Таблиця 45

ПІДСТАВИ ДЛЯ СКАСУВАННЯ АБО
ЗМІНИ СУДОВИХ РІШЕНЬ
(СТ. 409)
Невідповідність висновків
суду, викладених у
судовому рішенні,
фактичним обставинам
кримінального провадження
(ст.411)

Висновки суду не
підтверджуються доказами,
дослідженими під час судового
розгляду

Істотне порушення вимог
кримінально-процесуального
закону
(ст. 412)
За наявності підстав для закриття
судом провадження в кримінальній
справі його не було закрито
Судове рішення ухвалено
незаконним складом суду

Суд не взяв до уваги докази, які
могли істотно вплинути на його
висновки

Судове провадження здійснене у
відсутності обвинуваченого, за
винятком випадків, передбачених
статтею 381 цього Кодексу, або
прокурора, крім випадків, коли його
участь не є обов’язковою

За наявності суперечливих
доказів, які мають значення для
висновків суду, у судовому
рішенні не зазначено, чому суд
взяв до уваги одні докази і
відкинув інші

Судове провадження здійснене у
відсутності захисника, коли його
участь є обов’язковою

Висновки суду, викладені у
судовому рішенні, містять істотні
суперечності

Неповнота судового розгляду
(ст. 410)

Судове провадження здійснене у
відсутності потерпілого, належним
чином не повідомленого про дату, час
і місце судового засідання

Неправильне застосування
закону України про
кримінальну
відповідальність
(ст. 413)

Незастосування судом закону,
який підлягає застосуванню
Застосування закону, який не
підлягає застосуванню
Неправильне тлумачення закону,
яке суперечить його точному
змісту
Призначення більш суворого
покарання, ніж передбачено
відповідною статтею (частиною
статті) закону України про
кримінальну відповідальність

Порушено правила
підсудності

судом були відхилені клопотання учасників судового
провадження про допит певних осіб, дослідження доказів
або вчинення інших процесуальних дій для підтвердження
чи спростування обставин, з'ясування яких може мати
істотне значення для ухвалення законного, обґрунтованого
та справедливого судового рішення

Невідповідність
призначеного покарання
тяжкості кримінального
правопорушення та особі
обвинуваченого
(ст. 414)

Невідповідним ступеню
тяжкості кримінального
правопорушення та особі
обвинуваченого визнається таке
покарання, яке хоч і не виходить
за межі, встановлені
відповідною статтею (частини
статті) закону України про
кримінальну відповідальність,
але за своїм видом чи розміром є
явно несправедливим як
внаслідок м’якості, так і
суворості

У матеріалах провадження
відсутній журнал судового
засідання або відсутній
технічний носій інформації,
на якому зафіксовано судове
провадження в суді першої
інстанції

необхідність дослідження тієї чи
іншої підстави випливає з нових
даних, встановлених при розгляді
справи в суді апеляційної інстанції

