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Електроенергія в системі об’єктів
цивільних прав
Бугщ-які узвійщлі ноавмвіглмпзлз ндодгбафаырщ іплувалля ндвлмгм
мб’єкра, лаявліпрщ якмгм жукмвйыє
взлзклдлля в уфаплзків ноавмвіглмпзл узвійщлзт ноав ра мбмв’яжків.
Наифапріхд ракзк мб’єкрмк є рака
ноавмва кардгмоія, як «оіф», яка є
мглзк іж сулгакдлрайщлзт нмлярщ
узвійіпрзкз. Помрд дкмлмкіфла псдоа в пупнійщпрві вдпщ фап жкілыєрщпя
і в узвійщлмку мбмомрі ж’явйяырщпя
лмві одфі, цм лд кмед жукмвзрз нмродбу мбґоулрувалля рдмодрзфлзт
нмлярщ цмгм їт пурлмпрі і кіпуя в
пзпрдкі мб’єкрів узвійщлзт ноав.
Пмфзлаыфз ж кілуя ХIХ прмйірря
взкмозпралля дйдкрозфлмгм проуку
прає ваейзвзк дйдкдлрмк омжвзлдлмї узвійіжауії. Оглієы жі проардгіфлзт гайужди укоаїлпщкмї дкмлмкікз, як і озлкмвмї дкмлмкікз
бугщ-якмї омжвзлдлмї коаїлз, є длдогдрзка, а пакд ноавмвіглмпзлз,
нмв’яжалі іж жабджндфдлляк дйдкромдлдогієы, цм і жукмвйыє нмродбу лаукмвзт гмпйігедлщ у уіи псдоі. Елдогдрзфла псдоа Укоаїлз ндодбуває ла
прагії озлкмвмгм одсмокувалля і
нмродбує ноавмвмгм одгуйывалля.
Якцм жакмлмгавдущ лд кмед
взжлафзрз
кмлкодрлу
кардгмоіы
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мб’єкра, якзи взжлафає пурщ бйага, уд
нмжбавйяє имгм кмейзвмпрі нмбугуварз вігнмвіглзи кдталіжк ноавмвмгм
одгуйывалля
ущмгм
явзца
ра
вігнмвіглзи ноавмвзи одезк мб’єкра.
Іплувалля лдроагзуіилзт каилмвзт
бйаг нмродбує одрдйщлмгм алайіжу ра
омжукілля. Помрд в пуфапліи узвійіпрзфліи йірдоаруоі каиед вігпурлі лаукмві омбмрз, нозпвяфдлі
гмпйігедллы ракмї ноавмвмї кардгмоії, як дйдкромдлдогія.
Дмпйігедлля ущмгм апндкру, номвдгдлі ракзкз вірфзжлялзкз вфдлзкз, як Гайялрзф М. К., Дждоа О. В.,
Заіка Ю. О., Кмгзлдущ А.О., Кмталмвпщка О. В., Кужлєумва Н. С.,
Маигалзк Р. А., Міфуоіл Є. О., Рмкмвпщка З. В., Сйінфдлкм С. О., Снапзбм-Фарєєва І. В., Хаозрмлмв Є. О.,
Шзхка Р. Б., Шзкмл С. І., лд взфдонайз впіт лаявлзт номбйдк, цм іплуырщ як ла гмкрозлайщлмку, рак і
ла жакмлмгавфмку оівлі, цмгм ноавмвмї нозомгз дйдкромдлдогії, її мпмбйзвмгм ноавмвмгм прарупу ра кіпуя в
пзпрдкі мб’єкрів узвійщлзт ноав, цм
жукмвйыє лдвзжлафдліпрщ рдмодрзкмкдрмгмймгіфлмгм нігґоулря і ндвлу
пундодфйзвіпрщ
ноавмжапрмпмвлмї
ноакрзкз.
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Мдрмы праррі є ж’япувалля мпмбйзвмї ноавмвмї нозомгз дйдкромдлдогії як мб’єкра узвійщлзт ноав, мпмбйзвмпрі її взкмозпралля у узвійщлмку мбмомрі ра взжлафдлля кіпуя дйдкромдлдогії в пзпрдкі мб’єкрів узвійщлзт ноав.
Помбйдка мб’єкрів узвійщлзт
ноав ‒ мгла ж кйыфмвзт у рдмоії ра
ноакрзуі ноавмвмгм одгуйывалля
каилмвзт віглмпзл. Опмбйзвіпрщ
мб’єкрів узвійщлзт ноав нмйягає в
рмку, цм вмлз кмеурщ як іплуварз у
пвмєку нозомглмку пралі, рак і бурз
хруфлм урвмодлзкз влапйігмк пноякмвалмї ноауі йыгзлз.
Об’єкрз узвійщлзт ноав є оіжлмкалірлзкз жа ноавмвмы нозомгмы,
пурліпры, уфапры у узвійщлмку мбмомрі, ноавмвзк одезкмк. Таку праруплу мпмбйзвіпрщ мб’єкрів взявзйз
цд озкпщкмку нозварлмку ноаві.
Так Гаи в Ілпрзрууіят омжоіжляв одфі
рійдплі, сіжзфлі, ілхі бджрійдплі, ігдайщлі. Бджрійдплі – уд рі, гм якзт лд
кмела гмрмоклурзпя, – рі, які нмйягаырщ у ноаві, ланозкйаг, пнагцзла,
кмозпрувалля,
вмймгілля,
жмбмв’яжалля, ноава пійщпщкзт і кіпщкзт
каєрків [12, c. 46‒47]. Тмбрм бджрійдплі одфі іплуырщ в ндвліи ноавмвіи уяві ном якдпщ кардоіайщлд
бйагм, лавірщ і жа вігпурлмпрі пурм
сіжзфлмї мбмймлкз як ракмї.
Кйапзсікауія озкпщкмгм нозварлмгм ноава цмгм одфди рійдплзт і
бджрійдплзт вігмбоаедла і в Цзвійщлмку кмгдкпі Стіглмї Гайзфзлз
1793 о. (Codex Civilis pro Calicia
Orientali). Дм бджрійдплзт лайдеарщ
рі,
цм
пнозикаырщпя
рійщкз
пвігмкіпры – ноавм номгаеу, ноавм
ймвзрз озбу и ілхі ноава (§12, гй. I,
ф. II). Як козрдоіи омжкдеувалля
жажлафаймпя, цм рійдплі одфі, ла
вігкілу віг бджрійдплзт (ноав ра
мбмв’яжків) кмела ндодкіцуварз фз
лд ндодкіцуварз у номпрмоі [20].
Пмгій одфди ла рійдплі ра бджрійдплі іплує гмрдндо у жакмлмгавпрві
лзжкз коаїл кмлрзлдлрайщлмї Євомнз.
У пуфапліи узвійіпрзфліи йірдоаруоі іплуырщ гва нігтмгз цмгм

ноавмвмї нозомгз бджрійдплзт одфди.
Ддякі аврмоз вваеаырщ цм, ніг бджрійдплзкз одфакз омжукіырщпя і
каилмві ноава, які смокайщлм лайдеарщ гм одфди, тмфа вйаплд одфакз
лд є, цм нмяплыєрщпя жоуфлмпрякз ж
мгйягу ыозгзфлмї рдтлікз [15, c. 59].
Подгправлзкз ілхмгм лаукмвмгм
ланояку роакруырщ нмлярря бджрійдплзт одфди хзохд уваеаыфз бджрійдплзкз одфакз лд йзхд каилмві
ноава, а і бугщ-які мб’єкрз, які явйяырщ пмбмы лдкардоіайіжмвалі мб’єкрз.
Зажвзфаи ніг ноавмвзк одезкмк, у ыозгзфліи йірдоаруоі омжукіырщ впралмвйдлзи у жакмлмгавпрві
нмоягмк лабурря, кмозпрувалля ра
вігфуедлля одфди як мб’єкрів узвійщлмгм ноава [18, c. 71]. Алайіж ноавмвмгм одезку мб’єкра узвійщлзт
ноав, лапакндодг одфі, гмжвмйяє лд
йзхд ж’япуварз мпмбйзвіпрщ ноавмвмї
нозомгз мб’єкра, таоакрдозпрзку
имгм мбмомрмжгарлмпрі, айд і взжлафзрз мпмбйзвмпрі имгм дйдкдлрів.
Опкійщкз жакмлмгавдущ кмед
нмхзоыварз мкодкі дйдкдлрз ноавмвмгм одезку одфі і ла мб’єкрз, які,
вйаплд, лд є одфакз, гдякі лаукмвуі
лагжвзфаилм хзомкм роакруырщ нмлярря «бджрійдплі одфі» жаоатмвуыфз
гм лзт лд йзхд омбмру, нмпйугз, жмбмв’яжалля, а і жакмллі ілрдодпз, озжзкз, мб’єкрз, лажвалі в жакмлі, номрд
які пндуіайщлм лд мтмомляырщпя
(ігдї, номудпз, кдрмгз, пзпрдкз, вігкозрря, гінмрджз рмцм), а ракме ілхі
ыозгзфлм жлафуці лдкардоіайщлі
мб’єкрз, які вігфуеуырщпя. Тмку вмлз номнмлуырщ првмозрз нм пурі пзпрдку пндуіайщлмгм жакмлмгавпрва
ілпрзруру «бджрійдплзт одфди», а
«рдмодрзфлзт
лджоуфлмпрди»,
нмв’яжалзт ж нмхзодлляк ла ілпрзрур бджрійдплзт одфди лмок одфмвмгм
ноава, кмела улзклурз, нозилявхз
жакмл «Пом бджрійдплі одфі» [2].
Окодкі пуфаплі вірфзжлялі лаукмвуі вваеаырщ, цм кмлпроукуія
«бджрійдплі одфі» кмед жапрмпмвуварз, айд йзхд гйя нмжлафдлля каилмвзт ноав, а у фзллмку жакмлмгавпрві
лд іплує ндодгукмв гйя омжхзодлмгм
рйукафдлля кардгмоії «бджрійдплі
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одфі», жа якмгм лды мтмнйыварзкурщпя лд йзхд ноава, а і бугщ-які лдкардоіайщлі бйага [6, c. 39].
Дмнупкаыфз кмлуднуіы бджрійдплзт одфди Сібійщмв М. М. і Пдфдлзи О. П. вваеаырщ, цм її взкмозпралля лд кмед бурз бджкделзк і лд
кмед прзоарз кдеі кіе лаявлзкз
мб’єкракз узвійщлзт ноав [19,
c. 215].
Зажлафзкм,
цм
кмлуднуія
бджрійдплзт одфди іплує йзхд в гмкрозлі, а у пуфаплмку вірфзжлялмку
жакмлмгавпрві вмла лд жакоінйдла.
Щм е явйяє пмбмы ракд явзцд, як
дйдкромдлдогія? Які вйапрзвмпрі вмла
кає? Агед вйапрзвмпрі мб’єкра бджнмпдодглщм внйзваырщ ла имгм ноавмвзи одезк.
У ыозгзфлмку жлафдллі ніг одфакз роагзуіилм омжукіырщпя як
нодгкдрз нмбуру, рак і оіжла длдогія,
пкйаглі кардоіайщлі мб’єкрз, ланозкйаг, гажмнмгіблі ра оігкі одфмвзлз,
ракі як гаж і вмга рмцм.
Суфаплд взжлафдлля одфди лагає
Кмталмвпщка О. В., яка номнмлує
лажзварз одфакз лагалі нозомгмы і
првмодлі йыгзлмы бйага (уіллмпрі)
кардоіайщлмгм пвіру, які є мб’єкракз
узвійщлзт ноав [8, c. 254].
Гакбаомв Ю. омжгйягав eлдогіы
як оіф. На имгм гукку, одфакз в
ыозгзфлмку омжукіллі лдмбтіглм
лажзварз одфі, гм якзт лд кмела гмрмоклурзпя, а пакд – гаж, нао, прзплдлд нмвіроя і лавірщ дйдкрозку, якцм вмлз жбдоігаырщпя в ндвлзт нозкіцдллят абм ндодгаырщпя нм роубат
фз номвмгат, мпкійщкз длдогія – нодгкдр, якзи жлатмгзрщпя у жмвліхлщмку пвірі ж вйапрзвмпрякз уіллмпрі, мбмомрмжгарлмпрі і пакмпріилмпрі
[3, c. 591].
У узвійіпрзуі лд іплує єгзлмї
гуккз цмгм омжукілля длдогії пакд
як одфі. Елдогія ж мгйягу кйапзсікауії мб’єкрів узвійщлмгм ноава роагзуіилм омжгйягаєрщпя як оутмка, номпра, нмгійщла, пнмезвла оіф, цм взжлафаєрщпя омгмвзкз мжлакакз. Пігрозкуєрщпя і кмлуднуія «дйдкромдлдогія ‒ оіф», і мпралля омжгйягаєрщпя
як оіф, яка кає пвмы пндузсіку,
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мб’єкрзвлм іплує і є ндвлзк каилмк
[13, c. 18].
Наукмвм рдтліфлзи номгодп жукмвйыє нмпріилзи омжвзрмк дкмлмкікз ра омжхзоыє ндодйік бйаг, які
кмеурщ бурз мб’єкрмк узвійщлзт
ноав. Чдодж нозомглі нозфзлз жакмлмгавдущ лд жавегз кмед пномглмжуварз їт нмяву ра пвмєфаплу лайделу
одгйакдлрауіы
лмвзт
ноавмвзт
явзц, які жавегз могаліфлм нмєглуырщпя ж лаявлзкз пзпрдкакз і акпімкакз.
Снапзбм-Фарєєва І. В. пйухлм
жажлафає, цм в уіймку ж омжвзркмк
лаукз і рдтлікз кмейзвмпрі «ыозгзжаузз» мкодкзт нодгкдрів нозомгз
пупнійщпрвмк нмпріилм омжхзоыырщпя [16, c. 13].
Снмпмбз нмхзодлля «ноавмвмгм
нмйя» ла мкодкі явзца є оіжлмкалірлзкз. Окодкі аврмоз номнмлуырщ
лаиндопндкрзвліхзк пнмпмбмк уваеарз пндуіайіжауіы ноавмвмгм одезку длдогії [14, c. 491]. Елдогіы номнмлуєрщпя омжгйягарз лд як оіф, а як
ндвлу вйапрзвіпрщ кардоії ‒ жгарліпрщ
взкмлуварз кмозплу омбмру [7,
c. 118]. На гукку ілхзт вфдлзт, віглмпзлз дйдкрозфлмї длдогії як
мб’єкра ноав кмеурщ бурз впралмвйдлі йзхд жмбмв’яжайщлі, а лд одфмві
ноава, жлафдлля якзт нмйягає в лагаллі пнмезвафу кмейзвмпрі взкагарз бджндодбіилмгм жабджндфдлля
дйдкромдлдогії [5, c. 8].
Як мб’єкр узвійщлзт ноав номнмлуєрщпя омжгйягарз лд длдогіы, а
длдогдрзфлзи одпуоп, якзи кіпрзрщ у
пмбі длдогіы [4, c. 107].
Ндкфдлкм С. С., гмпйігеуыфз
пурліпрщ гмгмвмоу нмпрафалля гмгмвмоу дйдкрозфлмї длдогії фдодж нозєглалу кдодеу, гіихмв взплмвку,
цм дйдкрозфла длдогія є мпмбйзвзк
(sui generis) мб’єкрмк узвійщлмгм
ноава, а лаиваейзвіхмы вйапрзвіпры дйдкромдлдогії є її жгарліпрщ взкмлуварз омбмру жавгякз дйдкрозфлмку рмку, нмруеліпрщ якмгм пнмезваєрщпя рзк фз ілхзк нозйагмк ра
мбйаглалляк, нозєглалзк гм кдодеі. Аврмо взпуває рджу, цм ніг фап
нмпрафалля
дйдкрозфлмї
длдогії
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пнмезваєрщпя лд длдогія, а нмруеліпрщ [11, c. 3].
Мз вваеаєкм уд нмймедлля
гдцм пундодфйзвзк. Ейдкрозфлзи
проук ‒ уд сіжзфлзи номудп (куоп. В.
С.), ланоавйдлзи оуту жаоягедлзт
фапрзлмк ніг внйзвмк дйдкромкаглірлмгм нмйя віг мглмгм нмйыпа дйдкрозфлмї йалкз гм ілхмї. Мардоія, її
кійщкіплі ра якіплі вйапрзвмпрі, і оут
кардоії – уд оіжлі кардгмоії. Пмруеліпрщ ‒ уд оіжлзуя нмрдлуіайів кіе
нмйыпакз, яка мбфзпйыєрщпя у вмйщрат. Суррєвзкз укмвакз гмгмвмоу ла
нмпрафалля дйдкромдлдогії
фдодж
нозєглалу кдодеу є лд йзхд вдйзфзла нмруелмпрі, а і кійщкіпрщ кіймвар-гмгзл, дйдкромдлдогії, цм нігйягає нмпрафаллы, вмглмфап якіпрщ нмвзлла вігнмвігарз взкмгак цмгм
ланоугз и фапрмрз проуку. Тмбрм
ланоуга ‒ уд мгла ж ваейзвзт таоакрдозпрзк длдогії, номрд вваеарз
мб’єкрмк гмгмвмоу, і вігнмвіглм,
мб’єкрмк узвійщлзт ноав йзхд ланоугу, взгаєрщпя пуклівлзк.
У н. 11 пр. 1 Закмлу Укоаїлз
«Пом озлмк дйдкрозфлмї длдогії» віг
13 квірля 2017 о. жажлафдлм, цм взомблзурвм дйдкрозфлмї длдогії ‒ уд
гіяйщліпрщ, нмв’яжала ж ндодрвмодлляк длдогії ж длдогдрзфлзт одпуопів
бугщ-якмгм нмтмгедлля ла дйдкрозфлу длдогіы жа гмнмкмгмы рдтліфлзт
жапмбів, а у н. 26 лагаєрщпя і нмлярря
дйдкрозфлмї длдогії ‒ длдогія, цм
взомбйяєрщпя ла мб’єкрат дйдкромдлдогдрзкз і є рмваомк, нозжлафдлзк
гйя кунівйі-номгаеу [1].
Цд жакмлмгавфд взжлафдлля укажує ла рмваолу вйапрзвіпрщ дйдкромдлдогії як мб’єкра узвійщлзт ноав ж
вігнмвіглзк ноавмвзк одезкмк.
Поавмвзи одезк лд є прарзфлмы
лджкіллмы кардгмоієы і кмед жкілыварзпя, жайделм віг гмкрозлайщлмгм
ра жакмлмгавфмгм омжукілля мб’єкра.
Елдогія як мб’єкр хзомкм жагіяла в
узвійщлмку мбмомрі і є нодгкдрмк
лзжкз гмгмвмоів. Піг узвійщлзк мбмомрмк жажвзфаи омжукіырщ ыозгзфлу
смоку дкмлмкіфлмгм мбмомру, а
мб’єкракз мпраллщмгм є рмвао, рмбрм
бйагм, якд кає гомхмву уілліпрщ, рм-

ку і ноава ла лщмгм кмеурщ бурз
рійщкз каилмвзкз [10, c. 108]. Обмомрмжгарліпрщ мб’єкрів узвійщлмгм
ноава вкажує ла їт жгарліпрщ боарз
уфапрщ у номудпат, цм жукмвйыырщ
гзлакіку узвійщлзт ноавмвіглмпзл
[17, c. 169].
Закмлмгавдущ у пр. 741 ЦК Укоаїлз взжлафає гмгмвіо нмпрафал-ля
длдогдрзфлзкз ра ілхзкз одпуопакз
фдодж нозєглалу кдодеу як гмгмвіо,
жа якзк мгла прмомла нмвзлла лагаварз гоугіи прмомлі длдогдрзфлі ра
ілхі одпуопз, ндодгбафдлі гмгмвмомк,
а пнмезваф жмбмв’яжу-єрщпя мнйафуварз ваоріпрщ нозилярзт одпуопів і
гмрозкуварзпя ндодгбафдлмгм гмгмвмомк одезку її взкмозпралля, а
ракме жабджндфзрз бджндфлу дкпнйуарауіы длдогдрзфлмгм ра ілхмгм мбйаглалля. Айд ракд взжлафдлля лд
вігмбоаеає мпмбйзвмпрди ущмгм гмгмвмоу як оіжлмвзгу гмгмвмоу кунівйі-номгаеу. Тмбрм кйыфмвзкз в таоакрдозпрзуі нодгкдра гмгмвмоу є
мбмв’яжмк лагаварз длдогмодпуопз і
мбмв’яжмк гмрозкуварзпя одезку їт
взкмозпралля.
Опкійщкз дйдкромдлдогіы лдкмейзвм жбдоігарз, рм ваейзвм взжлафзрз мнрзкайщлзи байалп, кмйз
гдоеава взомбйяє прійщкз дйдкрозфлмї длдогії, пкійщкз кмед пнмезрз.
За пвмєы пурры дйдкромдлдогія і оіф
– жмвпік оіжлі мб’єкрз узвійщлзт
ноав. Ндгмйікз ноавмвмгм одгуйывалля мбмв’яжкмвм лаявлі у гмгмвіоліи і пугмвіи ноакрзуі і, як лапйігмк,
нмжбавйяырщ мпмбу лайделмгм ноавмвмгм жатзпру.
Чдодж нозомглі нозфзлз дйдкромдлдогія лд кмед бурз мб’єкрмк
лзжкз узвійщлм-ноавмвзт гмгмвмоів,
ракзт як гмгмвіо каилмвмгм лаику
(модлгз), йіжзлгу, нмжзфкз, гмвіфлмгм урозкалля, номрд мпмбйзвіпрщ
дйдкромдлдогії лд ндодхкмгеає бурз
нодгкдрмк
гмгмвмоу
кунівйіномгаеу, кілз, гаоувалля, нмедорвз.
Ейдкромдлдогія лд кмед бурз
нодгкдрмк гмгмвмоу жбдоігалля, у
рмку фзпйі і ракмгм имгм оіжлмвзгу,
як мтмомла, мпкійщкз жа гмгмвмомк
мтмомлз жабджндфуварзкдрщпя жбд-
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одедліпрщ нм пурі лд дйдкромдлдогії
як нодгкдра гмгмвмоу, а мб’єкра,
якзи її взомбйяє.
Рдфмва вйапрзвіпрщ длдогії жукмвйдла
лаявліпры
кмейзвмпрі
взкіоыварз її кійщкіпрщ, якіпрщ, цм
жвмгзрщ
лалівдущ
кмейзвіпрщ
омжгйягарз длдогіы як бджрійдплу
оіф, мпкійщкз таоакрдолмы мжлакмы
бджрійдплмпрі є лдкмейзвіпрщ мпяглурз рд фз ілхд явзцд. Поавм лд
кмела взкіоыварз, жваеуварз рмцм.
Поавм абм іплує, абм имгм лдкає.
У ыозгзфліи йірдоаруоі номнмлуєрщпя нмгійярз одфі жа лапйігкакз
взкмозпралля ла ракі взгз: 1) номгукуія – упд рд, цм мрозкуєрщпя
улапйігмк взомблзфмгм взкмозпралля одфі; 2) нймгз – рмбрм номгукрз
могаліфлмгм омжвзрку рваозл, ланозкйаг, нознйіг, ра ілхзт одфди, жмкодка, уомеаи; 3) гмтмгз – рмбрм
дкмлмкіфлзи нозоіпр віг уфапрі одфі
в узвійщлмку мбмомрі, ланозкйаг,
вігпмркз віг вкйагів у балкз, модлгла нйара, гмтмгз віг акуіи рмцм [9,
c. 160–161].
Дм якмї е кардгмоії віглмпзрщпя
дйдкромдлдогія в лавдгдліи кйапзсікауії? Маєкм наоагмкпайщлзи взплмвмк: дйдкромдлдогія, лджваеаыфз
ла ндвлі мжлакз одфі, лд вігнмвігає
кйапзфлмку омжукіллы «оіф» і в
лавдгдліи пзпрдкі одфди жа лапйігкакз взкмозпралля лд нмпігає пакмпріилмгм кіпуя, мпкійщкз жа ноавмвзк
нмтмгедлляк явйяє пмбмы єгліпрщ
гвмт ноавмвзт кардгмоіи – вйаплд оіф
і вмглмфап оджуйщрар її взкмозпралля. Поавмвзи одезк одфі взжлафаєрщпя ноавмк вйаплмпрі ра ноавмкмфлмпрякз вйаплзка – вмймгілляк,
кмозпрувалляк і омжнмоягедлляк.
«Вмймгілля» дйдкромдлдогієы взтмгзрщ жа кдеі роагзуіилмгм нмлярря
вмймгілля. Пмлярря «кважівмймгійдущ» вігмбоаеайм б пурщ віглмпзл,
які взлзкаырщ кіе мпмбмы, яка кає
одайщлу кмейзвіпрщ пвмєоіглм вмймгірз дйдкромдлдогіы, ж уоатувалляк
її мпмбйзвзт вйапрзвмпрди.
У гзпнмжзуії пр. 177 ЦК «Взгз
мб’єкрів узвійщлзт ноав» жакмлмгавдущ лажзває і «ілхд каилм», номрд,
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ла вігкілу віг ілхзт ноавмвзт кардгмоіи (одфі, уіллі нандоз рмцм), жкіпру ущмгм нмлярря лд нмгає. Ейдкромдлдогія – уд лд оіф, лд пндузсіфла
оіф, лд пндуіайщла гія, а пакд ракзи
мб’єкр узвійщлзт ноав, жажлафдлзи у
пр. 191 ЦК Укоаїлз, як «ілхд каилм».
На лаху гукку Шзкмл С. І.
вваеає пйухлм, цм кардгмоія «ілхд
каилм» кмед іплуварз в ракзт гоунат мб’єкрів: одфі, кважіодфі, каилмві
ноава, каилмві кважіноава [21,
c. 125]. Вігнмвіглм, лдмбтіглм віглаирз ракд ноавмвд нмлярря, якд б лд
пундодфзйм жакмлмгавфіи пзпрдкі
мб’єкрів узвійщлзт ноав, лд пундодфзйм б роагзуіилмку гмкрозлайщлмку уявйдллы і вігмбоаеайм б пурщ
гмпйігеувалмї кардгмоії. З уоатувалляк мпмбйзвмпрди дйдкромдлдогії, її
вйапрзвмпрди як мб’єкра узвійщлзт
ноав мбґоулрмвалзк уваеаєрщпя омжгйягарз дйдкромдлдогіы як кардгмоіы
кважіодфди.
Кйапзсікауія одфди як мб’єкрів
узвійщлзт ноав гоулруєрщпя ла нмгійі одфди, жанмфаркмвалмку цд у озкпщкмку нозварлмку ноаві і лд воатмвує пуфаплі одайії ра лд кмед мтмнйыварз нмвлмы кіомы мб’єкрз узвійщлзт ноав.
Ейдкромдлдогія як мб’єкр таоакрдозжуєрщпя пакмпріиліпры, мбмомрмжгарліпры, рмваолзкз ра пндузсіфлзкз вйапрзвмпрякз.
Позомгла мпмбйзвіпрщ дйдкромдлдогії взкйыфає жапрмпувалля гм лдї
мкодкзт кйапзсікауіилзт мжлак,
вйапрзвзт гйя роагзуіилмгм омжукілля одфі (нмгійщліпрщ, лднмгійщліпрщ; гмймвла оіф і нозлайделіпрщ).
Заномнмлмвалі кмлпроукуії цмгм
кіпуя дйдкромдлдогії в пзпрдкі
мб’єкрів узвійщлзт ноав (як оіжлмвзг
бджрійдплзт одфди, каилмвзт ноав,
як мб’єкра і пндуіайщлзк ноавмвзк
одезкмк рмцм) лд є ндодкмлйзвзкз,
мпкійщкз лд воатмвуырщ мпмбйзву
«кардоіайщлу мбмймлку», у якіи жлатмгзрщпя мб’єкр.
Гмймвлмы мжлакмы і укмвмы іплувалля дйдкромдлдогії як мб’єкра
узвійщлзт ноав є лаявліпрщ її лмпія
(мб’єкра дйдкромдлдогдрзкз).

Електроенергія в системі об’єктів цивільних прав
Суфапла пзпрдка мб’єкрів узвійщлзт
ноав
нмродбує
нмявз
номкіелмгм кардгмоії мб’єкрів – кіе
оіффы і ноавмк ла оіф.
Дм кардгмоії одфди каырщ лайдеарз мб’єкрз кардоіайщлмгм пвіру, які
каырщ мб’єкрзвлд взоаедлля –
«рійдплу мбмймлку», і пнозикаырщпя
гмрзкмк фз нмгйягмк. Якцм е
іплувалля ракмї кардоіайщлмї пубпралуії кмед бурз жасікпмвалд і пуфаплзкз рдтліфлзкз жапмбакз абм
кає
лаукмвд
мбґоулрувалля
(дйдкромдлдогія, пзймвд фз дйдкромкаглірлд нмйд рмцм) ж мгйягу ла її
сіжзфлі вйапрзвмпрі, рм явзцд лайд-

езрщ гм кардгмоії нмлярря «кважіодфі» і имгм гмуійщлм омжгйягарз як
кардгмоіы «ілхд каилм». Сакд
дйдкромдлдогія є каилмк, якд лд кає
сіжзфлмї мбмймлкз, гм якмї кмела
гмрмоклурзпя.
Дйя омжкдеувалля вйаплд одфди
і рак жвалзт одфди, які каырщ ндвлу
кардоіайщлу пубпралуіы (длдогія,
дйдкрозфлд нмйд рмцм), номнмлуєрщпя ввдпрз в лаукмвіи мбіг і взжлафзрз
ла гмкрозлайщлмку оівлі, які мжлакз
нмвзллі карз жажлафдлі мб’єкрз, цм
пнозярзкд і жакмлмрвмодллы, і жатзпру ноав пнмезвафів.
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Скознлзк В. Л. Ейдкромдлдогія в пзпрдкі мб’єкрів узвійщлзт ноав
У лаукмвіи праррі омжгйялурм дйдкромдлдогіы в пзпрдкі мб’єкрів узвійщлзт ноава. Впралмвйдлм, цм бугщ-які узвійщлі ноавмвіглмпзлз ндодгбафаырщ іплувалля
ндвлмгм мб’єкру, лаявліпрщ якмгм і жукмвйыє взлзклдлля в уфаплзків ноавмвіглмпзл
узвійщлзт ноав ра мбмв’яжків.
За пвмєы пурры дйдкромдлдогія і, вйаплд оіф, ‒ жмвпік оіжлі мб’єкрз узвійщлзт
ноав. Ндгмйікз ноавмвмгм одгуйывалля мбмв’яжкмвм жлатмгярщ пвіи номяв у гмгмвіоліи і пугмвіи ноакрзуі, і як лапйігмк, нмжбавйяырщ мпмбу лайделмгм ноавмвмгм
жатзпру. В пзйу нозомглзт нозфзл дйдкромдлдогія лд кмед бурз мб’єкрмк лзжкз
узвійщлм-ноавмвзт гмгмвмоів, ракзт як гмгмвіо каилмвмгм лаику (модлгз), йіжзлгу,
нмжзфкз, гмвіфлмгм урозкалля, номрд мпмбйзвіпрщ дйдкромдлдогії лд є ндодхкмгмы
взпрунарз нодгкдрмк гмгмвмоу кунівйі-номгаеу, кілз, гаоувалля, нмедорвз. Дмвдгдлм, цм дйдкромдлдогія є каилмк, якд лд кає сіжзфлмї мбмймлкз, гм якмї кмела
гмрмоклурзпя.
Кйыфмві пймва: мб’єкрз узвійщлзт ноав, кйапзсікауія одфди, одфі бджрійдплі,
дйдкромдлдогія як мб’єкр узвійщлзт ноав.

Скошнлзк В. Л. Эйдкромълдогзя в пзпрдкд мбчдкрмв гоаегалпкзт ноав
В лауфлми прарщд оаппкмродлм ъйдкромълдогзы в пзпрдкд мбчдкрмв гоаегалпкзт ноав. Упралмвйдлм, фрм йыбшд гоаегалпкзд ноавммрлмхдлзя нодгупкарозваыр
пуцдпрвмвалзя мнодгдйдллмгм мбчдкра, лайзфзд кмрмомгм з пнмпмбпрвудр вмжлзклмвдлзы у уфапрлзкмв ноавммрлмхдлзи гоаегалпкзт ноав з мбяжаллмпрди.
Пм пвмди пурз ъйдкромълдогзя з, пмбпрвдллм, вдцщ – пмвпдк оажлшд мбчдкрш
гоаегалпкзт ноав. Ндгмпраркз ноавмвмгм одгуйзомвалзя латмгяр пвмё номявйдлзд
в гмгмвмолми з пугмвми ноакрзкд, з как пйдгпрвзд, йзхаыр фдймвдка лагйдеацди
ноавмвми жацзрш. В пзйу дпрдпрвдллшт нозфзл ъйдкромълдогзя лд кмедр бшрщ мбчдкрмк ояга гоаегалпкм-ноавмвшт гмгмвмомв, ракзт как гмгмвмо лаика (модлгш),
йзжзлга, жаика, нмезжлдллмгм пмгдоеалзя, лм мпмбдллмпрщ ъйдкромълдогзз лд дпрщ
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ноднярпрвздк вшпрунарщ нодгкдрмк гмгмвмоа кунйз-номгаез, кдлш, гаодлзя. Дмкажалм, фрм ъйдкромълдогзя явйядрпя зкуцдпрвмк, кмрмомд лд зкддр сзжзфдпкми мбмймфкз, кмрмоуы кмелм нмромгарщ.
Кйыфдвшд пймва: мбчдкрш гоаегалпкзт ноав, кйаппзсзкаузя вдцди, вдцз бдпрдйдплшд, ъйдкромълдогзя как мбчдкр гоаегалпкзт ноав.

Skripnik V. Electricity in the system of civil rights
Electricity in the civil rights objects system is considered in the scientific article. It
is established any civil legal relationship presupposes the certain object existence, which
presence causes the participants’ coming up in the legal civil rights relations and
obligations.
It is studied out the problem of civil rights objects. This problem is the key one in
the theory and practice of property relations and legal regulation. Civil rights objects
peculiarity is they can both exist in their natural state and be artificially created by
direct human labor.
It is pointed the incorporeal things concept exists only in the doctrine. It does not
find its consolidation in the current domestic legislation. In legal terms, things are
traditionally understood to mean both household items and all kinds of energy, complex
material objects, such as railways, gaseous and liquid substances, such as gas and water,
etc.
It is justified if electricity cannot be stored, then it’s important to determine the
optimal balance when the state produces as much electricity as it can consume. In
essence, the thing and the electricity are completely different civil rights objects.
Disadvantages of legal regulation necessarily find their expression in contractual and
judicial practice, and, as the result, deprive the person of due legal protection. For
natural reasons, electricity cannot be the subject of a number of civil contracts, such as
a property lease, lease, loan, lifetime retention agreement. But electricity is not an
obstacle to the subject of a sale mine, gift, donation, contract.
It is proved electricity cannot be the subject of a storage contract, including its
variant as security because, in fact, the protection contract will ensure not the
electricity, as the object of the contract, but the object that produces it.
It is proved electricity is a non-tangible property that can be touched.
Key words: objects of civil rights, classification of things, res incorporales,
electrical energy as an object of civil rights.
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