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1  η   Εργασία   

Να παραδοθεί εντός 2 εβδομάδων. 

Ο  Αγαμέμνων  είναι  νεαρός  δικηγόρος  εγγεγραμμένος  στο  μητρώο  των 
δικηγόρων ασκούντων την δικηγορία προ 3 μηνών. 

Δέχεται οδηγίες από γνωστή του, την κ. Κλυταιμνήστρα για υπόθεση διαζυγίου. Η 
κ.  Κλυταιμνήστρα  καταβάλει  το  ποσό  των  €1000  έναντι.  Του  αποκαλύπτει 
εμπιστευτικά ότι θέλει διαζύγιο γιατί ο σύζυγος της, Λεωνίδας, έχει εξωσυζυγική 
σχέση.  Του  αποκαλύπτει  όμως  ότι  και  αυτή  διατηρεί  εξωσυζυγική  σχέση  με 
κάποιο άλλο. 

Ο  Αγαμέμνων  μετά  που  της  κάνει  δίδαγμα  ηθικής  χωρίς  τη  γνώση  της, 
επικοινωνεί  μαζί  με  τον  Λεωνίδα,  τον  οποίο  καλεί  στο  γραφείο  και  του 
αποκαλύπτει ότι επέπληξε την σύζυγο του για την εξωσυζυγική σχέση της και 
αναλαμβάνει από τον σύζυγο της Λεωνίδα, έναντι ποσού €3.000, να προχωρήσει 
με  διαζύγιο  σε  βάρος  της  Κλυταιμνήστρα.  Επιπρόσθετα  εισπράττει  από  τον 
Λεωνίδα  το  ποσό  των  €10.000  με  την  υπόσχεση  ότι  θα  τα  επενδύσει  για 
λογαριασμό του Λεωνίδα σε επιχείρηση την οποία διατηρεί σαν κτηματομεσίτης 
για την αγορά ενός ακινήτου σε τιμή ευκαιρίας στην Λακατάμια. 

Τελικά  το  ποσό  των  €10.000  ο  Αγαμέμνων  το  χρησιμοποιεί  για  να  βάλει 
διαφημίσεις σε περιοδικό των Κυπριακών Αερογραμμών του γραφείου του, ότι σε 
συνεργασία με μεγάλο λογιστικό γραφείο φτιάχνουν εταιρείες σε τιμές ευκαιρίας. 
Ο  Αγαμέμνων  προχωρεί  στην  καταχώρηση  αίτησης  διαζυγίου  εναντίον  της 
Κλυταιμνήστρα  με  λόγο  ότι  διατηρεί  εξωσυζυγική  σχέση  και  τη  μέρα  που  η 
υπόθεση είναι ορισμένη στο Δικαστήριο,  ο νέος δικηγόρος της Κλυταιμνήστρα 
εγείρει θέμα αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς του Αγαμέμνονα. Εις παρατήρηση 
του  Δικαστηρίου,  ο  Αγαμέμνων  εκνευρίζεται  και  λέει  στο  Δικαστή  «είσαι 
ακατάλληλος» και αποχωρεί από την αίθουσα του Δικαστηρίου χωρίς άλλο. Στο 
μεταξύ ο Λεωνίδας ανακαλύπτει ότι αντί επένδυσης, τα €10.000 διατέθηκαν για 
διαφήμιση του δικηγορικού γραφείου του Αγαμέμνονα. 

Συμβουλεύσετε τον  Αγαμέμνονα  με  βάση  τον  Περί  Δικηγόρων  Νόμου  και 
κανονισμών  δεοντολογίας  ως  και  την  σχετική  νομολογία  του  Ανωτάτου 
Δικαστηρίου κατά πόσο έχει υποπέσει στη διάπραξη οποιουδήποτε πειθαρχικού 
παραπτώματος  και  αν  ναι,  ποιες  ποινές  δυνατό  να  επιβληθούν  υπό  τις 
περιστάσεις. 
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