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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
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δ) Ανανέωση της οφειλής
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. Το δικαίωμα νόμιμης μοίρας είναι κατά τη φύση του:
α) Ενοχικό
β) Εμπράγματο
γ) Σχετικό
δ) Διαπλαστικό
7. 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
8. Ο νόμος καταργείται:
α) Από νόμο ή από έθιμο
β) Μόνο από νόμο ή το Σύνταγμα
γ) Μόνο από νόμο
δ) Μόνο από το Σύνταγμα
9. Ικανότητα δικαίου έχει:
α) Κάθε φυσικό πρόσωπο εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος του
β) Κάθε φυσικό πρόσωπο εφόσον είναι πνευματικά υγιές
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γ) Μόνο τα νομικά πρόσωπα
δ) Κάθε φυσικό πρόσωπο
10. Έδρα του νομικού προσώπου είναι:
α) Ο τόπος που ορίζει το καταστατικό
β) Ο τόπος που στεγάζεται η διοίκησή του
γ) Ο τόπος που ασκείται πράγματι η διοίκησή του
δ) Ο τόπος που ορίζει ο νόμος
11. Κατά την υποβολή του καταστατικού του υπό σύσταση σωματείου στο πρωτοδικείο
της έδρας του για έγκριση, το Δικαστήριο προβαίνει σε έλεγχο:
α) Νομιμότητας
β) Σκοπιμότητας
γ) Νομιμότητας και σκοπιμότητας
δ) Δεν προβαίνει σε κανέναν έλεγχο
12. 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
13. Ο άνθρωπος είναι:
α) Νομικό πρόσωπο
β) Νομική προσωπικότητα
γ) Φυσικό πρόσωπο
δ) Φυσική προσωπικότητα

14. 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
15. Τι ονομάζεται επαγωγή της κληρονομιάς :
α) Η δημοσίευση Διαθήκης
β) Η κλήση του κληρονόμου στην κληρονομιά
γ) Η κληρονομική διαδοχή
δ) Η νομική μοίρα
16. Για να μεταβληθεί ο σκοπός του Σωματείου πρέπει:
α) Να συναινέσουν όλα τα μέλη
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β) Να συναινέσουν μόνο τα παρόντα μέλη
γ) Με πλειοψηφία των Μελών
δ) Να διαλυθεί το ίδρυμα και να συσταθεί νέο με το νέο σκοπό.
17. Η Πληρεξουσιότητα που δίνεται με δήλωση Βουλήσεως είναι:
α) Παράνομη
β) Χρήζει αποδοχής
γ) Είναι άκυρη
δ) Δεν χρήζει αποδοχής
18. 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
19. 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
20. 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
21. Αν η πληρεξουσιότητα έχει παύσει και ο πληρεξούσιος το γνωρίζει:
α) η δικαιοπραξία είναι έγκυρη, αλλά ο αντιπροσωπευόμενος μπορεί να ζητήσει αποζημίωση
από τον πληρεξούσιο
β) η δικαιοπραξία είναι άκυρη
γ) η δικαιοπραξία είναι άκυρη, αλλά ο αντιπρόσωπος μπορεί να υποχρεωθεί σε εύλογη
αποζημίωση του καλόπιστου τρίτου
δ) τίποτα από τα παραπάνω
22. Πληρεξουσιότητα χωρίς δικαίωμα ανάκλησής της υπάρχει στην περίπτωση κατά την
οποία:
α) ο πληρεξουσιοδότης προέβη εγκαίρως σε παραίτηση από το δικαίωμα ανάκλησής της
β) ο νόμος αποκλείει την ανάκληση
γ) η έννομη σχέση αποκλείει την ανάκληση
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δ) σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις
23. Ο επιζών σύζυγος που καλείται στην πέμπτη τάξη ως εξ αδιαθέτου διάδοχος του
συζύγου, δικαιούται:
α) το ½ της κληρονομίας
β) το ¼ της κληρονομίας
γ) το 1/3 της κληρονομίας
δ) τίποτα από τα παραπάνω
24. Στη δεύτερη τάξη της εξ αδιαθέτου διαδοχής καλούνται:
α) οι γονείς και ο σύζυγος του κληρονομουμένου
β) οι γονείς, τα αδέλφια και τα τέκνα και τα εγγόνια αδελφών του κληρονομουμένου
γ) οι θείοι του κληρονομουμένου και τα πρώτα ξαδέρφια του
δ) ο επιζών σύζυγος
25. Στην τέταρτη τάξη της εξ αδιαθέτου διαδοχής καλούνται:
α) οι παππούδες και οι γιαγιάδες του κληρονομουμένου
β) οι προπαππούδες και οι προγιαγιάδες του κληρονομουμένου
γ) οι γονείς του κληρονομουμένου, οι αδελφοί και τέκνα και εγγονοί αδελφών που έχουν
πεθάνει πριν από αυτόν
δ) ετεροθαλείς αδελφοί του κληρονομουμένου
26. Δικαίωμα αποποίησης έχει:
α) ο κληρονόμος
β) ο κηδεμόνας της κληρονομίας
γ) ο εκκαθαριστής της κληρονομίας
δ) όλοι οι παραπάνω
27. Ο κληρονόμος που αποδέχθηκε με το ευεργέτημα της απογραφής οφείλει να
πραγματοποιήσει την απογραφή:
α) σε τρεις μήνες από τη δήλωση
β) σε τρεις μήνες από τη δήλωση αν διαμένει στο εσωτερικό και ένα χρόνο αν διαμένει στο
εξωτερικό
γ) σε τέσσερις μήνες από τη δήλωση
δ) σε τέσσερις μήνες από τη δήλωση αν διαμένει στο εσωτερικό και ένα χρόνο αν διαμένει στο
εξωτερικό
28. Για την κληρονομική αναξιότητα κληρονόμου απαιτείται:
α) όρος στη διαθήκη του κληρονομούμενου ότι ο τελευταίος επιθυμεί ο κληρονόμος του να
κηρυχθεί ανάξιος
β) δήλωση του κληρονομουμένου στη γραμματεία του δικαστηρίου της κληρονομίας ότι
επιθυμεί την κήρυξη του κληρονόμου ως ανάξιου
γ) παραπλάνηση του κληρονομουμένου από τον κληρονόμο ως προς το περιεχόμενο της
διαθήκης του πρώτου
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δ) δικαστική απόφαση
29. Η μέμψη άστοργης δωρεάς είναι:
α) αγωγή με αίτημα την ανατροπή δωρεών του κληρονομουμένου εν ζωή, εφ’ όσον η
κληρονομική μερίδα δεν επαρκεί για να καλύψει τη νόμιμη μοίρα
β) αγωγή με αίτημα την παροχή δωρεάς στον κληρονόμο από τους συγκληρονόμους ώστε να
καλυφθεί η νόμιμη μοίρα που δικαιούται
γ) αγωγή με αίτημα την ανατροπή δωρεών του κληρονομουμένου εν ζωή, εφ’ όσον η
κληρονομική μερίδα του κληρονόμου είναι μικρότερη από αυτήν των συγκληρονόμων του
δ) αγωγή με αίτημα την ανατροπή διαθήκης που εξ αιτίας δωρεάς σε τρίτο πρόσωπο,
καταλείπει κληρονομική μερίδα μη επαρκή για να καλύψει τη νόμιμη μοίρα του δικαιούχου
30. Με την αποκλήρωση ο διαθέτης:
α) αποκλείει τον κληρονόμο από την εξ αδιαθέτου διαδοχή
β) αποκλείει τον κληρονόμο από τη νόμιμη μοίρα
γ) περιορίζει τον κληρονόμο στη νόμιμη μοίρα
δ) αποκλείει τον κληρονόμο από τη νόμιμη μοίρα αν ο τελευταίος διάγει βίο αντίθετο προς τη
βούληση του διαθέτη
31. Αυτός που αποποιήθηκε την κληρονομία από διαθήκη:
α) μπορεί να την ανακαλέσει
β) μπορεί να την αποδεχθεί αν στη συνέχεια του επαχθεί εξ αδιαθέτου‐‐
γ) περιορίζεται στη νόμιμη μοίρα
δ) τίποτα από τα παραπάνω
32. Η μυστική διαθήκη:
α) πρέπει να είναι ολόκληρη γραμμένη με το χέρι του διαθέτη και να υπογραφεί από αυτόν
β) μπορεί να μην είναι γραμμένη με το χέρι του διαθέτη, αρκεί να υπογραφεί από αυτόν
γ) μπορεί να είναι δακτυλογραφημένη ή γραμμένη πάντα από το χέρι του διαθέτη, και να
υπογράφεται από αυτόν
δ) μπορεί να έχει συνταχθεί από τον συμβολαιογράφο και ενώπιον τριών μαρτύρων ή
δεύτερου συμβολαιογράφου και ενός μάρτυρα
33. Αποκλήρωση δεν μπορεί να γίνει:
α) υπέρ ανιόντος
β) υπέρ κατιόντος
γ) υπέρ συζύγου
δ) μπορεί να γίνει για όλους τους παραπάνω
34. Αν κάποιος αποδέχθηκε πιστεύοντας ότι η κληρονομική του μερίδα ήταν μεγαλύτερη
από αυτήν που ήταν στην πραγματικότητα:
α) η αποδοχή είναι ακυρώσιμη λόγω πλάνης
β) η αποδοχή είναι έγκυρη
γ) η αποδοχή είναι άκυρη
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δ) η αποδοχή είναι έγκυρη, αλλά μπορεί να την ανακαλέσει εντός εξαμήνου
35. Το σπουδαιότερο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου είναι:
α) Το Κράτος, δηλαδή το Δημόσιο
β) Η Τράπεζα της Ελλάδος
γ) Η Εκκλησία της Ελλάδος
δ) Η Ακαδημία Αθηνών
36. Η σύμβαση πώλησης ενός ακινήτου που συνήφθη με ιδιωτικό έγγραφο είναι:
α) Άκυρη
β) Ακυρώσιμη
γ) Ανυπόστατη
δ) Ανύπαρκτη
37. Αν ο ευρέτης δεν παραλάβει το πράγμα που απέκτησε κατά κυριότητα μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε από την αστυνομική αρχή, η κυριότητα περιέρχεται:
α) στον δήμο ή την κοινότητα του τόπου όπου βρέθηκε το πράγμα
β) στο δημόσιο
γ) σε κοινωφελές ίδρυμα που ορίζεται με απόφαση του αστυνομικού τμήματος στο οποίο
παραδόθηκε το πράγμα
δ) σε νομικό πρόσωπο, το οποίο ορίζει ο νομάρχης
38. Ο Α, πρόεδρος του σωματείου Σ, συναντάται με τον αντιπρόσωπο Τ μιας τράπεζας,
προκειμένου να του ζητήσει να χορηγήσει δάνειο στο Σ. Μετά το πέρας των
διαπραγματεύσεων, και ενώ ο Τ δεν έβλεπε, ο Α έκλεψε το ρολόι του Τ. Για την πράξη
αυτήν ευθύνεται:
α) μόνο ο Α
β) ο Α και το Σ εις ολόκληρον
γ) μόνο το Σ
δ) τίποτα από τα παραπάνω
39. Η διεκδικητική αγωγή παραγράφεται μετά την πάροδο:
α) 5 ετών από την προσβολή της κυριότητας
β) 10 ετών από την προσβολή της κυριότητας
γ) 15 ετών από την προσβολή της κυριότητας
δ) 20 ετών από την προσβολή της κυριότητας
40. Ο/Η σύζυγος της/του κληρονομουμένου παίρνει επίσης το λεγόμενο:
α) Εξαίρετο
β) Εξαιρετικό
γ) Κατ’ εξαίρεση
δ) Εξαιρετέο
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Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ 1ου ΤΕΣΤ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
1. γ

2. γ

3. α

4. δ

5. δ

6. β

7. γ

8. β

9. δ

10. γ

11. α

12. γ

13. γ

14. α

15. β

16. α

17. δ

18. α

19. α

20. α

21. δ

22. δ

23. δ

24. β

25. β

26. α

27. γ

28. δ

29. α

30. β

31. β

32. β

33. δ

34. α

35. α

36. α

37. α

38. α

39. δ

40. α
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