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Христина Михайлівна Думич пов’язує актуальність свого 

дисертаційного дослідження передусім із можливістю використання 

дослідженого нею історичного досвіду в процесі сучасної судової реформи в 

Україні. Як видається, досвід минулого і в цьому разі дійсно може сприяти 

(якщо його правильно врахувати) сучасному процесу державотворення в 

Україні, зокрема підказати шляхи вирішення деяких дискусійних питань 

судової реформи. Сама здобувачка у висновках дисертаційного дослідження 

наводить кілька практичних пропозицій. Маю впевненість, що вчені-

процесуалісти після ознайомлення з текстом дисертації теж зможуть 

осмислити цей досвід із відповідних галузевих позицій і використати його у 

своїх подальших напрацюваннях. 

Утім, на мою думку, до історико-правових досліджень не варто 

підходити суто прагматично, оцінюючи їх лише за критерієм потенційного 

внеску у вирішення актуальних проблем сьогодення. Першочерговим 

завданням таких досліджень є заповнення лакун у наших знаннях про певні 

державно-правові інститути і процеси минулого, реконструкція і наукова 

характеристика відповідної історико-правової реальності. Саме у такому 

річищі, до речі, в дисертації сформульована мета дослідження. І у цьому 

контексті слід щиро визнати, що вітчизняні вчені, звісно, знають і знали про 

Австрійський цивільний процесуальний кодекс 1895 р., але ці знання мали 

доволі абстрактний і неповний характер. Натомість подане на захист 

дисертаційне дослідження Х. М. Думич видається цілком конкретним і 

вичерпуючим. Таке дослідження дає змогу не лише охарактеризувати ЦПК 



1895 р. як такий (здобувачка пише про часткове використання метафізичних 

підходів), а й поглянути на нього з діалектичних і навіть синергетичних 

позицій як на елемент ширших систем (приватного законодавства і права; 

судівництва; приватної і публічних сфер суспільного життя в їхній взаємодії; 

конституційного ладу Австрії тощо). Зрештою нові барви вносяться і в 

загальну оцінку правових умов життя українського населення під 

австрійським пануванням. 

Тому в усіх аспектах дисертація видається цікавою і актуальною. 

 

Наукова новизна дослідження значною мірою зумовлена вже самою 

обраною темою і рівнем її опрацювання дисертанткою. Наскільки мені 

відомо, українські правознавці дійсно ще не досліджували на 

монографічному чи дисертаційному рівні як сам кодекс 1895 р., так і 

практику його застосування в Галичині. Можна погодитися з претензіями 

здобувачки на новизну її головної тези, що із впровадженням у Галичині 

австрійського ЦПК 1895 р. відбулася засаднича зміна моделі судочинства у 

напрямі відмови від надмірного формалізму, повільності, тяганини. Не 

викликають принципових застережень й інші положення та висновки 

дослідження. При цьому зазначені положення і висновки стають новими 

насамперед через те, що вони позбавлені голослівності, логічно випливають 

із здійсненого дослідження, вписані у певну систему тверджень. 

 

Достовірність отриманих результатів, на нашу думку, зумовлена 

насамперед опорою на документальні першоджерела.  

Здобувачка, зокрема, використала документи 25 справ 7 фондів 

Центрального державного історичного архіву України, м. Львів, які 

здебільшого вперше вводяться до наукового обігу, а також залучила низку 

вже опублікованих (майже всі польською, німецькою або латинською 

мовами) офіційних документальних матеріалів.  

 



Безперечною позитивною рисою роботи є загалом добре знання 

історіографії проблеми, активне використання наукових здобутків 

українських та іноземних учених, в т. ч. не лише правознавців, а й 

представників суміжних наук  

Звертає на себе увагу вміле використанням здобувачкою сучасного 

інструментарію історико-правової науки, включно з модними нині 

цивілізаційним і антропологічним підходами. 

Структура дисертації, хоча і не безспірна, але дала  змогу створити 

логічне, історично-послідовне дослідження і таким чином загалом досягти 

тієї мети, яку ставив перед собою здобувач. 

Рецензоване дослідження має і ряд інших позитивних рис.  

Так, дуже важливо, що авторка не лише аналізує ту модель судочинства, 

яка була закріплена нормативно, а й періодично звертається до судової 

практики. 

Перспективною для подальших наукових пошуків видається порушена 

здобувачем проблема співвідношення змагальності в судовому процесі і 

активної ролі суду. Сьогодні доволі популярною є точка зору, що в 

змагальному процесі суддя має бути не лише нейтральним, а й пасивним. 

Так от дисертація Х. М. Думич, як видається, дає чимало аргументів на 

користь перегляду такої позиції.  

Значний науковий інтерес викликає те, що серед принципів цивільного 

процесу, як встановила здобувачка, на першому місці був принцип 

концентрації, який виявляється в різних аспектах. В чинному українському 

цивільному процесуальному законодавстві такого принципу не закріплено і, 

можливо, дарма. Нагадаю, що про запорозьких козаків оповідали, що вони 

керувалися усним правом, козацьким звичаєвим правом і «здоровим 

глуздом». Відповідно, згаданий принцип концентрації для мене особисто 

видається однією з іпостасей принципу раціональності або принципу 

здорового глузду. Останнього дуже не вистачає нашій судовій практиці. 



Дисертація, як звично для історико-правових досліджень, рясніє 

посиланнями на нові або маловідомі події, документи, імена, що робить її 

цікавою і корисною для читання. Особливий інтерес викликає інформація 

про використання австрійської моделі судочинства в ХХ столітті як в 

Австрійській республіці, так і в інших європейських державах.  

 

Дисертація оформлена відповідно до чинних вимог, написана науковим 

стилем і літературною українською мовою. 

 

Водночас дисертація, як і кожна дійсно вагома творча праця, викликає 

низку роздумів, відкриває широкий простір для наукової дискусії. В рамках 

цього відзиву варто зупинитися на деяких конкретних зауваженнях і 

побажаннях до її авторки  

1. Є ряд цікавих проблем, які в дисертації означені загальними рисами, 

але належного розкриття не знайшли. Це, зокрема, питання про поняттєво-

термінологічний апарат дослідження (с. 29) і порівняння австрійського 

кодексу з російським Статутом цивільного судочинства 1864 р. (с. 174). 

Останнє, можливо, доцільно зробити під час публічного захисту. 

2. Не можна погодитися з твердженням дисертантки про належність 

Ґ. Гуго та К. Савіньї до школи природного права (с. 31). Згадані правознавці є 

загальновизнаними фундаторами історичної школи права, яка з 

позитивістських позицій заперечувала основні природно-правові ідеї. 

3. Запропонована дисертанткою класифікація джерел дослідження на 

архівні матеріали; опубліковані нормативні матеріали та спеціалізовані 

періодичні видання (с. 29) видається суто формальною і такою, що 

суперечить традиційній класифікації історичних джерел. 

4. В дисертації є певна кількість невдалих виразів на зразок 

«історіографія дослідження» (правильно «історіографія проблеми» або 

«історіографічна частина дослідження»); безпідставно паралельно 

застосовується «цивільний процесуальний» і «цивільно-процесуальний»; 



неадекватно вживаються слова «винятково» і «виключно», «зацікавленість» і 

«заінтересованість»; є прикрі друкарські помилки та інші негаразди 

редакційного характеру.  

5. Шкода, що авторка не скористалася можливістю зробити додатки до 

свого дослідження, в яких, зокрема, можна було дати біографічні довідки про 

правників, згадуваних у дисертації; подати матеріали судової практики тощо. 

Наведене значною мірою має характер не стільки принципових 

зауважень, скільки роздумів над можливими шляхами подальшого 

вдосконалення викладу матеріалів цього безперечно цікавого і ґрунтовного 

наукового дослідження. Таким чином висловлені зауваження і побажання не 

зачіпають концептуального ядра дисертації і не можуть змінити її загальної 

позитивної оцінки. 

 

Належний науковий рівень дисертаційного дослідження зумовлює 

його практичне значення як для подальших теоретичних і прикладних 

досліджень, так і для законопроектної роботи. 

Дослідження пройшло апробацію на чотирьох наукових конференціях, 

його основні положення знайшли відображення у 12 наукових публікаціях, 

належна кількість яких оприлюднена у виданнях, визнаних фаховими для 

юридичних досліджень. Всі ці праці написані без співавторів. Вони 

присвячені різним аспектам проблеми і не дублюють одна одну. 

 

Автореферат відповідає змісту дисертації, достатньою мірою розкриває 

її основні положення і загалом відповідає чинним нормативним вимогам.  

 

Отже, слід зробити загальний висновок, що дослідження «Цивільне 

судочинство у Галичині за Австрійським цивільним процесуальним кодексом 

1895 р.» (2016 р.), відповідає профілю і паспорту наукової спеціальності 

12.00.01 — «теорія та історія держави і права; історія політичних і правових 

 




