2008
Συντάκτης: Πατέτσου Εύη, Νομικός‐Μs Αστικού Δικαίου. Υπ. Διδάκτωρ Ποινικού Δικαίου

1. Αναγκαίοι κληρονόμοι είναι:
α) Ο/η σύζυγος του κληρονομούμενου
β) Ο κληροδόχος και ο κληρονόμος υπό τρόπο
γ) Μόνο τα παιδιά του κληρονομούμενου
δ) Οι νόμιμοι μεριδούχοι
2. Αν δεν υπάρχει πρόβλεψη στο καταστατικό, τη συνέλευση του σωματείου ζητεί:
α) το 1/3 των μελών
β) το ¼ των μελών
γ) το 1/5 των μελών
δ) το 1/6 των μελών
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3. Το σωματείο διαλύεται με απόφαση του πρωτοδικείου:
α) αν εκπληρώθηκε ο σκοπός του
β) αν τα μέλη του έμειναν λιγότερα από 10
γ) όταν το ορίζει το καταστατικό
δ) σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις
4. Για την τροποποίηση καταστατικού σωματείου απαιτείται:
α) παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών και πλειοψηφία ¾ των παρόντων
β) παρουσία των ¾ των μελών και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
γ) παρουσία των 3/5 των μελών και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
δ) παρουσία των 3/5 των μελών και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων
5. Μεταβολή του σκοπού του ιδρύματος πραγματοποιείται:
α) με απόφαση του ιδρυτή
β) με διάταγμα
γ) με απόφαση του νομάρχη
δ) δεν επιτρέπεται μεταβολή του σκοπού του ιδρύματος
6. Κυρίαρχο στοιχείο της έννοιας του νομικού προσώπου είναι:
α) η ένωση προσώπων
β) η ένωση περιουσιών
γ) η εξυπηρέτηση κερδοσκοπικού σκοπού
δ) όλα τα παραπάνω
7. Ο νόμος καταργείται:
α) με νέο νόμο
β) με συνταγματική πρόβλεψη
γ) με προεδρικό διάταγμα
δ) με υπουργική απόφαση
8. Με την κήρυξη ενός προσώπου σε αφάνεια δημιουργείται:
α) νόμιμο αμάχητο τεκμήριο θανάτου
β) νόμιμο μαχητό τεκμήριο θανάτου
γ) πλάσμα δικαίου ως προς τον θάνατο
δ) τεκμήριο συναποβίωσης αν ο άφαντος εξαφανίστηκε μαζί με άλλο ένα μέλος της
οικογένειάς του
9. Η κατοικία ενός προσώπου που αφορά τις επαγγελματικές του υποθέσεις καλείται:
α) νόμιμη
β) εκούσια
γ) επαγγελματική
δ) ειδική
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10. Η σχέση ανάμεσα στα πρόσωπα που συμμετέχουν σε ένα νομικό πρόσωπο και στα
επιμέρους στοιχεία του νομικού προσώπου (περιουσία, επωνυμία κ.λπ.) είναι σχέση:
α) άμεσης εξάρτησης
β) που ρυθμίζεται από κανόνες αναγκαστικού δικαίου
γ) πλήρους ανεξαρτησίας
δ) έμμεσης εξάρτησης λόγω του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζουν τα πρόσωπα στις
υποθέσεις του νομικού προσώπου
11. Οι μορφές των νομικών προσώπων:
α) εξαρτώνται πάντοτε από την ιδιωτική βούληση
β) είναι πάντοτε αυτές που ορίζει ο Αστικός Κώδικας, επιτρέπεται ωστόσο να ιδρυθούν και
άλλες με ιδιωτική συμφωνία που πρέπει να είναι έγγραφη.
γ) διαμορφώνονται πάντοτε ανάλογα με τη βούληση του νομοθέτη
δ) μπορούν να είναι αυτές που επιθυμεί η ιδιωτική βούληση
12. Έδρα του νομικού προσώπου είναι:
α) ο νομικός δεσμός του νομικού προσώπου με έναν τόπο
β) ο τόπος που το νομικό πρόσωπο ασκεί τη διοίκησή του
γ) ο τόπος που ορίζεται από το καταστατικό
δ) ο νομικός δεσμός του νομικού προσώπου με τον τόπο όπου πράγματι ασκεί τη διοίκησή του,
ανεξάρτητα από το τι ορίζεται στο καταστατικό
13. Η συστατική πράξη του νομικού προσώπου:
α) πρέπει να περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου
β) πρέπει να είναι έγγραφο
γ) πρέπει να υπογράφεται από την αρμόδια αρχή που εγκρίνει την ίδρυσή του
δ) εγγράφεται σε ειδικό βιβλίο του δικαστηρίου, οπότε και το νομικό πρόσωπο αποκτά νομική
προσωπικότητα
14. Οι σχέσεις ανάμεσα στη διοίκηση και στο νομικό πρόσωπο:
α) διέπονται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την εντολή
β) προσδιορίζονται από σχετική διάταξη στο καταστατικό
γ) ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τα νομικά πρόσωπα
δ) ρυθμίζονται από τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης
15. Η δημόσια κατάθεση γίνεται στην αρμόδια αρχή:
α) Του τόπου σύναψης της δικαιοπραξίας.
β) Του τόπου κατοικίας του οφειλέτη.
γ) Του τόπου εκπλήρωσης της παροχής.
δ) Του τόπου κατοικίας του δανειστή.
16. Τα αποτελέσματα της κήρυξης της αφάνειας επέρχονται:
α) Από τη δημοσίευση της απόφασης που κηρύσσει την αφάνεια.
β) Από την κατάθεση της αίτησης για κήρυξη της αφάνειας.
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γ) Από το χρόνο που σύμφωνα με την τελεσίδικη δικαστική απόφαση άρχισε η αφάνεια.
δ) Από την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης που κηρύσσει την αφάνεια)
17. Ποια από τις παρακάτω δικαιοπραξίες είναι άκυρη;
α) Η αγορά αυτοκινήτου από δεκατριάχρονο ως πληρεξούσιο του ενήλικου πατέρα του.
β) Η αγορά αυτοκινήτου από δωδεκάχρονο.
γ) Η δήλωση αποδοχής κληρονομιάς από πληρεξούσιο.
δ) Η αγορά ακινήτου από γονείς για λογαριασμό του ανίκανου για δικαιοπραξία τέκνου τους,
οι οποίοι ενεργούν ως νόμιμοι αντιπρόσωποί του.
18. Φθορά ξένης ιδιοκτησίας που τελείται από μέλος της διοίκησης που εκπροσωπεί το
νομικό πρόσωπο επ’ ευκαιρία της εκτελέσεως των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί:
α) Δεν δημιουργεί ευθύνη του νομικού προσώπου.
β) Δημιουργεί ευθύνη του νομικού προσώπου.
γ) Δημιουργεί εις ολόκληρον ευθύνη του νομικού προσώπου.
δ) Δημιουργεί ευθύνη του νομικού προσώπου, μόνο εφόσον κάτι τέτοιο προβλέπεται
ρητά στη συστατική πράξη ή το καταστατικό του νομικού προσώπου.
19. Σε ποια κατηγορία δικαιωμάτων ανήκει το δικαίωμα λύσης γάμου;
α) Σχετικά.
β) Απόλυτα.
γ) Διαπλαστικά.
δ) Μεταβιβαστά.
20. Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις έχουμε δικαίωμα προσδοκίας;
α) Κατά την άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας.
β) Πριν από τη μεταγραφή της συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης κυριότητας
ακινήτου.
γ) Στην περίπτωση πώλησης με πίστωση τιμήματος.
δ) Μετά την πλήρωση της αναβλητικής αιρέσεως
21. Με την κατάθεση και επίδοση της αγωγής επέρχεται:
α) Διακοπή της παραγραφής.
β) Αναστολή της παραγραφής.
γ) Προσωρινή αναστολή της παραγραφής.
δ) Ικανοποίηση της αξίωσης του δικαιούχου.
22. Πρόταση για σύναψη σύμβασης που έγινε αποδεκτή εκπρόθεσμα:
α) Μπορεί να ανακληθεί.
β) Αποσβήνεται.
γ) Συνεχίζει να ισχύει.
δ) Δεσμεύει αυτόν που έκανε την πρόταση ωσότου ανακληθεί.
23. Η μερική αποδοχή ή αποποίηση της κληρονομιάς θεωρείται
4

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
α) Άκυρη.
β) Ακυρώσιμη.
Γ) Θεωρείται άκυρη που πρέπει να ακυρωθεί με δικαστική απόφαση.
δ) Θεωρείται ότι για το υπόλοιπο έγινε επ’ ωφελεία απογραφής.
24. Χρόνος επαγωγής της κληρονομιάς είναι:
α) Ο χρόνος κτήσης της κληρονομιάς από τον κληρονόμο.
β) Ο χρόνος μετά την παρέλευση του δικαιώματος αποποίησης της κληρονομιάς.
γ) Ο χρόνος που έλαβε γνώση ο κληρονομούμενος για την κληρονομιά.
δ) Ο χρόνος θανάτου του κληρονομούμενου.
25. 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.
26. 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)
27. Το δικαίωμα στη νόμιμη μοίρα αναφέρεται:
α) Στην εξ αδιαθέτου διαδοχή.
β) Στην εκ διαθήκης διαδοχή.
γ) Στην αναγκαστική διαδοχή από το νόμο.
δ) Γενικά, σε κάθε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής.
28. Τα βασικά στοιχεία του εθίμου είναι:
α) Η μακρά και ομοιόμορφη τήρηση μιας επιβαλλόμενης συμπεριφοράς
β) Η μακρά, αδιάκοπη και ομοιόμορφη τήρηση ορισμένης συμπεριφοράς με διάνοια
δικαιούχου
γ) Η μακρά, αδιάκοπη και ομοιόμορφη τήρηση ορισμένης συμπεριφοράς με διάνοια δικαίου
δ) Η αναφορά του σε κάποιον γραπτό κανόνα
29. Το φυσικό πρόσωπο θεωρείται ότι:
α) Υπάρχει μόνο αν γεννηθεί ζωντανό
β) Υπάρχει από τη στιγμή της σύλληψής του
γ) Υπάρχει ακόμα και αν γεννηθεί νεκρό
δ) Υπάρχει από τη στιγμή της σύλληψής του εφόσον γεννηθεί ζωντανό
30. Ο 9ετής ανήλικος μπορεί:
α) Να αγοράσει ένα ποδήλατο
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β) Να αποδεχθεί μία δωρεά, εκτός αν περιέχει τρόπο ή υποχρέωση
γ) Δεν μπορεί να κάνει τίποτα από τα ανωτέρω
δ) Μπορεί να κάνει όλα τα παραπάνω
31. 11ετής ανήλικος μπορεί:
α) Να αγοράσει ένα ποδήλατο
β) Να αποδεχθεί μία δωρεά, εκτός αν περιέχει τρόπο ή υποχρέωση
γ) Δεν μπορεί να κάνει τίποτα από τα ανωτέρω
δ) Μπορεί να κάνει όλα τα παραπάνω
32. Η ακυρότητα ή μη δικαιοπραξίας λόγω μη τήρησης νόμιμου τύπου:
α) Μπορεί να θεραπευτεί με συμφωνία των μερών
β) Κρίνεται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο
γ) Καθιστά τη δικαιοπραξία ανυπόστατη
δ) Θεραπεύεται με σχετική δήλωση ενός από τα μέρη
33. Η έννοια του κινητού ορίζεται στον Α.Κ. με τρόπο:
α) Αρνητικό
β) Θετικό
γ) Περιοριστικό
δ) Γενικό
34. Η φράση «ένα κιλό πατάτες» αναφέρεται σε πράγμα:
α) Αντικαταστατό
β) Αναντικατάστατο
γ) Είναι αόριστη και πρέπει να ερμηνευτεί
δ) Περιοριστικό
35. 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
36. Αν τα συμφέροντα μέλους 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
37. Κάθε νομικό πρόσωπο υποχρεώνεται να έχει:
α) επωνυμία
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β) φήμη
γ) σφαίρα απορρήτου
δ) όλα τα παραπάνω
38. Αν η απόφαση της γενικής συνέλευσης σωματείου αντιβαίνει στο 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
39. Το νομικό πρόσωπο αρχίζει να υπάρχει:
α) με την τήρηση διατυπώσεων δημοσιότητας
β) με τη σύστασή του
γ) με δικαστική απόφαση
δ) με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο
40. Απαρτία είναι:
α) ο αριθμός των μελών που απαιτείται να υπερψηφίσουν μια πρόταση προκειμένου αυτή να
καταστεί απόφαση
β) ο αριθμός των μελών που απαιτείται να είναι παρόντα προκειμένου να επικυρωθεί μια
απόφαση της διοίκησης
γ) ο αριθμός των μελών που πρέπει να παρίστανται ώστε να πραγματοποιηθεί έγκυρα η
συνεδρίαση
δ) όλα τα παραπάνω
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Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ 2ου ΤΕΣΤ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
1. δ

2. γ

3. α

4. α

5. β

6. α

7. α

8. β

9. δ

10. γ

11. γ

12. δ

13. β

14. α

15. γ

16. γ

17. β

18. α

19. γ

20. β

21. α

22. β

23. α

24. δ

25. γ

26. β

27. γ

28. γ

29. β

30. γ

31. β

32. β

33. α

34. α

35. γ

36. δ

37. α

38. γ

39. α

40. γ
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