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ن اص ثِ ًظش هی سػذ وِ هتبػفبًِ دس هیبى ػىبػبى آگبّی ثؼیبس ووی اص حمَق ػىبع ٍ ػىغ ّبیؾ ٍخَد داسد. اص ًشف دیگش افشاد حبهش دس خبهؼِ ّ

ّبی آًْب اًالػبت صیبدی ًذاسًذ. دس ایٌدب ثِ ًىتِ ای چٌذ دس ثبة حمَق لبًًَی  لَاًیٌی وِ اص حمَق ػىبػبى حوبیت هی وٌذ ٍ ّوچٌیي هؼئَلیت

الجتِ الصم ثِ روش اػت وِ هَاسد اؿبسُ ؿذُ دس ایي هتي ثِ ّیچ ػٌَاى توویي وٌٌذُ ی ٍخَد  .ػىبػبى ثشای دس لبة آٍسدى خْبى پیشاهَى اؿبسُ وٌین

د لبًَى ّش وـَسی وِ للذ ػضیوت ثِ آى سا داسیذ ٍ یب وـَس هحل ػىًَت خَد تحمیمبت ثیـتش ٍ ایي لَاًیي دس ػشاػش دًیب ًیؼت ٍ ثْتش اػت دس هَس

ثش ًجك اػالم اتحبدیِ ی آصادی ّبی  .خبهغ تشی سا اًدبم دّیذ. ّوچٌیي هوىي اػت لَاًیي دس ؿْشّب یب ایبلتْبی هختلف یه وـَس هتفبٍت ثبؿٌذ

 :ػىبػبى ٍخَد داسد وِ ثِ ؿشح صیش هی ثبؿٌذهذًی آهشیىبیی پٌح ًىتِ ی هْن دس هَسد حمَق 

یِ ی دیذ صهبًیىِ دس هىبى ّبی ػوَهی ای وِ ثِ كَست لبًًَی حوَس ؿوب ثِ ػٌَاى یه ؿْشًٍذ دس آًدب هبًؼی ًذاسد هی تَاًیذ اص ّش چیضی وِ دس صاٍ

 ؿوبػت ػىبػی وٌیذ

 .حك ػىؼجشداسی سا هی دّذ صهبًیىِ دس حَصُ ی خلَكی لشاس داسیذ، هبله آى هىبى اػت وِ ثِ ؿوب –

 .پلیغ ثذٍى داؿتي هدَص ًوی تَاًذ ػىغ ّب ٍ ٍیذیَّبی ؿوب سا تفتیؾ وٌذ –

 .پلیغ تحت ّیچ ؿشایٌی حك حزف ػىغ ّب ٍ ٍیذیَّبی ؿوب سا ًذاسد –

 .ذاصًذ ثش حزس داسداهب پلیغ ثشای ثشلشاسی ًظن هی تَاًذ ؿْشًٍذاى سا ثِ ًَس لبًًَی اص اػوبلی وِ ًظن ػوَهی سا ثِ خٌش هی اً –

 هَسد دس ثتَاى ؿبیذ سا اػتثٌبئبت. داسًذ سا ػوَهی ّبی هىبى دس گشفتي ػىغ حك الجتِ اػتثٌبئبتی ّن دس ثبة لَاًیي ثبال ٍخَد داسد، اهب دس ول ػىبػبى

لَاًیي روش ؿذُ دس ثبال اص ؿوب خَاػتِ  اگش دس وـَسی ثب .وشد ثیبى داسد خَد دس ػش ثش سا هوٌَع ػىؼجشداسی تبثلَی وِ هىبًی ّش ٍ ًظبهی تبػیؼبت

ؿذ تب حَصُ ی یه هىبى خلَكی سا تشن وٌیذ، ػؼی وٌیذ وِ ٍاسد حَصُ ی ػوَهی ؿَیذ ٍ اص ػَطُ ی خَد ػىغ ثگیشیذ. دس هَسد حَصُ ی 

اتبق ّبی تؼَین لجبع، دػتـَیی  خلَكی ّن اػتثٌبئبت ػخت ٍ هحىوی ٍخَد داسد وِ ثبیذ حتوبً آًْب سا سػبیت وٌیذ تب ثِ هـىل ثش ًخَسیذ هبًٌذ

اگش ٍهؼیت ثِ گًَِ ای ثَد وِ پلیغ اص ؿوب دس حبل ثبصخَاػت وشدى دس هَسد ػىبػی تبى ٍ ػىغ ّبی تبى ثَد  .ّب، هشاوض دسهبًی ٍ دسٍى خبًِ افشاد

اگش ٍهؼیت ووی پیچیذُ تش ؿذ، ثِ یبد  .یذدس اثتذا ػؼی وٌیذ وِ هٌوئي ؿَیذ دس هحذٍدُ ی ّیچ وذام اص اػتثٌبئبت اؿبسُ ؿذُ دس ثبال لشاس ًذاس

لَی داؿتِ ثبؿیذ وِ ػؼی وٌیذ هَدة ثبؿیذ ٍ اص توبع فیضیىی ثب پلیغ خَدداسی وٌیذ. ؿوب ثبیذ تَخِ داؿتِ ثبؿیذ وِ اص اٍ ثخَاّیذ چِ وؼی خ

ب پلیغ صهبًیىِ حغ وٌذ ؿوب هـىَن ثِ اًدبم یه ؿوب سا گشفتِ ٍ هی خَاّذ وبستبى سا هتَلف وٌیذ ٍ ایٌىِ ؿوب آصاد ّؼتیذ وِ ّش خبیی ثشٍیذ. اه

اگش چٌیي اتفبلی افتبد اص آًْب ثخَاّیذ وِ خشم تبى سا تؼشیف وٌٌذ. ؿوب  .وبس خالف ّؼتیذ ٍ یب دس حیي استىبة آى حك داسد وِ ؿوب سا دػتگیش وٌذ

ٌجیك دّیذ. ّیچ وؼی ثِ ّیچ ػٌَاى ًوی تَاًذ ثِ حك ػىبػی داسیذ. دس هوي حتوبً ػؼی وٌیذ هـخلبت افؼش هشثًَِ ٍ وبست ؿٌبػبئیؾ سا ت

 .تدْیضات ؿوب دػت ثضًذ هگش ایٌىِ ثبثت ؿَد ؿوب خالف وشدُ ایذ

 اجازه ی انتشار 

 ّش چٌذ وِ ؿوب آصاد ّؼتیذ تب اص ّض ٍهؼیت ٍ هَلؼیتی ػىغ ثگیشیذ، ؿوب ّویـِ حك اػتفبدُ اص ػىغ ّب سا آًٌَس وِ هی خَاّیذ ٍ هٌبػت هی

 ی خبهؼِ اػبع ثش فشم ایي. ثبؿیذ داؿتِ احتیبج ػىغ اًتـبس حك ثِ وِ یذ. ثؼتِ ثِ آًچِ وِ ؿوب ػىبػی وشدُ ایذ، ؿوب هوىي اػت داًیذ ًذاس

 الصم. ثبؿذ ؿٌبػبیی لبثل ؿَد اػتفبدُ تدبسی وبسّبی ثشای ثخَاّذ ػىغ صهبًیىِ ػىغ دس هَخَد ؿخق وِ اػت احتیبج كَستی دس آهشیىب ػىبػبى

 .ن دس دادگبُ ثؼیبس وبس آػبًی ػت، پغ هشالت ثبؿیذ وِ ّویـِ سٍی خي ایوي حشوت وٌیذّ آى ػىغ دس ػَطُ تـخیق وِ اػت روش ثِ
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 :ّویـِ ایي ػِ ػَال سا اص خَد ثپشػیذ تب ثشای خَدتبى هؼدل ؿَد وِ آیب ثِ ایي فشم اخبصُ احتیبج خَاّیذ داؿت یب خیش

 ؿٌبػبیی ؿَد؟آیب ؿخق هَخَد دس ػىغ هی تَاًذ تَػي ّوِ 

 آیب ػىغ ؿوب ثشای تجلیغبت اػتفبدُ خَاّذ ؿذ؟

 آیب ػىغ ثشای اّذاف تدبسی گشفتِ هی ؿَد؟

ؿي تش ثِ ّویي هٌظَس پغ اص پشػیذى ػَال ّبی ثبال اص خَد ٍ سػیذى ثِ پبػخ لبًؼی دسثبسُ آًْب ؿشٍع ثِ ػىبػی اص ػَطُ ّبی خَد وٌیذ. ثشای سٍ

دس ًیَیَسن سخَع هی وٌین. اٍ چٌیي هی گَیذ:  DeBaetsm Abrahams & Sheppard ًبًؼی ٍلف ٍویلؿذى ایي هَهَع ثِ هلبحجِ ای ثب 

هی  ػول فشٍختيِ چیضی ثِ تٌْبیی یه ػول تدبسی ًیؼت وِ احتیبج ثِ اخبصُ ًبهِ داؿتِ ثبؿذ. ثشای هثبل صهبًیىِ یه ػىغ سا ثِ ًیَیَسن تبیوض»

 «.ؿًَذ هی هحؼَة ػىبع اثش ٍ وبس ٍ ّؼتٌذ والم اص لؼوتی ثلشی تلبٍیش ػالٍُ، ثِ ػىغ ّؼتٌذ. فشػتیذ آًْب دس حبل پشداخت پَل دس لجبل آى

 

ّبی ثبال  ثِ ػٌَاى یه ػىبع ٍ یه اًؼبى، ؿوب حك داسیذ تب اص دًیبی پیشاهَى تبى ثب دٍسثیي خَدتبى ػىغ ثگیشیذ. اهب اص ایي هٌوئي ؿَیذ وِ تَكیِ

هوىي اػت هحل ػىًَت ؿوب دس ثبة ػىبػی داؿتِ ثبؿذ ثِ دلت هٌبلؼِ وٌیذ. تَكیِ ثش ایي اػت وِ حتوبً ثشای سا ثِ ّوشاُ لَاًیي اهبفِ ای وِ 

لبًَى اػبػی افشاد دس اًتخبة ؿغل آصاد  22ثش اػبع اكل  .هتَخِ ؿذى اص سیض لَاًیي هشثَى ثِ ػىغ ٍ حمَق ػىبػی ثب یه ٍویل هـَست وٌیذ

گیشد،  آًچِ دس هٌظش دیذ ػوَم لشاس هی .ػٌَاى یه ؿْشًٍذ حك اًتخبة ؿغل خَد سا داسد ػت ٍ ػىبع ثِّؼتٌذ ٍ تؼشم ثِ ؿغل اؿخبف هوٌَع ا

ثش ایي اػبع ػىبػی اص اهبوي ػوَهی اص لجیل  .تَاى لبئل ثِ هوٌَػیت ثَد ػىبػی ثذٍى اخز هدَص آصاد اػت ٍ تب صهبًی وِ هٌغ لبًًَی ًجبؿذ، ًوی

هَخت لبًَى هحذٍد ؿذُ  ، هدبص اػت هگش آًىِ ثِ هشاوض كٌؼتی، ػوَهی ٍ خلَكی وِ دس هٌظش دیذ ػوَم لشاسگشفتِ ّب، سٍّب، ػبختوبى ّب، پیبدُ پبسن

ًبپزیش  دس ػىبػی سػبیت حمَق ؿْشًٍذی هشٍستی اختٌبة .ثبؿذ ٍ یب ایٌىِ اؿخبف خلَكی ثِ ّش ًشیك هوىي ًبسهبیتی خَد سا ثِ ؿوب اػالم وٌٌذ

 .ٌذ اص ؿْشًٍذی وِ سهبیت حوَس دس وبدس ػىغ ًذاسد، ػىغ گشفتِ ًـَدو اػت ٍ اخالق لبًَى حىن هی

 حق و حقوق خود را به عنوان یک عکاس چه کسانی هستند؟

خَد سا ثِ  ؿوب احتوبال دس هَسد غیش لبًًَی اص گشفتي ػىغ ثؼیبس فىش هی وٌن ًیؼت، اهب هْن تش اص ّش صهبى دیگشی ثِ آگبّی اص حمَق ٍ هؼئَلیت ّبی

هدلِ.هٌوئٌب دسػت اػت وِ لبًَى اػبػی ایبالت هتحذُ هدوَػِ  صهبى حتی اگش ؿوب دس حبل تیشاًذاصی سا پَؿؾ هی دّذ ثشای -ه ػىبع ػٌَاى ی



 حقوق حاکم بر عکاسی در اماکن عمومی و خصوصی
 

 No.com-www.Andisheh+      منبع : 59 515 95 25 905گرد آوری : بخش فنی مهندسی و هنری اندیشه نو     ویرایش : سرکار خانم ناصر     تنظیم : مهندس نصیری         صفحه  |3

 
 
 
 
 

ای تَاًوٌذ اص حمَق ٍ آصادی ّبی ثِ سػویت هی ؿٌبػذ، اهب ٌّگبهی وِ آى سا ثِ گشفتي ػىغ، دس ثؼیبسی اص ؿشایي هی آیذ حمَق خَد ّؼتٌذ 

 .ي ًیؼتثٌبثشایي سٍؿ

 زیادی وجود دارد که می توانید انجام دهید

ذٍى اٍل، خجش خَة: اوثش هشدم، ثیـتش اص آى صهبى، ثِ ػبدگی هی تَاًیذ تلبٍیش سا ٍ دس هَسد چِ لبًًَی اػت ٍ چِ چیضی ًیؼت ًگشاى ًجبؿیذ.ث

دس خیبثبى، دس پیبدُ سٍ، ٍ دس پبسن  -ػبم اػتفبدُ وٌیذ  ثِ ػٌَاى یه لبػذُ ولی، ؿوب هی تَاًیذ یه دٍسثیي ثشای گشفتي ػىغ دس هالء -هحذٍدیت 

 .، ثِ آى سا لشاس هی دّذ، چِ وبسی هی تَاى اص هشدم دیذُ هی ؿَد ػىغOlenderFeldman دس LLP ّبی ػوَهی.ثِ ػٌَاى ّبسٍى خشاة، یه ٍویل

یي اگش ؿوب دس همبثل اص خبًِ ًیىالع ویح، ثِ ػٌَاى هثبل، ؿوب ثٌبثشا -دس ٍالغ، ؿوب حتی هی تَاًیذ یه تلَیش اص هبلىیت خلَكی اص اهَال ػوَهی  "

، وِ ) هي فشم( دس خلَی خبًِ اؽ پبسن ؿذُ.وِ گفت، ؿوب ثبیذ Batmobile هی تَاًیذ اص لٌض صٍم خَد سا ثیؾ اص دسٍاصُ اؽ ًمٌِ ٍ گشفتي ػىغ اص

یؼَى، هی گَیذ وِ اگش ؿوب ثِ كؼَد یه دسخت ثِ صیشچـوی ًگبُ هشالت ثبؿیذ دس ایي خجِْ اػت.هتی ّشیؼَى، ؿشیه اسؿذ اص گشٍُ حمَلی ّش

، آى سا هوىي اػت ثِ ػٌَاى ًفَر ٍاخذ ؿشایي، ٍ ثذٍى ّیچ.خي پبییي؟ػؼی ًىٌیذ ثِ ًمن حشین خلَكی وؼی سا، ٍ ؿوب Batmobile وشدى دس

الء ػبم اػت ًبهحذٍد ًیؼت.ثشخی اص ؿْشداسی ّب لَاًیي ثشای ؿبیبى روش اػت، ثب ایي حبل، وِ حك خَد سا ثشای گشفتي ػىغ ّب دس ه.ثبیذ دسػت ثبؿذ

وِ  -ثذٍى هدَص  -هذیشیت ػىبػی دس فوبّبی ػوَهی اػت.پلیغ دس ؿْش ًیَیَسن، ثِ ػٌَاى هثبل، هی تَاًذ ثِ ؿوب خلَگیشی اص ساُ اًذاصی ػِ پبیِ 

وب اخبصُ ثِ دػت آٍسدى؟توبع ثب هب تبالس ؿْش.چگًَِ ؿوب هی داًیذ اگش هی تَاًذ دس ساُ دس خیبثبى ّبی ثِ ؿذت هـغَل هٌْتي.چگًَِ هی تَاًن ثِ ؿ

 .خبهؼِ اػت وِ اص لَاًیي ٍیظُ ای دس هَسد ػىبػی؟توبع ثب هب تبالس ؿْش

 عکس های مردم

ؿوب هی تَاًیذ ثِ  ثِ ًَس ولی -ػىغ تؼٌیالت، ثِ ػٌَاى هثبل  -الجتِ، اگش ؿوب دس حبل تیشاًذاصی ػىغ دس هالء ػبم ثشای ؿوب هدوَػِ ؿخلی 

َاًیي.ٍ هحتَای للت خَد سا ؿلیه وٌیذ.اهب اگش ؿوب فىش هی وٌن ؿبًغ ؿوب ػىغ اص هشدم دس سٍصی اًتـبس ٍخَد داسد، ؿوب ثبیذ ثِ دًجبل ثشخی اص ل

یؾ هـخلبت ػوَهی ٍة ػبیت هٌظَسم ایي اػت وِ تمشیجب دس ّش پلت فشم چبح ٍ ًـش یب هتَػي، اص فلیىش ٍ یب ًوب "اًتـبس"ٍلتی وِ هي هی گَیٌذ 

صهیٌِ ثؼیبس هْن اػت.اگش ؿوب دس حبل گضاسؽ دس هَسد یه سٍیذاد خجشی یب اگش ػىغ ّبی خَد سا لبثل اًتـبس دس ًظش  .خَد سا ثِ یه هدلِ یب سٍصًبهِ

ب دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت ٌّش خَة گشفتِ هی ؿَد، ؿوب اخبصُ كشیح اص هشدم سا دس ػىغ ثِ اًتـبس تلَیش الصم ًیؼت.ّوبى دسػت اػت اگش ػىغ ؿو

اهب اگش ؿوب ثب اػتفبدُ اص ػىغ ّب دس یه هحیي تدبسی، اص خولِ ثشای ًـبى دادى یه همبلِ یب  .اػت، ٍ اگش ؿوب دس حبل ػبخت ػَد حبكل اص چبح

ؿٌبػبیی اػت.ّشیؼَى، ّـذاس هی دّذ، یه پؼت ٍثالي وِ تجلیغبت ٍخَد داسد ٍخَد، ؿوب ًیبص ثِ اخبصُ اص ّش وؼی دس ؿبت اػت وِ ثِ ٍهَح لبثل 

ذ.یه ولوِ اص ثِ ػٌَاى هثبل، وِ آى سا آػبى ثِ اص دػت دادى حفبظت اص سیض ٌّش خَد سا ثب فشٍؽ تلَیش ٍ یب آى سا دس یه صهیٌِ اػت وِ ثِ تَلیذ دسآه

ل هٌتـش ؿذُ دس هذل سا دس ویف دٍسثیي خَد سا )ؿوب هـبٍسُ: ّشگض فىش ثذ ثِ دسیبفت اخبصُ اص وؼی ػىغ ؿوب، تٌْب دس هَسد.ثؼیبسی اص ػىبػبى حو

ي هی تَاًیذ پیذا وشدى الگَّبی هٌبػت هذل اًتـبس آًالیي، ثِ ػٌَاى یىی اص هَػؼِ ػىبػی ًیَیَسن( فمي ثشای ایي هٌظَس اػت.ّشیؼَى ّوچٌی

 .آًْب ثؼتِ این ًـبى هی دّذ ایویل یه وپی اص ػىغ ثشای افشاد خَد، ثِ ًَسی وِ آًْب احؼبع ؿوب حلمِ ثب

 مناطق خطر

هـىل دس  ّوبًٌَس وِ هی ثیٌیذ، آى سا ًؼجتب اهي ثشای ػبلِ ػىغ دس هالء ػبم تب صهبًی وِ ؿوب دسخَاػت ػمل ػلین.گفتِ هی ؿَد، ؿوب هی تَاًیذ ثِ

ي هـبثِ دس وـَسّبی دیگش ثِ ػٌَاى آًْب دس تؼذادی اص ساُ ّبی دسیبفت وٌیذ، پغ اص آى ػبلالًِ ثِ آگبّی اص هشصّبی.ثذیْی اػت، فىش ًىٌیذ وِ لَاًی

ٍ یب  ایبالت هتحذُ ّؼتٌذ.ثؼیبسی اص هٌبًك دس ػشاػش خْبى ثِ ًَس لبثل تَخْی ثیـتش ػیبػت ّبی ػىغ هحذٍد، وِ ؿوب هی تَاًیذ دس هَسد آًالیي

سا هی تَاى دس اًشاف هىبى ّبی ًظبهی ٍ ًلت ٍ ساُ حتی دس ایبالت هتحذُ، یبدداؿت ّبی خشاة، ػىبػی .ثب كحجت وشدى ثِ یه ػبهل ػفش یبد ثگیشًذ

ّوبى اًذاصی اًشطی حؼبع هوٌَع اػت.ٍ آى سا هی ؿَد پیچیذُ تش اص آى ٍخَد داسد.ثِ یبد داؿتِ ثبؿیذ وِ ؿوب ًوی تَاًیذ ثش هبلىیت خلَكی ثب 

ّشیؼَى هی "یب یه هشوض دٍلتی ٍ یب خلَكی اػت؟آ"هلًَیت اص هدبصات دس هالء ػبم ؿلیه.ٍ گبّی اٍلبت اص آى آػبى اػت ثشای گفتي ًیؼت.

ّش تؼذاد اص هىبى ّبی ؿجِ دٍلتی وِ دس آى هذیشیت ٍ یب اهٌیتی هوىي اػت ثِ ًظش ثشػذ ٍ ثِ ؿوب "پشػذ.ػوَهی ثِ ًظش هی سػذ، اهب ایي ًَس ًیؼت. 

.ولیؼبّبی ّب ٍ هَصُ ّب هثبل دیگش: ؿوب هوىي اػت تٌْب دس ثگَین وِ ؿوب هی تَاًیذ اص یه دٍسثیي اػتفبدُ ًوی وٌذ ٍخَد داسد، ٍ ؿوب ثبیذ هٌبثك

َؽ وشدى فلؾ لزت ثشدى اص هبله ؿلیه، ثٌبثشایي ثشای ػالئن ّـذاس دٌّذُ ثِ ؿوب ثشای اػتفبدُ اص یه دٍسثیي، ثِ اػتفبدُ اص ػِ پبیِ، ٍ یب ثشای خبه
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ؿْشًٍذاى دس لبًَى اػبػی حك ػىبػی افؼشاى پلیغ اًدبم وؼت ٍ وبس پلیغ دس "پلیغ؟دس ًْبیت، آًچِ دس هَسد كحٌِ ثب حوَس  .سا توبؿب وٌیذ

هتبػفبًِ، ثشخی اص دٍسثیي خدبلتی پلیغ ثذ  .ساٌّوبی ػبله اخبصُ سا اص ًشیك خٌگل حمَلی ؿبدی ثبتلش، ٍویل ٍ ًَیؼٌذُ "اهبوي ػوَهی، هی گَیذ:

ثب دٍسثیي ثِ دػت آٍسدُ اًذ.دس حبلی وِ ثشخی اص اداسات پلیغ حمَق هتون اٍل لبًَى  ًبهی ثب تَلف ػىبػی، ٍ گبّی اٍلبت حتی دػتگیشی هشدم

تَاًذ  اػبػی خَد سا دس ایي صهیٌِ تأییذ وشدُ اًذ، ؿوب ٌَّص ّن هوىي اػت اص افؼشاى وِ ػؼی وٌیذ ثِ ؿوب هتَلف سٍثشٍ هی ؿًَذ.ؿوب هٌوئٌب هی

د خَد سا اص دػت ثذّذ، حذالل دس وَتبُ هذت.تَكیِ هي ایي اػت وِ ثشای اًدبم چِ افؼش پلیغ ثب هَهغ آصادی ثیبى، اهب ثِ هي اػتوبد: ؿوب وِ ًجش

ی تیضس، ثبتَى پبػجبى، اػلحِ ٍ دػتجٌذ ثِ ؿوب هی گَیذ سا اًدبم دّیذ، حتی اگش آى سا ًمن حمَق ػىغ ؿوب.ؿوب ّویـِ فشكت ثشای ؿىبیت سػو

هِ هی دٌّذ اگش ؿوب ثِ ًَس ّوضهبى ثب هبًغ ػذالت اتْبم ًـذُ اػت.اگش ػىبػی كحٌِ ّبی خشم ٍ ثؼذ داؿتِ ثبؿذ، ٍ هوىي اػت ٍصى ثیـتشی ادا

دٍم  Krages خٌبیت یىی اص ػشگشهی ّبی ؿخلی ؿوب اػت، دس ًظش چبح ٍ حول حك ػىبع، هـبّذُ دس لبلت پی دی اف تَػي دادػتبى ثشت

 .اػت

 


