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คดีพิพากษาระหว่ างบิดาและบุตรเรื องสิ ทธิ!ในการเป็ นเจ้ าของรถสะสม Lancia Stratos : คําให้ การของ

Chris Hrabalek

ศาลสู งแถลงข้อพิพาทระหว่างนาย Ernst

Hrabalek และบุตรชายนาย Chris เรื2 องสิ ทธิ4ในการเป็ นเจ้าของรถสะสม Lancia Stratos จํานวน 4
คันที2ได้รับการพิจารณาคดีในลอนดอนเมื2อเดือนกุมภาพันธ์ปีนีDและศาลสู งได้มีคาํ ตัดสิ นวันนีD (21 พฤษภาคม) โดยนาย Ernst Hrabalek
ให้การว่าเขาอนุญาตให้บุตรชายของเขายืมรถไปใช้บ่อยๆ
ในช่วง
15
ปี เท่านัDน
ในขณะที2
Chris
Hrabalek
เชื2 อว่าบิดาได้มอบรถเหล่านีD ให้เขาเป็ นของขวัญในปี 2000 ซึ2 งเป็ นปี ที2 Chris สําเร็ จปริ ญญาแรกของเขา ทัDงนีD ศาลยอมรับว่านาย Ernst Hrabalek
มีกิริยาที2ทาํ ให้บุคคลเชื2 อได้วา่ เขาได้มอบรถคันนีDเป็ นของขวัญให้กบั Chris แต่ก็มีความรู ้สึกว่านาย Ernst ได้ทาํ ให้บุคคลเหล่านัDนเข้าใจไขว้เขวไป
ศาลจึงขอให้สืบต่อไปโดยยกผลประโยชน์ให้ในความเป็ นจริ งที2ว่านาย Ernst Hrabalek ไม่ได้มอบรถคันใดเป็ นของขวัญให้กบั Chris
Chris Hrabalek

ให้ความเห็นว่า “คดีที2ขD ึนศาลส่ วนใหญ่น่ารําคาญและยิง2 น่ารําคาญมากขึDนเป็ นสิ บเท่าเมื2อมันเกี2ยวข้องกับสมาชิ กในครอบครัว

ผมรู้สึกผิดหวังมากกับผลการพิพากษา

ข้อพิพาทระหว่างพ่อกับผมนีD ยาวนานมามากกว่า

4

ปี และขยายออกไปใน

3

ประเทศ

ความเป็ นจริ งที2ผลการพิพากษาในประเทศออสเตรี ยและเยอรมันนัDนยกประโยชน์ให้กบั ผมแต่ในศาลสู งของอังกฤษนีDมนั ค่อนข้างยาก
และความเศร้าส่ วนตัวของผมในส่ วนที2วา่ เรื2 องนีD ได้เกิดขึDนกับพ่อของผม

ต้องมองข้ามความรู ้สึกลึกๆ

ผมยังคงเชื2 อว่าผมคือผูค้ รอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายของรถเหล่านัDนและจะเดินหน้าต่อไปเพื2อให้ได้มนั มา
เริ2 มต้นด้วยการขออุทธรณ์คาํ ตัดสิ นของศาลสู งจากนัDนจึงหาทางออกที2เป็ นไปได้ในต่างประเทศต่อไป
ในการนีD

Chris Hrabalek

Nigel Adams

ได้เลือกทนายความเป็ นนาย

จาก

Goodman Derrick

เพื2อต่อสู ้คดี โดย

Nigel

เสริ มว่า

“กรณี ในลักษณะนีDมกั จะกลายเป็ นคดีปิดที2ขD ึนอยูก่ บั หลักฐานและพยานเสมอ
ในคดีที2บิดาและบุตรชายเข้าใจไม่ตรงกันว่ารถสะสมเหล่านัDนเป็ นการให้หรื อการยืมเช่นนีD
เช่นเดียวกันกับความเจ็บปวดในด้านจิตใจ

ยังมีความเป็ นจริ งอีกว่า

Chris

จะเป็ นการยากสําหรับฝ่ ายที2แพ้
ได้ใช้ทD งั เวลามากมาย

ความพยายามและเงินทองมาหลายปี

ซึ2 งในเบืDองต้นเป็ นการทําเพื2อช่วยรวบรวมรถสะสมและในภายหลังเมื2อเขาเชื2 อว่าบิดาได้มอบรถสะสมเหล่านัDนให้
เขาทําการเพิ2มมูลค่ามันด้วยการนํารถสะสมเหล่านัDนออกสู่ สาธารณะและนําไปแสดงในนิ ทรรศการรถยนต์คลาสสิ กอีกหลายรายการ”
ในขณะเดียวกัน

นาย

Carl Troman

จาก

4 News Square

นักกฎหมายผูเ้ ป็ นตัวแทนของ

Chris Hrabalek

ให้ความเห็นว่าข้อพิพาทในเรื2 องกรรมสิ ทธิ4 ในรถคลาสสิ กนัDนกลายเป็ นเรื2 องที2พบเห็นได้ทว2ั ไป
“จากมูลค่าที2เพิ2มขึDนอย่างรวดเร็ วของรถโบราณและรถคลาสสิ ก

Nigel

และผมเห็นว่ามีขอ้ พิพาทแบบเดี ยวกันนีD ที2ตอ้ งการคําแนะนําเพิ2มมากขึDน

เราเห็นคดีมากมายที2เกี2ยวกับคําถามเรื2 องกรรมสิ ทธิ4 การเป็ นเจ้าของ
ความเห็นไม่ตรงกันเรื2 องรู ปลักษณ์หรื อแหล่งกําเนิ ดของรถหรื อมีขอเรี ยกร้องมากขึDนในเรื2 องที2เกี2ยวข้องกับการแข่งรถซึ2 งก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อรถแข่ง
โบราณที2มีมูลค่ามหาศาล”

หมายเหตุถึงบรรณาธิ การ
จดหมายนีD เผยแพร่ ในนามของ Goodman Derrick LLP, 10 St Bride Street, London EC4A 4AD
ในกรณี ที2ตอ้ งการข้อมูลเพิ2มเติ ม กรุ ณาติ ดต่อ:
Nigel Adams หุ ้ น ส่ วนของ Goodman Derrick ที2 nadams@gdlaw.co.uk หรื อโทร. +44 (0)20 7421 7958; หรื อติ ด ต่ อ James Caulfield
หัวหน้าฝ่ ายพัฒนาธุ รกิ จของ Goodman Derrick ที2 jcaulfield@gdlaw.co.uk หรื อโทร. +44 (0)7815 846 124
Goodman Derrick เป็ นบริ ษทั ให้ คาํ ปรึ ก ษากฎหมายทางการค้าชัDน นําในเมื องลอนดอน
พวกเราเป็ นที2 เ ลื2 องลื อในด้านการให้คาํ แนะนําด้านกฎหมายที2 มี คุ ณภาพสู ง การให้ บ ริ ก ารที2 โดดเด่ นและเข้าใจลู ก ค้า
• บริ ษท
ั นีD เกิ ดจากการรวมตัวของหุ ้นส่ วนที2 มีประสบการณ์ 30 คนที2 จดั ตัDงที มกว่า 90 ที มตามความเชี2 ยวชาญพิเศษและกลุ่มเฉพาะ
• ได้รับการแนะนําว่าเป็ นทนายความชัDนนําโดยหนังสื อแนะนําวิชาชี พกฎหมายอิสระ Chambers & Partners and Legal 500
• “เป็ นบริ ษท
ั ที2เมื2อได้รับความไว้วางใจจากท่านแล้วจะไม่มีวนั เสี ยมันไป” จากหนังสื อ Chambers and Partners Guide to the Legal Profession
• เป็ นสมาชิ ก ของหน่ ว ยงานกฎหมายนานาชาติ Netlink Association ซึ2 งเป็ นเครื อข่ายของบริ ษท
ั ให้คาํ ปรึ กษาทางกฎหมายอิ สระ

