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1. Η ιδρυτική πράξη ιδρύματος ανακαλείται:
α) για λόγους που ορίζονται από τον νόμο μέχρι την έκδοση του εγκριτικού προεδρικού
διατάγματος‐‐‐
β) για οποιονδήποτε λόγο και μέχρι την έκδοση του εγκριτικού προεδρικού διατάγματος
γ) με αίτηση του ιδρυτή στο πρωτοδικείο
δ) με αίτηση των ωφελούμενων προσώπων στο πρωτοδικείο
2. Το ίδρυμα διαλύεται:
α) αυτοδικαίως και με διάταγμα
β) μόνο με διάταγμα
γ) αυτοδικαίως, με διάταγμα και με δικαστική απόφαση
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δ) αυτοδικαίως, με διάταγμα, με δικαστική απόφαση και με απόφαση της γενικής συνέλευσης
3. Η επιτροπή εράνων διαλύεται:
α) αυτοδικαίως και με διάταγμα
β) μόνο με διάταγμα
γ) αυτοδικαίως, με διάταγμα και με δικαστική απόφαση
δ) αυτοδικαίως, με διάταγμα, με δικαστική απόφαση και με απόφαση της γενικής συνέλευσης
4. Το σωματείο μπορεί:
α) να αναπτύσσει οικονομική δραστηριότητα
β) να συσταθεί με οριστική δικαστική απόφαση που διατάσσει την εγγραφή του σε ειδικό
βιβλίο
γ) να συσταθεί με λιγότερα από 20 πρόσωπα, όχι όμως και με λιγότερα από 10
δ) το σωματείο μπορεί όλα τα παραπάνω
5. Έγκυρη απόφαση σωματείου λαμβάνεται χωρίς σύγκληση της γενικής συνέλευσης:
α) αν η απόφαση ληφθεί ομόφωνα από το διοικητικό συμβούλιο
β) αν η απόφαση ληφθεί με έγγραφη συναίνεση όλων των μελών
γ) αν η απόφαση ληφθεί με πλειοψηφία ¾ του συνόλου των μελών
δ) το σωματείο δεν μπορεί να λάβει έγκυρα μια απόφαση αν δεν συγκληθεί η γενική
συνέλευση
6. Κάποιος προέβη σε αγορά ακινήτου πιστεύοντας ότι σύντομα η περιοχή θα ενταχθεί
στο σχέδιο πόλης. Αυτό τελικά δεν συνέβη. Η πώληση είναι:
α) έγκυρη
β) άκυρη
γ) ακυρώσιμη
δ) ανυπόστατη
7. Ο πωλητής ενός ακινήτου δεν αναφέρει στη σύμβαση πώλησης το τίμημα. Η πώληση
είναι:
α) έγκυρη
β) άκυρη
γ) ακυρώσιμη
δ) ανυπόστατη
8. Οι ανυπόστατες δικαιοπραξίες:
α) δεν παράγουν κανένα έννομο αποτέλεσμα
β) απαιτούν δικαστική απόφαση για να αναγνωρισθεί ότι είναι ανυπόστατες
γ) είναι ισχυρές αν τις θέλουν τα μέρη
δ) είναι ισχυρές μέχρι κάποιο από τα μέρη να επικαλεσθεί ότι είναι ανυπόστατες
9. Η σύμβαση πώλησης ακινήτου είναι:
α) εμπράγματη δικαιοπραξία
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β) ενοχική δικαιοπραξία‐‐‐
γ) υποσχετική άμα και εκποιητική δικαιοπραξία
δ) μονομερής δικαιοπραξία
10. Με την υποσχετική δικαιοπραξία:
α) επέρχεται μεταβολή σε υφιστάμενο δικαίωμα
β) μειώνεται το ενεργητικό της περιουσίας του οφειλέτη
γ) μειώνεται το παθητικό της περιουσίας του οφειλέτη
δ) δεν μεταβάλλεται υφιστάμενο δικαίωμα
11. Στη μεταβίβαση κυριότητας ακινήτου από πώληση, νόμιμη αιτία της μεταβίβασης
είναι:
α) η βούληση του πωλητή και του αγοραστή
β) η τήρηση τύπου
γ) η πώληση
δ) η εγκυρότητα της δήλωσης βουλήσεως του πωλητή και του αγοραστή
12. Η απευθυντέα δήλωση βουλήσεως προς ανίκανο για δικαιοπραξία είναι:
α) άκυρη
β) ακυρώσιμη
γ) ανυπόστατη
δ) έγκυρη υπό προϋποθέσεις
13. Η παραίτηση από το δικαίωμα ανάκλησης της πληρεξουσιότητας:
α) είναι άκυρη αν η πληρεξουσιότητα αφορά αποκλειστικά το συμφέρον του
αντιπροσωπευομένου
β) είναι άκυρη αν η πληρεξουσιότητα αφορά αποκλειστικά το συμφέρον του πληρεξουσίου
γ) είναι άκυρη αν αφορά αποκλειστικά το συμφέρον τρίτου προσώπου
δ) είναι άκυρη σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις
14. Στην άμεση αντιπροσώπευση:
α) τα αποτελέσματα της δικαιοπραξίας επέρχονται στο πρόσωπο του αντιπροσώπου
β) τα αποτελέσματα της δικαιοπραξίας επέρχονται στο πρόσωπο του αντιπροσωπευομένου
γ) τα αποτελέσματα της δικαιοπραξίας δεν επέρχονται, παρά μόνο αν την εγκρίνει ο
αντιπροσωπευόμενος
δ) τίποτα από τα παραπάνω
15. Ο Α, βοηθός του ηλεκτρολόγου Γ, πηγαίνει στο σπίτι του Β προκειμένου να
επιδιορθώσει μια βλάβη. Ο Α είναι:
α) άγγελος του Γ
β) αντιπρόσωπος του Γ
γ) προστηθείς του Γ
δ) όργανο του Γ
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16. Η πληρεξουσιότητα είναι:
α) τυπική δικαιοπραξία
β) άτυπη δικαιοπραξία
γ) μη απευθυντέα δικαιοπραξία
δ) τίποτα από τα παραπάνω
17. Συλλογική είναι η πληρεξουσιότητα όταν:
α) υπάρχουν περισσότεροι πληρεξουσιοδότες
β) όταν υπάρχουν περισσότεροι πληρεξούσιοι
γ) όταν υπάρχουν περισσότεροι πληρεξουσιοδότες ή περισσότεροι πληρεξούσιοι
δ) όταν η πληρεξουσιότητα δίνεται σε ένα μόνο πρόσωπο, αλλά αυτό πρόκειται να συνάψει
μια σύμβαση με περισσότερους του ενός αντισυμβαλλομένους
18. Αν η πληρεξουσιότητα έχει παύσει και ο τρίτος το γνώριζε, ενώ ο πληρεξούσιος είναι
καλόπιστος:
α) ο αντιπροσωπευόμενος δεσμεύεται έναντι του τρίτου
β) ο αντιπροσωπευόμενος δεν δεσμεύεται και ο αντιπρόσωπος υποχρεούται σε αποζημίωση
του τρίτου
γ) ο αντιπροσωπευόεμνος δεν δεσμεύεται, αλλά η δικαιοπραξία πρέπει να εκπληρωθεί από
τον αντιπρόσωπο ή αυτός να αποζημιώσει τον τρίτο, κατ’ επιλογή του τελευταίου
δ) τίποτα από τα παραπάνω
19. Έλλειψη πληρεξουσιότητας υπάρχει όταν:
α) δεν παραχωρήθηκε τέτοια εξουσία
β) παραχωρήθηκε τέτοια εξουσία, η οποία όμως είναι ακυρώσιμη
γ) ο αντιπρόσωπος ενήργησε εντός των ορίων της πληρεξουσιότητας, αλλά με τρόπο αντίθετο
προς τα συμφέροντα του αντιπροσωπευομένου
δ) όλα τα παραπάνω
20. Πηγή δικαίου δεν είναι:
α) το έθιμο
β) ο νόμος
γ) η νομολογία
δ) οι γενικώς παραδεδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου
21. Πράγμα είναι:
α) όλα τα ακίνητα χωρίς να συνυπολογίζονται τα συστατικά τους
β) μόνο το κύριο, καθώς το παρεπόμενο τάσσεται απλώς για την εξυπηρέτηση του κύριου
πράγματος
γ) όλα τα συστατικά και τα παραρτήματα του κύριου πράγματος
δ) τα συστατικά του κύριου πράγματος, αλλά και τα παραρτήματα εφ’ όσον αποχωρισθούν
από το κύριο πράγμα
22. Το νομικό πρόσωπο ευθύνεται από τις πράξεις:
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α) Κάθε μέλους του
β) Των προσώπων που το αντιπροσωπεύουν
γ) Των μελών του διοικητικού συμβουλίου
δ) Δεν ευθύνεται ποτέ προσωπικά το ίδιο
23. Η δωρεά ακινήτου σε άτομο 17 ετών:
α) είναι έγκυρη
β) είναι άκυρη
γ) είναι άκυρη μέχρι την ενηλικίωση του δωρεοδόχου
δ) είναι έγκυρη αν συναινούν οι νόμιμοι κηδεμόνες του δωρεοδόχου
24. Για τη μεταβίβαση της κυριότητας ακινήτου δεν απαιτείται:
α) παράδοση της νομής
β) συμβολαιογραφικό έγγραφο
γ) μεταγραφή
δ) μεταβιβαστική συμφωνία
25. Έκτακτη χρησικτησία υπάρχει όταν:
α) το πράγμα είναι δεκτικό χρησικτησίας
β) ο χρησιδεσπόζων έχει καλή πίστη
γ) παρέλθει 10ετία
δ) όλα τα ανωτέρω
26. Τελολογική ερμηνεία του νόμου σημαίνει:
α) αναζήτηση του σκοπού του νόμου για την ερμηνεία μιας διάταξης
β) ερμηνεία μιας διάταξης με βάση το γράμμα του νόμου
γ) ερμηνεία μιας διάταξης με βάση το σύστημα στο οποίο αυτή εντάσσεται
δ) τίποτα από τα παραπάνω
27. Τα κλοπιμαία είναι
α) Απολωλότα
β) Εγκαταλελειμμένα
γ) Αδέσποτα
δ) Τίποτε από τα ανωτέρω
28. Το δικαίωμα νόμιμης μοίρας είναι:
α) Ενοχικό
β) Εμπράγματο
γ) Σχετικό
δ) Τίποτε από τα ανωτέρω
29. Αν δεν υπάρχουν συγγενείς της 1ης , 2ης , 3ης και 4ης τάξης καλείται στην 5η τάξη ως
μόνος κληρονόμος
α) Το Δημόσιο
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β) Ο σύζυγος που επιζεί
γ) Κανείς διότι η κληρονομιά είναι σχολάζουσα
δ) Ετεροθαλή αδέλφια
30. Η αποποίηση κληρονομιάς που έγινε νόμιμα
α) Ανακαλείται οποτεδήποτε
β) Τροποποιείται οποτεδήποτε
γ) Είναι αμετάκλητη
δ) Τίποτε από τα ανωτέρω
31. 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
32. Η νομή του πράγματος και η παρέλευση 20ετίας αποτελούν τις αποκλειστικές
προϋποθέσεις:
α) της τακτικής χρησικτησίας
β) της έκτακτης χρησικτησίας
γ) της έκτακτης χρησικτησίας εφ’ όσον υπάρχει καλή πίστη
δ) της παράγωγης κτήσης κυριότητας ακινήτου
33. 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
34. Το κέρδος που προσδοκά κανείς με πιθανότητα από μία ενοχική δικαιοπραξία
σύμφωνα με τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων, ονομάζεται:
α) Καθαρό κέρδος.
β) Διαφυγόν κέρδος.
γ) Αποθετικό κέρδος.
δ) Υποθετικό κέρδος.
35. Παύση του κηδεμόνα της κληρονομίας δεν επέρχεται:
α) με δήλωση του κληρονόμου στη γραμματεία του δικαστηρίου της κληρονομίας
β) με τον θάνατο του κηδεμόνα
γ) με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο
δ) με παραίτηση του κηδεμόνα με δήλωση στη γραμματεία του δικαστηρίου της κληρονομίας
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36. Έκτακτη χρησικτησία υπάρχει όταν:
α) το πράγμα είναι δεκτικό χρησικτησίας
β) ο χρησιδεσπόζων έχει καλή πίστη
γ) παρέλθει 10ετία
δ) όλα τα ανωτέρω
37. Αν προσβολή προσωπικότητας αναφέρεται σε πρόσωπο που έχει πεθάνει, δικαίωμα
για άρση της προσβολής:
α) Έχουν μόνο ο σύζυγος και οι κατιόντες του
β) Έχουν μόνο ο σύζυγος οι κατιόντες του, οι ανιόντες του και οι κληρονόμοι από διαθήκη
γ) Έχουν μόνο οι κληρονόμοι από διαθήκη
δ) Έχουν μόνο ο σύζυγος, οι κατιόντες, οι ανιόντες, οι αδελφοί του και οι κληρονόμοι από
διαθήκη
38. Η ιδρυτική πράξη ιδρύματος με δικαιοπραξία εν ζωή καταρτίζεται:
α) με ιδιωτικό έγγραφο υπογεγραμμένο από τον ιδρυτή
β) με συμβολαιογραφικό έγγραφο
γ) με προεδρικό διάταγμα
δ) με χρονολογημένο έγγραφο υπογεγραμμένο από την αρμόδια αρχή
39. 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
40. Ο Α που έχει αποκλειστική κυριότητα σε διαμέρισμα οικοδομής είναι και:
α) Νομέας του διαμερίσματος.
β) Νομέας και κάτοχος του διαμερίσματος.
γ) Επικαρπωτής του διαμερίσματος.
δ) Συγκύριος εξ αδιαιρέτου κατ’ ανάλογη μερίδα πάνω στα κοινόχρηστα μέρη του όλου
ακινήτου.
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Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ 3ου ΤΕΣΤ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
1. α

2. α

3. α

4. α

5. β

6. α

7. δ

8. α

9. β

10. δ

11. γ

12. α

13. β

14. β

15. γ

16. γ

17. β

18. δ

19. α

20. γ

21. γ

22. β

23. β

24. α

25. α

26. α

27. δ

28. β

29. β

30. γ

31. α

32. β

33. α

34. β

35. α

36. α

37. δ

38. β

39. δ

40. δ
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