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sig z Wielkiej Brytanii i funkcjonujqcy na terenach
jej bylych kolonii wiqcznie z USA i Kanadq, bazuje
na zasadzie "precedensu", to znaczy honoruje on jako
obowiqzujqce prawo poprzednio podkie dtecyzje
sqdOw. Z tego 1vzglOu wszystkie waZniejsze
decyzje sqdowe sal publikowane w caloki, aby
umoZliwie ZapoZnanie Sig Z nimi osobom bgdqcym
w podobnych sytuacjach oraz prawnikom i sgdziom
decydujqcym w podobnych sprawach.

W grOd setek tysigcy decyzji zthirzajq sig i takie,
ktOre bardziej rothnieszajq i zaskakujq, niz tworzq
precedensy prawne, ale fakt, ze kazda z tych spraw
zdarzyla sig naprawdg i byla rzeczywikie powaznie
rozpatrywana przez sqd sprawia, iz sq one o Nviele

ciekawsze niz likcja literacka. Sprawy takie okrela
sig coraz czgkiej terninem "Stella cases" od
czasu gdy w stanie Nowy Meksyk na poczoku lat
dziewigedziesiqtych osoba o tym imieniu uzyskala
werdykt lawy przysigglych przyznajqcy jej
odszkodowanie w wysokoki 2,9 miliona dolarOw od
sieci restauracji McDonald's za podanie zbyt gorqcej
kawy, ktOrq 72-letnia Stella nieopatrznie rozlala
i doznala poparzen. U podloza spraw, ktOre wydajq
sig gmieszne, 1eia oczywikie mniejsze lub wigksze
ludzkie tragedie, z ktOrymi rozzaleni obywatele
zdecydowali sig udae do sqdu po odszkodowanie.

Sprawy sqdowe mogq bye smieszne same w sobie,
ale mogq bye rOwnie2 gmieszne ze wzglgdu na styl
w jakim sgdziowie piszq swoje opinie. Na przyklad
jest sporo opinii sqdOw amerykanskich pisanych w
caloki lub w duzej czgki wierszem. Zdarzajq sig
rOwnie2, aczkolwiek duzo rzadziej, opinie pisane w
formie przypovvieki.

Wracajqc do mniejszych lub wigkszych ludzkich
tragedii przypomina sig sprawa infodego
Kalifornijczyka z poczqtku lat szeOgdziesiqtych, ktOry
umOwil sig z dziewczyna na randkg. Pieczolowicie
i z kilkudniowym wyprzedzeniem do niej sig
przygotowywal, wlqcznie z vvydaniem niemalej (jak
na tamte czasy i na jego kieszeri) sumy pienigdzy na
garnitur, fryzjera, kwiaty itp. Niestety dziewczyna na
randkg nie przyszla, za co w rewanzu ku swojemu
zdumieniu otrzymala wezwanie do sqdu i 4danie
odszkodowania. Mimo ze poczqtkowo my glaia, ze
to tart, sprawa doszla do skutku i dziewczyna jq
przegrala. W rezultacie musiala zaplacie kilkaset
dolarOw rekompensaty za koszty poniesione przez
dotknigtego wielbiciela, ktOre to w opinii sqdu
powinna byla przewidziee.

Zupelnie odwrotnie zakoriczyla sig sprawa
odszkodowania za pierkionek zargczynovvy w stanie

Pennsylvania.
Wed/ ug ex-mg2a
mial bye on
1Varl 21 tysigcy
dolarOvv i na
takq wai-to6 byl
umieszczony
w	 kalkulacji
podzialu majoku
przy rozwodzie.
Kiedy ex-Zona
postanowila pierscionek wycenie okazalo sig, ze

diament w nine jest tylko niewiele waits imitacjq.
Rozzalona kobieta zato2yla sprawg sqdowq Zqdajqc
rekompensaty, lecz sqd sig z via nie zgod zit twierdzqc,
iz jej decyzja wycenienia pierkionka byla zbyt pOina
– powinna byla to zrobic zaraz po otrzymaniu go w
prezencie. Fakt, i-Z polegala na wartosci diamentu
przez caly czas ma/Zenstwa dzialal w opinii sqdu na
jej niekorzygó.

Jednq z najbardziej glognych smiesznych spraw
sqdowych jest sprawa Stambov sky v. Ackley ze
stanu Nowy Jork z poczqtku lat dziewigedziesiqtych,
ktOra ju-2 znalazla miejsce w podrgcznikach prawa
kontraktOw jako ilustracja bardzo niecodziennej
sytuacji, w ktOrej sprzedajqcy dom jest prawnie
zobowiqzany do ujawnienia faktOw, ktOi-ych kupujqcy
nie jest w stanie wykryé, pomimo przeprowadzenia
bardzo dokladnej fachowej inspekcji inzynierskiej.
W tym przypadku problemein byla obecno ge w
domu ducha, ktOry straszy.

Sprawa miala sig nastgpujqco. Zamo2ne mal2enstwo
z New York City zapragnglo zakupie dom na wsi.
Po znalezieniu 1adnego Wiktoriariskiego domu o
wartoki ponad 500 tysigcy dolarOw nad rzekq w
miejscowoki Village of Nyack i po dokonaniu
wszystkich niezbgdnych technicznych inspekcji
kupujqcy podpisali kontrakt i wplacili wymagany
depozyt. W czasie pozostalym do zamknigcia
transakcji dowiedzieli sig jednak, ze dom ten jest
znany od lat jako dom zamieszkaly przez ducha,
ktOry straszy, i 2e jako taki, byl on reklamowany przez
obecnych wlascicieli w lokalnych przewodnikach
i w Readers' Digest. Kupujqcy za2qdali wigc zwrotu
pienigdzy i anulowania transakcji. Sprzedajqcy
odmowili i sprawa trafila do sqdu. W podobnych
sytuacjach, nowojorskie sqdy decydujq na korzygé
sprzedajqcego, jako ze prawo tego stanu obliguje
kupujqcych do sprawdzenia stanu nieruchomoki,
a nie sprzedajqcych do wskazywania jej wad i
defektOw. W tym przypadku jednak, poniewaz
sprzedajqcy oglaszali publicznie, iz wielokrotnie
osobikie widzieli ducha zamieszkujqcego ich dom
oraz umieszczali ogloszenia popularyzujqce ten

fakt jako atrakcjg turystycznq, sqd
zdecydowal, ze ‘vedlug prawa, dom
stal sig domein, W ktOrym straszy. Co
vvigcej, sqd stwierdzil, ze sprzedajqcy
nie dopetnili jednego z podstawowych
'‘‘'111111kOW sprzedazy, a mianowicie Me
byli stanie przekazae nieruchomoki
w stanie oprO2nionym ("vacant").
Transakcja zostala anulowana.

WgrOd bardziej "lekkich" gmiesznych
spraw nie sposOb pominqa sprawg kota o imieniu
Blackie, ktOry w latach osiemdziesiqtych zdobyl
slawg w stanie Georgia i sqsiednich stanach jako
kot umiejqcy nagladowae ludzkq MOW-T. Wlakiciele
Blackie, ktOrzy akceptowali "dotacje" pieniOne
od ludzi podziwiajqcych jego zdolnoki popadli
W konflikt z wladzami lokalnyini, ktOre za2qdaly
od nich licencji biznesowej na uslugi kota. Sad
zgodzil sig z wladzami miasta i uznal, ze wymOg
licencji jest wlakiwy. Nie pomOgl nawet fakt, ze
sgdzia prowadzqcy sprawg osobikie przyznal, j2
W migdzyczasie spotkal Blackie i jego
na ulicy i spytal czy Blackie rzeczywikie potrafi
niowie. W odpowiedzi uslyszat od kota wyraine
"I love you".

Nie spos6b w okresie przedgwiqtecznym
zakoriczyó tej notatki sprawa ze stanu Ohio,
gdzie jeden z mieszkaricOw poslugiwal sig przez
dwadziekia lat (1982-2002) prawem jazdy
wydanym na nazwisko Santa Claus i adres 1 Noel
Drive, North Pole, USA. Miat on rOwnie2 oficjalne
czlonkostwo W American Automobile Association
na to saino nazwisko. U2ywalby on zapewne tej
licencji po dzieri dzisiejszy gdyby nie drobna
kolizja z prawem i ciekawo ge policjanta co do jego
wlakiwej to2samoki. W efekcie fikcyjny Santa
stracil wprawdzie prawo jazdy, lecz sprawg sqdowq
"technicznie" wygral, gdyz sgdzia orzekt iponiewa2
przez dwadziekia lat wladze stanowe pozwolily aby
Santa Claus oficjalnie funkcjonowal w aktach biura
rejestracyjnego pojazdOw, stal sig on w oczach prawa
rzeczywistq osoba w tym stanie w tym okresie czasu.
W rezultacie zadne inne konsekwencje w stosunku
do fikcyjnego Santy nie zostaly wyciqgnigte.

W tym "duchu" autor powyzszego tekstu zyczy
wszystkim czytelnikom Twojej Firmy Wesolych i
Pogodnych Swint Bozego Narodzenia 2007 oraz
Szczggliwego Nowego Roku 2008.
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