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Wyrok Sądu Antymonopolowego z 1996-01-17, XVII Amr 54/95
Opubl: Wokanda rok 1997, Nr 4, str. 52


Teza:
1. Na potrzeby stosowania ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym spółki zgrupowane w holdingu stanowią jeden organizm gospodarczy. Umowy zawierane pomiędzy spółkami zgrupowanymi w holdingu nie podlegają ocenie przepisów wspomnianej ustawy o zakazie zawierania porozumień monopolistycznych.
 2. Nie można generalnie czynić zarzutu nadużycia pozycji dominującej producentowi, który nie zamierza korzystać z pośrednictwa innego podmiotu gospodarczego w obrocie towarowym z zagranicą, lecz sam chce przejąć wspomniane funkcje lub je realizować za pośrednictwem podmiotu powiązanego z nim organizacyjnie. Przyjęcie odmiennego stanowiska oznaczałoby w swej istocie, trudny do zaakceptowania w warunkach gospodarki rynkowej i naruszający zasadę swobody umów (art. 353(1) KC), przymus zawierania przez podmiot gospodarczy umów z innymi podmiotami gospodarczymi, tym bardziej, gdy zawieranie takich umów jest w ocenie danego podmiotu nie tylko zbędne, ale wręcz szkodliwe.




Uzasadnienie:
Spółka Grupa Holdingowa w W. posiada 100% udziałów w 10 spółkach z o.o. w tym w spółce W.T., zwanej dalej "producentem" oraz w spółce T.W., zwanej "eksporterem". W.T. jest jedynym w kraju producentem centratorów urządzeń używanych przy układaniu rurociągów. Natomiast przedmiotem działalności T.W. jest m.in. prowadzenie handlu zagraniczne-go.
 W dniu 18 stycznia 1994 r. Producent złożył PHZ "B" sp. z o.o. w W., działającej poza strukturami Grupy Holdingowej, zamówienie na sprzedaż 5 typów centratorów na rynki WNP. Oferta upływała z dniem 31 czerwca 1994 r. PHZ "B" niezwłocznie podjęła rokowania z kontrahentem rosyjskim. Jednakże pismem z dnia 16 lutego 1994 r. Producent poinformował PHZ "B" o anulowaniu oferty z dnia 18 stycznia 1994 r. Jednocześnie pismem z dnia 21 lutego 1994 r. Producent udzielił Eksporterowi wyłączności na dostawę centratorów wszystkich typów na rynek rosyjski.
 W ocenie PHZ "B" anulowanie zamówienia z dnia 18 stycznia 1994 r., a następnie udzielenie przez Producenta wyłączności na eksport centratorów na rynek rosyjski Spółce Eksporterowi miało na celu wyeliminowanie ze wspomnianego rynku PHZ "B", stanowiące-go konkurencję dla Eksportera. Działania te zostały wymuszone przez zarząd Grupy Holdin-gowej.
 PHZ "B" zgłosiło Urzędowi Antymonopolowemu żądanie wszczęcia postępowania administracyjnego przeciwko Grupie Holdingowej i podległym jej spółkom. Według wnioskodawcy Grupa Holdingowa i zgrupowane w niej spółki zawarły porozumienie monopolistyczne z art. 4 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, zwanej dalej "ustawą antymonopolową". Stosownie do tego przepisu praktyką monopolistyczną jest porozumienie polegające na ograniczeniu dostępu do rynku lub eliminowaniu z rynku podmiotów gospodarczych nie objętych porozumieniem. Ponadto naruszony został art. 5 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy antymonopolowej. W świetle art. 5 ust. 1 pkt 3 tej ustawy za praktyki monopolistyczne uznaje się nadużycie pozycji dominującej na rynku, a w szczególności sprzedaż towarów w sposób powodujący uprzywilejowanie niektórych podmiotów gospodarczych lub innych podmiotów. Natomiast zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 praktyką monopolistyczną jest odmowa sprzedaży lub skupu towarów, dyskryminująca nie-które podmioty gospodarcze przy braku alternatywnych źródeł zaopatrzenia lub zbytu.
 Urząd Antymonopolowy wszczął postępowanie administracyjne.
 Grupa Holdingowa i podległe jej spółki nie uznały zarzutu stosowania praktyk monopolistycznych. Zaprzeczyły zawarciu porozumienia ograniczającego konkurencję. Akcentowały, że w ramach struktury holdingowej poszczególne spółki posiadają samodzielność w podejmowaniu zobowiązań i anulowanie przez Producenta zamówienia z dnia 18 stycznia 1994 r. było wyrazem tej samodzielności.
 Według Producenta w latach 1991-1993 brak było ofert zagranicznych na centratory i w związku z tym ich produkcja została wstrzymana. Pierwszą ofertę złożyła w dniu 23 lutego 1993 r. Spółka eksporter, ponowioną następnie w dniu 19 listopada 1993 r. Na tej podstawie Eksporter podjął rokowania z odbiorcą rosyjskim. PHZ "B", które później zgłosiło zamiar realizacji dostaw na rynek rosyjski, było uprzedzone o tych rokowaniach i uzyskano od niego zapewnienie złożenia oferty innemu odbiorcy. PHZ "B" nie wywiązało się jednakże z tej deklaracji i prowadziło równoległe rokowania z tym samym odbiorcą, z którym wcześniej weszła w kontakt Spółka eksporter. Spowodowało to żądanie kontrahenta rosyjskiego obniżenia ceny i ostatecznie doszło do podpisania kontraktu na mniej korzystnych cenowo warunkach niż pierwotnie zakładano (o 12%). Ponadto odmowa związania się z PHZ ,B" była także wynikiem niewiarygodności tej firmy, zalegającej na rzecz Producenta z zapłatą znacznych należności za wcześniejsze dostawy.
 PHZ "B" zaprzeczyło, aby zamówienie z dnia 18 stycznia 1994 r. zostało jemu udzielone na warunkach nie prowadzenia rokowań z kontrahentem Eksportera; na wspomnianym zamówieniu brak jest stosownej wzmianki.
 Według Urzędu Antymonopolowego, rozpoznającego sprawę w postępowaniu administracyjnym, zebrany w sprawie materiał dowodowy nie uzasadnia zarzutu zawarcia porozumienia monopolistycznego, tym bardziej gdy sporem objęty kontakt był pierwszym, jaki za-warto od 4 lat na dostawę centratorów na rynek rosyjski. W ocenie Urzędu Antymonopolowego udzielenie Spółce ekspertowi wyłączności na eksport centratorów na rynek rosyjski było uzasadnione. Skoro bowiem na rynku polskim jest tylko jeden producent tych urządzeń, zaś na rynku rosyjskim mamy także jednego odbiorcę, prowadzenie z nim równoległych rokowań przez dwóch polskich eksporterów w ostatecznym rachunku godziłoby w interesy krajowego producenta. Urząd Antymonopolowy nie zakwestionował wyboru partnera, z którym związał się Producent. Spółka eksporter doprowadziła bowiem do realizacji transakcji z odbiorcą rosyjskim, tym bardziej gdy PHZ "B" zalegało z płatnościami za poprzednie kontrakty. Urząd Antymonopolowy nie dopatrzył się także nadużycia przez Producenta pozycji dominującej na rynku w odmowie zawarcia umowy z PHZ "B".
 W odwołaniu od tej decyzji PHZ "B" wnosi o zmianę zaskarżonej decyzji w całości poprzez nakazanie zaniechania uczestnikom Grupy Holdingowej stosowania porozumienia monopolistycznego, polegającego na zawarciu porozumienia eliminującego z rynku PHZ "B", a to w następstwie udzielenia wyłączności sprzedaży centratorów Spółce eksporterowi. Ponadto wniosło o nakazanie Producentowi zaniechania stosowania praktyki monopolistycznej polegającej na nadużywaniu pozycji dominującej na rynku poprzez odmowę sprzedaży centratorów, dyskryminującą PHZ, "B", przy braku alternatywnych źródeł zaopatrzenia. Jednocześnie wniosło o uznanie za nieważną udzielonej Eksporterowi wyłączności na sprzedaż centratorów na rynek rosyjski. Polemizuje z ustaleniami dokonywanymi w postępowaniu administracyjnym w kwestii niewiarygodności finansowej, skoro uzyskała od innej firmy działającej w ramach Grupy Holdingowej zamówienie eksportowe znacznej partii towaru dla odbiorcy pakistańskiego. Podtrzymuje swoje wyjaśnienia, że zamówienie z dnia 18 stycznia 1994 r. nie zawierało jakichkolwiek ograniczeń w zakresie osoby kontrahenta rosyjskiego.
 
 Sąd Antymonopolowy zważył, co następuje:
 Odwołanie dotyczące zmiany zaskarżonej decyzji zawiera trzy żądania, a mianowicie:
 1) uznania za nieważną czynności prawnej dotyczącej udzielania Spółce eksporterowi wyłączności na sprzedaż na rynku rosyjskim centratorów, 2) nakazania spółkom zgrupowanym w holdingu zaniechania porozumienia monopolistycznego eliminującego PHZ "B" ze wspomnianego rynku, 3) nakazania Producentowi zaniechania nadużywania pozycji dominującej na rynku poprzez odmowę zawarcia umowy na dostawę centratorów na rynek rosyjski.
 Zdaniem sądu nie jest dopuszczalne odwołanie w części dotyczącej uznania za nieważną czynności prawnej, o której mowa w niniejszej sprawie. Wprawdzie w świetle art. 8 ust. 2 ustawy antymonopolowej umowy zawarte z naruszeniem art. 4, 5 i 7 tej ustawy są nieważne w całości lub w odpowiedniej części, to jednakże ustalenie tej kwestii w prawnoprocesowych formach działania nie należy do kompetencji organów działających na podstawie wspomnianej ustawy, to jest Urzędu Antymonopolowego i sądu. Takie rozstrzygnięcie władny jest do-konać sąd powszechny (gospodarczy), działający w trybie art. 189 KPC. Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy antymonopolowej działające na jej podstawie organy mogą, w razie stwierdzenia praktyk monopolistycznych, wydać rozstrzygnięcie nakazujące zaniechanie tych praktyk i ewentualnie określić warunki tego zaniechania. Z tych też względów odwołanie w tej części podlega odrzuceniu jako niedopuszczalne (art. 375 KPC).
 Zasadność odwołania w części odnoszącej się do żądania zmiany zaskarżonej decyzji, w kierunku nakazania uczestnikom holdingu zaniechania porozumienia eliminującego PHZ "B" z rynku rosyjskiego, uzależniona jest od oceny charakteru prawnego powiązań uczestników holdingu, o którym wyżej mowa. W niniejszej sprawie jest poza sporem, że założycielem holdingu (tzw. spółką-matką) jest Grupa Holdingowa, posiadająca w podległych jej spółkach (spółki-córki) 100% kapitału zakładowego. Z tej racji spółki: Producent i Eksporter, aczkolwiek posiadające, tak jak wszystkie inne spółki prawa handlowego osobowość prawną i zdolność do czynności prawnych, nie są jednakże samodzielnymi podmiotami gospodarczymi. Zależą bowiem od spółki Grupa Holdingowa, która reprezentuje we wspomnianych spółkach zgromadzenie wspólników najwyższy organ spółki, powołany m.in. do ustanowienia jej zarządu. Dla kwestii samodzielności Producenta i Eksportera nie ma znaczenia zakres swobody, jaki im pozostawia spółka-matka. Nawet bowiem nie wywieranie wpływu na działalność spółek w niczym nie zmienia ich charakteru, jako podległych spółce-matce. Z omawianych więc względów w prawie antymonopolowym obowiązuje zasada, że zgrupowane w holdingu spółki stanowią jeden organizm gospodarczy.
 Na gruncie polskiego prawa można przykładowo w tym względzie wskazać na zapis art. 11 ust. 4 ustawy antymonopolowej, w świetle którego przy analizowaniu potencjału ekonomicznego łączących się podmiotów gospodarczych bierze się od uwagę zarówno sprzedaż towarów dokonywaną przez podmiot dominujący, jak i zależny w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych. Innymi słowy, na potrzeby stosowania ustawy antymonopolowej poza jej zainteresowaniem są wzajemne relacje pomiędzy spółkami zgrupowanymi w holdingu. Natomiast podlega ocenie tej ustawy zachowanie się podmiotu dominującego lub którejś z podległych jej spółek w stosunkach zewnętrznych, przykładowo przy nawiązywaniu umów z podmiotami spoza holdingu, z punktu widzenia, czy umowy te są przejawem stosowania praktyk monopolistycznych. Skoro zatem spółki Producent i Eksporter działają w strukturze holdingu, gdzie pod-miotem dominującym jest spółka Grupa Holdingowa, od której całkowicie zależą wspomniane spółki, trudno uznać je za strony porozumienia monopolistycznego, tak we wzajemnych relacjach tych spółek, jak i w stosunku do dominującej spółki-matki. O istnieniu porozumienia monopolistycznego można by mówić dopiero wówczas, gdyby spółka dominująca lub któraś z podległych jej spółek zawarła z podmiotem gospodarczym działającym poza strukturami holdingu porozumienie ograniczające konkurencję. Taka sytuacja nie ma jednak miejsca w okolicznościach faktycznych niniejszej sprawy. Z tych też względów niezasadne jest od-wołanie żądające nakazania spółkom działającym w holdingu Grupa Holdingowa zaniechania porozumienia podlegającego ocenie przepisów ustawy antymonopolowej. W swej istocie do zawarcia takiego porozumienia, obejmującego wyłącznie podmioty działające w strukturze holdingowej, nie może bowiem dojść.
 Rozpoznając zarzuty odwołania w przedmiocie nadużycia przez Spółkę producenta pozycji dominującej na rynku centratorów w następstwie odmowy zawarcia z PHZ "B" umowy dostawy wspomnianych urządzeń na rynek rosyjski, sąd nie dopatrzył się zarzutu naruszenia art. 5 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy antymonopolowej. W szczególności nie mamy w niniejszej sprawie do czynienia ani z uprzywilejowaniem niektórych podmiotów, ani z ich dyskryminowaniem w umowach sprzedaży. Uprzywilejowanie lub dyskryminowanie miałoby miejsce wówczas, gdyby podmiot dominujący stosował nierównoprawne kryteria warunków sprzedaży w stosunkach z co najmniej dwoma jego kontrahentami na danym rynku relewantnym, przy założeniu, że obaj jego kontrahenci działają poza strukturami organizacyjnymi podmiotu dominującego na rynku, co nie miało miejsca. W niniejszej sprawie mamy natomiast do czynienia ze "zwyczajną" odmową zawarcia umowy. Zdaniem sądu, na gruncie ustawy antymonopolowej nie można generalnie czynić zarzutu nadużycia pozycji dominującej producentowi, który nie zamierza korzystać z pośrednictwa innego podmiotu gospodarczego w obrocie towarowym, lecz sam chce przejąć wspomniane funkcje lub je realizować za pośrednictwem podmiotu powiązanego z nim organizacyjnie. Przyjęcie odmiennego stanowiska oznaczałoby w swej istocie, trudny do zaakceptowania w warunkach gospodarki rynkowej i naruszający zasadę swobody umów (art. 359[1] KC), przymus zawierania przez podmiot gospodarczy umów z innymi podmiotami gospodarczymi, tym bardziej gdy zawieranie takich umów jest w ocenie danego podmiotu nie tylko zbędne, ale wręcz szkodliwe. Zdaniem sądu, przepisy ustawy antymonopolowej nie stanowią uzasadnienia dla wymuszania zawierania takich nieefektywnych umów.
 Sąd podziela argumentację Urzędu Antymonopolowego dokonaną w zaskarżonej decyzji, iż w niniejszej sprawie ustalenie wyłączności dostaw centratorów na rynek rosyjski miało pełną rację bytu. Korzyści z istnienia konkurencji pomiędzy podmiotami krajowymi osiągnąłby wyłącznie kontrahent rosyjski i to w ostatecznym rachunku kosztem krajowego producenta centratorów. Ostatecznie ten stan rzeczy potwierdził się, gdyż jak to już wyżej wskazano włączenie się PHZ "B" do rokowań prowadzonych przez Spółkę eksportera spowodowało ze strony kontrahenta rosyjskiego żądanie obniżenia ceny.
 Z omawianych względów sąd nie znalazł podstaw do uwzględnienia odwołania.
 Poza zainteresowaniem Sądu antymonopolowego jest natomiast kwestia istnienia ewentualnych roszczeń PHZ "B" w stosunku do Producenta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, przy założeniu, że do zawarcia takowej doszło między tymi stronami w następstwie zamówienia z dnia 18 stycznia 1994 r. Jest to materia cywilnoprawna, należąca do zakresu kognicji sądu cywilnego (gospodarczego).
 (Wyrok z dnia 17 stycznia 1996 r., sygn. akt XVII_AMR_54/95
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