ПРЕДСТАВНИЦТВО
1. Поняття представництва.
2. Види представництва.
3. Довіреність:
а) поняття та види;
б) форма;
в) строк;
г) припинення дії.
4. Передоручення.
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Завдання 1. 
Наведіть приклади правочинів, вчинення яких через представника не допускається.

Завдання 2. 
Проаналізуйте позицію законодавця (ЦКУ і СКУ) щодо правового статусу:
1. батька, обмеженого у дієздатності;
2. неповнолітньої матері (перебуває у шлюбі; не перебуває у шлюбі)
як представників малолітньої дитини при вчиненні правочинів з її майном.

Завдання 3. 
Які з перелічених нижче варіантів відповідей містять достатню підставу для виникнення представництва і якого виду:
1) усиновлення;
2) договір доручення;
3) народження дитини;
4) усне прохання про виконання доручення;
5) договір комісії;
6) призначення особи опікуном над майном особи, яка визнана безвісно відсутньою;

Завдання 4. 
Проаналізуйте ст.ст. 207, 237, 528, 636, 1011 ЦКУ і визначте характерні ознаки, за якими відрізняються 
1) представник і комісіонер;
2) представництво і договір на користь третьої особи;
3) представництво і виконання зобов’язання третьою особою;
4) представник і рукоприкладчик

Задача 1. 
Наливайко уклала договір прокату магнітофона з ТзОВ “Весна”. Прокатний пункт звернувся до неї з вимогою про повернення магнітофона і сплати платежів, передбачених договором, у зв’язку із закінченням строку договору. Наливайко пояснила, що вона в усній формі доручила повернути магнітофон і передати платежі своєму сусіду Максимову, а він магнітофон продав і всі кошти витратив на алкоголь. Максимов своєї вини не заперечував. 
Чи можна вважати Максимова представником Наливайко? До кого ТзОВ має звернутися з позовом про відшкодування заподіяних йому збитків?

Задача 2. 
Сова перед від’їздом за кордон видав довіреність Загайському на продаж своєї квартири, а Сотник видав Загайському довіреність на продаж автомобіля. Оглянувши квартиру і дізнавшись про повноваження Загайського, Сотник запропонував купити цю квартиру. Коли Сотник і Загайський звернулись до нотаріуса за посвідченням договору купівлі-продажу, він їм відмовив, посилаючись на ч.3 ст. 238 ЦК України. 
Чи обґрунтована відмова нотаріуса?

Задача 3. 
Подружжя Бересів (Микола і Соломія) 25.03.2019 р. оформили довіреність Сірому на продаж квартири.
27.03.2019 р. Берес Соломія померла. 3.04.2019 р. Сірий, використавши довіреність, продав квартиру своїй дружині – Сірій. Про смерть Берес Соломії Сірий достовірно знав, оскільки він був на її похороні.
Про продаж квартири Берес Микола дізнався лише 9.04.2019 року і 10.04.2019 р. звернувся із позовом до суду про визнання договору купівлі-продажу недійсним. В судовому засіданні Сірий стверджував, що на похороні Берес Микола дав усну згоду на продаж квартири.
Визначіть, які норми ЦК України про представництво порушив Сірий.

Задача 4. 
Ноткова через похилий вік і фізичну неміч, не маючи можливості займатися пошуком особи, яка б погодилася укласти з нею договір довічного утримання, домовилась з Лановим про те, що він підшукає таку особу і укладе з нею такий договір від її імені. Для оформлення довіреності Ноткова та Лановий звернулися до нотаріуса. 
Однак, нотаріус відмовив їм у посвідченні довіреності, вказавши що Ноткова через похилий вік не може усвідомлювати значення своїх дій, до того ж договір довічного утримання як і заповіт особа не може вчиняти через представника, а лише особисто. 
Чи обґрунтованою є відмова нотаріуса в оформленні довіреності?


