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Ekspertyza prawna 

 

I. Przedmiot, zakres i cel ekspertyzy 

Przedmiotem ekspertyzy sporządzonej na zlecenie Stowarzyszenia Patria Nostra jest 

następujące zagadnienie: Przeprosiny jako formy usunięcia skutków naruszenia dóbr 

osobistych Pana Karola Tendery w kontekście orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka w Strasburgu i jej zgodności z niemieckimi przepisami dotyczącymi roszczeń o 

usunięcie skutków naruszenia dóbr osobistych. 

II.  

Punktem wyjścia ekspertyzy prawnej jest orzeczenie Federalnego Trybunału Sprawiedliwości 

w sprawie Tendera ./. ZDF z dnia 19 lipca 2018 r. sygn. akt: IX ZB 10/18 dotyczące odmowy 

wykonania polskiego wyroku, w którym przy dokonywaniu wykładni praw podstawowych 

wynikających z ustawy zasadniczej nie zostało uwzględnione orzecznictwo ETPC dotyczące 

figury prawnej jaką są przeprosiny, a tym samym nie zostały uwzględnione podstawowe 

prawa człowieka przysługujące Panu Tenderze z art. 6 i 8 Europejskiej Konwencji Praw 

Człowieka.  

Federalny Trybunał Sprawiedliwości uzasadnia swoje orzeczenie zasadniczo w następujący 

sposób: 

„(...) Zażalenie prawne oparte na zarzucie naruszenia prawa prowadzi do uchylenia orzeczeń 

wydanych we wcześniejszych instancjach i do oddalenia wniosku Wnioskodawcy (...). 

2. Zażalenie prawne oparte na zarzucie naruszenia prawa także w tej sprawie odniosło sukces. 

Wykonanie wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22 grudnia 2016 r. jest w sposób 
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oczywisty sprzeczne z klauzulą porządku publicznego Republiki Federalnej Niemiec (por. art. 

45 ust. 1 zdanie 1, art. 34 pkt. 1 rozporządzenia jurysdykcyjnego w poprzednim brzmieniu). 

a) Sąd rozpatrujący zażalenie argumentował: Sformułowaniem „polskie obozy zagłady” 

Strona przeciwna dokonała stwierdzenia faktu niezgodnego z prawdą, czemu sama nawet nie 

zaprzecza. Niezgodna z prawdą wypowiedź o faktach nie jest objęta ochroną prawa 

podstawowego z art. 5 ust. 1 zdanie 1 GG. Przyjęcie spowodowanego tym naruszenia dóbr 

osobistych Wnioskodawcy, obywatela polskiego i więźnia przetrzymywanego w Auschwitz, 

również nie stanowi naruszenia ustawy zasadniczej. Także na gruncie prawa niemieckiego 

osoba dotknięta niezgodną z prawdą wypowiedzią o faktach może domagać się jej 

sprostowania. Sąd państwa wydania wyroku w bardzo dokładny i wyważony sposób 

przeanalizował kwestię odpowiedniości działań koniecznych do usunięcia skutków 

naruszenia. Zamiarem sądu nie było ani upokorzenie ani też ukaranie Strony przeciwnej, 

wprost przeciwnie, celem było podkreślenie w szczególny sposób świadomości historycznej 

Strony przeciwnej. Także w przypadku roszczenia o sprostowanie na gruncie prawa 

niemieckiego, jego nieodłącznym elementem jest aspekt przeprosin, a mianowicie 

pozwalający na zamazanie winy aspekt zadośćuczynienia. Sąd w państwie wykonania wyroku 

nie może dokonać kontroli merytorycznej wyroku sądu państwa wydania wyroku. Strona 

przeciwna nie może też powołać się w postępowaniu w przedmiocie stwierdzenia 

wykonalności orzeczenia zagranicznego na wypełnienie opartego na tytule prawnym 

roszczenia. 

b) Po dokonaniu weryfikacji prawnej argumentacja ta okazała się być w istotnych punktach 

nieprawdziwa. 

aa) Zgodnie z art. 45 ust. 1 zdanie 1, art. 34 pkt. 1 rozporządzenia jurysdykcyjnego w 

poprzednim brzmieniu nie można uznać wykonalności orzeczenia zagranicznego w 

przypadku, jeśli jego wykonanie byłoby w sposób oczywisty sprzeczne z porządkiem 

publicznym (ordre public) państwa członkowskiego, w którym dochodzi się uznania 

orzeczenia. Wyrok zagraniczny nie jest niezgodny z materialnym porządkiem publicznym 

tylko dlatego, że sąd państwa wykonania wyroku przy zastosowaniu własnego prawa 

doszedłby do odmiennych wniosków. Orzeczenie zagraniczne w żadnym wypadku nie może 

zostać poddane kontroli merytorycznej (art. 45 ust. 2 rozporządzenia jurysdykcyjnego w 

poprzednim brzmieniu; zakaz révision au fond). Miarodajne jest raczej to, czy wynik 

zastosowania prawa zagranicznego w konkretnym przypadku pozostawał w tak silnej 

sprzeczności z myślą przewodnią regulacji obowiązujących w państwie wykonania wyroku 
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oraz z zawartą w nich wizją sprawiedliwości, że z punktu widzenia państwa wykonania 

wyroku sprzeczność ta jawi się jako niemożliwa do przyjęcia (BGH, postanowienie z dnia 22 

czerwca 2017 r. – IX ZB 61/16, WM 2017, 1428, nr 14 z dalszymi dowodami). Chodzi tutaj o 

wynik zastosowania zagranicznego prawa; wbrew opinii sądu rozpatrującego zażalenie, 

uzasadnienie nie ma tutaj żadnego znaczenia (por. Stadler w Musielak/Voit, ZPO, wydanie 

15, § 328 nr 24; Stein/Jonas/Roth, ZPO, wydanie 23, § 328 nr 101 ). Wykonanie 

zagranicznego orzeczenia nie jest dopuszczalne, jeśli w rezultacie naruszałoby to jedną z 

podstawowych zasad prawnych państwa wykonania wyroku i z tego powodu stałoby w 

niemożliwej do zaakceptowania sprzeczności z jego porządkiem prawnym. W przypadku 

takiego naruszenia musi chodzić zatem o przypadek oczywistego wykroczenia przeciwko 

jednej z norm prawnych, uznawanych za istotne w porządku prawnym państwa wykonania, 

lub przeciwko jednemu z praw uznawanych tam za prawa fundamentalne (TS, NJW 2009, 

1938 nr 27; BGH, postanowienie z dnia 17 września 2015 r. – IX ZB 47/14, ZVI 2016, 14 nr 

8). 

bb) Wykonanie wyroku sądu państwa wydania wyroku, ma mocy którego Stronie przeciwnej 

nakazano złożenie oświadczenia, wspomnianego w opisie stanu faktycznego, w sposób 

niemożliwy do zaakceptowania ingeruje w prawo podstawowe Strony przeciwnej z art. 5 ust. 

1 GG dotyczące wolności wypowiedzi. 

(1) Przedmiotem kontroli prawnej w ramach stwierdzenia wykonalności wyroku nie jest 

wypowiedź, która była przedmiotem sporu prawnego przed sądami w państwie wydania 

wyroku. Senat nie ma zatem za zadanie samodzielnie ocenić, jak należało rozumieć zawartą w 

opisie stanu faktycznego zapowiedź emisji programu. Jedynie w celu wyjaśnienia Senat 

wskazuje na fakt, że wypowiedź zawierająca treści mówiące o tym, iż obozy koncentracyjne 

w Majdanku i Auschwitz były prowadzone przez Polaków, stanowi niezgodą z prawdą 

wypowiedź o faktach. Wypowiedzenie, podtrzymywanie i dalsze rozpowszechnianie 

dyskredytujących wypowiedzi o faktach, w przypadku których brak zgodności z prawdą jest 

oczywisty już w momencie ich wypowiadania, podtrzymywania i dalszego 

rozpowszechniania, nie podlega ochronie na mocy art. 5 ust. 1 zdanie 1 GG (BVerfGE 99, 

185, 197; BGH, wyrok z dnia 16 czerwca 1998 r. – VI ZR 205/97, BGHZ 139, 95, 101; z dnia 

17 grudnia 2013 r. – VI ZR 211/12, BGHZ 199, 237 nr 23; z dnia 16 stycznia 2018 r. – VI ZR 

498/16, WM 2018, 630 nr 38; por. także BGH, wyrok z dnia 19 stycznia 2016 r. – VI ZR 

302/15, WM 2016, 405 nr 15). 
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(2) Przedmiotem kontroli prawnej w ramach stwierdzenia wykonalności wyroku jest raczej 

wyłącznie oświadczenie, którego wydanie zostało nakazane Stronie przeciwnej przez sąd 

państwa wydania wyroku. Strona przeciwna została skazana na przyjęcie jako własną opinię 

oceny, z jaką spotkało się jej oświadczenie po rozpatrzeniu go przez polski sąd, oraz jej 

opublikowanie. Stanowi to przypadek oczywistego naruszenia prawa podstawowego Strony 

przeciwnej z art. 5 ust. 1 GG. 

(a) Zgodnie z art. 5 ust. 1 zdanie 1 GG każdemu przysługuje prawo do swobodnego 

wyrażania i rozpowszechniania swojej opinii w formie ustnej, pisemnej oraz graficznej. 

Prawo to zgodnie z art. 5 ust. 2 GG znajduje swoje ograniczenia w przepisach ustaw 

ogólnych, przepisach ustawowych dotyczących ochrony młodzieży oraz w prawie do 

godności osobistej. Wolność wypowiedzi obejmuje również negatywną wolność wypowiedzi, 

a więc możliwość nieposiadania i niewyrażania żadnej opinii, oraz do zachowania milczenia 

w tym zakresie, nie będąc zmuszanym do rozpowszechniania cudzej opinii jako swojej 

własnej (BVerfGE 65, 1, 40 i kolejna; 95, 173, 182; BVerfG, WM 2018, 1167 nr 21; 

Dreier/Schulze-Fielitz, GG, wydanie 2, art. 5 nr 74; Jarass w Jarass/Pieroth, GG, wydanie 15, 

art. 5 nr 11). 

(b) To, czy daną wypowiedź należy zakwalifikować jako wypowiedź o faktach czy też jako 

osąd wartościujący, jest problemem prawnym, który podlega nieograniczonej ocenie przez 

sąd rewizyjny (BGH, wyrok z dnia 1 marca 2016 r. – VI ZR 34/15, BGHZ 209, 139 nr 33). 

Wypowiedzi o faktach charakteryzują się obiektywnym związkiem pomiędzy daną 

wypowiedzią, a rzeczywistością. Natomiast osądy wartościujące i wyrażane poglądy cechują 

się subiektywnym związkiem wypowiadającego się podmiotu do treści jego wypowiedzi. 

Zgodnie z powyższym, w celu zakwalifikowania jako wypowiedź o faktach istotne jest, czy 

wypowiedź może zostać poddana weryfikacji pod kątem jej zgodności z prawdą przy pomocy 

środków dowodowych. Kwestia ta odpada w przypadku osądów wartościujących i 

wyrażanych poglądów, ponieważ charakteryzują się one elementami zajmowania stanowiska 

oraz posiadania własnej opinii, dlatego nie można dowieść ich zgodności bądź niezgodności z 

prawdą. Jeśli wypowiedź, w której mieszają się fakty i opinie, charakteryzuje się elementami 

zajmowania stanowiska oraz posiadania własnej opinii bądź poglądów, podlega ona ochronie 

jako opinia na mocy prawa podstawowego z art. 5 ust. 1 zdanie 1 GG. Zasada ta obowiązuje 

szczególnie wówczas, jeśli oddzielenie treści oceniających od treści faktycznych znosiłoby 

lub zniekształcało właściwy sens wypowiedzi (BGH, wyrok z dnia 1 marca 2016 r., tamże, z 

dalszymi dowodami). 
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(c) Oświadczenie, którego złożenie zostało nakazane Stronie przeciwnej, stanowi tak właśnie 

rozumiane wyrażenie poglądów. Tekst, który stał się punktem wyjścia dla procesu wstępnego, 

został przytoczony nie w dokładnym brzmieniu, lecz w formie parafrazy oceniającej. 

Stwierdzone fakty – Strona przeciwna zapowiedziała emisję programu dotyczącego 

uwolnienia określonych obozów koncentracyjnych znajdujących się na terenie Niemiec na 

podstawie oryginalnych ujęć z tamtego okresu ze wskazaniem, że dopiero dzięki temu 

ujawniony został cały wymiar zbrodni narodowosocjalistycznych, podczas gdy uwolnienie 

obozów koncentracyjnych znajdujących się w Polsce, jednak nieprawidłowo określonych jako 

„polskie” obozy, praktycznie nie wzbudziło zainteresowania – nie zostały jednak w tej 

parafrazie przytoczone. Strona przeciwna miała raczej, w oderwaniu od pierwotnej treści 

zapowiedzi emisji programu, wyrazić swoje ubolewanie z powodu użycia nieprawidłowego i 

fałszującego historię narodu polskiego sformułowania oraz przeprosić Wnioskodawcę za 

naruszenie jego dóbr osobistych. Parafrazowanie zapowiedzi emisji programu – w dodatku 

przytoczonej bez kontekstu – jako przypadku fałszowania historii i naruszenia dóbr 

osobistych byłego więźnia obozu koncentracyjnego stanowi rezultat oceny wartościującej, nie 

zaś fakt, którego stopień zgodności z prawdą byłby możliwy do zweryfikowania. Wyrażając 

ubolewanie i prosząc o przebaczenie Strona przeciwna powinna przyłączyć się do tej oceny i 

opublikować ją jako swoją własną opinię. Możliwość zdystansowania się chociażby w takiej 

formie, że publikowane oświadczenie oznaczone zostanie jako obca wypowiedź, bazująca na 

wyroku polskiego sądu, jest zatem wykluczona. 

(3) Strona przeciwna, jak to już zostało powiedziane, nie jest upoważniona do wysuwania 

twierdzeń, jakoby znajdujące się na obszarze dzisiejszej Polski obozy koncentracyjne w 

Majdanku i Auschwitz były prowadzone przez Polaków. Strona przeciwna nie musi jednak 

przyjmować jako własną oceny sądu w państwie wydania wyroku, według której wskutek 

publikacji przytoczonej na wstępie zapowiedzi emisji programu Strona przeciwna dopuściła 

się zafałszowania polskiej historii oraz naruszenia dóbr osobistych Wnioskodawcy, a w 

szczególności jego tożsamości narodowej. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem 

Federalnego Trybunału Konstytucyjnego i Federalnego Trybunału Sprawiedliwości nikt nie 

może zostać z mocy prawa zmuszony do przyjęcia cudzych osądów wartościujących i 

poglądów (BGH, wyrok z dnia 17 czerwca 1953 r. – VI ZR 51/52, BGHZ 10, 104, 105; z dnia 

22 kwietnia 2008 r. (VI ZR 83/07, BGHZ 176, 175 nr 16). Ostatni z przytoczonych wyroków 

stanowi, że nie można domagać się sprostowania wypowiedzi, których nie da się obiektywnie 

zweryfikować w formie dowodowej pod kątem ich zgodności z prawdą, ponieważ zawierają 
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one jedynie subiektywny pogląd, a więc osąd wartościujący. Obowiązek przyjęcia cudzego 

poglądu podlega takim samym ograniczeniom na gruncie prawa konstytucyjnego, jak 

obowiązek zaniechania wypowiadania własnych poglądów. Federalny Trybunał 

Konstytucyjny również wychodzi z założenia, że nie można domagać się zmiany przekonań 

(BVerfGE 28, 1 i kolejne). W jednym z nowszych orzeczeń Federalny Trybunał 

Konstytucyjny przyjął, że w przypadku zgodnej z prawem relacji opartej na podejrzeniu, 

która później okazała się być niezgodna z prawdą, nie można zobowiązać prasy do dokonania 

ponownej (własnej) oceny zmienionego stanu faktycznego (BVerfG, WM 2018, 1167 nr 21). 

Wbrew opinii Wnioskodawcy nie chodzi tutaj o to, czy oświadczenie wyjściowe – 

zacytowana na wstępie zapowiedź emisji programu – było zgodne czy też niezgodne z 

prawdą. Chodzi o kwestię, czy Strona przeciwna może zostać zobowiązana do przyjęcia 

obcego poglądu. Jeśli już sam obowiązek wydania własnego oświadczenia narusza negatywną 

wolność wypowiedzi z art. 5 ust. 1 GG, to dzieje się tak tym bardziej w przypadku obowiązku 

opublikowania narzuconego odgórnie poglądu jako swój własny. 

Stanowisko prawne BGH jest niezgodne z orzecznictwem ETPC dotyczącym dopuszczalności 

przeprosin jako środka do usuwania skutków naruszenia w przypadku stwierdzenia 

naruszenia dóbr osobistych. 

Istnieje bowiem szereg orzeczeń, w których problematyka przeprosin jako adekwatnego i 

prawnie dopuszczalnego środka do usuwania skutków naruszenia została omówiona w 

kontekście prawa do swobodnego wyrażania opinii. 

ETPC nigdzie w tych orzeczeniach nie uznał przeprosin jako co do zasady niedopuszczalną 

formę zobowiązania do przyjęcia obcej opinii. 

Wprost przeciwnie, w orzeczeniu Cihan Öztürk v. Turkey, App. No. 17095/03 ETPC 

podkreślał, że wskazane jest wręcz, żeby sądy krajowe w ramach swojej kontroli 

adekwatności rozważyły zastosowanie innych środków, aniżeli wysokie sankcje karne, jak np. 

wystosowanie przeprosin lub publikacja wyroku („the national courts might instead have 

considered other sanctions, such as the issuence of an apology or publication of thier 

judgment finding the statements to be defamatory“). 

W orzeczeniu Gąsior v. Poland ETPC w ramach rozważania wolności wypowiedzi w 

kontekście prawa prasowego i dóbr osobistych stwierdził, że Oskarżona została jedynie 

zobowiązana do opublikowania przeprosin. („the applicant was only ordered to publish an 

apology”). 
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W pozostałym zakresie w kwestii dopuszczalności przeprosin na gruncie prawa europejskiego 

należy wskazać uzupełniająco na następujące orzeczenia ETPC: Aleksey Ovchinnikov v 

Russia No. 24061/04, Błaja News v. Poland, App. No. 59545/10; Kubaszewski v. Poland, 

App. No. 571/04; Gasior v. Poland, App. No. 34472/07; Stankiewicz and Others v. Poland, 

App No. 48723/07; Kania and Kittel v. Poland, App. No. 35105/04; Kurski v. Poland, App. 

No. 26115/10, Zybertowicz vs Poland, App. No. 65937/11) 

Federalny Trybunał Sprawiedliwości w przypadku swojego orzeczenia w sprawie odmowy 

wykonania polskiego wyroku nie uwzględnił orzecznictwa ETPC dotyczącego przeprosin 

jako figury prawnej i tym samym podczas interpretacji praw podstawowych ustawy 

zasadniczej nie uwzględnił podstawowych praw człowieka, przysługujących Panu Karolowi 

Tenderze na mocy art. 6 i 8 EKPC, przez co naruszył dobra osobiste Podmiotu, któremu 

przysługują prawa podstawowe, z art. 2 I w zw. z 1 I GG, w związku z zasadą państwa prawa 

wynikającą z art. 20 III GG. 

Zamiast podejmować dokładniejsze stwierdzenia w odniesieniu do kwestii, czy w niniejszym 

przypadku doszło do oczywistej sprzeczności z niemieckim porządkiem prawnym, orzeczenie 

zajmuje się niemiecką dogmatyką prawa zwykłego w odniesieniu do odgraniczenia faktów od 

osądów wartościujących oraz wynikających z tego konsekwencji dla roszczenia o 

sprostowanie zgodnie z niemieckim prawem zwykłym, dokonuje ponadto również weryfikacji 

zasady proporcjonalności według kryteriów krajowych, przeprowadzając tym samym kontrolę 

merytoryczną orzeczenia, niedopuszczalną zgodnie z art. 45 ust. 2 rozporządzenia 

jurysdykcyjnego. 

Uzasadnienie poddawanego ocenie orzeczenia opiera się tym samym wyłącznie na 

niemieckiej dogmatyce prawnej i nie wykracza poza niemiecki sposób rozumienia prawa, 

zdominowany przez regulacje prawa zwykłego. 

Taki sposób postępowania nie uwzględnia w wystarczającym stopniu ani międzynarodowego 

charakteru stanu faktycznego będącego przedmiotem orzeczenia, ani też wymogu 

autonomicznej i wskazanej oraz wymaganej, przy uwzględnieniu przedstawionego niniejszym 

orzecznictwa ETPC, jednolitej wykładni rozporządzenia jurysdykcyjnego na płaszczyźnie 

europejskiej. 

Bowiem cele rozporządzenia jurysdykcyjnego mogą zostać osiągnięte i zagwarantowane 

jedynie wówczas, jeśli systemowe i prawno-dogmatyczne różnice i szczegółowe informacje w 

odniesieniu do krajów, oraz działanie poszczególnych instytucji prawnych prawa zwykłego w 
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krajach Europy zostaną podtrzymane poprzez odpowiednie, zgodne z prawem europejskim 

zastosowanie przepisów rozporządzenia jurysdykcyjnego i EKPC. 

Może to zdarzyć się jedynie wówczas, jeśli przeprosiny same w sobie nie zostaną odrzucone 

przez państwo wykonania jako środek do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych 

dlatego tylko, że należy tam uznać je za obcą opinię.  

Cele autorów europejskiego rozporządzenia w praktyce (prawnej) mogą jednak zostać 

osiągnięte jedynie wówczas, jeśli w odniesieniu do opartego na tytule prawnym roszczenia o 

usunięcie skutków naruszenia w związku z prawem do wypowiedzi w państwie wydania 

wyroku w ogóle zostanie przyznana i zastrzeżona możliwość uznania go.  

Podsumowując należy stwierdzić, że orzeczenie BGH zostało wydane w sposób niewątpliwie 

co najmniej nieprzychylny wobec prawa europejskiego, a być może w sposób wręcz 

sprzeczny z prawem europejskim, z uwagi na całkowity brak uwzględnienia i odniesienia się 

do przytoczonego powyżej orzecznictwa ETPC na korzyść Pana Karola Tendery. 
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