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Тема 4: Загальні положення про юридичну особу 
(на 2 заняття)
І заняття – питання 1-5, завдання 1,2 , задачі 1
ІІ заняття – питання 6-9, завдання 3, задачі 2-5, 6


1.	Поняття та ознаки юридичної особи. 
2.	Теорії юридичної особи.
3.	Види та організаційно-правові форми юридичних осіб за ЦК України.
4.	Порядок створення юридичних осіб. 
5.	Засоби індивідуалізації юридичних осіб.
6.	Правоздатність та дієздатність юридичних осіб.
7.	Органи юридичної особи. 
8.	Філії та представництва юридичної особи.
9.	Припинення юридичних осіб. 
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Завдання 1. Наведіть приклади конституційних норм, якими регулюється правовий статус юридичних осіб.
Завдання 2. Схематично зобразіть етапи створення юридичної особи, детально проаналізуйте кожний з них. Наведіть перелік документів, необхідних для державної реєстрації юридичної особи.
Завдання 3. Схематично зобразіть етапи припинення юридичної особи шляхом ліквідації, детально проаналізуйте кожний з них. Наведіть перелік документів, необхідних для державної реєстрації припинення юридичної особи.

Задача 1. 
Особа А., Особа Б. та Особа В. вирішили створити товариство з обмеженою відповідальністю і подали до нотаріуса документи на проведення державної реєстрації ТОВ. 
Через 5 днів після подання документів на порталі електронних сервісів було розміщене повідомлення про відмову у державній реєстрації та відповідне рішення. У повідомленні були вказані такі підстави для відмови:
	копія рішення засновників про створення ТОВ не засвідчена нотаріально;

поданий лише один примірник статуту;
	серед поданих документів відсутній реєстр осіб (громадян), які брали участь в установчих зборах;
	невідповідність відомостей про розмір статутного капіталу, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у статуті;
	найменування юридичної особи не відповідає вимогам закону, оскільки не викладено додатково англійською мовою.
Проаналізуйте дії засновників та нотаріуса. Чи є підстави для відмови у державній реєстрації ТОВ? Чи є підстави для проведення державної реєстрації ТОВ?

Задача 2. За договором побутового підряду К. здав телевізор в ремонт товариству з обмеженою відповідальністю «Майстер». Після спливу обумовленого договором строку К. з’явився до підрядника, щоб отримати відремонтований телевізор. При огляді телевізора К. виявив на його екрані подряпини, яких не було раніше. К. звернувся до майстра, який здійснював ремонт, з вимогою відшкодувати йому завдані збитки. Однак майстер відповів, що він не несе відповідальності за ці пошкодження. К. звернувся за консультацією до адвоката. Підготуйте відповідь адвоката. Хто відповідає перед К. за виявлені пошкодження?

Задача 3. 
Особа К. підготувала позовну заяву про відшкодування шкоди, заподіяної її здоров’ю неякісними ліками виробництва іноземної компанії «Medic». Оскільки головний офіс цієї компанії знаходиться за кордоном, в позовній заяві К. вказала, що відповідачем за позовом є українська філія компанії «Medic». Перш ніж звернутись до суду, К. вирішила показати позовну заяву знайомому юристові, щоб переконатись в тому, що вона складена правильно. Юрист зауважив, що філія не може бути відповідачем, оскільки вона не здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи. Натомість ці функції здійснює представництво і саме воно повинно бути вказане в позовній заяві як відповідач. 
Проаналізуйте ситуацію. В чому відмінність між філією і представництвом? Хто може виступати сторонами в цьому спорі? 

Задача 4.
Директор товариства з обмеженою відповідальністю «Експрес» уклав від імені товариства договір поставки на суму 650 тисяч гривень з приватним підприємством «Леон». Відповідно до умов договору ПП «Леон» зобов’язувалось поставити товариству «Експрес» оргтехнічне обладнання на цю суму. Дізнавшись про такі дії директора, загальні збори учасників ТОВ «Експрес» прийняли рішення про відкликання директора з займаної посади і обрали директором учасника товариства Л. Від імені ТОВ «Експрес» Л. звернувся до ПП «Леон» з позовом про визнання недійсним договору поставки, оскільки статутом ТОВ обмежено повноваження директора на вчинення правочинів, предмет яких  перевищує 20 відсотків вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу (значних правочинів), а спірний договір є значним. Відповідно до положень статуту прийняття рішення про вчинення таких правочинів належить до виключної компетенції загальних зборів. Представник ПП «Леон» позов заперечував, стверджуючи, що під час укладення спірного договору йому не було відомо про обмеження повноважень директора ТОВ.
Вирішіть спір.
     


