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Доступ до електроенергії як основне соціально‐економічне право у Південній Африці
У статті проаналізовано соціально-економічний вплив незаконного зростання тарифу на електроенергію у
Південній Африці. Доступ до електроенергії є основним соціально-економічним правом у Південній Африці
з огляду на його суттєву роль у гарантуванні інших соціально-економічних прав. Доступ до електроенергії
гарантує успіх багатьох компаній та виживання багатьох родин, особливо малозабезпечених. Еском,
підприємство з участю державного підприємству, виробляє, передає та розподіляє електроенергію для
населення, в основі плати за ці послуги лежить тариф, затверджений Національним агентством з
регулювання в енергетичному секторі. Нещодавно Національне агентство з регулювання в енергетичному
секторі, відповідно до Закону про регулювання у сфері енергетики № 4 від 2006 р. та Конституції ПівденноАфриканської Республіки від 1996 р. Зростання тарифу було опротестоване та анульоване в суді. Якщо
рішення про збільшення тарифу не було розглянуте в суді, це може мати руйнівний вплив на благополуччя
населення, особливо малозабезпеченого. Використовуючи літературу про соціально-економічні права на
сучасні джерела енергії, особливо електроенергії, автори статті наголошують на тому, що доступ до
електроенергії є основним соціально-економічним правом для всіх у Південній Африці. Автори пояснюють
важливість судового втручання у гарантуванні соціально-економічних прав для усього населення. Автори
вказують на те, що суд може вільно використовувати свою владу для надання можливості доступу
малозабезпеченого населення до сучасних джерел електроенергії та інших соціально-економічних прав у
Південній Африці.
Ключові слова: електроенергія, зростання тарифу на електроенергію, судова влада, розподіл влади,
соціально-економічні права, непривілейований
Класифікація JEL: N57, K14, O13
Стаття знаходиться у відкритому доступі і може розповсюджуватися на умовах ліцензії Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0 International license, що дозволяє повторне використання, розповсюдження та
відтворення, забороняє використання матеріалів у комерційних цілях та вимагає наявності відповідного
посилання на оригінальну версію статті.

Кола О. Одеку, Симбараше Р. Гундани
Доступ к электроэнергии как основное социально‐экономическое право в Южной Африке
В статье проанализировано социально-экономическое влияние незаконного роста тарифа на электроэнергию
в Южной Африке. Доступ к электроэнергии является основным социально-экономическим правом в Южной
Африке учитывая его существенную роль в гарантировании других социально-экономических прав. Доступ
к электроэнергии гарантирует успех многих компаний и выживание многих семей, особенно
малообеспеченных. Эском, предприятие с участием государственного капитала, производит, передает и
распределяет электроэнергию для населения, в основе платы за эти услуги лежит тариф, утвержденный
Национальным агентством с регулирования в энергетическом секторе. Недавно Национальное агентство с
регулирования в энергетическом секторе, в соответствии с Законом о регулировании в сфере энергетики №
4 от 2006 г. и Конституции Южно-Африканской Республики от 1996 г. Рост тарифа было опротестовано и
аннулировано в суде. Если решение об увеличении тарифа не было рассмотрено в суде, это может иметь
разрушительное влияние на благополучие населения, особенно малообеспеченного. Используя литературу о
социально-экономических правах на современные источники энергии, особенно электроэнергии, авторы
статьи подчеркивают, что доступ к электроэнергии является основным социально-экономическим правом
для всех в Южной Африке. Авторы объясняют важность судебного вмешательства в гарантировании
социально-экономических прав для всего населения. Авторы указывают на то, что суд может свободно
использовать свою власть для предоставления возможности доступа малообеспеченного населения к
современным источникам энергии и других социально-экономических прав в Южной Африке.
Ключевые слова: электроэнергия, рост тарифы на электроэнергию, судебная власть, распределение власти,
социально-экономические права, непривилегированный
Классификация JEL: N57, K14, O13
Статья находится в открытом доступе и может распространяться на условиях лицензии Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0 International license, что позволяет повторное использование, распространение и
воспроизведение, запрещает использование материалов в коммерческих целях и требует присутствия
соответствующей ссылки на оригинальную версию статьи.

