ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών

1. Το Εμπορικό Δίκαιο:
α) αναφέρεται στις αγοραπωλησίες μεταξύ των ανθρώπων.
β) αναφέρεται στις αγοραπωλησίες εμπορευμάτων μεταξύ εμπόρων
γ) ρυθμίζει τις εμπορικές σχέσεις και τις εμπορικές πράξεις των ανθρώπων.
δ) Άλλο.
2. Η ανώνυμη εταιρεία είναι:
α) Νομικό πρόσωπο
β) Νομική προσωπικότητα
γ) Φυσικό πρόσωπο
δ) Φυσική προσωπικότητα
3. Η συστατική πράξη του νομικού προσώπου συντάσσεται:
α) με βάση προφορική δήλωση ενώπιον του γραμματέα του πρωτοδικείου
β) με βάση υπεύθυνη δήλωση ενώπιον του εποπτεύοντος νομάρχη
γ) ενώπιον συμβολαιογράφου
δ) εγγράφως
4. Εταιρία καλείται:
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α) Η σύμβαση μεταξύ 2 ή περισσοτέρων προσώπων με την οποία επιδιώκεται η πραγματοποίηση οικονομικού σκοπού
β) η σύμβαση 2 τουλάχιστον προσώπων με σκοπό το κέρδος
γ) η σύμβαση 2 τουλάχιστον προσώπων με αντίστοιχη καταβολή εισφορών
δ) όλα τα παραπάνω
5. 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
6. Η νομή του πράγματος και η παρέλευση 20ετίας αποτελούν της αποκλειστικές προϋποθέσεις:
α) της τακτικής χρησικτησίας
β) της έκτακτης χρησικτησίας
γ) της έκτακτης χρησικτησίας εφόσον υπάρχει καλή πίστη
δ) της παράγωγης κτήσης κυριότητας ακινήτου
7. Ο επιζών σύζυγος που καλείται στην Πέμπτη τάξη ως εξ αδιαθέτου διάδοχος του συζύγου, δικαιούται:
α) το 1/2 της κληρονομίας
β) το 1/4 της κληρονομίας
γ) το 1/3 της κληρονομίας
δ) τίποτα από τα παραπάνω
8. Το κυοφορούμενο πρόσωπο είναι:
α) Υποκείμενο δικαίου
β) Αντικείμενο δικαίου
γ) Υποκείμενο δικαίου υπό αίρεση δικαίου
δ) Πλάσμα δικαίου
9. Από τους παρακάτω εμπορική πράξη πραγματοποιεί:
α) ο παραγωγός που αγοράζει τελάρα στα οποία θα τοποθετήσει φρούτα που θα πουλήσει
β) ο καθηγητής που πραγματοποιεί ιδιαίτερα μαθήματα
γ) αυτός που καλλιεργεί και πουλά λουλούδια
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δ) ο δικηγόρος που διατηρεί ελαιοτριβείο-10. Από τους παρακάτω εμπορική πράξη δεν πραγματοποιεί:
α) αυτός που αγοράζει πλοίο χωρίς πρόθεση μεταπώλησης
β) ο έμπορος που μισθώνει ακίνητο για τη στέγαση της επιχείρησής του
γ) αυτός που παράγει ταινίες ηθών, τις οποίες στη συνέχεια εξάγει
δ) ο γιατρός που αγοράζει φάρμακα και τα μεταπωλεί στους ασθενείς του—
11. Ποιο από τα παρακάτω πρόσωπα μπορεί να αποκτήσει την εμπορική ιδιότητα;
α) Ο ανήλικος.
β) Ο ενήλικος. --γ) Το κράτος και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
δ) Ο ετερόρρυθμος εταίρος.
12. Το χαρακτηριστικό της ομόρρυθμης εταιρίας είναι:
α) Κάθε εταίρος ευθύνεται για τα χρέη της εταιρίας αναλογικά με το ύψος του εταιρικού μεριδίου.
β) Κάθε εταίρος ευθύνεται αλληλέγγυα, απεριόριστα και αδιαίρετα για όλο το χρέος της εταιρίας.
γ) Οι ομόρρυθμοι εταίροι δεν συμμετέχουν στη διοίκηση της εταιρίας.
δ) Κάθε εταίρος ευθύνεται για τα χρέη της εταιρίας αναλογικά με το ύψος της εισφοράς του.
13. Πράξεις του ομόρρυθμου εταίρου:
α) δεσμεύουν και τους υπόλοιπους εταίρους, ακόμα και αν έχουν εναντιωθεί
β) δεσμεύουν τον ίδιο και την εταιρεία, αλλά όχι τους εταίρους εφ’ όσον έχουν εναντιωθεί
γ) δεσμεύουν τον ίδιο αν οι άλλοι εταίροι έχουν εναντιωθεί
δ) τίποτα από τα παραπάνω
14. Ο ετερόρρυθμος εταίρος στις προς τα έσω σχέσεις της ετερόρρυθμης εταιρείας:
α) έχει την ίδια θέση με τους ομορρύθμους εταίρους
β) έχει περιορισμένη εξουσία διαχείρισης
γ) δεν έχει εξουσία διαχείρισης, καθώς αυτή ασκείται από τους ομορρύθμους εταίρους της ετερόρρυθμης
εταιρείας
δ) έχει διαχειριστική εξουσία μόνο αν αυτό έχει συμφωνηθεί από τους εταίρους
15. Αν ο ετερόρρυθμος εταίρος προβεί σε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας:
α) δεν δεσμεύει την εταιρεία
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β) δεσμεύει την εταιρεία έναντι των τρίτων ανεξάρτητα αν του είχε χορηγηθεί εκπροσωπευτική εξουσία
γ) ευθύνεται έναντι των τρίτων με την προσωπική του περιουσία μέχρι του ύψους της εισφοράς του
δ) ευθύνεται απεριόριστα και εις ολόκληρον έναντι των τρίτων
16. Στην αφανή εταιρεία η εξουσία διαχείρισης:
α) ανήκει σε όλους τους εταίρους, εμφανείς και αφανείς, και αυτό αντιτάσσεται και κατά των τρίτων
β) ανήκει στους εμφανείς εταίρους
γ) ανήκει στους αφανείς εταίρους, ενώ η εξουσία εκπροσώπησης στους εμφανείς
δ) ανήκει σε όλους τους εταίρους, εμφανείς και αφανείς, αλλά αυτό δεν μπορεί να αντιταχθεί στους τρίτους
17. Η έκδοση επιταγής:
α) είναι παράγωγα εμπορική πράξη, εφ’ όσον εκδίδεται από έμπορο στα πλαίσια της εμπορικής του δραστηριότητας
β) είναι εμπορική πράξη αν αφορά μια από τις πράξεις που ορίζει ο νόμος ως πρωτότυπα εμπορικές
γ) είναι πρωτότυπα εμπορική πράξη
δ) τίποτε από τα παραπάνω
18. Η έκδοση επιταγής από ιερέα:
α) δεν είναι εμπορική πράξη αφού εκδίδεται από πρόσωπο προφανώς μη έμπορο
β) είναι εμπορική πράξη αν αφορά μια από τις πράξεις που ορίζει ο νόμος ως πρωτότυπα εμπορικές
γ) είναι πρωτότυπα εμπορική πράξη
δ) τίποτε από τα παραπάνω
19. Για τη σύσταση ανώνυμης εταιρείας απαιτείται:
α) ιδιωτικό έγγραφο και εγκριτικό προεδρικό διάταγμα
β) σύμπραξη 20 τουλάχιστον προσώπων
γ) συμβολαιογραφικό έγγραφο
δ) σύμπραξη 5 τουλάχιστον προσώπων και εγκριτικό προεδρικό διάταγμα
20. Τα εις διαταγήν αξιόγραφα:
α) εκδίδονται υπέρ κατονομαζόμενου δικαιούχου
β) μεταβιβάζονται με εκχώρηση
γ) ενσωματώνουν δικαίωμα υπέρ κάθε κομιστή του εγγράφου
δ) τίποτε από τα παραπάνω
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21. Προϋπόθεση εγκυρότητας της συναλλαγματικής είναι:
α) αληθινή ημερομηνία έκδοσης
β) γνήσια υπογραφή του εκδότη
γ) αληθινός τόπος έκδοσης
δ) τίποτα από τα παραπάνω
22. Ο τόπος πληρωμής της συναλλαγματικής:
α) θα πρέπει να συμπίπτει με την κατοικία του πληρωτή
β) είναι υποκατάστημα τράπεζας
γ) μπορεί να είναι και κατοικία τρίτου
δ) τίποτε από τα παραπάνω
23. Δεν είναι όργανο της Α.Ε.:
α) Η γενική συνέλευση.
β) Οι διαχειριστές.
γ) Το διοικητικό συμβούλιο.
δ) Οι ελεγκτές.
24. Ο εκδότης της συναλλαγματικής:
α) μπορεί να αποκλείσει την ευθύνη του για την πληρωμή
β) ευθύνεται πάντα για το αν ο πληρωτής θα αποδεχθεί τη συναλλαγματική
γ) ευθύνεται πάντα για το αν ο πληρωτής θα πληρώσει τη συναλλαγματική
δ) τίποτα από τα παραπάνω
25. Με οπισθογράφηση μεταβιβάζονται:
α) τα αξιόγραφα εις διαταγήν
β) τα ονομαστικά αξιόγραφα
γ) και τα εις διαταγήν και τα ονομαστικά αξιόγραφα
δ) όλα τα είδη των αξιογράφων, συμπεριλαμβανομένων και των εις τον κομιστή
26. Ο οπισθογράφος της συναλλαγματικής:
α) μπορεί να αποκλείσει την ευθύνη του για την πληρωμή
β) ευθύνεται για το αν ο πληρωτής θα αποδεχθεί τη συναλλαγματική
γ) ευθύνεται για το αν ο πληρωτής θα πληρώσει τη συναλλαγματική
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δ) όλα τα παραπάνω
27. Η λευκή υπογραφή του πληρωτή στο εμπρόσθιο μέρος της συναλλαγματικής:
α) καθιστά τη συναλλαγματική άκυρη
β) ισχύει ως αποδοχή
γ) καθιστά τη συναλλαγματική ακυρώσιμη, πρέπει δηλαδή να ζητήσει την ακύρωσή της ένας από τους
οπισθογράφους
δ) τίποτα από τα παραπάνω
28. Στο γραμμάτιο εις διαταγήν δεν χρειάζεται να αναγράφεται:
α) το όνομα του λήπτη
β) το όνομα του εκδότη
γ) ο χρόνος λήξης του γραφμματίου
δ) ο τόπος έκδοσης
29. Αναγκαίο στοιχείο της επιταγής δεν είναι:
α) ο τόπος έκδοσης
β) ο χρόνος έκδοσης
γ) το όνομα του πληρωτή
δ) το όνομα του λήπτη
30. Κεφαλαιουχική χαρακτηρίζεται η εταιρεία:
α) Οι εταίροι της οποίας είναι μέλη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
β) Η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο
γ) Το κεφάλαιο της οποίας υπερβαίνει το ποσό των 100.000 Ευρώ
δ) Όταν ως προϋπόθεση για την ίδρυση της τίθεται από το νόμο η ύπαρξη κεφαλαίου
31. Η αφανής εμπορική εταιρεία:
α) Στερείται νομικής προσωπικότητας
β) Αποκτά νομική προσωπικότητα από της εισαγωγής της στο χρηματιστήριο
γ) Έχει νομική προσωπικότητα μόνον ως προς τις σχέσεις της μεταξύ των εταίρων
δ) Έχει περιορισμένη ικανότητα δικαίου
32. Αν ένα αξιόγραφο χαθεί, η ισχύς του παύει:
α) Από το χρόνο της απώλειάς του
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β) Από τη δικαστική βεβαίωση της απώλειάς του
γ) Μόλις δηλωθεί η απώλεια στην αστυνομική αρχή
δ) Μόλις δηλωθεί η απώλεια στην τράπεζα, στην οποία επρόκειτο να πληρωθεί
33. Η αλλοίωση του κειμένου της συναλλαγματικής:
α) Επιφέρει την ακυρότητά της
β) Καθιστά κάθε υπογραφέα υπόχρεο για το κείμενο που υπήρχε, όταν υπέγραφε
γ) Δεν ασκεί επίδραση ούτε στο κύρος της συναλλαγματικής, ούτε στην ευθύνη των υπογραφέων
δ) Καθιστά τη συναλλαγματική απλό έγγραφο παθητικής νομιμοποίησης
34. 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
β) Με σχετική πλειοψηφία των μελών της διοίκησης του
γ) Με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της διοίκησης του
δ) Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της διοίκησης του.
35. Εμπορικές πράξεις είναι:
α) Οι δικαιοπραξίες που επιχειρούνται από τον έμπορο
β) όλες οι διαμεσολαβητικές ενέργειες του εμπόρου
γ) αυτές με τις οποίες εκδηλώνεται η εμπορική του ταυτότητα
δ) Όλα τα παραπάνω
36. Με τον όρο «τεκμήριο εμπορικότητας» νοείται:
α) Ότι κάθε συναλλαγή του εμπόρου είναι πάντοτε εμπορική
β) Ότι κάθε υποχρέωση του εμπόρου, που σχετίζεται με την εμπορική του δραστηριότητα, τεκμαίρεται
ως εμπορική
γ) Ότι μια συναλλαγή χαρακτηρίζεται εμπορική, μόνον όταν δηλώνεται ρητά από τους συναλλασσομένους ως εμπορική
δ) Ότι εμπορικές είναι οι πράξεις εκείνες, οι οποίες χαρακτηρίζονται εμπορικές από το νόμο
37. Αποβολή μέλους σωματείου:
α) δεν είναι επιτρεπτή
β) επιτρέπεται μετά από δικαστική άδεια
γ) επιτρέπεται στις περιπτώσεις που προβλέπεται από το καταστατικό
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δ) επιτρέπεται στις περιπτώσεις που προβλέπεται από το καταστατικό και όταν το αποφασίσει η γενική
συνέλευση
38. Μία ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρία χάνει την εμπορική της ιδιότητα:
α) Με την είσοδό της στο στάδιο της εκκαθάρισης.
β) Όταν κηρυχθεί σε κατάσταση δικαστικής συμπαράστασης.
γ) Όταν παύσει να ασκεί εμπορική δραστηριότητα.
δ) Οταν πεθάνει κάποιος από τους εταίρους της.
39. Η ανώνυμη εταιρεία αποκτά την ιδιότητα εμπόρου:
α) Από τον ιδρυτή της
β) Από το χρόνο που ασκεί πράγματι εμπορική δραστηριότητα
γ) Από το χρόνο που η εμπορική της ιδιότητα βεβαιώνεται με δικαστική απόφαση
δ) Ουδέποτε αποκτά ιδιότητα εμπόρου
40. Αντικειμενικώς εμπορική πράξη είναι:
α) Εκείνη που επιχειρείται μόνον από έμπορο
β) Εκείνη που χαρακτηρίζεται ως εμπορική από το νόμο, ανεξάρτητα ποιος την επιχειρεί
γ) Η πάσης φύσεως συναλλαγή ιδιώτη με εμπορική εταιρεία
δ) Η αγορά μεγάλων ποσοτήτων τροφίμων ή άλλων εμπορευμάτων από οιονδήποτε
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