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У ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

В статті вивчено досвід США, Іспанії та Франції щодо закріплення презумпцій у  
законодавстві та іх застосування на практиці. Зроблено висновок про необхідінсть 
розробки правил, які б регулювали питання застосування презумпцій у  практичній 
діяльності.

Ключові слова: презумпція у  праві, штучні презумпції, законні презумпції, застосу
вання презумпцій.

В статье изучен опыт США, Испании и Франции относительно закрепления пре
зумпций в законодательстве и применения их на практике. Сделан вывод о необходимо
сти разработки правил, которые регулировали бы проблемы связанные с применением 
презумпций на практике.

Ключевые Ьлова: презумпция в праве, искусственные презумпции, законные пре
зумпции, применение презумпций.

In article experience o f the USA, Spain, and France concerning fastening ofpresumptions 
in the legislation and practice is studied. The conclusion is drawn on necessity o f  concept 
rules, which would regulate problems connected with application o f  presumptions in practice.

Key words: the presumption in the law, artificial presumptions, legal presumptions, appli
cation ofpresumptions. З

З розвитком сучасного законодавства, поняття «презумпція» включається у 
нормативні акти багатьох країн світу. Основні аспекти застосування пре
зумпцій на практиці встановлюються окремими законами чи правилами, які 
регулюють процес доказування. Водночас дослідниками не приділялось до
статньо уваги вивченню досвіду зарубіжних країн щодо особливостей застосу
вання презумпцій. Особливий інтерес становить досвід у цій сфері країн з роз
виненим законодавством, зокрема США, Іспанії та Франції, де особливості за
стосування презумпцій регулюються на законодавчому рівні. Джерельною ба
зою для аналізу зарубіжного досвіду у сфері застосування презумпцій є зако
нодавство зазначених країн та праці зарубіжних дослідників, а саме: Д. Мал- 
дуна, С. Мовеллана, М. Домінгез, X. Мендоца, Ж.-Л. Бержель та інших. Акту
альність даного дослідження обумовлюється ще й тим, що законодавство Ук-
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раїни не місить приписів щодо правового регулювання застосування пре
зумпцій на практиці.

Метою цієї статті є вивчення досвіду зарубіжних країн у сфері застосуван
ня презумпцій, що може послужити позитивним прикладом для удосконален
ня законодавства нашої держави.

У юридичній літературі США, зокрема, 6-му виданні Юридичного словни
ка Блека (Black’s Law Dictionary)* презумпція визначається як правило, вста
новлене законом або судом, відповідно до якого наявність основного факту дає 
початок існуванню презюмованого факту, поки презумпція не буде спростова
на1.

У американському праві проблема презумпцій досліджувалась дослідника
ми доказового права -  М. Морганом та У. Тейером. М. Моргай зазначає, що 
презумпції застосовуються в судовій практиці через те, що вони: здатні при
скорити судовий розгляд, звільняючи одну сторону від доведення фактів, що 
презюмуються; базуються на вірогідності; у певних категоріях справ існують 
труднощі у забезпеченні законних компетентних доказів; інколи одна сторона 
має специфічні засоби доступу до доказів або специфічні знання про факти; 
окремі презумпції є бажаними для суспільства, оскільки виступають 
своєрідними соціально-правовими регуляторами. М. Моргай підкреслював, 
що презумпції часто відображають звичний досвід про вірогідність зв’язку 
між основним і презюмованим фактом. Тому якщо сторона надала доказ до
статній для підтримки висновку про правдивість основного факту, тягар пере
конання має покладатись на противника презумпції. Позиція У Тейера отрима
ла назву теорії «пузиря, що лопає»: коли противник презумпції надає доказ, що 
суперечить існуванню презюмованого факту, «пузир» презумпції лопає і пре
зумпція зникає. Згідно цієї теорії презумпції підтримують лише передачу тяга
ря надання доказів2.

Порядок представлення та дослідження доказів у федеральних судах та 
магістратах встановлюється Федеральними правилами про докази США (від 
01.07.1975 р.; у новій редакції від 01.12.1996 р.) (Federal Rules of Evidence; 
далі -  Правила про докази)3. Згідно з Правилом ЗОЇ, по всім цивільним спра
вам, якщо інше не передбачено актом Конгресу, презумпція покладає на про
тилежну сторону обов’язок доказування з метою її спростування або запере
чення. Якщо презумпція є непереконливою, то тягар доведення на протилеж
ну сторону вона не перекладає. Наприклад, якщо презумпція існує, то суддя 
інструктує журі, що якщо існує факт А, то існує факт Б, якщо сторона проти 
якої встановлена презумпція не переконає журі, що факт Б визнається неісну
ючим, то презумпція не застосовується.

Слід зауважити, що цими Правилами регулюються особливості застосу
вання презумпцій в цивільному судочинстві. Що ж стосується застосування

* Юридичний словник Блека видається в США на англійській мові з 1891 року і тра
диційно вважається авторитетним юридичним словником у США. Його видання запо
чаткував Генрі Кемпбел Блек. У багатьох справах, що розглядались Верховним Судом 
США на нього робились посилання як на вторинне джерело права.
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презумпцій в кримінальному процесі, то суди штатів керуються власними 
кримінальними законами та прецедентною практикою. Так, у кримінальному 
законодавстві штату Нью-Йорк визначено презумпції, які застосовуються при 
розгляді кримінальних справ, а саме: презумпція розсудливості (здорового 
глузду) відповідача; презумпція законності ордеру на обшук; презумпція неви
нуватості; презумпція надання ефективної допомоги захисником (адвокатом); 
презумпція конституційності нормативного акту4.

Верховний Суд СПІД прийняв кілька стандартних правил для федеральних 
судів, яких необхідно дотримуватись при застосуванні презумпцій у криміна
льних справах: 1) між основним фактом і фактом, що презюмується повинен 
існувати сильний раціональний зв’язок; 2) тягар переконання журі щодо існу
вання презюмованого факту повинен покладатись на сторону обвинувачення. 
У окремих випадках тягар доказування може перекладатись на відповідача, як
що: 1) існує сильний раціональний зв’язок між елементами складу злочину і 
висновком, що заперечує невинуватість підсудного; 2) вірогідність того, що 
підсудний не зможе довести свою невинуватість є дуже НИЗЬКОЮ5.

У окремих штатах існують власні правові акти, що регулюють питання до
казування та застосування презумпцій як по кримінальних, так і по цивільних 
справах. Так, Кодексом про докази Каліфорнії (California Evidence Code)6 
(далі -  КпДК) особливості застосування презумпцій регулюються Розділом 5 
«Тягар доведення; тягар надання доказів; презумпції та висновки». Стаття 600 
КпДК визначає презумпцію як припущення про факт, що зобов’язує робити за
кон на основі іншого факту чи групи фактів, яке діє до того часу, поки не буде 
встановлено протилежне. Презумпції, що стосуються тягаря надання доказів 
формулюються для того, щоб полегшити процес встановлення конкретних 
фактів, щодо яких застосовується презумпція. До презумпцій, які безпосеред
ньо пов’язані із тягарем доведення КпДК відносить наступні: зареєстрований 
шлюб вважається дійсним; право власності належить особі, яка володіє май
ном; презюмується, що службові обов’язки виконуються правильно. Але ця 
презумпція не поширюється на питання законності арешту, який був здійсне
ний без ордера.

КпДК визнає існування неспростовних та спростовних презумпцій. Напри
клад, факти викладені в письмовому документі, підписаному сторонами, без
заперечно презюмуються достовірними -  це неспростовна презумпція. До 
спростовних презумпцій згідно з КпДК відносяться: річ, передана однією 
особою іншій, презюмується власністю останньої; особа, що володіє замовле
ною для себе річчю за відповідну оплату, вважається такою, що оплатила цю 
річ тощо.

КпДК дає глибшу інформацію про застосування презумпцій в судочинстві 
ніж це встановлено Федеральними правилами про докази. У цьому акті викла
дено презумпції, які найбільш часто зустрічаються при розгляді справ.

Таким чином, роль презумпцій яскраво проявляється в процесі розгляду 
справ. У США застосування презумпцій в судочинстві регулюється правовими 
актами, які дають відповідь на ряд питань, що виникають у процесі, а саме: що 
слід вважати презумпцією, які із них є презумпціями права, які визнаються не
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спростовними, як впливає презумпція на процес розгляду справи, які наслідки 
вона викликає тощо. Недоліком в законодавстві США є те, що воно не дає 
відповіді на питання що є презумпцією факту, і як вони застосовуються у про
цесі.

Аналогічно до законодавства США, законодавство Іспанії відносить пре
зумпції до засобів доказування. Розділ VI Цивільного процесуального кодексу 
Іспанії (Ley de Enjuiciamiento Civil; далі -  ЦПК Іспанії) від 07.01.2000 р. при
свячений загальній характеристиці презумпцій.

Іспанський дослідник С. А. Мовеллан стверджує, що законні презумпції у 
законодавстві Іспанії формулюються на основі спостережень за великою 
кількістю фактів, перевірених досвідом і в результаті виводиться презюмова- 
ний факт, який може бути спростований. Законні презумпції закріплюються в 
законах7. Презумпції, встановлені законом звільняють сторону від доказуван
ня презюмованого факту в тій частині, в якій цей факт встановлений. Такі пре
зумпції допускаються лише в тому випадку, коли достовірність основного фак
ту (із якого виходить презумпція) буде встановлено шляхом його доведення. 
Коли закон встановлює презумпцію, вона приймається як достовірний факт, 
поки не буде доведено протилежне. При формулюванні законних презумпцій 
необхідно враховувати те, що між основним фактом і фактом, що презю- 
мується повинен існувати зв’язок. Презумпції закріплені законом допускають 
доказування протилежного, за винятком тих випадків, коли закон забороняє це 
робити (ст. 385 ЦПК Іспанії).

Серед законних презумпцій розрізняють неспростовні презумпції. На дум
ку С. А. Мовеллан таМ . С. Домінгез, неспростовні презумпції не є істинними 
припущеннями. М. С. Домінгез зазначав, що більшість іспанських вчених-про- 
цесуапістів заперечують юридичну значущість і корисність неспростовних 
презумпцій, їх вважають спадком минулого. Неспростовні презумпції не ма
ють нічого спільного з поняттям «припущення», вони є далекими від доказо
вого права. Якщо презумпція не допускає доказування протилежного, тоді ми 
насправді знаходимось поза сферою доказування, а відповідно, і поза сферою 
дії припущення*. Не дивлячись на несприйняття іспанськими вченими кате
горії неспростовна презумпція, ЦПК Іспанії дає їй право на існування (п. З 
ст. 385 ЦПК Іспанії).

Крім того, серед законних презумпцій іспанські вчені виділяють штучні 
презумпції. їм не властива структура презумпції, але вони спричиняють юри
дичні наслідки. Так, п. 2 ст. 24 Конституції Іспанії від 27.12.1978 р. закріплює 
штучну презумпцію невинуватості, яка захищає обвинуваченого від незакон
ного засудження9. Презумпція невинуватості діє навіть поза сферою процесу 
доказування, вона має місце тоді, коли обмежуються права людини. Вона 
приймається як тимчасова правда і діє поки не буде доведено протилежне. Для 
того щоб вина була доведена, потрібно щоб не залишилось жодних сумнівів, 
що особа, яку обвинувачують є винною.

Штучні презумпції формулюються законодавчим органом. Законодавець 
надає їм презумптивної форми задля забезпечення та дотримання вимог спра
ведливості та гуманності під час розгляду справ.
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Презумпції, що закріплюються у законах не потребують доведення, 
оскільки їх істинність презюмує закон. Прикладами законних презумпцій за 
законодавством Іспанії є: презумпція батьківства (ст. 116 Цивільного кодексу 
Іспанії; Cydigo Civil Espacol; далі -  ЦК Іспанії), згідно з якою батьком дітей, 
які народились після укладення шлюбу та протягом 300 днів після його 
розірвання, вважається чоловік матері; презумпція права власності (ст. 438 ЦК 
Іспанії), згідно з якою, особа, що володіє майном на законних підставах, пре- 
зюмується його власником тощо10. У більшості випадків факти, що презюму- 
ються законом підтверджуються на практиці. Винятком є лише штучні пре
зумпції, існування яких зумовлене прагненням законодавця захистити права та 
інтереси найменш захищеної сторони у процесі.

На відміну від законних презумпцій, судові презумпції формулюються не 
законодавцем. Зв’язок між основним фактом та презюмованим встанов
люється не законом, а суддею, на основі його досвіду та практичної діяльності. 
Починаючи з прийнятого чи перевіреного факту, суд може в ході процесу при
пускати достовірність іншого факту, якщо між цими фактами існує прямий 
зв’язок. Це положення повинно містити обґруніування, відповідно до якого 
суд встановив презумпцію. Сторона проти якої встановлено судову пре
зумпцію, завжди може спростувати її доведенням протилежного (ст. 386 ЦПК 
Іспанії)11. Щодо тягаря доказування, то на думку X. Д. Мендоца, між законни
ми та судовими презумпціями існує різниця. Законна презумпція розподіляє 
тягар доказування таким чином, що відповідач повинен довести 
невідповідність законної презумпції до даного випадку, якщо він хоче уникну
ти тих наслідків, які встановлені даною презумпцією. У судовій презумпції 
логічне судження судді базується на зв’язку між фактами, що виявився 
внаслідок його розумової діяльності. На відміну від законних презумпцій, які 
вимагають переконливих доказів, спростувати судову презумпцію може навіть 
малопереконливий доказ, який може викликати сумнів щодо існування базово
го або презюмованого факту. Тоді ця презумпція не буде переконливою, і пере
стане існувати12.

Судові презумпції є допоміжним засобом, який має право застосовувати 
суддя на власний розсуд. У рішенні Верховного Суду Іспанії від 17.04.1991 
F.J.2 (R.J. 1991/ 2585) зазначено: якщо суддя не застосовує цей засіб доказуван
ня, щоб обґрунтувати рішення, яке він виносить -  він не порушує законодав
ство13. Судові презумпції є ефективними, але вони не можуть замінити або су
перечити законним презумпціям.

Таким чином, за законодавством Іспанії є два види презумпцій -  законні та 
судові. Серед законних презумпцій виділяються неспростовні, існування яких 
офіційно передбачено п. З ст. 385 ЦПК Іспанії. Іспанські вчені виділяють із 
числа законних штучні презумпції. Ст. 385 та 386 ЦПК Іспанії окреслюють 
особливості застосування презумпцій в практичній діяльності. Крім того, ок
ремі аспекти використання презумпцій в судовій практиці окреслено в рішен
нях Верховного та Конституційного судів Іспанії, що значно спрощує роботу 
суддів. Недоліком в законодавстві Іспанії є те, що у ньому не визначається по
няття «презумпція».
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На відміну від законодавства Іспанії, у Цивільному кодексі Франції14 
(далі -  ЦК Франції) дається визначення презумпції, якою є висновок, який за
кон або суддя робить із відомого факту про невідомий (ст. 1349 ЦК Франції).

Законна презумпція звільняє особу від необхідності надавати докази, на ко
ристь якої існує ця презумпція. Жоден доказ не приймається проти законної 
презумпції, якщо на цій підставі закон визнає недійсними певні дії чи відмов
ляє в судовому позові, якщо тільки немає застереження про допустимість до
ведення протилежного (ст. 1352 ЦК Франції).

До законних презумпцій ЦК Франції відносить наступні презумпції: пре
зумпція безвісної відсутності (ст. 112-121 ЦК Франції); презумпція 
батьківства (ст. 312-318 ЦК Франції); презумпція виживання (ст. 720 ЦК 
Франції); презумпція законної сили судового рішення (ст. 1351 ЦК Франції); 
презумпція вини (ст. 1792 ЦК Франції) тощо.

Презумпції встановлені законом є обов’язковими для правозастосовників. 
Як зазначає французький вчений Ж.-Л. Бержель, легальні презумпції припису
ються законом певним фактам і виражаються у переміщенні предмету доказу. 
Тому презумпції часто стають вирішальним фактором, що зобов’язують зроби
ти поступку для однієї сторони, виходячи із міркувань правової політики і пев
них цінностей, які закон намагається захищати15.

Крім того, ЦК Франції ще виділяє «презумпції людини», за допомогою 
яких суддя вільно виводить факти із непрямих свідчень і обставин, що роблять 
ці факти вірогідними. У ст. 1353 ЦК Франції зазначено, що презумпція, яка не 
встановлена законом, залишається на розсуд судді, який повинен робити лише 
серйозні, точні припущення, і лише в тих випадках, коли закон допускає пока
зання свідків, якщо тільки акт не опротестовується як незаконний, або прийня
тий внаслідок обману, що мав місце.

На думку Ж.-Л. Бержель, «презумпції людини» можуть мати місце в тих 
ситуаціях, коли факти не піддаються доказуванню. їх завдання полягає в тому, 
щоб виводити невідомі факти із відомих. На відміну від законних, «презумпції 
людини», витікають із людського фактору, тому в них немає чітко окресленої 
сфери застосування. Суддя має право вільної оцінки по відношенню до цього 
виду презумпцій16.

Отже, ЦК Франції дає визначення презумпції та класифікує їх на пре
зумпції закону та ті, що може робити суддя в ході судового процесу. Крім того, 
ЦК Франції дає визначення законних презумпцій і виділяє найбільш вживані із 
них, а саме: презумпцію батьківства, безвісної відсутності, законної сили судо
вого рішення та ін. На відміну від законних презумпцій, де законодавець оха
рактеризував коло проблем, коли вони можуть мати місце, застосування «пре
зумпції людини» залишається на розсуд судді.

На основі аналізу досвіду зарубіжних країн щодо використання пре
зумпцій, слід зазначити, що в США, Іспанії та Франції особливості їх застосу
вання регулюються на законодавчому рівні. Зокрема, у США це питання регу
люється на федеральному рівні -  Федеральними правилами про докази США, 
а на рівні штатів -  законами, що регулюють особливості доказування (для при
кладу нами був розглянутий КпДК). В Іспанії особливості застосування пре
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зумпцій регулюються ЦПК Іспанії, а у Франції -  ЦК Франції. У цих правових 
актах більша увага приділяється законним презумпціям та особливостям їх за
стосування. Законодавством цих країн допускається існування судових пре
зумпцій, при цьому не окреслюється сфера їх використання.

Слід зауважити, що законодавство України не дає відповіді на питання що 
є презумпцією, не встановлює особливості їх застосування. При цьому воно 
містить значну кількість презумпцій. Тому досвід зарубіжних країн буде кори
сним для удосконалення законодавства нашої держави у сфері застосування 
презумпцій. Для забезпечення одноманітного підходу при застосуванні пре
зумпцій в Україні, існує необхідність розробки правил, які б регулювали ці пи
тання.
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