبهو    یسترایت و همچنین نوع دیگری از حق بر حریم خصوصی نکپی

. همچنین  (McCarthy & Anderson, 2001: 197)  آیدقانونی کاماًل مستقل و متفاوتی به شمار می
که نوعی شبه جرم است و تجاوز به حقوق شخصیت و    1ن را از »سوء استفاده از نام دیگری«آباید  

است یک شخص  حق،  شأن  به  تجاوز  این  کرد.  جبرا ،  فرد   متمایز  دعاوی  به  منجر  است  ن  ممکن 
هرت  تجاری بدون مجوز از ش   ۀ از این جهت متمایز است که استفاد،  اما حق بر شهرت؛  خسارت شود

بهره را روا نمی  کار ورزشیک   اگر  منافعدارد و  این طریق  از  باید تنها  نه،  تجاری حاصل کند  بردار 
 ,Pedersen et alکند )بلکه باید منافع نامشروع حاصله را نیز مسترد   ، جبران خسارت صورت گیرد

نوعی ،  د دارنداز جمله ایتالیا حقی که اشخاص بر تصویر خو  ،در حقوق برخی کشورها .(349 :2016
شود )مانند حقی که افراد بر نام کوچک مربوط میها  آن  های شخصیتیحق خاص است که به جنبه
  ، اشخاص مشهورشدن وجه تجاری آن برای اما با برجسته؛ انتقال استخود دارند( و اصواًل غیرقابل

  تجاری از آن پرداخت   توان از طریق قراردادهایی نظیر لیسانس به انتفاع می،  انکارورزشاز جمله  
(Nafziger & Ross, 2011: 430 ).  

ٔحقٔبرٔشهرتٔۀ.ٔمبانیٔموجه۱-۲
ٔکأرٔۀ.ٔنظری۱-۲-۱

شهرت خود را از طریق کار و  ،  هر شخص مشهور  ،بر مبنای تئوری معروف کار »جان الک«
از  آورد و بنابراین مستحق آن است که  به دست می،  کندتالش و زمان زیادی که صرف پرورش آن می 

د که هر  کناین تئوری فرض می  .(Neumeyer, 1990: 287)  تالش و کار خود برخوردار شود  ۀثمر
گیرد. هیچ تردیدی وجود از کار آن شخص نشئت می،  ارزش تجاری مربوط به هویت شخص مشهور

عنوان به  ؛ان دارندکارورزششدن  در ستاره   چشمگیری های مختلف نقش  که افراد و موقعیتندارد  
جر   مثال ستاره »مایکل  و  شهرت  شک  بدون  به  دن«  خودش  مربوطه  تیم  رساندن  از  را  خود  بودن 

ها مدت زیادی است که ارزش تجاری منضم  های متعدد به دست آورده است. اگرچه دادگاهقهرمانی
بعضی همچنان تردید دارند که آیا چنین ارزشی   ، اند را به رسمیت شناخته  کارورزش  به هویت شخص

 (. Czarnota, 2012: 503-513) باشدکار شخصیت معروف بوده و مستحق پاداش ناشی از 

 
1. Misappropriation of name . 
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ٔاقتصادٔیٔۀ.ٔانگیٔز۱-۲-۲
چرخد که اعطای حمایت  اقتصادی است که حول این گزاره می  ۀمنطق انگیز،  دیگر توجیه معمول 

شهرت  به بر  برمی،  حق  را  وقتافراد  تا  به،  انگیزد  را  بیشتری  منابع  و  آثتالش  تولید  و منظور  ار 
ازمحصوالتی   جامعه  می ها  آن  که  پروندهکن صرف  ،  بردنفع  در  اعالم    1ایند.  که    کرد دادگاه 

،  برداری تجاری غیرمجاز هویت شخص علیه بهره   یارزش اقتصادنمودن حمایت قانونی برای  فراهم
نیست    آورد. هیچ تردیدیها فراهم می مهارت   ۀمنظور توسعای قوی برای صرف وقت و منابع بهانگیزه 

م منافع  بهالی  که  مشهورکارورزشوضعیت    مربوط  است.  ،  ی  برخی    ،این  رغمبهچشمگیر 
که آیا حق بر شهرت منجر به تحقق یک منفعت عمومی در اند  نظران این سؤال را مطرح کردهصاحب

،  شود؟ در باور بعضی محققانسرگرمی و ورزش می  ۀ جهت افزایش خالقیت یا دستاوردها در حوز
در  ،  انکار ورزشده است که توافقات ناظر به استفاده از شهرت  کراقتصادی اشتباه فرض    ۀگیزمنطق ان

اثرگذاری   انگیزشایانبهبود وضعیت ورزش و سرگرمی  به  ۀتوجه دارد. منطق    ،طور کاملاقتصادی 
حق    ، عالوه گیرد. بهشخصی که معروف شده است را نادیده می  ۀوسیلآمده بهدستبه  ۀهای اولیپاداش

های تجاریشان مقادیر  ان معروف برای فعالیتکارورزشبر شهرت زمانی به وجود آمد که هنرمندان و  
  ،راحتیها برای خالقیت ممکن است بهتمایل به حفظ انگیزه   ، بنابراین؛  کردندکمی پول دریافت می 

های  فعالیت  ها برای ولی این توجیه در عصر کنونی که پاداش  ؛حق بر شهرت را توجیه کرده باشد 
 . (Czarnota, 2012: 503-513)  باشدکننده نمیقانع، توجه استشایان نفسه ورزشی و سرگرمی فی

2ٔنٔناعادالنه.ٔداراشد3-۲-۱
توجیه   شهرت درخصوص  سومین  بر  به  ،حق  مبنا  این  است.  ناعادالنه  از  داراشدن  یکی  عنوان 

سرق سادۀ  های  روش  طریق  از  ناعادالنه  داراشدن  از  بیان جلوگیری  که  گردیده  توصیف  شهرت  ت 
اخالقی  کندمی  لحاظ  از  یک  بهره ،  که  به  مربوط  تجاری  ارزش  از  ناروا  مشهور   کارورزشبرداری 

مطرود است. فارغ از اینکه  ، کننده هیچ نقشی در پدیدآوردن چنین ارزشی نداشتهکه استفادهدرحالی 
پذیر  چنین ارزشی کتمان،  را دارد   ارکشورزبرداری اقتصادی از شهرت  نهایتًا چه کسی اختیار بهره 

گزافی   ۀخرند و هزینهای »دیوید بکهام« را می شرت رید مشتریانی که تینیست. برای مثال دلیل خ
این  ،  پردازندمی  ذاتی چندانی    کارورزشتصویر منقوش  ارزش  احتمااًل  لباسی ساده که  نه  است و 

 .(Czarnota, 2012: 503-513) ندارد 

 
1. Lugosi v. Universal Pictures, Inc, 603 P.2d 425, 441 (Cal. 1979)   
2. Unjust enrichment. 
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ٔصنعتٔسرگرمٔیٔ.ٔاهمیت۱-۲-۴
تصادی و اجتماعی صنعت سرگرمی ناشی  از اهمیت اق،  توجیه دیگر در حمایت از حق بر شهرت

ایجاد  ،  شود. صنعت سرگرمی بخش مهمی از اقتصاد است که در ایجاد شغل برای کارگران محلیمی 
بازارفرصت فعاالن  برای  تجارت  مالیاتی،  های  درآمدهای  گردشگر  تأثیرو    افزایش  سطح  و  بر  ی 
  مهم  عنوان یکی از مراکز لت کالیفرنیا بهست که ایارو ازاینکند. نقش شایانی ایفا می، گذاریسرمایه

  ها و تصاویر اهتمام جدی در حفاظت از شهروندان خود در مقابل کاهش ارزش نام ،  صنعت سرگرمی
ان مشهور کارزشورتوجیهات معقولی برای اعطای حمایت قوی به    ، دهد. به این ترتیبنشان میها  آن 

به رشد و  ،  متقابالً ،  اینکه تجویز و تثبیت چنین حقوقیوجود دارد تا  ها  آن  و شناسایی حق بر شهرت 
  .(Czarnota, 2012: 503-513) صنایع سرگرمی و ورزش مساعدت کند ۀتوسع

ٔهایٔحاکمٔبرٔحقٔبرٔشهرٔت.ٔمحدودیت۱-3
این حق    ، که ذکر شد  همان طورت؟  باید این امر روشن شود که قلمرو حق بر شهرت تا کجاس

غیرمجاز دیگران از هویتش شود و از طرف دیگر    ۀدهد که مانع استفادمیاین امکان را  کارورزشبه 
مجوز استفاده از شهرتش را بدهد    ،دهد که به دیگران در مقابل دریافت عوض این اجازه را به او می

  آمریکااز موقعیت ممتاز وی بهره بگیرند. در  ،  انمنظور افزایش فروش محصوالتشتا کنشگران بازار به
تما داشتهمحاکم  نام یل  به  نسبت  را  بر شهرت  که حق  یا حتی صدای  ،  های مستعاراند  کاریکاتور 

برخی ،  اما از منظری دیگر .(Miller & Schoepfer, 2017: 47)  ان معروف نیز تعمیم دهند کارورزش
مورد  ،  دهدحق آزادی بیان را در معرض خطر قرار میحق بر شهرت )تبلیغات( را بدین خاطر که  

ق دادهانتقاد  نقطرار  به یک  نیل  برای  مقرر شده استمحدودیت،  موازنه  ۀاند.  این حق  برای  ؛  هایی 
های خبری  حق بر شهرت در گزارش  ۀاستفاده از نام یا تصویر شخص دارند،  این تضییقات  ۀازجمل

هویتش  تواند از استفاده از او نمی، همچنین. ه خبری شودفاداست گونهاین  تواند مانعاست و وی نمی
 کارورزشاستفاده از هویت یک ، عالوه به 1نامه جلوگیری کند. دیگران در تدوین یک زندگی ۀوسیلبه

یک  ،  . مثالً (Drinkwater, 2014: 141)  کننده بالاشکال استمعروف در یک شعر یا طنز سرگرم 
رش در یک داستان برای جلوگیری از استفاده از نام و تصوی  بر شهرت خودتواند از حق  نمی  کارورزش

عملکرد خود   ۀنحو  بهتواند منتقد ورزشی را از انتقاد  نمییا    های تصویری ورزشی بهره بگیرد در مجله
دارد  فعالیت  ، واقع  در  (.McCarthy & Anderson, 2001: 198)  باز  در  از شهرت    های استفاده 

  . (Drinkwater, 2014: 141)  نیستگونه محدودیتی مواجه هیچ  طنز با، سرگرمی، داستانی، خبری 

 
1. Matthews v. Wozencraft, 15 F.2d 432,439 5th Cir. 1994 
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بردن  تلویزیونی ورزشی با نام   ۀبر این عقیده بود که اگرچه برنام  آمریکا دادگاه تجدیدنظر    1در دعوایی 
با توجه به    ، حق بر شهرت را نقض کرده است ،  ها های ورزشی آندادن ویژگیان و نشانکارورزشاز  

در راستای حق آزادی ،  سود جسته است،  عموم بودهسیر از اطالعاتی که در دسترس  ینکه در این ما
اولویت دارد  را مجاز شمرد ،  بیان که بر حق شهرت  اقدامی   :Spengler et al, 2016)  باید چنین 

214).  

ٔأنکأرورزش)شخصیت(ٔ .ٔحقوقٔمربوطٔبهٔشهرت۱-۴
شخصیت   به  مربوط  مکارورزشحقوق  نقش  دان  را  منحصربههمی  برند  ایجاد  بازیکنانر   فرد 

تیم  و  میورزشی  ایفا  برای  ها  فرصت  این  امروزه  و  کارورزشکند.  تصاویر  و  نام  که  مهیاست  ان 
عنوان عالمت تجاری طبق قوانین مربوطه ثبت کنند. این امر به مدد  های مربوط به خود را بهنشان

-Kalmadi, 2012: 437)  شهرت میسر شده استحقوق شخصیت یا همان حق بر    ۀشناسایی گسترد 

کردن شخصیت(  )کاالیی 2»تجارت شخصیت«، دیگر بخش مهم مرتبط با حقوق شخصیت  .(442
نام یا تصویر در جهت کسب منفعت مالی از طریق استفاده از یک    ۀعرض   ،تربه عبارت ساده  3است. 

بسیاری از برندها    ، راستا   عنوان تجارت شخصیت شناخته شده است. در همینبه، شخصیت مشهور
ای که بین مایکل جردن و »نایک« شکل گرفته  نظیر رابطه؛  اندان پیوند دادهکارورزشخودشان را با  

گذاری و انواع  وکار تجارتی متعلق به خود را پایهکسب  ، ان کارورزشاز  تعداد کمی    ، عالوهاست. به
فوتبالیست ،  مثال »کریستیانو رونالدو«ای  .بر (Kalmadi, 2012: 437-442)  کننداقالم را عرضه می

را تحت عالمت    ، معروف لباس  تولید  دایی  راه  CR7تجارت  نیز علی  ایران  در  اندازی کرده است. 
،  را برای تولید و عرضه پوشاک ورزشی به ثبت رسانده است. طریق دیگر  »عالمت تجاری دایی«

پردازند و بازیکنان تیمشان می  ۀوسیلارت بههای ورزشی به تجها یا اتحادیهموقعیتی است که باشگاه
ها نوعی باشگاه  ، ترتیب  این  قصد کسب سود دارند. به،  با استفاده از حق بر تصویر و شهرت بازیکنان

آشکار بین تصویر    ینسبت به شهرت و تصویر بازیکنان برای خود قائل هستند. البته باید مرزحق  
  4فردی وی ترسیم کرد.  تصویر  عنوان عضو یک تیم با به کارورزشیک 

 
1. C.B.C. Distribution and Marketing, Inc. v. Major League Advanced Media, L.P (2007) 

2. Character merchandising. 

 به بعد( 10: 1387صمدی، )برای مطالعه بیشتر در این زمینه رجوع کنید به:  .3
 (  41- 40: 1395رهبری و لجم اورک، : )برای مطالعه بیشتر در این زمینه رجوع کنید به .4
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که    گاهی این هستیم  نامشانکارورزششاهد  از  استفاده  از  مانع  دامنه  عنوانبه،  ان  توسط    ، نام 
اند. یک  ان را در فضای مجازی داشتهکارورزشتجاری از شهرت    ۀاستفاداند که قصد  شده  یدیگران

،  صالح داوریذی   با تصمیم مراجع  است که موفق شد  ، گلف باز مشهور،  معروف »تایگر وودز«  ۀنمون 
  ۀ از دارند،  ثبت کرده بود،  را که شخصی بدون اخذ مجوز از او  tigerwoodsdesign.com  ۀنام دامن

از جدیدترین   .(Thornton et al, 2011: 405-407)  وی گردد  ۀ گرفته و مانع استفادپس  ،  غیرمجاز
  ۀ شمار  ، ی در برخی موارد ت است. حتدر مسابقاها  آن  پیراهن  ۀ شمار،  انکارورزشمصادیق شهرت  

  های لباس یک تیم خارجپیراهن بازیکن مشهوری جهت احترام به وی برای همیشه از فهرست شماره 
دریافت ضرر و زیان   ۀدعوایی با خواست،  یکی از بازیکنان مشهور فوتبال ایران  1، ایروندهشود. در پمی 

علیه یکی از تولید کنندگان پوشاک ،  تبالر تیم ملی فوپیراهن وی د  ۀ غیرمجاز از شمار  ۀناشی از استفاد
که برخی   ای استای به اندازه های حرفهپیراهن در باشگاه  ۀ ورزشی مطرح ساخته است. اهمیت شمار 

عالمت    عنوانبه آن را  ،  پیراهن خود  ۀ کردن عالمتی ممتاز به شمارکنند با اضافهمی  از بازیکنان سعی
   .(139: 1388، نویسخوش و  نیاتجاری ثبت کنند )حکمت

ٔ.ٔمقرراتٔحقوقٔایرأن۱-5
  ی روش  ی، غاتیو تبل  یتجار  ی هاتیان و هنرمندان در فعالکارورزشکه گذشت حضور    همان طور

ن  یا  ، یمدت  یران برا ین اوصاف در ایدر اغلب نقاط جهان است. با ا  ییدرآمدزا   یکاماًل مرسوم برا 
  ۀبه بهان  یبازرگان  یهایرا پیدا نکرده و حضور در آگهل ستارگان فرصت استفاده از شهرت خود  یقب

فرهنگ مصرف  قلمداد میتشویق  ممنوع  در سال  گرایی  وقت از سوی مسئول    1389شد. هرچند 
منظور حمایت از تولیدات و خدمات داخلی و تشویق  د که بهشوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اعالم  

ان  کارورزشاستفاده از تصاویر هنرمندان و  ،  داخل کشور  مخاطبان به استفاده از کاال و خدمات تولید
استف ابتدا  که  است  ذکر  شایان  است.  بالمانع  ایرانی  محصوالت  و  کاال  تبلیغات  تصویر در  از  اده 

مدت  از  پس  بود.  غیرقانونی  تجاری  تبلیغات  در  ارشاد  ،  ها ستارگان  وزارت  مطبوعاتی  معاونت 
تأسیس   ۀنامآیین  12  مادۀ به استناد بند ب  لغو کرد. در واقع  ها را در تبلیغات  ممنوعیت حضور ستاره 

،  شورای انقالب  1358های آگهی و تبلیغاتی مصوب  کار و فعالیت کانون  ۀنظارت بر نحو  ۀو نحو
ابزاری    ۀمجددًا استفاد،  اما با گذشت زمان کوتاهی  2دستورالعملی برای حضور ستارگان شکل گرفت. 

  .قانون مطبوعات(  6  مادۀ  10ان در تبلیغات ممنوع اعالم شد )بند  ار کورزشاز تصاویر هنرمندان و  
 

 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران  84/3/1010ی ی کالسه پرونده شماره  .1
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ه مورد  کالتر از آن است  وا ان  رکاورزشگاه هنرمندان و  یبودند جا  یربط مدعی در واقع مسئوالن ذ
های هنری و  ها به ممنوعیت حضور چهره اعتراض  ۀرند. با ادامیاال قرار بگک صاحبان    یابزار  ۀاستفاد

سرانجام این قانون برای تبلیغ کاالهای ایرانی از میان برداشته شد و  ،  ی تجاریا هورزشی در آگهی
این چهره  تولیدات داخلحضور  تبلیغ صنایع و  این ظرفیت،  یها در  از  استفاده  با  تا  به    ،مجاز شد 

نبودن تبلیغات  بر مسائل دیگری ازجمله معارض  ، بازار این صنایع کمک شود. از سوی دیگر  ۀتوسع
ضرورت رعایت حقوق شد. همچنین در ضوابط جدید و با توجه به    تأکیدگ اسالمی و ایرانی  با فرهن

توان  نمی،  آن عمدتًا کودکان هستند   ۀکنندکه مصرف از این نوع تبلیغات برای محصوالتی  ،  کودکان
 . : بدون صفحه(1393، استفاده کرد )بهروش 

مطالب   به  توجه  می  یادشدهبا  نظر  نی  رسدبه  ایران  موضوع  در  این  که    پذیرفتهز  است  شده 
؛  داشته باشندبرداری کنند و کنترل تجاری بر آن  صورت تجاری بهره ان بتوانند از هویتشان بهکارورزش

حقوق این دست افراد را متزلزل و دستخوش ابهاماتی جدی ،  قانونی مشخص در این زمینه  نبوداما  
ها در تبلیغات باعث بهبود فروش  ین چهره اده از ارسد استفکرده است. از نظر اقتصادی به نظر می 

ارتقاء شاخص و  داخلی  میتولیدات  رقابت  اینهای  بر  عالوه  درخصوص   ممنوعیت  ، شود.  تبلیغ 
های تبلیغ این کاالها ورود ارز خارجی به  چراکه یکی از مزیت؛  های خارجی نیز موجه نیستکاال

های فرهنگی  نگرانی ،از طرفی 1باشد. تصادی نیز میساز با اهداف کالن اقکشور است و این امر هم
اسب مرتفع شود. در هر حال تواند با اعمال سازوکارهای نظارتی منو اجتماعی در این رابطه نیز می 

چهره بهره  تجاری  محسوب برداری  افراد  این  طبیعی  حقوق  از  هویتشان  از  ورزشی  و  هنری  های 
درواقع می  از بهره   ، شود.  غیرمجاز  کار    برداری  بهکارورزشنتایج  که  دستان  در  های  دارایی  ۀنوعی 

اضرار به غیر محسوب شده و بر طبق مصداق  ،  گیرد و مورد اقبال عموم استقرار میها  آن   معنوی
منظور عدم تضییع حقوق  به  ، بنابراین   .(87،  72،  70:  1385،  الضرر ممنوع است )جعفرزاده  ۀقاعد

قوانین و مقررات مربوطه در این زمینه اهتمام الزم را به  جهت تدوین  ما باید در گذارقانون، این افراد
 عمل آورد. 
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ٔ.ٔحقٔبرٔتصویر۲
ٔختٔحقٔبرٔتصویرٔورزشٔی.ٔتعریفٔؤشنا۲-۱

 از ؛های متفاوتی شناخته شده استهای حقوقی مختلف با نام حقوق بر تصویر ورزشی در نظام 
)انگلستان( خصوصی  حریم  حفظ  حقوق  ش،  جمله  بر  )ایاالحقوق  بر   تهرت  حقوق  و  متحده( 

اروپا( )اتحادیه  پرونده (. Blackshaw, 2005: 274)  شخصیت  به   1ایدر  تصویر  بر  عنوان حق 
به تعریف شده است که  استفاده میاصطالحی  شود که اشخاص  منظور توصیف حقوقی وضعیتی 

دارند و به شخصیت خود  قادر می ها  آن  نسبت  تا  را  از  برداربهره   فرایندسازد  را  ی  نام و تصویرشان 
شامل حقوق حال تعریفی موسع از حق بر تصویر نیز ارائه شده است که این حق را  این کنترل کنند. با 

صدا  ،  نام ،  شخصیت،  به کنترل هویت  تلویزیونی و پخش همانند حق شخص ورزشی،  برداریفیلم
  .(Coors, 2015: 1) دانداشکال رسانه می ۀو تصویر در هم

ا  اگرچه در به  آمریکاهای  یالتبیشتر  )تبلیغات(  بر شهرت  بر تصویر عمومًا حق  عنوان حقوق 
وجود ،  اخیر تایگر وودز  ۀعین و مشخصی نیز از زمان پروندهای ممحدودیت،  شناخته شده است 

تصویر وودز را در کنار افراد دیگری مونتاژ کرده بود که این امر  ،  دارد. در این پرونده شخصی هنرمند
استفاده از نام و تصویر  ،  . دادگاه در رسیدگی به موضوعمواجه شدمشهور    کارورزشض این  ترا اع  با

عنوان یک تصویر ورزشی برجسته قلمداد  شخیص داد و تصویر و عکس وی را بهوودز را غیرمنصفانه ت
امر  رغم بهکرد.   مطرح ،  این  نپذیرفت.  ادعای  را  تجاری  عالمت  نقض  بر  مبتنی  وودز  توسط  شده 

به این دلیل که دادگاه کار آن هنرمند را نوعی اثر ؛  چنین ادعای مبتنی بر حق شهرت وی ناکام ماندهم
 (. Roberts, 2005: 59) داد خالقانه تشخیص

یافته    های گذشته افزایشطور چشمگیری در طول دههبه  ، ارزش نام و تصاویر اشخاص مشهور
به ورزش  که  زمانی  از  کسباست.  توسجهان  یوکارعنوان  یعی  است ه  به  ،  افته  تمایل  حمایتگران 

به هنگفت  مبالغ  شرکتپرداخت  میان  پیوستگی  برقراری  برند،  ها منظور  و  با  هامحصوالت  یشان 
  ۀ زایی گسترد ظرفیت درآمد  ، های آنانان مشهور و مدیر برنامهکارورزش  ، در نتیجه ان دارند.  کارورزش

اند. برای مثال کریستیانو رونالدو در سال  ردهبازاری درک کفروش اقالم    رای شان را باستفاده از تصاویر
به    2016 تأیی  32نزدیک  راه  از  بهمیلیون دالر  تبلیغ تجاری و  به    ۀوسیل د و  قراردادهای حمایتگری 

گسترده و    یموضوع  ، از سویی حقوق بر تصویر ورزشی  .(Badenhausen, 2017)  دست آورده است
است توسعه  ورزشتیم .درحال  همانندهای  و  باشگاه  2،»فراری«   ی  یوناتید  منچستر  همانند  ها 

 
1. Proactive Sports Management Limited v Rooney & ORS [2011] EWCA Civ 1444 
2. Ferari 
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»سرنا ویلیامز«  ،  و دیوید بکهام در میان مردانجردن   های ورزشی حقیقی همانند مایکلشخصیت
هستند که به مرور زمان    عالئم تجارییک سری  همگی صاحبان  ،  و »ماریا شاراپووا« در میان زنان
  . (Blackshaw, 2005: 284) دانمبدل به برندهایی ارزشمند شده
به  بر تصویر ورزشی  از مقولحقوق  ادا  ۀعنوان قسمت مهمی  و  بازاریابی ورزشی  یافته است  مه 

برای همه کسانی که از  ها  آن  مالکیت این تصاویر و حمایت از  خصوص حقوقی زیادی در    مسائل
تبلیغ در  تجاری  بهره ،  لحاظ  و  ورزشمدیریت  تجاری  ارزش  از  و  داد روی،  برداری  ورزشی  های 

ر ادامه د  ، رورقم زده است. ازاین،  المللی درگیر هستنددر سطح ملی و بین،  های ورزشیشخصیت
 شود.پرداخته میها آن مالکیت این تصاویر و اشکال حمایت از ۀبه مسئل

ٔ.ٔشناختٔمالکٔتصویر۲-۲
تصاویر   ۀمسئل  بر  که    ، مالکیت  بدان  کارورزشهنگامی  تیم  یک  از    برانگیز تأمل،  یمرا عضوی 

آن   ۀتیجموضوع یک نظرسنجی بوده است که ن،  مالکیت و کنترل بر این تصاویر   ۀخواهد بود. مسئل
از  کار ورزشدهد که اکثریت فعاالن ورزشی بر این باورند که  نشان می ان باید کنترل حقوق ناشی 

از مجرباشند  شان را شخصًا در دست داشته  شهرت و عالئم تجاری بتوانند  به  و  ای صدور مجوز 
  یهامیت،  ایدن  یادر فوتبال حرفه  . (Blackshaw, 2005: 205)  بپردازندها  آن  برداری تجاری ازبهره 

  یک مزبور در    ۀ ه بر اساس آن هر زمان ستارکگنجانند  یشان منانیک را در قرارداد باز  ی بند  ،مختلف
ار باشگاه قرار بدهد. هرچند  یر اختاش را دیافتی از دستمزد در  ید بخش یبا،  ردک ت  کشر  یغاتیار تبلک

باشگاه برخی  صرف گاه  خود  حقوق  این  از  مصالحی  به  بنا  می ها  باشگاه  ؛  کنندنظر  مثال  برای 
 ینیآرژانت  ۀ ن بند را در قرارداد ستاریا،  ندک« واگذار  یونل مسیژه به »لیو  یازیه امتک آن   ی»بارسلونا« برا 

ن مسئله  یند. اکافت  ی را شخصًا در  یتجاردر امور    از حضورش  ید ناشیرد تا او تمام عواک اعمال ن
قرارداد با باشگاه »رئال مادرید« خواهان امتیازی مشابه د  ی تمد  یباعث شد کریستیانو رونالدو هم برا

 . : بدون صفحه(1393، ن مجوزی را از باشگاه دریافت کند )بهروشیشود و سرانجام چن

ٔ.ٔطرقٔحمایتٔازٔحقوقٔبرٔتصویرٔورزشٔی۲-3
مشهورکارورزش اشخاص  دیگر  و  معروف  فزایندهبه،  ان  بهره طور  در  از ای  تجاری  برداری 

به طرق مختلف در پی  ها آن   شود کهاین امر باعث می (.Boyes, 2015: 1) ال هستندتصویرشان فع
اروپا در مقایسه    ۀ حقوق بر تصویر از لحاظ قانونی در قار،  کلی   طورشان باشند. بهحمایت از تصاویر

وضعیت حمایت در کشورهای    ، حال این  شود. باتری حمایت میشایسته  طوربه،  دیگر نقاط جهانبا  
انگلستان  ،مختلف در  است.  است  ، متفاوت  دشوارتر  تصویر  بر  حقوق  از  قانون   ؛حمایت  چون 
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وجود ندارد. یک شخصیت تنها زمانی  ،  حمایت کند،  خودخودیخاصی که از حقوق بر تصویر به
بعضی از حقوق    یرش منجر به نقصای حقوقی مطرح کند که تکثیر یا استفاده از تصاوتواند دعو می 

 همچون،  ای از حقوقاشخاص معروف مجبور هستند که به مجموعه  ، بنابراین؛  او شود  ۀشدشناخته
های  نشده و نظریهیی سوءاستفاده از عالمت تجاری ثبتالکامنرایت و دکترین  عالمت تجاری و کپی

  .( Blackshaw, 2005: 279) ری تجاری تکیه کنندنقض رازدا

ٔآٔفپسینگ حقوقٔبرٔتصویرٔازٔطریقٔدعوای.ٔحمایتٔاز۲-3-۱ٔ
نشده را تجویز  صورت سوءاستفاده از عالمت تجاری ثبتجرم بهال یک دعوای شبهحقوق کامن

این   ،رد. بدین منظوکنکند که از شهرت و اعتبار تجاری اشخاص خصوصی و قانونی حمایت میمی 
طور غیرمجاز مبدأ خود را ناشی از یک  شود که به کاالها یا خدماتی می   ۀجرم مانع عرضه یا ارائشبه

پیوندی با آن ندارند. اگرچه این ادعا بدون شک در    که واقعاً   حالی  در  ؛دهندمنشأ مشهور نشان می 
باکیفیت در  و خدمات  کاالها    ۀیک عالمت تجاری موفق را از طریق ارائ  ،یکارورزشموقعیتی که  

کر  ایجاد  است بازار  می،  ده  دادگاه  ، باشدکارساز  شبهمتقاعدساختن  اعمال  در  پسینگها  آف  جرم 
قضایی حاکی از    ۀبرداری غیرمجاز از نام یا تصویرشان دشوار است. رویمنظور جلوگیری از بهره به

دعوا این  در  موفقیت  برای  که  است  ن  ، آن  را  وجود شهرتش  باید  ناروا  خواهان  انتساب  و  داده  شان 
خوانده و همچنین ورود ضرر واقعی و احتمالی را    ۀوسیلشده بهالها و خدمات ارائهکادرخصوص  

  ، اندجرم نکردهها اغلب استقبالی از این شبههرچند دادگاه .(Davis, 2012: 153-156)  نیز اثبات کند
می نظر  پسینگ به  دعوای  مربورسد که  تا جایی که  بهرآف حداقل  با  تولید کاالیی  به  از  برداری  ه ط 

چراکه  ؛  باشدان نمیکارورزشتمهید مطمئنی برای تضمین حق بر تصویر  ،  ان استکارورزشتصویر  
  جرم همواره این احتمال وجود دارد که یکی از سه عنصر الزم مفقود باشددر مسیر استفاده از این شبه

(Boyes, 2015: 6 ) . 
،  ایت از عالمت تجاری بر اساس قانون ثبت اختراعات ز شرایط حمچون یکی ا  ، در حقوق ایران

به نظر  ،  است ثبت آن عالمت  ،  به بعد(  30)مواد    1386های صنعتی و عالمت تجاری مصوب  طرح 
از دارندرسد که از مجرای قوانین مالکیت فکری نمیمی  نشده در ایران عالمت تجاری ثبت  ۀتوان 

قانون مسئولیت مدنی ایران   8و    1سئولیت مدنی )مواد  د موازین مل به استناحا  حمایت کرد. با این
تواند در صورت ورود ضرر و قابلیت انتساب  نشده میمالک عالمت تجاری ثبت،  (1339مصوب  

رسد سوءاستفاده از به نظر می   ، جبران خسارات وارده را از دادگاه بخواهد. از طرفی،  کنندهآن به نقض 
رقابتی   ۀنوعی روی،  برداری غیرمجاز از شهرت ناشی از آنو بهره   گری دی  ۀنشدبتعالمت تجاری ث
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که ایران نیز بدان ملحق شده است نیز بر این    1کنوانسیون پاریس   10  مادۀغیرمنصفانه باشد. مفاد  
 .(67-66: 1393، )بادینی گذارد موضوع صحه می

ٔعالمتٔتجارٔی.ٔحمایتٔازٔحقوقٔبرٔتصویرٔازٔطریقٔثبت۲-3-۲ٔ
از قابلیت   ، غیرمجاز تجاری   ۀمنظور حمایت از تصویر و نامشان در مقابل استفادان بهکارورزش

برده زیادی  بهره  تجاری  عالئم  که  نمونه  ؛اندنظام  دارد  وجود  زیادی  نشان    ، انکار ورزشهای  یک 
ثبت    ، های مطلوباند. یکی از روش شان ثبت کردهتصاویربر  منظور حمایت از حقوق  تجاری را به

آبشاری    ۀجردن در حال اجرای یک ضرب  ، برای مثال ؛  است  کارورزشط به یک  بوا ژست مرشکل ی 
  . ( Blackshaw, 2005: 280; Boyes, 2015: 6)  آزاد  ۀبه سبد بسکتبال و بکهام در حال زدن یک ضرب

گذاری  ری را پایهتواند عالمتی تجابا استفاده از شهرت و محبوبیت خود می   کارورزشیک    ، در واقع
منافع تجاری چشمگیری به    ،آن  ۀواسطمبدل به برند شده و به،  شهرت وی   ۀ مرور در سایکه به  کند

 .(Chanavat, 2017: 41) دست آورد 
داند. الزامی می ،  اندای که به ثبت رسیدهها را در زمینهبرداری از نشانبهره   ، حقوق عالمت تجاری 

بنابراین  ؛  گیرنددر معرض خطر لغو قرار می  ، ه دلیل عدم استفادمزبور به  عالئم  ، در غیر این صورت 
شان بسنده ای برای حمایت از تصاویرعنوان وسیلهبه،  ثبت عالمت صرف   توانند به ان نمیکارورزش

استفاده    است،   ثبت شدهها  آن  کاالها و خدماتی که برایدرخصوص  که از آن نشان    صورتی  ند. درکن
شود که ثبت    تأکیدباید    ، عالوه. به(Brookman, 2014: 3-3)  دافت از اعتبار میها  آن  متعال،  نکنند

  کاالها و خدماتی که نشان برای معرفی  ۀ فروش و عرض   در  فقط استفاده از آن  ، یک عالمت تجاری 
حمایت    تأمینتمایل به    کارورزشهایی را که فرصت  ۀکند و همرا تسهیل می،  شوداستعمال میها  آن 

نمی ،  دارد  ایپوشش  به  که  دهد.  معنا  ثبتن  تجاری  تصویرعالئم  از  حمایت  در  در   ، شده  تنها 
مشکل    ، آف های پسینگمفیدند. در پرونده،  هایی که نشانگر منشأ کاال و خدمات هستند موقعیت

سبتًا  نها  آن   شان روی محصوالت یا عرضه و بازاریابیان این است که استفاده از تصاویرکارورزش
تزئینی که باعث ترغیب   ی امر  عنوانبلکه صرفًا به  ، گر منشأ کاالها نیک نشاعنوان  اما نه به  ؛آسان است

می کاال  خرید  به  میطرفداران  نظر  به  مصرف شود.  که  دلیل   ، کنندگان رسد  این  به  را  کاالها  این 
باشندنمی داشته  باور  که  فروخت  کارورزش توسط  ها  آن   خرند  او  طرف  از  شدهیا  ها  آن   بلکه  ؛انده 
 باشد. بر روی آن نقش بسته  کارورزشرا به دست آورند که تصویر کاالیی خواهند می 

 
1. Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883 
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 30  مادۀ)بند الف   در حقوق ایران نیز با توجه به تعریفی که از عالمت تجاری به عمل آمده است
توانند تصاویر گوناگون  ان می کارورزشهای صنعتی و عالمت تجاری(  قانون ثبت اختراعات طرح 

  ، ثبت کنند. البته این در صورتی است که وجود شرایط قانونی مصرحمت تجاری  عنوان عالخود را به 
نظم عمومی و اخالق حسنه و دیگر  ،  جمله شرط تمایزبخشی و عدم مخالفت با موازین شرعی  از

که  درصورتی   ، قانون مزبور  41 مادۀاحراز شود. همچنین بر اساس    اخیر  به بعد قانون  32  مادۀشرایط  
ثبت عالمت  را دشمالک  آن  ذی نکناستفاده    ه  هر  ثبت(  تاریخ  از  کامل  سال  سه  )حداقل   ینفعد 

ان کارورزشبنابراین در حقوق ایران نیز صرف ثبت تصویر  ؛  تواند لغو آن را از دادگاه تقاضا کندمی 
 دهد.اعتباری قرار میآن را در معرض بی، واقعی  ۀبدون استفاد، ری عنوان عالمت تجابه

ٔبرداریٔتجاریٔازٔتصویٔریٔؤبهره.ٔنقضٔمحرمانگ۲-3-3
به  مندعالقه  کارورزشگاهی   تا  بهره است  جنبهدقت  یا  تصویرش  از  تجاری  از  برداری  ای 

مانند مراسم ازدواج    ، عموم باشند وقایع مهمی که ممکن است مورد عالقه  ؛  اش را کنترل کندزندگی 
 دنحرمانگی تحت حمایت قرار گیرتوانند از طریق نظام اسرار تجاری و قواعد ناظر به نقض م می 

(Boyes, 2015: 9).   به مربوط  در محفلی خصوصی  ازدواج   ،کارورزشاگر  مراسم  شرایط  ،  نظیر 
برای   صرفاً ، مکان با دریافت مبالغیای باشد که عموم حق تصویربرداری نداشته باشند و این اگونهبه

طی از تعهد به  قات رازداری یا با تخاگر شخصی با نقض تواف،  یک نشریه یا مجله فراهم شده باشد
توان به اتکای دعوای نقض محرمانگی می،  قصد استفاده از تصاویر را داشته باشد،  حفظ محرمانگی

و افراد کنند  های معینی از تصویرشان را کنترل  ان گشود که بتوانند جنبه کارورزشاین طریق را برای  
-Bogusz, 2007: 193)  غرامت دریافت کنند،  مجازیرغ  ۀ باز داشته و در صورت استفاد  را از انتشار

194; Boyes, 2015: 9 ) . 

ٔ.ٔرویکردٔمقرراتٔقانونی۲-۴
خانوادگی  اغلب با حق حمایت از زندگی خصوصی و  ،  حق قانونی شخصیت،  اروپا  ۀدر اتحادی

ا  حمایت و اجرای حقوق بر تصویر ر  ، شخص همراه شده و مورد احترام و حمایت قرار دارد. این امر
تر کرده  سهل،  تجاری از هویتش است   ۀ برای کنترل استفاد  که یک حق ذاتی و اساسی هر شخص

،  ایرسانهبرداری از حقوق بر تصویر ورزشی از طریق وسایل  بهره   ۀافزایش پدید  ، است. از سوی دیگر
تلفن و  اینترنت  فرصتنظیر  و  هوشمند  همراه  کههای  تجاری  استفادها  آن  های  از  خالقانه    ۀبرای 

ان  کارورزش کنند نیز ضرورت حمایت از حقوق بر تصویر  ها و اطالعات ورزشی فراهم می برنامه
 . (Blackshaw, 2005: 282) ازپیش آشکار ساخته استغیرمجاز را بیش  ۀعلیه استفاد
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  2و    1  ۀ کنند: در آلمان مادوضعیت قانونی کشورها را در این زمینه ترسیم می،  هایی چندثالم
بان سابق تیم  دروازه ، کند. در همین راستا »الیور کان«از حقوق بر تصویر حمایت می ، سیقانون اسا

را   ی، ترونیک های الک بازی  ۀکنندلید ، توElectronic Artsآمیزی شرکت  طور موفقیت به  ، ملی آلمان
رار داد. شرکت  ( مورد پیگرد قFifaای مشهور فوتبال )خاطر استفاده از تصویر و نامش در بازی رایانهبه

اّما    ؛المللی بازیکنان فوتبال اخذ شده استهای ملی و بینمزبور ادعا کرد رضایت جمعی از اتحادیه
قانون مدنی   9  ۀ در فرانسه نیز ماد  1بود. در واقع از شخص بازیکنان ازجمله وی مجوزی اخذ نشده  

کننده از  حمایت  عنوان بخشی از مجموعه حقوقحق کلی حفظ حریم خصوصی را به  ، این کشور
،  بازیکن معروف فوتبال ،  »اریک کانتونا«  ، معروف  ایپرونده  شخص به رسمیت شناخته است. در

نشر   و  چاپ  شرکت  از  بهره برا   چشمگیری   خسارت   Foot Editionتوانست  تجاری  ی  برداری 
یر بازیکنان  غیرمجاز از نام و تصویرش دریافت کند. دادگاه فرانسوی اظهار کرد: استفاده از نام و تصو

  رود. در همین زمینه امری غیرقانونی به شمار می،  در جهت کسب منافع مالی شرکت چاپ و نشر 
حقوقی    ۀقاعد؛  کندان فراهم میکارشورزقانون اساسی ایتالیا نیز حمایتی را برای تصویر    3و    2  ۀماد

،  ا انتشار یابدیش ی نما  کارورزشاز جمله یک    ،عمومی در این کشور این است که اگر تصویر فردی
ممکن است دستور به توقف ،  یا نمایش آن منجر به صدمه به هویت و اعتبار شخص مربوطه شود

اه عالی ایتالیا مقرر کرده است که تکثیر  داده شود. دادگ،  عالوه جبران خسارت وارده به،  سوءاستفاده
تبلیغاتی اهداف  برای  معروف  یک شخص  وی   ، تصویر  رضایت  به    ، بدون  حمنجر  به  قوق صدمه 

رایت قانون کپی  97  ۀاز ماد  1پاراگراف  ،  شود. استثنائاً برداری شخص بر تصاویرش میانحصاری بهره 
نهادهای عمومی و در راستای تحقیقات قضایی    ۀوسیلکه تکثیر بهکند که وقتیاین کشور مقرر می

،  کثیر مربوط به واقعیات ت  کهآموزشی یا فرهنگی صورت گیرد و نیز وقتی،  بوده یا برای اهداف علمی
تصویر الزم نیست.    ۀاخذ رضایت دارند،  همسو با منافع عمومی استیا    اتفاقات و مراسمات عمومی

دارد: زمانی که نمایش یا فروش تصویر ممکن است  می  همان ماده اشعار  2پاراگراف    ، حال این با
آن برای مقاصد تجاری ممنوع   ۀنمایش یا عرض ،  باعث صدمه به اعتبار یا هویت شخص مربوطه شود

قانون اساسی اسپانیا نیز حق احترام و حق حفظ حریم خصوصی شخص    18.1  ۀاست. همچنین ماد
 . (Blackshaw, 2005: 281-282) کندو خانواده و حق بر تصویر او را تضمین می 

ان  حق انس،  که شخصیت مدنی انسان مورد حمایت استجا  آن  رسد ازدر ایران نیز به نظر می 
نام مورد حمایت است. درواقع عکس و تصویر و اوصاف  برع بر  کس و تصویر خود همانند حق 

 
1. Kahn v Electronic Arts GmbH, unreported, 25 April 2003, (Germany) 
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و موجب شود و ممنوع  تعرض به شخصیت محسوب می،  آدمی جزء شخصیت اوست و تعرض به آن
است قاسم  مسئولیت  و  و  28:  1387،  زاده)صفائی  می کارورزش (  نیز  که ان  فرصتی  این  از  توانند 
 مند شوند. بهره  ، اد کرده است جیموازین حقوقی ا

ٔ.ٔموضعٔکنوانسیونٔاروپاییٔحقوقٔبشر۲-5
کنوانسیون    تأثیر، شودحمایت قانونی از حقوق بر تصویر مطرح می خصوص دیگر که در  ۀمسئل

امکان حمایت از حقوق شخصیت  ،  است. برای مثال در انگلستان   1( ECHRاروپایی حقوق بشر)
و حق بر مالکیت )مال(   8  ۀاساس ماد  ر حفظ حریم خصوصی بربا استفاده از حق ب  کارورزشیک  

شده   های معروف مطرح وپایی حقوق بشر در تعدادی از پروندهپروتکل کنوانسیون ار  1  ۀبر اساس ماد
نظر عمومی ،  این موضوع صادر نشده است. درواقعدرخصوص  اگرچه تاکنون هیچ حکمی    ؛است

حقوق بر    ۀ وسیلتان این است که منفعت مورد حمایت بهای و ورزشی انگلسدر میان وکالی رسانه
ها  یکسان نیست. نام ،  رای حمایت از آن تعیین کردهتصویر با منفعتی که حق حفظ حریم خصوصی ب
که حق یک    حالی  در  ؛صرف واجد ارزش هستند  و تصاویر اشخاص در راستای تحقق منافع مالی  

برای حفظ حریم خصوصی خود تمامیت شخ،  شخص  و استقالاز  فرد در مقابل نظارت  صیت  ل 
حفظ حریم خصوصی نیز درواقع ممکن حق بر  ،  عالوهگیرد. بهناخواسته و رفتار مزاحم نشئت می

شان حمایت  در مقابل نقض حریم خصوصی  ، های ورزشیجمله ستاره   از،  است از اشخاص مشهور
هرگونه    همچنین، دهد.  نمی  ای را تشکیلخود حق بر شخصیت جداگانهخودیاما این امر به  ؛کند

یت حق آزادی بیان  باید با رعا،  تعمیم قانونی حق حفظ حریم خصوصی به یک حق بر شخصیت
 (. Blackshaw, 2005: 281-282) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر صورت گیرد  12 ۀمقرر در ماد

 2.ٔتضعیفٔحقٔبرٔشهرتٔؤتصویر3

موضوع تضعیف شهرت    ، مت تجاریعال  نقض  ۀغیر از مسئل  ، حقوق عالئم تجاری  ۀدر حیط
مبتنی بر قانون ضد   ،حق بر شهرت   کاآمریحقوق ناشی از عالمت تجاری نیز اهمیت زیادی دارد. در  

( فدرال  تجاری  از    FTDA)3تضعیف شهرت عالمت  بسیاری  از  تا  دارد  را  ظرفیت  این  که  است 
تدبیر سنتی برای    ، آمریکا در حقوق    کند.نام و تصویر یک شخص جلوگیری  ضر از  های م استفاده

طرح دعوای نقض عالمت تجاری است. این قواعد به خاطر نگرانی ،  حمایت از یک عالمت تجاری

 
1. European Convention on Human Rights 

2. Dilution 

3. Federal Trademark Dilution Act of 1995 
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وجود آمده است. یک نمونه از نقض عالمت تجاری  به ، کننده تقلب و گمراهی مصرف در خصوص 
کاالیش را    ، تجاری   کند با تخصیص عالمت ثانویه تالش می  ۀکنندافتد که استفادهزمانی اتفاق می

است با  دهد  ۀ کنندادهف مرتبط  نشان  اصلی  و  سال   .(Konski, 2005: 353)  اولیه    ۀکنگر  ، 1996در 
دورنمای حمایت از عالمت تجاری را با وضع قانون ضد تضعیف شهرت عالمت تجاری    ،آمریکا
عوای نقض  رخالف داین روند را ادامه داد. ب،  2006و با اصالحاتی جزئی در سال    داده  تغییر  ، فدرال

درخصوص  کننده  فارغ از گمراهی مصرف   ،دعوای تضعیف شهرت عالمت تجاری،  عالمت تجاری
هایی  یک عالمت تجاری مشهور در برابر استفاده  ۀتواند اقامه شود و راجع به حمایت از دارندمی  ، کاال 

منحصربه و  عالمت  ارزش  که  میفرد است  کاهش  را  آن  . (104-103:  1393،  بابائی)  دهدبودن 
استفادتضعیف شهرت تجاری هنگامی رخ می  از یک عالمت تجاری مشهور   ۀدهد که  غیرمجاز 

منفرد یا ویژه  ،  فردچیزی منحصربه  ۀدهنددرک و تصور عموم را در این خصوص که عالمت نشان
می  ، است درواقعمخدوش  بسیار شهرت    ، کند.  مردم  میان عموم  در  تجاری  از عالئم  تعداد کمی 

ویامی  بهعالمت  گونه این  بند  میها  شناخته  مشهور  عالمت  )عنوان   ,Reichard & Sneedشوند 

یعنی قدرت   ،کنندگانبا اذهان مصرف ها  آن  . به این عالئم مشهور به دلیل ارتباط قوی(86-87 :2009
شود.  بر اساس حقوق عالئم تجاری اهمیت زیادی داده می   ، کنندگانبرای مصرف ها  آن  گری تداعی

به این معنی که   ؛ین عالئم از حمایت مخصوصی بر اساس قانون ضد تضعیف شهرت برخوردارندا
عالمتشان شهرت  تضعیف  از  که  دارند  حق  مشهور  عالئم  وسیلدارندگان  به  یا    ۀکه  کاالها  دیگر 

منچستریونایتد یکی از عالئم مشهور محسوب    ،برای مثال  ؛جلوگیری کنند،  شودخدمات استفاده می
زنجیره   گرددمی  مثل  تجاری  اقالم  از  بسیاری  با  کلیدو  میشرت تی،  های  مطرح  و...  اگر  ها  شود. 

بفروشد منچستریونایتد  تجاری  عالمت  با  را  سرگرمی  وسایل  شهرت  ،  شخصی  تضعیف  باعث 
تصریح شده   1هاگونه که در برخی پرونده   همان . ( Kalamadi, 2012)  شودعالمت تجاری مذکور می

ی   ، است های هزینه ،  شودری با تعدادی از محصوالت غیرمرتبط همراه می ک عالمت تجا زمانی که 
مصرف وجو جست  می ی  افزایش  را  ناخوشایندکننده  چیزی  با  عالمت  که  هنگامی  همچنین  ، دهد. 

در ذهن   های منفیایجاد معانی یا تداعی   ۀ وسیلشهرت عالمت تجاری را به   ، این امر،  مقرون شده است 
کند. قانون تضعیف شهرت عالمت تجاری فدرال مقرر تضعیف می ،  عالمت  ۀ دربارکنندگان  مصرف 

برداری تجاری تواند تقاضای صدور قرار منع علیه بهره دارد که مالک یک عالمت تجاری معروف می می 
شخصی را نماید که اقدام او منجر به تضعیف کیفیت تمایزبخشی عالمت شده است. شایان ذکر است 

 
1. Moseley v. V Secret Catalogue, Inc, 537 U.S. 418 2003. 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_Supreme_Court_cases,_volume_537
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Reports
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/537/418/
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استفاد  قانون  تبلیغات تجاری نص م   ۀ که  تفسیر بهره ،  فانه در  استفاده در گزارش و  و  برداری غیرتجاری 
ترتیب این  به  است.  کرده  استثنا  را  تض   ، خبری  قانون  اساس  بر  عیف شهرت عالمت شرایط حمایت 

تجاری بدون   ۀ استفاد،  ودن عالمتب اند از: تمایزبخشی و معروف غرامت عبارت   ۀ تجاری فدرال و مطالب 
 .(Sharp, 2017: 610; Konsky, 2005: 354-355)   و تضعیف بالفعل شهرت مجوز از آن  

کنونی وضعیت  شهرت،  در  بر  حق  بر  ناظر  همگام   ، قواعد  و  جدی  بازنگری  با  نیازمند  شدن 
یا تصویر    ۀ مانع استفاد  ، تحوالت است. حق بر شهرت فعلی از نام  یک شخص  تجاری غیرمجاز 

  ۀشخصی ممکن است بدون اینکه ورود صدم؛  کنددستی میدر حمایت گشاده،  حالگردد. با اینمی 
خواهان جبران خسارت شود. همچنین خواهان  ،  واقعی به ارزش اقتصادی شخصیتش را اثبات کند

اینکه نشان دهد که شخصیتش معروف یا ذاتًا ارزشمند است ممکن است بد خواستار اعمال  ،  ون 
صادی نام و تصویر  دف حمایت از ارزش اقتبر شهرت گسترده با ه  ها گردد. این حق  اجراضمانت

بنابراین چنین امتیازی باید با موازین ضد تضعیف شهرت تجاری که  ؛  یک شخص ناسازگار است
از   تاجایگزین گردد  ،  هنجارهای قانون ضد تضعیف شهرت عالمت تجاری فدرال استمبتنی بر  

مند  طور ضابطهبه،  ی ممتازکارورزشنظیر    ،نام یا تصویر شخصی معروفاز    بارزیانهای  استفاده
به خوبی حکایت  ،  موازین ناظر به حق بر شهرت فعلی در خصوص    ح . انتقادات مطروشودجلوگیری  

بازشناسی  از ضرورت اصالح   و  استانداردهای الزم  تعیین  دارد که مستلزم  بر شهرت  تغییر حق  و 
تجاری   مشابه است. حق ضد تضعیف شهرت  قلمروهای  از  آن  تئوریک   بایدمرزهای  زیربنای  با 

ملزم به    ، موفق  یدعوای  ۀیک خواهان بالقوه برای اقام  ، حمایت از شهرت سازگار باشد. بر این اساس 
است شرط  چندین  به،  اوالً   .رعایت  شهرت  موقعیتی  چنین  در  باشد.  معروف  باید  عنوان خواهان 

می  ۀشاخص  عمل  شخصیت  یک  در  اقتصادی  ارزش  تعیین  ثانیاً اصلی  تصویر اده  استف ،  کند.  از 
خواهان    ، تجاری از تصویر خواهان صورت گرفته باشد( و ثالثاً   ۀ خواهان باید تجاری باشد )استفاد

اری مذکور واقعًا اعتبار و قّوت تجاری تصویر فرد را تضعیف کرده است.  برد باید اثبات کند که بهره 
د که  جبران خسارت شودهد که متقاضی  تضعیف شهرت بالفعل صرفًا زمانی به خواهان اجازه می

اقتصادی واقعی شده باشد. به این ترتیب ضوابط پیشنهادی راجع به تضعیف حق    ۀوی متحمل لطم
مطلوب بین حمایت از ارزش اقتصادی شخصیت و حمایت از منفعت  بر شهرت تجاری نوعی تعادل  

 :Konsky, 2005)  کندهای معروف ورزشی برقرار میآزادی بیان نسبت به شخصیت  ۀ عمومی دربار

359, 380-381 ) . 
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ٔنتیجٔه
اند و برداری تجاری از هویت و شخصیت خود پرداختهفعاالنه به بهره   ، ان کارورزش بسیاری از  

  تحصیل برداری مطلوب از حق بر شهرت تجاری و حق بر تصویر خود  درآمدهای نجومی نیز از بهره 
ان نیز  کارورزش آورند.به دست میاند که گاه چندین برابر مبالغی است که در رقابت ورزشی  کرده

 شان حساس شده و با استفاده از شهرتی که درحفاظت از تصویر و حقوق شخصیتی  ۀ امروزه دربار
ورزشی اقدام  عنوان عالئم تجاریها و تصاویر خود بهسمبل،  به ثبت عالئم،  اندورزش به دست آورده

خودکرده نوع  در  نیز  برخی  و  پرارزش،  اند  برندهای  تبدیلبین  به  دیگرشده  المللی  سوی  از   ، اند. 
ها  آن امر را برایاین ، برداری از شهرت و هویتشانبهره  ۀوسیلان در کسب منافع بهکارورزشتجارت 

به تا  است  قالب ضروری ساخته  در  و  قراردادی  راهکارهای  ازجمله  انحاء مختلف  و  مناسب  طور 
بپردازند  ها آن برداری مطلوب ازبه بهره ، ایتگری لیسانس و حم، قراردادهای تجاری ورزشی همچون

تضمین حمایت از شهرت و تصویرشان باشند. این امر نشانگر    دنبال به  ، و از تمهیدات غیرقراردادی 
مسئل ضرورت  و  اهمیت  که  است  قراردادها  ۀآن  تبل  یتجار  ی عقد  با  ستاره   یغاتیو  ورزشی  های 

است  جیرا،  مختلف  یبرندها آن  از  بتواکتر  اه  در  به  ین  اتکا  با  از    یکران  اغماض  با  که  بخشنامه 
 کرد.  یآن را نف، ده است های حقوقی و اقتصادی تنظیم شدغدغه

اگرچه  ،  منظور حمایت از حقوق بر تصویرشده بهرسد استفاده از عالمت تجاری ثبتبه نظر می
  دنبالبهطور فعال  بهانی که  کارورزشها مناسب و موفق نیست. برای  موقعیت  ۀ در هم  ، کارساز است 

هستند بهره  تصاویرشان  از  تجاری  ابزار،  برداری  تجاری  عالمت  می  یثبت  قلمداد  بامفید   شود. 

بر تصویر ای کلیعنوان وسیلهبه،  حالاین بر شهرت و حق  از حق  برای حمایت  ثبت عالمت  ،  تر 
تجاری را    م مقتضیاتکند و تمافراهم می  کارورزشتجاری تنها حمایتی جزئی را برای تصویر یک  

 دهد.پوشش نمی 
حقوق بر تصویر معروف و حق بر ، در حمایت از بازاریابی ورزشی آمریکاویژه بیشتر کشورها به

اگر    ، دهند. به این ترتیب را به رسمیت شناخته و مورد حمایت قرار می  کارورزششهرت اشخاص  
برای مقاصد    کارورزشیک    ۀت برجسهای  صدا و ویژگی،  تصویر،  هویت ،  از نام  ، شخصی بدون اجازه 

را به تصویر بکشد و با    کارورزش  ۀه بر روی محصوالت خود چهرتجاری استفاده کرده و برای نمون
وی حقوق  به  استفاد  کار ورزشبه  ،  تعدی  میان  این  در  یا  ساخته  وارد  معنوی  و  اقتصادی    ۀضرر 

خود را استیفاء   ۀرفتازدستحقوق    آید تابه مدد شخصیت ورزشی می   ، امتیازت مزبور،  بالجهت ببرد 
دهد این حق را به شخص معروف و مشهور می   ، شهرت تجاری و تصویرحق بر    ، ترد. به بیان روشنکن

برداری  برداری تجاری از هویت و شخصیت خود پرداخته و مانع از بهره طور انحصاری به بهره تا به
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د و  کرطور گسترده تفسیر  نباید آن را به  ، حق  شدن اینبه رسمیت شناخته  رغمبه غیرمجاز از آن شود.  
 های خبری و عمومی از این حق را نادیده گرفت.  ناشی از آزادی بیان و استفادههای محدودیت

پذیرفته حدودی  تا  موضوع  این  نیز  ایران  که    در  است  هویتشان کارورزششده  از  بتوانند  ان 
ه هویداست که اجرای  ر آن داشته باشند. اما ناگفتبرداری کنند و کنترل تجاری بصورت تجاری بهره به

ان با مشکالتی  کار ورزشبا لحاظ مسائل خاص شهرت و تصویر  ها  آن  موجود که تطبیق  قواعد کلی
نبود  شود. همچنین  راهکار کارسازی محسوب نمی،  مواجه بوده و بر ابهامات موجود افزوده است

های جدی مواجه ساخته است. این  با دشواری  دقیق این حقوق را   ۀترسیم محدود،  قانونی مشخص
که   است  حالی  حقوقدر  این  بر  ناظر  شفاف  و  جامع  مقرراتی  تبیین  و  می  ، تدوین  شود سبب 

محدودیتکارورزش و  خود  حقوق  از  بهان  آن  خود  های  معنوی  دارایی  از  و  شده  آگاه  دقیق  طور 
به  بهره  نیز  اقتصادی  نظر  از  نمایند.  مطلوبی  تجاری  می برداری  استفادنظر  های  چهره   ۀرسد 

اقتصاد    ۀشود که به رشد و توسعافزایش فروش تولیدات داخلی می  ان در تبلیغات باعث کارورزش
های  سازی در سالکند. از سویی با توجه به اینکه در کشورمان موضوع خصوصیملی مساعدت می
گرفته جدی  باشگاه  اخیر  و  است  بهشده  دولتی  ورزشی  بهای  وتدریج  سمت  بخش  ه  به  اگذاری 

می بهره خصوصی  سویی  از  و  داراییروند  از  انگیزه برداری  از  ورزشی  فکری  بخش  های  های 
های جدی حقوق مالکیت فکری در این  نیازمند حمایت،  خصوصی برای ورود به این عرصه است

و   هستیم  فدراسیون   گذارقانونزمینه  مسئول و  نهادهای  دیگر  و  ورزشی  به   های  با  از ره باید  گیری 
 تمهیدات مناسب را تدارک ببینند.، ین زمینههای کشورهای پیشرو در اتجربیات و رهیافت

تواند با اعمال سازوکارهای های فرهنگی و اجتماعی در این رابطه نیز می نگرانی   ، از سوی دیگر
تشان از های هنری و ورزشی از هویبرداری تجاری چهره نظارتی مناسب مرتفع شود. درهرحال بهره 

ما باید   گذار قانون ،  ور عدم تضییع حقوق این افرادمنظ شود و به افراد محسوب می حقوق طبیعی این  
اما تا زمانی که مقرراتی ؛ به عمل آورد کافی در این زمینه اهتمام  الزم  درجهت تدوین قوانین و مقررات 
ان کار ورزش فاده از شهرت  تر دعاوی مبتنی بر سوء است پذیرش سهل ،  جامع در این عرصه تدوین شود

 . های قانون باشدکاستی   ۀ کنندتواند تا حدودی جبران می ،  هاغیرقانونی از تصاویر آن و همچنین استفاده  
  



۱398ٔزمستانٔٔ/۱۰8ٔمارۀٔ/ٔش83ٔٔسالٔ/ٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ

 

9۲ٔ

ٔمنابٔع
ٔفارسٔی

،  فصلنامه حقوق،  »بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع تجاری«،  (1391حسن)،  بادینی ▪
 زمستان. ، 4شماره ، 42دوره ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 تهران: انتشارات مجد.  ، چاپ اول، ی مدنیاجراضمانتعالمت تجاری و ، (1393المیرا )، بابائی ▪
)،  بهروش  ▪ ستاره ،  (1393رسول  شهر«»بازگشت  به  اقتصاد،  ها  دنیای  خبر    ،روزنامه  قابل ؛  822322شماره 

 دسترس در:

http://www.donya-e-eqtesad.com/news/822272/#ixzz3hY6VNy59 
)،  جعفرزاده ▪ فکری«،  (1385میرقاسم  مشروعیت حقوق  فقهی  حقوق،  »مبانی  و  الهیات  تخصصی  ،  مجله 

 .19شماره 
)فیض ،  جعفری ▪ مهرناز  مختاری  و  تبلیغات ،  (1395الله  در  ماهیت حقوق تصویری ستارگان  تطبیقی  »مطالعه 

 .مستانپاییز و ز، 2شماره  ، 7دوره ، عات حقوق تطبیقیمطال، تجاری«
مجله ،  لیسانس عالئم تجاری در ورزش«  ۀ»تحلیلی بر ابعاد ویژ،  (1395حسن )،  ابراهیم و لجم اورک ،  رهبری ▪

 بهار و تابستان.  ، 1شماره ، 5دوره ، حقوق خصوصی
قاسم ،  صفایی ▪ و  حسین  )،  زادهسید  مرتضی  مدنی،  (1387سید  ین ،  حقوق  محجور و  چاپ  ،  اشخاص 

 تهران: انتشارات سمت. ، چهاردهم
دریافت  پایان،  ها در حقوق مالکیت فکریجایگاه تجارت شخصیت،  (1387)،  اعظم،  صمدی ▪ برای  نامه 

 تهران: دانشگاه شهید بهشتی. ، رشته حقوق مالکیت فکری، درجه کارشناسی ارشد
نیا ▪ نویس،  حکمت  خوش  و  )،  محمود  ورزش«»مصاد،  (1388امرالله  صنعت  در  فکری  مالکیت  حقوق  ، یق 

 زمستان.  ، 23ره شما، حقوق اسالمی

ٔانگلیسٔی
▪ Badenhausen, Kurt (2017), Ronaldo Generates $176 Million In Value for His Sponsors 

on Social Media, Available at: 

https://www.forbes.com/sites/kurtbadenhausen/2016/06/08/ronaldo-generates-176-

million-in-value-for-his-sponsors-on-social-media/#561e1c372348; Last visited, 

25/8/2019. 

▪ Baker, Robert & Esherick, Craig (2013), Fundamentals of Sport Management, Uman 

Kinetics, USA. 

▪ Blackshaw, Ian (2005), “Protecting Sports Image Right s in Europe”, Business Law 

International, V. 6, N. 2. 

▪ Bogusz, Barbara et al (2007), The Regulation of Sport in the European Union, Edward 

Elgar Publishing, UK. 

▪ Boyes, Simon (2015), “Legal protection of athletes’ image rights in the United Kingdom”, 

Int Sports Law J, March. 

▪ Brookman, Adam (2014), Trademark Law, Aspen Publishers Online, USA. 

▪ Czarnota, Paul (2012), “The Right of Publicity In New York And California: A Critical 

Analysis”, Villanova Sports & Ent. Law Journal, Vol. 19. 

▪ Chanavat, Nicolas et al (2017), Routledge Handbook of Football Marketing, Taylor 

& Francis, UK. 
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