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ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ПРАВА 

ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ НА ВЛАСНЕ ЗОБРАЖЕННЯ 
ТА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСП 
ІІА РЮУJІЬТЛТИ ТВОРЧОЇ ДІЯJІЬІІОСТІ 

3аконодавчо невизнана .ауа.1істична приро.аа зображення фізичної 

особи протягом триnалого часу бу.:ш причиною плутапипи, поn'я:шпої 

3 nи:шачеппюл па.1ежпості праn па :~латеріа.lьІшй носій, у якому nті
~Існо ~юGрюксНН}І, та 11раном фі~шчної осоGи на н..:шснс ~юGражсНН}І. 

Ві;tсутністh у 3аконо_;шнстні 1-ннначснни ІІрИр(ЩИ та 3\Іісту 11рана фі:н1ч

ної осоGи на н~шснс :юGражсНН}І СІІрИ}І~ІО ро:шитку науконої ;tискусії 

шодо співвідношення прав на носій та на вті.1ене у ньому зображення . 
.Цос.1і.аження пог.1ядів науковuів шо.ао визначення взаоюзв'язку права 

фізичної особи па n.1аспе юбражеппя з праnюли іпте.lектуа.lьпої n.lас

пості ~южпа об'слшти у такі групи. 
Пo-rrcprrre, r-нннаНН}І rrpaнa на н.шснс :юGражеНН}І черс3 анторстно 

(сrrінанторстно) :ш ~ю6ражсною осо6ою. Гj_1уІюю сучасних науконІ(ін ни

<.:JІОШІюстІ,С}І J(Y\1 ка, ІІІ О осо() И, ·ю()раже ІІі ІІа фот0111аф і}ІХ. С ВИ К..:ІІОЧ 110 ЇХ 
<.:rrінантораvти, у :1н's.:r3ку 3 'Н1VІ, не po3r:н:r;taєтr-,or \Ю:>ІСН1ністr-, н<:щі;rсння 

п1ю1х ociG rrpaнo\1 на н.Іаснс ~ю6ражсннs.~. Питанюr н~внаннs.~ анторстна 
за особою, яка зображепа па фотографічпшлу тnорі, uі.ТІком за.1ежить 

.1ише вizr наявності її творчого внеску в ca:-vr пропес фотографування: 
з.аійснення на.1аштування фотоапарату, обрання paK)'l)CY фотографу
nапня або фотографуnаппя -зі nстапоn.1еппя:и таймер)~ Викла.zrепе дас 

мож1rшість nизпаппя особою аnтором тnору .1ише у nипа..:::rку здійспеп
Н}І нею тнорчих ;rii1 :1і стнореНН}І оG\-:ктинної форми 3о6ражеНН}І (у ТО\1)' 

чи<.:JІі і1 н .. шсноr·о). Ha;ri;rcHH}І о<.:оGи статусом ан-юра не ник.;rючш-: \ЮЖ
.lивість з..:::rійснення права фізичної особи на в.1асне зображення. 

По-.аруге, визнання права на в.1асне зображення через майнові пра

ва на твір. Фактично дос.1і.аники в рамках зазначеної позиuії вислов.lю

nа.lи zrумку про па.1ежпість у юбражепої особи майпоnих праn па тnір. 

Так, у закопоzrаnстnі початку дnадuятого сто.1іття швпачали :иожлшість 

нш1ежності анторсr-,коm 11рана :ш о<.:о6ами, 3о6раженими на 11ортретах 

та Gюстах у ниrrа;rку, }ІІ<ІІІО ною1 етнорені 3а 3амон.-ІеНН}І\11. і1о<.:JІіJ1ники 

;ютримуна;н1С}І 1ю:шнії, ІІ(О ху;южник не \rає rrpaнa н~шсносл на тно

ри, створені за зююв.1енням приватних осіб, якшо інше не бу.1о обу

мов.lено :-vriж ни:v~и. Зазначене право, після оплати за працю, на.1ежить 

уже пн1 особам та їх спа.акос:\1UЮ.1, nід яких бу.1о отрІн1а1ю за:\юn.lеп

пя. Майпоnи~ш праnа:\1И па тnір юбражепа особа може бути паzrі.1епа 
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Н1,!(110Н1і[НО ЛО 111J(CTaH, НИ3НаЧеНИХ :ШКОНОМ, а;Іе Н1~ІК не HHaC.I1,!tOK СТНО
реНН~І форми об'єктині:ШІ(іЇ :юбражеНН$.1 МИТІІеМ. Як і у ІІОІІСре,Т(НhО\1У 

ниІІа;rку, на;rіленни особи майноними 11ранами на тнір ні;шоні,тtно J(O 
договору або пі;:rстав, встановлених законом, не в:иЮІючаючи наявність 

права фізичної особи на в.1асне зображення. 

По-трете, визнапня права фізичної особи па власне зображення пра
nо:\І, шо обтяжус авторські права па твір. Слі;:r звернути увагу, що при цьо

му недоречно категорично заперечуnати зв'язок відп осип, шо шпшкають, 

:1 анторсnким І Іраном, тому 1110 нш1нністn 31·о;rи :юбраженої особи 3умон
.ІІює мож.ІІиністn ОІІри;Ію;rненн~І та ІІу()JІічною 11окюу тнору. Лани й ІІі)·rхі,тt 

відображається у чинно:v~у законо.Jавстві України, зокрема у ст. 307, 308 
ПК України. 3азначена позиція демонструє органічний зв'язок права на 

Jображеппя та шпорських прав па твір, які с взасмоза.1еЖІrи:v~и та таки:v~и, 

шо здійсшосться за шаемною згодою суб'скта авторських прав па твір та 

Jображепою особою, Ja винятком випадків, ветаповлених закшю:v~. 
По-чстнсртс, НИ3НаНН}І 11рана на НJІаснс :юбражсНН}І чсрс3 суміжні 

11рана. Особа, }ІКа Інвує, може ни3нанатиси суб\-:ктоv1 суміжних 11ран, 

тобто виконавuем певної ролі. Вважаємо недоцL1ьн:им позбавляти осо

бу, яка зображена в фотографії ч:и іншому художньо:v~у творі, :v~ожТІ:ивості 

позначення про неї, як про зображену особу, інформації про володіння 

суміжними правами. А1е слі;:r JаJпачити, шо існують пеnпі умови, за па

явності яких, особа може падL1ятися су:v~іжпими права:v~и. Напри:к.1ад, 
}II<IILO t1;LСТІ,СИ ІІС 11р0 ВИІШ}~І<ОВУ JЙОМІ<У ІІа ВУJІИЦі, а 11р0 ІІОСТаІІОВІІУ 

JЙомку, :ш }ІІ<ОЇ ocoGa _vюжс виконувати ІІСІНІУ JЮ.ІІІ,. Враховуючи, що 

ролn ІІсре;tаєтhси чере3 жести, міміку, рухи, тон(о, фіксаІІі$.1 3оGражснн~І 

у фотоІ'рафії, або н серії фотоІ1Jафій на;rає vюжлиністh ро:жрити інтер

ІІретацію рШІі та ІІеННИЙ ТНОрЧИЙ3а,!t)'М НИКОНаНІ(И. По3НаЧеНН$.1 І ІрО :ю

бражену особу - як про виконавця певної ролі у певний мо:v~ент часу 

та в певно:v~у місці не є незаконним чи таким, що суперечить чинно:v~у 

Jакопо;:rаnству. Крі11 того, пе nиключасться можТІиnість фотографічної 

фіксації пешюго nикопаппя. що частково череJ фотографії дозnолпь 

розкрити задум виконавця та його ро.1ь. 

Вик.ІІа;tсне лає моЖJІиністh :1роGити такі ниснонки 11ро 3Н\І3КИ І І рана 

фі:1ичної особи на н;Іасне :юGраженни та 11рана і нтс.ІІсктуалhної НJІаснос

ті, які у своїй сукупності є виразом є;:rності регулювання відносин, що 

виникають при створенні та використанні форм:и об'єктивізації зобра

жепня фізичної особи, між суб'сктами права іптелектуа.1ьrюї власпості 

та особою, Jображешrя якої об'сктиnоваrю, або її пре;:rсташшками та 

третіми особами, Jацікавлеrш1ш у використаrrrrі форм об'сктиnі:шuії 
:юбраЖСНН}І фіJИЧНОЇ осоGи. 

ГенепІчні :ш\І3І<И І І рана фі:шчної особи на н.шснс :юбражсню1 та І Іра

ва на результати інте.1ектуа.1ьної діяльності виражають розвиток с:исте

ми ві;:rносин у зазначеніІ':r сфері та обумов.1юються ти:v~, шо зовнішній 

вигляд фізичної особи є основою для створення форми об'єктивізації 
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3оGраженни фі3ичної осоGи. За3начені 3Н'~вки оGу\юІLІені Gтвькістю 

ІІрИр(ЩИ :юGражеННИ та ре3)СІЬТаТіН інтеJІеКТ)'ШІЬНОЇ ;tіи;ІІ:.НОСТі }ІК нема

теріШІЬНИХ G.-1a1; о;tнорі;tністю ні;tносин, 11~0 ни никають 11ри :нііkненні 
права фізичної особи на в .. 1асне зображення та при реа.:Jізаuії права на 
творчу J:іяльність, зокрема у випадку створення та використання ре

Jу.:Jьтату тnорчої J:іяльпості з -:юбражеппя:и філ:rчпої особи. 

ФупкuіошLlьпі :ш'язки ~tіж пpano~t фізичної особи па nласпе :юбра

жеппя та праnа1ш іпте .. lектуа.lьІюї n.:Jаспості по.J:і:Jяються па зn'язки су
Gорл1наІ (іЇ, коорл1на1 (іЇ та ни3начають юаt-:\ю:ш.-Іежність та Н3аt-:\ЮіЮІЮН

нюнаність 11рана на н.;шсне 3оGраженни та І Іран інтеJІеК'І'УШІьної н.;шсності 

на форми об'єктивізації зображення. Субординація прояв..1яється у імпе

ративності норм а.J::vtіністративного законо.J:авства, яке закріп.:Jює і:v~пера

тивні приписи що.J:о випа.J:ків фотографування та використання фотогра

фій та інших фор:\1 об'скпші:шuії зображення фізичної особи бе 3 й зго.J:и. 
Коор.J:ИІІація прояn.:Jясться у диспозитишюсті пор~t циnі:JьІюго 3акоІю
;щнстна. }ІКі на,т(шоть \юж..:н1ність 1юGу,т(унап1 ні,т(носини \Ііж суб'єктом 

11рана інте~Ісктуа~Іьної н.;шсності та фі3ично осоGою, що на,;шt-: 3ПНУ на 

створення результату інте.:Jектуа.1ьної в .. 1асності з її зображення:v~. 
3в'язки взає:\ю.J:ії права фізичної особ:и на в.:гшсне зображення та 

права на резу.:Jьтати інте.:Jектуа.:Jьної дія.:Jьності, прояв .. 1яються у їх вза
с~ю3а.:Jежпості. Взас:\юзалежпість праnа фізичної особи па n..1аспе зо

браження та праnа іпте .. lектуа.:JьІюї n.:r1аспості прояn..1ясться перш за nce 
у іLУ<LІі-~\Іі ~юGражсІІІІ}І }ІК нсматеріа..:ІІ.ІЮІ'О GmtІ'a та ре:~уJІІ.тату інтс.Іек

туа..:ІІ.ІІОЇ ІІ.ІаСІюсті. у икому вті.1е1ю ·юGражсІІІІ}І. ВlаС\ЮіLі}І ІІОШІІ'ас у 

юас\10УlПЩЖСІІІІі, 1110 ІІJЮИІСІИСТІ,СИ ІІJН1 JJ(іtkІІСІІІІі ІІJХІІШ ІІа ВJІаСІІС 
3оGраженни та ~щіtkненні 11рана на pe3yJІhПlT інтс;Ісктуа.Іьної :tішІnно<.:

ті, }ІКІІІО іНІІІС не ІІерс;tGачено іЮІ'ОНОрО\1. _Il,.-1}1 НИЮ1КНеНН}І :ш:1НаЧСНИХ 
прав об'єкт повинен віzшовідати певни~t ознакам. Зокрема, резу.:Jьтати 

творчої ція .. 1ьності- ознакам (у~ювам надання правової охорони), що 

пред'яn.:Jяються цо копкрепюго об'скта праnа іпте.:Jектуальпої маспос

ті та у випадках, nстапоn.:Jепих закопо:\І, цоцаткоnою с лода Jображе

пої фіJИЧІЮЇ особи. Зображення фізичної особи J:"lя nипикпеппя праnа 
на Н.-ІаСНС ~юGрюкеНН}І ІІОНИННО Gути :цаТНИМ ;ю НІІі:1НаННИ (1(}1 (ННака, 
фактично фіІ-ур)'Є у матеріа .. шх су;юної І Іракти ки, а.-Іе на 3акон(щанчоІ'О 

визнання поки шо не отри~tа.:Jа). 

3 урахуванням наве.J:еного, можна ствер.J:Жувати, що право фізич
ної особи на в.:Jасне зображення та права на результати інте .. 1ектуа .. 1ьної 
n .. 1асІюсті пе nик.:Jючають о.J:пе одного, а існують у гар1юпічшнtу по
с.J:пшпІі, nзасмодії та nзасмозалежпості. Їх осІюnою 3аnжди с інтерес и 
суG'єктін юап.ю.іtії. Врахонуючи 3Начну кі~Іnкістn рі3норі;tних суG'єктін 

ІІраноні.іtноси н у сфері стнщ1ен Н}І та ни користанни фор\11 оG\-:кти ні3анії 

зображення фізичної особи, представ.:rІяє значення J:ослі.J:ження різно

рі.J:них інтересів зазначених суб'єктів з метою в:изначення їх взаємоуз

го.J:ження та ба .. 1ансу 
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