Невмивака Ю. А.
Студентка 1 к. ФСПНТУУ«КПІ»
Науковий керівник:
Чепульченко Т.О. к.ю.н.,доц.,
завідувач кафедри публічного права.
ПРАВОВІДНОСИНИ ЯК РІЗНОВИД СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН
Людина в процесі свого життя і діяльності вступає у численні відносини
між людьми. Наприклад,економічні,культурні, моральні, політичні та ін.
Правовідносини тісно пов’язані з правом. Адже правовідносини - це
врегульовані правом вольові суспільні відносини, сторони, яких несуть
суб’єктивні права та юридичні обов’язки. Відносини, які регулюються, не
можуть втрачати свого змісту, вони лише видозмінюються,корегуються,
здобуваючи нових якостей.
На державу покладено завдання
лише прискорювати розвиток
відповідних відносин за допомогою законів, враховуючи тенденції, і, навпаки,
стримувати так звані «застарілі» процеси та зв’язки.
Право — це особливий державний стабілізатор суспільних відносин.
Своєю регулятивною силою право надає відносинам правового характеру,
правової форми, в результаті чого вони стають правовими. В Україні ринкові
відносини формуються не тому, що раніше були запровадженні, а тому, що
вони проявляються у нашому, реальному, сучасному житті.
Деякі правовідносини бувають лише правові,тобто їх існування в іншій
якості абсолютно не можливе. Наприклад, такі правовідносини як, кримінальні,
процесуальні, адміністративні, тощо. Право в державі регулює лише найбільш
значущі відносини, що мають важливе значення для інтересів самої держави, та
для нормального життя людей.
Отже, всі суспільні відносини поділяться на дві групи. Такі відносини, які
урегульовані правом. Наприклад, право власності , соціально-економічного
устрою, трудові, майнові, шлюбно-сімейні відносини тощо. І такі , які або не
регулюються правом взагалі. Це наприклад, сфери моралі, звичаїв, традицій,
або ті, що регулюються частково (наприклад, сімейні, суто особисті стосунки,
між батьками і дітьми, що знаходяться поза правом).
Проте межі дії права не можуть бути визначеними назавжди. Адже умови
можуть змінюватись, і іноді, те, що регламентувалося законом, у певний період
перестає бути його об'єктом.
Серед специфіки таких правовідносин можна назвати такі:
По-перше, правовідносини - це особливий, врегульований правом різновид
суспільних відносин. Такі урегульовані нормами права політичні, економічні та
інші суспільні відносини не втрачають, а ні свій природній характер, а ні свої
якості та особливості. Ці правовідносини набувають лише нову видову форму
- так звану, форму правовідносин.

По-друге, правові відносини формуються за рахунок правових норм, на
яких зосереджена державна воля.
По-третє, правовідносини являють собою такий вид суспільних відносин,
який складається в результаті свідомих дій їх учасників.
По-четверте, правовідносини являють собою чисельні і різноманітні
зв'язки їх учасників, що здійснюються за допомогою обов'язків, покладених на
них.
По-п'яте, реалізація правовідносин гарантується можливістю державного
примусу. Однак, при порушенні правових приписів державний примус при
цьому не виключається.
Отже, правовідносини - це суспільні відносини, врегульовані правом, де
право є лише регулятором суспільних відносин. Особливою, додатковою
якістю правовідносин є те, що ці відносини охороняються державою.
Ми вважаємо, що спочатку виникають суспільні відносини, а потім, як
наслідок, норма права. Але є і такі правовідносини, що виникають тільки як
правові й в іншій якості існувати не можуть. Саме подібні правовідносини за
формою і змістом, ―у чистому виді‖, являють собою дійсно самостійний вид і
тип суспільних відносин.
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