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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПРЕЗУМПЦІЙ У ПРАВОВІЙ НАУЦІ 
В РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД

Презумпція являє собою одну із складних правових категорій, яка в різні історичні 
періоди була об’єктом дослідження і отримувала неоднозначні оцінки науковців. Сьо
годні вчені вже не заперечують наявність презумпцій у праві, навпаки, категорія пре
зумпції привертає все більшу увагу дослідників. Юридична наука радянського періоду 
теж не залишила поза увагою дане питання. Зокрема, дослідженням проблеми пре
зумпцій у радянській правовій науці займались такі вчені як: В. К. Бабаєв, 
В. І. Камінська, М. С. Строгович, М. Д. Шаргородський, О. С. Іоффе, В. М. Горшенєв, 
В. А. Ойгензіхт, К. С. Юдельсон, Я. Л. Штутін та ін. Дослідження поглядів вчених ра
дянського періоду на проблему презумпцій у праві є необхідним для удосконалення роз
робок з даної проблематики на сучасному етапі. Метою цієї статті є дослідження стану 
розробки проблеми презумпцій у працях вчених-юристів радянського періоду, що перед
бачає теоретико-правовий аналіз наукових праць з даної проблематики та з ’ясування 
ступеня теоретичної розробки категорії «презумпція» у зазначений період.

Стосовно дослідження проблеми презумпцій у радянській правовій науці можна 
виділити два етапи: перший (з 1917 до сер. 1950-х рр.) -  невизнання презумпцій у ра
дянському праві та заперечення їх значення для механізму правового регулювання і дру
гий (з сер. 1950 -х  рр. до 1991р.) -  активне дослідження радянськими вченими категорії 
презумпція.

З утвердженням радянської влади, починається період формування нової ідеології. 
Єдиним науковим методологічним підгрунтям став марксизм-ленінізм, відповідно скла
дався негативний погляд на дорадянське минуле, дуже популярною була ідея протисто
яння науці «буржуазних» країн. На цьому етапі проблемі презумпцій надавалась незнач
на роль, тим більше, за політичними мотивами, більшість радянських вчених або запе
речували існування презумпцій, або ж взагалі вважали за краще обходити цю проблему. 
Як зазначав П. Стучка, презумпція у правознавстві звичайно відноситься до сфери про
цесу і доказів, а оскільки наш процес не побудований на так званій теорії формальних 
доказів, то нам нічого зупинятись на цьому питанні1.

В. С. Тадевосян досліджуючи проблеми істини у кримінальному процесі, писав, що 
презумпції, як упередження, часто нічим не обгрунтовані, штучні припущення, є не
потрібними і шкідливими тому, що органи слідства і суд у Радянській державі зо
бов’язані встановити по справі об’єктивну істину. Кому ж потрібна в такому суді, як ра
дянський суд, презумпція? Якщо на 100 осіб, що віддані під суд, 90 визнаються винни
ми, то яке ж значення презумпції невинуватості? Адже на 90 відсотків випадків ці при
пущення виявляються неправдивими (непідтвердженими). Кому ж потрібна така пре
зумпція? Ці презумпції не потрібні радянському процесу, який, на відміну від буржуаз
ного, зовсім не стоїть на позиціях змагальності перед неупередженим судом формально- 
рівноправних сторін, а виходить із того, що принцип змагальності мислимий лише при 
активній ролі у процесі самого суду2.

Таким чином, презумпція не вписувалась у юридичні технології того часу. Слід за
значити, що негативне відношення до презумпцій у радянському праві було пов’язане із 
небажанням визнати презумпцію невинуватості -  як принцип судочинства.

На другому етапі (з сер. 1950-х рр. до 1991 р.) було закладено міцне методологічне 
підгрунтя дослідження проблеми презумпцій, вперше були порушені проблеми, що вик
ликали інтерес науковців. Загальна ідеологічна лінія зберігалась, але коло проблем, що

© Р. Д. Ляшенко, 2009

Часопис Київського університету права * 2009/1 61



Теорія та історія держави і права. Філософія права

вивчались вченими-юристами, значно розширювалося, зокрема, почалась активна моно
графічна розробка проблеми презумпцій. Свої праці дослідженню категорії «пре
зумпція» присвятили: В. І. Камінська, М. С. Строгович, К. С. Юдельсон, В. К. Бабаев, 
Я. Л. Штутін, В. А. Ойгензіхт, І. А. Лібус та ін.

Першою грунтовною працею, в якій проблема презумпцій розглядається з позицій 
загальної теорії права, стала монографія В. К. Бабаева «Презумпції в радянському праві» 
(1974), у якій автор визначає презумпцію як закріплене в нормах права припущення про 
наявність чи відсутність юридичних фактів, що грунтується на зв’язку між ними і фак
тами наявними і підтверджене попереднім досвідом3. На думку І. А. Лібуса, в цьому, за
галом вдалому визначенні, є деякі неточності і прогалини, адже не лише юридичні фак
ти, а й факти взагалі і правовідносини можуть бути об’єктом припущення в презумпції, 
а також не згадується про вірогідний характер презумпцій і цілі, для досягнення яких во
ни закріплюються законом4.

У праці аналізуються спільні і відмінні ознаки презумпцій та суміжних правових ка
тегорій, таких як: гіпотеза, версія, фікція, преюдиція, загальновідомі факти і непрямі до
кази. На думку автора, презумпції необхідно відрізняти від гіпотез і версій, з якими їх 
споріднює вірогідний характер, та від преюдицій, фікцій, загальновідомих фактів, з яки
ми схожість полягає в тому, що й ті, й інші можуть прийматися за істину. Порівнювати 
презумпції і непрямі докази недоцільно, оскільки така ознака як вірогідність, як основ
на для їх порівняння, лежить у різних площинах. Сам факт існування непрямих доказів 
не викликає сумніву, вірогідність пов’язана лише з обставинами, що входять у предмет 
доказування, а в презумпціях вірогідний характер властивий самому факту, що презю- 
мується.

Не обмежуючись дослідженням ролі презумпцій у процесі доказування, В. К. Бабаєв 
розглядає питання про значення презумпцій у правотворчій діяльності, де вони виступа
ють логічною основою норм права.

В. К. Бабаєв ставить питання про дію в радянському праві загальноправових пре
зумпцій, до яких він відносить презумпцію добропорядності радянських громадян, пре
зумпцію знання закону, презумпцію невинуватості і презумпцію істинності державного 
правового акту.

На думку автора, всі правові презумпції мають політичний характер. «Правові пре
зумпції встановлюються панівним класом в його ж інтересах. З цією метою законода
вець, як представник панівного класу, у процесі правотворчості використовує особли
вості і характерні ознаки презумпцій як узагальнень індуктивного характеру, наповню
ючи їх політичним змістом»5. Він робить висновок, що в радянському праві допустимі 
лише ті презумпції, зміст яких відповідає інтересам народу та не суперечить принципу 
об’єктивної істини6.

Вчений вніс значний вклад у дослідження проблеми презумпції у правовій науці. 
Його монографія стала важливим джерелом для подальших розробок категорії пре
зумпція у науці. Необхідно відзначити, що розроблені ним положення є актуальними і 
на сьогоднішній день.

У праці «Питання теорії права» О. С. Іоффе та М. Д. Шаргородський презумпцію виз
начають як припущення про існування юридичного факту, що викликає настання кон
кретних юридичних наслідків. Але категорію презумпції слід відмежовувати від юридич
ного факту. Ці відмінності полягають у наступному: презумпцію можна спростувати, а 
юридичний факт -  ні; юридичний факт в нормах права не закріплюється, а презумпція 
закріплюється. Автори стверджують, що помилковою є думка науковців про те, що пре
зумпції важливі лише для процесуального права. За межами процесуального права пре
зумпції не породжують ніяких суперечок і тому є менш очевидними. Але в тому, що во
ни використовуються поза процесуальними відносинами не може бути сумнівів. Напри
клад, при здійсненні у повсякденному житті численних договорів купівлі-продажу, поку
пець зазвичай не вимагає від продавця надання доказів того, що йому належить право 
відчуження даної речі. Подібне право презюмується на основі факту володіння річчю7.

Таким чином, у науці теорії права існувала точка зору, що презумпція є категорію 
права, що тісно пов’язана з юридичним фактом, але ототожнювати ці категорії не мож
на, оскільки між ними існують суттєві відмінності.
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Особливий інтерес становить стаття В. М. Горшенєва. У ній автор до нетипових нор
мативних приписів відносив презумпцію, як припис «нестандартного» характеру, у яко
му відсутні властивості, що притаманні класичній моделі норми права8. Особливість 
презумпції як нормативного припису полягає в тому, що вона містить вказівку на юри
дичний факт і виконує у правовому регулюванні субсидіарну функцію. На його думку, 
презумпції відрізняються ще тим, що вони не можуть бути індивідуалізовані в актах за
стосування права, а є властивістю виключно нормативних актів. Регулятивна функція 
презумпції проявляється головним чином у тому, що вона націлена на оптимальний по
шук і досягнення результату по справі9.

На жаль, у радянській правовій науці презумпція так і не була більше об’єктом 
дослідження в теорії права, але все частіше на презумпцію почали звертати увагу 
дослідники цивільного, цивільно-процесуальнго та кримінально-процесуального права, 
яким теж вдалось розкрити окремі важливі теоретичні аспекти даної проблеми.

Зокрема, однією з перших праць, присвячених ролі презумпцій у кримінальному 
процесі, була праця М. С. Строговича «Вчення про матеріальну істину в кримінальному 
процесі». Автор визначає презумпцію як загальне правило, що зобов’язує суд визнати 
певний факт встановленим чи невстановленим, якщо по справі встановлено інший факт, 
з яким це правило пов’язує раніше визначені наслідки10. Логічна структура презумпції є 
такою: якщо є А -  є і Б. Автор визнає за презумпціями виключно процесуальне значен
ня, стверджуючи, що презумпція продовжує залишатися процесуальною, навіть якщо 
вона виражена в матеріальному законі11, оскільки презумпції регулюють процес доказу
вання.

На думку М. С. Строговича, для правосуддя небезпечними є фактичні презумпції, 
оскільки вони не виражені в законі, розуміти їх може кожен по-своєму. Щодо значення 
та ролі презумпцій у праві, то М. С. Строгович вважав, що для правосуддя атмосфера 
презумпцій може бути небезпечною, якщо стати на шлях застосування презумпцій, дуже 
привабливий і полегшуючий судову діяльність12. Але це не стосується презумпції знан
ня закону, презумпції невинуватості та презумпції істинності вироку, що набрав закон
ної сили, яким М. С. Строгович надає значення загальних принципів права, адже ці 
презумпції витікають із соціалістичної законності і природи радянського кримінального 
процесу, вони забезпечують обгрунтованість судового вироку і достовірність висновків 
про винуватість чи невинуватість обвинуваченого, до яких приходить суд у своїх 
рішеннях13.

Продовжуючи досліджувати роль презумпцій у процесі, В.І. Камінська в монографії 
«Вчення про правові презумпції у кримінальному процесі» (1948) презумпцію визначає 
як положення, виражене прямо чи непрямо в правовій нормі, відповідно до якого поря
док явищ у сфері відносин, що виникають із людської поведінки, визнається звичайним, 
постійним, нормальним і таким, що не вимагає в силу цього спеціальних доказів14. Пре
зумпція це категорія, яка не лише відноситься до сфери права, а має ще й логічну при
роду. Методом, за допомогою якого утворюються презумпції, є популярна індукція. 
Досліджуючи питання про логічну природу презумпцій, В. І. Камінська доходить вис
новку, що існують так звані «квазі-презумпції», в утворенні яких популярна індукція 
ніякої ролі не відіграє, адже такі презумпції встановлюють положення, що формулюють 
умовно нормальний порядок речей, який визнається законом звичайним, якщо це не
обхідно законодавцю15. Такими презумпціями є презумпція невинуватості, презумпція 
знання закону.

Крім того, автор піднімає важливу проблему, яка є дискусійною і на сьогоднішній 
день -  проблему існування неспростовних презумпцій. В. І. Камінська не заперечує 
існування таких презумпцій у радянському праві, вона стверджує про близькість не
спростовних презумпцій і фікцій, навіть називає неспростовні презумпції -  «фіктивни
ми». На її думку, до таких презумпцій відносяться: презумпція знання закону і пре
зумпція нерозуміння неповнолітнім, що не досяг віку кримінальної відповідальності, 
значення своїх дій16.

У праці В. І. Камінська велику увагу приділяє аналізу презумпції невинуватості та 
презумпції істинності судового вироку. Не дивлячись на те, що в той час презумпція не
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винуватості навіть не була закріплена в нормах радянського права, автор віддавала їй 
роль одного з основних принципів радянського правосуддя і зазначала, що презумпція 
невинуватості, без будь-яких сумнівів, заслуговує на те щоб знайти безпосереднє 
закріплення в тексті кримінально-процесуального закону17.

Таким чином, В. І. Камінська вперше назвала популярну індукцію як основний ме
тод утворення презумпцій та зазначила, що майже всі презумпції мають логічну приро
ду, крім так званих «квазі-презумпцій».

Я. Б. Левенталь, у статті «До питання про презумпції в радянському цивільному про- 
цесі»(1949), звертає увагу на питання класифікації презумпцій у радянському праві. На 
його думку, факт знаходження правової презумпції в нормах матеріального чи процесу
ального права ще не є критерієм для віднесення її до того чи іншого виду.

Законні презумпції діляться на спростовні і неспростовні. Неспростовні презумп
ції -  це узагальнення, зведені у законі в ранг незаперечної істини. Я. Б. Левенталь ствер
джує, що радянське цивільне право і процес майже не знають неспростовних пре- 
зумпцій18.

Такої ж точки зору дотримувався і К. С. Юдельсон. У праці «Проблема доказування 
в радянському цивільному процесі» (1951) автор підкреслює, що радянське право не 
знає неспростовних презумпцій, а інакше і бути не може, оскільки процес намагається 
встановити дійсний зміст правовідносин19. Автор аналізує такі презумпції: презумпцію 
правоздатності фізичної особи, презумпцію дієздатності особи, презумпцію смерті, пре
зумпції, пов’язані з правом власності, презумпцію спільного майна подружжя, пре
зумпцію добросовісності набувача та презумпцію недобросовісності набувача, пре
зумпцію батьківства та презумпцію, що особи, між якими зареєстровано шлюб, дійсно 
знаходяться у шлюбних відносинах. К. С. Юдельсон приходить до висновку, що всі пре
зумпції радянського права, на відміну від презумпцій буржуазного права, відрізняються 
високою вірогідністю.

Про високу вірогідність презумпцій радянського права стверджував і Я. Л. Штутін, 
який у праці «Предмет доказування в радянському цивільному процесі» (1963) 
досліджував природу законних і фактичних презумпцій та особливості їх застосування 
у цивільному процесі. Автор відмежовував презумпцію від аксіоми, гіпотези та доказу. 
На його думку, проблема презумпцій у радянському праві не є остаточно з ’ясованою, 
«суперечки та розбіжності не обмежуються лише питанням про допустимість застосу
вання в нашому судовому процесі припущень, вони стосуються також класифікації при
пущень, меж та необхідних умов їх застосування»20.

В. А. Ойгензіхт у праці «Презумпції в радянському цивільному праві» (1976) при
діляє увагу таким питанням, як поняття та класифікація презумпцій у правовій науці. Він 
зазначав, що наявність презумпцій у праві це незаперечний факт, а на нормативному рівні 
ця категорія не врегульована. На його думку, презумпція і припущення -  це тотожні по
няття, але «припущення» є родовим поняттям, із якого виділяється певний вид -  правові 
припущення, яким присвоєно назву «презумпції» -  ця назва характеризує правовий ас
пект поняття21. Крім того, він вважав помилковою позицію вчених, які відносять пре
зумпцію лише до процесуального права. На його думку, процесуальна презумпція може 
витікати із норм матеріального права. У праці автор охарактеризував основні презумпції 
цивільного та сімейного права, що витікають із норм радянського права.

Великий інтерес являє праця Л. М. Васильєва «Фактичні презумпції в радянському 
кримінальному судочинстві» (1977), у якій автор розкриває природу фактичних пре
зумпцій та їх значення. На його думку, фактичні презумпції -  це істинні і достовірні 
знання, вироблені суспільно-історичною практикою людства, використання яких у 
кримінальному процесі не лише можливе, а й необхідне22. Він, піддаючи критиці вис
новки про те, що фактичні презумпції для правозастосувальної діяльності ніякого зна
чення не мають, доводив, що фактичні презумпції відіграють важливу роль у процесі до
казування. На жаль, в радянський період це була єдина спроба комплексного досліджен
ня проблеми фактичних презумпцій.

Прийняття нової Конституції СРСР 1977 р. та включення в текст ст. 160 основних 
положень презумпції невинуватості, а саме: ніхто не може бути визнаний винним у вчи
ненні злочину, а також підданий кримінальному покаранню інакше як за вироком суду і
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відповідно до закону23, викликало інтерес вчених до цього питання. В цей час 
дослідження презумпції невинуватості стає пріоритетною проблемою в радянській пра
вовій науці. Цій проблематиці свої дослідження присвятили такі науковці як: Я. О. Мо- 
товіловкер, І. А. Лібус, А. М. Ларін, Ч. С. Касумов, М. С. Строгович, В. М. Савицький24 
та ін. У працях цих вчених розкривається історія виникнення презумпції невинуватості, 
її зміст та значення, як одного з важливих принципів судочинства. Підкреслюється, що 
закріплення презумпції невинуватості в тексті Основного Закону СРСР 1977 року є ве
ликим досягненням радянської правової думки. Але, незважаючи на такий прогресив
ний крок, ряд питань, пов’язаних із дією презумпції невинуватості у процесі, продовжу
вали залишатись нез’ясованими і потребували подальших досліджень, а саме: реалізація 
принципу презумпції невинуватості на стадії попереднього розслідування; розподіл тя
гаря доказування під час розгляду справи у суді; дія цього принципу після появи ново- 
виявлених обставин у справі тощо. Крім того, необхідно було привести галузеве законо
давство у відповідність до Конституції СРСР 1977 р.

Отже, аналіз наукових праць, присвячених проблематиці презумпцій в радянський 
період, дає змогу зробити висновок, що до середини 1950-х рр. категорія «презумпції» 
не була предметом дослідження вчених, більше того існування презумпцій у радянсько
му праві заперечувалось, але, як зазначав І. А. Лібус, радянська правова наука переборо
ла недооцінку правових презумпцій, що мало місце в минулому 25.

Слід також зазначити, що презумпції переважно досліджувались у працях процесу
алістів, що, на нашу думку, значно звужувало сферу вивчення даного правового явища. 
Недивлячись на це, вченим вдалось з ’ясувати такі важливі теоретичні аспекти проблеми 
презумпцій, як: логіко-гносеологічну природу та поняття презумпції, розробити систе
му класифікації презумпцій, дати характеристику деяких видів презумпцій. Але ряд пи
тань так і продовжували залишатись дискусійними, зокрема: існування неспростовних 
презумпцій у радянському праві, поділ презумпцій на матеріально-правові і процесу
альні, роль та значення фактичних презумпцій у правозастосувальній діяльності та ін. 
Таким чином, незважаючи на розробку у проаналізованих працях важливих аспектів ка
тегорії «презумпція», ця проблема залишилась недостатньо опрацьованою в рамках за
гальної теорії права.
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Резюме

В статье рассматривается проблема теоретико-правового исследования категории «презумпция» в 
юридической науке советского периода. На основе анализа литературы выделены и охарактеризованы 
этапы исследования проблемы презумпций, показана степень разработки данного вопроса.


