До уваги учасника конкурсу!
Вкажіть, будь ласка, Ваш реєстраційний номер,
зазначений на конверті!

Тестове завдання
для анонімного письмового тестування адвокатів, які залучаються
до надання безоплатної вторинної правової допомоги
Тестове завдання складається з п’ятнадцяти питань. Кожне питання містить вісім
відповідей, серед яких є як правильні, так і неправильні.
Виберіть правильні, на Вашу думку, варіанти відповідей та позначте їх: 
Питання № 1
Відзначте, будь ласка, твердження, які відповідають Вашій мотивації взяти участь у
конкурсному відборі та працювати в системі надання безоплатної правової допомоги.
Відповідь:
 виконання суспільно значущої місії захисту малозабезпечених та інших вразливих
категорій осіб, права яких порушені;
 гарантоване

забезпечення

достатньою

кількістю

клієнтів

без

докладання

додаткових зусиль для підвищення свого кваліфікаційного рівня;
 покращення доступу осіб до правосуддя, зокрема в частині забезпечення права на
захист;
 заінтересованість працювати на постійній або тимчасовій основі в якості захисника
осіб, які потребують правової допомоги з моменту практичного затримання, для
запобігання психологічному та фізичному тискові на них;
 встановлення стосунків з представниками правоохоронних органів та судів для
подальшого їх використання в інтересах клієнтів, з якими у Вас укладені договори
на здійснення їх захисту або представництва;
 сприяння підвищенню довіри громадян до української системи правосуддя;
 використання матеріально-технічних ресурсів центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги для підвищення власної конкурентоспроможності на
ринку адвокатських послуг;
 можливість отримання додаткового заробітку та/або досвіду роботи.
Наведіть інші твердження, які відповідають Вашій мотивації взяти участь у
конкурсному відборі та працювати в системі надання безоплатної правової допомоги:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Сума балів за відповідь на питання №1
(заповнюється членом конкурсної комісії)
Питання № 2
Відзначте, будь ласка, чинники, що на Вашу думку, забезпечуватимуть належну
якість надання клієнтові безоплатної правової допомоги.
Відповідь:
 ретельність дослідження матеріалів справи і доказів;
 зустріч з особою наодинці перед її допитом;
 віддання переваги більш ретельному дослідженню матеріалів справи та збиранню
доказів перед особистою участю адвоката у судовому засіданні;
 утримування адвоката від оскарження рішень органів досудового слідства та суду
з метою запобігання затягуванню розгляду справи;
 збирання усіх доступних відомостей про факти, що можуть бути використані як
докази на користь клієнта;
 здійснення аналізу завершених справ з метою узагальнення недоліків, які мали
вплив на якість правової допомоги, та їх усунення в подальшому;
 побіжне ознайомлення клієнта з правовими аспектами та фактичними обставинами
його справи;
 обмін досвідом з іншими адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову
допомогу, спільне вироблення стратегії захисту.
Наведіть інші твердження, що, на Вашу думку, забезпечуватимуть якість надання
клієнтові безоплатної правової допомоги:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Сума балів за відповідь на питання №2
(заповнюється членом конкурсної комісії)

2

Питання № 3
Відзначте, будь ласка, дії, до яких Ви вдастеся, якщо у суб’єкта права на безоплатну
вторинну правову допомогу виникнуть сумніви стосовно того, що Ви як адвокат зможете
ефективно захистити його права та представити законні інтереси.
Відповідь:
 відмовлюся від такого клієнта;
 спробую встановити з ним особистий психологічний контакт;
 буду намагатися переконати його не відмовлятися від призначеного коштом
держави захисника;
 припиню займатися наданням безоплатної правової допомоги;
 проаналізую свою діяльність та обміркую можливості для її вдосконалення, а
також переконуватиму клієнта, що його права будуть захищені;
 частіше зустрічатимусь зі своїм підзахисним;
 наведу приклади найбільш успішних справ, вирішених судом за моєю участю за
останній час;
 знайду інших клієнтів.
Ваш

варіант

відповіді:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Сума балів за відповідь на питання №3
(заповнюється членом конкурсної комісії)
Питання № 4
Відзначте, будь ласка, суб'єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу,
які визначені Законом України «Про безоплатну правову допомогу».
Відповідь:
 усі особи, які перебувають під юрисдикцією України;
 особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо середньомісячний
сукупний дохід їхньої сім'ї нижчий суми прожиткового мінімуму, розрахованого та
затвердженого відповідно до Закону України "Про прожитковий мінімум" для осіб,
які належать до основних соціальних і демографічних груп населення;
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 інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у
розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб;
 потерпілі від Чорнобильської катастрофи − особи, які зазнали впливу
радіоактивного опромінення внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, безпритульні діти, діти, які
можуть стати або стали жертвами насильства в сім'ї;
 особи, у справах яких відповідно до положень Кримінально-процесуального
кодексу України участь захисника є обов'язковою;
 усі особи, які є інвалідами;
 особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності
фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної
дієздатності фізичної особи.
Сума балів за відповідь на питання №4
(заповнюється членом конкурсної комісії)
Питання № 5
Відзначте, будь ласка, права, якими наділені відповідно до Закону України «Про
безоплатну правову допомогу» адвокати, залучені центрами з надання безоплатної
вторинної правової допомоги.
Відповідь:
 здійснювати захист при провадженні дізнання, досудового слідства, розгляді
кримінальної справи в суді на підставі доручення центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги;
 брати участь у розгляді справи про адміністративне правопорушення на підставі
доручення центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги;
 розглядати звернення особи про надання їй безоплатної вторинної правової
допомоги відповідно до закону та перевіряти належність такої особи до суб’єктів
права на безоплатну вторинну правову допомогу;
 представляти права і законні інтереси осіб, які потребують безоплатної вторинної
правової допомоги, в судах, інших державних органах, органах місцевого
самоврядування, перед іншими особами на підставі доручення центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги;
 укладати контракт (договір) з суб’єктом права на безоплатну вторинну правову
допомогу від імені центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги;
 запитувати і отримувати документи та інші матеріали або їх копії, необхідні у
зв'язку з наданням безоплатної вторинної правової допомоги в судах, інших
державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
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 самостійно приймати рішення про припинення надання особі безоплатної
вторинної правової допомоги;
 інформувати центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги про
настання обставин, що передбачають припинення надання безоплатної вторинної
правової допомоги у випадках, передбачених законом.
Сума балів за відповідь на питання №5
(заповнюється членом конкурсної комісії)
Питання № 6
Відзначте, будь ласка, перелік випадків, визначених Законом України «Про
безоплатну правову допомогу», у яких надання безоплатної вторинної правової допомоги
за рішенням центру припиняється.
Відповідь:
 коли обставини чи підстави, за наявності яких особа була віднесена до визначених
Законом України «Про безоплатну правову допомогу» категорій осіб, що мають
право на безоплатну вторинну правову допомогу, припинили своє існування;
 у разі часткового виконання адвокатом своїх зобов’язань, передбачених договором
про надання безоплатної вторинної правової допомоги;
 у разі, якщо встановлено факт подання особою неправдивих відомостей або
фальшивих документів, що стали підставою для віднесення особи до категорій
осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, та прийняття
рішення про надання їй безоплатної вторинної правової допомоги;
 коли особа користується захистом іншого захисника (захисників) у справі, за якою
їй призначено захисника відповідно до Закону України «Про безоплатну правову
допомогу»;
 у разі невідшкодування особою вартості фактичних витрат, пов’язаних з наданням
їй правової допомоги;
 якщо особа використала всі національні засоби правового захисту в справі;
 коли адвокатом укладено договір з іншим клієнтом на більш вигідних для нього
умовах;
 у разі повного виконання суб'єктом надання безоплатної вторинної правової
допомоги своїх зобов'язань, передбачених контрактом (договором) про її надання.
Сума балів за відповідь на питання №6
(заповнюється членом конкурсної комісії)
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Питання № 7
Відзначте, будь ласка, права, які відповідно до статті 6 Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод 1950 року має кожен обвинувачений у вчиненні
кримінального правопорушення.
Відповідь:
 бути негайно і детально поінформованим зрозумілою для нього мовою про
характер і причини обвинувачення, висунутого проти нього;
 мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту;
 мати захисника лише до моменту пред’явлення обвинувачення;
 захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу захисника,
вибраного на власний розсуд, або − за браком достатніх коштів для оплати
юридичної допомоги захисника − одержувати таку допомогу безоплатно, коли
цього вимагають інтереси правосуддя;
 допитувати свідків обвинувачення або вимагати, щоб їх допитали, а також
вимагати виклику й допиту свідків захисту на тих самих умовах, що й свідків
обвинувачення;
 бути присутнім при виконанні окремих слідчих дій незалежно від наявності чи
відсутності дозволу слідчого;
 якщо він не розуміє мови, яка використовується в суді, або не розмовляє нею, −
одержувати безоплатну допомогу перекладача;
 одержувати безоплатно (за рахунок держави) послуги експерта для вивчення
доказів.
Сума балів за відповідь на питання №7
(заповнюється членом конкурсної комісії)
Питання № 8
Відзначте, будь ласка, види заяв, визначених у статті 35 Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод 1950 року, які Європейський суд з прав людини
не приймає до свого розгляду?
Відповідь:
 анонімні заяви;
 заяви, що стосуються порушення прав і основоположних свобод людини;
 заяви, які за своєю суттю є ідентичними до заяви, що вже була розглянута Судом;
 заяви, що є предметом розгляду в іншому міжнародному органі із захисту прав
людини;
 заяви, що не відповідають вимогам національного законодавства держави,
громадянином якої є заявник;
6

 заяви, несумісні з положеннями Конвенції або протоколів до неї, явно
необґрунтовані або такі, що містять ознаки зловживання правом звернення до
Суду;
 заяви, за якими заявник не зазнав суттєвої шкоди, якщо тільки повага до прав
людини, гарантованих Конвенцією і протоколами до неї, не вимагає розгляду заяви
по суті, а також за умови, що на цій підставі не може бути відхилена жодна справа,
яку національний суд не розглянув належним чином;
 заяви держав — учасниць Європейської конвенції з прав людини з питань
порушення Конвенції в інших державах-членах.

Сума балів за відповідь на питання №8
(заповнюється членом конкурсної комісії)
Питання № 9
Відзначте, будь ласка, порушення прав людини, на які найчастіше вказує
Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях стосовно України.
Відповідь:
 використання

адміністративного

затримання

з

метою

кримінального

переслідування;
 порушення права на виконання рішень суду протягом розумного строку;
 порушення права на свободу мирних зібрань та об’єднань;
 порушення права на досудове слідство та судовий розгляд протягом розумного
строку;
 безпідставне застосування взяття під варту в якості запобіжного заходу або
подовження тримання під вартою;
 порушення права щодо видачі особи (екстрадиції);
 неналежне поводження з боку представників держави та відсутність ефективного
розслідування; неналежні умови утримання під вартою;
 затримання особи під час незаконного перетинання нею державного кордону
України.
Сума балів за відповідь на питання №9
(заповнюється членом конкурсної комісії)
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Питання № 10
Відзначте, будь ласка, випадки обов’язкової участі захисника при провадженні
дізнання, досудового слідства і в розгляді кримінальної справи в суді першої інстанції,
передбачені положеннями чинного Кримінально-процесуального кодексу України.
Відповідь:
 у справах осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочину у віці до
18 років, − з моменту визнання особи підозрюваною чи пред'явлення їй
обвинувачення;
 коли особі обрано запобіжний захід взяття під варту – з моменту обрання такого
заходу;
 у справах про злочини осіб, які через свої фізичні або психічні вади (німі, глухі,
сліпі тощо) не можуть самі реалізувати своє право на захист, – з моменту
затримання особи чи пред'явлення їй обвинувачення або з моменту встановлення
цих вад;
 у справах осіб, які не володіють мовою, якою ведеться судочинство − з моменту
затримання особи чи пред'явлення їй обвинувачення;
 у справах осіб, які перебувають під юрисдикцією України, якщо середньомісячний
сукупний дохід їхньої сім'ї нижчий суми прожиткового мінімуму, розрахованого та
затвердженого відповідно до Закону України "Про прожитковий мінімум" для осіб,
які належать до основних соціальних і демографічних груп населення – з моменту
затримання такої особи;
 коли санкція статті, за якою кваліфікується злочин, передбачає довічне ув'язнення
– з моменту затримання особи чи пред'явлення їй обвинувачення;
 при провадженні справи про застосування примусових заходів виховного
характеру − з моменту першого допиту неповнолітнього;
 у справах осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про біженців" − з
моменту прийняття рішення про надання статусу біженця та у разі, якщо особа
оскаржує рішення щодо статусу біженця.

Сума балів за відповідь на питання №10
(заповнюється членом конкурсної комісії)
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Питання № 11
Відзначте, будь ласка, права захисника, якими він наділений з моменту допуску
його до участі у справі відповідно до чинного Кримінально-процесуального кодексу
України.
Відповідь:
 до першого допиту підозрюваного чи обвинуваченого мати з ним конфіденційне
побачення, а після першого допиту − такі ж побачення без обмеження їх кількості
та тривалості;
 вимагати від слідчого (суду) копії матеріалів кримінальної справи;
 ознайомлюватися з матеріалами, якими обґрунтовується затримання підозрюваного
чи обрання запобіжного заходу або пред'явлення обвинувачення, а після закінчення
досудового слідства − з усіма матеріалами справи;
 бути присутнім на допитах підозрюваного, обвинуваченого та при виконанні інших
слідчих дій, виконуваних з їх участю або за їх клопотанням чи клопотанням самого
захисника, а при виконанні інших слідчих дій − з дозволу дізнавача, слідчого;
 подавати докази, заявляти клопотання і відводи, висловлювати в судовому
засіданні свою думку щодо клопотань інших учасників судового розгляду,
оскаржувати дії і рішення особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора і
суду;
 з дозволу суду чи прокурора брати участь в судових засіданнях;
 збирати відомості про факти, що можуть використовуватися як докази в справі, в
тому числі запитувати і одержувати документи чи їх копії від громадян та
юридичних осіб, знайомитися на підприємствах, в установах, організаціях,
об'єднаннях громадян з необхідними документами, крім тих, таємниця яких
охороняється законом, одержувати письмові висновки фахівців з питань, що
вимагають спеціальних знань, опитувати громадян;
 проводити слідчі дії з метою отримання доказів, які спростовують підозру чи
обвинувачення.
Сума балів за відповідь на питання №11
(заповнюється членом конкурсної комісії)
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Питання № 12
Відзначте, будь ласка, права особи, затриманої за підозрою у вчиненні злочину,
передбачені чинним Кримінально-процесуальним кодексом України.
Відповідь:
 знати, в чому вона підозрюється, вимагати перевірки судом чи прокурором
правомірності затримання;
 давати показання або відмовитися давати показання і відповідати на запитання;
 брати участь у судовому розгляді в суді першої інстанції;
 мати захисника і побачення з ним до першого допиту;
 подавати докази, заявляти клопотання і відводи;
 ознайомлюватися з матеріалами справи після закінчення досудового слідства або
дізнання;
 подавати скарги на дії і рішення особи, яка провадить оперативно-розшукові дії та
дізнання, слідчого і прокурора, а за наявності відповідних підстав – на
забезпечення безпеки;
 давати показання з пред'явленого їй обвинувачення або відмовитися давати
показання і відповідати на запитання.
Сума балів за відповідь на питання №12
(заповнюється членом конкурсної комісії)
Питання №13:
Відзначте, будь ласка, дії, які повинен вчиняти адвокат у випадку затримання
органами дізнання особи за підозрою у вчиненні злочину, відповідно до чинного
Кримінально-процесуального кодексу України.
Відповідь:
 оскаржити постанову суду про затримання особи;
 звернутися з клопотанням до прокурора про звільнення затриманої особи;
 бути присутнім на допиті затриманої особи;
 заявляти клопотання про виконання будь яких слідчих дій;
 вимагати перевірки правомірності затримання;
 пропонувати затриманій особі визнати вину у вчиненні злочину для уникнення
застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту;
 з’ясувати обставини, які спростовують підозру чи обвинувачення, пом’якшують чи
виключають кримінальну відповідальність підозрюваного;
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 в інтересах затриманої особи оприлюднити дані досудового слідства.
Сума балів за відповідь на питання №13
(заповнюється членом конкурсної комісії)
Питання №14:
Відзначте, будь ласка, дії, які повинен вчинити орган дізнання протягом сімдесяти
двох годин після затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, відповідно до
чинного Кримінально-процесуального кодексу України.
Відповідь:
 звільнити затриманого − якщо не підтвердилась підозра у вчиненні злочину;
 звернутись до прокурора з постановою про продовження строку затримання особи
до десяти днів;
 звільнити затриманого − якщо вичерпався встановлений законом строк затримання;
 звільнити затриманого − якщо затримання було здійснено з порушенням вимог,
передбачених Кримінально-процесуальним кодексом України;
 повідомити родичів та близьких затриманої особи про її затримання;
 звільнити затриманого після реєстрації факту затримання у встановленому
порядку;
 звільнити затриманого і обрати щодо нього запобіжний захід, не зв'язаний з
триманням під вартою;
 доставити затриманого до судді з поданням про обрання йому запобіжного заходу
у вигляді взяття під варту.

Сума балів за відповідь на питання №14
(заповнюється членом конкурсної комісії)
Питання № 15
Вкажіть, будь ласка, обставини, які відповідно до чинного Кримінальнопроцесуального кодексу України є приводами до порушення кримінальної справи.
Відповідь:
 заяви або повідомлення підприємств, установ, організацій, посадових осіб,
представників влади, громадськості або окремих громадян;
 повідомлення представників влади, громадськості або окремих громадян, які
затримали підозрювану особу на місці вчинення злочину або з поличним;
 достатні дані, які вказують на наявність ознак злочину;
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 виникнення у органів дізнання, слідчого, прокурора або суду підозри про вчинення
злочину;
 явка з повинною;
 повідомлення, опубліковані в пресі;
 письмова вказівка прокурора про необхідність порушення кримінальної справи;
 безпосереднє виявлення органом дізнання, слідчим, прокурором або судом ознак
злочину.
Сума балів за відповідь на питання №15
(заповнюється членом конкурсної комісії)
До уваги учасника конкурсу!
Перевірте, будь ласка, чи вказали Ви Ваш реєстраційний номер,
зазначений на конверті.

Загальний результат анонімного тестування
(заповнюється членом конкурсної комісії):

Питання

Сума балів

Питання

Пройшов/Не пройшов
(відзначити потрібне)

Сума балів

Питання

1

6

11

2

7

12

3

8

13

4

9

14

5

10

15

Сума балів

Підписи не менше як трьох членів конкурсної комісії, що перевіряли
виконання тестового завдання:
________________________________
(підпис)

________________________________
(підпис)

________________________________
(підпис)

_______________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

_______________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

_______________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

7 травня 2012 року
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