Залікові питання зі спецкурсу “Презумпції в цивільному праві”
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Презумпція як термін юриспруденції.
Історія розвитку інституту презумпції у праві.
Родові та видові ознаки презумпції.
Поняття цивільно-правової презумпції.
Поняття та зміст юридичної техніки.
Презумпція облудності як приклад техніки підготовки правової норми.
Матеріальні презумпції.
Квазі(псевдо)презумпції.
Правозастосовчі презумпції.
Види судових презумпцій.
Поняття та структура норми-презумпції.
Співвідношення презумпцій та фікцій.
Поняття неспростовного фіктивного припущення.
Співвідношення презумпцій та принципів права.
Норми-принципи та основні правові норми.
Співвідношення презумпцій та правових аксіом.
Співвідношення аксіом та преюдицій.
Співвідношення презумпції та гіпотези.
Юридичне значення презумпцій.
Фактичні та юридичні презумпції: критерії розмежування.
Прямі та непрямі презумпції.
Матеріальні та процесуальні презумпції: поняття, підстави та порядок розмежування.
Спростовні та неспростовні презумпції.
Поняття негативних та позитивних презумпцій.
Принципи системи презумпцій цивільного права України.
Структура системи презумпцій цивільного права.
Поняття та види загально-правових презумпцій.
Презумпція знання (обнародуваного) закону як загально-правова презумпція.
Поняття презумпції дійсності державного акта.
Презумпція істинності (справедливості) судового рішення
Поняття та історія виникнення презумпції добросовісності.
Загальна характеристика презумпції розумності та добросовісності як центральної презумпції
цивільного права України.
Презумпція вини у цивільному праві.
Презумпція незнання про недієздатність сторони угоди як загальна презумпція цивільного права.
Поняття та порядок спростування презумпції незнання про межі правоздатності юридичної особи.
Презумпція дійсності угоди в цивільному праві України.
Презумпція відсутності угоди при недотриманні простої письмової форми.
Загальна презумпція здатності громадянина розуміти значення своїх дій чи керувати ними в момент
вчинення угоди – поняття та порядок спростування.
Поняття та зміст загальної презумпції автономії волі.
Презумпція смерті як загальна презумпція цивільного права.
Непряма презумпція правомірності фактичного володіння річчю як основна презумпція речового права.
Спеціальна презумпція згоди учасників спільної сумісної власності на розпорядження майном одним із
учасників.
Особливості презумпції спільності майна подружжя.
Презумпція про право боржника не виконувати новому кредиторові зобов’язання до надання йому
доказів переходу прав вимоги до нього.
Презумпція припинення зобов’язання, якщо борговий документ знаходиться у боржника.
Презумпція оплатності договору.
Презумпція незнання стороною, яка приєдналася до договору в зв’язку із здійсненням підприємницької
діяльності, на яких умовах вона укладає договір.
Презумпція незнання споживачем властивостей та характеристик товару.
Презумпція авторства особи, вказаної в якості такої на оригіналі чи екземплярі твору.
Загальна характеристика спеціальних презумпцій зобов’язального та спадкового права України.

