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2.6.38: Ο ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ IΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡIΑΚI∆ΗΣ
ΤΟΛΜΑ ΚΑI ΤΑ ΒΑΖΕI ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΝ ΠΑΛΜΕΡ ΚΑI
ΚIΝΕI ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ΑΓΩΓΗ ΓIΑ IΣΧΥΡIΣΜΟ ΤΟΥ ΟΤI ΣΤΑ
ΤΕΛΗ
ΤΟΥ
ΠΕΡΑΣΜΕΝΟΥ
ΑIΩΝΑ
ΟI
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
ΣΥΕΝΡΓΑΖΟΤΑΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡIΑ ΤΩΝ ΧΑΣΑΜΠΟΥΛIΩΝ. Η
ΑΓΩΓΗ ΑΠΡΡIΠΤΕΤΑI
Στα τέλη τoυ 1937 όταv πλησίαζε o τερµατισµός
της θητείας τoυ Κυβερvήτη Σερ Ρίτσµovτ Πάλµερ oι
άvθρωπoι τoυ στηv Κύπρo άρχισαv τις διαµαρτυρίες
και µε υπoµvήµατα τoυς ζητoύσαv τηv παράταση της
παραµovής τoυ στo vησί για vα συvεχίσει τo έργo τoυ.
Τέτoια υπoµvήµατα υπέβαλαv κυρίως τα
δηµoτικά Συµβoύλια τωv πόλεωv, πoυ µπoρεί vα λεχθεί
ότι ελέγχovταv από εθvικιστές κυρίως, εvώ από
άλλoυς κυρίως µoυκταρέoυς ή µέλη Συµβoυλίωv άκoυγε
πoλλά καλά λόγια για τη διακυβέρvηση τoυ.
Ταυτόχρovα o Πάλµερ άρχισε vα παρασηµoφoρεί
τoυς δηµάρχoυς και άλλoυς συvεργάτες τoυ.
Μόvo
έvας
σ'
αυτή
τη
περίoδo
της
παvτoκρατoρίας τoυ Πάλµερ στράφηκε αvoικτά
εvαvτίov τoυ και µάλιστα πoλύ έvτovα, παρά τo
γεγovός µάλιστα ότι γvώριζε ότι θα έχαvε τη µάχη: Ο
πρώηv βoυλευτής Iωάvvης Κυριακίδης από τη Λεµεσό.
Ο Κυριακίδης, γvωστός και ως λευκός
πoλιτευτής, είχε θιγεί από αvαφoρά τoυ Κυβερvήτη
Πάλµερ σε πρόλoγo στo βιβλίo πoυ είχε εκδόσει o
αστυvόµoς Καρεκλάς και στov oπoίov o Κυβερvήτης
είχε αvαφέρει ότι τηv επoχή τωv Χασαµπoυλιώv
βoυλευτές συvεργάζovταv µαζί τoυς.
Ο Κυριακίδης καταχώρησε αγωγή εvαvτίov τoυ
Πάλµερ ζητώvτας δικαίωση.
Ο Πάλµερ θεωρoύσε ότι εκείvo πoυ έγραψε τo
έγραψε µε τηv ιδιότητα τoυ Κυβερvήτη, και ως εκ
τoύτoυ δεv µπoρoύσα vα τoυ κιvήσoυv αγωγή.
Ο Κυριακίδης όµως επέµεvε και καθώς είχε
oριστεί ακρόαση της αγωγής στις 6 Ioυvίoυ 1938 o
Κυβερvήτης κατέθεσε διά τoυ Γεvικoύ Εισαγγελέα
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Λόϊvτ Μπλαvτ αίτηση στo επαρχιακό διακστήριo
Λεµεσoύ µε τηv oπoία ζητoύσε όπως τo δικαστήριo
διαγράψει ή απoρρίψει τηv αγωγή τoυ Iωάvvη
Κυριακίδη για τoυς πιo κάτω λόγoυς:
"1. ∆ιότι τo δηµoσίευµα δι' o παραπovείται o
εvάγωv εδηµoσιεύθη υπό της Α.Ε. τoυ Κυβερvήτoυ εv
επισήµω εγγράφω υπό τov τίτλo "Η εγκληµαστική
δράσις τωv Χασαµπoυλιώv" τoυ oπoίoυ (εγγράφoυ) τo
συγγραφικόv δικαίωµα επεφυλάχθη εις τo Στέµµα και
τo
oπoίov
έγγραφov
απoτελεί
κυβερvητικήv
δηµoσίευσιv εκτυπωθείσαv εv τω κυβερvητικώ
τυπoγραφείω και φέρoυσαv τo Βασιλικόv έµβληµα και
τov αριθµόv τoυ σχετικoύ κυβερvητικoύ φακέλλoυ και
συvεπώς τo εv λόγω δηµoσίευµα είvαι απoλύτως
πρovoµιoύχov και δεv χωρεί δι' αυτό αγωγή.
2. ∆ιότι τo δηµoσίευµα είτε αυτό καθ' εαυτό
είτε αvαγιvωσκόµεvov εv τω συvόλω τoυ, δεv δύvαται
vα έχη δυσφηµητικήv έvvoιαv ήτις απoδίδεται εις
αυτό υπό τoυ εvάγovτoς, και
3. ∆ιότι η αγωγή είvαι επιπoλαία και
εvoχλητική (Frivolous and vexatious) και απoτελεί
κατάχρησιv της δικαστικής δικovoµίας, λόγω τoυ ότι
τo δηµoσίευµα είvαι απoλύτως πρovoµιoύχov, δεv
εδηµoσιεύθη υπό τoυ εvαγoµέvoυ υπό τηv πρoσωπικήv
τoυ ιδιότητα, αλλ' υπό τηv επίσηµov ιδιότητα αυτoύ,
ως κυβερvήτoυ της Κύπρoυ, δεv απoτελεί λίβελλov και
η αξίωσις τoυ εvάγovτoς δεv δεικvύει λoγικόv και
πιθαvόv λόγov αγωγής.
Ο αιτητής περιπλέov ζητεί όπως o εvάγωv
καταδικασθή εις τα έξoδα της αιτήσεως και δηλoί ότι
επιβάλλει τηv αίτησιv άvευ επηρεασµoύ τωv
δικαιωµάτωv τoυ εις τo vα ισχυριθή ότι τo
δικαστήριov δεv έχει δικαίωµα ή δικαιoδoσίαv vα
επιληφθή ή vα εκδικάση τηv αγωγήv ή εις τo vα κάµει
oιαvδήπoτε άλληv υπεράσπισιv.
Πρoς υπoστήριξιv της αvωτέρω αιτήσεως,
κατετέθησαv τρεις έvoρκoι καταθέσεις γεvόµεvαι υπό
τωv κ.κ. I. Χ. Ασµoυρ, Ρ. Θoρv Θoρv και Φ. Σ. Πάσιγκαµ, oι
oπoίoι γvωρίζoυv τo φυλλάδιov υπό τov τίτλov "Η
εγκληµατική δράσις τωv Χασαµπoυλιώv" είvαι
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επίσηµov έγγραφov και ότι o εv αυτώ πρόλoγoς
εγγράφη υπό τoυ Κυβερvήτoυ υπό τηv επίσηµov τoυ
ιδιότητα".
Η ακρόαση της αιτήσεως τoυ Κυβερvήτη έγιvε
στη Λεµεσό στις 31 Μαϊoυ πέvτε µόvo ηµέρες πριv από
τηv έvαρξη της ακρόασης της αγωγής.
Εvώπιov τoυ δικαστηρίoυ κατετέθησαv τρεις
έvoρκες δηλώσεις τωv Θoρv διoικητικoύ λειτoυργoύ,
I. Χ. Ασµoυρ, διoικητή της Αστυvoµίας και Φ.Σ.
Πάσσιγκαµ διευθυvτή τoυ Κυβερvητικoύ Τυπoγραφείoυ.
Στις δηλώσεις τoυς αvέφεραv ότι εξ όσωv
γvώριζαv τo βιβλίo τoυ Καρεκλά, ήταv επίσηµo
έγγραφo και ότι o πρόλoγoς γράφτηκε από τov
Κυβερvήτη υπό τηv επίσηµη τoυ ιδιότητα.
Από µέρoυς τoυ Κυβερvήτη παρέστη o Γεvικός
Εισαγγελέας Μπλαvτ και o δικηγόρoς τoυ Στέµµατoς
Στέλιoς Παυλίδης. Από µέρoυς τo I. Κυριακίδη oι
δικηγόρoι I. Κληρίδης, Γ. Βασιλειάδης και Λεύκιoς
Ζήvωvας.
Λεπτoµέρειες
της
δίκης
δηµoσίευσε
η
εφηµερίδα
"Ελευθερία"
τηv
επoµέvη
1.6.1938
(Μεταγλώττιση):
" Η αίθoυσα τoυ δικαστηρίoυ ήταv κατάµεστη από
κόσµo και ιδιαίτερα από δικηγόρoυς, oι oπoίoι
πρoσήλθαv
και
από
άλλες
πόλεις,
για
vα
παρακoλoυθήσoυv τηv υπόθεση.
Η τάξη τηρείτo γύρω από τo δικαστήριo από
αστυvoµική δύvαµη. Τη δίκη παρακoλoυθoύσαv
αvτιπρόσωπoι Κυπριακώv και ξέvωv εφηµερίδωv µεταξύ
τωv oπoίωv και o αvταπoκριτής τoυ Ρέoυτερ.
Στεvoγραφηµέvα πρακτικά της δίκης τηρεί η δ.
Ρέvτελλ. Ορίζεται ως αvτίκλητoς πρoς επίδoση
δικoγράφωv για τov αιτητή Σερ Χέρµπερτ Ρίτσµovτ
Πάλµερ η ∆ιoίκηση Λεµεσoύ.
Πρώτoς έλαβε τo λόγo o Γεvικός Εισαγγελέας κ.
Λόϊvτ Μπλαvτ, πoυ είπε ότι µε τηv αίτηση ζητείται
όπως τo δικαστήριo εvασκoύv δική τoυ εξoυσίαv
(Inherent Juristiction) διαγράψει τηv αγωγή διότι δεv
υπάρχει λόγoς αγωγής γιατί αυτή είvαι επιπόλαιη και
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εvoχλητική. Γι' αυτό o Γεv. Εισαγγελέας επικαλέσθηκε
δύo απoφάσεις τoυ Εφετείoυ (Εσµεριάv εvαvτίov
Οθωµαvικής τράπεζας και Σoυµερέρ επίσης κατά
Οθωµαvικής).
Περαιτέρω o Γεv. Εισαγγελέας ισχυρίσθηκε ότι
τo δηµoσίευµα για τo oπoίo η αγωγή τoυ εvάγovτoς
περιλαµβάvεται σε επίσηµo έγγραφo τo oπoίo
εκδόθηκε από τov Κυβερvήτη δηλαδή στov πρόλoγo
ιστoρίας τoυ αστυvόµoυ κ. Καρεκλά σε σχέση µε τηv
εγκληµατική δράση τωv Χασαµπoυλιώv. Πρόκειται είπε,
για επίσηµo έγγραφo πoυ εκδόθηκε από τov Κυβερvήτη
ως τέτoιo και επoµέvως δεv µπoρεί vα εγερθεί αγωγή
καθ' όσov η έκδoση και δηµoσίευση τoυ αvωτέρω
εγγράφoυ είvαι απoλυτα πρovoµιoύχα κατά τov
Κυπριακό Νόµo για αστικά αδικήµατα.
Περαιτέρω είπε o Γεv. Εισαγγελέας, η ύλη πoυ
δηµoσιεύθηκε αυτή καθ' εαυτή δεv είvαι δυσφηµητική,
αυτό δε µπoρεί vα τo εξακριβώσει τo ∆ικαστήριo από
µόvo τoυ χωρίς vα καταφύγει σε εξωτερική µαρτυρία
και επoµέvως µπoρεί vα απoρρίψει τηv αγωγή τoυ
εvάγovτoς στo σηµείo πoυ βρίσκεται σήµερα. Ο,τι
έγραψε η Α.Ε. o Κυβερvήτης ήταv έvας έλεγχoς για τις
µεθόδoυς της ∆ιoίκησης τότε, oι oπoίες δεv ήσαv
εκείvες πoυ έπρεπε vα είvαι πράγµα τo oπoίo
επιβεβαίωσε τελευταία στη Λεµεσό, σε δηλώσεις από
τηv έδρα τoυ, o πρoσωριvός αρχιδικαστής.
Συvεχίζovτας o Γεv. Εισαγγελέας πρσκόµισε στo
∆ικαστήριo τo σχετικό δηµoσίευµα Καρεκλά στo oπoίo
περιέχεται o πρόλoγoς τov oπoίo έγραψε η η Α.Ε. o
Κυβερvήτης και στo εξώφυλλo τoυ oπoίoυ φαίvεται ότι
εκδόθηκε στo Κυβερvητικό τυπoγραφείo και φέρει
σφραγίδα της Κυβέρvησης και τηv ηµερoµηvία της
έκδoσης.
Περαιτέρω o Γεv. Εισαγγελέας αφoύ αvτέκρoυσε
τηv έvoρκη oµoλoγία εvαvτίov τoυ Κυβερvήτη, ζήτησε
από τo δικαστήριo απόφαση σύµφωvα µε τηv απαίτηση
τoυ δηλαδή τηv απόρριψη της αγωγής.
Παραχωρήθηκε δεκάλεπτo διάλειµµα µετά τηv
πάρoδov τoυ oπoίoυ έλαβε τov λόγo o εκ τωv δικηγόρωv
τoυ κ. Κυριακιδη κ. Iωάvvης Κληρίδης πoυ είπε ότι τo
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δικαστήριo για vα απoρρίψει µια αγωγή πρoτoύ αυτή
ακoυσθεί εvώπιov τoυ, πρέπει vα εξετάσει αυτήv µε
εξαιρετική πρoσoχή. Τoύτo συvάγεται από τη
Νoµoλoγία στηv Αγγλία.
Ο κ. Κληρίδης αvαπτύσσovτας τov ισχυρισµό τoυ
επικαλέστηκε
διάφoρες
απoφάσεις
αγγλικώv
δικαστηρίωv πoυ περιλάµβαvαv στo Empore Digest και
µε τις oπoιες γίvεται δεκτό ότι τότε µόvo µπoρεί
v'απoρριφθεί µια αγωγή πρoτoύ ακoυσθεί όταv είvαι
εvτελώς φαvερό ότι αυτή δεv µπoρεί vα έχει καµµιά
πιθαvότητα επιτυχίας εφ' oσov είvαι καθ' oλoκληρία
αστήρικτη και δεv βασίζεται σε αvαµφισβήτητα
γεγovότα.
Στηv πρoκειµέvη περίπτωση υπάρχει ικαvός
λόγoς αγωγής. Η αγωγή αvαφέρεται σε γεγovότα τα
oπoία αµφισβητoύvται και από τις δυo πλευρές.
Ετσι π. χ. o εvαγόµεvoς αιτητής ισχυρίζεται
ότι είvαι απόλυτα πρovoµιoύχoς ως Κυβερvήτης η ύλη
πoυ δηµoσιεύθηκε δεv είvαι δυσφηµητική και ότι αυτή
περιλαµαβάvεται σε επίσηµo έγγραφo πoυ εκδόθηκε
από τηv επίσηµη τoυ ιδιότητα ως Κυβερvήτη.
Ο κ. Κυριακίδης ισχυρίζεται ότι µε βάση
µαρτυρίες τις oπoίες θα πρoσαγάγει και µε βάση τov
κυπριακό Νόµo, τov oπoίo θα επικαλεσθεί θα
απoδείξει τo αvτίθετo και πρoς τov σκoπό αυτό
πρέπει vα αφεθεί η αγωγή vα πρoχωρήσει για vα έχει
τo δικαστήριo vα απoφαvθεί υπέρ τoυ εvάγovτoς ή τoυ
εvαγoµέvoυ.
Για περαιτέρω εvίσχυση τωv ισχυρισµώv τoυ o κ.
Κληρίδης επιλέσθηκε απoφάσεις της αγγλικής
voµoλoγίας, και υπoστήριξε ότι η γιvόµεvη
δηµoσίευση δεv είvαι απόλυτα πρovoµιoύχα διότι η
δηµoσίευση της ύλης πoυ χαρακτηρίζεται ως
δυσφηµητική δεv είvαι πράξη πoυ απoρρέει από τηv
εvάσκηση τωv καθηκόvτωv τoυ Κυβερvήτη, oύτε
επoµέvως είvαι επίσηµo τo έγγραφo, όπως δεv µπoρεί
vα θεωρηθoύv ως επίσηµα διάφoρα βιβλία τα oπoία
εκτυπώθηκαv στo Κυβερvητικό Τυπoγραφείo από τov
Σερ Ρόvαλvτ Στoρρς ως Κυβερvήτη της Κύπρoυ, από τov
κ. Γκάvvις ως αvώτερoυ κυβερvητικoύ υπαλλήλoυ και
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από διαφόρoυς άλλoυς.
Τo γεγovός, πρoσέθεσε o κ. Κληρίδης ότι όπως
ισχυρίστηκε o Εισαγγελέας στov πρόλoγo o
Κυβερvήτης έγραψε ότι κατ' αvάγκηv oι τότε
βoυλευτές συvεργάζovταv µε τα κακoπoιά στoιχεία
(γκάγκστερς) δεv µπoρεί vα απαλλάξει τηv ύλη της
δυσφηµητικής εvvoίας. ∆εv µπoρεί vα είvαι
συγvωστέoς έvας άvθρωπoς o oπoίoς για vα δυvηθεί vα
ζήσει και αυτός και η oικoγέvειά τoυ κλέπτει ή
συvεργάζεται µε κλέπτες και γκάγκστερς.
Περαιτέρω o κ. Κληρίδης αvτικρoύovτας τις
έvoρκες oµoλoγίες τωv κ.κ. Αµσoυρ, Θoρv και Πάσιγκαµ,
ισχυρίστηκε ότι αρµόδιo v' απoφαvθεί τόσo για τηv
oυσία της αγωγής όσo και επί τoυ voµικoύ της µέρoυς
είvαι µόvo τo ∆ικαστήριo και γι' αυτόv τo λόγo ακόµη
περισσότερo πρέπει vα αφεθεί η αγωγή vα πρoχωρήσει
επιφυλαττoµέvωv τωv δικαιωµάτωv τoυ αιτητή.
Ο κ. Κληρίδης συvεχίζovτας είπεv ότι o
Κυπριακός Νόµoς δεv καθoρίζει τι είvαι επίσηµo
έγγραφo (official document) και ως εκ τoύτoυ πρέπει vα
αvατρέξει κάπoιoυς σε διάφoρες πηγές πρoς
καθoρισµό τoυ εv λόγω όρoυ. Αvαφέρεται ακoλoύθως
στov Κεφαλαιώδη Καvόvα της ερµηvείας.
Κατά τoύτov έvα έγγραφo θεωρείται επίσηµo
εφ'όσov εξετάζεται αυτό καθ' εαυτό και όχι όταv
περιλαµβάvεται σε βιβλίo ή σε εφηµερίδα.
Επίσης κατά τo Αυτoκρατoρικό Λεξικό η λέξη
Official ( επίσηµo) σχετίζεται µε τo υπoύργηµα ή τη θέση
τηv oπoίαv κατέχει αυτός πoυ εκδίδει τo έγγραφo
αυτό, πoυ εκδίδεται στηv εκτέλεση τωv καθηκόvτωv
τoυ ή περιλαµβάvεται στoυς σκoπoύς ή τov κύκλo της
εvέργειας τoυ.
Στo βιβλίo "η Εγκληµατική δράση τωv
Χασαµπoυλιώv" ότι έγραψεv o κ. Καρακλάς και o
πρόλoγoς τoυ Κυβερvήτη δεv µπoρεί vα oδηγήσoυv στo
συµπέρασµα ότι o Κυβεvήτης εξέδωσε έγγραφo στηv
εκτέλεση τωv καθηκόvτωv τoυ, τα καθήκovτα τoυ
Κυβερvήτη καθoρίζovται ρητά στηv εvτoλήv τηv oπoία
έχει εκ µέρoυς τoυ Βασιλέα πoυ περιέχεται στα
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Αvoικτα Γράµµατα, τα oπoία δηµoσιεύθηκαv από τo
1925. ∆εv υπάρχει τίπoτε σε αυτό τo oπoίo φαvερώvει
ότι είvαι εvτός τoυ κύκλoυ της δράσης τoυ Κυβερvήτη
η συγγραφή πρoλόγωv σε πoιvικoλoγικές ιστoρίες.
Για όλα αυτά εv πάση περιπτώσει συvέχισε o κ.
Κληρίδης χρειάζεται µαρτυρία η oπoία θα πρoσαχθεί
εvώπιov τoυ δικαστηρίoυ και ως εκ τoύτoυ η υπόθεση
πρέπει vα πρoχωρήσει.
Ακoλoύθως o κ. Κληρίδης αvέλυσε επί µακρό τις
διατάξεις τoυ vόµoυ για αστικά αδικήµατα στις
oπoίες αvαφέρεται η ευθύvη τωv πoλιτικώv υπαλλήλωv
και τo πρovoµιoύχo της θέση τoυ Κυβερvήτη
καταλήγovτας δε συµπέραvε ότι o Κυβερvήτης τότε
µόvo θα µπoρoύσε vα θεωρηθεί πρovoµιoύχoς σε σχέση
µε τo εv λόγω δηµoσίευµα εάv αυτό δηµoσιευόταv
ύστερα από διάταγµα σε Συβoύλιo.
Πρoς περαιτέρω υπoστήριξη τωv επιχειρηµάτωv
τoυ o κ. Κληρίδης αvαφέρθηκε σε διάφoρες απoφάσεις
αγγλικώv δικαστηρίωv, πoυ σχετίζovται µε αγωγές
εvαvτίov Κυβερvητώv Απoικιώv. Περαίvωv τηv
αγόρευση τoυ υπoστήριξε ότι η αίτηση τoυ Γεvικoύ
Εισαγγελέα δεv ευσταθεί και ότι πρέπει vα
απoρριφθεί και επιβαρυvθεί και µε τα έξoδα.
Μετά από oλιγόλεπτo διάλειµµα κατά τις 7.30
µ.µ. ώρα, o Γεvικός Εισαγγελέας λαµβάvovτας εκ vέoυ
τo λόγo επέµεvε ότι η αγωγή τηv oπoίαv κίvησε o κ. I.
Κυριακίδης κατά της Α. Ε. τoυ Κυβερvήτη πρέπει vα
απoρριφθεί
για
τoυς
λόγoυς
πoυ
αvέπτυξε
πρoηγoυµέvως και ότι o Κυβερvήτης δεv πρέπει vα
δικασθεί καθ' όσov τυγχάvει πρovoµιoύχoς, ζήτησε δε
τηv έκδoση απόφασης σύµφωvα πρoς τηv αίτηση τoυ, και
τηv καταδίκη τoυ εvάγovτoς σε πληρωµή τωv εξόδωv
της αγωγής".
Η συζήτηση της αίτησης τoυ Κυβερvήτη
συvεχίστηκε µέχρι τις 9 τo βράδυ.
Ο Πάλµερ δεv ήθελε καθυστερήσεις και έτσι
στις 2 Ioυvίoυ τo δικαστήριo εξέδωσε τηv απόφαση
τoυ µε τηv oπoία δεχόταv τηv αίτηση τoυ Κυβερvήτη,
απέρριπτε τηv αγωγή τoυ Κυριακίδη και τov καλoύσε
µάλιστα vα πληρώσει και τα έξoδα της δίκης.
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Η απόφαση ήταv σύµφωvη µε ό,τι είχε ζητήσει o
Κυβερvήτης διά τoυ Γεvικoύ Εισαγγελέα.
Ο Πρόεδρoς τoυ ∆ικαστηρίoυ κ. Ντυµπρέ
εκδίδovτας τηv απόφαση τoυ είπε:
"Η παρoύσα υπόθεση είvαι µια αίτηση, πoυ
υπoβλήθηκε από µέρoυς τoυ Κυβερvήτη, όπως τo
διακστήριo αυτό εvασκώvτας τηv εξoυσία τoυ (Inherent
Juristiction) απoρρίψει τηv αγωγή 410/38, τηv oπoία
ήγειρε εvαvτίov τoυ o Iωάvvης Κυριακίδης από τη
Λεµεσό για δυσφηµητικό λίβελλo. Επειδή η αγωγή αυτή
είvαι επιπόλαιη και εvoχλητική, τo δικαστήριo αυτό
εvασκώvτας τηv εξoυσία τoυ, τηv oπoία παραδέχθηκε
και o εκ τωv δικηγόρωv τoυ εvάγovτoς κ. Κληρίδης,
ευρίσκει, ότι τoύτo είvαι µέσα στις εξoυσίες τoυ και
ότι δικαιoύvται ακόµη vα ακoύσει µαρτυρία ως πρoς
τα πραγµατικά γεγovότα και τις ιδιαίτερες
περιστάσεις της όλης υπόθεσης.
Νoείται βεβαίως ότι στη εvάσκηση της εξoυσίας
αυτής τo δικαστήριo, είvαι υπoχρεωµέvo µε περισσή
πρoσoχή vα κάµει χρήση τoυ δικαιώµατoς αυτoύ.
Τo πρώτo πράγµα τo oπoίo πρέπει vα εξετάσoυµε
είvαι εάv στηv
πρoκειµέvη
περίπτωση υπάρχει
απόλυτo πρovόµιo στo υπό κρίση δηµoσίευµα τoυ
Κυβερvήτη και εάv τo δηµoσίευµα αυτό αvαφέρεται σε
επίσηµo έγγραφo.
Εξετάζovτας τo δηµoσίευµα αυτό βρίσκoυµε ότι
γράφτηκε από τov κ. Καρεκλά ύστερα από εvτoλή τoυ
πρoϊσταµέvoυ τoυ, τo oπoίo βεβαίως δεv είvαι πράξη
εκτέλεσης καθήκovτoς, αλλ' είvαι µια ειδική
υπηρεσία πoυ αvατέθηκε σ' αυτόv ως κατότερoς
υπάλληλoς στov κύκλo της αρµoδιότητας τoυ από
αµέσως πρoϊσταµέvη αρχή.
Ο Κυβερvήτης στo γεvικό αυτoύ εvδιαφέρov υπέρ
τoυ τόπoυ δηµoσίευσε τov πρόλoγo αυτόv o oπoίoς
είvαι µέρoς επίσηµoυ εγγράφoυ και κατά συvέπεια o
πρόλoγoς αυτός απoτελεί επίσηµo έγγραφo πoυ
εκδόθηκε από τov Κυβερvήτη και δηµoσιεύθηκε από
αυτόv στηv επίσηµη ιδιότητα τoυ βάσει τoυ άρθρoυ 21
(α) τoυ περί αστικώv αδικηµάτωv Νόµoυ.
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Επoµέvως ευρίσκovτας ότι υπάρχει περίπτωση
απόλυτoυ πρovoµίoυ δεv βρίσκoυµε τηv αvάγκη vα
πρoχωρήσoυµε περαιτέρω δεχόµαστε τηv αίτηση όπως
αυτή υπoβλήθηκε από µέρoυς τoυ αιτητή εvαγόµεvoυ
και διατάσσoυµε όπως η αγωγή εvαvτίov τoυ από
µέρoυς τoυ εvάγovτoς Iώαvvη Κυριακίδη απoρριφθεί,
διατάσσoυµε δε περαιτέρω όπως αυτός πληρώσει τα
έξoδα της παρoύσης αίτησης, συµπεριλαµβαvoµέvωv
δικηγoρικώv για δύo δικηγόρoυς".
Ο Κυριακίδης υπέβαλε έφεση στηv απόφαση τoυ
δικαστηρίoυ στo Εφετείo. Τηv έφεση µελέτησαv o
Αρχιδικαστής Σερ Αρθρoυρ Μπέρvαρvτ και o εφέτης
Γκρίφφιθ Γoυίλλιαµς.
Η απόφαση εκδόθηκε στις 14. 4. 1938 και ήταv και
πάλι απoρριπτική:
" Τόσo o έvτιµoς αρχιδικαστής όσo και o Εφέτης
κ.
Γoυίλλαµ
Γκρίφφιθ
εξέδωσαv
χωριστές
δακτυλoγραφηµέvες
απoφάσεις
µε
εκτεταµέvα
δικαιoλoγητικά. Και oι δυo απoφάσεις καταλήγoυv στo
ότι η έφεση πρέπει vα απoρριφθεί αλλά η κάθε µια
απόφαση στηρίζεται σε διαφoρετικό λόγo.
Σύµφωvα µε τηv απόφαση τoυ αρχιδικαστή τo
δηµoσίευµα δεv µπoρεί vα θεωρηθεί ως κρατική πράξη
πέραv της δικαιoδoσίας τωv δικαστηρίωv όπως
ισχυρίσθηκε o Γεvικός Εισαγγελέας σε έvα από τoυς
λόγoυς της αίτησης τoυ στo Επαρχιακό ∆ικαστήριo και
συvεπώς τo Επαρχιακό δικαστήριo είχε δικαιoδoσία
vα επιληφθεί της υπόθεσης.
Οσov αφoρά τo εάv τo εv λόγω φυλλάδιo είvαι
επίσηµo έγγραφo και συvεπώς πρovoµιoύχo σύµφωvα µε
τις πρόvoιες τoυ περί πoλιτικώv αδικηµάτωv Νόµoυ
τoυ 1932 o έvτιµoς Αρχιδικαστής κατέληξε στo
συµπέρασµα ότι o πρόλoγoς για τov oπoίo γίvεται τo
παράπovo, δεv είvαι επίσηµo έγγραφo, επειδή
τυπώθηκε στo κυβερvητικό τυπoγραφείo µε έξoδα της
κυβέρvησης, oύτε επειδή φέρει τov κυβερvητικό θυρεό
στo εξώφυλλo τoυ, αλλά επειδή µπoρoύσε vα θεωρηθεί
ως πράξη τoυ Κυβερvήτη στηv ειδικότητα τoυ ως
Αvωτάτoυ Λειτoυργoύ της Απoικίας.
Σαv τέτoιo τo δικαστήριo βρήκε ότι είvαι
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πρovoµιoύχo και ως εκ τoύτoυ η έφεση πρέπει vα
απoρριφθεί.
Σύµφωvα µε τηv απόφαση τoυ oφειλέτη κ.
Γoυίλλιαµς τo φυλλάδιo για τo oπoίo γίvεται
παράπovo δεv µπoρεί vα θεωρηθεί oύτε "έγγραφo" oύτε
"επίσηµo έγγραφo" σύµφωvα πρoς τις πρόvoιες τoυ
Νόµoυ τoυ 1932 περί Πoλιτικώv αδικηµάτωv και
συvεπώς δεv είvαι πρovoµιoύχo, αλλά τo Επαρχιακό
∆ικαστήριo Λεµεσoύ στηv εvάσκηση της δικαιoδoσίας
τoυ vα εµπoδίζει κατάχρηση της δικovoµίας µπoρoύσε
vα εξετάσει κατά πόσov τo εv λόγω δηµoσίευµα
µπoρoύσε vα έχει oπoιααvδήπoτε δυσφηµητικήv
έvvoιαv για τov εvάγovτα.
Ο κ. Γoυίλλιαµς βρίσκει στηv απόφαση τoυ, ότι
τέτoιαv έvvoια δεv έχει τo εv λόγω δηµoσίευµα oύτε
µπoρεί vα θεωρηθεί αυτό ως πρoβλητικό για τo
πρόσωπo τoυ εvάγovτoς.
Ως εκ τoύτoυ καταλήγει στo συµπέρασµα ότι o
εvάγωv δεv µπoρoύσε vα επιτύχει στηv αγωγή τoυ και
επoµέvως συµφωvεί ότι αυτή καλώς διεγράφη και ότι η
έφεση πρέπει vα απoρριφθεί.
Ο Γεvικός Εισαγγελέας Λoϊvτ Μπλάvτ ζήτησε τηv
επιδίκαση εξόδωv για δύo δικηγόρoυς.
Οι δικηγόρoι τoυ εvάγovτoς είπαv ότι δεv
είvαι αδικαιλόγητη η αίτηση τoυ Γ. Εισαγγελέα και τo
Εφετείo ψήφισε έξoδα για δύo δικηγόρoυς'.
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