ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς
ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου
Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο διδασκόντων, παραθέτουν ενδεικτικές
ερωτήσεις στο Ιδιωτικό Δίκαιο. Τα θέματα επιμελήθηκε o επιστημονικός
συνεργάτης μας κ. Δαλκαφούκης Παναγιώτης, Δικηγόρος‐Ποινικολόγος.

1. Το μίσθιο είναι:
α) Πράγμα που παραχωρείται για χρήση από τον εκμισθωτή στον μισθωτή.
β) Ο μισθός του εργαζομένου.
γ) Το συμβόλαιο που υπογράφεται μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή.
δ) Ιδιαίτερη συμφωνία ανταλλαγής κατοικιών για ορισμένο χρονικό διάστημα.

2. Ποια είναι η ατελής ενοχή;
α) Εκείνη που έχει διαλυτική αίρεση.
β) Εκείνη της οποίας οι όροι δεν έχουν εκπληρωθεί.
γ) Εκείνη που δεν παράγει αγώγιμη αξίωση.
δ) Εκείνη, η οφειλή της οποίας έχει καταβληθεί.
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3. Πώς χαρακτηρίζεται το στοιχείο σύμφωνα με το οποίο αποκαθίσταται η ζημία
η οποία συνδέεται ευθέως με το γενεσιουργό γεγονός της ευθύνης;
α) Αιτία.
β) Υπαιτιότητα.
γ) Αποκλειστική ευθύνη.
δ) Αιτιώδης συνάφεια.

4. Ο συμψηφισμός είναι δυνατός όταν οι αμοιβαίες απαιτήσεις χαρακτηρίζονται
ως:
α) Ισόποσες και ληξιπρόθεσμες.
β) Ισόποσες και δημιουργημένες.
γ) Ομοειδείς και ληξιπρόθεσμες.
δ) Ομοιογενείς και ληξιπρόθεσμες.

5. Η φράση «φέρω τον κίνδυνο» σημαίνει:
α) Υφίσταμαι τη ζημία σε περίπτωση προμελετημένης καταστροφής του πράγματος.
β) Εφαρμόζω επικίνδυνες τακτικές σε σχέση με τη φύλαξη του πράγματος.
γ) Αντιμετωπίζω με επιτυχία επικίνδυνες ενέργειες τρίτων.
δ) Υφίσταμαι τη ζημία σε περίπτωση τυχαίας καταστροφής του πράγματος.

6. Ο προσδιορισμός της επωνυμίας του νομικού προσώπου γίνεται:
α) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου
β) Με δικαστική απόφαση
γ) Με απόφαση του εποπτεύοντος το νομικό πρόσωπο Νομάρχη
δ) Με τη συστατική πράξη ή τον οργανισμό του νομικού προσώπου

7. Το νομικό πρόσωπο ως έδρα έχει:
α) Τον τόπο κατοικίας του προέδρου του διοικητικού του συμβουλίου
β) Την πρωτεύουσα του νομού όπου λειτουργεί
γ) Τον τόπο που ορίζεται στο καταστατικό ή στον οργανισμό του
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δ) Δεν είναι αναγκαίος ο ορισμός συγκεκριμένου τόπου ως έδρας

8. Αν η διοίκηση του νομικού προσώπου είναι πολυμελής, οι αποφάσεις, εφόσον
στο καταστατικό του δεν ορίζεται άλλως, λαμβάνονται:
α) Με παμψηφία των μελών της διοίκησης του
β) Με σχετική πλειοψηφία των μελών της διοίκησης του
γ) Με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της διοίκησής του .
δ) Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της διοίκησής του

9. Αν λείπουν τα πρόσωπα που απαιτούνται για τη διοίκηση του νομικού
προσώπου:
α) Αντικαθίστανται από τα αμέσως επόμενα εκλεγέντα μέλη
β) Διορίζεται προσωρινή διοίκηση από τη γενική συνέλευση του νομικού προσώπου
γ) Διορίζεται προσωρινή διοίκηση από το δικαστήριο
δ) Η διοίκηση λειτουργεί με όσα πρόσωπα παραμένουν

10. Το νομικό πρόσωπο ευθύνεται για τις πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων
που το αντιπροσωπεύουν:
α) Πάντοτε
β) Ποτέ
γ) Όταν η πράξη ή η παράλειψη έγινε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους
ανατέθηκαν
δ) Όταν η πράξη ή η παράλειψη αντιβαίνει στο καταστατικό του νομικού προσώπου

11. Η έδρα, όπου λειτουργεί η διοίκηση του νομικού προσώπου, ονομάζεται:
α) Πραγματική έδρα
β) Καταστατική έδρα
γ) Διοικητική έδρα
δ) Νόμιμη έδρα
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12. Αν τα συμφέροντα ορισμένων μελών της διοίκησης νομικού προσώπου
συγκρούονται με τα συμφέροντα του ίδιου του νομικού προσώπου, τότε:
α) Γίνεται αντικατάσταση τους από τα μέλη που εκλέχθηκαν ως επιλαχόντα
β) Διορίζεται προσωρινή διοίκηση του νομικού προσώπου με δικαστική απόφαση
γ) Διορίζεται προσωρινή διοίκηση του νομικού προσώπου με απόφαση της
πλειοψηφίας της γενικής συνέλευσης
δ) Η απόφαση λαμβάνεται από τα υπόλοιπα μέλη

13. Η νομική προσωπικότητα του νομικού προσώπου παύει:
α) Με τη διάλυσή του
β) Με συμφωνία των μελών του
γ) Με το πέρας της εκκαθάρισης του
δ) Με την πτώχευσή του

14. Το νομικό πρόσωπο ευθύνεται από τις πράξεις:
α) Κάθε μέλους του
β) Των προσώπων που το αντιπροσωπεύουν
γ) Των μελών του διοικητικού του συμβουλίου
δ) Δεν ευθύνεται ποτέ προσωπικά το ίδιο

15. Για τη σύσταση σωματείου απαιτείται η ένωση:
α) Τουλάχιστον δύο προσώπων
β) Τουλάχιστον δέκα προσώπων
γ) Τουλάχιστον είκοσι προσώπων
δ) Τουλάχιστον πεντακοσίων προσώπων

16. Αν η απόφαση της γενικής συνέλευσης σωματείου αντιβαίνει στο
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καταστατικό:
α) Είναι αυτοδικαίως άκυρη
β) Είναι άκυρη, μόνον αν κηρυχθεί ως τέτοια από την εποπτεύουσα το σωματείο αρχή
γ) Είναι άκυρη, μόνον αν κηρυχθεί ως τέτοια από το δικαστήριο
δ) Είναι άκυρη, αν δεν υπάρξει μεταγενέστερη τροποποίηση του καταστατικού που να
την επιτρέπει

17. Τη λύση του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ακολουθεί:
α) Η καθολική του διαδοχή
β) Η εκκαθάρισή του
γ) Η διανομή της περιουσίας του στα μέλη του
δ) Η σύγχυση της περιουσίας του με την ιδιωτική περιουσία του δημοσίου

18. Ίδρυμα είναι:
α) Η περιουσία που ορίσθηκε για την εξυπηρέτηση ορισμένου σκοπού
β) Η δημόσια υπηρεσία που ορίσθηκε για την εξυπηρέτηση ορισμένου σκοπού
γ) Η ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό μη κερδοσκοπικό
δ) Η ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό κερδοσκοπικό

19. Η επιτροπή εράνων αποκτά νομική προσωπικότητα:
α) Με την έκδοση δικαστικής απόφασης
β) Με την έκδοση προεδρικού διατάγματος
γ) Με την καταχώρηση του καταστατικού της στο ειδικό βιβλίο του Πρωτοδικείου της
έδρας του
δ) Με τη δημοσίευση του καταστατικού του σε δύο εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας
της πρωτεύουσας του κράτους

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
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