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чи відображена на матеріальному носієві) дані ознаки інформації знайшли 
своє відображення в роботах таких вчених як Л. П. Коваленко та В. О. Копи-
лова. Також в даній роботі ми погоджуємося з думкою вченого Є. В. Петрова, 
що інформації як об’єкту цивільного права властиві такі ознаки як: різномані-
тність форми вираження та оборотоздатність. Тобто інформація може мати 
визначену форму (таємна, службова, конфіденційна) та може вільно відчужу-
ватися та переходити від однієї особи до іншої.  

Врахувавши вищенаведені ознаки можна дійти висновку, що інформа-
ція, як об’єкт цивільного права – це нематеріальне благо, що являє собою ре-
зультат діяльності людей, який існує незалежно від її матеріального носія, в 
будь-якій формі, та може виступати предметом майнових і особистих немай-
нових відносин. І має такі специфічні ознаки за якими її віднесено до об’єктів 
цивільного права, а саме: 1) нематеріальне благо; 2) оборотоздатність; 3) різ-
номанітність форм вираження; 4) порушення прав у відносиносинах з приво-
ду інформації тягне за собою відповідальність.  

Як висновок можна сказати, що інформації, як об’єкту цивільного права 
властиві специфічні, притаманні тільки їй ознаки, що відрізняють її від інших 
видів об’єктів цивільного права. Такими специфічними ознаками є: 1) інфор-
мація є нематеріальним благом; 2) підлягає не тільки фізичному, але й мора-
льному старінню; 3) характеризується необмеженою кількістю та можливістю 
її розповсюдження; 4) може бути об’єктом інтелектуальної власності.  

На сьогодні чинним законодавством не закріплено за ким-небудь єди-
ного виключного права на володіння та використання інформації, за винятком 
інформації яка є об’єктом інтелектуальної власності. А на наш погляд таке за-
кріплення має бути. 

Вважаємо визначення правового режиму має стати предметом подаль-
ших наукових досліджень. 

Одержано 20.04.2017 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ 
ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ ЯК ОБ’ЄКТА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 

Актуальність даної теми зумовлена, насамперед, тими процесами, які 
відбуваються у нашій державі. Зокрема вивчення та дослідження такої кате-
горії як «вогнепальна зброя» зумовлена необхідністю введення даного понят-
тя у сферу цивільно-правових відносин, яке буде задовольняти цивільне пра-
во взагалі. Даному питанню присвячено безліч наукових статей та дисертацій, 
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але єдиної думки щодо визначення поняття, яке б повною мірою задовольни-
ло б цивільне право поки ще немає. 

Для того щоб дати визначення поняття «вогнепальної зброї» потрібно 
співвіднести його її з поняттям «зброя». Якщо звернутися до енциклопедич-
ного словника, то знайдемо там наступне визначення зброї. Зброя – це сукуп-
ність технічних пристроїв та засобів, що застосовується для ураження живої 
сили противника, його техніки, спорудження та інших цілей під час ведення 
бойових дій; озброєння. Тобто, з даної точки зору зброя – будь-який засіб 
(пристрій) для боротьби чи досягнення певної (подібної) мети. Якщо більш 
детально розглядати дане визначення зброї, виникає наступне питання: ніж це 
зброя? Знову знаходимо відповідь у вільній енциклопедії. Ніж – ріжучий ін-
струмент, котрий складається з клинця – смуги твердого матеріалу (зазвичай 
металу) з лезом на одній або декількох сторонах. Тобто виходить, що вивча-
ючи дані загальні поняття можна відмежувати зброю від речей, які хоча і мо-
жуть застосовуватися для ураження живої сили противника, але не є зброєю.  

Виходячи з поняття зброя, розглянемо поняття «вогнепальна зброя». У 
юридичній енциклопедії знаходимо наступне визначення, вогнепальна зброя – 
це зброя, в якій для викидання снаряду (міни, кулі) з каналу ствола використо-
вується сила тиску газів, що утворюються при згорянні метальної вибухової 
речовини (пороху) або спеціальних горючих сумішей. Відповідно до протоколу 
проти незаконного виготовлення та обігу вогнепальної зброї, її складових час-
тин і компонентів, а також боєприпасів до неї, який доповнює Конвенцію Орга-
нізації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності, а 
саме статті 3 «вогнепальна зброя» розуміється як будь-яка переносна ствольна 
зброя, яка спричинює постріл, призначена або може бути легко пристосована 
для спричинення пострілу чи прискорення кулі або снаряду за рахунок енергії 
вибухової речовини, за винятком старовинної вогнепальної зброї або її моделей. 

Досліджуючи правовий стан вогнепальної зброї, доцільно дати наступ-
ну характеристику даному поняттю. Вогнепальна зброя – є рухомою річчю, її 
можна переміщувати у просторі без втрачання її призначення; вогнепальна 
зброя – є неподільною, тому що якщо взяти наприклад пістолет. Адже, якщо, 
наприклад, відділити від пістолету магазин чи запобіжник, то пістолет в ці-
лому втратить своє призначення. Вогнепальна зброя наділена індивідуальни-
ми ознаками, що дозволяє нам виділити її з поміж інших видів зброї, хоча в 
деяких випадках може характеризуватися і за допомогою родових ознак; вог-
непальна зброя – це неспоживна річ. Адже внаслідок її багаторазового вико-
ристання протягом тривалого часу вона зберігає свій вигляд та властивості.  

Таким чином, можна зробити висновок, що вогнепальна зброя – це вид 
зброї, що має своє цільове призначення, має свої чітко виражені індивідуалі-
зовані властивості, є неподільною, рухомою та неспоживчою. Її особливість 
полягає в тому, що вона призначена або може бути легко пристосована для 
спричинення пострілу чи прискорення кулі або снаряду за рахунок енергії ви-
бухової речовини. До цього поняття не входять: холодна, пневматична, трав-
матична, ядерна, хімічна, газова та старовинна вогнепальна зброя або її моделі. 
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Зроблені висновки дозволять у подальшому визначати ступінь оборото-
здатності вогнепальної зброї. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВИХ НАСЛІДКІВ 
НЕДІЙСНОСТІ ШЛЮБУ 

Як відомо, проблеми розірвання шлюбу являються достатньо розпо-
всюдженим явищем, що зустрічається майже на кожному кроці. Сьогодні ве-
лика кількість громадян порушують встановлені загальні законодавчі норми, 
що регулюють процес укладання та розірвання шлюбу. Так в сучасному світі 
чоловіки та жінки реєструють шлюб без наміру створити сім’ю; не розриваю-
чи попередній шлюб, укладають новий, незаконно перебувають у недійсному 
шлюбі та інше. Однак визначені норми сімейного та цивільного законодавст-
ва іноді є достатньо жорстокими для деяких життєвих ситуацій. 

Так, згідно ч. 1 ст. 45 Сімейного кодексу України, недійсний шлюб, а та-
кож шлюб, визнаний недійсним за рішенням суду, не є підставою для виникнен-
ня у осіб, між якими він був зареєстрований, прав та обов’язків подружжя, а та-
кож прав та обов’язків, які встановлені для подружжя іншими законами України.  

Недійсність шлюбу – це повне його припинення з моменту державної 
реєстрації, а також припинення взаємних прав та обов’язків подружжя між 
чоловіком та дружиною. Перебування ж у недійсному шлюбі можна назвати 
тривалим правопорушенням, а визнання його недійсним певною санкцією за 
вчинені протиправні дії. Однак як відомо за порушенням норм, завжди на-
стають правові наслідки. 

В першу чергу, до них відносять майно, що було спільно набуте особа-
ми під час шлюбу, відповідно до яких застосовуються норми цивільного пра-
ва, а саме стосовно спільної часткової власності. Так частки визначаються або 
угодою або за рішенням суду з урахуванням наданих кожним з двох осіб чи 
грошових коштів чи результатів праці. 

По-друге, особа, що змінила прізвище, вважається такою, що називаєть-
ся цим прізвищем без вмотивованих на те причин.  

По-третє, особа, що була перереєстрована на місце проживання іншої 
особи втрачає право проживання в ньому та має бути негайно виселена. 

По-четверте, особа, що отримувала від іншої аліменти, повинна в пов-
ному обсязі повернути їх назад, оскільки загальна отримана сума визнається 
отриманою безпідставно. 


