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Sąd w Amsterdamie odmówił w tym tygodniu ustanowienia zabezpieczenia roszczeń Spar
Polska. Spółka wnioskowała o to, by sąd nakazał wykonywanie umowy licencyjnej ze Spar
International - dowiedział się portal wiadomoscihandlowe.pl. Co ciekawe, obie strony sporu
twierdzą, że są zadowolone z decyzji holenderskiego sądu.
// Informacja od redakcji: artykuł był kilkukrotnie aktualizowany. Najpierw poszerzyliśmy
tekst o stanowisko Spar Polska, a następnie dodaliśmy do artykułu kolejne komentarze
przesłane naszej redakcji przez Spar International. //
Spar Polska tłumaczy, że ustanowienie zabezpieczenia o które spółka sama wcześniej
zawnioskowała, stało się bezprzedmiotowe po tym jak podobne zabezpieczenia zostały ustanowione
w międzyczasie przez sądy w Polsce.
Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że sąd w Holandii w chwili wydawania postanowienia nie
posiadał wiedzy o zabezpieczeniach wydanych w Polsce.
- Spar Polska jeszcze przed rozstrzygnięciem podjął próbę cofnięcia wniosku w związku z już

uzyskanym zabezpieczeniem roszczeń przed sądami okręgowymi w Kielcach i Katowicach. Z uwagi
na specyfikę postępowania holenderskiego, Spar Polska musiał uzyskać zgodę na cofnięcie wniosku
o zabezpieczenie od Spar International, który zgody takiej nie wyraził - tłumaczy kancelaria prawna
reprezentująca Spar Polska w komentarzu przesłanym redakcji wiadomoscihandlowe.pl.
Co ciekawe, Spar International w odpowiedzi na to oświadczenie... zaprzecza, jakoby ze spółką lub z
jej prawnikami kontaktował się jakikolwiek przedstawiciel Spar Polska w sprawie wycofania wniosku
o ustanowienie zabezpieczenia przed wydaniem przez sąd postanowienia w tej sprawie. - Doradcy
prawni Spar International ostrzegali już Spar Polska przed składaniem nieprawdziwych oświadczeń
odnoszących się do niedawnych decyzji sądowych - grzmi ponadto centrala Spara w komentarzu
nadesłanym nam w piątek wieczorem.
Spar International nie zgadza się z postanowieniami sądów okręgowych w Kielcach i Katowicach
ustanawiającymi zabezpieczenia roszczeń Spar Polska, w związku z tym firma złożyła wnioski o
zawieszenie rygoru ich natychmiastowej wykonalności (sądy odrzucił te wnioski), jak również złożyła
zażalenia, które będą teraz rozpatrywane przez sądy wyższej instancji.
Centrala Spara przedstawia postanowienie amsterdamskiego sądu jako swój sukces. - Jako że
kwestia rozstrzygana była przez sąd kompetentny do rozstrzygania sprawy (umowy licencyjnej red.), decyzja sądu z tego tygodnia jest najważniejszą z dotychczas wydanych - oceniają w
komentarzu dla portalu wiadomoscihandlowe.pl przedstawiciele Spar International.
- Postanowienie wydane zostało, po zapoznaniu się ze szczegółowymi oświadczeniami i dowodami
zaprezentowanymi przez obie strony, przez ten sam sąd, który docelowo wyda rozstrzygnięcie w
postępowaniu głównym. W orzeczeniu napisano, że w oparciu o przedstawione dowody nie jest
prawdopodobne, aby roszczenia Spar Polska zostały uznane w postępowaniu głównym - napisała
centrala sieci w komentarzu. - Spar International jest przekonany, że po decyzji sądu w Amsterdamie
nastąpi pełne i ostateczne odrzucenie wszelkich roszczeń Spar Polska w trwającym postępowaniu
głównym - przekazała nam centrala sieci.
Spar International twierdzi ponadto w komunikacie, że amsterdamski sąd uzasadniając swoje
orzeczenie wskazał, iż na ten moment "okoliczności zerwania umowy licencyjnej uznać należy za
uzasadnione i uczciwe". Centrala sieci w krótkim komunikacie podkreśla też, że sąd nakazał Spar
Polska pokrycie kosztów postępowania w sprawie ustanowienia zabezpieczenia - co przy takiej a nie
innej decyzji było jednak tylko oczywistą formalnością.
- Spar International odnotowuje odrzucenie przez sąd w Amsterdamie w tym tygodniu całości
żądania Spar Polska względem Spar International w odniesieniu do zerwania umowy licencyjnej 22
lutego - tak dokładnie przedstawiała wersję zdarzeń centrala Spara w pierwszym ze swoich dwóch
piątkowych komunikatów.
Mogłoby z tego wynikać, że mamy do czynienia z ostatecznym rozstrzygnięciem sporu między Spar
Polska a Spar International. Tak jednak nie jest. Sprawa udzielenia zabezpieczenia była kwestią
poboczną, a główny spór wciąż się toczy. Zdaniem osób będących blisko sprawy, z którymi rozmawiał
portal wiadomoscihandlowe.pl, na ostateczne rozstrzygnięcie być może trzeba będzie zaczekać
nawet dwa lata.
- Rozstrzygnięcie sądu holenderskiego nie jest ostateczne i nie przesądza o meritum sprawy głównej,
dotyczącej braku skuteczności rozwiązania umowy licencyjnej. Postępowanie w sprawie meritum
będzie toczyło się dalej przed sądem holenderskim - podkreśla Spar Polska w oświadczeniu
przekazanym naszej redakcji.

Jak dowiedział się ponadto portal wiadomoscihandlowe.pl, spółka Spar Polska w ostatnich dniach
złożyła zażalenie na niedawne postanowienie Sądu Okręgowego w Rzeszowie o ustanowieniu
zabezpieczenia w postaci zakazania firmie Spar Polska korzystania ze znaku towarowego Spar.
Szerzej o tym postanowieniu pisaliśmy w jednym z naszych artykułów.
Zdaniem Spar Polska, Sąd Okręgowy w Rzeszowie ustanawiając to zabezpieczenie nie miał wiedzy o
innych zabezpieczeniach, ustanowionych wcześniej przez sądy okręgowe w Kielcach i Katowicach
(korzystnych dla firmy). Spar Polska twierdzi, że rzeszowski sąd wydając postanowienie dopuścił się
do "rażącego naruszenia prawa" i tym samym zmieni postanowienie w ramach tzw. autokorekty. To
przewidziany w prawie wyjątek który pozwala na zmianę postanowienia przez sąd okręgowy, bez
konieczności angażowania w sprawę sądu wyższej instancji.
- Spar Polska odnotował, że Spar International uzyskał zabezpieczenie roszczeń o zaniechanie
naruszeń prawa ochronnego na znak towarowy przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie. Powyższe
zabezpieczenie uzyskane zostało jednak w wyniku zatajenia istotnych faktów i celowego
wprowadzenia Sądu w błąd przez SPAR International - twierdzi Spar Polska.
Dotychczasowy operator sieci Spar w Polsce tłumaczy, że sąd rozpoznając wniosek Spar
International "nie został bowiem poinformowany o uzyskaniu przez Spar Polska zabezpieczeń w
dwóch postępowaniach uprzednio toczących się przed Sądem Okręgowym w Kielcach oraz Sądem
Okręgowym w Katowicach".
- W wyniku zatajenia istotnych faktów oraz nieuczciwego postępowania, Spar International
doprowadził do wydania przez sąd postanowienia o zabezpieczeniu rzekomych roszczeń Spar
International, które to postanowienie jest sprzeczne z uzyskanym uprzednio przez Spar Polska
zabezpieczeniem, które uprawnia Spar Polska m.in. do korzystania z nazw towarowych i znaków
towarowych Spar. Powyższe rozstrzygnięcie zostało przez Spar Polska zaskarżone. Co więcej,
postanowienie Sądu Okręgowego w Kielcach pozwala wprost na korzystanie przez Spar Polska ze
znaków towarowych bez względu na treść postanowienia rzeszowskiego - przekazała redakcji
wiadomoscihandlowe.pl kancelaria reprezentująca Spar Polska.
// Informacja od redakcji: artykuł był kilkukrotnie aktualizowany. Najpierw poszerzyliśmy
tekst o stanowisko Spar Polska, a następnie dodaliśmy do artykułu kolejne komentarze
przesłane naszej redakcji przez Spar International. //
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Spar Polska: Spór z centralą sieci nierozstrzygnięty; możemy wykonywać umowę licencyjną
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