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СУТНІСНІ ЧИННИКИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛЮВАННЯ СУДОВОЇ ГІЛКИ ВЛАДИ
Квінтесенцією
внутрішньої
структури
адміністративно-правового
регулювання є її сутність. Відповідно до філософії права Гегеля закон не
встановлює останню визначеність, якої вимагає дійсність, а тільки покладає її
вирішення на суддю й обмежує його лише мінімумом і максимумом, нічого не
змінюючи в справі [1, c. 189].
Тим самим Гегель покладає на суддів велику місію здійснювати
правосуддя за «недосконалими» законами, при цьому ці закони обмежують
варіативність прийняття рішення суддями певними межами від «мінімуму» до
«максимуму».
Що стосується сьогоденної дійсності, то судові реформи в Україні
створили задовільні організаційно-правові умови для функціонування
незалежної судової гілки влади, проте громадяни України не задоволені
практичною діяльністю судів щодо забезпечення прав свобод і законних
інтересів фізичних і юридичних осіб шляхом прийняття законних справедливих
та гуманних рішень [2].
Наука адміністративного права вивчає публічні правовідносини. Змістом
цих відносин між представником публічної влади та об’єктами публічного
управління завжди є публічний інтерес. Публічний характер досліджуваних
правовідносин відрізняє адміністративне право від приватних галузей права, що
досліджують приватні відносини окремих осіб між собою [3, c. 17].
Таким чином, для розкриття об’єктивної природи сутності адміністративно-правового регулювання у сфері судової гілки влади слід використати
інтеграційний підхід: сутність судової гілки влади як матеріальної основи
адміністративно-правового регулювання полягає у перетворенні суб’єктивного
інтересу суб’єктів права (бажання помсти потерпілого) на об’єктивну суспільну
істину, підтверджену силою держави, у межах недосконалих законів, у процесі
змагальної процедури сторін, за повної незалежності від інших гілок влади та
впливу приватних осіб; це форма соціальної взаємодії суб’єктів
адміністративного права; це комплексний інститут адміністративного права,
який поєднує однорідні суспільні відносини, що описуються системою,
структурою, механізмом, напрямками; норми адміністративного права
складають основу адміністративно-правового регулювання у сфері судової
гілки влади; це виконавчо-розпорядча підзаконна публічно-владна діяльність
органів суддівського самоврядування та забезпечувальна Державної судової
адміністрації України; вона здійснюється з метою забезпечення прав фізичних і
юридичних осіб на законне гуманне і справедливе судочинство; провідним

внутрішнім чинником адміністративно-правового регулювання діяльності
судової гілки влади є забезпечення дійсної незалежності суддів, які здійснюють
правосуддя, та забезпечення реального доступу до правосуддя фізичних і
юридичних осіб [4].
Отже, сутність адміністративно-правого регулювання діяльності судової
гілки влади – це система внутрішніх характеристик адміністративно-правових
відносин щодо забезпечення реального доступу до правосуддя фізичних і
юридичних осіб на основі норм адміністративного права, які описуються
множиною адміністративно-правових елементів (насамперед принципами
адміністративного права у цій сфері), щодо соціальної взаємодії суб’єктів
адміністративного права, у процесі сервісної, виконавчо-розпорядчої та іншої
діяльності суб’єктів публічної адміністрації з метою забезпечення суддям умов
для перетворення суб’єктивного інтересу суб’єктів права (бажання помсти
потерпілого) на об’єктивну суспільну істину, підтверджену силою держави, у
межах недосконалих законів, у процесі змагальної процедури сторін.
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