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The rule in Gibbs – BREXIT

Po BREXITU britské soudy mohou ve

vztahu k transakcím řízeným anglickým

právem neuznávat výsledky insolvenčních

řízení v členských zemích Evropské unie,

čemuž nasvědčuje i nedávná judikatura.

Odvolací soud Spojeného království Velké

Británie a Severního Irska nedávno potvrdil

([2018] EWCA Civ 2802) prvoinstanční

soudní rozhodnutí ve věci Bakhshiyeva

v Sberbank of Russia. V dané věci se

dlužník, který vně EU (v Ázerbajdžánu)

prošel restrukturalizací (v režimu

insolvenčního práva), domáhal ochrany

před nároky věřitelů, jejichž pohledávky se

zakládaly na právních dokumentech

řízených anglickým právem a kteří

nesouhlasili s reorganizačním plánem,

resp. se řízení neúčastnili.

Prvoinstanční soud v dané věci aplikoval

tzv. „rule in Gibbs“, které má svůj název

podle případu Antony Gibbs & Sons v La

Société et Commerciale des Métaus

(1890). Dané pravidlo judikované na konci

devatenáctého století stanoví, že pokud se

věřitel pohledávky, která se řídí anglickým

právem, sám nepodřídí zahraničnímu řízení

(včetně insolvenčního řízení), nemůže

v důsledku takového řízení nastat zánik

pohledávek, které se řídí anglickým

právem. Takový věřitel se pak může bez

ohledu na výsledek insolvenčního řízení

podle práva mateřského státu dlužníka

uspokojit na majetku dlužníka, který se

nachází v jurisdikci britských soudů.

 Možné dopady

• Rule in Gibbs bylo po dlouhou dobu

prezentováno jako pravidlo, které

věřitelům poskytuje vyšší právní

kvalitu jejich pohledávek. Je ovšem

otázkou, zda toto je stejně přínosné

i dnes. V době odchodu Spojeného

království z Evropské unie, jehož

podmínky a postup nejsou jasné, nelze

předvídat budoucí interpretaci

anglického práva. Je tak možné, že po

BREXITU britské soudy nebudou ve

vztahu k transakcím řízeným

anglickým právem uznávat výsledky

insolvenčních řízení v členských



zemích Evropské unie.

• V takové situaci by pak smluvní vztah

úpadce řízený anglickým právem, který

by měl být vyřešen na jisto, vyžadoval

paralelní insolvenční řízení ve

Spojeném království nebo dobrovolné

podřízení se daného věřitele

insolvenčnímu řízení v mateřské zemi

úpadce. V případě reorganizace či

restrukturalizace podle insolvenčního

práva členského státu Evropské unie

by v případě „anglických“ věřitelů

nebylo možné bez jejich souhlasu

dosáhnout výsledku reorganizace či

restrukturalizace.

• Lze očekávat, že „angličtí“ věřitelé si

toho budou vědomi a za svůj souhlas

budou požadovat patřičné protiplnění.

Smlouvy řízené anglickým právem by

se v takové situaci staly z pohledu

kontinentální reorganizace či

restrukturalizace „toxickými“, protože

by je nebylo možno řešit v režimu

předvídaném evropskou legislativou.

• S ohledem na výše uvedené je

diskutabilní, zda pro přeshraniční

smluvní vztahy ne-britských stran

zvolit právě anglické právo, není-li

k tomu podstatný důvod.
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Informace  uvedené v tomto bulletinu jsou prezentovány

na základě našeho nejlepšího přesvědčení a poznatků

získaných v době, kdy byl tento text dán do tisku. Nicméně

konkrétní informace vztahující se

k tématům uvedeným v tomto bulletinu by měly být

konzultovány dříve, než na jejich základě bude učiněno

jakékoliv rozhodnutí. Informace uvedené v tomto bulletinu

současně nelze chápat jako vyčerpávající popis relevantní

problematiky a veškerých možných konsekvencí. Dále si

dovolujeme poznamenat, že na některé záležitosti v

tomto bulletinu uváděné existují různé právní názory z

důvodu nejednoznačnosti příslušných ustanovení. Nelze

proto vyloučit, že v budoucnu převáží jiný než námi

uváděný výklad.
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