ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Τις ερωτήσεις που ακολουθούν επιμελήθηκε o επιστημονικός συνεργάτης των
Πανεπιστημιακών

Φροντιστηρίων

«ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ»

κ.

Δαλκαφούκης

Παναγιώτης, Δικηγόρος, μέλος Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων.

1. Στην άμεση αντιπροσώπευση:
α) Η δήλωση βούλησης γίνεται από τον αντιπροσωπευόμενο στο όνομά του.
β) Η δήλωση βούλησης γίνεται από αντιπρόσωπο στο όνομά του
γ) Η δήλωση βούλησης γίνεται από τον αντιπρόσωπο στο όνομα του
αντιπροσωπευόμενου
δ) Η δήλωση βούλησης γίνεται στο όνομα και του αντιπροσώπου και του
αντιπροσωπευόμενου

2. Η προσήκουσα καταβολή επιφέρει:
α) Εκχώρηση της απαίτησης
β) Συμψηφισμό
γ) Απόσβεση της οφειλής
δ) Ανανέωση της οφειλής
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3. Η κατάληψη αδέσποτου πράγματος:
α) Αποτελεί πρωτότυπο τρόπο κτήσης κυριότητας
β) Αποτελεί παράγωγο τρόπο κτήσης κυριότητας
γ) Γεννά ενοχικό δικαίωμα προς κτήση κυριότητας
δ) Δεν παρέχει δικαίωμα κτήσης κυριότητας

4. Ακίνητο που ανήκει σε ανήλικο:
α) Υπόκειται μόνο σε έκτακτη χρησικτησία
β) Υπόκειται μόνο σε τακτική χρησικτησία
γ) Υπόκειται τόσο σε τακτική όσο και σε έκτακτη χρησικτησία
δ) Δεν υπόκειται ποτέ σε χρησικτησία

5. Δικαίωμα νόμιμης μοίρας έχουν:
α) Ο επιζών σύζυγος, τα τέκνα, οι έγγονοι και οι γονείς του κληρονομούμενου
β) Ο επιζών σύζυγος, τα τέκνα, οι έγγονοι και οι αδελφοί. του
γ) Ο επιζών σύζυγος, τα τέκνα, οι έγγονοι, οι γονείς και οι αμφιθαλείς αδελφοί του
κληρονομούμενου.
δ) Οι κατιόντες, οι γονείς και ο επιζών σύζυγος του κληρονομούμενου

6. Ο νόμος αρχίζει να ισχύει:
α) Πάντοτε την ημέρα της δημοσίευσής του
β) Την ημέρα της δημοσίευσής του αν δεν προσδιορίζεται ο χρόνος έναρξης της ισχύος
του
γ) Δέκα ημέρες μετά τη δημοσίευσή του αν δεν προσδιορίζεται ο χρόνος έναρξης της
ισχύος του
δ) Δέκα εργάσιμες ημέρες μετά τη δημοσίευσή του αν δεν προσδιορίζεται ο χρόνος
έναρξης της ισχύος του
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7. Ικανότητα δικαίου έχει:
α) Κάθε φυσικό πρόσωπο εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος του
β) Κάθε φυσικό πρόσωπο εφόσον είναι πνευματικά υγιές
γ) Μόνο τα νομικά πρόσωπα
δ) Κάθε φυσικό πρόσωπο

8. Σε δικαιοπραξίες προβαίνουν εγκύρως:
α) Μόνο τα φυσικά πρόσωπα
β) Μόνο τα νομικά πρόσωπα
γ) Τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα
δ) Μόνο οι άνθρωποι

9. Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα ο ανήλικος μπορεί να τελέσει γάμο;
α) Ναι
β) Όχι
γ) Μόνο αν είναι ενήλικας ο ένας από τους δύο συζύγους
δ) Ναι, μόνο αν πρόκειται για θρησκευτικό γάμο

10. Τι ονομάζεται επαγωγή της κληρονομιάς :
α) Η δημοσίευση Διαθήκης
β) Η κλήση του κληρονόμου στην κληρονομιά
γ) Η κληρονομική διαδοχή
δ) Η νομική μοίρα

11. Η επιτροπή εράνων αποκτά νομική προσωπικότητα:
α) Με δικαστική απόφαση
β) Με ιδρυτική πράξη 5 τουλάχιστον προσώπων
γ) Με απόφαση της αρμόδιας αρχής
δ) Με προεδρικό διάταγμα
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12. Η Πληρεξουσιότητα που δίνεται με δήλωση Βουλήσεως είναι:
α) Παράνομη
β) Χρήζει αποδοχής
γ) Είναι άκυρη
δ) Δεν χρήζει αποδοχής

13. Σύνθετα είναι τα πράγματα:
α) Που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα συστατικά μέρη
β) Που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα κύρια πράγματα
γ) Που εμφανίζουν φυσική ενότητα με το κύριο πράγμα
δ) Που εξυπηρετούν το κύριο πράγμα

14. Η βασική διαφορά ανάμεσα στην εντολή και στην πληρεξουσιότητα είναι:
α) Ότι η εντολή είναι σύμβαση, ενώ η πληρεξουσιότητα μονομερής δικαιοπραξία
β) Ότι η εντολή είναι πάντα άτυπη, ενώ η πληρεξουσιότητα πάντα τυπική
γ) Ότι η εντολή αφορά και την τέλεση υλικών πράξεων, ενώ η πληρεξουσιότητα
μπορεί να αφορά και την κατάρτιση δικαιοπραξιών
δ) Όλα τα παραπάνω

15. Ο Α έδωσε για την αγορά ενός ακινήτου πληρεξουσιότητα στον Β και αυτός
με τη σειρά του στον Γ, ο οποίος προέβη στη σύναψη της σύμβασης στο όνομα
του Α. Ο Γ είναι:
α) Γνήσιος υποπληρεξούσιος
β) Πληρεξούσιος του Α
γ) Απλός υποπληρεξούσιος
δ) Πληρεξούσιος των Α και Β
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16. Η αποδοχή κληρονομιάς από ανήλικο με περιορισμένη δικαιοπρακτική
ικανότητα:
α) Γίνεται έπειτα από απόφαση του εποπτικού συμβουλίου.
β) Γίνεται έπειτα από άδεια του δικαστηρίου.
γ) Γίνεται πάντοτε επ’ ωφελεία απογραφής.
δ) Γίνεται μόνο με τη συναίνεση των προσώπων που ασκούν την επιμέλειά του.

17. Η δημόσια διαθήκη υπερισχύει της ιδιόγραφης;
α) Ναι, γιατί πρόκειται για δημόσιο συμβολαιογραφικό έγγραφο.
β) Όχι, όλοι οι τύποι διαθηκών στο δίκαιό μας είναι ισοδύναμοι.
γ) Υπερισχύει η ιδιόγραφη, γιατί αποτυπώνει την πραγματική βούληση του διαθέτη.
δ) Υπερισχύει η ιδιόγραφη μόνο εφόσον κηρυχθεί και κυρία.

18. Πότε είναι άκυρη η ανήθικη παροχή:
α) Όταν η ανηθικότητα αφορά μόνο την παροχή.
β) Όταν η ανηθικότητα αφορά κάποιο τμήμα της δικαιοπραξίας.
γ) Όταν ένας από τους δύο συμβαλλομένους έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα.
δ) Όταν η ανηθικότητα αφορά μόνο την παροχή είτε ολόκληρη τη δικαιοπραξία.
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