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1. Introduction 
 
[9–01]  One of the primary building-blocks designed to recognise the “principled asymmetry” 
of government–citizen interactions in the criminal arena is the presumption of innocence. It 
demands that the State bears the burden of adducing sufficient evidence of all the elements of 
the offence charged against the accused, and that the guilt of the accused be established beyond 
reasonable doubt. In practice, this means that accused parties do not have to account for their  
conduct or actions. They do not bear the onus of proving the circumstances that may reduce the 
charge, or lead to an acquittal. All that is required is that the trier of fact is left with a 
reasonable doubt on some essential matter after the prosecution has been “put to proof”. The 
normative legitimacy of this principle is rooted in the notion that a wrongful conviction is a 
deep injustice and a fundamental moral harm. The procedural protection afforded by the 
presumption is designed to recognise that conviction constitutes public censure and, invariably, 
leads to a punishment. Innocent individuals need to be protected from this otherwise legitimate 
violence.  

 
[9–02] It is also a recognition of the huge disparity in resources between the State and the 
defendant and of the fragility of fact-finding at criminal trials.1 Thus in steering between the 
Scylla of acquitting the guilty and the Charybdis of convicting the innocent, the logic 
underpinning the presumption falls squarely within the latter camp. By allocating the “risk of 
misdecision” to the State, the presumption acts as a foundational principle that affords the 
innocent (and sometimes the guilty) accused every possible chance to be acquitted. In a 
democratic society that embraces the transcending value of the freedom and good name of 
every individual, it is an acknowledgment that the social disutility of convicting an innocent 
citizen far exceeds the disutility of acquitting someone who is guilty. The rationale for the 
principle is well explained in R v Oakes [1986] 1 SCR 103, at 119–120, by Dickson C.J.C.: 

 
The presumption of innocence is a hallowed principle lying at the very heart of criminal law … [I]t 
protects the fundamental liberty and human dignity of any and every person accused by the State of 
criminal conduct. An individual charged with an offence faces grave social and personal 
consequences, including potential loss of physical liberty, subjection to social stigma and ostracism 
from the community, as well as other social, psychological and economic harms. In light of the 
gravity of these consequences, the presumption of innocence is crucial. It ensures that until the State 
proves an accused’s guilt beyond all reasonable doubt, he or she is innocent. This is essential in a 
society committed to fairness and social justice. The presumption of innocence confirms our faith in 

 
1 See A. Ashworth, “Four Threats to the Presumption of Innocence” South African Law Journal (2006) 
123(1), pp. 62–96. See also the reasoning of Mr Justice Brennan in the US Supreme Court case of In Re 
Winship 397 U.S. 358, 90 S. Ct. 1068, 25 L. Ed. 2d 368 (1970). 
 



humankind; it reflects our belief that individuals are decent and law-abiding members of the 
community until proven otherwise. 

 
 
 
 
 
2. Establishing the Right 

 
[9–03] The English case of Woolmington v DPP [1935] AC 462 is generally regarded as the 
locus classicus in the field. The appellant was accused of the murder of his wife. She had left 
him and returned to live with her mother. The appellant made efforts to induce her to return. On 
the morning of 10 December 1934, he visited her and requested that she return to their 
matrimonial home. Shortly thereafter, the deceased was discovered by her aunt, having been shot 
through the heart. The appellant was charged with her murder. At trial, he gave evidence that he 
visited his wife with a gun on 10 December, with the intention of frightening her into obedience 
by threatening to shoot himself. The gun accidentally went off, however, killing her. After 
reviewing and commenting upon the evidence, the trial judge gave the following summing up to 
the jury: “The Crown has got to satisfy you that this woman, Violet Woolmington, died at the 
prisoner’s hands. They must satisfy you of that beyond any reasonable doubt. If they satisfy you 
of that, then he has to show that there are circumstances to be found in the evidence which has 
been given from the witness-box in this case, which alleviate the crime so that it is only 
manslaughter, or which excuse the homicide altogether by showing that it was a pure accident.” 
The jury found the appellant guilty of murder. An appeal was made to the Court of Criminal 
Appeal, but was dismissed. The Attorney General then gave his fiat, certifying that the appeal of 
the appellant involved a point of law of exceptional public importance and that in his opinion it 
was desirable, in the public interest, that a further appeal should be brought to the House of 
Lords.   
 
[9–04] (Viscount Sankey L.C., Lord Hewart L.C.J., Lord Atkin, Lord Tomlin, and 
Lord Wright) 

Viscount Sankey L.C. (at p. 481) … Throughout the web of the English Criminal Law one 
golden thread is always to be seen, that it is the duty of the prosecution to prove the 
prisoner’s guilt subject to what I have already said as to the defence of insanity and subject 
also to any statutory exception. If, at the end of and on the whole of the case, there is a 
reasonable doubt, created by the evidence given by either the prosecution or the prisoner, as 
to whether the prisoner killed the deceased with a malicious intention, the prosecution has 
not made out the case and the prisoner is entitled to an acquittal. No matter what the charge 
or where the trial, the principle that the prosecution must prove the guilt of the prisoner is 
part of the common law of England and no attempt to whittle it down can be entertained. 
When dealing with a murder case the Crown must prove (a) death as the result of a 
voluntary act of the accused and (b) malice of the accused. It may prove malice either 
expressly or by implication. For malice may be implied where death occurs as the result of 
a voluntary act of the accused which is (i.) intentional and (ii.) unprovoked. When evidence 
of death and malice has been given (this is a question for the jury) the accused is entitled to 
show, by evidence or by examination of the circumstances adduced by the Crown that the 
act on his part which caused death was either unintentional or provoked. If the jury are 
either satisfied with his explanation or, upon a review of all the evidence, are left in 



reasonable doubt whether, even if his explanation be not accepted, the act was unintentional 
or provoked, the prisoner is entitled to be acquitted. It is not the law of England to say, as 
was said in the summing-up in the present case: “if the Crown satisfy you that this woman 
died at the prisoner’s hands then he has to show that there are circumstances to be found in 
the evidence which has been given from the witness-box in this case which alleviate the 
crime so that it is only manslaughter or which excuse the homicide altogether by showing it 
was a pure accident.”… My noble and learned friend Lord Atkin, who has to preside at the 
Privy Council to-day, asks me to say that he concurs in the opinion which I have delivered. 
[Lord Hewart, CJ, Lord Tomlin, and Lord Wright also concurred] 

Order of the Court of Criminal Appeal reversed, and conviction quashed. 
 
 

[9–05] This common law position that the prosecution bears the legal burden of proving all the 
elements of a criminal offence necessary to establish the guilt of an accused, and to a standard 
beyond a reasonable doubt, has been confirmed in a number of Irish cases.2 It has also been 
elevated to constitutional status. In O’Leary v Attorney General,3 Costello J. noted: “It seems to 
me that it has been for so long a fundamental postulate of every criminal trial in this country that 
the accused was presumed to be innocent of the offence with which he was charged, that a 
criminal trial held otherwise than in accordance with this presumption would, prima facie, be one 
which was not held in due course of law … I have little difficulty … in construing the 
Constitution as conferring on every accused in every criminal trial a constitutionally protected 
right to the presumption of innocence.” The right, which is not absolute, is implicit in Art 38 of 
the Constitution. A trial judge, in charging a jury in a criminal trial, should refer to the 
presumption of innocence, setting out that it is “a fundamental postulate” of a trial in due course 
of law. 
 
[9–06] In People (DPP) v D O’T  [2003] 4 IR 2864 the accused, on charges of rape under s 4 of 
the Criminal Law Rape Act 1990, attempted rape and three counts of sexual assault was found 
guilty of all offences in the Central Criminal Court. In his charge to the jury, the trial judge did 
not initially refer to the presumption of innocence. The charge went as follows: 
 

Now both sides have fairly spoken to you about the general onus of proof. As you surely know by 
now, the onus of proof is with the prosecution. That onus of proof is not just in relation to whether 
or not the accused is guilty or not guilty as charged. In anything you are deciding in the case on 
any facts, you have to remember that the onus of establishing that fact is with the prosecution. The 
onus of proof is that each matter must be proved beyond a reasonable doubt. As [counsel for the 

 
2 See: G v O’Connor [1935] Ir. Jur. Rep 1; AG v Berber and Levy [1944] IR 405; People (AG) v Oglesby 
[1966] IR 162; and People (AG) v Byrne [1974] IR 1. In People (AG) v Quinn [1965] IR 366 at 382, for 
example, Walsh J. explained how the presumption operated in circumstances where evidence was adduced 
of a possible defence of self-defence: “When the evidence in a case, whether it be the evidence offered by 
the prosecution or by the defence, discloses a possible defence of self-defence the onus remains throughout 
upon the prosecution to establish that the accused is guilty of the offence charged. The onus is never on the 
accused to raise a doubt in the minds of the jury. In such case, the burden rests on the prosecution to 
negative the possible defence of self-defence which has arisen, and if, having considered the whole of the 
evidence, the jury is either convinced of the innocence of the prisoner or left in no doubt whether or not he 
was acting in necessary self-defence, they must acquit.” 
3 [1993] 1 IR 102 at 107. 
4 See also DPP v Okda [2019] IECA 201. 



accused] pointed out, there are a lot of different ways of explaining reasonable doubt and no one 
has yet found the perfect way of doing so. It does not mean beyond any doubt at all but it means 
beyond the doubt that is reasonable. This can be expressed in a lot of ways. The doubt must be 
genuine. It must not be airy fairy or whimsical and you are not looking for any mathematical 
certainty in the matter. You are the jury, it is up to you to decide if there is a doubt, if that doubt is 
a reasonable doubt. 

 
After requisitions were raised, the trial judge recharged the jury to the following effect: 
 

I referred to the onus of proof and I thought I said onus of proof being on the prosecution at every 
stage of the case. I thought I referred to the fact that there was a presumption of innocence in 
favour of the accused. I still think I did. In case I did not, there is a presumption of innocence and 
it's a very serious presumption. The onus is on the prosecution to prove, to rebut that presumption 
and that at every stage, not just on the simple question of guilt or innocence but on every question 
you are asking yourself in the case, where there is a difference, the onus of proof is on the 
prosecution. 

 
[9–07] Counsel for the appellant argued, inter alia, that this recharge was still inadequate 
because of its cursory nature and because it misstated the onus of proof. (The onus of 
proof was on the prosecution at all times and not only where there was a “difference” in 
the account being put forward by the prosecution and the defence.) 
 
(Hardiman, Lavan and De Valera JJ.)  

Hardiman J., delivering the judgment of the Court) (p. 289) … The Constitution 
provides in Article 38 that “[n]o person shall be tried of any criminal charge save in due 
course of law.” In O’Leary v. The Attorney General [1993] 1 I.R. 102, Costello J. …  said 
at … p. 107:-“I have little difficulty … in construing the Constitution as conferring on 
every accused in every criminal trial a constitutionally protected right to the presumption of 
innocence. That right is now widespread and indeed enjoys universal recognition…  

It may thus be seen that the presumption of innocence is a vital, constitutionally 
guaranteed, right of a person accused in a criminal trial and that the right has been expressly 
recognised in all of the major international human rights instruments currently in force… 

  

Effect of the presumption of innocence 

The presumption of innocence, thus so securely entrenched nationally and internationally, 
is not only a right in itself: it is the basis of other aspects of a trial in due course of law at 
common law. The rule that, generally speaking, the prosecution bears the burden of proving 
all the elements of the offence necessary to establish guilt is a corollary of the presumption. 
To state the incidence of the burden of proof without indicating its basis in the presumption 
is to risk understating its importance and perhaps relegating it to the status of a mere 
technical rule. The presumption is the basis of the rule as to the burden of proof and not 
merely an alternative way of stating it. The presumption also exists, and has effect, in ways 
other than simply dictating the incidence of the burden of proof at the trial…  

It is therefore important that the presumption itself should be explained as an essential 
feature of the criminal trial. The prosecution’s burden of proof, the corollary of the 



presumption, should be itself separately explained. There must then be a treatment of the 
standard of proof, which is proof beyond reasonable doubt, and which itself entails the 
corollary that the defendant is entitled to the benefit of any reasonable doubt…Experience 
of many trials on indictment suggests that a reference to the presumption of innocence is 
never omitted except, as here, by inadvertence. 

The charge in this case 

In the present case, the trial judge stated the onus of proof without explaining its basis in 
the presumption of innocence and without explaining as its ultimate corollary, the 
entitlement of the defendant to the benefit of any reasonable doubt. The trial judge did not 
contrast the standard of proof with that applicable to a civil case, proof on the balance of 
probabilities, which is important as an illustration of the meaning of the phrase ‘proof 
beyond reasonable doubt’. Nor did he state what was to happen if two views on any part of 
the case were possible 

.… 

Adequacy of the recharge 

… The form of a recharge may have been dictated by the trial judge’s genuine but 
incorrect belief that he had already discussed the presumption of innocence. However, in 
the context of their having been no such discussion in fact, the single sentence about the 
presumption in the recharge is difficult to regard as an adequate statement. He says no more 
than that the presumption exists and is a serious one. One would expect to see a statement 
that the presumption is that every accused person is innocent until a jury is satisfied to the 
contrary to the appropriate standard and that this presumption is the basic, constitutionally 
guaranteed, condition of a trial in due course of law. One might then expect to see 
instruction as to the onus of proof, described as a consequence of that presumption to which 
every accused is entitled. Not merely is a clear statement to that effect absent from the 
recharge but the recharge actually misstates the onus of proof. The onus of proof is on the 
prosecution throughout the trial (save in the case of insanity or any special statutory 
exception) and not merely ‘where there is a difference’. The unfortunate intrusion of this 
phrase into the statement of the onus of proof is particularly to be regretted in a case where 
the accused did not himself give evidence, a fact which had been mentioned to the jury by 
the trial judge. The phrase, coming where it did in the single sentence of the recharge 
devoted to the onus of proof, leaves open the possibility of the recharge being interpreted as 
meaning that the onus of proof was on the prosecution only where there was a difference in 
the accounts put forward by the prosecution and by the defence. This interpretation would 
mean that there was some onus on the accused to establish such a ‘difference’, a view 
condemned in many cases since the classic statement of the onus of proof in Woolmington 
v. Director of Public Prosecutions [1935] A.C. 462. 

It seems to me probable that what led to the confusion in the recharge was the trial 
judge’s strong belief that he had already discussed the presumption of innocence. Since he 
had not done so the recharge exhibits a number of significant defects. Firstly, the 
presumption of innocence is no more than mentioned and stated to be a serious 
presumption. That might have been adequate if the jury was simply being reminded of 
something already properly explained, as the trial judge may have thought, but it is very 
inadequate when considered that it was the only reference to the presumption in the judge’s 
guidance to the jury. The presumption is mentioned, but it is not explained. Its importance 
as a right of the accused and, separately, as the fundamental postulate of a criminal trial in 
due course of law, are not explained. The cause and effect relationship between the 
presumption and the evidential rules which the jury are being asked to apply is not 
explained. The sentences before and after the mention of the presumption are sufficient to 



communicate to a lawyer that the learned trial judge was of course aware of this 
relationship but it was not communicated to the jury. This passage included an unfortunate 
misstatement tending to limit the circumstances in which the onus of proof was on the 
prosecution, or to suggest that the accused had to establish some ‘difference’ before the 
onus of proof devolved onto the prosecution. 

Decision 

Due to the fundamental importance of the presumption of innocence, these shortcomings 
are a serious matter for the integrity of the trial. It is of course essential that the jury should 
understand that the onus of proof is on the prosecution and that they should understand the 
standard of proof. These things should be presented, not as arbitrary rules, but as the 
corollary of the basic principle of the presumption of innocence, which is a constitutional 
and universally recognised human right. The trial process, including the jury’s role in it, has 
to be presented as one grounded in principle, and that principle is one of high constitutional 
significance. 

Due to the confusion which arose on these points in the course of this particular trial, the 
conviction cannot be regarded as safe or satisfactory …  

Appeal allowed, conviction quashed, retrial ordered. 

[9–08] Though the presumption of innocence is viewed by the courts as a “fundamental 
postulate”, its normative legitimacy was severely tested by the emergence of a series of historic 
sexual abuse cases in the mid-1990s. In Ireland, an accused person facing criminal charges 
relating to a delayed complaint can seek to have the complaint struck out on the grounds that it 
prejudices his right to a fair trial. Where, however, the delay was attributable to the actions or 
conduct of the accused in a delayed sexual abuse case, the Irish courts had held, in a series of 
judgments since the mid-1990s, that those accused of such crimes would not be permitted to rely 
on the expiry of a lengthy period of time to frustrate the prosecution of the case. The 
jurisprudence that developed indicated that where a court was asked to prohibit the trial on 
grounds of excessive delay, it could take into account the extent to which the accused had 
contributed to the delay in the reporting of the offence to the prosecution authorities. The factors 
to be taken into account included whether there was a close personal relationship between the 
accused and the complainant that might have prevented the making of a complaint, and whether 
there was evidence of the complainant having a position of dominance such as might delay the 
making of the complaint.5 In P.O’C. v DPP [2000] 3 IR 87, at 93, for example, Keane C.J. stated 
in the Supreme Court:  
 

Where … there has been significant delay on the part of the victim of the alleged crime in 
reporting it to the authorities, a question may arise as to whether the delay is explicable by 
reference to the nature of the crime itself. This question arises in cases of sexual offences 
allegedly committed by adults against children and particularly in cases where the adult is 
in a position of authority in relation to the child, e.g. as parent, step-parent, teacher or 
religious. In cases coming within the last named category, the inquiry conducted by the 
court which is asked to halt the trial necessarily involves an assumption by the court that the 
allegation of the victim is true. Without such an assumption, it would not be possible for the 
court to conduct any such inquiry and the court would be obliged automatically to halt the 

 
5 See: PC v DPP [1999] 2 IR 25; B v DPP [1997] 3 IR 140; and PL v Buttimer [2004] 4 IR 494.  
 



trial of a person because of the expiry of a lengthy period of time, even though the failure to 
make a complaint was due to domination exercised by the adult over the young child during 
the period of the abuse and even where—as has happened in a number of cases—the abuse 
has been perpetrated over many years by a parent or step-parent of a child actually living in 
the family home with the perpetrator. Since that patently cannot be the law, the presumption 
of innocence which applies in its full rigour to a criminal trial cannot apply to inquiries of 
this nature.  

 
[9–09] The problem with this reasoning is that in assuming that the trial can proceed because the 
delay was attributable to the accused’s own actions, one is, in effect, suspending or permitting a 
temporary reversal of the presumption of innocence. A number of judgments believed that such a 
suspension was justified because it struck a proper chord between ensuring that the perpetrators 
of such crimes did not escape trial easily, while also upholding the rights of an accused to a fair 
trial. (The presumption would reapply for the trial of the offences once the judicial review 
determined that the case should proceed.) However, the Irish Supreme Court in S.H. v DPP 
[2006] 3 IR 575  has now determined that the only relevant question in such cases is whether 
there is a real or serious risk that the accused, by reason of the delay, would not obtain a fair trial. 
The accused benefits fully from the presumption of innocence at all stages of the process, 
including the judicial review process. Murray C.J. noted at p. 620: 
 

The test is whether there is a real or serious risk that the applicant, by reason of the delay, 
would not obtain a fair trial, or that a trial would be unfair as a consequence of the delay. 
The test is to be applied in light of the circumstances of the case … As a consequence any 
question of an assumption, which arose solely for the purpose of applications of this nature, 
of the truth of the complainants’ complaints against an applicant no longer arises. The 
inquiry which should be made is whether the degree of prejudice is such as to give rise to a 
real or serious risk of an unfair trial. The factors of prejudice, if any, will depend upon the 
circumstances of the case. 

 
[9–10] The presumption of innocence is also reinforced by the European Convention on Human 
Rights. Article 6 of the Convention reads as follows: 

1. In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against 
him, everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an 
independent and impartial tribunal established by law. Judgment shall be pronounced 
publicly but the press and public may be excluded from all or part of the trial in the interests 
of morals, public order or national security in a democratic society, where the interests of 
juveniles or the protection of the private life of the parties so require, or to the extent strictly 
necessary in the opinion of the court in special circumstances where publicity would 
prejudice the interests of justice. 

2. Everyone charged with a criminal offence shall be presumed innocent until proved guilty 
according to law. 

[9–11] In Salabiaku v France [1988] ECHR 10589/83, for example, the European Court of 
Human Rights noted that Art 6(2) requires Member States to confine presumptions of fact or law 
“within reasonable limits which take into account the importance of what is at stake and maintain 
the rights of the defence”.6 In Janosevic v Sweden [2002] ECHR 34619/97 a tax audit was 
carried out of the applicant’s taxi business in 1995. The applicant was invited to submit 

 
6 At para. 28. See also El Kaada v Germany (2019) 69 EHRR 15, para 52-55.  



comments. He challenged the audit results and requested that further investigative measures be 
carried out. Having regard to the findings of the audit and the applicant’s observations, the Tax 
Authority increased the applicant’s tax liability and, as the information provided by the applicant 
in his tax returns had been incorrect, ordered him to pay surcharges totalling 161,261 Swedish 
Kroner. Swedish tax law permitted a tax surcharge to be remitted if the failure to submit correct 
information or to file a tax return was considered excusable owing to age, illness, lack of 
experience or comparable circumstances. The surcharge could also be remitted when the failure 
to file proper returns appeared excusable by reason of the nature of the information in question or 
other special circumstances, or when it would be manifestly unreasonable to impose a surcharge 
In March 1996 the applicant wrote to the Tax Authority requesting it to reconsider, and asking 
for a stay of execution as he risked being declared bankrupt before the courts considered his 
case. The request for a stay was refused. In 1999 the Tax Authority informed the applicant that it 
stood by its original determination. The matters were thereafter referred automatically to the 
County Administrative Court for determination. That Court upheld the finding of the Tax 
Authority. The applicant appealed.  

[9–12] Appeal proceedings were still pending when the applicant complained to the European 
Court of Human Rights on the grounds, inter alia, that the Tax Authority’s decisions concerning 
additional taxes and tax surcharges had been enforced prior to a court determination of the 
disputes. He argued that the tax surcharges imposed on him constituted a “criminal charge” 
within the meaning of Art 6 of the Constitution. In particular, he maintained that the surcharges 
were based on a presumption of guilt, which could only be rebutted in exceptional cases.  

68. In the Court’s opinion, the general character of the legal provisions on tax surcharges 
and the purpose of the penalties, which are both deterrent and punitive, suffice to show that 
for the purposes of Article 6 of the Convention the applicant was charged with a criminal 
offence … 

… Presumption of innocence 

96. The Court reiterates that the presumption of innocence enshrined in Article 6(2) is one 
of the elements of the fair criminal trial that is required by para 1 … It will accordingly 
consider the applicant's complaint from the standpoint of these two provisions taken 
together. 

97. The meaning of paragraph 2 of Article 6 was described by the Court in the Barbera, 
Messegue and Jabardo v Spain ([1988] ECHR 10588/83 at para 77) in the following way: 

“Paragraph 2 embodies the principle of the presumption of innocence. It requires, inter 
alia, that when carrying out their duties, the members of a court should not start with the 
preconceived idea that the accused has committed the offence charged; the burden of 
proof is on the prosecution, and any doubt should benefit the accused. It also follows that 
it is for the prosecution to inform the accused of the case that will be made against him, 
so that he may prepare and present his defence accordingly, and to adduce evidence 
sufficient to convict him.”… 

99. … [T]he applicant has complained that the presumption of innocence was breached in 
two respects: firstly, he had an almost insurmountable burden of proof when claiming that a 
tax surcharge should not be imposed or should be remitted such that the reality was that he 
was presumed guilty; secondly, the fact that the Tax Authority’s decisions concerning tax 



surcharges were enforced before his liability to pay the surcharges had been determined by 
a court prejudiced his position in the substantive proceedings. 

100. In respect of the applicant’s first contention, the Court notes that Swedish tax 
surcharges are imposed on objective grounds, that is, without any requirement of intent or 
negligence on the part of the taxpayer. As the Court has previously held [in Salabiaku v 
France [1988] ECHR 10589/83 at para 27], the Contracting States may, in principle and 
under certain conditions, penalise a simple or objective fact as such, irrespective of whether 
it results from criminal intent or from negligence. However, the relevant provisions on tax 
surcharges prescribe that, in certain situations, the surcharge is not to be imposed at all or is 
to be remitted. Thus … the surcharge is to be remitted if, inter alia, the provision of 
incorrect information or the failure to file a tax return appears excusable due to the nature of 
the information in question or other special circumstances, or when the imposition of the 
surcharge would be manifestly unreasonable. The tax authorities and courts shall consider 
whether there are grounds for remission even if the taxpayer has not made any claim to that 
effect. However, as the duty to consider whether there are grounds for remission only arises 
in so far as the facts of the case warrant it, the burden of proving that there is reason to 
remit a surcharge is, in effect, on the taxpayer. Consequently, the starting point for the tax 
authorities and courts must be that inaccuracies found in a tax assessment are due to an 
inexcusable act attributable to the taxpayer and that it is not manifestly unreasonable to 
impose a tax surcharge as a penalty for that act. The Swedish tax system thus operates with 
a presumption, which it is up to the taxpayer to rebut. 

101. In Salabiaku v France [1988] ECHR 10589/83 the Court pointed out …: 

“Article 6(2) does not … regard presumptions of fact or of law provided for in the 
criminal law with indifference. It requires States to confine them within reasonable limits 
which take into account the importance of what is at stake and maintain the rights of the 
defence.” 

Thus, in employing presumptions in criminal law, the Contracting States are required to 
strike a balance between the importance of what is at stake and the rights of the defence; in 
other words, the means employed have to be reasonably proportionate to the legitimate aim 
sought to be achieved. 

102. In assessing whether, in the present case, this principle of proportionality was 
observed, the Court acknowledges that the applicant was faced with a presumption that was 
difficult to rebut. However, he was not left without any means of defence. It is clear that, in 
challenging the Tax Authority’s decisions on taxes and tax surcharges, the applicant has 
maintained that he submitted correct information in his tax returns and that the Authority’s 
tax assessments were erroneous as they were based on inaccurate information gathered 
during the tax audit. … However, it was open to the applicant to put forward grounds for a 
reduction or remission of the surcharges and to adduce supporting evidence. Thus, he could 
have claimed, as an alternative line of defence, that, even if he was found to have furnished 
incorrect information to the Tax Authority, it was excusable in the circumstances or that, in 
any event, the imposition of surcharges would be manifestly unreasonable …  

103. The Court also has regard to the financial interests of the State in tax matters, taxes 
being the State’s main source of income. A system of taxation principally based on 
information supplied by the taxpayer would not function properly without some form of 
sanction against the provision of incorrect or incomplete information, and the large number 
of tax returns that are processed annually coupled with the interest in ensuring a foreseeable 
and uniform application of such sanctions undoubtedly require that they be imposed 
according to standardised rules. 



104. In view of what has been stated above, in particular the fact that the relevant rules on 
tax surcharges provide certain means of defence based on subjective elements and that an 
efficient system of taxation is important to the State’s financial interests, the Court 
considers that the presumptions applied in Swedish law with regard to surcharges are 
confined within reasonable limits ... 

105. The applicant has claimed that his right to be presumed innocent was breached also by 
the fact that the Tax Authority’s decisions concerning tax surcharges were enforced prior to 
a determination by a court of his liability to pay them. 

106. The Court notes that neither Article 6 nor, indeed, any other provision of the 
Convention can be seen as excluding, in principle, enforcement measures being taken 
before decisions on tax surcharges have become final. Moreover, provisions allowing early 
enforcement of certain criminal penalties can be found in the laws of other Contracting 
States. However, considering that the early enforcement of tax surcharges may have serious 
implications for the person concerned and may adversely affect his or her defence in the 
subsequent court proceedings, as with the position with the use of presumptions in criminal 
law, the States are required to confine such enforcement within reasonable limits that strike 
a fair balance between the interests involved… 107. In assessing whether, in the present 
case, the immediate enforcement of the surcharges exceeded the limits mentioned above, 
the Court first notes that the financial interests of the State, which are such a prominent 
consideration in maintaining an efficient taxation system, do not carry the same weight in 
this sphere. This is because, although tax surcharges may involve considerable amounts of 
money, they are not intended as a separate source of income but are designed to exert 
pressure on taxpayers to comply with their obligations under the tax laws and to punish 
breaches. Thus, surcharges are a means of ensuring that the State receives taxes due under 
the relevant legislation. Accordingly, whereas a strong financial interest may justify the 
State’s applying standardised rules and even legal presumptions in the assessment of taxes 
and tax surcharges and collecting taxes immediately, it cannot by itself justify the 
immediate enforcement of tax surcharges. 

108. …A system that allows enforcement of considerable amounts of tax surcharges before 
there has been a court determination of the liability to pay the surcharges is therefore open 
to criticism and should be subjected to strict scrutiny. 

109. However, the Court is called upon to decide whether the above-mentioned limits on 
early enforcement were exceeded to the detriment of the applicant in the present case. In 
this respect, the Court notes that, although the decisions on tax surcharges remained valid 
and the surcharges enforceable such that the applicant’s right of effective access to a court 
thus required that the courts proceed without undue delay, no amount was actually 
recovered from the applicant. Moreover, due to his lack of assets, the applicant would have 
been declared bankrupt on the basis of the tax debt alone. In these circumstances, the Court 
finds that the possibility provided for by Swedish law of securing reimbursement of any 
amount paid constituted a sufficient safeguard of the applicant’s interests in the present 
case. 

110. Having regard to the foregoing, the Court considers that the applicant’s right to be 
presumed innocent has not been violated in the present case. 

Appeal dismissed on the ground that there was no violation of Article 6(1) and (2) of the 
Convention in respect of the right to be presumed innocent [the applicant’s claim, however, 
was successful on another ground, namely a violation of Article 6(1) of the Convention in 
respect of the right of access to a court]. 



3. Exceptions 

[9–13] The right to a presumption of innocence is not absolute. A number of exceptions to the 
presumption exist in Ireland, which relieve the prosecution of having to prove every fact 
necessary to establish the guilt of the accused. 

(i) Insanity 

[9–14] It is well established in Ireland that the legal burden of proving insanity in a criminal trial 
rests upon the defence. This common law exception is derived from Rule 2 of the M’Naghten 
Rules.  Though the case of People (AG) v Fennell [1940] 1 IR 445 appeared to indicate that a 
criminal standard of proof rests on the accused for this defence, it is now accepted that the legal 
burden of proof imposed is only that applicable in civil proceedings—on the balance of 
probabilities. In People v O’Mahony [1985] IR 517, for example, it was held by Finlay C.J.: “In 
the instant case, if it were established, as a matter of probability, that due to an abnormality of 
mind consisting of a psychotic condition the appellant had been unable to control himself and to 
desist from carrying out the acts of violence leading to the death of the deceased, he would have 
also been entitled to a finding of not guilty by reason of insanity.” In Redmond v Attorney 
General [2006] 3 IR 188, the following was noted in the Supreme Court. 

Fennelly J. (at p. 209) … The key point is that insanity is a matter of defence … This 
proposition has been long established. The second of the M’Naghten Rules is that:- 
“Every man is presumed to be sane and to possess a sufficient degree of reason to be 
responsible for his crimes until the contrary be proved.” It has always been the law that a 
person is presumed to be sane and responsible for his acts and, by corollary, that any person 
asserting the contrary must prove it. This matter is fully discussed in McAuley and 
McCutcheon, Criminal Liability (Round Hall Sweet & Maxwell, Dublin, 2000) at para. 
14.15, where the authors state:- 
 

“It is clear from rule 2 of the M’Naghten Rules that the judges intended to put the onus of 
proving insanity on the accused, and there is a long line of authority supporting this 
conclusion.” 

 
It suffices to refer to the authority of the judgment of Kennedy C.J. for the Court of 
Criminal Appeal in Attorney-General v. O'Brien  [1936] I.R. 263 at p. 270 to show that this 
statement is correct and has been applied by our courts … 
 
Kearns J.  (p. 213) … It was … agreed that an accused person enjoys a presumption of 
sanity under the M’Naghten Rules and that the onus of proof of establishing insanity when 
it rests on the defence is to the standard of the balance of probabilities. 
  

[9–15] The defence of insanity is now placed on a statutory footing under s 5 of the Criminal 
Law (Insanity) Act 2006. Curiously, no express reference is made in the legislation to the fact 
that those seeking to raise the defence bear the legal burden of proving it. The burden still applies 
to those who raise the defence, as has been made clear in subsequent case law. The Act also 
introduced the defence of diminished responsibility and it does make express reference to the 
burden of proof. It reads as follows: 
 

6.— (1) Where a person is tried for murder and the jury or, as the case may be, the Special 
Criminal Court finds that the person— 



(a) did the act alleged, 
(b) was at the time suffering from a mental disorder, and 
(c) the mental disorder was not such as to justify finding him or her not guilty by reason of 
insanity, but was such as to diminish substantially his or her responsibility for the act, the 
jury or court, as the case may be, shall find the person not guilty of that offence but guilty 
of manslaughter on the ground of diminished responsibility. 
 
2) Subject to section 5(4),7 where a person is tried for the offence specified in subsection 
(1), it shall be for the defence to establish that the person is, by virtue of this section, not 
liable to be convicted of that offence. 

 
In The People (Director of Public Prosecutions) v Heffernan [2017] 1 IR 82, the 
Supreme Court ruled on the issue of the burden of proof that applies in cases involving 
the defence of diminished responsibility. The appellant was convicted of murder in 2013. 
The burden and standard of proof in a case where a person charged with murder seeks to 
rely on the defence of diminished responsibility is governed by s.6(2) of the Criminal 
Law (Insanity) Act, 2006. The Act, as noted above, requires an accused to ‘establish’ that 
they are ‘not liable to be convicted’ of murder. The appellant argued that the burden 
imposed on the defence should be construed as requiring him only to raise a reasonable 
doubt as to his liability to be convicted of murder.   The Court of Appeal held that the 
interaction between sections. 5 and 6 of the Act was crucial to the determination of the 
burden and standard of proof under s.6. The defence of diminished responsibility was not 
a ‘stand alone’ defence, and its availability was directly referable to the criteria for 
establishing insanity. It interpreted the word ‘establish’ in s.6(2) to mean that the accused 
bore the burden of persuasion to the same standard as would apply if he or she was 
relying on the defence of insanity – that is proof on the balance of probabilities. The 
appellant was subsequently granted leave to appeal to the Supreme Court on the question 
whether the section had been correctly interpreted. 
 
(O'Malley, Charleton, O'Donnell, Clarke, MacMenamin, Laffoy, Dunne,  Charleton 
JJ.)  

O’Malley J (delivering the judgment of the Court) 60...The presumption of innocence, whether 
construed in terms of the Constitution, common law or the European Convention, is a bedrock 
principle of our criminal justice system. The concomitant principle is that the prosecution must 
prove every element of a crime. However, the legislature may in some instances cast a burden on 
the defence in relation to a particular issue. In most cases, any such burden will extend only to the 
necessity to show the existence of a reasonable doubt. In other, limited instances there may be an 
onus to prove some matter on the balance of probabilities…. 

63 In the instant case, it seems to me that there is no question but that the Oireachtas intended, by 
use of the word 'establish', and by requiring the court or jury to make a ' finding', to cast a burden 
of proof on the defence that goes beyond the raising of a reasonable doubt. Does that violate the 
presumption of innocence in the case of diminished responsibility, in a manner requiring the Court 
to either reinterpret the statutory burden or to consider whether the infringement can be justified? 

64 In my view it does not. I agree in general with the proposition that any burden cast upon an 
accused that could result in conviction by a jury, despite a reasonable doubt as to an essential part 

 
7 If the accused contends that he was suffering from a mental disorder under s 6(1)(c), then under s 5(4) the 
prosecution will be permitted to adduce evidence to prove that at the time of the alleged murder the accused 
was suffering from a mental disorder such that he or she ought to be found not guilty by reason of insanity. 



of the offence, would be an unlawful violation of the presumption of innocence…However, I do 
not consider that the possibility arises in the context under consideration. The successful raising of 
the defence of diminished responsibility does not depend on negation of any element of the 
prosecution case, nor on proving any essential aspect of the offence. The long-established 
elements of murder remain as they were, and are for the prosecution to prove beyond reasonable 
doubt. Evidence of a mental disorder sufficient to qualify under the Act does not in itself rebut 
either the common law presumption of sanity and responsibility for actions, or the statutory 
presumption that the accused person intended the natural and probable consequences of his or her 
actions. It creates a new, mitigatory defence that reduces the consequences of a proven offence. It 
is therefore incorrect to suggest that the imposition of a burden of proof could require an accused 
to prove either the actus reus or the mens rea, since these are matters that must be proven by the 
prosecution beyond reasonable doubt before the question of diminished responsibility can arise…  

 
65 In the circumstances I consider that the provision in question does not affect the presumption of 
innocence.  
 
66 However, I think that it is worth pointing out that the policy factors that justify the same onus 
of proof as in the case of insanity are also clear. The same difficulties that the prosecution would 
face in proving beyond reasonable doubt that an accused is sane would arise in an attempt to prove 
that the responsibility of the accused was not diminished by reason of mental disorder. If the 
prosecution bore such a burden it would have to prove this positively – inviting the jury to reject 
dubious evidence from the defence would not suffice. The problem stems from the intrinsically 
subjective nature of the defence; from the fact that mental disorders and their effects are not 
necessarily the subject of ordinary life experience or knowledge and will generally require some 
level of expert assistance to the jury or court; and from the fact that an accused cannot be 
compelled to participate in any form of medical examination by the prosecution. For those reasons 
the defence of insanity has always imposed a burden of proof on the accused. The same 
considerations arise with diminished responsibility.  

 
67 In the circumstances the jury was correctly charged as to the onus of proof. I would therefore 
dismiss the appeal.  

+- 
 Appeal dismissed. 
 
Currently the defences of insanity and diminished responsibility are the only defences in criminal 
law which place a legal burden of proof on the accused party. Every other burden that is placed 
on the defence is classified as evidential in application.  If an accused party wishes to raise the 
defence of provocation or self defence, for example, they only need to make out a prima facie 
case, so as to make it a live issue before the court. Once they have done so, the defence must 
then be negatived by the prosecution to a beyond reasonable doubt standard. In some instances, 
specific statutory provisions may place an evidential burden on an accused party to raise a 
reasonable doubt as to a particular issue (discussed more fully below). Such evidential burdens, 
to raise a doubt specified by a statutory provision or to make out a prima facie case as required 
by the common law, operate at minimum threshold level and are likely therefore to be 
interpreted as being compatible with the right to a presumption of innocence. In contrast, an 
accused party wishing to raise insanity or diminished responsibility has initially to satisfy the 
common law evidential burden to make it a live issue before the trier of fact, followed by the 
legal burden to prove it to a balance of probability standard. At a conceptual level, there is 
therefore a marked difference in the requirements imposed on accused parties in adducing 
evidence to support particular claims. Those raising insanity and diminished responsibility have 
much further to travel than accused parties adducing evidence in relation to other defences. 
Traditional justifications for the anomaly focus on difficulties of proof, the subjective elements 



inherent in the defences, and the need to rely on expert medical evidence. There are not, 
however, entirely persuasive,8 particularly when considered in the context of increased 
protections and accommodation for persons with disabilities in our criminal process. The fixed 
nature of legal propositions dating from the 1840s – which occurred prior to the crystallisation of 
the presumption of innocence as a specific right  – will increasingly have to be interpreted in the 
light of the expanding  juridical status of persons with disabilities and the insights and 
protections offered by the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. These 
developments may make it more difficult to justify legal rules which do not afford persons with 
mental health disabilities the same equal protection of the right to a presumption of innocence as 
accused parties raising other defences.     
 

 (ii)  Statutory 

[9–17] There are a number of statutory provisions that abridge the presumption of innocence. 
The most relevant Irish decision on statutory exceptions is O’Leary v Attorney General [1993] 1 
IR 102 (HC); [1995] 1 IR 254 (SC). Section 21 of the Offences Against the State Act 1939, as 
amended, created the offence of membership of an unlawful organisation, and s 12 of the Act of 
1939 creates the offence of possession of an “incriminating document”. Section 24 of the Act of 
1939 provides as follows: “On the trial of a person charged with the offence of being a member 
of an unlawful organisation, proof to the satisfaction of the court that an incriminating document 
relating to the said organisation was found on such person or in his possession or on lands or in 
premises owned or occupied by him or under his control shall, without more, be evidence until 
the contrary is proved that such a person was a member of the said organisation at the time 
alleged in the said charge” (emphasis added). Section 3(2) of the Offences Against the State 
(Amendment) Act 1972 provides that where a member of the Gardaí, not below the rank of Chief 
Superintendent, in giving evidence of an offence under s 21, states that he or she believes that the 
accused was a member of an unlawful organisation, “the statement shall be evidence that he was 
then such a member”.  

[9–18] The plaintiff was convicted in the Special Criminal Court of possession of incriminating 
documents and, on foot of such possession, of membership of an unlawful organisation, namely 
the IRA. The documents in question were 37 posters with a picture of a man in paramilitary 
uniform brandishing a rifle and bearing the words: “I.R.A. calls the shots”. In giving evidence at 
the trial, the plaintiff admitted possession of the documents, but contended that he had them as a 
member of another organisation, which was not unlawful. His conviction was affirmed in the 
Court of Criminal Appeal. The plaintiff sought a declaration in the High Court that the 
provisions of s 24 of the Act of 1939 and s 3(2) of the Act of 1972 infringed the constitutional 
right to a trial in due course of law and, in particular, the presumption of innocence, by placing 
upon an accused the burden of disproving his guilt.  

High Court [1993] 1 IR 103  

 
8 See also Arlie Loughnan, Manifest Madness: Mental Incapacity in the Criminal Law (Oxford: OUP, 
2012), pp. 164-165.   



(Costello J. at 107) … It seems to me that it has been for so long a fundamental postulate 
of every criminal trial in this country that the accused was presumed to be innocent of the 
offence with which he was charged that a criminal trial held otherwise than in accordance 
with this presumption would, prima facie, be one which was not held in due course of law. 
It would follow that prima facie any statute which permitted such a trial so to be held would 
be unconstitutional. The contentious issue in the case, therefore, is not whether the plaintiff 
had a constitutionally protected right to the presumption of innocence but whether the 
impugned provisions of the Acts of 1939 and 1972 infringed that right.  

Before considering the sections which are now challenged there are four observations of a 
general nature which should be made. 

Firstly, there are a considerable number of statutes…which contain provisions which 
have the effect of shifting the onus of proof in certain circumstances from the prosecution 
to the accused. There is no standard form by which this is brought about. …It is obvious 
that the difference in the manner in which the statute shifts the onus of proof may produce 
different legal consequences and so any statute which does so must be carefully considered 
to appreciate exactly the effect it may have on an accused’s constitutional rights. But there 
is one feature in common which a number of these statutes possess…  

Secondly, it is important to bear in mind that the phrase ‘the burden of proof’ is used in 
two entirely different senses and that when it is said that a statute ‘shifts’ the burden of 
proof onto the accused this may mean two entirely different things. The phrase is used 
firstly to describe as a matter of substantive law the burden which is imposed on the 
prosecution in a criminal trial to establish the case against the accused beyond a reasonable 
doubt. This burden is fixed by law and remains on the prosecution from the beginning to 
the end of the trial. It is this burden which arises from the presumption of the accused’s 
innocence and it is the removal of this burden by statute that may involve a breach of the 
accused’s constitutional rights. It is now usual to refer to this burden as the legal or 
persuasive burden of proof. But the phrase is also used to describe the burden which is cast 
on the prosecution in a criminal trial of adducing evidence to establish a case against an 
accused, a burden which is now usually referred to as the evidential burden of proof. In 
criminal cases the prosecution discharges this evidential burden by adducing sufficient 
evidence to raise a ‘prima facie’ case against an accused. It can then be said that an 
evidential burden has been cast on to the accused. But the shifting of the evidential burden 
does not discharge the legal burden of proof which at all times rests on the prosecution. The 
accused may elect not to call any evidence and will be entitled to an acquittal if the 
evidence adduced does not establish his or her guilt beyond a reasonable doubt. Therefore if 
a statute is to be construed as merely shifting the evidential burden no constitutional 
infringement occurs …  

Whilst it may not be desirable or indeed possible to lay down any hard and fast rule for 
the construction of statutes involving the shifting of a burden of proof, it is clear that if the 
effect of the statute is that the court must convict an accused should he or she fail to adduce 
exculpatory evidence then its effect is to shift the legal burden of proof (thus involving a 
possible breach of the accused’s constitutional rights) whereas if its effect is that 
notwithstanding its terms the accused may be acquitted even though he calls no evidence 
because the statute has not discharged the prosecution from establishing the accused’s guilt 
beyond a reasonable doubt then no constitutional invalidity could arise. 

  Thirdly, it does not necessarily follow that a statute is unconstitutional merely because its 
effect is that the failure of an accused to adduce exculpatory evidence must result in a 
conviction. The statute may merely give legal effect to an inference which it is reasonable 
to draw from facts which the prosecution establish. The presumption of the accused’s 
innocence is therefore rebutted not by the statute but by the inference. An example is to be 



found in section 27A of the Firearms Act, 1964 (inserted by section 8 of the Criminal Law 
(Jurisdiction) Act, 1976) which provides that where a person has a firearm in his possession 
in such circumstances as give rise to a reasonable inference that he has not or does not 
possess it for a lawful purpose he shall be guilty of an offence ‘unless he has it in his 
possession … for a lawful purpose’. As the inference exists apart from the statute I do not 
think that the statute can thereby be invalidated by the Constitution. 

Fourthly, the Constitution should not be construed as absolutely prohibiting the 
Oireachtas from restricting the exercise of the right to the presumption of innocence. The 
right is to be implied from Article 38, which provides that trials are to be held ‘in 
accordance with law’, and it seems to me that the Oireachtas is permitted in certain 
circumstances to restrict the exercise of the right because it is not to be regarded as an 
absolute right whose enjoyment can never be abridged. …  

If I conclude, therefore, that either of the statutory provisions I am now considering 
‘prima facie’ infringes the plaintiff's right to the presumption of innocence it would then be 
necessary to consider the principles which would justify the Oireachtas in restricting the 
enjoyment of the presumption, for if the statute complied with those principles then no 
constitutional invalidity would arise. But firstly I must consider whether the statutes operate 
so as to infringe the right asserted. To that task I will now turn. 

… [As regards section 3(2) of the 1972 Act, the learned judge noted] I fail to see how this 
section affects in any way the plaintiff’s right to enjoy the presumption of innocence. What 
this section does is to make admissible in evidence in certain trials statements of belief 
which would otherwise be inadmissible. The statement of belief if proffered at the trial 
becomes ‘evidence’ by virtue of this section in the prosecution case against the accused. 
Like other evidence it has to be weighed and considered and the section cannot be 
construed as meaning that the court of trial must convict the accused in the absence of 
exculpatory evidence. The accused need not give evidence, and he may ask the court to 
hold that the evidence does not establish beyond a reasonable doubt that he is a member of 
an unlawful organisation. Should the court agree he must be acquitted. 
 

… [As regards section 24 of the Offences Against the State Act, 1939], I think that this 
section does not infringe the plaintiff’s constitutionally protected rights. It is important to 
appreciate how the section is drafted. It provides that proof of possession by an accused of 
an incriminating document (that is one emanating from an unlawful organisation) ‘shall, 
without more, be evidence until the contrary is proved’ that the accused in whose 
possession the document was found was a member of the unlawful organisation. But this 
does not impose an obligation on an accused to give evidence so as to avoid a conviction. 
The section, it seems to me, only shifts an evidential burden on to an accused to whom it is 
applied. An ‘incriminating document’ is defined in the Act in very wide terms so that it 
would embrace for example a letter from the leader of an unlawful organisation to the 
accused as well as a propoganda leaflet or poster extolling the aims of an unlawful 
organisation. ‘Possession’ in the Act is a wide concept and an accused could have in his 
‘possession’ an incriminating document in different circumstances; it could be when hidden 
under the floorboards of the house in which he was living or, at the other end of the scale, 
when distributing it at a public meeting. So, the nature of the incriminating document and 
the circumstances in which it is possessed may in some cases give rise to a very strong 
inference of the accused’s association with an unlawful organisation whilst in others any 
such inference might be very slight. If it was intended that the court could not evaluate the 
evidence and that it ‘must’ convict in the absence of exculpatory evidence I think the 
section would have been differently worded. As actually drafted it seems to me that the 
court may evaluate and assess the significance of the evidence of possession and if it has a 
reasonable doubt as to the accused’s guilt of membership of an unlawful organisation it 



must dismiss the charge, even in the absence of exculpatory evidence. If this is so then the 
section does not infringe an accused’s right to the presumption of innocence. I must 
therefore decline to make the declarations which the plaintiff has sought. 

Application dismissed.  

The plaintiff appealed to the Supreme Court. 

Supreme Court [1995] 1 IR 254  

[9–19] (Hamilton C.J., O’Flaherty, Egan, Blayney and Denham JJ.) 

O’Flaherty J., delivering the single judgment of the Court (p. 263 et seq.) ... The first 
task that must engage the Court is to declare afresh that the presumption of innocence in a 
criminal trial is implicit in the requirement of Article 38, s. 1 of the Constitution that no 
person shall be tried on any criminal charge save in due course of law. The Court does not 
need to go any further than to assert that such a principle is required by this Article of the 
Constitution. 
 
The Court’s next task is to analyse section. 24 of the Act of 1939 to find out whether there 
is a breach of that principle…  

In the opinion of the Court, the section permits no more than the following: if an 
incriminating document is proved to be in the possession of a person (and that is all that the 
Court has to consider in this case because actual possession of the documents was proved 
and, indeed, admitted by the accused) that shall, without more, be evidence until the 
contrary is proved that such person was a member of an unlawful organisation. It is clear 
that such possession is to amount to evidence only; it is not to be taken as proof and so the 
probative value of the possession of such a document might be shaken in many ways: by 
cross-examination; by pointing to the mental capacity of the accused or the circumstances 
by which he came to be in possession of the document, to give some examples. The 
important thing to note about the section is that there is no mention of the burden of proof 
changing, much less that the presumption of innocence is to be set to one side at any stage. 
So, if a charge of membership of an unlawful organisation were being tried on indictment 
by a judge with a jury, the judge’s charge might go along the following lines — this in a 
case where the accused did not give evidence and, indeed, assuming that there had been no 
cross-examination of the prosecution witnesses:— 
 

“Members of the jury, the accused has been found in possession of a document and it will 
be for you to find beyond reasonable doubt whether it is an ‘incriminating document’ 
within the definition that I have given to you as set forth in the legislation. If you are 
satisfied beyond reasonable doubt on that you must also be satisfied beyond reasonable 
doubt that it was in the possession of the accused. Now if you are satisfied on both of 
these elements you are entitled to convict the accused because the section provides that 
the possession of an incriminating document shall, without more, be evidence until the 
contrary is proved that the accused was a member of an unlawful organisation. Here 
nothing to the contrary has been proved, and therefore you are entitled to convict the 
accused of the offence etc.” [Note, the judge would tell the jury that they were entitled to 
convict, not that they were bound to convict.] 

 
There is no doubt that in the example quoted the evidentiary burden of proof would have 

shifted to the accused. This, as the learned High Court judge pointed out, is applicable in 
many statutes and he gave instances of them. Hardy v. Ireland  [1994] 2 I.R. 550 … is an 
example of one such. Further, if someone is caught red-handed in any particular situation 



the presumption of innocence is not dispensed with if the trial judge points to the apparent 
strength of the case against the accused.  

  
Courts, whether comprising a judge sitting with a jury or a judge or judges only, will not 

act as automatons in the assessment of evidence. With a statutory provision setting out what 
is to be regarded as evidence—and whether it is called a presumption or not is of no 
moment—the court must always approach its task in a responsible manner and have proper 
regard to the paramount place that the presumption of innocence occupies in any criminal 
trial… 

 
In the circumstances, the Court is satisfied that none of the grounds of appeal has been 

made out. The Court holds that it has not been established that section 24 of the Offences 
Against the State Act, 1939, is invalid having regard to the provisions of the Constitution. 

 
Appeal dismissed. 

 
 
[9–20] The Supreme Court did not accept that the words “until the contrary is proved” imposed a 
legal burden of proof on the accused of proving that he was not a member of an unlawful 
organisation. However, the precise same words, “until the contrary is proved”, was deemed in 
the English case of R v Carr-Briant [1943] 2 All ER 156 to pass a legal burden of proof onto the 
accused—it concerned s 2 of the Prevention of Corruption Act 1916. It was noted in that case 
that where a legal burden of proof passed to the accused, it was only similar to that of a party in 
civil proceedings, namely on the balance of probabilities. Similarly, in the Canadian case of R v 
Chaulk [1990] 3 SCR 1303, the phrase was also interpreted to impose a legal burden of proof on 
the accused. Here the Court upheld a statutory provision that placed the onus on the accused to 
prove insanity in a criminal case. Section 16(4) of the Criminal Code provided at that time that 
“[e]very one shall, until the contrary is proved, be presumed to be and to have been sane”. 
  
[9–21] In Hardy v Ireland [1994] 2 IR 562, the legislation at issue was s 4(1) of the Explosive 
Substances Act 1883, which provides that any person who “knowingly has in his possession or 
under his control any explosive substance, under such circumstances as to give rise to a 
reasonable suspicion that he … does not have it in his possession or under his control for a 
lawful object, shall, unless he can show that he … had it in his possession or under his control 
for a lawful object, be guilty of felony.” The appellant, whilst coming through the customs 
clearance at Rosslare ferryport, was asked by customs officers on duty to open the bag he was 
carrying. He sought to run away from them, was apprehended and brought back, and they then 
found in his bag a quantity of sodium chlorate and ten mercury tilt switches. He was convicted in 
the Special Criminal Court of an offence under s 4(1) of the Explosive Substances Act 1883 and 
was sentenced to five years’ imprisonment. The applicant’s appeal to the Court of Criminal 
Appeal was dismissed. He then applied to the High Court for an inquiry into his detention 
pursuant to Art 40.4.2 of the Constitution. In this application, he argued, inter alia, that s 4 of the 
Explosive Substances Act 1883 was inconsistent with Art 38 of the Constitution, on the grounds 
that it placed an obligation upon an accused to prove his or her innocence to the standard of 
probability, thus allowing for the possibility of conviction despite the existence of a reasonable 
doubt and, secondly, that it permitted an accused person to be convicted of a serious crime on the 
basis of suspicion alone. Flood J. refused the relief sought in the High Court. The applicant 
appealed to the Supreme Court, where the only issue for determination was whether s 4(1) of the 
Explosive Substances Act 1883 was inconsistent with the provisions of the Constitution. 



 
[9–22] (Hederman, O’Flaherty, Egan, Blayney and Murphy JJ.)  
 
(Hederman J. at p. 564) … 

 
Submissions by the parties 
It was submitted on behalf of the appellant that the provision, contained as it is in a pre-
Constitution statute, does not enjoy the presumption of constitutionality … It was next 
submitted that it was not possible to interpret it so as to make it conformable with the 
Constitution; it was said that the effect of the section was to change the burden of proof so 
that an accused may be found guilty without his guilt having been proved beyond 
reasonable doubt and this was inconsistent with the presumption of innocence which was a 
necessary ingredient for a trial in due course of law. 
 

On behalf of the State, it was submitted that the burden of proof beyond reasonable 
doubt remained on the prosecution throughout; that, of course, at a certain stage, an accused 
found in possession of an explosive substance might well have an evidentiary burden to 
displace where prima facie there was a set of circumstances pointing to his guilt. In that 
situation, it was submitted, it was open to him to rebut that prima facie position in many 
ways and not solely by giving evidence. 
 
Analysis of the provision  
In my judgment, in a trial alleging an offence under the section the prosecution has to prove 
beyond reasonable doubt (I take the basic ingredients contained in the section and I leave 
aside alternate wording):— 

1. That the accused knowingly had in his possession a substance which it proves is an 
explosive substance; 
2. that he had it under such circumstances as to give rise to a reasonable suspicion that he 
did not have it in his possession for a lawful object and that, in turn, means that there is 
an onus on the prosecution to prove that the accused could not show that he had it in his 
possession for a lawful object. 

Once those ingredients are in place, it is still open to the accused to demonstrate in any one 
of a number of ways, such as by cross-examination, submissions or by giving evidence, that 
a prima facie situation pointing to his guilt should not be allowed to prevail. 
 

I believe that this analysis complies with our well-established criminal law 
jurisprudence in regard to having trials in due course of law. That constitutional 
requirement applies whether the offence is made an offence under a pre- or post-
constitutional enactment. It protects the presumption of innocence; it requires that the 
prosecution should prove its case beyond all reasonable doubt; but it does not prohibit that, 
in the course of the case, once certain facts are established, inferences may not be drawn 
from those facts and I include in that the entitlement to do this by way even of documentary 
evidence. What is kept in place, however, is the essential requirement that at the end of the 
trial and before a verdict can be entered the prosecution must show that it has proved its 
case beyond all reasonable doubt.  
 

I would dismiss the appeal. 
 
O'Flaherty J. (at p. 565) …  

I agree. 
 
Egan J. (at p. 565) … A careful look at the subsection makes it clear that the State must 
prove:— 

1. Possession or control of an explosive substance; 
2. that the accused ‘knowingly’ had such possession or control; and 



3. that the possession or control was in such circumstances as to give rise to a reasonable 
suspicion that he did not have it in his possession or control for a lawful object. 

 
The onus lies fairly and squarely on the State to prove these matters and they must be proved 
beyond reasonable doubt. It may seem perhaps contradictory that a ‘reasonable suspicion’ 
must be proved beyond reasonable doubt but this is not so. If the court or jury is not satisfied 
beyond reasonable doubt that a suspicion has been raised and that it is a reasonable suspicion, 
an essential ingredient of the offence will be missing and the prosecution will fail. 

 
If, however, all the above ingredients are proved beyond reasonable doubt the 

accused must be convicted unless ‘he can show that he made it or had it in his possession or 
under his control for a lawful object’. Prima facie these words place an onus on the accused 
but they are in a saving or excusatory context and this is of relevance. Insanity, for instance, 
is something which must be established by an accused person in a criminal prosecution if 
he wishes to rely on it. 

 
It is true that when the evidence in a case, whether offered by the prosecution or 

the defence, discloses a possible defence of self-defence, the onus remains on the 
prosecution to negative the possible defence of self defence ... The onus in regard to self-
defence springs from the common law. In the present case, however, we are dealing with a 
statute and the words used are very clear. If the saving clause is to be relied upon, I am 
satisfied that the onus shifts to the accused. The words are ‘unless he can show … [etc .]’. 
These words cannot be construed as meaning that the raising of a doubt would be a 
sufficient discharge. The onus, not being an onus resting on the prosecution, does not 
require proof beyond reasonable doubt. It is sufficient if there is proof on the balance of 
probabilities. 
 

The conclusion which I have reached to the effect that the onus of proof can shift 
does not determine the matter. There is nothing in the Constitution to prohibit absolutely 
the shifting of an onus in a criminal prosecution or to suggest that such would inevitably 
offend the requirement of due process. For these reasons I am satisfied that the subsection is 
not inconsistent with the Constitution and that the appeal should be dismissed. 
 
Blayney J. (at . 567) … 
 

I agree with the judgment delivered by Hederman J. 
 

Murphy J. (at p. 568) … 

It seems to me that … the first limb of s. 4, sub-s. 1 of the Act of 1883 casts upon the 
prosecution the burden of proving first, the possession of the explosive substance, secondly, 
that the accused ‘knowingly’ had the explosive substance in his possession and thirdly, the 
existence of such circumstances as to give rise to a reasonable suspicion that the accused 
did not have the explosive substance in his possession for a lawful object. The burden of 
proof that falls on the State in respect of each and every one of those three ingredients is  
‘. . . proof beyond reasonable doubt’. Accordingly, if any reasonable doubt exists in relation 
to the proof of any of those ingredients or if the facts of the case admit of an innocent 
explanation as an alternative to a guilty one, then the accused must be acquitted. These 
principles flow from the presumption of innocence of an accused to any charge made 
against him. However, the second limb of the section deals not with the charge but with a 
statutory exoneration or exculpation from a charge already made and sustained beyond 
reasonable doubt. I am convinced that the burden which the accused must discharge if he is 
to avail of that procedure is a duty to satisfy the jury of the statutory condition, that is to 
say, the existence of a lawful object on the balance of probabilities. 

 



However, I do not see that there is any inconsistency between a trial in due course of 
law as provided for by Article 38, s.1 of the Constitution and a statutory provision such as 
is contained in s. 4 of the Explosive Substances Act, 1883, which affords to an accused a 
particular defence of which he can avail if, but only if, he proves the material facts on the 
balance of probabilities. 
 
Accordingly, I too would dismiss the appeal. 
 
Appeal Dismissed. 

 
[9–23] Hederman J. (with whom O’Flaherty and Blayney JJ. concurred) held that the legal 
burden of proof remained at all times on the State. The effect of the provision was merely to shift 
an evidential burden of proof onto the accused, which could be rebutted in a number of ways, 
including cross-examination, submissions or by giving evidence. As with O’Leary, it is difficult 
to avoid the conclusion that this reasoning smacks of an exercise in interpretive construction. In 
contrast, Egan J. and Murphy J. held that a legal burden of proof passed to the accused, but that 
the provision still passed constitutional muster. Though this interpretation of the provision is 
much more credible, their respective judgments were also disappointing in that no reasons—
other than mentioning that the presumption of innocence was not absolute—were given as to 
why a provision that imposed a legal burden of proof on an accused would not infringe Art 38 of 
the Constitution. In other words, the minority judgment, which appears more accurate on a literal 
reading of the provision, provides us with a more satisfactory conclusion as to the burden of 
proof which moved, but it falls down on the scant, almost dismissive, attention afforded to the 
consequences of that conclusion. The reasoning in Hardy and O’Leary is thus weak having 
regard to the integrity of the right involved. In securing the constitutional status of the 
presumption of innocence, more careful consideration should have been given in the judgments 
to the normative principles inherent in the right and the extent to which statutory provisions (and 
peculiar knowledge principles) can limit its operation. 
 
[9–24]  
[9–25] More insight and analysis has been provided in recent case law on the 
interpretation of reverse onus provisions. The case of DPP v Smyth Snr [2010] 3 IR 368 
concerned section 29(2) of Misuse of Drugs Act, 1977 which provides: 

In any such proceedings in which it is proved that the defendant had in his 
possession a controlled drug it shall be a defence to prove that he did not know 
and had no reasonable grounds for suspecting that what he had in his possession 
was a controlled drug or that he was in possession of a controlled drug. (our 
emphasis)   

The applicants argued that the trial judge misdirected the jury in their consideration of the 
defence to possession. The Court of Criminal Appeal ordered a retrial on the basis that it 
was not a requirement on the applicants to prove beyond reasonable doubt that they did 
not know and had no reasonable grounds for suspecting that what was in their possession 
was a controlled drug. In criminal proceedings, the burden of proving the charge was on 
the prosecution and that burden must be discharged by proof beyond a reasonable doubt. 
Where any element of proof was reversed, the accused did not bear the burden of proving 



the non-existence of the relevant element of the offence beyond a reasonable doubt –only 
to raise a reasonable doubt as to the absence of an element of the offence. Therefore, the 
direction of the learned trial judge was in error. Though the Court of Appeal was 
confined its reasoning to the specific provision, and was not making any wider 
declarations than that provision, the following passages from the judgment are insightful. 
This judgment and the one that follows in Egan help to move the debate on from the 
scant reasoning in cases such as O’Leary and Hardy, and it attempts to confront issues 
such as the requirements on the defence to make out a prima facie case should they wish 
to adduce evidence, the differences between legal and evidential burdens of proof, and 
the circumstances in which an element of an offence can be cast on to the accused party 
by the Oireachtas as an evidential burden of proof.   

(Court of Appeal) 

(Finnegan, Charleton and McMahon JJ) 

(Charleton J) 15. How the burden of proof is borne depends upon the substantive law. At a 
criminal trial, the burden of proof is borne by the prosecution in respect of every issue, except on 
those issues on which the burden of proof is cast on the accused by statute. This burden is not to 
be confused with the burden of adducing evidence. Criminal trials would be chaotic were the 
accused entitled to run any potential defence which might be hypothetically open on the facts of 
the prosecution case. The accused must engage with the evidence. Where the defence of the 
accused to a murder charge is that he was defending himself, or that he was provoked, or that he 
was acting in an automatous state, he carries the burden of adducing evidence on those issues in 
order to allow that defence to be argued by defence counsel in a closing submission to the jury. As 
it was put by Devlin J. in Hill v. Baxter, [1958] 1 Q.B. 277 at 284:- 

"It would be quite unreasonable to allow the defence to submit at the end of the 
prosecution's case that the Crown had not proved affirmatively and beyond a reasonable 
doubt that the accused was at the time of the crime sober, or not sleep walking or not in a 
trance or black out." 

16. Consequently, there must be some evidence to which the accused can point whereby a 
particular defence to crime becomes open. This is not a legal burden of proof; it is merely the 
burden of adducing sufficient evidence to allow a defence to be argued in closing and then 
included as part of the relevant legal directions in the charge of the trial judge. 

17. A legal burden of proof is different. This places upon the party bearing that legal burden, the 
obligation to prove the issue that he is required to prove. The standard of proof may vary. As 
already, mentioned, policy reasons have dictated that the defences of insanity and diminished 
responsibility should be clearly proven by the accused. For these defences, the burden of proof is 
for the accused to show that he has discharged the burden of proof by showing, as a probability, 
that he acted within the terms of one or other of those defences. The defence of insanity, as with 
other defences, is not, however, part of the elements of proof borne by the prosecution in 
establishing the crime. It is not incumbent on the prosecution to prove that in killing the deceased 
that the accused was not insane. It is for the accused to raise that defence and to prove it… 



19. The Court considers…that the proper construction of the burden of proof in s. 29 of the Misuse 
of Drugs Act…and the correct direction to a jury hearing such a charge, is to be derived from 
Article 38.1 of the Constitution…. 

20. The fundamental principle of our criminal justice system is that an accused should not be 
convicted unless it is proven beyond reasonable doubt that the accused committed the offence. The 
legal presumption that the accused is innocent, until his guilt is proven to that standard, operates to 
ensure objectivity within the system. It is a matter for the Oireachtas to decide whether on a 
particular element of the offence an evidential burden of proof should be cast on an accused 
person. Of itself, this does not infringe the constitutional principle that the accused should be 
presumed to be innocent until found guilty. Reasons of policy may perhaps require that any 
reversed element of proof cast on the accused should be discharged as a probability. That should 
either be stated in the legislation or be a matter of necessary inference therefrom. The construction 
of a criminal statute requires the Court to presume that the core elements of an offence must be 
proven beyond reasonable doubt; otherwise the accused must be acquitted. A special defence, 
beyond the core elements of the offence, may carry a different burden; insanity and diminished 
responsibility are examples of such a defence which casts a probability burden on the accused. 
Where, however, in relation to an element of the offence itself, as opposed to a defence, a burden 
is cast upon the accused, the necessary inference that the accused must discharge that burden on 
the balance of probability is not easily made. The Court notes that bearing the burden of proving a 
defence as a probability could have the effect that in respect of an element of the offence an 
accused person might raise a doubt as to his guilt, but not establish it as a probability. This might 
lead to a situation where the charge was not proven as to each element of the offence beyond 
reasonable doubt, but nonetheless the accused could be convicted. That would not be right. Proof 
of a guilty mind is integral to proof of a true criminal offence, in distinction to a regulatory 
offence. In s. 29 of the Misuse of Drugs Act , as amended, the normal burden of proving the 
mental element of possession of a controlled drug is removed from the prosecution and the 
accused is required to prove that it did not exist. 

21. In consequence, the Court considers that an evidential burden of proof is cast on the accused 
by s. 29 of the Misuse of Drugs Act , as amended, which is discharged when the accused proves 
the existence of a reasonable doubt that he did not know, and had no reasonable ground for 
suspecting that what he had in his possession was a controlled drug. This is not a burden merely of 
adducing evidence. It is legal burden discharged on the lowest standard of proof, namely that of 
proving a reasonable doubt. This has consequences for the trial of charges based on possession of 
a controlled drug. The prosecution must prove possession as against the accused. They must also 
prove that the substance in question was a controlled drug as defined in the Misuse of Drugs Act , 
as amended. Regulations may need to be proven by handing in an official copy of them. These 
elements must be proven by the prosecution beyond all reasonable doubt. A burden is then cast on 
the accused to make out a reasonable doubt in accordance with s. 29. This may be done by 
pointing to a weakness in the prosecution case, by reference to a statement made to the gardaí, or 
by the accused himself giving evidence. Because this is a legal burden of proof, the decisions as to 
what evidence on that issue will be sufficient so as to raise a reasonable doubt are for the accused. 
He must decide if he has put sufficient evidence by way of proof to raise a reasonable doubt before 
the jury. This carries practical consequences. Once the prosecution have proved possession of a 
controlled drug, the accused cannot make an application of no case to answer at the close of the 
prosecution case based upon any failure on their part to prove that he did not know, and had no 
reasonable ground for suspecting that what he had in his possession was a controlled drug. In 
terms of making out the defence on the standard of showing a reasonable doubt, it is a decision for 



the accused as to whether he gives evidence or not. The prosecution may argue in closing 
submissions to the jury that the particular defence is not made out so as to show a reasonable 
doubt. 

22. In directing the jury on this issue, trial judges should in future, in the view of the Court, give 
the ordinary direction as to the burden and standard and proof and the presumption of innocence. 
In stating the burden and standard of proof, however, a trial judge should point out that the 
prosecution are obliged to prove the elements of possession of the substance, and that the 
substance is a controlled drug, beyond reasonable doubt. A trial judge should then tell the jury that 
the burden of proof shifts to the defence to prove the existence of a reasonable doubt that the 
accused did not know and had no reasonable ground for suspecting that what he had in his 
possession was a controlled drug. It should be clearly stated that this burden cast on the accused is 
discharged if the defence prove a reasonable doubt, and no more than that, on that issue. 

A reverse onus provision was also considered by the Court of Criminal Appeal in People 
(DPP) v Egan [2010] 3 IR 561. The accused was charged with Section 3 of the Criminal 
Law (Sexual Offences) Act 2006, which provides: 

(1) Any person who engages in a sexual act with a child who is under the age of 17 years shall be 

guilty of an offence and shall, subject to subsection (3), be liable on conviction on indictment ... " 

... 

(5) It shall be a defence to proceedings for an offence under this section for the defendant to prove 
that he or she honestly believed that, at the time of the alleged commission of the offence, the 
child against whom the offence is alleged to have been committed had attained the age of 17 years. 

(6) Where, in proceedings for an offence under this section, it falls to the court to consider whether 
the defendant honestly believed that, at the time of the alleged commission of the offence, the 
child against whom the offence is alleged to have been committed had attained the age of 17 years, 
the court shall have regard to the presence or absence of reasonable grounds for the defendant's so 
believing and all other relevant circumstances. 

The accused was convicted of the offence and sentenced to 15 months imprisonment. The 
accused applied to the Court of Criminal Appeal for leave to appeal against his 
conviction on the ground that the trial judge misdirected the jury with regard to the 
burden of proof concerning the defence of honest belief as provided in s. 3(5) of the Act 
of 2006. At the trial, the accused did not advance evidence in support of the defence of 
honest belief that the complainant was 17 years or more. The trial judge raised the issue 
of his own motion and he directed the jury that the burden was on the accused to show on 
some evidence that he honestly believed the complainant to be 17 years or over and to 
ascertain from the evidence whether there was a reasonable doubt that the accused could 
have held such a belief. It was submitted on behalf of the accused that he merely had to 
raise the defence of honest belief (as in the case of the defence of provocation in a murder 
trial) and the burden of proof then lay on the prosecutor to negative that defence beyond 
reasonable doubt. 



The prosecutor claimed that there was no evidence upon which the jury could conclude 
that the accused had an honest belief that the complainant was over the age of 17 years. 

The Court of Criminal Appeal held that s. 3(5) of the Act of 2006 explicitly placed a 
burden on the accused to prove the defence of honest belief. Such a burden could be 
discharged by cross-examination or by raising matters before the jury which were 
supported by the evidence and not necessarily by the accused giving evidence. The 
provision of the statute clearly placed a burden on the accused to prove his honest belief 
regarding whether the complainant against whom the offence is alleged to have been 
committed was 17 years of age. In upholding the trial judge’s direction, the Court noted 
as follows: 

(Court of Criminal Appeal) 

(Fennelly, Herbert, and Gilligan JJ) 

26. (Fennelly J)…Counsel for the prosecution referred to the three possible approaches to the 
interpretation of the section: 

1. Firstly, the approach proposed by the applicant: that the accused does not have to prove honest 
belief, that the defence merely has an evidential burden to discharge, whereupon the legal burden 
reverts to the prosecution, which must rebut the defence of honest belief; the defence need do no 
more than raise the issue on the whole of the evidence. 

2 Secondly, the approach adopted by the learned trial judge in this case, namely that s. 3(5) of the 
Act of 2006 casts a persuasive burden of proof on the accused person. He must prove the defence 
of honest belief by reference to some evidence in the case, whether by cross-examination or 
otherwise, but not necessarily by giving evidence himself. The burden upon him is no higher than 

to establish a reasonable doubt in the mind of the jury; 

3. Thirdly, that s. 3(5) of the Act requires the accused to show by way of proof on the balance of 
probability that he had an honest belief that the complainant was more than the age specified. 

27. The Court accepts that the section can be analysed by reference to those three possibilities. The 
first is advocated by the applicant; the second was adopted by the learned trial judge; the 
prosecution proposes the third. 

The First Option 

28. The applicant submits that a trial court should treat a defence of ‘honest belief’ permitted by 
the statute in exactly the same way as a defence of provocation to a murder charge. He did not 
advance any particular reason as to why this should be so. There are obvious differences between 
the two situations. The rules with regard to the defence of provocation have been developed 
through the case law over a number of years…They relate only to the offence of murder;9 a 
successful reliance on the defence may have the effect of reducing the offence to manslaughter, 

 
9 Similar rules would also apply to an accused in raising a defence such as duress or self-defence, for 
example. If the evidential burden for the defence is satisfied, and the prosecution fails to prove that the 
offence was committed and that the defence raised does not apply, it will result in an acquittal.   



but no more…There is no obvious reason to apply that judge-made test to the provisions of an Act 
of the Oireachtas, and in particular, an Act with the legislative background of this Act. 

29. In any event, in all of these cases, it has been held that the court must, in the first instance, rule 
as to whether, on the state of the evidence, the defence may be raised….  

30. In the present case, the defence did not adopt that procedure. As already indicated, the defence 
of ‘honest belief’ was at no point and in no form whatever raised in the course of the evidence 
before the jury. Moreover, the defence did not ask the judge to rule on whether, on the state of the 
evidence, the defence might be raised….  

31. Accordingly, the Court is satisfied that the applicant must fail in his application for this simple 
reason. Even assuming the procedure in provocation cases to be applicable by some form of 
analogy, the present case does not qualify. The judge did not rule and was not asked to rule at the 
close of the prosecution case on whether the defence might be raised. If he had been asked, it 
seems more than doubtful that he could have concluded, on the state of the evidence, that there 
was a basis for raising it. 

32. Insofar as it is necessary to say so, the Court is of the opinion that there is no sufficient 
analogy between the defence of "honest belief" permitted by s. 3(5) of the Act of 2006 and the 
defence of provocation in murder cases. 

The Second Option 

33. In light of what has already been said, it is probably unnecessary to proceed to the second 
stage. The applicant would not be entitled to succeed even if the provocation procedure should 
have been followed. The learned trial judge ruled clearly that there was a burden, which he 
described as a reversed burden of proof, placed upon the applicant to prove, by reference to the 
evidence, that he had the required ‘honest belief’. He also explained that it was not necessary for 
an accused person, in order to discharge this burden, to give or call evidence himself. He could 
rely on any part of the evidence given by the prosecution or points raised in cross-examination. 

34. On the face of it, and construing the section in accordance with the normal rules of 
interpretation, the Court is satisfied that it places a burden on the defence to ‘prove that he or she 
honestly believed that, at the time of the alleged commission of the offence, the child against 
whom the offence is alleged to have been committed had attained the age of 17 years’. It is clear, 
nonetheless, that such a burden could be discharged otherwise than by the defence giving 
evidence. Quite obviously, the defence is entitled to rely on any of the evidence given in the case. 
It will be entitled, by cross-examination or by raising matters before the jury which are supported 
by the evidence in order to seek to prove the defence of honest belief…. 

36. The Court must clearly give effect to the provision. It cannot ignore the fact that the Oireachtas 
requires the accused person to prove the state of his ‘honest belief’. The learned trial judge gave 
effect to that statutory requirement. He did not go so far as to adopt the submission of the 
prosecution to the effect that the burden must be discharged on the balance of probabilities. He 
held that the defence must show that there is a reasonable doubt as to whether he had the required 
‘honest belief’. This, as he described it, is ‘a reversed burden of proof’. As such, it is a novelty in 
our criminal law. It proceeds, however, from an interpretation of the statutory provision which 
goes no further than to require the accused to prove that there is a reasonable doubt as to whether 
he had an honest belief that the complainant was 17 years of age or more. In the view of the court, 
the learned trial judge was correct to require that the applicant discharge at least that burden. It 



may be that the section, correctly interpreted, places a heavier burden on the accused person, 
namely to prove, on the balance of probabilities that he had the requisite honest belief…The court 
can deal with the matter by invoking the maxim that the greater comprehends the less. If the 
appellant was unable to satisfy the jury even that there was a reasonable doubt on this point, 
axiomatically, the jury could not have believed that he probably had the requisite honest belief. It 
is sufficient to sustain the conviction that the applicant was unable to raise a reasonable doubt in 
the minds of the jury that he had an honest belief that the complainant was 17 or more. 

37. The jury convicted the applicant on the basis of a ruling more favourable to him than the 
burden of proof on the balance of probabilities, even assuming that to be the correct interpretation. 
In these circumstances, it is neither necessary nor appropriate for the Court to decide whether the 
section requires proof to that higher standard. The court expresses no view on that question. 

This is an obiter opinion. However, and similar to the language used in Smyth Senior, it 
does suggests that a ‘legal burden’ of raising a reasonable doubt moves to the accused.  

In PJ Carey Contractors Limited v DPP [2012] IR 234 (a case which involved the 
interpretation of section 50 of the Safety, Health and Welfare at Work Act 1989), 
however, the Court of Criminal Appeal, in following Smyth Senior, interpreted that 
decision as only permitting an evidential burden to be cast on the accused.  Hardiman J 
stated as follows: 

As the result of that reasoning [in Smyth Senior], this Court held that the reverse onus provision 
contained in s.29 of the Misuse of Drugs Act, 1997,…operated merely to cast an evidential burden 
on the accused and not a legal burden. It was further held that that evidential burden could be 
discharged by proving the existence of a reasonable doubt as to whether the accused knew that 
what he had in his possession was a controlled drug. 

Having regard to the fact that the basis for the decision in Smyth was an analysis of the 
constitutional provision mentioned which I am satisfied is correct, I would interpret s.50 of the Act 
of 1989 in the same way, that is by casting an evidential burden only on to the accused.  

In a further twist, the reverse onus provision operating within section 29(2)(a) of the 
Misuse of Drugs Act 1977, was interpreted by the Court of Appeal again in 2015, in the 
case of DPP v Tuma [2015] IECA 63. Tuma followed the reasoning in Smyth Senior but, 
significantly, it remained agnostic on whether the provision cast a legal or evidential 
burden. Edwards J, who delivered the judgment of the court, noted as follows:  

61.The practical effect of the exception created, which is quite narrow in scope, is that a jury need 
not concern itself with the second element of possession, i.e., mental awareness of physical 
control, unless the accused seeks to put the existence of that second ingredient in issue. If he does 
do so, it is for him to prove the existence of a reasonable doubt as to his mental awareness. In 
other words, where physical possession or custody of controlled drugs by the accused is 
established, the concurrent existence of mental awareness is in effect presumed to exist, as though 
it had been proven to the standard of beyond reasonable doubt. However, the law permits an 
accused to challenge that which is effectively presumed, and to seek to prove the contrary, but the 
burden is cast on him to prove the contrary, i.e., the existence of a reasonable doubt as to his 
mental awareness. The contrary is proved if he establishes at least a reasonable doubt as to the 



existence on his part of actual knowledge of the drugs in his control or of reasonable grounds on 
his part to suspect that he had drugs in his control. 

… 

63. The Court will conclude by remarking that the debate as to whether the burden which is 
reversed by s.29 (2) (a) of the Act of 1977 is legal or evidential in nature is a somewhat arid one; 
though by no means unimportant to appreciate for anyone seeking a deep understanding of the true 
nature of the provision at issue. However, at the best of times this type of discourse is difficult 
material to digest, even for lawyers. It is respectfully suggested that in charging a jury with respect 
to the statutory defence under s.29 (2) (a) of the Act of 1977 there should be no need for a trial 
judge to descend into that level of theoretical detail. 

Tuma provides a good account of the practical operation of a reverse onus provision, 
particularly the inference which arises which the prosecution can rely upon unless (and 
until) it is displaced by the accused – by establishing a reasonable doubt on the issue.  
The decision also acknowledges the conceptual challenges posed in labelling such 
provisions. In the same year, the Supreme Court deliberated on another reverse onus 
provision in Sam  McNulty v Ireland and the Attorney General [2015] IESC 2. This 
related to section 41 of the Criminal Justice Act 1999, which creates the offence of 
intimidation of certain classes of persons, ‘with the ‘intention thereby of causing the 
investigation or the course of justice to be obstructed, perverted or interfered with’. 
Section 41(3) provided that proof that an act of intimidation was committed  ‘shall be 
evidence that the act was done with the intention required’. The appellant argued that this 
provision breached his constitutional right to a presumption of innocence by discharging 
the prosecution of its duty to prove the case beyond reasonable doubt. In particular, it was 
argued that the prosecution was relieved of the requirement to prove the mens rea 
element of the offence, specifically an intention to pervert or interfere with the course of 
justice. In the High Court, Gilligan J, upheld the constitutionality of the provision, noting 
that it ‘merely provides that an accused may have an evidentiary burden to displace 
where prima facie there is evidence pointing to his guilt’.10 The Supreme Court also 
upheld the constitutionality of the provision, noting that the legal burden of proof on the 
prosecution remained unaffected by the provision. Murray J. stated as follows:  

2. Any statutory provision which provides that proof of one fact in a criminal trial shall be 

evidence of another and distinct fact, which is also an ingredient of an offence which the 

prosecution must establish, warrants careful scrutiny by the courts…. 

5. For the purpose of respecting the constitutional guarantee of due process in a criminal trial, 

and in particular two of the underlying fundamental principles, namely, the presumption of 

innocence and the discharge of the onus of proof placed on the prosecution, there must be limits 

to which a statute can specify that proof of one fact is evidence of another fact. 

 
10 [2013] IEHC 357, at para. 41.  



6. Certainly, in criminal trials, it is not necessary for the prosecution to adduce direct evidence of 

every  particular  fact which  it  seeks  to  establish  beyond  reasonable  doubt.  A  court  or  jury  is 

entitled  to  infer  from one  established  fact  the  existence of  another  fact which  is  essential  to 

establishing the accused's guilt, provided the inference is one which may properly and rationally 

be inferred in the circumstances of the case. In principle, the Oireachtas may provide, by statute, 

that a  fact or certain  facts proved  in a criminal  trial may be evidence of another  fact or  facts. 

However,  it would never be permissible to have a rule of  law,  in a statute or otherwise, which 

arbitrarily deemed proof of a particular fact to be evidence of another fact, when there was no 

reasonable connection between the two. In other words, any statutory provision which declares 

that proof of one fact shall be evidence as to the existence of another fact, the former fact must 

be reasonably capable of giving rise to a conclusion that the latter fact may be inferred… 

7. Notwithstanding the provisions of sub‐section 3 of Section 41, the burden of proof placed on 

the prosecution  remains unaffected.  It  is clear  that a proper  interpretation of s.41…is  that  the 

prosecution must establish, in respect of an offence under the section, all the elements referred 

to in sub‐section 1(a) which include that he or she intimidated or put in fear a particular person 

and,    to  the knowledge of  the accused  , such a person was assisting  in  the  investigation of an 

offence by the gardai, or was a witness or a juror, or potentially so, in proceedings for an offence. 

In my view, once those facts are established, and  in particular the knowledge of the accused  in 

respect of those facts, it is neither irrational nor arbitrary to provide that proof of those facts be 

treated as evidence that an act was done with the  intention of causing an  investigation or  the 

course of justice to be obstructed or interfered with. I am satisfied that this is a conclusion that 

can be made on a broad but objective consideration of the nexus between the facts proved and 

the fact to be inferred in this case… 

8. I arrive at this conclusion in the context of the manner in which the section in issue falls to be 

applied and I refer to the principal considerations in this respect. The section provides no more 

than that proof of a relevant act “ shall be evidence that the act was done ” with the intention to 

obstruct the course of justice, or as the case may be. It is always a matter for the court or a jury 

to decide what weight, if any, should be attached to any evidence which is tendered before it. It 

is no different as regards matters which are to be considered as evidence by virtue of a statutory 

provision such as s.41 of the Act of 1999. What weight is to be attached to such evidence will 

depend on the facts and circumstances established in a particular case. 

The case of Forsey came before the Court of Appeal in 2016. This is also an interesting 
case as both the trial court and the Court of Appeal interpreted the reverse onus provision 
as casting a legal burden of proof on the accused party - to a balance of probabilities 
standard. The Supreme Court adopted a different view, holding that an evidential burden 
only was placed on the accused party. The Court also provides very clear guidance on the 
interpretation of such provisions. 

Forsey was an elected member of Dungarvan Urban District Council in Co. Waterford, 
He was prosecuted for allegedly corruptly receiving a series of three payments totalling 
€80,000 from a person interested in a planning application. The charges were laid under 
s. 1 of the Prevention  of Corruption Act 1906. The DPP, at the trial, relied on the 
presumption  of corruption, as provided for under section 4 of the Prevention of 



Corruption (Amendment) Act 2001. It provides that the presumption arises in 
proceedings against the holder  of a public office when it is proved that they received any 
gift, consideration or advantage from someone having an interest in the discharge by the 
office holder  of specified functions.  Forsey claimed that the money received was merely 
a loan, intended to be repayable, though never in fact repaid. Both the prosecution and the 
trial judge took the view that once the payments were proved, it was for the defence to 
satisfy the jury on the balance of probabilities that they were not corrupt.  He was 
convicted of corruption by jury verdict at Waterford Circuit Criminal Court, and 
sentenced to six years’ imprisonment. He argued, inter alia, on appeal that the trial judge 
misdirected the jury as to the burden of proof that arose under the provision, submitting 
that it cast an evidential burden only on the accused, and not a legal burden as suggested 
by both the prosecutor and trial judge.    

(Court of Appeal) 

(Ryan P, Sheehan, Birmingham JJ) 

Ryan P (delivering the judgement of the Court) 71 It is a cardinal rule of criminal jurisprudence 

that the onus of proof rests on the prosecution…The presumption of innocence is a constitutional 

right under Article 38.1 of the Constitution; it is a common law right long recognised…; it is 

expressly stated in Article 6.2 of the European Convention, also in the Universal Declaration of 

Human Rights of the UN. It follows that the burden of proof rests on the prosecution to prove all 

the elements of the offence charged….The right is not absolute, however. That qualification 

applies whatever the source of entitlement that is relied on. First, as to the Constitution the Irish 

authorities establish that the legislature may in certain circumstances interfere with the 

presumption of innocence by imposing an obligation on the accused… Second, the ECHR 

recognises that Article 6.2 is not absolute…Third, the common law adopts a similar approach…  

81. It follows from the various authorities in Irish, English and European jurisprudence that it is 

not in principle contrary to due process or the concept of a fair trial or to Article 6 of the 

Convention to impose an obligation on the accused to prove some defence to a criminal charge. It 

is, however, not something that can be widely or generally imposed; it can be justified only in 

circumstances of special or particular importance and need and where it is exceptionally 

appropriate to the crime and where it is reasonable. Permissible circumstances include some 

serious drug offences and firearms crimes and corruption has historically been considered to 

justify reversing the onus as to intention. The legislative provision must be explicit in regard to the 

obligation; nothing less than a clear imposition will be construed as doing so. The issues arising 

appear to be as follows in light of the jurisprudence. First, is the provision explicit and 

unambiguous as to the legal obligation imposed on the accused? Second, is the imposition of the 

burden in the circumstances necessary, reasonable and proportionate? …On these criteria, it would 

appear that this legislative measure is justified in the unusual circumstances of the prevalence of 

corruption worldwide and the difficulty of proving intention, even where the circumstances are 

strongly suggestive of criminality…  



 

92. The Court is of the view that the terms of s. 4 of the 2001 Act are not unconstitutional and 

neither are they in breach of Article 6.2 and they are not outlawed at common law or by any other 

measure or obligation. Any extension of the presumption to other cases or circumstances would be 

carefully scrutinised to ensure that it was not being introduced as a more general provision in 

criminal law. It is an exceptional measure and must be confined to particular and well-defined 

circumstances where it can be demonstrated to be necessary. It seems to the Court that there is 

nothing in the existing jurisprudence to dictate that this provision must be considered 

unconstitutional insofar as it imposes a legal obligation…  

 

97. Therefore, this section is clear; it imposes a legal burden on the accused in a case of corruption 

when the necessary statutory elements have been proved beyond reasonable doubt; the provision is 

not unconstitutional and neither is it contrary to the Convention or to common law. There is 

nothing in the cases to dictate a different conclusion.  

 
Conviction upheld; appeal dismissed. 

In the Supreme Court, the conviction was overturned, the court noting as follows: 

(O’Malley J) (delivering the judgment of the Court)11  
80. Before embarking upon an examination of the authorities I think it may be helpful to say 

something about terminology. There is no doubt but that the area of presumptions and reverse 

onuses can be complex, and the task of practitioners and trial judges is not made any easier by the 

fact that, at different times, various judges and writers have adopted varying terms to describe the 

effects of certain legal principles. I propose to adopt the terminology used in Chapter 2 of 

McGrath's Evidence (2nd ed., Dublin 2014). 

 

81.The 'legal burden' is a burden of proof 'properly so called' and is the burden fixed by law on a 

party to satisfy the tribunal of fact as to the existence or non-existence of a fact or matter. Where 

the legal burden is borne by a party in relation to an issue, he or she is required to persuade the 

tribunal of fact to the criminal or civil standard of proof, as appropriate. 

 

82. In a criminal trial, the prosecution bears the legal burden on the ultimate issue – that is, the 

guilt of the accused – and must prove that issue beyond reasonable doubt. In some circumstances, 

the law imposes a legal burden on the accused in respect of a particular defence. The obvious 

example of this is the defence of insanity – an accused who wishes to avail of this must satisfy the 

jury on the balance of probabilities that he or she meets the applicable criteria. 

 

83. An 'evidential burden' is the burden borne by a party who contends that a particular issue 

should be put before the decision-maker. It is discharged by adducing (or by pointing to relevant 

 
11 MacMenamin J dissented on the basis that the decision in DPP v Cronin (No. 2) [2006] 4 IR 329 
operated as a bar to the appellant raising the issue relating to directions given in relation to the presumption 
of innocence.  



evidence adduced by the other party) sufficient evidence for that purpose, to the point that the trial 

judge is satisfied that it should be left for consideration. 

 

84. In a criminal trial, the prosecution bears the evidential burden in respect of the guilt of the 

accused. It is discharged by adducing sufficient evidence – generally referred to as a prima facie 

case – to go to the jury in respect of each of the essential elements making up the offence under 

consideration. If evidence is lacking in respect of an essential element, the evidential burden will 

not have been discharged and the trial judge will direct a verdict of not guilty. Where a trial judge 

finds that the evidential burden has been discharged, and a prima facie case has been made out, it 

does not remove the legal burden from the prosecution and does not mean that the jury must 

convict even if no defence evidence is called. It remains open to the defence to attempt to persuade 

the jury that they should not convict because, for example, the prosecution evidence is weak or 

lacks credibility. The legal burden still remains with the prosecution to establish guilt beyond 

reasonable doubt, and if they do not succeed in this the jury must acquit. 

 

85. In some circumstances, the law may cast an evidential burden on the accused. One example 

arises in relation to self-defence in a murder trial. The accused cannot seek an acquittal, either by 

way of direction or a jury verdict, simply by arguing that the prosecution has failed to negative 

self-defence. There must be some evidence, either in the prosecution case or adduced by the 

defence, before the issue will be left to the consideration of the jury. 

 

86. In most cases, where an accused is in a position to point to sufficient evidence for the issue to 

be left to the jury, he or she carries no further burden. It is still for the prosecution to persuade the 

jury that they should be satisfied, beyond reasonable doubt, that the accused is guilty. If, for 

example, the evidence relied upon by the defence raises a reasonable doubt in the minds of the 

jury as to whether the accused had acted in self-defence, they must acquit…  
 

88. The burden cast upon the defence in cases such as this is a creation of the common law. 

However, it is clear that it is also open to the legislature to impose burdens on the defence in 

certain circumstances. Where the law casts a legal burden on the accused in respect of a particular 

issue, there will also be an evidential burden in respect of that issue…. 

 

130. There is no doubt as to the constitutional status of the presumption of innocence, and the 

fundamental nature of the concomitant principle that it is for the prosecution to prove the guilt of 

an accused person beyond reasonable doubt. Equally, it is clear that a reverse burden of proof that 

imposes an obligation on the accused to disprove a core element of the offence, that would 

otherwise fall to be proven positively by the prosecution, is capable of amounting to a violation of 

the presumption of innocence and would, therefore, violate the guarantee of a trial in due course of 

law protected by Article 38.1…. 

 

131. In considering whether a particular statutory provision breaches the presumption of 

innocence it must of course be borne in mind that different provisions have different effects. It 

may be that a legislative provision is intended to establish a special defence or exception, the 



burden of proof in relation to which is cast upon an accused person who wishes to avail of it. 

Heffernan is an example of such a provision, and this Court found that there was no detrimental 

impact on the presumption of innocence in circumstances where the defence could only arise if the 

jury accepted that the prosecution had proved the elements of murder in the normal way… 

 

132. Other legislative measures have had the relatively straightforward purpose of giving 

evidential status to something that would otherwise be inadmissible, or providing statutory 

authority for the drawing of an inference that might have been permissible even without the 

legislation. O'Leary v Attorney General provides examples of these. Even less contentiously, an 

Act may provide for a presumption that simply offers a convenient method of proving something 

that would otherwise require oral evidence. Thus, under Road Traffic legislation, a duly completed 

certificate from the State laboratory may not only be evidence of the truth of its contents, but may 

give rise to a presumption that proper procedures have been followed in the laboratory. 

  

133. In attempting to discern the impact of a particular measure on the presumption of innocence, 

the court must consider a number of questions. Has the provision transferred a burden in respect of 

an essential element of the offence, that would otherwise have fallen to be proved by the 

prosecution beyond reasonable doubt? Does it require the accused to prove that the element in 

question does not exist? If so, it is an inroad into the presumption of innocence, since the accused 

person may be convicted if he or she cannot positively prove that the element is absent. 

 

134. In analysing the effect of a provision, it is therefore necessary to start with the definition of 

the offence under consideration – the elements that must be proved before an accused person can 

be convicted. Having regard to the indictment in the case under consideration, it was necessary to 

prove a) that the accused had the status of an 'agent' within the meaning of the Act; b) that he 

received money…; and c) that he accepted that money as an inducement or reward to do 

something in relation to his office or position. If the s.4 presumption was applicable, it was also 

necessary to establish what function was in question, in order to prove that Mr. Ryan had an 

interest in the discharge of the relevant function. 

 

135. If the statutory presumption did not exist, or did not apply, then it would follow that the 

prosecution must prove each of these elements beyond reasonable doubt. If it proved the status of 

the accused and receipt of the money, but could not adduce any evidence bearing upon the 

motivation for acceptance of the money, then the accused would be entitled to a direction. The 

first effect of the burden of proof cast by the Act upon the accused at this point (assuming that the 

presumption does indeed apply) covers that gap. 

 

136. It means that an accused could not seek a direction where evidence as to corrupt motivation 

was absent, and could not seek to persuade the jury that he should be acquitted because there was 

no evidence of such motivation, or because they should not believe such evidence on motivation 

as might have been adduced by the prosecution. He would be deemed to have acted corruptly 

despite the lack of evidence of motivation, or despite attacks on credibility of the evidence of 



motivation. The prosecution would have proved its case on that issue. The question, then, is the 

extent of the burden. 

 

137. If an accused has to prove innocent receipt on the balance of probabilities, it would mean that 

he or she would have to persuade the jury that, at least, it was more likely than not that he or she 

did not receive the money corruptly. Since corrupt receipt is an essential element of the offence, it 

would mean that the accused would have to disprove that element – he or she would have to 

affirmatively prove innocence. That is a clear inroad on the presumption of innocence. 

 

138. In a given case, a jury could potentially find that some evidence in the case left them 

unconvinced on guilt, but could also feel that they did not consider the accused's version to be 

more likely to be true than that of the prosecution…– it creates the possibility that the jury might 

feel compelled to convict a person despite thinking that the defence account was as likely as not to 

be true, and despite therefore feeling doubtful about guilt. 

 

139. This differs significantly from the situation discussed in Heffernan. The onus cast upon the 

accused in relation to diminished responsibility did not require him to disprove an essential 

element in the case. Rather, it was a burden to be discharged if the accused was to get the benefit 

of a special defence that was available only where the elements of murder had already been proved 

by the prosecution. 

 

140. The Court of Appeal considered that s.4 was clear, and that to read it as imposing an 

evidential burden only…would render it nugatory. It seems to me that this view arises from a 

misconception about the judgment in Smyth caused by the fact that Costello J. and Charleton J. 

used the term 'evidential burden' with quite different meanings. As already noted, it is clear that 

Costello J. was referring only to the practicalities of the defence position in a case where the 

prosecution had made out a prima facie case. In contrast, Charleton J. was referring to a burden (in 

the sense of a legal requirement or obligation) to adduce evidence. This evidential burden arose in 

the context of a legal burden to show the existence of a reasonable doubt. 

 

141.The Smyth burden, if applied to the measure under consideration here, would require the 

accused to demonstrate that there is, arising from some piece or pieces of evidence adduced in the 

case, a reasonable doubt as to whether the presumption of corruption is correct. If he succeeds in 

persuading the jury that such a doubt arises, the jury must then ask itself whether the prosecution 

case has dispelled it. The burden is similar to that applicable in any case where the accused wishes 

the jury to consider a possible fact-based defence, as opposed to simply arguing that the 

prosecution has not proved its case….  

 

142. In a normal case, the burden is discharged simply by adducing sufficient evidence to permit 

the judge to leave the issue to the jury – the accused has no further obligation and it remains the 

task of the prosecution to satisfy the jury beyond reasonable doubt that the defence should not 

succeed. In the case of the burden created by a presumption, the accused will not rebut the 

presumption unless the evidence relied upon by the defence is, in itself, sufficient to create doubt 



about the correctness of the presumption. That is what is meant by 'proving' that a doubt exists. In 

a case such as this, therefore, the evidence would have to point to the possibility of an innocent 

explanation for receipt of the benefit. However, the accused would not have to 'prove' that 

innocent explanation… 

 

144. I accept, of course, that corruption is a serious and pernicious offence. But all indictable 

crimes must be regarded as serious. The particular difficulty with corruption cases is proof of 

intent – it is unlikely in many cases that direct evidence will be available. I therefore accept that a 

presumption in relation to intent is not per se unconstitutional. The question is whether rebuttal of 

the presumption requires the accused to prove innocence and requires or permits conviction where 

that issue may be in doubt. I consider that the interpretation of s.4 adopted in this case by the trial 

court and the Court of Appeal was contrary to authority and could lead to violations of the right to 

be presumed innocent…  

 

145. The jury in a case of this nature should therefore be instructed clearly as to the elements of 

the offence. They should then be told that the prosecution has the burden of proving beyond 

reasonable doubt all of the elements, with the exception of the component that is the subject of the 

presumption – the corrupt intention. They should be told that if the prosecution has satisfied them 

beyond reasonable doubt of the matters it has to prove, they are to take corrupt intention as having 

been proved, regardless of whether the prosecution has given evidence in relation to it or not, or 

has given only weak evidence, unless there is something in the evidence that makes them doubt 

that the accused had a corrupt motive. The overriding consideration is that a jury should not 

convict if left in doubt as to guilt… 

 

Appeal allowed, conviction quashed 

Recent case law analysis in cases such as Smyth Senior, Egan, Tuma, and McNulty moves 
the discussion on considerably from O’Leary and Hardy. The courts have grappled with 
this complex area of law, seeking to give effect to legislative reverse onus provisions 
which place obligations on accused parties without having to be negatived by the 
prosecution, whilst also ensuring that the right to a presumption of innocence is taken 
seriously. It is also clear however that this area of law still gives rise to confusion, 
particularly in relation to the distinction that exists between legal and evidential burdens 
of proof, and the meanings of both burdens. The Supreme Court judgment in Forsey is 
therefore very welcome, providing strong protection for the right to a presumption of 
innocence whilst also providing clarity on the interpretation of these provisions.  

In summarising, it can be said that the legal burden of proof is the persuasive burden - the 
burden ‘properly so called’; it is the required threshold which must be reached to prove 
the fact in issue. There are only two legal burdens of proof – beyond reasonable doubt in 
a criminal case and on the balance of probabilities in a civil case. If the prosecution does 
not prove its case beyond reasonable doubt, the legal burden of proof is not satisfied. 
Where a legal burden of proof is placed on an accused in a criminal case, which currently 



only arises in respect of the defences of insanity and diminished responsibility, it is to a 
civil standard.  In such circumstances, a legal burden of proof of beyond reasonable doubt 
is initially placed on the prosecution to prove all of the elements of the offence. If the 
prosecution satisfies this threshold, it then falls to the accused party to prove either 
defence to a balance of probabilities standard. Both legal burdens of proof are in 
operation in such a scenario. The prosecution asserts that an offence was committed and 
must prove it to a beyond reasonable doubt standard; the accused asserts that either 
defence applies and must prove it to a balance of probabilities standard. The defences of 
insanity and diminished responsibility are the only circumstances in Irish law where a 
legal burden of proof is currently cast on the accused party in a criminal trial.  

It is at this point that consideration must be given to the evidential burden of proof. It is a 
common law principle which arises in both civil and criminal cases. It is the burden to 
make something a live issue before the court, to have it determined by the trier of fact. It 
is therefore the obligation to adduce evidence so as to have it considered. In reality, it is 
not a burden of proof – it is better to consider it, and perhaps label it, as a burden to 
produce evidence so as to have it considered. It is a burden of evidence production rather 
than of proof. This distinction is important. As Denham CJ noted in McNulty (quoting 
Halsbury): “Proof is that which leads to a conclusion as to the truth or falsity of alleged 
facts which are the subject of inquiry. Evidence, if accepted and believed, results in 
proof, but it is not necessarily proof of itself…”12 The trial judge will determine whether 
there is sufficient evidence which can be left to be considered by the trier of fact. 
Ordinarily in civil cases, the party who bears the evidential burden also bears the legal 
burden – so a party asserting negligence must initially make the matter a live issue before 
satisfying the court to the legal burden of proof threshold (on the balance of  
probabilities). Failure to satisfy this evidential standard will result in the defendant 
making a non-suit application. Similarly, a party defending the action may assert a 
defence such as voluntary assumption of the risk. In such circumstances, and in order to 
have this defence considered by the trial judge, the defendant party must initially satisfy 
the burden of production (this evidential burden). If a prima facie case is made out, that 
party must then satisfy the legal burden of proof to successfully defend the action.          

This burden of production also applies in criminal proceedings. It requires both the 
prosecution and the defence to adduce evidence in support of an issue it seeks to raise, to 
establish a prima facie case as to the existence or non-existence of a fact in issue. This is 
what Charleton J referred to in Smyth Senior as the ‘burden of adducing evidence’. If an 
accused wishes to raise a defence such as provocation, self-defence, or duress, for 
example, an initial minimal threshold requirement exists to satisfy the trial judge that 
there is sufficient evidence of the applicable defence to be determined by trier of fact. 
Once an accused party successfully satisfies this evidential burden of production, the 
prosecution must, in addition to proving the elements of the offence, negative any 
defence raised, all to a beyond reasonable doubt legal burden of proof.   

 
12  Sam  McNulty v Ireland and the Attorney General [2015] IESC 2, at para 40.  



The principle of the presumption of innocence ensures that criminal law operates 
differently from civil law in relation to the application of these burdens. In the civil 
process, the party asserting ordinarily bears both the evidential and legal burden. In 
criminal law, in contrast, though the prosecution  ordinarily bears both the evidential and 
the legal burden, the latter to a beyond reasonable doubt standard, the accused only bears 
an evidential burden of production to the existence or non-existence of a fact in issue 
which they wish to raise in their defence. They never bear a legal burden of proof (except 
in the instances of diminished responsibility and insanity where they bear both the 
evidential and legal burden of proving either defence). Once they have satisfied this 
minimal evidential threshold and made the issue a live one before the trier of fact, it is 
then for the prosecution to negative it, to a beyond reasonable doubt standard.              

Having considered the legal burden of proof, and the burden of production (the evidential 
burden), we can now focus on statutory reverse onus provisions.  To begin with, it should 
be noted that these are evidential burdens of production, not proof. As such, they do not 
place a legal burden of proof on the accused party. Secondly, these provisions take 
different forms. They can, for example, operate as inferences/presumptions once certain 
facts are established – as can be seen in s 29(2)(a) of the Misuse of Drugs Act 1977, as 
amended, section 4 of the Prevention of Corruption (Amendment ) Act 20001, and 
section 41(3) of the Criminal Justice Act 1999. They can also operate to require the 
accused party to raise a defence such as honest belief. Thirdly, these statutory reverse 
onus provisions – at least as they relate to presumptions/inferences – do not require the 
prosecution to negative the existence or non-existence of the fact in issue; instead they 
place a positive obligation on the accused party to provide evidence which objectively 
can be viewed as raising a doubt as to its existence or non-existence.  

 

(iii)  The Peculiar Knowledge Principle 
 

[9–26] The peculiar knowledge principle is a further common law exception to the presumption 
of innocence. It has the effect of shifting the an evidential  burden of proof on a particular issue 
onto the accused in circumstances where proof is believed to lie exclusively within his or her 
knowledge or means of knowledge. Given the potential breadth of its application, it was  doubted 
if this exception still applied to criminal proceedings.13 The principle was discussed by the High 
Court and Supreme Court in McGowan v Carville [1960] 1 IR 331. In the High Court, 
Murnaghan J stated as follows: 
 

Murnaghan J at (p. 345) It is a cardinal principle of the administration of the criminal law in this 

country, which has often been stated, and cannot be too often re-stated, that there is no onus on a 

 
13 In England and Wales, the peculiar knowledge principle was expressly rejected in R v Edwards [1975] 
QB 27.  For its application in civil law, see Hanrahan v Merck, Sharp and Dohme Ltd [1988] ILRM 629; 
Rothwell v Motor Insurers Bureau of Ireland [2003] IR 268; and Wicklow Co. Co v Katie Fortune [2012] 
IEHC 406.  



person charged with an offence to prove his innocence, the onus at all times being on the State to 

prove his guilt. To this rule certain exceptions have been introduced by statute, mainly in the 

administration of the customs code, and there is I fear a regrettable but growing tendency on the 

part of the executive to promote legislation putting the onus of proving the having of lawful 

authority, in the shape of a licence, certificate or otherwise, on the person charged. It is necessary, 

in my view, that the Courts should steadfastly refuse to allow any unnecessary exception to the 

principle I have stated. At the same time the Courts must, as always, be careful to see that justice 

not only is done but shall appear to be done. The law in this regard, I think, tries to adopt a 

realistic and reasonable attitude. It recognises, in cases where the non-existence of lawful authority 

is alleged and the existence or otherwise of such lawful authority is in issue, that it may not always 

be possible, because of the nature of things, for the prosecution to prove affirmatively and beyond 

reasonable doubt the fact of the non-existence of such lawful authority. In such cases where 

sufficient evidence of the fact of non-existence has in the opinion of the judge or justice been 

given as the nature of the particular case would reasonably require the onus of proving the 

contrary is then said to shift to the person charged. In considering the amount of evidence 

necessary to shift the burden of proof in such a case the judge or justice would have regard to the 

opportunities of knowledge with respect of the fact to be proved which might be possessed by the 

parties respectively…  

 
 
  

Davitt P. (p. 335) …  
[9–29] Judicial concern about the application of the principle in criminal 
proceedings was  raised in Attorney General v Shorten [1961] IR 304 where 
Davitt P noted:  
I confess that I do not feel at all happy about the application in criminal cases of …the 
‘peculiar knowledge’ principle, ; or indeed about the application of any principle as to the 
onus of proof other than the presumption of innocence. Some of the cases in the reports and 
some statements in text books long accepted as authoritative can no longer be so considered 
since the decision in  Woolmington's Case [1935] AC 462 which has been accepted and 
applied here…I find it very hard to regard resorts to the ‘peculiar knowledge’ principle, 
even in its modified form, or to any similar principle, as other than attempts to whittle down 
the principle of the-presumption of innocence …  

In DPP (Lowney) v Rostas [2012] IEHC 19 two defendants were both charged separately 
with the offence of begging pursuant to s. 2 of the Criminal Justice (Public Order) Act 
2011. Begging is defined in s. 1(2) as follows: ‘(a) other than in accordance with a 
licence, permit or authorization (howsoever described) granted by or under an 
enactment, he or she requests or solicits money or goods from another person or other 
persons.’ At the close of the prosecution case in respect of both accused, the defence 
sought a direction to acquit on the ground that the prosecution failed to prove that the 
accused did not have a licence permit or authorisation to beg. The trial judge stated a 
case, asking 'whether in the prosecution of an offence under s. 2 of the Act of 2011 the 
prosecution must adduce evidence to prove that the accused person did not act pursuant 
to a licence, permit or authorisation granted by or under statute, or is this something that 
the defence bears the burden of proving?'. 



 

(White J) 15. This is a long established principle of uncertain parameters, that where a matter lies 

within the peculiar knowledge of the accused, the prosecution is not required to prove it. 

…  

17. However the dicta of Murnaghan J. in McGowan v. Carville is still good law….  

18. The issue of licence, permit or authorisation is not a matter of legal defence. The prosecution 

are obliged to lead some evidence to establish a prima facie case that the begging took place 

without legal authorisation. Once this is established the burden of proof is transferred to the 

accused to establish a reasonable doubt as to the legality of the begging. It is a matter for the trial 

Judge to decide if a prima facie case has been established. 

19. The answer to the question posed is "Yes". The prosecution must adduce some evidence to 

show that the accused person did not act pursuant to license, permit or authorisation granted by or 

under statute 
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I. Giới thiệu 

[9-01] Một trong những trụ cột chính được thiết lập để nhận ra “sự bất đối xứng có nguyên 

tắc” giữa Nhà nước và công dân trong lĩnh vực hình sự là nguyên tắc suy đoán vô tội. Nó yêu 

cầu Nhà nước có nghĩa vụ phải chứng minh đầy đủ những yếu tố cấu thành tội phạm và việc 

định tội phải dựa trên căn cứ chính đáng. Trong thực tế, điều này có nghĩa là các bên bị buộc 

tội không phải chứng minh tư cách và hành vi của họ. Họ không phải chứng minh các trường 

hợp được giảm nhẹ hoặc miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Tất cả những gì được yêu cầu là 

bồi thẩm đoàn chỉ còn nghi ngờ chính đáng về một số nội dung thiết yếu sau khi việc tố tụng 

đã đưa ra bằng chứng. Tính hợp pháp chuẩn mực của nguyên tắc này bắt nguồn từ quan niệm 

rằng một oan sai là một sự bất công sâu sắc và tổn hại đến đạo đức cơ bản. Sự bảo vệ thủ tục 

theo nguyên tắc này được thiết lập để nhận ra rằng sự kết án cần có sự kiểm duyệt công khai 

và luôn luôn dẫn đến một hình phạt. Các cá nhân vô tội cần được bảo vệ khỏi bạo lực hợp 

pháp này. 

[9-02] Đây là một sự công nhận đối với sự chênh lệch đáng kể về nguồn lực giữa Nhà nước và 

bị cáo cũng như sự mỏng manh trong việc thu thập chứng cứ của phiên tòa hình sự1. Do đó,  

giữa việc tuyên trắng án cho kẻ có tội và kết án người vô tội2, nguyên tắc suy đoán vô tội xuất 

hiện như một logic tất yếu. Bằng cách chỉ ra “nguy cơ sai lệch” của Nhà nước, nguyên tắc suy 

đoán vô tội như một nguyên tắc nền tảng để bảo vệ người vô tội (đôi khi là kẻ có tội) có nhiều 

khả năng được tha bổng nhất có thể. Trong một xã hội dân chủ đi theo những giá trị tốt hơn 

của tự do và nhân danh mọi cá nhân, đó là sự thừa nhận rằng bất công xã hội chính là kết án 

một người vô tội và tha bổng cho kẻ có tội. Gốc rễ của nguyên tắc được giải thích kĩ ở vụ R và 

Oakes [1986] 1 SCR 103, trang 119-120, tác giả Dickson C.J.C.: 

Nguyên tắc suy đoán vô tội là một nguyên tắc thiêng liêng nằm ở trung tâm của luật hình sự, [Nó] bảo vệ quyền 

tự do cơ bản và nhân phẩm bất kỳ và mọi cá nhân bị Nhà nước buộc tội phải chịu trách nhiệm hình sự. Một cá 

 
1 Xem A. Ashworth, “Four Threats to the Presumption of Innocence” Tạp chí Luật học Nam Phi (2006) 123 (1), 
63-96. Xem lý luận của Justice Brennan tại tòa Tối án Tối cao Mỹ vụ In Re Winship 397 U.S 358, 90 S. Ct. 1068, 
25 L. Ed. 2d 368 (1970). 
2 Tác giả bài viết sử dụng “Scylla và Charybdis” ở bản để thể hiện hai việc trên như “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa” 



nhân bị buộc tội phải đối mặt với sự chôn vùi từ xã hội và hậu quả cá nhân, bao gồm khả năng mất tự do thể chất, 

khuất phục sự kỳ thị xã hội và sự tẩy chay từ cộng đồng, cũng như các tác hại xã hội, tâm lý và kinh tế khác. 

Trong phạm vi tác động của những hậu quả này, nguyên tắc suy đoán vô tội là rất quan trọng. Nó đảm bảo rằng 

cho đến khi Nhà nước chứng minh tội lỗi của bị cáo vượt ra ngoài mọi nghi ngờ hợp lý, người đó vô tội. Đây là 

điều cốt yếu trong một xã hội đảm bảo công bằng và công lý xã hội. Suy đoán vô tội khẳng định niềm tin của 

chúng ta vào nhân loại; nó phản ánh niềm tin của chúng ta rằng các cá nhân luôn là thành viên đứng đắn và tuân 

thủ pháp luật của cộng đồng cho đến khi được chứng minh ngược lại. 

 

2. Áp dụng Luật 

[9-03] Vụ Woolmington và DPP tại Anh quốc năm 1935 thường được coi là kinh điển trong 

lĩnh vực này. Người kháng cáo bị buộc tội giết vợ. Người vợ đã rời xa anh ta và trở về sống 

với mẹ. Người kháng cáo đã cố gắng để khiến cô trở về. Vào sáng ngày 10 tháng 12 năm 

1934, anh đến thăm cô và yêu cầu cô trở về nhà của họ. Ngay sau đó, người dì của cô phát 

hiện cô đã bị bắn xuyên tim. Người kháng cáo bị buộc tội giết cô. Tại phiên tòa, anh ta đưa ra 

bằng chứng rằng anh ta đã đến thăm vợ mình bằng một khẩu súng vào ngày 10 tháng 12 với ý 

định khiến cô vâng lời bằng cách đe dọa sẽ tự bắn mình. Súng đã vô tình nổ và giết chết cô. 

Sau khi xem xét và nhận định về các bằng chứng, thẩm phán xét xử đã đưa ra bản tóm tắt sau 

đây cho bồi thẩm đoàn: “Tòa án Hoàng gia phải đáp lại bồi thẩm rằng người phụ nữ này, 

Violet Woolmington, đã chết trong tay tù nhân. Chứng cứ phải thỏa mãn bồi thẩm về điều đó 

ngoài bất kỳ sự nghi ngờ hợp lý nào khác. Nếu chứng cứ thỏa mãn bồi thẩm về điều đó, thì 

anh ta phải chứng minh rằng có những tình tiết được tìm thấy trong các bằng chứng được đưa 

ra từ vành móng ngựa trong trường hợp này, điều này giảm nhẹ án để nó chỉ là ngộ sát hoặc lý 

do giết người hoàn toàn là một tai nạn thuần túy.” Bồi thẩm đoàn đã tìm thấy người kháng cáo 

phạm tội giết người. Kháng cáo đã được đưa ra Tòa án phúc thẩm hình sự nhưng đã bị bác bỏ. 

Sau đó, Tổng chưởng lý đã đưa ra quyết định của mình, xác nhận rằng kháng cáo của người 

kháng cáo liên quan đến một điểm quan trọng đặc biệt trong luật và theo ý kiến của ông, điều 

đó rất đáng khát khao nên vì lợi ích cộng đồng, nên đưa ra kháng cáo thêm cho Thượng nghị 

viện. 



[9-04] (Đại chưởng ấn Viscount Sankey, Chánh nhất Tòa thượng thẩm Hewart, Thẩm 

phán Atkin, Thẩm phán Tomlin và Thẩm phán Wright) 

Đại chưởng ấn Viscount Sankey (ở trang 481) … Kim chỉ nam xuyên suốt mạng lưới của Luật hình sự Anh 

quốc là luôn được xem xét, rằng nhiệm vụ của khởi tố là để chứng minh tù nhân có tội như tôi đã từng đề cập là 

để bảo vệ tình trạng điên rồ và bất kỳ ngoại lệ mà luật quy định. Nếu toàn bộ quá trình hoặc khi kết thúc vụ án có 

một sự nghi ngờ hợp lý dựa trên chứng cứ đưa ra bởi bên khởi tố hoặc tù nhân, rằng tù nhân đã giết người do lỗi 

cố ý, bên khởi tố không đưa ra khỏi vụ và tù nhân được tha bổng. Bất kể cáo buộc hay vụ án ở đau, nguyên tắc 

bên khởi tố phỉa chứng minh tội của tù nhân là một phần của tập quán pháp của Anh quốc và việc khoan hồng có 

thể được xem xét. Đối với tội giết người Tòa án Hoàng gia phỉa chứng minh (a) cái chết là kết quả của một hành 

động tự nguyện của bị can và (b) lỗi cố ý của bị can. Điều đó có thể chứng minh lỗi cố ý rõ ràng hoặc sự liên can. 

Lỗi cố ý có thể ngụ ý khi cái chết xảy ra như một kết quả của một hành động tự nguyện của bị can mà (i.) có 

động cơ từ trước và (ii.) không bị kích động mạnh. Nếu thẩm phán hài lòng với sự giải thích của anh ta hoặc dựa 

trên một báo cáo của tất cả những chứng cứ đưa ra một sự nghi ngờ hợp lý thì dù sự giải thích của anh ta không 

được chấp nhận, hành vi không có động cơ từ trước và bị kích động mạnh thì tù nhận vẫn được tuyên trắng án. 

Đó không phải là quan điểm của luật của Anh quốc, như đã đề cập trong phần tóm tắt trong trường hợp hiện tại: 

“Nếu Tòa án Hoàng gia thỏa mãn với bạn rằng người phụ nữ này đã chết dưới tay tù nhân thì anh ta phải chứng 

minh rằng có những tình tiết được tìm thấy trong bằng chứng được đưa ra từ vành móng ngựa trong trường hợp 

này đã làm giảm nhẹ tội để nó chỉ là ngộ sát hoặc loại trừ hoàn toàn vụ giết người bằng cách cho thấy đó là một 

tai nạn thuần túy”… Người bạn thông thái và cao quý của tôi – thẩm phán Atkin ở Cơ mật viện hàng ngày yêu 

cầu tôi nói rằng ông đồng tình với ý kiến mà tôi đã đưa ra. [Chánh nhất Hewart, Thẩm phán Tomlin và Thẩm 

phán Wright cũng đồng tình] 

Phán quyết của Tòa phúc thẩm hình sự ngược lại và bản án bị hủy bỏ. 

[9-05] Vị trí của tập quán pháp thể hiện trong việc bên khởi tố có nghĩa vụ phải chứng minh 

tất cả những cấu thành tội phạm cần thiết để có thể kết tội một bị can và dựa trên tiêu chuẩn 

của sự nghi ngờ chính đáng đã được xác nhận trong một số vụ án ở Irish3. Nó cũng đã đạt 

 
3 Xem vụ G và O’Connor [1935] Ir. Jur. Rep 1; vụ AG và Berber, Levy [1944] IR 405; vụ People (AG) và 
Oglesby [196] IR 162; và vụ People (AG) và Byrne [1974] IR 1. Ví dụ trong vụ People (AG) và Quinn [1965] IR 
366 ở 382, Walsh J. đã giải thích cách thức nguyên tắc suy đoán vô tội hoạt động trong những tình tiết mà chứng 
cứ được thêm vào để bảo vệ khả năng phòng vệ chính đáng: “Khi bằng chứng trong một vụ án mà được đưa ra 
bởi bên khởi tố hoặc bên bào chữa, mở ra một khả năng bảo vệ phòng vệ chính đáng, trách nhiệm còn lại thuộc 
về bên khởi tố để chứng minh bị can có tội như đang bị cáo buộc. Trách nhiệm này không bao giờ đến từ bị cáo 
để sự nghi ngờ xuất hiện trong tâm trí của bồi thẩm đoàn. Trong những trường hợp như vậy, nghĩa vụ chứng 
minh thuộc về bên khởi tố để phủ định khả năng phòng vệ chính đáng được nhắc đến và nếu sau khi xem xét toàn 

 



được vị trí trong Hiến pháp. Trong vụ O’Leary và Chưởng lý4, Costello J. đã nhận định rằng: 

“Với tôi, có vẻ đây đã là một điều hiển nhiên của mọi vụ án hình sự trong nước rằng bị can 

luôn được suy đoán vô tội khi bị truy cứu trách nhiệ hình sự, rằng một vụ án hình sự mặt khác 

tuân theo nguyên tắc này sẽ, prima facie, trở thành một vụ án không theo luật định … Tôi có 

một chút khó khăn … trong việc giải thích Hiến pháp như hội ý về mỗi bị can trong mỗi vụ án 

hình sự rằng họ có quyền được suy đoán vô tội do Hiến pháp bảo vệ.” Quyền mà không tuyệt 

đối được ngụ ý trong Điều 38 của Hiến pháp. Thẩm phán xét xử đóng vai trò bồi thẩm trong 

một vụ án hình sự nên xem xét nguyên tắc suy đoán vô tội, đặt ra rằng đây là một điều hiển 

nhiên của một vụ án theo luật định.  

[9-06] Vụ People (DPP) và D O’T [2003] 4 IR 2865 bị can bị khởi tố tội hiếp dâm theo Điều 4 

Đạo luật Hình sự về Hiếp dâm 1990, thực hiện hành vi hiếp dâm và từng bị kết án ba lần về 

tấn công tình dục tại Tòa án Hình sự Trung ương. Với tội phạm này, bồi thẩm và thẩm phán 

vụ án ban đầu đã không xem xét suy đoán vô tội. Tội phạm như sau: 

Bây giờ cả hai bên đã đối thoại công bằng với bạn về trách nhiệm chứng minh chung. Như bạn chắc chắn biết 

đến giờ, trách nhiệm chứng minh là của bên khởi tố. Trách nhiệm chứng minh đó không chỉ liên quan đến việc bị 

can có tội hay không có tội như bị buộc tội. Trong bất cứ điều gì bạn đang phan xử trong vụ án về bất kỳ dữ liệu 

nào, bạn phải nhớ rằng trách nhiệm của việc thiết lập dữ liệu đó đến từ bên khởi tố. Trách nhiệm chứng minh là 

mỗi vấn đề phải được chứng minh dựa trên sự nghi ngờ chính đáng. Như [luật sư cho bị can] đã chỉ ra, có rất 

nhiều cách khác nhau để giải thích sự nghi ngờ chính đáng và chưa ai tìm ra cách hoàn hảo để làm việc đó. Nó 

không có nghĩa là không dựa vào bất kỳ sự nghi ngờ nào nhưng phải dựa trên sự nghi ngờ chính đáng. Điều này 

có thể được thể hiện bằng rất nhiều cách. Nghi ngờ phải được xác thực. Nó không mơ mộng hão huyền hay bất 

thường và bạn không tìm kiếm bất kỳ biến cố chắc chắn nào trong vấn đề này. Bạn là bồi thẩm đoàn, tùy thuộc 

vào bạn phán xử nếu có nghi ngờ hay nếu nghi ngờ đó chính đáng. 

Sau khi các yêu cầu được nêu ra, thẩm phán xét xử đã bổ sung cho bồi thẩm đoàn như sau: 

 
bộ chứng cứ, bồi thẩm đoàn bị thuyết phục bởi sự vô tội của tù nhân hoặc không còn nghi ngờ gì thêm hoặc tù 
nhân phòng vệ chính đáng thì tù nhân sẽ được trắng án.” 
4 [1993] 1 IR 102 ở 107. 
5 Xem vụ DPP và Okda [2019] IECA 201. 



Tôi đã xem xét đến trách nhiệm chứng minh và tôi nghĩ rằng tôi đã nói rằng trách nhiệm chứng minh của bên 

khởi tố có mặt ở mọi giai đoạn của vụ án. Tôi nghĩ rằng tôi đã đề cập đến nguyên tắc suy đoán vô tội có lợi cho bị 

cáo. Tôi tin rằng tôi đã làm như vậy. Nếu tôi không làm vậy, nguyên tắc suy đoán vô tội là một giả định rất quan 

trọng. Trách nhiệm chứng minh của bên khởi tố để bác bỏ sự suy đoán đó và ở mọi giai đoạn, không chỉ là câu 

hỏi đơn giản về có tội hay vô tội mà còn về mọi câu hỏi mà bạn đang tự hỏi trong vụ án mà có sự khác biệt, trách 

nhiệm chứng minh là của bên khởi tố. 

 

[9-07] Luật sư bên kháng cáo lập luận, inter alia, rằng việc bổ sung này vẫn không thỏa đáng 

vì bản chất khó hiểu của nó và vì nó đã làm sai lệch trách nhiệm chứng minh. (Sự chứng minh 

đã được đưa ra trong quá trình truy tố mọi lúc và không chỉ ở nơi có “sự khác biệt” trong bản 

khai được đưa ra bởi bên khởi tố và bên bào chữa.) 

(Thẩm phán Hardiman, Lavan và De Valera)  

Thẩm phán Hardiman phán quyết tại Tòa án) (trang 289) … Hiến pháp quy định tại Điều 38 
rằng “không ai bị xét xử về bất kỳ trách nhiệm hình sự nào trong trường hợp đúng luật.” Trong vụ 
O’Leary và Tổng chưởng lý [1993] 1 I.R. 102, Costello J. đã nhận định rằng … trang 107: “Tôi 
gặp một chút khó khăn khi giải thích Hiến pháp để bảo vệ quyền được suy đoán vô tội cho mọi bị 
can trong mọi phiên tòa hình sự. Quyền đó hiện đang lan rộng và thực sự nhận được sự công nhận 
phổ quát…  

Do đó, có thể thấy rằng nguyên tắc suy đoán vô tội là quyền sống còn được Hiến pháp bảo đảm, 
là quyền của một người bị buộc tội trong một phiên tòa hình sự và rằng quyền này đã được công 
nhận rõ ràng trong tất cả các văn kiện nhân quyền quốc tế hiện đang có hiệu lực 

 

Tác động của suy đoán vô tội 

Suy đoán vô tội được tuân thủ nghiêm ngặt trong nước và quốc tế, đó không chỉ là quyền của 
chính nó: nó là cơ sở của các khía cạnh khác của một phiên tòa theo luật định theo tập quán pháp. Quy 
tắc bên khởi tố có nghĩa vụ phải chứng minh mọi cấu thành tội phạm để buộc tội là một hệ quả của 
nguyên tắc suy đoán này. Để định rõ phạm vi tác động của nghĩa vụ chứng minh mà không chỉ ra cơ sở 
của nó trong nguyên tắc suy đoán có nguy cơ làm giảm đi tầm quan trọng của nó và coi nó như một quy 
tắc kỹ thuật đơn thuần. Nguyên tắc suy đoán là cơ sở của quy tắc về nghĩa vụ chứng minh và không chỉ 
đơn thuần là một cách khác để nêu rõ. Nguyên tắc suy đoán này cũng tồn tại và có hiệu lực theo những 
cách khác hơn là chỉ đơn giản là chỉ ra sự tác động của nghĩa vụ chứng minh tại phiên tòa xét xử… 

Do đó, điều quan trọng là nguyên tắc suy đoán vô tội phải được giải thích như là một phần thiết 
yếu của phiên tòa hình sự. Nghĩa vụ chứng minh của bên khởi tố, hệ quả của suy đoán nên được giải 
thích tách bạch. Sau đó phải có một cách luận bàn tiêu chuẩn của bằng chứng, đó là bằng chứng vượt 



quá sự nghi ngờ hợp lý và chính điều đó dẫn đến hệ quả là bị cáo có quyền hưởng lợi từ bất kỳ nghi ngờ 
hợp lý nào ... Kinh nghiệm của nhiều phiên tòa về cáo trạng cho thấy có liên quan đến sự suy đoán vô 
tội không bao giờ được bỏ qua ngoại trừ như ở đây, do vô ý. 

Trách nhiệm hình sự trong vụ án này 

Trong trường hợp hiện tại, thẩm phán xét xử đã tuyên bố nghĩa vụ chứng minh mà không giải thích cơ sở của nó 

trong nguyên tắc suy đoán vô tội và không giải thích là hệ quả cuối cùng của nó, quyền của bị cáo đối với bất kỳ 

nghi ngờ hợp lý nào. Thẩm phán xét xử không đối chiếu tiêu chuẩn của bằng chứng áp dụng cho vụ án dân sự, 

bằng chứng về sự cân bằng của xác suất, điều này quan trọng như một minh họa về ý nghĩa của cụm từ ‘bằng 

chứng vượt quá nghi ngờ hợp lý’. Ông cũng không nói rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu có hai quan điểm về bất kỳ 

phần nào của vụ án có thể xảy ra 

… 

Tính đầy đủ của việc tái thẩm (recharge) 

 … Hình thức của việc tái định tội có thể đã được phán quyết bởi xác thực của thẩm phán xét xử nhưng nhầm lẫn 

rằng ông đã thảo luận về suy đoán vô tội. Tuy nhiên, trong bối cảnh họ không có cuộc thảo luận nào như vậy trên 

thực tế, một câu duy nhất về suy đoán vô tội trong việc tái thẩm rất khó để coi là một tuyên bố đầy đủ. Ông 

không nói gì hơn ngoài sự tồn tại và tầm quan trọng của suy đoán vô tội. Người ta mong đợi sẽ thấy một tuyên bố 

rằng suy đoán mọi người bị buộc tội đều vô tội cho đến khi bồi thẩm đoàn hài lòng với tiêu chuẩn thích hợp và sự 

suy đoán này là điều kiện cơ bản, được bảo đảm về mặt Hiến pháp của một phiên tòa theo luật định. Sau đó, 

người ta có thể mong đợi được xem hướng dẫn về trách nhiệm chứng minh, được mô tả như là hệ quả của sự suy 

đoán đó mà mọi bị caó đều được hưởng. Không chỉ đơn thuần là một tuyên bố rõ ràng về việc thiếu vắng tác 

động (của sự suy đoán) trong quá trình tái thẩm mà việc tái thẩm thực sự đã làm sai lệch trách nhiệm chứng minh. 

Trách nhiệm chứng minh thuộc về việc bên khởi tố trong suốt phiên tòa (quy định trong trường hợp điên rồ hoặc 

bất kỳ ngoại lệ theo luật định đặc biệt khác) và ‘không chỉ khi có sự khác biệt’. Sự xâm phạm đáng tiếc của cụm 

từ này vào tuyên bố trách nhiệm chứng minh đặc biệt đáng tiếc trong trường hợp bị cáo không tự mình đưa ra 

bằng chứng, căn cứ đã được thẩm phán xét xử đề cập đến bồi thẩm đoàn. Cụm từ xuất hiện trong một câu duy 

nhất của việc tái thẩm dành cho trách nhiệm chứng minh, để mở ra khả năng tái thẩm được hiểu là nghĩa là trách 

nhiệm chứng minh chỉ có ở nơi có sự khác biệt trong các bản khai đưa ra bởi bên khởi tố và bên bào chữa. Giải 

thích này có nghĩa là có một số trách nhiệm đối với bị cáo tạo ra ‘một sự khác biệt’ như vậy, một quan điểm bị 

lên án trong nhiều trường hợp kể từ tuyên bố kinh điển về trách nhiệm chứng minh trong vụ Woolmington và 

DPP [1935] A.C. 462. 

 Dường như với tôi điều có thể dẫn đến sự nhầm lẫn trong việc tái thẩm là thẩm phán xét xử rất tin rằng anh ta đã 

thảo luận về suy đoán vô tội. Vì anh ta đã không làm nên việc tái thẩm thể hiện một số khiếm khuyết đáng kể. 



Thứ nhất, suy đoán vô tội chỉ được đề cập và tuyên bố là suy đoán quan trọng. Điều đó có thể là thỏa đáng nếu 

bồi thẩm đoàn chỉ đơn giản là được nhắc về điều gì đó đã được giải thích chính xác, như thẩm phán xét xử có thể 

đã nghĩ nhưng thật không thỏa đáng khi coi đó là chỉ là mộ ntguyên tắc tham khảo trong hướng dẫn của thẩm 

phán với bồi thẩm đoàn. Nguyên tắc suy đoán được đề cập, nhưng nó không được giải thích. Tầm quan trọng của 

nguyên tắc như là một quyền của bị cáo và riêng biệt như là định đề cơ bản của một phiên tòa hình sự theo đúng 

luật pháp không phải giải thích. Mối quan hệ nhân quả giữa suy đoán vô tội và các quy tắc chứng cứ mà bồi thẩm 

đoàn đang được yêu cầu áp dụng không được giải thích. Các câu trước và sau khi đề cập đến suy đoán vô tội là 

đủ để cho luật sư biết rằng thẩm phán xét xử được đào tạo tất nhiên biết về mối quan hệ này nhưng nó không 

được thông báo cho bồi thẩm đoàn. Đoạn văn này bao gồm một sai lầm đáng tiếc có xu hướng hạn chế các tình 

tiết trong đó trách nhiệm chứng minh thuộc về bên khởi tố hoặc đề nghị rằng bị cáo phải tạo ra ‘một số khác biệt’ 

trước khi trách nhiệm chứng minh được đưa ra để truy tố. 

Phán quyết 

Do sự quan trọng nền tảng của nguyên tắc suy đoán vô tội, những thiếu sót này là một vấn đề nghiêm trọng đối 

với tính toàn vẹn của phiên tòa. Tất nhiên, điều cần thiết là bồi thẩm đoàn nên hiểu rằng trách nhiệm chứng minh 

là của bên khởi tố và họ nên hiểu về tiêu chuẩn của bằng chứng. Nhưng những điều này nên được trình bày, 

không phải là các quy tắc tùy ý, mà là hệ quả của nguyên tắc cơ bản của nguyên tắc suy đoán vô tội, đó là một 

quyền con người phổ quát và được Hiến pháp công nhận. Quá trình xét bao gồm cả vai trò bồi thẩm đoàn trong 

đó, phải được trình bày theo nguyên tắc cơ bản và nguyên tắc đó là một trong những ý nghĩa lớn của Hiến pháp. 

Do sự nhầm lẫn nảy sinh ở những điểm này trong quá trình xét xử cụ thể này, việc kết án không thể được coi là 

an toàn hoặc thỏa đáng …  

Cho phép kháng cáo, cáo buộc bị hủy bỏ, được lệnh tái thẩm.  

[9-08] Mặc dù nguyên tắc suy đoán vô tội được các Tòa án xem là “một định đề cơ bản” 

nhưng tính hợp pháp thông thường của nó đã được kiểm nghiệm nghiêm ngặt bởi sự xuất hiện 

của một loạt các vụ lạm dụng tình dục lịch sử vào giữa những năm 1990. Ở Ireland, một người 

phải chịu trách nhiệm hình sự liên quan đến đơn kiện trì hoãn có thể tìm cách giải quyết đơn 

kiện với lý do nó làm tổn hại đến quyền được xét xử công bằng. Tuy nhiên, trong trường hợp 

chậm trễ là do hành động hoặc hành vi của bị cáo trong một vụ lạm dụng tình dục bị trì hoãn, 

các Tòa án Ireland đã đưa ra trong một loạt các bản án kể từ giữa những năm 1990 rằng những 

người bị buộc tội như vậy sẽ không được phép dựa vào thời hạn truy cứu để làm vô hiệu việc 

khởi tố vụ án. Nền luật học phát triển chỉ ra rằng khi một Tòa án được yêu cầu cấm xét xử với 



lý do trì hoãn quá mức, nó có thể tính đến mức độ mà các bị cáo đã góp phần vào việc trì hoãn 

báo cáo về hành vi phạm tội cho cơ quan công tố. Các yếu tố cần xét đến bao gồm liệu có mối 

quan hệ cá nhân chặt chẽ giữa bị cáo và người khiếu nại có thể ngăn cản việc kiện cáo hay 

không và liệu có bằng chứng nào cho thấy người khiếu nại có chức vụ, quyền hạn có thể trì 

hoãn việc đưa ra đơn kiện6. Trong vụ P.O’C. và DPP [2000] 3 IR 87, trang 93, Keane C.J. đã 

tuyên trong Tòa án Tối cao: 

Trường hợp có sự chậm trễ đáng kể về phía nạn nhân bị tội phạm xạm trong việc báo cáo với chính quyền, một 

câu hỏi có thể đặt ra là liệu sự chậm trễ này có thể giải thích được bằng cách xem xét bản chất của tội phạm hay 

không. Câu hỏi này được đặt ra trong các trường hợp tội phạm tình dục được cho là của người lớn đối với trẻ em 

và đặc biệt trong trường hợp người lớn quản lý trẻ em, ví dụ : là cha mẹ, cha mẹ kế, giáo viên hoặc tôn giáo. 

Trong các trường hợp thuộc danh mục được nêu tên cuối cùng, cuộc điều tra được thực hiện bởi Tòa án được yêu 

cầu tạm dừng phiên tòa nhất thiết phải có sự suy đoán của Tòa án rằng cáo buộc của nạn nhân là đúng. Nếu 

không có giả định như vậy, Tòa án sẽ không thể tiến hành bất kỳ cuộc điều tra nào và Tòa án sẽ có nghĩa vụ tự 

động tạm dừng việc xét xử một người vì đã hết thời hạn truy cứu mặc dù không giải quyết được đơn kiện do sự 

kiểm soát  của người lớn đối với trẻ nhỏ trong suốt thời gian bị lạm dụng và ngay cả khi mà vụ án xảy ra trong 

một số trường hợp thì việc lạm dụng đã xảy ra trong nhiều năm bởi cha mẹ hoặc cha mẹ kế của đứa trẻ thực sự 

sống cùng nhà với hung thủ. Vì điều đó rõ ràng không thể là luật nên nguyên tắc suy đoán vô tội áp dụng trong 

toàn bộ sự nghiêm ngặt của nó đối với một phiên tòa hình sự không thể áp dụng cho các yêu cầu về bản chất này. 

[9-09] Vấn đề với cách tư duy này là cho rằng phiên tòa có thể tiến hành vì sự chậm trễ là do 

các hành động của chính bị cáo, người ta thực tế đình chỉ hoặc cho phép đảo ngược tạm thời 

sự suy đoán vô tội. Một số bản án tin rằng việc đình chỉ như vậy là hợp lý bởi vì nó đã tạo ra 

một hòa âm hợp lý giữa việc đảm bảo rằng thủ phạm của những tội ác đó không thoát khỏi 

phiên tòa một cách dễ dàng, đồng thời giữ nguyên quyền của bị cáo đối với một phiên tòa 

công bằng. (Sự suy đoán sẽ áp dụng lại cho phiên tòa xét xử các tội phạm sau khi giám sát tư 

pháp xác định rằng vụ việc nên được tiến hành.) Tuy nhiên, Tòa án Tối cao Ireland trong vụ 

S.H. và DPP [2006] 3 IR 575 hiện đã xác định rằng câu hỏi duy nhất có liên quan trong những 

trường hợp như vậy là liệu có rủi ro có thực hay nghiêm trọng mà bị cáo vì lý do trì hoãn sẽ 

không có được một phiên tòa công bằng. Các bị cáo được hưởng lợi hoàn toàn từ sự suy đoán 
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vô tội ở tất cả các giai đoạn của quá trình, bao gồm cả quá trình giám sát tư pháp. Chánh án 

Murray lưu chú ở trang 620: 

Tiêu chuẩn đánh giá là liệu có rủi ro có thực hay nghiêm trọng mà người nộp đơn vì lý do chậm trễ sẽ không có 

được một phiên tòa công bằng hoặc một thử nghiệm sẽ không công bằng do hậu quả của sự chậm trễ. Tiêu chuẩn 

này sẽ được áp dụng tùy theo tình tiết của vụ án … Do đó, bất kỳ câu hỏi nào về suy đoán chỉ phát sinh cho mục 

đích áp dụng bản chất này, về sự thật của những đơn kiện của người khiếu nại đối với người nộp đơn không còn 

phát sinh nữa . Các cuộc điều tra nên được thực hiện là liệu mức độ tổn hại có làm tăng rủi ro có thực hay nghiêm 

trọng của một phiên tòa không công bằng. Các yếu tố của sự tổn hại nếu có sẽ phụ thuộc vào tình tiết của vụ án. 

[9-10] Giả định vô tội cũng được củng cố bởi Công ước châu Âu về Nhân quyền. Điều 6 của 

Công ước có nội dung như sau: 

1. Trong việc xác định các quyền và nghĩa vụ dân sự hoặc bất kỳ cáo buộc hình sự nào đối với một người, mọi 

người đều có quyền được xét xử công bằng và công khai trong một thời gian hợp lý bởi một Tòa án độc lập và 

công bằng được thành lập theo luật. Phán quyết sẽ được tuyên bố công khai nhưng báo chí và công chúng có thể 

bị mời ra tất cả hoặc một phần của phiên tòa với lý do đạo đức, trật tự công cộng hoặc an ninh quốc gia trong một 

xã hội dân chủ, theo lợi ích của người chưa thành niên hoặc bảo vệ đời sống riêng tư của các bên yêu cầu, trong 

phạm vi nghiêm ngặt cần thiết theo ý kiến của Tòa án trong những trường hợp đặc biệt, sự công khai sẽ gây hại 

đến lợi ích của công lý. 

2. Mọi người phải chịu trách nhiệm hình sự sẽ được suy đoán vô tội cho đến khi được chứng minh ngược lại. 

[9-11] Ví dụ vụ Salabiaku và Pháp [1988] ECHR 10589/83, Tòa án Nhân quyền châu Âu lưu 

ý rằng Điều 6 (2) yêu cầu các quốc gia thành viên giới hạn các suy đoán về căn cứ hoặc luật 

pháp “trong giới hạn hợp lý tính đến tầm quan trọng của những gì đang bị đe dọa và duy trì 

các quyền quốc phòng”.7 Vụ Janosevic và Thụy Điển [2002] ECHR 34619/97 một cuộc kiểm 

toán thuế của người thưa kiện với doanh nghiệp taxi vào năm 1995. Người thưa kiện được mời 

gửi ý kiến. Ông đã thách thức các kết quả kiểm toán và yêu cầu các biện pháp điều tra tiếp 

theo được thực hiện. Liên quan đến kết quả kiểm toán và quan sát của người nộp đơn, Cơ quan 

Thuế đã tăng trách nhiệm nộp thuế của người thưa kiện và vì thông tin mà người thưa kiện 

cung cấp trong tờ khai thuế của mình là không chính xác nên đã yêu cầu anh ta trả phụ phí 
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tổng cộng 161.261 Kroner Thụy Điển. Luật thuế Thụy Điển cho phép nộp phụ phí thuế nếu 

việc không gửi thông tin chính xác hoặc khai thuế được coi là có thể chấp nhận được do tuổi 

tác, bệnh tật, thiếu kinh nghiệm hoặc hoàn cảnh tương đương. Phụ phí cũng có thể được nộp 

khi việc không nộp các khoản hoàn trả thích hợp có thể được chấp nhận vì lý do bản chất của 

thông tin được đề cập hoặc các trường hợp đặc biệt khác hoặc khi nó có vẻ không hợp lý để áp 

dụng phụ phí. Vào tháng 3 năm 1996, người thưa kiện đã viết cho Cơ quan Thuế có thẩm 

quyền yêu cầu xem xét lại và xin hoãn thi hành án vì anh ta có nguy cơ phá sản trước khi Tòa 

án xem xét trường hợp của anh ta. Yêu cầu này đã bị từ chối. Năm 1999, Cơ quan Thuế đã 

thông báo cho người thưa kiện rằng họ nghiêng về quyết định ban đầu. Các vấn đề sau đó 

được chuyển tự động đến Tòa án Hành chính Quận để xác định. Tòa án đó giữ nguyên kết 

luận của Cơ quan Thuế. Người thưa kiện kháng cáo. 

[9-12] Các thủ tục kháng cáo vẫn đang chờ xử lý khi người nộp đơn khiếu nại lên Tòa án 

Nhân quyền châu Âu với lý do các quyết định của Cơ quan Thuế vụ liên quan đến thuế và phụ 

phí thuế đã được thi hành trước khi Tòa án xác định tranh chấp. Anh ta lập luận rằng các 

khoản phụ phí thuế áp dụng đối với ông đã cấu thành tội phạm theo Điều 6 của Hiến pháp. Cụ 

thể, ông cho rằng các khoản phụ phí dựa trên suy đoán vô tội chỉ có thể được bác bỏ trong các 

trường hợp đặc biệt. 

68. Theo quan điểm của Tòa án, tính chất chung của trách nhiệm pháp lý về phụ thu thuế và mục đích của các 

hình phạt đều mang tính ngăn cản và trừng phạt, đủ để cho thấy các mục đích được quy định tại Điều 6 của Công 

ước nên người thưa kiện vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự … 

… Nguyên tắc suy đoán vô tội 

96. Tòa án nhắc lại rằng nguyên tắc suy đoán vô tội được quy định tại Điều 6 (2) là một trong những yếu tố của 

phiên tòa hình sự công bằng được yêu cầu bởi đoạn 1. Nó sẽ xem xét khiếu nại của người thưa kiện theo quan 

điểm của hai điều khoản này. 

97. Ý nghĩa đoạn 2 của Điều 6 đã được Tòa án mô tả trong vụ Barbera, Messegue, Jabardo và Tây Ban Nha 

([1988] ECHR 10588/83 tại đoạn 77) như sau: 



“Đoạn hai thể hiện nguyên tắc suy đoán vô tội. Nó yêu cầu inter alia rằng khi hoàn thành nghĩa vụ của họ, các 

thành viên của Tòa án không nên bắt đầu với một thành kiến rằng bị cáo đã thực hiện tội phạm bị cáo bội, nghĩa 

vụ chứng minh thuộc về bên khởi tố và bất kỳ sự nghi ngờ nào cũng có lợi cho bị cáo. Tiếp theo, bên khởi tố 

thông báo cho bị cáo của vụ án biết những gì đang chống lại anh ta để bị cáo có thể chuẩn bị cho sự bảo chữa của 

mình và để viện dẫn những chứng cứ đủ để kết án anh ta.” … 

99. … Người thưa kiện đã khiếu nại rằng nguyên tắc suy đoán vô tội đã bị vi phạm ở hai khía cạnh: thứ nhất, anh 

ta có nghĩa vụ chứng minh không thể vượt qua được khi yêu cầu không phải chịu hoặc miễn thi hành phụ phí 

thuế như vậy anh ta đã bị suy đoán có tội; thứ hai, căn cứ quyết định của Cơ quan Thuế về phụ phí thuế có hiệu 

lực trước khi trách nhiệm pháp lý về việc nộp phụ phí được xác nhận bởi Tòa án mà có định kiến về vị trí của anh 

ta trong thủ tục riêng biệt.  

100. Từ luận điểm đầu tiên của người thưa kiện, Tòa án lưu ý rằng phụ phí thuế của Thụy Điển được áp dụng dựa 

trên cơ sở khách quan, nghĩa là không có bất kỳ yêu cầu nào về ý định hoặc sơ suất từ phía người nộp thuế. Như 

Tòa án đã giải quyết trước đây [vụ Salabiaku và France [1988] ECHR 10589/83 tại đoạn 27], về nguyên tắc và 

trong các điều kiện nhất định, có thể xử phạt vụ việc đơn giản hoặc khách quan như vậy, bất kể nó có kết quả từ ý 

định tội phạm hoặc do sơ suất. Tuy nhiên, các quy định có liên quan về phụ phí thuế quy định rằng, trong một số 

trường hợp nhất định, phụ phí này hoàn toàn không được áp dụng hoặc sẽ được nộp. Do đó, phụ phí phải được 

nộp nếu inter alia ngoài các điều khoản, việc cung cấp thông tin không chính xác hoặc không nộp tờ khai thuế có 

thể được chấp nhận do bản chất của thông tin được đề cập hoặc trong các trường hợp đặc biệt khác hoặc khi áp 

dụng phụ phí sẽ rõ ràng là không hợp lý. Cơ quan Thuế và Tòa án sẽ xem xét liệu có căn cứ để xóa án tích ngay 

cả khi người nộp thuế chưa đưa ra bất kỳ yêu cầu nào đối với hiệu lực đó. Tuy nhiên, vì nhiệm vụ xem xét liệu có 

căn cứ để xóa án tích chỉ phát sinh trong chừng mực các sự kiện của vụ kiện hay không nên việc chứng minh 

rằng có lý do để nộp phụ phí là có hiệu lực đối với người nộp thuế. Do đó, điểm khởi đầu của Cơ quan Thuế và 

Tòa án phải là sự thiếu chính xác trong đánh giá thuế là do hành động không thể giải thích được quy cho người 

nộp thuế và rõ ràng không phải là không hợp lý khi áp dụng phụ phí thuế như một hình phạt cho hành vi đó. Do 

đó, hệ thống thuế của Thụy Điển hoạt động với nguyên tắc suy đoán vô tội, tùy thuộc vào người nộp thuế để bác 

bỏ. 

101. Vụ Salabiaku v France [1988] ECHR 10589/83, Tòa án đã chỉ ra rằng: 

“Điều 6 (2) không có liên quan đến các suy đoán về thực tế hoặc pháp luật được quy định trong luật hình sự với 

sự phân biệt. Nó đòi hỏi các quốc gia phải giới hạn trong giới hạn hợp lý tính đến tầm quan trọng của những gì 

đang bị đe dọa và duy trì các quyền của quốc phòng. ” 



Do đó, việc sử dụng các giả định trong luật hình sự, các quốc gia ký kết được yêu cầu phải đạt được sự cân bằng 

giữa tầm quan trọng của những gì đang bị đe dọa và các quyền của quốc phòng; nói cách khác, các phương tiện 

được sử dụng phải có tỷ lệ hợp lý với mục đích hợp pháp đang tìm cách đạt được. 

102. Trong việc đánh giá trong trường hợp hiện tại nguyên tắc tỷ lệ đã được tuân thủ, Tòa án thừa nhận rằng 

người thưa kiện phải đối mặt với một giả định rất khó để bác bỏ. Tuy nhiên, anh không bị bỏ lại nếu không có bất 

kỳ phương tiện bào chữa nào. Rõ ràng khi thách thức các quyết định về thuế và phụ phí thuế của Cơ quan Thuế, 

người thưa kiện luôn nghĩ rằng anh ta đã gửi thông tin chính xác trong tờ khai thuế của mình và việc đánh giá 

thuế của Cơ quan là sai vì chúng dựa trên thông tin không chính xác được thu thập trong quá trình kiểm toán 

thuế. Tuy nhiên, nó đã được mở cho người thưa kiện để đưa ra các căn cứ để giảm hoặc xóa các khoản phụ phí và 

thêm bằng chứng hỗ trợ. Do đó, anh ta có thể đã tuyên bố như một biện pháp bào chữa thay thế rằng ngay cả khi 

anh ta bị phát hiện cung cấp thông tin không chính xác cho Cơ quan Thuế thì trong mọi trường hợp, việc áp dụng 

phụ phí sẽ được áp dụng rõ ràng không hợp lý … 

103. Tòa án cũng liên quan đến lợi ích tài chính của Nhà nước trong các vấn đề về thuế, thuế là nguồn thu nhập 

chính của Nhà nước. Một hệ thống thuế chủ yếu dựa trên thông tin do người nộp thuế cung cấp sẽ không hoạt 

động đúng nếu không có hình thức xử phạt đối với việc cung cấp thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ 

và số lượng lớn các tờ khai thuế được xử lý hàng năm cùng với lãi suất để đảm bảo có thể thấy trước và áp dụng 

thống nhất các biện pháp trừng phạt như vậy chắc chắn đòi hỏi chúng phải tuân thủ theo các quy tắc tiêu chuẩn 

hóa. 

104. Theo quan điểm của những gì đã nêu ở trên, đặc biệt là các quy tắc liên quan về phụ phí thuế cung cấp các 

biện pháp bào chữa nhất định dựa trên các yếu tố chủ quan và một hệ thống thuế hiệu quả là quan trọng đối với 

lợi ích tài chính Nhà nước, Tòa án cho rằng các giả định được áp dụng trong luật Thụy Điển liên quan đến phụ 

phí được giới hạn trong giới hạn hợp lý ... 

105. Người thưa kiện đã tuyên bố rằng quyền được suy đoán vô tội của anh ta cũng bị vi phạm bởi thực tế các 

quyết định của Cơ quan Thuế đối với các khoản phụ phí thuế đã được thi hành trước khi Tòa án xác định trách 

nhiệm phải trả phụ phí của anh ta. 

106. Tòa án lưu ý rằng cả Điều 6 và thực tế, bất kỳ điều khoản nào khác của Công ước đều có thể được coi là loại 

trừ, về nguyên tắc, các biện pháp thực thi được thực hiện trước khi các quyết định về phụ phí thuế trở thành quyết 

định cuối cùng. Hơn nữa, các điều khoản cho phép thực thi sớm các hình phạt hình sự nhất định có thể được tìm 

thấy trong luật của các Quốc gia ký kết khác. Tuy nhiên, xem xét rằng việc thực thi sớm các khoản phụ phí thuế 

có thể có ý nghĩa nghiêm trọng đối với người liên quan và có thể ảnh hưởng xấu đến sự bào chữa của anh ta hoặc 

cô ta trong các thủ tục tố tụng tại tòa án sau đó, với vị trí sử dụng các giả định trong luật hình sự, các quốc gia bắt 

buộc phải hạn chế việc thực thi như vậy trong giới hạn hợp lý đạt được sự cân bằng hợp lý giữa các lợi ích liên 



quan đến … 107. Trong việc đánh giá trường hợp hiện tại việc thực thi ngay lập tức các khoản phụ phí có vượt 

quá các giới hạn nêu trên hay không, Tòa án lưu ý rằng lợi ích tài chính của Nhà nước cần phải cân nhắc kĩ trong 

việc duy trì một hệ thống thuế hiệu quả, không mang cùng trọng lượng trong lĩnh vực này. Mặc dù phụ phí thuế 

có thể liên quan đến số tiền đáng kể, chúng không nhằm mục đích là một nguồn thu nhập riêng biệt mà được thiết 

kế để gây áp lực cho người nộp thuế tuân thủ nghĩa vụ của họ theo luật thuế và trừng phạt vi phạm. Vì vậy, phụ 

phí là một phương tiện để đảm bảo rằng Nhà nước nhận được các khoản thuế do pháp luật có liên quan. Theo đó, 

mặc dù lợi ích tài chính mạnh mẽ có thể biện minh cho Nhà nước áp dụng các quy tắc được tiêu chuẩn hóa và 

thậm chí cả những giả định hợp pháp trong việc đánh giá thuế và phụ phí thuế và thu thuế ngay lập tức nhưng 

chính nó không thể biện minh cho việc thực thi ngay các khoản phụ phí thuế. 

108. Một hệ thống cho phép thực thi một số khoản phụ phí thuế đáng kể trước khi có quyết định của Tòa án về 

trách nhiệm thanh toán các khoản phụ phí này bị chỉ trích và phải chịu sự kiểm tra nghiêm ngặt. 

109. Tuy nhiên, Tòa án được yêu cầu quyết định xem các giới hạn nêu trên đối với việc thi hành sớm có vượt quá 

mức gây bất lợi cho người nộp đơn trong trường hợp hiện tại hay không. Về mặt này, Tòa án lưu ý rằng, mặc dù 

các quyết định về phụ phí thuế vẫn còn hiệu lực và các khoản phụ phí có thể được thi hành sao cho quyền của 

người nộp đơn có quyền truy cập vào tòa án do đó yêu cầu tòa án tiến hành không chậm trễ, nhưng không có 

khoản tiền nào thực sự được thu hồi từ người nộp đơn . Hơn nữa, do thiếu tài sản của mình, người nộp đơn sẽ bị 

tuyên bố phá sản chỉ dựa trên khoản nợ thuế. Trong những trường hợp này, Tòa án thấy rằng khả năng được quy 

định bởi luật pháp Thụy Điển về bảo đảm hoàn trả bất kỳ khoản tiền nào được trả là một sự bảo vệ đầy đủ cho lợi 

ích của người nộp đơn trong trường hợp hiện tại. 

110. Liên quan đến những điều đã nói ở trên, Tòa án cho rằng người thưa kiện có quyền được suy đoán vô tội đã 

không bị xâm phạ phạm trong vụ án này. 

Khiếu nại bác bỏ với lý do không có sự vi phạm Điều 6 (1) và (2) của Công ước đối với quyền được suy đoán vô 

tội [tuy nhiên, yêu cầu của người thưa kiện đã thành công ở một mặt khác, cụ thể là vi phạm Điều khoản 6 (1) 

của Công ước về quyền tiếp cận tòa án]. 

 

3. Các ngoại lệ 

[9-13] Quyền được suy đoán vô tội không tuyệt đối. Một số trường hợp ngoại lệ của nguyên 

tắc suy đoán tồn tại ở Ireland, điều này giúp bên khởi tố không phải chứng minh mọi căn cứ 

cần thiết để xác định tội phạm của bị cáo. 



(i) Tình trạng điên  

[9-14] Tình trạng này được quy định rõ ở Ireland rằng nghĩa vụ chứng minh tình trạng điên 

trong một phiên tòa hình sự thuộc về bên bào chữa. Ngoại lệ tập quán pháp này được lấy từ 

Quy tắc 2 của Quy tắc M’Naghten. Mặc dù vụ People (AG) và Fennell [1940] 1 IR 445 chỉ ra 

rằng một tiêu chuẩn hình sự của bằng chứng đối với bị cáo cho việc bào chữa này, giờ đây 

người ta chấp nhận rằng nghĩa vụ chứng minh chỉ áp dụng trong tố tụng dân sự trên sự cân 

bằng của xác suất. Ví dụ vụ People v O'Mahony [1985] IR 517, nghĩa vụ được áp dụng bởi 

Chánh án Finlay: “Trong trường hợp tức thì, nếu nghĩa vụ được thiết lập như một vấn đề xác 

suất, do một tình trạng tâm lý bất thường của một kẻ tâm thần với điều kiện người kháng cáo 

không có năng lực nhận thức và năng lực hành vi thì các hành vi bạo lực dẫn đến chết người, 

anh ta cũng có quyền được suy đoán tội vì lý do điên rồ.” Vụ Redmond v Tổng chưởng lý 

[2006] 3 IR 188, những điều sau đây đã được ghi nhận tại Tòa án tối cao. 

Fennelly J. (ở trang 209) … Điểm mấu chốt của tình trạng điên là vấn đề bào chữa ... Đề xuất này đã được thiết 

lập từ lâu. Quy tắc hai của Quy tắc M’Naghten là:  

“Một người đàn ông được suy đoán là lành mạnh và có đủ năng lực trách nhiệm hình sự cho đến khi điều ngược 

lại được chứng minh.” Luật mà một người luôn được suy đoán là lành mạnh và chịu trách nhiệm cho hành vi của 

mình bởi bất kỳ người nào khẳng định điều ngược lại phải chứng minh điều đó. Vấn đề này được thảo luận đầy 

đủ trong sách của McAuley và McCutcheon, Trách nhiệm hình sự (Round Hall Sweet & Maxwell, Dublin, 2000) 

tại đoạn 14,15, trong đó các tác giả viết:  

“Rõ ràng từ quy tắc hai của Quy tắc M’Naghten, các thẩm phán có ý định chứng minh tình trạng điên rồ của bị 

cáo và có một hàng dài thẩm quyền ủng hộ kết luận này.” 

Nó đủ để đề cập đến thẩm quyền phán quyết của Chánh án Kennedy đối với Tòa phúc thẩm hình sự trong vụ 

Tổng chưởng lý và O'Brien [1936] I.R. 263 tại trang 270 để cho thấy rằng tuyên bố này là chính xác và đã được 

áp dụng bởi các tòa án của chúng tôi … 

Kearns J. (trang 213) … Đồng ý rằng bị cáo được hưởng suy đoán tình trạng điên theo Quy tắc M’Nagten và 

trách nhiệm chứng minh tình tràng này thuộc về bên bào chữa theo tiêu chuẩn cân bằng các khả năng. 



[9-15] Việc bào chữa cho tình trạng điên hiện được đặt trên cơ sở luật định theo Điều 5 của 

Đạo luật Hình sự (Tình trạng điên) năm 2006. Thật kỳ lạ, không có tài liệu tham khảo rõ ràng 

nào được đưa ra trong luật pháp về việc những người tìm cách bào chữa có nghĩa vụ chứng 

minh nó. Nghĩa vụ vẫn áp dụng cho những người bào chữa như đã được làm rõ trong án lệ tiếp 

theo. Đạo luật cũng đưa ra sự bào chữa giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và điều này tham chiếu 

rõ ràng đến nghĩa vụ chứng minh. Điều này như sau:  

6. (1) Trường hợp một người bị xét xử tội giết người và bồi thẩm đoàn hoặc tùy theo từng trường hợp Tòa án 

Hình sự Đặc biệt thấy rằng người đó 

(a) đã thực hiện hành vi bị cáo buộc, 

(b) tại thời điểm bị rối loạn tâm thần và 

(c) rối loạn tâm thần không chứng minh cho việc kết tội người đó vô tội vì tình trạng điên rồ nhưng là để làm 

giảm nhẹ đáng kể trách nhiệm hình sự của người đó đối với hành vi, bồi thẩm đoàn hoặc Tòa án, tùy theo vụ án 

có thể sẽ tìm người không phạm tội đó mà phạm tội ngộ sát giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. 

2) Theo Điều 5 (4)8, trong đó một người bị xét xử về hành vi phạm tội được quy định trong khoản (1) sẽ phải bào 

chữa để xác định rằng người đó, theo phần này, không chịu trách nhiệm hình sự theo tội đó. 

Vụ The People (DPP) và Heffernan [2017] 1 IR 82, Tòa án Tối cao phán quyết về vấn đề 

nghĩa vụ chứng minh áp dụng trong các vụ kiện liên quan đến việc bảo vệ trách nhiệm giảm 

nhẹ. Người kháng cáo đã bị kết án giết người vào năm 2013. Nghĩa vụ và tiêu chuẩn của bằng 

chứng trong trường hợp một người bị buộc tội giết người dựa vào sự bảo vệ trách nhiệm giảm 

nhẹ được điều chỉnh bởi Điều 6 (2) của Đạo luật Hình sự (Tình trạng điên rồ) năm 2006. Đạo 

luật, như đã lưu ý ở trên, yêu cầu một bị cáo phải 'thiết lập' rằng họ 'không chịu trách nhiệm 

hình sự' về tội giết người. Người kháng cáo lập luận rằng nghĩa vụ chứng minh thuộc về bên 

bào chữa nên được hiểu là yêu cầu anh ta chỉ đưa ra một nghi ngờ hợp lý về trách nhiệm của 

mình bị kết án giết người. Tòa án cấp phúc thẩm cho rằng sự tương tác giữa các Điều 5 và 6 

 
8 Nếu bị cáo cho rằng bản thân đang bị rối loạn tâm thần theo Điều 6.1.c và Điều 5.4 thì bên khởi tố được phép 
bổ sung bằng chứng để chứng minh tại thời điểm hành vi giết người xảy ra, bị cáo đang bị rối loại tâm thần nên 
bị cáo không phải chịu trách nhiệm hình sự vì tình trạng điên rồ. 



của Đạo luật có ý nghĩa quyết định đối với việc xác định nghĩa vụ và tiêu chuẩn của bằng 

chứng theo Điều 6. Việc bảo vệ trách nhiệm giảm nhẹ không phải là một biện pháp bào chữa 

độc lập và sự sẵn có của nó liên quan trực tiếp đến các tiêu chí để khẳng định tình trạng điên 

rồ. Nó giải thích từ 'khẳng định' trong Điều 6 (2) có nghĩa là bị cáo mang nghĩa vụ thuyết phục 

theo cùng tiêu chuẩn như sẽ áp dụng nếu họ dựa vào việc bào chữa tình trạng điên rồ - đó là 

bằng chứng về sự cân bằng các khả năng. Người kháng cáo sau đó đã được cho phép kháng 

cáo lên Tòa án Tối cao về câu hỏi liệu phần đó đã được giải thích chính xác. 

(Thẩm phán Tòa Tối cao O'Malley, Charleton, O'Donnell, Clarke, MacMenamin, 
Laffoy, Dunne, Charleton)  

O’Malley J (đưa ra phán quyết của Tòa án) trang 60 ... Suy đoán vô tội cho dù được hiểu theo Hiến pháp, tập 

quán pháp hay Công ước Châu Âu, là một nguyên tắc nền tảng của hệ thống tư pháp hình sự của chúng tôi. 

Nguyên tắc đồng thời là việc truy tố phải chứng minh mọi yếu tố của tội phạm. Tuy nhiên, trong một số trường 

hợp, cơ quan lập pháp có thể tạo nghĩa vụ bào chữa liên quan đến một vấn đề cụ thể. Trong hầu hết các trường 

hợp, bất kỳ nghĩa vụ như vậy sẽ chỉ mở rộng khi cần thiết để thấy sự tồn tại của một nghi ngờ hợp lý. Trong các 

trường hợp khác, các trường hợp giới hạn có thể có trách nhiệm chứng minh một số vấn đề về sự cân bằng của 

các khả năng…  

63 Trong trường hợp tức thì, đối với tôi không có câu hỏi nào ngoài việc Oireachtas dự định, bằng cách sử dụng 

từ 'thành lập' và bằng cách yêu cầu tòa án hoặc bồi thẩm đoàn đưa ra 'phát hiện', để đưa ra một bằng chứng bào 

chữa vượt ra ngoài một nghi ngờ hợp lý. Điều đó có vi phạm suy đoán vô tội trong trường hợp trách nhiệm được 

giảm nhẹ theo cách yêu cầu Tòa án giải thích lại nghĩa vụ theo luật định hoặc xem xét liệu hành vi xâm phạm có 

thể được biện minh? 

64 Theo quan điểm của tôi thì không. Nói chung, tôi đồng ý với đề xuất rằng bất kỳ nghĩa vụ nào đối với một bị 

cáo có thể dẫn đến kết án của bồi thẩm đoàn, mặc dù có sự nghi ngờ hợp lý về một phần thiết yếu của hành vi 

phạm tội sẽ là một sự vi phạm bất hợp pháp đối với nguyên tắc suy đoán vô tội … Dù sao, tôi không xem xét khả 

năng phát sinh trong bối cảnh đang xem xét. Việc nâng cao thành công việc bào chữa giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự không phụ thuộc vào sự phủ nhận của bất kỳ yếu tố nào trong vụ kiện cũng như không chứng minh bất kỳ khía 

cạnh thiết yếu nào của hành vi phạm tội. Các yếu tố giết người lâu đời vẫn còn như cũ và để công tố chứng minh 

vượt quá sự nghi ngờ hợp lý. Bằng chứng về rối loạn tâm thần đủ điều kiện theo Đạo luật không tự nó bác bỏ tập 

quán pháp chung suy đoán về sự tỉnh táo và trách nhiệm đối với các hành động hoặc giả định theo luật định rằng 

người bị buộc tội có những hậu quả tự nhiên và có thể xảy ra đối với hành động của mình. Nó tạo ra một phương 

pháp bào chữa mới, giảm nhẹ, làm giảm hậu quả của một hành vi phạm tội đã được chứng minh. Do đó, không 



đúng khi đề xuất rằng việc áp đặt nghĩa vụ chứng minh có thể yêu cầu bị cáo buộc phải chứng minh hành vi actus 

reus hoặc mens rea vì đây là những vấn đề phải được chứng minh bởi công tố vượt quá sự nghi ngờ hợp lý trước 

câu hỏi về trách nhiệm giảm nhẹ có thể nảy sinh… 

65 Trong các tình tiết tôi cho rằng quy định trong câu hỏi không ảnh hưởng đến sự suy đoán vô tội. 

66 Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng đáng để chỉ ra các yếu tố chính sách chứng minh cho cùng một bằng chứng như tình 

trạng điên rồ cũng rõ ràng. Những khó khăn tương tự mà công tố sẽ phải đối mặt trong việc chứng minh vượt quá 

sự nghi ngờ hợp lý rằng một bị cáo là lành mạnh sẽ xuất hiện trong nỗ lực chứng minh rằng trách nhiệm của bị 

cáo không được giảm nhẹ vì lý do rối loạn tâm thần. Nếu công tố mang nghĩa vụ như vậy, nó sẽ phải chứng minh 

điều này một cách tích cực - mời bồi thẩm đoàn từ chối bằng chứng đáng ngờ từ phía bào chữa sẽ không đủ. Vấn 

đề bắt nguồn từ bản chất chủ quan của bào chữa; từ thực tế là các rối loạn tâm thần và ảnh hưởng của chúng 

không nhất thiết là chủ đề của kinh nghiệm hoặc kiến thức cuộc sống thông thường và thường sẽ yêu cầu một số 

mức độ hỗ trợ chuyên gia cho bồi thẩm đoàn hoặc Tòa án; và từ thực tế là một bị cáo không thể bị buộc phải 

tham gia vào bất kỳ hình thức kiểm tra y tế nào của công tố. Vì những lý do đó, việc bào chữa cho sự điên rồ luôn 

đặt ra một gánh nặng chứng minh cho bị cáo. Những cân nhắc tương tự phát sinh với trách nhiệm giảm nhẹ. 

67 Trong trường hợp bồi thẩm đoàn đã bị buộc tội chính xác về trách nhiệm chứng minh thì tôi sẽ bỏ qua kháng 

cáo. 

+ - 

Khiếu nại bác bỏ.   

Hiện tại các biện pháp bào chữa tình trạng điên rồ và trách nhiệm giảm nhẹ là những biện 

pháp bảo vệ duy nhất trong luật hình sự có nghĩa vụ pháp lý về bằng chứng cho bên bị buộc 

tội. Tất cả các nghĩa vụ khác được đặt lên bên bào chữa được phân loại là bằng chứng áp 

dụng. Ví dụ, nếu một bên bị buộc tội muốn nâng cao sự bào chữa kích động hoặc tự vệ, họ chỉ 

cần đưa ra một vụ kiện prima facie, để biến nó thành vấn đề trực tiếp trước Tòa án. Một khi họ 

đã làm như vậy, việc bào chữa phải bị công tố phủ nhận thành một tiêu chuẩn nghi ngờ hợp lý. 

Trong một số trường hợp, các điều khoản theo luật định cụ thể có thể đặt gánh nặng bằng 

chứng lên một bên bị buộc tội để đưa ra một nghi ngờ hợp lý về một vấn đề cụ thể (thảo luận 

đầy đủ hơn dưới đây). Những gánh nặng chứng cứ như vậy, để gây nghi ngờ được quy định 

bởi một điều khoản theo luật định hoặc đưa ra một trường hợp prima facie theo yêu cầu của 

tập quán pháp, hoạt động ở mức ngưỡng tối thiểu và do đó có thể được hiểu là phù hợp với 



quyền được suy đoán vô tội. Ngược lại, một bên bị buộc tội muốn tăng sự điên rồ hoặc giảm 

bớt trách nhiệm ban đầu để thỏa mãn nghĩa vụ chứng minh thông thường để biến nó thành vấn 

đề sống trước bộ ba thực tế, sau đó là nghĩa vụ pháp lý để chứng minh điều đó với sự cân bằng 

của tiêu chuẩn xác suất. Do đó ở cấp độ khái niệm, có một sự khác biệt rõ rệt trong các yêu 

cầu áp đặt cho các bên bị buộc tội trong việc bổ sung bằng chứng để hỗ trợ cho các khiếu nại 

cụ thể. Những người gây ra sự điên rồ và giảm nhẹ trách nhiệm có thể vất vả hơn nhiều so với 

các bên bị buộc tội bổ sung bằng chứng liên quan đến các biện pháp phòng vệ khác. Các lập 

luan truyền thống cho sự bất thường tập trung vào những khó khăn của bằng chứng, các yếu tố 

chủ quan vốn có trong phòng vệ và sự cần thiết phải dựa vào bằng chứng y khoa chuyên môn. 

Tuy nhiên, không hoàn toàn thuyết phục9, đặc biệt khi được xem xét trong bối cảnh tăng 

cường bảo vệ và chỗ ở cho người khuyết tật trong quá trình phạm tội của chúng tôi. Bản chất 

cố định của các đề xuất pháp lý có từ những năm 1840 - xảy ra trước khi kết tinh của suy đoán 

vô tội là một quyền cụ thể sẽ ngày càng phải được giải thích dưới góc độ của tình trạng pháp 

lý mở rộng của người khuyết tật và sự hiểu biết và bảo vệ được đưa ra bởi Công ước về Quyền 

của người khuyết tật. Những phát triển này có thể gây khó khăn hơn cho việc viện dẫn các quy 

tắc pháp lý không dành cho người khuyết tật về sức khỏe tâm thần, sự bảo vệ bình đẳng như 

nhau đối với quyền suy đoán vô tội như các bên bị cáo buộc đưa ra các biện pháp phòng vệ 

khác. 

(ii) Luật định 

[9-17] Có một số quy định theo luật bỏ qua sự suy đoán vô tội. Quyết định của Ireland có liên 

quan nhất về các trường hợp ngoại lệ theo luật định là vụ O’Leary và Tổng Chưởng lý [1993] 

1 IR 102 (HC); [1995] 1 IR 254 (SC). Điều 21 Đạo luật về các tội chống phá Nhà nước 1939 

khi được sửa đổi đã tạo ra hành vi phạm tội thành viên của một tổ chức bất hợp pháp và Điều 

12 của Đạo luật năm 1939 tạo ra hành vi phạm tội sở hữu “tài liệu cấm”. Điều 24 của Đạo luật 

năm 1939 quy định như sau: “Vào ngày xét xử một người bị buộc tội là thành viên của một tổ 

chức bất hợp pháp, bằng chứng thỏa mãn Tòa án là một tài liệu liên quan đến tổ chức nói trên 
 

9 Xem Arlie Loughnan, Manifest Madness: Mental Incapacity in the Criminal Law (Biểu hiện của sự điên rồ: 
Tình trạng mất trí trong Luật hình sự), NXB Oxford: OUP, 2012, 164-165.   



đã được tìm thấy trên người đó hoặc thuộc sở hữu của anh ta hoặc trên đất hoặc trong các cơ 

sở thuộc sở hữu hoặc chiếm giữ của anh ta hoặc dưới sự kiểm soát của anh ta đủ để là bằng 

chứng cho đến khi điều ngược lại được chứng minh rằng một người đó là thành viên của tổ 

chức nói trên tại thời điểm bị cáo buộc” (nhấn mạnh thêm). Điều 3.2 của Đạo luật về các tội 

chống lại Nhà nước (Sửa đổi) năm 1972 quy định rằng một thành viên của Vệ binh, không 

dưới cấp bậc của Tổng Giám đốc, khi đưa ra bằng chứng về tội phạm ở Điều 21, nói rằng 

mình tin rằng bị cáo là thành viên của một tổ chức bất hợp pháp, “tuyên bố sẽ là bằng chứng 

cho thấy anh ta là một thành viên như vậy”. 

[9-18] Nguyên đơn đã bị kết án tại Tòa án hình sự Đặc biệt về việc sở hữu các tài liệu cấm và 

trên cơ sở sở hữu là thành viên của một tổ chức bất hợp pháp, cụ thể là IRA. Các tài liệu trong 

câu hỏi là 37 áp phích với hình ảnh một người đàn ông mặc đồng phục bán quân sự vung súng 

trường và mang dòng chữ: “Hãy bắn súng cùng I.R.A”. Khi đưa ra bằng chứng tại phiên tòa, 

nguyên đơn thừa nhận sở hữu các tài liệu nhưng cho rằng anh ta có chúng với tư cách là thành 

viên của một tổ chức khác, điều này không trái pháp luật. Bản án của anh ta đã được khẳng 

định tại Tòa phúc thẩm hình sự. Nguyên đơn đã yêu cầu một tuyên bố tại Tòa án tối cao rằng 

các quy định tại Điều 24 của Đạo luật 1939 và Điều 3.2 của Đạo luật năm 1972 đã vi hiến đối 

với một phiên tòa theo luật định và đặc biệt là suy đoán vô tội bằng cách đặt lên một bị cáo 

nghĩa vụ bác bỏ tội của mình. 

Tòa Tối cao [1993] I IR 103 

(Costello J. tại trang 107) ... Có vẻ như với tôi, suy đoán vô tội đã là một định đề nền tảng cho mọi phiên tòa 

hình sự trong nước (Ireland) rằng bị cáo luôn được suy đoán vô tội, theo suy đoán như vậy, prima facie, sẽ không 

được tổ chức theo đúng luật định. Nó sẽ tuân theo prima facie bất kỳ đạo luật nào cho phép một phiên tòa như 

vậy được tổ chức sẽ là vi hiến. Do đó, vấn đề gây tranh cãi trong vụ án không phải là liệu nguyên đơn có quyền 

được bảo vệ về mặt Hiến pháp đối với sự suy đoán vô tội hay không mà là các điều khoản bị áp đặt trong Đạo 

luật năm 1939 và 1972 có vi phạm quyền đó hay không. 

Trước khi xem xét các Điều đang bị thách thức, có bốn nhận xét về bản chất chung cần được nêu rõ. 

Thứ nhất, có một số lượng đáng kể các Đạo luật có chứa các điều khoản có tác dụng chuyển trách nhiệm chứng 

minh trong một số trường hợp nhất định từ công tố sang bị cáo. Không có tiêu chuẩn được đặt ra trong việc này. 



Rõ ràng là sự khác biệt trong cách mà Đạo luật thay đổi trách nhiệm chứng minh có thể tạo ra những hậu quả 

pháp lý khác nhau và do đó, bất kỳ đạo luật nào phải được xem xét cẩn thận để đánh giá chính xác hiệu quả của 

nó đối với quyền được Hiến pháp ghi nhận của bị cáo. Nhưng có một đặc điểm chung là một số Đạo luật này sở 

hữu…  

Thứ hai, điều quan trọng là phải nhớ rằng cụm từ “nghĩa vụ chứng minh” được sử dụng theo hai nghĩa hoàn toàn 

khác nhau và khi người ta nói rằng một đạo luật 'thay đổi' nghĩa vụ chứng minh đối với bị cáo, điều này có thể có 

nghĩa hoàn toàn khác nhau nhiều thứ. Cụm từ này được sử dụng trước tiên để mô tả như là một vấn đề của luật 

thực định, nghĩa vụ được áp dụng với bên công tố trong một phiên tòa hình sự để tiếnh ành vụ kiện chống lại bị 

cáo vượt quá sự nghi ngờ hợp lý. Nghĩa vụ này được pháp luật quy định và vẫn thuộc về bên công tố từ đầu đến 

cuối phiên tòa. Đó là nghĩa vụ phát sinh từ sự suy đoán vô tội của bị cáo và đó là việc loại bỏ nghĩa vụ này bằng 

luật định có thể liên quan đến việc vi phạm các quyền được Hiến pháp bảo vệ của bị cáo. Bây giờ người ta 

thường coi nghĩa vụ này là nghĩa vụ chứng minh pháp lý hoặc mang tính thuyết phục. Nhưng cụm từ này cũng 

được sử dụng để mô tả nghĩa vụ đặt ra cho bên công tố trong một phiên tòa hình sự về việc bổ sung bằng chứng 

để tiến hành một vụ kiện chống lại bị cáo, một nghĩa vụ mà ngày nay thường được gọi là nghĩa vụ chứng minh. 

Trong các vụ án hình sự, công tố miễn trừ nghĩa vụ chứng minh này bằng cách bổ sung đầy đủ bằng chứng để 

đưa ra một vụ kiện “prima facie” đối với một bị cáo. Sau đó có thể nói rằng nghĩa vụ chứng minh đã được đặt ra 

cho bị cáo. Nhưng sự thay đổi của nghĩa vụ chứng minh không làm giảm nhẹ nghĩa vụ pháp lý mà tại mọi thời 

điểm đều dựa vào công tố. Bị cáo có thể chọn không nêu ra bất kỳ bằng chứng nào và sẽ được tuyên trắng án nếu 

bằng chứng bổ sung không xác định được tội của mình vượt quá sự nghi ngờ hợp lý. Do đó, nếu một Đạo luật 

được hiểu là chỉ đơn thuần là thay đổi nghĩa vụ chứng minh thì không có sự vi hiến nào xảy ra … 

Mặc dù có thể không mong muốn hoặc thực sự có thể đưa ra bất kỳ quy tắc nhanh và cứng rắn nào cho việc xây 

dựng các Đạo luật liên quan đến việc thay đổi nghĩa vụ chứng minh nhưng rõ ràng nếu hiệu lực của Đạo luật là 

Tòa án phải kết án một bị cáo nên bị cáo không thể đưa ra bằng chứng có tính bào chữa thì hiệu quả của nó là 

thay đổi nghĩa vụ chứng minh(do đó có thể vi phạm các quyền được Hiến pháp của bị cáo) trong khi nếu hiệu lực 

của nó là vượt ngoài các điều khoản của bị cáo có thể được trắng án bởi Đạo luật đã không loại bỏ việc truy tố 

khỏi việc xác định tội lỗi của bị cáo vượt quá sự nghi ngờ hợp lý sau đó không có sự vô hiệu do vi hiến có thể 

xảy ra. 

Thứ ba, không nhất thiết phải tuân theo Đạo luật vi hiến chỉ vì một bị cáo không thể đưa ra bằng chứng có tính 

bào chữa nên bị kết án. Đạo luật chỉ có thể mang lại hiệu lực pháp lý cho một suy luận mà hợp lý để rút ra từ các 

sự kiện mà công tố xác lập. Do đó, sự suy đoán về sự vô tội của bị cáo buộc bị bác bỏ không phải bởi luật định 

mà bởi sự suy luận. Một ví dụ được tìm thấy trong Điều 27A của Đạo luật về súng năm 1964 (bổ sung bởi Điều 8 

của Đạo luật hình sự (Quyền tài phán) năm 1976) quy định một người có súng trong sở hữu của mình trong 

những trường hợp như vậy làm phát sinh một suy luận hợp lý rằng anh ta không có hoặc không sở hữu nó cho 



mục đích hợp pháp, anh ta sẽ phạm tội “trừ khi anh ta sở hữu nó vì mục đích hợp pháp”. Vì suy luận tồn tại ngoài 

Đạo luật, tôi không nghĩ rằng Đạo luật có thể bị vô hiệu bởi Hiến pháp. 

Thứ tư, Hiến pháp không nên được hiểu là tuyệt đối cấm Oireachtas10 hạn chế việc thực thi quyền suy đoán vô 

tội. Quyền được quy định tại Điều 38, quy định rằng các phiên tòa phải được tổ chức “theo luật định” và đối với 

tôi, Oireachtas trong một số trường hợp nhất định được phép hạn chế việc thực thi quyền vì nó không được phép 

được coi là một quyền tuyệt đối mà sự hưởng quyền không bao giờ bị hạn chế. … 

Do đó, nếu tôi kết luận rằng một trong những điều khoản theo luật định mà tôi hiện đang xem xét “prima facie” 

vi phạm quyền của nguyên đơn đối với sự suy đoán vô tội thì cần phải xem xét các nguyên tắc sẽ biện minh cho 

Oireachtas trong việc hạn chế việc hưởng quyền suy đoán vì nếu Đạo luật tuân thủ các nguyên tắc đó thì sẽ 

không có sự vô hiệu do vi hiến. Nhưng trước tiên tôi phải xem xét liệu các Đạo luật có hoạt động để vi phạm 

quyền được khẳng định hay không. Bây giờ tôi sẽ chuyển đến nhiệm vụ đó. 

… [Xét theo Điều 3.2 của Đạo luật năm 1972, thẩm phán đã lưu ý] Tôi không thấy Điều này ảnh hưởng như thế 

nào trong bất kỳ cách nào mà nguyên đơn được hưởng quyền suy đoán vô tội. Những gì Điều này quy định là để 

làm cho bằng chứng trong các tuyên bố tại phiên tòa nhất định về niềm tin mà nếu không thì không thể chấp nhận 

được. Tuyên bố về niềm tin nếu được đưa ra tại phiên tòa sẽ trở thành “bằng chứng” cho thấy nhờ vào phần này 

trong vụ án truy tố các bị cáo. Giống như các bằng chứng khác, nó phải được cân nhắc và xem xét và Điều này 

không thể được hiểu là Tòa án xét xử phải kết án bị cáo trong trường hợp không có bằng chứng bào chữa. Bị cáo 

không cần phải đưa ra bằng chứng và anh ta có thể yêu cầu tòa án cho rằng bằng chứng không được đưa ra ngoài 

một nghi ngờ hợp lý rằng anh ta là thành viên của một tổ chức bất hợp pháp. Nếu Tòa án đồng ý anh ta phải được 

tuyên trắng án. 

… [Xét theo Điều 24 Đạo luật về các tội chống phá Nhà nước năm 1939], tôi nghĩ rằng Điều này không vi phạm 

các quyền của nguyên đơn. Điều quan trọng là thấy rõ được kỹ thuật lập pháp ở đây. Nó cung cấp bằng chứng sở 

hữu một tài liệu cấm của bị cáo (đó là một tài liệu phát tán từ một tổ chức bất hợp pháp) “chỉ như vậy là đủ” để 

chứng minh bị cáo là thành viên của một tổ chức bất hợp pháp. Nhưng điều này không áp đặt một nghĩa vụ đối 

với một bị cáo để đưa ra bằng chứng để tránh bị kết án. Điều này dường như đối với tôi, chỉ chuyển nghĩa vụ 

chứngm inh lên người bị buộc tội mà nó được áp dụng. Tài liệu cấm được định nghĩa trong Đạo luật theo nghĩa 

rất rộng, ví dụ như một lá thư của lãnh đạo tổ chức bất hợp pháp gửi cho bị cáo cũng như một tờ rơi trên không 

hoặc áp phích với mục đích của một tổ chức bất hợp pháp. “Sở hữu” trong Đạo luật là một khái niệm rộng rãi và 

một bị cáo có thể “sở hữu” một tài liệu cấm trong các trường hợp khác nhau; nó có thể là ẩn dưới tấm ván sàn của 

ngôi nhà nơi anh ta đang sống hoặc ở đầu kia của thang, khi phân phát nó tại một cuộc họp công cộng. Vì vậy, 

 
10 Cơ quan lập pháp của Ireland 



bản chất của tài liệu cấm và các tình huống mà nó bị chiếm hữu trong một số trường hợp có thể làm nảy sinh một 

suy luận rất quyết đoán về tổ chức của bị cáo với một tổ chức bất hợp pháp trong khi ở những người khác thì mọi 

suy luận như vậy có thể nhẹ hơn. Nếu có ý định để Tòa án không thể đánh giá bằng chứng và nó phải kết án trong 

trường hợp không có bằng chứng bào chữa, tôi nghĩ rằng Điều này sẽ được giải thích khác nhau. Như đã được dự 

thảo, Tòa án có thể đánh giá và xem xét tầm quan trọng của bằng chứng sở hữu và nếu có nghi ngờ hợp lý về việc 

bị cáo buộc là thành viên của một tổ chức bất hợp pháp thì phải bãi bỏ cáo buộc, ngay cả khi không có bằng 

chứng bào chữa. Nếu điều này là như vậy thì Điều đó không vi phạm quyền được suy đoán vô tội. Do đó tôi phải 

từ chối đưa ra những tuyên bố mà nguyên đơn đã tìm kiếm. 

Đơn kiện bị bác bỏ. 

Nguyên đơn đã kháng cáo lên Tòa án Tối cao. 

Tòa án Tối cao [1995] I IR 254  

[9-19] (Chánh án Hamilton, Thẩm phán O’Flaherty, Egan, Blayney và Denham) 

Thẩm phán O'Flaherty đưa ra phán quyết duy nhất của Tòa án (trang 263 et tiếp theo) ... Nhiệm vụ đầu 

tiên Tòa án phải thực hiện là tuyên bố rằng việc suy đoán vô tội trong một phiên tòa hình sự được ngầm hiểu theo 

khoản 1 Điều 38 Hiến pháp rằng sẽ không có ai bị xét xử về bất kỳ trách nhiệm hình sự nào trong trường hợp 

đúng pháp luật. Tòa án không cần phải giải thích thêm để khẳng định một nguyên tắc như vậy vì đã được quy 

định tại Điều 38 Hiến pháp. 

Nhiệm vụ tiếp theo của Tòa án là phân tích Điều 24 của Đạo luật năm 1939 để tìm hiểu xem có vi phạm nguyên 

tắc đó hay không…  

Theo quan điểm của Tòa án, Điều này cho phép trong giới hạn sau đây: nếu một tài liệu cấm được chứng minh là 

sở hữu của một người (và đó là tất cả những gì Tòa án phải xem xét trong trường hợp này vì việc sở hữu các tài 

liệu thực sự đã được chứng minh và được thừa nhận bởi các bị cáo) chỉ như vậy là đủ là chứng cứ cho đến khi 

điều ngược lại được chứng minh rằng người đó là thành viên của một tổ chức bất hợp pháp. Rõ ràng sở hữu như 

vậy chỉ là chứng cứ; nó không được coi là bằng chứng và vì vậy giá trị bằng chứng của việc sở hữu tài liệu đó có 

thể bị lung lay theo nhiều cách: bằng cách kiểm tra chéo; bằng cách chỉ ra năng lực tâm thần của bị cáo hoặc 

hoàn cảnh sở hữu tài liệu, một số ví dụ như vậy. Điều quan trọng cần lưu ý về Điều này là không đề cập đến 

nghĩa vụ thay đổi bằng chứng, ít hơn nhiều suy đoán vô tội được đặt sang một bên ở bất kỳ giai đoạn nào.Vì vậy, 

nếu bị cáo là thành viên của một tổ chức bất hợp pháp đã bị xét xử theo phán quyết của thẩm phán với bồi thẩm 

đoàn thì cáo buộc của thẩm phán có thể như sau - trong trường hợp bị cáo không đưa ra bằng chứng và thực sự 

cho rằng không có sự kiểm tra chéo nào của các nhân chứng khởi tố:  



“Các thành viên của bồi thẩm đoàn, bị cáo đã bị phát hiện sở hữu một tài liệu và thẩm phán sẽ phải tìm ra nghi 

ngờ hợp lý cho dù đó là một "tài liệu cấm" theo định nghĩa mà tôi đã đưa ra được nêu trong luật. Nếu thẩm phán 

thỏa mãn sự nghi ngờ chính đáng về điều đó, thẩm phán cũng phải thỏa mãn sự nghi ngờ chính đáng rằng đó là 

sở hữu của bị cáo. Bây giờ nếu thẩm phán thỏa mãn cả hai yếu tố này, thẩm phán có quyền kết án bị cáo vì Điều 

này quy định rằng việc sở hữu một tài liệu cấm sẽ là đủ để là bằng chứng cho đến khi điều ngược lại được chứng 

minh rằng bị cáo là thành viên của một tổ chức bất hợp pháp . Ở đây không có gì trái ngược đã được chứng minh 

và do đó thẩm phán có quyền kết án bị cáo về hành vi phạm tội, v.v.” [Lưu ý, thẩm phán sẽ nói với bồi thẩm đoàn 

rằng họ có quyền kết án, chứ không phải họ bị buộc phải kết án.] 

Không có nghi ngờ rằng trong ví dụ trích dẫn nghĩa vụ chứng minh rõ ràng sẽ chuyển sang bị cáo. Điều này như 

thẩm phán Tòa án tối cao đã chỉ ra, được áp dụng trong nhiều Đạo luật và ông đã đưa ra các trường hợp của 

chúng. Vụ Hardy và Ireland [1994] 2 I.R. 550 là một ví dụ. Hơn nữa, nếu ai đó bị bắt quả tang trong bất kỳ tình 

huống cụ thể thì sự suy đoán vô tội sẽ không được áp dụng nếu thẩm phán xét xử chỉ ra sức mạnh rõ ràng của vụ 

án chống lại bị cáo. 

Các tòa án, cho dù chỉ bao gồm một thẩm phán ngồi với bồi thẩm đoàn hoặc các thẩm phán với nhau sẽ không 

phải người máy trong việc đánh giá chứng cứ. Với một điều khoản theo luật định đặt ra những gì được coi là 

bằng chứng và liệu nó có được gọi là suy đoán hay không không quan trọng, tòa án phải luôn tiếp cận nhiệm vụ 

của mình một cách có trách nhiệm và liên quan đến vị trí tối quan trọng của suy đoán vô tội chiếm ở bất kỳ phiên 

tòa hình sự nào. 

Trong các trường hợp, Tòa án thấy rằng không có căn cứ kháng cáo nào được đưa ra. Tòa án cho rằng nó chưa 

được quy định ở Điều 24 của Đạo luật các tội chống phá Nhà nước năm 1939 là không thượng tôn Hiến pháp. 

Khiếu nại bác bỏ. 

[9-20] Tòa án tối cao đã không chấp nhận cụm từ “cho đến khi chứng minh được điều ngược lại” là nghĩa vụ 

pháp lý của bị cáo chứng minh rằng anh ta không phải là thành viên của một tổ chức bất hợp pháp. Tuy nhiên, 

cùng cụm từ như vậy “cho đến khi chứng minh được điều ngược lại” đã xuất hiện trong vụ án của Anh quốc giữa 

R và Carr-Briant [1943] 2 All ER 156 để chuyển một nghĩa vụ pháp lý về bằng chứng đối với bị cáo liên quan 

đến khoản 2 Đạo luật Phòng chống Tham nhũng 1916. Trong trường hợp đó, một trường hợp chứng minh pháp 

lý được đưa ra cho bị cáo, chỉ tương tự như một bên trong tố tụng dân sự, cụ thể là về sự cân bằng của xác suất. 

Tương tự, trong vụ R và Chaulk của Canada [1990] 3 SCR 1303, cụm từ này cũng được giải thích để áp dụng 

nghĩa vụ pháp lý về bằng chứng đối với bị cáo. Tại đây, Tòa án giữ nguyên một điều khoản theo luật định đặt 

trách nhiệm lên bị cáo để chứng minh tình trạng điên rồ trong vụ án hình sự. Điều 16.4 của Bộ luật hình sự được 

cung cấp tại thời điểm đó “mọi người sẽ đều được suy đoán lành mạnh cho đến khi điều ngược lại được chứng 

minh”.  



[9-21] Vụ Hardy và Ireland [1994] 2 IR 562, Điều 4.1 của Đạo luật về cháy nổ năm 1883 quy 

định rằng bất kỳ ai “cố tình sở hữu hoặc kiểm soát bất kỳ chất nổ nào với sự nghi ngờ chính 

đáng rằng sự sở hữu đó không có mục đích hợp pháp thì anh ta sẽ bị kết án với tội phạm 

nghiêm trọng.” Người kháng cáo trong khi đi qua hải quan tại bến phà Rosslare đã được các 

nhân viên hải quan yêu cầu mở chiếc túi mà anh ta đang mang. Anh ta tìm cách chạy trốn và 

bị bắt, sau đó họ tìm thấy trong túi của anh ta một lượng natri clorat và mười công tắc thủy 

ngân. Anh ta đã bị kết án tại Tòa án Hình sự Đặc biệt về một tội phạm theo Điều 4.1 của Đạo 

luật về cháy nổ năm 1883 và bị kết án 5 năm tù. Đơn kháng cáo được gửi lên Tòa phúc thẩm 

hình sự đã bị bác bỏ. Sau đó, bị cáo nộp đơn lên Tòa án Tối cao để điều tra về việc giam giữ 

ông theo Điều 40.4.2 Hiến pháp. Trong đơn này, ông lập luận inter alia giữa các bên rằng 

Điều 4 của Đạo luật về cháy nổ năm 1883 không phù hợp với Điều 38 của Hiến pháp với lý do 

nó đặt ra một nghĩa vụ đối với một bị cáo để chứng minh sự vô tội của mình đối với tiêu chuẩn 

xác suất, do đó cho phép khả năng kết án mặc dù có sự nghi ngờ chính đáng ; thứ hai là nó cho 

phép bị cáo bị kết án về một tội phạm nghiêm trọng chỉ dựa trên sự nghi ngờ. Thẩm phán 

Flood đã từ chối sự giảm án tại Tòa án tối cao. Người thưa kiện đã kháng cáo lên Tòa án Tối 

cao, trong đó vấn đề duy nhất để xác định là liệu Điều 4.1 của Đạo luật về cháy nổ năm 1883 

có mâu thuẫn với các quy định của Hiến pháp hay không. 

[9–22] (Thẩm phán Hederman, O’Flaherty, Egan, Blayney và Murphy)  

(Hederman J. ở trang 564) … 

Lập luận của các bên 

Nó đã được nêu rằng thay mặt cho người kháng cáo rằng điều khoản được quy định trong luật không có việc 

hưởng quyền suy đoán vô tội của Hiến pháp. Nó cũng được đệ trình rằng không thể giải thích nó để phù hợp với 

Hiến pháp; người ta nói rằng tác dụng của Điều này là thay đổi nghĩa vụ chứng minh để một bị cáo có thể bị kết 

tội mà không có tội lỗi đã được chứng minh vượt quá sự nghi ngờ chính đáng và điều này không phù hợp với suy 

đoán vô tội là một thành tố cần thiết cho một phiên tòa theo đúng quy định của pháp luật. 

 



Thay mặt Nhà nước, đơn đã lập luận rằng nghĩa vụ chứng minh vượt quá sự nghi ngờ chính đáng vẫn thuộc về 

bên công tố xuyên suốt và rằng tất nhiên ở một giai đoạn nhất định, bị cáo bị phát hiện sở hữu chất nổ có thể có 

nghĩa vụ rõ ràng để thay thế nơi prima facie có một tình tiết chỉ ra tội phạm của bị cáo. Trong tình huống đó, đơn 

đã được đệ trình mở ra cho anh ta để bác bỏ vị trí prima facie theo nhiều cách và không chỉ bằng cách đưa ra 

bằng chứng. 

Phân tích điều khoản 

Theo đánh giá của tôi, trong một phiên tòa cáo buộc hành vi phạm tội theo phần này, bên công tố phải chứng 

minh vượt quá sự nghi ngờ chính đáng (tôi lấy các ý cơ bản có trong phần này và để lại từ ngữ thay thế):  

1. Rằng bị cáo cố tình sở hữu một chất mà chứng minh được là chất gây nổ; 

2. rằng anh ta đã có nó trong những trường hợp làm nảy sinh một sự nghi ngờ chính đáng vì mục đích của sự sở 

hữu không hợp pháp và điều đó có nghĩa là có một trách nhiệm của bên truy tố để chứng minh rằng bị cáo không 

sở hữu các chất gây nổ với mục đích hợp pháp. 

Một khi các lập luận đó được đưa ra, nó vẫn mở cho bị cáo để chứng minh bằng bất kỳ cách nào, chẳng hạn như 

bằng cách kiểm tra chéo, đệ trình hoặc bằng cách đưa ra bằng chứng rằng không nên đưa ra một tình huống 

prima facie để chỉ hành vi của mình không được phép thắng thế.  

Tôi tin rằng phân tích này tuân thủ pháp luật hình sự được thiết lập tốt liên quan đến việc xét xử theo đúng luật 

pháp. Yêu cầu đúng Hiến pháp đó được áp dụng cho dù hành vi phạm tội được thực hiện theo một điều luật trước 

hay sau khi Hiến pháp có hiệu lực. Nó bảo vệ sự suy đoán vô tội, nó đòi hỏi rằng bên công tố phải chứng minh 

trường hợp của nó vượt ra ngoài mọi nghi ngờ hợp lý nhưng không cấm trong quá trình vụ án, một khi các sự 

kiện nhất định được thiết lập, các suy luận có thể không được rút ra từ các sự kiện đó và bao gồm trong đó quyền 

được thực hiện điều này bằng chứng cứ tài liệu. Tuy nhiên, những gì được giữ tại chỗ là yêu cầu thiết yếu vào 

cuối phiên tòa và trước khi có thể đưa ra phán quyết, bên công tố phải chứng minh rằng nó đã chứng minh trường 

hợp của mình vượt ra ngoài mọi nghi ngờ hợp lý. 

Tôi sẽ bỏ đơn kháng cáo. 

Thẩm phán O'Flaherty (ở trang 565) …  

Tôi đồng ý. 

Thẩm phán Egan (ở trang 565) … Nhìn kỹ vào tiểu mục cho thấy rõ rằng Nhà nước phải chứng minh:  



1. Sự sở hữu hoặc kiểm soát chất nổ; 

2. rằng bị cáo “cố tình” sở hữu hoặc kiểm soát như vậy; và 

3. rằng sự sở hữu hoặc kiểm soát là trong những trường hợp như vậy làm nảy sinh một sự nghi ngờ hợp lý rằng 

mục đích của sự sở hữu là hợp pháp. 

Trách nhiệm nằm một cách công bằng và thẳng thắn bên phía Nhà nước để chứng minh những vấn đề này và 

chúng phải được chứng minh vượt quá sự nghi ngờ hợp lý. Có vẻ như có thể mâu thuẫn rằng một nghi ngờ hợp lý 

phải được chứng minh vượt quá sự nghi ngờ hợp lý nhưng điều này không phải như vậy. Nếu Tòa án hoặc bồi 

thẩm đoàn không thỏa mãn ngoài nghi ngờ hợp lý rằng một nghi ngờ đã được nêu ra và đó là một sự nghi ngờ 

hợp lý, một cấu thành thiết yếu của hành vi phạm tội sẽ bị mất và việc truy tố sẽ thất bại. 

Tuy nhiên, nếu tất cả các thành phần trên được chứng minh vượt quá sự nghi ngờ hợp lý, bị cáo phải bị kết án trừ 

khi anh ta có thể chứng minh rằng sự sở hữu hoặc kiểm soát của mình có mục đích hợp pháp. Prima facie những 

từ này đặt trách nhiệm lên bị cáo nhưng chúng ở trong một bối cảnh rút gọn hoặc bào chữa và điều này có liên 

quan. Tình trạng điên rồ chẳng hạn, là thứ phải được xác lập bởi một người bị buộc tội trong một vụ truy tố hình 

sự nếu anh ta muốn dựa vào nó. 

Đúng là khi các bằng chứng trong một vụ án, dù được đưa ra bởi bên công tố hay bên bào chữa, tính đến khả 

năng phòng vệ thì trách nhiệm vẫn thuộc về bên truy tố để phủ định khả năng phòng vệ có thể ... phòng vệ chính 

đáng từ luật chung. Tuy nhiên, trong trường hợp hiện tại, chúng tôi đang xử lý một đạo luật và các từ ngữ được 

sử dụng rất rõ ràng. Nếu điều khoản rút gọn được dựa vào, tôi hài lòng rằng trách nhiệm chuyển sang bị cáo. Các 

từ là “trừ khi anh ấy có thể cho thấy… v.v”. Những từ này không thể được hiểu là có nghĩa là việc tăng nghi ngờ 

sẽ là một sự miễn trách nhiệm đầy đủ. Trách nhiệm, không phải là trách nhiệm thuộc về công tố, không yêu cầu 

bằng chứng ngoài sự nghi ngờ hợp lý. Sẽ là đủ nếu có bằng chứng về sự cân bằng của xác suất. 

Kết luận mà tôi đã đạt được cho thấy rằng trách nhiệm chứng minh có thể thay đổi không quyết định vấn đề. 

Không có gì trong Hiến pháp cấm tuyệt đối việc chuyển đổi trách nhiệm trong một vụ truy tố hình sự hoặc cho 

rằng điều đó chắc chắn sẽ xâm phạm yêu cầu của thủ tục tố tụng. Vì những lý do này, tôi tin rằng tiểu mục không 

phù hợp với Hiến pháp và kháng cáo nên được bãi bỏ. 

Thẩm phán Blayney (ở trang 567) … 

Tôi đồng ý với phán quyết của thẩm phán Hederman. 

Thẩm phán Murphy (ở trang 568) … 



Theo tôi, đại diện đầu tiên của Điều 4.1 Đạo luật năm 1883 đề cập đến bên công tố có nghĩa vụ chứng 

minh trước về việc sở hữu các chất gây nổ, thứ hai là bị cáo “cố ý” sở hữu các chất gây nổ; thứ ba, 

những tình tiết như vậy tạo ra sự nghi ngờ chính đáng về mục đích sở hữu chất gây nổ của bị cáo là trái 

pháp luật. Nghĩa vụ chứng minh thuộc về phía Nhà nước với mỗi thành phần này: “… chứng cứ dựa trên 

nghi ngờ chính đáng”. Như vậy, nếu bất cứ sự nghi ngờ hợp lý nào tồn tạo trong quan hệ chứng cứ của 

những thành phàn này hoặc sự việc của vụ án tạo ra một giải thích vô tội đan xen có tội thì bị cáo phải 

được trắng án. Những nguyên tắc bắt nguồn từ suy đoán vô tội của bị cáo. Tuy nhiên, đại diện thứ hai 

của Điều này không chú trọng vào trách nhiệm hình sự mà là sự miễn hoặc giảm nhẹ hình phạt theo luật 

định dựa trên nghi ngờ chính đáng. Tôi bị thuyết phục rằng nghĩa vụ của bị cáo được miễn nếu tuân thủ 

đúng những thủ tục tố tụng để thỏa mãn thẩm phán xét xử, nói cách khác là sự tồn tại của mục đích hợp 

pháp cân bằng xác suất. 

Tuy nhiên, tôi không nhìn thấy bất cứ bất cập nào giữa phiên tòa xét xử theo luật được quy định tại Điều 

38.1 Hiến pháp và Điều 4 Đạo luật về cháy nổ năm 1883 mà cho phép bị cáo được bào chữa đặc biệt nếu 

có lợi cho bị cáo nhưng chỉ khi bị cáo chứng minh được dấu hiệu vật chất cân bằng xác suất. 

Như vậy, tôi cũng bác bỏ đơn kháng cáo. 

Kháng cáo bị bác bỏ. 

[9-23] Thẩm phán Hederman (người mà thẩm phán O’Flaherty và thẩm phán Blayney đã tán 

thành) cho rằng nghĩa vụ pháp lý luôn từ phía Nhà nước. Tác động của Điều luật đã dẫn đến 

nghĩa vụ chứng minh chứng cứ về bị cáo, điều mà có thể bị bác bỏ theo một số cách như kiểm 

tra chéo, đệ đơn và cung cấp chứng cứ. Như với vụ O’Leary, rất khó để có thể tránh được kết 

luận mà lập luận có vẻ dựa trên một loạt giải thích. Ngược lại, thẩm phán Egan và Murphy lại 

cho rằng nghĩa vụ chứng minh chuyển cho bị cáo nhưng Điều luật vẫn vượt quá Hiến pháp. 

Qua sự giải thích Điều luật càng đáng tin, những góc độ phán quyết của họ cũng gây thất vọng 

bởi suy đoán vô tội không được tuyệt đối – như một lý do tại sao Điều luật đặt ra nghĩa vụ 

chứng minh về phía bị cáo không vi phạm Điều 38 Hiến pháp. Nói cách khác, phán quyết 

thiểu số xuất hiện linh động hơn dựa trên việc đọc Điều luật, kết luận thỏa mãn hơn vì nghĩa 

vụ chứng minh được dịch chuyển nhưng lại ít hơn, gần như là tùy tiện, chú trọng vào hậu quả 

của kết luận. Lập luận trong vụ Hardy và O’Leary do đó có chút liên hệ đến tính toàn vẹn của 

quyền liên quan. Trong việc bảo hiến quyền suy đoán vô tội, sự xem xét càng phải cẩn thận 

hơn khi đưa ra những phán quyết đối với những nguyên tắc thông thường liên kết với quyền 



và mở rộng ra là các Điều luật (đặc biệt là các nguyên tắc về nhân thức) có thể giới hạn việc 

áp dụng của nó. 

[9-24] 

[9-25] Nhìn sâu hơn và phân tích kĩ quy định trong những vụ án gần đây dưới sự giải thích của 

quy định về trách nhiệm ngược. Vụ DPP và Smyth Snr [2010] 3 IR 368 liên quan đến Điều 

29.2 Đạo luật lạm dụng ma túy năm 1977 quy định:  

Trong bất cứ một thủ tục tố tụng mà chứng minh bị cáo sở hữu chất hướng thần sẽ là sự bào 

chữa chứng minh rằng bị cáo không biết và không có lý do chính đáng để điều tra về thứ bị 

cáo sở hữu là chất hướng thần. (chúng tôi nhấn mạnh) 

Người thưa kiện lập luận rằng thẩm phán xét xử đã chệch hướng bồi thẩm đoàn trong sự xem 

xét của bồi thẩm để bào chữa cho sự sở hữu. Tòa án hình sự Đặc biệt đã ra quyết định tái thẩm 

căn cứ không phải là yêu cầu của người thưa kiện để chứng minh dựa trên nghi ngờ chính 

đáng mà người thưa kiện không biết đang sở hữu chất hướng thần. Trong tố tụng hình sự, 

nghĩa vụ chứng minh phạm tội thuộc về bên cong tố và nghĩa vụ đó phải được miễn dựa trên 

sự nghi ngờ chính đáng. Bất cứ yếu tố về chứng cứ nào bị đảo ngược, bị cáo không phải có 

nghĩa vụ chứng minh yếu tố không tồn tại để bào chữa dựa trên nghi ngờ chính đáng – chỉ tạo 

ra nghi ngờ chính đáng do thiếu yếu tố bào chữa. Như vậy, hướng tư duy của thẩm phán xét 

xử sai lệch. Qua việc Tòa án hình sự Đặc biệt đã giới hạn lập luận của Tòa đối với Điều luật 

cụ thể và không tuyên bố rộng thêm ngoài Điều luật, những đoạn sau của phán quyết rất sáng 

suốt. Phán quyết này và phán quyết trong vụ Egan giúp chuyển hướng tranh biện từ lập luận ít 

như trong vụ O’Leary và Hardy và nó mở ra những vấn đề như sự yêu cầu bào chữa để tạo ra 

vụ án prima facie mà họ mong muốn được bổ sung chứng cứ, sự khác biệt giữa nghĩa vụ pháp 

lý và nghĩa vụ chứng cứ và những tình tiết để bào chữ có thể đến từ bên bị cáo bởi Vệ binh 

(Oireachtas) như một nghĩa vụ chứng cứ. 

(Tòa án hình sự Đặc biệt) 

(Thẩm phán Finnegan, Charleton và McMahon) 



 (Thẩm phán Charleton) trang 15. Nghĩa vụ chứng minh phụ thuộc vào luật thực định như thế nào. Tại một 

phiên tòa hình sự, nghĩa vụ chứng minh thuộc về bên công tố dưới góc độ của mọi vấn đề, ngoại trừ một vài vấn 

đề mà nghĩa vụ chứng minh thuộc về bị cáo theo luật định. Nghĩa vụ này khác với nghĩa vụ bổ sung chứng cứ. 

Các phiên tòa hình sự sẽ trở nên hỗn loạn nếu bị cáo có thể bào chữa tất cả những gì tiềm năng dù cho chỉ là giả 

thuyết về các tình tiết của vụ án. Bị cáo phải khớp với chứng cứ. Khi bào chữa tội giết người thì bị cáo tự bào 

chữa cho chính mình hoặc bị cáo bị kích động mạnh hoặc bị điều khiển, bị cáo có nghĩa vụ bổ sung chứng cứ cho 

những vấn đền ày để bên bào chữa có thể lập luận trong đơn với bồi thẩm đoàn. Việc này tương tự như Thẩm 

phán Devlin trong vụ Hill và Baxter [1958] 1 Q.B. 277 ở trang 284 : 

"Sẽ hơi phi lý nếu cho phép bên bào chữa đệ trình ở cuối phiên tòa rằng Tòa án Hoàng gia đã không chứng minh 
hoàn toàn và dựa trên nghi ngờ hợp lý rằng bị cáo tại thời điểm phạm tội tỉnh táo hoặc không mộng du, không bị 
thôi miên hoặc bất tỉnh." 

16. Như vậy, sẽ phải có vài chứng cứ mà bị cáo có thể viện dẫn để bào chữa khiến tội phạm trở nên mở hơn. Đây 

không phải là một nghĩa vụ pháp lý, đây là nghĩa vụ bổ sung đủ chứng cứ để cho phép bên bào chữa lập luận và 

bao gồm cả phương diện pháp lý liên quan về tội phạm của hẩm phán xét xử. 

17. Nghĩa vụ chứng minh thì khác. Nó thuộc về phía bên phải có nghĩa vụ, sự bắt buộc chứng minh vấn đề mà 

bên đó phải chứng minh. Tiêu chuẩn về chứng cứ có thể thay đổi. Như đã đề cập, chính sách về lý lẽ đã dự liệu 

về bào chữa do tình trạng điên rồ và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nên được chúng minh một cách rõ ràng bởi bị 

cáo. Cho những sự bào chữa này, nghĩa vụ chứng minh thuộc về bị cáo để bị cáo có thể miễn nghĩa vụ chứng 

minh bằng cách cho thấy như một khả năng rằng bị cáo đã hoạt động theo những điều khoản của một hoặc nhiều 

sự bào chữa. Sự bào chữa do tình trạng điên rồ như những bào chữa khác dù sao cũng không phải một phần của 

những yếu tố chứng cứ được đưa ra bởi bên công tố trong việc định tội. Không phải bên công tố có bổn phận phải 

chứng minh người phạm tội giết người không bị điên. Điều đó thuộc về bị cáo khi phải bào chữa và chứng minh 

điều đó… 

19. Tòa án cho rằng sự xây dựng nghĩa vụ chứng minh tại Điều 29 của Đạo luật lạm dụng ma túy và hướng đi 

đúng đắn của thẩm phán khi định tội phải dựa theo Điều 38.1 Hiến pháp. 

20. Nguyên tắc cơ bản của hệ thống hình sự của chúng tôi là bị cáo không nên được kết án trừ khi chứng minh 

được nghi ngờ chính đáng rằng bị cáo đã phạm tội. Suy đoán pháp lý với bị cáo là vô tội cho đến khi tội phạm 

được chứng minh theo chuẩn mực, áp dụng để đảm bảo tính khách quan của hệ thống. Một vấn đề cho Vệ binh 

để quyết định một yếu tố đặc biệt của tội phạm như một nghĩa vụ chứng cứ mà bị cáo nên được suy đoán vô tội 

cho đến khi được chứng minh là có tội. Mặt khác, điều này không xâm phạm đến nguyên tắc trong Hiến pháp 

rằng bị cáo nên được suy đoán vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội. Lý luận của chính sách có thể đòi 

hỏi bất cứ yếu tố chứng cứ ngược lại nào của bị cáo có thể được miễn trừ như một khả năng. Rằng điều này nên 



được quy định trong luật hoặc trở thành một vấn đề được tham chiếu. Việc xây dựng đạo luật hình sự đòi hỏi Tòa 

án suy đoán yếu tố cốt lõi của tội phạm phải dựa trên nghi ngờ chính đáng, nếu không bị cáo sẽ được tuyên trắng 

án. Sự bào chữa đặc biệt dựa trên yếu tố cốt lõi của bào chữa có thể đem đến một nghĩa vụ khác ; tình trạng điên 

rồ và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là ví dụ điển hình cho những dạng bào chữa như vậy. Trong quan hệ với yếu 

tố phạm tội, đối nghịch với sự bào chữa là nghĩa vụ ở phía của bị cáo, sự tham chiếu cần thiết để bị cáo có thể 

miễn nghĩa vụ cân bằng các khả năng mà rất khó để đạt được. Tòa án lưu ý rằng nghĩa vụ chứng minh bào chữa 

như một khả năng có thể có tác động đến yếu tố bào chữa của bị cáo như nhi ngờ đối với tội của bị cáo nhưng 

không được xác lập như một khả năng. Điều này có thể dẫn tới một tình huống mà tội phạm không được chứng 

minh như một yếut ố của bào chữa dựa trên nghi ngờ chính đáng mà bị cáo vẫn bị kết án. Như vậy sẽ không 

đúng. Chứng cứ của lỗi cố ý không thểt hiếu trong một tội phạm đúng nghĩa, phân biệt tội phạm chức vụ, Tại 

Điều 29 của Đạo luật lạm dụng ma túy, như đã được sửa đổi, nghĩa vụ chứng minh thông thường về yếu tố tâm lý 

của việc sở hữu chất hướng thần không thuộc về phía công tố và bị cáo được yêu cầu phải chứng minh điều đó 

không tồn tại. 

21. Do đó, Tòa án coi nghĩa vụ chứng cứ thuộc về bị cáo theo Điều 29 Đạo luật lạm dụng ma túy đã sửa đổi được 

miễn khi bị bị cáo chứng minh sự tồn tại của nghi ngờ chính đáng mà bị cáo không biết hay không có điều kiện 

thấy trước bị cáo đang sở hữu chất hướng thần. Đây không phải là nghĩa vụ bổ sung chứng cứ. Đây là nghĩa vụ 

pháp lý miễn giảm tiêu chuẩn thấp nhất của chứng cứ, nhân danh chứng minh dựa trên nghi ngờ chính đáng. Bên 

công tố phải chứng minh sở hữu chống lại bị cáo. Họ cũng phải chứng minh rằng chất đang nghi vấn là chất 

hướng thần như đã xác định trong Đạo luật lạm dụng ma túy đã sửa đổi. Sự điều chỉnh có thể cần phải chứng 

minh bằng bản cứng. Những yếu tố này cần phải được chứng min bởi bên công tố dựa trên những nghi ngờ chính 

đáng. Nghĩa vụ chứng minh thuộc về bị cáo tạo ra nghi ngờ chính đáng theo Điều 29. Điều này có thể được thực 

hiện bằng cách chỉ ra khiếm khuyết của vụ án truy tố, bằng cách tham chiếu tuyên bố đến gardai hoặc bởi chính 

bị cáo khi cung cấp chứng cứ. Bởi vì đây là nghĩa vụ chứng minh, những quyết định như chứng cứ gì vềv ấn đề 

đó là đủ để tạo ra sự nghi ngờ chính đáng trước bồi thẩm đoàn. Việc này phát sinh ra hậu quả pháp lý. Một khi 

bên công tố đã chứng minh được việc sở hữu chất hướng thần, bị cáo không thể làm đơn của vụ án khi bên công 

tố đã trả lời kết luận dựa trên bất kỳ thất bại nào về phần của họ để chứng minh bị cáo không biết hoặc không có 

điều kiện thấy trước việc sở hữu chất hướng thần. Về việc làm rõ sự bào chữa trên tiêu chuẩn nhìn nhận nghi ngờ 

chính đáng, đó là quyết định của bị cáo nếu bị cáo muốn cung cấp chứng cứ hay không. Bên công tố có thể lập 

luận rằng việc đệ trình với thẩm phán về bào chữa đặc biệt không được coi là nghi ngờ chính đáng. 

22. Trong việc định hướng thẩm phán về vấn đền ày, thẩm phán trong tương lại nên nhìn nhận với quan điểm của 

Tòa án, xuất phát từ hướng ban đầu như nghĩa vụ và tiêu chuẩn, chứng cứ và nguyên tắc suy đoán vô tội. Việc 

nêu ra nghĩa vụ và tiêu chuẩn của chứng cứ dù sao thẩm phán cũng nên chỉ ra rằng bên công tố phải chứng minh 

các yếu tố về sở hữu của chất đó và chất đó là chất hướng thần, dựa trên nghi ngờ chính đáng. Thẩm phán xét xử 

nên nói với bồi thẩm đoàn rằng nghĩa vụ chứng cứ thuộc về bên bào chữa để chứng minh nghi ngờ chính đáng 



tồn tại và bị cáo không biết hoặc không có điều kiện thấy trước việc sở hữu chất hướng thần. Nên rõ ràng nêu 

rằng nghĩa vụ thuộc về bị cáo được miễn nếu sự bào chữa chứng minh được nghi ngờ hợp lý và chỉ về vấn đề đó. 

Trách nhiệm đảo ngược trong luật cũng được xem xét bởi Tòa án hình sự Đặc biệt trong vụ 

People (DPP) và Egan [2010] 3 IR 561. Bị cáo bị buộc tội theo Điều 3 Đạo luật hình sự (Tội 

về tình dục) năm 2006 quy định : 

(1) Bất cứ người nào có hành vi tình dục với trẻ dưới 17 tuổi sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự và theo chủ 

thể ở khoản 3, bị truy tố và kết án … » 

… 

(5) Việc bào chữa cho tội phạm quy định tại Điều này trong quá trình tố tụng được chứng minh nếu bị 

cáo thực sự tin rằng tại thời điểm phạm tội, đứa trẻ bị xâm hại đã đạt đủ 17 tuổi. 

(6) Trong quá trình tố tụng tội phạm quy định tại Điều này, Tòa án coi bị cáo thực sự tin rằng tại thời 

điểm phạm tội, đứa trẻ bị xâm hại đã đạt đủ 17 tuổi ; Tòa án sẽ phải tính đến sự có hay vắng mặt của 

điều kiện cho phép bị cáo tin như vậy và các tình tiết liên quan khác. 

Bị cáo đã bị kết án và phải chịu hình phạt 15 tháng tù. Bị cáo kháng cao lên Tòa án hình sự 

Đặc biệt vì việc kết tội có sai sót từ phía thẩm phán vì không xét đến nghĩa vụ chứng cứ liên 

quan đến sự bào chữa của việc thực sự tin như đã quy định tại Điều 3.5 của Đạo luật 2006. Tại 

phiên tòa, bị cáo không đưa ra chứng cứ hỗ trợ việc bào chữa cho sự tin tưởng rằng nạn nhân 

đã đạt đủ 17 tuổi trở lên. Thẩm phán đã nêu ra vấn đề của chính bị cáo và bị cáo đã định 

hướng thẩm phán rằng nghĩa vụ đó thuộc về bị cáo để nêu ra chứng cứ rằng bị cáo thực sự tin 

rằng nạn nhân đã đạt đủ 17 tuổi trở lên và củng cố thêm từ chứng cứ để nghi ngờ chính đáng 

rằng bị cáo thực sự tin như vậy. Nó đã được đệ trình từ phía bị cáo rằng bị cáo phải bào chữa 

vì sự tin tưởng đó (như trong vụ án mà sự bào chữa do kích động mạnh trong tội giết người) 

và nghĩa vụ chứng cứ thuộc về bên công tố phủ nhận sự bào chữa dựa trên nghi ngờ chính 

đáng. 

Bên công tố cho rằng không có chúng cứ để thẩm phán có thể kết luận bị cáo thực sự tin tưởng 

nạn nhân đã đạt đủ 17 tuổi trở lên. 

Tòa án hình sự Đặc biệt cho rằng theo Điều 3.5 của Đạo luật 2006 rõ ràng đã đặt ra nghĩa vụ 

đối với bị cáo để bào chữa cho sự tin tưởng của mình. Một nghĩa vụ như vậy có thể được miễn 



trừ qua kiểm tra chéo hoặc nêu lên những vấn đề trước thẩm phán mà hỗ trợ cho chứng cứ và 

bị cáo không cần thiết phải cung cấp chứng cứ. Luật đã quy định rõ nghĩa vụ về phía bị cáo 

phải chứng minh sự tin tưởng nạn nhân đã đạt đủ 17 tuổi trở lên. Ủng hộ quan điểm của thẩm 

phán, Tòa án đã ghi chú như sau :  

(Tòa án hình sự Đặc biệt) 

(Thẩm phán Fennelly, Herbert và Gilligan) 

26. (Thẩm phán Fennelly) … Hội đồng công tố đã tham chiếu ba khả năng tiếp cận để giải thích Điều này : 

1. Đầu tiên, cách tiếp cận được đề nghị bởi người thưa kiện : rằng bị cáo không phải chứng minh sự tin tưởng của 

mình, rằng sự bào chữa có nghĩa vụ chứng cứ được miễn trừ và nghĩa vụ pháp lý thuộc về phía công tố mà bác bỏ 

sự bào chữa của sự tin tưởng đó, bên bào chữa chỉ cần nêu ra vấn đề của toàn bộ chứng cứ. 

2. Thứ hai, cách tiếp cận của thẩm phán trong vụ án theo Điều 3.5 của Đạo luật 2006 nghĩa vụ chứng minh đương 

nhiên thuộc về bị cáo. Bị cáo phải chứng minh sự bào chữa cho việc tin tưởng đó qua việc đối chiếu với chứng cứ 

của vụ án, có thể thông qua kiểm tra chéo hay các khác nhưng bị cáo không cần thiết phải tự mình đưa ra chứng 

cứ. Nghĩa vụ thuộc về bị cáo không không chú trọng gì hơn đến việc xác lập nghi ngờ chính đáng trong tâm trí 

của thẩm phán ; 

3. Thứ ba, theo Điều 3.5 của Đạo luật yêu cầu bị cáo đưa ra chứng cứ cân bằng của các khả năng mà bị cáo thực 

sự tin rằng nạn nhân đã đạt đủ 17 tuổi trở lên.  

27. Tòa án chấp nhận rằng Điều này có thể được phân tích dưới ba khả năng. Khả năng đầu tiên của người thưa 

kiện, thứ hai của thẩm phán xét xử và của bên công tố cuối cùng. 

Lựa chọn đầu tiên 

28. Người khiếu kiện đệ trình rằng phiên tòa nên coi sự bào chữa của « sự tin tưởng » được cho phép theo luật y 

hệt như bào chữa cho sự kích động mạnh của tội giết người. Bị cáo không đưa ra lý do đặc biệt nào thêm về việc 

tại sao phải làm vậy. Có những sự khác biệt rõ ràng giữa hai tình huống. Luật quy định về bào chữa kích động 

mạnh đã được phát triển qua các vụ án của nhiều năm … Nó chỉ liên hệ tới tội giết người11, bào chữa tín nhiệm 

 
11 Luật tương tự được áp dụng cho bị cáo bào chữa với lý do bị ép buộc và phòng vệ chính đáng. Nếu nghĩa vụ 
chứng cứ bào chữa được thỏa mãn và bên công tố không thể chứng minh được tội phạm hoàn thành thì việc bào 
chữa không được áp dụng, bị cáo sẽ được tuyên trắng án. 



đã tác động đến việc giảm đi tội giết người, nhưng không như vậy nữa… Không có một lý do rõ ràng để áp dụng 

kiểm nghiệm của thẩm phán đối với quy định của Luật của Oireachtas và đặc biệt là Đạo luật với bối cảnh pháp 

lý của Đạo luật này. 

29. Trong bất cứ sự kiện nào, trong mọi vụ án, Tòa án phải ngay lập tức tuân theo luật định để dựa vào chứng cứ, 

sự bào chữa phải được thực hiện …  

30. Trong vụ án hiện tại, sự bào chữa không được thực hiện trong tố tụng. Như đã chỉ rõ, việc bào chữa của « sự 

tin tưởng » không có ý nghĩa và hình thức dù bất cứ thứ gì được nêu ra trong chứng cứ trước thẩm phán. Hơn 

nữa, bên bào chữa không yêu cầu thẩm phán rằng theo luật, thẩm phán phải dựa vào chứng cứ và đảm bảo việc 

bào chữa … 

31. Như vậy, Tòa án thỏa mãn rằng người khiếu kiện phải thua trong đơn kiện bởi lý do đơn giản này. Cho dù giả 

sử thủ tục tố tụng của vụ án đã được áp dụng ở một số dạng suy luận, vụ án hiện tại không đạt. Thẩm phán không 

theo luật và không được yêu cầu theo luật khi kết luận việc truy tố mà việc bào chữa không được đảm bảo. Nếu 

thẩm phán được yêu cầu thì có vẻ mọi thứ sẽ nghi ngờ hơn những gì thẩm phán đã kết luận, dựa vào chứng cứ và 

đó là nền tảng để nghi ngờ. 

32. Dù sao cũng cần khẳng định rằng quan điểm của Tòa án không đủ suy luận giữa việc bào chữa « sự tin 

tưởng » cho phép bởi Điều 3.2 Đạo luật 2006 và việc bào chữa vì kích động mạnh của án giết người.  

Lựa chọn thứ hai 

33. Theo những gì đã đề cập, có lẽ không cần thiết để xử lý vòng hai. Người thưa kiện sẽ không thành công nếu 

thủ tục tố tụng được tuân thủ. Thẩm phán theo luật rõ ràng rằng có nghĩa vụ mà thẩm phán miêu tả là nghĩa vụ 

chứng cứ đảo ngược, thuộc về bị cáo phải chứng minh bằng cách tham chiếu đến chứng cứ, yêu cầu « sự tin 

tưởng ». Thẩm phán cũng giải thích rằng bị cáo không cần thiết phải miễn trừ nghĩa vụ này hoặc trực tiếp tự mình 

đưa ra chứng cứ. Thẩm phán có thể dựa vào bất kì phần nào của chứng cứ được đưa ra bởi công tố hoặc từ kiểm 

tra chéo. 

34. Về bề nổi và cách giải thích thông thường của luật, Tòa án hài lòng về nghĩa vụ của bên bào chữa « chứng 

minh bị cáo thực sự tin rằng tại thời điểm phạm tội, nạn nhân đã đạt đủ 17 tuổi trở lên ». Rõ ràng nghĩa vụ không 

thể được miễn trừ ngoài việc bên bào chữa đưa ra chứng cứ. Khá hiển nhiên rằng bên bào chữa tin vào bất kì 

chứng cứ được đưa ra trong vụ án. Điều này có thể được xảy ra qua việc kiểm tra chéo hoặc nêu ra những vấn đề 

trước thẩm phán mà hỗ trợ việc bào chữa cho sự tin tưởng đó… 



36. Tòa án phải đưa ra tầm ảnh hưởng rõ ràng với điều luật. Không thể không thừa nhận sự thật rằng Oireachta 

yêu cầu bị cáo phải chứng minh « sự tin tưởng ». Thẩm phán đã đưa ra tác động đối với đòi hỏi đúng luật đó. 

Thẩm phán không đi xa đến việc tiếp nhận đệ trình của bên công tố về ảnh hưởng của nghĩa vụ phải được miễn 

trừ theo cân bằng của các trường hợp. Thẩm phán cho rằng bên bào chữa phải cho thấy được nghi ngờ chính đáng 

mà thẩm phán đã yêu cầu về « sự tin tưởng ». Điều này như thẩm phán miêu tả là « một nghĩa vụ chứng cứ đảo 

ngược ». Đây là tính mới trong luật hình sự của chúng ta. Thủ tục dù sao cũng là sự diễn giải của quy định mà 

không vượt quá đòi hỏi bị cáo phải chứng minh nghi ngờ chính đáng để bị cáo tin rằng nạn nhân đã đạt đủ 17 tuổi 

trở lên. Từ quan điểm của Tòa án, thẩm phán đã đúng đắn khi yêu cầu người khiếu kiện miễn nghĩa vụ đó. Có thể 

phần đó được giải thích chính xác, đặt ra một nghĩa vụ nặng nề hơn phía bị cáo phải chứng minh cân bằng giữa 

các khả năng mà bị cáo đã tin tưởng… Tòa án có thể giải quyết vấn đề bằng cách viện dẫn châm ngôn càng hiểu 

càng ít. Nếu người khiếu kiện không thể thỏa mãn thẩm phán cho dù chỉ là nghi ngờ chính đáng ở điểm này, hiển 

nhiên thẩm phán không thể tin rằng bị cáo đã tin tưởng như vậy. Nó là đủ để kết tội người khiếu kiện không thể 

đưa ra sự nghi ngờ chính đáng trong tâm trí của thẩm phán rằng bị cáo thực sự tin nạn nhân đã đạt đủ 17 tuổi 

hoặc hơn. 

37. Thẩm phán kết tội người khiếu kiện trên cơ sở có lợi cho bị cáo hơn là nghĩa vụ chứng cứ cân bằng các khả 

năng cho dù lập luận rằng đó là sự giải thích đúng. Trong những tình tiết như vậy, rất cần thiết mà không thích 

hợp cho Tòa án để quyết định điều luật có yêu cầu chứng cứ tiêu chuẩ cao như vậy không. Tòa án không bày tỏ 

quan điểm gì về câu hỏi này. 

Đây là một quan điểm nhân tiện (obiter). Dù sao, tương đồng với ngôn ngữ được sử dụng 

trong Smyth Senior, nó cũng gợi mở một « nghĩa vụ pháp lý » dựa trên nghi ngờ hợp lý về 

phía bị cáo. 

 Vụ PJ Carey Contractors Limited và DPP [2012] IR 234 (vụ án liên quan đến việc giải thích 

Điều 50 của Đạo luật về sức khỏe, an toàn và phúc lợi năm 1989), dù sao Tòa án hình sự Đặc 

biệt đã theo Smyth Senior và giải thích rằng quyết định chỉ cho phép nghĩa vụ chứng cứ về 

phía bị cáo. Thẩm phán Hardiman đã nhận định như sau :  

Theo kết quả việc lập luận [trong vụ Smyth Senior], Tòa án cho rằng nghĩa vụ đảo ngược được quy định tại Điều 

29 Đạo luật lạm dụng ma túy năm 1977, cho phép nghĩa vụ chứng cứ thuộc về bị cáo và không phải nghĩa vụ 

pháp lý. Nghĩa vụ chứng cứ có thể được miễn trừ bởi chứng minh sự tồn tại của nghi ngờ chính đáng để bị cáo 

biết bị cáo sở hữu chất hướng thần. 



Tham khảo sự kiện nền tảng của phán quyết vụ Smyth là sự phân tích quy định Hiến pháp đề cập mà tôi cho rằng 

chính xác, tôi sẽ giải thích Điều 50 của Đạo luật 1989 tương tự và nghĩa vụ chứng cứ chỉ thuộc về bị cáo.  

Với sự bóp méo tương lai, trách nhiệm đảo ngược theo luật sẽ áp dụng theo Điều 29.2.a Đạo 

luật lạm dụng ma túy năm 1977 được diễn giải lại bởi Tòa án hình sự Đặc biệt năm 2015, ở vụ 

DPP và Tuma [2015] IECA 63. Vụ Tuma đi theo những lập luạn của vụ Smyth Senior nhưng 

đặc biệt hơn là chú ý đến việc luật quy định nghĩa vụ chứng cứ hay nghĩa vụ pháp lý. Thẩm 

phán Edwards đã đưa ra phán quyết tại Tòa nhận định như sau : 

61. Tác động thực tiễn của ngoại lệ đã được tạo ra vẫn khá eo hẹp, thẩm phán không quan tâm đến yếu tố thứ hai 

của sự sở hữu, năng lực nhận thức và năng lực điều khiển trừ khi bị cáo đưa ra sự tồn tại của yếu tố thức hai đó 

trong vấn đề. Nếu bị cáo làm vậy, bị cáo phải chứng minh nghi ngờ hợp lý về khả năng nhận thức của bị cáo. Nói 

cách khác, sự sở hữu vật chất hoặc kiểm soát các chất hướng thần của bị cáo được xác lập, sự tương phản của 

năng lực nhận thức được giả định tồn tại, như vậy đã chứng minh được tiêu chuẩn dựa trên nghi ngờ chính đáng. 

Tuy nhiên, luật cho phép bị cáo thử thách với suy đoán hiệu quả và cố gắng chứng minh điều ngược lại nhưng 

nghĩa vụ chứng minh ngược lại thuộc về bị cáo cũng như sự tồn tại của nghi ngờ chính đáng về năng lực nhận 

thức của bị cáo. Điều ngược lại được chứng minh nếu bị cáo ít nhất tạo ra được nghi ngờ hợp lý về việc có nhận 

thức về chất bị cáo đang sở hữu hoặc không có khả năng biết được đó là chất hướng thần. 

… 

63. Tòa án sẽ kết luận qua việc lưu ý việc tranh biện về nghĩa vụ đảo ngược theo Điều 29.2 Đạo luật 1977 là 

nghĩa vụ chứng cứ hay pháp lý theo bản chất của mỗi thứ ; nhưng cũng không có nghĩa việc một ai đó cố gắng 

hiểu sâu về bản chất của luật về vấn dề. Tuy nhiên, ở nhiều thời điểm đây là vấn đề khó cả với luật sư. Điều này 

gợi mở một cách chuẩn chỉnh rằng trong việc kết tội, thẩm phán phải xét đến sự bào chữa được quy định tại Điều 

29.2.a của Đạo luật 1977 rằng không cần một thẩm phán xét xử chi tiết hóa cấp độ lý thuyết như vậy. 

Vụ Tuma quy định một bản khai tốt về hoạt động thực tế của trách nhiệm đảo ngược theo luật, 

đặc biệt là sự lập luận từ bên công tố có thể dựa vào từ biểu hiện của bị cáo – xác lập nghi ngờ 

chính đáng về vấn đề. Quyết định cũng hiểu thêm về những thách thức về mặt khái niệm của 

việc đặt tên các điều luật. Cùng năm đó, Tòa án Tối cao đã giải phóng một trách nhiệm đảo 

ngược theo luật định khác trong vụ Sam McNulty và Ireland với Tổng chưởng lý [2015] IESC 

2. Điều này liên hệ với Điều 41 Đạo luật Hình sự năm 1999 tạo ra bào chữa từ sự đe dọa của 

nhiều tầng lớp, « với ý định tạo ra sự điều tra hoặc công lý bị tắc nghẽn, suy đồi hoặc bị cản 



trở ». Điều 41.3 quy định rằng chứng cứ là một hành động đe dọa được cam kết « sẽ là chứng 

cứ của hành vi được thực hiện với động cơ yêu cầu ». Người thưa kiện lập luận rằng quy định 

này vượt quá quyền được suy đoán vô tội do Hiến pháp bảo vệ bằng cách miễn bổn phận 

chứng minh nghi ngờ chính đáng của bên công tố. Đặc biệt, nó được lập luận rằng bên công tố 

giảm bớt yêu cầu chứng minh yếu tố mens rea của tội phạm, đặc biệt là động cơ đe hèn hoặc 

cản trở công lý. Tại Tòa án Cấp cao, thẩm phán Gilligan đã dẫn quy định theo Hiến pháp, 

nhận định rằng « quy định bị cáo có nghĩa vụ chứng cứ trong trường hợp prima facie là chứng 

cử chỉ ra tội phạm của bị cáo ».12 Tòa án Tối cao cũng dẫn quy định theo Hiến Pháp để khẳng 

định nghĩa vụ pháp lý thuộc về bên công tố không ảnh hưởng đến luật. Thẩm phán Murray 

phát biểu như sau : 

2. Bất kỳ điều khoản theo luật định nào cung cấp bằng chứng về một sự kiện trong phiên tòa hình sự sẽ là bằng 

chứng của một sự việc khác và cũng là một cấu thành của một hành vi phạm tội mà công tố phải thiết lập, đảm 

bảo sự giám sát cẩn thận của tòa án. 

5. Với mục đích bảo hiến trong quá trình tố tụng hình sự và đặc biệt là hai trong số các nguyên tắc cơ bản cơ bản, 

đó là suy đoán vô tội và miễn trách nhiệm chứng minh cho bên truy tố phải có các giới hạn mà một đạo luật có 

thể chỉ định rằng bằng chứng của một sự kiện là bằng chứng của một sự kiện khác. 

6. Chắc chắn, trong các phiên tòa hình sự, công tố không cần thiết phải đưa ra bằng chứng trực tiếp về mọi sự 

kiện cụ thể mà thiết lập sự nghi ngờ hợp lý. Tòa án hoặc bồi thẩm đoàn có quyền suy ra từ một sự việc đã được 

xác lập sự tồn tại của một sự việc khác là điều cần thiết để xác định tội của bị cáo, với điều kiện là suy luận có thể 

được suy luận hợp lý và có căn cứ trong các tình tiết của vụ án. Về nguyên tắc, Oireachtas có thể cung cấp theo 

quy định một sự việc hoặc sự việc nhất định được chứng minh trong một phiên tòa hình sự có thể là bằng chứng 

của một sự việc hoặc sự việc khác. Tuy nhiên, sẽ không bao giờ được phép có một quy tắc pháp luật, trong một 

đạo luật hay thứ khác tùy tiện coi chứng cứ của một sự việc cụ thể là chứng cứ của một sự việc khác khi không 

có mối liên hệ hợp lý giữa hai bên. Nói cách khác, bất kỳ điều khoản theo luật định nào tuyên bố rằng bằng 

chứng của một sự việc sẽ là bằng chứng cho sự tồn tại của một sự việc khác thì sự việc trước đây phải có khả 

năng đưa ra kết luận rằng sự việc sau đó có thể được suy ra. 

7. Mặc dù các quy định của khoản 3 Điều 41, nghĩa vụ chứng minh vế phía công tố vẫn không bị ảnh hưởng. Rõ 

ràng, một cách giải thích đúng đắn của Điều 41 là việc công tố phải thiết lập tất cả các yếu tố được đề cập trong 

 
12 [2013] IEHC 357, đoạn 41. 



Khoản 1 (a) rằng bị cáo bị đe dọa hoặc sợ một người cụ thể và theo hiểu biết của bị cáo, một người như vậy đã hỗ 

trợ điều tra hành vi phạm tội của gardai hoặc là nhân chứng hoặc bồi thẩm, hoặc có khả năng như vậy, trong quá 

trình tố tụng liên quan đến hành vi phạm tội trong Điều này. Theo quan điểm của tôi, một khi những sự việc đó 

được thiết lập và đặc biệt là hiểu biết của bị cáo liên quan đến những sự thật đó, việc đưa ra bằng chứng về những 

sự việc đó được coi là bằng chứng cho thấy một hành động được thực hiện với mục đích là không hợp lý khiến 

một cuộc điều tra hoặc quá trình công lý bị cản trở hoặc can thiệp. Tôi hài lòng vì đây là một kết luận có thể được 

đưa ra trên một sự xem xét rộng rãi nhưng khách quan về mối quan hệ giữa các sự kiện đã được chứng minh và 

thực tế sẽ được suy luận trong trường hợp này. 

8. Tôi đi đến kết luận này trong bối cảnh cách thức mà Điều luật quy đinh vấn đề được áp dụng và tôi đề cập đến 

những cân nhắc chính. Điều này không cung cấp nhiều hơn bằng chứng về hành vi có liên quan, đó sẽ là « bằng 

chứng cho thấy hành động đó được thực hiện » với mục đích cản trở tiến trình công lý hoặc tùy theo từng trường 

hợp. Tòa án hoặc bồi thẩm đoàn luôn luôn quyết định trọng tâm nào nếu có nên được gắn với bất kỳ bằng chứng 

nào được đấu thầu trước đó. Không có gì khác nhau liên quan đến các vấn đề được coi là bằng chứng dựa trên 

quy định theo luật định như Điều 41 Đạo luật năm 1999. Trọng tâm nào được gắn với bằng chứng đó sẽ phụ 

thuộc vào các sự kiện và hoàn cảnh được thiết lập trong một vụ án cụ thể. 

Vụ án của Forsey được đưa ra trước Tòa án phúc thẩm năm 2016. Đây cũng là một vụ án thú 

vị vì cả Tòa án xét xử và Tòa án phúc thẩm đều giải thích điều khoản trách nhiệm ngược là 

đưa ra một nghĩa vụ pháp lý chứng minh cho bên bị buộc tội - đối với cân bằng chuẩn xác 

suất. Tòa án Tối cao đã có một quan điểm khác, cho rằng một nghĩa vụ bằng chứng về phía bị 

cáo. Tòa án cũng cung cấp hướng dẫn rất rõ ràng về việc giải thích các điều khoản đó. 

Forsey là thành viên của Hội đồng quận Dungarvan tại Co. Waterford, ông bị truy tố vì bị cáo 

buộc tham nhũng khi nhận một loạt ba khoản thanh toán với tổng trị giá 80.000 euro từ một 

người quan tâm đến ứng dụng lập kế hoạch. Các chi phí đã được quy định tại Điều 1 của Đạo 

luật phòng chống tham nhũng 1906. DPP tại phiên tòa đã dựa vào suy đoán tham nhũng như 

được quy định trong Điều 4 của Đạo luật Phòng chống Tham nhũng (Sửa đổi) năm 2001. Nó 

quy định rằng suy đoán này phát sinh trong quá trình tố tụng chống lại chủ sở hữu của một văn 

phòng công cộng khi được chứng minh rằng họ đã nhận được bất kỳ quà tặng, sự cân nhắc 

hoặc được lợi từ một người có lợi ích trong việc miễn giảm bởi chủ sở hữu các chức năng cụ 

thể. Forsey tuyên bố rằng số tiền nhận được chỉ là một khoản vay, dự định sẽ được hoàn trả, 

mặc dù trên thực tế không bao giờ được hoàn trả. Cả công tố và thẩm phán xét xử đều đưa ra 



quan điểm rằng một khi các khoản thanh toán được chứng minh, để bào chữa thỏa mãn bồi 

thẩm đoàn về sự cân bằng của xác suất mà họ không tham nhũng. Ông đã bị kết án tham 

nhũng bởi phán quyết của bồi thẩm đoàn tại Tòa án Hình sự Waterford Circuit và bị kết án sáu 

năm tù giam. Ông lập luận giữa các bên về việc kháng cáo rằng thẩm phán xét xử đã đánh giá 

sai bồi thẩm đoàn về nghĩa vụ chứng minh phát sinh theo quy định, đệ trình rằng nó chỉ tạo ra 

nghĩa vụ bằng chứng cho bị cáo và không phải là nghĩa vụ pháp lý như đề nghị của cả hai 

công tố viên và thẩm phán xét xử. 

(Tòa án Cấp cao) 

(Thẩm phán Ryan P, Sheehan và Birmingham) 

Thẩm phán Ryan P đưa ra phán quyết tại Tòa trang 71: Đó là một quy tắc chính yếu của án lệ hình sự rằng 

trách nhiệm chứng minh của bên truy tố. Suy đoán vô tội là một quyền theo theo Điều 38.1 của Hiến pháp. Đó là 

một tập quán pháp được công nhận từ lâu; nó được nêu rõ trong Điều 6.2 của Công ước Châu Âu, cũng trong 

Tuyên ngôn Nhân quyền của Liên hợp quốc. Theo đó, trách nhiệm chứng minh thuộc về công tố để chứng minh 

tất cả các yếu tố của tội phạm bị buộc tội. Tuy nhiên, quyền này không phải là tuyệt đối. Sự kiểm định đó áp 

dụng bất cứ nguồn gốc nào của quyền lợi được dựa vào. Đầu tiên, theo Hiến pháp, chính quyền Ireland xác định 

rằng cơ quan lập pháp trong một số trường hợp có thể can thiệp vào sự suy đoán vô tội bằng cách áp đặt một 

nghĩa vụ đối với bị cáo… Thứ hai, ECHR thừa nhận rằng Điều 6.2 không phải là tuyệt đối… Thứ ba, tập quán 

pháp có cách tiếp cận tương tự… 

81. Theo các cơ quan khác nhau ở Ireland, Anh quốc và châu Âu rằng về nguyên tắc không trái với quy 
trình pháp lý hoặc khái niệm xét xử công bằng hoặc theo Điều 6 của Công ước để áp đặt nghĩa vụ đối 
với bị cáo để chứng minh sự bảo vệ đối với trách nhiệ hình sự. Tuy nhiên, đó không phải là một thứ có 
thể được áp đặt rộng rãi hoặc nói chung; nó chỉ có thể được biện minh trong những trường hợp đặc biệt 
hoặc cụ thể đặc biệt và nhu cầu phù hợp với tội phạm và hợp lý. Các trường hợp được phép bao gồm 
một số tội phạm ma túy nghiêm trọng và tội phạm súng đạn và tham nhũng trong lịch sử đã được xem 
xét để biện minh cho việc đảo ngược trách nhiệm như ý định. Luật quy định phải rõ ràng liên quan đến 
nghĩa vụ; không có gì hơn một sự áp đặt rõ ràng sẽ được hiểu là làm như vậy. Các vấn đề phát sinh theo 
dòng chảy của của luật học. Đầu tiên, quy định rõ ràng và không rõ ràng về nghĩa vụ pháp lý áp đặt cho 
bị cáo. Thứ hai, áp đặt nghĩa vụ trong hoàn cảnh cần thiết, hợp lý và cân xứng. Về các tiêu chí này, có 
vẻ như kỹ thuật pháp lý này là hợp lý trong các trường hợp bất thường về sự phổ biến của tham nhũng 
trên toàn thế giới và khó khăn trong việc chứng minh động cơ ngay cả khi các tình huống được đề xuất 
mạnh mẽ về tội phạm. 



92. Tòa án cho rằng các khoản của Điều 4 của Đạo luật năm 2001 không vi hiến và họ cũng không vi 
phạm Điều 6.2 và họ không bị cấm theo tập quán pháp hoặc bởi bất kỳ biện pháp hay nghĩa vụ nào khác. 
Bất kỳ sự mở rộng nào của suy đoán cho các trường hợp hoặc trường hợp khác sẽ được xem xét kỹ 
lưỡng để đảm bảo rằng nó không được đưa ra như một quy định chung hơn trong luật hình sự. Đây là 
một biện pháp đặc biệt và phải được giới hạn trong các trường hợp cụ thể và được xác định rõ ràng, nơi 
nó có thể được chứng minh là cần thiết. Tòa án dường như không có gì trong luật pháp hiện hành để ra 
lệnh rằng điều khoản này phải được coi là vi hiến trong khi nó áp đặt một nghĩa vụ pháp lý. 

97. Do đó, Điều này là rõ ràng; nó đặt ra một nghĩa vụ pháp lý cho bị cáo trong vụ án tham nhũng khi 
các yếu tố luật định cần thiết đã được chứng minh vượt quá sự nghi ngờ hợp lý; quy định này không vi 
hiến và cũng không trái với Công ước hoặc tập quán pháp. Không có gì trong các trường hợp để đưa ra 
một kết luận khác. 

Kết án không đổi; kháng cáo bị bác bỏ. 

Tại Tòa án Tối cao, bản án đã bị lật ngược, tòa án lưu ý như sau: 

(Thẩm phán O’Malley đưa ra phán quyết tại Tòa án)13 

80. Trước khi bắt tay vào kiểm tra các cơ quan chức năng tôi nghĩ có thể hữu ích để nói điều gì đó về 
thuật ngữ. Không còn nghi ngờ gì nữa, lĩnh vực suy đoán và đảo ngược có thể phức tạp và nhiệm vụ của 
các học viên và thẩm phán xét xử không dễ dàng hơn bởi thực tế, vào những thời điểm khác nhau, các 
thẩm phán và nhà nghiên cứu khác nhau đã áp dụng các thuật ngữ khác nhau để mô tả ảnh hưởng của 
các nguyên tắc pháp lý nhất định. Tôi đề nghị áp dụng thuật ngữ được sử dụng trong Chương 2 của cuốn 
Chứng cứ của McGrath (tái bản lần 2, Dublin 2014). 

81. ‘Nghĩa vụ pháp lý' là nghĩav ụ của bằng chứng 'được gọi là đúng' và là nghĩa vụ được pháp luật ấn 
định đối với một bên để thỏa mãn Tòa án thực tế về sự tồn tại hoặc không tồn tại của một sự kiện hoặc 
vấn đề. Trong trường hợp nghĩa vụ pháp lý do một bên liên quan đến một vấn đề, người đó được yêu 
cầu thuyết phục tòa án thực tế theo tiêu chuẩn chứng minh hình sự hoặc dân sự nếu phù hợp. 

82. Trong một phiên tòa hình sự, công tố chịu trách nhiệm pháp lý về vấn đề cuối cùng - đó là tội lỗi của 
bị cáo và phải chứng minh vấn đề đó vượt quá sự nghi ngờ hợp lý. Trong một số trường hợp, luật pháp 
đặt ra nghĩa vụ pháp lý đối với bị cáo liên quan đến bào chữa. Ví dụ rõ ràng về điều này là sự bào chữa 
về tình trạng điên rồ - một bị cáo muốn tận dụng điều này phải làm hài lòng bồi thẩm đoàn về sự 
cân bằng của xác suất mà bị cáo đáp ứng các tiêu chí áp dụng. 

 
13 Thẩm phán MacMenamin bất đồng về cơ sở của phán quyết trong vụ DPP và Cronin (Số 2) [2006] 4 IR 329 áp 
dụng như một sự kháng biện với người thưa kiện đưa ra vấn đề liên quan đến hướng trong quan hệ suy đoán vô 
tội.  



83. Một "nghĩa vụ bằng chứng" là nghĩa vụ của một bên cho rằng một vấn đề cụ thể cần được đặt ra 
trước người ra quyết định. Nó được miễn trừ bằng cách bổ sung (hoặc bằng cách chỉ ra bằng chứng liên 
quan được thêm bởi bên kia) bằng chứng đầy đủ cho mục đích đó, đến mức mà thẩm phán xét xử hài 
lòng rằng cần phải xem xét lại. 

84. Trong một phiên tòa hình sự, công tố chịu trách nhiệm bằng chứng liên quan đến tội lỗi của bị cáo. 
Nó được giải phóng bằng cách bổ sung đầy đủ bằng chứng - thường được gọi là vụ án prima facie - để 
đi đến bồi thẩm đoàn đối với từng yếu tố thiết yếu tạo nên hành vi phạm tội đang được xem xét. Nếu 
bằng chứng thiếu liên quan đến một yếu tố thiết yếu, nghĩa vụ bằng chứng sẽ không được bãi bỏ và thẩm 
phán xét xử sẽ chỉ đạo bản án không có tội. Khi một thẩm phán xét xử thấy rằng nghĩa vụ bằng chứng đã 
được giải phóng và một vụ kiện prima facie đã được đưa ra, nó không loại bỏ nghĩa vụ pháp lý khỏi 
công tố và không có nghĩa là bồi thẩm đoàn phải kết án ngay cả khi không có bằng chứng bào chữa nào 
được đưa ra. Vẫn còn để bảo vệ cố gắng thuyết phục bồi thẩm đoàn rằng họ không nên kết án vì, ví dụ, 
bằng chứng truy tố yếu hoặc thiếu xác thực. Gánh nặng pháp lý vẫn còn với công tố để xác định tội lỗi 
vượt quá sự nghi ngờ hợp lý, và nếu họ không thành công trong việc này, bồi thẩm đoàn phải tuyên 
trắng án. 

85. Trong một số trường hợp, luật pháp có thể tạo nghĩa vụ chứng minh cho bị cáo. Một ví dụ phát sinh 
liên quan đến phòng vệ trong một phiên tòa giết người. Các bị cáo không thể tìm kiếm việc trắng án 
bằng cách chỉ đạo hoặc phán quyết của bồi thẩm đoàn chỉ đơn giản bằng cách lập luận rằng công tố đã 
đi quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Phải có một số bằng chứng, trong trường hợp truy tố hoặc bị bào 
chữa, trước khi vấn đề được đưa ra để xem xét của bồi thẩm đoàn. 

86. Trong hầu hết các trường hợp, khi một bị cáo đang ở trong một vị trí để chỉ ra đủ bằng chứng cho 
vấn đề được để lại cho bồi thẩm đoàn, người đó không mang thêm nghĩa vụ. Vẫn là để công tố thuyết 
phục bồi thẩm đoàn rằng họ nên hài lòng, vượt quá sự nghi ngờ hợp lý, rằng bị cáo có tội. Ví dụ, nếu 
bằng chứng dựa trên sự bào chữa làm dấy lên sự nghi ngờ hợp lý trong suy nghĩ của bồi thẩm đoàn về 
việc liệu bị cáo có hành động tự vệ hay không, họ phải được trắng án. 

88. Nghĩa vụ đặt ra với phòng vệ trong các trường hợp như đây là một sáng tạo của tập quán pháp. Tuy 
nhiên, rõ ràng là nó cũng mở cửa cho cơ quan lập pháp để áp đặt nghĩa vụ lên phòng vệ trong một số 
trường hợp nhất định. Trong trường hợp luật đặt ra nghĩa vụ pháp lý cho bị cáo liên quan đến một vấn đề 
cụ thể thì cũng sẽ có một gánh nặng bằng chứng liên quan đến vấn đề đó. 

 

130. Không có nghi ngờ gì về vị trí trong Hiến pháp sự suy đoán vô tội và bản chất cơ bản của nguyên 
tắc đồng thời là việc truy tố để chứng minh tội lỗi của một người bị buộc tội vượt quá sự nghi ngờ hợp 
lý. Một cách công bằng, rõ ràng là nghĩa vụ chứng minh ngược lại áp đặt nghĩa vụ đối với bị cáo để từ 
chối một yếu tố cốt lõi của hành vi phạm tội, nếu không sẽ bị chứng minh tích cực bởi công tố, có khả 



năng vi phạm sự suy đoán vô tội và do đó, vi phạm sự bảo đảm của một phiên tòa theo đúng luật pháp 
được bảo vệ bởi Điều 38.1. 

131. Trong việc xem xét liệu một điều khoản theo luật định cụ thể có vi phạm suy đoán vô tội hay 
không, tất nhiên phải được lưu ý rằng các điều khoản khác nhau có tác động khác nhau. Có thể là một 
điều khoản lập pháp nhằm thiết lập một biện pháp phòng vệ hoặc ngoại lệ đặc biệt, nghĩa vụ chứng minh 
liên quan đến một người bị buộc tội muốn sử dụng nó. Vụ Heffernan là một ví dụ về quy định như vậy 
và Tòa án này thấy rằng không có tác động bất lợi nào đối với sự suy đoán vô tội trong trường hợp 
phòng vệ chỉ có thể phát sinh nếu bồi thẩm đoàn chấp nhận rằng công tố đã chứng minh các yếu tố giết 
người theo cách thông thường. 

132. Các biện pháp lập pháp khác đã có mục đích tương đối đơn giản là trao tư cách chứng minh cho 
một cái gì đó không thể chấp nhận được hoặc cung cấp thẩm quyền theo luật định cho việc vẽ một suy 
luận có thể được cho phép ngay cả khi không có luật pháp. Vụ O'Leary và Tổng Chưởng lý là ví dụ về 
những điều này. Thậm chí ít gây tranh cãi hơn, một Đạo luật có thể đưa ra một giả định chỉ đơn giản là 
đưa ra một phương pháp thuận tiện để chứng minh một cái gì đó có thể yêu cầu bằng chứng bằng miệng. 
Do đó, theo luật Giao thông đường bộ, chứng chỉ hoàn thành hợp lệ từ phòng thí nghiệm của Nhà nước 
không chỉ là bằng chứng về sự thật của nội dung mà còn có thể dẫn đến sự suy đoán rằng các quy trình 
thích hợp đã được tuân thủ trong phòng thí nghiệm. 

133. Trong nỗ lực phân biệt tác động của một biện pháp cụ thể đối với sự suy đoán vô tội, Tòa án phải 
xem xét một số câu hỏi. Có phải điều khoản đã chuyển nghĩa vụ liên quan đến một yếu tố thiết yếu của 
hành vi phạm tội, điều đó có thể đã được chứng minh bằng việc truy tố vượt quá sự nghi ngờ hợp lý? Có 
yêu cầu bị cáo phải chứng minh rằng yếu tố trong câu hỏi không tồn tại? Nếu vậy, đó là một sự xâm 
nhập sự suy đoán vô tội vì người bị buộc tội có thể bị kết án nếu người đó không thể chứng minh hoàn 
toàn rằng yếu tố này vắng mặt. 

 

134. Khi phân tích hiệu lực của một điều khoản, cần phải bắt đầu với định nghĩa về hành vi phạm tội 
đang được xem xét - các yếu tố phải được chứng minh trước khi người bị buộc tội có thể bị kết án. Liên 
quan đến bản cáo trạng trong vụ án đang được xem xét, cần phải chứng minh a) rằng bị cáo có tư cách là 
một chủ thể' theo định nghĩa của Đạo luật; b) rằng anh ta đã nhận được tiền và c) rằng anh ta đã chấp 
nhận số tiền đó như một sự xúi giục hoặc phần thưởng để làm một việc gì đó liên quan đến chức vụ và 
quyền hạn của anh ta. Nếu sự suy đoán theo Điều 4 được áp dụng thì cũng cần phải thiết lập chức năng 
nào đang được đề cập, để chứng minh rằng ông Ryan có hứng thú với việc thực hiện chức năng liên 
quan. 

135. Nếu sự suy đoán theo luật định không tồn tại hoặc không áp dụng thì việc truy tố phải chứng minh 
từng yếu tố này vượt quá sự nghi ngờ hợp lý. Nếu nó chứng minh tình trạng của bị cáo và nhận tiền 
nhưng không thể đưa ra bất kỳ bằng chứng nào dựa trên động lực chấp nhận tiền thì bị cáo sẽ có quyền 



được chỉ đạo. Ảnh hưởng đầu tiên của nghĩa vụ chứng minh của Đạo luật đối với bị cáo tại thời điểm 
này (giả sử rằng suy đoán thực sự được áp dụng) che lấp khoảng trống đó. 

136. Điều đó có nghĩa là một bị cáo không thể tìm kiếm một hướng mà không có bằng chứng về động cơ 
tham nhũng và không thể thuyết phục bồi thẩm đoàn rằng anh ta nên được trắng án vì không có bằng 
chứng về động cơ đó hoặc vì họ không nên tin như vậy bằng chứng về động lực như có thể đã được đưa 
ra bởi công tố. Anh ta sẽ được coi là đã hành động tham nhũng mặc dù thiếu bằng chứng về động lực 
hoặc mặc dù sự thiếu tin cậy của bằng chứng với động lực. Các công tố đã chứng minh trường hợp của 
nó về vấn đề đó. Câu hỏi, sau đó, là phạm vi của nghĩa vụ. 

137. Nếu một bị cáo phải chứng minh nhận vô tội về số dư xác suất, điều đó có nghĩa là người đó sẽ 
phải thuyết phục bồi thẩm đoàn rằng ít nhất hoặc nhiều khả năng là bị cáo không nhận được tiền tham 
nhũng. Vì biên nhận tham nhũng là một yếu tố thiết yếu của hành vi phạm tội, điều đó có nghĩa là bị cáo 
sẽ phải từ chối yếu tố đó - anh ta hoặc cô ta sẽ phải chứng minh vô tội. Đó là một sự xâm phạm rõ ràng 
về sự suy đoán vô tội. 

138. Trong một trường hợp cụ thể, bồi thẩm đoàn có thể thấy rằng một số bằng chứng trong vụ án khiến 
họ không tin vào cảm giác tội lỗi,nhưng cũng có thể cảm thấy rằng họ không coi phiên bản của bị cáo là 
có khả năng đúng hơn so với vụ truy tố - nó tạo ra khả năng bồi thẩm đoàn có thể cảm thấy bị buộc phải 
kết tội một người mặc dù nghĩ rằng đơn bào chữa có khả năng là không đúng sự thật và mặc dù vậy cảm 
thấy nghi ngờ về tội phạm. 

139. Điều này khác biệt đáng kể với tình huống được thảo luận ở vụ Heffernan. Các trách nhiệm liên 
quan đến bị cáo liên quan đến trách nhiệm giảm nhẹ không yêu cầu anh ta từ chối một yếu tố thiết yếu 
trong vụ án. Thay vào đó, đó là nghĩa vụ phải được giải phóng nếu bị cáo phải nhận được lợi ích của 
một biện pháp phòng vệ đặc biệt chỉ có sẵn khi các yếu tố giết người đã được chứng minh bởi công tố. 

140. Tòa án cấp phúc thẩm cho rằng Điều 4 rõ ràng và để đọc nó như là một nghĩa vụ chứng cứ chỉ có 
điều sẽ khiến nó trở nên khó khăn. Dường như với tôi, quan điểm này xuất phát từ một quan niệm sai 
lầm về phán đoán trong vụ Smyth do thẩm phán Costello và thẩm phán Charleton đã sử dụng thuật ngữ 
‘nghĩa vụ bằng chứng' với ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Như đã lưu ý, rõ ràng thẩm phán Costello chỉ 
đề cập đến tính thực tiễn của vị trí bào chữa trong trường hợp công tố đã đưa ra một vụ kiện prima facie. 
Ngược lại, thẩm phán Charleton đã đề cập đến nghĩa vụ (theo nghĩa của một yêu cầu pháp lý hoặc nghĩa 
vụ) để bổ sung bằng chứng. Nghĩa vụ chứng cứ này nảy sinh trong bối cảnh nghĩa vụ pháp lý cho thấy 
sự tồn tại của một nghi ngờ hợp lý. 

141. Nghĩa vụ của vụ Smyth nếu áp dụng cho biện pháp đang được xem xét ở đây sẽ yêu cầu bị cáo 
chứng minh rằng phát sinh từ một số mảnh hoặc bằng chứng gây ra trong vụ án, một nghi ngờ hợp lý về 
việc liệu suy đoán tham nhũng có đúng không . Nếu anh ta thành công trong việc thuyết phục bồi thẩm 
đoàn rằng một nghi ngờ như vậy xuất hiện, bồi thẩm đoàn phải tự hỏi liệu vụ án truy tố đã xua tan nó. 
Nghĩa vụ tương tự như áp dụng trong mọi trường hợp bị cáo mong muốn bồi thẩm đoàn xem xét biện 



pháp phòng vệ dựa trên thực tế có thể, trái ngược với lập luận đơn giản rằng công tố đã không chứng 
minh được vụ án của mình. 

142. Trong một trường hợp bình thường, nghĩa vụ được trút bỏ chỉ bằng cách bổ sung đầy đủ bằng 
chứng cho phép thẩm phán để lại vấn đề cho bồi thẩm đoàn - bị cáo không có nghĩa vụ gì thêm và đó 
vẫn là nhiệm vụ của công tố để thỏa mãn bồi thẩm đoàn ngoài sự nghi ngờ hợp lý rằng phòng thủ không 
nên thành công. Trong trường hợp nghĩa vụ được tạo ra bởi sự suy đoán, bị cáo sẽ không bác bỏ suy 
đoán đó trừ khi bằng chứng dựa trên sự biện hộ của chính nó là đủ để tạo ra sự nghi ngờ về tính đúng 
đắn của suy đoán. Đó là những gì có nghĩa là 'chứng minh' rằng một nghi ngờ tồn tại. Do đó, trong 
trường hợp như vậy, bằng chứng sẽ phải chỉ ra khả năng giải thích vô tội để nhận trợ cấp. Tuy nhiên, bị 
cáo sẽ không phải 'chứng minh' rằng lời giải thích vô tội 

144. Tất nhiên, tôi chấp nhận rằng tham nhũng là một hành vi phạm tội nghiêm trọng và nguy hiểm. 
Nhưng tất cả các tội phạm có thể bị cáo buộc phải được coi là nghiêm trọng. Khó khăn đặc biệt với các 
vụ án tham nhũng là bằng chứng về ý định - không chắc trong nhiều trường hợp sẽ có bằng chứng trực 
tiếp. Do đó, tôi chấp nhận rằng sự suy đoán liên quan đến động cơ không vi hiến. Câu hỏi đặt ra là liệu 
việc bác bỏ suy đoán có yêu cầu bị cáo chứng minh sự vô tội hay không và yêu cầu hoặc cho phép kết 
án khi vấn đề đó có thể bị nghi ngờ. Tôi cho rằng việc giải thích Điều 4 được thông qua trong trường 
hợp này bởi tòa án xét xử và Tòa án cấp phúc thẩm là trái với thẩm quyền và có thể dẫn đến vi phạm 
quyền được suy đoán vô tội. 

145. Do đó, bồi thẩm đoàn trong vụ án có tính chất này nên được hướng dẫn rõ ràng về các cấu thành 
của hành vi phạm tội. Sau đó, họ nên được nói rằng công tố có trách nhiệm chứng minh vượt quá sự 
nghi ngờ hợp lý tất cả các yếu tố, ngoại trừ thành phần là chủ thể của suy đoán - ý định tham nhũng. Họ 
nên được nói rằng nếu công tố đã làm họ hài lòng vượt quá sự nghi ngờ hợp lý về các vấn đề cần chứng 
minh, họ phải có ý định tham nhũng như đã được chứng minh, bất kể việc công tố có đưa ra bằng chứng 
liên quan đến nó hay không, hoặc có chỉ đưa ra bằng chứng yếu, trừ khi có bằng chứng nào đó khiến họ 
nghi ngờ rằng bị cáo có động cơ tham nhũng. Sự cân nhắc quan trọng hơn cả là bồi thẩm đoàn không 
nên kết án nếu bị nghi ngờ là phạm tội. 

 

Kháng cáo được thông qua, kết án bị hủy bỏ. 

Phân tích luật trường hợp gần đây trong các trường hợp như vụ Smyth Senior, Egan, 
Tuma và McNulty chuyển cuộc thảo luận về đáng kể từ vụ O’Leary và Hardy. Các Tòa 
án đã vật lộn với lĩnh vực pháp luật phức tạp này, tìm cách có hiệu lực đối với các điều 
khoản trách nhiệm ngược của pháp luật, nơi đặt nghĩa vụ cho các bên bị buộc tội mà 
không bị phủ nhận bởi công tố, đồng thời đảm bảo rằng quyền được suy đoán vô tội 
được thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, rõ ràng là lĩnh vực pháp luật này vẫn còn gây ra 
sự nhầm lẫn, đặc biệt liên quan đến sự phân biệt tồn tại giữa nghĩa vụ pháp lý và bằng 



chứng chứng minh và ý nghĩa của cả hai nghĩa vụ. Do đó, phán quyết của Tòa án Tối 
cao Forsey rất được hoan nghênh, tăng cườn sự bảo vệ mạnh mẽ cho quyền suy đoán 
vô tội đồng thời cung cấp sự rõ ràng về việc giải thích các điều khoản này. 

Tóm lại, có thể nói rằng nghĩa vụ pháp lý của bằng chứng là nghĩa vụ thuyết phục – 
nghĩa vụ được gọi là đúng; đó là ngưỡng cần thiết phải đạt được để chứng minh thực tế 
trong vấn đề. Chỉ có hai nghĩa vụ pháp lý của bằng chứng - vượt quá sự nghi ngờ hợp 
lý trong vụ án hình sự và về sự cân bằng của xác suất trong vụ án dân sự. Nếu công tố 
không chứng minh trường hợp của nó vượt quá sự nghi ngờ hợp lý, nghĩavuụ pháp lý 
của bằng chứng không được thỏa mãn. Khi nghĩa vụ pháp lý của bằng chứng được đặt 
lên một bị cáo trong vụ án hình sự, hiện chỉ phát sinh liên quan đến sự bảo vệ của sự 
điên rồ và trách nhiệm giảm dần, đó là một tiêu chuẩn dân sự. Trong những trường hợp 
như vậy, nghĩa vụ pháp lý của bằng chứng vượt quá sự nghi ngờ hợp lý ban đầu được 
thuộc phía công tố để chứng minh tất cả các cấu thành của hành vi phạm tội. Nếu công 
tố thỏa mãn ngưỡng này, thì nó sẽ rơi vào bên bị buộc tội để chứng minh sự bảo vệ đối 
với sự cân bằng của tiêu chuẩn xác suất. Cả hai nghĩa vụ pháp lý của bằng chứng đang 
hoạt động trong một kịch bản như vậy. Công tố khẳng định rằng một hành vi phạm tội 
đã được thực hiện và phải chứng minh nó với một tiêu chuẩn nghi ngờ vượt quá hợp 
lý; các bị cáo khẳng định rằng một trong hai biện pháp phòng vệ được áp dụng và phải 
chứng minh nó với sự cân bằng của tiêu chuẩn xác suất. Bào chữa cho tình trạng điên 
rồ và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là những trường hợp duy nhất trong luật pháp 
Ireland, nơi một gánh nặng chứng minh pháp lý hiện đang được đưa ra cho bên bị buộc 
tội trong một phiên tòa hình sự. 

Tại thời điểm này, phải xem xét đến nghĩa vụ chứng minh bằng chứng. Đó là một 
nguyên tắc pháp luật phổ biến phát sinh trong cả vụ án dân sự và hình sự. Đó là nghĩa 
vụ để làm cho một cái gì đó trở thành một vấn đề sống trước tòa án, để nó được xác 
định bởi bộ ba thực tế. Do đó, nghĩa vụ phải thêm bằng chứng để xem xét nó. Trong 
thực tế, nó không phải là một nghĩa vụ của bằng chứng - tốt hơn là xem xét nó, và có lẽ 
gắn nhãn nó, như một nghĩa vụ để đưa ra bằng chứng để nó được xem xét. Đó là nghĩa 
vụ của sản xuất bằng chứng hơn là bằng chứng. Sự phân biệt này rất quan trọng. Như 
Chánh án Denham đã nhận định trong vụ McNulty (trích dẫn Halsbury): “Bằng chứng 
là điều dẫn đến kết luận về sự thật hoặc giả dối của các sự kiện bị cáo buộc là chủ đề 
của cuộc điều tra. Bằng chứng, nếu được chấp nhận và tin tưởng, sẽ dẫn đến bằng 
chứng, nhưng nó không nhất thiết phải là bằng chứng của chính mình.”14 Thẩm phán 
xét xử sẽ xác định liệu có đủ bằng chứng có thể được xem xét bởi bộ ba thực tế hay 
không. Thông thường trong các vụ án dân sự, bên chịu gánh nặng bằng chứng cũng 
phải chịu gánh nặng pháp lý - do đó, một bên khẳng định sơ suất phải đặt vấn đề trực 

 
14 Xem vụ Sam McNulty và Ireland, Tổng Chưởng lý [2015] IESC 2, đoạn 40. 



tiếp trước khi thỏa mãn với tòa án về gánh nặng pháp lý của ngưỡng chứng minh (về 
sự cân bằng của xác suất). Việc không đáp ứng tiêu chuẩn bằng chứng này sẽ dẫn đến 
việc bị đơn làm đơn không phù hợp. Tương tự như vậy, một bên bảo vệ hành động có 
thể khẳng định một biện pháp phòng vệ như giả định tự nguyện về rủi ro. Trong những 
trường hợp như vậy, và để có sự bào chữa này được xem xét bởi thẩm phán xét xử, ban 
đầu bị đơn phải thỏa mãn gánh nặng sản xuất (gánh nặng bằng chứng này). Nếu một 
vụ kiện prima facie được đưa ra, thì bên đó phải đáp ứng gánh nặng pháp lý của bằng 
chứng để bảo vệ thành công hành động. 

Nghĩa vụ sản xuất này cũng được áp dụng trong tố tụng hình sự. Nó đòi hỏi cả công tố 
và bào chữa để bổ sung bằng chứng hỗ trợ cho một vấn đề mà nó tìm cách nêu ra, để 
thiết lập một vụ kiện prima facie về sự tồn tại hoặc không tồn tại của một vấn đề thực 
tế. Đây là những gì thẩm phán Charleton đã đề cập trong vụ Smyth Senior như là nghĩa 
vụ pháp lý của việc bổ sung bằng chứng. Ví dụ, nếu một bị cáo muốn nêu ra một biện 
pháp phòng vệ như khiêu khích, tự vệ hoặc cưỡng chế, thì yêu cầu ngưỡng tối thiểu 
ban đầu tồn tại để thỏa mãn thẩm phán xét xử rằng có đủ bằng chứng về biện pháp 
phòng vệ được xác định bởi thực tế. Một khi một bên bị buộc tội thỏa mãn thành công 
nghĩa vụ sản xuất này, việc truy tố phải, ngoài việc chứng minh các yếu tố của hành vi 
phạm tội, phủ nhận bất kỳ biện pháp phòng vệ nào, tất cả đều là một nghĩa vụ pháp lý 
đáng nghi ngờ. 

Nguyên tắc suy đoán vô tội đảm bảo rằng luật hình sự hoạt động khác với luật dân sự 
liên quan đến việc áp dụng các nghĩa vụ này. Trong quá trình dân sự, đảng khẳng định 
thường mang cả nghĩa vụ pháp lý và chứng cứ. Ngược lại, trong luật hình sự, mặc dù 
công tố thường mang cả nghĩa vụ pháp lý và nghĩa vụ chứng cứ nhưng sau đó là một 
tiêu chuẩn nghi ngờ hợp lý, bị cáo chỉ chịu nghĩa vụ sản xuất đối với sự tồn tại hoặc 
không tồn tại của một sự thật trong vấn đề mà họ muốn nâng cao trong bào chữa của 
họ. Họ không bao giờ chịu nghĩa vụ pháp lý của bằng chứng (trừ trường hợp trách 
nhiệm và sự điên rồ giảm dần khi họ phải chịu cả nghĩa vụ pháp lý và chứng cứ trong 
việc chứng minh một trong hai biện pháp phòng vệ). Một khi họ đã thỏa mãn ngưỡng 
chứng cứ tối thiểu này và biến vấn đề thành một vấn đề sống động trước bộ ba thực tế, 
thì đó là lúc công tố phủ định nó, đến một tiêu chuẩn nghi ngờ hợp lý. 

Xem xét nghĩa vụ pháp lý của bằng chứng và nghĩa vụ sản xuất (gánh nặng bằng 
chứng), giờ đây chúng ta có thể tập trung vào các điều khoản trách nhiệm ngược theo 
luật định. Để bắt đầu, cần lưu ý rằng đây là những nghĩa vụ sản xuất, không phải là 
bằng chứng. Như vậy, họ không đặt một nghĩa vụ pháp lý chứng minh cho bên bị buộc 
tội. Thứ hai, các quy định này có các hình thức khác nhau. Ví dụ, họ có thể hoạt động 
như suy đoán một khi các sự kiện nhất định được thiết lập - như có thể thấy trong Điều 
29.2.a Đạo luật lạm dụng năm 1977 (đã sửa đổi), Điều 4 của Đạo luật Phòng chống 
tham nhũng (Sửa đổi) 2001 và Điều 41.3 của Đạo luật Tư pháp hình sự 1999. Họ cũng 



có thể áp dụng để yêu cầu bên bị buộc tội nêu ra một biện pháp phòng vệ như niềm tin 
trung thực. Thứ ba, các điều khoản trách nhiệm ngược theo luật định này - ít nhất là vì 
chúng liên quan đến các suy đoán - không yêu cầu công tố phủ định sự tồn tại hoặc 
không tồn tại của thực tế trong vấn đề; thay vào đó, họ đặt ra một nghĩa vụ tích cực đối 
với bên bị buộc tội để cung cấp bằng chứng mà khách quan có thể được xem là gây ra 
sự nghi ngờ về sự tồn tại hoặc không tồn tại của nó. 

(iii)  Nguyên tắc áp dụng đặc biệt15 

[9-26] Nguyên tắc áp dụng đặc biệt là một ngoại lệ pháp luật phổ biến hơn nữa đối với 
suy đoán vô tội. Nó có tác dụng chuyển nghĩa vụ chứng minh bằng chứng về một vấn 
đề cụ thể lên bị cáo trong các trường hợp mà bằng chứng được cho là chỉ nằm trong 
kiến thức hoặc phương tiện hiểu biết của người đó. Với chiều rộng tiềm năng của ứng 
dụng của nó, người ta đã nghi ngờ nếu ngoại lệ này vẫn được áp dụng cho tố tụng hình 
sự.16 Nguyên tắc này đã được thảo luận bởi Tòa án tối cao và Tòa án tối cao tại vụ 
McGowan v Carville [1960] 1 IR 331. Tại Tòa án tối cao, thẩm phán Murnaghan đã 
tuyên bố như sau: 

Thẩm phán Murnaghan (tại trang 345) Đó là một nguyên tắc chính yếu của việc quản lý luật hình sự 
ở đất nước này, thường được nêu và không thường xuyên được tuyên bố lại rằng không có trách nhiệm 
đối với một người bị buộc tội hành vi phạm tội để chứng minh sự vô tội của mình, trách nhiệm tại mọi 
thời điểm thuộc về Nhà nước để chứng minh tội lỗi của mình. Theo quy định này, một số trường hợp 
ngoại lệ đã được đưa ra bởi quy chế, chủ yếu là trong việc quản lý mã hải quan và tôi sợ một xu hướng 
đáng tiếc nhưng ngày càng tăng về phía cơ quan hành pháp nhằm thúc đẩy luật pháp chứng minh việc có 
thẩm quyền hợp pháp, trong hình dạng của một giấy phép, giấy chứng nhận hoặc bằng cách khác, trên 
người bị tính phí. Theo quan điểm của tôi, điều cần thiết là Tòa án nên kiên quyết từ chối cho phép bất 
kỳ ngoại lệ không cần thiết nào đối với nguyên tắc tôi đã nêu. Đồng thời, các Tòa án phải cẩn thận để 
thấy rằng công lý không chỉ được thực hiện mà dường như sẽ được thực hiện. Luật với vấn đề này, tôi 
nghĩ, cố gắng áp dụng một thái độ thực tế và hợp lý. Nó thừa nhận, trong trường hợp không có sự tồn tại 
của cơ quan có thẩm quyền hợp pháp và sự tồn tại của cơ quan có thẩm quyền hợp pháp đó, có thể 
không phải lúc nào cũng có thể, vì bản chất của sự việc, để công tố chứng minh một cách khẳng định và 
vượt quá sự nghi ngờ hợp lý thực tế về sự không tồn tại của cơ quan hợp pháp như vậy. Trong những 
trường hợp như vậy, bằng chứng đầy đủ về sự không tồn tại theo ý kiến của thẩm phán hoặc công lý đã 
được đưa ra vì bản chất của trường hợp cụ thể sẽ yêu cầu một cách hợp lý trách nhiệm chứng minh điều 
ngược lại sau đó được chuyển sang người bị buộc tội. Khi xem xét số lượng bằng chứng cần thiết để 

 
15 Dịch giả tạm dịch 
16 Ở Anh quốc và xứ Wales, nguyên tắc áp dụng đặc biệt từng bị bác bỏ trong vụ R và Edwards [1975] QB 27. 
Đối với việc áp dụng nguyên tắc trong luật dân sự, xem vụ Hanrahan và Merck, Sharp và Dohme Ltd [1988] 
ILRM 629; vụ Rothwell và Motor Insurers Bureau of Ireland [2003] IR 268 và vụ Wicklow Co. Co và Katie 
Fortune [2012] IEHC 406. 



thay đổi nghĩa vụ chứng minh trong trường hợp như vậy, thẩm phán hoặc công lý sẽ liên quan đến các 
cơ hội về kiến thức đối với thực tế được chứng minh có thể được các bên tương ứng sở hữu. 

Davitt P. (trang 335) 

[9-29] Sự liên hệ pháp lý của việc áp dụng nguyên tắc trong tố tụng hình sự được nêu ra trong vụ Tổng 
chưởng lý và Shorten [1961] IR 304 mà Davitt P đã nhận định: 

Tôi thú nhận rằng tôi hoàn toàn không cảm thấy hài lòng về việc áp dung trong các vụ án hình sự về 
nguyên tắc áp dụng đặc biệt hoặc thực sự về việc áp dụng bất kỳ nguyên tắc nào đối với trách nhiệm 
chứng minh khác với suy đoán vô tội. Một số trường hợp trong các báo cáo và một số tuyên bố trong 
sách giáo khoa được chấp nhận từ lâu là có thẩm quyền có thể không còn được xem xét kể từ khi quyết 
định trong vụ Wooluler [1935] AC 462 đã được chấp nhận và áp dụng ở đây. Theo nguyên tắc áp dụng 
đặc biệt ngay cả ở dạng đã được sửa đổi hoặc với bất kỳ nguyên tắc tương tự nào, ngoài việc cố gắng 
giảm bớt nguyên tắc giả định vô tội 

Vụ DPP (Lowney) và Rostas [2012] IEHC 19 hai bị cáo đều bị buộc tội riêng với tội 
danh ăn xin trái phép theo Điều 2 của Đạo luật hình sự (trật tự công cộng) năm 2011. 
Bắt đầu được định nghĩa trong Khoản 1 Điều 2 như sau: '(a) khác với giấy phép hoặc 
ủy quyền (dù được mô tả) được cấp bởi hoặc theo một điều luật, người đó yêu cầu 
hoặc thu hút tiền hoặc hàng hóa từ người khác hoặc người khác.' Khi kết thúc vụ án 
truy tố đối với cả hai bị cáo, bên bào chữa đã tìm một hướng để trắng án với lý do rằng 
công tố không chứng minh được rằng bị cáo không có giấy phép hoặc giấy phép để ăn 
xin. Thẩm phán xét xử đã nêu một trường hợp, hỏi 'liệu trong việc truy tố tội phạm 
theo Điều 2 của Đạo luật năm 2011, công tố phải bổ sung bằng chứng để chứng minh 
rằng người bị buộc tội không hành động theo giấy phép hoặc ủy quyền được cấp bởi 
hoặc theo quy định, hay đây là điều mà bên bào chữa chịu nghĩa vụ chứng minh? '. 

Thẩm phán White trang 15:  Đây là một nguyên tắc lâu đời của các tham số không chắc chắn, trong 
đó một vấn đề nằm trong áp dụng đặc biệt của bị cáo thì không cần phải truy tố để chứng minh. 

17. Tuy nhiên, phán quyết của vụ thấm phán Murnaghan trong vụ McGowan và Carville tốt. 

18. Vấn đề giấy phép hoặc ủy quyền không phải là vấn đề bảo vệ pháp lý. Việc truy tố có nghĩa vụ dẫn 
một số bằng chứng để xác lập một vụ kiện prima facie rằng việc lwuaf đảo diễn ra mà không có sự cho 
phép hợp pháp. Một khi điều này được thiết lập, trách nhiệm chứng minh được chuyển cho bị cáo để 
thiết lập một sự nghi ngờ hợp lý về tính hợp pháp của việc ăn xin. Vấn đề là thẩm phán xét xử quyết 
định xem vụ án prima facie có được thành lập hay không. 

19. Câu trả lời cho câu hỏi được đặt ra là "Có". Việc truy tố phải bổ sung một số bằng chứng cho thấy 
người bị buộc tội không hành động theo giấy phép hoặc ủy quyền được cấp bởi hoặc theo quy định. 
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