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Семінар «Представництво та довіреність»
Тестові завдання для самоконтролю
1. Представництво – це:
а) договір.
б) правочин.
в) правовідношення.
г) права, що передаються від однієї особи до іншої.
2. Представник здійснює свої повноваження:
а) виступаючи стороною правочину, який укладає.
б) від імені та в інтересах особи, яку представляє.
в) від власного імені, але в інтересах особи, яку представляє.
г) від власного імені, але за рахунок коштів особи, яку представляє.
3. Представником може бути фізична особа:
а) з повною дієздатністю.
б) з повного або неповною дієздатністю.
в) незалежно від віку та стану здоров’я.
г) яка є дієздатною та має юридичну освіту.
4. У якому з
представником?

перерахованих

випадків

особа

не

може

виступати

а) якщо особа уповноважена на ведення переговорів щодо можливих у
майбутньому правочинів.
б) якщо особа діє від імені того, кого вона представляє.

в) якщо особа діє в чужих інтересах.
г) якщо це юридична особа,
5. Підставами виникнення представництва є:
а) договір.
б) акт органу юридичної особи.
в) договір, закон, акт органу юридичної особи та інші підстави, встановлені
актами цивільного законодавства.
г) закон.
Практичне завдання:
Злотов 1 лютого 2011 р. видав довіреність Потапенку строком на два
місяці на продаж останнім телевізора ціною не менше шести мінімальних
заробітних плат. Довіреність була посвідчена командиром військової частини,
де Злотов працював водієм. Оскільки комісійний магазин відмовився прийняти
телевізор на комісію, а покупця Потапенко не знайшов, він, не повідомивши
свого довірителя, 10 травня того ж року видав довіреність (у порядку
передоручення) в простій письмовій формі строком на шість місяців своєму
синові. Останній продав телевізор, але за ціною, вдвічі меншою, ніж указана в
першій довіреності. Злотов зажадав від Потапенка відповідної доплати або
повернення телевізора, на що останній відповів, що всі претензії слід
адресувати не йому, а його сину.
Які вимоги до довіреності, що видається в порядку передоручення?

