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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Subiect: Petiția nr. 1311/2019, adresată de Lech Obara, de cetățenie poloneză, în 
numele organizației Patria Nostra, privind executarea în Germania a unei 
hotărâri definitive pronunțate de o instanță poloneză

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită sprijin și asistență în luarea de măsuri pentru a garanta executarea în 
Germania a unei hotărâri pronunțate de Curtea de Apel din Cracovia, prin care s-a dispus ca 
organismul public de radiodifuziune german ZDF să îi ceară public scuze lui Karol Tendera 
pentru utilizarea termenului „lagăre poloneze de exterminare” în legătură cu lagărele de 
concentrare germane din Auschwitz și Majdanek. Petiționarul atrage atenția asupra faptului că 
Curtea Federală Germană de Justiție din Karlsruhe (BGH) a hotărât că ZDF nu trebuie să se 
conformeze hotărârii poloneze care a dispus să i se ceară public scuze lui Karol Tendera pe 
pagina sa de internet (Hotărârea BGH din 19 iulie 2018). Petiționarul susține că, în hotărârea 
sa, BGH a încălcat o serie de norme universale care stau la baza dreptului UE, în special 
articolul 45 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 
2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și 
comercială, care prevede în mod clar că: „Hotărârea străină nu poate face în nici o situație 
obiectul unei revizuiri pe fond.” 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 13 mai 2020. Comisia a fost invitată să ofere informații [articolul 227 
alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 8 decembrie 2020

Observațiile Comisiei
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Comisia cunoaște cazul, care a făcut obiectul a două întrebări parlamentare1. Petiționarul s-a 
adresat, de asemenea, pe această temă, vicepreședintelui responsabil pentru valori și 
transparență și a primit un răspuns2. Recent, Comisia a primit și analizează o serie de plângeri, 
inclusiv din partea petiționarului, privind presupusa încălcare a legislației UE prin hotărârea 
germană în cauză3.

Comisia dorește să prezinte pe scurt faptele cazului, care sunt descrise în detaliu în hotărârea 
poloneză și în decizia germană. Cauza se referă la încălcarea drepturilor referitoare la 
personalitate ale domnului Tendera, care a decedat în 2019 și care a fost deținut în lagărul de la 
Auschwitz și membru activ în organizații care păstrează și promovează adevărul istoric și 
memoria crimelor naziste din Polonia ocupată.

ZDF („Zweites Deutsches Fernsehen”), într-un anunț publicat pe site-ul său de internet cu 
privire la un program TV, a făcut referire la fostele lagăre germane naziste de concentrare și 
exterminare de pe teritoriul ocupat al Poloniei, numindu-le „lagăre de exterminare poloneze”. 
În urma unei intervenții a ambasadei Poloniei în Germania, ZDF a corectat această observație, 
incorectă din punct de vedere istoric, în aceeași zi. Cu toate acestea, domnul Tendera a introdus 
o acțiune în justiție împotriva ZDF, invocând încălcarea drepturilor sale referitoare la 
personalitate, la identitatea și la demnitatea sa națională, din cauza acestei remarci. Ulterior, 
într-un mesaj publicat pe site-ul său, ZDF a regretat această remarcă, declarând-o ca fiind o 
eroare și a cerut scuze tuturor persoanelor jignite de aceasta. De asemenea, a cerut scuze 
personal domnului Tendera. În primă instanță, cauza domnului Tendera a fost respinsă. 
Recursul său la Curtea de Apel din Cracovia a fost parțial admis. În hotărârea sa, rămasă 
definitivă, instanța a obligat ZDF să își ceară scuze domnului Tendera, prin publicarea pe site-
ul său principal de internet a unei declarații cu un text specific timp de o lună4. Această hotărâre 
a făcut obiectul unei proceduri vizând executarea sa în Germania, care s-a încheiat prin 
hotărârea pronunțată de Curtea Federală de Justiție a Germaniei din Karlsruhe 
[Bundesgerichtshof ( BGH)], prin care s-a refuzat recunoașterea și executarea sa. Această 
decizie a BGH face obiectul prezentei petiții.

BGH s-a întemeiat pe articolele 34 și 45 din Regulamentul Bruxelles I5, hotărând că a obliga 
ZDF nu numai să-și recunoască eroarea sa de fapt, care este de necontestat, dar și să exprime o 
opinie ca fiind proprie, așa cum ar fi cazul dacă ar fi obligată să publice declarația în cauză, este 
interzis de dreptul fundamental la libertatea de exprimare, consacrat în Constituția germană 

1 Răspunsuri la întrebările cu solicitare de răspuns scris E-0998/2019, 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2019-000998-ASW_EN.html și E-1314/2019, 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2019-001314-ASW_EN.html.
2 Scrisoarea directorului general interimar pentru justiție și consumatori din 6 aprilie 2020, ref. Ares (2020) 
1944042.
3 Cazul nr. CHAP (2020) 1541.
4 Textul declarației este formulat după cum urmează: [Pârâtul] „își exprimă regretul pentru apariția în articolul 
intitulat «[...]», din 15 iulie 2013, pe portalul www.zdf.de, a unei formulări incorecte care falsifică istoria națiunii 
poloneze, sugerând că lagărele de exterminare din Majdanek și Auschwitz au fost construite și operate de polonezi 
și își cere scuze domnului K.T., care a fost închis într-un lagăr de concentrare german, pentru încălcarea 
drepturilor sale referitoare la personalitate, în special a identității sale legate de naționalitate (sentiment de 
apartenență la națiunea poloneză) și a demnității sale naționale.”
5 Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2001 privind competența judiciară, recunoașterea 
și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială, JO L 12, 16.1.2001, p. 1. Acesta a fost abrogat prin 
Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind competența judiciară, 
recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (Regulamentul Bruxelles Ia), JO L 351, 
20.12.2012, p. 1, aplicabil de la 10 ianuarie 2016.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2019-000998-ASW_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2019-001314-ASW_EN.html
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(Grundgesetz), și este contrar ordinii publice germane.

La momentul procedurii în cauza domnului Tendera, recunoașterea și executarea hotărârilor în 
materie civilă și comercială în Uniune erau reglementate de Regulamentul Bruxelles I. 
Articolul 45 alineatul (2) din regulamentul menționat prevede că hotărârea străină care face 
obiectul recunoașterii și executării nu poate face în niciun caz obiectul unei revizuiri pe fond. 
Articolul 34 alineatul (1) din regulamentul respectiv prevede că o hotărâre judecătorească nu 
este recunoscută în cazul în care recunoașterea și executarea sunt vădit contrare ordinii publice 
din statul membru solicitat. 

În jurisprudența sa, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a stabilit că, deși statele 
membre rămân, în principiu, libere să stabilească, conform propriilor concepții, ce anume 
impune ordinea publică, limitele conceptului respectiv sunt o chestiune de interpretare a 
regulamentului6.

Instanțele din statele membre definesc ordinea publică în limitele stabilite de CJUE cu privire 
la ceea ce se poate considera că încalcă în mod vădit ordinea publică. Indiferent de contextul 
specific al prezentei cauze, având în vedere sistemele constituționale diferite din statele 
membre, protecția drepturilor referitoare la personalitate și protecția libertății de exprimare și a 
libertății presei pot implica opțiuni diferite ale nivelului de protecție a drepturilor fundamentale 
în cauză și pot da naștere unor preocupări legitime de ordine publică legate de recunoașterea și 
executarea hotărârilor judecătorești.

Hotărârea BGH este o hotărâre judecătorească individuală, întemeiată pe Regulamentul 
Bruxelles I. Aceasta invocă un motiv admisibil de refuz al recunoașterii și al executării, în 
temeiul regulamentului respectiv, și este definitivă. 

În acest context, Comisia nu consideră că există suficiente indicii cu privire la o încălcare a 
dreptului UE de respectiva hotărâre judecătorească germană.

În 2022, Comisia va prezenta un raport privind aplicarea Regulamentului Bruxelles Ia 
(reformare), care va permite evaluarea aplicării clauzei de ordine publică în statele membre.

Concluzii

Comisia nu consideră că deține suficiente dovezi privind încălcarea dreptului UE prin decizia 
Curții Federale de Justiție din Germania, Karlsruhe (BGH) din 19 iulie 2018, prin care aceasta 
a refuzat executarea în Germania a unei hotărâri a Curții de Apel din Cracovia din 22 decembrie 
2016.

6 De exemplu, cauza 302/13, flyLAL-Lithuanian Airlines și cauza C-420/07, Apostolides.


