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Неспинна цифрова еволюція суспільства породжує нові правові явища та вимагає змін існуючих та застарілих норм 

законодавства. В наш час стрімкого розвитку цифрових технологій, голограми померлих співаків та віртуальні 

люди — вже не є чимось феноменальним. 

Однак виникає логічне питання: кому належать майнові права на створені або виконанні голограмами літературні та 

аудіовізуальні твори? Родичам померлого, компаніям-власникам голограми, великим рекординговим компаніям?   

Голографічні виступи породили ряд правових колізій та поставили перед вченими всього світу цікаві питання з 

приводу ймовірного порушення інтелектуальної власності, та права особистості, що захищає ім'я, подобу, голос і 

маньєризми публічної особи.  

Незрозуміло також, які правові засоби захисту інтелектуальної власності померлого можна застосувати, щоб 

оскаржити створення та використання голограм.  

Можливо голограма це новий та унікальний об’єкт, ще потребує обов’язкового закріплення на законодавчому рівні?  

В даній статті ми зосереджуємо увагу на питаннях права інтелектуальної власності, порушених використанням 

голограм та голографічних виступів існуючих людей.  
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Постановка проблеми. Сучасна технологія 

дозволяє голографічно відтворити мертвого 

виконавця в цифровій формі, така копія може 

виконати відомі твори чи заспівати нові  

оригінальні та невідомі пісні. Виступ 

голограми "Тупака Шакура" у квітні 2012 року 

стало найвідомішим прикладом, втіленням ідеї 

повернення померлих музикантів, знаменитостей 

та інших публічних особистостей.  

З технічної точки зору, цей вступ  — 

голографічна ілюзія, однак, справжні голограми 

дійсно існують і часто використовуються в 

нашому повсякденному житті: у значках, 

грошах, посвідченнях особи. Голографічне 

зображення це запис на двовимірній поверхні 

певного зображення (інформації) за допомогою 

відповідних середніх та сильних лазерів.   

Використання голографічних зображень 

породжують актуальні проблеми авторського 

права та права на торговельну марку, та 

піднімають не менш важливе питання, право 

особистості (в частині дії комплексу особистих 

немайнових прав після смерті людини).  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В 

статті ми будемо використовувати лише 

іноземні англомовні джерела адже проблематика 

є унікальною та в цілому мало розробленою. 

Зокрема, Філіпп Жугле та Тетяна 

Синодіноу [1], використовуючи переважно 

європейський правовий підхід, у своїй роботі 

розкрили поняття голограми та можливі 

порушення права інтелектуальної власності 

при її створенні та використанні. Стівен Ансон 

[2] приділив багато уваги питанням захисту 

права публічності при створенні 

голографічного виконання публічної особи. 

Кэтрин Колстон [3] в своїй праці розкриває 

загальні принципи права інтелектуальної 

власності, що можуть бути застосовані до 

урегулювання питання голографічних виступів. 

Майкл Спіро Дреколіас [4] зосереджує увагу 

на найвідомішому голографічному виступі 

Тупака Амару Шакура, що фактично є першим 

прецедентом використання технології 

голографічної реплікації померлої людини. 

Мета. У наш час голограми людей — це не 

магія, — а реальність.  Тому дуже важливо 

розібрати юридичні аспекти приналежності 

голограми, визначити її правове місце серед 

об’єктів інтелектуальної власності, чітко 

встановити хто є власником створених в ході 

виступів голограми, нових об’єктів 

інтелектуальної власності.  

Основні результати дослідження В 

загальному розумінні голограма —  це оптичне 

інтерференційне зображення, утворена 

двома когерентними пучками світла. Досить 

дивно, що основне використання голограм 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%BE
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дотепер не загрожувало захисту авторських 

прав, а, навпаки, слугувало ефективним 

інструментом захисту та виконання норм 

законодавства про авторське право. 

Для подальшого дослідження ми 

пропонуємо відрізняти поняття «голографічне 

зображення» та «голографічне виконання». 

Голограма – це  голографічне зображення або 

голографія, оптичне інтерференційне 

зображення, що створює трьохмірне 

зображення на двохмірному об’єкті.  

Голографічне зображення в теорії може 

бути захищене законом про авторські права, 

якщо воно є оригінальним [3]. 

Однак, голограми співаків, це не голографії 

в звичайному розумінні зображення, а ілюзія, 

точніше — двомірна проекція.  

Для концерту Тупака використана 

технологія, що була відома людству ще на 

початку XIX століття. Фактично, ця технологія 

заснована на дуже давній техніці, що 

називається «привид Пеппера».  

Для створення ілюзії використовується 

темна камера «примара» біля сцени , це 

дозволяє об'єкту,  освітленому належним 

чином, "з'являтися" на сцені у формі 

«примари». Іншими словами — це не 

справжня голограма, а лише двовимірне 

зображення на прихованій поверхні, яке 

створює враження, що глядач бачить реальний 

тривимірний об'єкт. 

«Привид Пеппера» використовується в 

театрах, розважальних парках, музеях, на 

телебаченні і на концертах. Ця технологія 

відтворення названа на честь англійського 

вченого Джона Генрі Пеппера (1821-1900), 

який популяризував ефект, продемонструвавши 

його у 1862 році. Основним пристроєм, що 

використовується для постановки ілюзії, був 

оптичний світлоділитель, що працює в 

зворотному напрямку, щоб об'єднати два 

зображення, створивши ілюзію трьохвимірності.  

Окрім голографічних реплікацій померлих 

музикантів та співаків, ця технологія могла б у 

майбутньому відтворити інших відомих діячів 

минулого. Зокрема, у травні 2012 року 

аеропорти штату Нью-Йорк та  

Нью-Джерсі оголосили, що придбають три 

голограми для роботи з клієнтами, що 

створить нові можливості для використання 

голографії в майбутньому. 

Пропонуємо надалі позначати трьохвимірні 

захисні знаки для товарів та послуг — 

«голограми», а явище використання образів 

живих людей у трьохвимірних голограмах-

ілюзіях — «голографічні реплікації» або 

«голографічні виступи». 

Голографічні реплікації померлих 

порушують питання захисту «right of publicity» 

(право публічної особи або право особистості). 

Звісно, в переліку об’єктів авторського та 

суміжного права відсутнє голографічне 

виконання (Стаття 420 Цивільний Кодекс 

України). Однак, цей перелік не є вичерпним за 

вимогою статті п. 15 ч.1 ст. 5, голографічне 

виконання можна віднести до «інших творів» [5].  

Голографічне виконання за логікою 

законодавця можна вважати публічним  

виконанням твору, однак в такому випадку в нас 

відсутній суб’єкт, виконавець. Звісно, можна 

припустити, що виконавцем в нашому випадку 

буде людина, що «грає роль» реплікації, тобто 

актор, що фактично рухається замість померлого 

співака. Голограма як комп’ютерна програма є 

об’єктом авторського права, однак цим питання 

не вичерпано, адже це скоріше процес аніж 

якийсь матеріальний об’єкт.  

Генеральний директор «Eyellusion», Джефф 

Пецуті пояснив, як саме створюється 

голографічне виконання: спочатку обчислюється 

архівні кадри та фотографії, потім будується 

кілька фізичних моделей, які можна сканувати 

та анімувати. Фактичне відображення 

голограми передбачає використання невидимої 

плівки, яка натягується під кутом за допомогою 

проектора, проектуючи зображення на неї, щоб 

створити 3-D ефект та ілюзію, що є неймовірно 

складний процесом [6]. 

Використання голографічних реплікацій 

породжує питання дієвості захисту права 

особистості («right of publicity»). У 

Сполучених Штатах тридцять один штат 

визнає право особистості в тій чи іншій формі. 

Право особистості існує в законодавстві 

континентального та загального права [7].  

Закони про право гласності є законами 

штату, зокрема  Модельний кодекс Каліфорнії  

розділ 3344 визначає, що будь-яка особа, яка 

свідомо використовує ім'я, голос, підпис, 

фотографію або подобу іншої особи будь-яким 

чином на товарах, або з метою реклами або 

продажу, або для отримання покупок товарів, 

або послуги, без попередньої згоди  особи 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
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«правовласника» несуть відповідальність за 

будь-які збитки, завдані особі або особам, які 

постраждали в результаті таких дій. 

Таким чином, для створення голографічної 

реплікації Тупака, організатори концерту 

повинні були отримати згоду від виконавців 

майна Тупака, яке контролюється Афені 

Шакур, матір'ю Тупака, яка була явно 

схвильована кінцевим результатом концерту.  

Деякі держави забезпечують лише 

обмежений захист (визначають обмежене коло 

об’єктів захисту) права особистості, а інші 

законодавчо продовжують захист до 100 років 

після смерті публічної особистості.  

У державах, які визнають право особистості 

лише для живих людей, творчий спадок 

померлої знаменитості, захистити складно, 

аналогічно як й у державах, які взагалі не 

визнають цього права.  

В Сполучених Штатах існує законом 

встановлено, що закон держави, в якій особа 

проживає на момент смерті, визначає, чи буде 

захищатися після смертне право на право 

особистості для спадкоємців цієї особи [8]. 

Нажаль в Українському законодавстві право 

особистості не знайшло належного закріплення. 

Цю ситуацію необхідно виправити, адже рано 

чи пізно сучасні технології  голографічних 

виступів будуть широко застосовані  в нашій 

країні, що спровокує порушення прав авторів та 

інших правовласників.  Нагадаємо немайнові 

права автора за вимогою законодавця у спадок 

не переходять взагалі!  

Деякі загальні засади права публічності 

можна знайти в статті 8 Закону України «Про 

рекламу», де зазначається, що забороняється 

вміщувати зображення фізичної особи або 

використовувати її ім'я без письмової згоди цієї 

особи у рекламі (тобто з комерційною метою). В 

разі такого порушення захистити своє право 

можливо звертатися до суду з позовами про 

заборону відповідної реклами та її публічне 

спростування (ч. 2 ст. 27). виробники реклами, 

винні у порушенні прав третіх осіб при 

виготовленні реклами сплачує штрафи 

у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України - у розмірі п'ятикратної вартості 

виготовлення реклами; [9].  

Для захисту особистих прав, особа повинна 

чітко вказати, чи можна їх ім'я та подобу 

використовувати як голографічну виставу [7], 
 вказати у своїй посмертній волі, що станеться 

з його правом на публічність після 

смерті. «Посмертна голограма» виступає за 

живі виступи, де з'являється нова 

інтелектуальна власність, подібна якої з часом, 

ймовірно, стане більше. 

Отже для вирішення питання посмертного 

використання імені особи з комерційною метою 

та загалом передання майнових прав на ім’я — 

відповідь варто шукати в «right of publicity».  

Висновки. Сучасна технологія дозволяє 

голографічно відтворити людину для  

виконання  створеною голограмою її відомих 

чи нових художніх творів.  

В майбутньому будуть з’являтися нові та 

більш складні голографічні реплікації; 

неурегульовані та дискусійні питання 

належності голограм до об’єктів 

інтелектуальної власності, їх правової природи 

та використання мають бути вирішені 

найближчим часом, шляхом внесення змін в 

існуючі IP законодавство.  

Хоча Законом України «Про авторське право 

і суміжні права» захищаються деякі аспекти 

голографічних виступів померлих митців, чинні 

законодавчі норм урегульовують дане питання 

лише шляхом аналогії з різними існуючими 

об’єктами інтелектуальної власності. 

Голографічний виступ та голографічна 

реплікація особи дуже складне явище і являє 

собою скоріш процес поєднання та синтез 

образів та звуків, що виникають із різних 

існуючих вистав аніж конкретний об’єкт 

інтелектуального права.  

Голографічне зображення (голограма) буде 

захищатися Законом «Про авторське право та 

суміжні права», якщо воно є 

оригінальним. Оскільки голограми - це твори, 

що створюються подібно до фотографії, в 

широкому розумінні вони можуть вважатися 

фотографічними творами.  

Тема голографічних реплікацій та виступів 

дуже цікава та потребує подальшого вивчення 

із внесенням відповідних змін в чинне 

законодавство України.  
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Коваль О.Н., 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЛИЧНОСТИ ПРИ СОЗДАНИИ ГОЛОГРАФИЧЕСКОГО 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Неудержимая цифровая эволюция общества порождает новые правовые явления и требует изменений существующих и 

устаревших норм законодательства. В наше время стремительного развития цифровых технологий, голограммы умерших 

певцов и виртуальные люди - уже не является чем феноменальным. 

Однако возникает логичный вопрос: кому принадлежат имущественные права на созданные голограммы литературные и 

аудиовизуальные произведения? Родственникам умершего, компаниям-владельцам голограммы, большим рекординговым 

компаниям? 

Голографические выступления породили ряд правовых коллизий и поставили перед учеными всего мира интересные вопросы по 

поводу вероятного нарушения интеллектуальной собственности и права личности, защищает имя, облик, голос и маньеризм 

публичного лица. 

Непонятно, какие правовые средства защиты интеллектуальной собственности умершего можно применить, чтобы оспорить 

создание и использование голограмм. 

Возможно голограмма это новый и уникальный объект, еще требует обязательного закрепления на законодательном уровне? 

В данной статье мы концентрируем внимание на вопросах интеллектуальной собственности, нарушенных использованием 

голограмм и голографических выступлений существующих людей. 

Ключевые слова: голограмма, голографическая репликация, право личности, объекты интеллектуальной собственности, 

авторское право, смежные права 

 

Koval Olga 

SOME PROBLEMS OF PROTECTING THE INDIVIDUAL RIGHTS WHILE CREATING HOLOGRAPHIC 

PERFORMANCES 

The continuous digital evolution of society generates new legal phenomena and requires changes to existing and obsolete rules of law. In 

this time of rapid development of digital technologies, holograms of dead singers and virtual people are no longer phenomenal. 

However, a logical question arises: to whom do property rights to literary and audiovisual works created or executed by holograms belong? 

Relatives of the deceased, hologram owners, big record companies? 

Holographic speeches gave rise to a series of legal conflicts and raised interesting questions for scientists around the world about the 

alleged infringement of intellectual property and the rights of the individual to protect the name, likeness, voice and mannerisms of a public 

figure. 

It is also unclear what legal protections for the deceased's intellectual property can be applied to challenge the creation and use of 

holograms. 

Maybe the hologram is a new and unique object, still in need of binding at the legislative level? 

In this article, we focus on issues of intellectual property rights violated by the use of holograms and holographic performances by existing 

people. 

Keywords: hologram, holographic replication, personality right, intellectual property objects, copyright, related rights  
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