
ABSTRAKT (SJ) 

Predmetom tejto práce je analýza rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie ("ESD") v 

prípade Allianz SpA (predtým Riunione Adriatica Di Sicurta SpA) a ďalší v West Tankers Inc. 

("West Tankers" ), v ktorom súd rozhodol o nezlučiteľnosti anti-suit injunction vydaného za 

účelom presadenia dohody o rozhodcovskom konaní s nariadením Rady (ES) č. 44/2001 o 

právomoci a uznávaní a výkone súdnych rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach 

("nariadenie Brusel I"). Práca je rozdelená do ôsmich kapitol, pričom využívame 

metodologický postup prípadovej štúdie.  

Prvá kapitola je úvodom do právneho rámca sporu za súčasného vymedzenia základných 

právnych inštitútov. Centrálnym právnym inštitútom je právomoc anglických súdov 

spočívajúca vo vydávaní tzv. anti-suit injunctions, ktoré môžeme definovať ako opatrenie 

zabraňujúce strane, ktorej je adresované, zahájiť, prípadne pokračovať v konaní pred súdom 

iného štátu. 

Druhá kapitola sa zaoberá využívaním anti-suit injunctions v praxi anglických súdov v období 

predchádzajúcom rozhodnutiu vo West Tankers, s osobitným dôrazom na ich zlučiteľnosti s 

nariadením Brusel I. V tejto časti zároveň uvedieme zneužívajúcu taktiku tzv. „talianskeho 

torpéda“ a problémy spôsobené interpretáciou arbitrážnej výnimky obsiahnutej v nariadení 

Brusel I. 

V nasledujúcej kapitole stručne rekapitulujeme faktický základ uvedeného sporu. Následne 

v štvrtej kapitole zhrnieme závery súdnych konaní, ktoré predchádzali rozhodnutiu ESD, t.j. 

argumentáciu anglických súdov, pričom zvláštnu pozornosť venujeme názoru vyjadrenému 

Snemovňou Lordov. 

V piatej kapitole analyzujeme posudok generálnej advokátky Juliane Kokott, ako aj obecný 

význam posudkov generálnych advokátov pôsobiacich u ESD. Nasledujúca kapitola má 

dôležité postavenie, keďže sumarizujeme závery a právne odôvodnenie konečného 

rozhodnutia ESD. Súd rozhodol o nezlučiteľnosti anti-suit injunctions s nariadením Brusel 

I z dôvodu porušenia princípu vzájomnej dôvery medzi súdmi členských štátov Európskej 

únie. Skutočnosť, že toto opatrenie bolo vydané z dôvodu presadenia rozhodcovskej dohody, 

podľa názoru ESD, nespôsobuje vyňatie sporu s pôsobnosti nariadenia Brusel I; rozhodujúcim 

je totiž hmotne-právny základ sporu. 



V siedmej kapitole zrekapitulujeme súdne konania, ktoré nasledovali po vydaní rozhodnutia 

ESD, a v ktorých anglické súdy de facto zmiernili jeho následky. Posledná kapitola zvažuje 

dôsledky rozhodnutia vo West Tankers v kontexte revízie nariadenia Brusel I, ktorá obsahuje 

návrhy zmien ustanovení týkajúcich sa arbitrážnej výnimky a pravidla lis pendens. V tejto 

časti zároveň poukazujeme na možné alternatívy k inštitútu anti-suit injunctions, ktoré by mali 

podobný účinok ako vyššie uvedené opatrenie a zároveň by boli v súlade s princípmi 

vlastnými nariadeniu Brusel I. 


