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ΚΥΡΙΑΚΗ   11  ΙΟΥΛΙΟΥ  2004

Η εξέταση θα γίνει µε τη µέθοδο των πολλαπλών επιλογών µε βάση το ακόλουθο
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.  Σε καθεµιά από τις επόµενες ερωτήσεις (51-90) να επιλέξετε
τη σωστή απάντηση και να τη σηµειώσετε στο ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

                                                                                                           ΚΩ∆ΙΚΟΣ    * Γ ∆ Ε
51. Οι κανόνες δηµόσιας τάξης:

α) Εφαρµόζονται ακόµη και αν υπάρχει αντίθετη ιδιωτική βούληση.
β) ∆εν εφαρµόζονται αν υπάρχει αντίθετη ιδιωτική βούληση, που έχει περιβληθεί τον τύπο του

συµβολαιογραφικού εγγράφου.
γ) ∆εν εφαρµόζονται, αν υπάρχει προηγούµενη γνωµοδότηση της Ολοµέλειας του Νοµικού

Συµβουλίου του Κράτους που επιτρέπει την απόκλιση.
δ) ∆εν εφαρµόζονται, αν υπάρχει προηγούµενη γνωµοδότηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που

να το επιτρέπει.

52. Ως «ικανότητα δικαίου» χαρακτηρίζεται η ικανότητα του προσώπου:
α) Να επιχειρεί δικαιοπραξίες.
β) Να είναι υποκείµενο δικαιωµάτων και υποχρεώσεων.
γ) Να συντάσσει διαθήκη.
δ) Να παρίσταται στο δικαστήριο.

53. Περιορισµένη δικαιοπρακτική ικανότητα έχει:
α) Το φυσικό πρόσωπο που συµπλήρωσε το 10ο  έτος, όχι όµως και το 18ο  έτος της ηλικίας του.
β) Το πρόσωπο που κηρύχθηκε άφαντο.
γ) Το πρόσωπο που κηρύχθηκε σε πλήρη στερητική δικαστική συµπαράσταση.
δ) Το πρόσωπο που κηρύχθηκε σε πτώχευση.

54. Αν έχουν πεθάνει περισσότερα πρόσωπα και δεν είναι γνωστό πότε πέθανε το κάθε ένα από
αυτά:
α) Λογίζεται πάντοτε ότι όλα πέθαναν ταυτόχρονα.
β) Εκ του νόµου τεκµαίρεται αµαχήτως ότι τα νεώτερα στην ηλικία πρόσωπα πέθαναν πριν από τα

γηραιότερα.
γ) Τεκµαίρεται µαχητά ότι όλα πέθαναν ταυτόχρονα.
δ) Αποφασίζεται από το δικαστήριο κατ’ ελεύθερη εκτίµηση η χρονική σειρά των επισυµβάντων

θανάτων.
 

* Ο κωδικός αυτός να µεταφερθεί στο ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ. 
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55. Σε αφάνεια κηρύσσεται ένα πρόσωπο αν:
α) Έχει υποστεί σοβαρή διατάραξη των διανοητικών του λειτουργιών.
β) Καταδικαστεί για κακούργηµα που διέπραξε σε βάρος των τέκνων του.
γ) Εξαφανίστηκε ενώ βρισκόταν σε κίνδυνο ζωής ή επειδή λείπει πολύ καιρό χωρίς ειδήσεις.
δ) Εξαφανίστηκε ενώ βρισκόταν σε κίνδυνο ζωής ή επειδή λείπει πολύ καιρό χωρίς ειδήσεις, υπό την

προϋπόθεση πάντως ότι είχε δικαιοπρακτική ικανότητα.

56. Αν κηρυχθεί σε αφάνεια έγγαµος:
α) Ο γάµος του θεωρείται λυµένος από το χρονικό σηµείο έναρξης των αποτελεσµάτων της

αφάνειας.
β) Ιδρύεται ειδικός λόγος διαζυγίου υπέρ του συζύγου του.
γ) Ο γάµος θεωρείται αναδροµικά άκυρος.
δ) ∆εν προκαλούνται έννοµες συνέπειες σε σχέση µε την ισχύ ή τη λύση του γάµου του.

57. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι νοµικό πρόσωπο:
α) Η ανώνυµη εταιρεία.
β) Το σωµατείο.
γ) Ο συνεταιρισµός.
δ) Η κοινωνία δικαιώµατος.

58. Η νοµική προσωπικότητα του ιδρύµατος αποκτάται:
α) Με την κατάρτιση της ιδρυτικής πράξης.
β) Με την κατάρτιση του οργανισµού του.
γ) Με την υπογραφή του προεδρικού διατάγµατος.
δ) Με τη δηµοσίευση του προεδρικού διατάγµατος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

59. Η εικονική δικαιοπραξία είναι:
α) Ανυπόστατη.
β) Άκυρη.
γ) Ακυρώσιµη.
δ) Απαράδεκτη.

60. Για την ακύρωση δήλωσης βουλήσεως λόγω πλάνης, η πλάνη πρέπει:
α) Να αποτελεί το δικαιοπρακτικό της θεµέλιο.
β) Να είναι ουσιώδης.
γ) Να αφορά το πρόσωπο του δηλούντος.
δ) Να είναι προϊόν απάτης.

61. ∆ικαιοπραξία που επιχειρήθηκε χωρίς την τήρηση του νόµιµου συστατικού τύπου είναι:
α) ∆υνητικά, κατά την κρίση του δικαστηρίου, άκυρη.
β) Άκυρη.
γ) Ακυρώσιµη.
δ) Ανυπόστατη.

62. Μονοµερής δικαιοπραξία που επιχειρήθηκε από αντιπρόσωπο χωρίς αντιπροσωπευτική
εξουσία, είναι:
α) Ανυπόστατη.
β) Άκυρη.
γ) Ακυρώσιµη.
δ) Έγκυρη.

63. Πληρεξουσιότητα που παρασχέθηκε µε συµβολαιογραφικό έγγραφο, ανακαλείται µε :
α) Προφορική ανακλητική δήλωση ενώπιον τριών µαρτύρων.
β) ∆ικαστική απόφαση.
γ) ∆ήλωση ενώπιον του ακροατηρίου του πολυµελούς πρωτοδικείου της κατοικίας του

πληρεξουσίου.
δ) Συµβολαιογραφικό έγγραφο.

64. Η δικαιοπραξία µε την οποία παρέχεται εξουσία προς αντιπροσώπευση (πληρεξουσιότητα)
είναι:
α) Μονοµερής δικαιοπραξία.
β) Σύµβαση ανάµεσα στον αντιπροσωπευόµενο και τον αντιπρόσωπο.
γ) Συνδικαιοπραξία.
δ) ∆ιαδικαστική πράξη.

65. Νόθος αντικειµενική ευθύνη είναι:
α) Υποκειµενική ευθύνη µε αντεστραµµένο το βάρος αποδείξεως.
β) Ευθύνη ανεξάρτητα από πταίσµα του υπεύθυνου.
γ) Ευθύνη που βασίζεται σε δόλο.
δ) Ευθύνη από αµέλεια.
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66. Τι σηµαίνει ότι η υπερηµερία δανειστή είναι αντικειµενική;
α) Ότι βασίζεται σε πταίσµα του δανειστή.
β) Ότι απαιτείται δόλος του οφειλέτη.
γ) Ότι απαιτείται αµέλεια του οφειλέτη.
δ) Ότι δεν απαιτείται υπαιτιότητα του δανειστή.

67. Υπαιτιότητα ως προϋπόθεση της ευθύνης συνιστά:
α) Ο δόλος.
β) Η ενσυνείδητη αµέλεια.
γ) Η πρόθεση του δράστη.
δ) Ο δόλος και η αµέλεια.

68. Το θετικό διαφέρον είναι:
α) Είδος εµπραγµάτου δικαιώµατος.
β) Είδος αποζηµίωσης.
γ) Μορφή ευθύνης.
δ) Απαίτηση από σύµβαση.

69. Το δένδρο που βρίσκεται µέσα σε ένα ακίνητο είναι:
α) Παράρτηµα του ακινήτου.
β) Συστατικό του ακινήτου.
γ) Παρακολούθηµα του ακινήτου.
δ) Βάρος του ακινήτου.

70. Τα εµπράγµατα δικαιώµατα είναι:
α) Αποκλειστικά η κυριότητα, οι δουλείες, το ενέχυρο και η υποθήκη.
β) Η κυριότητα και οι δουλείες.
γ) Κάθε δικαίωµα που οι συναλλασσόµενοι θα χαρακτηρίσουν ως τέτοιο.
δ) Κάθε δικαίωµα που κατά την αντίληψη των συναλλαγών θεωρείται ως εµπράγµατο δικαίωµα.

71. Η θάλασσα είναι:
α) Κοινόχρηστο πράγµα.
β) Αντικείµενο ειδικής συναλλαγής.
γ) Πράγµα κοινό σε όλους.
δ) Ιδιοκτησία του δηµοσίου.

72. Ένα αδέσποτο ακίνητο:
α) Καθίσταται κοινόχρηστο.
β) Περιέρχεται στον Ο.Τ.Α. της περιοχής όπου βρίσκεται .
γ) Περιέρχεται στο δηµόσιο.
δ) Περιέρχεται στην κυριότητα του πρώτου που θα αναλάβει τη νοµή του.

73. Για τη µεταβίβαση κυριότητας ακινήτου απαιτείται: 
α) Ιδιωτική συµφωνία των µερών.
β) Συµβολαιογραφικό έγγραφο.
γ) Κυριότητα στο πρόσωπο του µεταβιβάζοντος.
δ) Συµφωνία µεταβιβάζοντος κυρίου και αποκτώντος µε συµβολαιογραφικό έγγραφο για µεταβίβαση

της κυριότητας για νόµιµη αιτία και µεταγραφή. 

74. Η ένδικη προστασία της Κυριότητας παρέχεται:
α) Με την περί κλήρου αγωγή.
β) Με τη µέµψη άστοργης δωρεάς.
γ) Με διεκδικητική αγωγή.
δ) Με πουβλικιανή αγωγή.

75. Αίτηµα της αρνητικής αγωγής που ασκείται από τον κύριο είναι:
α) Η αναγνώριση της κυριότητας.
β) Η άρση της προσβολής και η παράλειψή της στο µέλλον .
γ) Η απόδοση του πράγµατος.
δ) Η αναγνώριση της κυριότητας και η απόδοση του πράγµατος.

76. Αν µεταγραφεί αποδοχή κληρονοµίας ακινήτου, η κτήση της κυριότητας σε αυτό επέρχεται:
α) Τη χρονική στιγµή της µεταγραφής.
β) Αναδροµικά από το χρόνο θανάτου του κληρονοµουµένου.
γ) Την χρονική στιγµή που θα γίνει η αποδοχή της κληρονοµίας.
δ) Μόλις συµπληρωθούν 4 µήνες από τη γνώση της επαγωγής της κληρονοµίας.
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77. Ο Α συντάσσει διαθήκη µε την οποία εγκαθιστά κληρονόµο του, το παιδί που θα γεννήσει η
κόρη του, που βρίσκεται στον 5 µήνα της εγκυµοσύνης.  Πριν γεννηθεί το παιδί, ο Α πεθαίνει.
α) Η διαθήκη καθίσταται ανίσχυρη.
β) Η κληρονοµία περιέρχεται στη µητέρα του παιδιού.
γ) Το παιδί (έµβρυο) γίνεται κληρονόµος, υπό την αίρεση ότι θα γεννηθεί ζωντανό.
δ) Το παιδί θεωρείται καταπιστευµατοδόχος.

78.  Η διαθήκη ενώπιον συµβολαιογράφου υπερισχύει της ιδιόγραφης;
α) Ναι, γιατί πρόκειται για δηµόσιο έγγραφο και υπάρχουν και µάρτυρες.
β) Όχι.  Όλοι οι τύποι διαθηκών στο δίκαιό µας είναι ισοδύναµοι.
γ) Υπερισχύει η ιδιόγραφη, γιατί αποτυπώνει την εντελώς ανεπηρέαστη και καθαρή βούληση του

διαθέτη.
δ) Υπερισχύει η ιδιόγραφη, µόνο όµως αν στη συνέχεια δοθεί σε συµβολαιογράφο προς φύλαξη.

79. Υπάρχει περίπτωση να κληρονοµηθεί κάποιος από την πεθερά του;
α) Ναι, αν το προβλέψει στη διαθήκη του.
β) Ναι αν, σε περίπτωση εξ αδιαθέτου κληρονοµικής διαδοχής, έχει ήδη προαποβιώσει η γυναίκα

του. 
γ) Όχι σε καµία περίπτωση γιατί δεν είναι συγγενής εξ αίµατος.
δ) Ναι ως αναγκαία κληρονόµος, γιατί δικαιούται νόµιµη µοίρα ως συγγενής εξ αγχιστείας.

80. Για τη στέρηση του εξ αδιαθέτου κληρονοµικού δικαιώµατος του συζύγου που επιζεί αρκεί:
α) Άσκηση αγωγής διαζυγίου από τον κληρονοµούµενο για βάσιµο λόγο.
β) Τελεσίδικη δικαστική απόφαση που λύνει το γάµο.
γ) ∆ιακοπή της έγγαµης συµβίωσης για µια τετραετία.
δ) Ο γάµος να διήρκησε λιγότερο από δύο χρόνια.

81. Νόµιµοι µεριδούχοι είναι:
α) Οι κατιόντες του κληρονοµουµένου.
β) Οι κατιόντες του κληρονοµουµένου και οι γονείς του.
γ) Οι γονείς και τα αδέλφια του κληρονοµουµένου.
δ) Οι κατιόντες, ο σύζυγος, που επιζεί, και οι γονείς του κληρονοµουµένου.

82. Μυστική διαθήκη είναι :
α) Το έγγραφο που εγχειρίζει ο διαθέτης, µε παρουσία τριών µαρτύρων σε συµβολαιογράφο,

δηλώνοντας προφορικά, ότι περιέχει την τελευταία βούλησή του.
β) Κάθε τύπου διαθήκη, που το περιεχόµενό της  δεν είναι γνωστό σε τρίτους.
γ) Η δηµόσια διαθήκη, µέχρι τη δηµοσίευσή της.
δ) Η δηµόσια διαθήκη, αν συµφωνηθεί µεταξύ των κληρονόµων να µείνει το περιεχόµενό της

µυστικό.

83. Ποια από τις παρακάτω είναι εµπορική πράξη:
α) Η µίσθωση κατοικίας.
β) Η δωρεά κινητού.
γ) Η γονική παροχή ακινήτου.
δ) Η αγορά κινητού µε σκοπό τη µεταπώληση.

84. Η συναλλαγµατική δεν µπορεί να είναι:
α) Εις διαταγή.
β) Εις τον κοµιστή.
γ) Λευκή.
δ) Ονοµαστική.

85. Ο κάτοχος συναλλαγµατικής θεωρείται νόµιµος κοµιστής της, αν:
α) Στηρίζει το δικαίωµά του σε αδιάκοπη σειρά οπισθογραφήσεων.
β) Επιδεικνύει σχετική έγγραφη δήλωση του αποδέκτη της.
γ) Υπάρχει ένορκη βεβαίωση 3 φυσικών προσώπων, ότι είναι ο νόµιµος κοµιστής της.
δ) Εκδοθεί δικαστική απόφαση που τον αναγνωρίζει ως νόµιµο κοµιστή.

86. Ο εκδότης συναλλαγµατικής:
α) Ευθύνεται για την πληρωµή.
β) ∆εν ευθύνεται σε καµία περίπτωση.
γ) Ευθύνεται µόνο για την πληρωµή και µάλιστα για το µισό του ποσού.
δ) Ευθύνεται µόνο αν δεν γίνει αποδεκτή.
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87. Κεφαλαιουχική εταιρεία είναι:
α) Η οµόρρυθµη εταιρεία.
β) Η ετερόρρυθµη εταιρεία.
γ) Η εταιρεία περιορισµένης ευθύνης.
δ) Η αφανής εταιρεία.

88. Η εµπορική ιδιότητα της ετερόρρυθµης εταιρείας:
α) Επεκτείνεται σε όλους ανεξαιρέτως τους εταίρους.
β) Επεκτείνεται µόνο στους οµόρρυθµους εταίρους.
γ) Επεκτείνεται µόνο στους ετερόρρυθµους εταίρους.
δ) Επεκτείνεται στους οµόρρυθµους και σε ένα τουλάχιστον ετερόρρυθµο.

89. Η δηµοσιότητα για τη σύσταση οµόρρυθµης εταιρείας συνίσταται:
α) Στην τοιχοκόλληση του καταστατικού στην έδρα του οικείου εµπορικού συλλόγου.
β) Στην κατάθεση αντιγράφου του καταστατικού στην αρµόδια ∆ΟΥ. 
γ) Στην εγγραφή της περίληψης ή και του ίδιου του καταστατικού στα βιβλία εταιρειών του

πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.
δ) Στη δηµοσίευση στον ηµερήσιο τύπο για δύο συνεχείς εβδοµάδες περίληψης του καταστατικού.

90. Ποιο από τα παρακάτω στοιχεία δεν έχει η επιταγή:
α) Εκδότη.
β) Χρόνο έκδοσης.
γ) Πληρωτή.
δ) Χρόνο λήξης.


