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przedmowa

Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych to jedna 
z najstarszych dziedzin prawa międzynarodowego publicznego, która regu-
luje postępowanie stron walczących w konfliktach międzynarodowych 
i niemiędzynarodowych w zakresie metod i środków walki. Jego normy 
zawarte są w umowach międzynarodowych, jak i międzynarodowym prawie 
zwyczajowym. 

Do ich tworzenia, a następnie stosowania i przestrzegania zobowiązane  
są państwa, będące podmiotami prawa międzynarodowego. Ciąży na nich  
obowiązek implementowania norm prawa wojennego oraz przestrzegania ich 
w trakcie prowadzenia działań militarnych w ramach konfliktów zbrojnych, 
a także w sytuacji czynnego udziału w operacjach wojskowych organizacji 
międzynarodowych, takich jak ONZ czy NATO. Upowszechnianie między-
narodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych jest obowiązkiem 
wszystkich państw, które ratyfikowały konwencje Haskie i Genewskie wraz 
z Protokołami Dodatkowymi.

Doświadczenia wyniesione ze współczesnych konfliktów zbrojnych, 
pokazują w sposób jednoznaczny, że istnieje konieczność permanentnego 
upowszechniania świadomości prawnej obywateli, gdyż nowożytne kon-
flikty dotykają w sposób jednakowy zarówno kombatantów, jak i ludność 
cywilną. Udział Sił Zbrojnych RP w operacjach poza granicami naszego pań-
stwa dobitnie pokazuje potrzebę rozwijania tej świadomości wśród żołnierzy 
Wojska Polskiego. 

Opracowana i wydana przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatel-
skiej publikacja „Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbroj-
nych” adresowana jest głównie do żołnierzy, ale także i do studentów uczelni 
wojskowych i cywilnych, którzy chcą pogłębiać wiedzę z problematyki bez-
pieczeństwa i obronności. W wydawnictwie omówiono wszystkie aspekty 
międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, w tym 
w oparciu o najnowszą literaturę zagraniczną, prawne aspekty prowadzenia 
wojny powietrznej oraz stosowania na współczesnym polu walki bezzałogo-
wych statków powietrznych.
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Zaprezentowane w podręczniku treści merytoryczne są zgodne z wyma-
ganiami określonymi w Decyzji Nr 184/MON Ministra Obrony Narodowej 
z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji systemu kształcenia i szko-
lenia z „Międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych” 
w resorcie obrony narodowej. 

Mam nadzieję, że książka spotka się z życzliwym przyjęciem szerokiego 
grona Czytelników i stanie się niezbędna dla waszystkich, a zwłaszcza żoł-
nierzy zawodowych, zainteresowanych prawem humanitarnym konfliktów 
zbrojnych.

Dyrektor
Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej

prof. nadzw. dr hab. Aleksandra Skrabacz
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Wstęp

Drugie wydanie podręcznika Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów 
zbrojnych kierowane jest głównie do oficerów Wojska Polskiego. Podręcznik  
poszerzono o dwa rozdziały: Prowadzenie wojny powietrznej w świetle mię-
dzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych oraz Stosowanie 
MPHKZ w działaniach zbrojnych na morzu.

Literaturę przedmiotu uzupełniono o  najnowsze publikacje dotyczące 
mphkz oraz akty prawne polskie i międzynarodowe.

W podręczniku w przystępny sposób przedstawiono tematykę współcze-
snej wojny powietrznej. Jest to o  tyle istotne, że pomimo ogromnego zna-
czenia powietrznych sił zbrojnych na polu walki, wciąż brak jest prawnie 
wiążącego traktatu międzynarodowego dotyczącego tego typu działań.

W  rozdziale traktującym o  problematyce wojny powietrznej omówio-
no status prawny wojskowych statków powietrznych i  ich załóg w  świe-
tle MPHKZ, powietrznych statków sanitarnych oraz cywilnych statków 
powietrznych. Istotną częścią tematyki wojny powietrznej są prawne aspek-
ty jej prowadzenia, metody i środki walki oraz obowiązki stron wojujących 
i państw neutralnych. Odniesiono się także do kwestii używania na współ-
czesnym polu walki  bezzałogowych statków powietrznych (BSP). 

W kolejnym rozdziale przedstawiona została problematyka wojny na morzu. 
Specyfika międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych 
w wojnie na morzu, inna niż w wojnie lądowej, napotyka na wiele problemów 
wynikających ze szczególnych warunków środowiskowych i długiej historii 
wojen morskich. W tego typu konfliktach, ma zastosowanie skodyfikowane 
międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych, prawo zwycza-
jowe oraz międzynarodowe prawo morza. W tym kontekście omówione zo-
stały zagadnienia dotyczące statusu prawnego obszarów morskich i żeglugi.  
Istotną częścią rozdziału są wnikliwie przeanalizowane zasady oraz  meto-
dy i środki walki w wojnie na morzu. W tym kontekście odniesiono się do 
kwestii statusu osób chronionych i obiektów chronionych takich jak statki 
szpitalne.



W  publikacji podjęto także problematykę zakazanych i  dozwolonych 
metod prowadzenia działań zbrojnych w świetle międzynarodowego prawa 
humanitarnego konfliktów zbrojnych.

Jest to o tyle ważne, ponieważ doświadczenia ostatnich konfliktów wska-
zują, że różnią się one istotnie od przyjętych za wzorzec w  Konwencjach 
Genewskich i Protokołach Dodatkowych. Współczesne konflikty to zazwyczaj 
działania zbrojne o charakterze asymetrycznym, tzn. kiedy wojska rządowe, 
częstokroć wspierane z zewnątrz, ścierają się ze słabszym przeciwnikiem sto-
sującym partyzanckie metody walki. Są to również walki wewnętrzne, pod-
czas których o władzę w państwie będącym w stanie rozkładu walczą grupy 
bojowników. Dzisiejsze konflikty zbrojne to także konflikty spolaryzowane, 
w  których oprócz chęci zdobycia władzy chodzi także o  pieniądze pocho-
dzące z różnych, częstokroć nielegalnych źródeł.

Podczas wojen cierpią nie tylko ludzie. Ogromne straty ponosi także dzie-
dzictwo kulturowe. W ostatnim czasie doświadczyliśmy przykładów spusto-
szenia dziedzictwa światowej kultury w Syrii, gdzie w trakcie działań wojen-
nych zniszczono najcenniejsze obiekty historyczne. 

Z uwagi na doniosłość  problematyki ochrony dóbr kulturalnych, w pod-
ręczniku omówiono kwestie dotyczące ich ochrony w  czasie konfliktów 
zbrojnych oraz w sytuacjach kryzysowych.

W wydawnictwie znajdują się kazusy prawne, dostosowane do omawianej 
tematyki.
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WYKAZ sKRÓtÓW

CCW Konwencja o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni 
konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące 
nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki 
z 1980 r.

EFP Explosively Formed Projectile

ENMOD Konwencja o  zakazie używania technicznych środków od-
działywania na środowisko w celach militarnych lub jakich-
kolwiek innych celach wrogich z 1977 r.

ICBS Międzynarodowy Komitet Błękitnej Tarczy.

ICCROM Międzynarodowy Ośrodek Studiów nad Ochroną i Restaura-
cją Dóbr Kulturalnych.

ICOMOS Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków i Miejsc Histo-
rycznych.

ICRC Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża.

KG I-IV Konwencje genewskie I–IV z 1949 r.

KH  Konwencja haska z 1954 r.

MCK Międzynarodowy Czerwony Krzyż

MFSCKCP Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego 
Krzyża  i Czerwonego Półksiężyca

MKCK Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża

MPHKZ Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych

MRCKCP Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i  Czerwonego 
Półksiężyca

ONZ Organizacja Narodów Zjednoczonych



PD I Protokół dodatkowy I z 1977 r.

PD II Protokół dodatkowy II z 1977 r.

PKH I  Protokół pierwszy do Konwencji haskiej z 1954 r.

PKH II  Protokół drugi do Konwencji haskiej z 1954 r.

PMP Prawo międzynarodowe publiczne

RH Regulamin haski dotyczący praw i zwyczajów wojny lądowej

ROE Rules of Engagement (zasady użycia siły)

UNESCO Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki 
i Kultury
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Rozdział 1

Główne założenia międzynaRodoweGo pRawa 
humanitaRneGo konfliktów zbRojnych

Streszczenie rozdziału

Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych (MPHKZ) to 
jedna z najstarszych dziedzin prawa międzynarodowego publicznego (PMP), 
która reguluje postępowanie stron walczących w konfliktach międzynarodo-
wych i niemiędzynarodowych w zakresie metod i środków walki, zapewnia-
jąc jednocześnie ochronę osobom, które nie uczestniczą w walce bądź prze-
stały w niej uczestniczyć, a także dobrom i obiektom, które nie stanowią celu 
wojskowego. Prawo to reguluje również sytuacje określane mianem okupacji 
wojennej, odnosi się też do tzw. wojen narodowowyzwoleńczych, nadając im 
status konfliktów międzynarodowych. Normy MPHKZ zawarte są zarówno 
w umowach międzynarodowych (tzw. prawie traktatowym), jak i międzyna-
rodowym prawie zwyczajowym, tworzą je zaś, a następnie stosują i egzekwują 
ich przestrzeganie, państwa, będące podmiotami prawa międzynarodowego. 
Na państwach ciąży również obowiązek implementowania norm MPHKZ 
oraz przestrzegania ich w trakcie prowadzenia działań militarnych w ramach 
konfliktów zbrojnych, a także w sytuacji czynnego udziału w operacjach woj-
skowych organizacji międzynarodowych, takich jak ONZ czy NATO. Będąc 
dziedziną prawa międzynarodowego publicznego, MPHKZ nie jest jednak 
tożsame z  prawem do użycia siły, międzynarodowym prawem praw czło-
wieka czy międzynarodowym prawem karnym, choć między MPHKZ a tymi 
dziedzinami PMP istnieją ścisłe powiązania.

1.1. definicja międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów 
zbrojnych

Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych (MPHKZ) 
to – według definicji sformułowanej przez Międzynarodowy Komitet Czer-
wonego Krzyża (MKCK) – „normy międzynarodowe ustanowione przez 

Definicja 
MPHKZ
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umowy międzynarodowe lub zwyczaj międzynarodowy, których szczegól-
nym zadaniem jest rozwiązywanie problemów humanitarnych wynikających 
bezpośrednio z  międzynarodowych lub niemiędzynarodowych konfliktów 
zbrojnych i które z przyczyn humanitarnych ograniczają prawo stron konflik-
tu zbrojnego do swobodnego wyboru metod i środków prowadzenia działań 
zbrojnych lub chronią osoby i dobra, które są lub mogą być dotknięte skutka-
mi konfliktu zbrojnego”1.

Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych znane jest rów-
nież jako międzynarodowe prawo humanitarne, prawo konfliktów zbrojnych 
lub prawo wojenne. Co do zasady, pojęcia te są terminami równoznacznymi. 
Warto jednak nadmienić, iż podczas XX Konferencji Czerwonego Krzyża, która 
odbyła się w Wiedniu w roku 1965, przyjęto określać system międzynarodo-
wych norm prawnych stosowanych w konfliktach zbrojnych terminem „mię-
dzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych”, kładąc w ten sposób 
kres wątpliwościom, które ze wspomnianych wyrażeń jest bardziej właściwe.

Przedstawiona wyżej definicja MPHKZ zawiera elementy, które wyma-
gają dalszego wyjaśnienia, by móc zrozumieć ideę i założenia prawa humani-
tarnego oraz swobodnie korzystać z informacji przedstawionych w kolejnych 
rozdziałach niniejszego podręcznika.

1.1.1. mphkz jako dziedzina prawa międzynarodowego publicznego 

Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych stanowi 
część prawa międzynarodowego publicznego (PMP) – systemu prawnego, 
którego przedmiotem jest w  głównej mierze regulowanie stosunków mię-
dzy państwami. Zaznaczyć przy tym należy, iż w stosunkach międzynarodo-
wych uczestniczą nie tylko państwa, lecz także organizacje międzynarodowe,  
zarówno o  charakterze międzypaństwowym lub inaczej międzyrządowym 
(np. ONZ, NATO), jak i pozarządowym (np. Amnesty International, Green-
peace International), a także stowarzyszenia osób prywatnych oraz między-
narodowe i transnarodowe przedsiębiorstwa. Przedmiotem regulacji PMP są 
jednak tylko stosunki między podmiotami o charakterze publicznoprawnym, 
a  nie prywatnoprawnym, PMP zajmuje się zatem relacjami zachodzącymi 
między suwerennymi państwami i związkami państw oraz międzyrządowy-
mi organizacjami międzynarodowymi2. 

1 Zob. Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977, ICRC, Geneva 1987, s. XXVII.
2 Zob. K. Lankosz, Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego publicznego [w:] 

K.  Lankosz (red.), Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych, Dęblin 2006,  
s. 11. Podmiotami PMP są ponadto Stolica Apostolska oraz Suwerenny Zakon Rycerski Kawa-
lerów Maltańskich. Podmiotowość prawnomiędzynarodową o charakterze czasowym posia-
dają też narody walczące o niepodległość oraz strony wojujące w konflikcie zbrojnym.

MPHKZ  
a prawo  

wojenne

MPHKZ  
jako dziedzina 

PMP
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Przykładowo, współpraca państw w zakresie zwalczania transgranicznej przestępczo-
ści zorganizowanej albo działalność i  funkcjonowanie międzyrządowej organizacji 
międzynarodowej są regulowane prawem międzynarodowym publicznym, natomiast 
porozumienie handlowe zawarte między dwoma przedsiębiorstwami z różnych kra-
jów albo umowa sprzedaży samochodu zawarta między obywatelami pochodzącymi 
z różnych państw nie są objęte regulacją PMP. 

Tym samym, MPHKZ, jako dziedzina PMP, reguluje stosunki zachodzące 
między podmiotami prawa międzynarodowego publicznego w sytuacji, gdy 
podmioty te są zaangażowane w konflikt zbrojny.

Poniższy rysunek w uproszczony sposób przedstawia relację, jaka zachodzi 
w ramach prawa międzynarodowego publicznego między „prawem pokoju” 
a  „prawem wojny”. Pojawiające się tu terminy („prawo do wojny”, „prawo 
w wojnie”, „prawo haskie”, „prawo genewskie”) zostały wyjaśnione w dalszej 
części niniejszego rozdziału.

Rys. 1. Relacja zachodząca między prawem międzynarodowym publicznym 
a międzynarodowym prawem humanitarnym konfliktów zbrojnych 

Źródło: A. A. Bouvier, International Humanitarian Law and the Law of Armed Conflict (2nd ed.), 
Peace Operations Training Institute, 2012, s. 20.

1.1.2. Źródła mphkz

Źródłami międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbroj-
nych są umowy międzynarodowe i zwyczaj międzynarodowy, czyli tradycyjne 
źródła prawa międzynarodowego publicznego, co jest konsekwencją faktu, 
iż MPHKZ stanowi dziedzinę PMP. Co istotne, źródła te mają jednakową 
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moc prawną i obowiązującą, nie ma więc między nimi żadnej hierarchii waż-
ności. Poza tym, w porównaniu z  innymi dziedzinami prawa międzynaro-
dowego, MPHKZ odznacza się niewątpliwie tym, że do dziś znaczna część 
jego przepisów to prawo zwyczajowe wykształcone w minionych okresach3. 
Prawo wojenne jest bowiem tak stare, jak historia samych wojen – narodziło 
się na polu walki, a doświadczenia wojny kształtowały je i modelowały4. Co 
ciekawe, zarówno cel, jak i  treść owych praw i  zwyczajów wojennych były 
niemal identycznie formułowane przez różne, niekiedy znacznie oddalone 
od siebie – tak czasowo, jak i geograficznie – cywilizacje na całym świecie. 
Można więc przyjąć założenie, iż na przestrzeni dziejów poszczególne cywi-
lizacje dochodziły do podobnych wniosków w odniesieniu do prowadzenia 
wojen, a mianowicie:

1) konieczne jest przyjęcie pewnych reguł znajdujących zastosowanie 
w przypadku wojen,

2) w określonych okolicznościach życie ludzkie należy chronić i szanować – 
dotyczy to nie tylko życia sojuszników, ale i wrogów5.

Ludzie zatem od dawien dawna próbowali – z większym lub mniejszym 
skutkiem – ograniczyć wojny instrumentami prawnymi, określając, kiedy 
wojna jest dopuszczalna, a  kiedy nie i  kto może ją prowadzić (jest to tzw. 
prawo do wojny – ius ad bellum – wedle terminologii przyjętej w prawie mię-
dzynarodowym), a jeśli już dojdzie do wojny, jakie metody i środki można, 
a  jakich nie powinno się stosować w  działaniach wojennych, jak również 
jakie osoby i  obiekty podlegają ochronie i  nie powinny być celem ataków 
(tzw. prawo w wojnie – ius in bello)6.

Do połowy XIX wieku umowy międzynarodowe7 w  zakresie MPHKZ 
miały przede wszystkim charakter umów dwustronnych i regulowały różne 
kwestie praktyczne wyłaniające się w związku z prowadzonymi lub zakoń-
czonymi działaniami zbrojnymi między dwoma państwami. W praktyce więc 
przez wiele stuleci strony walczące same określały, jakie reguły obowiązują je 
w czasie toczących się między nimi konfliktów. Takie porozumienia mogły 

3 Zob. R. Bierzanek, Wojna a prawo międzynarodowe, Warszawa 1982, s. 39–40.
4 P. Żarkowski, D. Radziwiłłowicz (red.), Materiał szkoleniowy dla instruktorów do naucza-

nia prawa wojennego, Warszawa 2002, s. 10.
5 A. A. Bouvier, International Humanitarian Law and the Law of Armed Conflict (2nd ed.), 

Peace Operations Training Institute, 2012, s. 13. 
6 Zob. J. Keegan, Historia wojen, Warszawa 1998, s. 373.
7 Umowa międzynarodowa to zgodne oświadczenie woli co najmniej dwóch podmiotów 

prawa międzynarodowego uregulowane przez prawo międzynarodowe i  wywołujące skutki 
w  prawie międzynarodowym. W  prawie międzynarodowym przyjmuje się, iż synonimami 
słowa „umowa międzynarodowa” są „konwencja międzynarodowa” i  „traktat międzynaro-
dowy”.
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na przykład dotyczyć zawieszenia broni, obowiązku zbierania rannych z pola 
walki, ewakuacji ludności cywilnej z terenu działań wojennych czy zwolnie-
nia jeńców po zakończeniu wojny. Porozumienia te, często zawierane jedy-
nie w formie ustnej i na niższych szczeblach dowodzenia, miały co prawda 
ograniczony zakres osobowy, czasowy i  terytorialny, a  ich postanowienia 
często odzwierciedlały nakazy religijne lub moralne albo poglądy znanych 
filozofów bądź prawników, odegrały one jednak znaczącą rolę w kształtowa-
niu i  rozwoju MPHKZ8. Dopiero w  połowie XIX wieku doszło do zawar-
cia pierwszych wielostronnych umów międzynarodowych odnoszących się 
do MPHKZ – przede wszystkim należy tu wymienić Konwencję w sprawie 
polepszenia losu rannych wojskowych w armiach w polu będących, przyjętą 
w  Genewie w  1864 roku – stworzyła ona podwaliny tego prawa i  ustano-
wiła wspólny znak chroniący wojskowe służby medyczne: znak czerwonego 
krzyża na białym tle9.

Kolejne wielostronne umowy międzynarodowe przyjmowane w  zakre-
sie MPHKZ były wyraźnie uwarunkowane praktyką konfliktów zbrojnych, 
zwłaszcza dwóch wojen światowych, a  także konfliktów drugiej połowy 
XX  wieku10. Współczesne MPHKZ, zapoczątkowane Konwencją z 1864 roku, 
rozwijało się zatem etapami, często dopiero po wydarzeniach, podczas któ-
rych byłoby bardzo przydatne. Stanowiło ono odpowiedź na stale rosnące 
zapotrzebowanie na pomoc humanitarną, co z kolei wynikało z doskonalenia 
nowych rodzajów broni i występowania nowych typów konfliktów11.

Wykaz konwencji międzynarodowych dotyczących MPHKZ znajduje 
się w jednym z załączników do niniejszej publikacji, są one także przedmio-
tem analizy w poszczególnych jej rozdziałach, poniżej wspomniano jedynie 
o tzw. Konwencjach haskich z 1899 i 1907 roku i Konwencjach genewskich 
z 1949 roku oraz Protokołach dodatkowych do nich z 1977 roku, stanowią 
one bowiem fundamenty traktatowe MPHKZ i  zawierają najwięcej zasad 
i norm tego prawa. W tym miejscu można natomiast wskazać trzy zasadnicze 
elementy charakteryzujące ewolucję MPHKZ – są to:

8 Zob. A. A. Bouvier, International…, op. cit., s. 14. Porozumienia te, nazywane w prawie 
międzynarodowym „kartelami”, są zresztą zawierane do dziś – mają one charakter techniczno-
-wojskowy i nie muszą być sporządzone w formie pisemnej.

9 E. Mikos-Skuza, Wprowadzenie do międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów 
zbrojnych [w:] K. Lankosz (red.), Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych, 
Dęblin 2006, s. 27. Co oczywiste, umowę tę zastąpiły późniejsze, bardziej kompleksowe trak-
taty, niemniej jednak Konwencja z 1864 roku w zwięzły sposób prezentuje główne cele trakta-
towego MPHKZ (A. A. Bouvier, International…, op. cit., s. 15).

10 Ibidem, s. 27.
11 MPH – odpowiadamy na twoje pytania, <http://www.pck.org.pl/pliki/faq/MPH_odpo-

wiadamy_na _twoje_pytania.pdf> (dostęp: 14.12.2006).
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1) sukcesywne dodawanie nowych kategorii do listy osób określanych 
jako „ofiary wojny”, którym MPHKZ zapewnia ochronę (ranni i chorzy żoł-
nierze, rozbitkowie, jeńcy wojenni, ludność cywilna na terytorium okupo-
wanym, ludność cywilna jako taka), a  także rozszerzenie zakresu sytuacji, 
w których ofiarom tym przysługuje ochrona (międzynarodowe i niemiędzy-
narodowe konflikty zbrojne);

2) regularne aktualizowanie i  zmiana traktatów, by „dopasować” je do 
realiów konfliktów zbrojnych toczących się w  danym czasie, przykładowo 
zasady dotyczące ochrony rannych przyjęte w 1864 roku, zmieniano następ-
nie w latach 1906, 1929, 1949 i 1977;

3) dwa odrębne nurty prawne w  ramach MPHKZ, wpływające na jego 
rozwój – tzw. prawo genewskie, zajmujące się głównie ochroną ofiar konflik-
tów, np. niekombatantów lub osób, które przestały uczestniczyć w działaniach 
zbrojnych i tzw. prawo haskie, które wprowadza ograniczenia i zakazy w za-
kresie metod i  środków walki; w  praktyce nurty te uległy połączeniu wraz 
z przyjęciem w 1977 roku Protokołów dodatkowych do Konwencji genewskich 
z 1949 roku12. 

Konwencje przyjęte podczas międzynarodowych konferencji, które odbyły 
się w Hadze w latach 1899 i 1907, w znaczącej mierze kodyfikowały istniejące 
prawo zwyczajowe i regulowały prawa i obowiązki stron walczących w trak-
cie prowadzenia wojny, ograniczały też zakres dozwolonych metod i środków 
walki. Rezultatem obrad I konferencji haskiej stały się m.in. Konwencja o pra-
wach i zwyczajach wojny lądowej oraz Konwencja w sprawie zastosowania do 
wojny morskiej przepisów Konwencji Czerwonego Krzyża z 1864 roku. Druga 
konferencja haska z  1907 roku uzupełniła oraz rozwinęła postanowienia 
prawa ustalonego na I konferencji. Wynikiem prac II konferencji było podpi-
sanie aż 13 Konwencji normujących szeroki wachlarz zagadnień dotyczących 
reguł prowadzenia działań zbrojnych. Wśród umów tych znalazły się m.in.: 
Konwencja III dotycząca rozpoczęcia kroków nieprzyjacielskich, Konwencja 
IV o prawach i zwyczajach wojny lądowej (wraz z załączonym do niej Regula-
minem dotyczącym praw i zwyczajów wojny lądowej), Konwencje obejmujące 
poszczególne kwestie prawa wojny morskiej (VI, VII, VIII, IX, X, XI i XII) 
oraz Konwencje określające prawa i obowiązki państw neutralnych w czasie 
wojny (V i XIII). W doktrynie prawa międzynarodowego przyjęto określać 
wspomniane Konwencje haskie wspólnym dla nich terminem „prawo haskie”.

Konwencje genewskie z  1949 roku o  ochronie ofiar wojny również są 
pewnego rodzaju kodyfikacją MPHKZ. Konwencje pierwsza i  druga doty-
czą polepszenia losu rannych i chorych w wojnie lądowej i morskiej. Trzecia 

12 A. A. Bouvier, International…, op. cit., s. 17.
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rozwija przepisy MPHKZ dotyczące jeńców, a czwarta dotyczy ochrony lud-
ności cywilnej i zawiera w znacznej mierze zupełnie nowe przepisy. Biorąc 
pod uwagę „wspólny mianownik” tych Konwencji, jakim jest ochrona ofiar 
konfliktów zbrojnych, przyjęto w  doktrynie nazywać je „prawem genew-
skim”. Co istotne, w roku 1977 podpisano dwa Protokoły dodatkowe do tych 
Konwencji, zmierzające do uzupełnienia i  rozszerzenia zakresu ochrony 
ofiar wojny, w pewnej mierze wprowadziły też one zmiany w prawie haskim. 
Pierwszy z  tych Protokołów dotyczy konfliktów międzynarodowych, drugi 
zaś – konfliktów nie mających charakteru międzynarodowego13.

Z  uwagi na liczbę ratyfikacji, cztery Konwencje genewskie z  1949 roku 
są obecnie jednymi z  najpowszechniejszych instrumentów prawa między-
narodowego – stronami tych Konwencji są bowiem 194 państwa. Podobnie 
oba Protokoły dodatkowe z 1977 roku uzyskały znaczącą, choć nieco niższą, 
liczbę ratyfikacji – w przypadku Protokołu dodatkowego I liczba ta wynosi 
172, zaś w przypadku Protokołu dodatkowego II – 166.

Umowy międzynarodowe dotyczące MPHKZ w dużym stopniu są oparte 
na obowiązującym przed ich przyjęciem prawie zwyczajowym. Można na tej 
podstawie wnioskować, że także państwa, które nie przystąpiły do tych umów, 
są związane jej zasadniczymi postanowieniami, ponieważ postanowienia te 
w treści swej wyrażają przepisy prawa zwyczajowego. Należy jednak pamiętać, 
że umowy mogą też zawierać postanowienia inne niż wyrażające normy zwy-
czajowe, a niektóre przepisy są formułami przyjętymi w rezultacie kompro-
misu osiągniętego pomiędzy przeciwstawnymi stanowiskami państw14.

Obok umów międzynarodowych nadal obowiązującym źródłem MPHKZ 
jest międzynarodowe prawo zwyczajowe, będące „powszechną praktyką 
przyjętą jako prawo”. Na zasadnicze elementy prawa zwyczajowego składają 
się zatem:

1) praktyka (usus) – chodzi o  działalność państw oraz ich organów, 
a  także działalność organizacji międzynarodowych; praktyka nie może być 
jednostronna i dotyczyć tylko jednego państwa, powinna znaleźć zastosowa-
nie w pewnej liczbie przypadków i co do zasady powinna być długotrwała;

2) przeświadczenie, że praktyka ta jest wymagana, zakazana bądź dozwo-
lona, w zależności od charakteru normy, przez prawo (opinio iuris) – chodzi 
o  przekonanie, że dana reguła jest normą prawa międzynarodowego, przy 
czym istotne znaczenie ma tu przekonanie organów działających w  imieniu 
państwa (nie wystarcza powołanie się na doktrynę prawa międzynarodowego).

13 R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, wyd. VI, Warszawa 2001,  
s. 402–403.

14 R. Bierzanek, Wojna…, op. cit., s. 40.
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Prawo zwyczajowe w międzynarodowym prawie humanitarnym wynika 
z instrukcji wojskowych, wewnętrznego ustawodawstwa i praktyki państw, ofi-
cjalnych wypowiedzi przedstawicieli rządów oraz z istniejącego orzecznictwa 
sądów, trybunałów krajowych i międzynarodowych. Co istotne, wiele reguł 
i  zasad określonych w Konwencjach haskich z 1907 roku oraz w Konwen-
cjach genewskich z 1949 roku i Protokołach dodatkowych z 1977 roku, takich 
jak reguły prowadzenia działań zbrojnych czy traktowania osób nie biorą-
cych bezpośredniego udziału w takich działaniach, ma charakter zwyczaju. 
Skoro zatem reguły te i  zasady są częścią zwyczajowego MPHKZ, obowią-
zują one wszystkie państwa, bez względu na to, czy dane państwo jest stroną 
wspomnianych Konwencji i Protokołów15.

Poza tym, pomimo faktu, iż większość współczesnych konfliktów zbroj-
nych ma charakter niemiędzynarodowy, przepisów prawa traktatowego regu-
lujących tego typu konflikty jest stosunkowo niewiele (przede wszystkim art. 3 
wspólny dla czterech Konwencji genewskich oraz Protokół dodatkowy  II). 
Istnieje jednak szereg zwyczajowych reguł i zasad międzynarodowego prawa 
humanitarnego, które w szerszy sposób niż prawo traktatowe definiują obo-
wiązki stron w niemiędzynarodowych konfliktach zbrojnych oraz zapewniają 
szerszą ochronę ofiarom takich konfliktów16. Istotne jest również, iż znaczna 
liczba zwyczajowych reguł i zasad międzynarodowego prawa humanitarnego 
znajduje zastosowanie zarówno w międzynarodowych, jak i niemiędzynaro-
dowych konfliktach zbrojnych. 

Zwyczajowe międzynarodowe prawo humanitarne staje się ponadto po-
mocne przy prowadzeniu działań zbrojnych przez państwa biorące udział 
w koalicji wojskowej. Współczesne konflikty zbrojne często mają charakter 
koalicyjnych operacji militarnych. Jeżeli państwa uczestniczące w takiej koali-
cji nie są związane tymi samymi zasadami i normami prawnymi, bowiem nie 
są stronami tych samych traktatów międzynarodowych, zastosowanie mogą 
tu znaleźć reguły i zasady powszechnego, zwyczajowego międzynarodowego 

15 Na temat roli prawa zwyczajowego w  międzynarodowym prawie humanitarnym  – 
zob. J.M. Henckaerts, Studium poświęcone zwyczajowemu międzynarodowemu prawu 
humanitarnemu: wkład w zrozumienie i poszanowanie zasad prawa dotyczących konfliktu 
zbrojnego (tłum. M. Sajkowski), Warszawa 2006.

16 Należy jednak pamiętać, że choć międzynarodowe prawo humanitarne obejmuje w coraz 
większym zakresie konflikty wewnętrzne, jakkolwiek nie ma żadnej wątpliwości co do tego, 
że podjęcie walki z rządem legalnym jest we wszystkich państwach uważane za działalność 
nielegalną, poddaną surowym sankcjom prawa karnego (zob. R. Bierzanek, Wojna…, op. cit., 
s. 24). Poza tym, międzynarodowe prawo humanitarne nie jest stosowane w sytuacjach, gdy 
rozmiary przemocy nie pozwalają stwierdzić, że mamy do czynienia z konfliktem zbrojnym. 
W tego typu przypadkach należy odwołać się do praw człowieka oraz do takich przepisów 
prawa wewnętrznego, jakie można wówczas zastosować. 
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prawa humanitarnego, które obowiązują wszystkich członków koalicji. Zasa-
dy te i reguły mogą stać się podstawą przy opracowywaniu wspólnych zasad 
użycia siły lub przyjmowaniu wspólnych strategii działania przez państwa 
będące w koalicji.

Zasadniczo prawo międzynarodowe reguluje stosunki między państwa-
mi, a  zatem wiąże tylko państwa. Międzynarodowe prawo humanitarne 
stosowane jest jednak również w przypadku, gdy konflikt zbrojny toczy się 
nie tylko między państwami, lecz także między państwem a  rozłamowymi 
siłami zbrojnymi lub zorganizowanymi grupami zbrojnymi, bądź tylko mię-
dzy takimi grupami. Odnośnie do zwyczajowego międzynarodowego prawa 
humanitarnego, praktyka państw wskazuje, że wiele reguł i zasad tego prawa 
stosowanych w niemiędzynarodowych konfliktach zbrojnych wiąże zarów-
no państwa, jak i  rozłamowe siły zbrojne lub zorganizowane ugrupowania 
zbrojne.

Za pewien mankament prawa zwyczajowego uznać można jego niepi-
sany charakter, co czasem rodzić może problemy z ustaleniem, czy w przy-
padku braku normy traktatowej dana sytuacja jest regulowana zwyczajowym 
MPHKZ, a  jeśli tak, to jaką normę należy zastosować. Problem ten starał 
się rozwiązać Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK), pod 
którego kierunkiem w latach 1995–2005 międzynarodowa grupa ekspertów, 
wspierana przez narodowe zespoły specjalistów cywilnych i  wojskowych, 
opracowała Studium poświęcone zwyczajowemu międzynarodowemu prawu 
humanitarnemu17. Celem Studium było ustalenie, jakie normy zwyczajo-
wego MPHKZ można drogą indukcji wywieść z praktyki państw i organi-
zacji międzynarodowych. W  trakcie prac nad tym opracowaniem analizo-
wano zatem reguły praktyki państwowej (określone np. w aktach prawnych 
czy instrukcjach wojskowych) oraz praktyki ze źródeł międzynarodowych 
(takich jak uchwały organizacji międzynarodowych czy orzecznictwo mię-
dzynarodowe). Ostatecznie drukowana wersja Studium podzielona została 
na dwa tomy: pierwszy, dotyczący ustalonych zwyczajów (przedstawionych 
w formie zasad) i drugi, obejmujący praktykę będącą ich podstawą18. Pod-
kreślić należy, że Studium nie jest aktem prawnym, nie stanowi źródła obo-
wiązującego prawa, jest to raczej kompilacja wspomnianej praktyki państwo-
wej z całego świata, która może być pomocna przy określaniu, które z norm 
MPHKZ mają charakter norm zwyczajowych, a tym samym obowiązują nie-
zależnie od prawa traktatowego. Co istotne, projekt dotyczący zwyczajowego 

17 J.-M. Henckaerts, L. Doswald-Beck (oprac.), Customary International Humanitarian 
Law, tom I – zasady, tom II – praktyka (2 części), Cambridge 2005. 

18 Zob. K. Wolfke, Kilka wstępnych refleksji w  związku z  artykułem J.-M. Henckaertsa  
[w:] J.-M. Henckaerts, Studium…, op. cit., s. 3–4.
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MPHKZ jest kontynuowany i obecnie rezultaty badań oraz analiz praktyki 
państwowej zamieszczane są na specjalnej stronie internetowej prowadzonej 
przez MKCK19. 

Państwa mają też obowiązek przestrzegać ogólnych zasad prawa, któ-
rych katalog w  prawie międzynarodowym nie został co prawda określony, 
przyjmuje się jednak, że należą do nich takie zasady, jak: nakaz wykonywa-
nia umów międzynarodowych w dobrej wierze, zasada suwerenności, zasada 
pokojowego rozwiązywania sporów czy zasada samostanowienia narodów. 
W przypadku MPHKZ, podstawowymi zasadami tej dziedziny prawa są nie-
wątpliwie: zasada humanitaryzmu, rozróżniania, konieczności wojskowej 
i proporcjonalności20.

Obfitym źródłem przepisów dotyczących konfliktów zbrojnych są też 
regulaminy i  instrukcje wojskowe poszczególnych państw. Zawierają one 
jednak przepisy obowiązujące w  poszczególnych państwach i  należące do 
systemu prawa wewnętrznego danego państwa, nie mają zatem mocy obo-
wiązującej dla innych państw. Można je natomiast powoływać jako dowód 
praktyki świadczącej o istnieniu prawa zwyczajowego w danej kwestii21.

1.1.3. prawo haskie i prawo genewskie

Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych ogranicza 
prawo stron konfliktu zbrojnego do swobodnego wyboru metod i środków 
prowadzenia działań zbrojnych, co oznacza, że strony wojujące mają zakaz 
podejmowania działań wykraczających poza to, co jest potrzebne do realiza-
cji celów wojskowych, jak również zakaz powodowania nadmiernych znisz-
czeń i  niepotrzebnego cierpienia. Zasady i  normy regulujące prawa i  obo-
wiązki stron walczących w  trakcie prowadzenia operacji wojskowych oraz 
ograniczające zakres dozwolonych środków szkodzenia nieprzyjacielowi 
zostały uregulowane przede wszystkim we wspomnianych wyżej Konwen-
cjach haskich z  1899 i  1907 roku. Dlatego przyjęto nazywać zespół owych 
zasad i norm wspólnym określeniem „prawo haskie”.

Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych chroni 
ponadto osoby i dobra, które są lub mogą być dotknięte skutkami konfliktu 
zbrojnego, prawo to ma zatem nie tylko ograniczać strony walczące w dobo-
rze metod i środków walki, lecz także zapewniać ochronę członkom perso-
nelu wojskowego, którzy w ogóle nie uczestniczą w walce albo przestali w niej 
uczestniczyć (czyli rannym i chorym) oraz osobom nie biorącym czynnego 

19 Zob. <http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/Home>.
20 Zasady te zostały szczegółowo omówione w rozdziale 2 niniejszej publikacji.
21 R. Bierzanek, Wojna…, op. cit.,s. 46.
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udziału w  działaniach zbrojnych, czyli osobom cywilnym. Co istotne, nie 
chodzi tu wyłącznie o oszczędzanie życia rannym i chorym, lecz także o nie-
sienie im pomocy – i  dotyczy to wszystkich ofiar wojny. Zasady i  normy  
dotyczące ochrony wspomnianych osób znajdują się przede wszystkim 
w Konwencjach genewskich o ochronie ofiar wojny z 1949 roku, określa się je 
więc wspólną nazwą „prawo genewskie”.

Podział na prawo haskie i prawo genewskie nie jest jednak dostatecznie 
ścisły – prawo haskie zawiera bowiem wiele przepisów dotyczących bezpo-
średnio ochrony ofiar wojny, jak również zmierzających w sposób pośredni 
do łagodzenia skutków wojny. Z kolei prawo genewskie, a zwłaszcza dwa Pro-
tokoły dodatkowe do Konwencji genewskich, przyjęte w 1977 roku, zawierają 
przepisy dotyczące metod i środków walki. Można zatem uznać, że po przy-
jęciu tych Protokołów, w których doszło do połączenia obu części MPHKZ, 
rozróżnienie na „prawo genewskie” i „prawo haskie” ma współcześnie war-
tość wyłącznie historyczną i dydaktyczną22.

Powyższy fakt potwierdził Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w swojej opi-
nii doradczej w sprawie legalności grożenia użyciem lub użycia broni jądrowej, wska-
zując, iż „te dwie gałęzie prawa, mające zastosowanie w  konflikcie zbrojnym, stały 
się tak mocno ze sobą powiązane, że uznaje się je za ukształtowany stopniowo jeden 
kompleksowy system, znany dziś jako międzynarodowe prawo humanitarne. Posta-
nowienia Protokołów dodatkowych z 1977 roku są tego przejawem i potwierdzeniem 
jedności i kompleksowości tego prawa”23.

1.1.4. zakres zastosowania mphkz

Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych znajduje 
zastosowanie w  przypadku międzynarodowych i  niemiędzynarodowych 
konfliktów zbrojnych, których koncepcja jest bliższa rzeczywistości niż poję-
cie „wojny”. Według MKCK, „zastąpienie słowa wojna dużo bardziej ogólnym 
terminem konflikt zbrojny było celowe. Można się niemal bez końca spierać 
o prawną definicję wojny. Państwo – w przypadku, gdy dokona ono aktu wro-
giego wobec innego państwa – zawsze może utrzymywać, że nie jest to wojna, 
lecz tylko zaangażowanie w działania o charakterze policyjnym lub działanie 
w ramach legalnej samoobrony. Wyrażenie konflikt zbrojny czyni tego typu 
argumenty trudniejszymi do uzasadnienia. Jakakolwiek różnica [zdań] mię-
dzy państwami, prowadząca do interwencji sił zbrojnych, będzie konfliktem 

22 MPH – odpowiadamy na twoje pytania, <http://www.pck.org.pl/pliki/faq/MPH_odpo-
wiadamy_na _twoje_pytania.pdf> (dostęp: 14.12.2006).

23 Advisory Opinion on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, ICJ Reports 
1996, s. 256, par. 75 in fine.
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zbrojnym (…) nawet jeśli jedna ze stron zaprzecza istnieniu stanu wojny”24. 
W ten sposób uczyniono zadość postulatowi, by stosowanie prawa humani-
tarnego pozostawało w ścisłym związku z faktami25.

Sam termin „konflikt zbrojny” nie został jednak zdefiniowany w trakta-
tach międzynarodowych dotyczących MPHKZ. Definicję taką zapropono-
wał natomiast Międzynarodowy Trybunał Karny ds. Zbrodni popełnionych 
w byłej Jugosławii. Według Trybunału, „konflikt zbrojny istnieje zawsze, gdy 
między państwami dochodzi do użycia sił zbrojnych lub długotrwałej prze-
mocy zbrojnej między władzami rządowymi a  zorganizowanymi grupami 
zbrojnymi lub między takimi grupami na terytorium jednego państwa”26. 
Tym samym podstawową cechą każdego konfliktu zbrojnego – tak między-
narodowego, jak i niemiędzynarodowego – jest użycie siły w stosunkach mię-
dzy dwiema lub większą liczbą dających się zidentyfikować stron27. Konflikt 
zbrojny będzie zatem pewnym stanem (sytuacją faktyczną), w którym zasto-
sowanie znajdują przepisy szczególne, czyli międzynarodowe prawo humani-
tarne konfliktów zbrojnych. 

Przepisy MPHKZ – nie definiując ani wojny, ani konfliktu zbrojnego – 
określają jednak, w  jakich sytuacjach znajdują zastosowanie. Według czte-
rech Konwencji genewskich z 1949 roku, Konwencje te stosuje się w przy-
padku wypowiedzenia wojny lub powstania jakiegokolwiek innego konfliktu 
zbrojnego między dwiema lub więcej niż dwiema Wysokimi Umawiającymi 
się Stronami28, nawet gdyby jedna z nich nie uznała stanu wojny. Konwencje 
znajdują też zastosowanie we wszystkich przypadkach okupacji całości lub 
części terytorium jednej z Wysokich Umawiających się Stron, nawet gdyby 
ta okupacja nie napotkała żadnego oporu zbrojnego. W  świetle Protokołu 
dodatkowego I  z  1977 roku, reżimem prawnym regulującym międzynaro-
dowe konflikty zbrojne objęta jest również walka przeciwko kolonializmowi 
i  obcej okupacji oraz przeciw reżimom rasistowskim w  wykonaniu prawa 

24 J. S. Pictet, Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick 
in Armed Forces in the Field. Commentary (Article 2), <http://www.icrc.org/ihl.nsf/COM/365-
-570005?OpenDocument> (dostęp: 02.06.2013).

25 Zob. R. Bierzanek, Wojna…, op. cit., s. 5.
26 Prosecutor v. Dusko Tadic, Case No. IT-94-1-AR-72, Decision on the Defence Motion 

for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 2 October 1995, par. 70. Definicja ta została niemal 
powszechnie zaakceptowana przez państwa i doktrynę prawa międzynarodowego, znaleźć ją 
też można w wielu podręcznikach wojskowych oraz orzeczeniach sądowych.

27 Zob. H. Duffy, The „War on Terror” and the Framework of International Law, Cambridge 
2005, s. 219.

28 Chodzi tu o  państwa, które podpisały i  ratyfikowały Konwencje genewskie, zatem 
w świetle prawa międzynarodowego są ich stronami.
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narodów do samostanowienia29. Artykuł 3 wspólny dla Konwencji genew-
skich z 1949 roku oraz Protokół dodatkowy II z 1977 roku stosuje się nato-
miast w przypadku tzw. niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych. 

Wyróżnić zatem można cztery sytuacje, w których zastosowanie znajdą 
zasady i normy MPHKZ. Są to:

1) międzynarodowy konflikt zbrojny,
2) okupacja wojenna,
3) wojna narodowowyzwoleńcza,
4) niemiędzynarodowy konflikt zbrojny.

Ad. 1) Międzynarodowy konflikt zbrojny. W  świetle art. 2 wspólnego 
dla czterech Konwencji genewskich, postanowienia Konwencji stosuje się 
w  przypadku „wypowiedzenia wojny lub powstania jakiegokolwiek innego 
konfliktu zbrojnego między dwiema lub więcej niż dwiema Wysokimi Uma-
wiającymi się Stronami, nawet gdyby jedna z nich nie uznała stanu wojny”. 
Konflikt międzynarodowy toczy się zatem między państwami – podmiotami 
prawa międzynarodowego i nie wymaga oficjalnego wypowiedzenia wojny. 
Faktyczne prowadzenie działań zbrojnych przez jedno państwo przeciwko 
drugiemu rodzi obustronny obowiązek przestrzegania przez te państwa zasad 
i norm MPHKZ. Przyjmuje się, iż nawet pojedynczy incydent, w który zaan-
gażowane są siły zbrojne dwóch państw, może być wystarczający, by uznać, że 
doszło do wybuchu międzynarodowego konfliktu zbrojnego. Jedynie w przy-
padku sporadycznych, nie mających większego znaczenia incydentów gra-
nicznych (jak wymiana ognia między żołnierzami, która nie wywołuje dal-
szych działań) przyjmuje się, że nie prowadzą one do stanu wojny między 
sąsiadującymi krajami30.

Co istotne, stosowanie MPHKZ w  konfliktach międzynarodowych nie 
wymaga uznania strony przeciwnej za państwo lub rząd. Innymi słowy, sytu-
acja będąca konfliktem międzynarodowym wystąpi zarówno wówczas, gdy 
strony walczące uznają się wzajemnie za państwa, jak i  wówczas, gdy jedna 
z tych stron nie uznała swojego przeciwnika za państwo (choć przeciwnik ten 
spełnia obiektywne kryteria państwowości przyjęte w prawie międzynarodo-
wym, tzn. posiada efektywny rząd, który sprawuje jurysdykcję nad określoną 
ludnością zamieszkującą określone terytorium). Podobnie do stosowania zasad 
i norm MPHKZ przewidzianych dla konfliktów międzynarodowych, nie jest 

29 W rezolucji 2105 (XX) z 1965 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ uznało „zgodność z pra-
wem walki prowadzonej przez ludy znajdujące się pod panowaniem kolonialnym w celu reali-
zacji ich prawa do samostanowienia i niepodległości”.

30 Zob. Qualification of armed conflicts, RULAC – Rule of Law in Armed Conflicts Project, 
<http://www.geneva-academy.ch/RULAC/print.php?page=10> (dostęp: 03.06.2013).
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wymagane formalne uznanie danego rządu jako władzy zwierzchniej państwa 
nieprzyjacielskiego, jeśli rząd ten sprawuje faktyczną kontrolę nad państwem31.

Przykładowo, w  2001 roku działania zbrojne prowadzone przeciw reżi-
mowi talibów w Afganistanie stanowiły konflikt międzynarodowy, niezależnie 
od faktu, że rząd talibów przez większość państw (ze Stanami Zjednoczonymi 
włącznie) formalnie nie był uznawany za rząd Afganistanu. Sprawował jed-
nak kontrolę nad większością terytorium tego kraju, był więc rządem de facto, 
a jego działania można było traktować jako działania państwa Afganistan32.

Ad. 2) Okupacja wojenna. Sytuacja określana mianem „okupacji wojen-
nej” stanowi formę przebywania na terytorium danego państwa obcych wojsk, 
w  wyniku zajęcia przez te wojska wspomnianego terytorium33. Zgodnie 
z art. 42 Regulaminu haskiego dotyczącego praw i zwyczajów wojny lądowej 
z 1907 roku (RH), terytorium uważa się za okupowane, „jeżeli faktycznie znaj-
duje się pod władzą armii nieprzyjaciela; okupacja obejmuje jedynie te teryto-
ria, gdzie władza jest ustanowiona i gdzie może być wykonywana”. Artykuł 42 
wymienia więc jedynie dwa warunki wymagane do zastosowania prawa oku-
pacji. Co istotne, oba odnoszą się do sfery faktów – są to: kontrola terytorium 
państwa przez obce siły zbrojne oraz możliwość sprawowania władzy nad lud-
nością tego terytorium. Tym samym okupacja nie jest zdarzeniem prawnym, 
nie powstaje w wyniku samego jej ogłoszenia – jest kwestią faktu34.

Definicję okupacji wojennej, określoną w  art. 42 RH, uzupełnia art. 2 
ust. 2 IV Konwencji genewskiej (KG IV) z 1949 roku o ochronie osób cywil-
nych podczas wojny, zgodnie z  którym Konwencja znajduje zastosowanie 
„we wszystkich przypadkach okupacji całości lub części terytorium jednej 
z Wysokich Umawiających się Stron, nawet gdyby ta okupacja nie napotykała 
żadnego zbrojnego oporu”.

Tak rozumiana okupacja regulowana jest w traktatowym prawie między-
narodowym postanowieniami Regulaminu haskiego z 1907 roku35, IV Kon-
wencją genewską z 1949 roku36 i Protokołem dodatkowym I (PD I) z 1977 
roku dotyczącym ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych37. 

31 Y. Dinstein, Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict, Cam-
bridge 2004, s. 16.

32 Ibidem.
33 Zob. M. Górzyńska, Okupacja wojenna w prawie międzynarodowym – wybrane zagad-

nienia [w:] T. Jasudowicz (red.), Międzynarodowe prawo humanitarne we współczesnym świecie 
– osiągnięcia i wyzwania, Toruń 2007, s. 170.

34 Ibidem, s. 174.
35 Zob. zwłaszcza art. 42–56 RH.
36 Zob. zwłaszcza art. 13–26, 27–34 oraz 47–78 KG IV.
37 Zob. zwłaszcza art. 3 i 4 PD I.
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Reżim okupacji wojennej regulowany jest ponadto zasadami i normami zwy-
czajowego międzynarodowego prawa humanitarnego, choć w dużej mierze 
zwyczajowe prawo okupacji zostało już skodyfikowane.

Okupacja wojenna określona w RH i KG IV jest nierozerwalnie złączona 
z pojęciem międzynarodowego konfliktu zbrojnego. Kiedy obce siły zbrojne 
sprawują kontrolę nad terytorium bez zgody jego suwerena, sytuacja taka jest 
traktowana jako okupacja bez względu na to, czy doszło do niej w kontek-
ście konfrontacji zbrojnej, czy nie. Przepisy regulujące okupację stosuje się 
ponadto do każdego przypadku okupacji, niezależnie od tego, czy jest ona 
wynikiem legalnego użycia siły (np. w samoobronie), czy działań niezgod-
nych z prawem międzynarodowym (agresji zbrojnej). „Prawo w wojnie” (ius 
in bello) jest bowiem odrębnym od „prawa do wojny” (ius ad bellum) zespo-
łem norm, na którego stosowanie nie ma wpływu przyczyna powstania oku-
pacji bądź jej legalność – obowiązuje ono w każdej sytuacji, w której docho-
dzi do działań militarnych prowadzonych przy użyciu sił zbrojnych38.

Ta zasada prawa okupacji została jasno określona i znalazła potwierdzenie w procesie 
toczącym się po II wojnie światowej w sprawie United States v. Wilhelm List: „Mię-
dzynarodowe prawo humanitarne nie czyni różnicy między legalnym i nielegalnym 
okupantem w zakresie stosownych obowiązków okupanta oraz ludności na terytorium 
okupowanym (…). W  świetle prowadzonych rozważań nie jest istotne, czy inwazja 
była zgodna z prawem, czy stanowiła naruszenie prawa”39.

W okresie okupacji wojennej następuje faktyczne przejście władzy z rąk 
rządu legalnego do rąk okupanta. Fakt ten nie ma jednak wpływu na ciągłość 
prawną państwa okupowanego. Legalna suwerenność pozostaje tam, gdzie 
była, zanim terytorium zostało okupowane, choć legalny rząd nie jest w sta-
nie wykonywać swej władzy na okupowanym terytorium. Nawet brak prawo-
witych władz państwowych lub lokalnych, skutkujący m.in. długotrwałą oku-
pacją, nie powoduje utraty suwerenności przez państwo. Zgodnie bowiem 
z art. 4 PD I, okupacja danego terytorium i stosowanie prawa okupacji nie 
mają wpływu na status prawny tego terytorium. Okupant ponosi odpowie-
dzialność za terytorium okupowane do czasu, aż rząd kraju poddanego oku-
pacji będzie w stanie przejąć władzę i realizować swoje zadania40. Faktyczna 

38 D. Thürer, Current challenges to the law of occupation, <http://www.icrc.org/web/eng/
siteeng0.nsf/htmlall/occupation-statement-211105?opendocument> (dostęp: 25.05.2009).

39 Case No. 47 – Trial of Wilhelm List and Others (The Hostages Trial) – United Nations War 
Crimes Commission. Law Reports of Trials of War Criminals, vol. VIII, 1949, s. 59.

40 A. Faite, Applicability of the law of occupation to United Nations-mandated forces [w:] A. Faite, 
J. Labré Grenier (red.), Expert Meeting on Multinational Peace Operations – Report: Applicability 
of International Humanitarian Law and International Human Rights Law to UN Mandated Forces 
(Geneva, 11–12 December 2003), International Committee of the Red Cross, Geneva 2004, s. 72.
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władza nad okupowanym terytorium ma zatem charakter przejściowy i ogra-
niczona jest przepisami międzynarodowego prawa okupacyjnego – dlatego 
okupant nie może decydować jednostronnie o  losie okupowanego teryto-
rium ani też zmieniać zasad jego porządku prawnego. Działania władz oku-
pacyjnych zmierzające do ustanowienia suwerenności nad terytoriami oku-
powanymi czy też do aneksji tych terytoriów stanowią pogwałcenie prawa 
międzynarodowego i są w świetle tego prawa bezskuteczne41. 

Przykładem może być postępowanie Niemiec w czasie II wojny światowej w stosunku 
do okupowanych ziem polskich. Pomimo faktu, że w odniesieniu do całego teryto-
rium okupowanego okupant niemiecki w  jednakowym stopniu podlegał przepisom 
Regulaminu Haskiego z 1907 roku, na mocy dekretu z października 1939 roku Niemcy 
wcieliły do Rzeszy znaczną część terytorium okupowanego, podczas gdy na pozosta-
łej części utworzyły Generalne Gubernatorstwo, które faktycznie było ukrytą formą 
aneksji42. Warto dodać, iż po zakończeniu wojny Najwyższy Trybunał Narodowy 
w Polsce – orzekając w sprawie Greisera – stwierdził „przestępczy charakter wcielenia 
zachodnich ziem polskich do tzw. III Rzeszy Niemieckiej oraz bezprawne zawładnię-
cie cudzym obszarem drogą gwałtu i przymusu”43.

Możliwość sprawowania władzy nad ludnością terytorium okupowanego 
oznacza, że władza okupanta musi być efektywna. O efektywności władz oku-
pacyjnych mówić można wówczas, gdy na danym obszarze pokonany został 
zorganizowany opór, a  wojska, które objęły ten obszar, są w  stanie w  roz-
sądnym czasie utrzymać władzę w każdej części okupowanego obszaru. Nie 
znaczy to, że wojska okupacyjne muszą stacjonować w każdym zakątku tery-
torium, istotne jest, by mogły dać odczuć swą władzę w określonym czasie 
i miejscu, gdy tego wymaga sytuacja44. Jeśli więc obce siły zbrojne skutecznie 
kontrolują terytorium przeciwnika i  w  efektywny sposób sprawują władzę 
nad jego ludnością, stają się siłami okupacyjnymi, co rodzi po ich stronie 
obowiązek poszanowania międzynarodowych przepisów dotyczących oku-
pacji wojennej.

Terytorium przestaje być terytorium okupowanym, jeśli w  toku walk 
zostanie uwolnione, a także jeśli przekształci się w teren działań wojennych45. 
Innymi słowy, okupacja trwa tak długo, jak długo obce wojska sprawują fak-
tyczną władzę nad danym terytorium. Nie znosi natomiast okupacji powo-
łanie przez okupanta rządów marionetkowych albo proklamowanie na zaję-
tym terytorium powstania nowego państwa – co więcej, działania te stanowią 

41 R. Bierzanek, Wojna…, op. cit., s. 235.
42 Ibidem, s. 274.
43 Cyt. za: R. Bierzanek, Wojna…, op. cit., s. 235.
44 Zob. R. Bierzanek, Wojna…, op. cit., s. 232.
45 Ibidem, s. 232–233.
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naruszenie prawa okupacji wojennej. Tymczasowość okupacji nie została co 
prawda wymieniona w definicji zawartej w art. 42 RH, ale już KG IV w art. 6 
wyraźnie ogranicza czas stosowania tej Konwencji na terytorium okupowa-
nym do roku po zakończeniu działań wojennych. Jeśli jednak okupant nadal 
sprawuje na terytorium okupowanym funkcje rządowe, zobowiązany jest do 
przestrzegania wymienionych w art. 6 ust. 3 postanowień KG IV46.

Trwająca od 2003 roku (po obaleniu rządów Saddama Husajna) okupacja Iraku przez 
siły koalicyjne nie zakończyła się zatem z  chwilą powołania Tymczasowej Irackiej 
Rady Zarządzającej, którą ustanowiły władze okupacyjne i którym Rada ta podlegała. 
Miała ona zresztą za zadanie zarządzać Irakiem do czasu ustanowienia stałego rządu. 
Formalnie okupacja Iraku zakończyła się w czerwcu 2004 roku, wraz z powołaniem 
tymczasowego rządu irackiego na czele z Ijadem Allawim. W rzeczywistości wojska 
koalicyjne pozostały jednak w Iraku i dopiero w grudniu 2011 roku ostatni żołnierze 
amerykańscy opuścili to państwo.

Ad. 3) Wojna narodowowyzwoleńcza. Termin „wojna narodowowyzwo
leńcza” oznacza niepokojową metodę realizacji prawa narodów do samostano-
wienia, stanowiącą swoisty wyjątek od zakazu użycia siły wyrażonego w Karcie 
Narodów Zjednoczonych. Z kolei samostanowienie narodów, będące jednym 
z  fundamentalnych celów działalności ONZ47, oznacza prawo narodów do 
ustanowienia niepodległego, suwerennego państwa, do swobodnego wyboru 
ustroju politycznego, gospodarczego i społecznego oraz do swobodnego roz-
woju w  sferze gospodarczej, społecznej i  kulturalnej. Jednym z  niezbędnych 
elementów zasady samostanowienia jest prawo do jego realizacji, wiążące się 
z  podejmowaniem stosownych działań dla osiągnięcia tego celu. Jednakże 
dokładny zakres tego prawa, rozumianego jako prawo do użycia siły (ius ad 
bellum), a także jego aspekty podmiotowe i przedmiotowe, zawsze stanowiły 
problematykę wysoce kontrowersyjną48. Nie ulega natomiast wątpliwości, że 
z punktu widzenia MPHKZ, w czasie konfliktu zbrojnego wszyscy jego uczest-
nicy zobowiązani są przestrzegać w swych wzajemnych relacjach „praw i zwy-
czajów wojny” – bez względu na przyczynę i cel konfliktu49.

Niewątpliwie wojny związane z procesem dekolonizacji zaczęły zmieniać 
wizerunek współczesnych konfliktów zbrojnych i faktu tego nie można było 

46 M. Górzyńska, Okupacja…, op. cit., s. 175.
47 Zob. art. 1 ust. 2 i art. 55 Karty NZ (Dz.U. z 1947 r., Nr 23, poz. 90, z późn. zm.).
48 Terrorism and human rights – Final report of the Special Rapporteur, Kalliopi  

K. Koufa, Commission on Human Rights, E/CN.4/Sub.2/2004/40, 25 June 2004, par. 29. 
Zob. też E. Chadwick, Self-Determination, Terrorism and the International Humanitarian 
Law of Armed Conflict, The Hague/Boston/London 1996, s. 7.

49 H. Lauterpacht, Oppenheim’s International Law, vol. II – Disputes, War and Neutrality, 
London 1952, s. 218.

Wojna  
narodowo- 
wyzwoleńcza



40

maRcin maRcinko

dłużej ignorować. Dlatego rozszerzenie zakresu MPHKZ na wojny narodo-
wowyzwoleńcze (lub, innymi słowy, „wojny w celu realizacji prawa do samo-
stanowienia”) znalazło swój wyraz w art. 1 ust. 4 PD I. Zgodnie z tym arty-
kułem, Protokół znajduje zastosowanie do „konfliktów zbrojnych, w których 
ludy walczą przeciw panowaniu kolonialnemu i obcej okupacji oraz przeciw 
reżimom rasistowskim, wykonując swe prawo do samostanowienia zawarte 
w Karcie Narodów Zjednoczonych oraz w Deklaracji w sprawie zasad prawa 
międzynarodowego dotyczących przyjaznych stosunków i współpracy mię-
dzy państwami, zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych”. Protokół dodat-
kowy I  rozszerzył zatem postanowienia całego międzynarodowego prawa 
humanitarnego na wojny narodowowyzwoleńcze i włączył te wojny do szer-
szej kategorii międzynarodowych konfliktów zbrojnych.

Brak jest jednak w PD I przepisów precyzujących pojęcie walki przeciw 
„panowaniu kolonialnemu”, „obcej okupacji” i „reżimom rasistowskim”. Pro-
tokół nie zawiera też żadnych postanowień, które wyjaśniałyby, jakie ugru-
powania bądź organizacje mogą korzystać z  prawa do samostanowienia,  
co pozwoliłoby zaliczyć je do ruchów narodowowyzwoleńczych. Co więcej, 
żadna z umów międzynarodowych nie określa dokładnie, co należy rozumieć 
pod pojęciem narodu. Decyzja, czy spełnione zostały warunki określone 
w  art. 1 ust. 4 PD I, wydaje się być zatem pozostawiona indywidualnemu 
uznaniu państw i mieć charakter subiektywny50. 

Doktryna prawa międzynarodowego wypracowała jednak pewne wska-
zówki interpretacyjne w  omawianej kwestii. Jeśli zatem chodzi o  sytuacje, 
do których odnosi się art. 1 ust. 4 PD I, to z uwagi na stosunkowo szeroką 
formułę zastosowaną w tym artykule, właściwa w tym względzie wydaje się 
być interpretacja uwzględniająca kontekst historyczny. Analizując przypadki, 
w których dopuszczalne byłoby użycie siły w celu realizacji prawa do samo-
stanowienia, skupiono się na trzech konkretnych i aktualnych w  latach 70. 
XX wieku problemach: kolonii portugalskich w Afryce, polityki apartheidu 
w Republice Południowej Afryki oraz terytoriów okupowanych przez Izrael 
w  Palestynie51. W  związku z  powyższym, jedynie sytuacje związane ze 
zwierzchnictwem kolonialnym (które współcześnie już nie występują), obcą 
okupacją (ograniczoną jednakże do form okupacji stosowanej przez obce 
państwa) i  reżimem rasistowskim (swoiste pojęcie obejmujące tylko histo-
ryczny już przypadek Republiki Południowej Afryki) mogą być uznawane 
za sytuacje uzasadniające odwołanie się do użycia siły w celu prowadzenia 

50 Zob. L. C. Green, The Contemporary Law of Armed Conflict, 2nd ed., Manchester 2000, 
s. 63–64.

51 Zob. T. Meron, The Time Has Come for the United States to Ratify Geneva Protocol I, 
„American Journal of International Law”, vol. 88, 1994, s. 683.
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wojny narodowowyzwoleńczej. Międzynarodowy charakter tych wojen 
można natomiast wywnioskować z  treści Deklaracji zasad prawa między-
narodowego z  1970 roku, zgodnie z  którą „terytorium kolonii lub innego 
terytorium niesamodzielnego ma, w  świetle Karty NZ, odrębny status od 
terytorium państwa nim zarządzającego i ów odrębny status w świetle Karty 
istnieje do czasu, gdy ludność kolonii lub terytorium niesamodzielnego zre-
alizuje swoje prawo do samostanowienia (…)”. Jeśli więc kolonie i obszary 
niesamodzielne charakteryzują się wspomnianą odrębnością, to mocarstwo 
kolonialne lub mocarstwo odmawiające terytorium prawa do samostano-
wienia, zwalczając ruch narodowowyzwoleńczy, angażuje się w międzynaro-
dowy konflikt zbrojny52.

Odniesienie do zasady samostanowienia określonej w  Deklaracji zasad 
prawa międzynarodowego prowadzi do jeszcze jednej konkluzji – zakaz naru-
szania integralności terytorialnej istniejących państw oznacza, że ruchy sece-
sjonistyczne nie mogą liczyć na uznanie ich walki przeciw rządowi danego 
państwa za wojnę narodowowyzwoleńczą. Tym samym wojny domowe, dzia-
łalność zbrojna ruchów separatystycznych, a nawet powstania przeciw repre-
syjnym i  oligarchicznym rządom nie są objęte formułą wyrażoną w  art.  1 
ust. 4 PD I. Ta ograniczona koncepcja zasady samostanowienia nie zostanie 
prawdopodobnie w  jakimś znaczącym stopniu rozszerzona, bowiem żaden 
rząd nie ma interesu w podważaniu zasady integralności terytorialnej państw 
lub pośrednio swej własnej pozycji. Zakres zastosowania reguły określonej 
w PD I jest zatem bardzo ograniczony i taki prawdopodobnie pozostanie53.

Nie wszystkie zatem walki o wyzwolenie są regulowane art. 1 ust. 4 PD I, 
lecz jedynie pewna szczególna ich kategoria – wojny narodowowyzwoleńcze 
służące realizacji prawa do samostanowienia. W rezultacie, art. 1 ust. 4 ma 
raczej znaczenie polityczne i ideologiczne i w praktyce trudno liczyć na jego 
skuteczne zastosowanie54. Poza tym, artykuł ten nie może być traktowany jako 
potwierdzający skrajny pogląd, zgodnie z którym legalność wojen narodo-
wowyzwoleńczych stanowi część istniejącego już prawa zwyczajowego. Arty-
kuł 1 ustęp 4 należy raczej postrzegać w kategoriach normy konstytutywnej, 
przyznającej wojnom narodowowyzwoleńczym szczególny status prawny, nie 
zaś jako normę deklaratywną, potwierdzającą istniejące prawo zwyczajowe55.

52 R. R. Baxter, The Geneva Conventions of 1949 and Wars of National Liberation [w:] M. Che-
rif Bassiouni (red.), International Terrorism and Political Crimes, Springfield 1975, s. 121–122.

53 H.-P. Gasser, An Appeal for Ratification by the United States, „American Journal of Inter-
national Law”, vol. 81, 1987, s. 917. Por. L. C. Green, op. cit., s. 61–62.

54 S. Oeter, Terrorism and “Wars of National Liberation” from a Law of War Perspective. 
Traditional Patterns and Recent Trends, „Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und 
Völkerrecht“, vol. 49, 1989, s. 472–473.

55 Ibidem, s. 471.
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Ad. 4) Niemiędzynarodowy konflikt zbrojny. Przed II wojną światową 
w prawie międzynarodowym dominował pogląd, w świetle którego niemię-
dzynarodowe konflikty zbrojne (lub – używając bardziej potocznego ter-
minu – wojny domowe) były całkowicie wewnętrzną sprawą każdego pań-
stwa, dlatego prawo międzynarodowe nie znajdowało do nich zastosowania. 
W 1949 roku pogląd ten uległ istotnej zmianie wraz z przyjęciem artykułu 3 
wspólnego dla Konwencji genewskich – wówczas, po raz pierwszy w historii, 
państwa zgodziły się przyjąć katalog minimalnych gwarancji humanitarnych 
służących ochronie osób niezaangażowanych w działania zbrojne, obowiązu-
jący w czasie konfliktów niemiędzynarodowych. Pomimo jednak ogromnego 
znaczenia artykułu 3 dla rozwoju MPHKZ, nie zawierał on definicji niemię-
dzynarodowego konfliktu zbrojnego, ograniczono się w tym zakresie jedynie 
do słów „[g]dyby na terytorium jednej z Wysokich Umawiających się Stron 
wybuchł konflikt zbrojny nie posiadający charakteru międzynarodowego 
(…)” i określono, że w takich sytuacjach art. 3 powinien być stosowany56.

Kolejny krok w zakresie uregulowania konfliktów niemiędzynarodowych 
przepisami MPHKZ uczyniono dopiero w 1977 roku, gdy przyjęto Protokół 
dodatkowy II (PD II) do Konwencji genewskich, dotyczący niemiędzynaro-
dowych konfliktów zbrojnych. Podobnie jak w przypadku art. 3 wspólnego, 
w  Protokole tym wskazano, kiedy znajduje on zastosowanie, jednak tym 
razem sytuacje regulowane przepisami PD II zostały ściśle określone. Zgodnie 
bowiem z art. 1 ust. 1, Protokół stosuje się w przypadku wszystkich konflik-
tów zbrojnych, które nie są objęte artykułem 1 PD I (mowa w nim o między-
narodowych konfliktach zbrojnych) i które toczą się na terytorium państwa-
-sygnatariusza PD II między siłami zbrojnymi tego państwa a rozłamowymi 
siłami zbrojnymi lub innymi zorganizowanymi uzbrojonymi grupami, pozo-
stającymi pod odpowiedzialnym dowództwem i sprawującymi taką kontrolę 
nad częścią terytorium tego państwa, że mogą przeprowadzać ciągłe i spójne 
operacje wojskowe oraz stosować wspomniany Protokół dodatkowy II. Co 
więcej, w art. 1 ust. 2 wskazano również, kiedy PD II nie znajduje zastosowa-
nia – są to sytuacje określane mianem wewnętrznych napięć i niepokojów, 
takie jak rozruchy, odosobnione i sporadyczne akty przemocy oraz inne dzia-
łania podobnego rodzaju, które nie są uważane za konflikty zbrojne. 

Z  uwagi na specyfikę konfliktów niemiędzynarodowych oraz szereg 
zagadnień, które wiążą się ze stosowaniem MPHKZ w  ich trakcie, proble-
matyka dotycząca tych konfliktów została dokładnie omówiona w odrębnym 
rozdziale niniejszej publikacji.

56 Zob. A. A. Bouvier, International…, op. cit., s. 24.
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1.2. międzynarodowe prawo humanitarne a prawo międzynarodowe 
publiczne i prawo krajowe 

Będąc częścią prawa międzynarodowego publicznego, MPHKZ w znaczą-
cym stopniu związane jest z innymi dziedzinami PMP, a jego normy mogą 
w  pewnym zakresie uzupełniać inne regulacje prawnomiędzynarodowe. 
Przykładowo, w czasie wojny między dwoma państwami ustają między nimi 
stosunki dyplomatyczne, normy MPHKZ wymagają jednak zapewnienia 
ochrony budynkom, w  których mieściły się przedstawicielstwa dyploma-
tyczne. Szczególnie wiele łączy jednak MPHKZ z takimi dziedzinami prawa 
międzynarodowego, jak: międzynarodowe prawo karne, prawo do użycia siły 
oraz międzynarodowe prawo praw człowieka.

Zwrócić należy również uwagę na relacje zachodzące między MPHKZ 
a prawem krajowym, przyjęte przez państwa zobowiązania prawnomiędzy-
narodowe znajdują bowiem wyraz w  ich prawie wewnętrznym. Państwa-
-strony umów z  zakresu MPHKZ zobowiązane są bowiem do przestrze-
gania i  zapewnienia przestrzegania zasad i  norm tego prawa we wszelkich 
okolicznościach. Tym samym członek sił zbrojnych, który nie działa zgodnie 
z  MPHKZ, narusza obowiązujące normy prawa międzynarodowego, które 
w drodze ratyfikacji zostały włączone do prawa krajowego57.

1.2.1. mphkz a międzynarodowe prawo karne

Międzynarodowe prawo karne to dziedzina PMP, która dotyczy odpo-
wiedzialności osób fizycznych, bez względu na ich narodowość i  obywa-
telstwo, za czyny określone jako zbrodnie międzynarodowe, takie jak: 
zbrodnie przeciwko pokojowi, zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludz-
kości oraz zbrodnia ludobójstwa. Związek międzynarodowego prawa kar-
nego z MPHKZ jest zatem oczywisty – zbrodnie wojenne stanowią bowiem 
ciężkie naruszenia MPHKZ, zaś pozostałych zbrodni jednostka może się 
dopuścić w trakcie trwania konfliktu zbrojnego, regulowanego MPHKZ. Co 
istotne, międzynarodowe prawo karne rozwinęło się szczególnie po II woj-
nie światowej pod wpływem orzecznictwa międzynarodowych trybunałów 
wojskowych, które sądziły zbrodniarzy wojennych w Norymberdze i Tokio. 
Problematyką naruszeń MPHKZ zajęły się także utworzone przez Radę Bez-
pieczeństwa ONZ dwa międzynarodowe trybunały karne – do spraw zbrodni 
popełnionych w byłej Jugosławii (powołany w 1993 roku) oraz w Ruandzie 
(powołany w 1994 roku). Z kolei w 1998 roku powołano do życia stały Mię-
dzynarodowy Trybunał Karny, w ostatnich latach natomiast utworzono szereg  

57 Zob. P. Żarkowski, D. Radziwiłłowicz, Materiał…, op. cit., s. 9–10.

Międzynarodowe 
prawo karne



44

maRcin maRcinko

tzw. trybunałów mieszanych, których celem jest osądzenie osób winnych 
najpoważniejszych przestępstw dokonanych podczas konfliktów zbrojnych 
w różnych rejonach świata58.

1.2.2. mphkz a prawo do użycia siły zbrojnej

Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych kształtowało 
się w czasach, kiedy użycie siły było legalną formą realizacji stosunków mię-
dzynarodowych – na państwach nie ciążył wówczas obowiązek powstrzymy-
wania się od prowadzenia wojen, przeciwnie, miały one prawo do wojny (ius 
ad bellum). W rezultacie, oczywistym wówczas było, iż prawo międzynaro-
dowe może regulować postępowanie stron walczących, czyli określać prawa 
i obowiązki państw, które znalazły się w stanie wojny (ius in bello)59.

We współczesnym prawie międzynarodowym obowiązuje jednak zakaz 
jednostronnego odwoływania się do użycia siły przez państwa. Zakaz ten jest 
powszechnie uważany za zasadę międzynarodowego prawa zwyczajowego 
i stanowi normę bezwzględnie obowiązującą. Znalazł też swoje potwierdze-
nie w Karcie Narodów Zjednoczonych, w świetle której „wszyscy członkowie 
[ONZ] powstrzymają się w swych stosunkach międzynarodowych od stoso-
wania groźby lub użycia siły przeciwko całości terytorialnej lub niepodległo-
ści któregokolwiek państwa”. Zasadniczo zakaz ten odnosi się do konfliktów 
międzypaństwowych, a  jego adresatami są państwa, na znaczeniu zyskuje 
jednak pogląd, iż zakaz obejmuje również inne formy konfliktów, takie jak 
konflikty wewnętrzne czy konflikty z udziałem reżimów de facto60. 

Karta NZ formułuje wyraźnie tylko dwa wyjątki od zakazu użycia siły 
– są to prawo państw do samoobrony w  przypadku napaści zbrojnej oraz 
akcja przymusowa Rady Bezpieczeństwa w celu utrzymania albo przywróce-
nia międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa61. Swoistym wyjątkiem, nie 
wyrażonym jednak w Karcie NZ wprost i mocno ograniczonym, jest wojna 
narodowowyzwoleńcza, związana z prawem narodów do samostanowienia. 
Ze względu na swą specyfikę, została ona jednak omówiona wyżej.

Jeśli chodzi o  wzajemne relacje między MPHKZ a  prawem do użycia 
siły, wyjaśnić należy, iż MPHKZ oparte jest na zupełnie innych założeniach 

58 Zob. K. Lankosz, Podstawowe…, op. cit., s. 23.
59 Zob. A. A. Bouvier, International…, op. cit., s. 21.
60 W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia sys-

temowe, Warszawa 2004, s. 683. Można nawet przyjąć, że „prawo do wojny” zmieniło się 
w „prawo przeciwwojenne” (ius contra bellum).

61 Karta NZ przewiduje też możliwość użycia siły w stosunku do państw nieprzyjacielskich 
z okresu II wojny światowej, z uwagi jednak na przyjęcie tych państw do ONZ i zawarte układy 
pokojowe, postanowienie to uważa się za wygasłe.
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niż prawo do użycia siły zbrojnej. Można więc mówić o  zasadzie oddziele
nia MPHKZ od prawa do użycia siły. W świetle tej zasady, dla stosowania 
MPHKZ nie ma znaczenia, w  jaki sposób doszło do wybuchu wojny, jakie 
są przesłanki jej prowadzenia albo czy jest to „wojna sprawiedliwa”, czy też 
„wojna agresywna”. Reguły i normy MPHKZ stosuje się zatem jednakowo do 
każdej ze stron walczących, bez względu na jej status prawny czy polityczny, 
przyczyny prowadzenia działań zbrojnych czy cel prowadzenia wojny. Ozna-
cza to, że każda ze stron walczących ma taki sam zakres praw i obowiązków 
wynikających z MPHKZ62.

Zasadę odrębności MPHKZ i  prawa do użycia siły dobitnie wyrażono 
w preambule PD I, w której państwa potwierdziły, iż „postanowienia Kon-
wencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r. i niniejszego Protokołu muszą być 
w pełni stosowane we wszystkich okolicznościach wobec wszelkich osób chro-
nionych przez te dokumenty, bez rozróżnienia na niekorzyść wynikającego 
z charakteru lub przyczyn konfliktu zbrojnego albo motywów głoszonych lub 
przypisywanych stronom konfliktu”. Międzynarodowe prawo humanitarne 
konfliktów zbrojnych nie czyni zatem rozróżnienia między siłami zbrojnymi 
(lub ludnością cywilną) państwa-agresora a siłami zbrojnymi (lub ludnością 
cywilną) państwa, które realizuje przysługujące mu prawo do samoobrony 
bądź które bierze udział w kolektywnej operacji wojskowej z upoważnienia 
lub pod auspicjami Rady Bezpieczeństwa ONZ63.

Z przyczyn praktycznych, humanitarnych i politycznych, zarówno ci, któ-
rzy mieli prawo odwołać się do użycia siły, jak i ci, którzy użyli jej niezgod-
nie z  prawem, w  takim samym zakresie powinni przestrzegać zasad i  norm 
MPHKZ. W przeciwnym bowiem razie nie będzie możliwe skuteczne realizo-
wanie postanowień prawa humanitarnego, zazwyczaj bowiem strony walczące 
wzajemnie oskarżają się o niezgodne z prawem rozpoczęcie działań zbrojnych, 
siebie zaś uważają np. za ofiarę napaści zbrojnej, która miała prawo się bronić. 
Poza tym, z humanitarnego punktu widzenia, ofiary wojny po obu stronach 
frontu potrzebują takiej samej ochrony, trudno je też obarczać odpowiedzial-
nością za naruszenie prawa do wojny dokonane przez „ich” stronę64. Co więcej, 
naruszeń MPHKZ nie można usprawiedliwiać twierdzeniem, że przeciwnik 
jest odpowiedzialny za niezgodne z prawem wszczęcie konfliktu zbrojnego65.

62 E. Mikos-Skuza, Wprowadzenie…, op. cit., s. 33. Pogląd ten odnosi się również do wojen 
narodowowyzwoleńczych – w świetle PD I wojny te mogą być – pod pewnymi warunkami – 
uznane za konflikty międzynarodowe, MPHKZ nie przyznaje jednak innych praw ani nie 
nakłada innych obowiązków na tych, którzy są członkami ruchów narodowowyzwoleńczych 
i tych, którzy bronią swoich posiadłości kolonialnych lub innych form obcej dominacji.

63 Y. Dinstein, Conduct…, op. cit., s. 4. 
64 A. A. Bouvier, International…, op. cit., s. 21.
65 Y. Dinstein, Conduct…, op. cit., s. 5. 
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Przyjęcie założenia, że nielegalność wojny bądź pozycja agresora ma 
z  punktu widzenia MPHKZ skutkować ograniczeniem praw lub zwięk-
szeniem obowiązków stron walczących może doprowadzić do sytuacji, że 
strony te nie będą widziały interesu w przestrzeganiu prawa humanitarnego, 
a  szanse na jego implementację okażą się znikome. Ponadto, jeśli przyjąć, 
że tylko temu przysługują korzyści wynikające z  MPHKZ, kto uczestniczy 
w wojnie zgodnie z prawem, wówczas przestanie działać zasada wzajemności 
będąca jednym z głównych motywów skłaniających państwa do przestrzega-
nia przepisów prawa konfliktów zbrojnych. Nie oznacza to oczywiście uwol-
nienia państwa, które dokonuje agresji, od odpowiedzialności za pogwałce-
nie zakazu użycia siły w stosunkach międzynarodowych, ale nie należy tego 
mieszać z odpowiedzialnością za zbrodnie wojenne i inne zbrodnie, popeł-
nione już w trakcie konfliktu zbrojnego66. 

Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych powinno być 
zatem przestrzegane niezależnie od argumentacji przyjętej na potrzeby ius 
ad bellum. Formułowane w przeszłości, jak również współcześnie (i prawdo-
podobnie w przyszłości) różnorodne teorie „wojny sprawiedliwej” odnoszą 
się wyłącznie do ius ad bellum i nie mogą służyć jako argument. W świe-
tle którego ci, co prowadzą „wojnę sprawiedliwą”, mają więcej praw i mniej  
obowiązków wynikających z MPHKZ niż ci, którzy toczą „wojnę niespra-
wiedliwą”67.

Pewną współczesną odmianą „wojny sprawiedliwej” stała się „wojna z  terrory-
zmem”, ogłoszona przez administrację amerykańską po zamachach terrorystycznych 
z  11  września 2001 roku. W  świetle stanowiska Waszyngtonu, al-Kaida dokonała 
napaści zbrojnej na USA i  w  odpowiedzi na tę napaść Stany Zjednoczone powoła-
ły się na prawo do samoobrony, zgodnie z art. 51 Karty NZ. W konsekwencji, mię-
dzy USA a al-Kaidą (jako podmiotem niepaństwowym) trwa konflikt zbrojny, który  
toczy się nie tylko na terytorium Afganistanu, lecz obejmuje każde miejsce na świe-
cie, gdzie są bądź znajdą się członkowie al-Kaidy i  tak długo, jak długo członkowie 
ci będą prowadzić działania zbrojne wymierzone w  USA68. Proklamowanym celem 
„wojny z  terroryzmem” stała się „ochrona obywateli USA i  ich sojuszników, ochro-
na interesów gospodarczych Stanów Zjednoczonych w  kraju i  za granicą, zniszcze-
nie komórek terrorystycznych w  USA i  rozbicie międzynarodowej sieci organizacji 

66 R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo…, op. cit., s. 400. Szerzej na temat relacji zachodzą-
cych między MPHKZ a prawem do użycia siły – zob. J. Moussa, Can jus ad bellum override jus 
in bello? Reaffirming the separation of the two bodies of law, „International Review of the Red 
Cross”, vol. 90, No. 872, 2008, s. 963 i n. 

67 Zob. A. A. Bouvier, International…, op. cit., s. 21.
68 A. S. Deeks, Pakistan’s Sovereignty and the Killing of Osama Bin Laden, „ASIL Insights”, 

May 5, 2011, vol. 15, issue 11, <http://www.asil.org/insights110505.cfm>, (dostęp: 12.04.2012).
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terrorystycznych powiązanych z al-Kaidą”69, cel zaś ten ma zostać osiągnięty przy wyko-
rzystaniu sił zbrojnych na terytorium obcych państw i przy deklarowanym zastosowaniu 
MPHKZ. Tym samym, „wojna z terroryzmem” miała być nowego rodzaju wojną, której 
część stanowią konflikty zbrojne70. Takie podejście rodzi jednak niebezpieczeństwo, iż 
„sprawiedliwa przyczyna” występująca po stronie państwa pod postacią samoobrony 
niejako wyklucza potrzebę przestrzegania prawa konfliktów zbrojnych wobec nieprzy-
jaciela. Terroryści uosabiają bowiem „niesprawiedliwą przyczynę”, dlatego nie zasługują 
na nadanie im jakichkolwiek praw, które mogłyby wynikać z  MPHKZ. „Niesprawie-
dliwa przyczyna” jest tu zatem zasadniczym czynnikiem, który zezwalałby na niestoso-
wanie MPHKZ wobec terrorystów i osób podejrzanych o działalność terrorystyczną71. 
Powszechna krytyka „wojny z terroryzmem” oraz jej uzasadnienia prawnego spowodo-
wała jednak rezygnację z tego terminu przez administrację prezydenta Baracka Obamy.

1.2.3. mphkz a prawa człowieka

Spośród wszystkich dziedzin prawa międzynarodowego, najwięcej związ-
ków  z MPHKZ posiada międzynarodowe prawo praw człowieka (MPPC). 
Obie te dziedziny prawa skupiają się bowiem na ochronie życia, zdrowia 
i godności człowieka, choć postrzegają te dobra z nieco innej perspektywy, 
ponieważ MPPC jest systemem prawnym składającym się z  zasad i  norm 
traktatowych oraz zwyczajowych, których celem jest zagwarantowanie każ-
dej jednostce poszanowania jej praw i swobód obywatelskich, politycznych, 
gospodarczych, społecznych i kulturalnych, czyli zapewnienie jednostce peł-
nego rozwoju w  społeczeństwie oraz ochrony – gdy zajdzie taka potrzeba 
– przed nadużyciami ze strony państwa i  jego organów72. Widać zatem, iż 
mimo odmienności definicyjnych, istota niektórych z  zasad jest podobna, 
jeśli nie identyczna. Przykładowo, zarówno MPHKZ, jak i MPPC, mają na 
celu ochronę życia, zakazują stosowania tortur bądź okrutnego traktowania, 
określają podstawowe gwarancje procesowe przysługujące każdej osobie, 
wobec której prowadzone jest postępowanie karne, zakazują dyskryminacji, 
zawierają postanowienia służące ochronie kobiet i  dzieci, regulują pewne 
aspekty prawa do pożywienia i opieki zdrowotnej. Z drugiej jednak strony, 

69 J. Symonides, Walka z terroryzmem w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego 
[w:] J. Nowakowska-Małusecka (red.), Międzynarodowe prawo humanitarne. Antecedencje 
i wyzwania współczesności, Bydgoszcz-Katowice 2010, s. 165.

70 M. Balcerzak, Terroryzm a  międzynarodowe prawo humanitarne – kilka refleksji  
[w:] T.  Jasudowicz (red.), Międzynarodowe prawo humanitarne we współczesnym świecie. 
Osiągnięcia i wyzwania, Toruń 2007, s. 145. 

71 Zob. M. S. Wong, Targeted Killings and the International Legal Framework: With Particu-
lar Reference to the U.S. Operation against Osama bin Laden, „Chinese Journal of International 
Law”, vol. 11, 2012, s. 134.

72 Zob. P. Żarkowski, D. Radziwiłłowicz, Materiał…, op. cit., s. 28.
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normy MPHKZ odnoszą się do wielu zagadnień wykraczających poza zakres 
regulacji MPPC, takich jak metody i środki walki, prowadzenie operacji mili-
tarnych, status kombatanta i  jeńca czy ochrona znaku czerwonego krzyża. 
Podobnie, MPPC zajmuje się pewnymi aspektami życia i aktywności czło-
wieka w czasie pokoju, które nie są regulowane przez MPHKZ, takimi jak: 
swoboda wypowiedzi, prawo do zrzeszania się i stowarzyszeń, prawa wybor-
cze, czy prawo do strajku73.

Co do zasady, MPPC stosuje się w każdej sytuacji, tzn. zarówno w czasie 
pokoju, jak i w czasie konfliktu zbrojnego, niemniej jednak umowy między-
narodowe z  zakresu praw człowieka zezwalają rządom państw na zawiesze-
nie pewnych praw i  wolności w  sytuacji, gdy wyjątkowe niebezpieczeństwo 
publiczne zagraża istnieniu narodu74. Uchylenie praw i wolności dozwolone jest 
jednak tylko w zakresie ściśle wymaganym przez potrzeby sytuacji, nie może 
prowadzić do dyskryminacji, a podjęte kroki nie mogą być sprzeczne z innymi 
zasadami i normami prawa międzynarodowego, włączając w to MPHKZ.

Istnieją jednak pewne fundamentalne prawa człowieka, które muszą być 
przestrzegane we wszelkich okolicznościach, bez możliwości jakiegokolwiek 
zawieszenia, nawet w  przypadku konfliktu zbrojnego lub wewnętrznych 
zamieszek. Do praw tych należą: zakaz tortur i nieludzkiego lub poniżającego 
karania lub traktowania, zakaz niewolnictwa i poddaństwa oraz zasada pra-
worządności i niedziałania prawa wstecz.

Należy jeszcze wyjaśnić, kto jest zobowiązany do przestrzegania zasad 
i norm MPHKZ oraz MPPC. W przypadku MPHKZ, prawo to wiąże wszyst-
kie podmioty zaangażowane w konflikt zbrojny: w czasie międzynarodowego 
konfliktu zbrojnego MPHKZ musi być przestrzegane przez prowadzące ów 
konflikt państwa, zaś podczas konfliktu niemiędzynarodowego, do prze-
strzegania MPHKZ zobowiązana jest zarówno strona rządowa, jak i zorga-
nizowane ugrupowania zbrojne walczące przeciw rządowi lub toczące walki 
między sobą. Tym samym, zasady i normy MPHKZ stosują zarówno pod-
mioty państwowe, jak i niepaństwowe. Z kolei MPPC zawiera zasady i normy 
wiążące państwa w ich relacjach z jednostkami, choć istnieje pogląd, zgodnie 
z którym również podmioty niepaństwowe, które sprawują funkcje podobne 
do władzy państwowej, powinny szanować prawa człowieka i  podstawowe 
wolności75. 

73 International Humanitarian Law and International Human Rights Law. Similarities and 
differences, International Committee of the Red Cross, Geneva 2003, s. 1.

74 Przykładami takich umów są Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych 
z 1966 roku oraz europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 
z 1950 roku. 

75 International Humanitarian Law…, op. cit., s. 1.
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Podsumowując, mimo pewnych podobieństw, celem MPHKZ jest ochrona 
ofiar konfliktu zbrojnego poprzez wysiłki zmierzające do ograniczenia cier-
pień spowodowanych wojną – MPHKZ zajmuje się przede wszystkim sposo-
bem traktowania osób, które dostały się w ręce przeciwnika, a także sposo-
bem prowadzenia działań zbrojnych. Charakterystyczną cechą MPHKZ jest 
więc praktyczna natura jego postanowień, przewidzianych wyłącznie na czas 
trwania konfliktu zbrojnego. Natomiast MPPC zmierza do ochrony jednostki 
i ułatwiania jej rozwoju, ma zatem w porównaniu do MPHKZ bardziej ogólny 
charakter i zawiera prawa przysługujące każdej istocie ludzkiej76. Należy też 
podkreślić, że MPPC, ograniczając władzę państwa nad jednostką, dąży do 
zapobieżenia arbitralnemu postępowaniu i  nadużyciom ze strony państwa 
i jego organów. 

1.2.4. mphkz a prawo krajowe

Normy stanowione przez podmioty prawa międzynarodowego, a  więc 
przede wszystkim państwa, adresowane są do tych podmiotów, które brały 
udział w ich tworzeniu. Państwo podejmujące zobowiązania międzynarodowe 
powinno zapewnić możliwość wykonania zobowiązań powołanym do tego 
organom państwowym, np. siłom zbrojnym. Wymaga to włączenia normy 
prawnomiędzynarodowej do systemu prawa wewnętrznego77. W  przypadku 
Polski, Konstytucja RP z 1997 roku wyraźnie wskazuje, iż Rzeczpospolita Pol-
ska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego oraz że ratyfikowana 
umowa międzynarodowa, po ogłoszeniu jej w Dzienniku Ustaw, staje się czę-
ścią wewnętrznego porządku prawnego i jest stosowana bezpośrednio, chyba 
że jej stosowanie jest zależne od wydania ustawy. W odniesieniu do MPHKZ, 
umowy międzynarodowe z zakresu tego prawa zobowiązują Polskę do rozpo-
wszechniania treści tych umów tak, by były one znane całej ludności, a przede 
wszystkim członkom sił zbrojnych. Państwo polskie jest także zobowiązane 
wydać przepisy ustawowe precyzujące postanowienia wspomnianych umów 
oraz niezbędne do określenia odpowiednich sankcji karnych wobec osób, które 
popełniają lub wydają rozkaz popełnienia ciężkich naruszeń MPHKZ78.

Konwencje genewskie z  1949 roku i  Protokoły dodatkowe z  1977 roku określają  
co prawda, jakie działania stanowią ciężkie naruszenia MPHKZ i za co grozi odpo-
wiedzialność karna, jednak nie zawierają sankcji za te naruszenia, pozostawiając ich 
określenie w gestii państw-stron tych umów. Przykładowo, w polskim kodeksie karnym 

76 Zob. Human rights and the ICRC, International Committee of the Red Cross, Geneva 
1993, s. 5.

77 K. Lankosz, Podstawowe…, op. cit., s. 16.
78 Zob. P. Żarkowski, D. Radziwiłłowicz, Materiał…, op. cit., s. 9. 
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z  1997 roku rozdział XVI (art. 117-126) poświęcony jest przestępstwom przeciwko 
pokojowi, przestępstwom przeciwko ludzkości oraz przestępstwom wojennym i  za 
każde z tych przestępstw grozi określona kara, uwzględniająca ich poważny charakter. 
Natomiast samo MPHKZ ma w istocie charakter zapobiegawczy – jego zadaniem jest 
wykluczenie lub zminimalizowanie strat (związanych z konfliktem zbrojnym), nie zaś 
szczegółowe określanie odpowiedzialności karnej za naruszenia tego prawa79.

Z  chwilą, gdy normy prawa międzynarodowego staną się częścią kra-
jowego porządku prawnego, są prawem wiążącym zarówno dla organów 
państwowych, jak i obywateli danego państwa. W odniesieniu do MPHKZ, 
adresatami przepisów tego prawa są siły zbrojne, a  także ludność cywilna 
w  szerokim znaczeniu, w  tym zwłaszcza członkowie cywilnego personelu 
medycznego, personelu obrony cywilnej, organy wymiaru sprawiedliwości 
zajmujące się przestępstwami popełnionymi podczas konfliktów zbrojnych 
oraz dziennikarze pracujący w  rejonach konfliktów zbrojnych80. Narusze-
nie zasad i norm MPHKZ rodzi zatem odpowiedzialność międzynarodową 
państwa, wynikającą z faktu, że państwo jest podmiotem prawa międzyna-
rodowego, jak i indywidualną odpowiedzialność karną jednostek, ciążącą na 
każdym, kto dopuścił się naruszenia MPHKZ (przy czym odpowiedzialność 
ta – przykładowo – może ciążyć i na żołnierzu, który popełnił zbrodnię, i na 
dowódcy, który wydał rozkaz jej popełnienia). 

W kontekście relacji MPHKZ do prawa krajowego, wspomnieć jeszcze należy 
o zasadzie wzajemności, zgodnie z którą we własnym dobrze rozumianym inte-
resie państw leży niewątpliwie przyjęcie określonych zobowiązań prawnych 
w zakresie prowadzenia wojny i przestrzeganie ich, gdyż jedynie w ten sposób 
można oczekiwać, że przeciwnik przyjmie takie same zobowiązania i będzie ich 
przestrzegał. Jednocześnie należy podkreślić, iż nieprzestrzeganie zasad i norm 
MPHKZ przez jedną ze stron konfliktu nie zwalnia drugiej strony od stosowa-
nia tego prawa. Dotyczy to również sytuacji, gdy stroną naruszającą MPHKZ 
są siły paramilitarne bądź inne ugrupowania zbrojne (np. oddziały talibów), 
a ich przeciwnikiem są państwowe, regularne siły zbrojne (np. oddziały PKW 
w  Afganistanie). Skoro siły zbrojne stanowią organ państwowy, ich działa-
nia będą uznawane za działania wykonywane w imieniu państwa. Jeśli zatem 
członkowie sił zbrojnych państwa X dopuszczą się naruszenia MPHKZ (wiążą-
cego to państwo), to z punktu widzenia prawa międzynarodowego naruszenia 
te „obciążają” państwo X (zaś na zasadzie odpowiedzialności indywidualnej za 
zbrodnie międzynarodowe również sprawców tych naruszeń).

79 Zob. N. Hayashi, Introduction [w:] N. Hayashi (red.), National military manuals on the 
law of armed conflict, Oslo 2008, s. 32.

80 E. Mikos-Skuza, Wprowadzenie…, op. cit., s. 26.
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1.3. Stosowanie międzynarodowego prawa humanitarnego  
konfliktów zbrojnych w ramach operacji wojskowych  
organizacji międzynarodowych 

Podmiotami współczesnego prawa międzynarodowego są nie tylko pań-
stwa, lecz również międzyrządowe organizacje międzynarodowe, i to zarówno 
te o charakterze globalnym, jak i te regionalne. Mogą one zatem podejmować 
samodzielne działania w płaszczyźnie międzynarodowej, w tym także w sfe-
rze regulowanej MPHKZ. Ich zobowiązania nie są jednak tożsame z zobo-
wiązaniami państw, dlatego z punktu widzenia MPHKZ należy je traktować 
jako odrębne podmioty, co rodzi m.in. pytanie, w jakim zakresie organizacje 
te są zobowiązane do przestrzegania MPHKZ i kiedy prawo to znajdzie w ich 
przypadku zastosowanie. 

 Z  uwagi na charakter ONZ, której zadaniem jest utrzymywanie oraz 
przywracanie międzynarodowego pokoju i  bezpieczeństwa, jak i  specyfikę 
operacji przeprowadzanych przez ONZ, w stosunku do tej organizacji uza-
sadnione jest stosowanie prawa międzynarodowych konfliktów zbrojnych 
w  każdym przypadku, gdy podejmuje ona działania zbrojne. Do sytuacji 
takich może dochodzić podczas przeprowadzania właściwie każdej operacji 
przez ONZ. Należy tu jednak zaznaczyć, że tylko w przypadku akcji przy-
musu (peace enforcement operations), podejmowanych z upoważnienia Rady 
Bezpieczeństwa, siły ONZ są w pełni uprawnione do przeprowadzania akcji 
militarnych. W pozostałych przypadkach, gdy jest to np. operacja pokojowa 
albo pomoc przy czysto humanitarnych zadaniach, użycie siły należy ograni-
czyć do następujących sytuacji:

1) działania w obronie własnej, co obejmuje również ochronę obiektów 
i personelu ONZ,

2) działania w celu ochrony określonych osób i/lub własności, jeśli znaj-
dują się one pod opieką ONZ,

3) działania w celu realizacji zadań humanitarnych.

Organizacja Narodów Zjednoczonych nie jest jednak stroną Konwen-
cji MPHKZ, w  przeciwieństwie do większości jej państw członkowskich. 
Jako podmiot prawa międzynarodowego ONZ zobowiązana jest natomiast 
przestrzegać prawa zwyczajowego. Podsumowując zatem, jeśli siły zbrojne 
działające pod komendą i  kontrolą ONZ lub z  upoważnienia tej organiza-
cji podejmują działania militarne podczas konfliktu zbrojnego, zobowiązane 
są przestrzegać zwyczajowego MPHKZ (wiąże ono bowiem zarówno pań-
stwa, z którego te siły pochodzą, jak i samą ONZ) oraz stosowne Konwencje 
MPHKZ (wiążące państwa uczestniczące w operacji ONZ). Odpowiedzialność 
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za działania oddziałów wojskowych podczas operacji ONZ ciąży zaś na tym, 
kto sprawuje nad tymi oddziałami rzeczywiste kierownictwo i kontrolę81.

W  przypadku organizacji regionalnych i  koalicji ad hoc, w  zakresie, 
w jakim oddziały wojskowe pozostają pod kontrolą danego państwa (członka 
danej organizacji lub członka koalicji), obowiązujące ich zasady i  normy 
MPHKZ wynikają zarówno z  umów MPHKZ, których dane państwo jest 
stroną, jak i norm zwyczajowego MPHKZ, które obowiązują wszystkie pod-
mioty prawa międzynarodowego. Co istotne, w  sytuacji, gdy poszczególne 
państwa są związane różnymi normami umownymi, zasady i  normy zwy-
czajowego MPHKZ mogą stać się podstawą przy opracowywaniu wspólnych 
zasad użycia siły (rules of engagement, ROE) przez państwa członkowskie 
danej organizacji lub państwa tworzące daną koalicję.

Taka sytuacja ma miejsce chociażby w  przypadku operacji ISAF w  Afganistanie. 
Oddziały amerykańskie zobowiązane są przestrzegać ratyfikowanych przez USA 
Konwencji genewskich z 1949 roku, zaś oddziały polskie związane są nie tylko Kon-
wencjami genewskimi, lecz także Protokołami dodatkowymi z  1977 roku, które 
uzupełniają Konwencje genewskie i których Polska jest stroną. W przypadku PKW 
Afganistan Protokoły dodatkowe są więc prawem obowiązującym, a w przypadku 
sił amerykańskich – nie.

1.4. znaczenie międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów 
zbrojnych w planowaniu i prowadzeniu działań zbrojnych

Znana od wieków łacińska maksyma inter arma silent leges („prawa 
milczą wśród broni”) wyraża sceptycyzm co do możliwości ograniczenia 
ludzkich cierpień w  czasie wojny, jak również co do realności postulatów 
dotyczących panowania prawa w okresie zmagań zbrojnych82. Przeczą temu 
jednak fakty, historia konfliktów zbrojnych wykazała bowiem, że nawet 
w czasie wojny istnieją pewne wspólne wartości, które są w jakiejś mierze 
uznawane i respektowane przez wojujących. Są to przede wszystkim okre-
ślone wartości humanitarne, ugruntowane w  świadomości społeczeństw, 
nawet na niezbyt wysokim stopniu rozwoju kulturalnego, jak zakaz zabijania 
dzieci i  starców, honorowe zasady prowadzenia walki, czy zakaz zabijania 
bezbronnego przeciwnika. Istotne znaczenie mają także wartości polityczne 

81 Szerzej na ten temat – zob. M. Marcinko, Problematyka stosowania międzynarodowego 
prawa humanitarnego w operacjach prowadzonych na podstawie mandatu ONZ [w:] M. Kun-
-Buczko, M. Przybysz (red.), Bezpieczeństwo w dobie globalizacji. Prawo i praktyka, Białystok 
2011, s. 289 i n.

82 Por. R. Bierzanek, Wojna…, op.cit., s. 22.
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i  militarne, które wymagają, by w  wojnach zaniechano określonych dzia-
łań wykraczających poza zakres racjonalnie uzasadnianych celów wojny 
i które by prowadziły do biologicznego wyniszczenia przeciwnika. Czasem 
czynnikiem dyscyplinującym do przestrzegania zasad i norm MPHKZ jest 
obawa przed odwetowymi krokami przeciwnika, nacisk światowej opinii 
publicznej lub własnego społeczeństwa, bądź obawa przed pociągnięciem 
do odpowiedzialności karnej za naruszenia MPHKZ popełnione w trakcie 
konfliktu zbrojnego. Niemniej jednak we własnym dobrze rozumianym 
interesie wojujących leży przyjęcie – na zasadzie wzajemności – określonych 
ograniczeń w prowadzeniu wojny, tak w kwestii umiaru w wyborze środków 
i metod prowadzenia działań zbrojnych, jak i oszczędzania osób i obiektów, 
które w tych działaniach nie uczestniczą83.

Skoro moralnym i  prawnym obowiązkiem sił zbrojnych jest kontrolo-
wanie konfliktu zbrojnego, w którym uczestniczą, a także zapobieganie jego 
eskalacji, konflikt taki powinien być prowadzony w  sposób racjonalny, co 
oznacza jego profesjonalizm poprzez respektowanie zasad i norm MPHKZ 
w ramach istniejących zasad taktycznych84. Z jednej zatem strony istotne jest 
takie zintegrowanie zasad MPHKZ z zasadami taktyki, by jedne i drugie stały 
się kompatybilne, z drugiej zaś strony należy wdrażać normy MPHKZ w pro-
ces planowania i prowadzenia operacji militarnych.

Potrzeby wojskowe i  względy humanitarne są dla ofiar działań wojen-
nych przeciwnymi siłami wojny, wzajemnie modelującymi swoje wpływy – 
z  jednej strony pojawia się wymóg zwycięstwa i  w  jego konsekwencji ten-
dencja do używania wszystkich sił i środków dla osiągnięcia celu, z drugiej 
strony – świadomość życia i niehumanitarności wojny. Wymagania dykto-
wane potrzebami wojskowymi powinny być jednak realizowane w ramach 
zachowania proporcji w  stosunku do bezpośrednich sukcesów militarnych 
oczekiwanych po planowanej operacji85. Nie można zatem odwoływać się do 
wszelkich metod i  środków walki, by osiągnąć cel, uzasadniając to wzglę-
dami konieczności wojskowej – należy jeszcze uwzględnić zasady i  normy 
MPHKZ. W „ogniu walki” trudno jednak pamiętać o wszystkich regułach 
MPHKZ, dlatego prawo to w kontekście podejmowania decyzji w  tak eks-
tremalnych warunkach powinno zostać sprowadzone do niezbędnego mini-
mum, a jego istotę można wówczas ująć w trzech zdaniach:

1) atakuj tylko cele wojskowe (należy określić, czy cel ma charakter woj-
skowy),

83 R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo…, op., cit, s. 398.
84 P. Żarkowski, D. Radziwiłłowicz, Materiał…, op. cit., s. 12.
85 Ibidem.
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2) oszczędzaj osoby i obiekty podlegające ochronie, a nie uczestniczące 
w  działaniach zbrojnych (należy określić, czy w  obszarze naszych działań 
znajdują się osoby i obiekty podlegające ochronie),

3) nie używaj siły większej niż ta, która jest potrzebna do wypełnienia 
twojej misji (należy uwzględnić zasadę proporcjonalności)86.

Tym samym, przed podjęciem ostatecznej decyzji o  przeprowadzeniu 
ataku, należy oszacować jego potencjalne konsekwencje, biorąc pod uwagę 
konieczność wojskową i spodziewane korzyści militarne (ale i możliwe straty 
własne), jak również wymagane prawem środki ostrożności oraz jak naj-
mniejsze zagrożenie dla osób i obiektów cywilnych. 

1.5. mphkz a zasady użycia siły

Każda strona biorąca udział w  konflikcie zbrojnym, działając za pośred-
nictwem swoich naczelnych dowództw, ma obowiązek zapewnić szczegółowe 
stosowanie umów międzynarodowych z  zakresu MPHKZ, a w przypadkach 
nieprzewidzianych działanie zgodne z  podstawowymi zasadami MPHKZ. 
Przy wydawaniu rozkazów wszyscy dowódcy są więc osobiście odpowiedzialni 
za wprowadzanie tych zasad i przepisów, stanowiących kodeks postępowania 
regulujący działalność sił zbrojnych w czasie wojny87. Biorąc jednak pod uwagę, 
że przepisów zawartych w samych umowach z zakresu MPHKZ jest już ponad 
800, bardzo ważne jest, aby je przekształcić w  instrumenty łatwiej przyswa-
jalne dla ich adresatów – dowódców i  żołnierzy. Powinny one być konkret-
nymi zasadami i regułami zachowania wynikającymi z MPHKZ, wdrożonymi 
w procedury operacyjne, instrukcje wojskowe oraz podręczniki z zakresu tak-
tyki i wytyczne dotyczące planowania oraz prowadzenia działań zbrojnych88. 

W  osiągnięciu tego celu niezwykle pomocne mogą być „zasady użycia 
siły” (rules of engagement, ROE). Pod tym pojęciem kryją się „wytyczne, 
wydane przez kompetentną władzę wojskową, krajową lub międzynarodową, 
określające okoliczności i ograniczenia pod jakimi siły zbrojne mogą wszczy-
nać lub kontynuować swe zbrojne zaangażowanie”89. Wspomniane zaanga-

86 Ibidem, s. 13, 14.
87 Ibidem, s. 9.
88 Por. S. Hankins, Dissemination of International Humanitarian Law. The Experiences of the 

International Committee of the Red Cross [w:] Materiały z konferencji „Metody upowszechniania 
międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych w Polsce”, Warszawa 2001, s. 12. 

89 A. Tokarczyk, Mandat operacji pokojowych a uprawnienia żołnierzy do użycia siły w świe-
tle międzynarodowego prawa humanitarnego na przykładzie PKW w Iraku i Afganistanie [w:]  
B. Janusz-Pawletta (red.), Konwencje genewskie 60 lat później. Nowe wyzwania dla międzynaro-
dowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, Warszawa 2010, s. 50.
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żowanie obejmuje nie tylko działania związane z użyciem broni, lecz także 
działania i środki, które mogą zostać uznane za agresywne lub prowokacyjne 
przez potencjalnego przeciwnika90. 

Opracowywane przez państwa lub przez organizacje międzynarodowe 
zasady użycia siły mogą być tak sformułowane, by ograniczać określone dzia-
łania lub też mogą zezwalać na pewne działania, w pełnym zakresie dozwo-
lone w  świetle MPHKZ. W związku z powyższym, państwo będące stroną 
wojującą – kierując się względami politycznymi lub jakimikolwiek innymi – 
może zrezygnować z użycia w prowadzonym konflikcie określonego rodzaju 
broni, pomimo faktu, że broń ta nie jest zakazana normami MPHKZ, może 
też nie atakować pewnych osób i obiektów stanowiących legalny cel wojskowy. 
Dopóki państwo-strona wojująca prowadzi działania zbrojne w  granicach 
praw i obowiązków przysługujących mu na podstawie MPHKZ, może zgod-
nie ze swą wolą decydować o pewnym stopniu samoograniczenia w ramach 
tych działań. W żadnym jednak wypadku państwo to nie może upoważnić 
swych sił zbrojnych – obojętnie, czy w drodze przepisów prawnych, czy ROE 
– do prowadzenia działań, które są niezgodne z zobowiązaniami międzyna-
rodowymi wynikającymi z zasad i norm MPHKZ91. 

Zasady użycia siły są niejako wypadkową trzech grup interesów – poli-
tycznych, prawnych i wojskowych, dlatego powinny uwzględniać polityczne 
cele prowadzonej operacji militarnej, brać pod uwagę taktykę i strategię uży-
tych sił zbrojnych oraz zachować zgodność z odpowiednimi zasadami i nor-
mami prawa międzynarodowego. W kontekście zgodności ROE z MPHKZ, 
szczególną uwagę zwrócić należy na prawny aspekt ROE – formułują je „wła-
dze wojskowe”, czyli organ bądź organy państwowe, zobligowane do prze-
strzegania prawa międzynarodowego, mają one zatem obowiązek tworzenia 
zasad użycia siły w duchu i z poszanowaniem zasad oraz norm MPHKZ92. 
Celem uregulowania zasad użycia siły powinno być zapewnienie poszanowa-
nia MPHKZ, jak również praw człowieka, w zgodzie z wartościami konstytu-
cyjnymi. Zobowiązanie to powinno przyświecać tak tworzeniu zasad użycia 
siły, jak i szkoleniu członków siły zbrojnych w zakresie stosowania tych zasad 
i wreszcie samemu stosowaniu ROE93.

90 W. Gozdziewicz, RoE w systemie źródeł prawa – wnioski, „Wiedza Obronna”, nr 1 (236), 
2011, s. 78.

91 Y. Dinstein, Conduct…, op. cit., s. 4.
92 Zob. M. Żeligowski, Zasady użycia siły jako podstawa wyłączenia odpowiedzialności kar-

nej z uwagi na błąd co do prawa [w:] P. Hofmański (red.), Kluczowe problemy procesu karnego, 
Warszawa 2011, s. 188.

93 J. Kowalewski, Tworzenie zasad użycia siły przez Siły Zbrojne RP a  prawa człowieka. 
Wybrane aspekty instytucjonalno-proceduralne [w:] M. Kun-Buczko, M. Przybysz (red.), Bez-
pieczeństwo w dobie globalizacji. Prawo i praktyka, Białystok 2011, s. 269–270.



56

maRcin maRcinko

Część praktyczna

Kazus 194

11 listopada 1864 roku, podczas wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczo-
nych, generał wojsk Unii William T. Sherman wydał rozkaz spalenia Atlanty, 
aby miasto nie mogło dłużej służyć wojskom Konfederacji za punkt zaopa-
trzeniowy95. W  odpowiedzi na protesty władz tego miasta, uznających ów 
czyn za „wyrozumowane i  cyniczne okrucieństwo”, generał przyznał, że 
w  istocie „wojna jest okrucieństwem i nie w  ludzkiej mocy ją powściągać”, 
dlatego „ci, co sprowadzili wojnę na nasz kraj, zasługują na wszelkie obelgi 
i przekleństwa, jakie zdolny jest miotać lud”, jednak on nie zasługuje na nic 
takiego, ponieważ nie przyłożył ręki do wszczęcia tej wojny. Zdaniem gene-
rała, został on zmuszony do używania siły, a spalenie Atlanty jest po prostu 
kolejnym aktem jej użycia, jednym z następstw logicznych wojny. Okrucień-
stwo przynależy więc do ludzi Konfederacji, którzy „w czas pokoju i dostatku 
[wtrącili] naród w  wojnę”, zatem jest ona całkowicie i  wyłącznie zbrodnią 
tych, którzy ją wszczynają, a żołnierzy odpierających agresję lub bunt nigdy 
nie można potępiać za żadne czyny, które przybliżają zwycięstwo.  

1. Jak w  świetle współczesnego prawa międzynarodowego kształtują się 
relacje między „prawem do wojny” (ius ad bellum) a „prawem w wojnie” (ius 
in bello)? Czy argumentację generała Shermana można uznać za prawnie uza-
sadnioną?

2. Czy państwo będące ofiarą napaści zbrojnej może w  walce przeciwko 
agresorowi stosować wszelkie metody i środki działań zbrojnych, bez żadnych 
ograniczeń? Jakie konsekwencje – faktyczne i prawne – może rodzić takie postę-
powanie?

Wskazówki: preambuła do PD I z 1977 r.; Case No. 47 – Trial of Wilhelm List 
and Others (The Hostages Trial – United Nations War Crimes Commission. 
Law Reports of Trials of War Criminals, vol. VIII, 1949, s. 59). 

Kazus 296

W kwietniu 1940 roku wojska niemieckie zaatakowały Norwegię, mimo 
ogłoszonej przez to państwo neutralności. Po trwających dwa miesiące inten-
sywnych walkach i pomimo pomocy militarnej, której udzieliły Wielka Bry-

94 Źródło: M. Walzer, Wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe, Warszawa 2010, s. 77–78.
95 Oszczędzono jedynie miejskie kościoły i szpitale.
96 Źródło: <http://www.amb-norwegia.pl/About_Norway/history/after1814/ww2/>, (do-

stęp: 07.07.2013).
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tania i Francja, Norwegia musiała się poddać. Rodzina królewska, rząd oraz 
część wyższych urzędników Ministerstwa Obrony Narodowej i administra-
cji cywilnej wraz z wycofującymi się siłami sprzymierzonymi opuścili kraj 
i  wyjechali do Wielkiej Brytanii.  Norwegia stała się krajem okupowanym, 
a na czele państwa stanął Josef Terboven, powołany przez Hitlera na stano-
wisko Komisarza Rzeszy (Reichskommissar). O  funkcję szefa rządu zabie-
gał jednak Vidkun Quisling, faszystowski działacz polityczny i  przywódca 
faszystowskiej partii Nasjonal Samling (NS). W  sierpniu 1940 roku partia 
ta została uznana przez okupanta za jedyną legalną partię, a dziewięciu jej 
członków (lecz bez Quislinga) otrzymało stanowiska ministrów w  Radzie 
Komisarzy Ministerialnych. Dopiero 1 lutego 1942 roku Vidkun Quisling 
został premierem rządu kolaboracyjnego (składającego się z działaczy NS) 
i sprawował tę funkcję do 9 maja 1945 roku. Z rządem Quislinga Komisarz 
Rzeszy teoretycznie miał jedynie współdziałać, jednak w rzeczywistości spra-
wował on faktyczną władzę w Norwegii, m.in. nadzorując deportację ludno-
ści żydowskiej do obozów koncentracyjnych w Rzeszy i  tworząc na terenie 
Norwegii obozy pracy.

1. Na czym polega okupacja wojenna? Kiedy okupacja wojenna się zaczyna, 
a kiedy kończy? 

2. Jak długo trwała okupacja Norwegii? Czy zakończyła się z chwilą objęcia 
przez Vidkuna Quislinga funkcji premiera w 1942 roku? Jak w świetle obowią-
zującego MPHKZ traktować działalność Komisarza Rzeszy przed powołaniem 
rządu Quislinga i po jego powołaniu?

Wskazówki: art. 42 i 43 RH; art. 2. ust. 2, art. 4, art. 6, art. 27, art. 32–33, 
art. 47, art. 49 i art. 51 KG IV; art. 3 i 4 PD I. 



Pierwszy samolot sanitarny w Krakowie, ufundowany przez L.O.P.P.  
Fotografia ze zbiorów specjalnych Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
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Rozdział 2

Podstawowe zasady międzynarodowego Prawa 
humanitarnego konfliktów zbrojnych

Streszczenie rozdziału*

Ukształtowane w procesie rozwoju zwyczajowego prawa wojny, a następ-
nie potwierdzone w  traktatach międzynarodowych i  wielokrotnie przyta-
czane w orzeczeniach sądów międzynarodowych i krajowych, podstawowe 
zasady MPHKZ są fundamentem, na którym opiera się cała struktura tego 
prawa. Obecnie powszechnie uznaje się, że są nimi: zasada humanitaryzmu, 
zasada rozróżniania, zasada konieczności wojskowej oraz zasada proporcjo-
nalności. Zasada humanitaryzmu najwyżej ceni życie i zdrowie ludzkie, dla-
tego kładzie nacisk na zapobieganie ludzkim cierpieniom i niesienie pomocy 
wszystkim, którzy tego potrzebują. Zasada rozróżniania wymaga od stron 
konfliktu, by zawsze dokonywały rozróżnienia między ludnością cywilną 
a  kombatantami oraz między dobrami o  charakterze cywilnym a  celami 
wojskowymi i  kierowały swoje operacje zbrojne jedynie przeciwko kom-
batantom i  celom wojskowym. Zasada konieczności wojskowej dopuszcza 
działania służące militarnemu obezwładnieniu przeciwnika, muszą to być 
jednak działania niezabronione prawem międzynarodowym i  rzeczywiście 
niezbędne, by osiągnąć ten cel, a nadto pozostające we właściwej do niego 
proporcji. Wreszcie, zasada proporcjonalności ma zagwarantować równo-
wagę między koniecznością uwzględnienia potrzeb wojskowych a koniecz-
nością uwzględnienia wymogów humanitaryzmu, jeśli brak jest wyraźnych 
reguł w tym zakresie. Jako zasady uniwersalne i obiektywne, obowiązują one 
wszystkie strony konfliktu zbrojnego, niezależnie od jego przyczyn i celów. 
Często mogą być też jedynym kryterium oceny legalności działań zbrojnych 
prowadzonych przez strony walczące.

* Niniejszy rozdział stanowi rozwinięcie artykułu autorstwa M. Marcinko pt. Podstawowe 
zasady międzynarodowego prawa humanitarnego, zamieszczonego w  publikacji pod red. 
M. Marcinko pt. Osiągnięcia i wyzwania międzynarodowego prawa humanitarnego (Kraków 
2011-2012).
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2.1. uwagi wstępne

Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych stanowi jedną 
z najważniejszych i najstarszych gałęzi prawa międzynarodowego publicznego, 
normy MPHKZ muszą być zatem zgodne z ogólnymi zasadami prawa mię-
dzynarodowego, takimi jak zasada suwerenności państw czy zasada mocy wią-
żącej zobowiązań międzynarodowych (pacta sunt servanda). Jednak w trakcie 
konfliktów zbrojnych dodatkowo (i wyłącznie wówczas) funkcjonują wykształ-
cone na przestrzeni wieków, specyficzne i  charakterystyczne dla MPHKZ 
zasady, uznawane przez podmioty i doktrynę prawa międzynarodowego oraz 
wielokrotnie przytaczane przez sądy międzynarodowe, w tym przez Między-
narodowy Trybunał Sprawiedliwości97. Do zasad tych bezsprzecznie należy 
zaliczyć: zasadę humanitaryzmu, zasadę rozróżniania, zasadę konieczności 
wojskowej i zasadę proporcjonalności. Zasady te stanowią punkt wyjścia dla 
rozwoju szczegółowych norm oraz fundamenty, na których budowana jest cała 
struktura danej dziedziny prawa. Posiadają one praktyczny wymiar, odzwier-
ciedlają realia konfliktu zbrojnego i  – co ważne – są tak sformułowane, że 
z powodzeniem dają się zastosować w trakcie prowadzenia operacji militarnej.

W literaturze przedmiotu można też natknąć się na inne zasady dotyczące prawa huma-
nitarnego, takie jak: zasada równych praw i obowiązków stron walczących i związana 
z nią zasada oddzielenia ius ad bellum od ius in bello, zasada wzajemności (w zakre-
sie przestrzegania zobowiązań prawnych dotyczących prowadzenia wojny), czy zasada 
rycerskości, w  przeciwieństwie jednak do czterech wcześniej wymienionych zasad, 
nie ma powszechnej zgody w zakresie zakwalifikowania ich jako podstawowych zasad 
MPHKZ. Dlatego w  niniejszym rozdziale omówione zostaną wyłącznie wspomniane 
zasady: humanitaryzmu, rozróżniania, konieczności wojskowej i  proporcjonalności, 
uznanie ich za podstawowe zasady MPHKZ nie budzi bowiem żadnych wątpliwości.

Zasady MPHKZ mają charakter fundamentalnych norm zwyczajowych, 
tworzą szkielet MPHKZ, są brane pod uwagę przy interpretacji wszystkich 
innych reguł tego prawa i w związku z tym są uwzględniane przy dokonywa-
niu oceny prawnej działań stron konfliktów zbrojnych98. Co istotne, podsta-
wowe zasady MPHKZ często mogą być jedynym kryterium pozwalającym na 
ocenę legalności stosowanych przez strony walczące metod i środków prowa-
dzenia działań zbrojnych.

97 Zob np. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. Uni-
ted States of America), Judgement of 27 June 1986 – Merits, ICJ Reports 1986, par. 215 i 218 
oraz Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion of 8 July 1996, ICJ 
Reports 1996, par. 78.

98 E. Mikos-Skuza, Wprowadzenie do międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów 
zbrojnych [w:] K. Lankosz (red.), Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych, 
Dęblin 2006, s. 37.
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2.2. zasada humanitaryzmu

Kształtowane przez wieki prawa i zwyczaje wojenne zawsze zawierały reguły 
bazujące na zasadzie rycerskości, poczuciu humanitaryzmu i  wartościach 
religijnych, nakierowanych na ochronę niekombatantów, w  szczególności 
dzieci, kobiet i osób starszych, uznawanych za niezdolnych do noszenia broni 
i uczestnictwa w działaniach zbrojnych. W pewnym zakresie reguły te chroniły 
również kombatantów, zakazując zabijania jeńców, stosowania aktów wiaro-
łomstwa czy powodowania niepotrzebnego cierpienia (np. poprzez używanie 
zatrutej broni). Co więcej, prawo wojny ulegało stałemu rozwojowi, z czasem 
nakładając na strony wojujące nowe zobowiązania w zakresie ochrony i wpro-
wadzając odpowiedzialność jednostkową za naruszenia tego prawa. W rezul-
tacie powstały m.in. reguły dotyczące mocarstw opiekuńczych, stref i  miej-
scowości chronionych, mandatu Międzynarodowego Komitetu Czerwonego 
Krzyża oraz odpowiedzialności karnej za zbrodnie wojenne, czy odpowiedzial-
ności dowódcy za naruszenia dokonane przez jego podwładnych99. Kluczową 
dla właściwego stosowania i rozwoju MPHKZ jest zatem zasada humanitary-
zmu, w świetle której najwyższą wartością jest ludzkie życie i zdrowie. Kładzie 
ona zatem nacisk na zapobieganie ludzkim cierpieniom, na ich łagodzenie 
i  na pomoc świadczoną potrzebującym w  warunkach konfliktu zbrojnego. 
Prawdziwy humanitaryzm łączy się ściśle z bezstronnością, czyli udzielaniem 
pomocy wyłącznie według kryterium nagłości i pilności potrzeb, bez związku 
z jakimikolwiek innymi względami, np.: natury politycznej, religijnej, rasowej, 
czy narodowościowej100. Zasada humanitaryzmu wymaga zatem ograniczenia 
stosowania przemocy w czasie konfliktów zbrojnych, by chronić życie i zdro-
wie osób nieuczestniczących w walce lub tych, którzy przestali w niej uczest-
niczyć, zaś granice tej przemocy wyznacza wojskowa konieczność osłabienia 
potencjału militarnego przeciwnika101. 

O potrzebie humanitarnego prowadzenia działań wojennych pisał już Jan 
Jakub Rousseau w „Umowie społecznej” z 1762 roku. Według tego filozofa, 
wojna „nie jest stosunkiem człowieka do człowieka, lecz stosunkiem mię-
dzy państwami, w którym jednostki stają się nieprzyjaciółmi jedynie przez 
przypadek; nie jako ludzie, nie jako obywatele, lecz jako żołnierze i nie jako 
członkowie państwa ojczystego, lecz jako jego obrońcy”102. Z tego względu, 

99 Zob. T. Meron, The Humanization of Humanitarian Law, „American Journal of Interna-
tional Law”, vol. 94, 2000, s. 242. 

100 E. Mikos-Skuza, Wprowadzenie…, op. cit., s. 35.
101 Zob. United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, International 

Legal Protection of Human Rights in Armed Conflict, New York-Geneva 2011, s. 14.
102 J. J. Rousseau, Umowa społeczna, Łódź 1948, s. 17.

Istota zasady  
humanitaryzmu

„Umowa  
społeczna”
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„ponieważ celem wojny jest zniszczenie wrogiego państwa, zabijanie jego 
obrońców jest uzasadnione tylko dopóty, dopóki są oni uzbrojeni; gdy tylko 
jednak złożą broń i poddają się, nie są już wrogami ani przedstawicielami 
wroga, lecz ponownie stają się zwykłymi ludźmi i pozbawianie ich życia prze-
staje być uzasadnione”103.

W  prawie traktatowym zasada humanitaryzmu została dobitnie wyra-
żona w preambule IV Konwencji haskiej z 1907 roku pod postacią klauzuli 
odnoszącej się do sytuacji nieobjętych przepisami prawa humanitarnego. Na 
cześć jej pomysłodawcy, Fiodora Martensa, delegata rosyjskiego na konferen-
cje haskie z 1899 i 1907 roku, klauzulę tę nazywa się powszechnie klauzulą 
Martensa. Przewiduje ona, iż „w wypadkach nieobjętych przepisami obowią-
zującymi (…) ludność cywilna i kombatanci pozostają pod ochroną i wła-
dzą zasad prawa międzynarodowego wynikających z istniejących zwyczajów, 
z zasad humanitaryzmu i z wymagań społecznego sumienia”. Znaczenie tej 
klauzuli wyraża się w tym, że obejmuje ona wszystkie nieobjęte konwencjami 
przypadki i  nie pozwala na arbitralne decyzje. Tym samym ma ona zapo-
biegać wysuwaniu argumentów opierających się na założeniu, że jeśli jakieś 
konkretne działanie nie jest zabronione prawem traktatowym, to jest legalne. 
Co istotne jednak, treść klauzuli nie oznacza, że „zasady prawa międzynaro-
dowego wynikające z istniejących zwyczajów” oraz „zasady humanitaryzmu 
i  wymagania społecznego sumienia” mają mieć zastosowanie tylko wów-
czas, gdy brak przepisu konwencji. Klauzula Martensa zobowiązuje bowiem 
do określonego podejścia do interpretacji wszystkich przepisów dotyczą-
cych prowadzenia konfliktów zbrojnych, gdyż zasady znajdują zastosowanie 
w równej mierze tak w sytuacjach uregulowanych, jak i nieuregulowanych 
przepisami umów międzynarodowych104. Należy też zaznaczyć, że klauzula 
Martensa nabrała charakteru normy zwyczajowej i  jako część prawa zwy-
czajowego została włączona do art. 1 ust. 2 przyjętego w 1977 roku Proto-
kołu dodatkowego I (PD I) do Konwencji genewskich z 1949 roku105. Treść 
klauzuli Martensa znalazła się także w preambule Protokołu dodatkowego II 
z  1977  roku (PD II)106, jak również w  preambule Konwencji z  1980 roku 
o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które 

103 J. J. Rousseau, Umowa społeczna, op. cit. Warto wspomnieć, iż jeszcze w epoce renesansu 
o humanitaryzację wojen postulował Andrzej Frycz Modrzewski w swej książce O naprawie 
Rzeczypospolitej (De Republica emendanda), wydanej w latach 1551–1554. Modrzewski doma-
gał się prowadzenia wojen w sposób humanitarny, a w szczególności właściwego traktowania 
ludności cywilnej na zajętych terytoriach.

104 R. Bierzanek, Wojna a prawo międzynarodowe, Warszawa 1982, s. 45.
105 Dz.U. z 1992 r., Nr 41, poz. 175.
106 Ibidem.

Klauzula  
Martensa
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mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekon-
trolowane skutki107. 

Zasada humanitaryzmu znalazła ponadto odzwierciedlenie w artykule 3 
wspólnym dla czterech Konwencji genewskich z 1949 roku, zwanym „Kon-
wencją w miniaturze”. Normy zawarte w tym artykule, choć odnoszą się do 
niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych, są uważane za prawo zwy-
czajowe i  wprowadzają minimalny standard, poniżej którego strony woju-
jące nigdy nie powinny schodzić – bez względu na to, czy chodzi o konflikt 
wewnętrzny, czy międzynarodowy. Zgodnie z brzmieniem artykułu 3, osoby 
niebiorące bezpośrednio udziału w działaniach wojennych powinny być we 
wszystkich okolicznościach traktowane w sposób humanitarny (przy pełnym 
przestrzeganiu zasady niedyskryminacji). Tym samym zakazane są wszel-
kie zamachy na życie i  nietykalność cielesną, z  torturami włącznie, zabro-
nione jest też branie zakładników oraz arbitralne egzekucje. Strony wojujące 
powinny również zapewnić chorym i rannym należytą opiekę.

Zasada humanitaryzmu jest zasadą uniwersalną i obiektywną w tym sen
sie, iż – podobnie jak całe prawo humanitarne – znajduje ona zastosowanie 
do stron walczących niezależnie od przyczyn konfliktu zbrojnego i niezależnie 
od słuszności sprawy, w  imię której występuje każda ze stron konfliktu. Jej 
zastosowanie nie zależy np. od legalności użycia siły. Okoliczność, że wojna 
jest nielegalna, nie stoi bowiem na przeszkodzie, by działania wojenne były 
poddane określonym regułom prawnym – zwłaszcza gdy wymagają tego 
względy humanitarne. Zgodnie z poglądem wyrażonym w 1880 roku przez 
prawnika W. E. Halla: „Prawo międzynarodowe nie ma innej możliwości (…) 
jak uznać, że wojna, bez względu na jej przyczyny, to szczególny stosunek 
stron, i skupić się wyłącznie na regulowaniu skutków owego stosunku. Skoro 
pozycja prawna walczących stron jest równa, równe muszą być należne im 
prawa”108. Co istotne, zasada humanitaryzmu, stanowiąc część zwyczajowego 
MPHKZ, obowiązuje wszystkie strony konfliktu, w  tym również podmioty 
niepaństwowe109.  

Biorąc pod uwagę „ludzki wymiar” zasady humanitaryzmu, wydaje się, iż 
odzwierciedla ona założenie leżące u podstaw praw człowieka – ochronę ludz-
kiej godności. Istotnie, pomimo pewnych różnic dzielących międzynarodowe 

107 Dz.U. z 1984 r., Nr 23, poz. 104.
108 Cyt. za: J. Keegan, Historia wojen, Warszawa 1998, s. 373.
109 Zob. zwłaszcza zasady zwyczajowego MPHKZ dotyczące podstawowych gwarancji 

przysługujących osobom cywilnym oraz osobom wyłączonym z walki w: J.-M. Henckaerts, 
Studium poświęcone zwyczajowemu międzynarodowemu prawu humanitarnemu: wkład w zro-
zumienie i poszanowanie zasad prawa dotyczących konfliktu zbrojnego (tłum. M. Sajkowski), 
Warszawa 2006, zasady 87–105, s. 39–40.
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prawo praw człowieka i MPHKZ, celem zasady humanitaryzmu – podobnie 
jak praw człowieka – jest chronić jednostki i zapewnić im godne traktowanie. 
Należy jednak pamiętać, iż ochrona jednostek wynikająca z MPHKZ opiera 
się w znaczącym stopniu na zasadzie rozróżniania – w omawianym kontek-
ście na rozróżnieniu między kombatantami i  niekombatantami – podczas 
gdy w  międzynarodowym prawie praw człowieka takiego rozróżnienia się 
nie stosuje. Poza tym, w  MPHKZ zakłada się, iż w  wyniku działań zbroj-
nych może dojść do niezamierzonych ofiar wśród osób chronionych (ludno-
ści cywilnej), w pewnych przypadkach istotnym ograniczeniom można też 
poddać prawo do wolności osobistej110 oraz szereg innych praw i wolności 
(takich jak prawo do swobodnego poruszania się, wolność słowa, wolność 
zgromadzeń), sytuacja konfliktu zbrojnego stanowi bowiem „sytuację nad-
zwyczajną” w świetle standardów praw człowieka111.   

Z zasadą humanitaryzmu wiąże się w pewnym zakresie generalny „zakaz 
powodowania niepotrzebnego cierpienia”, który po raz pierwszy został 
sformułowany w Deklaracji petersburskiej z 1868 roku o zakazie używania 
małokalibrowych pocisków eksplodujących112. Zgodnie z treścią Deklaracji, 
„jedynym uprawnionym celem, jaki państwa winny sobie postawić w czasie 
wojny, jest osłabienie sił zbrojnych nieprzyjaciela”. W tym celu „wystarczy 
możliwie największą liczbę ludzi uczynić niezdolnymi do walki”, a  „poza 
ten cel prowadziłoby używanie broni, która by niepotrzebnie zwiększała 
cierpienia ludzi już niezdolnych do walki albo sprowadzała z konieczności 
ich śmierć, a  więc używanie podobnej broni byłoby sprzeczne z  prawami 
ludzkości”. Zakaz ten został potwierdzony w art. 22 Regulaminu haskiego 
będącego załącznikiem do IV Konwencji haskiej z  1907 roku dotyczącej 
praw i zwyczajów wojny lądowej113. Zgodnie z jego treścią, „strony wojujące 
nie mają nieograniczonego prawa wyboru środków szkodzenia nieprzyjacie-
lowi”. Zakaz powtarza również art. 35 Protokołu dodatkowego I z 1977 roku, 
stanowiąc, iż:

110 Interesującym przykładem może tu być niewola jeniecka – stanowi ona swego rodzaju 
pozbawienie wolności schwytanego kombatanta, nie jest to jednak kara i nie jest stosowane 
jako wyjątek (jak w przypadku kary), tylko jako konsekwencja posiadania statusu kombatanta. 
Umieszczając schwytanych kombatantów przeciwnika w  obozie jenieckim, strona wojująca 
osłabia potencjał militarny nieprzyjaciela, co z  pewnością stanowi bardziej humanitarny 
sposób osłabiania tego potencjału niż rozstrzeliwanie schwytanych żołnierzy (zakładając, że 
warunki w obozie spełniają kryteria humanitarnego traktowania).

111 Por. T. Meron, The Humanization…, op. cit., s. 240; UN Human Rights Office of the High 
Commissioner, International Legal…, op. cit., s. 14–15.

112 Tekst Deklaracji – zob. K. Lankosz (oprac.), Międzynarodowe prawo humanitarne kon-
fliktów zbrojnych. Wybór dokumentów, Bielsko-Biała 2007, s. 11.

113 Dz.U. z 1927 r., Nr 21, poz. 161.
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„1) W  każdym konflikcie zbrojnym prawo stron konfliktu do doboru 
metod i środków prowadzenia wojny nie jest nieograniczone.

 2) Zabronione jest stosowanie broni, pocisków i  materiałów, a  także 
metod prowadzenia wojny, które mogą powodować niepotrzebne cierpienia”.

W opinii doradczej w sprawie legalności grożenia użyciem lub użycia broni jądrowej 
z 1996 roku, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości podkreślił, iż jedna z kardy-
nalnych zasad MPHKZ zakazuje powodowania nadmiernego cierpienia kombatantów, 
zabronione jest więc używanie broni, która prowadziłaby do nadmiernych obrażeń 
i zbędnego cierpienia walczących w konfliktach zbrojnych. W konsekwencji, państwa 
nie mają nieograniczonej swobody w doborze rodzajów broni, jakich używają114.

Tym samym, MPHKZ wprowadza ograniczenia w zakresie doboru broni 
i  taktyki, które mogą być zastosowane w  trakcie działań zbrojnych – broń 
i  taktyka, które ze swej natury powodują nadmierne obrażenia i  zbędne 
cierpienie, są zabronione. Biorąc pod uwagę powiązanie zakazu powodowa-
nia niepotrzebnego cierpienia z problematyką metod i środków walki, jego 
dokładne omówienie zawarto w odpowiednich rozdziałach niniejszej publi-
kacji, poniżej przedstawiono jedynie, jak należy rozumieć pojęcie „niepo-
trzebnego cierpienia”.

Przede wszystkim podkreślić należy, iż ochrona przed niepotrzebnym cier-
pieniem ma obejmować co do zasady kombatantów, nie osoby cywilne, cho-
dzi bowiem o ograniczenie cierpienia zadawanego kombatantom przeciwnika 
w czasie działań zbrojnych. Kluczowym elementem operacji militarnych jest 
kierowanie ataków przeciw celom wojskowym nieprzyjaciela, w tym przeciw 
jego kombatantom, którzy w  wyniku tych ataków mogą odnieść obrażenia 
powodujące cierpienie. Co prawda konieczność wojskowa uzasadnia zada-
wanie cierpienia żołnierzom przeciwnika, jednak usprawiedliwiony może być 
wyłącznie taki stopień cierpienia, który jest niezbędny, by spowodować, że 
przeciwnik się podda115. Omawiany zakaz to jeden z niewielu środków mają-
cych na celu chronić kombatantów przed skutkami pewnych rodzajów broni 
uważanych za okrutne lub za takie, które zadają więcej cierpień niż jest to 
wymagane koniecznością wojskową116. Konieczność wojskowa ma zatem rów-
noważyć potrzebę zniszczenia przeciwnika i obowiązek przestrzegania zasady 
humanitaryzmu. Co więcej, jeśli obrażenia lub cierpienia spowodowane prze-
znaczeniem lub naturą użytej broni są nadmierne w porównaniu z korzyścią 

114 Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion of 8 July 1996,  
ICJ Reports 1996, s. par. 78.

115 Zob. G. Corn, International and Operational Law Note: Principle 4: Preventing Unneces-
sary Suffering, „The Army Lawyer”, November 1998, s. 50.

116 K. Dörmann, Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Crimi-
nal Court. Sources and Commentary, Cambridge 2003, s. 303.
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wojskową osiągniętą dzięki tej broni, broń taka powinna być zakazana, bez 
względu na to, czy ofiara jest żołnierzem, czy osobą cywilną117.

Oczywiście z perspektywy ofiary każde obrażenie będzie nadmierne, a cier-
pienie zbędne. Konieczne jest zatem – co do zasady – rozważenie z jednej strony 
charakteru obrażenia lub intensywności cierpienia, z  drugiej zaś konieczno-
ści wojskowej, by móc określić, czy w danym przypadku, w sytuacji konfliktu 
zbrojnego, doszło do spowodowania niepotrzebnego cierpienia118. W podobnym 
duchu wypowiedział się Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości we wspo-
mnianej już opinii doradczej dotyczącej broni jądrowej – Trybunał wyjaśnił, iż 
„niepotrzebne cierpienie” oznacza „cierpienie większe niż to, którego nie da się 
uniknąć, by osiągnąć prawnie uzasadniony cel wojskowy”119. Kiedy ocenia się 
korzyść wojskową, którą można odnieść w wyniku działań zbrojnych, bierze się 
pod uwagę przede wszystkim użycie odpowiedniej broni. Generalnie, każdy śro-
dek walki, aby spełnić swój cel, musi powodować u przeciwnika pewien poziom 
cierpień, który uczyni go niezdolnym do działań zbrojnych, bądź też zmusi do 
odstąpienia od nich. Dlatego ocena skutków użycia danej broni musi pozostawać 
w relacji proporcjonalności do zasady konieczności wojskowej, aby zastosować 
taki środek walki, który jest efektywny i jednocześnie nie powoduje u przeciw-
nika cierpień większych niż te, które są konieczne do pozbawienia go zdolności 
bojowej120. Bez określenia, co jest konieczne z militarnego punktu widzenia, nie 
można więc ustalić, czy obrażenia są nadmierne albo czy cierpienia są zbędne121.

W kontekście prezentowanych rozważań, wspomnieć jeszcze należy o projekcie reali-
zowanym w latach 1996–2001 pod auspicjami MKCK, a dotyczącym sformułowania 
obiektywnych, bazujących wyłącznie na wiedzy medycznej kryteriów, pozwalających 
na określenie, które spośród broni konwencjonalnych powodują „nadmierne obra-
żenia lub zbędne cierpienia” i dlatego powinny zostać zakazane. W ramach projektu 
SIrUS (akronim angielskiego wyrażenia Superfluous Injury or Unnecessary Suffering)122 

117 R. M. Coupland, P. Herby, Review of the legality of weapons: a new approach. The SIrUS 
Project, „International Review of the Red Cross”, No. 835, 1999, <http://www.icrc.org/web/
eng/siteeng0.nsf/html/57JQ36> (dostęp: 07.07.2013).

118 Y. Sandoz, Ch. Swinarski, B. Zimmermann (red.), Commentary on the Additional Protocols 
of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949, Geneva 1987, s. 407–408, par. 1428.

119 Legality of the Threat or Use…, op. cit., par. 78.
120 M. Żeligowski, Nadmierne cierpienie jako granica dopuszczalności środków walki zbroj-

nej, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, nr 3–4, 2008, s. 164–165.
121 J. McClelland, The Review of weapons in accordance with Article 36 of Additional Pro-

tocol I, „International Review of the Red Cross”, vol. 85, 2003, s. 400.
122 Zob. The SIrUS Project: Towards a determination of which weapons cause „superfluous 

injury or unnecessary suffering” (red. R. M. Coupland), International Committee of the Red 
Cross, Geneva 1997. Raport ten został opublikowany przez R. Couplanda w książce pt. The 
Changing Face of Conflict and the Efficacy of International Humanitarian Law (red. H. Dur-
ham, T. L. H. McCormack, The Hague/London/Boston 1999).
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grupa ekspertów zaangażowanych w jego realizację (składająca się w większości z leka-
rzy) zestawiła dane dotyczące skutków użycia broni stosowanych w konfliktach zbroj-
nych w ciągu ostatnich 50 lat. Dane te pochodziły zarówno z wojskowych publikacji 
medycznych, jak i ze specjalnej bazy danych MKCK, zawierającej przypadki 26 636 
ran zadanych współczesnymi rodzajami broni. Z uwagi na różnorodne skutki wywo-
łane takimi obrażeniami, eksperci skupili się na wyszukiwaniu takich informacji, jak: 
odsetek tzw. obrażeń rozległych (według klasyfikacji obrażeń przyjętej przez MKCK), 
ogólna śmiertelność, stosunkowy odsetek obrażeń tułowia i kończyn, okres przeby-
wania osoby rannej w  szpitalu, liczba wymaganych operacji, konieczność transfuzji 
krwi i  ilość przetoczonej krwi oraz liczba amputowanych dolnych kończyn wśród 
ofiar, które przeżyły. Następnie eksperci, skupiając się wyłącznie na przewidywalnych, 
zamierzonych (np. wynikających z natury danej broni) skutkach określonych rodza-
jów broni (a więc przy założeniu, że w przypadku broni powodujących „nadmierne 
obrażenia lub zbędne cierpienia” nadrzędne znaczenie mają skutki użycia tej broni 
wynikające z jej przeznaczenia, nie zaś ze sposobu użycia, typu czy technologii), przy-
jęli cztery kryteria pozwalające określić, jakie skutki użycia danej broni uznać można 
za „nadmierne obrażenia lub zbędne cierpienia”. Kryteria te są następujące:

1) specyficzna choroba, specyficzny nieprawidłowy stan fizjologiczny, specyficzny 
nieprawidłowy stan psychologiczny, specyficzne i  trwałe kalectwo lub specyficzne 
oszpecenie (kryterium 1);
2) współczynnik śmiertelności na polu walki przekraczający 25% lub współczynnik 
śmiertelności w szpitalu przekraczający 5% (kryterium 2);
3) odniesione rany kwalifikowane jako obrażenia 3. stopnia według klasyfikacji 
obrażeń przyjętej przez MKCK (kryterium 3)123;
4) skutki użycia broni, w stosunku do których nie można zastosować znanych i spraw-
dzonych metod leczenia (kryterium 4).
W projekcie wyraźnie podkreślono, że daną broń uznać należy za powodującą „nad-
mierne obrażenia lub zbędne cierpienia”, jeśli jej przeznaczeniem jest powodowanie 
skutków określonych w przedstawionych kryteriach i można spodziewać się, że takie 
właśnie skutki wywoła.
Podczas XXVII Międzynarodowej Konferencji Czerwonego Krzyża i  Czerwonego 
Półksiężyca w  listopadzie 1999 roku, MKCK zaproponował, by państwa, decydując 
o dopuszczalności bądź zakazie używania konkretnego rodzaju broni:

 – oceniły, czy dana broń może powodować jeden z efektów przewidzianych w kry-
teriach opracowanych w ramach projektu SIrUS i czy skutek ten wynika z natury 
bądź przeznaczenia tej broni;

 – porównały korzyść wojskową z wykorzystania danej broni z następstwami jej użycia;
 – określiły, czy ten sam cel nie może zostać z powodzeniem osiągnięty przez inne 

dozwolone środki, które nie powodują wspomnianych skutków.
Silna krytyka projektu nie tylko ze strony środowisk wojskowych i  przedstawicieli 
państw, lecz także ekspertów z zakresu nauk medycznych, doprowadziła do wycofa-
nia się MKCK z dalszej realizacji projektu, co nastąpiło w styczniu 2001 roku. Jednak 

123 Obrażenia 3. stopnia według klasyfikacji obrażeń MKCK oznaczają ranę skóry wielkości 
10 cm lub większą, charakteryzującą się wgłębieniem. Przykładowo, rana spowodowana poci-
skiem dum-dum zazwyczaj spełnia te warunki.



marcin marcinko

68

mimo wielu głosów krytycznych państwa zwróciły większą uwagę na problem oceny 
poszczególnych rodzajów broni pod kątem ich zgodności z  zasadami i  normami 
MPHKZ, w  tym przede wszystkim z  zakazem powodowania nadmiernych obrażeń 
i  zbędnych cierpień. Być może sam projekt oraz opracowane w  jego ramach kryte-
ria nie uzyskały znaczącej akceptacji, ale stały się punktem wyjścia dla rozważań nad 
innymi rozwiązaniami, doprowadziły też do dyskusji międzynarodowej na temat moż-
liwych sposobów zapewnienia skuteczności wspomnianego zakazu124.

Zakaz dotyczący niepotrzebnego cierpienia, choć ogranicza swobodę 
stron walczących w doborze metod i środków walki, nie służy utrudnianiu 
realizacji dozwolonych celów wojskowych. Z historycznego punktu widze-
nia, brak jest dowodów na to, by przekroczenie granic wyznaczonych przez 
powyższą zasadę w  jakikolwiek sposób zwiększyło skuteczność militarną. 
Co więcej, im bardziej bezwzględny przeciwnik, tym bardziej zaciekły opór 
wobec niego, dużo trudniej też wypracować wówczas bardziej humanitarne 
stosunki między stronami walczącymi125.

W  kontekście prowadzenia wojny, w  której przemoc jest „na porządku 
dziennym”, można więc wyróżnić dwa aspekty zasady humanitaryzmu: 
pierwszy dotyczy rzeczywistego ograniczania niepotrzebnego cierpienia, 
drugi zaś odnosi się do zasady konieczności wojskowej, określając bowiem 
pewne humanitarne obowiązki, zasada humanitaryzmu nie pozwala na 
wszelkie możliwe działania, które prowadziłyby do wygrania wojny. Choć 
zatem konieczność wojskowa stanowi istotny czynnik przy konstruowaniu 
norm MPHKZ, ich inspiracją są względy humanitarne, bowiem nierozwią-
zane problemy humanitarne często stają się źródłem konfliktu126. Cel nie 
uświęca środków i  walczący muszą w  każdym przypadku respektować co 
najmniej „wymagania społecznego sumienia”, jeśli więc nie wiedzą, jak się 
zachować, powinni zachować się w sposób humanitarny. 

Gdyby konieczność wojskowa całkowicie zdominowała działania 
wojenne, żadne z ograniczeń prawnych dotyczących prowadzenia tych dzia-
łań nie byłoby skuteczne, a  strony walczące stosowałyby wszelkie metody 
i  środki – według własnego uznania – by osiągnąć zwycięstwo. Gdyby zaś 
humanitaryzm był jedyną podstawą regulującą postępowanie sił zbrojnych, 
nie byłoby przelewu krwi, zniszczeń i ludzkiego cierpienia – wówczas wojna 

124 Szerzej na temat projektu SIrUS oraz jego rezultatów – zob. M. Marcinko, Projekt SIrUS 
i zakaz stosowania broni powodującej nadmierne obrażenia lub zbędne cierpienia [w:] „Prawne 
ograniczenia środków walki. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki” (red. B. Janusz-Pawletta), 
„Zeszyt Problemowy Towarzystwa Wiedzy Obronnej”, nr 3 (63), 2010, s. 83–100.

125 Por. H. McCoubrey, International Humanitarian Law: Modern Developments in the 
Limitation of Warfare, Aldershot 1998, s. 212.

126 Por. P. Żarkowski, D. Radziwiłowicz (red.), Materiał szkoleniowy dla instruktorów do 
nauczania prawa wojennego, Warszawa 2002, s. 20.
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nie byłaby wojną. W rzeczywistości, MPHKZ stanowi rozwiązanie pośred-
nie, pozostawiając stronom wojującym znaczne pole manewru (podykto-
wane wymaganiami konieczności wojskowej) i jednocześnie ograniczając ich 
zakres działania (zgodnie z wymaganiami humanitaryzmu). Innymi słowy, 
zasady i normy MPHKZ nie pomijają potrzeb wojskowych, ale i nie lekce-
ważą względów humanitarnych. Wszystkie postanowienia i  instytucje tego 
prawa są bowiem rezultatem realistycznego (w odróżnieniu od czysto ideali-
stycznego) podejścia do konfliktów zbrojnych127.

2.3. zasada rozróżniania

Idea humanitaryzmu niezwykle wyraźnie uwidacznia się w  przypadku 
zasady rozróżniania. Wzmianka o tej zasadzie pojawia się już w Deklaracji 
petersburskiej z 1868 roku o zakazie używania małokalibrowych pocisków 
eksplodujących. Dokument ten stanowi, iż „jedynym uprawnionym celem, 
jaki państwa winny sobie stawiać w  czasie wojny, jest osłabienie sił zbroj-
nych nieprzyjaciela”. Tym samym ataki należy kierować wyłącznie przeciwko 
celom wojskowym, a  obiekty cywilne należy przed atakami oszczędzać. 
Biorąc zatem pod uwagę, iż operacje zbrojne powinny być przeprowadzane 
przeciw sile militarnej nieprzyjaciela, strony wojujące muszą wprowadzić 
wyraźne rozróżnienie między członkami sił zbrojnych a osobami cywilnymi 
(między kombatantami i nie-kombatantami)128 oraz między obiektami, które 
mogą stać się legalnym celem ataków a obiektami podlegającymi ochronie 
przed atakami129.

Zasada rozróżniania nie budzi wątpliwości na gruncie zwyczajo-
wego MPHKZ – strony konfliktu powinny bowiem zawsze rozróżniać 
osoby cywilne od kombatantów oraz dobra o  charakterze cywilnym od 
celów wojskowych i  kierować swe ataki jedynie przeciwko kombatantom 
i  celom wojskowym, zabronione są więc ataki skierowane przeciwko oso-
bom i  dobrom cywilnym130. Zasada rozróżniania uwzględniona też została 
w  Protokołach dodatkowych I  i  II z  1977 roku, w  świetle których „w  celu 

127 Zob. Y. Dinstein, Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict, 
Cambridge 2004, s. 16–17.

128 Należy zaznaczyć, że pojęcie „niekombatant” jest szersze niż pojęcie „osoba cywilna” 
– każda osoba cywilna będzie oczywiście niekombatantem, ale do kategorii tej należą też np. 
członkowie sił zbrojnych, których funkcje nie polegają na prowadzeniu operacji wojskowych 
(np. sędziowie wojskowi). Tacy niekombatanci nie powinni brać udziału w działaniach zbroj-
nych, jednak w razie schwytania przez nieprzyjaciela przysługuje im status jeńca wojennego.  

129 Zob. A. P. V. Rogers, Law on the Battlefield, 2nd ed., Manchester 2004, s. 8 i n.
130 Zob. J.-M. Henckaerts, Studium…, op. cit., zasady 1–10, s. 30–31.
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zapewnienia poszanowania i ochrony ludności cywilnej oraz dóbr o charak-
terze cywilnym strony konfliktu powinny zawsze dokonywać rozróżnienia 
między ludnością cywilną a kombatantami oraz między dobrami o charak-
terze cywilnym a  celami wojskowymi i  w  związku z  tym kierować swoje 
operacje jedynie przeciwko celom wojskowym” (art. 48 PD I). Ani ludność 
cywilna jako taka, ani osoby cywilne nie mogą być przedmiotem ataków 
(art. 51 ust. 2 PD I, art. 13 ust. 2 PD II), podobnie jak dobra o charakterze 
cywilnym, ataki powinny być zatem ściśle ograniczone do celów wojskowych  
(art. 52 ust. 1 i 2 PD I). Należy też podjąć każdy wysiłek, aby uchronić lud-
ność cywilną przed skutkami działań zbrojnych oraz przedsięwziąć wszelkie 
możliwe środki ostrożności celem uniknięcia strat w życiu ludzkim wśród 
ludności cywilnej, ranienia osób cywilnych oraz szkód w dobrach o charak-
terze cywilnym131. 

Biorąc pod uwagę, że operacje militarne mogą być prowadzone jedynie 
przeciwko siłom zbrojnym i celom wojskowym należącym do nieprzyjaciela, 
potrzebne jest ścisłe i  jasne wyznaczenie granicy między siłami zbrojnymi 
i osobami cywilnymi (między kombatantami i niekombatantami) oraz mię-
dzy obiektami, które mogą stanowić dozwolony cel ataków a obiektami, któ-
rym przysługuje ochrona przed atakami132. Zasada rozróżniania wprowadza 
wyraźny podział na kombatantów i niekombatantów oraz na cele wojskowe 
i obiekty cywilne. W MPHKZ nie ma więc żadnych kategorii pośrednich.

Szczegółowe omówienie elementów definicyjnych terminów „kombatant 
– osoba cywilna” oraz „cel wojskowy – obiekt cywilny”, a także konkretnych 
norm regulujących ich status prawny w czasie konfliktu zbrojnego, znaleźć 
można w kolejnych rozdziałach, w tym natomiast przedstawiono tylko naj-
ważniejsze aspekty zasady rozróżniania, jako zasady MPHKZ.

Jeśli chodzi o  kombatantów, czyli członków sił zbrojnych, strony kon-
fliktu (za wyjątkiem personelu medycznego i duchownego), mają oni prawo 
do bezpośredniego uczestnictwa w  działaniach zbrojnych, są też legalnym 
celem ataków. Jedynie kombatanci mogą uzyskać status jeńca wojennego 
i  związane z  nim przywileje, status jeńca jest bowiem niczym innym jak 
jedną z  konsekwencji statusu kombatanta133. Trzecia Konwencja genewska 
z 1949 roku określa warunki, od spełnienia których zależy przyznanie statusu 
jeńca wojennego, pośrednio jednak warunki te wskazują, kto może legalnie 
brać bezpośredni udział w działaniach zbrojnych. Do grupy tej należy sze-
roko rozumiana kategoria członków sił zbrojnych (zarówno regularnych, jak 

131 A. Szpak, Bezpośredni udział w  działaniach zbrojnych w  świetle międzynarodowego 
prawa humanitarnego, Toruń 2013, s. 30. 

132 A. P. V. Rogers, Law…, op. cit., s. 8.
133 S. E. Nahlik, Status prawny kombatanta, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 12, 1988, s. 114.
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i nieregularnych), a także ludność cywilna, która chwyciła za broń w obliczu 
nadciągającego nieprzyjaciela (tzw. levée en masse). Z kolei nie-kombatanci 
(osoby cywilne) nie mogą brać bezpośredniego udziału w działaniach zbroj-
nych, MPHKZ zapewnia im również ochronę przed atakami. Osobą cywilną 
jest natomiast każdy, kto nie jest kombatantem.

Podział na osoby cywilne i kombatantów jest jednoznaczny, a obie kate-
gorie wzajemnie się uzupełniają, co ma istotne znaczenie dla kompletności 
i skuteczności prawa humanitarnego. W efekcie podział ten umożliwia wyklu-
czanie okoliczności, w których pewne osoby mogą walczyć, ale nie mogą być 
atakowane lub też mogą być celem ataków, lecz nie mogą się bronić. Tego 
typu przywileje lub, odpowiednio, niedogodności stosowane w konfliktach 
zbrojnych, mogłyby bowiem podważyć całą strukturę MPHKZ134.

W  przypadku, gdy chodzi o  prowadzenie działań zbrojnych, w  celu 
wzmocnienia ochrony ludności cywilnej przed skutkami tych działań, kom-
batanci są zobowiązani do odróżniania się od ludności cywilnej w czasie, gdy 
biorą udział w  ataku lub w  wojskowej operacji przygotowawczej do ataku 
(art. 44 ust. 2 PD I). Co równie istotne, zasada rozróżniania wyraźnie zakazu-
je bezpośredniego atakowania pewnej kategorii osób chronionych w świetle 
MPHKZ. Do grupy tej – obok osób cywilnych niebiorących bezpośredniego 
udziału w działaniach zbrojnych – zalicza się personel medyczny i duchow-
ny, personel obrony cywilnej oraz osoby wyłączone z walki (hors de combat), 
tzn. rannych i  chorych kombatantów oraz jeńców. Z  kolei kategorią osób, 
której nie przysługuje ochrona przed bezpośrednim atakiem, są kombatanci, 
ale celem ataku mogą też stać się osoby cywilne bezpośrednio uczestniczą-
ce w działaniach zbrojnych, a także personel medyczny, duchowny i obrony  
cywilnej oraz osoby wyłączone z walki, jeśli dopuszczają się działań „wrogich” 
lub „szkodliwych” dla nieprzyjaciela, pomimo przysługującej im szczególnej 
ochrony. Z zastrzeżeniem dodatkowych ograniczeń określonych w MPHKZ, 
wobec takich osób można użyć siły w takim zakresie, w jakim jest to wyma-
gane z uwagi na konieczność wojskową, przy zaistniałych okolicznościach, 
w danym miejscu i czasie135.

Zasada rozróżniania ma także wpływ na osoby znajdujące się we władzy 
nieprzyjaciela. Ochrona schwytanych kombatantów, którzy stają się wówczas 

134 M. Sassòli, Targeting: The Scope and Utility of the Concept of „Military Objectives” for 
the Protection of Civilians in Contemporary Armed Conflicts [w:] D. Wippman, M. Evangelista 
(red.) New Wars, New Laws?: Applying the Laws of War in 21st Century Conflicts, New York 2005,  
s. 201. Zob. też H. Duffy, The «War on Terror» and the Framework of International Law, Cam-
bridge 2005, s. 228–229. Szerzej na temat zasady rozróżniania – zob. E. Rosenblad, International 
Humanitarian Law of Armed Conflict. Some Aspects of the Principle of Distinction and Related 
Problems, Geneva 1979 (zob. zwłaszcza część II, rozdział II, s. 53–75). 

135 N. Melzer, Targeted Killing in International Law, Oxford 2008, s. 303.
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jeńcami wojennymi, nie jest w świetle III Konwencji genewskiej taka sama, 
jak ochrona osób cywilnych regulowana IV Konwencją genewską. W szcze-
gólności, jeńcy mogą zostać umieszczeni w obozach jenieckich bez potrzeby 
przeprowadzania indywidualnego postępowania w  tym zakresie (o  ile ich 
status kombatanta nie budzi wątpliwości), natomiast osoba cywilna może 
zostać pozbawiona wolności wyłącznie w drodze postępowania karnego lub 
na podstawie indywidualnej decyzji wydanej z powodu nadrzędnych wzglę-
dów bezpieczeństwa136.

W  formie podsumowania, podstawowe różnice między kombatantem 
a osobą cywilną zaprezentowano w poniższej tabeli:

Źródło: opracowanie własne na podstawie R. Young, Combatant Status and the Protection of 
Detained Persons in Armed Conflicts, „Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego”, 
nr 3, 2005, s. 116.

W  kwestii podziału na cele wojskowe i  dobra cywilne, celami wojsko-
wymi są dobra, które z powodu swej natury, rozmieszczenia, przeznaczenia 
lub wykorzystania wnoszą istotny wkład do działalności wojskowej i których 
całkowite lub częściowe zniszczenie, zajęcie bądź zneutralizowanie daje okre-
śloną korzyść w danej sytuacji. Nie wystarczy więc abstrakcyjne określenie, 
że dany obiekt jest celem wojskowym, lecz że w danych okolicznościach jego 
zniszczenie lub zneutralizowanie daje konkretną korzyść wojskową137.

W  przypadku „natury” celu wojskowego, określenie to odnosi się do 
rzeczywistego, nieodłącznego charakteru tego celu. Kryterium to spełniają 
obiekty (lub osoby), które muszą posiadać pewne przyrodzone atrybuty, 
powodujące, że obiekty te (lub osoby) wnoszą istotny wkład do działalno-
ści wojskowej. Wówczas obiekt taki lub osoba automatycznie traktowani są 
jako legalny cel ataku w czasie konfliktu zbrojnego. Przykładami tego rodzaju 
celów są oddziały wojskowe oraz członkowie sił zbrojnych, okręty wojenne, 

136 UN Human Rights Office of the High Commissioner, International Legal…, op. cit., s. 20–21.
137 A. Szpak, Bezpośredni…, op. cit., s. 31.

Cele wojskowe  
i dobra cywilne

Kombatanci Osoby cywilne
Mają prawo do bezpośredniego uczestnictwa
w działaniach zbrojnych 

Nie powinny uczestniczyć w działaniach zbrojnych 

Mają prawo do użycia siły – w granicach 
określonych przez MPHKZ – za co nie ponoszą
odpowiedzialności karnej 

Nie powinny używać siły – użycie siły rodzi w ich 
przypadku odpowiedzialność karną (na gruncie prawa 
wewnętrznego)

Mogą być atakowani – stanowią cel wojskowy Nie wolno ich atakować, chyba że bezpośrednio
uczestniczą w działaniach wojennych  

Mają obowiązek przestrzegać zasad i norm MPHKZ, 
w tym odróżniać się od osób cywilnych 

Powinny przestrzegać zasad i norm MPHKZ

W przypadku schwytania, mają prawo do statusu 
jeńca wojennego 

Mogą być zatrzymane lub internowane – powinny być
wówczas traktowane humanitarnie 
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wojskowe statki powietrzne, czołgi, stanowiska artyleryjskie, fortyfikacje, 
okopy, koszary, składy amunicji, czy magazyny wojskowe138. „Przeznaczenie” 
celu wojskowego dotyczy zamiaru militarnego wykorzystania danego obiektu 
w przyszłości, przy czym nie może to być tylko przypuszczenie – strona woju-
jąca musi podjąć konkretne kroki w celu przygotowania takiego obiektu do 
przyszłych działań wojennych. Dla przykładu, celem wojskowym z  uwagi 
na swe przeznaczenie może być statek pasażerski, którego strona wojująca 
jeszcze w okresie pokoju przygotowała do przekształcenia – w razie ogłosze-
nia mobilizacji – w statek zdolny przewozić oddziały wojskowe. Generalnie 
jednak bardzo trudno jest udowodnić intencje przeciwnika – wiele zależy 
tu od zgromadzonych i przeanalizowanych danych wywiadowczych. W sytu-
acjach wątpliwych wskazana jest więc ostrożność139. „Wykorzystanie” danego 
obiektu oznacza faktyczne, aktualne używanie tego obiektu w sposób, który 
wnosi istotny wkład do działalności wojskowej. Co do zasady, każdy obiekt 
cywilny staje się celem wojskowym, jeśli jest używany w  powyższym celu. 
Może więc nim być wieża ratuszowa wykorzystywana przez kombatantów 
w charakterze punktu obserwacyjnego, budynek szkoły, który został uforty-
fikowany i przekształcony w koszary czy dom, w którym ukryli się żołnierze, 
by zorganizować zasadzkę na przeciwnika. „Rozmieszczenie” celu wojsko-
wego oznacza natomiast, że specyfika danego obszaru powoduje traktowanie 
go jako celu wojskowego, ponieważ skutecznie przyczynia się do prowadze-
nia działalności wojskowej. Może to być np. droga o strategicznym znacze-
niu, przełęcz górska nadająca się do przemieszczenia oddziałów wojskowych, 
czy skrawek lądu, dzięki któremu można kontrolować wejście do portu140. 

Dobrami cywilnymi natomiast są wszystkie dobra, które nie są celami 
wojskowymi, przy tym trzeba zaznaczyć, iż w razie wątpliwości domniemywa 
się, że dobra normalnie przeznaczone do użytku cywilnego (takie jak: miej-
sce kultu religijnego, dom, szkoła, kino) nie są używane w celu wniesienia 
rzeczywistego wkładu do działania wojskowego (art. 52 ust. 3 PD I). 

Raz jeszcze należy podkreślić, że ochrona wynikająca z  zasady rozróż-
niania nie ma charakteru absolutnego. Osoby cywilne mogą zatem utracić 
przysługującą im ochronę, jeżeli uczestniczą bezpośrednio w  działaniach 
zbrojnych, przez czas trwania takiego uczestnictwa (art. 51 ust. 3 PD I, 
art. 13 ust. 3 PD II). Podobnie, dobra cywilne nie mogą korzystać z ochrony 
przed atakami, jeśli są bezpośrednio wykorzystywane w działaniach zbroj-
nych, przez czas trwania takiego wykorzystania. Poza tym, może się zda-
rzyć, że w sytuacji ataku na niebudzący wątpliwości cel wojskowy dojdzie  

138 Y. Dinstein, Conduct…, op. cit., s. 88.
139 Ibidem, s. 89. 
140 Ibidem, s. 91–92.
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do niezamierzonych ofiar wśród ludności cywilnej – mówi się wówczas 
o  tzw. collateral damage, czyli o przypadkowych stratach w życiu ludzkim 
wśród ludności cywilnej, ranieniu osób cywilnych, szkodach w  dobrach 
o charakterze cywilnym lub połączeniu tych strat i  szkód będących wyni-
kiem ataku na dozwolony cel wojskowy, przy czym „przypadkowy” należy tu 
rozumieć jako zarówno niezamierzony, jak i niepożądany141. Taka sytuacja 
nie musi oznaczać, że przeprowadzony atak jest bezprawny – istotne jest, by 
te przypadkowe straty nie były nadmierne w stosunku do oczekiwanej, kon-
kretnej i  bezpośredniej korzyści wojskowej, którą w  wyniku ataku plano-
wano osiągnąć. Przygotowując atak, należy mieć zatem na względzie, czy cel 
ataku jest celem wojskowym (zgodnie z zasadą rozróżniania), czy atak może 
spowodować uboczne straty wśród ludności cywilnej lub zniszczenia dóbr 
cywilnych (wspomniane collateral damage) oraz czy przewidywane uboczne 
straty i zniszczenia są nadmierne do oczekiwanej konkretnej i bezpośredniej 
korzyści wojskowej (w przypadku odpowiedzi twierdzącej, atak naruszałby 
zasadę proporcjonalności).

Zasada rozróżniania ściśle wiąże się z zakazem przeprowadzania ataków 
bez rozróżnienia (indiscriminate attacks). Generalnie pod pojęciem ataków 
rozumie się akty przemocy w stosunku do przeciwnika zarówno zaczepne, 
jak i obronne. Zakazem objęte są jednak ataki bez rozróżnienia, czyli ataki, 
które zachodzą, gdy:

1) nie są one skierowane przeciwko określonemu celowi wojskowemu – 
przykładowo, strona wojująca, oblegając dane miasto, prowadzi ostrzał arty-
leryjski bez wcześniejszego wyboru konkretnych celów o  charakterze woj-
skowym, 

2) z uwagi na zastosowane metody i środki walki, mogą godzić zarówno 
w cele wojskowe, jak i osoby cywilne lub dobra o charakterze cywilnym – 
taka sytuacja może mieć miejsce, gdy np. strona wojująca zdecyduje się na 
naloty dywanowe i w konsekwencji zbombarduje całe miasto, po to by znisz-
czyć określony obiekt o charakterze wojskowym,

3) ze względu na zastosowane metody lub środki walki, nie mogą być 
ograniczone do określonego celu wojskowego – np. strona wojująca używa 
środków walki, które są w stanie przynieść szkody również ludności cywilnej, 
jak broń jądrowa (art. 51 ust. 4 PD I).

Atakiem bez rozróżnienia będzie także atak, który traktuje jako jeden cel 
wojskowy szereg wyraźnie oddzielonych i wyróżniających się celów wojsko-
wych znajdujących się w mieście, na wsi lub na innym obszarze obejmującym 
podobne skupisko osób cywilnych i  dóbr o  charakterze cywilnym. Będzie 

141 I. Henderson, The Contemporary Law of Targeting, Leiden – Boston 2009.
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nim też atak, co do którego można przypuszczać, że wywoła również straty 
w życiu ludzkim wśród ludności cywilnej, ranienia osób cywilnych, szkody 
w  dobrach o  charakterze cywilnym lub połączenie tych strat i  szkód, jeśli 
byłyby one nadmierne w porównaniu z oczekiwaną konkretną i bezpośred-
nią korzyścią wojskową (art. 51 ust. 5 PD I).

Zakaz ataków bez rozróżnienia w istocie nakłada na strony wojujące kon-
kretne obowiązki: kierowania ataków na zidentyfikowane cele wojskowe, 
zastosowania metod i środków walki, które pozwalają na uderzenie w ziden-
tyfikowany cel wojskowy z wystarczającą niezawodnością oraz zastosowania 
metod i środków walki, których skutki można ograniczyć do zaatakowanego 
celu wojskowego. Innymi słowy, atak bez rozróżnienia następuje wówczas, 
gdy atak nie jest wymierzony w dozwolony cel wojskowy lub gdy zastoso-
wane metody i środki nie pozwalają na poszanowanie zasady rozróżniania, 
z  kolei rzeczywiste skutki takiego ataku należy oceniać z  punktu widzenia 
wymogu proporcjonalności142.

Przykładami środków walki, które ze swej natury powodują, że ich użycie jest atakiem 
bez rozróżnienia, jest broń biologiczna oraz pewne rodzaje broni chemicznej, przy 
czym zarówno jedne, jak i  drugie, są już zakazane odrębnymi umowami i  prawem 
zwyczajowym. W większości jednak przypadków to nie charakter danej broni powo-
duje, że określony atak jest atakiem bez rozróżnienia, lecz raczej sposób jej zastoso-
wania, metoda jej użycia. Przykładami takich metod stanowiących atak bez rozróż-
nienia są tzw. naloty dywanowe, zatruwanie źródeł wody pitnej, czy ataki powodujące 
niekontrolowane rozprzestrzenianie się ognia albo zalanie znacznych obszarów lądu. 
Co istotne jednak, użycie przytłaczającej siły skutkującej wysokimi stratami i  szko-
dami ubocznymi nie stanowi ataku bez rozróżnienia, dopóki atak ten jest kierowany 
przeciw określonemu celowi wojskowemu, a skutki zastosowanych metod i środków 
walki można ograniczyć do tego celu. W praktyce zaniedbanie ograniczenia ubocz-
nych skutków użytych metod i środków walki może stanowić naruszenie obowiązku 
podjęcia środków ostrożności oraz – w zależności od rezultatów ataku – zasady pro-
porcjonalności, jednak określanie go atakiem bez rozróżnienia raczej nie jest trafne143. 
Jeśli więc na obszarze zurbanizowanym, gdzie mieszka ludność cywilna, atakowany 
jest pojedynczy, konkretny cel wojskowy, nie jest to atak bez rozróżnienia. Natomiast 
jeśli cały taki obszar staje się przedmiotem ataku po to, by zniszczyć kilka celów woj-
skowych, z których każdy mógłby zostać zaatakowany odrębnie, wówczas takie działa-
nie można określić atakiem bez rozróżnienia144.

Zasadę rozróżniania można zatem podsumować następującymi stwier-
dzeniami: osoby współdziałające w działaniach zbrojnych i obiekty je zabez-
pieczające stanowią cel wojskowy i  mogą być obiektem ataków, zaś osoby 

142 N. Melzer, Targeted…, op. cit., s. 355.
143 Ibidem, s. 356–357.
144 Zob. R. K. Goldman, Americas Watch’s Experience in Monitoring Internal Armed Con-

flicts, „American University Journal of International Law and Policy”, vol. 9, 1993, s. 78.
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i obiekty nie współdziałające w działaniach zbrojnych, a także osoby i obiekty 
oznakowane znakiem ochronnym i nieuczestniczące w działaniach nieprzy-
jacielskich muszą być oszczędzone145.

2.4. zasada konieczności wojskowej

Zasada konieczności wojskowej (nazywanej też koniecznością wojenną) 
w połączeniu z zasadą humanitaryzmu, jest ideą przewodnią MPHKZ, któ-
rego wszystkie normy szczegółowe powstawały jako wynik swoistego kom-
promisu pomiędzy wymogami natury militarnej z  jednej strony, a postula-
tami humanitaryzmu z  drugiej146. Stan konfliktu zbrojnego automatycznie 
uruchamia możliwość podejmowania działań, które w innej sytuacji byłyby 
naruszeniami prawa międzynarodowego i  prawa wewnętrznego państw, 
w tym prawa karnego. Działania takie, by były bezkarne, muszą zatem wiązać 
się przyczynowo ze stanem wojny, służyć jej celom, a ponadto być w zgodzie 
ze szczegółowymi normami MPHKZ. Działania wynikające z konieczności 
wojskowej nie mogą też być nadmiernie intensywne w zestawieniu z wyty-
czonym celem działań wojennych, jakim jest zmuszenie przeciwnika do okre-
ślonego zachowania się (zasada proporcjonalności)147. Celem konieczności 
wojskowej jako zasady prawa było i jest określanie realistycznego standardu 
postępowania, poprzez zezwolenie na takie metody i środki walki, których 
zastosowanie jest uzasadnione i  wymagane do skutecznego prowadzenia 
działań zbrojnych i  jednocześnie zakazanie powodowania niepotrzebnego 
cierpienia oraz nadmiernych zniszczeń. Istota omawianej zasady pozostaje 
niezmienna od stuleci, nawet jeśli strony wojujące często okazywały wręcz 
lekceważący stosunek do standardów, które powinny przestrzegać148.

Reguły ograniczające moc obowiązującą prawa konfliktów zbrojnych 
poprzez wyłączenie zastosowania tego prawa w  sytuacjach o  szczególnym 
znaczeniu pojawiają się zresztą w  niektórych podręcznikach i  regulami-
nach wojskowych. Jedną z pierwszych takich regulacji był tzw. Kodeks Lie-
bera z  1863 roku, opracowany na użytek wojsk Unii w  wojnie secesyjnej 
w  Stanach Zjednoczonych. Kodeks ten definiował konieczność wojskową 
jako „użycie takich środków, które są niezbędne, by zapewnić osiągnięcie 

145 P. Żarkowski, D. Radziwiłłowicz, Materiał…, op. cit., s. 14–15.
146 A. Górbiel, Konieczność wojskowa w prawie międzynarodowym, „Zeszyty Naukowe Uni-

wersytetu Jagiellońskiego – Prace Prawnicze”, zeszyt 44, 1970, s. 48.
147 M. Flemming, Remigiusz Bierzanek: Wojna a prawo międzynarodowe – recenzja, „Sprawy 

Międzynarodowe”, zeszyt 10 (353), 1982, s. 142. 
148 N. Melzer, Targeted…, op. cit., s. 279–280.
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celów wojny i  które są legalne w  świetle współczesnych praw i  zwyczajów 
wojennych”149. Konieczność wojskowa pojawia się też w  Deklaracji peters-
burskiej z 1868 roku, która stanowi, iż „jedynym uprawnionym celem, jaki 
państwa winny sobie stawiać w czasie wojny, jest osłabienie sił zbrojnych nie-
przyjaciela”, a w tym celu „wystarczy możliwie największą liczbę ludzi uczynić 
niezdolnymi do walki”. Z kolei w Regulaminie haskim z 1907 roku w art. 23 
lit. g) zabroniono „niszczyć lub zagarniać własność nieprzyjaciela”, chyba że 
„takiego zniszczenia lub zagarnięcia wymaga konieczność wojenna”.

W doktrynie niemieckiej XIX wieku i na początku XX wieku posługiwano się formułą 
Kriegsräson geht vor Kriegsmanier, która miała oznaczać, że konieczność wojenna 
wyprzedza zasady prawa wojennego. Do owej koncepcji Kriegsräson starano się dopa-
sować odpowiednio dogodne przesłanki, mające usprawiedliwiać jej zastosowanie, 
a mianowicie: a) zapewnienie powodzenia w walce, b) ochrona własnego potencjału 
wojennego, c) krytyczna sytuacja (położenie) własnych wojsk. Tymi właśnie prze-
słankami starali się bronić zbrodniarze wojenni przed Międzynarodowym Trybuna-
łem Wojskowym w Norymberdze150. Trybunał skrytykował jednak taką interpretację 
konieczności wojskowej. W odniesieniu do przesłanki powodzenia w walce, w wyroku 
w  sprawie Wilhelm von Leeb i  inni Trybunał stwierdził, iż gdyby konieczność woj-
skowa dawała prawo stronie wojującej do czynienia wszystkiego, co dogodne jest dla 
zwycięstwa w  wojnie, to taki pogląd doprowadziłby do likwidacji humanitaryzmu, 
przyzwoitości i wszelkiego prawa w czasie prowadzenia wojny. Takie twierdzenie Try-
bunał odrzucił jako sprzeczne z  uznanymi zwyczajami narodów cywilizowanych151. 
W  kwestii przesłanki dotyczącej ochrony potencjału wojennego, Trybunał wskazał, 
iż agresor nigdy nie może się powoływać na to, że ochronę tego potencjału realizo-
wał w  ramach samoobrony, gdyż fakt agresji pozbawia go takiego uprawnienia152. 
Natomiast w  przypadku przesłanki krytycznego położenia swoich sił zbrojnych, to 
w wyroku w sprawie Alfried Krupp i inni Trybunał wyraził następujący pogląd: „Teza, 
że prawa i zwyczaje wojenne mogą zostać pogwałcone, jeżeli jedna ze stron znalazła 
się w wyjątkowo krytycznym położeniu, musi zostać odrzucona (…). Istotą wojny jest 
to, że jedna albo druga strona musi przegrać (…). Twierdzić, że [prawa i  zwyczaje 
wojenne] można ignorować, wyłącznie według dowolnego uznania strony wojującej, 
w wypadku gdy uważa ona swoje położenie za krytyczne, oznaczałoby nic innego, jak 
próbę całkowitego zlikwidowania praw i zwyczajów wojennych”153.

149 Art. 14, Instructions for the Government of Armies of the United States in the Field, 
24 April 1863, <http://www.icrc.org/ihl/INTRO/110> (dostęp: 12.09.2013).

150 T. Leśko, Międzynarodowe ograniczenia w prowadzeniu konfliktów zbrojnych, Warszawa 
1990, s. 147.

151 Wilhelm von Leeb and thirteen others, Case No. 72, U.S. Military Tribunal, Nuremberg, 
30 December, 1947 – 28 October, 1948 [w:] Law Reports of Trials of War Criminals, vol. XII 
(The German High Command Trial), London 1949, s. 93. 

152 Zob. T. Leśko, op. cit., s. 147.
153 Alfried Krupp et al., U.S. Military Tribunal, Nuremberg, Judgment of 31 July 1948  

[w:] Law Reports of Trials of War Criminals, vol. IX, London 1949, s. 125.
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Współcześnie konieczność wojskowa nadal odnosi się do takich sytuacji 
walki zbrojnej, kiedy może zachodzić odstępstwo od obowiązku przestrzega-
nia określonego zakazu lub powinności, przewidzianych przez MPHKZ. Poję-
cie konieczności wojskowej oznacza dziś jednak niezbędność zastosowania 
takich sposobów walki, bez których nie można się obejść dla osiągnięcia celów 
konfliktu zbrojnego, przy zgodności ze współczesnym prawem i  zwyczajami 
wojennymi154. Co prawda żadna z  dotychczas zawartych Konwencji między-
narodowych nie zawiera prawnej definicji konieczności wojskowej155, jednak 
pośrednio – na podstawie szeregu postanowień traktatowych i zwyczajowych, 
praktyki państw oraz orzecznictwa międzynarodowego – można określić 
warunki dopuszczalności powoływania się na konieczność wojskową w sytuacji 
prowadzenia działań zbrojnych. Strony walczące powinny zatem podejmować 
działania:

1) rzeczywiście i bezpośrednio niezbędne – pomiędzy działaniami zbroj-
nymi a  legalnym celem wojny musi zachodzić ścisły, bezpośredni związek; 
nie wystarcza więc założenie, że mogą się one pośrednio przyczynić do osią-
gnięcia tego celu, że w dalszej konsekwencji okazać się one mogą przydatne 
czy korzystne militarnie. Potrzebne jest przekonanie, że muszą one zostać 
podjęte, że nie sposób militarnie obezwładnić przeciwnika inaczej, np. zada-
jąc mu straty mniej dotkliwe156; 

2) proporcjonalne w  doborze środków – co do zasady, niszczenie nie-
przyjacielskiej własności w toku działań wojennych nie jest i nie może być 
zabronione, jednak dokonywanie spustoszeń ponad rzeczywistą potrzebę 
i bez bezpośredniego związku z konkretnymi akcjami bojowymi przestaje 
już być legalną metodą prowadzenia walki. Innymi słowy, nawet posługi-
wanie się dozwolonymi sposobami walki staje się zbrodnią wojenną, jeżeli 
czyni się z nich użytek w sposób niewątpliwie przekraczający rzeczywistą 
potrzebę157;

154 T. Leśko, Międzynarodowe…, op. cit., s. 146. Por. A. P. V. Rogers, Law…, op. cit., s. 6.
155 Istnieje jednak szereg definicji konieczności wojskowej zawartych we współczesnych 

regulaminach i podręcznikach wojskowych. Definicję taką utworzono również na potrzeby 
NATO – w jej świetle konieczność wojskowa to „zasada, w świetle której strona wojująca ma 
prawo zastosować dowolne środki, które są wymagane do przeprowadzenia udanej operacji 
wojskowej i które nie są zabronione przez prawa wojny” (zob. North Atlantic Treaty Organiza-
tion, Glossary of Terms and Definitions (AAP-6V), 1998, <http://www.dtic.mil/doctrine/jel/
other_pubs/aap_6v.pdf> (dostęp: 12.09.2013).

156 A. Górbiel, Konieczność…, op. cit., s. 51–52. W celu podkreślenia wymogu owej rze-
czywistej i bezpośredniej niezbędności, w konwencjach międzynarodowych zazwyczaj określa 
się konieczność wojskową jako „kategoryczną”, „bezwzględną”, „naglącą”, albo „nieuniknioną”.

157 Ibidem, s. 55.
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3) nie naruszające norm prawa humanitarnego – nawet naglącą koniecz-
nością wojskową nie można w żadnym wypadku usprawiedliwiać metod czy 
środków, których stosowanie zostało zabronione normą MPHKZ. Wynika to 
chociażby z faktu, iż względy natury militarnej w wystarczającym stopniu zosta-
ły już wzięte pod uwagę przy formowaniu poszczególnych norm tego prawa158.

Biorąc pod uwagę przedstawione wyżej przesłanki, koniecznością woj-
skową będzie więc dopuszczalność podejmowania w  czasie wojny działań 
rzeczywiście i  bezpośrednio niezbędnych dla militarnego obezwładnienia 
przeciwnika, polegających na zastosowaniu środków, które pozostają we 
właściwej proporcji do tego celu i nie są zabronione prawem międzynarodo-
wym159. Z jednej zatem strony zasada konieczności wojskowej jest wyrazem 
realistycznego podejścia do sytuacji konfliktu zbrojnego, ale z drugiej – nie 
oznacza ona prawa do pełnej dowolności w ocenie dopuszczalności podej-
mowanych działań160.

W 1948 roku w sprawie Wilhelm List i inni Amerykański Trybunał Wojskowy stwierdził, 
iż „konieczność wojskowa zezwala stronie wojującej, w  granicach określonych 
prawami wojny, na stosowanie takiego zakresu i rodzaju siły, by zmusić przeciwnika do 
całkowitego poddania się, przy jak najmniejszym nakładzie czasu oraz wykorzystaniu 
życia ludzkiego i  pieniędzy”161. Autorzy Komentarza MKCK do PD  I  podkreślają, 
iż owo minimalne zużycie czasu oraz zasobów ludzkich i  materialnych odnosi się 
nie tylko do napastnika, lecz również do zaatakowanego i  tylko wówczas definicję 
konieczności wojskowej można uznać za w pełni zadowalającą162. 

O samej konieczności wojskowej mówi się najczęściej w znaczeniu mate-
rialnym jako o  środkach niezbędnych w  prowadzeniu działań zbrojnych, 
a nie kolidujących z normami MPHKZ. W tym sensie, zasada konieczno-
ści wojskowej dopuszcza przemoc, stanowiącą istotę działań wojennych, 
czyli zabijanie i ranienie żołnierzy przeciwnika oraz niszczenie i zabór jego 
mienia, o ile jest ona stosowana w granicach rzeczywiście niezbędnych dla 
osiągnięcia bezpośredniego celu wojny – zmuszenia przeciwnika do kapi-
tulacji. Przekroczenie tych granic nie da się natomiast z prawnego punktu 
widzenia uzasadnić, dlatego stanowi ono zbrodnię wojenną. W znaczeniu 
formalnoprawnym natomiast mówi się o klauzuli konieczności wojskowej, 

158 Ibidem, s. 56.
159 Ibidem, s. 50. Por. W. G. Downey, Jr., The Law of War and Military Necessity, „American 

Journal of International Law”, vol. 47, 1953, s. 254. 
160 E. Mikos-Skuza, Wprowadzenie…, op. cit., s. 36.
161 Wilhelm List et al. (Hostages Trial), Case No. 47, U.S. Military Tribunal, Nuremberg,  

8 July 1947–19 February 1948 [w:] Law Reports of Trials of War Criminals, vol. VIII, Lon-
don 1949, s. 66.

162 Y. Sandoz et al., Commentary..., op. cit., (art. 35), par. 1397.
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czyli o  wyraźnym zastrzeżeniu wprowadzonym do tekstu Konwencji 
międzynarodowej dotyczącej MPHKZ, iż w razie zaistnienia szczególnych 
okoliczności natury militarnej, stronie wojującej wolno w drodze wyjątku 
uchylić się od przestrzegania jakiegoś ogólnie obowiązującego przepisu163.

Zasadę konieczności wojskowej można również rozpatrywać z  punktu 
widzenia jej aspektów funkcjonalnych – ograniczającego i  zezwalającego. 
W sensie ograniczającym, zasada ta zakazuje stosowania wszelkiego rodzaju 
lub stopnia siły prowadzącego do osiągnięcia celów wojny, nawet jeśli siła 
ta z  innych względów nie jest zabroniona przez MPHKZ. Przykładowo, 
bezpośredni atak wymierzony w  dozwolony cel wojskowy stanowi naru-
szenie MPHKZ, jeśli atak ten nie jest wymagany do pokonania wroga i nie 
uwzględnia jak najmniejszego nakładu czasu oraz wykorzystania życia 
ludzkiego i zasobów materialnych. Prawo humanitarne nie zezwala więc na 
bezsensowne zabijanie kombatantów, kiedy nie jest to wyraźnie konieczne 
z militarnego punktu widzenia, np. kiedy grupa bezbronnych żołnierzy nie 
ma możliwości poddania się, ale mogłaby zostać schwytana bez narażania 
na dodatkowe ryzyko oddziałów dokonujących zatrzymania164. Prawo to 
wymaga po prostu, by nie zabijać, ranić lub niszczyć ponad miarę, kiedy 
w świetle zaistniałych okoliczności nie jest to niezbędne, by osiągnąć dozwo-
lony cel działań zbrojnych tak na szczeblu strategicznym, jak i operacyjnym 
oraz taktycznym165.

Przykładem ilustrującym powyższą tezę może być zdarzenie opisane przez Raleigha 
Trevelyana, brytyjskiego żołnierza walczącego pod Anzio podczas II wojny światowej: 
„Wschód słońca był cudownie kiczowaty. Wszystko miało barwę różowych pelargonii, 
śpiewały ptaki (…). Nagle Viner wskazał na coś ponad gęstym wrzosowiskiem. Czło-
wiek, w mundurze niemieckim, przechadzał się jak lunatyk po naszym polu ostrzału. 
Było jasne, że na chwilę zapomniał o wojnie i – tak samo jak my – upaja się obiet-
nicą ciepła i wiosny. »Mogę go sprzątnąć?«, zapytał Viner bez śladu emocji w głosie. 
Musiałem szybko decydować. »Nie«, rzekłem, »tylko go przepłosz«”166. Nawet jednak 
w takiej sytuacji mogą pojawić się wymogi konieczności wojskowej – jak pisze dalej 
Trevelyan, „[sierżant Chesterton] powiedział, że powinniśmy byli zabić tego gościa, 
ponieważ teraz jego koledzy będą już dobrze wiedzieć, gdzie mamy okopy”167. W wielu 
zresztą przypadkach decyzja o ataku może – w świetle zasady konieczności wojskowej 
– budzić kontrowersje i rodzić trudności z jej uzasadnieniem. Przykładowo, podczas 
wojny o Falklandy/Malwiny, w maju 1982 roku brytyjski atomowy okręt podwodny 
zatopił argentyński krążownik General Belgrano, który wraz z dwoma niszczycielami 

163 A. Górbiel, Konieczność…, op. cit., s. 48–49.
164 N. Melzer, Targeted…, op. cit., s. 287–288.
165 Ibidem, s. 289.
166 R. Trevelyan, The Fortress: A  Diary of Anzio and After, Harmondsworth 1958, s. 21  

(cyt. za: M. Walzer, Wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe, Warszawa 2010, s. 218).
167 Ibidem.
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patrolował wody na południe od wysp, pozostając jednak poza ogłoszoną przez Bry-
tyjczyków „strefą całkowitej wyłączności” (Total Exclusion Zone), w której wszystkie 
okręty uznane za wrogie miały być atakowane. General Belgrano i  towarzyszące mu 
okręty zostały jednak uznane za zagrożenie (bez wątpienia stanowiły one cele woj-
skowe), i  za zezwoleniem Margaret Thatcher krążownik został storpedowany. Zda-
niem strony argentyńskiej, krążownik zaatakowano, gdy wracał już do portu, poza 
tym ataku dokonano 14 godzin po przygotowaniu przez ówczesnego prezydenta Peru 
planu pokojowego zakończenia sporu (choć rząd brytyjski utrzymywał, że w momen-
cie podejmowania decyzji o ataku plan ten jeszcze nie był mu znany). W rezultacie 
pojawiły się opinie, że atak ten podyktowany był względami politycznymi i  nie był 
konieczny z wojskowego punktu widzenia. Do dziś kontrowersje budzi też amerykań-
ska decyzja o zrzuceniu bomby atomowej na japońskie miasta, Hiroszimę i Nagasaki. 
Jednym z  powodów użycia tej broni była konieczność „położenia kresu okropień-
stwom wojny”, dowództwo amerykańskie było ponadto przeświadczone, że inwazja na 
wyspy japońskie spotka się z niezwykle silnym oporem i może pociągnąć po stronie 
Amerykanów nawet milion ofiar, po stronie japońskiej zaś straty byłyby o wiele wyż-
sze. Cele wojenne rządu Stanów Zjednoczonych wymagały zatem bądź to inwazji na 
główne wyspy japońskie, co pociągnęłoby za sobą ogromną liczbę zabitych i rannych 
wśród żołnierzy obu armii oraz wśród cywili japońskich zatrzymanych w strefach pro-
wadzenia działań zbrojnych, bądź też użycia bomby atomowej168. Zasadniczo jednak 
we współczesnych międzynarodowych konfliktach zbrojnych z udziałem zaawanso-
wanych technologicznie państw, przy ocenie, co będzie „wystarczające”, by osłabić siły 
zbrojne przeciwnika, bierze się pod uwagę przede wszystkim niszczenie obiektów woj-
skowych i  sprzętu wojskowego, dróg i  linii zaopatrzenia oraz obiektów związanych 
z dostarczaniem energii, w mniejszym zaś zakresie uczynienie „możliwie największej 
liczby ludzi niezdolnymi do walki”. O takim podejściu świadczą chociażby operacja 
militarna NATO przeciw Federalnej Republice Jugosławii z 1999 roku, czy inwazja sił 
koalicyjnych na Irak z 2003 roku169. 

W  aspekcie zezwalającym, konieczność wojskowa zezwala na „użycie 
takich środków, które są niezbędne, by zapewnić osiągnięcie celów wojny 
i które są legalne w świetle współczesnych praw i zwyczajów wojennych”170. 
To właśnie ten aspekt omawianej zasady bierze się pod uwagę przy ustala-
niu równowagi między koniecznością wojskową a innymi wartościami (np. 
humanitarnymi, kulturowymi, religijnymi, politycznymi czy gospodarczymi) 
w  celu określenia legalności działań podejmowanych w  sytuacji konfliktu 
zbrojnego. W  znaczącym zakresie równowaga ta została już uwzględniona 
w przepisach traktatowego MPHKZ. Jeśli w danych okolicznościach można 
bez problemu zastosować taki przepis, wówczas działania zbrojne należy pro-
wadzić zgodnie z tym przepisem i nie ma potrzeby poszukiwania równowagi 
między wymogami militarnymi a innymi wartościami. Traktatowe MPHKZ 

168 Zob. M. Walzer, Wojny…, op. cit., s. 384–386.
169 N. Melzer, Targeted…, op. cit., s. 288–289.
170 Zob. art. 14 Kodeksu Liebera z 1863 roku.
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zawiera jednak i  takie postanowienia, które wyraźnie wymagają od stron 
wojujących wyważenia interesów wojskowych i interesów innej natury, przy 
czym oceny tej należy dokonywać w każdym konkretnym przypadku. Można 
tu wymienić m.in. następujące postanowienia PD I:

1) art. 35 ust. 2 – zakaz stosowania metod i środków walki, które mogą 
powodować zbędne cierpienia – przy określaniu, co w danej sytuacji uznać 
należy za „zbędne”, przyjmuje się również, co w tej sytuacji oznaczać będzie 
„niezbędne/konieczne”,

2) art. 52 ust. 2 – określanie celów wojskowych – ustalenie, co w danej 
sytuacji przynosić będzie „określoną korzyść wojskową”, wymaga oceny, czy 
z perspektywy konieczności wojskowej dany cel należy zniszczyć, zająć, czy 
zneutralizować,

3) art. 51 ust. 5 lit. (b) oraz art. 57 ust. 2 lit. (a) (III) i (b) – poszanowanie 
zasady proporcjonalności – ustalenie, że niezamierzone straty i szkody wśród 
ludności cywilnej, i w dobrach o charakterze cywilnym byłyby „nadmierne”, 
prowadzi do wniosku, iż prawdopodobieństwo tych strat i szkód przeważa nad 
koniecznością osiągnięcia konkretnej i bezpośredniej korzyści wojskowej171.

Konkretne unormowania MPHKZ, które wyraźnie przewidują możliwość 
odstępstw usprawiedliwionych koniecznością wojskową, odnoszą się głów-
nie do ochrony i  poszanowania mienia. Wyjątki te dotyczą następujących 
sytuacji:

1) ochrony własności nieprzyjaciela – art. 23 lit. g) Regulaminu haskiego 
z 1907 roku,

2) demontażu kabli podwodnych, łączących terytoria zajęte z terytorium 
państwa neutralnego – art. 54 Regulaminu haskiego,

3) używania budynków, inwentarza i składów stałych zakładów sanitar-
nych – art. 33 KG I,

4) odwiedzin jeńców przez delegatów mocarstwa opiekuńczego – art. 126 
KG III,

5) całkowitej lub częściowej ewakuacji określonego okręgu okupowanego 
przez mocarstwo okupacyjne – art. 49 KG IV,

6) własności na terenach okupowanych – art. 53 KG IV,
7) uprawnień kontrolnych mocarstw opiekuńczych w  sprawach zaopa-

trzenia w żywność i lekarstwa – art. 55 KG IV,
8) rekwirowania szpitali cywilnych przez państwo okupacyjne – art. 57 

KG IV,
9) działalności personelu niosącego pomoc humanitarną – art. 11 PD I,

171 N. Melzer, Targeted…, op. cit., s. 290–291.
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10) ochrony dóbr niezbędnych do przetrwania ludności cywilnej – art. 54 
ust. 5 PD I,

11) obiektów i sprzętu obrony cywilnej – art. 67 PD I,
12) ochrony dóbr kultury – art. 4 ust. 2 i art. 11 ust. 2 Konwencji haskiej 

z 1954 roku.

W  niektórych przepisach MPHKZ obowiązki państw wojujących ujęte 
zostały w sposób relatywny przy zastosowaniu formuł „jeśli jest to możliwe”, 
„w miarę możności” (np. w art. 43, 48, 51 i 52 Regulaminu haskiego z 1907 
roku), umożliwiając tym samym uwzględnienie pewnych sytuacji wyjąt-
kowych, w których dopuszczalne jest odstąpienie od przepisu prawnego172. 
Należy jednak pamiętać, że przepisów traktujących o konieczności wojsko-
wej, jako wyjątku od zasad, nie wolno w drodze analogii rozciągać na inne 
sytuacje. Tym samym, jeżeli przepis umowy jest sformułowany kategorycz-
nie i nie zamieszczono przy nim klauzuli konieczności wojskowej, musi on 
być przestrzegany we wszystkich okolicznościach173. Przykładowo, przepisy 
zabraniające użycia broni zatrutej i  trucizny lub zabijania w  sposób zdra-
dziecki nieprzyjaciela nie tracą mocy obowiązującej nawet wówczas, gdyby 
ich pogwałcenie miało uchronić przed poważnym niebezpieczeństwem lub 
zapewnić osiągnięcie celu wojny174.

W klauzulach konieczności wojskowej konieczność ta jest różnie opisy-
wana – jako „bezwzględna”, „nagląca”, „nagła”, „stanowcza”. Wydaje się jed-
nak, że z  wojskowego punktu widzenia nie istnieje żadna różnica między 
tymi terminami – jedynie w przypadku „kategorycznej” konieczności oraz 
konieczności „nie dającej się uniknąć”, wymaganych dla uchylenia nietykal-
ności obiektów kulturalnych podlegających – odpowiednio – ogólnej lub 
szczególnej ochronie, rozróżnienie jest wyraźne i znajduje swoje uzasadnie-
nie w postanowieniach Konwencji haskiej z 1954 roku175.

Podsumowując, zasada konieczności wojskowej, leżąca u podstaw współ-
czesnego MPHKZ, w stosunku do każdego działania o charakterze militar-
nym podejmowanego w  ramach konfliktu zbrojnego wymaga spełnienia 
dwóch warunków. Po pierwsze, rodzaj i stopień zastosowanej siły muszą być 
rzeczywiście niezbędne do osiągnięcia dozwolonego celu wojskowego oraz 
po drugie, nie mogą być one z  jakichkolwiek powodów zabronione przez 
MPHKZ. Powszechnie uznawanym celem prowadzenia działań zbrojnych 
jest zmuszenie przeciwnika do poddania się, przy jak najmniejszym zużyciu 

172 R. Bierzanek, Wojna…, op. cit., s. 60. 
173 E. Mikos-Skuza, Wprowadzenie..., op. cit., s. 36.
174 R. Bierzanek, Wojna…, op. cit., s. 59.
175 A. Szpak, Bezpośredni…, op. cit., s. 39.
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czasu oraz wykorzystaniu życia ludzkiego i zasobów materialnych, zarówno 
ze strony atakującego, jak i  atakowanego. Innymi słowy, podstawowym 
celem prowadzenia konfliktu zbrojnego jest pokonanie nieprzyjaciela, a nie 
jego fizyczna likwidacja, choć realizacja tego celu może wymagać zabijania 
członków sił zbrojnych strony przeciwnej176. W  znaczeniu praktycznym, 
zasada konieczności wojskowej zobowiązuje strony wojujące, by wszelkie 
działania wojenne były prowadzone z  zamiarem osiągnięcia konkretnej 
i uzasadnionej korzyści wojskowej, a dla działań tych nie ma żadnej rozsąd-
nej alternatywy, która mogłaby prowadzić do porównywalnej korzyści i jed-
nocześnie mieć znacząco mniejszy wpływ na wartości humanitarne lub inne 
wartości, których zasady i normy MPHKZ strzegą przed skutkami działań 
zbrojnych177.

Na zakończenie warto dodać, iż ocena konieczności wojskowej może 
być często dość dowolna na skutek nieścisłości i elastyczności tego pojęcia. 
Do tego dochodzi jeszcze fakt, iż ocena ta podejmowana jest w konkretnej 
sytuacji i z uwzględnieniem różnorodnych zaistniałych okoliczności. Należy 
jednak przyjąć, że głos decydujący w tej sprawie powinni mieć sami komba-
tanci, często bowiem nie będzie czasu, by sprawa mogła być rozważana przez 
rząd, sztab główny lub przez wyższych oficerów armii. W konsekwencji decy-
zja będzie musiała być podjęta przez niższych rangą oficerów, a nawet przez 
szeregowych. Nie ulega wątpliwości, że w  takiej sytuacji mogą przeważyć 
poglądy subiektywne178. Działania zbrojne można jednak prowadzić racjo-
nalnie i profesjonalnie, przestrzegając – w ramach MPHKZ – zasad taktyki. 
Poszanowanie MPHKZ i  jego reguł jest nie tylko nakazem zdrowego roz-
sądku, lecz także najważniejszym narzędziem, którym dysponuje dowódca, 
umożliwiającym uniknięcie chaosu. Oczywiście, MPHKZ nie wymaga od 
dowódcy kierowania się regułami, których nie może on uszanować. Nakazuje 
mu natomiast pełnienie misji przez równoważenie czynników wojskowych 
i  humanitarnych podczas podejmowania decyzji. Działanie podjęte celem 
wypełnienia konieczności wojskowej nie może być nieproporcjonalne do 
bezpośredniej korzyści wojskowej, jakiej się oczekuje od planowanej opera-
cji. Poza tym, działanie ze wstrzemięźliwością może się okazać działaniem we 
własnym interesie, a umiar często leży w interesie zwycięzcy tak bardzo, jak 
bardzo działa on na korzyść pokonanego179.

176 N. Melzer, Targeted…, op. cit., s. 286.
177 Ibidem, s. 298.
178 R. Bierzanek, Wojna…, op. cit., s. 58.
179 C. de Rover, Służyć i chronić. Prawa człowieka i prawo humanitarne dla policji i organów 

bezpieczeństwa państwa, Legionowo 2002, s. 107–108. 
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2.5. zasada proporcjonalności

Zasada proporcjonalności jest próbą zbalansowania pozostających ze sobą 
często w  konflikcie interesów wojskowych i  humanitarnych (lub inaczej – 
konieczności wojskowej i zasady humanitaryzmu), i jest jednocześnie mocno 
powiązana z  ograniczaniem przypadkowych szkód powstałych w  wyniku 
operacji militarnych180. Znajduje ona zastosowanie przy podejmowaniu 
ataku na dozwolony cel wojskowy, gdy w grę wchodzić mogą straty wśród 
ludności cywilnej i w dobrach o charakterze cywilnym181. W świetle komen-
tarza MKCK do PD I, „siły zbrojne i ich bazy stanowią cele, które mogą być 
atakowane bez względu na to, gdzie się znajdują, z wyjątkiem sytuacji, gdy 
atak mógłby doprowadzić do niezamierzonych strat w życiu ludzkim wśród 
ludności cywilnej, ranienia osób cywilnych i  szkód w dobrach o charakte-
rze cywilnym, których rozmiary byłyby nadmierne do oczekiwanej bezpo-
średniej i  konkretnej korzyści wojskowej. W  strefie działań zbrojnych czę-
sto zdarza się, że typowe obiekty cywilne lub dobra o charakterze cywilnym 
są zajmowane lub wykorzystywane przez siły zbrojne i  wówczas takie cele 
mogą być atakowane, z zastrzeżeniem, że nie prowadzi to do nadmiernych 
strat wśród ludności cywilnej (…). Poza strefą działań zbrojnych, wojskowy 
charakter celów, które mają zostać zaatakowane, musi być wyraźnie ustalony 
i  potwierdzony”182. Innymi słowy, zasada proporcjonalności ma zapewnić 
równowagę między dwoma różnymi interesami – z  jednej strony koniecz-
nością uwzględnienia potrzeb wojskowych, a z drugiej strony koniecznością 
uwzględnienia wymogów humanitaryzmu, wtedy gdy prawa czy obowiązki 
nie zostały sformułowane w  sposób bezwarunkowy183. Proporcjonalność 
uznać zatem można za pojęcie elastyczne, ale nie „elastyczne w nieskończo-
ność” – co oczywiste, aby doszło do naruszenia zasady proporcjonalności, 
stosunek strat wśród ludności cywilnej i  szkód w  dobrach o  charakterze 
cywilnym musi być wyraźnie nieproporcjonalny do oczekiwanej konkretnej 
i bezpośredniej korzyści wojskowej184.

Określając wzajemny związek między zasadą humanitaryzmu i  zasadą 
konieczności wojskowej, zasada proporcjonalności wskazuje na potrzebę 

180 A. P. V. Rogers, Law…, op. cit., s. 17.
181 Zob. A. Szpak, Bezpośredni…, op. cit., s. 41.
182 Y. Sandoz et al., Commentary..., op. cit., s. 620-621, par. 1953–1954.
183 Polski Czerwony Krzyż, Międzynarodowe prawo humanitarne – odpowiadamy na twoje 

pytania, <http://www.pck.org.pl/warszawa/zarzad/dokumenty/MPH_odpowiadamy_na 
twoje_pytania.pdf> (dostęp: 12.09.2013).

184 Zob. G. D. Solis, The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War, 
Cambridge 2010, s. 274.
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umiarkowania w  doborze metod i  środków szkodzenia nieprzyjacielowi185. 
Zasada proporcjonalności stanowi więc istotny czynnik, który powinno się 
uwzględniać przy wyborze celu ataku. Jeśli straty wśród ludności cywilnej 
są nieuniknione, z  uwagi na łączenie obiektów cywilnych i  celów wojsko-
wych lub z uwagi na podwójny charakter (cywilno-wojskowy) danego celu, 
należy odpowiednio wyważyć korzyść wojskową. Należy też ocenić charakter 
dostępnych metod i środków walki, niektóre rodzaje broni mogą bowiem ze 
swej natury bądź wskutek ich określonego wykorzystania powodować nad-
mierne i niepotrzebne straty i szkody186. Najlepiej zatem, by atakujący używał 
tzw. broni precyzyjnej (takiej jak pociski sterowane lub nakierowywane na 
cel przy pomocy lasera), która pozwoli uderzyć wyłącznie w cel wojskowy. 
Jeśli jednak strona atakująca nie posiada takiej broni, zobowiązana jest do 
rozważenia możliwości przeprowadzenia ataku za pomocą innych metod 
i środków walki, które pozwolą osiągnąć ten sam rezultat przy możliwie mak-
symalnym ograniczeniu niezamierzonych zniszczeń i strat w życiu ludzkim. 
Przykładowo, gdy cel wojskowy znajduje się w skupisku obiektów cywilnych, 
atakujący – zamiast użyć bombowców i  narazić te obiekty na zniszczenia 
oraz spowodować niepotrzebne straty w życiu ludzkim – mógłby wykorzy-
stać komandosów w  celu przeprowadzenia akcji sabotażowej187. Atak nie 
może być więc lekkomyślnym działaniem, powodującym niepotrzebne straty 
wśród ludności cywilnej.

Co istotne, zasada proporcjonalności ma zastosowanie w przypadku ataku 
na cel wojskowy, a nie na osoby lub obiekty cywilne, które mogą ucierpieć 
jedynie incydentalnie (stanowią wówczas straty niezamierzone – collateral 
damage)188. Nie jest jednak jasne, jaki poziom strat po stronie osób cywilnych 
uznać należy za nieproporcjonalny – w PD I  jest jedynie mowa o  stratach 
i  szkodach „nadmiernych”, które należy odnosić do „oczekiwanej konkret-
nej i bezpośredniej korzyści wojskowej”. Obecność osób cywilnych nie czyni 
zatem danego obiektu nietykalnym, jednak strona atakująca zobowiązana jest 
podjąć odpowiednie środki ostrożności, by zminimalizować przypadkowe, 
niezamierzone straty wśród ludności cywilnej lub szkody w dobrach o cha-
rakterze cywilnym, uwzględniając przy tym cel misji i dopuszczalne ryzyko 
dla sił atakującego. Strona broniąca się powinna natomiast podjąć odpowied-
nie środki ostrożności, by oddzielić ludność cywilną i  obiekty cywilne od 
celów wojskowych oraz unikać umieszczania celów wojskowych wewnątrz 

185 E. Mikos-Skuza, Wprowadzenie…, op. cit., s. 36.
186 J. Gardam, Proportionality and Force in International Law, „American Journal of Inter-

national Law”, vol. 87, 1993, s. 407.
187 A. P. V. Rogers, Law…, op. cit., s. 19.
188 A. Szpak, Bezpośredni…, op. cit., s. 42.
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stref, w których przebywa ludność cywilna. Stronie broniącej się nie wolno 
też wykorzystywać ludności cywilnej lub obiektów cywilnych do osłaniania 
dozwolonych celów wojskowych przed atakiem189.

Podczas II wojny światowej, w lipcu 1944 roku, generał Omar Bradley, dowódca ame-
rykańskiej 1 Armii operującej w Normandii, stanął przed trudną decyzją wyważenia 
proporcji między stratami i szkodami wśród ludności cywilnej i w dobrach o charakte-
rze cywilnym a korzyścią wojskową. Plan generała zakładał naloty dywanowe na obszar 
obejmujący pięć mil kwadratowych, w którym znajdowało się niewielkie miasteczko 
Saint-Lô. Miało ono kluczowe znaczenie dla sił amerykańskich, gdyż pozwalało kon-
trolować całą sieć drogową zachodniej Normandii, jego zdobycie mogło też przyczy-
nić się do przełamania niemieckiej obrony i otworzyć drogę na Caen190. Bombardowa-
nie miało zniszczyć lub przetrzebić oddziały niemieckie na tym obszarze i w rezultacie 
umożliwić siłom amerykańskim szybki rozwój natarcia. Generał nie zdecydował się 
jednak ostrzec ludności cywilnej mieszkającej w  granicach tego obszaru, obawiając 
się, że tym samym uprzedzi stacjonujące tam siły niemieckie, które mogą się wyco-
fać, wezwać posiłki i  przygotować do kontruderzenia. Zdaniem generała Bradley’a, 
powodzenie całej operacji zależało od zaskoczenia, nawet jeśli miałoby się to wią-
zać z  masakrą niewinnych mieszkańców. Naloty okazały się jednak nieprecyzyjne, 
bomby spadały poza przewidzianym obszarem, powodując większe zniszczenia191. 
W opinii prof. M. Walzera, „być może dałoby się ostrzec cywili na linii natarcia (bez 
utraty efektu zaskoczenia w określonej strefie). Być może natarcie dałoby się popro-
wadzić przez mniej zaludniony obszar (choćby nawet oznaczało to większe ryzyko dla 
nacierających żołnierzy). Być może dałoby się uderzać precyzyjnie w cele wojskowe 
wroga, gdyby samoloty zrzucały bomby z niskiego pułapu, albo użyć w zamian arty-
lerii (ponieważ była ona wtedy bardziej precyzyjna niż bombardowanie z powietrza), 
albo dokonać desantu spadochronowego lub wysłać grupy uderzeniowe, których 
zadaniem byłoby uchwycenie istotnych pozycji przed rozpoczęciem głównego natar-
cia”192. Czy generał Bradley naruszył zasadę proporcjonalności, pozostaje pytaniem 
otwartym, jednak zdaniem M. Walzera, śmierć francuskich cywili prawdopodobnie  
nie była wygórowaną ceną za przełom, który nastąpił w Normandii i który mógł się 
okazać zwiastunem końca wojny, a ofiary nie były nadmierne w porównaniu z oczeki-
waną, konkretną i bezpośrednią korzyścią wojskową193.  

Z  zasadą proporcjonalności ściśle związana jest zasada rozróżniania, 
bowiem dowódca ma obowiązek wybierać na cel ataku tylko cele wojskowe, 

189 Zob. G. D. Solis, The Law…, op. cit., s. 276. Szerzej na temat środków ostrożności –  
zob. rozdział poświęcony celom wojskowym i obiektom cywilnym. 

190 Zob. S. Badsey, Normandia 1944. Upadek „Festung Europa”, seria „Wielkie Bitwy 
II Wojny Światowej”, Poznań 2010, s. 44.

191 W rezultacie walk o Saint-Lô, zniszczeniu uległo około 95% miasta, stąd wzięło się póź-
niejsze jego określenie: „stolica ruin” (zob. The Battle of the Hedgerows and the Capture of 
St-Lô, <http://www.battleofnormandytours.com/st-locircthe-battle-of-the-hedgerows.html> 
(dostęp: 25.09.2013).

192 M. Walzer, Wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe, Warszawa 2010, s. 453.
193 Ibidem.
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a następnie powinien dokonać oceny, czy dany atak na legalny cel nie naru-
sza zasady proporcjonalności – w sytuacji naruszenia tej zasady pierwotnie 
legalny atak staje się nielegalnym194. Posłużyć się tu można prostym przykła-
dem – w trakcie ofensywy dowódca trafia na miejscowość, w której znajdują 
się fortyfikacje przeciwnika. Jeśli poprowadzi on atak bezpośrednio na te 
fortyfikacje, ryzyko spowodowania nadmiernych, niezamierzonych strat jest 
niewielkie. Jeśli jednak podczas ataku zdecyduje się zniszczyć całą wioskę, 
ryzyko naruszenia zasady proporcjonalności jest bardzo wysokie195. 

Jest wiele czynników, które powinny być brane pod uwagę w celu zapew-
nienia równowagi między humanitaryzmem a  koniecznością wojskową 
i  postępowania zgodnego z  zasadą proporcjonalności. Wśród czynników 
tych można wymienić: znaczenie militarne celu, gęstość zaludnienia w oko-
licy celu, prawdopodobieństwo spowodowania przypadkowych zniszczeń 
podczas ataku (włączając w to możliwość uwolnienia substancji niebezpiecz-
nych), rodzaje dostępnej broni mogącej posłużyć do przeprowadzenia ataku 
na dany cel oraz celność tej broni, fakt świadomego narażania przez obroń-
ców ludności cywilnej i obiektów cywilnych na atak, sposób przeprowadzenia 
ataku oraz czas jego przeprowadzenia (np. w celu ograniczenia ofiar wśród 
cywilnych pracowników fabryki produkującej sprzęt wojenny, atak można 
przeprowadzić w nocy, kiedy pracowników w tej fabryce nie ma)196.

Pomimo jednak niewątpliwe dużego znaczenia, w umowach międzyna-
rodowych dotyczących MPHKZ zasada proporcjonalności znalazła wyraz 
dość wąski, mianowicie wyłącznie w Protokole dodatkowym I z 1977 roku. 
W świetle art. 51 ust. 5 lit. (b) PD I197, zabrania się dokonywania ataków, co 
do których można przypuszczać, że spowodują niezamierzone straty wśród 
ludności cywilnej, ranienie osób cywilnych, szkody w dobrach o charakterze 
cywilnym lub takie straty i szkody łącznie nadmierne w porównaniu z ocze-
kiwaną konkretną i  bezpośrednią korzyścią wojskową. Poza tym, zgodnie 
z art. 57 ust. 2 lit. (b), strony wojujące mają obowiązek odstąpić od ataku lub 
go przerwać, gdy okaże się, że jego cel nie ma charakteru wojskowego lub 
korzysta ze szczególnej ochrony albo że można oczekiwać, iż wywoła on nie- 
zamierzone straty w życiu ludzkim wśród ludności cywilnej, ranienia osób 
cywilnych lub szkody w dobrach o charakterze cywilnym albo takie straty 
i szkody łącznie, których rozmiary byłyby nadmierne w stosunku do oczeki-
wanej konkretnej i bezpośredniej korzyści wojskowej.

194 A. Szpak, Bezpośredni…, op. cit., s. 42–43.
195 Zob. A. P. V. Rogers, Conduct of Combat and Risks Run by the Civilian Population, „Mili-

tary Law and Law of War Review”, vol. 21, 1982, s. 311. 
196 A. P. V. Rogers, Law…, op. cit., s. 23.
197 Por. art. 57 ust. 2 lit (a) (III) PD I.
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Zasada proporcjonalności jest ponadto uważana za część zwyczajowego 
MPHKZ, dlatego znajduje również zastosowanie w  przypadku niemiędzy-
narodowych konfliktów zbrojnych. Międzynarodowe prawo zwyczajowe 
zakazuje wszczynania ataku, co do którego można przypuszczać, że wywoła 
również straty w życiu ludzkim wśród ludności cywilnej, ranienia osób cywil-
nych, szkody w  dobrach o  charakterze cywilnym lub połączenie tych strat 
i szkód, jeśli byłyby one nadmierne w porównaniu z oczekiwaną konkretną 
i bezpośrednią korzyścią wojskową198.

Przykładem na zastosowanie broni precyzyjnej z poszanowaniem zasady proporcjo-
nalności może być atak sił powietrznych USA na elektrownię wodną w pobliżu miej-
scowości Lang Chi, podczas wojny w Wietnamie w 1972 roku. Szacowano, iż elek-
trownia ta jest w stanie zapewnić strukturom obronnym i przemysłowym około 75% 
potrzebnej im energii. Spodziewano się jednak, że w przypadku zniszczenia znajdują-
cej się w tamtym miejscu zapory, w wyniku przypuszczalnie powstałej wówczas powo-
dzi śmierć może ponieść ponad 20 000 osób cywilnych. Doradcy wojskowi prezydenta 
Nixona zasugerowali więc użycie bomb naprowadzanych laserowo, dzięki którym ist-
niała 90-procentowa szansa na to, że misja zakończy się sukcesem, a zapora pozostanie 
nietknięta. Prezydent zezwolił na użycie tych bomb i w rezultacie udało się zniszczyć 
instalacje wytwarzające energię elektryczną, nie niszcząc przy tym zapory199.

Zasadę proporcjonalności łatwiej jednak sformułować w teorii niż zasto-
sować w  praktyce, szczególnie w  przypadku, gdy decydując się na metodę 
walki, która ograniczy przypadkowe straty, strona wojująca zwiększa ryzyko 
strat wśród własnych oddziałów. Zasada nie precyzuje ani stopnia staran-
ności, jaką żołnierz musi zachować, ani stopnia ryzyka, jakie musi podjąć. 
Wydaje się jednak, że ryzyko, jakie może ponieść strona atakująca, powinno 
być czynnikiem branym pod uwagę przy stosowaniu zasady proporcjonal-
ności200. Dla stron wojujących z pewnością istotne będzie, by nie marnować 
życia żołnierzy, czasu i amunicji na nieproporcjonalne operacje zbrojne.

Podczas walk o  Manilę (na Filipinach) w  lutym i  marcu 1945 roku, w  obliczu nie-
zwykle zaciętego oporu oddziałów japońskich, dowództwo amerykańskie zmuszone 
było do częstego stosowania ostrzału artyleryjskiego201, by nie narażać życia swoich 
żołnierzy. Śmierć poniosło wówczas około 100 000 osób cywilnych (głównie w wyniku 
ognia krzyżowego, choć wielu mieszkańców miasta padło ofiarą bestialstwa japoń-
skich sił okupacyjnych), podczas gdy straty Japończyków wyniosły około 17 000 zabi-
tych żołnierzy. Była to jedna z najbardziej krwawych bitew miejskich w czasie II wojny 
światowej, sama zaś Manila została nazwana przez generała MacArthura „Warszawą 

198 Zob. zasada 14 [w:] J.-M. Henckaerts, Studium…, op. cit., s. 31.
199 W. Hays-Parks, Air War and the Law of War, „Air Force Law Review”, vol. 32, 1990,  

s. 168–169.
200 A. P. V. Rogers, Law…, op. cit., s. 20.
201 Ograniczono natomiast wykorzystanie lotnictwa bombowego.
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Azji”, z uwagi na ogromne zniszczenia będące rezultatem działań zbrojnych. Być może, 
gdyby dowództwo amerykańskie było gotowe w większym stopniu ryzykować życiem 
swoich żołnierzy, udałoby się ocalić życie większej liczbie mieszkańców miasta – 
trzeba jednak pamiętać, że przy takiej ocenie należy brać pod uwagę wiele czynników, 
w tym realia pola walki i sytuację panującą w teatrze działań zbrojnych202.

Należy jednak pamiętać, że zasady proporcjonalności i  wynikających 
z niej obowiązków nie należy wiązać z zadaniem zapewnienia ochrony wła-
snym siłom zbrojnym (force protection), czyli z  podejmowaniem środków 
zapobiegawczych, które służą ograniczaniu wrogich działań wymierzonych 
w personel wojskowy, sprzęt, zaopatrzenie, obiekty i urządzenia, jak również 
ochronie mających istotne znaczenie danych. Środki te nie obejmują bowiem 
działań podejmowanych w celu pokonania przeciwnika. Ochrona własnych 
sił nie jest konkretną i bezpośrednią korzyścią wojskową, która pozwalałaby 
na ignorowanie czy lekceważenie zasady proporcjonalności. Siły zbrojne, 
które dbają wyłącznie o  swoje bezpieczeństwo i  czynią to kosztem bezpie-
czeństwa ludności cywilnej, narażając ją na ryzyko utraty życia lub zdrowia, 
nie mogą liczyć na jej zaufanie, wręcz przeciwnie, mogą się spotkać z wro-
gością z jej strony. Od przestrzegania zasady proporcjonalności nie zwalnia 
również fakt ponoszenia większych strat niż zakładano, ani zlekceważenie 
przez stronę broniącą się art. 58 PD I w zakresie zagwarantowania ludności 
cywilnej ochrony przed atakiem. Kombatanci zobowiązani są przestrzegać tej 
zasady nawet wówczas, gdy przeciwnik podżega do naruszania MPHKZ lub 
gdy już to prawo naruszył203.

Decyzja o  podjęciu takiego ataku, który nie naruszy zasady proporcjo-
nalności, należy do dowódcy. Musi on określić stosunek korzyści wojsko-
wej do przypadkowych strat. Musi ustalić, jakich środków należy użyć, by 
potwierdzić, że obiekty będące przedmiotem ataku są celami wojskowymi 
i jakie praktycznie możliwe środki ostrożności można zastosować, by zmini-
malizować przypadkowe straty. Powinien też porównać różnorodne metody 
przeprowadzenia ataku, by wybrać tę z  nich, która stanowi odpowiednio 
proporcjonalną metodę prowadzącą do osiągnięcia celu militarnego204. Cho-
ciaż decyzja ta wydaje się być subiektywna, powinna być podjęta w dobrej 
wierze, a standard oceny jej legalności zawsze odnosi się do wkładu w osią-
gnięcie wspomnianego celu militarnego całej operacji w stosunku do innych 
skutków podjętych działań, takich jak ich wpływ na osoby cywilne i dobra 

202 Zob. W. J. Fenrick, The Rule of Proportionality and Protocol I in Conventional Warfare, 
„Military Law Review”, vol. 98, 1982, s. 120–121.

203 Zob. G. D. Solis, The Law…, op. cit., s. 285.
204 A. P. V. Rogers, Conduct of Combat…, op. cit., s. 311.
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o charakterze cywilnym205. Atak będzie zatem nieproporcjonalny, jeśli „sto-
sunkowo dobrze poinformowana osoba w okolicznościach, w jakich znajduje 
się rzeczywisty sprawca, czyniąc rozsądny użytek z dostępnych jej informa-
cji, może spodziewać się, że rezultatem ataku będą nadmierne straty wśród 
ludności cywilnej”206. Jeśli zachodzi taka sytuacja, dowódca strony atakującej 
powinien zaprzestać ataku, przełożyć atak lub odpowiednio go zmodyfiko-
wać, łagodząc jego skutki207.

2.6. zasady mPhkz opracowane przez mkck

Na zakończenie warto jeszcze wspomnieć o sformułowanych przez Mię-
dzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża siedmiu podstawowych zasadach 
Konwencji genewskich i  Protokołów dodatkowych, które stanowią swego 
rodzaju kwintesencję MPHKZ zawartego w tych umowach międzynarodo-
wych. Podkreślić przy tym należy, iż zostały one opracowane wyłącznie na 
potrzeby upowszechniania MPHKZ zarówno w  kręgach wojskowych, jak 
i cywilnych i nie stanowią źródła prawa międzynarodowego, ani nie są jako 
takie wiążące prawnie. Nie mają one na celu zastępować zasad i norm zawar-
tych w Konwencjach międzynarodowych z zakresu MPHKZ, nie należy też 
ich mylić z  podstawowymi zasadami MPHKZ omówionymi powyżej ani 
z siedmioma zasadami, którymi kieruje się ruch czerwonokrzyski, omówio-
nymi w rozdziale 3. Biorąc jednak pod uwagę, że zasady te w zwięzły spo-
sób prezentują najważniejsze zagadnienia MPHKZ, z pewnością pomagają 
zrozumieć ideę tego prawa oraz jego najistotniejsze założenia. Zasady te są 
następujące:

1) Osoby, które w ogóle nie uczestniczą w walce albo nie mogą już w niej 
uczestniczyć mają prawo do poszanowania ich życia oraz ich integralności 
fizycznej i psychicznej; takie osoby muszą być zawsze chronione i traktowane 
humanitarnie, bez jakiejkolwiek dyskryminacji.

2) Zabronione jest zabijanie lub zadawanie ran nieprzyjacielowi, który się 
poddaje lub nie może już uczestniczyć w walce.

3) Ranni i  chorzy muszą być zbierani i  objęci opieką przez tę stronę 
konfliktu, w  której rękach się znajdują; ochrona obejmuje także personel 
medyczny i urządzenia medyczne, środki transportu oraz sprzęt; znak czer-
wonego krzyża lub czerwonego półksiężyca na białym tle ma chronić takie 
osoby oraz przedmioty i musi być szanowany.

205 L. C. Green, The Contemporary Law of Armed Conflict, 2nd ed., Manchester 2000, s. 351.
206 Prosecutor v. Stanislav Galić, IT-98-29-T, Judgement, 5 December 2003, par. 58.
207 G. D. Solis, The Law…, op. cit., s. 283.
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4) Ujęci kombatanci i  osoby cywilne, znajdujące się we władzy strony 
przeciwnej, mają prawo do poszanowania ich życia, godności, praw osobi-
stych oraz przekonań politycznych, religijnych i innych; muszą oni być chro-
nieni przed wszelkimi aktami przemocy lub represaliami; mają oni prawo do 
korespondencji z rodzinami i do otrzymywania pomocy.

5) Każdy musi korzystać z podstawowych gwarancji sądowych i nikt nie 
może odpowiadać za czyn, którego nie popełnił; nikt nie może być podda-
wany torturom fizycznym lub psychicznym ani karom cielesnym bądź też 
innemu okrutnemu lub poniżającemu traktowaniu.

6) Strony konfliktu i członkowie ich sił zbrojnych nie mają nieograniczo-
nego prawa do doboru metod i środków prowadzenia wojny – zabronione 
jest używanie broni lub metod prowadzenia działań zbrojnych, które mogą 
spowodować zbędne straty lub nadmierne cierpienia.

7) Strony konfliktu muszą zawsze dokonywać rozróżnienia między 
ludnością cywilną a  kombatantami w  celu oszczędzania ludności cywilnej 
i cywilnego mienia; ani ludność cywilna jako całość, ani poszczególne osoby 
cywilne, nie mogą być przedmiotem ataku – ataki można kierować wyłącznie 
przeciwko celom wojskowym208.

Część praktyczna

Kazus 1209

Ósmego września 1941 roku posuwające się w  głąb ZSRR wojska nie-
mieckie odcięły ostatnie drogi i  linie kolejowe na wschód od Leningradu, 
zamykając w mieście 3 miliony ludzi (w tym około 200 000 żołnierzy). Około 
pół miliona udało się ewakuować jeszcze przed rozpoczęciem niemieckiego 
oblężenia, ale liczbę przebywających w mieście zwiększyli wkrótce uchodźcy 
z krajów nadbałtyckich i pobliskich miejscowości. Istniała co prawda droga 
ucieczki przez jezioro Ładoga, jednak do czasu zorganizowania wielkich 
konwojów (w styczniu 1942 roku) z oblężenia mogła się wymknąć niewielka 
liczba ludzi. Jedyna bezpośrednia droga ucieczki wiodła przez kordon nie-
miecki, zwłaszcza że rozciągał się on na przestrzeni wielu kilometrów i miej-
scami nie był gęsto obsadzony, więc piesi uchodźcy byliby w stanie przenik-
nąć przez blokadę – i rzeczywiście, w miarę narastania desperacji w mieście 
tysiące osób decydowało się na taką próbę. W odpowiedzi na te działania, 
feldmarszałek Wilhelm von Leeb, dowódca Grupy Armii „Nord”, wydał 

208 Basic rules of the Geneva Conventions and their Additional Protocols, ICRC publication 
ref. 0365, 1988, s. 1. 

209 Źródło: M. Walzer, Wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe, Warszawa 2010, s. 250–253.
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rozkaz nakazujący powstrzymywanie tych ucieczek za wszelką cenę. Arty-
leria niemiecka miała otwierać ogień tak wcześnie, jak to tylko możliwe, aby 
oszczędzić piechocie strzelania do cywili – przy czym nie chodziło o zabija-
nie uciekinierów, ale o utworzenie zapory ogniowej, by nie dopuścić, żeby 
ludność cywilna opuściła oblegany Leningrad. Feldmarszałek von Leeb, 
odwołując się do zwyczajowej praktyki wojennej, chciał w ten sposób zmusić 
obleganych do kapitulacji, licząc na szybkie wyczerpanie zapasów żywności 
– tym szybsze, im więcej osób cywilnych pozostanie w mieście. Oblężenie 
Leningradu trwało jednak do stycznia 1944 roku, a  w  tym czasie z  głodu 
i chorób zmarło w mieście ponad milion osób. 

1. Jak kształtują się relacje między zasadą humanitaryzmu a zasadą koniecz-
ności wojskowej? Czy powołanie się w powyższej sytuacji na konieczność woj-
skową wymagającą jak najszybszego zdobycia miasta jest uzasadnione?

2. Czy stosowanie głodu w przypadku oblężeń jest dozwolone we współcze-
snym MPHKZ? Jak w świetle zasad tego prawa należy postępować, gdy dojdzie 
do oblężenia lub blokady obszarów, na których znajduje się ludność cywilna?

Wskazówki: art. 17 i 23 KG IV; art. 49, art. 51 ust. 1-3 i 7, art. 52, art. 54 ust. 1, 
art. 57 i art. 70 PD I.

Kazus 2210

W  1991 roku, wkrótce po rozpoczęciu operacji zbrojnej przeciw woj-
skom irackim okupującym Kuwejt, priorytetowym działaniem lądowych sił 
zbrojnych państw sprzymierzonych było jak najszybsze przełamanie irackiej 
obrony. Irak nie zdążył jeszcze użyć swojego lotnictwa i śmigłowców bojo-
wych, wyrzutnie rakiet Scud wciąż stanowiły zagrożenie i – co najważniej-
sze – istniało ryzyko, że Saddam Husajn zdecyduje się wykorzystać w działa-
niach wojennych broń chemiczną. Nie było też pewne, czy państwom koalicji 
udało się zaskoczyć Irakijczyków ani jakimi dokładnie siłami dysponują 
oddziały irackie i  jak kształtuje się ich morale. Z powodu tych wątpliwości 
oraz w  celu zminimalizowania strat po stronie koalicji, sojusznicy uznali,  
iż konieczność wojskowa wymaga, by szturm na iracką linię obrony przepro-
wadzić z maksymalną siłą i szybkością. W nocy z 26 na 27 lutego Centralne 
Dowództwo Sił Zbrojnych USA (CENTCOM) otrzymało raport, w którym 
była mowa o  koncentracji wojsk i  pojazdów (w  tym czołgów) w  mieście 

210 Źródło: Case No. 179, United States, Surrendering in the Persian Gulf War [w:] M. Sassòli, 
A. A. Bouvier, A. Quintin, How Does Law Protect in War? Cases, Documents and Teaching 
Materials on Contemporary Practice in International Humanitarian Law (3rd ed.), vol. II, 
Geneva 2011, s. 1964–1968.
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Kuwejt, przypuszczano więc, że siły irackie przygotowują się do opuszcze-
nia miasta pod osłoną nocy. Naczelnego Dowódcę CENTCOM zaniepokoiło 
jednak to przemieszczanie się sił irackich w Kuwejcie, obawiał się bowiem, że 
próbują one połączyć się z oddziałami Gwardii Republikańskiej stacjonują-
cymi na zachodzie miasta i wzmocnić swe szeregi, by powstrzymać postępy 
wojsk koalicji lub w inny sposób im zagrozić. Ostatecznie podjęto decyzję, by 
pozwolić siłom irackim opuścić Kuwejt i zaatakować je dopiero na obszarze 
niezamieszkanym na północ od miasta. Nie znano jednak zamiarów irackich 
jednostek ani ich składu i stopnia zintegrowania. Kiedy już oddziały irackie 
wycofały się z Kuwejtu i znalazły się na autostradzie prowadzącej do Basry, 
zatrzymały ich blokady utworzone z min rozmieszczonych w poprzek auto-
strady przed i za kolumną irackich pojazdów. Wówczas większość żołnierzy 
natychmiast wysiadła z tych pojazdów i zaczęła uciekać na pustynię, by unik-
nąć ataku, który przeprowadzono przy użyciu amerykańskiego i  kanadyj-
skiego lotnictwa211. Nad ranem CENTCOM ocenił skutki ataku – w zasadzce 
zniszczono ponad 200 irackich czołgów oraz setki innych pojazdów wojsko-
wych i  różnorodnych cywilnych środków transportu, skonfiskowanych lub 
zajętych przez siły irackie na potrzeby przerzutu wojsk.

1. Czy taktykę polegającą na „miażdżeniu” i „wgniataniu w ziemię” prze-
ciwnika można uznać za powodującą niepotrzebne cierpienie? Jakie czynniki 
należy wziąć pod uwagę, by ocenić w takiej sytuacji konieczność wojskową oraz 
zakres zadawanego cierpienia? 

2. Czy atakowanie wycofujących się oddziałów przeciwnika jest zgodne 
z zasadami MPHKZ? Jeśli tak, jak będzie wyglądać zastosowanie tych zasad 
w takiej sytuacji?

3. Czy MPHKZ ustanawia obowiązek zaoferowania przeciwnikowi możli-
wości poddania się? Czy kombatanci muszą wykonać formalny gest, by zako-
munikować wolę poddania się, np. podnieść ręce do góry lub upuścić broń? Czy 
muszą tak postąpić w każdej sytuacji, nawet wówczas, kiedy są ranni, chorzy, 
są rozbitkami albo byli bezbronni zanim jeszcze zostali zaatakowani?

Wskazówki: art. 23 lit. (c) i (d) RH; art. 4 i art. 13 KG III; art. 35 ust. 2, art. 41 
ust. 1 i 2, art. 43, art. 44 i art. 52 ust. 2 PD I.

211 Koalicjanci przy pomocy ulotek ostrzegali wcześniej żołnierzy irackich, że w  trakcie 
operacji atakowane będą czołgi i inne pojazdy, nie będą natomiast atakowani żołnierze, jeśli 
te pojazdy opuszczą.
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Rozdział 3

MiędzynaRodowy Ruch czeRwonego KRzyża 
i czeRwonego PółKsiężyca

Streszczenie

Istniejący od 1864 roku Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża 
i Czerwonego Półksiężyca rozwijał się stopniowo i konsekwentnie poszerzał 
zakres swojej aktywności. Obecnie Ruch składa się z następujących podmio-
tów: Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, Międzynarodo-
wej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca 
oraz stowarzyszeń krajowych Czerwonego Krzyża lub Czerwonego Półksię-
życa. Chronologicznie pierwszy był Komitet, założony w 1863 roku, a  jego 
celem jest promowanie zachowań humanitarnych podczas konfliktów zbroj-
nych, zaś podstawowym zadaniem – zapewnienie ochrony i niesienie pomo-
cy cywilnym i  wojskowym ofiarom konfliktów zbrojnych i  wewnętrznych 
zamieszek na zasadzie całkowitej neutralności i bezstronności. Federacja to 
struktura międzynarodowa powołana w 1919 roku, złożona ze stowarzyszeń 
krajowych Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, koordynująca ich 
działania na arenie międzynarodowej. Sfera działalności Federacji obejmuje 
udzielanie pomocy w przypadku epidemii, klęsk żywiołowych oraz natural-
nych i wywołanych przez człowieka katastrof. Stowarzyszenia krajowe nato-
miast są tworzone w państwach będących stronami Konwencji genewskich 
z 1949 roku, aby służyć organom państwowym pomocą w wykonywaniu ich 
humanitarnych zadań. Bez względu jednak na poszczególne cele i  zadania 
każdego z  podmiotów wchodzących w  skład Ruchu, jego głównym zada-
niem jest zapobieganie ludzkim cierpieniom i  ich łagodzenie oraz zapew-
nianie poszanowania ludzkiej godności, szczególnie w sytuacjach konfliktów 
zbrojnych i innych zagrożeń. W celu realizacji tego zadania, Ruch kieruje się 
w swojej działalności siedmioma podstawowymi zasadami: humanitaryzmu, 
bezstronności, neutralności, niezależności, dobrowolności, jedności oraz 
powszechności. 
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3.1. geneza i rozwój Międzynarodowego Ruchu czerwonego Krzyża 
i czerwonego Półksiężyca

Narodziny Ruchu Czerwonokrzyskiego przypadły na połowę XIX wieku, 
na okres, który z uwagi na wydarzenia polityczne i związane z nimi przemiany 
sprzyjał rozwojowi idei humanitaryzmu. Z  jednej strony, wciąż bowiem 
popularne były poglądy oświeceniowych filozofów, zwłaszcza Jana Jakuba 
Rousseau, który w swoim dziele Umowa społeczna twierdził, iż „wojna nie 
jest bynajmniej stosunkiem człowieka do człowieka, ale stosunkiem państwa 
do państwa, w którym jednostki stają się nieprzyjaciółmi niejako przypad-
kowo, nie jako ludzie ani nawet obywatele, ale tylko jako żołnierze”. Państwo 
prowadzi więc wojnę przeciwko państwu, w  jej trakcie powinno się zatem 
respektować prawa obywateli. Z drugiej zaś strony, w pamięci narodów euro-
pejskich nadal świeże były wspomnienia burzliwej epoki wojen napoleoń-
skich oraz związanych z nią następstw – wysokiej liczby ofiar wśród żołnierzy 
i  ludności cywilnej oraz ogromnych zniszczeń wojennych. Poza tym, coraz 
więcej państw decydowało się na wprowadzenie powszechnej i obowiązko-
wej służby wojskowej, co oznaczało, iż obywatele mogą stać się żołnierzami 
nie tylko z własnego wyboru, siłą rzeczy byli więc oni zainteresowani zwięk-
szeniem zakresu ochrony przysługującej im, np. w sytuacji dostania się do 
niewoli czy odniesienia ran na polu walki212.

Początki Ruchu sięgają roku 1859, kiedy to 24 czerwca pod miejscowo-
ścią Solferino w  Lombardii, w  północnych Włoszech, rozegrała się jedna 
z najkrwawszych bitew ówczesnej Europy. W bitwie naprzeciw siebie stanęły: 
walcząca o zjednoczenie Włoch armia Sardynii wspomagana przez wojska 
francuskie oraz armia cesarstwa Austrii. Po ponad dziesięciu godzinach walk 
liczba żołnierzy włoskich, francuskich i austriackich, którzy ponieśli śmierć 
bądź zaginęli, przekroczyła 5 tysięcy, na polu walki pozostało też ponad 
30 tysięcy rannych. Świadkiem tej rzezi był Henry Dunant, bankier z Genewy, 
który podróżował w interesach. Przeraził go nie tyle widok zabitych żołnie-
rzy, ile rozpaczliwa sytuacja rannych i konających, którzy pozostawieni byli 
sami sobie, bez żadnej opieki. Z udziałem lokalnej ludności, Dunant szybko 
i sprawnie zorganizował pomoc dla potrzebujących, zbierając rannych z pola 
walki i  zapewniając im potrzebną opiekę medyczną oraz dostarczając nie-
zbędnych środków pierwszej potrzeby213. 

Po powrocie do Szwajcarii Dunant opisał bitwę pod Solferino oraz jej 
tragiczne następstwa, będące udziałem rannych i  umierających żołnierzy 

212 Zob. A. Durand, The International Committee of the Red Cross, Geneva 1981, s. 10.
213 A. Bouvier, International Humanitarian Law and the Law of Armed Conflict, Peace Ope-

rations Training Institute, 2012, s. 14.
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pozostawionych bez opieki i pomocy, w wydanej przez siebie książce Wspo-
mnienie Solferino, która ukazała się w  1862 roku. Co istotne, Dunant nie 
poprzestał na samym opisie faktów, lecz przedstawił trzy ogólne propozycje, 
których realizacja mogłaby poprawić los ofiar wojny i zmniejszyć ich cierpie-
nie – w tym celu:

1) w każdym kraju należało ustanowić dobrowolne stowarzyszenia po- 
mocy, które w  czasie pokoju mogłyby czynić przygotowania (gromadząc 
odpowiednie środki i szkoląc swoich wolontariuszy), by na czas wojny móc 
służyć jako jednostki pomocnicze wspierające wojskowy personel medyczny,

2) państwa powinny przyjąć traktat międzynarodowy, który gwaranto-
wałby prawną ochronę szpitalom wojskowym i personelowi medycznemu,

3) należało przyjąć międzynarodowy znak ochronny i  rozpoznawczy, 
który byłby stosowany przez służby medyczne i służył do oznaczania obiek-
tów i sprzętu medycznego214.

W owym czasie akceptowano oczywiście zasadę, że rannym żołnierzom 
należy udzielić stosownej pomocy, bez względu na to po której stronie wal-
czą, w praktyce jednak często pomoc ta do nich w ogóle nie docierała. Brak 
efektywnej ochrony personelu medycznego powodował bowiem, iż zabiera-
nie i  transportowanie rannych z pola walki jeszcze w trakcie toczących się 
działań zbrojnych było dla tego personelu bardzo niebezpieczne. Co gorsza, 
nie funkcjonował wówczas ogólnie przyjęty i  respektowany symbol, który 
mógłby zapewnić służbom medycznym w  miarę pewną ochronę podczas 
wykonywania ich zadań w trakcie konfliktów zbrojnych215.

Mimo braku powszechnie akceptowanego znaku rozpoznawczego i ochronnego służb 
medycznych, starano się ustalać tego typu znaki podczas ówczesnych konfliktów 
zbrojnych. Przykładowo, zgodnie z instrukcją dla lekarzy polowych z 14 kwietnia 1863 
roku, wydaną przez Wydział Wojenny Tymczasowego Rządu Narodowego Powsta-
nia Styczniowego, w  czasie bitwy należało oznaczać wozy ambulansowe i  podwody 
dla umieszczenia rannych zatkniętą na każdym wozie lazaretową czarną chorągwią. 
Instrukcja nakazywała również, by „rannych nieprzyjacielskich opatrywać (…) z  tą 
samą troskliwością jak swoich, a  po opatrzeniu odsyła się ich do pierwszego mia-
steczka, gdzie jest lekarz”216. 

Książka Dunanta spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem w Euro-
pie i  choć jej autor nie przedstawił w  niej całkowicie nowych pomysłów, 
wartość tej publikacji stanowi w znacznej mierze jej przesłanie o charakterze 

214 Ibidem, s. 14–15.
215 Zob. F. Bugnion, The International Committee of the Red Cross and the Protection of War 

Victims, Geneva 2003, s. 13–14. 
216 Cyt. za: R. Bierzanek, Wojna a prawo międzynarodowe, Warszawa 1982, s. 33. 
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uniwersalnym i  ponadczasowym. Poza tym, mimo prostoty propozycji 
Dunanta, ich następstwa stały się niezwykle znaczące i długotrwałe:

1) idea i funkcjonowanie stowarzyszeń krajowych Czerwonego Krzyża lub 
Czerwonego Półksiężyca opiera się na pierwszej z przedstawionych propozycji,

2) przyjęcie tzw. Konwencji Czerwonego Krzyża w 1864 roku to urzeczy-
wistnienie drugiej z propozycji,

3) trzecia propozycja zaowocowała przyjęciem znaku ochronnego i roz-
poznawczego w postaci czerwonego krzyża lub czerwonego półksiężyca217. 

Propozycje przedstawione przez Dunanta w jego książce zainteresowały 
również członków pewnej organizacji charytatywnej – Genewskiego Towa-
rzystwa Użyteczności Publicznej. Jej przewodniczący, Gustave Moynier, 
będąc pod wrażeniem Wspomnienia Solferino, podczas spotkania Towarzy-
stwa w lutym 1863 roku zaproponował wprowadzić w życie pomysły Dunanta. 
Członkowie Towarzystwa poparli ten wniosek i wyznaczyli ze swojego składu 
pięć osób, które miały zająć się urzeczywistnianiem tych pomysłów. Byli to: 
Dunant, Moynier oraz Louis Appia, Guillaume-Henri Dufour i  Théodore 
Maunoir. Na pierwszym spotkaniu, 17 lutego 1863 roku, ów organ, nazy-
wany Komitetem Pięciu, postanowił przyjąć nazwę „Stały Komitet Pomocy 
Rannym Żołnierzom”, zaś 15 lat później zmienił nazwę na „Międzynarodowy 
Komitet Czerwonego Krzyża” (w skrócie: MKCK)218.

Jednym z głównych celów Komitetu stało się podejmowanie działań na 
rzecz tworzenia w  poszczególnych państwach dobrowolnych stowarzyszeń 
pomocy rannym żołnierzom i  już wkrótce pierwsze takie stowarzyszenia 
zostały powołane do życia – w 1863 roku w Wirtembergii, a w 1864 roku – 
m.in.: w Belgii, Francji, Hiszpanii i Prusach. Komitet starał się również urze-
czywistnić pozostałe postulaty Dunanta, dlatego w 1863 roku zwołał konfe-
rencję w Genewie, na którą zaproszono ekspertów w dziedzinie wojskowości 
oraz medycyny, by ocenić, w  jakim stopniu realizacja tych postulatów jest 
możliwa. Rezultaty tego spotkania okazały się zachęcające do dalszych dzia-
łań i Komitet przekonał federalny rząd Szwajcarii do zwołania konferencji 
dyplomatycznej, której celem miało być nadanie propozycjom Dunanta 
formy prawnej. Konferencja ta odbyła się 22 sierpnia 1864 roku w Genewie, 
a jej rezultatem było podpisanie przez reprezentantów 16 państw Konwencji 
o polepszeniu losu rannych wojskowych w armiach w polu będących (zwa-
nej też Konwencją Czerwonego Krzyża) – pierwszej wielostronnej umowy 
międzynarodowej z  zakresu MPHKZ, otwartej do podpisu dla każdego 
państwa na świecie, w świetle której państwa-sygnatariusze zobowiązywały 

217 A. Bouvier, International…, op. cit., s. 15.
218 Ibidem.
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się do zbierania i leczenia rannych i chorych żołnierzy (bez względu na ich 
przynależność do strony konfliktu) oraz do poszanowania i  ochrony szpi-
tali, służb medycznych i  transportu medycznego. Konwencja ustanawiała 
też znak ochronny i  rozpoznawczy stosowany przez wojskowy personel 
medyczny oraz na obiektach i  środkach związanych z  niesieniem pomocy 
rannym i  chorym – czerwony krzyż na białym tle219. Tym samym, po raz 
pierwszy w historii, konflikty zbrojne zostały uregulowane przepisami trak-
tatowymi o zasięgu powszechnym220. 

W  kolejnych latach doszło do powszechnego uznania szerszych kom-
petencji Komitetu, obejmujących działania podejmowane zarówno wobec 
powstających na całym świecie krajowych stowarzyszeń pomocy rannym 
żołnierzom, jak i wobec państw-stron Konwencji Czerwonego Krzyża z 1864 
roku. Komitet przygotowywał projekty kolejnych umów międzynarodowych, 
w których rozszerzano krąg osób chronionych (m.in. o jeńców wojennych), 
czuwał nad przestrzeganiem przyjętych zobowiązań przez strony wojujące 
i  w  razie konieczności pełnił rolę neutralnego pośrednika między nimi. 
Funkcje te z czasem zaczęły być traktowane jako uprawnienia przysługujące 
Komitetowi na podstawie prawa zwyczajowego. W  rezultacie MKCK nie 
tylko przyczynił się do rozwoju MPHKZ, lecz także zapewnił sobie w  tym 
prawie szczególną pozycję221. Co więcej, MKCK, który powstał jako stowa-
rzyszenie mające na celu przede wszystkim pomoc rannym żołnierzom na 
polu walki oraz zapewnienie odpowiedniej ochrony personelowi medycz-
nemu, dał początek Ruchowi, który prowadzi obecnie działalność w wymia-
rze międzynarodowym.

Z każdym rokiem działalności MKCK wzrastała też liczba stowarzyszeń 
krajowych, które odgrywały coraz większą rolę w niesieniu pomocy rannym 
na polu walki, zaś w czasie pokoju podejmowały się działań na rzecz ochrony 
zdrowia, pomocy socjalnej, pomocy ofiarom klęsk i katastrof, krwiodawstwa, 
szkolenia pierwszej pomocy i organizacji ratownictwa, szkolenia pielęgniarek 
i personelu medycznego oraz wielu innych działań. Co istotne, zadania reali-
zowane przez te stowarzyszenia zaczęły powoli wykraczać poza obszar wła-
snego państwa – pojawiały się wśród nich coraz częściej zadania o znaczeniu 

219 Godło takie przyjęto w  wyniku odwrócenia barw związkowych Szwajcarii (białego 
krzyża na czerwonym tle), nie ma więc ono żadnego powiązania z  chrześcijańską symbo-
liką. Podczas konferencji dyplomatycznej w 1949 roku, w wyniku której przyjęto Konwencje 
genewskie, brak jakiegokolwiek znaczenia religijnego w  odniesieniu do czerwonego krzyża 
oficjalnie potwierdził delegat Stolicy Apostolskiej, biskup Philippe Bernardini.

220 A. Bouvier, International…, op. cit., s. 15.
221 E. Mikos-Skuza, Status Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w świetle norm 

prawa międzynarodowego [w:] M. Lubiszewski, T. Jasudowicz, R. Fordoński (red.), Wybrane 
aktualne problemy międzynarodowego prawa humanitarnego, Olsztyn 2005, s. 12–14.
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międzynarodowym. Naturalną koleją rzeczy stało się zatem podejmowanie 
wysiłków w  celu lepszej koordynacji działalności stowarzyszeń na arenie 
międzynarodowej oraz ułatwienie wzajemnych kontaktów i  współpracy. 
Potrzeba takiej ścisłej współpracy stowarzyszeń krajowych stała się oczywista 
po I wojnie światowej, w trakcie której w działalność humanitarną na rzecz 
rannych i  chorych kombatantów oraz jeńców wojennych zaangażowanych 
było miliony wolontariuszy, zdobyto też niezwykle bogate doświadczenie, 
które można było wykorzystać w przyszłości222. 

Z  propozycją utworzenia federacji stowarzyszeń krajowych wystąpił 
jednak amerykański bankier i filantrop, Henry Pomeroy Davison, w czasie 
wojny pełniący funkcję przewodniczącego Komitetu Wojennego Amerykań-
skiego Czerwonego Krzyża. Z jego inicjatywy pięć stowarzyszeń: amerykań-
skie, brytyjskie, francuskie, japońskie i włoskie, 15 maja 1919 roku powołało 
do życia w Paryżu Ligę Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża, która w 1983 roku 
zmieniła nazwę na Ligę Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i  Czerwonego 
Półksiężyca. Celem Ligi stało się zachęcanie i  ułatwianie stowarzyszeniom 
krajowym prowadzenia działalności humanitarnej w  każdym czasie (tak 
w okresie wojny, jak i pokoju) oraz spełnianie zadań związanych z wykony-
waniem funkcji federacji tych stowarzyszeń. W szczególności Liga podjęła 
się funkcji stałego organu porozumiewania się, koordynacji i  badań mię-
dzy krajowymi stowarzyszeniami, mając za zadanie udzielanie im pomocy 
w zakresie organizacji i działalności, zarówno w płaszczyźnie krajowej, jak 
i międzynarodowej223. Pod ponownie zmienioną nazwą – od 1991 roku jako 
Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego 
Półksiężyca – organizacja ta funkcjonuje do dziś, obejmując swym członko-
stwem 187 stowarzyszeń z całego świata.  

Działalność Ruchu (istniejącego już 150 lat) i jego wyjątkowa rola zostały 
docenione na forum licznych organizacji międzyrządowych. W  1990 roku 
Zgromadzenie Ogólne ONZ przyznało MKCK status obserwatora. Podobną 
pozycję MKCK posiada od 1992 roku także w Unii Afrykańskiej (wówczas 
– Organizacji Jedności Afrykańskiej), w Radzie Europy, OBWE i Organiza-
cji Państw Amerykańskich. Komitet korzysta też ze statusu konsultacyjnego 
w  organizacjach wyspecjalizowanych oraz agendach ONZ zajmujących się 
pomocą humanitarną i  prawami człowieka. Zasługi MKCK zostały zaś aż 
cztery razy uhonorowane Pokojową Nagrodą Nobla. Laureatem pierwszej 
w  historii Pokojowej Nagrody Nobla został w  1901 roku Henry Dunant. 
Działalność humanitarna podczas obu wojen światowych sprawiła, że MKCK 

222 Zob. International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies – History,  <http://
www.ifrc.org/en/who-we-are/history/> (dostęp: 12.07.2013).

223 R. Bierzanek, Wojna…, op. cit., s. 89.

Powstanie 
MFSCKCP



101

MiędzynaRodowy Ruch czeRwonego KRzyża...

otrzymał Nagrodę w 1917 i w 1944 roku. Stulecie Międzynarodowego Ruchu 
Czerwonego Krzyża i  Czerwonego Półksiężyca w  1963 roku zostało nato-
miast uświetnione wspólną nagrodą dla MKCK i Międzynarodowej Federacji 
Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca224.

3.2. obecny skład Międzynarodowego Ruchu czerwonego Krzyża 
i czerwonego Półksiężyca

Obecnie w skład Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czer-
wonego Półksiężyca wchodzą:

a) dwie instytucje o zasięgu międzynarodowym (obie z siedzibą w Genewie):
 – Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK),
 – Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża 

i Czerwonego Półksiężyca (MFSCKCP),
b) stowarzyszenia krajowe Czerwonego Krzyża lub Czerwonego Półksię-

życa, rozsiane po całym świecie (np. Polski Czerwony Krzyż, Norweski 
Czerwony Krzyż, Afgański Czerwony Półksiężyc).

Komitet, Federacja i stowarzyszenia krajowe są ciałami niezależnymi, każde 
z nich ma też swój własny statut i nie jest nadrzędne wobec innych. Każdy z tych 
podmiotów ma zatem własne, ściśle określone cele i  zadania do wypełnienia 
oraz kompetencje i uprawnienia wynikające z międzynarodowych i/lub krajo-
wych norm prawnych, i przyjętych statutów. Zakres odpowiedzialności kom-
ponentów Ruchu określa umowa przyjęta podczas Rady Delegatów w Sewilli 
w 1997 roku (tzw. porozumienie sewilskie)225. Podkreślić jednak należy, że mimo 
pewnych różnic w sferze uprawnień i zadań, wszystkie podmioty wchodzące 
w skład Ruchu wzajemnie się uzupełniają i wspierają, gdy zajdzie taka potrzeba.

W statutach Ruchu znajduje się preambuła, w której określono jego misję 
i zasady, leżące u podstaw jego działania. Statuty zawierają postanowienia doty-
czące roli i zadań każdego z komponentów Ruchu oraz ich wzajemne relacje, 
określono w nich też warunki przyjmowania nowych stowarzyszeń do Ruchu. 
W statutach znajdują się również postanowienia dotyczące składu, kompeten-
cji i procedur podejmowania decyzji przez organy Ruchu – Międzynarodową 
Konferencję, Radę Delegatów i Stałą Komisję. Statuty mają charakter wiążący 
dla podmiotów wchodzących w  skład Ruchu, a  każde nowe stowarzyszenie 
ubiegające się o członkostwo w Ruchu musi zaakceptować ich postanowienia.

224 E. Mikos-Skuza, Status…, op. cit., s. 27–28.
225 Zob. Poznajmy MKCK (tłum. K. Wirkowski, red. K. Kędzierski), Warszawa 2004, s. 10.
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Przedstawiciele MKCK, Federacji i  stowarzyszeń krajowych spotykają 
się co dwa lata na Radzie Delegatów oraz co cztery lata, razem z delegatami 
państw-stron Konwencji genewskich, na Międzynarodowej Konferencji Czer-
wonego Krzyża i  Czerwonego Półksiężyca, będącej najwyższym organem 
uchwałodawczym i najważniejszym organem statutowym Ruchu. Konferen-
cja zajmuje się zapewnianiem jedności w działaniu krajowych stowarzyszeń, 
MKCK i Federacji, pomaga im w wypełnianiu ich misji w zgodzie z podsta-
wowymi zasadami Ruchu, podejmuje też uchwały wyznaczające kierunek 
działania organizacji czerwonokrzyskich i może zatwierdzać lub zmieniać sta-
tuty Ruchu. Konferencja przyczynia się również do poszanowania i rozwoju 
MPHKZ oraz innych traktatów istotnych dla działalności Ruchu. Wszyscy 
delegaci biorący udział w Konferencji mają równy status i każdy z nich dys-
ponuje jednym głosem. Zaznaczyć jednak należy, iż delegaci państw działają 
w imieniu rządów tych państw i zgodnie z otrzymanymi od nich instrukcjami, 
każdy z nich reprezentuje więc oficjalne stanowisko danego państwa226. 

Formą, w jakiej Międzynarodowa Konferencja wydaje swoje decyzje lub 
zalecenia, jest uchwała. Zasadniczo uchwały te mogą dotyczyć każdej kwe-
stii związanej z działalnością Ruchu. Najczęściej nie zawierają one wiążących 
norm prawnych, podmioty wchodzące w skład Ruchu mają jednak obowiązek 
je respektować, o ile nie naruszają one ich niezależności i statutów. Uchwały 
te mogą być kierowane bezpośrednio do jednego z podmiotów Ruchu (np. 
do MKCK) i przyznawać mandat do określonego działania oraz zobowiązy-
wać do jego wykonania, na co dany podmiot musi wyrazić zgodę (w sposób 
wyraźny lub dorozumiany).

Rysunek 2 w schematyczny sposób przedstawia skład Międzynarodowej 
Konferencji Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Wspomniana Rada Delegatów składa się z przedstawicieli MKCK, Fede-
racji oraz stowarzyszeń krajowych, dlatego zajmuje się jedynie zagadnieniami 
bezpośrednio dotyczącymi Ruchu, przygotowując w tym zakresie opinie i – 
jeśli to konieczne – podejmując decyzje w sprawach będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania wszystkich komponentów Ruchu. Rada spotyka 
się każdorazowo przed zwołaniem Międzynarodowej Konferencji oraz – co do 
zasady – przed każdą sesją Zgromadzenia Ogólnego Federacji (która odbywa 
się co dwa lata). Rada może też sama zadecydować o zwołaniu spotkania lub 
wówczas, gdy proszą o to MKCK, Federacja, Stała Komisja bądź jedna trzecia 
stowarzyszeń krajowych227.

226 Zob. Components and bodies of the International Movement of the Red Cross and Red 
Crescent,  <http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/components-movement.
htm> (dostęp: 12.07.2013). 

227 Ibidem.
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Organem działającym w okresach między konferencjami jest Stała Komi-
sja złożona z  dziewięciu członków, z  których pięciu wybiera Konferencja 
(spośród delegatów stowarzyszeń krajowych), a po dwóch delegują MKCK 
i Federacja. Stała Komisja spotyka się co najmniej dwa razy w roku, a jej sie-
dziba znajduje się w Genewie. Głównym zadaniem Komisji jest przygotowy-
wanie Międzynarodowych Konferencji i  spotkań Rady Delegatów, zajmuje 
się ona również kwestiami stanowiącymi przedmiot zainteresowania Ruchu 
jako całości. Komisja przyznaje ponadto Medal Henry Dunanta – może go 
otrzymać osoba, która wykazała się niezwykłą odwagą lub wyjątkowym 
poświęceniem w służbie na rzecz Ruchu228.

Używane oznaczenia oraz nazewnictwo odwołujące się do znaków czer-
wonego krzyża i półksiężyca doprowadziło do pojawienia się nieformalnej 
zbiorczej nazwy Ruchu – „Międzynarodowy Czerwony Krzyż” (MCK). Nie 
istnieje jednak organizacja, która nosiłaby taką nazwę – jest to tylko pewne 
skrótowe określenie MRCKCP.

228 Ibidem.
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Rys. 2. Skład Międzynarodowej Konferencji Czerwonego Krzyża  
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Źródło: H. Coursier, The International Red Cross, Geneva 1961, s. 79.
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3.3. Podstawowe zasady MRcKcP

Najważniejszym zadaniem Ruchu jest zapobieganie ludzkim cierpieniom 
i ich łagodzenie oraz zapewnianie poszanowania ludzkiej godności, szczegól-
nie w sytuacjach konfliktów zbrojnych i innych zagrożeń. Skuteczna realiza-
cja tego zadania, podobnie jak innych, które sukcesywnie wchodziły w zakres 
kompetencji Ruchu, wymagała jednak sprecyzowania zasad, według których 
Ruch i  jego komponenty powinny postępować. Początkowy cel tworzenia 
stowarzyszeń krajowych, czyli niesienie pomocy żołnierzom rannym na polu 
walki, zaczął bowiem wykraczać poza swoje ramy – gdy wojskowe służby 
medyczne były już w  stanie skutecznie opiekować się rannymi i  chorymi, 
Ruch zajął się udzielaniem pomocy jeńcom wojennym, a  następnie, wraz 
ze zmieniającym się charakterem konfliktów, ochroną ludności cywilnej, 
w okresie pokoju zaś stowarzyszenia krajowe skupiły się na szeroko rozumia-
nej pomocy socjalnej229. Biorąc ponadto pod uwagę niezależność stowarzy-
szeń krajowych, należało też określić wspólne dla nich cechy oraz wyraźnie je 
sformułować, by zapewnić jednolitość ich działania.

Pierwsze próby zdefiniowania zasad leżących u  podstaw działalności 
MKCK i  stowarzyszeń krajowych podjął jeszcze w  latach 70. XIX wieku 
Gustave Moynier, formułując cztery takie zasady, mianowicie: zasadę jedno-
ści (jedno stowarzyszenie w jednym kraju), zasadę przygotowania w okresie 
pokoju do działań na czas wojny, zasadę bezstronności (pomoc niesiona każ-
demu rannemu, bez względu na przynależność do strony konfliktu) i zasadę 
wzajemnej współpracy między stowarzyszeniami krajowymi. Nie były one 
jednak wyczerpujące i  w  kolejnych latach w  ramach MKCK próbowano 
sprecyzować istniejące i sformułować dalsze zasady. Szczególną rolę w tych 
wysiłkach odegrał Max Huber, prezydent MKCK w latach 1928–1944, który 
podkreślał znaczenie teoretycznych podstaw funkcjonowania Ruchu, mimo 
jego nastawienia na działalność praktyczną. Prace nad zdefiniowaniem zasad 
Ruchu zintensyfikowano po II wojnie światowej, szczególne zaś zasługi w tej 
kwestii położył współpracownik Hubera, Jean Pictet (wiceprezydent MKCK 
w latach 1971–1979), który przeanalizował przyjęte dotychczas zasady, sta-
rając się stworzyć z nich spójny system230. W rezultacie Jean Pictet wyróżnił 
zasady fundamentalne (dotyczące głównych celów działalności Ruchu i okre-
ślające jego specyfikę) oraz zasady organiczne (odnoszące się do struktury 
Ruchu i  metod jego działania). Zasady fundamentalne stały się następnie 
przedmiotem analizy MKCK i  ówczesnej Ligi i  ostatecznie – jako siedem 

229 H. Coursier, The International Red Cross, Geneva 1961, s. 49–50.
230 Ibidem, s. 50–51. Por. S. E. Nahlik, A Brief Outline of International Humanitarian Law, 

Extract from the „International Review of the Red Cross”, July-August 1984, s. 10–11.
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Zasad Podstawowych leżących u podstaw Ruchu – zostały oficjalnie przyjęte 
w 1965 roku w Wiedniu podczas XX Międzynarodowej Konferencji Czerwo-
nego Krzyża. Zasady te są następujące:

1) humanitaryzm,
2) bezstronność,
3) neutralność,
4) niezależność,
5) dobrowolność,
6) jedność,
7) powszechność.

Ad. 1) Humanitaryzm – przejawia się w działaniach Ruchu – zarówno na 
płaszczyźnie międzynarodowej, jak i krajowej – nakierowanych na zapobie-
ganie i łagodzenie ludzkiego cierpienia, ochronę życia i zdrowia, dążenie do 
poszanowania godności człowieka. U podstaw tej zasady leży również wza-
jemne zrozumienie, przyjaźń i współpraca oraz dążenie do trwałego pokoju 
między wszystkimi narodami231. Przyjąć zatem można, iż humanitaryzm sta-
nowi punkt wyjścia dla pozostałych zasad Ruchu. Co prawda zdarzają się 
przypadki, kiedy cierpienie jest nieuniknione, np. w  sytuacji koniecznych 
operacji medycznych, Ruch podkreśla jednak, iż za wszelką cenę unikać 
należy sprawiania nieuzasadnionego i niepotrzebnego cierpienia. Nadrzęd-
nym celem Ruchu jest ratowanie ludzkiego życia, a zasada humanitaryzmu 
wytycza kierunek do tego celu i  przyświeca działaniom podejmowanym 
przez poszczególne komponenty Ruchu zarówno w czasie wojny, jak i w cza-
sie pokoju232.  

Ad. 2) Bezstronność – polega na działalności prowadzonej bez czynienia 
jakiejkolwiek różnicy ze względu na narodowość, rasę, religię, pozycję spo-
łeczną czy przekonania polityczne. Ruch zajmuje się wyłącznie niesieniem 
pomocy cierpiącym, kierując się ich potrzebami i udzielając pierwszeństwa 
w  najbardziej naglących przypadkach233. Zasada ta jest ściśle powiązana 
z humanitaryzmem. Uznając za swój nadrzędny cel ratowanie ludzkiego życia, 
Ruch jest gotowy nieść pomoc każdemu, kto może jej potrzebować, nawet 
jeśli jest to osoba winna zbrodni międzynarodowych, którą należy ukarać 
za jej czyny. Wymierzanie sprawiedliwości nie jest jednak zadaniem Ruchu, 
nie jest też jego rolą ocena postępowania osoby, której udziela się pomocy. 
Ruch nie miesza się też w działalność organów sądowych tak krajowych, jak 

231 Zob. Poznajmy MKCK…, op. cit., s. 9.
232 Zob. H. Coursier, op. cit., s. 51.
233 Poznajmy MKCK…, op. cit., s. 9.
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i międzynarodowych. Jego obowiązkiem jest traktowanie każdego człowieka 
w sposób humanitarny234.

Ad. 3) Neutralność – jest niezbędna, by Ruch mógł zachować powszechne 
zaufanie, dlatego Ruch powstrzymuje się od uczestnictwa w  działaniach 
zbrojnych oraz – w każdym czasie – w sporach natury politycznej, rasowej, 
religijnej lub ideologicznej235. Zasadę tę można rozpatrywać w kilku aspek-
tach, przede wszystkim jednak należy podkreślić neutralność Ruchu w odnie-
sieniu do stron wojujących, co ma istotne znaczenie z uwagi na jego kom-
petencje (zwłaszcza zaś uprawnienia MKCK) wynikające z umów z zakresu 
MPHKZ. Prawo humanitarne zapewnia ochronę szpitalom i  personelowi 
medycznemu w sytuacji konfliktu zbrojnego, personel ten więc nie powinien 
być poddawany jakimkolwiek naciskom czy wpływom, które w  rezultacie 
mogłyby zakłócać czy wręcz uniemożliwiać wykonywanie jego obowiązków 
i  udzielanie pomocy medycznej w  sposób niedyskryminacyjny. Reguła ta 
odnosi się również do Ruchu. Należy bowiem zaznaczyć, iż Ruch zajmuje 
postawę neutralną w stosunku do stron wojujących, ale nie w stosunku do 
osób, które cierpią – cechą charakterystyczną Ruchu jest bowiem aktywne 
działanie, a nie bierność. Tak rozumiana neutralność ma niewątpliwie istotne 
znaczenie w przypadku kontaktów Ruchu z podmiotami niepaństwowymi – 
zorganizowanymi grupami zbrojnymi, które też mogą korzystać z pomocy 
humanitarnej dostarczanej przez Ruch, na tej samej zasadzie, co regularne 
siły zbrojne. Działania Ruchu, które przynoszą korzyść natury humanitar-
nej ugrupowaniom partyzanckim czy rebeliantom, np. w sytuacji konfliktu 
niemiędzynarodowego, nie powinny zatem w  jakikolwiek sposób wpływać 
na stosunki prawne istniejące między Ruchem a  stroną rządową zwalcza-
jącą wspomniane grupy, pomoc humanitarna nie jest bowiem żadną formą 
uznania takiej grupy i nie rodzi skutków prawnych236. Zasada neutralności 
podkreśla tym samym zdystansowane podejście Ruchu do wszelkich dok-
tryn i poglądów politycznych, filozoficznych, religijnych i moralnych. Ruch 
musi funkcjonować ponad wszelkimi podziałami, by zachować powszechne 
zaufanie i nie wzbudzać podejrzeń o stronniczość, od przestrzegania zasady 
neutralności zależy więc jego istnienie237.

234 Zob. H. Coursier, op. cit., s. 52.
235 Poznajmy MKCK…, op. cit., s. 9.
236 Zob. art. 3 wspólny dla KG: „Bezstronna organizacja humanitarna, jak Międzynaro-

dowy Komitet Czerwonego Krzyża, będzie mogła ofiarować swe usługi Stronom w konflikcie 
(…). Zastosowanie [postanowień art. 3 i innych postanowień KG] nie będzie miało wpływu na 
sytuację prawną Stron w konflikcie”.

237 Por. H. Coursier, op. cit., s. 53–54.
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Ad. 4) Niezależność – dla Ruchu oznacza niezależność od jakichkolwiek 
władz oraz nieuleganie jakimkolwiek wpływom. Stowarzyszenia krajowe 
służą co prawda pomocą władzom publicznym w ich działalności humanitar-
nej i podlegają prawu obowiązującemu w ich państwach, powinny one jed-
nak zawsze korzystać z samodzielności pozwalającej im na działanie w każ-
dym czasie, zgodnie z zasadami Ruchu238. Kwestia niezależności ma złożony 
charakter przede wszystkim w  kontekście działalności stowarzyszeń krajo-
wych. Każde z nich współpracuje bowiem w ściśle określonym zakresie z rzą-
dem państwa, na którego terytorium funkcjonuje i zdarza się, że w ramach 
tej współpracy otrzymuje wsparcie (np. finansowe) od władz w  celu reali-
zacji zadań statutowych stowarzyszenia. Poza tym, stowarzyszenie nie może 
rozpocząć swojej działalności bez uprzedniego, stosownego upoważnienia 
wydanego przez władze danego państwa. Jednak ani wymagania formalne, 
ani podejmowana współpraca, nie powinny doprowadzić do sytuacji, w któ-
rej stowarzyszenie krajowe staje się rzecznikiem woli politycznej państwa. 
Podobnie stosunki Ruchu z  rządami różnych państw nigdy nie powinny 
pozbawiać stowarzyszeń krajowych niezależności koniecznej dla właściwego 
wypełniania ich zadań i kompetencji239.

Ad. 5) Dobrowolność – oznacza niesienie pomocy bezinteresownie, 
Ruch nie powinien więc kierować się chęcią osiągnięcia jakiejkolwiek korzy-
ści240. Inspiracją do podejmowania działań humanitarnych nie jest bowiem 
dla Ruchu wynagrodzenie finansowe, lecz osobiste zaangażowanie i poświę-
cenie dla idei humanitaryzmu, będące świadomym wyborem osób prowa-
dzących działalność czerwonokrzyską, akceptujących służbę Ruchu na rzecz 
tych, którzy potrzebują pomocy. Kwintesencją zasady dobrowolności jest 
bezpłatna pomoc świadczona innym, stanowiąca bezpośredni wyraz huma-
nitaryzmu, pierwszej spośród wszystkich zasad Ruchu241.

Ad. 6) Jedność – oznacza, iż w każdym kraju działa tylko jedno stowarzy-
szenie Czerwonego Krzyża albo Czerwonego Półksiężyca, otwarte dla wszyst-
kich i obejmujące swą działalnością humanitarną obszar całego kraju242. Jest 
to jedna z  najstarszych zasad Ruchu, która w  szczególności odnosi się do 
struktury organizacyjnej stowarzyszeń krajowych. W  istocie trzy elementy 

238 Poznajmy MKCK…, op. cit., s. 9.
239 H. Coursier, The International…, op. cit., s. 55.
240 Zob. Poznajmy MKCK…, op. cit., s. 9.
241 Zob. The Fundamental Principles of the Red Cross and Red Crescent, ICRC publication 

ref. 0513, 1996, s. 12.
242 Poznajmy MKCK…, op. cit., s. 9.
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definicyjne wymienione w tej zasadzie odpowiadają trzem warunkom, które 
stowarzyszenia krajowe muszą spełnić, by zostać uznanym i  przyjętym 
w poczet Ruchu: dane stowarzyszenie musi zatem być samodzielną i jedyną 
instytucją w swoim kraju, członkostwo w stowarzyszeniu nie może naruszać 
zasady niedyskryminacji (stowarzyszenie powinno być otwarte dla wszyst-
kich), stowarzyszenie musi obejmować swoją działalnością całe terytorium 
kraju, w którym funkcjonuje243. 

Ad. 7) Powszechność – polega na równości praw wszystkich stowarzy-
szeń krajowych oraz obowiązku niesienia sobie nawzajem pomocy, oznacza 
również, że Ruch swoją działalnością humanitarną obejmuje cały świat244. 
Cierpienie ludzkie ma bowiem wymiar powszechny, taki też wymiar powinna 
mieć pomoc humanitarna, realizowana ponad podziałami politycznymi, 
religijnymi, rasowymi czy ideologicznymi. Zasadę powszechności można 
potraktować jako ustanawiającą szczególne więzi braterstwa między stowarzy-
szeniami krajowymi, które wspierają się nawzajem w realizowanych przedsię-
wzięciach i spieszą z pomocą, jeśli którekolwiek stowarzyszenie jej potrzebuje, 
np. w sytuacji klęski żywiołowej lub epidemii245. Równość praw stowarzyszeń 
krajowych potwierdza z kolei fakt, iż każde z nich dysponuje jednym głosem 
w  trakcie wspólnych spotkań, np. podczas Międzynarodowej Konferencji 
Ruchu. Stowarzyszenia mają również takie same kompetencje i  obowiązki 
w zakresie prowadzenia szeroko rozumianej działalności humanitarnej246.

Profesor Jean Pictet sformułował również tzw. zasady organiczne, które 
uzupełniają siedem Podstawowych Zasad Ruchu, czyli: 

1) Ruch nie może czerpać jakiejkolwiek korzyści ze swojej działalności; 
powinien skupić się wyłącznie na działaniach humanitarnych na rzecz osób, 
które potrzebują pomocy.

2) Ruch oferuje swoją pomoc bezpłatnie.
3) Ruch jest wyrazem osobistej życzliwości i chęci służenia innym, insty-

tucją udzielającą pomocy na zasadzie dobrowolności.
4) Ruch współpracuje z władzami publicznymi.
5) Ruch powinien dysponować wystarczającym stopniem niezależności 

w stosunkach z tymi władzami. 
6) Członkostwo w  stowarzyszeniach krajowych powinno być dostępne 

dla wszystkich obywateli danego kraju; stowarzyszenie powinno być zorgani-
zowane w sposób demokratyczny.

243 The Fundamental…, op. cit., s. 15.
244 Zob. Poznajmy MKCK…, op. cit., s. 9.
245 Por. H. Coursier, The International…, op. cit., s. 56.
246 Por. The Fundamental…, op. cit., s. 18, 20.
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7) Wszystkie stowarzyszenia krajowe mają takie same prawa w  sferze 
międzynarodowej.

8) W  każdym państwie może istnieć tylko jedno stowarzyszenie, kie-
rowane przez jeden organ centralny; działalność takiego stowarzyszenia 
powinna obejmować cały kraj.

9) Posiadając te same cele, stowarzyszenia krajowe powinny nawiązywać 
wzajemne stosunki i wypełniać obowiązek niesienia sobie nawzajem pomocy.

10) Ruch powinien być zawsze gotowy na zadania, z którymi może przyjść 
mu się zmierzyć247.

Idea Ruchu Czerwonokrzyskiego opiera się zatem na Zasadach Podsta-
wowych oraz uzupełniających je zasadach organicznych. Zasady Podstawowe 
zapisane zostały w statutach Ruchu, a poszczególne jego komponenty zobo-
wiązane są ich przestrzegać i prowadzić swoją działalność z ich poszanowa-
niem. Warto też przy okazji wspomnieć o dewizach, które wyrażają ideały 
i cele działalności Ruchu – MKCK w swoich działaniach kieruje się mottem 
Inter arma caritas („Miłosierdzie wśród walki”), natomiast działalności Fede-
racji przyświeca dewiza Per humanitatem ad pacem („Przez humanitaryzm 
do pokoju”).

3.4. Międzynarodowy Komitet czerwonego Krzyża248

Od samego początku swojej działalności MKCK, który jest ciałem założy-
cielskim MRCKCP, czynił starania w celu uczynienia wojny bardziej huma-
nitarną poprzez ograniczenie cierpień jej ofiar, czyli tych, którzy nie uczest-
niczą lub przestali już uczestniczyć w działaniach wojennych (osoby cywilne, 
ranni, chorzy i jeńcy wojenni). Z pomocą Komitetowi przychodziło rozwija-
jące się i  sukcesywnie kodyfikowane międzynarodowe prawo humanitarne 
konfliktów zbrojnych, zwłaszcza zaś cztery Konwencje genewskie o ochro-
nie ofiar wojny z 1949 roku, uzupełnione w 1977 roku dwoma Protokołami 
dodatkowymi. Zarówno Konwencje, jak i Protokoły potwierdziły znaczącą 
rolę MKCK w  sytuacji konfliktów zbrojnych i  nadały Komitetowi szerokie 
uprawnienia.

Podstawowym celem MKCK jest zatem promowanie zachowań humani-
tarnych podczas konfliktów zbrojnych zgodnie z zasadą, że nawet wojna ma 
swoje ograniczenia, zarówno w  sferze prowadzenia działań zbrojnych, jak 

247 J. Pictet, Red Cross principles, Geneva 1956, s. 153.
248 Niniejszy podrozdział zawiera fragmenty pochodzące z  rozdziału Międzynarodowy 

Komitet Czerwonego Krzyża, zamieszczonego w  publikacji autorstwa B. Kuźniak i  M. Mar-
cinko pt. Organizacje międzynarodowe (wyd. 4, Warszawa 2013).
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i  zachowania kombatantów. Głównym zadaniem Komitetu jest zapewnie-
nie ochrony i niesienie pomocy cywilnym i wojskowym ofiarom konfliktów 
zbrojnych lub wewnętrznych zamieszek na zasadzie całkowitej neutralności 
i bezstronności. 

Z punktu widzenia prawa międzynarodowego, MKCK przedstawia orga-
nizację szczególnego rodzaju – jej specyfika polega na tym, że będąc stowa-
rzyszeniem podlegającym prawu szwajcarskiemu (Komitet został założony 
jako prywatne stowarzyszenie na podstawie kodeksu cywilnego Szwajcarii, 
a jego siedziba znajduje się w Genewie), rozwija działalność przede wszystkim 
na forum międzynarodowym, przy czym działa w ramach kompetencji okre-
ślonych umowami międzynarodowymi. Międzynarodowy charakter MKCK 
wynika zatem nie ze struktury i składu osobowego tej organizacji (posiadającej 
osobowość prawną przyznaną na podstawie prawa wewnętrznego i składającej 
się z obywateli jednego kraju), ale z charakteru podejmowanych działań, które 
są międzynarodowe i za takie są powszechnie uznawane. Można tym samym 
przyjąć, iż MKCK to organizacja, której państwa w drodze umów międzyna-
rodowych powierzyły wykonywanie funkcji publiczno-międzynarodowych 
z  zakresu MPHKZ, zatem Komitet posiada w  ograniczonym zakresie pod-
miotowość prawnomiędzynarodową249. Innymi słowy, MKCK jest „całkowicie 
narodowy, jeśli chodzi o skład, a międzynarodowy, jeśli chodzi o misję”250.

3.4.1. struktura i mandat MKcK

Jako organizacja działająca formalnie na podstawie prawa wewnętrznego 
Szwajcarii, MKCK rekrutuje członków organów decyzyjnych spośród oby-
wateli tego kraju. Fakt ten znajduje zresztą szersze uzasadnienie. To właśnie 
w Szwajcarii powstał Komitet i narodził się Ruch, kraj ten jest też depozy-
tariuszem Konwencji genewskich z  1949 roku i  Protokołów dodatkowych 
z 1977 roku. Poza tym nie ulega wątpliwości, że organizacja składająca się 
z obywateli państwa trwale neutralnego (takiego jak Szwajcaria) jest dla stron 
wojujących bardziej wiarygodna i łatwiej obdarzyć ją zaufaniem. Co równie 
istotne, wszyscy członkowie Komitetu wywodzą się z  jednego kręgu kultu-
rowego (co niewątpliwie ułatwia podejmowanie decyzji w  drodze konsen-
susu), nie reprezentują żadnego państwa, ponoszą zatem odpowiedzialność 
jedynie wobec Komitetu oraz własnego sumienia. Ich decyzje są niezależne, 
ponieważ nikogo nie reprezentują (oprócz siebie), nie muszą więc trzymać 
się żadnych powierzonych im wytycznych i instrukcji. Należy też podkreślić,  

249 Zob. W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia 
systemowe, wyd. 2, Warszawa 2004, s. 420.

250 Zob. E. Mikos-Skuza, Status…, op. cit., s. 14. 
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że rząd Szwajcarii szanuje niezależność Komitetu, o czym świadczy chociażby 
fakt, iż w  1993 roku Szwajcaria zawarła z  MKCK formalne porozumienie,  
na mocy którego uznała podmiotowość prawnomiędzynarodową Komitetu.

Fakt, że członkowie Komitetu są jednej narodowości, nie oznacza, że 
wszyscy pracownicy MKCK są Szwajcarami – wręcz przeciwnie, wśród 
tysięcy delegatów i pracowników działających na całym świecie spotyka się 
obywateli wielu państw. 

Jeśli chodzi o strukturę organizacyjną MKCK, do jego organów decyzyj-
nych zalicza się:

1) Zgromadzenie członków Komitetu – jest to organ naczelny MKCK 
o charakterze kolegialnym; nadzoruje wszystkie czynności MKCK, formułuje 
politykę, określa ogólne cele i strategię, zatwierdza budżet i rachunki; może 
przekazywać niektóre sprawy podlegające jego kompetencjom Radzie Wyko-
nawczej; przewodniczącym i wiceprzewodniczącymi tego organu są odpo-
wiednio Przewodniczący MKCK i jego zastępcy; 

2) Prezydencję – składa się ona z Przewodniczącego MKCK i jego dwóch 
zastępców; Przewodniczący MKCK ponosi główną odpowiedzialność za sto-
sunki zewnętrzne Komitetu, reprezentuje MKCK na arenie międzynarodowej 
oraz – w ścisłej współpracy z Dyrekcją – zajmuje się dyplomacją humanitarną;

3) Radę Wykonawczą – jest to organ kolegialny o  charakterze pomoc-
niczym, składający się z  pięciu członków wybranych przez Zgromadzenie; 
jest on odpowiedzialny za ogólne prowadzenie spraw MKCK, wykonuje też 
bezpośredni nadzór nad administracją organizacji; służy jako łącznik pomię-
dzy Dyrekcją a Zgromadzeniem, której składa regularne raporty; Rada działa 
pod przewodnictwem Przewodniczącego MKCK;

4) Dyrekcję – jest ona organem wykonawczym MKCK, odpowiedzialnym 
za prowadzenie spraw zgodnie z decyzjami Zgromadzenia lub Rady Wyko-
nawczej; Dyrekcja odpowiada również za prawidłową działalność MKCK 
oraz za skuteczność całego jego personelu; członków Dyrekcji wybiera Zgro-
madzenie na 4-letnią kadencję; działają oni pod kierownictwem Dyrektora 
Generalnego251.

Komitet jest nadrzędnym ciałem kierowniczym MKCK. Liczba człon-
ków Komitetu waha się od 15 do 25. Pełnią oni swoją funkcję honorowo. 
Nowi członkowie, wyłącznie Szwajcarzy, dobierani są w drodze kooptacji – 
potencjalni kandydaci otrzymują zaproszenie do uczestnictwa w  jego pra-
cach. Regularne spotkania Komitetu służą ustaleniu bieżącej strategii MKCK 
i nadzorowaniu działań organizacji.

251 Zob. ICRC decision-making structures, <http://www.icrc.org/eng/resources/documents/
misc/icrc-decision-making-structures-030706.htm> (dostęp: 12.07.2013).
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Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża posiada placówki w 60 kra-
jach, działa na terenie ponad 80 i zatrudnia około 12 tysięcy osób. W genew-
skiej centrali MKCK, zapewniającej konieczne wsparcie dla działań tere-
nowych, pracuje 800 osób. Pozostali działają w delegaturach rozsianych po 
całym świecie. Delegatury te dzielą się na operacyjne i regionalne. Delega-
tury operacyjne zapewniają głównie ochronę i  pomoc ofiarom trwającego 
lub wyłaniającego się konfliktu zbrojnego. Obecnie delegatury takie znajdują 
się, np.: w  Afganistanie, Kolumbii, Sudanie i  Syrii. Delegatury regionalne 
działają w krajach niedotkniętych bezpośrednio konfliktem. Zajmują się tak 
działaniami operacyjnymi, jak i tzw. dyplomacją humanitarną. Ich obecność 
w regionie umożliwia monitorowanie sytuacji na miejscu i pozwala na szybką 
reakcję i przygotowanie na czas szybkiej akcji humanitarnej252.

Jednym z ważniejszych organów MKCK jest Centralne Biuro Informacji. 
Powstało ono w latach 70. XIX wieku, kiedy to MKCK pośredniczył w wymia-
nie informacji o jeńcach i zdecydował się na stworzenie agencji gromadzącej 
informacje o rannych żołnierzach. Formalne podstawy prawne dla działania 
tej instytucji stworzono jednak dopiero w Konwencji o traktowaniu jeńców 
wojennych z  1929 roku – na jej podstawie powołano wówczas Centralną 
Agencję Informacji o Jeńcach Wojennych. W czasie II wojny światowej Agen-
cja – obok prowadzenia szeroko zakrojonej działalności na rzecz jeńców – 
zbierała też informacje o rannych i chorych, przekazując je możliwie szybko 
do kraju pochodzenia, a zwłaszcza do rodzin. Zwracała się do krajowych biur 
informacji o  dodatkowe informacje, zapewniała wymianę korespondencji 
w przypadkach, gdy komunikacja pocztowa była przerwana oraz przekazy-
wała przedmioty pozostałe po zmarłych. Po II wojnie światowej, na podsta-
wie postanowień KG III, MKCK powołał do życia Centralne Biuro Informacji 
o Jeńcach Wojennych, zaś przepisy KG IV umożliwiły rozszerzenie kompe-
tencji Komitetu w dziedzinie prowadzenia międzynarodowego rejestru osób 
podlegających ochronie na osoby cywilne, a zwłaszcza osoby internowane. 
W praktyce MKCK prowadzi więc w Genewie Centralne Biuro Informacji 
(Central Tracing Agency), do którego strony konfliktu oraz delegaci MKCK 
przekazują wiadomości o osobach chronionych w świetle MPHKZ253.

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża zawiera z  poszczegól-
nymi państwami porozumienia, które niekiedy pod względem formy i treści 
są zbliżone do umów międzypaństwowych. W niektórych porozumieniach 
państwa zgadzają się przyznać przedstawicielom MKCK immunitety zbliżone 
do immunitetów, z  jakich korzystają funkcjonariusze międzynarodowych 
organizacji międzyrządowych, a więc nietykalność archiwów i dokumentów 

252 Poznajmy MKCK..., op. cit., s. 5.
253 Por. E. Mikos-Skuza, Status…, op. cit., s. 16–17.

Delegatury 
MKCK

Centralne  
Biuro  

Informacji

Immunitety 
MKCK



113

MiędzynaRodowy Ruch czeRwonego KRzyża...

przechowywanych w siedzibie przedstawicielstwa, immunitet jurysdykcyjny 
w odniesieniu do czynności dokonywanych w ramach misji, zwolnienia od 
podatków czy ułatwienia komunikacyjne. Przywileje te są MKCK niezbędnie 
konieczne, ponieważ gwarantują dwa podstawowe warunki działania – neu-
tralność i niezależność254.

Działalność Komitetu finansowana jest z  trzech źródeł: dotacji państw 
będących stronami Konwencji genewskich, składek stowarzyszeń krajowych 
Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oraz z różnego rodzaju dota-
cji, darowizn i zapisów, otrzymywanych od podmiotów publicznych (np. od 
organizacji międzynarodowych, jak Unia Europejska) i prywatnych. Wszyst-
kie składki są dobrowolne i mogą mieć formę wpłaty gotówkowej, darowizny 
w naturze (np. żywność, ubrania, środki medyczne i sanitarne) lub usług (np. 
pomoc wyszkolonych specjalistów)255.

Prawną podstawą działalności Komitetu, określającą jego mandat, są 
cztery Konwencje genewskie z 1949 roku oraz Protokoły dodatkowe z 1977 
roku, a  także statuty Ruchu (w tym statut MKCK). Konwencje i Protokoły 
upoważniają Komitet do podejmowania takich działań, jak: odwiedzanie jeń-
ców i  osób internowanych, organizowanie pomocy humanitarnej, łączenie 
rodzin rozdzielonych przez wojnę oraz do szeregu innych akcji o charakterze 
humanitarnym realizowanych w  przypadku konfliktów zbrojnych. Statuty 
z kolei upoważniają MKCK do podejmowania podobnej działalności huma-
nitarnej w  sytuacji wewnętrznych zamieszek, napięć i  niepokojów, a  więc 
wówczas gdy wspomniane Konwencje i Protokoły nie znajdują zastosowania.

Biorąc pod uwagę mandat MKCK, można wyróżnić cztery sytuacje, 
w których Komitet jest uprawniony do działania:

1) międzynarodowe i  niemiędzynarodowe konflikty zbrojne – pomoc 
ofiarom konfliktów zbrojnych stanowi kluczowe zadanie Komitetu, który ofe-
ruje swoje usługi na podstawie odpowiednich norm MPHKZ oraz z uwzględ-
nieniem rzeczywistych lub przewidywalnych potrzeb natury humanitarnej,

2) wewnętrzne zamieszki, napięcia i  niepokoje – MKCK oferuje swoje 
usługi, jeśli wymagają tego powaga oraz nagłość zaistniałej sytuacji; Komi-
tet ocenia przy tym, czy może zdziałać więcej niż inne podmioty, biorąc 
pod uwagę swój status neutralnej i  niezależnej organizacji oraz posiadane 
doświadczenie; w  takich sytuacjach podstawą podejmowanych działań nie 
jest MPHKZ, lecz Statuty Ruchu,

3) katastrofy naturalne lub spowodowane przez człowieka, klęski żywio-
łowe i epidemie – jeśli zdarzą się one na obszarze, na którym MKCK prowadzi 
działalność operacyjną (np. posiada tam delegaturę operacyjną), co oznacza, 

254 Ibidem, s. 25.
255 Poznajmy MKCK…, op. cit., s. 46.
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że może natychmiast przystąpić do akcji i pomóc osobom poszkodowanym, 
Komitet nie zwleka z oferowaniem swoich usług i podejmuje takie działania, 
jakie są dla niego możliwe, współpracuje również w tym zakresie z Ruchem 
oraz ze stowarzyszeniami krajowymi; zasadniczo jednak Komitet angażuje 
się wówczas jedynie w krytycznej fazie zaistniałego zdarzenia,

4) inne sytuacje niż wyżej wymienione – Komitet może wnieść istotny wkład 
w wysiłki podejmowane przez różnorodne organizacje humanitarne, zwłaszcza 
w takich dziedzinach, w których posiada doświadczenie i wiedzę specjalistyczną, 
jak poszukiwania osób czy upowszechnianie MPHKZ i Podstawowych Zasad 
Ruchu; należy podkreślić, że mandat MKCK obejmuje promowanie i monitoro-
wanie wdrażania zasad i norm zawartych w Konwencjach genewskich i Protoko-
łach dodatkowych, a także w innych traktatach międzynarodowych dotyczących 
MPHKZ, Komitet opracowuje też projekty nowych Konwencji w tej dziedzinie 
prawa oraz upowszechnia znajomość MPHKZ na całym świecie256.

3.4.2. zakres działalności MKcK

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża pełni najważniejszą rolę 
w MRCKCP w czasie wojny. Uznany przez państwa-strony Konwencji genew-
skich za bezstronną organizację humanitarną i  neutralnego mediatora, 
Komitet ma za zadanie chronić i pomagać cywilnym i wojskowym ofiarom 
konfliktów zbrojnych. Celem MKCK jest zatem promowanie zachowań huma-
nitarnych oraz działalność w zakresie reprezentowania i ochrony spraw ludz-
kich w czasie wojny257. Komitet zapewnia również pomoc i ochronę ofiarom 
wewnętrznych zamieszek, wraz z  pozostałymi komponentami Ruchu może 
też podejmować działania humanitarne w sytuacji klęsk, katastrof i epidemii.

Jak już wyżej wspomniano, działania wchodzące w zakres przysługującego 
Komitetowi mandatu realizuje on na podstawie kompetencji określonych:

1) w statucie MKCK,
2) w konwencjach międzynarodowych.
Zadania MKCK przewidziane w jego statucie to:
1) przestrzeganie Podstawowych Zasad Czerwonego Krzyża, 
2) wykonywanie funkcji wyznaczonych przez Konwencje genewskie, tro-

ska o ścisłe przestrzeganie tych Konwencji i przyjmowanie skarg dotyczących 
naruszenia konwencji z zakresu MPHKZ, 

256 The International Committee of the Red Cross (ICRC): Its mission and work (adopted by 
the Assembly of the ICRC on 19 June 2008), „International Review of the Red Cross”, vol. 91, 
No. 874, 2009, s. 405. 

257 Zob. P. Żarkowski, D. Radziwiłłowicz (red.), Materiał szkoleniowy dla instruktorów do 
nauczania prawa wojennego, Warszawa 2002, s. 37.
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3) działanie w  charakterze instytucji neutralnej, szczególnie w  czasie 
konfliktów międzynarodowych i  niemiędzynarodowych oraz zamieszek 
wewnętrznych; troska o zapewnienie ochrony i pomocy ofiarom tych kon-
fliktów i ich następstw, zarówno spośród wojskowych, jak i osób cywilnych; 
występowanie w charakterze pośrednika między stronami w sprawach huma-
nitarnych, 

4) działalność zmierzająca do rozwijania MPHKZ oraz upowszechnianie 
tego prawa,

5) uczestniczenie w  przygotowaniu personelu i  materiału sanitarnego 
oraz współpraca w tym zakresie z organizacjami Czerwonego Krzyża, woj-
skową służbą zdrowia i innymi kompetentnymi władzami, 

6) wykonywanie prac zleconych przez międzynarodowe konferencje 
Czerwonego Krzyża. 

Odnosząc się do zadań MKCK wynikających z  jego statutu, podkreślić 
należy działalność Komitetu w charakterze instytucji neutralnej i niezależnej, 
co wiąże się z podejmowaniem tzw. inicjatyw humanitarnych, czyli propono-
waniem stronom konfliktu różnych działań humanitarnych nieprzewidzia-
nych wyraźnie w prawie konfliktów zbrojnych. Co istotne, propozycja takich 
usług ze strony MKCK nie może być nigdy traktowana jako forma ingerencji 
w wewnętrzne sprawy państw258. Prawo do inicjatywy humanitarnej zostało 
przyznane MKCK nie tylko na podstawie statutu Komitetu, lecz także czte-
rech Konwencji genewskich259, potwierdzają je też uchwały Międzynarodo-
wej Konferencji Czerwonego Krzyża i  Czerwonego Półksiężyca. Na mocy 
tego prawa MKCK posiada uznane prawo do inicjatywy we wszystkich 
sytuacjach konfliktowych, w których działa, wliczając w to konflikty niemię-
dzynarodowe, a nawet sytuacje niebędące sytuacjami wojennymi, takie jak 
wewnętrzne napięcia i niepokoje – wówczas inicjatywa humanitarna może 
np. dotyczyć uzyskania dostępu do osób zatrzymanych. Nie istnieje jednak 
żaden obowiązek rządów zmuszający je do przyjęcia złożonej oferty w sytu-
acjach, które z definicji nie są objęte Konwencjami genewskimi260.

Tytułem przykładu, w 1992 roku MKCK otrzymał od władz położonej w południowo-
-wschodniej Afryce Republiki Malawi zgodę na wizytację wszystkich miejsc odosob-
nienia na terenie tego kraju. Przebywało w  nich wielu przeciwników politycznych 
rządzącej niepodzielnie od lat 60 Partii Kongresu Malawi. Komitet chciał się upew-
nić, czy osoby zatrzymane i  internowane z  powodu rzeczywistej lub domniemanej 

258 Zob. E. Mikos-Skuza, Wprowadzenie do międzynarodowego prawa humanitarnego 
konfliktów zbrojnych [w:] K. Lankosz (red.), Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów 
zbrojnych, Dęblin 2006, s. 40.

259 Zob. art. 9 KG I-III, art. 10 KG IV, art. 3 wspólny dla KG.
260 Szerzej – zob. P. Żarkowski, D. Radziwiłłowicz, Materiał…, op. cit., s. 41–43.
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przynależności do ugrupowań opozycyjnych wobec ówczesnego rządu nie są podda-
wane niehumanitarnemu i dyskryminacyjnemu traktowaniu, w tym takim praktykom, 
jak przymusowe zaginięcia, tortury, znęcanie się fizyczne i psychiczne, przetrzymy-
wanie w nieodpowiednich warunkach i pozbawianie dostępu do środków pierwszej 
potrzeby. Delegaci MKCK w Malawi przeprowadzili szereg wizytacji, a swoje spostrze-
żenia i propozycje podjęcia koniecznych środków w celu rozwiązania zaobserwowa-
nych problemów przekazywali rządowi Malawi w okresowych raportach, z zachowa-
niem zasady poufności261.  

Szczególną rolę w działalności MKCK pełni ponadto dyplomacja huma-
nitarna, która polega na tworzeniu i utrzymywaniu sieci kontaktów, uświa-
damianiu rządom, władzom i społeczeństwu obywatelskiemu ich odpowie-
dzialności w zakresie MPHKZ, znajdywaniu i szkoleniu różnych partnerów 
lokalnych oraz ustanowieniu lub pomocy w organizowaniu „systemów wcze-
snego ostrzegania”262. Często też MKCK występuje jako mediator w  spo-
rach między stronami wojującymi, przy czym Komitet unika angażowania 
się w spory mające charakter polityczny, ale proponuje mediację, gdy w grę 
wchodzą kwestie humanitarne (np. transport środków pierwszej potrzeby, 
ewakuacja ludności cywilnej, traktowanie jeńców lub internowanych)263.

Podczas działań wojennych w Bośni i Hercegowinie, MKCK – obecny w tej republice 
od wybuchu konfliktu w kwietniu 1992 roku – zdołał doprowadzić do stołu negocja-
cyjnego przedstawicieli stron walczących, by przedyskutować sytuację osób przebywa-
jących w obozach dla internowanych. W wyniku tych negocjacji prowadzonych pod 
auspicjami Komitetu, w październiku 1992 roku w Genewie podpisano porozumie-
nie, zgodnie z którym ponad 5500 zatrzymanych zostało bezwarunkowo zwolnionych 
z miejsc, w których byli przetrzymywani264.

Komitet pełni też niekiedy funkcje określane jako quasi-konsularne – gdy 
z braku stosunków oficjalnych między stronami nie może być wykonywana 
opieka dyplomatyczna i konsularna.

W kontekście działań statutowych MKCK wspomnieć też należy o rela-
cjach łączących Komitet ze stowarzyszeniami krajowymi. Komitet jest 
odpowiedzialny za to, by przyszłe stowarzyszenia krajowe spełniały kryteria 
członkostwa w Ruchu i działały w zgodzie z Podstawowymi Zasadami oraz 
dokonuje ich weryfikacji. Po pozytywnej opinii MKCK dane stowarzyszenie 
może poprosić o przyjęcie do Federacji (choć w praktyce wnioski takie są roz-
patrywane wspólnie przez Komitet i Federację). Celem współpracy MKCK  

261 Human rights and the ICRC, International Committee of the Red Cross, Geneva 1993, 
s. 31.

262 Poznajmy MKCK…, op. cit., s. 37.
263 W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo…, op. cit., s. 629.
264 Human rights…, op. cit., s. 26.
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ze stowarzyszeniami krajowymi jest pomoc tym ostatnim w  pełnieniu ich 
misji jako organizacji pomocy humanitarnej we własnym kraju. Komitet 
udziela zatem stowarzyszeniom krajowym pomocy technicznej, materialnej 
i finansowej, która pomoże im w rozwinięciu umiejętności, struktur i kon-
taktów roboczych, dzięki czemu będą mogły wykonywać swoje zadania 
efektywniej i wydajniej. W szczególności MKCK pomaga stowarzyszeniom 
krajowym w niesieniu pomocy ofiarom konfliktów lub zamieszek (przygoto-
wując stowarzyszenia do takich sytuacji i wspierając je, gdy do nich dojdzie), 
w upowszechnianiu MPHKZ oraz wiedzy o zasadach i działalności Ruchu, 
a także w łączeniu rodzin w ramach ogólnoświatowej sieci poszukiwawczej 
Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca265.

Zadania MKCK wynikające z  konwencji międzynarodowych odnoszą 
się przede wszystkim do sytuacji międzynarodowych konfliktów zbrojnych, 
a większość norm prawnych adresowanych do Komitetu znajduje się w czte-
rech Konwencjach genewskich z 1949 roku i dwóch Protokołach dodatko-
wych z 1977 roku. W dokumentach tych kompetencje MKCK:

1) są określone w  sposób bezpośredni – w  takim przypadku przepisy 
wyraźnie mówią o określonych uprawnieniach Komitetu,

2) są określone w sposób pośredni – w takim przypadku przepisy, posługu-
jąc się terminem „uznane stowarzyszenia krajów neutralnych”, przyznają pewne 
kompetencje stowarzyszeniom humanitarnym w ogólności, a zatem korzystać 
z  nich może nie tylko MKCK, lecz również inne organizacje humanitarne.

Ad. 1) Przepisów MPHKZ kierowanych tylko i wyłącznie do MKCK jest 
zasadniczo niewiele. Należą do nich postanowienia upoważniające Komitet 
do tworzenia Centralnego Biura Informacji (z siedzibą w Genewie), do któ-
rego strony konfliktu zbrojnego oraz delegaci MKCK przekazują wszelkie 
wiadomości o osobach chronionych na podstawie MPHKZ, a zatem zarówno 
o jeńcach wojennych (art. 123 KG III), jak i o osobach cywilnych, zwłaszcza 
internowanych (art. 140 KG IV). Rola Komitetu jako struktury odpowie-
dzialnej za działalność Centralnego Biura Informacji została ponadto pod-
kreślona w art. 33 ust. 3 i art. 78 ust. 3 PD I w odniesieniu do zasad przeka-
zywania informacji o osobach zaginionych oraz o dzieciach266. Do głównych 
zadań Biura należy zatem: poszukiwanie osób zaginionych, łączenie rozdzie-
lonych rodzin, przekazywanie poczty, kiedy nie istnieje lokalny system łącz-
ności, pomoc bezpaństwowcom, uchodźcom lub osobom nieposiadającym 
dokumentów tożsamości w dotarciu do kraju azylu lub repatriacji, a  także 
wydawanie świadectw śmierci bądź zatrzymania.

265 Poznajmy MKCK…, op. cit., s. 10, 40–41.
266 Zob. E. Mikos-Skuza, Status…, op. cit., s. 17, 19.
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Przepisy KG III i  IV upoważniają ponadto MKCK do utrzymywania 
kontaktów z  jeńcami wojennymi i  osobami cywilnymi poprzez odwiedza-
nie miejsc ich internowania, zatrzymania lub pracy (art. 126 ust. 4 KG III, 
art. 143 ust. 5 KG IV). Delegatom Komitetu przysługują w trakcie tych wizyt 
takie same uprawnienia i  przywileje, jak przedstawicielom tzw. mocarstw 
opiekuńczych, czyli państw neutralnych wobec danego konfliktu, które chro-
nią interesy stron konfliktu na terytorium podległym władzy przeciwnika 
i czuwają nad przestrzeganiem norm MPHKZ w danym konflikcie. W każ-
dej sytuacji, gdy dochodzi do powyższych odwiedzin, MKCK stosuje te same 
kryteria działania na rzecz jeńców, osób zatrzymanych lub więźniów:

1) delegaci Komitetu muszą uzyskać dostęp do wszystkich miejsc 
i pomieszczeń, w których przetrzymywani są jeńcy, więźniowie i osoby inter-
nowane oraz mieć możność powtarzania odwiedzin,

2) delegaci muszą otrzymać zezwolenie na dostęp do wszystkich jeńców 
(więźniów, osób internowanych) oraz na odbycie swobodnej, prywatnej roz-
mowy (bez świadków, ewentualnie za pośrednictwem tłumacza),

3) delegaci mają prawo wybrać miejsce, które chcą odwiedzić, muszą też 
otrzymać listy wszystkich osób, które odwiedzają (lub mieć możność ustalić 
takie listy na miejscu),

4) czas trwania oraz częstotliwość odwiedzin nie może być ograniczana,
5) zakaz odwiedzin może być podyktowany jedynie wystąpieniem nagłej 

konieczności natury wojskowej i  może być zastosowany tylko wyjątkowo 
i przejściowo267.

Odwiedziny MKCK dotyczą tylko materialnych i psychicznych warunków 
przetrzymywania oraz traktowania od czasu zatrzymania. Komitet nie wnika 
natomiast w powody zatrzymania, a  jako instytucja neutralna i bezstronna 
powstrzymuje się od wydawania opinii dotyczących powodów konfliktów lub 
sytuacji, w której interweniuje. W następstwie odwiedzin w miejscach prze-
trzymywania, Komitet sporządza raporty, które mają poufny charakter i jako 
takie dostarczane są tylko władzom przetrzymującym268. Poufność rapor-
tów podyktowana jest kilkoma względami: służy zdobyciu zaufania władz 
przetrzymujących, pozwala uzyskać dostęp do osób dotkniętych konflik-
tem zbrojnym, ma też pozytywny wpływ na podejście wspomnianych władz 
do kwestii poszanowania MPHKZ – poufność jest zatem środkiem, dzięki 
któremu możliwe jest osiągnięcie celu, jakim jest pomoc jeńcom i osobom 

267 K. Okimoto, The Protection of Detainees in International Humanitarian Law [w:] S. Per-
rigo, J. Whitman (red.), The Geneva Conventions under Assault, New York 2010, s. 125–126. 
Por. P. Żarkowski, D. Radziwiłłowicz, Materiał…, op. cit., s. 39.

268 P. Żarkowski, D. Radziwiłłowicz, Materiał…, op. cit., s. 39.
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zatrzymanym269. Poza tym, każda wizyta MKCK w  miejscu odosobnienia 
kończy się spotkaniem z władzami odpowiedzialnymi za sposób traktowa-
nia osób zatrzymanych, podczas którego delegaci Komitetu zgłaszają swoje 
uwagi i  zalecenia dotyczące poprawy sytuacji jeńców i  internowanych. Te 
same zasady dotyczą w praktyce odwiedzania osób aresztowanych lub odby-
wających karę pozbawienia wolności (art. 76 ust. 6 i art. 126 KG IV). 

Podczas II wojny światowej Komitetowi nie udało się co prawda osiągnąć porozumie-
nia z III Rzeszą w sprawie traktowania osób przetrzymywanych w obozach koncentra-
cyjnych, był jednak w stanie nieść pomoc jeńcom wojennym – Komitet dostarczał im 
paczki żywnościowe i lekarstwa, wizytował obozy jenieckie i oceniał panujące w nich 
warunki, prowadził poszukiwania zaginionych żołnierzy, pośredniczył w przekazywa-
niu wiadomości między jeńcami a  ich rodzinami oraz monitorował przestrzeganie 
przez strony walczące ówcześnie obowiązującego MPHKZ270. Po II wojnie światowej 
Komitet bardzo często angażował się w działania na rzecz jeńców i osób zatrzymanych 
– przykładowo, w trakcie amerykańskiej interwencji w Panamie w 1989 roku MKCK 
odwiedził około 1400 jeńców i osób internowanych, dostarczał również tamtejszym 
szpitalom materiały chirurgiczne potrzebne do operowania i leczenia rannych. Podob-
nie w czasie wojny iracko-irańskiej w latach 1980–1988, Komitet podejmował działa-
nia na rzecz jeńców obu stron walczących, rejestrując w sumie 56 925 jeńców irackich 
schwytanych przez Iran i 39 588 jeńców irańskich znajdujących się w irackiej niewoli 
i przekazując ponad 13 milionów wiadomości między jeńcami a ich rodzinami. Nato-
miast po zakończeniu tej wojny MKCK zorganizował repatriację ponad 80 tysięcy 
jeńców271. Przykładem bliższym czasom obecnym mogą być wizyty delegatów MKCK 
w miejscach odosobnienia w Iraku – w samym 2008 roku (kiedy w kraju tym stacjono-
wały jeszcze wielonarodowe siły koalicyjne, ale funkcjonował już rząd iracki) Komitet 
kilka razy odwiedzał 33 000 więźniów i internowanych umieszczonych w 10 miejscach 
odosobnienia zarządzanych przez koalicjantów, 9500 osób pozbawionych wolności 
przebywających w 8 miejscach odosobnienia prowadzonych przez władze irackie oraz 
niemal 3000 osób przetrzymywanych w 26 miejscach odosobnienia podległych jurys-
dykcji Regionalnego Rządu Kurdystanu272.

Podczas swoich wizyt MKCK szczególną uwagę zwraca na problem sto-
sowania tortur wobec osób przetrzymywanych i  wielokrotnie występował 
już przeciw temu bezwzględnie zakazanemu procederowi. Główna odpo-
wiedzialność za przeciwstawianie się torturom należy do rządów, od nich 
też zależy podjęcie stosownych środków dla zapobieżenia i powstrzymania 
tortur. Poufne raporty sporządzane w ramach wizyt przez delegatów MKCK 

269 K. Okimoto, The Protection…, op. cit., s. 127.
270 E. Wortel, Humanitarians and their moral stance in war: the underlying values, „Interna-

tional Review of the Red Cross”, vol. 91, No. 876, 2009, s. 793.
271 Human rights…, op. cit., s. 24–25.
272 The International Committee of the Red Cross in Iraq: 2008 Facts and Figures, s. 2, <http://

www.icrc.org/eng/assets/files/other/2008-iraq-eng.pdf> (dostęp: 15.07.2013).
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i wysyłane do władz poszczególnych państw mogą jednak pomóc zaintereso-
wanym rządom, w drodze stałego dialogu z Komitetem, w wypełnianiu ich 
obowiązków i wspólnym położeniu kresu tym zakazanym, niehumanitarnym 
praktykom273.  

Przykładowo, kiedy w Republice Południowej Afryki w  latach 90. doszło do zmian 
politycznych, towarzyszyły im wewnętrzne zamieszki, demonstracje, aresztowania 
i akty przemocy. Komitetowi udało się wówczas dojść do porozumienia z władzami 
państwowymi i otrzymał on zgodę na wizytację więzień i posterunków policji, gdzie 
przetrzymywane były osoby aresztowane w  związku z  powyższymi zdarzeniami. 
Komitet badał przede wszystkim, czy osoby zatrzymane są należycie i  humanitar-
nie traktowane, a  swoje raporty, z  zachowaniem poufności, regularnie przekazywał 
władzom, z prośbą o wprowadzenie stosownych zmian w celu poprawy sytuacji osób 
zatrzymanych274. 

W Konwencjach genewskich III i  IV oraz w PD I potwierdzono wyjąt-
kowy status MKCK i zobowiązano państwa do uznawania i szanowania tego 
szczególnego statusu oraz do umożliwiania i ułatwiania Komitetowi wypeł-
nianych przez niego humanitarnych zadań (art. 125 ust. 3 KG III, art. 142 
ust. 3 KG IV, art. 81 ust. 1 PD I). Poza wymienionymi wyżej kompetencjami, 
MPHKZ przewiduje wyłączność kompetencji Komitetu w sprawach mniej-
szej wagi, takich jak oferowanie dobrych usług w celu utworzenia i uznawa-
nia stref i miejscowości sanitarnych oraz stref i miejscowości bezpieczeństwa 
(art. 23 ust. 3 KG I, art. 14 ust. 3 KG IV), a także wyznaczanie neutralnych 
członków mieszanych komisji lekarskich w celu zbadania chorych i rannych 
jeńców oraz podejmowanie w stosunku do nich odpowiednich decyzji, doty-
czących np. repatriacji przed zakończeniem działań wojennych275. 

Ad. 2) Poza prawem do występowania z  inicjatywą humanitarną, która 
w świetle Konwencji genewskich przysługuje również innym organizacjom 
humanitarnym, MKCK dysponuje też określonymi kompetencjami jako 
jedno z „uznanych stowarzyszeń krajów neutralnych”. Kompetencje te można 
usystematyzować następująco:

1) prawo do podejmowania działań pomocy na rzecz jeńców i osób inter-
nowanych, w tym m.in.: prawo do kontaktowania się z przedstawicielami jeń-
ców (tzw. mężami zaufania – art. 79 ust. 1 KG III) oraz komitetami internowania 
osób cywilnych (art. 102 ust. 1 KG IV), prawo do ułatwień w koresponden-
cji pocztowej i  telegraficznej z mężami zaufania (art. 81 ust. 4 KG III) oraz 
z komitetami internowanych (art. 104 ust. 3 KG IV), prawo do otrzymywania 

273 P. Żarkowski, D. Radziwiłłowicz, Materiał…, op. cit., s. 44–45.
274 Human rights..., op. cit., s. 30–31.
275 E. Mikos-Skuza, Status…, op. cit., s. 18.

MKCK  
jako  

stowarzyszenie 
kraju  

neutralnego



121

MiędzynaRodowy Ruch czeRwonego KRzyża...

list oddziałów pracy tworzonych w miejscach internowania osób cywilnych 
(art. 96 KG IV) oraz w obozach jenieckich (art. 56 ust. 3 KG III),

2) prawo do podejmowania bezpośrednich akcji pomocy na rzecz ludno-
ści cywilnej (art. 59 ust. 2 KG IV), jak również prawo do kontaktowania się 
z osobami cywilnymi znajdującymi się na terytoriach stron w konflikcie lub 
terytoriach okupowanych (art. 30 ust. 1 KG IV) oraz prawo do sprawowania 
kontroli nad rozdziałem przesyłek pomocy dla ofiar konfliktów zbrojnych 
(art. 73 ust. 3 KG III, art. 61 ust. 1 KG IV, art. 109 ust. 3 KG IV), 

3) prawo do zapewniania transportu przesyłek pomocy, gdy same strony 
konfliktu nie mogą się tym zająć z powodu działań wojennych (art. 75 ust. 1 
KG III, art. 111 ust. 1 KG IV), 

4) przyjmowanie petycji od osób podlegających ochronie (art. 30 KG IV). 
Przykładem szeroko zakrojonych i kompleksowych działań humanitarnych zrealizo-
wanych przez MKCK może być jedna z największych operacji humanitarnych Komi-
tetu, polegająca na dostarczeniu do Somalii w przeciągu jednego roku (1992) 180 000 
ton żywności i 1680 ton ziarna, zaszczepieniu ponad 500 000 sztuk bydła i udzielaniu 
na szeroką skalę pomocy medycznej i  chirurgicznej w  wielu miastach położonych 
w tym państwie. Zaznaczyć przy tym należy, że MKCK działał w Somalii w bardzo 
niebezpiecznym okresie – w  kraju tym doszło już wtedy do upadku struktur pań-
stwowych i  transportowanie żywności w  ramach pomocy humanitarnej wymagało 
wynegocjowania zgody każdego z  rywalizujących ze sobą klanów oraz zapewnienia 
ochrony konwojów przed grasującymi wszędzie bandytami. Komitetowi udało się taką 
zgodę uzyskać, dzięki czemu możliwe było dostarczanie pomocy najbardziej potrze-
bującym, dla zapewnienia bezpieczeństwa konwoje musiały być jednak eskortowane 
przez grupy zbrojne składające się z członków największych klanów w Somalii276.

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża posiada również pewne 
uprawnienia w  zakresie wyznaczania mocarstw opiekuńczych (art. 5 ust. 3 
PD I), jak również przejmowania ich funkcji, gdy do wyznaczenia mocarstw 
nie dochodzi (art. 5 ust. 4 PD I). W tym drugim przypadku Komitet staje się 
substytutem mocarstwa opiekuńczego i  korzysta z  wszystkich prerogatyw 
przewidzianych dla tej instytucji (art. 10 KG I-III, art. 11 KG IV). Oznacza 
to, iż w takiej sytuacji – zgodnie z definicją mocarstwa opiekuńczego (którym 
może być państwo trzecie zaakceptowane przez strony walczące albo organiza-
cja dająca wszelkie gwarancje bezstronności i skuteczności, niekoniecznie więc 
musi to być MKCK) – Komitet ma obowiązek dbać o interesy stron w konflik-
cie oraz interesy ich obywateli, w szczególności zaś utrzymywać łączność i prze-
kazywać informacje pomiędzy państwami zaangażowanymi w  konflikt oraz 
podejmować współpracę w implementacji i kontroli stosowania MPHKZ277.

276 Human rights…, op. cit., s. 27.
277 P. Grenich, Wdrażanie międzynarodowego prawa humanitarnego [w:] K. Lankosz (red.), 

Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych, Dęblin 2006, s. 195.
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Instytucja mocarstwa opiekuńczego była w przeszłości wielokrotnie wykorzystywana, 
np. podczas II wojny światowej Szwajcaria była mocarstwem opiekuńczym dla 35, 
a Szwecja dla 19 państw, jednak po 1945 roku z usług mocarstwa opiekuńczego sko-
rzystano zaledwie kilka razy, m.in.: podczas konfliktu sueskiego w 1956 roku, w trak-
cie konfliktu między Indiami i Pakistanem w 1971 roku oraz podczas wojny o Fal-
klandy/Malwiny między Wielką Brytanią i Argentyną w 1982 roku. Nigdy jednak nie 
doszło do oficjalnego powołania substytutu mocarstwa opiekuńczego – nigdy nie był 
nim formalnie ani MKCK, ani żadna inna organizacja humanitarna278.

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża – jako organizacja huma-
nitarna – może ponadto pośredniczyć w tworzeniu stref zneutralizowanych, 
ustanawianych w  okolicach, w  których toczą się walki i  mających na celu 
ochronę przed niebezpieczeństwem walk rannych i chorych oraz osób cywil-
nych niebiorących udziału w działaniach wojennych (art. 15 ust. 1 KG IV). 

Dla przykładu, w 1971 roku w trakcie walk Bangladeszu o niepodległość, w mieście 
Dhaka funkcjonowały trzy strefy zneutralizowane, administrowane przez MKCK 
i  zlokalizowane w  szkole, szpitalu i  hotelu Sheraton. Podczas wojny w  Wietnamie 
MKCK doprowadził w  1975 roku do utworzenia strefy zneutralizowanej w  Phnom 
Penh, stolicy Kambodży – w hotelu Le Phnom schronienie znalazło wówczas około 
2000 cudzoziemców. W tym samym roku za strefę zneutralizowaną uznano również 
siedzibę Wietnamskiego Czerwonego Krzyża oraz sąsiadujący z  nią budynek, znaj-
dujące się w  Sajgonie – w  strefie schroniło się wielu rannych i  chorych oraz osoby 
niepełnosprawne, sieroty i dzieci pozbawione opieki rodziców. Również w 1975 roku 
podczas walk na Cyprze, na terenie Nikozji MKCK zarządzał trzema strefami zneu-
tralizowanymi rozmieszczonymi w hotelach, które dały schronienie ponad 2000 osób 
cywilnych279.

W  przypadku konfliktów wewnętrznych uprawnienia Komitetu ograni-
czają się do występowania z omówioną wyżej inicjatywą humanitarną. Zgod-
nie bowiem z  art. 3 wspólnym dla czterech Konwencji genewskich: „bez-
stronna organizacja humanitarna, jak Międzynarodowy Komitet Czerwonego 
Krzyża, będzie mogła ofiarować swoje usługi stronom w konflikcie”. Należy 
zaznaczyć, iż art. 3 jest jedynym przepisem MPHKZ wymieniającym wyraź-
nie Komitet w kontekście niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych280.

Komitet pełni ponadto pewne funkcje związane z  tworzeniem i  kodyfi-
kacją zasad i norm międzynarodowego prawa humanitarnego – chodzi mia-
nowicie o opracowywanie projektów umów międzynarodowych dotyczących 
MPH oraz o  organizację konferencji ekspertów rządowych i  inicjowanie 
konferencji dyplomatycznych dla rozpatrzenia projektów nowych konwencji 

278 E. Mikos-Skuza, Status..., op. cit., s. 22.
279 Szerzej na ten temat – zob. Y. Sandoz, The establishment of safety zones for persons dis-

placed within their country of origin, Geneva 1995.
280 E. Mikos-Skuza, Status…, op. cit., s. 21.
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humanitarnych. Komitet jest również bardzo często współorganizatorem 
konferencji międzynarodowych i  krajowych poświęconych różnym aspek-
tom MPHKZ. Prowadzi też działalność oświatową zarówno w  środowisku 
wojskowym, jak i  cywilnym, w  zakresie znajomości zasad i  norm MPHKZ, 
upowszechniając je za pomocą szkoleń i wykładów oraz dążąc do włączania 
MPHKZ do programów kształcenia prawnego, edukacyjnego i operacyjnego. 
Ostatecznym celem tych działań jest wpłynięcie na zachowanie i postawy ludzi, 
tak by poprawić ochronę ludności cywilnej i innych ofiar konfliktu zbrojnego, 
ułatwić dostęp do ofiar i zwiększyć bezpieczeństwo działań humanitarnych281.

3.5. Międzynarodowa Federacja stowarzyszeń czerwonego Krzyża 
i czerwonego Półksiężyca

Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwo-
nego Półksiężyca, powołana do życia w 1919 roku (wówczas jako Liga), jest 
międzynarodową organizacją pozarządową funkcjonującą w ramach Ruchu, 
złożoną ze stowarzyszeń krajowych Czerwonego Krzyża i Czerwonego Pół-
księżyca, zapewniającą łączność pomiędzy nimi, koordynującą ich działania 
na arenie międzynarodowej i  zapewniającą ich właściwą reprezentację na 
forum światowym. Federacja dąży również do ułatwienia rozwoju stowarzy-
szeń na poziomie krajowym oraz zachęca do zakładania nowych stowarzy-
szeń. Co istotne, obszar działalności Federacji nie odnosi się do konfliktów 
zbrojnych, lecz obejmuje udzielanie pomocy w  przypadku epidemii, klęsk 
żywiołowych oraz katastrof naturalnych i  wywołanych przez człowieka. 
Federacja organizuje, koordynuje i kieruje międzynarodowymi akcjami nie-
sienia pomocy dla ofiar powyższych zdarzeń, pomaga też stowarzyszeniom 
krajowym efektywnie przygotować się na wypadek katastrof, a także wspiera 
programy zdrowotne i socjalne282.

W kontekście niesienia pomocy humanitarnej, istotnym krokiem w zakresie 
zwiększenia jej skuteczności stał się Międzynarodowy Program Praw, Regulacji 
i Zasad Udzielania Pomocy w Katastrofach (IDRL), uruchomiony w 2001 roku 
przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i  Czer-
wonego Półksiężyca w celu zbadania sposobu, w jaki rozwiązania prawne mogą 
wspomóc działanie akcji pomocowych. Głównym założeniem tego programu 
jest wsparcie i pomoc prawna w przygotowaniu na wypadek katastrof, poprzez 
doradztwo, pomoc techniczną, szkolenia i badania. W 2003 roku XXVIII Mię-
dzynarodowa Konferencja Czerwonego Krzyża i  Czerwonego Półksiężyca 

281 Poznajmy MKCK…, op. cit., s. 34–35.
282 E. Mikos-Skuza, Wprowadzenie…,  s. 41. Zob. też: Poznajmy MKCK…, op. cit., s. 11.
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wezwała Federację do wspólnego opracowania „wytycznych do praktycznego 
zastosowania w akcjach pomocowych w obliczu katastrof”. Po długotrwałych 
konsultacjach z władzami państwowymi i specjalistami do spraw pomocowych 
Federacja opracowała Wytyczne dotyczące usprawnienia krajowego systemu 
reagowania oraz międzynarodowej pomocy w sytuacji klęsk i katastrof. Zostały 
one jednogłośnie przyjęte podczas XXX Międzynarodowej Konferencji Czer-
wonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w listopadzie 2007 roku. Wytyczne 
są zestawem zaleceń na użytek władz państwowych w zakresie dostosowania 
regulacji prawnych na wypadek katastrof i  opracowania planu zapobiegania 
typowym problemom prawnym w  otrzymywaniu pomocy międzynarodo-
wej. Stanowią porady, jak utrzymać standardy jakościowe przy otrzymywa-
niu pomocy humanitarnej oraz jakie udogodnienia prawne wprowadzać, by 
dostawcy takiej pomocy mieli możliwość skutecznie działać. W odpowiedzi na 
dzisiejsze wyzwania, wytyczne te zostały opracowane w oparciu o obowiązu-
jące międzynarodowe dokumenty prawne oraz strategie polityczne283.

3.6. stowarzyszenia krajowe czerwonego krzyża lub czerwonego 
półksiężyca

Stowarzyszenia krajowe tworzone są w  państwach będących stronami 
Konwencji genewskich, aby służyć organom państwowym pomocą w wyko-
nywaniu ich humanitarnych zadań. W czasie pokoju działalność stowarzyszeń 
krajowych obejmuje pomoc dla ofiar klęsk żywiołowych i katastrof, pierwszą 
pomoc oraz pomoc medyczną i opiekę społeczną, pomoc dla ludzi starych, 
chorych i niepełnosprawnych, krwiodawstwo i krwiolecznictwo, upowszech-
nianie MPHKZ w kręgach cywilnych i wojskowych oraz różne programy dla 
młodzieży. Wiele stowarzyszeń prowadzi też biura informacji o  osobach 
zaginionych. W czasie wojny stowarzyszenia krajowe działają jako wsparcie 
dla służb medycznych sił zbrojnych, niosąc pomoc ofiarom cywilnym i woj-
skowym (w  tym rannym, chorym, jeńcom, uchodźcom i osobom interno-
wanym), prowadzą też krajowe biura informacji na temat ofiar konfliktów 
zbrojnych. Stowarzyszenia krajowe, by uzyskać akceptację MKCK i  zostać 
przyjętymi do Federacji, muszą spełnić dokładnie określone warunki, przede 
wszystkim przestrzegać siedmiu fundamentalnych zasad Ruchu284.

283 Zob. Wytyczne dotyczące usprawnienia krajowego systemu reagowania oraz międzyna-
rodowej pomocy w sytuacji klęsk i katastrof, <http://www.pck.pl/media/repository/pliki/mph/
idrl/IDRL_Guidelines_Polish_translation.pdf> (dostep: 12.07.2013).

284 Zob. P. Żarkowski, D. Radziwiłłowicz, Materiał…, op. cit., s. 36. Por. B. Kokoszka 
(oprac.), Przewodnik – ochrona znaku czerwonego krzyża, Warszawa 2004, s. 5.
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Jednym ze stowarzyszeń krajowych jest Polski Czerwony Krzyż (PCK), 
który powstał 27 kwietnia 1919 roku, kilka miesięcy po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości. W tym samym roku PCK został uznany przez MKCK 
i przyjęty do Ligi i od tego czasu działa nieprzerwanie – nawet w czasie wojny 
i  okupacji hitlerowskiej pełnił on swoje funkcje, będąc jedyną organizacją 
działającą pod swą tradycyjną nazwą. Po zakończeniu II wojny światowej 
PCK rozpoczął poszukiwania osób zaginionych. Priorytetową sprawą były 
poszukiwania dzieci polskich wywiezionych w celu germanizacji oraz udział 
w licznych ekshumacjach ofiar wojny. Polski Czerwony Krzyż prowadził rów-
nież akcję na rzecz byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych 
poddanych eksperymentom pseudomedycznym. Jej celem było wypłacenie 
jednorazowej pomocy finansowej przez rząd RFN. W czasie stanu wojennego 
PCK, wspólnie z delegatami MKCK, wizytował ośrodki dla internowanych 
i udzielał różnego rodzaju pomocy internowanym i ich rodzinom285.

Obecnie PCK działa na terytorium Polski w oparciu o ustawę o Polskim 
Czerwonym Krzyżu z 16 listopada 1964 roku286 oraz zgodnie ze swoim sta-
tutem z  19 czerwca 2004 roku, zatwierdzonym rozporządzeniem Rady 
Ministrów z 25 października 2004 roku287. Do najważniejszych zadań realizo-
wanych przez PCK należą:

1) działalność opiekuńcza i pomoc potrzebującym,
2) pomoc ofiarom klęsk i katastrof,
3) propagowanie honorowego krwiodawstwa i  pozyskiwanie krwio-

dawców,
4) szerzenie oświaty zdrowotnej,
5) szkolenie ludności w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
6) organizowanie działalności wśród dzieci oraz młodzieży szkolnej 

i akademickiej,
7) prowadzenie Biura Informacji i  Poszukiwań, które ewidencjonuje 

straty wojenne w ludziach i zajmuje się poszukiwaniem zaginionych,
8) upowszechnianie ideałów Czerwonego Krzyża, jego podstawowych 

zasad i międzynarodowego prawa humanitarnego,
9) współpraca zagraniczna i  udział w  międzynarodowych akcjach 

pomocy humanitarnej.

285 B. Kokoszka, Przewodnik…, op. cit., s. 5.
286 Dz.U. z 1964 r., Nr 41, poz. 276.
287 Dz.U. z 2004 r., Nr 237, poz. 2372.
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3.7. współpraca MRcKcP ze środowiskiem wojskowym

W  ostatnich latach daje się zaobserwować zjawisko zacieśniania się 
związków między działaniami wojskowymi a  humanitarnymi. Dochodzi 
nawet do sytuacji, w których oddziały wojskowe – działając z ramienia mię-
dzyrządowej organizacji międzynarodowej, np. ONZ – dostarczają pomoc 
humanitarną w  ramach operacji pokojowej albo zajmują się – wespół 
z instytucjami cywilnymi – odbudową zniszczonego wojną kraju. Międzyna-
rodowy Komitet Czerwonego Krzyża wielokrotnie podkreślał, że neutralne 
i  bezstronne działania humanitarne oraz konieczność zapewnienia opieki 
i ochrony wszystkim ofiarom wymagają całkowitej niezależności od celów 
politycznych i militarnych, wskazywał jednak na możliwość współdziałania 
organizacji humanitarnych i sił zbrojnych, przy zachowaniu wyraźnego roz-
graniczenia – tak w formie, jak i treści – między działaniami wojskowymi 
a humanitarnymi288.

Ewolucja charakteru operacji wojskowych, trwająca od początku lat 90. 
XX wieku, jak również zaangażowanie sił zbrojnych w pomoc humanitarną, 
spowodowały potrzebę określenia wzajemnych relacji między środowiskiem 
wojskowym a Ruchem. Obecnie w przedmiocie współpracy Ruchu ze śro-
dowiskiem wojskowym, wszystkie komponenty wchodzące w  skład Ruchu 
(a więc MKCK, stowarzyszenia krajowe i Federacja) utrzymują stałe, struktu-
ralne związki z siłami zbrojnymi, zarówno w celu upowszechniania MPH, jak 
i współpracy w podejmowaniu niezbędnych działań w odpowiedzi na skutki 
katastrof i konfliktów zbrojnych. Co istotne, inne organizacje humanitarne 
i  grupy państw zaczęły przyjmować stosowne regulacje289, np. w  zakresie 
wykorzystania środków logistyki wojskowej w  sytuacjach nadzwyczajnych 
i stanach klęski żywiołowej. Na krok ten zdecydował się również MRCKCP. 
W 2007 roku Rada Delegatów przyjęła dokument zawierający wytyczne regu-
lujące kwestię relacji zachodzących między Ruchem a siłami zbrojnymi, pod-
kreślając przy tym jednak znaczenie przestrzegania zasad niezależności, neu-
tralności i bezstronności w działalności humanitarnej, szczególnie poprzez 

288 Zob. Poznajmy MKCK…, op. cit., s. 43.
289 Przykładem mogą tu być tzw. Wytyczne z  Oslo – Oslo Guidelines – przyjęte przez 

grupę państw i  międzynarodowych organizacji rządowych i  pozarządowych w  celu ustale-
nia wspólnych podstaw i ram współpracy zwiększających skuteczność i wydajność środków 
wojskowych i  cywilnych wykorzystywanych podczas międzynarodowych operacji niesienia 
pomocy w przypadku katastrof i klęsk żywiołowych (zob. Guidelines on the Use of Foreign Mili-
tary and Civil Defence Assets in Disaster Relief – „Oslo Guidelines”, Rev. 1.1, November 2007, 
<http://www.reliefweb.int/rw/lib.nsf/db900SID/AMMF-6VXJVG?OpenDocument>, dostęp: 
27.04.2009).
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poszanowanie zasad Ruchu290. Warto zaznaczyć, że wytyczne te umożliwiają 
prowadzenie kompleksowych operacji (tzw. three-block operations), podczas 
których niemal jednocześnie realizowane są zadania związane z niesieniem 
pomocy humanitarnej, działania stabilizacyjne oraz działania zbrojne291.

3.8. Funkcje znaku czerwonego krzyża i czerwonego półksiężyca

Znakiem czerwonego krzyża może posługiwać się nie tylko MKCK czy 
Federacja lub stowarzyszenia krajowe – posługiwać się nim również mogą 
tak w czasie pokoju, jak i w czasie wojny, służby medyczne sił zbrojnych, co 
wynika z  Konwencji genewskich z  1949 roku. Co istotne, znak ten chroni 
ofiary wojny oraz tych, którzy niosą im pomoc i  jednocześnie ma znacze-
nie rozpoznawcze, ponieważ wskazuje, że osoby i  wyposażenie nim ozna-
kowane nie mogą być atakowane. Innymi słowy, znak ten zapewnia ochronę 
w ramach MPHKZ konkretnym osobom i obiektom, pozwala on też rozpo-
znać na polu walki takie osoby i obiekty. Kategorie osób i obiektów chronio-
nych wymieniono w art. 24-27 KG I oraz w art. 8 pkt c) PD I – są to:

1) jednostki medyczne (np. szpitale, punkty opatrunkowe, składnice 
materiałów medycznych),

2) medyczne środki transportu (lądowe, wodne i powietrzne),
3) personel medyczny i duchowny (np. sanitarny personel cywilny i woj-

skowy, kapelani, wojskowi pielęgniarze lub noszowi w czasie pełnienia obo-
wiązków, personel stowarzyszenia krajowego Czerwonego Krzyża lub Czer-
wonego Półksiężyca uznany przez odpowiednie władze wojskowe, personel 
innych ochotniczych stowarzyszeń pomocy uznanych przez odpowiednie wła-
dze wojskowe, personel stowarzyszenia krajowego państwa neutralnego)292.

W niektórych krajach muzułmańskich zamiast czerwonego krzyża uży-
wany jest znak czerwonego półksiężyca, spełniający te same funkcje i również 
prawnie chroniony, co także wynika z Konwencji genewskich i Protokołów 
dodatkowych. Poza tym, w 2005 roku przyjęty został Protokół dodatkowy III 
do Konwencji genewskich, który potwierdził znaczenie znaków czerwonego 
krzyża i czerwonego półksiężyca oraz wprowadził dodatkowy znak ochronny 
i rozpoznawczy – znak czerwonego kryształu na białym tle.

290 Zob. Resolution 3: Specific nature of the International Red Cross and Red Crescent Move-
ment in action and partnerships and the role of National Societies as auxiliaries to the public 
authorities in the humanitarian field, Council of Delegates, Geneva, 23–24 November 2007, 
<http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/html/p1108> (dostęp: 27.04.2009).

291 Zob. N. Sommer, For better, for worse: How does the Movement relate to the military?, 
„Red Cross Red Crescent”, issue 3, 2008, s. 6–7.

292 B. Kokoszka, Przewodnik…, op. cit., s. 7.
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W  przypadku podmiotów wchodzących w  skład MRCKCP, prawo do 
używania znaku czerwonego krzyża lub czerwonego półksiężyca posiadają 
międzynarodowe organy Ruchu oraz krajowe stowarzyszenia Czerwonego 
Krzyża (Czerwonego Półksiężyca). W świetle Konwencji genewskich z 1949 
roku oraz statutu MKCK, znakiem Komitetu jest „czerwony krzyż na białym 
tle”. Znakiem Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża 
i  Czerwonego Półksiężyca są natomiast położone obok siebie (w  układzie 
poziomym) czerwony krzyż i czerwony półksiężyc. Jeśli zaś chodzi o stowa-
rzyszenia krajowe, każde z nich przyjmuje znak wojskowych służb medycz-
nych kraju, w którym zostało ono uznane przez odpowiednie władze pań-
stwowe i w którym prowadzi ono swoją główną działalność293.

Należy ponadto zaznaczyć, że w czasie pokoju znak w znaczeniu ochron-
nym używany jest tylko i wyłącznie przez wojskowe służby medyczne. Nato-
miast znak w znaczeniu informacyjnym (ma wskazywać, że dana osoba lub 
obiekt ma związek z Ruchem) zastrzeżony jest dla stowarzyszeń krajowych 
Czerwonego Krzyża lub Czerwonego Półksiężyca. W celu uniknięcia pomy-
łek ze znakiem ochronnym, czerwony krzyż lub półksiężyc wykorzystywany 
do celów informacyjnych ma mniejsze rozmiary294.

Część praktyczna

Kazus 1295

Po zakończeniu II wojny światowej holenderski Specjalny Trybunał Karny 
skazał w pierwszej instancji Ilse Hoette, za to, że będąc obywatelką Holan-
dii, w  latach 1944–1945 udzielała pomocy nieprzyjacielowi na jego teryto-
rium jako pielęgniarka Niemieckiego Czerwonego Krzyża. Prokurator Spe-
cjalnego Trybunału Kasacyjnego „w  interesie prawa” zaskarżył jednak ten 
wyrok, argumentując, że oskarżona, wstępując do Niemieckiego Czerwonego 
Krzyża, stała się tym samym urzędnikiem państwa niemieckiego i w rezul-
tacie utraciła obywatelstwo holenderskie, nie mogła zatem udzielać pomocy 
nieprzyjacielowi jako obywatelka Holandii. Trybunał Kasacyjny odrzucił jed-
nak argumentację prokuratora, stwierdzając, iż służba w Niemieckim Czer-
wonym Krzyżu nie jest służbą państwową: w świetle art. 3 niemieckiej ustawy 
o Czerwonym Krzyżu z 1937 roku i w zgodzie z art. 10 Konwencji genewskiej 

293 Zob. M. Kulikowska, Z. Falkowski, Znaki ochronne i oznaczenia w międzynarodowym 
prawie humanitarnym konfliktów zbrojnych, Warszawa 2011, s. 21. 

294 Szerzej – zob. B. Kokoszka, Przewodnik…, op. cit., s. 10.
295 Źródło: J. H. W. Verzijl, International Law in Historical Perspective: The Law of War, Part 

IX-A, Brill Archive 1978, s. 129–130. 
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z  1929 roku, Niemiecki Czerwony Krzyż jest „dobrowolnym stowarzysze-
niem pomocy” (freiwillige Hilfsgesellschaft), a  tego rodzaju stowarzyszenia 
składają się z  personelu cywilnego. Poza tym, niepubliczny charakter Nie-
mieckiego Czerwonego Krzyża potwierdza historia tego stowarzyszenia.

1. Kto z perspektywy Podstawowych Zasad MRCKCP może zostać człon-
kiem stowarzyszenia krajowego Czerwonego Krzyża lub Czerwonego Półksię-
życa? Czy obywatelstwo może w jakikolwiek sposób wpływać na członkostwo 
w takim stowarzyszeniu?

2. Jakimi zasadami powinni się kierować członkowie stowarzyszeń kra-
jowych w  swojej działalności? Jak w  świetle Podstawowych Zasad MRCKCP 
powinny wyglądać relacje między stowarzyszeniem krajowym a państwem, na 
którego terytorium to stowarzyszenie działa? 

Wskazówki: preambuła do Statutów MRCKCP (http://www.icrc.org/eng/
assets/files/other/statutes-en-a5.pdf); art. 3 i  4 Statutów MRCKCP; zasady 
organiczne MRCKCP (zob. podrozdział 3.3.); art. 3 ust. 2 KG I-IV; art. 81 PD I.

Kazus 2296

W  styczniu 1979 roku, w  wyniku udanej interwencji wojsk wietnam-
skich w Kambodży, poddanej od 1975 roku krwawej dyktaturze Czerwonych 
Khmerów, władzę w tym kraju przejął Zjednoczony Front Ocalenia Narodo-
wego Kampuczy. Oddziały Czerwonych Khmerów wycofały się wówczas na 
pogranicze z Tajlandią, gdzie zaczęły prowadzić walkę partyzancką. Zanie-
pokojony losem setek tysięcy uchodźców, którzy napływali z  Kambodży, 
MKCK podjął decyzję o przeprowadzeniu akcji humanitarnej z Tajlandii na 
tereny kontrolowane przez Czerwonych Khmerów, choć rozmowy z rządem 
Kambodży w sprawie warunków przeprowadzenia tej akcji nie zostały jesz-
cze zakończone. Rząd w Phnom Penh stał na stanowisku, iż jego jurysdykcją 
objęte jest całe terytorium Kambodży i uznał za niedopuszczalne kierowanie 
pomocy w stosunku do ludności, która nie przekroczyła jeszcze granicy pań-
stwowej, traktując działania Komitetu jako naruszenie integralności teryto-
rialnej i zasady nieingerencji w wewnętrzne sprawy państwa. Komitet usto-
sunkował się do tego problemu z perspektywy Podstawowych Zasad Ruchu, 
przytaczając przede wszystkim zasadę humanitaryzmu i  bezstronności, 
podkreślił również, iż żaden legalny rząd nie jest uprawniony do tego, by 
żądać od Komitetu naruszenia tych zasad.

296 Źródło: D. P. Forsythe, The Humanitarians: The International Committee of the Red 
Cross, Cambridge 2005, s. 78–81.
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1. Jakimi Podstawowymi Zasadami kieruje się Międzynarodowy Ruch 
Czerwonego Krzyża i  Czerwonego Półksiężyca w  swojej działalności? Jakich 
argumentów mógł użyć MKCK, by uzasadnić przeprowadzenie akcji humani-
tarnej zgodnie z Podstawowymi Zasadami Ruchu? 

2. Czy Komitet miał rację, wskazując na brak kompetencji rządów państw 
do ingerowania w jego działalność? Odpowiedź proszę uzasadnić.

Wskazówki: preambuła do Statutów MRCKCP (http://www.icrc.org/eng/
assets/files/other/statutes-en-a5.pdf), art. 5 Statutów MRCKCP; art. 3 wspólny 
dla KG; art. 30 ust. 1, art. 59 ust. 2, art. 61 ust. 1, art. 109 ust. 3, art. 111 ust. 1, 
art. 142 ust. 3 KG IV; art. 81 ust. 1 PD I.
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Rozdział 4

Cele wojskowe a obiekty Cywilne oRaz dobRa 
i obiekty poddane szCzególnej oChRonie

Streszczenie rozdziału

Zgodnie z zasadą rozróżniania, działania zbrojne powinny być ograniczone 
wyłącznie do celów wojskowych, zakazane jest tym samym atakowanie dóbr 
i obiektów o charakterze cywilnym, niemających żadnego znaczenia militar-
nego. W świetle MPHKZ, cel wojskowy stanowią te dobra, które z powodu 
swej natury, rozmieszczenia, przeznaczenia lub wykorzystania wnoszą istotny 
wkład do działalności wojskowej i których całkowite lub częściowe zniszcze-
nie, zajęcie lub zneutralizowanie daje określoną korzyść w danej sytuacji. Pod-
czas konfliktu zbrojnego strony walczące powinny zatem powstrzymywać się 
od ataków na budynki i obiekty o charakterze cywilnym (np. domy, miejsca 
kultu religijnego, środki transportu cywilnego), a także na obszary poddane 
szczególnej ochronie, takie jak: miejscowości niebronione, strefy i miejscowo-
ści sanitarne oraz strefy zdemilitaryzowane. Strony walczące nie mają rów-
nież nieograniczonego prawa do konfiskaty i niszczenia własności prywatnej 
oraz publicznej. Dobra i obiekty cywilne można zaatakować jedynie wówczas, 
gdy są one wykorzystywane w celach wojskowych i przyczyniają się do bez-
pośredniego wsparcia wysiłku wojennego. Zakaz atakowania dóbr i obiektów 
cywilnych dotyczy również działań zbrojnych, które w sposób pośredni mogą 
wpłynąć na sytuację ludności cywilnej. Chodzi tu o dobra niezbędne dla prze-
trwania ludności cywilnej oraz o budowle i urządzenia zawierające niebez-
pieczne siły. W pierwszym przypadku zakazane są działania militarne, które 
prowadzą do pozbawienia ludności cywilnej środków do życia i uniemożli-
wiają przetrwanie, w drugim zaś zabronione są ataki prowadzące do wyzwole-
nia niebezpiecznych sił i w rezultacie mogące wywołać poważne straty wśród 
ludności cywilnej. W  obu jednak przypadkach ataki będą dozwolone, jeśli 
dobra te i budowle wykorzystywane są wyłącznie do bezpośredniego i istot-
nego wsparcia wysiłku wojennego, a przeprowadzenie ataku podyktowane jest 
bezwzględną koniecznością wojskową. Poza tym, normy MPHKZ zabraniają 
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stosowania metod i środków prowadzenia wojny, których celem jest wywo-
ływanie rozległych, długotrwałych i  poważnych szkód w  środowisku natu-
ralnym lub po których można się spodziewać, że takie szkody wywołają, co 
w konsekwencji może zagrozić zdrowiu lub przetrwaniu ludności cywilnej.

4.1. Cel wojskowy – elementy definicyjne

Terminu „cel wojskowy” często używa się, by określić całościowy plan 
danej operacji o charakterze militarnym – zdobycia wzgórza, przekroczenia 
rzeki, zajęcia miasta, odbicia zakładników. W węższym znaczeniu, termin „cel 
wojskowy” odnosi się do konkretnego celu (np. budynku, obszaru, obiektu), 
który należy zniszczyć, zająć bądź zneutralizować – tym właśnie znaczeniem 
posługuje się MPHKZ, zezwalając na atak na obszar lub obiekt (jak również 
personel wojskowy przeciwnika), stanowiące w zaistniałych okolicznościach 
dozwolony cel wojskowy, ale i zabraniając podejmowania działań zbrojnych 
wobec pewnych dóbr i obiektów (oraz osób, np. wobec ludności cywilnej), 
które nie mają znaczenia militarnego, lecz wyłącznie charakter cywilny, np. 
religijny (kościoły, meczety), kulturalny (muzea, biblioteki), czy humanitarny 
(szpitale, przytułki). Co istotne jednak, ochrona przysługująca takim dobrom 
i obiektom może wygasnąć, jeżeli wykorzystuje się je do celów wojskowych, 
przy czym w razie wątpliwości domniemywa się, że dobra normalnie prze-
znaczone do użytku cywilnego nie są używane w celu wniesienia rzeczywi-
stego wkładu do działania wojskowego297.

Zasada rozróżniania wymaga, aby ataki kierowane były wyłącznie prze-
ciwko celom wojskowym, oszczędzać natomiast należy dobra o charakterze 
cywilnym. W przepisach MPHKZ nie sformułowano wprost definicji dobra 
cywilnego, określono tylko, że dobrami o charakterze cywilnym są wszystkie 
dobra, które nie są celami wojskowymi. W art. 52 ust. 2 PD I zdefiniowano 
natomiast, co stanowi cel wojskowy – celami tymi są te dobra, które z powodu 
swej natury, swego rozmieszczenia, swego przeznaczenia lub wykorzystania 
wnoszą istotny wkład do działalności wojskowej i których całkowite lub czę-
ściowe zniszczenie, zajęcie bądź zneutralizowanie daje określoną korzyść 
w  danej sytuacji. Obiekt taki musi zatem łącznie spełnić dwa warunki, by 
zostać uznanym za cel wojskowy:

1) wnosić rzeczywisty wkład do działania wojskowego przeciwnika, 
a wkład ten określa „natura, przeznaczenie, wykorzystanie lub rozmieszcze-
nie” tego obiektu,

297 Zob. H. DeSaussure, Military Objectives, <http://www.crimesofwar.org/a-z-guide/mili-
tary-objectives/> (dostęp: 12.09.2013).
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2) zniszczenie, zajęcie lub zneutralizowanie tego obiektu daje określoną 
korzyść wojskową drugiej stronie298.

Co istotne, oba wymienione warunki muszą zaistnieć „w danej sytuacji” 
– jeśli nie byłoby tego odniesienia do aktualnej sytuacji panującej w miejscu, 
gdzie znajduje się obiekt, zasada rozróżniania stałaby się niepotrzebna. Każdy 
obiekt, budynek lub instalacja byłby wówczas celem wojskowym – przykła-
dowo, szkoły można byłoby wtedy burzyć zaraz po rozpoczęciu konfliktu 
zbrojnego, ponieważ kiedyś mogłyby zostać przekształcone w koszary299. 

Ataki powinny być zatem kierowane przeciw celom wojskowym, choć 
akty przemocy wymierzone w osoby bądź obiekty ważne z punktu widzenia 
politycznego, gospodarczego lub psychologicznego czasem mogą się wyda-
wać bardziej skuteczne, by pokonać przeciwnika. Jednak nigdy nie są one 
konieczne, ponieważ każdego wroga można pokonać, w odpowiednim stop-
niu osłabiając jego siły zbrojne. Jeśli bowiem siły zbrojne zostały zneutra-
lizowane, to nawet najsilniejszy politycznie, gospodarczo lub psychologicz-
nie wróg nie będzie mógł stawiać dalszego oporu300. Istotne jest zatem, by 
znaleźć element łączący obiekt wytypowany do ataku z militarną działalno-
ścią przeciwnika. Bez tego kryterium łatwo jest uzasadnić, że osoby cywilne 
i obiekty cywilne, które w wymiarze politycznym, gospodarczym czy psycho-
logicznym wspierają machinę wojenną, powinny być zakwalifikowane jako 
cele wojskowe. Ogólnie przyjęty pogląd mówi, że „aby zakwalifikować dany 
obiekt jako cel wojskowy, musi istnieć jego przybliżony związek z działaniem 
wojskowym  (lub zbrojnym)”301.

Należy ponadto pamiętać o  innym, istotnym paradygmacie MPHKZ, 
jakim jest powstrzymywanie się od niepotrzebnych zniszczeń, nieuzasadnio-
nych koniecznością wojskową. Jest to ważny aspekt definicji celu wojskowego, 
nawet jeśli na pierwszy rzut oka może wydawać się oderwany od treści art. 52 
ust. 2 PD I, który koncentruje się w głównej mierze na identyfikacji obiek-
tów przeznaczonych do ataku. Tymczasem, zasada ograniczania zniszczeń 

298 Jest to istotny warunek, ponieważ atak na obiekt, którego wojskowa natura nie budzi 
wątpliwości, ale jest on atakowany wyłącznie po to, by obniżyć morale ludności cywilnej, a nie 
osłabić siłę militarną przeciwnika, może zostać uznany za nielegalny (por. M. Bothe, Targeting 
[w:] A. E. Wall (red.), Legal and Ethical Lesson of NATO’s Kosovo Campaign, US Naval War 
College, „International Law Studies”, vol. 78, 2002, s. 179 –180).

299 Por. M. Sassòli, Legitimate Targets of Attacks under International Humanitarian Law, 
Background Paper prepared for the Informal High-Level Expert Meeting on the Reaffirmation 
and Development of International Humanitarian Law, Cambridge, January 27–29, 2003, s. 23.

300 Ibidem, s. 3. 
301 A. Boivin, The Legal Regime Applicable to Targeting Military Objectives in the Context 

of Contemporary Warfare, University Centre for International Humanitarian Law, Research 
Paper Series, No. 2, 2006, s. 18. 
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do uzasadnionych militarnie celów stanowi konieczny składnik warunków 
definiujących cel wojskowy302.

Dla przykładu, podczas wojny w  Zatoce Perskiej w  latach 1990–1991 siły państw 
sprzymierzonych zaniechały ataku na irackie myśliwce stacjonujące obok starożytnej 
świątyni w Ur, częściowo kierując się poszanowaniem dobra kultury wykorzystywa-
nego bezprawnie do osłony samolotów, a częściowo dlatego (i ten argument zapewne 
przeważył), że atak ten nie wydawał się konieczny. Obok samolotów nie było pasa 
startowego, tak więc ich znaczenie dla działań bojowych armii irackiej było niewiel-
kie. W rezultacie, samoloty nie spełniały pierwszego warunku określonego w art. 52  
ust. 2 PD I303.

W razie wątpliwości domniemywa się, że dobra normalnie przeznaczone 
do użytku cywilnego (np. szkoła, miejsce kultu religijnego, dom mieszkalny) 
nie są używane w celu wniesienia rzeczywistego wkładu do działania wojsko-
wego (art. 52 ust. 3 PD I). Podkreślenia wymaga więc „cywilny charakter” 
dóbr i obiektów, które – aby korzystać z ochrony – nie mogą mieć żadnego 
znaczenia militarnego, na ich obszarze nie może też przebywać personel woj-
skowy. Tym samym obiekt cywilny, na którego terenie znajdują się żołnierze 
lub instalacje bądź elementy o znaczeniu militarnym, może być traktowany 
jako cel wojskowy. Należy również zaznaczyć, że obiekt wojskowy pozostaje 
obiektem wojskowym, nawet jeśli znajdują się w nim osoby cywilne – osoby 
te, a także osoby znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów woj-
skowych są tak samo wystawione na niebezpieczeństwo jak te obiekty304.

Artykuł 52 ust. 3 PD I podejmuje kontrowersyjny temat walki toczącej 
się często w  środowisku miejskim, gdzie obiekty cywilne i  cele wojskowe 
są przemieszane, a  zatem niezwykle trudno jest stronie atakującej ustalić 
z odpowiednim stopniem pewności militarny charakter celu. Ten fakt może 
być wykorzystany przez obrońców – można sobie wyobrazić stronę broniącą 
się, która stale zmienia przeznaczenie obiektów lub przenosi centrum łącz-
ności i kluczowe ministerstwa, aby uniemożliwić wrogowi przeprowadzenie 
ataku. Jeśli podejmując takie działania obrońca nie oddzieli ludności cywil-
nej lub obiektów cywilnych od celów wojskowych, może dopuścić się naru-
szenia swoich obowiązków związanych z  koniecznością podjęcia środków 
ostrożności chroniących przed skutkami ataku. Jednakże, jeśli nawet tak się 
stanie, takie naruszenie nie zwalnia strony atakującej z obowiązku podjęcia 
wszelkich możliwych kroków w celu zweryfikowania, czy zamierzony cel jest 
wykorzystywany dla celów wojskowych. Jest to obowiązek, który powszech-
nie uchodzi za normę prawa zwyczajowego. Jednak jeśli weryfikacja nie 

302 A. Boivin, The Legal..., op.cit., s. 16–17.
303 Ibidem, s. 17.
304 F. de Mulinen, Podręcznik prawa wojennego dla sił zbrojnych, Warszawa 1994, s. 37.
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pozwala wystarczająco jasno określić charakteru obiektu, powinno przewa-
żyć domniemanie o przeznaczeniu obiektu do użytku cywilnego305.

Wymagane przez MPHKZ „uzasadnione przekonanie” o tym, że dany cel jest celem 
wojskowym, znalazło swoje potwierdzenie w  wyroku MTKJ dotyczącym Stanislava 
Galića, głównodowodzącego oddziałami bośniackich Serbów oblegających Sarajewo, 
oskarżonego m.in. o atakowanie i zastraszanie ludności cywilnej w trakcie tego oblę-
żenia. W sprawie Galića Trybunał orzekł, iż „(…) nie należy atakować obiektu, jeśli 
nie istnieje uzasadnione przekonanie ze strony osoby rozważającej atak, poparte przez 
dostępne jej informacje, że obiekt wnosi istotny wkład w działania wojskowe”306.

Należy pamiętać, że każdy obiekt cywilny może stać się legalnym celem 
wojskowym z uwagi na jego rozmieszczenie, przeznaczenie lub wykorzysta-
nie, przy uwzględnieniu celów taktycznych i  strategicznych ewoluujących 
w czasie trwania konfliktu zbrojnego. Dlatego status obiektu jest dynamiczny, 
co oznacza, że lista celów musi być stale uaktualniana, aby właściwie odzwier-
ciedlać zmiany dotyczące dozwolonych celów wojskowych.

Z powyższych względów, art. 52 ust. 2 PD I nie zawiera wyczerpującej listy celów woj-
skowych, warto jednak wspomnieć, że próby utworzenia takiej listy były już podej-
mowane. Przykładowo, w  1956 roku MKCK opracował projekt reguł dotyczących 
ograniczania zagrożeń dla ludności cywilnej podczas wojny – w  art. 7 tych reguł 
podkreślono, że ataki mogą być kierowane wyłącznie przeciw celom wojskowym, a są 
nimi tylko te obiekty, którym z uwagi na ich istotę można przypisać wartość militarną. 
Załącznik do tych reguł zawiera listę takich obiektów – są nimi:

1) siły zbrojne oraz formacje pomocnicze i uzupełniające, jak również osoby, które 
nie należąc do wyżej wymienionych formacji, biorą jednak udział w działaniach 
zbrojnych;

2) stanowiska, instalacje i  budynki zajmowane przez siły wskazane w  punkcie 1 
powyżej, jak również cele bojowe (tzn. cele, o które toczy się bezpośrednia walka 
pomiędzy siłami lądowymi albo morskimi, włączając w to siły powietrzne);

3) instalacje, budynki i inne obiekty natury militarnej, takie jak: koszary, fortyfikacje, 
Ministerstwa Wojny (np. Ministerstwo Sił Zbrojnych, Obrony Narodowej, Dostaw 
Wojskowych) oraz inne organy odpowiedzialne za prowadzenie i zarządzanie ope-
racjami militarnymi;

4) magazyny wojskowe i  składnice sprzętu wojskowego, takie jak składy amunicji, 
sprzętu lub paliwa, parki maszynowe;

5) lotniska, stanowiska wyrzutni rakiet i porty wojenne;
6) linie i środki komunikacji (linie kolejowe, drogi lądowe, mosty, tunele i kanały) 

mające fundamentalne znaczenie militarne;
7) systemy nadawcze i stacje telewizyjne; centrale telefoniczne i telegraficzne o strate- 

gicznym znaczeniu;
8) gałęzie przemysłu kluczowe dla prowadzenia wojny:

305 A. Boivin, The Legal…, op. cit., s. 19–20.
306 Prosecutor v. Galić, ICTY, IT-98-29-T, Judgment of 5 December 2003, par. 51.
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a) przemysł zbrojeniowy, w  tym produkujący broń, amunicję, rakiety, pojazdy 
opancerzone, wojskowe statki powietrzne, okręty wojenne, akcesoria i  inny 
sprzęt wojenny;

b) przemysły zapewniające zaopatrzenie i  materiały militarne, takie jak środki 
transportowe i łącznościowe, wyposażenie dla wojska;

c) fabryki lub zakłady odpowiedzialne za inną produkcję oraz centra wytwór-
cze o  kluczowym znaczeniu dla prowadzenia działań wojennych, takie jak 
przemysł metalurgiczny, inżynieryjny i chemiczny, których cel jest z założenia 
militarny;

d) systemy transportowe i  magazynowe, których przeznaczeniem jest obsługa 
przemysłów wymienionych w podpunktach (a)–(c);

e) instalacje zapewniające energię głównie dla celów obrony narodowej, jak np. 
węgiel, inne paliwa lub energię atomową, a  także fabryki wytwarzające gaz 
bądź elektryczność z przeznaczeniem dla celów wojskowych;

9) urządzenia wchodzące w skład ośrodków badawczych i służące eksperymentom 
nad opracowywaniem broni i środków wojennych. (...)”.

W świetle art. 7, nawet jednak jeśli dany obiekt należy do jednej z wymienionych kate-
gorii, nie można uznać go za cel wojskowy, jeżeli jego całkowite lub częściowe znisz-
czenie w zaistniałych okolicznościach i w danym czasie nie przynosi żadnej korzyści 
wojskowej307.

4.1.1. natura celu wojskowego

Natura celu wojskowego odzwierciedla podstawowy charakter danego 
obiektu, który posiada określone militarne atrybuty, powodujące, że wnosi 
on istotny wkład do działalności wojskowej. Wojskowa natura niektórych 
obiektów i instalacji nie budzi wątpliwości – posiadają ją np.: wojskowe statki 
powietrzne, pojazdy wojskowe (inne niż pojazdy sanitarne), wyposażenie 
wojskowe, fortyfikacje wojskowe, składy i  magazyny, wojskowe instytuty 
badawcze, kolumny zaopatrzeniowe w drodze do swej armii, okręty, fabryki 
uzbrojenia, czy sztaby i  centra dowodzenia. Natomiast wojskowa natura 
innych obiektów staje się oczywista jedynie wówczas, gdy zamierzone mili-
tarne wykorzystanie danego obiektu nie budzi żadnych wątpliwości308. 

4.1.2. Rozmieszczenie celu wojskowego

Rozmieszczenie celu wojskowego oznacza, że specyfika danego obszaru 
powoduje traktowanie go jako celu wojskowego, ponieważ skutecznie 

307 Y. Sandoz, Ch. Swinarski, B. Zimmermann (red.), Commentary on the Additional Pro-
tocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949, Geneva 1987, s. 632–633, 
par. 2002.

308 Zob. G. D. Solis, The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War, 
Cambridge 2010, s. 524–525.
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przyczynia się do prowadzenia działalności wojskowej. Zastosowanie tego 
kryterium może wynikać np. z  faktu, iż utrzymanie bądź zdobycie danego 
obszaru w  sposób znaczący wpływa (lub może wpłynąć) na sytuację mili-
tarną stron wojujących i  umożliwia (lub może umożliwić) skuteczne pro-
wadzenie działań zbrojnych. Celem wojskowym może się więc stać przełęcz 
górska, droga o strategicznym znaczeniu, przyczółek albo szlak prowadzący 
przez las.

Interesującym przykładem terenu, który stał się celem wojskowym 
z uwagi na rozmieszczenie, jest położone około 8 km na południowy zachód 
od Caen wzgórze 112 (liczba oznacza wysokość w metrach). Jest to niewielkie 
wzniesienie, całkowicie dominujące nad okolicą, zapewniające dobry widok 
aż do morza na północy i w kierunku Caen. Wzgórze 112 w czasie II wojny 
światowej było przyczyną krwawych walk między oddziałami brytyjskimi 
i niemieckimi (w czerwcu i lipcu 1944 roku). Wzgórze było ważne ze strate-
gicznego punktu widzenia – kontrolowanie go praktycznie uniemożliwiało 
skryte manewry przeciwnikowi (feldmarszałek Erwin Rommel stwierdził 
nawet, że ten, kto panuje nad wzgórzem 112, panuje nad Normandią). Dla 
Brytyjczyków zdobycie wzgórza oznaczało otwarcie drogi ku rzece Orne 
i możliwość ataku na południe Caen. Oddziały brytyjskie dwukrotnie zdo-
bywały wzgórze (w ramach operacji Epsom i Jupiter) i dwukrotnie je traciły. 
Ostatecznie żadna ze stron nie zdobyła tego wzniesienia – stało się ono obiek-
tem nieustannych bombardowań zarówno Brytyjczyków, jak i  Niemców,  
co przekształciło je w spustoszony kawałek ziemi niczyjej309.  

4.1.3. przeznaczenie celu wojskowego

Przeznaczenie celu wojskowego dotyczy zamiaru militarnego wykorzy-
stania danego obiektu w  przyszłości. Jeśli zatem obiekt nie ma charakteru 
wojskowego, „przeznaczenie” oznacza planowane przyszłe wykorzystanie 
obiektu, np. lotnisko cywilne w danej chwili może mieć cywilny charakter, 
jednak w razie potrzeby może służyć jako lotnisko wojskowe310, albo fabryka 
produkująca maszyny rolnicze może zostać w razie potrzeby przekształcona 
w  fabrykę produkującą wozy bojowe. Co istotne, „przeznaczenie” danego 
obiektu może zostać zastąpione przez późniejsze jego „wykorzystanie”. 

309 K. Ford, Caen 1944. Krwawy miesiąc Montgomery’ego, seria „Wielkie Bitwy II Wojny 
Światowej”, Poznań 2010, s. 6368; S. Badsey, Normandia 1944. Upadek „Festung Europa”, seria 
„Wielkie bitwy II wojny światowej”, Poznań 2010, s. 44.

310 W trakcie konfliktu zbrojnego może się też zdarzyć, że lotnisko cywilne jest wykorzy-
stywane zarówno do celów cywilnych, jak i wojskowych, jak miało to miejsce w przypadku 
irańskiego lotniska w Bandar e-Abbas podczas wojny iracko-irańskiej w latach 1980–1988.
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Tytułem przykładu, w  kwietniu 1982 roku, podczas wojny o  Falklandy, brytyjskie 
Ministerstwo Obrony zarekwirowało brytyjski statek pasażerski Canberra, by prze-
kształcić go w transportowiec zdolny do przewozu oddziałów wojskowych. Na statku 
zainstalowano lądowisko dla helikopterów, załadowano kontenery z  wyposażeniem 
dla wojska, przygotowano też salę operacyjną i pomieszczenia dla rannych. Następnie 
dokonano załadunku około 2000 żołnierzy i przetransportowano ich na Falklandy311. 

4.1.4. wykorzystanie celu wojskowego

Wykorzystanie celu wojskowego odnosi się do faktycznej, aktualnej funk-
cji obiektu, wnoszącej istotny wkład do działalności wojskowej. Podobnie jak 
w  przypadku „przeznaczenia” obiektu, „wykorzystanie” nie zależy od pier-
wotnego lub zamierzonego użycia takiego obiektu312. W  rezultacie, obiekt 
cywilny może stać się celem wojskowym z uwagi na jego wykorzystanie przez 
siły zbrojne (np. budynek cywilny może zostać zajęty przez kombatantów 
i służyć do obrony przez atakiem przeciwnika, dzwonnica może być wyko-
rzystywana jako stanowisko snajperskie).

W  marcu 2003 roku, w  trakcie operacji Iraqi Freedom, oddziały z  amerykańskiej  
82 Dywizji Powietrznodesantowej posuwały się w kierunku miasta Samawa, gdzie tra-
fiły na silny opór ze strony przeciwnika. Amerykańscy żołnierze szybko przekonali się, 
że irackie jednostki stacjonujące w Samawie wykorzystują szkoły, meczety i szpitale 
jako stanowiska dowodzenia i punkty zaopatrzenia, pozbawiając tym samym wspo-
mniane obiekty przysługującej im na mocy MPHKZ ochrony i czyniąc z nich legalne 
cele wojskowe313.

4.1.5. określona korzyść wojskowa

Drugi warunek, o którym mowa w art. 52 ust. 2 PD I, wskazuje, że nawet 
obiekt wnoszący istotny wkład w działania militarne może nie kwalifikować 
się jako cel wojskowy, jeśli w  pewnych okolicznościach jego „zniszczenie, 
zajęcie czy zneutralizowanie” nie przyniosłoby określonej korzyści wojsko-
wej. Korzyść tę należy rozumieć raczej jako „konkretną i zauważalną”, nie zaś 
„hipotetyczną i opartą na domysłach”. Powyższe sformułowania przypominają 
przepisy kodyfikujące zasadę proporcjonalności, gdzie korzyść militarna spo-
dziewana po ataku jest ważona względem prawdopodobieństwa strat i znisz-
czeń wśród osób i obiektów cywilnych. Zasada proporcjonalności odnosi się 

311 Zob. G. D. Solis, The Law…, op. cit., s. 525. Warto dodać, iż w czerwcu 1982 roku statek 
Canberra przez krótki czas służył jako transportowiec argentyńskich jeńców, których prze-
wiózł z Falklandów do Puerto Madryn.

312 G. D. Solis, The Law…, op. cit., s. 526.
313 Ibidem, s. 527.
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do strat ubocznych (collateral damage), które „byłyby nadmierne w stosunku 
do spodziewanej konkretnej i bezpośredniej korzyści wojskowej”. Na etapie 
wyboru celów wystarczy zatem, aby strona atakująca zdecydowała, że obiekt 
może zapewnić określoną korzyść wojskową, natomiast w kontekście oceny 
proporcjonalności oczekiwana korzyść wojskowa musi być sformułowana 
z  większą pewnością i  wówczas jest poddawana ocenie w  odniesieniu do 
potencjalnych strat ubocznych. Tak czy inaczej, czy będzie to „określona”, czy 
„konkretna i bezpośrednia” korzyść wojskowa, standard jest wysoki i nie ma 
w nim miejsca na nic hipotetycznego. W praktyce, odpowiedzialny dowódca 
powinien być w stanie jasno określić rodzaj oczekiwanej korzyści wojskowej, 
którą ma przynieść atak i dostarczyć dowody na poparcie tych oczekiwań314.

4.2. dobra i obiekty cywilne – klasyfikacja i zakres ochrony

Zgodnie z zasadą rozróżniania, dobra o charakterze cywilnym nie powinny 
być celem ataków ani represaliów315, a działania zbrojne powinny być ograni-
czone wyłącznie do celów wojskowych. Generalnie do dóbr i obiektów pod-
legających ochronie przed atakami należy zaliczyć:

1) miasta i wsie jako takie (przy czym szczególny status przysługuje miej-
scowościom niebronionym),

2) strefy i obszary poddane szczególnej ochronie (np. strefy bezpieczeń-
stwa, strefy zdemilitaryzowane), 

3) budynki i obiekty o charakterze cywilnym (budynki i obiekty, które nie 
mają znaczenia militarnego), 

4) budynki i  obiekty władz centralnych i  lokalnych, chyba że są zwią-
zane z siłami zbrojnymi i przyczyniają się do wysiłku wojennego; szczególnej 
ochronie poddano budynki i wyposażenie obrony cywilnej,

5) dobra kultury,
6) środki transportu cywilnego (takie jak: pociągi pasażerskie, promy, 

autobusy, tramwaje samoloty cywilne i samochody należące do osób cywil-
nych), które nie są wykorzystywane do celów militarnych,

314 A. Boivin, The Legal…, op. cit., s. 21.
315 Represalia to instytucja prawa międzynarodowego polegająca na bezprawnym działaniu 

będącym odwetem za dokonane uprzednio bezprawie. Mają one na celu wymuszenie od strony 
przeciwnej poszanowania prawa międzynarodowego. W  MPHKZ represalia zostały jednak 
w dużym stopniu ograniczone, nie można ich bowiem użyć w stosunku do rannych, chorych 
i  rozbitków, personelu medycznego i  duchownego, formacji medycznych, transportu medycz-
nego, jeńców wojennych oraz osób i  obiektów chronionych, np. osób cywilnych i  budynków 
cywilnych (szerzej – zob. P. Grenich, Wdrażanie międzynarodowego prawa humanitarnego [w:] 
K. Lankosz (red.), Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych, Dęblin 2006, s. 197).
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7) instytucje i  obiekty przemysłowe, handlowe i  finansowe, które nie 
wspierają bezpośrednio wysiłku wojennego,

8) dobra niezbędne dla przetrwania ludności cywilnej (takie jak: spichle-
rze, magazyny z żywnością, zbiorniki wody pitnej),

9) budowle i urządzenia zawierające niebezpieczne siły316.

Obiekty wymienione w  punktach 3–8 mogą jednak zostać pozbawione 
ochrony, jeśli są one wykorzystywane w celach wojskowych. Przepisy szcze-
gólne regulują zakres ochrony miejscowości niebronionych oraz stref wymie-
nionych w punkcie 2. Również budynki i instalacje wymienione w punkcie 9 
podlegają przepisom szczególnym, regulującym ich status w przypadku uży-
wania ich dla regularnego, istotnego i bezpośredniego wsparcia operacji woj-
skowych. Ochroną objęte są ponadto dobra i obiekty o charakterze medycz-
nym i  sanitarnym (np. szpital, ambulans) oraz służące ochronie jeńców 
wojennych, zostały one jednak opisane w innych rozdziałach tej publikacji. 
Należy nadto zaznaczyć, iż specjalną ochroną w MPHKZ objęto środowisko 
naturalne – stronom walczącym nie wolno bowiem przeprowadzać ataków, 
które zmierzają albo które mogą zmierzać do wywołania rozległych, długo-
trwałych i poważnych szkód w tym środowisku.

4.2.1. budynki i obiekty o charakterze cywilnym

Zgodnie z  zasadą rozróżniania, w  trakcie prowadzenia działań zbroj-
nych strony konfliktu zobowiązane są do powstrzymywania się od ataków 
na budynki i obiekty o charakterze cywilnym, takie jak: domy mieszkalne, 
szkoły, muzea, pomniki historyczne, miejsca kultu religijnego, sklepy, place 
targowe, gospodarstwa rolne oraz inne budynki i  instalacje, które nie mają 
znaczenia militarnego. Ochrona ta jednak wygasa w sytuacji, gdy dany budy-
nek lub obiekt jest wykorzystywany w celu wspierania wysiłku wojennego, 
przy czym w razie wątpliwości domniemywa się, że budynki i obiekty nor-
malnie przeznaczone do użytku cywilnego nie są używane w celu wniesienia 
rzeczywistego wkładu do działania wojskowego.

Powyższy problem dotyczy głównie obiektów cywilnych pozostających 
pod kontrolą wroga, które – w przypadku zaatakowania – zapewniłyby okre-
śloną korzyść natury militarnej i  z  tego powodu mogłyby zostać zaliczone 
do kategorii celów wojskowych, bez właściwego rozpatrzenia ich faktycznego 
wkładu w działania przeciwnika. Można sobie wyobrazić cel o raczej wątpli-
wym statusie militarnym, którego zniszczenie, zajęcie lub zneutralizowanie 
przynosi jednak określoną korzyść wojskową stronie atakującej. Przykładowo, 

316 Por. A. P. V. Rogers, Law on the Battlefield, 2nd edition, Manchester 2004, s. 84–85.
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jeśli fabryka jest wykorzystywana przez przeciwnika do przechowywania 
amunicji i ostrzeliwania sił strony atakującej, to dowodzi (w tym przypadku), 
że jej użycie stanowi dla przeciwnika skuteczny wkład w działania wojenne, 
jak również to, że jej zniszczenie, zajęcie lub zneutralizowanie może przy-
nieść określoną korzyść wojskową stronie atakującej. Jednakże, jeśli fabryka 
nie jest wykorzystywana dla celów militarnych, lecz jej zabezpieczenie dałoby 
stronie atakującej określoną korzyść (np. ze względu na jej położenie na 
wzgórzu wychodzącym na koszary wroga), wówczas np. jej zajęcie byłoby 
usprawiedliwione, ale strona atakująca musiałaby stwierdzić, że fabryka fak-
tycznie przyczynia się do postępu w działaniach wroga. Z punktu widzenia 
pracowników, którzy mogą przebywać wewnątrz fabryki, dostrzeżenie róż-
nicy pomiędzy obiektem cywilnym a celem wojskowym jest bardzo istotne, 
istnieje bowiem ryzyko, że ich status jako osób cywilnych zostanie utracony 
lub co najmniej osłabiony, jeśli strona atakująca uzna, że budynek fabryki jest 
uzasadnionym celem wojskowym317.

Ochroną objęte są ponadto budynki cywilnej administracji centralnej 
i lokalnej – nie mogą być one przedmiotem ataku, chyba że mają jakiś zwią-
zek z władzami wojskowymi lub w inny sposób związane są z siłami zbroj-
nymi. Określenie charakteru takiego budynku nie zawsze jest jednak proste 
i oczywiste, głównie z przyczyn politycznych. 

W wielu konfliktach, np. w Wietnamie, pojawiał się problem, czy dany cel stanowi budy-
nek administracji, jeśli władze zajmujące ten budynek nie były uznawane za „rząd”. Co 
więcej, realia polityczne często decydowały o tym, że rząd centralny i miejsce jego rezy-
dowania stanowiły nie wyjątek, lecz główny cel ataków, jak pokazuje chociażby operacja 
Sojuszu Północnoatlantyckiego Allied Force przeciwko Jugosławii w 1999 roku318. 

Należy zatem zaznaczyć, że dopóki budynki administracji cywilnej nie 
mają związku z władzą wojskową i nie przyczyniają się do bezpośredniego 
wsparcia wysiłku wojennego, nie mogą być traktowane jako cele wojskowe.

W przypadku budynków przedstawicielstw dyplomatycznych, podlegają 
one ochronie do czasu ponownego ustanowienia stosunków dyplomatycz-
nych po zakończeniu konfliktu zbrojnego. 

W odniesieniu do budynków i wyposażenia obrony cywilnej, w tym schro- 
nów cywilnych, w art. 62 PD I zakazano świadomego ich niszczenia, niedo-
zwolona jest również zmiana ich przeznaczenia, chyba że czyni to strona, do 
której budynki te i  wyposażenie należą. W  świetle art. 61 PD I, określenie 
„obrona cywilna” oznacza wypełnianie zadań humanitarnych mających na 
celu ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami działań zbrojnych 

317 Zob. A. Boivin, The Legal…, op. cit., s. 16.
318 I. Detter, The Law of War, Cambridge 2000, s. 293–294.
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lub klęsk żywiołowych i  przezwyciężania ich bezpośrednich następstw, jak 
również zapewnienie warunków koniecznych do przetrwania. Warunkiem 
skutecznego funkcjonowania obrony cywilnej jest posiadanie przez nią odpo-
wiedniego wyposażenia, zaopatrzenia i środków transportu, co PD I umow-
nie nazywa „materiałami”319. W celu ułatwienia zapewnienia ochrony, obiekty, 
urządzenia i środki transportu obrony cywilnej powinny być oznaczane mię-
dzynarodowym znakiem rozpoznawczym, którym jest niebieski trójkąt rów-
noramienny na pomarańczowym tle (art. 66 PD I).

Ochrona, do jakiej mają prawo organizacje obrony cywilnej, ich personel, 
budynki, schrony i  inne obiekty, ustaje w  przypadku prowadzenia działań 
szkodliwych dla nieprzyjaciela lub wykorzystywania ich poza właściwymi 
zadaniami (art. 65 PD I). Za nieszkodliwe dla nieprzyjaciela uznawane są 
następujące działania:

1) wykonywanie zadań obrony cywilnej pod kierownictwem lub nadzo-
rem władz wojskowych,

2) współpraca cywilnego personelu obrony cywilnej z personelem woj-
skowym w  wykonywaniu zadań obrony cywilnej oraz przydzielanie osób 
wojskowych do cywilnych organizacji obrony cywilnej,

3) spełnianie zadań obrony cywilnej, które mogą sporadycznie przynosić 
korzyść ofiarom wojskowym, zwłaszcza niezdolnym do walki,

4) noszenie lekkiej broni osobistej przez cywilny personel obrony cywil-
nej dla utrzymania porządku lub obrony własnej.

Środki transportu cywilnego, takie jak: pociągi pasażerskie, promy, auto-
busy czy samochody, co do zasady również nie mogą być celem ataków, chyba 
że są bezpośrednio wykorzystywane w  działaniach zbrojnych i  wspierają 
w  ten sposób wysiłek wojenny. Bezwzględnie zakazane jest natomiast ata-
kowanie środków transportu związanych ze służbami medycznymi, obroną 
cywilną i  jeńcami wojennymi. Środki komunikacji stanowiące własność 
prywatną mogą być jednak zajęte przez okupanta, ale podlegają zwrotowi, 
odszkodowania zaś regulowane są po zawarciu pokoju (art. 53 RH). Należy 
jednak zaznaczyć, że statki i samoloty cywilne podlegają specjalnym regułom 
dotyczącym prowadzenia wojny powietrznej i morskiej.

4.2.2. własność prywatna i publiczna

Szczególną uwagę poświęcić należy regulacjom dotyczącym ochrony wła-
sności prywatnej i publicznej, zwłaszcza w kontekście pewnych uprawnień 

319 M. Gąska, A. Ciupiński, Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. 
Wybrane problemy, Warszawa 2001, s. 69.
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przysługujących władzom okupacyjnym wobec mienia znajdującego się na 
okupowanym terytorium. Zakaz niszczenia lub zagarniania własności nie-
przyjaciela, w  tym własności jego obywateli, znalazł się już w Regulaminie 
haskim z 1907 roku (art. 23 lit. (g)). Ludność cywilna zachowuje więc prawo 
do poszanowania własności prywatnej, publicznej, zbiorowej i spółdzielczej. 
Zakazane jest również kierowanie ataków na cywilne instytucje przemysłowe, 
handlowe i finansowe, które nie wspierają bezpośrednio wysiłku wojennego. 
Ochrona własności prywatnej może jednak ulegać ograniczeniu, gdy w grę 
wchodzi bezwzględna konieczność wojskowa, wynikająca z  operacji mili-
tarnych320. Ochrona mienia może ulegać ograniczeniom również w  razie 
dokonywania rekwizycji środków żywnościowych, artykułów lub przybo-
rów lekarskich na potrzeby wojska lub administracji okupacyjnej za wyna-
grodzeniem według rzeczywistej ich wartości, gdy bezwzględna konieczność 
wojenna tego wymaga (art. 55 KG IV). Niedopuszczalne jest jednak podej-
mowanie środków odwetowych wobec mienia osób podlegających ochronie 
(art. 33 KG IV). 

Należy podkreślić, iż okupacja wojenna jest sytuacją szczególną w prawie 
międzynarodowym321 – w  świetle MPHKZ, okupant ponosi odpowiedzial-
ność za terytorium okupowane do czasu, aż rząd kraju poddanego okupacji 
będzie w stanie przejąć władzę i realizować swoje zadania. Faktyczna władza 
nad okupowanym terytorium ma zatem charakter przejściowy (tymczasowy) 
i ograniczona jest przepisami międzynarodowego prawa okupacyjnego, dla-
tego okupant nie może decydować jednostronnie o losie okupowanego tery-
torium ani też zmieniać zasad jego porządku prawnego. Niemniej jednak 
MPHKZ przyznaje okupantowi szereg istotnych uprawnień, niezbędnych 
do kontynuowania wojny i utrzymania porządku publicznego na terytoriach 
okupowanych322. Uprawnienia te mają chronić interesy wojskowe okupanta 
i gwarantować bezpieczeństwo armii, stanowiącej zbrojne ramię okupacyj-
nych władz wojskowych wykorzystywane do wymuszania przestrzegania ich 
zarządzeń. Państwo okupujące może również użytkować terytorium oku-
powane jako bazę do działań wojennych323. Okupantowi nie wolno jednak 

320 Zob. art. 53 KG IV. Prawo zwyczajowe również zakazuje grabieży oraz niszczenia lub 
zagarniania własności nieprzyjaciela, chyba że wymaga tego w sposób kategoryczny koniecz-
ność wojskowa (zob. zasady 50 i 52 [w:] J.-M. Henckaerts, Studium poświęcone zwyczajowemu 
międzynarodowemu prawu humanitarnemu: wkład w zrozumienie i poszanowanie zasad prawa 
dotyczących konfliktu zbrojnego (tłum. M. Sajkowski), Warszawa 2006, s. 36).

321 Szczególny reżim prawny okupacji określony został w dziale III KG IV z 1949 roku.
322 R. Bierzanek, Wojna a prawo międzynarodowe, Warszawa 1982, s. 234.
323 M. Górzyńska, Okupacja wojenna w  prawie międzynarodowym – wybrane zagadnie-

nia [w:] T. Jasudowicz (red.), Międzynarodowe prawo humanitarne we współczesnym świecie 
– osiągnięcia i wyzwania, Toruń 2007, s. 177.
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niszczyć nieruchomości ani osobistego mienia należącego indywidualnie lub 
zbiorowo do osób prywatnych albo państwa lub innych władz publicznych, 
bądź do organizacji społecznych i spółdzielczych, chyba że takie zniszczenie 
stało się absolutnie konieczne ze względu na operacje wojskowe324.

Na terytorium okupowanym własność prywatna może być poddawana 
sekwestracji i pozostaje w rękach administratora, a po zakończeniu konfliktu 
zbrojnego co do zasady powinna zostać zwrócona jej prawowitym właścicie-
lom. Rabunek jest natomiast formalnie zakazany (art. 47 RH, art. 33 KG IV), 
podobnie jak wydawanie na łup miast lub miejsc, nawet zdobytych szturmem 
(art. 28 RH). Nie wolno też ogłaszać za wygasłe, zawieszone lub niepodpada-
jące pod kompetencje sądów prawa i roszczenia obywateli strony przeciwnej 
(art. 23 lit. (h) RH). W świetle art. 147 KG IV, niszczenie i przywłaszczanie 
majątku nieusprawiedliwione koniecznościami wojskowymi i wykonywane 
na wielką skalę w sposób niedozwolony i samowolny uważane jest za ciężkie 
naruszenie Konwencji. Warto przy okazji zaznaczyć, że własność odebrana 
obywatelom przeciwnika, pod warunkiem, że taka konfiskata była dopusz-
czalna w świetle MPHKZ, należy do strony walczącej, nie zaś do osób, które 
faktycznie zajęcia dokonały.

Z kolei zajęty nieprzyjacielski sprzęt wojskowy staje się zdobyczą wojenną 
– są nią: broń i inny sprzęt wojskowy, środki transportu, zawartość magazy-
nów wojskowych oraz przedmioty o znaczeniu wojskowym, które mogły np. 
zostać odebrane wziętym do niewoli żołnierzom przeciwnika. Taką zdobycz 
wojenną można używać bez ograniczeń, z zastrzeżeniem, że należy ona do 
strony, która ją zajęła, a nie do pojedynczych kombatantów. Nie wolno jednak 
przejmować środków identyfikacji, sprzętu medycznego i przedmiotów kultu 
religijnego oraz odzieży, żywności i środków ochronnych osób wziętych do 
niewoli325.

W odniesieniu do własności publicznej należącej do nieprzyjaciela i znaj-
dującej się na jego terytorium, może ona zostać zajęta, podobnie jak publiczne 
środki transportu i komunikacji. Konfiskacie podlegać może ruchomy mają-
tek państwa, jeśli mógłby on służyć celom wojskowym, zaś nieruchomości 
należące do państwa powinny być zarządzane zgodnie z zasadami użytkowa-
nia (art. 53 RH)326. Co istotne jednak, własność gmin, instytucji kościelnych, 
dobroczynnych i  wychowawczych, jak również instytucji sztuk pięknych 
i naukowych, nawet jeśli należą one do państwa, jest traktowana jak własność 
prywatna, a  zajęcie, zniszczenie lub rozmyślna profanacja takich instytucji 

324 J. de Preux, Podstawowe zasady konwencji genewskich i  ich protokołów dodatkowych 
(tłum. M. Flemming), Warszawa 1993, s. 48.

325 F. de Mulinen, Podręcznik…, op. cit., s. 155.
326 Zob. też zasada 51, lit. (a) i (b) [w:] J.-M. Henckaerts, Studium…, op. cit., s. 36.
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(oraz pomników historycznych, dzieł sztuki i nauki) są zabronione i podle-
gają karze (art. 56 RH).

4.2.3. strefy i miejscowości  znajdujące się pod szczególną ochroną

Na obszarze objętym konfliktem zbrojnym znajdować się mogą strefy 
i miejscowości, którym MPHKZ przyznaje szczególną ochronę – są to two-
rzone za zgodą stron walczących specjalne strefy bezpieczeństwa w  celu 
ochrony osób szczególnie narażonych na odczuwanie skutków konfliktu, 
takich jak: osoby starsze, chorzy, inwalidzi, kobiety czy dzieci. Strefy te nie 
mogą być w żadnym wypadku atakowane, nie mogą też być bronione przed 
ewentualnymi atakami.

Idea zapewnienia schronienia osobom cywilnym w czasie działań zbrojnych została 
z powodzeniem zastosowana w praktyce już podczas drugiej wojny chińsko-japoń-
skiej, konkretnie w latach 1937–1938, kiedy to z kilku miast chińskich, w tym z Szan-
ghaju, usunięto oddziały oraz sprzęt wojskowy, przeniesiono też w inne miejsca fabryki 
amunicji. Dzięki tym rozwiązaniom strefa ochronna w Szanghaju stała się miejscem 
schronienia dla blisko 250 000 chińskich uchodźców wojennych. Po II wojnie świa-
towej wiele takich stref powstawało na mocy porozumień zawieranych przez strony 
wojujące, zazwyczaj dzięki zabiegom ONZ lub MKCK. Przykładowo, w  1982 roku 
podczas wojny o Falklandy strefę bezpieczeństwa utworzono w Port Stanley, w 1991 
roku strefę taką utworzono w Iraku, by zapewnić schronienie zamieszkującym ten kraj 
Kurdom, zaś w 1993 roku pięć tzw. stref bezpieczeństwa utworzono w Bośni (m.in. 
w Sarajewie i Srebrenicy), przy czym te ostatnie nie do końca spełniły swe zadanie, 
głównie dlatego, iż nie zostały odpowiednio zdemilitaryzowane i  nie poddano ich 
pełnej kontroli ONZ327. Ponadto, brak zgody na użycie broni przez siły ONZ w celu 
ochrony tych stref stanowił jedną z  przyczyn masakry muzułmańskich mężczyzn 
i chłopców w Srebrenicy. 

Do stref i miejscowości znajdujących się pod szczególną ochroną zaliczyć 
można:

1) strefy i miejscowości sanitarne zapewniające ochronę rannym i cho-
rym oraz personelowi medycznemu (art. 23 KG I); ochroną objęte są również 
szpitale cywilne, które mogą być oznaczane znakiem ochronnym (art.  18 
KG IV),

2) strefy bezpieczeństwa zapewniające schronienie rannym i  chorym 
osobom cywilnym, osobom starszym, dzieciom, kobietom w ciąży oraz mat-
kom małych dzieci (art. 14 KG IV),

3) strefy zneutralizowane, które są większe niż strefy bezpieczeństwa 
i  mogą swym obszarem obejmować całe miasta; mają one na celu zapew-
nienie schronienia rannym i chorym, zarówno kombatantom, jak i osobom 

327 A. P. V. Rogers, Law…, op. cit., s. 131.
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cywilnym, jak również osobom cywilnym niebiorącym udziału w  działa-
niach zbrojnych (art. 15 KG IV),

4) miejscowości niebronione, które mogą być ustanawiane w  pobliżu 
lub w sferze bezpośrednich działań zbrojnych; z miejscowości takich należy 
usunąć wszelkie oddziały i ruchomy sprzęt wojskowy, nie mogą być też one 
atakowane, natomiast mogą być zajmowane i okupowane przez przeciwnika 
(art. 59 PD I),

5) strefy zdemilitaryzowane, które przypominają miejscowości niebro-
nione, nie mogą być one jednak okupowane, dlatego zazwyczaj są tworzone 
na tyłach, z dala od obszaru bezpośrednich działań zbrojnych (art. 60 PD I)328. 

Strefy i  miejscowości sanitarne zostały omówione w  innym rozdziale 
niniejszej publikacji, dlatego poniżej znajduje się ogólna charakterystyka 
pozostałych stref, czyli miejscowości niebronionych, stref bezpieczeństwa, 
stref zneutralizowanych oraz stref zdemilitaryzowanych.

4.2.3.1. Miejscowości niebronione

W  MPHKZ miejscowościami niebronionymi określa się miejscowości, 
które znajdują się w pobliżu lub w sferze bezpośrednich działań wojennych, ale 
których nie wolno atakować z uwagi na ich cywilny charakter. Miejscowości 
takie mogą być jednak zajmowane bez walki przez nacierające oddziały woj-
skowe, mogą być też poddane okupacji. W art. 59 ust. 2 PD I sformułowano 
warunki, jakie powinny spełniać miejscowości niebronione. Strona wojująca 
może zatem ogłosić jako takie miejscowości wszelkie miejsca zamieszkania 
znajdujące się w pobliżu lub wewnątrz strefy, w której siły zbrojne są w stycz-
ności i które mogą być okupowane przez stronę przeciwną, o ile: 

1) wszyscy kombatanci oraz broń i  ruchomy sprzęt wojskowy zostaną 
z tej miejscowości usunięte,

2) stałe urządzenia i obiekty wojskowe nie będą używane na szkodę nie-
przyjaciela, 

3) władze i ludność nie będą działać na szkodę nieprzyjaciela,
4) w miejscowości nie będzie podejmowana żadna działalność dla wspar-

cia wysiłku wojskowego. 

Obecność w  miejscowości niebronionej osób szczególnie chronionych 
przez KG i PD I oraz sił policyjnych pozostawionych wyłącznie w celu utrzy-
mania porządku publicznego nie jest jednak sprzeczna z powyższymi warun-
kami (art. 59 ust. 3 PD I).

 

328 J.-M. Henckaerts, Studium…, op. cit., s. 131–132.

Definicja  
miejscowości 
niebronionej



147

Cele wojskowe a obiekty Cywilne...

Strony konfliktu mogą też porozumieć się co do tworzenia miejscowości 
niebronionych nawet wówczas, gdy miejscowości te nie spełniają warunków 
określonych powyżej (art. 59 ust. 5 PD I).

Należy jednak zaznaczyć, że niektóre miejscowości położone w strefie działań zbroj-
nych mogą mieć dla stron konfliktu tak istotne znaczenie militarne (a czasem również 
i polityczne), iż trudno liczyć na to, by strony te mogły zrezygnować z prób ich zajęcia 
lub obrony. Przykładowo, po wylądowaniu w Normandii w czerwcu 1944 roku, alian-
tom bardzo zależało na zajęciu miasta Caen, z uwagi na jego strategiczne znaczenie – 
miasto leży po obu stronach rzeki Orne i ma połączenie z morzem za pośrednictwem 
rzeki i kanału żeglugowego, z Caen rozchodziła się też sieć dróg i połączeń kolejowych 
biegnących na zachód i wschód Francji, a w położonym niedaleko Carpiquet znajdo-
wało się lotnisko. Miasto odgrywało więc istotną rolę w planowanej przez sprzymie-
rzonych inwazji z wybrzeża w głąb lądu, a jego zajęcie było warunkiem koniecznym 
zdobycia otwartego terenu na południu, by przy pomocy dywizji pancernych móc 
przeprowadzić uderzenie w stronę Paryża329. Z kolei w trakcie wojny w Bośni i Herce-
gowinie w latach 1992–1995 Sarajewo nie mogło stać się miejscowością niebronioną, 
ponieważ strona bośniacka nie miała zamiaru poddawać miasta i  nie zamierzała 
wyprowadzić z niego swoich oddziałów. 

Strona konfliktu, w której władzy znajduje się miejscowość niebroniona, 
powinna ją oznaczyć w  miarę możliwości znakami, jakie uzgodni z  drugą 
stroną. Powinny być one umieszczone w miejscach, w których byłyby wyraź-
nie widoczne, przede wszystkim na obwodzie i granicach miejscowości oraz 
na głównych drogach (art. 59 ust. 6 PD I). 

Zgodnie z art. 59 ust. 7 PD I, miejscowość traci status miejscowości nie-
bronionej, jeżeli przestaje spełniać wyżej wymienione warunki (np. zacznie 
w niej działać zbrojny ruch oporu, fabryki zaczną produkować sprzęt woj-
skowy lub amunicję). W  takim wypadku miejscowość nadal korzysta 
z ochrony przewidzianej przez inne postanowienia PD I oraz przez inne prze-
pisy MPHKZ (np. przepisy dotyczące ogólnej ochrony dóbr o  charakterze  
cywilnym).

4.2.3.2. strefy bezpieczeństwa

W świetle art. 14 KG IV, przed lub po wybuchu działań zbrojnych można 
tworzyć strefy i miejscowości sanitarne i bezpieczeństwa dla ochrony przed 
skutkami wojny rannych, chorych i  osób w  podeszłym wieku, inwalidów, 
dzieci do 15 lat, kobiet w ciąży i matek dzieci do 7 lat. Strefy te strony kon-
fliktu mogą tworzyć na swym własnym terytorium, a w razie potrzeby rów-
nież na terytoriach okupowanych. Jeśli istnieje taka potrzeba i gdy pozwolą 

329 Zob. K. Ford, Caen 1944. Krwawy miesiąc Montgomery’ego, seria „Wielkie bitwy II wojny 
światowej”, Poznań 2010, s. 7–8.
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na to okoliczności, takie strefy mogą być tworzone w miejscach, które korzy-
stają już ze specjalnej ochrony jako dobra kulturalne albo w  sąsiedztwie 
takich miejsc330.

4.2.3.3. strefy zneutralizowane

Za strefę zneutralizowaną, w świetle art. 15 KG IV, uważa się strefę utwo-
rzoną w  rejonie działań zbrojnych w  celu ochrony przed niebezpieczeń-
stwami związanymi z  konfliktem zbrojnym wszystkich bez różnicy osób, 
które nie biorą albo przestały brać udział w działaniach zbrojnych (np. ran-
nych i chorych kombatantów i niekombatantów) i które nie wykonują żad-
nej pracy o charakterze wojskowym w czasie pobytu w takiej strefie. Strony 
konfliktu powinny, po uzgodnieniu położenia geograficznego, administra-
cji, zaopatrzenia i  kontroli proponowanej strefy zneutralizowanej, zawrzeć 
pisemne porozumienie dotyczące tej strefy oraz ustalić początek i czas trwa-
nia neutralizacji strefy.  

4.2.3.4. strefy zdemilitaryzowane 

Strefy zdemilitaryzowane mogą być tworzone zarówno w czasie pokoju, 
jak i w trakcie trwania konfliktu zbrojnego na podstawie wyraźnego oświad-
czenia złożonego ustnie lub na piśmie stronie nieprzyjacielskiej bezpośred-
nio lub za pośrednictwem strony trzeciej. Oświadczenie to powinno precyzo-
wać granice strefy zdemilitaryzowanej (art. 60 ust. 2 PD I). Warunki uznania 
danej strefy za strefę zdemilitaryzowaną są takie same, jak warunki uznania 
danej miejscowości za miejscowość niebronioną (art. 60 ust. 3 PD I). Obec-
ność w takiej strefie osób szczególnie chronionych przez KG i PD I oraz sił 
policyjnych pozostawionych wyłącznie w celu utrzymania porządku publicz-
nego nie jest jednak sprzeczna z powyższymi warunkami (art. 60 ust. 4 PD I).

W przypadku zawarcia porozumienia o strefie zdemilitaryzowanej żadna 
ze stron konfliktu nie może wykorzystać strefy do celów związanych z prowa-
dzeniem operacji wojennych, ani też jednostronnie uchylić jej statusu (art. 60 
ust. 6 PD I). W przypadku zaś istotnego naruszenia przez jedną ze stron kon-
fliktu wspomnianych warunków, druga strona zostaje automatycznie zwol-
niona z obowiązków wynikających z porozumienia o nadaniu danej strefie 
statusu strefy zdemilitaryzowanej. W takim wypadku strefa traci swój status, 
nadal jednak korzysta z  ochrony przewidzianej przez inne postanowienia 
PD I oraz przez inne przepisy MPHKZ (art. 60 ust. 7 PD I).

330 J. de Preux, Podstawowe…, op. cit., s. 38.
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4.2.4. dobra i obiekty znajdujące się pod szczególną ochroną

Niektórym spośród dóbr i obiektów cywilnych MPHKZ nadaje szczególną 
ochronę, z uwagi na ich szczególne znaczenie. W stosunku do tych obiektów 
można użyć sformułowania, że są bardziej „cywilne” niż pozostałe dobra 
i obiekty cywilne. W praktyce oznacza to, iż atak na nie wymaga przedsta-
wienia bardziej przekonywających dowodów na to, że ich status uległ zmianie 
i są wykorzystywane do celów militarnych, bądź też zachowania szczególnych 
środków ostrożności331. Dowódca powinien zatem ustalić, czy w jego strefie 
operacyjnej znajdują się dobra i  obiekty podlegające szczególnej ochronie, 
a  uzyskane informacje powinny być podstawą do zastosowania środków 
ostrożności polegających np.: na unikaniu bezpośredniego sąsiedztwa, uży-
waniu innych dróg dla transportu, wydaniu zaleceń dotyczących szczególnie 
wartościowych i zagrożonych części tych obiektów oraz zaleceń odnośnie do 
należytego i dostatecznego oznakowania tych obiektów i ich personelu332.

Przyjmuje się, że do dóbr i  obiektów podlegających szczególnej ochro-
nie należą: dobra i obiekty związane z niesieniem pomocy medycznej, dobra 
kultury (i  jedne, i  drugie opisane zostały w  innych rozdziałach niniejszej 
publikacji), dobra niezbędne dla przetrwania ludności cywilnej oraz budowle 
i  urządzenia zawierające niebezpieczne siły. Szczególne znaczenie zyskało 
również środowisko naturalne, które stało się samoistną kategorią chronioną 
przez MPHKZ. 

4.2.4.1. dobra kultury

W świetle art. 27 Regulaminu haskiego z 1907 roku, strony walczące zobo-
wiązane są do oszczędzania w  czasie oblężeń i  bombardowań świątyń, jak 
również pomników historycznych i  budynków poświęconych nauce, sztuce 
i dobroczynności (takich jak: zabytki architektury, muzea, biblioteki i pomniki 
kultury) pod warunkiem, że obiekty te i miejsca nie służą jednocześnie celom 
wojennym (nie są wykorzystywane dla wsparcia wysiłku wojennego).

Dobra kulturalne objęte zostały szczególną ochroną w MPHKZ, dokład-
nie określoną w  Konwencji haskiej o  ochronie dóbr kulturalnych w  razie 
konfliktu zbrojnego oraz w jej dwóch Protokołach dodatkowych. Umowy te 
zostały szczegółowo omówione w  jednym z  rozdziałów niniejszej publika-
cji. Natomiast ochrona obiektów sakralnych, w świetle art. 53 PD I, wydaje 
się mieć węższy zakres, odnosi się bowiem tylko do miejsc kultu religij-
nego, które „stanowią dziedzictwo kulturalne lub duchowe narodów”. Takie 

331 Zob. A. Boivin, The Legal…, op. cit., s. 54.
332 F. de Mulinen, Podręcznik…, op. cit., s. 130–131.
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rozwiązanie sugeruje, że zwykłe miejsca kultu religijnego objęte są zwykłą 
ochroną, jaka przysługuje dobrom cywilnym, podczas gdy PD I  obejmuje 
ochroną tak znane obiekty o znaczeniu religijnym, jak: Bazylika św. Piotra 
w Watykanie, Al-Kaaba w Mekce czy Ściana Płaczu w Jerozolimie333. Należy 
jednak pamiętać, że bez względu na charakter czy znaczenie miejsca kultu 
religijnego, jego wykorzystanie do celów wojskowych pozbawia je ochrony.

W 2002 roku, podczas drugiej intifady, Siły Obronne Izraela (IDF) otoczyły Bazylikę 
Narodzenia Pańskiego w Betlejem, po tym jak została ona zajęta przez uzbrojonych 
bojowników palestyńskich. Oprócz wymiany ognia, która spowodowała niewielkie 
zniszczenia Bazyliki, żadna z  taktyk zastosowanych przez siły izraelskie nie przewi-
dywała jednak bezpośredniego ataku na budynek. Kościół stał się celem wojskowym 
na skutek jego wykorzystania w działaniach zbrojnych, lecz jego znaczenie dla świata 
chrześcijańskiego jest na tyle wielkie, że bardziej siłowe rozwiązanie ze strony IDF 
byłoby nieproporcjonalne do zagrożenia, jakie stanowili uzbrojeni bojownicy i rodzi-
łoby ryzyko wywołania poważniejszych szkód334.

4.2.4.2. dobra niezbędne dla przetrwania ludności cywilnej

Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych chroni nie 
tylko dobra i obiekty o typowo cywilnym charakterze, lecz również te dobra, 
które pozwalają przetrwać ludności cywilnej. W świetle art. 54 ust. 1 PD I, 
na stronach wojujących ciąży kategoryczny zakaz stosowania przeciwko 
osobom cywilnym głodu jako metody prowadzenia wojny. Zabronione 
jest tym samym atakowanie, niszczenie, zabieranie lub czynienie nieuży-
tecznymi dóbr niezbędnych do przetrwania ludności cywilnej (takich jak: 
środki żywnościowe i  strefy rolnicze, które je wytwarzają, zbiory, bydło, 
urządzenia i  zbiorniki z  wodą do picia, urządzenia nawadniające), w  tym 
celu, aby uniemożliwić ludności cywilnej lub stronie przeciwnej korzystanie 
z nich. Zakaz ten obowiązuje bez względu na motywy, którymi mogą być 
zamiar wygłodzenia ludności cywilnej, spowodowania jej przemieszczenia 
lub jakiś inny motyw (art. 54 ust. 2 PD I). Jeśli jednak wymienione wyżej 
dobra są używane przez przeciwnika wyłącznie do utrzymania członków sił 
zbrojnych albo do bezpośredniego wsparcia działania wojskowego, wówczas 
ataki są dopuszczalne – pod warunkiem, że w żadnym wypadku działania 
te nie pozostawią ludności cywilnej tak mało pożywienia lub wody, że zosta-
łaby narażona na głód lub zmuszona do przemieszczenia się (art. 54 ust. 3 
PD I). Wspomniane dobra nie powinny być jednak przedmiotem represa-
liów (art. 54 ust. 4 PD I).

333 Niektóre z obiektów sakralnych mogą być również objęte szczególną ochroną na mocy 
Konwencji haskiej o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego z 1954 roku.

334 A. Boivin, The Legal…, op. cit., s. 67-68.
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Metoda prowadzenia wojny, polegająca m.in. na konfiskacie całych zapasów żywności 
lub żywego inwentarza albo niszczeniu źródeł wody pitnej bądź urządzeń zaopatrują-
cych w wodę, była szeroko stosowana podczas konfliktu w byłej Jugosławii, zwłaszcza 
w okresie oblężenia Sarajewa w latach 1992–1993. Ludność cywilna w oblężonym mie-
ście często była wówczas pozbawiana dostępu do pomocy humanitarnej i produktów 
pierwszej potrzeby, w tym żywności i wody335. Działania te prowadziły więc w efekcie 
do świadomego głodzenia ludności cywilnej.

W  celu zaatakowania obiektu niezbędnego dla przetrwania ludności 
cywilnej nie wystarczy powołać się na warunki, o których mowa w art. 52 
ust. 2 PD I, gdyż nie dawałoby to dostatecznej gwarancji ochrony na wypa-
dek ofiar wśród ludności cywilnej. Istnieją tylko trzy sytuacje, w  których 
zniesienie powyższego zakazu jest uzasadnione, przy czym dwie z nich doty-
czą obiektów, które stają się celami wojskowymi na skutek ich użycia przez 
przeciwnika. Pierwszy wyjątek od zasady dotyczy sytuacji dostawy żywno-
ści przeznaczonej do wyłącznego użytku sił zbrojnych336. Jest to sprawa pro-
sta, o  ile wspomniane zaopatrzenie zostało już przejęte przez wojsko i  nie 
jest potrzebne, by utrzymywać ludność cywilną. Drugi wyjątek to sytuacja, 
w której siły zbrojne wykorzystują obiekt w celu innym niż utrzymanie swo-
ich członków, lecz w  sposób stanowiący bezpośrednie wsparcie dla dzia-
łań zbrojnych, jak np. użycie wieży ciśnień jako punktu obserwacyjnego337. 
W tym wypadku atak na wieżę ciśnień byłby uzasadniony, o ile nie pozba-
wiłby ludności lokalnej dostępu do wody w stopniu decydującym o ich prze-
życiu lub zmuszającym ich do opuszczenia danego miejsca338.

Trzeci wyjątek – odnoszący się do strony wojującej, która się broni – nie 
ma związku z użyciem obiektów w celach wojskowych. Dotyczy on sytuacji, 
gdy strona ta stoi w  obliczu inwazji bądź podobnej naglącej konieczności 
wojskowej i decyduje się na taktykę „spalonej ziemi”, niszcząc na przykład 
swoje zapasy zboża. Wyjątkowo bowiem, ze względu na istotne interesy każ-
dej strony konfliktu podczas obrony własnego terytorium przeciwko inwazji, 
strona konfliktu może na takim terytorium (jeżeli znajduje się pod jej kon-
trolą) odstąpić od zakazów wymienionych w art. 54 ust. 2 PD I, jeżeli wymaga 
tego stanowcza konieczność wojskowa (art. 54 ust. 5 PD I). Wspomniana 
taktyka „spalonej ziemi” polega na tym, że wycofujące się oddziały niszczą 
wszystko, co z punktu widzenia wojskowego może być przydatne dla nieprzy-
jaciela. Niegdyś działania podejmowane w ramach tej polityki obejmowały 

335 L.-Ph. F. Rouillard, Precise of the Laws of Armed Conflicts, New York/London/Shanghai 
2004, s. 88.

336 Zob. art. 54 ust. 3 lit. a) PD I.
337 Zob. art. 54 ust. 3 lit. b) PD I.
338 A. Boivin, The Legal…, op. cit., s. 58.
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przede wszystkim palenie pól uprawnych i  niszczenie zapasów żywności, 
obecnie działania te dotyczą również środków transportu, linii komunikacyj-
nych, rezerw paliwa czy bogactw mineralnych i materiałów przemysłowych. 
W  świetle współczesnego MPHKZ, taktyka „spalonej ziemi”, bez względu 
na jej efekty wobec własnych obywateli, jest dopuszczalna w  sytuacji, gdy 
oddziały strony konfliktu ewakuują się lub wycofują z własnego terytorium, 
które nie było okupowane przez przeciwnika. Zatem taktyki tej nie może 
stosować okupant, gdy wycofuje się z terenów okupowanych. Wspomniana 
taktyka nie jest też dopuszczalna, jeśli ma na celu przepędzenie wrogich sił 
lub odzyskanie własnego terytorium znajdującego się pod okupacją nieprzy-
jaciela.

Historycznym przykładem taktyki „spalonej ziemi” jest taktyka Rosjan stosowana 
w wojnie z Napoleonem w 1812 roku. Armia rosyjska, wycofując się przed silniejszym 
liczebnie przeciwnikiem, niszczyła i ogałacała z żywności opuszczone tereny. Podob-
nie zachowywała się Armia Czerwona w  1941 roku, ustępując przed niemiecką inwa-
zją – Stalin wyraźnie wówczas nakazał stosować taktykę „spalonej ziemi”, rozkazując, 
by „nie zostawiać wrogowi ani jednego parowozu, ani jednego wagonu, nie zostawiać 
przeciwnikowi ani kilograma chleba, ani litra paliwa”339. 

4.2.4.3. budowle i urządzenia zawierające niebezpieczne siły

Przedmiotem ataków – także tytułem represaliów – nie mogą być budowle 
lub urządzenia zawierające niebezpieczne siły, a  zwłaszcza zapory wodne, 
groble i elektrownie jądrowe, choćby nawet stanowiły cele wojskowe, jeżeli 
takie ataki mogą spowodować wyzwolenie tych sił i  w  następstwie wywo-
łać poważne straty wśród ludności cywilnej (art. 56 ust. 1 PD I). Warunki 
te należy stosować łącznie. Atak byłby zatem dozwolony, jeśli np. instalacje 
znajdowałyby się z  dala od skupisk ludności cywilnej, a  przeprowadzenie 
ataku nie zagroziłoby tej ludności. Zakaz ataku obejmuje także cele wojskowe 
znajdujące się na takich budowlach lub urządzeniach albo w ich pobliżu. Dla 
ułatwienia identyfikacji tego rodzaju dóbr chronionych strony w konflikcie 
mogą je oznaczyć za pomocą specjalnego znaku, składającego się z  trzech 
jasnopomarańczowych kół na jednej osi, choć należy podkreślić, że brak 
takiego oznaczenia nie pozbawia wspomnianych obiektów przysługującej im 
ochrony (art. 56 ust. 7 PD I).

Przesłanką wprowadzenia przepisów zabraniających ataków na budowle 
i urządzenia zawierające niebezpieczne siły oraz ataków na cele wojskowe znaj-
dujące się w bliskim sąsiedztwie takich obiektów jest ograniczenie niezamie-
rzonych strat ubocznych. Z uwagi na fakt, że ataki tego rodzaju pociągają za 
sobą niezaprzeczalne ryzyko dużej liczby ofiar, trudno zakładać, że normalne 

339 Cyt. za: N. Cawthorne, Decydujące bitwy II wojny światowej, Warszawa 2009, s. 85.

Ochrona  
budowli  

i urządzeń 
zawierających 
niebezpieczne 

siły



153

Cele wojskowe a obiekty Cywilne...

środki ostrożności będą wystarczające340. Dlatego strony wojujące – w przy-
padku dozwolonego ataku na te obiekty (gdy utracą one status ochronny) – 
powinny przedsięwziąć wszystkie możliwe w praktyce środki ostrożności dla 
uniknięcia wyzwolenia niebezpiecznych sił (art. 56 ust. 3 PD I).

Zakaz wyrażony w art. 56 dotyczy jedynie ataków powodujących wyzwo-
lenie substancji niebezpiecznych, co może skutkować poważnymi stratami 
wśród ludności cywilnej. W przypadku omówionych wyżej „dóbr niezbęd-
nych dla przetrwania ludności cywilnej”, zakaz odnosi się do niszczenia, 
zajmowania i  czynienia bezużytecznymi tych dóbr. Jednakże w  wypadku 
„budowli i  urządzeń zawierających niebezpieczne siły”, jedyne zabronione 
działania to te, które powodują „poważne straty wśród ludności cywilnej”341. 
Innymi słowy, nie istnieje przepis zabraniający niszczenia zapór, grobli i elek-
trowni jądrowych – zamiast tego pojawia się domniemanie (które można 
obalić), że atak spowoduje poważne straty wśród ludności cywilnej. Strona 
atakująca może więc uniknąć odpowiedzialności, jeśli nie zaistnieją szkody, 
których dotyczy zakaz342.

Szczególna ochrona przed atakami na omawiane budowle i  urządzenia 
może ustać, jeżeli: 

1) zapory i groble używane są do regularnego, istotnego i bezpośredniego 
wsparcia operacji wojskowych, a  przeprowadzenie ataku na jeden z  tych 
obiektów jest jedynym możliwym środkiem, mogącym spowodować ustanie 
takiego wsparcia,

2) elektrownie jądrowe dostarczają prądu elektrycznego do regularnego, 
istotnego i bezpośredniego wsparcia operacji wojskowych, a przeprowadze-
nie ataku na taką elektrownię to jedyny możliwy środek do spowodowania 
ustania takiego wsparcia,

3) inne cele wojskowe umieszczone na takich budowlach lub w  ich 
pobliżu są wykorzystywane do regularnego, istotnego i  bezpośredniego 
wsparcia operacji wojskowych, a przeprowadzenie ataku jest jedynym możli-
wym środkiem mogącym spowodować ustanie takiego wsparcia.

Podobnie jak inne obiekty cywilne, zapory wodne, groble i  elektrownie 
jądrowe tracą swój status ochronny w  chwili, gdy stają się celami wojsko-
wymi. Jednakże do uznania ich za dozwolone cele ataku nie wystarczy sam 

340 A. Boivin, The Legal…, op. cit., s. 68-69.
341 Jak wskazuje MKCK, termin „poważne straty” należy definiować w dobrej wierze, opie-

rając się na obiektywnych elementach, takich jak sąsiedztwo terenów zurbanizowanych czy 
wysoki stopień gęstości zaludnienia na danym terenie, co w rezultacie może doprowadzić do 
znaczącej liczby ofiar w wyniku uwolnienia niebezpiecznych sił (zob. Y. Sandoz et al., Com-
mentary…, op. cit., par. 2154). 

342 A. Boivin, The Legal…, op. cit., s. 68.
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fakt, że po prostu pełnią one funkcje wojskowe i wnoszą wkład w działania 
militarne. Budowle i urządzenia zawierające niebezpieczne siły, jak również 
cele wojskowe w  ich sąsiedztwie, muszą być wykorzystywane do „regular-
nego, istotnego i  bezpośredniego wsparcia operacji wojskowych”, a  zaata-
kowanie ich musi być jedynym możliwym sposobem zakończenia takiego 
wsparcia. Wymogi te wykraczają poza definicję celu wojskowego zawartą 
w  art. 52 ust. 2 PD I, łącząc wartość progową wsparcia, która jest wyższa 
niż „istotny wkład”, z  warunkiem przypominającym „naglącą konieczność 
wojskową” – nie ma innego sposobu, aby położyć kres wsparciu, jakie obiekt 
zapewnia operacjom wojskowym przeciwnika. Co więcej, w  konkretnym 
przypadku zapór i grobli, muszą być one wykorzystywane w sposób wykra-
czający poza ich normalną funkcję, tj. funkcję polegającą na zatrzymywaniu 
lub możliwości zatrzymania wody343.

Podczas gdy w niektórych przypadkach potencjalny agresor może ocenić 
zasadność zaatakowania zapory czy grobli, ponieważ zajęcie tych budowli dla 
celów wojskowych jest oczywiste, to w  przypadku elektrowni jądrowej nie 
jest to już takie proste. Elektrownie jądrowe są, ogólnie rzecz biorąc, pod-
stawowym źródłem energii dla całej sieci energetycznej. Dokładne ustalenie 
rodzaju i  zakresu wsparcia dla działań militarnych, jakie mogą zapewniać 
tego typu obiekty, wymaga posiadania szczegółowych informacji wywiadow-
czych i może nastręczać trudności. Nawet jeśli przyjąć szerszą interpretację, 
która uwzględnia np. dostarczanie prądu elektrycznego do fabryk produ-
kujących broń, amunicję i sprzęt wojskowy jako wsparcie dla operacji woj-
skowych, art. 56 wymaga, by atak był jedynym możliwym sposobem zakoń-
czenia takiego wsparcia. Innymi słowy, nie może być alternatywy, takiej jak 
zniszczenie kluczowych instalacji sieci dystrybucji (stacji transformatorowej 
lub głównych linii zasilających)344.

Przykładem ataku na zapory wodne, który zadał poważny cios gospodarce wroga, 
ale i spowodował straty wśród ludności cywilnej, jest nalot brytyjskich bombowców 
z 617 Dywizjonu Bombowego RAF na zapory na rzekach w Zagłębiu Ruhry, w nocy 
z 16 na 17 maja 1943 roku (operacja Chastise). Jeszcze przed wojną wywiad brytyj-
ski podkreślał strategiczne znaczenie zapór wodnych położonych w  tym regionie – 
oceniano, że ich zniszczenie spowodowałoby wielką powódź i  pozbawiłoby prądu 
wiele zakładów przemysłowych, zakłóciłoby też transport wodny w ramach systemu 
rzek i kanałów. Bombardowanie przeprowadzono przy użyciu specjalnie w tym celu 
skonstruowanych „skaczących bomb”, które po „przeskoczeniu” sieci przeciwtor-
pedowych docierały do zapory i  tonęły, by następnie eksplodować u  jej podstawy. 
W ten sposób zniszczono zapory na zbiornikach Möhne i Edersee, co spowodowało 

343 A. Boivin, The Legal…, op. cit., s. 69.
344 Ibidem, s. 70.
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ogromne zniszczenia w  dolinie rzeki Ruhry345, zaś Brytyjczyków kosztowało utratę 
8 z  19  maszyn biorących udział w  operacji. Jednak niemiecka gospodarka mocno 
ucierpiała w  tym ataku – woda zalała znaczny obszar w zachodniej części Zagłębia 
Ruhry, zniszczeniu lub uszkodzeniu uległo kilkaset fabryk i  zakładów przemysło-
wych oraz ponad 1000 domów, a także mosty, linie kolejowe i drogi. Powódź zdewa-
stowała ponadto ogromne obszary rolne i uśmierciła tysiące zwierząt hodowlanych. 
Jeśli chodzi o ofiary w ludziach, szacuje się, że zginęło ponad 1600 osób, wśród nich 
było wielu jeńców alianckich oraz robotników przymusowych. Przemysł zbrojeniowy 
został zaś pozbawiony – przynajmniej czasowo – potrzebnej mu do funkcjonowania 
energii elektrycznej, ponieważ wraz z zaporami zniszczono dwie elektrownie wodne, 
a siedem dalszych uszkodzono. Operacja Chastise nie okazała się jednak takim suk-
cesem militarnym, jak się spodziewano, bowiem do końca czerwca Niemcom udało 
się w pełni odtworzyć transport wodny i uruchomić dostawy energii elektrycznej, nie-
mniej morale obywateli III Rzeszy upadło bardzo nisko346.
Jeśli chodzi o  elektrownie jądrowe, w  historii najnowszej doszło do co najmniej 
dwóch incydentów związanych z przeprowadzeniem ataków na cywilne elektrownie 
jądrowe: w czasie wojny iracko-irańskiej w latach 1980–1988 doszło do zbombardo-
wania elektrowni irańskiej przez siły irackie, zaś podczas pierwszej wojny w Zatoce 
Perskiej w latach 1990–1991 siły koalicyjne dokonały ataku bombowego na niewielkie 
obiekty nuklearne. W obu przypadkach nie doszło jednak do uwolnienia substancji 
radioaktywnych: w pierwszym z nich elektrownia była dopiero w budowie i nie była 
jeszcze wyposażona w pręty paliwowe, w drugim zaś przypadku ataki były tak prze-
prowadzone, aby uniknąć zniszczenia systemu zabezpieczającego przed uwolnieniem 
substancji radioaktywnych347.

W świetle art. 56 ust. 5 PD I, strony konfliktu powinny unikać rozmiesz-
czania celów wojskowych w  pobliżu budowli lub urządzeń zawierających 
niebezpieczne siły, niemniej jednak dopuszczalne jest rozmieszczenie urzą-
dzeń mających jako jedyny cel obronę budowli lub urządzeń chronionych. 
Uzbrojenie takie powinno ograniczać się do broni, która może służyć tylko 
do odpierania działań nieprzyjacielskich przeciwko chronionym budowlom 
lub urządzeniom. Przepis ten zobowiązuje zatem strony wojujące do uni-
kania umieszczania celów wojskowych w pobliżu zapór, grobli i elektrowni 
atomowych, ale jednocześnie zezwala na zabezpieczającą obecność woj-
skową na ich terenie. Personel i sprzęt zgromadzony w tym celu nie może 
być przedmiotem ataku, o ile użyte uzbrojenie ogranicza się do broni zdolnej 
do odparcia wrogich działań wymierzonych w chronione budowle i urzą-
dzenia. Komentarz MKCK wskazuje, że „jeśli [takie] budowle i urządzenia 

345 Po tym ataku 617. Dywizjon Bombowy otrzymał nazwę Dambusters („Niszczyciele 
Tam”). 

346 Zob. G. D. Solis, The Law…, op. cit., s. 528-529. Zob. też Operation Chastise, <http://
www.thedambusters.org.uk/chastise_index.html> (dostęp: 20.09.2013).

347 Zob. H. McCoubrey, International Humanitarian Law: Modern Developments in the 
Limitation of Warfare, Aldershot 1998, s. 179.
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znajdują się w strefie działań wojennych, to wartownicy i artyleria przeciw-
lotnicza zabezpieczające je stanowią część systemu militarnego i  trudno 
będzie dokonać wyraźnego rozróżnienia pomiędzy oddziałami wojskowymi 
przeznaczonymi do obrony tych budynków i urządzeń, a innymi oddziałami 
walczącymi na tym obszarze”348. Jest to kwestia w głównej mierze dotycząca 
strony, która się broni i  która odpowiada za rozlokowanie oddziałów słu-
żących wyłącznie obronie omawianych obiektów oraz odróżnienie ich od 
regularnych sił zbrojnych. Jeśli tego zaniedba lub jeśli zgromadzony sprzęt 
wojskowy zostanie użyty do obrony budowli i urządzeń przed zajęciem przez 
siły wroga, trudno będzie winić atakującego za ofiary będące następstwem 
jego działań zbrojnych349.

4.2.5. ochrona środowiska naturalnego w świetle Mphkz

Poza ochroną dóbr i obiektów o charakterze cywilnym, w świetle zasad 
i  norm MPHKZ istotnej oraz szerokiej ochronie przed atakami podlega 
również środowisko naturalne. Dzieje się tak od lat 70. XX wieku za sprawą 
traktatów międzynarodowych poświęconych kwestii ochrony środowiska 
w czasie wojny. Pomimo że obowiązujące obecnie postanowienia MPHKZ 
koncentrują się głównie na ochronie środowiska jako sposobie ochrony ludzi, 
to jednak znaleźć w  nich można zamiar ochrony środowiska jako cel sam 
w sobie. Co więcej, praktyka państw coraz wyraźniej wskazuje na potrzebę 
ochrony środowiska podczas konfliktu zbrojnego, co potwierdzają sformuło-
wania zawarte w dokumentach nie tylko z zakresu MPHKZ350.

Reguły odnoszące się do ochrony środowiska naturalnego w czasie kon-
fliktu zbrojnego znajdują się obecnie w następujących umowach międzyna-
rodowych: 

1) Konwencji z 18 maja 1977 roku o zakazie używania technicznych środ-
ków oddziaływania na środowisko w celach militarnych lub innych wrogich 
celach (tzw. Konwencji ENMOD)351, 

2) Protokole dodatkowym I z 1977 roku, 

348 Y. Sandoz et al., Commentary..., op. cit., par. 2176.
349 Zob. A. Boivin, The Legal…, op. cit., s. 70.
350 Przykładem może tu być zasada 24 Deklaracji z Rio w sprawie środowiska i rozwoju 

z  12 sierpnia 1992 roku (UN Doc. A/CONF.151/26, 1992). Zob. A  Boivin, The Legal…,  
op. cit., s. 73.

351 Dz.U. z 1978 r., nr 31, poz. 132. Powodem opracowania tego traktatu było doświad-
czenie wojny wietnamskiej, kiedy to Amerykanie użyli defoliantów, wywołując tym poważne 
konsekwencje, zarówno w przypadku znacznych obszarów terytorium Wietnamu, jak i lokal-
nej ludności cywilnej (zob. A. Boivin, The Legal…, op. cit., s. 77).
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3) Protokole (III) w sprawie zakazów lub ograniczeń użycia broni zapala-
jących, będącym załącznikiem do Konwencji z 1980 roku352 dotyczącej broni 
konwencjonalnych (tzw. Konwencji CCW).

W pierwszym z powyższych unormowań jest mowa o zakazie wykorzy-
stywania w celach militarnych lub jakichkolwiek innych wrogich celach tech-
nicznych środków oddziaływania na środowisko naturalne, powodujących 
rozległe, długotrwałe lub poważne następstwa353, jako sposobów powodo-
wania zniszczeń, wyrządzania szkód lub strat innemu państwu. Konwencja 
obejmuje swoim zakresem jedynie celową manipulację procesów zachodzą-
cych w środowisku naturalnym dokonywaną przez człowieka, dotyczy wyjąt-
kowych sytuacji rozmyślnego modyfikowania środowiska w celach wojsko-
wych, nie obejmuje natomiast znacznie częstszych przypadków wyrządzania 
szkód w środowisku naturalnym w następstwie prowadzenia zwykłych ope-
racji militarnych354.

Działania zakazane na mocy Konwencji ENMOD muszą zatem być: 

1) celowe i  zaplanowane, co oznacza, że zwykłe straty uboczne będące 
skutkiem ataku na cel wojskowy nie zostały w Konwencji ENMOD uwzględ-
nione; oraz 

2) powodować zniszczenie, szkody i uszczerbek innego państwa-strony 
Konwencji ENMOD355.

Niewątpliwie, obydwa powyższe wymogi wskazują na wąski zakres zasto-
sowania konwencji w porównaniu do rozwiązań prawnych, o których mowa 
w art. 35 ust. 3 i art. 55 ust. 1 PD I. W art. 35 ust. 3 podobnie stwierdzono, 
że zabronione jest stosowanie metod i środków prowadzenia wojny, których 
celem byłoby wywoływanie rozległych, długotrwałych i  poważnych szkód 
w  środowisku naturalnym lub po których można się spodziewać, że takie 
szkody wywołają. Zasady tej nie można uchylić z powodu konieczności woj-
skowej lub argumentów odwołujących się do proporcjonalnych, niezamie-
rzonych strat ubocznych. Jest to zasada podstawowa o charakterze ogólnie 

352 Dz.U. z 1984 r., nr 23, poz. 104.
353 Zgodnie z  interpretacją Komitetu Rozbrojenia ONZ, termin „rozległe” oznacza „obej-

mujące obszar odpowiadający kilkuset kilometrom kwadratowym”, wyrażenie „długotrwałe” 
należy rozumieć jako „trwające przez okres miesięcy lub w  przybliżeniu jednej pory roku”, 
natomiast określenie „poważne” oznacza „powodujące istotne i znaczące zakłócenie lub szkodę 
w życiu ludzkim, zasobach naturalnych i gospodarczych lub innych dobrach” (zob. A. P. V. Ro-
gers, Law…, op. cit., s. 165).

354 Ch. Greenwood, The Law of Weaponry at the Start of the New Millennium 
[w:] M. N Schmitt, L. C. Green (red.), The Law of Armed Conflict: Into the Next Millennium, 
Newport, Rhode Island, 1998, s. 204. 

355 A. Boivin, The Legal…, op. cit., s. 78.
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określającym zachowanie się stron wojujących. Bliższe doprecyzowanie tej 
zasady daje natomiast art. 55 PD I, specjalnie poświęcony ochronie środo-
wiska naturalnego. W  artykule tym zakazano stosowania metod lub środ-
ków walki, które zmierzają albo które mogą zmierzać do wywołania rozle-
głych, długotrwałych i poważnych szkód w środowisku naturalnym, i przez 
to zagrozić zdrowiu lub przetrwaniu ludności. Zabronione są również ataki 
przeciwko środowisku naturalnemu z tytułu represaliów356.

Jako przykład świadomych działań militarnych prowadzących do rozległych, długo-
trwałych i poważnych szkód w środowisku naturalnym podaje się często w literaturze 
przedmiotu podpalenie przez Irakijczyków pól naftowych w  Kuwejcie pod koniec 
pierwszej wojny w Zatoce Perskiej w 1991 roku. Działania te miały na celu osłonięcie 
wycofujących się oddziałów irackich przed ogniem wojsk koalicji i  atakami jej sił 
powietrznych. W  efekcie podpalenia pól naftowych doszło do poważnego skażenia 
atmosfery, podziemnych zbiorników i źródeł wody pitnej oraz znacznych obszarów 
pustyni, w istotnym stopniu ucierpiała też gospodarka Kuwejtu.

Przesłanka wprowadzenia do PD I  dwóch artykułów poświęconych 
ochronie środowiska naturalnego leży w zakresie ich zastosowania. Artykuł 
55 związany jest z ochroną ludności cywilnej357, natomiast artykuł 35 wiąże 
się z  zakazem powodowania zbędnych cierpień i ma szerszy zakres, obej-
mujący również szkody transgraniczne. Poza tym, art. 35 dotyczy wszelkich 
metod i środków walki – na lądzie, morzu i w powietrzu – zaś art. 55 zasad-
niczo odnosi się do ochrony ludności cywilnej oraz obiektów o charakte-
rze cywilnym przed skutkami działań zbrojnych prowadzonych na lądzie. 
Zakres art.  55 obejmuje też wody terytorialne państw, natomiast art.  35 
może znaleźć zastosowanie w przypadku szkód, które powstały na morzu 
otwartym358.

W  przypadku prowadzenia działań zbrojnych, uwzględnianie ochrony 
środowiska naturalnego oznacza unikanie niepotrzebnych zniszczeń środo-
wiska, jak również szkód naruszających zasadę proporcjonalności. Innymi 
słowy, decyzja o  zaatakowaniu celu wojskowego musi uwzględniać ocenę 
potencjalnych szkód dla środowiska, nawet jeśli nie ma zagrożenia dla ży-
cia i zdrowia osób cywilnych, zaś planowany atak należałoby odwołać, jeśli 
uszczerbek dla środowiska może być nadmierny do oczekiwanej korzyści 

356 Zob. T. Leśko, Międzynarodowe ograniczenia w prowadzeniu konfliktów zbrojnych, War-
szawa 1990, s. 223; R. Bierzanek, Wojna…, op. cit., s. 188. 

357 Co ciekawe, słowo „osoba cywilna” nie pojawia się w tym przepisie. Pominięcie to było 
celowe, aby podkreślić fakt, że szkody wywołane w środowisku i utrzymujące się przez całe 
dekady dotyczą całej populacji – kombatantów, ludności cywilnej, żyjącej i nie narodzonej, bez 
żadnych różnic (zob. Y. Sandoz et al., Commentary…, op. cit., par. 2134).

358 Szerzej – zob. A. P. V. Rogers, Law…, op. cit., s. 168.
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wojskowej359. Warto przytoczyć tu fragment raportu końcowego Komitetu 
Międzynarodowego Trybunału Karnego do spraw zbrodni popełnionych 
w  byłej Jugosławii, w  świetle którego „aby spełnić wymóg dotyczący pro-
porcjonalności, ataki na cele wojskowe, o których wiadomo lub z dużą dozą 
prawdopodobieństwa przypuszcza się, że spowodują poważne szkody w śro-
dowisku, muszą zakładać bardzo znaczące korzyści wojskowe, aby uznać je 
za uzasadnione. Działania skutkujące przytłaczającym zniszczeniem środowi-
ska, szczególnie jeśli nie służą wyraźnemu i istotnemu celowi wojskowemu, 
mogą zostać zakwestionowane”360. Znamienne jest ponadto stanowisko Mię-
dzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości wyrażone w  opinii doradczej 
w sprawie legalności grożenia użyciem lub użycia broni jądrowej, zgodnie 
z którym „poszanowanie środowiska naturalnego jest jednym z elementów 
branym pod uwagę przy ocenie, czy działania [zbrojne] pozostają w  zgo-
dzie z zasadami konieczności i proporcjonalności”361. Jeśli natomiast pewien  
obszar środowiska naturalnego stał się celem wojskowym lub podjęto decy-
zję o ataku na cel wojskowy w sposób bądź z użyciem broni mającej wpływ 
na środowisko naturalne, zadane szkody nie mogą być „rozległe, długotrwałe 
i poważne”.

Wspomniany wyżej Protokół (III) do Konwencji CCW, dotyczący zakazu 
lub ograniczenia używania broni zapalających, ustanawia zakaz czynienia 
przedmiotem ataku za pomocą broni zapalających lasów i innych rodzajów 
pokrycia roślinnego, z  wyjątkiem przypadków, gdy wspomniane elementy 
przyrody są wykorzystywane do zasłaniania lub maskowania kombatantów 
czy innych celów wojskowych albo same stanowią cele wojskowe (art. 2 ust. 4 
Protokołu III)362. 

Za szczególny przypadek „elementów przyrody” utrudniających prowadzenie opera-
cji militarnych uznać można normandzki bocage („kraj szachownicy”, „poszatkowany 
kraj”), czyli mozaikę farm i  pól, porozdzielanych ziemnymi wałami porośniętymi 
wysokimi, gęstymi żywopłotami. Teren tego rodzaju znacznie ogranicza widoczność, 
co poważnie utrudnia wykorzystanie i dowodzenie oddziałami pancernymi i naraża 
je na atak z bliskiej odległości za pomocą wyrzutni przeciwpancernych. Trudno też 
o współdziałanie z artylerią i lotnictwem, ponieważ obserwatorzy artyleryjscy i napro-
wadzania lotniczego mają problemy z dokładnym ustaleniem swoich pozycji. Walki 
w  takim terenie zazwyczaj prowadzą też do znaczących strat atakującej piechoty, 

359 A. Boivin, The Legal…, op. cit., s. 74.
360 Final Report to the Prosecutor by the Committee Established to Review the NATO Bom-

bing Campaign Against the Federal Republic of Yugoslavia, 13 June 2000, par. 22, <http://www.
un.org/icty/pressreal/nato061300.htm> (dostęp: 23.07.2013).

361 Zob. Advisory Opinion on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 8 July 
1996, ICJ Reports 1996, pkt 30.

362 T. Leśko, Międzynarodowe…, op. cit., s. 223.
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bowiem gęste żywopłoty tworzą doskonałe ukrycia i  trudne do zdobycia pozycje 
obronne363. Potęga amerykańskiej artylerii oraz lotnictwa została więc czasowo osła-
biona, ponieważ bocage zapewniało świetną ochronę przed ostrzałem, z czego Niemcy 
skwapliwie korzystali, broniąc się zaciekle364. Amerykanie nie zastosowali jednak broni 
zapalających – w celu zniwelowania przewagi obrońców związanej z bocage, amery-
kańskie siły pancerne wdrożyły na czas walk w Normandii modyfikację znaną jako 
Culin Rhino („nosorożec Culina”), czyli zestaw metalowych rogów zamocowanych 
na przedzie czołgów Sherman, służących do przedzierania się przez gęste żywopłoty. 
Część jednostek pancernych, zamiast metalowych rogów, używała lemieszy, uznając, 
że będą skuteczniejsze w pokonywaniu żywopłotów365.    

Ochronę środowiska naturalnego w podobnym zakresie, w jakim czynią to 
normy konwencyjne, gwarantują również normy zwyczajowego MPHKZ366. 
W świetle zwyczajowego prawa konfliktów zbrojnych zabronione jest rów-
nież używanie herbicydów, jeśli stanowią one zakazaną broń chemiczną lub 
biologiczną i powodowałyby rozległe, długotrwałe i poważne szkody w śro-
dowisku naturalnym367.

Podczas wojny w Wietnamie siły amerykańskie stosowały defolianty, takie jak środki 
o nazwie agent Blue i agent Orange, które powodowały poważne szkody w środowisku 
naturalnym. Środki te wykorzystywane były w celu wykrycia linii zaopatrzenia prze-
ciwnika biegnących przez dżunglę oraz ochrony dróg na zajętych terytoriach przed 
ogniem snajperów. Okazało się jednak, że oba wymienione wyżej środki miały charak-
ter rakotwórczy w przypadku bezpośredniego z nimi kontaktu368.

4.3. Środki ostrożności związane z prowadzeniem działań zbrojnych

W procesie podejmowania decyzji związanej z planowaniem i przepro-
wadzeniem ataku na określony cel należy uwzględniać nie tylko wymagania 
i  zdolności operacyjne oraz obowiązujące zasady użycia siły, lecz również 

363 S. Badsey, Normandia…, op. cit., s. 43–44.
364 S. J. Zaloga, Operacja „Cobra” 1944. Przełom w Normandii, seria „Wielkie bitwy II wojny 

światowej”, Poznań 2010, s. 8.
365 Ibidem, s. 19, 31.
366 Zob. zasady 43–45 [w:] J.-M. Henckaerts, Studium…, op. cit., s. 35. Zasada 44 podkre-

śla ponadto, że brak przekonujących dowodów naukowych odnośnie wpływu na środowisko 
określonych działań zbrojnych nie zwalnia strony konfliktu z obowiązku przedsięwzięcia sto-
sownych środków ostrożności w celu uniknięcia, a przynajmniej sprowadzenia do minimum, 
niezamierzonych strat w środowisku. 

367 Zob. zasada 76 lit. (a), (b) i (e) [w:] J.-M. Henckaerts, Studium…, op. cit., s. 38. Szerzej na 
temat ochrony środowiska naturalnego w świetle MPHKZ – zob. E. Koppe, The Use of Nuclear 
Weapons and the Protection of the Environment during International Armed Conflict, Oxford 
2008 (rozdział 3, s. 109–308).

368 H. McCoubrey, International…, op. cit., s. 227.
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zasady i  normy MPHKZ. W  świetle tych zasad i  norm, przede wszystkim 
należy upewnić się, czy planowany cel ataku stanowi cel wojskowy, a nawet 
jeśli jest to cel wojskowy, należy dobrać takie metody i środki walki, by uniknąć 
przypadkowych strat i szkód, jakie mogłyby być wyrządzone osobom cywil-
nym i w cywilnych dobrach, a przynajmniej je zminimalizować. Jeśli wydaje 
się jasne, że takie straty i szkody byłyby nadmierne w zestawieniu z oczeki-
waną konkretną i bezpośrednią korzyścią wojskową, należy powstrzymać się 
od ataku – lub go przerwać, gdy jest jasne, że zachodzi taki przypadek (art. 57 
ust. 2 PD I)369. Dlatego niezwykle ważne jest podejmowanie środków ostroż-
ności tak w czasie ataku, jak i przeciwko skutkom ataku zbrojnego. 

Dowódcy planujący lub decydujący o podjęciu ataku powinni więc uczy-
nić wszystko, co jest praktycznie możliwe w celu sprawdzenia i upewnienia 
się, czy celem ataku nie są osoby cywilne lub dobra o charakterze cywilnym. 
Powinni też unikać wyrządzania niezamierzonych strat wśród ludności 
cywilnej i w jej mieniu oraz powstrzymać się od podjęcia ataku, który mógłby 
spowodować większe straty cywilne niż oczekiwana korzyść wojskowa. Jeśli 
zaś ataki mogą zagrozić ludności cywilnej, należy wydać w  odpowiednim 
czasie skuteczne ostrzeżenie (chyba że okoliczności na to nie pozwalają), 
a gdy możliwy jest wybór między kilkoma celami wojskowymi dla osiągnię-
cia jednakowej korzyści wojskowej, należy wybrać cel stanowiący najmniej-
sze niebezpieczeństwo dla osób cywilnych lub dóbr o charakterze cywilnym 
(art. 57 ust. 2 lit. c) oraz art. 57 ust.3 PD I).

Obowiązki dowódcy związane z planowaniem operacji militarnej i wyni-
kające z art. 57 PD I można podsumować w następujący sposób:

1) w trakcie planowania operacji wojskowej należy zawsze uwzględniać 
skutek, jaki operacja ta wywoła wśród ludności cywilnej oraz w  dobrach 
i obiektach cywilnych, łącznie ze środowiskiem naturalnym,

2) należy uczynić wszystko, co jest praktycznie możliwe, by upewnić się, 
że planowany cel ataku jest celem wojskowym,

3) należy podjąć wszelkie praktycznie możliwe środki ostrożności, by 
ograniczyć niezamierzone straty i  szkody; działanie to obejmuje ostrożny, 
przemyślany wybór broni, jak również ostrożność podczas przygotowywania 
planów dotyczących przeprowadzenia ataku,

4) należy przestrzegać zasady proporcjonalności; wymaga to zbilan-
sowania prawdopodobnych strat w  życiu ludzkim, tak kombatantów, jak 
i  osób cywilnych, a  także szkód, w  porównaniu ze spodziewaną korzyścią 
wojskową; trudno określić, czy istnieje wymóg prawny oceny ryzyka i skut-
ków niewłaściwego działania broni lub błędów ludzkich, z pewnością jednak 

369 Zob. J. de Preux, Podstawowe…, op. cit., s. 39.
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wspomniane zbilansowanie nie obejmuje sytuacji, nad którymi atakujący 
nie ma kontroli, takich jak skutki działania przeciwnika370; oczywiście takie 
czynniki, jak dominacja w powietrzu czy dostęp do tzw. broni inteligentnej 
będą z pewnością znacząco przemawiać za podejmowaniem środków ostroż-
ności w celu ochrony ludności cywilnej,

5) należy być przygotowanym na odwołanie lub odroczenie ataku, jeśli 
okaże się to konieczne; wiąże się to również z  odpowiednim wyważeniem 
względów wojskowych i humanitarnych, 

6) należy ostrzegać ludność cywilną przed atakami, chyba że okoliczno-
ści na to nie pozwalają,

7) należy ostrożnie rozważyć wybór celu ataku, analizując, co przyniesie 
największą korzyść wojskową przy jak najmniejszych niezamierzonych stra-
tach lub szkodach,

8) należy się upewnić, że lista celów ataków podlega nieustannej kontroli 
uwzględniającej aktualną sytuację i zmieniające się okoliczności371.

W odniesieniu do działań obronnych, MPHKZ zabrania wykorzystywania 
obecności bądź przemieszczania się ludności cywilnej lub pojedynczych osób 
cywilnych dla prób osłaniania celów wojskowych przed atakiem lub dla osła-
niania, ułatwiania czy utrudniania operacji wojskowych. Przykładem takiego 
zakazanego działania jest wykorzystywanie osób cywilnych w  charakterze 
„żywych tarcz”. Jeśli dojdzie do oblężenia miejscowości lub innego obszaru 
zajmowanego przez ludność cywilną, art. 17 KG IV przewiduje zawieranie 
przez strony wojujące specjalnych porozumień w sprawie ewakuacji rannych, 
chorych, osób niepełnosprawnych i  starych, dzieci i  kobiet w  połogu oraz 
w sprawie przejścia duchownych wszystkich wyznań, jak również personelu 
i wyposażenia medycznego do takich obszarów372. Zakazane jest ponadto sto-
sowanie głodu wobec nieprzyjacielskiej ludności cywilnej373.

Środki ostrożności przeciwko skutkom ataków powinny polegać na 
oddaleniu z  sąsiedztwa celów wojskowych ludności cywilnej i dóbr o cha-
rakterze cywilnym, unikaniu umieszczania celów wojskowych wewnątrz lub 

370 Jak wskazuje R. Smith, „przeciwnik nigdy nie zachowuje się biernie, nie można też 
traktować go (…) jako stałego elementu. Nieprzyjaciel jest zawsze aktywnie reagującym pod-
miotem, który nie zamierza się stosować do naszych planów. Odwrotnie, z  reguły stara się 
udaremnić nam zamiary, realizując jednocześnie swój własny plan” (R. Smith, Przydatność siły 
militarnej. Sztuka wojenna we współczesnym świecie, Warszawa 2010, s. 27). 

371 A. P. V. Rogers, Law…, op. cit., s. 113-114. 
372 Całkowitą lub częściową ewakuację określonego okręgu okupowanego, jeśli wymagają 

tego względy bezpieczeństwa ludności lub naglące konieczności wojskowe, przewiduje rów-
nież art. 49 KG IV.

373 J. de Preux, Podstawowe…, op. cit., s. 36-37.
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w sąsiedztwie stref gęsto zaludnionych oraz podejmowaniu innych środków 
ostrożności, jak np.: odpowiednie oznakowanie obiektów, ewakuacja, wyko-
rzystanie schronów (art. 58 PD I)374. Jeśli możliwy jest wybór między kil-
koma pozycjami obrony dla osiągnięcia podobnej korzyści wojskowej, należy 
wybrać tę pozycję, która w wypadku jej zaatakowania spowoduje najmniejsze 
zagrożenie dla osób czy obiektów cywilnych.

Strona konfliktu, która się broni, powinna więc w możliwie największym 
stopniu wypełnić następujące obowiązki:

1) oddalić ludność cywilną i dobra o charakterze cywilnym z sąsiedztwa 
celów wojskowych,

2) unikać umieszczania celów wojskowych wewnątrz lub w sąsiedztwie 
stref gęsto zaludnionych,

3) chronić osoby cywilne i dobra o charakterze cywilnym przed niebez-
pieczeństwami wynikającymi z prowadzenia operacji wojskowych375.

Artykuł 58 PD I zakłada zatem planowanie długofalowe i wydaje się być 
skierowany przede wszystkim do władz cywilnych, władze wojskowe mają tu 
jednak istotną rolę do odegrania, szczególnie w odniesieniu do wymienio-
nych wyżej punktów 2 i 3, jak również w sytuacjach, gdy władze wojskowe 
sprawują efektywną kontrolę nad danym terytorium i siły przeciwnika znaj-
dują się niedaleko. W przypadku zobowiązania wyrażonego w punkcie 1, wła-
dze wojskowe mogłyby współpracować z władzami cywilnymi. Oczywiście, 
zwrot „w stopniu największym, jak to jest praktycznie możliwe” może podle-
gać różnym interpretacjom, a państwa mogą uzasadniać brak realizacji tego 
zobowiązania ograniczeniami budżetowymi lub ważniejszymi zadaniami do 
wykonania. Jednak z  wojskowego punktu widzenia, zdecydowanie łatwiej 
prowadzić działania wojenne ze świadomością, że ludność cywilna jest odpo-
wiednio chroniona i że zasobów wojskowych nie będzie trzeba przeznaczać 
w trakcie prowadzenia operacji militarnych na wspierania władz cywilnych 
w zakresie ochrony ludności cywilnej376.     

Biorąc pod uwagę zasady i normy przedstawione w niniejszym rozdziale, 
proces podejmowania decyzji o możliwości przeprowadzenia ataku na dany 
cel można zilustrować następującym schematem377:  

374 Zob. T. Leśko, Międzynarodowe…, op. cit., s. 201-202.
375 A. P. V. Rogers, Law…, op. cit., s. 121.
376 Ibidem, s. 121-122.
377 Schemat ten opracowano na podstawie materiałów szkoleniowych z zakresu MPHKZ 

w ramach kursu zorganizowanego przez International Association of Professionals in Humani-
tarian Assistance and Protection (Core Professional Training on Humanitarian Law and Policy, 
Barcelona, 26-28 March 2012).
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1. Czy zamierzony cel ataku jest celem wojskowym?
– jeśli odpowiedź brzmi NIE, należy odstąpić od ataku; jeśli odpowiedź brzmi 
TAK, to:
2. Czy atak może spowodować zniszczenia i straty wśród ludności cywilnej 
(collateral damage)?
– jeśli odpowiedź brzmi TAK, to:
3. Czy istnieje możliwość ataku na inny cel wojskowy dla osiągnięcia jedna-
kowej korzyści wojskowej i zaatakowanie tego celu stanowi mniejsze niebez-
pieczeństwo dla osób cywilnych lub dóbr o charakterze cywilnym?
– jeśli odpowiedź brzmi NIE, to:
4. Czy zostały podjęte wszystkie praktycznie możliwe środki ostrożności  
w celu sprowadzenia do minimum zniszczeń i strat wśród ludności cywilnej 
 (np. ostrzeżenia, czas na ewakuację, wybór środka walki, kierunek ataku)?
– jeśli odpowiedź brzmi TAK, to:
5. Czy spodziewane zniszczenia i straty wśród ludności cywilnej będą nad-
mierne do oczekiwanej konkretnej i bezpośredniej korzyści wojskowej?
– jeśli odpowiedź brzmi TAK, należy odstąpić od ataku; jeśli odpowiedź brzmi 
NIE, to: 
6. Czy zaproponowane rodzaje broni, metody i środki walki są zakazane  
w zaistniałych okolicznościach?
– jeśli odpowiedź brzmi TAK, należy odstąpić od ataku; jeśli odpowiedź brzmi 
NIE, można przeprowadzić atak, uwzględniając aktualną sytuację i postępując 
według powyższego schematu.

Część praktyczna

Kazus 1378

12 sierpnia 1943 roku w  Warszawie zespół bojowy oddziału dyspozy-
cyjnego „Motor 30” Kedywu KG AK przeprowadził akcję o  kryptonimie 
„Góral”, której celem było zdobycie środków finansowych na walkę z  oku-
pantem. Zadaniem wyznaczonych do tej akcji grup (liczących w sumie około 
50 osób) było przejęcie ciężarówki z pieniędzmi należącymi do władz oku-
pacyjnych. Eskortowany przez żandarmerię niemiecką samochód ciężarowy, 
przewożący pieniądze z  Banku Emisyjnego (głównego banku Generalnego 
Gubernatorstwa) przy ul. Bielańskiej na Dworzec Wschodni, został zaatako-
wany przy ul. Senatorskiej, między Miodową a placem Zamkowym. W ciągu 
dwóch minut walki żołnierze AK zlikwidowali kilkuosobową eskortę nie-
miecką, zaś samochód z  pieniędzmi (prawie 106 mln zł) uprowadzili do 
zakonspirowanego punktu przy ul. Słowińskiego na Woli. W  wyniku akcji 

378 Źródło: P. Rzewuski, Akcja „Góral”: napad na bank w imieniu Polski Podziemnej, <http://
histmag.org/Akcja-Goral-napad-na-bank-w-imieniu-Polski-Podziemnej-6956>(dostęp: 
25.07.2013).



165

Cele wojskowe a obiekty Cywilne...

„Góral” śmierć poniosło trzech niemieckich żandarmów i dowodzący nimi 
oficer oraz pracownik banku i polski „granatowy” policjant, zginęli również 
siedzący w zaparkowanym nieopodal samochodzie oficer Wehrmachtu i jego 
szofer. Po stronie polskiej rannych zostało dwóch uczestników akcji.

1. Czy przedstawiona wyżej akcja zbrojna wymierzona była w  cel woj-
skowy? Odpowiedź proszę uzasadnić.

2. Jak w  świetle współczesnego MPHKZ kształtuje się ochrona mienia 
publicznego? Przyjmując, że ochrona ta doznaje ograniczeń, kto i w jakich oko-
licznościach może zająć mienie publiczne? Czy partyzanci z AK w zaistniałych 
okolicznościach byli do tego uprawnieni?

Wskazówki: art. 1, 42, 43 i 53 RH; art. 2 wspólny dla KG I-IV; art. 43, 44 
ust. 2 i 52 ust. 2 PD I.

Kazus 2379

W czerwcu 1985 roku, tuż po zakończeniu tzw. pierwszej wojny libańskiej 
(lata 1982–1985), siły izraelskie wycofały się z Libanu, ustanawiając jednak na 
granicy izraelsko-libańskiej strefę bezpieczeństwa o szerokości od 3 do 15 km. 
Strefa ta stanowić miała zaporę przed ewentualnymi atakami sił arabskich, 
umożliwiającą podjęcie obrony, zanim walki dotarłyby na terytorium Izra-
ela. Miała ona również utrudnić ugrupowaniom zbrojnym, takim jak szyicki 
Hezbollah, przenikanie przez granicę w  celu przeprowadzania zasadzek czy 
podkładania bomb. Strefa mogła jednak spełniać swe zadania dopiero po utwo-
rzeniu we wszystkich strategicznych punktach ufortyfikowanych baz i poste-
runków obserwacyjnych. Postanowiono też wykorzystać przewagę technolo-
giczną Izraela, by sparaliżować działania przeciwnika. Jednym z  elementów 
tych fortyfikacji stały się ruiny średniowiecznej twierdzy Karkum, stanowiące 
doskonałe miejsce do obrony oraz obserwacji działań partyzanckich Hezbol-
lahu, nadal aktywnego militarnie w tym regionie. Rozsypujące się kamienne 
ściany twierdzy zostały wzmocnione betonem i  stalowymi konstrukcjami, 
tworząc kilkunastometrowe mury obronne zdolne wytrzymać bezpośrednie 
uderzenie pocisku moździerzowego. Do czasu opuszczenia przez siły izrael-
skie strefy bezpieczeństwa w 2000 roku, twierdza ta była wielokrotnie celem 
skoordynowanych ataków oddziałów Hezbollahu, zdarzały się również przy-
padki ostrzału moździerzowego chroniącego się w jej murach garnizonu. 

379 Źródło: Case No. 148, Israel, Taking Shelter in Ancient Ruins [w:] M. Sassòli, A. A. Bou-
vier, A. Quintin, How Does Law Protect in War? Cases, Documents and Teaching Materials 
on Contemporary Practice in International Humanitarian Law (3rd ed.), vol. II, Geneva 2011,  
s. 1628-1629.
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1. Czy ruiny twierdzy Karkum można uznać za obiekt poddany szczególnej 
ochronie, np. dobro kultury? Czy zajęcie ruin przez siły izraelskie można uspra-
wiedliwić koniecznością wojskową, czy stanowi ono naruszenie MPHKZ? Czy 
obecność oddziałów izraelskich wpłynęła na status ruin w świetle MPHKZ?

2. Czy ataki Hezbollahu na ruiny twierdzy Karkum, w sytuacji gdy stacjo-
nują w nich oddziały izraelskie, uznać należy za naruszenie MPHKZ, czy jest 
to działanie dozwolone? Czy na siłach Hezbollahu ciążył obowiązek podjęcia 
środków ostrożności przed atakiem, a jeśli tak, jakie mogłyby to być środki?

Wskazówki: art. 27 RH; art. 52, 53, 57 i 85 ust. 4 lit. (d) PD I; art. 16 PD II. 
Zob. też Konwencja haska o  ochronie dóbr kulturalnych w  razie konfliktu 
zbrojnego z 1954 r. (Dz.U. z 1957 r., Nr 46, poz. 212, załącznik). 

Kazus 3380

Podczas amerykańskich działań zbrojnych w Iraku w 2003 roku, celami 
ataków stały się m.in. irackie instalacje służące dystrybucji energii elektrycz-
nej, nie atakowano jednak instalacji wytwarzających tę energię. 22 marca 
atakiem rakietowym zniszczono stację transformatorową znajdującą się 
w mieście An-Nasirijja, przerywając tym samym dostawy prądu z miejskiej 
elektrowni. Następnego dnia, 23 marca, amerykański myśliwiec ostrzelał 
z działka pokładowego instalację przesyłającą energię elektryczną – Północną 
Stację Elektryczną 132 – niszcząc w trakcie tego ataku trzy transformatory, 
urządzenia przesyłowe oraz klimatyzatory. Zniszczenie tych ostatnich spo-
wodowało, że cała stacja przestała funkcjonować, ponieważ te jej elementy, 
które nie zostały uszkodzone podczas ostrzału, uległy przegrzaniu. W wy-
niku ataku powietrznego została również poważnie uszkodzona stacja trans-
formatorowa położona na północ od stacji 132, przy autostradzie numer 7. 
W  ten sposób miasto An-Nasirijja całkowicie odcięto od dostaw prądu.  
Co prawda nie odnotowano żadnego przypadku śmierci, która mogłaby być 
bezpośrednim rezultatem utraty energii elektrycznej, jednak generatory elek-
tryczne szpitala we wspomnianym mieście pracowały na pełnych obrotach, 
osiągając granice swoich możliwości, dlatego szpital musiał zrezygnować ze 
świadczenia części usług, które nie były pilne, po to by zapewnić rannym pod-
stawowy zakres opieki i pomocy. Brak energii elektrycznej w mieście dopro-
wadził ponadto do poważnych problemów z dostępem do wody zdatnej do 
picia – woda często ulegała skażeniu, ponieważ brak zasilania uniemożliwił 

380 Źródło: Case No. 181, United States/United Kingdom, Conduct of the 2003 War in Iraq 
[w:] M. Sassòli, A. A. Bouvier, A. Quintin, How Does Law Protect in War? Cases, Documents 
and Teaching Materials on Contemporary Practice in International Humanitarian Law (3rd ed.), 
vol. II, s. 1978–1979.
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jej oczyszczanie, a to z kolei prowadziło do przenoszonych przez wodę infek-
cji powodujących biegunkę.

1. Czy instalacje związane z wytwarzaniem i przesyłaniem energii elektrycz-
nej stanowią dozwolony cel wojskowy? Czy ich zajęcie, zniszczenie lub zneutra-
lizowanie może przynieść określoną korzyść wojskową? Dlaczego w powyższej 
sytuacji przedmiotem ataku czyniono stacje transformatorowe, a nie instalacje 
wytwarzające energię elektryczną?

2. Odnosząc się do powyższej sytuacji, czy dla oceny legalności ataku może 
mieć znaczenie czyjaś śmierć będąca bezpośrednią konsekwencją ataku? Czy 
dla tej oceny może mieć znaczenie fakt, że szpitale nie mogą udzielić pomocy 
wszystkim pacjentom z  powodu braków w  dostawie prądu, albo że istnieje 
zagrożenie infekcji przewodu pokarmowego, ponieważ stacje uzdatniania wody 
nie mogą działać bez energii elektrycznej?

Wskazówki: art. 51 ust. 5 lit (b), art. 52, art. 57 PD I. 



Fotografia ze zbiorów WCEO, aut. Martyna Józefiak
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Rozdział 5

OchROna Rannych, chORych.  
PeRsOnel medyczny i duchOwny

Streszczenie rozdziału

Rozdział podejmuje tematykę ochrony chorych, rannych i rozbitków oraz 
personelu medycznego i duchownego. W pierwszej części opracowania znaj-
duje się definicja osoby chorej, rannej i rozbitka. W dalszej części znajdują się 
informacje na temat traktowania osób chronionych. Rozdział zawiera wyja-
śnienia dotyczące statusu personelu medycznego oraz obiektów medycznych. 
W ostatniej części opracowania znajdują się informacje na temat stref i miej-
scowości sanitarnych. 

5.1. wstęp 

Początek ochrony rannych i chorych sięga okresu Hammurabiego. Jednak 
istotny z punktu widzenia prawa międzynarodowego był wiek XIX. To wtedy 
Henri Dunant, będąc świadkiem okrucieństwa bitwy pod Solferino zapocząt-
kował ruch czerwonego krzyża. To dzięki jego działalności doszło do podpi-
sania w 1864 roku pierwszego dokumentu międzynarodowego regulującego 
sytuację chorych i  rannych. W  późniejszym okresie nastąpił rozwój prawa 
humanitarnego regulującego sytuację chorych, rannych i  rozbitków. Na 
szczególną uwagę zasługują I Konwencja genewska (KG) dotycząca „Polep-
szenia losu rannych i chorych w armiach czynnych” i II Konwencja genewska 
poświęcona „Polepszeniu losu rannych chorych i rozbitków sił zbrojnych na 
morzu” z 1949 roku. Protokół dodatkowy I z 1977 roku, stanowi uzupełnie-
nie Konwencji genewskich.

Kwestie chorych, rannych i rozbitków w konflikcie wewnętrznym reguluje 
art. 3 wspólny wraz z Protokołem dodatkowym. 

Uzupełnieniem norm traktatowych są regulacje o charakterze zwycza-
jowym.
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5.2. Osoby podlegające ochronie 

W świetle Konwencji z 1949 roku ochronie konwencyjnej odnoszącej się 
do rannych, chorych i rozbitków podlegały określone kategorie osób. Byli to: 

•	 członkowie	sił	zbrojnych (art. 12 KG I), 
•	 członkowie	milicji	i oddziałów	ochotniczych	stanowiących	część	tych	

sił zbrojnych,
•	 członkowie	innych	milicji	i innych	oddziałów	ochotniczych,	włączając	

w to członków zorganizowanych ruchów oporu, należących do jednej 
ze Stron w  konflikcie i  działających poza granicami lub  w  granicach 
swego własnego terytorium, nawet jeżeli to terytorium jest okupowane, 
pod warunkiem, że te milicje lub oddziały ochotnicze, włączając w to 
zorganizowane ruchy oporu, odpowiadają określonym warunkom,

•	 członkowie	regularnych	sił	zbrojnych,	którzy	podają	się	za	podlegają-
cych rządowi lub władzy nieuznanym za mocarstwo zatrzymujące,

•	 osoby	 towarzyszące	 siłom	 zbrojnym,	 na	 przykład	 cywilni	 członko-
wie załóg samolotów wojskowych, korespondenci wojenni, dostawcy, 
prawnicy, członkowie oddziałów pracy lub służb powołanych do opie-
kowania się wojskowymi, 

•	 członkowie	załóg	statków	handlowych,	włączając	w to	kapitanów,	pilo-
tów i uczniów, oraz członkowie załóg samolotów cywilnych, 

•		 ludność	cywilna	spełniająca	przesłanki levée en masse (art. 13 KG I).

Protokół dodatkowy I  (PD I) rozszerzył ochronę przysługującą chorym 
i rannym. Zgodnie z treścią art. 8 (a) chorzy i ranni oznaczają osoby zarówno 
cywilne, jak i wojskowe, które potrzebują opieki medycznej i powstrzymują 
się od działań zbrojnych. Powyższe obejmuje również rozbitków381.

5.2.1. Ranni i chorzy

Pierwsza i druga Konwencja chroni osoby chore, ranne i rozbitków. Osoba, 
podlegająca ochronie to taka, która jest chora i ranna, co nie wyklucza osoby, 
która jest chora albo ranna. Protokół dodatkowy I  artykułem 8 (a) posze-
rza zakres podmiotowy, wskazując, że przesłanką dla udzielenia pomocy jest 
stan konkretnej osoby. Stanowi on, iż „każda osoba, która wymaga opieki 
lub pomocy medycznej z powodu choroby, ułomności lub zakłócenia czyn-
ności fizycznych jest do niej uprawniona”. PD I znosi podział na osoby chore 
i ranne wojskowe i cywilne382. Ponadto nadaje ochronę noworodkom, oso-
bom ułomnym, kobietom ciężarnym i w połogu. 

381 Art. 8 (b) PD I.
382 Art. 8 (a) PD I.

Osoby  
podlegające 

ochronie



171

OchROna Rannych, chORych. PeRsOnel...

Osoba chora lub ranna, która podejmuje działania wrogie nie uzyskuje 
ochrony konwencyjnej. 

5.2.2. Rozbitkowie

Pojęcie „rozbitek” definiowane jest przez PD I art. 8 (b), który stanowi,  
iż jest to „osoba zarówno wojskowa i cywilna, która w wyniku wypadku, jaki 
spotkał ją samą lub przewożący ją statek wodny lub powietrzny, znajduje 
się w niebezpieczeństwie na morzu lub na innych wodach i która powstrzy-
muje się od jakichkolwiek działań wrogich. Osoba taka, pod warunkiem dal-
szego powstrzymywania się od takiego udziału, jest w czasie ratowania nadal 
uważana za rozbitka do chwili uzyskania innego statusu zgodnie z Konwen-
cją  lub niniejszym Protokołem”.

Nie	 mogą	 liczyć	 na	 ochronę	 konwencyjną	 osoby,	 które	 intencjonalnie	
opuszczają przewożący ich statek i narażają się na niebezpieczeństwo w trak-
cie działań bojowych, np. nurkowie lub członkowie sił specjalnych, takich jak 
FORMOZA czy Navy Seals.

Ochrona konwencyjna dotyczy również osób opuszczających statki 
powietrzne na spadochronie383. W takiej	 sytuacji	 „nie	powinny	być	przed-
miotem ataku w czasie opadania”. Sytuacja ta nie dotyczy osób dokonujących 
lądowania w ramach działań sił powietrzno-desantowych, nawet jeśli opusz-
czają samolot w sytuacji przymusowej384.

PD I, analogicznie jak w przypadku osób chorych i rannych, zakazuje roz-
bitkom podejmowania działań wrogich. 

5.3. traktowanie

Na początku wszystkich czterech Konwencji znajdują się zasady dotyczące 
traktowania chorych, rannych i  rozbitków. Osoby, które znajdą się rękach 
przeciwnika	w toku	konfliktu	międzynarodowego	muszą	być	co	najmniej:

•	 traktowane	w sposób	humanitarny	- oznacza to, że wszystkie osoby 
objęte	 zakresem	Konwencji	 winny	 być	 traktowane	 w  sposób	 godny	
i  zgodny z  uznawanymi standardami humanitarnego postępowania 
(art. 2 KG),

•	 szanowane	i chronione	we	wszelkich	okolicznościach	- oznacza to, że 
zabronione są wszelkie zamachy na ich życie i zdrowie385,

383 Art. 42 PD I.
384 Art. 41 pkt. 1, 2 i 3.
385 Art. 12 KG I i II.

Utrata  
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•	 leczone	przez	stronę,	w której	rękach	się	znajdują,386

•		 traktowane	zgodnie	z zasadą	równości	- oznacza to, że nikt nie może 
być	dyskryminowany z powodu płci, rasy, narodowości, religii, poglądów 
politycznych lub z jakichkolwiek innych powodów,	 a  jedynie	 „nagłość	
z punktu	widzenia	lekarskiego	może	upoważnić	do	dania	pierwszeń-
stwa w kolejności udzielanej pomocy”387.

Konwencja wyraźnie stanowi, że w  sytuacji, gdyby kobiety znalazły się 
w  rękach	 przeciwnika	 mają	 być	 traktowane	 ze	 szczególnymi	 względami	
należnymi ich płci (art. 12 KG I).

Często wydarzenia na polu walki mają niezwykle dynamiczny charak-
ter.	Może	prowadzić	 to	do	 sytuacji,	 gdy	 strona	w konflikcie	 jest	 zmuszona	
do pozostawienia rannych lub chorych przeciwnikowi. W  takim wypadku 
powinna	o nich	zadbać	w zakresie	na	jaki	pozwalają	względy	wojskowe.	Może	
to	przybrać	formę	np.	pozostawienia	części	personelu	i środków	medycznych,	
służących do ich leczenia (art. 12 KG I). 

W stosunku do chorych, rannych i rozbitków szereg zachowań jest zaka-
zanych. Są to:

•		 zamachy	na	ich	życie	i osobę,
•		 dobijanie	lub	wyniszczanie	osób	należących	do	strony	przeciwnej,	tor-

turowanie, 
•		 dokonywanie	doświadczeń	biologicznych	–	strony	walczące	są	zobowią-

zane nie tylko do niesienia pomocy, ale również mają strzec, by chorzy 
i  ranni nie byli poddawani działaniom niezgodnym ze standardami 
medycznymi, tj. eksperymentom medycznym, naukowym czy pobieraniu 
narządów, a przy przekazywaniu organów lub tkanek, takich jak np. krew, 
konieczną	przesłanką	jest	dobrowolność ( art. 12. 2 KG i art. 11.1 PD I),

•		 pozostawianie	z premedytacją	bez	pomocy	lekarskiej	lub	bez	opieki,	
•		 stwarzanie	warunków	narażających	ich	na	zarażenie	się lub	zakażenie.
Walczący	 powinni	 chronić	 rannych	 przed	 zemstą	 ze	 strony	 ludności	

cywilnej (art. 18 KG I). 

5.4. Obowiązek poszukiwania i zbierania chorych i rannych  
z pola walki

Na uczestników walk nałożony został obowiązek poszukiwania i zbiera-
nia ofiar po bitwie (art. 15 KG I). Podobny obowiązek dotyczy poszukiwania 
i zbierania rozbitków (art. 18 KG II). 

386 Art. 12 KG I i II.
387 Ibidem.
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Chorzy	i ranni	winni	być	zbierani	z pola	walki	tak	szybko,	jak	jest	to	moż-
liwe	oraz	mają	być	chronieni	przed	rabunkiem	i złym	traktowaniem.	Osoby	
spełniające	 kryterium	 jeńca	 wojennego	 powinny	 być	 umieszczane	 w  bez-
piecznych	miejscach,	zaś	jeśli	są	zbyt	blisko	pola	walki,	powinny	być	jak	naj-
szybciej ewakuowane, chyba że względy zdrowotne wskazują na co innego 
(art. 19 KG I).

W celu	niesienia	pomocy	rannym	i chorym	na	polu	walki	powinny	być	
zawierane umowy dotyczące przerwania ognia, rozejmu lub inne porozu-
mienia	o charakterze	miejscowym	(art.	15.	2	KG	I).	Zdarza	się,	że	 ludność	
miejscowa	pomaga	rannym.	Władze	wojskowe	powinny	zapewnić	ochronę 
ludności niosącej spontanicznie pomoc chorym i  rannym (art. 18 KG I). 
Powyższe odnosi się również do organizacji udzielających pomocy, takich 
jak krajowe stowarzyszenia Czerwonego Krzyża (art. 17 PD I). Jednocześnie 
państwo,	w którego	rękach	znajdują	się	chorzy	i ranni	powinno	chronić	ich	
przed zemstą ludności cywilnej, co zdarzało się w toku drugiej wojny świa-
towej388.

5.4.1. identyfikacja rannych, chorych i rozbitków  

Do obowiązków uczestników konfliktu zbrojnego należy nie tylko niesie-
nie pomocy rannym i chorym. Na państwach ciąży również obowiązek doko-
nywania identyfikacji osób, które znalazły się w ich władzy, a przynależnych 
do	strony	przeciwnej.	Zgodnie	z treścią	KG	I i II,	identyfikacji	winni	podlegać	
ranni i chorzy oraz osoby zmarłe389. Celem identyfikacji jest zebranie wszel-
kich danych, które mogą pomóc w ustaleniu tożsamości. Obejmuje to infor-
macje dotyczące m.in.: oznaczenia państwa, któremu podlegają, przydziału 
lub numeru książeczki wojskowej, imienia i nazwiska, daty urodzenia, opisu 
ran, choroby albo przyczyny śmierci (art. 16 KG I). 

5.4.2. dbanie o zmarłych

W sytuacji	śmierci	„strony	w konflikcie	będą	(…)	czuwać	nad	tym,	aby	
zmarli byli grzebani z czcią i w miarę możności zgodnie z obrządkami religii, 
którą wyznawali, aby ich groby były szanowane, zgrupowane, o ile możno-
ści, podług narodowości zmarłych, należycie utrzymane i tak oznaczone, aby 
mogły	 być	 zawsze	 odszukane”	 (art.	 17	KG	 I).	Ma	 to	 szczególne	 znaczenie	
w toku współczesnych konfliktów zbrojnych, gdy często dochodzi do sytu-
acji, w których istnieje duże zróżnicowanie religijne walczących.

388 M. Sassòli, A. Bouvier, How does law protect in war, Genewa 1999, s. 650.
389 Art. 16 KG I.
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Ciała	zmarłych	powinny	być	objęte	szczególną	troską.	Mają	być	chronione	
nie tylko przed rabunkiem, ale również przed złym traktowaniem (art.  16  
KG	I).	Żołnierze	nie	mogą	 zabierać	przedmiotów	należących	do	 zmarłych	
w formie pamiątek wojennych.

W dzisiejszych czasach oddawaniu honorów zmarłym towarzyszom broni 
również towarzyszy najwyższe skupienie i uwaga390. 

Każdy	pogrzeb	 lub	kremacja	winny	być	poprzedzone	 identyfikacją	ciał,	
a miejsce	pochówku	powinno	być	oznaczone	w sposób	umożliwiający	póź-
niejszą lokalizację (art. 17 KG I i  art. 20 KG III ). 

5.5. akcje odwetowe

Akcje takie skierowane przeciwko rannym, chorym i rozbitkom są zaka-
zane na mocy art. 46 KG I i art. 47 KG II. Koresponduje to z normami zawar-
tymi w art. 15 KG I, art. 18 KG II, art. 11 PD I oraz art. 8 PD II, które naka-
zują ochronę przed rabunkiem i złym traktowaniem. Oznacza to, że osoby 
chronione	Konwencją	nie	mogą	być	narażone	na	działania odwetowe, nawet 
gdyby strona, do której należą postępowała wbrew zasadom prawa humani-
tarnego.	Działania	odwetowe	nie	mogą	być	skierowane	przeciwko	chorym,	
rannym, rozbitkom i ludności cywilnej oraz przeciwko osób, obiektom zwią-
zanym z tymi kategoriami, (art. 20 PD I). 

5.6. Personel chroniony 

Personel medyczny i duchowny podlega szczególnej ochronie. Przybiera 
to dwojaką formę. Po pierwsze, personel medyczny i  duchowny nie może 
być	przedmiotem	ataku.	Po	drugie,	zatrzymany	może	dalej	wykonywać	swoje	
funkcje, aż do chwili gdy państwo zatrzymujące dostarczy stosownej opie-
ki tym, którzy jej potrzebują. Personel medyczny w toku konfliktu zbrojne-
go	może	być	zatrzymany	i dalej	wykonywać	swoje	funkcje	aż	do	chwili,	gdy	
państwo zatrzymujące dostarczy stosownej opieki tym, którzy jej potrzebują. 
Osoby	należące	do	personelu	medycznego	nie	mogą	być	pojmane	(captured) 
jak żołnierze, a  jedynie zatrzymane (retained). Zatrzymany personel po-
winien	 jak	 najlepiej	 wykonywać	 swoje	 funkcje	 wobec	 „własnych”	 jeńców	 
wojennych. Służby te podlegają władzom sił, które je zatrzymały. Zachodzi 
tu pewne zróżnicowanie w traktowaniu personelu medycznego pracującego  

390 Jako	przykład	można	podać	ceremoniały	pożegnalne	w bazach	Bagram	AF	i FOB	Gha-
zni żołnierzy, którzy zginęli w Afganistanie.
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na	 statkach	 szpitalnych.	Personel	 ten	nie	może	być	zatrzymany	w sytuacji,	
kiedy pełni służbę na statkach. Przesłanką jest tu założenie, że brak personelu 
na statku szpitalnym czyni go kompletnie bezużytecznym. 

Do personelu chronionego zaliczamy: 

•	 stały	personel	medyczny,	 (zaangażowany	w odszukiwanie,	 zbieranie,	
przenoszenie i leczenie rannych, i chorych (art. 24 KG I), 

•	 niestały	personel	medyczny	(art.	25	KG	I),	
•	 personel	administracyjny	szpitala	np.	kierowcy,	pomocniczy	personel	

kuchenny (art. 24 KG I), 
•	 medyczny	personel	stowarzyszeń	pomocy	(art.	26	KG	I),
•	 personel	stowarzyszeń	pomocy	uznanych	w kraju	neutralnym	(art.	27	

KG I), 
•	 personel	medyczny,	przypisany	do	organizacji	obrony	cywilnej	(art.	62	

PD I),
•	 kapelanów	(art.	24	KG	I).

5.6.1. stały personel medyczny 

W  skład personelu medycznego wchodzą lekarze, siostry, sanitariusze. 
Członkowie	 służb	 medycznych	 mogą	 należeć	 do	 sił	 zbrojnych.	 Personel	
medyczny należący do sił zbrojnych nie jest uprawniony do szkodzenia prze-
ciwnikowi,	nie	może	być	również	przedmiotem	ataku.	

Personel	 medyczny	 pełniący	 swoje	 funkcje	 medyczne	 nie	 może	 być	
zobligowany	 do	 innych	 zadań,	 które	mogłyby	 podważyć	 jego	 chroniony	
status. Stąd wynika zakaz podszywania się pod personel medyczny w trak-
cie działań zbrojnych. Powyższe działanie będzie traktowane jako wiaro-
łomstwo.

5.6.2. niestały personel medyczny

Są to żołnierze-członkowie sił zbrojnych, którzy pełnią pomocnicze funk-
cje medyczne. Do personelu przyuczonego zalicza się sanitariuszy i pielęgnia-
rzy medycznych. Osoby te otrzymują ochronę w czasie wykonywania swych 
zadań, np. zbierania rannych. Po zakończeniu zadań medycznych personel 
ten	może	pełnić	funkcję	zwykłych	żołnierzy,	a przez	to	stać	się	uprawnionym	
celem ataku na polu walki.

W sytuacji gdyby personel wojskowy przyuczony dostał się do niewoli, 
powinien	 być	 kierowany	 do	wykonywania	 służby	medycznej	 pomocniczej	
(art. 29 i art. 5 KG I).
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5.6.3. Personel administracyjny

Personel administracyjny, zatrudniony w  obiektach medycznych, jest 
chroniony w  takim samym zakresie, jak personel stricte medyczny. Zasada 
ta wynika z konieczności zapewniania sprawnego działania szpitali również 
w obszarze zadań logistyczno-organizacyjnych. Zasada ta dotyczy nie tylko 
stałego personelu zatrudnionego w szpitalach, ale również personelu firm-
-podwykonawców prywatnych realizujących określone zadania, np. firmy 
KBR w zakresie wyżywienia pacjentów w Iraku i Afganistanie.

5.6.4. medyczny personel stowarzyszeń pomocy 

Personel medyczny stowarzyszeń pomocy jest zrównany pod względem 
sytuacji prawnej z pozostałym personelem medycznym. Personel organizacji, 
takich jak krajowe stowarzyszenia Czerwonego Krzyża czy Zakon Maltański, 
odróżnia od pozostałego personelu medycznego wymóg uzyskania autory-
zacji od jednej z walczących stron. Działanie stowarzyszeń pomocy ma cha-
rakter ochotniczy i bezstronny. W praktyce personel stowarzyszeń pomocy 
bywa czasowo objęty strukturą organizacyjną sił zbrojnych. Działania te 
podyktowane są względami racjonalizacji niesienie pomocy w  warunkach 
konfliktu zbrojnego. Powyższe nie zmienia bezstronnego charakteru stowa-
rzyszeń	pomocy,	które	zachowują	swoją	odrębność	organizacyjną	i prawną.	
Aby	umożliwić	działania	stowarzyszeń	w czasie	konfliktu	zbrojnego,	stowa-
rzyszenia pomocy i ich członkowie nie tylko podlegają prawom i regulami-
nom wojskowym, ale również nazwa organizacji przed przystąpieniem do 
służby	musi	być	podana	stronie	przeciwnej	(art.	26	KG	I).

5.6.5. Personel stowarzyszeń pomocy uznanych w kraju neutralnym 

Stowarzyszenia te w zakresie podejmowanej działalności zasadniczo nie róż-
nią	się	od	stowarzyszeń	krajowych.	To	co	je	odróżnia,	to	konieczność	uzyskania	
zgody własnego rządu i upoważnienia wydawanego przez stronę w konflikcie 
na której terenie stowarzyszenie działa. Informacja o działalności stowarzysze-
nia	pochodzącego	z kraju	neutralnego	musi	być	przekazana	przez	rząd	państwa	
neutralnego, państwu-stronie przeciwnej do państwa, które pomoc przyjęło391. 

5.6.6. Personel medyczny przypisany do organizacji obrony cywilnej 

W zależności od struktury krajowych organizacji obrony cywilnej, w ich 
skład	może	również	wchodzić	personel	medyczny,	który	podlega	 tej	 samej	
ochronie co pozostały personel medyczny392. 

391 Art. 27 KG I.
392 Art. 62 PD I.
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5.6.7. kapelani 

Znakiem rozpoznawczym kapelanów są insygnia wskazujące na wyzna-
nie.	Kapelani	mogą	używać	znaku	czerwonego	krzyża	lub	półksiężyca.	Insy-
gnia te są różne, tak jak różne są umundurowania żołnierzy pochodzących 
z różnych krajów. 

Obecnie do funkcji kapelana, oprócz zadań z zakresu posługi duchowej, 
zalicza się również działania doradcze w  zakresie kulturowo-religijnym,  
np. przy sporządzaniu posiłków dla muzułmanów.

Kapelani, podobnie jak personel medyczny, nie podlegają pojmaniu, 
a zatrzymaniu.	Kapelani	powinny	być	repatriowani	do	kraju	pochodzenia	tak	
szybko, jak to będzie możliwe393.

5.6.8. sposób oznaczenia personelu 

Specjalne oznaczenie służy odróżnieniu osób chronionych na polu walki 
oraz umożliwia zachowanie szczególnego statusu w momencie zatrzymania 
przez stronę przeciwną. Zasady oznaczenia są wspólne, z wyłączeniem przy-
uczonego personelu wojskowego, który podlega osobnym regulacjom. Perso-
nel	chroniony	powinien	wyróżniać	się	poprzez:

•	 noszenie	na	 lewym	ramieniu	odpornej	na	wilgoć	opaski	ze	znakiem	
rozpoznawczym (czerwony krzyż lub półksiężyc), wydanej i ostemplo-
wanej przez stosowne władze wojskowe,

•	 posiadanie	 specjalnej	 karty	 tożsamości,	 zaopatrzonej	 w  znak	 rozpo-
znawczy,	odpornej	na	wilgoć,	rozmiarów	umożliwiających	umieszczenie	
jej w kieszeni, wypełnionej w języku ojczystym zainteresowanego, posia-
dającej fotografię i dane takie jak imię i nazwisko, datę urodzenia itp., pod-
pis, bądź odciski palców, a także odcisk suchej pieczęci władzy wojskowej, 
która potwierdza wojskową autoryzację dokumentu (art. 40 KG I). 

Personel	chroniony	powinien	również	posiadać	standardowe	dokumenty,	
które przewiduje art. 16 KG I, czyli książeczkę wojskową lub częściej spoty-
kaną kartę tożsamości (ID card). Brak dokumentów nie pozbawia chronio-
nego statusu osoby, która jest do niego uprawniona. Gdyby doszło do zgu-
bienia	lub	utraty	dokumentów,	osoba	uprawniona	może	starać	się	o wydanie	
duplikatu również od strony przeciwnej. Jednak z  oczywistych względów 
lepiej	jest	posiadać	odpowiednie	dokumenty	przy	sobie.

Personel wojskowy przyuczony również posiada oznaczenia wyróżniające go 
od „zwykłych” żołnierzy. Podczas wykonywania czynności sanitarnych osoby te 
noszą białą opaskę zaopatrzoną w środku w znak rozpoznawczy, który powinien 

393 Art 28 KG I.
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być	mniejszych	rozmiarów	niż	u personelu	medycznego	stałego.	Opaska	taka	
ma	być	wydana	i ostemplowana	przez	władze	wojskowe	(art.	41	KG	I).	

Sanitariusze wojskowi i noszowi są chronieni w trakcie pełnienia swych 
zadań na tych samych zasadach, co personel medyczny stały. Jednocześnie 
nie	można	zapominać,	że	osoby	te	działają	często	w skrajnie	niebezpiecznych	
warunkach na polu walki, w związku z czym istnieje większe prawdopodo-
bieństwo, że staną się przedmiotem bezpośredniego ataku. 

5.6.9. Funkcje personelu podlegającego ochronie 

Personel	medyczny	posiada	wiele	zdań.	Można	je	podzielić	na	te	mające	
miejsce na polu walki i te realizowane w obozie jenieckim.

Do działania służb medycznych na polu walki zalicza się między innymi:
•	 niesienie	pomocy	chorym	i rannym,
•	 odszukiwanie i zbieranie chorych i rannych z pola walki,
•	 leczenie	rannych	i chorych,
•	 zapobieganie	chorobom,
•	 identyfikację	zmarłych.

Realizacja zadań należących do personelu medycznego służy również, 
pośrednio, zapobieganiu torturom, nieludzkiemu i poniżającemu traktowaniu. 

W  obozie	 jenieckim	 personel	 medyczny	 jest	 obowiązany	 wykonywać	
swoje zadania dla dobra jeńców wojennych. Wykonywanie tych funkcji 
obwarowane jest pewnymi zasadami:

1) W trakcie pobytu w obozie personel podlega wewnętrznej dyscyplinie 
obozowej.

2) Lekarz wojskowy, najwyższy stopniem, będzie odpowiedzialny wobec 
władz wojskowych obozu za wszystko, co dotyczy działalności zatrzymanego 
personelu sanitarnego.

3) Personel medyczny będzie upoważniony do odwiedzania jeńców 
wojennych, znajdujących się w oddziałach pracy lub szpitalach położonych 
poza obozem.

4) Personel medyczny nie będzie zmuszany do pełnienia funkcji innych 
niż medyczne (art. 28 KG I).

Osoby należące do personelu medycznego nie posiadają statusu jeńca 
wojennego, jednakże zgodnie z art. 28 i art. 30 KG I przysługuje im ochrona 
przewidziana III KG, tj. ochrona taka jak jeńcom wojennym. 

Personel medyczny pochodzący z państwa nie będącego stroną konfliktu, 
tj.	z państwa	neutralnego,	powinien	być	repatriowany	bezzwłocznie	(art.	27	
i art. 32 KG I oraz art. 9.2 PD I). Natomiast personel pochodzący z państwa 
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zaangażowanego	w konflikt	powinien	być	repatriowany	dopiero,	gdy	nie	jest	
konieczny, tj. w sytuacji, gdy przeciwnik zapewnia właściwy poziom opieki 
medycznej (art. 30 KG I i art. 37 KG II ).

Personel medyczny, który podejmuje działania sprzeczne z założeniami 
Konwencji traci chroniony status.

5.7. Obiekty medyczne

Obiekty	 medyczne	 możemy	 podzielić	 na	 stałe	 i  lotne.	 Obiekty	 stałe	 to	
wszelkiego rodzaju szpitale umieszczone w budynkach, mające charakter nie-
ruchomości, zaś obiekty lotne to szpitale polowe, które można łatwo przetrans-
portować	i zakładać	w miejscach	wymuszonych	koniecznością	wojskową.	

Konwencja genewska chroniła jedynie wojskowe obiekty medyczne. Pro-
tokół dodatkowy I rozszerzył definicje jednostek medycznych (art. 8 lit (e) 
PD I). W świetle regulacji zawartych w PD I chronione są wszelkie obiekty 
medyczne, zorganizowane do niesienia pomocy, zarówno cywilne, jak 
i  wojskowe. Jednostki cywilne, wcześniej nie objęte Konwencją, otrzymały 
ochronę przewidzianą Protokołem dodatkowym, pod warunkiem autoryza-
cji przez państwo na rzecz którego występują (art. 12.2 PD I). W Polsce są 
to zazwyczaj jednostki lecznictwa publicznego, natomiast zakłady prywatne 
muszą	być	autoryzowane	w drodze	odrębnego	porozumienia	(pojedynczego	
lub o charakterze zbiorowym).

5.7.1. Funkcje obiektów medycznych

Zadaniem obiektów medycznych jest stworzenie warunków do niesienia 
pomocy chorym, rannym i  rozbitkom. Jednostki medyczne wykonują ten 
obowiązek do momentu zakończenia działań wojennych. W  sytuacji, gdy 
strona	przeciwna	zajęła	dany	obiekt,	może	on	funkcjonować	aż	do	momentu,	
kiedy	zajmujący	jest	wstanie	zapewnić	niezbędną	ochronę	chorym	i rannym	
znajdującym się w obiekcie medycznym (art. 19 KG I, art. 57.1 KG IV, art. 14 
PD	 I).	 Strony	walczące	 powinny	 dołożyć	wszelkich	 starań,	 by	 korzystanie	
z tych jednostek nie było zakłócone. Z drugiej zaś strony lokalizacja obiektów 
medycznych	winna	być	dokonana	w stosownej	odległości	od	obiektów	woj-
skowych,	które	mogą	być	celem	uprawnionego	ataku. 

Chronione jednostki medyczne, posiadające wyłącznie wojskowy charak-
ter,	mogą,	ale	nie	muszą,	udzielać	pomocy	ludności	cywilnej.

Ochroną konwencyjną objęte są również wyposażenie jednostek medycz-
nych i wszelkie przynależne ruchomości. (art. 34 KG I). Jako wyposażenie 
i  ruchomości jednostek medycznych traktowane są wszelkie urządzenia 
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medyczne, leki oraz sprzęt umożliwiający działanie jednostek medycznych, 
taki jak np. generatory mocy.

5.7.2. ustanie ochrony 

Ochrona jednostek medycznych nie ma charakteru bezwzględnego. 
Podobnie jak w  stosunku do personelu medycznego, ochrona jednostek 
medycznych	może	być	zniesiona.	Ochrona	nadana	jednostkom	medycznym	
jest wstrzymana w  sytuacji, gdy doszło do naruszenia lub domniemanego 
naruszenia chronionego statusu, dane zostało ostrzeżenie i upłynął określony 
limit czasu394. Jako działania sprzeczne z przeznaczeniem obiektów medycz-
nych przyjmuje się:

–	 przechowywanie	żołnierzy	zdolnych	do	walki,	
–	 pełnienie	funkcji	zwiadowczych,	
–	 przystąpienie	do	bezpośrednich	działań	wrogich.

W praktyce	wrogie	 użycie	 obiektów	medycznych	może	 przybierać	 róż-
norakie	 formy.	Przykładowo	może	być	 to	umieszczenie	na	 terenie	 szpitala	
przekaźnika radiowego służącego do przesyłania danych o charakterze woj-
skowym, umieszczenie na terenie szpitala stanowiska obserwacyjnego, czy 
też rozmieszczenie stanowisk snajperskich. 

Szpitale	nie	mogą	być	lokowane	w miejscach,	gdzie	mogą	być	zaangażo-
wane w akcje o charakterze wojskowym, np. w takiej odległości od miejsca 
walk, że szpital stanowi osłonę dla przeprowadzanych działań zbrojnych. 
Zakaz wrogiego użycia jednostek medycznych wynika również z art. 21 KG 
I, art. 34 KG II, art. 19.1 KG IV, art. PD I i art. 11.2 PD II. Do działań, które 
mogą	 być	 przesłanką	 wstrzymania	 ochrony,	 można	 zaliczyć	 również bez-
prawne użycie znaku czerwonego krzyża lub czerwonego półksiężyca (art. 22 
KG I i art. 13 PDI).

5.7.3. sytuacje niepowodujące ustania ochrony 

Za działanie niepowodujące ustania ochrony uznaje się: 

•	 wyposażenie	personelu	jednostek	medycznych	w lekką	broń	osobistą	
służącą do obrony własnej lub rannych i chorych, znajdujących się pod 
ich opieką, 

•	 chronienie	danej	jednostki,	formacji	przez	wartownika,	wartę	lub	eskortę,	
•	 przechowywanie	w jednostce	lekkiej	broni	i amunicji	odebranej	ran-

nym, i chorym, a nie przekazanej jeszcze właściwej służbie, 

394 Pod pojęciem limit czasu kryje się określenie terminu dostosowanego do indywidualnej 
sytuacji na placu boju, która pozwala na usunięcie zauważonych naruszeń.
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•	 przebywanie	w jednostce,	z powodów	medycznych,	członków	sił	zbroj-
nych lub innych kombatantów (art. 22 KG I oraz art. 13 (2) PD I).

5.8. chronione pojazdy medyczne 

Pojazdy medyczne dzielimy na lądowe, morskie i  powietrzne. Pojazdy 
transportujące	chorych	i rannych	mają	być	szanowane,	i chronione,	podobnie	
jak personel i obiekty medyczne. Pojazdy medyczne dla uzyskania ochrony 
muszą	być	stosownie	oznaczone	(art.	36	i art.	42	KG	I,	art.	21	KG	IV	i art.	18	
PD	I).	Pojazdy	chronione	muszą	być	oznaczone	nawet	w przypadku,	jeśli	peł-
nią swoje funkcje tymczasowo395. W sytuacji, gdy środki transportu medycz-
nego wykorzystywane są w sposób sprzeczny ze swym przeznaczeniem, np. 
przewożą zdrowych żołnierzy, tracą swój chroniony status (art. 21 i art. 22 
KG I oraz art. 13 PD I). Kiedy pojazd dostanie się w ręce przeciwnika, może 
zostać	przez	niego	zarekwirowany	pod	warunkiem,	że	osoby	w nim	przewo-
żone znajdą się pod właściwą opieką.

Statki szpitalne – ochrona na morzu
W toku wojny zarówno morskiej, jak i  lądowej, często pojawia się kwe-

stia morskich jednostek medycznych. Obecnie służą one zazwyczaj jako 
statki	szpitalne.	Statki	te	powinny	przekraczać	2000	ton	wyporności	(chodzi	
o minimalny standard), co wynika z treści art. 26 KG II. Statki takie winny 
być	 pomalowane	 na	 biało	 i  oznaczone	 znakiem	 rozpoznawczym	Czerwo-
nego Krzyża oraz flagą kraju pochodzenia. Zasady te dotyczą również szalup 
ratunkowych, o czym mówi art. 43 KG II. Bez znaczenia dla statusu statków 
szpitalnych jest fakt, iż chorzy i ranni należą do armii lądowych lub morskich. 

Na statkach tych dopuszczalne jest przeprowadzenie inspekcji. Podobnie 
jak	jednostki	medyczne	lądowe,	jednostki	morskie	mogą	utracić	swój	status	
w razie podjęcia działań sprzecznych z zasadami MPH, czyli postępowania 
w sposób szkodliwy dla przeciwnika396. Przesłanki, które nie powodują utraty 
chronionego statusu medycznych jednostek morskich, wymienione w art. 35 
KG II, są następujące:

1) posiadanie broni przez personel tych statków lub lazaretów dla 
ochrony przed napaścią, 

2) posiadanie na statkach przyrządów, przeznaczonych wyłącznie do 
nawigacji lub przesyłania wiadomości,

395 Dieter Fleck, The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts, Oxford Press 
1999, s. 301.

396 Art. 34 KG II.
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3) posiadanie na statkach szpitalnych lub w lazaretach okrętowych broni 
ręcznej i amunicji odebranej rannym, chorym, i rozbitkom.

Statki szpitalne obecnie służą jedynie do udzielania pomocy na pokładzie. 
Poszukiwaniem	rannych	i chorych	mają	się	zajmować	okręty	bezpośrednio	
zaangażowane w walkę morską. 

Stosowna ochrona przysługuje również wszelkiego rodzaju okrętom peł-
niącym medyczne funkcje pomocnicze, jak i szalupom ratunkowym.

5.9. strefy i miejscowości sanitarne 

Poprzez wyłączenie określonego obszaru spod działań wojennych, wal-
czący	mogą	w określonej	 sytuacji	 zagwarantować	 realizację	 zadań	nałożo-
nych na nich mocą Konwencji. Specjalne strefy mają charakter stały i  są 
nakierowane na niesienie pomocy znajdującym się tam chorym i  rannym 
żołnierzom (art. 23 KG I). Jednocześnie przyjmuje się, że na terenie strefy 
mogą	przebywać	również	chorzy	i ranni	cywile	oraz	lokalna	ludność,	jeżeli	
pozwala	na	to	wielkość	strefy397.	Takie	strefy	i miejscowości	należy	odróżnić	
od innych obszarów o specjalnym statusie, jak: strefy bezpieczeństwa, strefy 
zneutralizowane, czy strefy zdemilitaryzowane, o których stanowią czwarta 
Konwencja genewska i Protokół dodatkowy I. 

Strony	 konfliktu	 zbrojnego	 mogą	 ustanowić	 strefy	 sanitarne	 (hospital 
zones) i miejscowości sanitarne. Przyjmuje się, że miejscowości sanitarne są 
mniejsze	niż	strefy,	co	powoduje,	że	kilka	miejscowości	może	tworzyć	jedną	
strefę sanitarną398.	Strefy	mogą	być	 tworzone	w drodze	porozumienia	stron	
w trakcie konfliktu zbrojnego oraz w drodze jednostronnej decyzji zaintereso-
wanego państwa w trakcie pokoju. Powołanie strefy sanitarnej w trakcie wojny 
w drodze jednostronnej decyzji wymaga uznania przez stronę przeciwną399.

Dla	powołania	strefy	muszą	być	spełnione	określone	warunki:

•	 strefa	musi	być	ograniczona	do	niewielkiej	 części	 terytorium	podle-
gającego	stronie	walczącej,	która	strefę	ustanawia	(ma	to	zabezpieczyć	
neutralny	charakter	strefy	–	gdyby	obszar	chroniony	był	zbyt	rozległy,	
mógłby	mieć	wpływ	na	działania	wojenne,	a przez	to	być	zagrożony),	

•	 zaludnienie	strefy	winno	umożliwić	przyjęcie	nowych	osób,

397 J. Pictet, Commentary on the Geneva Conventions of 12 August 1949, Vol. I. MKCK, 
Genewa, 1952, s. 206.

398 Ibidem, s. 207.
399 M. Sasoli, A. Bouvier, How does law protect in war? Cases, documents and teaching mate-

rials on contemporary practice in international humanitarian law, MKCK, Genewa, s. 173. 
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•	 strefa	ma	 być	 położona	 z  dala	 od	 obiektów	 wojskowych	 i  ważnych	
urządzeń przemysłowych lub administracyjnych; takie obiekty nie 
mogą	znajdować	się	na	terenie	strefy, 

•	 strefa	ma	być	położona	na	terenie,	który	nie	ma	znaczenia	dla	prowa-
dzenia działań wojennych (art. 4 załącznika nr 1 do KG I). 

Funkcjonowanie stref obejmuje szereg zakazów, mających na celu zagwa-
rantowanie ich chronionego statusu, są to:

•	 zakaz	używania	dróg	i środków	transportu,	znajdujących	się	na	terenie	
strefy, do przewozu personelu lub materiału wojskowego,

•	 zakaz	bronienia	stref	przez	wojsko,	
•	 zakaz	podejmowania	działań	wrogich	wobec	zbliżającego	się	przeciw-

nika (art. 5 załącznika nr 1 do KG I).

Strefy	muszą	być	właściwie	oznaczone	znakami:	

•	 czerwonego	krzyża	lub	czerwonego	półksiężyca,	
•	 oraz	właściwie	oświetlone	(art.	6	załącznika	nr	1	do	KG	I)400.

400 Rozdział jest kontynuacją opracowania zawartego w publikacji „Międzynarodowe prawo 
humanitarne konfliktów zbrojnych. Materiał szkoleniowy dla szeregowych”, red. ppłk Z. Fal-
kowski, ISBN 978-83-62345-45-8, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 
2013 r.

Ograniczenia 
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Rozdział 6

StatuS kombatanta,  
ochRona i upRawnienia jeńców wojennych  
i innych oSób zatRzymanych

Streszczenie rozdziału

W  rozdziale 6 znajdują się informacje dotyczące traktowania jeńców 
wojennych w toku konfliktu międzynarodowego oraz zatrzymanych w toku 
konfliktu zbrojnego o charakterze wewnętrznym. Rozważania na temat sta-
tusu uczestników konfliktów zbrojnych są szczególnie istotne w świetle zaan-
gażowania Polskich Sił Zbrojnych w operacje wojskowe zarówno w konflikty 
międzynarodowe, jak i niemiędzynarodowe. 

6.1. wprowadzenie

Regulacje prawne odnoszące się do jeńców wojennych stanowią istotną 
część systemu międzynarodowego prawa humanitarnego. Ochrona tych, któ-
rzy z  jakichś względów stali się niezdolni do walki, jest wyrazem człowie-
czeństwa i wyrazem szacunku dla przeciwnika. 

W  toku współczesnych konfliktów zbrojnych szczególnego znaczenia 
nabiera ochrona osób niebędących jeńcami wojennymi. 

6.2. prawo regulujące sytuację jeńców

Pierwszym ważnym dokumentem regulującym kwestię jeńców wojen-
nych był wydany w 1863 roku zbiór reguł wojennych, tzw. Kodeks Liebera. 
Artykuł 56 Kodeksu, stanowił: „jeniec wojenny nie podlega karze, jako wróg 
publiczny, nie wolno stosować wobec niego odwetu przez zadawanie mu 
umyślnych cierpień czy szykany, przez okrutne więzienie, brak pożywienia, 
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śmierć lub inne barbarzyńskie zachowanie”401. Do późniejszych aktów regu-
lujących kwestię traktowania jeńców wojennych można zaliczyć Konwencje 
haskie z 1899 roku oraz Konwencje haskie z 1907 roku. Uzupełnieniem Kon-
wencji haskich w zakresie ochrony jeńców była zawarta w 1929 roku Kon-
wencja o  traktowaniu jeńców. System ochrony jeńców wojennych uzupeł-
niono czterema Konwencjami genewskimi z 1949 roku wraz z Protokołami 
dodatkowymi z 1977 roku402. Obecny kształt regulacji dotyczących jeńców 
wojennych uzupełniają normy prawa zwyczajowego.

Zgodnie z tymi regulacjami ochrona jeńca wojennego rozpoczyna się, gdy 
kombatant, będąc osobą hors de combat, czyli niezdolną do walki, wpadnie 
w ręce strony przeciwnej. Podobnie, gdy przeciwnik, który złożył broń, lub 
nie mając środków obrony, poddaje się lub w inny sposób nie jest w stanie 
walczyć lub siebie bronić, nie może być przedmiotem ataku - jest on jeńcem 
wojennym403.

Status jeńca wojennego przysługuje uczestnikom międzynarodowych 
konfliktów zbrojnych oraz, w  pewnych szczególnych wypadkach, konflik-
tów wewnętrznych, które regulowane są przez Protokół dodatkowy I z 1977,  
tj. wojny narodowo-wyzwoleńcze404.

6.2.1. pojęcie kombatanta 
Aby stwierdzić, czy mamy do czynienia z jeńcem wojennym, konieczne 

jest określenie, czy dana osoba jest kombatantem, tj. osobą uprawnioną do 
działań zbrojnych. 

Kombatant – to osoba uprawniona do walki w świetle prawa międzynaro-
dowego. To prawo jest autoryzacją nadaną przez państwo. 

W skład sił zbrojnych wchodzą zarówno osoby o statusie kombatantów, 
jak i niekombatantów. Niekombatanci członkowie sił zbrojnych, to np. służby 
medyczne czy kapelani, winni być traktowani jak niekombatanci z uwzględ-
nieniem zasad prawa międzynarodowego.

Kombatant nie może być ukarany za udział w walce zbrojnej. Natomiast 
osoba walcząca, która nie posiada takiego statusu, może odpowiadać karnie, 

401 Instructions for the Government of Armies of the United States in the Field (Lieber 
Code) z 24 kwietnia 1863, <http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/110?OpenDocument> (dostęp: 
5.10.2013) oraz strona projektu Yale Avalon <http://avalon.law.yale.edu/19th_century/lieber.
asp> (dostęp:5.10.2013), gdzie art. 56 stanowi „A prisoner of war is subject to no punishment 
for being a public enemy, nor is any revenge wreaked upon him by the intentional infliction of 
any suffering, or disgrace, by cruel imprisonment, want of food, by mutilation, death, or any 
other barbarity”.

402 M. Flemming, Jeńcy wojenni. Studium prawno-historyczne, Warszawa 2000, s. 25 i nast.
403 Art. 43 PD I („Siły zbrojne”) i art. 44 PD I („Kombatanci i jeńcy wojenni”).
404 Art. 1 PD I.

Jeniec 
wojenny

Kombatant
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ponieważ jest osobą cywilną, która przez udział w walce traci swój chroniony 
status.

Watpliwości budzi status uczestników konfliktów niemiędzynarodowych. 
Ich sytuacja prawna przedstawiona będzie na końcu rodziału.

6.2.2. osoby uprawnione do statusu jeńców wojennych
Uprawnienie do bycia jeńcem wojennym ma miejsce w sytuacji konfliktu 

o takim charakterze, który uzasadnia zastosowanie Konwencji genewskich. 
Osobami uprawnionymi do statusu jeńca wojennego, zgodnie z art. 4 KG III, 
będą:

1) członkowie sił zbrojnych Strony w konflikcie, jak również członkowie 
milicji i oddziałów ochotniczych, stanowiących część tych sił zbrojnych, 

2) członkowie innych milicji i innych oddziałów ochotniczych,
3) członkowie regularnych sił zbrojnych, którzy podają się za podlegają-

cych rządowi lub władzy nie uznanym przez Mocarstwo zatrzymujące,
4) osoby towarzyszące siłom zbrojnym, 
5) członkowie załóg statków handlowych,
6) ludność terytorium nieokupowanego – levée en masse.

Ad. 1) Członkowie sił zbrojnych stron w konflikcie, jak również członkowie 
milicji i oddziałów ochotniczych, stanowiących część tych sił zbrojnych

Jeńcami wojennymi mogą być członkowie sił zbrojnych. Definiując pojęcie 
sił zbrojnych strony konfliktu, należy spojrzeć do Protokołu dodatkowego I. 
Podaje on, że członkowie sił zbrojnych należących do strony konfliktu mają 
legalny status podmiotu, organu tej strony. Pojęcie to obejmuje wszystkie zor-
ganizowane siły zbrojne, grupy, jednostki, które znajdują się pod odpowie-
dzialnym dowództwem405.

Pojęcie siły zbrojne może obejmować również milicje i oddziały ochot-
nicze, a także paramilitarne lub uzbrojone organy o charakterze law enforce-
ment (policyjno-porządkowe)406.

Zasadą jest, że jeńcami wojennymi są członkowie sił zbrojnych. Defi-
niując pojęcie sił zbrojnych strony konfliktu, należy spojrzeć do Protokołu 
dodatkowego I. Podaje on w sposób jasny, że wszystkie siły zbrojne należące 
do strony konfliktu mają legalny status podmiotu, organu tej strony. Pojęcie 

405 Dieter Fleck, The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts, Oxford Press 
1999 r., pkt. 304. 

406 Ibidem, pkt. 74 Generalną zasadą jest, że państwo może określić, jakie podmioty,  
tj. milicje i oddziały ochotnicze wchodzą w skład sił zbrojnych. Dla skuteczności takiego okre-
ślenia, prawo międzynarodowe wymaga notyfikacji, tj. poinformowania strony przeciwnej, 
w przypisanej przez prawo międzynarodowe formie.
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to obejmuje wszystkie zorganizowane siły zbrojne, grupy, jednostki, które 
znajdują się pod odpowiedzialnym dowództwem407.

Pojęcie sił zbrojnych obejmuje również wszelkiego rodzaju milicje 
i oddziały ochotnicze, a także paramilitarne lub uzbrojone organy o charak-
terze law enforcement (porządkowe), włączone do sił zbrojnych. Ich wspólną 
cechą jest:

a) podporządkowanie odpowiedzialnemu dowództwu, 
b) podleganie wewnętrznej dyscyplinie, co obejmuje między innymi 

zgodność z zasadami prawa międzynarodowego stosowanego w trak-
cie konfliktu, 

c) konieczność notyfikacji stronie przeciwnej faktu, iż określone jed-
nostki wchodzą w skład sił zbrojnych408.

Część państw posiada siły, które stanowią dodatkowe formacje różniące 
się od regularnej armii, jednakże cały czas stanowiące część sił zbrojnych 
danego państwa409. Jako przykład można podać policję. Siły policyjne mogą 
stanowić część sił zbrojnych, mogą być do nich dołączone w trakcie konfliktu 
a czasem istnieje ich ścisły rozdział. Artykuł 43 PD I stanowi, iż jeżeli strona 
włącza siły policyjne do sił zbrojnych, powinna poinformować o tym fakcie 
stronę przeciwną. Przykładowo, Straż Graniczna w Niemczech ma być włą-
czona do sił zbrojnych w  trakcie konfliktu, ale ma podlegać Ministerstwu 
Spraw Wewnętrznych. 

Generalną zasadą jest, że państwo ma określić, jakie podmioty wchodzą 
w skład sił zbrojnych. Dla skuteczności takiego określenia, prawo międzyna-
rodowe wymaga notyfikacji tego faktu stronie przeciwnej. Właśnie efektyw-
ność uznania statusu kombatanta, w takich formacjach, w świetle prawa mię-
dzynarodowego jest uzależnione tylko i wyłącznie od notyfikacji410. Strona 
przeciwna nie musi analizować, czy takie przypisanie służb do sił zbrojnych 
jest zgodne z prawem danego państwa, czy nie. Gdy siły porządkowe (law 
enforcement) nie są włączone do sił zbrojnych, zyskują ochronę analogiczną 
do tej przysługującej ludności cywilnej. 

Ad. 2) Członkowie innych milicji i innych oddziałów ochotniczych
Pojęcie to obejmuje członków zorganizowanych ruchów oporu, nale-

żących do jednej ze stron w  konflikcie i  działających poza granicami lub 

407 Dieter Fleck, The Handbook…, op. cit., pkt 304. 
408 Ibidem, pkt. 74. 
409 J. S. Pictet, Commentary, III Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of 

War, first reprint, ICRC, Geneva 1994, s. 52.
410D. Fleck, The Handbook…, op. cit., pkt 74.
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w granicach własnego terytorium, nawet jeżeli terytorium to jest okupowane. 
Ochrona partyzantów, osób walczących z siłami okupanta stała się konieczna 
po wydarzeniach mających miejsce w trakcie II wojny światowej. Strona nie-
miecka często odmawiała praw złapanym partyzantom, rozstrzeliwując ich 
bez sądu. W świetle KG III osoby te, by być uznane za kombatantów, muszą 
odpowiadać następującym warunkom: 

a) mieć na czele osobę odpowiedzialną za swych podwładnych,
b) nosić stały i dający się z daleka rozpoznać znak rozpoznawczy, 
c) jawnie nosić broń, 
d) przestrzegać w swych działaniach praw i zwyczajów wojny.

Dyskusyjne są dwa składniki podanej definicji: noszą stały i  dający się 
z daleka rozpoznać znak rozpoznawczy i jawnie noszą broń. Pod tym pierw-
szym pojęciem kryje się każdy znak, również odpowiedni strój, który wyraź-
nie wskazuje na przynależność danej osoby do formacji zbrojnej. Oczywiście 
ocena stroju musi być dokonana po uwzględnieniu kontekstu kulturowego. 
Jako przykład stroju, który spełnia powyższe przesłanki, można uznać czapki 
Pakol i  szale Masuda noszone przez partyzantów afgańskiego Sojuszu Pół-
nocnego. Przesłanka jawnego noszenia broni jest spełniona, gdy w toku pro-
wadzenia operacji militarnej określona osoba w sposób widoczny jest uzbro-
jona. Niedopuszczalne będzie zatem wejście na teren placówki wojskowej 
przeciwnika jako osoby cywilnej i wyciągniecie z ukrycia granatu411. Oczywi-
ście ze specyfiki walki partyzanckiej wynikają pewne ograniczenia odnośnie 
otwartego noszenia broni. Trudno oczekiwać od partyzantów, że cały czas 
będą nosić broń w sposób jawny. Wymóg otwartego noszenie broni dotyczy 
sytuacji bezpośrednio poprzedzającej atak i samej walki.

Różnica pomiędzy członkami innych milicji a  milicji prezentowanych 
w  punkcie poprzedzającym jest taka, że „członkowie zwykłych milicji” 
uznawani są za kombatantów z racji samego faktu bycia członkiem sił zbroj-
nych. „Członkowie innych milicji” muszą spełnić wyżej wymienione prze-
słanki łącznie, by zostać uznanymi za kombatantów, a w konsekwencji, by 
przyznać im status jeńca wojennego. Są to zatem członkowie wszelkich grup 
sformalizowanych, którzy jednak nie są oficjalnie członkami sił zbrojnych.

Ad. 3) Członkowie regularnych sił zbrojnych, którzy podają się za podlega-
jących rządowi lub władzy nieuznanym przez Mocarstwo zatrzymujące

Chodzi tu o jednostki walczace na rzecz rządu nieuznanego przez jedno 
z zatrzymujących państw. Jako przykład z okresu II wojny światowej można 
podać francuskie siły zbrojne pod przywództwem gen. de Gaulle’a, które 

411 J. S. Pictet, Commentary…, op. cit., s. 62.
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walczyły z siłami niemieckimi i pozostawały w opozycji do uznanego przez 
Niemców rządu Vichy.

Ad. 4) Osoby towarzyszące siłom zbrojnym
Są to osoby, które towarzyszą siłom zbrojnym, ale nie należą do nich bez-

pośrednio. Mogą to być, na przykład: cywilni członkowie załóg samolotów 
wojskowych, korespondenci wojenni, dostawcy, członkowie oddziałów pracy 
lub służb, powołanych do opiekowania się wojskowymi, pod warunkiem 
że otrzymali stosowne upoważnienie od sił zbrojnych, którym towarzyszą, 
przy czym te ostatnie obowiązane są wydać im w tym celu kartę tożsamości 
według wzoru załączonego do Konwencji genewskich412.

Osoby towarzyszące siłom zbrojnym nie posiadają statusu kombatanta, 
jednakże podlegają analogicznej ochronie prawnej w sytuacji, gdy dostaną się 
do niewoli. Gdy takie osoby znajdą się w niewoli, są jeńcami wojennymi413.  

Obecność osób towarzyszących siłom zbrojnym jest istotnym aspektem 
współczesnych konfliktów zbrojnych. Od Zespołów Odbudowy Prowincji 
(Provincial Reconstruction Teams) po osoby zajmujące się naprawą transpor-
tów opancerzonych i  toaletami, wszędzie można zanleźć personel cywilny 
zatrudniony przez siły zbrojne danego państwa. By takie osoby mogły liczyć 
na status jeńca wojennego, konieczne jest uzyskanie przez nie autoryzacji sił 
zbrojnych do przebywania na obszarze działań wojennych. 

Ad. 5) Członkowie załóg statków handlowych
Do kategorii tej należą też kapitanowie, piloci i uczniowie oraz członko-

wie załóg samolotów cywilnych, o ile nie przysługuje im prawo do korzyst-
niejszego traktowania na mocy innych postanowień prawa międzynarodo-
wego414. 

Osoby takie, podobnie jak osoby towarzyszące siłom zbrojnym, nie posia-
dają statusu kombatanta, natomiast w sytuacji dostania się do niewoli przy-
sługuje im status jeńca wojennego. 

Status wspomnianych osób jest intersujący z jeszcze jednej strony. Współ-
czesne pole walki naszpikowane jest zaawansowanym sprzętem elektronicz-
nym. Do kierowania systemami uzbrojenia, takimi jak np. UAV czy też bez-
załogowce, często korzysta się z osób zasiadających w centrach dowodzenia, 
które nie są członkami sił zbrojnych. Takie osoby, nawet jeżeli pojazdy te 
będą miały charakter cywilny, powinny być traktowane jako osoby towarzy-
szące siłom zbrojnym. 

412 M. Flemming, Jeńcy…, op.cit., s. 52.
413 Art. 4 par 4 GC III. 
414 Art. 4 par 5 GC III.
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Ad. 6) Levée en masse
Za kombatantów uważa się też ludność terytorium nieokupowanego, 

która w obliczu zbliżającego się nieprzyjaciela chwyta spontanicznie za broń 
aby stawić opór inwazji, a nie miała czasu zorganizować się w regularne siły 
zbrojne; jeżeli jawnie nosi broń i przestrzega praw i zwyczajów wojennych415 
(tzw. levée en masse).

Taki spontaniczny opór musi spełniać cztery kryteria, by można mówić, 
że osobom tym przysługuje pierwotny status kombatanta:

•	 terytorium	nie	może	być	okupowane,	czyli	jeszcze	nie	znajduje	się	pod	
kontrolą strony przeciwnej, 

•	 ludność	 terytorium	nieokupowanego	musi	 chwycić	 za	 broń	 sponta-
nicznie w  obliczu nadciągającego przeciwnika; opór musi wynikać 
z woli ludności, a nie może być zorganizowany przez państwo, opór 
taki musi być też skierowany przeciwko siłom najeźdźczym,

•	 fakt,	że	ludność	cywilna	nie	zdołała	się	uformować	w odziały	milicji	lub	
oddziały ochotnicze potwierdza zasadę, iż tylko państwo jest władne 
(jako podmiot prawa międzynarodowego) dokonać autoryzacji takich 
podmiotów; samoobrona jest jedynym dopuszczalnym wyjątkiem; 
osoby takie muszą przestrzegać praw i zwyczajów wojennych416. 

Sformułowanie levée en masse powstało w trakcie trwania Rewolucji Fran-
cuskiej. Po raz pierwszy zostało ogłoszone w sierpniu 1793 roku przez rząd 
Francji dla zmobilizowania całości społeczesństwa do walki z siłami sprzeci-
wiającymi się rewolucji417. Obecnie pod pojęciem tym kryje się tzw. pospolite 
ruszenie. 

Obcy doradcy wojskowi
Obcy doradcy wojskowi traktowani są jak osoby towarzyszące, choć brak 

tu ścisłego uregulowania.

Dezerterzy
Osoby te nie są specjalnie traktowane przez Konwencje genewskie. Przy-

sługuje im status jeńca wojennego.

Niekombatanci członkowie sił zbrojnych 
Szczególną kategorię osób stanowią osoby, które wchodzą w  skład sił 

zbrojnych nie będąc kombatantami. W rezultacie osobom takim w momencie 

415 Art. 4 KG III. 
416 D. Fleck, The Handbook…, op. cit., pkt. 310.
417 Więcej na ten temat <http://www.answers.com/topic/lev-e-en-masse-3 or Modern 

History Sourcebook: The Levée en Masse, August 23, 1793> (dostęp:5.10.2013) oraz <http://
www.fordham.edu/halsall/mod/1793levee.html> (dostęp: 5.10.2013).
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pojmania przez stronę przeciwną przysługuje status jeńca wojennego. Jedno-
cześnie osoby takie nie mogą szkodzić przeciwnikowi w toku działań ofen-
sywnych418.

Niekombatanci to osoby, które są członkami sił zbrojnych, ale które 
w świetle krajowego ustawodawstwa nie mają do spełnienia funkcji wojsko-
wych, np. sędziowie, pracownicy administracji. 

Pomimo pełnienia funkcji, które nie są związane z bezpośrednim udzia-
łem w  działaniach zbrojnych, niekombatanci nie uzyskują ochrony przy-
należnej cywilom w świetle art. 50 ust. 1 zd. 1 PD I419. Ponadto nie zyskują 
ogólnej ochrony przeciwko niebezpieczeństwom wynikającym z  operacji 
wojskowych i nie są chronieni przed atakiem, tak jak to przysługuje (zgodnie 
z art. 51 ust. 2) poszczególnym jednostkom oraz ludności cywilnej in toto. 

Obecność niekombatantów w obiektach wojskowych nie nakłada więc na 
stronę atakującą konieczności podejmowania specjalnych środków ostroż-
ności. Nie muszą zatem dokonywać rozróżnienia pomiędzy kombatantami 
a niekombatantami członkami sił zbrojnych, oczywiście z uwzględnieniem 
faktu, iż personel medyczny i duchowny nie może być atakowany. Jako przed-
miot ataku niekombatanci członkowie sił zbrojnych mogą co najwyżej być 
uznani za hors de combat w świetle art. 41 PD I.

6.2.3. obowiązek odróżniania się kombatanta od osób cywilnych

Kombatanci winni odróżniać się od ludności cywilnej (art. 44 ust. 3 PD I). 
W związku z uznaną praktyką członkowie regularnych sił zbrojnych winni 
nosić uniformy, mundury itp. Kombatanci, którzy nie są członkami sił zbroj-
nych posiadających uniformy, powinni nosić znak rozpoznawczy, a  także 
nosić otwarcie broń. Ratio legis tej zasady stanowi ochrona ludności cywilnej, 
by ta nie została pomylona z kombatantami i nie stała się przedmiotem ataku. 
Potwierdzenie tej zasady możemy znaleźć w PD I nakazującym „zawsze roz- 
różniać ludność cywilną od kombatantów”420. Zasada, że członkowie regu-
larnych sił zbrojnych noszą mundury, jest również potwierdzona prawem 
zwyczajowym. 

Są sytuacje, gdy kombatant nie jest w stanie odróżnić się od osoby cywil-
nej. Sytuacje takie mają miejsce na terenach okupowanych, gdy konflikt 
występuje w  szczególnych warunkach, czy też w  trakcie wojen narodowo-
wyzwoleńczych, a zatem w sytuacji konfliktu objętego zakresem Protokołu 

418 D. Fleck, The Handbook…, op. cit., pkt. 313.
419 Art. 50 ust. 1 PD I. Za cywilną uważana jest każda osoba nienależąca do żadnej z kate-

gorii określonych w art. 4 ust. A 1), 2), 3) i 6) KG III i w art. 43 PD I. W razie wątpliwości dana 
osoba będzie uważana za cywilną. 

420 Art. 48 PD I.

Zasada  
rozróżnienia
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dodatkowego I. Ma on jednak prawo zachować swój status, „gdy nosi broń 
otwarcie w trakcie działań wojskowych oraz gdy jest widoczny dla nieprzy-
jaciela podczas rozwinięcia wojskowego, poprzedzającego rozpoczęcie ataku, 
w którym ma uczestniczyć”421. Ograniczone wymogi uznania za kombatanta 
mają zatem zastosowanie jedynie do wojen narodowowyzwoleńczych oraz 
terytoriów okupowanych, regulowanych Protokołem dodatkowym I422.

Jeżeli kombatant bierze udział w akcji zbrojnej i  jest członkiem regular-
nych sił zbrojnych, a nie nosi stosownego munduru albo gdy kombatant jest 
członkiem innych milicji lub oddziałów ochotniczych, lub grupy oporu, a nie 
nosi znaku rozpoznawczego, udając w ten sposób niekombatanta, dokonuje 
naruszenia obowiązku odróżniania się od osób cywilnych. Osoba taka trak-
towana będzie jako osoba dokonująca wiarołomstwa423.

Problematyka ta bywa niezwykle skomplikowana, zwłaszcza w  sytuacji 
konfliktu o charakterze asymetrycznym. W trakcie operacji w Afganistanie 
żołnierze amerykańskich sił specjalnych używali strojów takich jak człon-
kowie Sojuszu Północnego, co wynikało z polityki prowadzonej przez rząd 
Talibów, który nakazał wypłacanie nagrody w wysokości 25 tysięcy dolarów 
za każdego ujętego lub zabitego żołnierza w mundurze armii USA. Hays Park 
twierdzi bowiem, iż wymogi takie, jak: konieczność odznaczenia się, nosze-
nie munduru czy noszenie broni otwarcie, nie są konieczne, gdy ich przy-
należność do sił zbrojnych zostanie w jakikolwiek sposób zidentyfikowana, 
niezależnie od stroju, jaki by nosili.

Czy zatem nienoszenie munduru lub noszenie częściowe pozbawia żoł-
nierzy statusu jeńca wojennego? Generalną zasadą jest, iż strony mają nosić 
mundur ang. uniform. Problem dotyczy braku definicji słowa ang. uniform. 
W komentarzu MKCK znajdujemy określenie, iż ma to być uniform, który 
bez problemu czyni rozpoznawalnym daną osobę od osoby cywilnej424.

Wydaje się, że interpretacja amerykańskiego uczonego nie znajdzie zasto-
sowania w  warunkach prawnych obowiązujących w  Polsce. Wynika to po 
pierwsze z faktu, że Polska jest stroną większej ilości dokumentów między-
narodowych z  zakresu prawa humanitarnego niż USA. Ponadto wątpliwe 
jest akceptowanie każdego poglądu reprezentowanego przez amerykańską 
doktrynę. 

Konkludując, polscy żołnierze zarówno w  toku konfliktu międzynaro-
dowego, jak i niemiędzynarodowego powinni odróżniać się mundurem od 

421 Art. 44 ust. 3 PD I.
422 D. Fleck, The Handbook…, op. cit., pkt 310.
423 Art. 37 ust. 1 PD I.
424 W. Hays Parks, Special forces wear of non-standard uniforms, „Chicago Journal of Inter-

national Law”, 4/2003, s. 493 i nast.
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przeciwników. Powyższe nie stoi na przeszkodzie stosowania wszelkich środ-
ków kamuflujących. Prawo humanitarne nakazuje odróżnianie się od ludno-
ści cywilnej. Nie ma zaś nic, co nakazywałoby żołnierzom odróżniać się od 
środowiska naturalnego. 

Przypadki sporne
Kombatant, gdy dostanie się w ręce strony przeciwnej, powinien zostać 

uznany za jeńca wojennego. W sytuacji, gdy „powstanie wątpliwość co do 
przynależności osób, które wzięły udział w działaniach wojennych i wpadły 
w ręce nieprzyjaciela (...), osoby te korzystać będą z ochrony niniejszej Kon-
wencji do chwili, gdy właściwy sąd ustali ich sytuację prawną”.425 Zasadę tą 
potwierdza również Protokół dodatkowy I426. 

Najemnicy
Najemnikom nie przysługuje status jeńca wojennego, co potwierdza art. 47 

PD I427. W zasadzie kluczowym elementem definicji najemnika jest kwestia 
wynagrodzenia materialnego „wyraźnie wyższego od tego, które jest przyrze-
czone lub wypłacane kombatantom mającym podobny stopień i  sprawują-
cym podobną funkcję w siłach zbrojnych tej strony”428. Definicja ta wyklucza 
ochotników, dla których powodem walki w danym konflikcie zbrojnym jest 
idea, przekonania religijne itp. 

Problematyczne jest zakwalifikowanie osób należących do prywatnych 
firm ochroniarskich (private security companies). 

Szpiedzy 
Osobom, które są szpiegami nie przysługuje status jeńca wojennego429. 

Za szpiega uznana będzie osoba, która zbiera informacje kosztem przeciw-
nika, nie nosząc munduru swoich sił zbrojnych. W sytuacji, gdy członek sił 
zbrojnych zbiera lub usiłuje zbierać wiadomości na terytorium znajdującym 
się we władaniu strony przeciwnej, nosząc umundurowanie swoich sił zbroj-
nych, nie będzie uznany za szpiega430. 

425 Art. 5 KG III.
426 Art. 45 PD I – „W razie jakiejkolwiek wątpliwości, co do prawa do statusu jeńca wojen-

nego, taka osoba nadal korzysta z tego statusu i w związku z tym z ochrony trzeciej Konwencji 
i niniejszego Protokołu do czasu ustalenia jej statusu przez właściwy sąd”.

427 Art. 47 PD I („Najemnicy”). Najemnik nie ma prawa do statusu kombatanta lub jeńca 
wojennego. Najemnikiem nie jest jednak osoba, która „(…) została wysłana przez państwo 
inne niż strona konfliktu w misji urzędowej jako członek sił zbrojnych tego państwa” (art. 47 
ust. 2 (f) PD I).

428 Art. 47 ust. 2 (c) PD I.
429 Art. 46 ust. 1 PD I.
430 Art. 46 ust 2 PD I.
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Kobiety i dzieci jako kombatanci
Kobiety mogą być członkami sił zbrojnych431. Prawo humanitarne nie wyklu-

cza możliwości bezpośredniego udziału kobiet w walkach. W praktyce często 
kobiety służą w  jednostkach niebojowych oraz należą do personelu medycz-
nego, religijnego. Status kombatanta-kobiety pozostawiono jednak uznaniu 
państwa. Przykładowo, w Wielkiej Brytanii kobiety nie mogą służyć w siłach 
zbrojnych na stanowiskach, które wymagają zabicia przeciwnika w bezpośred-
niej walce wręcz. Nie wyklucza zaś pań ze służby, np. w lotnictwie bojowym432.  

Strony powinny podjąć wszelkie dostępne środki celem zapewnienia, iż 
dzieci poniżej 15 roku życia nie będą brały bezpośredniego udziału w dzia-
łaniach zbrojnych. Państwa powinny się również powstrzymać od rekruto-
wania dzieci do działań zbrojnych. Stanowią o tym art. 77 ust. 2 PD I433 oraz 
art. 38 Konwencji o prawach dziecka z 1989 roku, który potwierdza reguły 
wynikające z PDI 434.

W razie naruszenia art. 77 PD I, tj. gdy dziecko poniżej 15 roku brało udział 
w walkach, przysługuje mu specjalna opieka i to niezależnie od tego, czy przy-
sługuje mu status jeńca wojennego, czy nie. Jednakże status jeńca przysługuje 
dziecku, jeżeli posiadało ono pierwotnie status kombatanta, a potem bezpraw-
nie stało się członkiem sił zbrojnych. W takiej sytuacji naruszycielem jest pań-
stwo, a nie dziecko i wówczas to jemu przysługuje specjalna ochrona435. 

6.3. postępowania z jeńcami
W  momencie, gdy kombatant dostanie się ręce przeciwnika, uzyskuje 

ochronę wynikającą z Konwencji genewskich. 

6.3.1. ustalanie tożsamości
Jeniec w momencie, gdy dostał się w ręce strony przeciwnej, jest obowią-

zany „podać, będąc przesłuchiwany, tylko swoje nazwisko, imiona, stopień 

431 D. Fleck, The Handbook…, op. cit. pkt. 305. 
432 R. Norton-Taylor, Women still banned from combat roles after Ministry of Defence review, 

MoD finds that mixed-gender combat groups could have ‚grave consequences’  <http://www.the-
guardian.com/uk/2010/nov/29/women-combat-ban-remains> (dostęp: 05.10.2013).

433 Art. 77 ust. 2 PD I („Ochrona dzieci”) – „Strony konfliktu poczynią wszelkie praktycznie 
możliwe kroki, by dzieci poniżej 15 lat nie uczestniczyły bezpośrednio w działaniach zbroj-
nych; zwłaszcza będą powstrzymywać się od powoływania ich do swych sił zbrojnych. W razie 
powoływania osób między 15 a 18 rokiem życia, strony będą się starały dać pierwszeństwo 
starszym”.

434 Convention on the Rights of the Child, New York, 20 Listopad 1989, United Na-
tions,  Treaty Series, vol. 1577, s. 3, <http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?mtdsg_no-
=IV-11&chapter=4&lang=en>.

435 D. Fleck, The Handbook…, op. cit., pkt. 307.
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wojskowy, datę urodzenia i  numer książeczki wojskowej lub  w  braku tego 
podać równorzędne dane”436. Nie jest zakazane zadawanie pytań o wiadomo-
ści wojskowe, ale nie wolno tych wiadomości wymuszać. 

Powyższa reguła jest jednym z kluczowych problemów, zwłaszcza w kon-
tekście nienadawania określonym osobom statusu jeńca wojennego. Prze-
trzymywanie osób zatrzymanych w toku „wojny z terrorem” w amerykańskiej 
bazie Guantanamo jest tego dobitnym przykładem. Jeniec nie może być prze-
słuchiwany, zaś osoba, która nie ma tego statusu, jest przesłuchiwana i może 
być przetrzymywana w  zasadzie bez ograniczeń czasowych, jak pokazuje 
praktyka amerykańska. 

Przetrzymywanie zatrzymanych bez ograniczeń czasowych, zwłaszcza 
w przypadku konfliktu zbrojnego o charakterze niemiędzynarodowym, może 
budzić uzasadnione wątpliwości również w zakresie stosowania praw czło-
wieka. Powyższe znalazło odzwierciedlenie w  orzecznictwie Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka. 

6.3.2. ewakuacja z pola walki
Jeńcy w momencie dostania się do niewoli powinni być w „najkrótszym 

czasie (...) ewakuowani do obozów położonych w takiej odległości od strefy 
walk, aby znaleźli się poza niebezpieczeństwem”437. Powstają wątpliwości, co 
czynić np. z rannymi jeńcami, gdy ich obecność osłabia zdolności bojowe jed-
nostki. Tu pomocne są ogólne zasady wynikające z KG III. Po pierwsze, „jeńcy 
wojenni powinni być zawsze traktowani w sposób humanitarny”438, czyli winna 
być im udzielona konieczna pomoc w razie, gdy istnieje taka potrzeba. Po dru-
gie, strona przeciwna jest odpowiedzialna za pojmanych jeńców „od chwili, 
gdy dostaną się we władzę nieprzyjaciela, aż do ich ostatecznego uwolnienia 
i repatriacji”439, czyli nawet wówczas, gdy ma to negatywny wpływ na zdolno-
ści bojowe określonych jednostek, stosowna pomoc winna być udzielona. 

6.3.3. obozy jenieckie
Jeńcy, gdy zostaną pojmani, mogą być albo zwolnieniu na słowo, albo 

umieszczeni w  miejscach odosobnienia, obozach jenieckich440. Obozy te 

436 Art. 17 KG III.
437 Art. 19 KG III.
438 Art. 13 KG III – „(...) Wszelkie bezprawne działanie lub zaniechanie ze strony Mocar-

stwa zatrzymującego, powodujące śmierć lub poważne zagrożenie zdrowia jeńca wojennego 
znajdującego się w jego władzy, jest zakazane i uważane będzie za ciężkie naruszenie niniejszej 
Konwencji”. 

439 Art. 5 KG III – „Niniejsza Konwencja stosować się będzie do osób wymienionych 
w artykule 4 od chwili, gdy dostaną się we władzę nieprzyjaciela, aż do ich ostatecznego uwol-
nienia i repatriacji (...)”.

440 Art. 21 KG III.

Pomoc  
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winny znajdować się na stałym lądzie w miejscu, które „daje wszelkie gwaran-
cje higieny i zdrowotności”441. Miejsca, w których znajdują się jeńcy, nie mogą 
być niezdrowe albo charakteryzujące się niezdrowym klimatem442. Miejsca 
osadzenia jeńców powinny być oddalone od pola walki. W sytuacji możliwych 
bombardowań jeńcy powinni korzystać z  takiej samej ochrony jak ludność 
cywilna, czyli np. ze schronów443. Obozy jenieckie mają być oznaczone widocz-
nymi z powietrza literami PW lub PG444. Dla zapewnienia ochrony przed skut-
kami działań wojennych, np. bombardowaniem, strony walczące mają rów-
nież podawać sobie informacje o położeniu geograficznym obozów445.

6.3.4. warunki życia jeńców – pomieszczenia, wyżywienie i odzież
Pomieszczenia, w których przebywają jeńcy, powinny spełniać pewien mini-

malny poziom. Standard ten wyznacza KG III, stanowiąc, że warunki w jakich 
przebywać będą jeńcy, „będą tak samo korzystne, jak warunki zapewnione woj-
skom Mocarstwa zatrzymującego, zakwaterowanym w tym samym okręgu”446.

Obowiązek zapewnienia godnych warunków zamieszkania jest jednym 
z warunków sine qua non realizacji zobowiązań państw w stosunku do zatrzy-
manych jeńców. Oczywiście żołnierze w niewoli nie mogą oczekiwać zakwa-
terowania w takich samych warunkach, jakie przysługiwałyby w ich miejscu 
pochodzenia. Również nie można oczekiwać, iż żołnierze będą zamieszkiwali 
na obszarze, na którym warunki klimatyczne będą zbliżone do tego, do któ-
rego są przyzwyczajeni447. Istotą gwarancji konwencyjnych jest zamieszkanie 
jeńców w warunkach, które są zbliżone do warunków, w których funkcjonuje 
armia zatrzymująca i pozwalają jeńcom godnie przeżyć. 

Dzienna stawka żywieniowa nie jest określona w  sposób precyzyjny,  
np. poprzez podanie liczby kalorii; przesłanką jest, by była ona „wystarczają-
ca ilościowo i jakościowo oraz dostatecznie urozmaicona, aby utrzymać jeń-
ców w dobrym zdrowiu i zapobiec utracie wagi, i zaburzeniom powstającym 
z niedostatecznego odżywienia”. Uzupełnieniem jest przepis stanowiący, że 
„należy również uwzględnić sposób odżywiania, do którego jeńcy są przy-
zwyczajeni”448. 

441 Art. 22 KG III.
442 Ibidem.
443 Art. 23 KG III.
444 Ibidem.
445 Ibidem.
446 Art. 25 KG III.
447 H. Levie, Prisoners of war in international armed conflict, Naval War College, Newport, 

Rhode Island, 1978, s. 122.
448 Art. 26 KG III. 
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Strona zatrzymująca jest zobowiązana dostarczyć jeńcom stosowną odzież, 
bieliznę i obuwie. Odzież ta ma być dostosowana do warunków klimatycz-
nych, w jakich przebywają jeńcy wojenni449. 

Pomieszczenia, w  których przebywają jeńcy, powinny spełniać pewien 
minimalny poziom. Standard ten wyznacza KG III, stanowiąc, że warunki 
w  jakich przebywać będą jeńcy, „będą tak samo korzystne, jak warunki 
zapewnione wojskom Mocarstwa zatrzymującego, zakwaterowanym w tym 
samym okręgu”450.

6.3.5. kwestie sanitarne i opieka medyczna 
Osobom przybywającym w obozach jenieckich strona zatrzymująca obo-

wiązana jest zapewnić pewien minimalny standard. Jeńcy mają prawo korzy-
stać z pryszniców i kąpieli, zaś strona zatrzymująca obowiązana jest dostar-
czyć mydło i środki czystości. Strona zatrzymująca jest również zobowiązana 
do ogólnego zapobiegania epidemiom451.

Generalnie jeńcom powinny być stworzone odpowiednie warunki do 
leczenia. Personel, w tym lekarze, powinni być tej samej narodowości. Perso-
nel ten powinien być szanowany i chroniony452.

Personel medyczny nie podlega pojmaniu, tak jak jeńcy wojenni. Perso-
nel taki podlega „zatrzymaniu” do momentu repatriacji, czyli niezwłocznie 
w chwili, gdy strona zatrzymująca zapewni jeńcom właściwy poziom opieki 
medycznej.

W obozach jenieckich funkcje pomocnicze może pełnić personel medyczny 
tymczasowy, czyli wszelkiego rodzaju noszowi i pielęgniarze453. W czasie walki 
chronieni są oni przez prawo międzynarodowe i są uprawnieni do noszenia 
znaku Czerwonego Krzyża. W razie dostania się do niewoli stają się jeńcami 
wojennymi. Powinni być, w miarę możliwości, zatrudnieni do służby medycz-
nej. Nie podlegają repatriacji, tak jak personel medyczny stały. 

6.3.6. praktyki religijne, zajęcia intelektualne i fizyczne 
Konwencja zapewnia jeńcom swobodę wyznania i praktyk religijnych454. 

Swoboda wyznania może być jednak realizowana jedynie przy zapewnieniu 
jeńcom kontaktu z kapelanami, czyli osobami uprawnionymi przez władze 
danego państwa do niesienia posługi religijnej. Kapelani, na tych samych 

449 Art. 27 KG III.
450 Art. 25 KG III.
451 Art. 29 KG III.
452 Art. 24 KG III.
453 Art. 25 KG I. 
454 Art. 34 KG III.
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zasadach co personel medyczny, podlegają jedynie zatrzymaniu, a nie pojma-
niu. Przysługuje im również ten sam status jak jeńca wojennego, czyli zespół 
praw minimalnych, nie mniejszych niż przysługujących jeńcom wojennym455.

Jeńcy mogą realizować swoje potrzeby w zakresie aktywności fizycznej, 
rozrywkowej czy edukacyjnej. Mogą prowadzić dla siebie kursy językowe, 
warsztaty oraz wszelkie inne zajęcia, które nie są sprzeczne z  dyscypliną 
wewnątrzobozową456.

6.3.7. Dyscyplina 
W obozie jenieckim znajduje zastosowanie dyscyplina wojskowa. Zacho-

wane są reguły odnośnie okazywania szacunku osobom posiadającym wyż-
szy stopień wojskowy. Jeńcy wojenni obowiązani są salutować osobom wyż-
szym stopniem, przynależącym do mocarstwa przeciwnego457.

Użycie broni przeciwko jeńcom, również tym usiłującym ucieczki, ma 
charakter ostateczny i  winno mieć miejsce po daniu stosownego ostrzeże-
nia458. Nie stoi to na przeszkodzie wyznaczaniu tzw. „death line”, której prze-
kroczenie może być zagrożone użyciem broni. Odpowiedzialność za ucieczkę 
powinna mieć charakter tylko dyscyplinarny (może to być np. areszt tym-
czasowy)459.

Prawo do ucieczki jest niezbywalnym prawem jeńca, choć czasem może 
być trochę irracjonalne, np. ucieczki jeńców niemieckich w trakcie II wojny 
światowej, osadzonych w  USA, nie miały szansy powodzenia, tj. dotarcia 
uciekających do kraju. Odpowiedzialność za ucieczkę powinna mieć cha-
rakter tylko dyscyplinarny. W trakcie II wojny światowej Niemcy, od lutego 
1942 roku, nakazali sądzić zbiegów jak szpiegów i partyzantów, co oznaczało 
faktycznie wyrok śmierci. 

6.3.8. Stopnie jeńców wojennych
Jeńcy w niewoli zachowują przysługujące im stopnie wojskowe. W celu 

uniknięcia nieporozumień, strony w konflikcie mają poinformować stronę 
przeciwną o systemie tytułów i stopni obowiązujących w armii danego pań-
stwa460. Działania te mają na celu zachowania hierarchii wojskowej również 
podczas niewoli. 

455 Art 35 KG III. Szerzej na ten temat w rozdziale w rozdziale dotyczącym ochrony ran-
nych, chorych i rozbitków.

456 Art 38 KG III.
457 Art 39 KG III.
458 Art. 42 KG III.
459 Art. 91–94 III KG i następne.
460 Art. 43 KG III.
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6.3.9. praca jeńców wojennych
Posiadanie odpowiedniego stopnia wojskowego ma wpływ na to, czy żoł-

nierz znajdzie się w obozie dla oficerów, czy dla szeregowców. Ma to konse-
kwencje w określaniu, jakiego rodzaju prace mogą być wykonywane przez 
osadzonych w obozach.

Generalną zasadą jest, że jeńcy mogą wykonywać prace nakazane przez 
stronę zatrzymującą. Do prac tych, oprócz obowiązków związanych z utrzy-
maniem obozów, zalicza się pracę w:

1) rolnictwie,
2) przemyśle związanym z  produkcją i  wydobywaniem surowców oraz 

przemyśle fabrycznym, z wyjątkiem przemysłu metalowego, maszynowego, 
chemicznego,robót publicznych i  budowlanych o  charakterze wojskowym 
lub o przeznaczeniu wojskowym,

3) komunikacji i administracji niemającej charakteru lub przeznaczenia 
wojskowego,

4) działalności handlowej lub artystycznej, 
5) służbie domowej,
6) służbie publicznej nie mającej charakteru lub przeznaczenia wojsko-

wego461.

Niedopuszczalne jest zatrudnianie jeńców do prac przyczyniających się 
do wysiłku zbrojnego państwa. Zakazane jest kierowanie jeńców do prac 
niebezpiecznych. Do prac takich zalicza się m.in. usuwanie min. Prace takie 
mogą wykonywać jedynie ochotnicy462.

Oficerowie i podoficerowie są wyłączeni z szeregu prac. Ci ostatni mogą 
pełnić jedynie funkcje nadzorcze przy pracach wykonywanych przez żoł- 
nierzy463. 

6.3.10. zasoby pieniężne jeńców wojennych
Żołnierze przebywający w  niewoli mają prawo do posiadania środków 

finansowych, przy czym wielkość kwoty jest określana w drodze porozumie-
nia pomiędzy stronami walczącymi. Wszelkie nadwyżki jeńcy mają depono-
wać u władz obozu464. Oprócz pieniędzy posiadanych w momencie przybycia 
do obozu żołnierze powinni otrzymywać zaliczki na poczet żołdu w wyso-
kości od 8 franków miesięcznie, w przypadku szeregowych, do 75 franków 

461 Art. 50 KG III.
462 Art 52 KG III.
463 Art. 49 KG III.
464 Art. 49 KG III.

Żołd
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szwajcarskich, gdy mówimy o  osobie w  stopniu generała lub równym465. 
Zaliczka na żołd powinna być wypłacana, nawet jeśli istnieją wątpliwości, czy 
państwo istnieje.

6.3.11. Stosunki jeńców wojennych ze światem zewnętrznym
Jeńcom wojennym przysługuje prawo kontaktu ze światem zewnętrz-

nym. W momencie dostania się do niewoli są uprawnieniu do wysłania karty 
zarówno z  informacją dla rodziny, jak i  do Centralnego Biura Informacji 
o jeńcach wojennych466. Jeńcom znajdującym się w niewoli przysługuje prawo 
wysłania dwóch listów i czterech kart pocztowych w miesiącu, które mogą być 
poddane kontroli467. Jeńcy mogą otrzymywać listy i paczki od rodzin lub bli-
skich. Paczki takie mogą zawierać ubrania, książki i żywność oraz pieniądze. 
Obowiązek dostarczania paczek obciąża państwo, które jeńców zatrzymało468.

W świetle popularności łączności za pomocą Internetu warto rozważyć 
modyfikacje systemu komunikacji osadzonych ze światem zewnętrznym.

6.3.12. Repatriacja chorych i rannych
Warunkiem repatriacji jest, by jeńcy znajdowali się w stanie nadającym 

się do transportu. Repatriacja jeńców wojennych w trakcie trwania konflik-
tów zbrojnych dotyczy chorych i  rannych znajdujących się w  szczególnie 
ciężkim stanie469.

6.3.13. zwolnienie i repatriacja jeńców wojennych po zakończeniu działań 
wojennych

Kwestie zwolnienia jeńców z niewoli regulowane są w traktatach kończą-
cych konflikt. Jeńcy powinny być uwolnieni niezwłocznie po zakończeniu 
konfliktu, co czasem jest niewykonalne ze względów logistycznych. W razie 
braku planu repatriacji powinna być ona organizowana samodzielnie przez 
państwa470.

W dawnych czasach zwolnienie z niewoli opierało się często na zapłaceniu 
okupu. Później popularność uzyskał system wymiany jeńców (przewidywał 
to Kodeks Liebera). Również w dzisiejszych czasach mają miejsce wymiany 
jeńców wojennych. Są one regulowane szczegółowo porozumieniami zawie-
ranymi przez strony walczące.

465 Art. 60 KG III. Obecnie jest to średnio przedział od 26 do 249 zł.
466 Art. 70 KG III.
467 Art. 71 KG III.
468 Art. 74 KG III.
469 Kwestie te szczegółowo reguluje art. 109 KG III.
470 Art. 115 KG III.

Korespondencja



202

piotR łubińSki

Konwencje genewskie stanowią, iż jeńcy winni być zwolnieni niezwłocz-
nie po ustaniu działań wojennych. W razie braku planu repatriacji powinna 
być ona organizowana samodzielnie przez państwa471.

6.3.14. Dobrowolność powrotu
Zasada ta ma na celu zapewnienie swobodnego powrotu jeńców do ich 

kraju pochodzenia. W  większości wypadków była ona respektowana po 
II  wojnie światowej, czego konsekwencją było pozostanie wielu polskich 
jeńców po zakończeniu działań zbrojnych za granicą. Problematyczne było 
przymusowe przekazanie obywateli Jugosławii i Związku Radzieckiego do ich 
krajów ojczystych. 

Obecnie Konwencja stanowi o niezbywalnym prawie powrotu, co faktycz-
nie oznacza nakaz repatriacji472. Powtarza tę zasadę PD I, który stanowi, że 
opóźnienie repatriacji stanowi zbrodnię wojenną.

6.3.15. Status jeńców po kapitulacji
Konwencja stanowi, że jeńcami wojennymi są „osoby które znalazły się we 

władzy nieprzyjaciela”473. Brak tu odniesienia czasowego, zatem status jeńca 
przysługuje również i tym osobom, które dostały się w ręce strony przeciwnej 
po zakończeniu działań zbrojnych474.

6.3.16. Śmierć jeńców wojennych
W sytuacji śmierci, jeńcy winni być grzebani z należną im czcią oraz, jeśli 

to możliwe, według zasad religii, której byli wyznawcami. Miejsce pochówku 
winno być oznaczane w sposób umożliwiający jego późniejszą identyfikację. 
Informacje o śmierci jeńca niezwłocznie winny być przekazywane do Biura 
Informacji475.

6.3.17. biuro informacji i stowarzyszenia pomocy jeńcom wojennym
Strony w konflikcie obowiązane są utworzyć Biura Informacji o Jeńcach. 

Miejscem, gdzie informacje będą koncentrowane, jest Centralne Biuro Infor-
macji o Jeńcach, zlokalizowane na terenie państwa neutralnego476. Informa-
cje tam zebrane będą przekazywane osobom poszukującym wiadomości 
o najbliższych.

471 Art. 115 KG III.
472 Art. 118 KG III.
473 Art. 4 KG III.
474 M. Flemming, Jeńcy…, op. cit., s. 64. 
475 Art. 120 KG III.
476 Art. 122 i 123 KG III.
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6.4. kombatanci i jeńcy w wewnętrznych konfliktach zbrojnych
Generalną zasadą jest, że uczestnikom konfliktów wewnętrznych nie 

przysługuje status kombatanta i  jeńca wojennego. Sytuacja taka trwa aż do 
momentu, gdy walki osiągną pułap konfliktu regulowanego czterema Kon-
wencjami genewskimi i Protokołem dodatkowym I. W praktyce oznacza to, 
że w konfliktach wewnętrznych, takich jak np. misja NATO/ISAF w Afgani-
stanie, polscy żołnierze nie walczą z kombatantami w świetle czterech Kon-
wencji genewskich i  Protokołu dodatkowego I. W  tej sytuacji gdy Talibo-
wie, członkowie sił Haqqaniego czy członkowie sił Gulbuddina Hekmatyara  
dostaną się w ręce sił ISAF, nie uzyskują statusu jeńca wojennego. Takie osoby 
mogą odpowiadać karnie przed sądami afgańskimi za prowadzenia działań 
zbrojnych. Osoby te traktowane są w trakcie walki jako osoby cywilne, które 
z  powodu prowadzenia działań zbrojnych utraciły ochronę przysługującą 
ludności cywilnej. W związku z powyższym mogą stanowić legalny cel dzia-
łań zbrojnych.

6.4.1. pojęcie unlawful combatant 
Pojęcie unlawful combatant – nielegalny kombatant zostało ukute w orze-

czeniu Sądu Najwyższego USA w sprawie Quirin w 1942 roku. Wyrok dotyczył 
sabotażystów działających na rzecz nazistowskich Niemiec w USA w trakcie 
II wojny światowej. W  toku procesu oskarżeni zarzucili przed sądem brak 
nadania im statusu jeńca wojennego. Sąd stwierdził, że „jest to ustalonym 
prawem i parktyką, że prawo wojenne dzieli na legalnych i nielegalnych kom-
batantów. Legalni kombatanci, gdy pojmani, są jeńcami wojennymi. Niele-
galnych kombatantów zaś czeka proces i  kara za czyny, które uczyniły ich 
kombatanctwo nielegalnym”477. Problem z tym orzeczeniem polega na tym, 
że pojęcie nielegalny kombatant użyte w tym orzeczeniu nie było oczywiste 
ani przekonujące w świetle ówczesnego prawa międzynarodowego478. W toku 
współczesnych konfliktów zbrojnych sytuacja nie jest klarowniejsza ani 
jaśniejsza. Prawo humanitarne niezmiennie przewiduje dwie kategorie osób, 
które są dotknięte konfliktem zbrojnym. Są to osoby cywilne i kombatanci. 

W konsekwencji, zabicie kombatanta w toku zgodnej z prawem operacji 
wojskowej nie stanowi naruszenia prawa wojennego. Podobnie w toku kon-
fliktu zbrojnego o charakterze niemiędzynarodowym. 

Problematyczna pod tym względem jest pozycja uczestników w  toku 
niemiędzynarodowego konfliktu zbrojnego. W takim konflikcie co do za- 
sady brak jest tzw. legalnych kombatantów. Natomiast należy pamiętać,  

477 317 US 1. (1942) Ex parte Qurin par. 30–31.
478 M. Maxwell, M. Watts, Unlawful Enemy Combatant’: Status,Theory of Culpability, or 

Neither?, „Journal of International Criminal Justice”, Oxford, vol. 5 (2007), s. 20.
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że nawet udział w walce w konflikcie zbrojnym niemiędzynarodowym nie 
jest zbrodnią wojenną. Jednocześnie uczestnik konfliktu wewnętrznego 
może odpowiadać karnie z  tytułu działań podejmowanych niezgodnie 
z prawem krajowym479.

Nie ma zatem możliwości, by w  świetle obecnie obowiązującego prawa 
międzynarodowego uznać za przekonujące twierdzenie, iż istnieje status nie-
legalnego kombatanta w znaczeniu nadanym przez administrację amerykań-
ską w toku światowej wojny z terrorem480. 

6.4.2. kwestia traktowania zatrzymanych w toku niemiędzynarodowych 
konfliktów zbrojnych 

Kwestia traktowania zatrzymanych jest jednym z  głównych problemów 
prawnych współczesnych konfliktów zbrojnych. Powyższe komplikuje fakt, iż 
większość operacji militarnych w których Polska bierze udział, realizowana 
jest w ramach NATO. Kształt paktowi nadają państwa europejskie związane 
Europejską Konwencją Praw Człowieka oraz USA. Ta sytuacja powoduje, że 
pewne działania, dobitnie zakazane w Europie, są traktowane znacznie libe-
ralniej przez USA. Przykładami takich zakazanych działań są:

– przedłużające pozbawienie wolności481,
– prawo do rzetelnego procesu karnego482,
– zakaz tortur483. 

6.4.3.  prawo mające zastosowanie w stosunku do zatrzymanych 
Szereg aktów prawa międzynarodowego znajduje zastosowanie do zatrzy-

manych w toku konfliktów zbrojnych. Przykładowo Uniwersalna Deklaracja 
Praw Człowieka stanowi w art. 9, iż nikt nie będzie poddany bezpodstaw-
nemu aresztowaniu. Podobnie art. 9 Międzynarodowego Paktu Praw Oby-
watelskich i Politycznych określa, iż „nikt nie może być samowolnie areszto-
wany lub zatrzymany”. Tak samo szereg gwarancji z zakresu praw człowieka 
wprowadza Europejska Konwencja Praw Człowieka (EKPCz).

Pytanie zasadnicze brzmi, czy prawa człowieka, również te wynikające 
z EKPCz, będą miały zastosowanie z dala od Europy, w miejscach takich, jak 
Afganistan?

479 Maxwell M., Watts M., Unlawful…, op. cit., s. 24.
480 D. Moeckli, The US Supreme Court’s ‘nemy combatant’ decisions: a ‘major victory for the 

rule of law’?, “Journal of Conflict and Security law”, vol. 10 no 1, 2005, s. 77. 
481 Art. 5 EKPCz.
482 Art. 6 EKPCz.
483 Art. 3 EKPCz. 



205

StatuS kombatanta, ochRona i upRawnienie jeńców...

6.5. Stosowanie praw człowieka w stosunku do zatrzymanych 
w konfliktach niemiędzynarodowych 

Kwestia współfunkcjonowania praw człowieka i  prawa humanitarnego 
została zaprezentowana przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka 
w orzeczeniu Al-Skeini. Trybunał stwierdził, że „siły brytyjskie działające na 
terenie Iraku są związane prawmi człowieka”. Orzeczenie to oznaczało, że siły 
zbrojne są odpowiedzialne za przestrzeganie praw człowieka, również gdy 
znajdują się poza terytorium własnego państwa484.

Prawa człowieka będą miały także zastosowanie w  trakcie okupacji485. 
Wynika to zarówno z treści Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich 
i Politycznych, jak i opinii Komitetu Praw Człowieka nr 31 z 29 marca 2004 
roku, który stwierdził, że „Pakt znajduje zastosowanie w  trakcie konfliktu 
zbrojnego, w trakcie którego znajdują zastosowanie normy prawa konfliktów 
zbrojnych”486. Co więcej, Komitet stwierdził, że obie gałęzie prawa nie wyłą-
czają się wzajemnie, a są komplementarne487. 

Analogiczna sytuacja zaistnieje w przypadku działań zbrojnych będących 
rezultatem tzw. bratniej pomocy. Taka sytuacja miała miejsce w trakcie inwa-
zji radzieckiej w Afganistanie i taka istnieje obecnie, gdy siły NATO działają 
na zaproszenie rządu prezydenta Karzaia. W  tym wypadku zobowiązania 
z zakresu praw człowieka wiążą państwa, które zostały zaproszone488.

Następnym zagadnieniem związanym ze stosowaniem praw człowieka 
w toku konfliktu zbrojnego jest również kwestia, gdzie i na jakim obszarze znaj-
dują one zastosowanie. Tak zwane ekstraterytorialane zastosowanie praw czło-
wieka zostało przedstawione przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka 
w sprawie Loizidou v. Turcja489, gdzie skarżąca podniosła zarzut naruszenia jej 
własności w rezultacie okupacji północnej części Cypru przez Turcję. Trybu-
nał orzekł, że „państwo jest odpowiedzialne za przestrzeganie praw człowieka, 
w  sytuacji działań zbrojnych na terenach nienależących do tego państwa, 
w sytuacji gdy jest w stanie na danym obszarze wykonywać efektywną kontrolę. 
Owa efektywna kontrola nad danym terytorium może być sprawowana przez 

484 S. Hendin, Detainees in Afghanistan: the balance between human rights law and inter-
national humanitarian law for foreign military for ces, “Tilburg Foreign Law Review”, vol. 14, 
no. 3, 2008t, s. 264. 

485 S. Borelli, Casting Light on the Legal Black Hole: International Law and Detentions Abroad 
in the War on Terror, International Review of the Red Cross, vol. 87 (2005), no. 857, s. 57. 

486 General Comment No. 8 dotyczący art. 9 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatel-
skich i Politycznych, the Committee UN Doc. HRI/GEN/1/Rev. 7 (2004). 

487 General Comment No. 8. 
488 S. Borelli, op. cit., s. 57.
489 Loizidou v Turkey (no. 15318/89).
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siły zbrojne lub podległą administrację490. Podobnie Trybunał orzekł w sprawie 
Issa i inni przeciwko Turcji. Sąd w wyroku stwierdził, że jurysdykcja w zakresie 
przestrzegania praw człowieka nie musi być ograniczona do terytorium danego 
państwa491. Podobna linia orzecznicza ETPCz była prezentowana w  sprawie 
Ilaşcu i  inni przeciwko Moładawii i Rosja, w której sąd stwierdził, że „kon-
cepcja jurysdykcji nie jest ograniczona jedynie do terytorium państwa strony 
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka”492.

Podane przykłady stanowią o  spójnej interpretacji EKPCz. Oznacza to, 
że niedopuszczalna jest sytuacja, gdy z jednej strony państwa karzą narusze-
nia Konwencji na swoim terytorium, a z drugiej strony, gdy dopuszczą się 
naruszenia praw człowieka na terenie innego państwa, nie podejmą żadnych 
kroków prawnych służących ukaraniu takiego postępowania493.

Konkluzja w  zakresie przestrzegania praw człowieka przez polskie siły 
zbrojne za granicą, np. na terenie Afganistanu, jest następująca. Prawa czło-
wieka wiążą polskie siły zbrojne. Prawa człowieka wiążą polską armię w miejscu 
i w czasie, na którym wykonują efektywną kontrolę. Takim miejscem mogą być 
np. polskie bazy typu FOB i FB. W takiej sytuacji rząd polski musi zagwaranto-
wać przestrzeganie praw człowieka w tych miejscach i nie dopuścić do poten-
cjalnych naruszeń, np. tortur. Ponadto państwo polskie powinno zagwaranto-
wać, że nie dojdzie do następczego naruszenia praw człowieka, np. w wyniku 
przekazania osób zatrzymanych przez polskie siły zbrojne w Afganistanie w ręce 
podmiotów, które mogą, np. torturować przekazanego zatrzymanego. 

6.5.1. Stosowanie praw człowieka w stosunku do zatrzymanych – kwestie 
praktyczne 

Afgańska rządowa służba bezpieczeństwa – Afghanistan National Direc-
torate of Security (NDS) jest podmiotem odpowiedzialnym za wywiad 
cywilny i  wojskowy. NDS przypisuje się torury, wymuszanie zeznań, dłu-
gotrwałe zatrzymania bez postawienia zarzutów czy nieludzkie i poniżające 
traktowanie więźniów494. 

Przy współpracy polskich sił zbrojnych z afgańskimi siłami bezpieczeństwa 
pojawia się problem przestrzegania praw człowieka w sytuacji przekazania 

490 Streszczenie orzeczenia dostępne na <http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/DD9 9396 
C-3853-448C-AFB4-67240B1B48AE/0/FICHES_Juridiction_extraterritoriale_EN.pdf > p. 2 
(dostęp: 5.10.2013).

491 Issa and others v. Turkey, (no. 31821/96) ECtHR, Judgment , para. 68.
492 Ilaşcu v. Moldova and Russia, 2004-VII Eur. Ct. of H.R., para. 314 <http://hudoc.echr.

coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-61886> (dostęp: 5.10.2013).
493 Orzecznie na stronie< http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search aspx?i=001-674 

60> (dostęp: 5.10.2013).
494 Raport Komisji Praw Człowieka ONZ, U.N. Doc. E/CN.4/2006/108 of 3 Marzec 2006.
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zatrzymanych w ręce afgańskie. Gdy bojownik jest zatrzymany przez polskie 
siły zbrojne, a później przekazany stronie afgańskiej, gdzie zostaje poddany 
torturom, dochodzi do naruszenia EKPCz. W takiej sytuacji państwa-strony 
Konwencji, np. Polska czy Wielka Brytania, nie powinny przekazywać zatrzy-
manych495. W sytuacji, gdy dojdzie do przekazania, a osoba zostanie poddana 
torturom, naraża to państwo przekazujące więźnia, np. Polskę, na odpowie-
dzialność przed ETPCz 496.

Potencjalnym rozwiązaniem kwestii zabezpieczenia przestrzegania praw 
człowieka w Afganistanie przez siły polskie może być podpisanie tzw. Memo-
randum of Understanding (MoU), czyli porozumienia o współpracy pomię-
dzy rzadem polskim i afgańskim. W świetle takiego porozumienia np. strona 
brytyjska zobowiązała się przekazywać zatrzymanych Afgańczyków w ręce 
sił afgańskich w  najkrótszym możliwym czasie497. Jednocześnie w  świetle 
MoU strony porozumienia, tj. rząd afgański i  brytyjski, umożliwiają wizy-
towanie miejsc zatrzymania wieźniów zarówno przez przedstawicieli Mię-
dzyanrodowego Komitetu Czerwononego Krzyża, jak i przedstawicieli rządu 
brytyjskiego498. 

6.5.2. praktyczne aspekty mou

Celem zapobieżenia potencjalnym naruszeniom praw człowieka sze-
reg państw działających w Afganistanie w ramach operacji ISAF podpisało 
wspomniane wyżej Memorandum of Understanding (MoU). Umowy podpi-
sały m.in.: Holandia, Kanada czy Wielka Brytania499. 

Jeśli chodzi o porozumienie brytyjskie, zostało ono podpisane w 30 wrze-
śnia 2006 roku i dotyczyło przekazywania więźniów afgańskich zatrzymanych 

495 M. Fordham, Legal opinion on detainee handovers by UK forces: in the matter of the all 
party parliamentary group on extraordinary rendition and in the matter of the human rights 
responsibility arising from military detainee handovers in Iraq [and Afghanistan] (all party par-
liamentary group on extraordinary rendition 2008).

496 M. Greig, Detention operations in a counterinsurgency: pitfalls and the inevitable transi-
tion, „Army Lawyer”, December, 2009, s. 26.

497 Ibidem, s. 28.
498 Memorandum of Understanding Between the Government of the United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Islamic Republic of Afghani-
stan Concerning Transfer by the United Kingdom Armed Forces to Afghan Authorities of Per-
sons Detained in Afghanistan, U.K.-Afg., Podpisane 30 września 2006 roku w Kabulu, <http:// 
www.publications.parliament.uk/pa/cm200607/cmselect/cmfaff/44/4412.htm> (dostęp: 
5.10.2013).

499 <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27925-205-b3.pdf> netherlands (dostęp 
5.10.2103, <http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200607/cmselect/cmfaff/44/4412.
htm> UK (dostęp: 5.10.2013).
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przez Brytyjczyków stronie afgańskiej500. Porozumienie dotyczyło trzech 
jednostek o charakterze więzienno-śledczym NDS, tj. więzienie w Kabulu –
Departament 17, jednostka w Kandaharze, Lashkar Gah501. W ramach reali-
zacji umowy przedstawiciele brytyjskich sił zbrojnych wizytowali miejsca 
zatrzymań wieźniów. W  wyniku powtarzających się zarzutów dotyczących 
traktowania zatrzymanych więźniów, strona brytyjska ogłosiła zawieszenie 
przekazywania zatrzymanych bojowników do jednostek NDS w  Kabulu 
i Kandaharze. Przekazywanie więźniów do Lashkar Gah kontynuowano502.

Zasadnym wydaje się podpisanie analogicznego porozumienia pomiędzy 
rządem RP a rządem Afgnistanu.

Podsumowanie

Problemem współczesnych konfliktów zbrojnych jest kwestia traktowania 
zatrzymanych. Bardzo często zdarza się, że osobom takim nie przysługuje 
status jeńca wojennego, co wynika z charakteru konfliktu zbrojnego. 

Traktowanie zatrzymanych w  Abu Ghraib oraz Guantanamo może być 
inspiracją do szczególnie dokładnego przygotowania żołnierzy do służby 
w  ramach koalicji z  państwami, które stosują niższy standard prawny niż 
Polska. Nie chodzi tu tylko i  wyłącznie o  upowszechnanie prawa humani-
tarnego wśród żołnierzy, ale również o  stworzenie infrastruktury prawnej, 
która wyznacza jasne reguły dla żołnierzy, a Polskę chroni przed potencjalną 
odpowiedzialnością na arenie międzynarodowej503. 

500 Memorandum of Understanding…, op.cit.
501 Sprawa Maya Evans v Queen, Par 28, [2010] EWHC 1445 (Admin), Case No: CO/ 

11949/2008, <http://www.judiciary.gov.uk/Resources/JCO/Documents/Judgments/r-evans-
-v-ssd-judgment.pdf>.

502 Maya Evans Par 35.
503 Rozdział jest kontynuacją opracowania zawartego w: Międzynarodowe prawo huma-

nitarne konfliktów zbrojnych. Materiał szkoleniowy dla szeregowych, red. ppłk Z. Falkowski, 
ISBN 978-83-62345-45-8, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2013.
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Rozdział 7

OchROna ludnOści cywilnej. OchROna uchOdźców

Streszczenie rozdziału

Rozdział poświęcony został ochronie osób cywilnych w  dwóch sytuacjach –  
konfliktu zbrojnego i  sytuacji ucieczki przed prześladowaniem. Osoby 
cywilne jako szczególnie zagrożone w toku konfliktu zbrojnego potrzebują 
szczególnej ochrony. Uzupełnieniem ochrony jednostki w  toku konfliktu 
zbrojnego jest ochrona uchodźców. Bardzo często obawa przed prześla-
dowaniem, która jest podstawą nadania statusu uchodźcy powiązana jest 
z  konfliktem zbrojnym. Jednocześnie często dochodzi do pomieszania 
pojęć: uchodźca cywilny, wojenny czy polityczny. Rozdział wyjaśnia te wąt-
pliwości i określa zakres ochrony jaki uzyskuje osoba cywilna w wyjątkowej 
sytuacji, jaką jest konflikt zbrojny lub konieczność ucieczki przed prześla-
dowaniem. 

7.1. wprowadzenie

Ochrona ludności cywilnej jest jednym z najważniejszych zadań stawia-
nych prawu humanitarnemu. To właśnie ludność cywilna jest najbardziej 
narażona na skutki działań wojennych w toku działań zbrojnych. Jak podają 
statystyki 80–90% ofiar współczesnych konfliktów zbrojnych to osoby 
cywilne504.

W  poniższym rozdziale zostaną poruszone kwestie związane z  sytuacją 
prawną osób cywilnych w  toku konfliktu międzynarodowego i niemiędzy-
narodowego. 

Ponadto w rozdziale znajdzie się część poświęcona szczególnej kategorii 
osób cywilnych, czyli uchodźcom. 

504 A. Roberts, „Lives and Statistics: Are 90% of War Victims Civilians?”, Survival, London, 
vol. 52, no. 3, Czerwiec-Lipiec 2010, s. 115.
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7.2. akty prawa międzynarodowego dotyczące ochrony ludności 
cywilnej w konfliktach zbrojnych

Podstawowe zagadnienia obejmujące ochronę ludności cywilnej w kon-
fliktach zbrojnych normują przepisy:

– IV Konwencji genewskiej z 1949 roku o ochronie osób cywilnych pod-
czas wojny (dalej zwanej KG IV) oraz 

– obu Protokołów dodatkowych z 1977 roku do Konwencji genewskich 
z 1949 roku, dotyczących ochrony ofiar międzynarodowych i niemię-
dzynarodowych konfliktów zbrojnych (dalej zwanych PD I i PD II)505. 

Przepisy prawa pozytywnego uzupełniają normy prawa zwyczajowego 
dotyczące ochrony osób cywilnych.

7.3. definicje osoby cywilnej i ludności cywilnej

Osobą cywilną jest osoba, która nie należy do sił zbrojnych danego pań-
stwa, ani też nie bierze aktywnego udziału w działaniach zbrojnych. Definiu-
jąc za pomocą przesłanek negatywnych, osoba cywilna nie może być zali-
czona do poniższych kategorii osób (art. 50 ust. 1 PD I), jeżeli:

– jest członkiem sił zbrojnych Strony w konflikcie lub też członkiem mili-
cji oraz oddziałów ochotniczych będących częścią tych sił zbrojnych,

– jest członkiem innych milicji i innych oddziałów ochotniczych, w tym 
także członkiem zorganizowanego ruchu oporu,

– jest członkiem sił zbrojnych, które określają się jako podlegające nie-
uznawanemu rządowi lub władzy,

– należy do pospolitego ruszenia (osób spontanicznie chwytających za 
broń w obliczu zbliżającego się nieprzyjaciela, tzw. levée en masse). 

Należy jednocześnie pamiętać, że jeśli mamy wątpliwości co do statusu 
osoby, należy się kierować domniemaniem, iż mamy do czynienia z osobą 
cywilną.

505 W przypadku konfliktów niemiędzynarodowych w kwestii traktowania ludności cywil-
nej zastosowanie znajdą wspomniany już wyżej artykuł 3, wspólny dla czterech Konwencji 
genewskich z 1949 roku, oraz część IV Protokołu dodatkowego II, w której jest mowa, m.in.: 
o zakazie kierowania ataków na osoby cywilne, o ochronie dóbr niezbędnych dla przetrwania 
ludności cywilnej, zakazie przymusowego przemieszczania ludności oraz zakazie udziału dzieci 
poniżej 15. roku życia w działaniach zbrojnych (szerzej na ten temat – zob. P. Łubiński, Nie-
międzynarodowy konflikt zbrojny [w:] K. Lankosz (red.), Międzynarodowe prawo humanitarne 
konfliktów zbrojnych, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Dęblin 2006, s. 57–58.
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Zaletą definicji negatywnej jest zagwarantowanie podziału rozłącznego – 
dana osoba może być albo kombatantem albo osobą cywilną; dana osoba nie 
może nigdy należeć jednocześnie do obu tych kategorii, ani też nie należeć 
do żadnej z nich506.

Ludność cywilna oznacza wszystkie osoby cywilne. W  znaczeniu węż-
szym ludność cywilna określa wszystkie osoby cywilne znajdujące się na 
danym terytorium, w znaczeniu szerszym zaś wszystkie osoby cywilne znaj-
dujące się w danym państwie. Co istotne, obecność wśród ludności cywilnej 
pojedynczych osób niespełniających kryteriów osoby cywilnej (np. obecność 
ukrywających się wśród takiej ludności żołnierzy) nie pozbawia automatycz-
nie pozostałej ludności cywilnej tego charakteru (art. 50 ust. 3 PD I).

7.4. Osoby cywilne jako ofiary konfliktu zbrojnego

Ochrona ludności cywilnej może być rozważana w  dwóch sytuacjach 
podczas konfliktu zbrojnego:

a) w  toku bezpośrednich działań bojowych, gdy osoby cywilne mogą 
ucierpieć w wyniku ataku zbrojnego,

b) gdy osoby cywilne znajdą się we władzy strony konfliktu, np. w wyniku 
okupacji wojskowej.

7.4.1. sytuacja ludności cywilnej w toku prowadzonych działań zbrojnych

W toku działań zbrojnych strony walczące obowiązane są przede wszyst-
kim przestrzegać podstawowych zasad prawa humanitarnego – zasady 
humanitaryzmu, proporcjonalności i  rozróżniania. Zakazane jest atakowa-
nie ludności cywilnej przez siły zbrojne, a strony walczące mają obowiązek 
odróżniać osoby cywilne od członków sił zbrojnych. Analogiczna zasada 
dotyczy dóbr cywilnych, które muszą być odróżniane od celów wojskowych, 
a strony walczące mogą kierować swoje operacje wojenne jedynie przeciwko 
celom wojskowym. Nie mogą zatem być celem ataków zbrojnych ani ludność 
cywilna jako taka, ani poszczególne osoby cywilne.

Szczegółowe unormowania regulujące ochronę ludności cywilnej przed 
skutkami działań zbrojnych znajdują się w Protokole dodatkowym I w art. 48, 
49 i  51. W  świetle tych przepisów zabronione są akty przemocy i  groźby 
wobec ludności cywilnej oraz ataki bez rozróżnienia, tj. gdy:

506 Zob. K. Randzio-Sajkowska, M. Sajkowski, Ochrona osób cywilnych w konfliktach zbroj-
nych [w:] K. Lankosz (red.), Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych, Wyż-
sza Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Dęblin 2006, s. 98.
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– nie są one skierowane przeciwko określonemu celowi wojskowemu,
– mogą godzić zarówno w cele wojskowe, jak i osoby cywilne lub dobra 

o charakterze cywilnym,
– nie mogą być ograniczone do określonego celu wojskowego.

Nakazane jest podejmowanie środków ostrożności tak w  czasie ataku, 
jak i  mające zapobiec niepożądanym skutkom ataku zbrojnego. Dowódcy 
planujący lub decydujący o  podjęciu ataku powinni uczynić wszystko, co 
jest możliwe w  celu sprawdzenia i  upewnienia się, czy celem ataku nie są 
osoby cywilne lub dobra o charakterze cywilnym. Powinni też unikać wyrzą-
dzania niezamierzonych strat (collateral damages) wśród ludności cywilnej 
i w mieniu cywilnym oraz powstrzymać się od podjęcia ataku, który mógłby 
spowodować większe straty cywilne niż oczekiwana korzyść wojskowa. Jeśli 
ataki mogą zagrozić ludności cywilnej, należy wydać odpowiednio skuteczne 
ostrzeżenie, a gdy możliwy jest wybór między kilkoma celami wojskowymi 
dla osiągnięcia jednakowej korzyści wojskowej, należy wybrać cel stanowiący 
najmniejsze niebezpieczeństwo dla osób cywilnych. Środki ostrożności prze-
ciwko skutkom ataków powinny polegać na oddaleniu z  sąsiedztwa celów 
wojskowych ludności cywilnej, unikaniu umieszczania celów wojskowych 
wewnątrz lub w  sąsiedztwie stref gęsto zaludnionych oraz podejmowaniu 
innych środków ostrożności507.

7.4.2. Ochrona osób cywilnych znajdujących się we władzy strony konfliktu

W  trakcie okupacji prawo humanitarne przyznaje osobom cywilnym  
szereg uprawnień, nakładając jednocześnie na wojskową administrację oku-
pacyjną obowiązek poszanowania tych praw.

W toku okupacji podstawowe gwarancje w zakresie ochrony życia i zdro-
wia oraz godności osobistej dotyczące osób cywilnych, a wyrażone w art. 75 
PD I, są zachowane. W świetle powyższego art. 75 obowiązuje absolutny508 
zakaz dokonywania – zarówno przez funkcjonariuszy cywilnych, jak i woj-
skowych – zamachów na życie, zdrowie, równowagę fizyczną i psychiczną, 
zwłaszcza zabójstw, tortur (zarówno fizycznych, jak i  psychicznych), kar  
cielesnych i  okaleczeń, zamachów na godność osobistą (zwłaszcza trakto-
wania poniżającego i upokarzającego, zmuszania do prostytucji i wszelkich 
formy ataku na obyczajność), brania zakładników i kar zbiorowych. Zabro-
niona jest ponadto groźba dokonania któregokolwiek z tych czynów.

507 Zob. T. Leśko, Międzynarodowe ograniczenia w prowadzeniu konfliktów zbrojnych, War-
szawa 1990, s. 201-202. 

508 Użyto sformułowania: „następujące czyny są i pozostaną zakazane zawsze i wszędzie” 
(zob. art. 75 ust. 2 PD I).
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W zakresie ochrony mienia ludność cywilna zachowuje prawo do posza-
nowania własności prywatnej, publicznej, zbiorowej i spółdzielczej, jednakże 
ochrona ta może ulegać ograniczeniu, gdy w grę wchodzi bezwzględna ko-
nieczność wojskowa, wynikająca z  operacji wojennych. Ochrona mienia 
może ulegać ograniczeniom również w razie dokonywania rekwizycji środ-
ków żywnościowych, artykułów lub przyborów lekarskich na potrzeby woj-
ska lub administracji okupacyjnej za wynagrodzeniem według rzeczywistej 
ich wartości, gdy bezwarunkowa konieczność wojskowa tego wymaga509.  

Zakazane wobec ludności cywilnej jest stosowanie kar zbiorowych, jak 
i również dokonywanie deportacji lub przesiedleń ludności cywilnej z tery-
torium okupowanego na terytorium państwa okupującego lub na terytorium 
jakiegokolwiek innego państwa. Wyjątkiem od tej ogólnej zasady jest ewaku-
acja ludności cywilnej spowodowana względami bezpieczeństwa lub naglącą 
koniecznością wojskową. Zarządzona ewakuacja może jednak dotyczyć prze-
siedlenia ludności tylko wewnątrz terytorium okupowanego. Okupant nie 
może także dokonywać deportacji lub przesiedlania części swojej ludności na 
terytorium, które okupuje. Ograniczeniem wolności osobistej ze względów 
bezpieczeństwa może być stosowanie przez państwo okupacyjne środków 
zabezpieczających w postaci wyznaczenia przymusowego miejsca zamieszka-
nia lub internowanie w obozie dla internowanych. W takim przypadku status 
internowanych jest analogiczny do statusu jeńców wojennych (za wyłącze-
niem przepisów dotyczących dyscypliny wojskowej), gdyż rygory zacho-
wania się są luźniejsze (internowanych nie można np. zmuszać do pracy) 
i  istnieje większa samodzielność w dysponowaniu środkami wyżywienia510. 
Każda osoba, która jest przetrzymywana w związku z toczącym się konflik-
tem, powinna zostać powiadomiona w języku dla niej zrozumiałym o powo-
dach zatrzymania. Jeżeli zatrzymanie nie nastąpiło z  powodu popełnienia 
przestępstwa, osoba ta powinna zostać jak najszybciej zwolniona w  sytu-
acji, gdy ustały okoliczności uzasadniające zatrzymanie511. Osoby cywilne 
mają ponadto prawo do prowadzenia korespondencji w  sprawach rodzin-
nych i poszukiwania członków rodziny. Poza tym, państwu okupacyjnemu 
nie wolno zmieniać sytuacji prawnej urzędników terytorium okupowanego 
(w  tym także sędziów) ani stosować wobec nich jakichkolwiek sankcji lub 
środków przymusu za to, iż uchylają się od wykonywania funkcji z uwagi na 
względy sumienia. Osobom cywilnym przysługuje także prawo do składania 
skarg i odwołań od decyzji administracji okupacyjnej.

509 T. Leśko, op. cit., s. 203.
510 Ibidem, op. cit., s. 204.
511 Zob. K. Randzio-Sajkowska, M. Sajkowski, Ochrona…, op. cit., s. 101-102.
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W  zakresie obowiązywania ustawodawstwa przyjmowana jest zasada 
zachowania poprzednio istniejącego na obszarze okupowanym systemu 
prawnego, zwłaszcza prawa cywilnego, rodzinnego i pracy. Ustawodawstwo 
karne obowiązujące na terytorium okupowanym również pozostaje w mocy, 
z wyjątkiem sytuacji, gdy zostało ono uchylone ze względu na to, iż stano-
wiło groźbę dla bezpieczeństwa państwa okupacyjnego lub też stanowiło 
przeszkodę w  stosowaniu Konwencji o  ochronie osób cywilnych podczas 
wojny. W tym celu mocarstwo okupacyjne może wydać przepisy, które uzna 
za konieczne do prawidłowego wykonywania zobowiązań wynikających 
z IV KG oraz zapewnienia mu należytego bezpieczeństwa512. Przepisy te nie 
mogą jednak działać wstecz513 (łac. zasada lex retro non agit).

W zakresie gwarancji w postępowaniu karnym wobec ludności cywilnej 
na terytorium okupowanym, wszystkim osobom oskarżonym przysługują 
gwarancje prawidłowego procesu, oznaczające prawo do:

– niezwłocznego poinformowania oskarżonego na piśmie w języku dla 
niego zrozumiałym o szczegółach oskarżenia,

– możliwie najszybszego przeprowadzenia dochodzenia,
– korzystania z pomocy wykwalifikowanego obrońcy,
– przedstawiania dowodów na swoją obronę, w tym prawa do powoły-

wania świadków,
– korzystania z  pomocy tłumacza w  każdym stadium postępowania 

i rozprawy,
– korzystania z przysługujących środków odwoławczych,
– obecności na rozprawie przedstawicieli mocarstwa opiekuńczego (lub 

jego substytutu w osobie MKCK) oraz obowiązku ich informowania 
o poszczególnych etapach prowadzonego postępowania i orzekanych 
wyrokach.

W  przypadku naruszenia przepisów karnych państwo okupacyjne może 
przekazać oskarżonego swoim sądom wojskowym514, znajdującym się na tery-
torium okupowanym. Sądy te orzekają na podstawie prawa, które obowiązy-
wało w chwili popełnienia przestępstwa, zgodnie z ogólnymi zasadami prawa. 
W przypadku czynów o niższym stopniu zagrożenia, orzekana powinna być 
kara internowania lub pozbawienia wolności. Karę śmierci można natomiast 
orzec tylko w przypadku czynów określonych jako szpiegostwo, akty ciężkiego 
sabotażu lub umyślne przestępstwo, które spowodowało śmierć co najmniej 

512 Ibidem, s. 114.
513 W praktyce oznacza to, że przepisy te wejdą w życie dopiero po ich ogłoszeniu i podaniu 

do wiadomości ludności cywilnej w jej własnym języku. 
514 Pod warunkiem, że sądy te zostały należycie ustanowione i nie mają charakteru poli-

tycznego.
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jednej osoby, pod warunkiem, że ustawodawstwo terytorium poddanego oku-
pacji przewidywało za te czyny karę śmierci. Kara śmierci nie może być jednak 
orzeczona w przypadku osób podlegających ochronie, które w chwili popeł-
nienia przestępstwa nie ukończyły 18 lat. Nie można jednocześnie zapominać, 
iż w większości państw europejskich kara śmierci, nawet w czasie wojny, jest 
zakazana. Osoby skazane na pozbawienie wolności powinny odbywać karę 
w  kraju okupowanym. Państwo okupacyjne powinno zapewnić im odpo-
wiednie warunki odbywania kary w zakresie higieny, wyżywienia, dostępu do 
pomocy medycznej i  opieki duchowej. Osoby oskarżone lub skazane przez 
sądy na terytorium okupowanym powinny być przy zakończeniu okupacji 
przekazane z ich aktami władzom uwolnionego terytorium515.

Osoby cywilne mają prawo do wysyłania i  otrzymywania wiadomości 
o  charakterze ściśle rodzinnym. Każda osoba ma prawo do poszukiwania 
członków rodziny rozproszonych przez wojnę. Obowiązkiem państwa jest 
zaś ułatwić to poszukiwanie, zwłaszcza przez poparcie działalności organi-
zacji, które specjalizują się w tego rodzaju działaniach. Osoby te mają także 
prawo do otrzymywania przesyłek zawierających lekarstwa, materiały sani-
tarne, przedmioty służące wykonywaniu praktyk religijnych, a także niezbędną 
żywność, środki wzmacniające i odzież przeznaczoną dla dzieci poniżej lat 15, 
dla kobiet ciężarnych lub położnic516.

7.4.3. szczególna ochrona kobiet i dzieci

Międzynarodowe prawo humanitarne zapewnia pewnym kategoriom osób 
cywilnych specjalną ochronę. Do kategorii tej należy zaliczyć kobiety i dzieci.

W toku konfliktów zbrojnych w odniesieniu do kobiet obowiązują prze-
pisy zapewniające im szczególne poszanowanie i ochronę, zwłaszcza przed 
zgwałceniem, zmuszeniem do prostytucji i  wszelkimi innymi postaciami 
zamachów na obyczajność. Kobiety zatrzymane, uwięzione lub interno-
wane z powodów związanych z konfliktem zbrojnym powinny być trzymane 
w pomieszczeniach oddzielnych od mężczyzn i powinny znajdować się pod 
bezpośrednim nadzorem kobiet517. Kobiety odbywające kary dyscyplinarne 
muszą być umieszczone w innych pomieszczeniach niż mężczyźni i powinny 
być nadzorowane i rewidowane przez kobiety.

Szczególne traktowanie przyznane jest kobietom ciężarnym, położnicom 
i matkom małych dzieci. Według przepisów KG IV kobiety ciężarne mają być 

515 Szerzej – zob. K. Randzio-Sajkowska, M. Sajkowski, Ochrona…, op. cit., s. 114-115.
516 Ibidem, s. 102.
517 Wyjątkiem są sytuacje pozbawienia wolności członków rodzin, których należy w miarę 

możliwości trzymać w tym samym pomieszczeniu.
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przedmiotem ochrony i specjalnego poszanowania. Ta norma o charakterze 
generalnym i absolutnym ma zastosowanie do wszystkich ciężarnych kobiet 
niebiorących udziału w  działaniach zbrojnych. Obowiązek „ochrony i  spe-
cjalnego poszanowania” oznacza zakaz zabijania, złego traktowania lub ranie-
nia. Na szczególną uwagę zasługuje tu fakt, że strony konfliktu są obowiązane 
zezwolić na przewóz wszelkich przesyłek, które zawierają niezbędną żyw-
ność, odzież i środki wzmacniające przeznaczone m.in. dla kobiet ciężarnych 
i w połogu518. Reguły dotyczące traktowania internowanych zawierają dodat-
kowe przepisy chroniące kobiety ciężarne, położnice i matki małych dzieci. 
Są one uprawnione do dodatkowej żywności stosownie do ich potrzeb fizjo-
logicznych. Ponadto postanowienia KG IV gwarantują, że kobiety w połogu 
będą przyjęte do każdego zakładu odpowiedniego dla ich leczenia i otrzymają 
opiekę, która nie będzie mniejsza niż opieka udzielana ogółowi ludności.

W  przypadku zatrzymania, uwięzienia lub internowania kobiet ciężar-
nych lub matek opiekujących się małymi dziećmi, państwo zatrzymujące 
powinno rozpatrzyć sprawy ich dotyczące w pierwszej kolejności. Ponadto, 
w stosunku do kobiet ciężarnych i matek opiekujących się małymi dziećmi 
nie powinno orzekać się kary śmierci za przestępstwa związane z konfliktem 
zbrojnym. Natomiast kara orzeczona nie podlega wykonaniu519.

Dzieci również powinny korzystać ze szczególnej ochrony, która polega 
na tym, że powinny one być chronione przed wszelkimi postaciami zama-
chów na obyczajność. Strony konfliktu powinny też podjąć wszelkie możliwe 
kroki, aby dzieci poniżej lat 15 nie uczestniczyły bezpośrednio w działaniach 
zbrojnych. W przypadku, gdy mimo istniejącego zakazu dzieci biorą udział 
w  działaniach wojennych, nie tracą przysługującej im szczególnej ochrony 
nawet wówczas, gdy nie zostanie przyznany im status jeńców wojennych. 
W razie zatrzymania, uwięzienia lub internowania, dzieci powinny być trzy-
mane w pomieszczeniach oddzielnych od osób dorosłych, z wyjątkiem, gdy 
przebywają tam razem z rodziną. W stosunku do dzieci, które w chwili popeł-
nienia przestępstwa nie ukończyły 18 lat, nie wolno wykonywać orzeczonego 
wyroku śmierci520.

Dzieci nie mogą być ewakuowane do obcego kraju, chyba że zachodzi 
obawa o  ich zdrowie i  bezpieczeństwo. W  razie konieczności ewakuacji, 
należy zapewnić im ciągłość nauki oraz powinny one być zaopatrzone w kartę 
tożsamości z  fotografią i  ze szczegółowymi danymi osobowymi, adresami 
rodziny i bliskich krewnych oraz danymi co do ich stanu zdrowia521.

518 K. Randzio-Sajkowska, M. Sajkowski, Ochrona…, op. cit., s. 106.
519 Ibidem, s. 106.
520 T. Leśko, op. cit., s. 206-207.
521 Ibidem, s. 207.
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Szczególne obowiązki w  stosunku do dzieci ciążą ponadto na okupan-
cie, który zobowiązany jest ułatwić funkcjonowanie zakładów poświęco-
nych opiece nad dziećmi i ich wychowaniu, np. żłobki, przedszkola i szkoły. 
Okupant ma także obowiązek uczynić wszystko celem ustalenia tożsamości 
dzieci. Nie wolno mu zmieniać ich stanu prawnego (a  więc np. poddawać 
przymusowej adopcji) ani włączać do podlegających mu formacji lub orga-
nizacji. Państwo okupacyjne powinno także zapewnić, aby dzieci osierocone 
lub oddzielone od rodziców były wychowywane przez osoby tej samej naro-
dowości, języka lub religii522.

7.4.4. status dziennikarzy

Dziennikarze wykonujący misje zawodowe w rejonach objętych konflik-
tami zbrojnymi – pod warunkiem, iż nie biorą udziału w działaniach zbroj-
nych – traktowani są jako osoby cywilne, którym przysługuje ogólna ochrona 
wynikająca z KG IV oraz PD I. Mogą otrzymywać specjalne karty tożsamości 
poświadczające ich status dziennikarzy. Różnią się tym samym od korespon-
dentów wojennych akredytowanych przy siłach zbrojnych, którzy posiadają 
status niekombatantów towarzyszących siłom zbrojnym i którym przysługuje 
status jeńców wojennych523.

7.4.5. status cudzoziemców

Każdy cudzoziemiec znajdujący się na terytorium jednej ze stron kon-
fliktu ma prawo opuścić to terytorium, pod warunkiem, że wyjazd taki nie 
jest sprzeczny z interesami danego państwa. Decyzja w kwestii rozpatrzenia 
prośby o opuszczenie terytorium powinna zapaść możliwie jak najszybciej. 
Repatriacja winna przebiegać w  odpowiednich warunkach pod względem 
bezpieczeństwa, higieny i wyżywienia.

Cudzoziemcom, którzy nie zostali poddani repatriacji i którzy pozostali 
na terytorium państwa w  konflikcie, przysługuje szereg gwarancji (art. 38  
KG IV) – a są to:

– możliwość otrzymywania pomocy indywidualnej lub zbiorowej,
– możliwość otrzymywania pomocy lekarskiej na równi z obywatelami 

danego państwa,
– wykonywanie praktyki religijnej i korzystanie z opieki duchownej,
– możliwość przeniesienia się z  terytorium szczególnie narażonego na 

działania wojenne.

522 K. Randzio-Sajkowska, M. Sajkowski, Ochrona…, op. cit., s. 112.
523 Ibidem, s. 107-108.
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W stosunku do cudzoziemców znajdujących się na terytorium jednej ze 
stron konfliktu możliwe jest wyznaczenie przymusowego miejsca zamieszka-
nia lub internowania, jednak tylko wówczas, gdy obligują do tego w sposób 
bezwzględny wymogi bezpieczeństwa państwa, we władzy którego się znaj-
dują524. Osoby, w stosunku do których zostały zastosowane powyższe środki 
ograniczające, mogą wystąpić do sądu lub właściwego organu administra-
cyjnego wydającego daną decyzję z żądaniem ponownego jej rozpatrzenia. 
Zastosowane w  stosunku do cudzoziemców wyznaczenie przymusowego 
miejsca zamieszkania lub internowania powinno zostać uchylone możliwie 
jak najszybciej po zakończeniu działań wojennych525.

7.5. Ograniczenie i utrata przez osobę cywilną praw i przywilejów 
określonych przez międzynarodowe prawo humanitarne

Do ograniczenia praw i przywilejów przyznanych przez IV KG osobom 
cywilnym może dojść wówczas, gdy w zgodzie z art. 5 KG IV:

– dana osoba cywilna jest zasadnie podejrzewana przez państwo, na 
terytorium którego się znajduje, o uprawianie działalności szkodliwej 
dla bezpieczeństwa danego państwa;

– w stosunku do tej osoby zostanie rzeczywiście stwierdzona działalność 
szkodliwa dla bezpieczeństwa danego państwa (osoba ta zostanie zła-
pana na gorącym uczynku jako szpieg lub sabotażysta).

W  obu przedstawionych sytuacjach osoba ta może zostać pozbawiona 
przysługujących jej na podstawie KG IV praw i przywilejów, w tym zwłaszcza 
prawa porozumiewania się.

Z  kolei utrata praw i  przywilejów określonych w  prawie humanitarnym 
wiąże się z sytuacją bezpośredniego udziału w działaniach zbrojnych. Artykuł 
51 ustęp 3 PD I stwierdza wyraźnie, że osoba cywilna pozostaje pod ochroną 
omawianych powyżej zasad tak długo, jak długo powstrzymuje się od bezpo-
średniego udziału w  działaniach zbrojnych526. Zatem osoba cywilna biorąca 
udział w działaniach zbrojnych, np. gdy chwyta za broń i prowadzi regularną 

524 Art. 41-42 KG IV. W praktyce zasada ta oznacza, że państwo musi udowodnić, iż dzia-
łanie określonych osób (np. szpiegostwo czy sabotaż) stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa 
danego państwa. Fakt bycia cudzoziemcem nie stanowi sam w sobie wystarczającego powodu 
do zastosowania środków ograniczających w  postaci wyznaczenia przymusowego miejsca 
zamieszkania lub internowania.

525 K. Randzio-Sajkowska, M. Sajkowski, Ochrona…, op. cit., s. 108-109.
526 Osoba cywilna biorąca udział w działaniach zbrojnych traci przysługującą jej na pod-

stawie MPH ochronę. Nie oznacza to jednak wcale, że biorąc udział w walce, zyskuje status 
kombatanta.  



219

OchROna ludnOści cywilnej...

walkę lub z własnej i nieprzymuszonej woli służy w charakterze „żywej tarczy”, 
ochraniając budowle stanowiące cele wojskowe, traci przysługującą jej na pod-
stawie MPH ochronę i tym samym może stać się uzasadnionym celem ataku.

7.6. kwestia ochrony uchodźców i osób przymusowo przesiedlonych 

Ochronie praw człowieka w toku konfliktów zbrojnych służy prawo huma-
nitarne oraz w pewnych określonych sytuacjach prawa człowieka. Uzupełnie-
niem tych dwóch reżimów prawa międzynarodowego jest prawo uchodźcze. 
Prawo to nakierowane jest na ochronę osób, które muszą opuścić swój kraj 
pochodzenia z  powodu uzasadnionej obawy przed prześladowaniem. Bar-
dzo często osoby opuszczające kraj pochodzenia zmuszone są do wyjazdu 
z innych przyczyn, takich jak: bieda, wojna czy katastrofy naturalne. 

W  tej części postaram się przedstawić prawo mające zastosowanie do 
uchodźców, osób przesiedlonych i innych zmuszonych do opuszczenia swo-
jego kraju lub miejsca zamieszkania.  

7.6.1.  prawo humanitarne a ochrona osób przesiedlonych i uchodźców

Zgodnie z treścią art. 45(4) IV KG „Osoba podlegająca ochronie nie może 
być w żadnym razie przekazana do kraju, w którym może obawiać się prześla-
dowań z powodu swych przekonań politycznych lub religijnych”527. Artykuł 
ten ma na celu ochronę osób w toku konfliktu zbrojnego przed wydaleniem 
do miejsc, w którym mogłyby zostać poddane prześladowaniu. 

Formą ochrony ludności cywilnej jest również treść art. 49 (1,2) IV KG. 
Stanowi on o zakazie „przymusowego przesiedlania o charakterze masowym 
lub indywidualnym, jak również deportacji osób podlegających ochronie 
z terytorium okupowanego na terytorium Mocarstwa okupacyjnego lub na 
terytorium jakiegokolwiek innego Państwa okupowanego lub nieokupowa-
nego są wzbronione bez względu na powody.” Wyjątkiem od tej zasady jest 
stwierdzenie zawarte w tym samym artykule, który stanowi, że „Mocarstwo 
okupacyjne może przystąpić do całkowitej lub częściowej ewakuacji określo-
nego okręgu okupowanego, jeżeli tego wymagają względy bezpieczeństwa 
ludności lub naglące konieczności wojskowe”528. 

Ochrona ludności cywilnej przed przymusowymi przesiedleniami nie doty-
czy tylko konfliktów międzynarodowych. Zgodnie z treścią art. 17 pkt. 1 PD II 

527 IV Konwencja genewska z 1949 roku „O polepszeniu losu rannych, chorych i rozbitków 
w armiach czynnych”, (Dz.U. z 1956 r. Nr 38, poz. 171).

528 Ibidem.

Ochrona  
w toku  
konfliktu  
międzynarodowego

Ochrona  
w toku  
konfliktu  
niemiędzynaro- 
dowego
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„zakazane jest przemieszczenie ludności cywilnej z powodów związanych z kon-
fliktem”. Przemieszczenia ludności cywilnej mogą być nakazane w toku konfliktu 
wewnętrznego regulowanego Protokołem dodatkowym II tylko „gdy wymagają 
tego bezpieczeństwo osób cywilnych lub stanowcze względy wojskowe529.

Na straży przestrzegania norm zakazujących przymusowego przesiedlania 
ludności cywilnej w toku konfliktów zbrojnych stoi statut Międzynarodowego 
Trybunału Karnego, który za zbrodnię wojenną uznaje w art. 8(2) (b) (VIII) 
„przesiedlanie, bezpośrednio lub pośrednio, przez mocarstwo okupujące czę-
ści własnej ludności cywilnej na terytorium okupowane lub deportacja albo 
przesiedlanie całości lub części ludności cywilnej zamieszkałej na terytorium 
okupowanym w ramach tego terytorium lub poza nie”530. 

7.6.2.  prawo uchodźcze 

Pierwsze próby uregulowania ochrony osób uciekających przed prześla-
dowaniem sięgają okresu po pierwszej wojnie światowej. Blisko 800 tysięcy 
Rosjan żyło w Europie, tworząc diasporę uciekinierów przed prześladowa-
niem komunistów. Część z nich przybywała w dramatycznych warunkach. 
W 1921 roku przewodniczący MKCK Gustave Ador w ich imieniu zwrócił się 
do Rady Ligi Narodów o pomoc. W rezultacie w tym samym roku powołano 
urząd Wysokiego Komisarza do Spraw Uchodźców, na czele którego stanął 
Fridtjof Nansen. Jednym z pierwszych efektów pracy Wysokiego komisarza 
było porozumienie dotyczące wydania międzynarodowych dokumentów 
podróży uchodźcom rosyjskim w 1922 roku. Zaś rok później podobne doku-
menty zaczęto wydawać uchodźcom z Armenii.

Doświadczenia z uchodźcami rosyjskimi i Ormianami skłoniły Radę Ligi 
Narodów do wprowadzenia uniwersalnego dokumentu mającego na celu 
ochronę uchodźców. Jednak aż do końca II wojny światowej nie udało się 
stworzyć jednego dokumentu, który całościowo określał status uchodźcy. 

Zakończenie II wojny światowej stało się podstawą do rozpoczęcia prac 
zarówno nad nowymi aktami z zakresu prawa humanitarnego, jak i uchodź-
czego. Paradoksalnie dwie główne regulacje prawa międzynarodowego 
odnoszące się do prawa humanitarnego i prawa uchodźczego można nazwać 
prawem genewskim. Cztery Konwencje poświęcone problematyce prawa 
humanitarnego przyjęto w  Genewie w  1949 roku, zaś w  1951 roku w  tym 
samym miejscu przyjęto Konwencje dotyczącą statusu uchodźców531.  

529 Protokół dodatkowy II do Konwencji genewskich z 1949 r. (Dz.U. z 1992 r. Nr 41 poz. 175).
530 Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego sporządzony w  Rzymie dnia 

17 lipca 1998 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 78 poz. 708).
531 Konwencja dotycząca statusu uchodźców, sporządzona w Genewie 28 lipca 1951 roku, 

do której Polska przystąpiła 27 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 r., Nr 115, poz. 515). 

Pierwsze  
regulacje  
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Konwencja genewska z 1951 roku, stanowiła, że „W rezultacie zdarzeń, 
jakie nastąpiły przed dniem 1 stycznia 1951 roku oraz na skutek uzasadnionej 
obawy przed prześladowaniem z powodu rasy, religii, narodowości, przyna-
leżności do określonej grupy społecznej lub z  powodu poglądów politycz-
nych przebywa poza granicami państwa, którego jest obywatelem oraz nie 
może lub nie chce z powodu tych obaw skorzystać z ochrony tego państwa, 
albo która nie ma żadnego obywatelstwa i znajdując się na skutek podobnych 
zdarzeń poza państwem swojego stałego zamieszkania, nie może lub nie chce 
z powodu tych obaw powrócić do tego państwa”532. 

Definicja ta, podając wszystkie przesłanki bycia uznanym za uchodźcę, 
miała jedną zasadniczą wadę. Ograniczała zakres czasowy obowiązywania 
Konwencji jedynie do zdarzeń mających miejsce przed 1 stycznia 1951 roku. 
Bardzo szybko okazało się, że ochrona uchodźców po tej dacie nie stała się 
ani mniej potrzebna, ani mniej ważna. Ograniczenie czasowe Konwencji 
genewskiej zostało zniesione przez Protokół nowojorski z 1967 roku. 

Niedługo po uchwaleniu Protokołu nowojorskiego Organizacja Jedności 
Afrykańskiej (Organization of African Unity) uchwaliła w  1969 roku Kon-
wencję dotyczącą specyficznych aspektów problemu uchodźców w Afryce533. 
Artykuł 1 ust. 1 Konwencji zawiera nie tylko definicję uchodźcy analogiczną 
do zawartej w  Konwencji genewskiej, ale również jej istotne rozwinięcie.  
Art. 1 ust. 2 stanowi, że za uchodźcę uważa się także „każdą osobę, która 
wskutek zewnętrznej agresji, okupacji, obcego panowania lub wydarzeń 
poważnie zakłócających porządek publiczny na części lub całości terytorium 
kraju pochodzenia lub narodowości, jest zmuszona do opuszczenia swojego 
miejsca stałego zamieszkania celem poszukiwania schronienia w  innym 
miejscu poza krajem swojego pochodzenia lub narodowości”. 

Ta istotna modyfikacja wynikała z  faktu, iż na terenie kontynentu afry-
kańskiego częstym motywem ucieczki ludności były konflikty zbrojne, co 
w świetle Konwencji genewskiej nie jest wystarczającą przesłanką do uznania 
za uchodźcę. 

Podobną treść zawierał dokument wydany przez grupę państw latyno-
amerykańskich, zwany Deklaracją z Kartageny z 1984 roku534. Zakłada ona 

532 Ibidem, art. 1 A. 
533 Convention governing the specific aspects of refugee problems in Africa, 1001 U.N.T.S. 

45, weszła w  życie 20 czerwca 1974 roku, <http://www.au.int/en/sites/default/files/Conven-
tion_En_Refugee_Problems_in_Africa_AddisAbaba_10September1969_0.pdf>(dostęp: 
5.10.2013). 

534 Cartagena Declaration on refugees, Nov. 22, 1984, Annual Report of the Inter-
-American Commission on Human Rights, OAS Doc. OEA/Ser.L/V/II.66/doc.10, rev. 1, 
at  190–193 (1984–1985)<http://www.oas.org/dil/1984_Cartagena_Declaration_on_Refugees.
pdf> (dostęp: 5.10.2013).
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przejęcie pojęcia uchodźcy z Konwencji genewskiej, a ponadto w postana-
wia, iż za uchodźców uważa się osoby, „które opuściły swój kraj, ponieważ 
ich życie, bezpieczeństwo lub wolność zostały zagrożone przez powszechną 
przemoc, zewnętrzną agresję, konflikt wewnętrzny, masowe naruszenia praw 
człowieka lub inne okoliczności poważnie zakłócające porządek publiczny”. 

7.6.3. definicja uchodźcy 

Definiując pojęcie uchodźcy, należy zwrócić uwagę na następujące ele-
menty składowe:

•	 przebywanie	poza	krajem	pochodzenia,
•	 uzasadnioną	obawę	przed	prześladowaniem	(w oparciu	o następujące	

podstawy):
 – rasa,
 – religia,
 – narodowość,
 – przekonania polityczne,
 – przynależność do określonej grupy społecznej.

Analizując definicję uchodźcy, odwołam się do przykładu hipotetycznej 
osoby, która w 2003 roku przybywa do Polski z Czeczenii i występuje o nada-
nie statusu uchodźcy. 

Uzasadniona obawa 
Termin ten obejmuje elementy obiektywny i  subiektywny, a  przy okre-

śleniu, czy uzasadniona obawa zachodzi, należy zbadać oba. Jeżeli chodzi 
o przesłankę obiektywną, na którą przemożny wpływ ma sytuacja w miejscu 
pochodzenia aplikanta, należy ją analizować w oparciu o dostępne materiały 
i raporty oraz wyjaśnienia osoby starającej się o status uchodźcy535. Katastro-
falna sytuacja humanitarna w Czeczenii była w tym okresie powszechnienie 
znana oraz szczegółowo opisana przez szereg organizacji. Jako przykład doku-
mentu potwierdzającego sytuację w Czeczenii można podać raport Amnesty 
International z 2003 roku, który potwierdza działania takie, jak „pozasądowe 
egzekucje, „zniknięcia”, tortury, których częścią są gwałty. Zachowania te 
wypełniają przesłanki zbrodni wojennych. Nadto mają miejsce inne narusze-
nia międzynarodowego prawa humanitarnego takie, jak: arbitralne zatrzy-

535 Podręcznik, Zasady i  tryb ustalania statusu uchodźcy zgodnie z  Konwencją dotyczącą 
statusu uchodźcy z 1951 r. oraz Protokołem dodatkowym do niej z 1967 r., Biuro Wysokiego 
Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców, <http://www.unhcr.org/publ/
PUBL/3d58e13b4.pdf> (dostęp: 5.10.2013). 
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mania, złe traktowanie rabowanie i niszczenie mienia”536. Ten opis sytuacji 
znalazł potwierdzenie w dokumentach polskich organów państwowych. 

Następnie aplikant musi wykazać, iż jego obawa ma charakter subiek-
tywny. W toku postępowania o nadanie statusu uchodźcy organy państwowe 
przeprowadzają wywiad z  daną osobą. Osoba aplikująca w  toku wywiadu 
może przedstawić swoją historię. Pozwala to stwierdzić, czy dana osoba żywi 
uzasadnioną obawę również w  kontekście subiektywnym/indywidualnym. 
Aplikant, osoba X, jest matką pięciorga dzieci. Męża zabiły siły rosyjskie. Syn 
był wielokrotnie zatrzymywany. Aplikantka obawiała się również, że jej czter-
nastoletnia córka zostanie zgwałcona. W tamtym okresie gwałty na ludności 
cywilnej nie należały do rzadkości537.

Przed prześladowaniem 
Nie ma jednolitej definicji prześladowania, jednakże od czasu sformuło-

wania treści art. 1 A. Konwencji genewskiej w 1951 roku doktryna, a przede 
wszystkim orzecznictwo sądów międzynarodowych określiły wyraźnie zna-
czenie tego pojęcia. Definicja zawarta w Statucie Rzymskim ustanawiającym 
Międzynarodowy Trybunał Karny w art. 7538 pokrywa się zasadniczo z defi-
nicją przedstawioną w orzeczeniu Kupreskic i inni, gdzie Międzynarodowy 
Trybunał ds. Jugosławii stwierdził, że prześladowanie to „masowe zaprzecza-
nie w sposób dyskryminacyjny podstawowych praw leżących u podstaw mię-
dzynarodowego prawa pisanego lub zwyczajowego539. Uzupełnieniem defini-
cji prześladowania był wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego z dnia 
29 stycznia 1999 roku, sygn. akt V SA 1499/SA, stwierdzający że „elementami 
konstytuującymi prześladowanie jest oprócz poważności zagrożenia prześla-
dowaniem stan bierności władz państwowych”.

536 Federacja Rosyjska Amnesty International z  roku 2003, raport pobrany ze strony 
<http://web.amnesty.org/report2003/rus-summary-eng> (dostęp: 5.10.2013). 

537 AI INDEX: EUR 46/004/2002    21 Styczeń 2002 RUSSIAN FEDERATION Failure to 
protect or punish: human rights violations and impunity in Chechnya, Memorandum by 
Amnesty International to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe on the conflict 
in Chechnya. <http://www.amnesty.org/ar/library/asset/EUR46/004/2002/ar/cfd2efbe-d89f-
11dd-ad8c-f3d4445c118e/eur460042002en.pdf>(dostęp: 5.10.2013).

538 Art. 7.1. (h) prześladowanie jakiejkolwiek możliwej do zidentyfikowania grupy lub 
zbiorowości z powodów politycznych, rasowych, narodowych, etnicznych, kulturowych, reli-
gijnych, płci w rozumieniu ustępu 3 lub z innych powodów powszechnie uznanych za niedo-
puszczalne na podstawie prawa międzynarodowego, w związku z  jakimkolwiek czynem, do 
którego odnosi się niniejszy ustęp lub z jakąkolwiek zbrodnią objętą jurysdykcją Trybunału; 
art. 7.2 (g) prześladowanie oznacza celowe i dotkliwe, sprzeczne z prawem międzynarodowym, 
pozbawianie podstawowych praw jakiejkolwiek grupy lub wspólnoty z powodu jej tożsamości.

539 Prokurator v. Z. Kupreskic i  inni, Sprawa Nr. IT-95-16-T, ICTY T.Ch.II z 14 stycznia 
2000 roku. 
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Rasa
Rasa jako przesłanka prześladowania winna być rozumiana w jak najszer-

szym znaczeniu. Oznacza to, że ma być rozumiana jako obejmująca wszyst-
kie rodzaje grup etnicznych540. Przykładem takiego prześladowania może być 
wyniszczanie grupy etnicznej Tutsi przez grupę etniczną Hutu w Ruandzie 
w 1994 roku541.

Takie prześladowanie w stosunku do aplikantki nie miało miejsce w Cze-
czeni. 

Narodowość 
Uzasadniona obawa przed prześladowaniem musi być powiązana z jedną 

z podstaw przewidzianych w Konwencji. Pierwszą z nich jest narodowość. 
Zgodnie z  pkt. 74 podręcznika UNHCR „terminu narodowość nie należy 
rozumieć jedynie jako obywatelstwa, pojęcie to odnosi się również do przy-
należności do grupy językowej (…) Prześladowania z powodu narodowości 
mogą polegać na podejmowaniu wrogich kroków skierowanych przeciwko 
mniejszościom narodowym”542. 

Osoba aplikantki i jej rodzina były narażone na prześladowania ze strony 
wojsk Federacji Rosyjskiej ze względu na swoją narodowość.

Przynależność do określonej grupy społecznej 
Kwestia przynależności do danej grupy społecznej opiera się jedynie na 

pewnych podobieństwach członków grupy. Jednym z orzeczeń definiujących 
określenie „określona grupa społeczna” jest orzeczenie w sprawie Acosta543. 
W  orzeczeniu tym „prześladowanie z  powodu przynależności do określo-
nej grupy społecznej oznacza prześladowanie skierowane przeciwko jed-
nostce, będącej członkiem grupy osób, z których wszystkie dzielą wspólną, 
niezmienną charakterystykę. Ta charakterystyka może byś wrodzona, jak na 
przykład płeć, kolor czy więzy rodzinne lub w  pewnych warunkach może 
to być także wspólne, przeszłe doświadczenie, jak na przykład wcześniejsze 
przywództwo wojskowe lub posiadanie ziemi”. 

Patrząc na przypadek aplikantki, należy stwierdzić, iż przynależy ona do 
określonej grupy społecznej, tj. kobiet czeczeńskich, która może być poddana 
prześladowaniu w  formie gwałtu; ta sama kwalifikacja dotyczy najstarszej 
córki pani X544.   

540 Podręcznik, Zasady…, op. cit., s. 16, pkt. 68.
541 <http://news.bbc.co.uk/2/hi/world/africa/1288230.stm> (dostęp: 5.10.2013). 
542 Podręcznik, Zasady…, op. cit., s. 17, pkt 74.
543 Matter of Acosta, A-24159781, United States Board of Immigration Appeals, 1 Marca 

1985, <http://www.justice.gov/eoir/vll/intdec/vol19/2986.pdf> (dostęp: 5.10.2013). 
544 K. K. Redlich, Torture and rape stalk the streets of Chechnya, “The Guardian”, <http://

www.theguardian.com/world/2002/oct/27/chechnya.russia2> (dostęp: 5.10.2013). 
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Religia 
Bardzo często podstawą ucieczki przed prześladowaniem są przekonania 

religijne aplikanta. Prześladowanie z powodu wyznawanej wiary może przy-
bierać formę zakazu udziału w obrzędach publicznych, zakazu nauczania reli-
gii czy też innej poważnej formy dyskryminacji określonej grupy religijnej545.  

W sprawie hipotetycznego aplikanta z Czeczenii nie każda podstawa prze-
śladowania jest zasadna. W konflikcie rosyjsko-czeczeńskim prześladowanie 
religijne nie miało miejsca na tyle, by uzasadnić starania o status uchodźcy 
osoby aplikującej. 

Poglądy polityczne 
Generalnie poglądy polityczne mogą stanowić przesłankę nadania statusu 

uchodźcy, jeżeli ich wyznawanie powoduje zaistnienie pozostałych konstytu-
tywnych przesłanek546. 

Uchodźcy a migranci
Częstym problem jest rozróżnienie pomiędzy uchodźcą a  migrantem. 

Samo pojęcie migrant oznacza w świetle definicji Rady Europy osobę „która 
tymczasowo lub stale przebywa w kraju, niebędącym krajem jej urodzenia 
i nawiązała znaczące więzi społeczne z tym krajem”. W odróżnieniu od defi-
nicji uchodźcy na pierwszy plan wysuwa się kwestia przebywania w innym 
kraju, niż ten z  którego dana osoba pochodzi. Nie ma zaś, jak w  defini-
cji uchodźcy, aspektu ucieczki przed prześladowaniem. Również defini-
cja migranta zaproponowana przez Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców 
odwołuje do definicji uchodźcy, stanowiąc że „migrantem jest osoba, która 
z przyczyn innych niż zawarte w definicji dobrowolnie opuszcza swój kraj 
w celu osiedlenia się w innym miejscu. Może to wynikać z chęci zmiany lub 
przeżycia przygody, względów rodzinnych lub innych o charakterze osobi-
stym. Jeśli powodem są wyłącznie przyczyny ekonomiczne, to osoba taka jest 
migrantem ekonomicznym, a nie uchodźcą547.

 W  kontekście migrantów pojawia się również kwestia migrantów eko-
nomicznych. Taka kategoria osób nie podlega ochronie analogicznej do 
uchodźców, czy też osób uciekających przed konfliktem zbrojnym. Podręcz-
nik UNHCR, który jest punktem wyjścia interpretacji Konwencji genewskiej 
z  1951 roku, określa w  kontekście migrantów ekonomicznych, że wyjazd 
z  kraju pochodzenia z  powodu trudnej sytuacji ekonomicznej nie stanowi 
sam w sobie podstawy do uznania Wnioskującej za uchodźcę, a osoba która 

545 Podręcznik Zasady…,  op cit., s. 17 pkt. 72.
546 Ibidem, s. 18, pkt 80.
547 Ibidem, pkt 62.
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dobrowolnie opuszcza swój kraj i  jest powodowana wyłącznie względami 
ekonomicznymi, jest migrantem ekonomicznym a nie uchodźcą548.

Uchodźcy a osoby przesiedlone wewnętrznie
Bardzo ważną kategorią osób, które pojawiają się w toku współczesnych 

konfliktów zbrojnych, są tzw. „osoby przesiedlone wewnętrznie” (internally 
displaced persons - IDP’s). Spośród wielu definicji jedną z pełniejszych jest 
zaprezentowana w  wytycznych ONZ w  zakresie traktowanie IDP. Zgodnie 
z zaproponowaną definicją „osoba lub grupa osób, które zostały zmuszone 
do ucieczki lub opuszczenia swoich domów lub miejsc stałego zamieszka-
nia, w szczególności wskutek albo w celu uniknięcia konsekwencji konfliktu 
zbrojnego, sytuacji ogólnej przemocy, naruszeń praw człowieka lub natu-
ralnych, lub spowodowanych przez ludzi katastrof i które nie przekroczyły 
uznanej przez społeczność międzynarodową granicy państwa”549.

Podstawowa różnica pomiędzy uchodźcą i  migrantem a  osobą przesie-
dloną wewnętrznie jest kwestia przekroczenia granicy. Takie osoby nie mogą 
otrzymać pomocy opartej na Konwencji genewskiej z 1951 roku. W związku 
z tym, że osoby często znajdują się w tragicznej sytuacji, pomoc niesie im nie 
tylko UNHCR, ale również inne organizacje w tym Międzynarodowy Komi-
tet Czerwonego Krzyża. 

Często kwalifikację, czy dana osoba jest uchodźcą, czy też nie, kompli-
kuje charakter konfliktu zbrojnego. Przykładem może być wojna na terenie 
byłej Jugosławii. Część osób uciekała z terenów, np. Bośni i Hercegowiny na 
teren Chorwacji. Dla mieszkańców BiH i Chorwacji przekraczali oni granicę. 
Strona serbska mogła twierdzić odwrotnie, tzn., że dane osoby poruszają się 
w granicach jednego państwa i nie mogą być uchodźcami. 

Podsumowanie

Prezentowane kategorie zasługują na szczególną ochronę. Prawo huma-
nitarne i prawo uchodźcze wzajemnie się przeplatają i uzupełniają. Zwłasz-
cza w kontekście konfliktów niemiędzynarodowych, gdzie czystki etniczne 
czy wyniszczanie poszczególnych grup społecznych może zostać zakwa-
lifikowane również jako prześladowanie w  świetle Konwencji genewskiej 
z 1951 roku. Ważne jest, by przy planowaniu następnych misji wojskowych 
uwzględnić również kwestię osób przesiedlonych wewnętrznie. Zwłaszcza, 
że polskie siły zbrojne mają dobre doświadczenia w tym zakresie, ponieważ 

548 Podręcznik Zasady…, op. cit., pkt. 63. 
549 Guiding Principles on Internal Displacement, UN Doc E/CN.4/1998/53/Add.2.
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w  ramach zespołu odbudowy prowincji (Provincial Reconstruction Team 
- PRT) wspierały funkcjonujący w mieście Ghazni obóz. Jako ciekawostkę 
można podać, że zarówno MON550, jak i  MSZ551 posługują się pojęciem 
uchodźcy. W rzeczywistości są to Afgańczycy, którzy przebywali za granicą, 
by wrócić do kraju po okresie władania Afganistanem552 przez Talibów553.  

550 <http://www.isaf.wp.mil.pl/pl/117.html> (dostęp: 5.10.2013). 
551 <http://www.polskapomoc.gov.pl/Pomoc,dla,uchodzcow,7.html>(dostęp: 5.10.2013). 
552 <http://www.nato.int/ISAF/media/photo/2009/phw/> (dostęp: 5.10.2013). 
553 Rozdział stanowi kontynuację opracowania zawartego w: Wybrane zagadnienia z zakre-

su Międzynarodowego Prawa Humanitarnego (współautor), wyd. Szkoła Aspirantów Państwo-
wej Straży Pożarnej, Kraków, 2009 r., ISBN 83-89877-29-5.



Fotografia ze zbiorów Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej, aut. Martyna Józefiak
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Rozdział 8

ZakaZy i ogRanicZenia użycia śRodków 
pRowadZenia dZiałań ZbRojnych  
w świetle międZynaRodowego  
pRawa humanitaRnego konfliktów ZbRojnych

Streszczenie rozdziału

Miarą każdego systemu prawa jest nie tylko jego skuteczność, rozumiana 
jako poziom przestrzegania norm prawnych wchodzących w  jego skład, 
lecz również i jego elastyczność, czyli zdolność adaptowania się do nowych  
wyzwań i zmieniających się warunków geopolitycznych, i społecznych. Nie 
sposób nie zauważyć, że we spółczesnym świecie będącym „globalną wioską”, 
pozbawioną granic blokujących przepływ osób, usług i  kapitału, walor ten 
nabiera kluczowego znaczenia. Częstokroć łatwiej jest bowiem osiągnąć za-
łożony cel nie poprzez oczywiste naruszenie już istniejących norm prawnych, 
lecz poprzez wykorzystanie różnego rodzaju luk bądź też sytuacji nie podda-
jących się jednoznacznej ocenie. Argumentacja ta w pełni odnosi się również 
do międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, któremu 
bardziej niż kiedykolwiek grozi upadek poprzez archaizację jego regulacji. 
Wydaje się, że stajemy w obliczu rewolucji, której ramy wyznaczają ataki bez-
załogowych pojazdów latających na osoby podejrzane o terroryzm i pierwsze 
samodzielne lądowanie takiego aparatu latającego na pokładzie lotniskowca, 
plany zastąpienia klasycznej formy zaopatrywania jednostek wojskowych 
transportem wykonywanym przez bezzałogowe ciężarówki i  śmigłowce 
oraz planowane wprowadzenie do użytku dział laserowych i elektromagne-
tycznych. Rewolucji tej międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów 
zbrojnych będzie musiało sprostać zarówno poprzez nowe inicjatywy pra-
wotwórcze, jak i próbę interpretacji obecnego stanu prawnego w świetle no-
wych wyzwań, które niesie współczesny świat. Badania nad rozwojem broni 



230

michał żeligowski

jądrowej prowadzone przez Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną, 
czy doniesienia o użyciu broni chemicznej przez co najmniej jedną stronę 
syryjskiej wojny domowej pokazują jednakże, iż dotychczasowy dorobek 
międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych nie stracił 
na znaczeniu i w dalszym ciągu stanowić może platformę oceny zachowania 
stron konfliktu zbrojnego.

8.1. Rozwój zakazów i ograniczeń dopuszczalności użycia  
niektórych środków walki jako element ewolucji 
międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych

O  ile powstania pierwszych uregulowań dotyczących dopuszczalnych 
metod szkodzenia nieprzyjacielowi, które stały się zaczątkiem MPHKZ, 
można się dopatrywać już u  zarania rodzaju ludzkiego, o  tyle regulacje 
ograniczające lub zakazujące użycia określonych środków walki powstały 
znacznie później. Wynika to z  faktu, że wskazana grupa norm wymagała  
do swojego powstania osiągnięcia przez ludzkość poziomu technicznego, 
pozwalającego na wytworzenie broni skuteczniejszej niż kije, kamienie 
i  włócznie. Jako pierwszy powstał najprawdopodobniej zakaz używania 
w  walce trucizn i  broni zatrutej. Jego śladów można się doszukiwać już 
w Mahabharacie, hinduistycznym poemacie epickim554, według którego król 
nigdy nie powinien zadawać ran, które mogły się jątrzyć, a także w pocho-
dzącym z  tego samego obszaru Kodeksie Manu, którego powstanie datuje 
się na XII wiek p.n.e. Broń zatruta uzyskała status zakazanego środka walki 
również i w europejskim kręgu kulturowym i także miało to miejsce w sta-
rożytności. Homer już w  VIII wieku p.n.e. relacjonował, że według jego  
pobratymców używanie w  walce trucizn groziło wywołaniem gniewu bo-
gów. Analogicznie do problemu podchodzili starożytni Rzymianie, którzy 
wprost zabraniali ich użycia.

Średniowiecze przyniosło ze sobą dalszy rozwój prawa międzynarodo-
wego, w  tym i  tej jego gałęzi, która odnosiła się do sposobu prowadzenia 
wojen. Szczególną rolę przyznać w tym zakresie należy Kościołowi, którego 
poglądy okazały się kluczowe zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i prak-
tycznym. Nie tylko bowiem doktorzy kościoła poczynili podwaliny pod kon-
cepcję wojny sprawiedliwej, lecz również papież, a także podlegli mu dostoj-
nicy, proponowali konkretne rozwiązania prawne mające na celu złagodzenie 

554 Istnieją poważne trudności w określeniu daty powstania tego dzieła. Jego początki – 
jeszcze w tradycji ustnej – sięgają prawdopodobnie okresu wedyjskiego (1500–1100 p.n.e.).
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skutków ówczesnych wojen. Jednym z  takich rozwiązań był wprowadzony 
w  roku 1139, w  trakcie soboru laterańskiego drugiego, zakaz używania 
przeciwko chrześcijanom dystansowych broni strzeleckich, takich jak łuki 
i kusze555. Zakaz ten podyktowany był jednakże nie tyle troską o dobro bliź-
niego, co uznaniem łuków i kusz za broń niehonorową, niedającą możliwości 
sprawdzenia się w  walce, jak również obawą, że formacje piechoty uzbro-
jone w  tego typu broń mogą zagrozić pozycji możnowładców. Obawy te 
okazały się uzasadnione, a powszechne użycie broni dystansowej rozpoczęło 
zmierzch militarnej, a w konsekwencji i politycznej roli rycerstwa.

Poglądy te traktowane były jako obowiązujące aż do nastania epoki Oświe-
cenia. W okresie tym doszło do całkowitego przewartościowania znaczenia 
pojęć państwa, prawa i  obywatela, co doprowadziło nie tylko do wybuchu 
Wielkiej Rewolucji Francuskiej, lecz również i do powstania koncepcji praw 
człowieka. Człowiek po raz pierwszy stał się samodzielnym, niezależnym od 
państwa podmiotem, a zbiorowość ludzka – naród, stanęła nawet ponad nim, 
uzyskując pozycję suwerena. Tak radykalna zmiana poglądów nie mogła po-
zostać bez wpływu na to, jak postrzegano konflikty zbrojne. Jean Jacques 
Rousseau, jeden z największych myślicieli epoki, napisał, że wojna nie jest 
stosunkiem człowieka do człowieka, lecz stosunkiem między państwami, 
w  którym jednostki stają się nieprzyjaciółmi jedynie przez przypadek; nie 
jako ludzie, nie jako obywatele, lecz jako żołnierze556. Bezpośrednim prze-
łożeniem cytowanych słów na proces tworzenia prawa jest treść Deklaracji 
w sprawie pocisków wybuchających małego kalibru, która podpisana została 
w  Petersburgu 11 grudnia 1868 roku. Deklaracja ta, choć bardzo zwięzła, 
w  pełni wyraża wszystkie557 podstawowe zasady MPHKZ zmierzające do 
ochrony ofiar wojny – zasadę humanitaryzmu, zasadę niewywoływania nad-
miernego cierpienia oraz zasadę rozróżniania. 

555 Zakaz zawarto w  kanonie XXIX, w  brzmieniu: „Zakazujemy pod karą anatemy, aby 
na przyszłość posługiwano się w walce przeciwko chrześcijanom i katolikom śmiercionośną 
i Bogu nienawistną sztuką, jaką jest używanie kusz i łucznictwo”. 

556 J. J. Rousseau, Umowa społeczna, Warszawa 1966 r., s. 17.
557 Część autorów zalicza do podstawowych zasad MPHKZ również zasadę ochrony śro-

dowiska naturalnego. Choć, z racji skali z  jaką współczesne środki walki mogą wpływać na 
przyrodę ożywioną i  nieożywioną, trudno jest odmawiać jej tego charakteru, to nie należy 
zapominać, że ukształtowała się ona po zakończeniu II wojny światowej, więc nie należy do 
historycznego rdzenia MPHKZ.
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8.2. podstawowe zasady międzynarodowego prawa humanitarnego 
konfliktów zbrojnych a środki walki

Fakt, że podstawowe zasady MPHKZ znalazły po raz pierwszy558 wyraz 
w akcie prawnym zakazującym użycia określonego środka walki – w tym wy-
padku pocisków wybuchających o masie poniżej 400 gramów – nie pozosta-
wia wątpliwości, że zasady te będą miały decydujący wpływ na katalog broni 
i amunicji, których użycie jest zabronione zawsze lub choćby tylko w niektó-
rych wypadkach. 

W  praktyce międzynarodowej przyjęło się, że ograniczenia i  zakazy 
w zakresie dopuszczalnych środków prowadzenia działań zbrojnych wpro-
wadzane są w drodze Konwencji międzynarodowych. Podyktowane jest to 
w szczególności potrzebą określenia parametrów technicznych takiej broni 
lub amunicji, a także podjęcia decyzji w przedmiocie dalszych losów już wy-
produkowanych egzemplarzy, co najczęściej sprowadza się do opracowania 
warunków ich zniszczenia, wraz ze stosownymi procedurami kontrolnymi. 
Z  tych właśnie przyczyn podstawowe zasady MPHKZ, w  ramach proble-
matyki dotyczącej środków walki, stanowić będą przede wszystkim aksjo-
logiczną podstawę podjęcia przez społeczność międzynarodową prac nad 
określonym zakazem czy też ograniczeniem, a w mniejszym stopniu stoso-
wane będą jako wyznacznik sposobu, w jaki należy interpretować już istnie-
jące normy MPHKZ oraz jako samodzielna podstawa zakazu bądź ograni-
czenia użycia określonego środka walki.

Pierwszą z tych zasad jest zakaz stosowania środków walki wywołujących 
nadmierne cierpienie u rażonej nimi osoby lub skutkujące, w każdym przy-
padku jego skutecznego użycia, śmiercią takiej osoby. Jej sedno leży w zało-
żeniu, że celem konfliktu zbrojnego jest nie całkowite zniszczenie przeciw-
nika, lecz zmuszenie go do akceptacji żądań leżących u  podłoża konfliktu 
zbrojnego. Do osiągnięcia tak rozumianego zwycięstwa w  zupełności wy-
starczającym jest pozbawienie go woli walki, poprzez odebranie jego siłom 
zbrojnym zdolności do prowadzenia operacji wojskowych. Bezpośrednim 
przełożeniem tej tezy na sytuację pojedynczego żołnierza jest stwierdzenie, 
że do osiągnięcia celu konfliktu zbrojnego nie jest niezbędne pozbawienia go 
życia czy uczynienie kaleką, lecz wystarczy, że utraci on zdolność do uczest-
niczenia w walkach. W praktyce, zasada ta prowadzić będzie do wyelimino-
wania z arsenałów takich środków walki, które zawierają w sobie elementy 

558 Pewne przejawy kształtowania się podstawowych zasad MPHKZ można odnaleźć już 
w tekście pochodzącej z 1864 roku Konwencji w sprawie polepszenia losu rannych wojskowych 
w armiach w polu będących, w postaci zasady neutralności szpitali, ambulansów i ich personelu.

Zasada  
niewywoływania 

nadmiernego 
cierpienia
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celowo powodujące zwiększenie u  przeciwnika obrażeń, ponad konieczną 
miarę. Najlepszym przykładem środka walki zaliczającego się do tej grupy 
są pociski łatwo rozszerzające się w ciele ludzkim, czyli tzw. kule dum-dum. 
Oczywistym jest przecież, że trafienie istoty ludzkiej klasycznym pociskiem 
karabinowym niemal zawsze pozbawia ją zdolności bojowej i najczęściej ma 
to miejsce na dłuższy czas. Jednocześnie daje rażonej nim osobie szansę na 
przeżycie, jeśli rana postrzałowa dotyczy kończyn, względnie jeśli nie doszło 
do uszkodzenia głównych naczyń krwionośnych czy też najistotniejszych or-
ganów wewnętrznych. Kula dum-dum, która z uwagi na swoją konstrukcję 
zwiększa swoją średnicę w ludzkim ciele i gwałtownie oddaje energię kine-
tyczną, takich szans nie daje. Zasada niewywoływania nadmiernego cierpie-
nia prowadzić będzie również do zakazu stosowania środków walki, które 
– co prawda – nie powodują dodatkowych obrażeń, ale ich użycie w każdym 
przypadku skutkować będzie śmiercią rażonej nimi osoby. Jako przykład 
można wymienić broń zatrutą, która zabija zawsze, niezależnie od stopnia 
skomplikowania obrażeń zadanych przez pocisk, dzięki któremu wprowa-
dzono truciznę do organizmu.

Zasada rozróżniania zmierza natomiast do zapewnienia osobom i obiek-
tom, które – w  myśl norm MPHKZ – nie stanowią legalnego celu ataku, 
ochrony przed niekontrolowanymi skutkami użycia niektórych środków 
walki. Prowadzić będzie ona do wyeliminowania trzech grup broni. Pierwsza 
z nich obejmuje takie środki walki, które oddziałują na pewien większy ob-
szar, wobec czego skutkami ataku objęty może zostać nie tylko cel wojskowy, 
lecz również znajdujące się w pobliżu osoby i obiekty podlegające szczególnej 
ochronie. Druga grupa obejmuje te z nich, w których czynnik rażenia uzy-
skuje zdolność do samodzielnego przemieszczania się na polu walki, co skut-
kuje możliwością rażenia osób i obiektów niestanowiących pierwotnie celu 
ataku. Trzecia grupa dotyczy środków walki, których działanie rozciągnięte 
jest w czasie, nawet na okres po zakończeniu działań wojennych, przez co 
szkody doznać mogą osoby chronione, działające w przeświadczeniu, że na 
określonym obszarze działania wojenne zostały już zakończone i może być 
on traktowany jako teren bezpieczny. 

Ostatnią z zasad będących podstawą wprowadzania ograniczeń i zakazów 
w zakresie dopuszczalności użycia środków walki jest zasada ochrony środo-
wiska naturalnego przed celową ingerencją ze strony walczących podmiotów. 
Zgodnie z tą zasadą zabronione jest zmierzanie do wywoływania rozległych, 
długotrwałych i poważnych szkód w środowisku naturalnym w celach woj-
skowych lub jakichkolwiek innych wrogich. Prowadzić będzie ona zatem 
do eliminacji takich środków walki, które zostały zaprojektowane specjal-
nie dla celów jego niszczenia. Jednym z najbardziej jaskrawych przykładów 

Zasada  
rozróżniania

Zasada  
ochrony  
środowiska 
naturalnego
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naruszenia tych reguł było stosowanie w  czasie wojny wietnamskiej przez 
armię Stanów Zjednoczonych środków chemicznych nazywanych defolian-
tami. Powodowały one masową utratę liści przez drzewa, co miało ułatwić 
zwalczanie szlaków transportowych Vietcongu. Wskutek tych działań doszło 
do potężnej katastrofy ekologicznej, która pochłonęła tysiące hektarów lasów.

Wszystkie wymienione zasady wywodzą się z idei humanitaryzmu, która 
nakazuje minimalizować skutki konfliktu zbrojnego. Stanowią one rdzeń 
MPHKZ umożliwiający łatwiejszą odbudowę terytoriów dotkniętych dzia-
łaniami wojennymi i wspomagają pojednanie pomiędzy zwaśnionymi stro-
nami. Nie należy jednakże zapominać, że MPHKZ to gałąź prawa mająca 
funkcjonować w specyficznych warunkach konfliktu zbrojnego. Ogranicze-
nie norm dotyczących środków walki wyłącznie do przepisów o charakterze 
ochronnym implikowałoby konieczność uznania każdego środka walki za  
zakazany i uniemożliwiłoby prowadzenie działań wojennych. 

Taki stan rzeczy byłby nie do pogodzenia z celami konfliktu zbrojnego, 
wobec czego dla zasady humanitaryzmu i wywodzących się z niej zasad nie-
wywoływania nadmiernego cierpienia, rozróżniania i  ochrony środowiska 
stworzono przeciwwagę w postaci zasady konieczności wojskowej, przy czym 
wzajemny stosunek między nimi określa reguła proporcjonalności. W  od-
niesieniu do środków prowadzenia walki zbrojnej prowadzić będzie ona do 
wniosku, że w czasie działań wojennych nieuchronne jest zarówno powodo-
wanie cierpień w stosunku do ofiar konfliktu zbrojnego, jak i powodowanie 
zagrożenia dla osób i obiektów chronionych znajdujących się w strefie walk. 
Istotnym jest jednak to, aby poziom zagrożenia czy stopień naruszenia dóbr 
prawnych nie przekraczał poziomu, który jest niezbędny do realizacji założo-
nych celów militarnych.

8.3. dopuszczalność użycia środka walki – moment i zakres  
oceny prawnej

Od czasu wprowadzenia pierwszych uregulowań dotyczących zakresu 
dopuszczalnych środków prowadzenia działań zbrojnych nie budziło wątpli-
wości, że ocena ta może i powinna być prowadzona ex post. Zestawiając zna-
jomość obowiązujących przepisów prawa z wiedzą dotyczącą charakterystyki 
technicznej środka walki i zaobserwowanych skutków jego użycia, łatwo było 
ocenić czy doszło do naruszenia norm MPHKZ. Przejawem tego poglądu jest 
treść art. 22 Regulaminu praw i zwyczajów wojny lądowej, który stwierdza je-
dynie, że strony wojujące nie mają nieograniczonego prawa wyboru środków 
szkodzenia nieprzyjacielowi.

Zasada  
proporcjonalności



235

ZakaZy i ogRanicZenia użycia śRodków pRowadZenia ...

Każdy system prawa, aby skutecznie chronić określone dobra prawne, 
nie może ograniczać się jedynie do funkcji represyjnej. Koniecznym jest 
wprowadzenie regulacji prawnych zapewniających mu elastyczność pozwa-
lającą na dostosowanie się do zmieniającej się rzeczywistości i zapobieganie  
naruszeniom norm prawnych w przyszłości. Teza ta w pełni odnosi się rów-
nież do MPHKZ, a przytoczony art. 22 Regulaminu praw i zwyczajów wojny 
lądowej szybko okazał się niewystarczający w realiach postępującego rozwoju 
techniki. 

Na zmianę regulacji prawnej trzeba było czekać aż do 1977 roku, kiedy 
to – wraz z uchwaleniem Protokołów dodatkowych do Konwencji genewskich 
z 1949 roku – podjęto próbę dostosowania MPHKZ do warunków zimnowo-
jennego świata. W art. 35 ust. 1 I PD, powtórzona została niemal dosłownie 
regulacja znana z Regulaminu praw i zwyczajów wojny lądowej. Uzupełniono 
ją jednakże, w treści art. 36, o normę nakazującą: „Przy prowadzeniu badań, 
prac rozwojowych, nabywaniu lub wprowadzaniu nowego środka lub metody 
prowadzenia wojny (…) ustalić, czy ich zastosowanie byłoby w pewnych lub 
wszelkich okolicznościach zakazane przez postanowienia niniejszego Proto-
kołu lub jakikolwiek inny przepis prawa międzynarodowego (…).”

Większość uregulowań dotyczących środków walki tworzona była z my-
ślą o międzynarodowych konfliktach zbrojnych. Rozciągnięcie ich na kon-
flikty zbrojne o  charakterze niemiędzynarodowym jest domeną konwencji 
uchwalonych w nieodległej przeszłości oraz tych umów międzynarodowych, 
które zakazują posiadania środków walki. Warto jednakże zauważyć, że coraz 
częściej prezentowany jest pogląd, w myśl którego ograniczenia w zakresie 
dopuszczalności środków walki zbrojnej uzyskały charakter normy zwycza-
jowej i powinny być stosowane w ramach wszystkich konfliktów zbrojnych. 

8.4. dopuszczalność użycia środków walki a planowanie i prowadzenie 
operacji wojskowych

Omówiony dotychczas aspekt momentu i zakresu oceny legalności użycia 
środków walki ma przede wszystkim charakter teoretyczny, istotny z punktu 
widzenia procesu tworzenia prawa. Problem ten posiada jednak równie 
istotne znaczenie w ramach praktyki jego stosowania, gdyż ocena dopusz-
czalności użycia danego środka walki powinna być przeprowadzona w  ra-
mach planowania i  prowadzenia każdej operacji wojskowej, z  uwzględnie-
niem specyficznych dla niej warunków.

W  wymiarze strategicznym kluczowe jest brzmienie art. 51 ust. 4 I  PD, 
który definiując pojecie ataków bez rozróżniania, wskazuje że są to również 
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ataki, w  trakcie których stosuje się środki walki, jakie nie mogą być ogra-
niczone do określonego celu wojskowego. Eliminuje to już na etapie plano-
wania operacji wojskowej możliwość wykorzystania systemów uzbrojenia 
niezapewniających rozsądnego prawdopodobieństwa trafienia w zamierzony 
cel559. W aspekcie taktycznym strony konfliktu obowiązane są uwzględniać 
środki ostrożności opisane w art. 57 I PD. Choć w większości dotyczą one 
sposobu prowadzenia ataku, to ust. 2 lit. a (ii) nakazuje prowadzić go przy 
użyciu takich środków walki, które pozwolą uniknąć lub sprowadzić do mini-
mum niezamierzone straty w życiu ludzkim wśród ludności cywilnej, ranie-
nia osób cywilnych i szkód w dobrach o charakterze cywilnym. W praktyce 
rozwiązanie to przekładać się będzie na zastosowanie tym bardziej precyzyj-
nych środków walki, im większe jest prawdopodobieństwo przypadkowego 
rażenia osób i  obiektów cywilnych. Zasady te nie mają charakteru pasyw-
nego, lecz muszą być stale weryfikowane w toku konkretnej operacji wojsko-
wej. Zmieniające się warunki pola walki, takie jak: pogoda czy zadymienie, 
przemieszczanie się ludności cywilnej czy rozpoznanie w strefie walk osób 
i obiektów, których istnienia wcześniej nie podejrzewano, mogą skutkować 
koniecznością zmiany przewidzianego do ataku środka walki. 

8.5. Zakazy i ograniczenia w zakresie dopuszczalnych środków 
prowadzenia działań zbrojnych

MPHKZ nie zawiera definicji środka walki, jednakże w nauce prawa mię-
dzynarodowego przyjmuje się, że jest to broń, system uzbrojenia, a  także 
platforma ich przenoszenia, które wykorzystane do przeprowadzenia ataku 
zdolne są do wywołania skutku w postaci śmierci i obrażeń u ludzi bądź znisz-
czeń przedmiotów i obiektów. Pojęcie to jest zatem traktowane stosunkowo 
szeroko i obejmuje nie tylko broń i amunicję, ale także środek wykorzystany 
do ich przenoszenia (np. samolot), systemy celowania, oprogramowanie, sys-
temy wymiany danych i dowodzenia. 

W  ramach MPHKZ istnieją trzy typy regulacji problematyki środków 
prowadzenia działań zbrojnych. Pierwszy z nich, zakazujący nie tylko uży-
cia, ale również posiadania, nabywania, sprzedawania oraz prowadzenia  
badań, jak również wymagający zniszczenia już posiadanych zasobów da-
nego środka walki, zarezerwowany został dla broni stanowiących najpoważ-
niejsze zagrożenie dla ludzkości. Drugi, najbardziej powszechny z reżimów 

559 M. Bothe, K. J. Partsch, W. A. Solf, New Rules for Victims of Armed Conflicts, Commen-
tary on the Two 1977 Protocols Additional to the Geneva Conventions of 1949, Haga/Boston/
Londyn 1982, s. 305.
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prawnych, zakazuje jedynie używania danego środka walki w czasie konflik-
tów zbrojnych. Jest on tak powszechny, ponieważ dotyczy systemów uzbroje-
nia wykorzystujących rozwiązania techniczne używane w celach pokojowych, 
wobec czego rozciągnięcie zakazu chociażby na prowadzenie badań mogłoby 
spowodować paraliż wielu dziedzin życia społecznego. Trzeci z nich, wpro-
wadzający jedynie ograniczenia w zakresie możliwości stosowania określo-
nych środków walki, dotyczy takich rodzajów broni i amunicji, w przypadku 
których zagrożenie dla dóbr prawnie chronionych może być ograniczone lub 
nawet wyeliminowane poprzez zapewnienie przestrzegania określonych re-
guł bezpieczeństwa.

8.5.1. środki walki objęte zakazem prowadzenia badań, produkcji, posiadania, 
handlu i użycia

A. Broń chemiczna (bojowe środki trujące)560

Bojowy środek trujący to każdy toksyczny środek chemiczny, który przez 
swoje działanie na procesy życiowe może spowodować śmierć, czasowe 
obezwładnienie albo trwałą szkodę na zdrowiu u ludzi lub zwierząt. Defini-
cją tą objęte są wszystkie związki chemiczne, niezależnie od stanu skupienia,  
pochodzenia czy metody produkcji.

Tradycyjnie bojowe środki trujące dzieli się na pięć grup:

– środki duszące – są to substancje chemiczne, które powodują upo-
śledzenie procesu przenoszenia tlenu do organów wewnętrznych 
i następnie ich obumieranie; do środków takich zalicza się cyjanowo-
dór, tlenek węgla, a także cyklon B, stosowany w komorach gazowych 
w czasie II wojny światowej,

– środki parzące – mają one postać gęstych, oleistych cieczy rozpylanych 
w postaci aerozoli; wykazują trujące działanie zarówno poprzez kon-
takt ze skórą (powodują trudno gojące się oparzenia), jak i wdycha-
nie oparów uszkadzających drogi oddechowe; należą do nich przede 
wszystkim iperyty i luizyty,

– środki krztuszące – są to substancje chemiczne wywołujące u rażonej 
nimi osoby silny kaszel i obrzęk płuc prowadzący do śmierci; do tej 
grupy zalicza się chlor i fosgen,

– środki paralityczo-drgawkowe – najbardziej niebezpieczne bojowe 
środki trujące; śmiertelna dawka niektórych z  nich może wyno-
sić nawet 200 mikrogramów; oddziałują one bezpośrednio na układ 

560 Autor posługuje się pojęciem bojowych środków trujących, gdyż w zakres pojęcia broni 
chemicznej zalicza się niekiedy również bojowe środki pomocnicze (np. substancje dymotwór-
cze), bojowe środki zapalające czy środki chemiczne oddziałujące na środowisko naturalne.
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nerwowy, powodując drgawki, porażenie mięsni, a następnie zatrzy-
manie akcji oddechowej; do środków tych są zaliczane:  sarin, VX, 
soman, tabun i VG,

– psychotoksyczne środki trujące – są to bojowe środki trujące mające 
na celu nie tyle pozbawienie życia żołnierzy przeciwnika, co dopro-
wadzenie ich do takiego stanu psychicznego, w którym nie będą oni 
w  stanie prowadzić działań bojowych; ofiary ich działania doświad-
czają halucynacji, omamów, tracą orientację w czasie i przestrzeni; do 
środków tych zalicza się LSD i BZ.

Broń chemiczna znalazła się w orbicie zainteresowania MPHKZ przede 
wszystkim z  uwagi na bardzo wysokie prawdopodobieństwo naruszenia  
zasady rozróżniania w toku jej użycia. Bojowe środki trujące z natury rzeczy 
obejmują swoim działaniem pewien wycinek powierzchni ziemi, co utrudnia 
ograniczenie skutków ataku do konkretnego celu wojskowego. Dodatkowo za-
uważyć należy, że większość bojowych środków trujących to substancje lotne, 
które utrzymując toksyczne właściwości nawet przez kilka godzin, mogą prze-
mieszczać się wraz z wiatrem w kierunku osób i obiektów chronionych. Część 
substancji toksycznych stosowanych jako broń chemiczna – mowa tu o środ-
kach parzących – może być również uznana za broń okrutną. Większość ofiar 
iperytów i luizytów nie umierała od razu, a dotknięte oparzeniami chemicz-
nymi skóra i drogi oddechowe przysparzały im niewyobrażalnych cierpień.

Z uwagi na konieczność osiągnięcia pewnego poziomu technicznego sub-
stancje trujące, do wybuchu I wojny światowej, pojawiały się na polach bitew 
sporadycznie. Przekazy historyczne donoszą między innymi o ich stosowaniu 
przez Spartan w czasie wojny peloponeskiej czy w trakcie oblężenia Belgradu 
przez Turków561. Polska historiografia również donosi o tego typu zdarzeniach, 
opowiadając ustami Jana Długosza na poły legendarną historię użycia gazów 
bojowych przez Tatarów w czasie bitwy pod Legnicą w 1241 roku. Z tego wła-
śnie powodu wybuch I wojny światowej zastał społeczność międzynarodową 
jedynie z  deklaracją zakazującą używania pocisków, których wyłącznym  
celem jest rozprzestrzenianie gazów duszących i zabijających562.

W  czasie pierwszej z  wojen światowych bojowe środki trujące były 
używane powszechnie przez wszystkie strony konfliktu. Do pierwszego  
masowego zastosowania tego środka walki doszło 22 kwietnia 1915 roku 
pod Ypres, kiedy wojska niemieckie rozpyliły z 6 tysięcy butli 150 ton chloru,  

561 N. Raičević, The History of Prohibition of the Use of Chemical Weapons in International 
Humanitarian Law, [w:] „Law and Polilitics”, Vol. 1 No5, 2001, s. 614–615.

562 Deklaracja o zakazie używania pocisków gazowych, Haga, 29 lipca 1899 r., tekst dekla-
racji w publikacji M. Flemming, Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. 
Zbiór dokumentów, Warszawa 2003, s. 174.
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zabijając 5000 żołnierzy Ententy. W  tej samej miejscowości, w  roku 1917 
użyto również gazu musztardowego, który zaczęto nazywać iperytem. W cza-
sie I wojny światowej skutkami użycia gazów bojowych zostało dotkniętych 
1 297 000 ludzi, z czego 91 200 osób zmarło563. Tragizm tych wydarzeń skłonił 
społeczność międzynarodową do podjęcia działań na rzecz wyeliminowania 
bojowych środków trujących z katalogu dozwolonych środków walki, a re-
zultatem tych działań było podpisanie Protokołu dotyczącego zakazu uży-
wania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków 
bakteriologicznych564. Niedoskonałość tego aktu prawnego, który nie zaka-
zywał prowadzenia badań i posiadania bojowych środków trujących oraz nie 
zawierał żadnego mechanizmu kontrolnego spowodowała, że był on wielo-
krotnie naruszany. Miało to miejsce w czasie wojny włosko-etiopskiej (1935–
–1936), wojny iracko-irańskiej (1980–1988), a także w trakcie operacji Anfal 
prowadzonej przez reżim Saddama Husajna przeciwko Kurdom (1988).

Kres zastosowaniu bojowych środków trujących w czasie konfliktów zbroj-
nych miała położyć podpisana w 1993 roku w Paryżu Konwencja o zakazie 
prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz 
zniszczeniu jej zapasów565. Największym sukcesem omawianego aktu praw-
nego jest niewątpliwie przesunięcie momentu ingerencji prawnej już na etap 
prowadzenia badań nad bronią chemiczną i  jej produkcji, zatem zakaz jej 
użycia ma już charakter czysto formalny. Twórcy Konwencji wyszli ze słusz-
nego założenia, że jedynie pozbawienie państwa-strony technologii umożli-
wiającej wyprodukowanie toksycznych substancji o przeznaczeniu bojowym 
może sprawić, że zakaz ten będzie skuteczny. Na ową skuteczność ma również 
wpływ rozszerzenie znaczenia pojęcia broni chemicznej daleko poza sub-
stancje toksyczne stanowiące bezpośrednie zagrożenie dla ludzkiego zdrowia 
i życia. Obejmuje ono bowiem amunicję i wszelkie inne urządzenia mające 
umożliwić użycie omawianego środka walki, jak również i prekursory, czyli 
substancje chemiczne, które są niezbędne w procesie jego produkcji. 

Zawarte w Konwencji obowiązki o charakterze negatywnym zostały uzu-
pełnione przez nakazy dotyczące zniszczenia zarówno posiadanych zapasów 
broni chemicznej, jak również sprzętu i obiektów, które były wykorzystywane 
do produkcji broni chemicznej lub są do tego przeznaczone. W  pierwszej 

563 Wszelkie dane liczbowe cytowane za: N. Raičević, The History…, op. cit.
564 Protokół dotyczący zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podob-

nych oraz środków bakteriologicznych, Genewa, 17 czerwca 1925 r., (Dz.U. z 1929 r. Nr 28, 
poz. 278).

565 Konwencja o  zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i  użycia broni 
chemicznej oraz zniszczeniu jej zapasów, Paryż, 13 stycznia 1993 r., (Dz.U. z 1999 r. Nr 63,  
poz. 703).
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kolejności nałożono na państwa-strony obowiązki o  charakterze informa-
cyjnym polegające na szczegółowym wskazaniu rodzaju i  ilości posiadanej 
broni chemicznej, jej lokalizacji, a  także lokalizacji obiektów służących do 
jej produkcji oraz wskazaniu podmiotów, którym ją przekazano. W dalszej  
kolejności należy przedstawić szczegółowy plan zniszczenia szeroko rozumia-
nej broni chemicznej i obiektów służących do jej produkcji, który powinien 
zostać wykonany najpóźniej w ciągu 10 lat od wejścia w  życie Konwencji 
w odniesieniu do danego państwa-strony566. 

Wszystkie obowiązki nałożone na mocy Konwencji na państwa-strony 
podlegają kontroli wykonywanej przez Organizację ds. Zakazu Broni Che-
micznej z siedzibą w Hadze. Działający w jej imieniu funkcjonariusze mają 
prawo kontrolować miejsca, w których jest przechowywana i była produko-
wana broń chemiczna, jak również nadzorować proces niszczenia takiej broni 
i takich obiektów. Procedury kontrolne prowadzone są z własnej inicjatywy, 
jak również na żądanie państw-stron.

Twórcy Konwencji zdawali sobie sprawę, że surowość jej norm mogłaby 
stanowić istotną przeszkodę dla rozwoju gospodarczego państw-stron. 
Z tej właśnie przyczyny dopuszcza ona prowadzenie badań, produkowanie,  
posiadanie i nabywanie substancji toksycznych, i ich prekursorów do celów 
niezabronionych przez Konwencję. Zalicza się do nich, między innymi: cele 
przemysłowe, rolnicze, badawcze i medyczne, a także – co niezwykle istotne 
– cele wojskowe niezwiązane z  prowadzeniem wojny, co obejmuje przede 
wszystkim szkolenie wojsk chemicznych w zwalczaniu zagrożeń związanych 
z użyciem broni chemicznej. 

Omawiając zagadnienie zakazu użycia broni chemicznej, wspomnieć na-
leży o  dwóch grupach substancji, co do których użycie pojęcia broni che-
micznej, a co za tym idzie rozciągnięcia na nie zakazów przewidzianych przez 
prawo międzynarodowe, budziło rozbieżności w doktrynie.

Do pierwszej grupy zalicza się tzw. środki kontroli tłumu (laktymatory), 
czyli gazy niestanowiące (co do zasady) zagrożenia dla życia ludzkiego, które 
stosowane są do rozpraszania zamieszek. Zalicza się do nich środki takie, 
jak: DM, CN i CS, które powodują podrażnienie oczu i błony śluzowej. Na 
gruncie Konwencji z roku 1925, dopuszczalność ich użycia w toku konfliktu 
zbrojnego była kwestią sporną. Ich zwolennicy wskazywali, że środki te nie 
służą do uśmiercania ludzi, natomiast przeciwnicy podnosili, że skutek taki 
może nastąpić przy niesprzyjających okolicznościach, np. w  zamkniętej 

566 Konwencja przewiduje, że proces musi zakończyć się nie później niż 10 lat po wejściu 
w życie Konwencji. Jeśli państwo strona przystąpiło do Konwencji później niż 10 lat po jej wej-
ściu w życie, okres przeznaczony na zniszczenia posiadanych zasobów broni chemicznej jest 
wyznaczany przez Radę Wykonawczą Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej. 
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przestrzeni567. Problem ten rozwiązany został w Konwencji o zakazie pro-
wadzenia badań, produkcji, składowania i  użycia broni chemicznej oraz 
zniszczeniu jej zapasów, która zakazuje ich użycia jako środka prowadze-
nia wojny. Redakcja tego przepisu wskazuje, że nie jest dopuszczalne użycie 
laktymatorów wobec kombatantów strony przeciwnej czy ludności cywilnej 
nielegalnie prowadzącej działania wojenne. Jest to natomiast możliwe w sy-
tuacjach niezwiązanych bezpośrednio z procesem prowadzenia wojny i na 
terenie nieobjętym walkami w  stosunku do agresywnej ludności cywilnej 
czy zbuntowanych więźniów568.

Druga grupa środków obejmuje filotoksyczne środki chemiczne czyli 
substancje, które przeznaczone są do niszczenia roślin. Były one wielokrot-
nie używane w toku konfliktów zbrojnych, a najsłynniejszym z nich jest bez 
wątpienia tzw. agent orange, masowo używany przez armię amerykańską 
w czasie wojny w Wietnamie. Środki te nie są zasadniczo szkodliwe dla lu-
dzi569, mogą natomiast powodować w środowisku naturalnym skutki odpo-
wiadające katastrofie ekologicznej. Na gruncie Konwencji z 1925 roku przyj-
mowano, że w momencie jej uchwalania stanowiła ona odbicie istniejącego 
prawa zwyczajowego, więc nie mogła dotyczyć środków, które w  tamtym 
czasie nie istniały570. Obecnie zastosowanie takich środków jest zabronione 
na mocy I PD oraz Konwencji o zakazie używania technicznych środków 
oddziaływania na środowisko w  celach militarnych lub jakichkolwiek in-
nych celach wrogich571. 

Użycie broni chemicznej nie było dotychczas przedmiotem obrad try-
bunałów międzynarodowych. Warto w  tym miejscu jednakże wspomnieć 
o procesie, który odbył się przed sądem irackim w 2006 roku, w którym na 
ławie oskarżonych zasiadł Ali Hassan al-Majid. Jeden z  zarzutów dotyczył 
przeprowadzenia 16 marca 1988 roku w Halabdży ataku gazowego przeciwko 
kurdyjskim cywilom. Ali Hassan al-Majid został uznany za winnego i  ska-
zany na śmierć przez powieszenie. 

567 R. Bierzanek, Wojna a prawo międzynarodowe, Warszawa 1982 r., s. 218.
568 S. P. Giovanello, Riot Contol Agents and Chemical Weapons Arms Control in United Sta-

tes, [w:] „Journal of Strategic Security”, Vol 5, No 4, Article 6, s. 12.
569 Po zakończeniu konfliktu wietnamskiego okazało się że „agent orange” skażony był 

dioksynami, które są substancjami silnie rakotwórczymi. 
570 R. Bierzanek, Wojna…, op. cit., s. 219.
571 Konwencja o  zakazie używania technicznych środków oddziaływania na środowisko 

w  celach militarnych lub jakichkolwiek innych celach wrogich, Genewa, 18 maja 1977 r., 
(Dz.U. z 1978 r. Nr 31, poz. 132).
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B. Broń biologiczna
Broń biologiczna to rodzaj broni masowego rażenia, w której czynnikiem 

rażenia są organizmy żywe o charakterze patogennym, które wywołują róż-
nego rodzaju choroby u mających z nimi styczność ludzi i zwierząt.

Broń biologiczną tradycyjnie dzieli się na trzy grupy:

– wirusy – są to skomplikowane cząsteczki organiczne łączące w sobie 
cechy organizmów żywych i materii nieożywionej; do wirusów, które 
przechowywane były jako komponenty broni bakteriologicznej zali-
czyć można przede wszystkim wirusa ospy prawdziwej; 

– bakterie – jest to obszerna grupa mikroorganizmów, najczęściej 
o budowie jednokomórkowej; jako czynnik rażenia wykorzystywane 
były pałeczki dżumy i tularemii, a przede wszystkim laseczki wąglika,

– toksyny – są to związki nie będące organizmami żywymi, lecz orga-
nicznymi truciznami wytwarzanymi przez drobnoustroje, rośliny 
i  zwierzęta; zalicza się do nich botulinę (jad kiełbasiany), rycynę572 
i alkaloidy,

Podobnie jak w przypadku broni chemicznej, o podjęciu działań zmierza-
jących do eliminacji broni bakteriologicznej z arsenałów państw zdecydowało 
poważne ryzyko naruszenia zasady rozróżniania, związane z  jej użyciem. 
Również i ten środek walki z natury rzeczy oddziałuje na pewien obszar. Nie 
należy wszakże zapominać, że broń biologiczna to organizmy żywe, które nie 
tylko zdolne są egzystować w środowisku znacznie dłużej niż bojowy środek 
trujący, lecz posiadają zdolność replikacji w organizmie nosiciela. Będą się 
one zatem przenosić nie tylko poprzez skażoną żywność, wodę czy też odzież, 
lecz również i z zarażonej osoby czy zwierzęcia na osoby zdrowe. W przy-
padku zastosowania wysoce zakaźnych wirusów lub bakterii i niedostatecz-
nej opieki medycznej, skutkiem ataku przy użyciu broni biologicznej może 
być całkowita utrata kontroli nad epidemią i w konsekwencji masowe zgony 
wśród osób pozostających pod szczególną ochroną MPHKZ. Znaczna część 
patogenów stosowanych jako broń biologiczna może być również uznana za 
broń okrutną. Wywoływane przez nie choroby cechują się bowiem zwykle 
stosunkowo ciężkim przebiegiem i są przyczyną znacznych cierpień.

Ryzyko wymknięcia się ataku przy użyciu broni biologicznej spod kon-
troli i groźba uderzenia odwetowego sprawiły, że nigdy nie doszło do jej ma-
sowego zastosowania. Nieco paradoksalnie, do przypadków takich docho-
dziło nie w czasach współczesnych, lecz w zamierzchłej przeszłości. Praktyki 
takie, polegające najczęściej na podrzucaniu za mury obleganych twierdz 

572 Rycyna była chętnie wykorzystywana przez zabójców na usługach KGB; w ten sposób 
zginął między innymi bułgarski dysydent Georgi Markow.
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ciał osób i zwierząt zmarłych na choroby zakaźne, stosowały między innymi 
wojska Aleksandra Wielkiego oraz Tatarzy. Choć współcześnie nie doszło 
do ataku przy użyciu broni biologicznej, potencjalne jego skutki pozwala 
ocenić katastrofa w Swierdłowsku. W kwietniu 1979 roku, w zakładzie pro-
dukującym broń biologiczną doszło do awarii, wskutek której do atmosfery 
przedostały się laseczki wąglika. Zarażeniu uległo niemal 100 osób z czego 
2/3 zmarło573.

Zakaz użycia broni biologicznej został wprowadzony na mocy Protokołu 
dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub po-
dobnych oraz środków bakteriologicznych z 1925 roku, a więc tego samego 
aktu prawnego, który zakazywał użycia broni chemicznej. Znacznie szyb-
ciej, niż w przypadku drugiego z wymienionych środków walki zdano sobie 
sprawę, że zakaz użycia broni biologicznej nie jest wystarczający i konieczne 
jest również zakazanie prowadzenia badań i  produkcji. Prace nad tekstem 
umowy międzynarodowej zakończono ostatecznie 10 kwietnia 1972 roku, 
otwierając do podpisu Konwencję o zakazie prowadzenia badań, produkcji 
i  gromadzenia zapasów broni bakteriologicznej (biologicznej) i  toksycznej 
oraz ich zniszczeniu574. Na mocy wskazanego aktu prawnego państwa-strony 
zobowiązały się do niepodejmowania badań i  produkcji broni bakteriolo-
gicznej oraz do tego, że nie będą takich środków walki nabywać, gromadzić 
i  przechowywać. Pod pojęciem broni biologicznej Konwencja rozumie nie 
tylko patogenne mikroorganizmy czy toksyny, lecz również broń, urządzenia 
i inne środki służące do ich przenoszenia lub wykorzystywania. Nie później 
niż w ciągu 9 miesięcy od wejścia Konwencji w życie w stosunku do danego 
sygnatariusza istniejące zapasy patogenów, toksyn i środków ich przenosze-
nia muszą zostać zniszczone lub przekształcone na cele pokojowe.

W  stosunku do analogicznej Konwencji dotyczącej broni chemicznej 
Konwencja o zakazie prowadzenia badań, produkcji i gromadzenia zapasów 
broni bakteriologicznej (biologicznej) i  toksycznej oraz ich zniszczeniu za-
wiera szereg braków zmniejszających skuteczność tej regulacji. W szczegól-
ności nie odnosi się ona w jakikolwiek sposób do obiektów i urządzeń prze-
znaczonych do produkowania broni biologicznej, jak również przewiduje 
mechanizm kontrolny o bardzo ograniczonej skuteczności. Państwa nie mają 
obowiązku raportowania posiadanego stanu broni biologicznej i opracowa-
nia planu jej zniszczenia. Nie przewidziano również powołania organizacji 

573 M. Maselson, The Svierdlovsk Anthrax Outbreak of 1979, <http://www.anthrax.osd.mil/
documents/library/sverdlovsk.pdf> (dostęp: 10.10.2013).

574 Konwencja o zakazie prowadzenia badań, produkcji i gromadzenia zapasów broni bak-
teriologicznej (biologicznej) i toksycznej oraz ich zniszczeniu, Londyn, Moskwa, Waszyngton, 
10 kwietnia 1972 r. (Dz.U. z 1976 r. Nr 1, poz. 1).
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nadzorującej wykonywanie Konwencji, co znacznie utrudnia ustalanie, które 
z państw dysponują bronią biologiczną, w jakiej ilości i jakiego rodzaju oraz 
czy wywiązały się z obowiązku jej zniszczenia. Namiastkę takiego mechani-
zmu kontrolnego przewiduje jedynie art. VI, umożliwiając państwu-stronie, 
które podejrzewa, że inny sygnatariusz nie przestrzega zapisów Konwencji, 
złożenie skargi do Rady Bezpieczeństwa ONZ. 

Z uwagi na fakt, że nie doszło do wykorzystania broni biologicznej w toku 
konfliktów zbrojnych, jej użycie nie było przedmiotem zainteresowania try-
bunałów międzynarodowych. Potrzeba taka niewątpliwie pojawiła się po 
zakończeniu II wojny światowej, gdyż państwa Osi realizując badania nad 
jej zastosowaniem, prowadziły testy na osobach szczególnie chronionych. 
„Naukowcy” pracujący w laboratoriach zajmujących się wytwarzaniem broni 
biologicznej uzyskiwali jednakże – w zamian za wyjawienie rezultatów eks-
perymentów i podjęcie pracy na rzecz zwycięskich mocarstw – immunitet 
i nie byli pociągani do odpowiedzialności karnej. Warto również wspomnieć 
o postępowaniu, które prowadzone było przez FBI począwszy od 2001 roku, 
w  sprawie listów skażonych laseczkami wąglika, które zostały wysłane do 
szeregu amerykańskich instytucji. Śledztwo to zostało ostatecznie umorzone 
z uwagi na samobójczą śmierć głównego podejrzanego.

C. Miny oraz miny pułapki
Mina to każdy środek wybuchowy umieszczony pod lub na powierzchni 

ziemi, a  także na innych powierzchniach, który detonuje samodzielnie lub 
na zadany sygnał w sytuacji bliskości, lub zetknięcia się z nim osoby czy też 
pojazdu. Z wojskowego punktu widzenia wprowadza się szereg kategorii, na 
które dzieli się miny. Podziały te są niezwykle istotne, gdyż mają one wpływ 
na to, które normy MPHKZ zostaną zastosowane do danego rodzaju środka 
wybuchowego.

Pierwszy z nich dzieli miny na miny przeciwpiechotne, przeznaczone do 
rażenia siły żywej przeciwnika oraz miny przeciwpancerne, służące do zwal-
czania pojazdów. Miny przeciwpiechotne konstruuje się jako miny fugasowe, 
w  których czynnikiem rażenia jest sama energia pochodząca z  wybuchu 
oraz miny odłamkowe575, gdzie służy ona przede wszystkim do wyrzucenia 

575 Istnieją trzy główne rodzaje min odłamkowych: miny umieszczane w  ziemi, miny 
kierunkowe np. Claymore, MON-100 (umieszczane na powierzchni ziemi lub na innych 
powierzchniach; kierują strumień odłamków o kształcie stożka w jedną stronę, ich skuteczny 
zasięg rażenia sięga 200 metrów), miny wyskakujące, np. PSM-1 (umieszczane są w ziemi; po 
uruchomieniu zapalnika pierwsza eksplozja wyrzuca korpus miny na wysokość 0,5–1,5 m, na 
którym następuje eksplozja właściwego ładunku; uzyskuje się dzięki temu promień rażenia 
równy 360 stopniom na dystansie ok. 100 metrów).

Mina
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umieszczonych w niej metalowych elementów, zdolnych do rażenia przeciw-
nika, nawet na znaczne odległości. W drugim podziale bierze się pod uwagę 
sposób ustawiania miny. W  jego ramach wyróżnić można miny rozmiesz-
czane ręcznie, co obejmuje miny stawiane tak przez saperów, jak i przez spe-
cjalistyczne maszyny (w  tym wykonujące tzw. minowanie narzutowe, przy 
czym miotanie min następuje na niewielką odległość) oraz miny stawiane 
zdalnie za pomocą śmigłowców, samolotów, jak również artylerii lufowej i ra-
kietowej. Trzeci podział odnosi się do sposobu działania zapalnika. Dzieli 
on miny na te, które działają automatycznie z wykorzystaniem zapalników 
kontaktowych (naciskowych i naciągowych) oraz niekontaktowych (magne-
tycznych i akustycznych wykorzystywanych w minach przeciwpancernych), 
a  także te, które do swojego działania wymagają aktywności człowieka i są 
detonowane przewodowo lub radiowo. 

Szczególnym rodzajem miny jest mina-pułapka. Pojęciem tym określamy 
urządzenie albo materiał, który jest przeznaczony do rażenia siły żywej prze-
ciwnika w  sposób nieoczekiwany, gdy człowiek poruszy pozornie nieszko-
dliwy przedmiot lub wykona pozornie nieszkodliwą czynność. Nieograni-
czona inwencja osób podkładających tego typu ładunki powoduje, że wskazać 
można jedynie przykładowe sposoby ich użycia. Najczęściej wykorzystuje się 
w tym celu broń i elementy wyposażenia wojskowego powodujące wybuch 
po ich podniesieniu lub otwarciu, a także miejsca, które mogą być atrakcyjne 
dla żołnierzy strony przeciwnej, takie jak sągi drewna opałowego czy miejsca 
przeznaczone do palenia ognisk.

Kluczowymi argumentami, które przesądziły o podjęciu prac zmierzają-
cych do ograniczenia, a następnie – w odniesieniu do min przeciwpiechot-
nych – do całkowitego wyeliminowania tego środka walki, było naruszanie 
przez nie zasady rozróżniania. Miny zachowują bowiem zdolność do działania 
(eksplozji) przez wiele lat, co rozciąga skutki ich użycia również na okres po 
zakończeniu konfliktu zbrojnego. O ile w czasie walk ofiarami min przeciw-
piechotnych są przede wszystkim wojskowi, o tyle w późniejszym okresie za-
bijają i okaleczają one przede wszystkim osoby cywilne. Badania pokazują, że 
nawet po wielu latach od wygaśnięcia walk i pomimo ofiarności saperów oraz 
znacznych kwot wydatkowanych na rozminowanie nie da się uniknąć strat 
w ludziach, a zalegające masowo miny utrudniają proces odbudowy teryto-
riów dotkniętych wojną i powrót uchodźców do domów. Tytułem przykładu576 
przywołać należy trzy zupełnie odrębne państwa, w których w 2011 roku do-
szło do wypadków z udziałem różnego rodzaju min oraz niewybuchów i im-
prowizowanych środków wybuchowych. W Afganistanie, na którego terenie 

576 Wszystkie dane liczone zaczerpnięte zostały z „Landmine & Cluster Munitions Moni-
tor” na 2012 rok, <www.the-monitor.org> (dostęp: 10.10.2013).
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aktualnie prowadzone są działania zbrojne, zginęło 331 osób, a 481 zostało 
rannych577. W Chorwacji, gdzie konflikt zbrojny zakończył się w 1995 roku, 
a która jest krajem wysoko rozwiniętym, członkiem Unii Europejskiej, zginęła 
jedna osoba, a 5 zostało rannych578. W Laosie, gdzie walki nie toczą się już od 
ponad 40 lat zgięły 22 osoby, a 77 zostało rannych579. Dodatkowo zauważyć 
należy, że cześć min przeciwpiechotnych może być również uznana za broń 
okrutną. Niektóre miny fugasowe, takie jak chociażby radziecka mina PFM 1, 
celowo wyposaża się w  na tyle niewielką ilość materiału wybuchowego, że 
zwykle nie powodują one śmierci ofiary, lecz amputację kończyn. Z tej właśnie 
przyczyny na obszarach, na których stosowano takie miny przeciwpiechotne, 
występuje problem inwalidztwa, który jest poważnym wyzwaniem dla działa-
jących tam systemów opieki zdrowotnej i społecznej.

Pierwsza regulacja prawna ograniczająca zastosowanie min została 
uchwalona jako Protokół (II)580 do Konwencji o  zakazie lub ograniczeniu 
użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za po-
wodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki, podpi-
sanej w Genewie 10 października 1980 roku (dalej Konwencja CCW). Proto-
kół, nie czyniąc rozróżnienia na miny przeciwpiechotne i przeciwpancerne,  
zabrania używania takich środków wybuchowych przeciwko ludności cywil-
nej, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, poprzez niedostateczną kontrolę 
nad ich rozmieszczaniem. Rozwiązanie to jest zbliżone do definicji ataku 
bez rozróżniania, opisanej w art. 51 ust. 4 I PD, gdyż obejmuje umieszczenie 
min na obiekcie innym niż obiekt wojskowy lub nieskierowane przeciwko 
takiemu obiektowi, wykorzystanie metody lub środka przenoszenia nieza-
pewniającego użycia ich przeciwko konkretnemu celowi wojskowemu oraz 
spowodowanie niezamierzonych strat wśród ludności i uszkodzeń obiektów 
cywilnych, niewspółmiernych w stosunku do przewidywanych konkretnych 
i bezpośrednich korzyści wojskowych. 

Praktyczną realizację tak zakreślonych zasad stanowi art. 4 Proto-
kołu, który zakazuje używania min, min-pułapek oraz innych urządzeń 

577 76 osób miny przeciwpiechotne, 29 przeciwpojazdowe, 376 niewybuchy, 331 improwi-
zowane ładunki wybuchowe, które zostały uruchomione przez ofiarę.

578 3 osoby miny przeciwpiechotne, 1 osoba mina przeciwpojazdowa, 1 osoba niewybuch,  
1 osoba mina niewiadomego pochodzenia.

579 71 osób miny przeciwpiechotne, 15 niewybuchy, 13 subamunicja kasetowa.
580 Protokół (II) do Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwen-

cjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekon-
trolowane skutki, Genewa, 10 października 1980 r., (Dz.U. z 1984 r. Nr 23, poz. 104). Sama 
Konwencja zawiera jedynie postanowienia o charakterze formalnym, a zakazy i ograniczenia 
wprowadzono w drodze odrębnych Protokołów, tak aby państwa – strony Konwencji mogły 
swobodnie decydować, którymi zakazami chcą się związać.
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wybuchowych w  miastach lub wsiach, w  których nie toczą się walki, lub 
którym walki takie bezpośrednio nie zagrażają, za wyjątkiem umieszczenia 
takich broni na/lub w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu wojskowego nale-
żącego do/lub kontrolowanego przez przeciwnika, jak również w przypadku 
zapewnienia ochrony osobom cywilnym przed ich działaniem poprzez ich 
oznakowanie czy ogrodzenie.581 Regulacja ta w niewielki sposób zabezpiecza 
interesy ludności cywilnej zamieszkującej tereny, na których toczą się walki. 
Znacznie surowsze rozwiązanie zostało przewidziane w odniesieniu do min 
ustawianych zdalnie, którym poświęcono art. 5. Ich użycie jest dopuszczalne 
jedynie w sytuacji zastosowania ich w rejonie, który jest obiektem wojsko-
wym lub w którym znajdują się obiekty wojskowe i tylko wtedy, gdy miejsce 
ich rozmieszczenia można dokładnie zarejestrować, a  same miny wyposa-
żone są w skuteczny samolikwidator. 

Protokół, definiując pojęcie miny-pułapki, wskazuje, że środki takie nie 
mogą być używane w sposób wiarołomny i zdradziecki. Jako przykłady zacho-
wań wchodzących w zakres tych pojęć wymieniono wytwarzanie przedmio-
tów sprawiających wrażenie bezpiecznych, w  których konstrukcyjnie prze-
widziano możliwość umieszczenia materiału wybuchowego oraz używanie 
min-pułapek w jakichkolwiek sposób dołączonych lub upodobnionych do:

– międzynarodowo uznanych ochronnych oznak, znaków lub sygnałów 
(np. Czerwony Krzyż, Półksiężyc i Kryształ, znak ochrony dóbr kul-
tury, flaga ONZ),

– chorych, rannych lub zwłok582,
– miejsc grzebania lub kremacji albo mogił,
– urządzeń medycznych, sprzętu medycznego, zasobów medycznych lub 

transportu sanitarnego,
– zabawek dziecięcych lub innych przenośnych przedmiotów, lub pro-

duktów specjalnie przeznaczonych do żywienia, ochrony zdrowia, 
higieny, ubioru bądź nauczania dzieci,

– żywności lub napojów,
– wyposażenia i  akcesoriów kuchennych, chyba że znajdują się w  jed-

nostkach i składach wojskowych lub miejscach rozmieszczenia wojsk,

581 Dotyczy to przede wszystkim minowania obrzeży baz i  posterunków wojskowych 
w celu zabezpieczenia się przed skrytym podejściem przeciwnika oraz utrudnienia mu ewen-
tualnego natarcia.

582 Przykładem naruszenia tego zakazu było umieszczanie przez żołnierzy Vietcongu 
(wojna w Wietnamie zakończyła się przed uchwaleniem Protokołu, jednakże – w tym zakre-
sie – stanowi on odbicie wcześniej istniejącej normy zwyczajowej) odbezpieczonego granatu 
wewnątrz czaszek poległych amerykańskich żołnierzy, który eksplodował przy próbie prze-
niesienia zwłok. 
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– przedmiotów o wyraźnie religijnym charakterze,
– zabytków, dzieł sztuki lub miejsc kultu,
– zwierząt i ich szczątków.

Regulacja ta zabezpiecza zatem przed wykorzystywaniem jako nośnika 
min-pułapek osób, a  także obiektów i  przedmiotów, które same podlegają 
szczególnej ochronie MPKHZ bądź służą do udzielenia takiej ochrony, 
względnie wykorzystywane są zasadniczo w celach niezwiązanych z konflik-
tem zbrojnym. Twórcy Protokołu wyszli ze wszech miar słusznego założe-
nia, że ofiarami takich środków wybuchowych nie byliby kombatanci strony 
przeciwnej, lecz osoby postronne.

Ostatnim obowiązkiem nałożonym na sygnatariuszy przez omawiany 
akt prawny jest ochrona ludności cywilnej przed skutkami użycia min, które 
zgodne było z normami MHKZ. W tym celu, jeszcze w czasie prowadzenia 
działań wojennych, należy ewidencjonować wszystkie pola minowe, a także 
– w  miarę możliwości – oznaczyć je i  ostrzec miejscową ludność cywilną.  
Po zakończeniu konfliktu zbrojnego jego strony są zobowiązane do współ-
pracy w zakresie usunięcia wszystkich zastosowanych min.

Masowe użycie min przeciwpiechotnych w  konfliktach zbrojnych – 
w szczególności o charakterze niemiędzynarodowym – skłoniły społeczność 
międzynarodową do rewizji postanowień Protokołu (II) do Konwencji CCW, 
co nastąpiło 3 maja 1996 roku583. Rozwijając postanowienia pierwotnej wersji 
Protokołu, omawiany akt prawny koncentruje się z  na wprowadzeniu dal-
szych ograniczeń w użyciu min przeciwpiechotnych (które po raz pierwszy 
wyraźnie wyróżnia) oraz zabezpieczeniu pracy saperów. Odnośnie drugiego 
z wymienionych zagadnień Protokół w postaci zmienionej zakazuje stosowa-
nia min, które wybuchałyby pod wpływem pola magnetycznego generowa-
nego przez wykrywacze min oraz min zawierających urządzenie antymanipu-
lacyjne. Dodatkowo, acz wyłącznie w stosunku do min przeciwpiechotnych, 
wprowadzono zakaz stosowania min niewykrywalnych, tj. takich które – 
wziąwszy pod uwagę próbę wykrycia przy pomocy wykrywacza metali – dają 
sygnał zwrotny odpowiadający mniej niż 8 gramom żelaza. W odniesieniu do 
min przeciwpiechotnych wprowadzono obowiązek wyposażania ich w samo-
likwidator (urządzenie zapewniające ich eksplozje) i urządzenie samounie-
czynniające (najczęściej baterię), które zapewnią odpowiednio zniszczenie 
i  dezaktywację miny po upływie określonego czasu. Obowiązek ten bez-
względnie dotyczy min przeciwpiechotnych stawianych zdalnie, a także tych 
ze stawianych ręcznie, które znajdują się poza oznaczonymi i nadzorowanymi 

583 Protokół (II) w sprawie zakazów lub ograniczeń użycia min, min-pułapek i innych urzą-
dzeń, Genewa, 3 maja 1996 r., (Dz.U. z 2003 r. Nr 89, poz. 819).
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strefami. Protokół określa szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać 
ewidencja pól minowych i zabrania stosowania min w sytuacji, kiedy ewi-
dencji takiej nie da się przeprowadzić; wprowadza również międzynarodowe 
znaki sygnalizacyjne pól minowych i stref zaminowania.

Regulacje przyjęte w zmodyfikowanej wersji Protokołu (II) do Konwencji 
CCW okazały się niewystarczające do odwrócenia niebezpieczeństwa zagra-
żającego ludności cywilnej w  związku z  użyciem min przeciwpiechotnych. 
W prężnie prowadzoną przez Międzynarodową Kampanię na rzecz Zakazu 
Min Przeciwpiechotnych584akcję zaangażowało się szereg znanych osobisto-
ści, co doprowadziło do podpisania 4 grudnia 1997 roku Konwencji o zaka-
zie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych 
oraz ich zniszczeniu585. Omawiany akt prawny odnosi się tylko i wyłącznie 
do min przeciwpiechotnych, zakazując ich konstruowania, produkowania, 
nabywania w jakikolwiek inny sposób, składowania, konserwowania i prze-
kazywania ich komukolwiek. W myśl Konwencji dozwolone jest posiadanie  
jedynie niewielkiej ilości min dla celów szkoleniowych. Wydaje się również, 
że Konwencja definiując minę przeciwpiechotną jako urządzenie wybucha-
jące wskutek bliskości, kontaktu lub obecności człowieka nie odnosi się do 
min odpalanych ręcznie, przy użyciu zapalników elektrycznych lub radio-
wych. Posiadane zapasy min przeciwpiechotnych należy zniszczyć w terminie 
4 lat od dnia wejścia w życie Konwencji w stosunku do danego sygnatariusza. 
Konwencja zawiera również szczegółowe postanowienia nakazujące podjęcie  
akcji rozminowania terenów, na których znajdują się miny przeciwpiechotne, 
zobowiązując państwa – strony do udzielania sobie pomocy, także w leczeniu 
ofiar tego środka walki.

Rozwiązania Konwencji w  zakresie usuwania już rozmieszczonych 
min przeciwpiechotnych uzupełniane są przez Protokół (V) do Konwencji 
CCW586, który nakazuje oczyszczenie terytorium państw – stron z niewybu-
chów i porzuconej amunicji wybuchowej.

D. Broń kasetowa587

Skuteczna inicjatywa, której rezultatem było niemal całkowite wyeliminowa-
nie z  arsenałów współczesnych armii min przeciwpiechotnych spowodowała,  

584 Organizacja ta w 1997 roku została laureatem Pokojowej Nagrody Nobla.
585 Konwencja o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpie-

chotnych oraz ich zniszczeniu, Ottawa, 4 grudnia 1997 r., (Dz.U. z 2013 r., poz. 323).
586 Protokół dotyczący ładunków wybuchowych stanowiących pozostałości wojny, Genewa 

28 listopada 2003 r., (Dz.U. z 2011 r. Nr 226, poz. 1577).
587 W polskiej nomenklaturze przeważa użycie pojęcia „broń kasetowa”, w tekstach angloję-

zycznych dominuje natomiast określenie „cluster munitions”, co należy tłumaczyć jako „amu-
nicja kasetowa”; nie ma przeszkód, aby używać tych pojęć zamiennie.

Konwencja 
ottawska
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że uwaga świata skierowała się ku broni kasetowej, środkowi walki uznawa-
nemu przez wielu za równie niebezpieczny i  szkodliwy jak miny przeciw
piechotne. Broń kasetowa to środek walki, którego działanie opiera się na 
umieszczeniu w  nosicielu, którym może być pocisk rakietowy, bomba lot-
nicza, pocisk artyleryjski (z  granatem moździerzowym włącznie), a  także 
zasobnik umieszczony na statku powietrznym większej liczby subamunicji, 
która rozrzucana jest nad celem na zaprogramowanej wysokości i  posiada 
zdolność do rażenia większego wycinka terenu. 

Pierwsze próby zastosowania takiego środka walki pojawiły się już w okre-
sie międzywojennym, w postaci zasobników zawierających w sobie kilkana-
ście lub kilkadziesiąt bomb małego wagomiaru. Po zakończeniu II  wojny 
światowej badania nad nowymi typami amunicji kasetowej stały się priory-
tetowe dla wszystkich głównych aktorów zimnowojennego świata, gdyż do-
strzeżono w niej doskonały środek walki umożliwiający zwalczanie dużych 
grup piechoty, a nawet pojazdów, w zależności od rodzaju użytej subamu-
nicji. W  konfliktach zbrojnych toczących się w  drugiej połowie XX  wieku 
i pierwszej dekadzie XXI wieku omawiany środek walki użyty został przez 
co najmniej 15 państw, a nie mniej niż 36 było obiektem ataku przy jego po-
mocy. Broń kasetowa była lub jest produkowana przez 34 państwa, a co naj-
mniej 85 państw posiadało lub nadal posiada jej zapasy588.

Z  punktu widzenia badania legalności użycia amunicji kasetowej naj-
istotniejsze znaczenie mają przenoszone przez wojskowe statki powietrzne 
bomby kasetowe zawierające dużą ilość podpocisków przeznaczonych do 
niszczenia siły żywej przeciwnika. Jako przykład przytoczyć można bombę 
CBU-75 Sadeye, która zawiera 1800 sztuk bomb odłamkowych BLU-25. 
Każdy podpocisk ma masę 0,45 kg, a promień jego rażenia wynosi około 
10  metrów. Prawidłowo użyta CBU-75 zdolna jest pokryć odłamkami  
obszar o powierzchni 860 000 m2. Użycie środka walki o  identycznej lub 
podobnej charakterystyce w pobliżu osiedli i osób cywilnych może skut-
kować powstaniem niezamierzonych, nadmiernych w  stosunku do ocze-
kiwanej korzyści wojskowej, strat wśród takiej ludności, prowadząc tym 
samym do naruszenia zasady rozróżniania. Gdyby problem leżał wyłącz-
nie w  obszarowym charakterze tej broni, być może wystarczającym dla  
zapewnienia osobom chronionym bezpieczeństwa okazałoby się wpro-
wadzenie ograniczeń co do sposobu jej użycia. Główne zagrożenie, ma 
jednakże zupełnie inne źródło, leżące już w  założeniach konstrukcyj-
nych amunicji kasetowej. Z  uwagi na bezpieczeństwo wojskowego statku  
powietrznego oraz artylerzystów, podpociski znajdujące się w  bombie 
lub pocisku nosicielu muszą być nieuzbrojone. Proces ich uaktywnienia 

588 <http://www.stopclustermunitions.org/the-problem/countries/> (dostęp: 10.10.2013).
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zachodzi już po rozcaleniu się amunicji kasetowej nad celem, najczęściej 
poprzez wykręcenie pod wpływem pędu powietrza elementu uzbrajającego 
zapalnik. Wskutek wad konstrukcyjnych, usterek oraz błędów żołnierzy  
polegających chociażby na zrzucie ładunku ze zbyt małej wysokości, 
znaczna – dochodząca nawet do 20% – ilość subamunicji nie eksploduje 
przy zetknięciu z  powierzchnią ziemi. Takie niewybuchy są niezwykle 
wrażliwe na uderzenie, przez co w praktyce funkcjonują podobnie do min 
przeciwpiechotnych i stanowią analogiczne zagrożenie dla ludności cywil-
nej. Dodatkowo zauważyć należy, że ładunki te są stosunkowo lekkie, dzięki 
czemu mogą znajdować się w nieoczekiwanych miejscach, takich jak korony 
drzew, a nawet przemieszczać się z prądami strumieni. Niewątpliwie proble-
mem jest również masowość zjawiska. W Kambodży na około 26 milionów 
sztuk subamunicji nie eksplodowało pomiędzy 1,9 a 5,8 miliona. Według 
danych opracowanych w kwietniu 2013 roku na terenie tego kraju znajduje 
się 990 miejsc skażonych takimi niewybuchami, które obejmują łącznie 
489,23 km2. Z kolei w czasie interwencji w Kosowie zrzucono 1392 bomby 
kasetowe, w  których znajdowało się w  sumie 295  700 sztuk subamunicji.  
Do końca 2012 roku zidentyfikowano 42 zagrożone obszary, jednakże prze-
widuje się, że będzie ich znacznie więcej589. 

Przedstawiony problem stał się przyczynkiem do burzliwej dyskusji, 
w  której naprzeciw osób wskazujących na zagrożenia związane z  użyciem 
broni kasetowej stanęli przedstawiciele niektórych rządów, podnoszący że 
użycie broni kasetowej wiąże się z bezpośrednią i istotną korzyścią wojskową 
dla walczących stron. Okazało się bowiem, że broń projektowana na potrzeby 
kolejnej wojny światowej doskonale sprawdza się jako środek zwalczania jed-
nostek nieregularnych w asymetrycznych konfliktach zbrojnych. W dyskusji 
zwyciężyły argumenty natury humanitarnej, które doprowadziły do uchwa-
lenia Konwencji o broni kasetowej590.

Konwencja definiując pojęcie amunicji kasetowej posługuje się metodą 
negatywną, wykluczając z zakresu tego pojęcia:

– subamunicję ważącą co najmniej 20 kilogramów,
– subamunicję służącą do uwalniania dymu, flar, dipoli i środków piro-

technicznych,
– subamunicję generującą impuls elektromagnetyczny,

589 Wszystkie dane pochodzą z  „Cluster Munition Monitor” na rok 2013, sekcja „Con-
tamination and Cearance”, <http://www.the-monitor.org/index.php/publications/display? 
url=cmm /2013/>, (dostęp: 10.10.2013).

590 Convention on Cluster Munitions, Oslo, 3 grudnia 2008 r., <http://www.icrc.org/ihl.nsf/
INTRO/620?OpenDocument> (dostęp: 10.10.2013).
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– inteligentną subamunicję przeznaczoną do zwalczania pojazdów 
opancerzonych591, pod warunkiem, że pocisk-nosiciel zawiera mniej 
niż 10 sztuk subamunicji, z których każda waży więcej niż 4 kilogramy, 
zaprojektowana jest do wykrycia i zniszczenia jednego obiektu, i jest 
wyposażona w  skuteczny samolikwidator, i  mechanizm samounie-
czynnienia. 

Konwencja zezwala zatem na użycie subamunicji niezdolnej do spowo-
dowania zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego, subamunicji prze-
ciwpancernej, która jest na tyle zaawansowana technicznie, że ryzyko spo-
wodowania takiego zagrożenia jest niewielkie w stosunku do oczekiwanej 
korzyści wojskowej oraz takiej subamunicji, która swoją charakterystyką 
odpowiada typowej amunicji artyleryjskiej i  lotniczej, przez co stosowanie  
do niej zaostrzonej regulacji byłoby bezzasadne. Sygnatariusze Konwencji 
zobowiązali się do zaprzestania prowadzenia badań, produkcji, nabywania, 
składowania oraz używania amunicji kasetowej. Posiadanych zapasów nie 
można przekazać innym państwom, należy je zniszczyć nie później, niż 
w ciągu 8 lat po wejściu w życie Konwencji w stosunku do danego państwa. 
Na sygnatariuszy nałożono szereg dodatkowych obowiązków obejmujących 
przede wszystkim usunięcie niewybuchów subamunicji, a także obowiązki 
w zakresie edukacji oraz pomocy ofiarom broni kasetowej.

E. Problematyka użycia broni jądrowej
Użycie przez Stany Zjednoczone Ameryki w czasie nalotów na Hiroszimę 

i Nagasaki w dniach 6 i 9 sierpnia 1945 roku bomb atomowych otworzyło 
dyskusję na temat legalności posługiwania się taką bronią oraz potencjalnych 
skutków wybuchu konfliktu atomowego. Dyskusja ta stawała się tym bar-
dziej żywiołowa, im więcej państw dołączało do elitarnego klubu mocarstw 
atomowych592 i im większe stawały się ich arsenały. Dwubiegunowy podział 
świata i groźba wybuchu kolejnej wojny światowej skutecznie zahamowały 
opracowanie traktatu, który wprost zapobiegałby użyciu broni jądrowej, kon-
centrując się wyłącznie na problematyce jej proliferacji oraz kwestii nadania 
określonych ram wyścigowi zbrojeń. 

591 Mowa tutaj o pociskach przybierających najczęściej formę dysku, który po opuszcze-
niu pocisku – nosiciela swobodnie wiruje nad polem bitwy, wyszukując za pomocą lasera lub 
czujnika podczerwieni pojazdu, do zniszczenia którego został zaprogramowany; po wykryciu 
celu pocisk nadlatuje nad niego i odpala w jego kierunku ładunek typu EFP (explosively formed 
projectile – pocisk formowany wybuchowo).

592 Obecnie broń atomową posiadają: Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny, Wielka Brytania, 
Francja, Indie i Pakistan. Prawdopodobnymi posiadaczami broni jądrowej są również Izrael 
i Koreańska Republika-Ludowo Demokratyczna. O rozwijanie programu zbrojeń atomowych 
oskarżany jest również Iran.
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Dla mocarstw atomowych kluczowe stało się niedopuszczenie do roz-
szerzenia się grona państw – posiadaczy tego środka walki, ze szczególnym 
uwzględnieniem państw niestabilnych politycznie i tzw. państw bandyckich593. 
Kierując się tym celem, 1 lipca 1968 roku zawarto traktat o nierozprzestrze-
nianiu broni jądrowej. W  myśl jego postanowień każde z  państw-stron już 
posiadających broń jądrową zobowiązało się do nieprzekazywania jej innym 
państwom, jak również do nieokazywania jakiejkolwiek pomocy w produkcji 
czy uzyskaniu broni jądrowej inną drogą. Powyższy obowiązek jest skorelo-
wany z regulacją dotyczącą państw-stron niebędących mocarstwami atomo-
wymi, które utraciły prawo do wyprodukowania takiej broni, czy też nabycia 
jej w jakikolwiek inny sposób. Omawiany akt prawny nie odbiera prawa do 
wykorzystywania energii pozyskanej z reakcji rozszczepienia atomu, jednakże 
nakłada obowiązek poddania się procedurom kontrolnym, mający na celu 
zapobieganie wykorzystaniu pokojowych projektów związanych z  energe-
tyką jądrową do celów militarnych. Procedury te wykonuje Międzynarodowa 
Agencja Energii Atomowej. Omawiany akt prawny zyskał szeroką akceptację 
społeczności międzynarodowej. Jego postanowieniami pozostały niezwiązane 
jedynie: Izrael, Pakistan, Indie, Sudan Południowy, a także Koreańska Repu-
blika Ludowo-Demokratyczna, która wypowiedziała traktat w 2003 roku594. 
Rozwiązania traktatu w stosunku do państw powstałych po rozpadzie ZSRR 
uzupełnia Protokół lizboński podpisany 23 maja 1992 roku, na mocy którego 
arsenał jądrowy imperium sowieckiego przypadł Federacji Rosyjskiej595.

Kolejnym aktem prawnym zmierzającym do wyeliminowania problemu 
proliferacji broni jądrowej ma stać się Traktat o  całkowitym zakazie prób 
z  bronią jądrową596, który zmierza do wprowadzenia całkowitego zakazu 
próbnych eksplozji jądrowych, niezależnie od środowiska w którym miałoby 
to nastąpić, na całym terytorium podgalającym jurysdykcji danego pań-
stwa-strony. Traktat ten, pomimo iż został otwarty do podpisu 24 września 
1996 roku, w dalszym ciągu nie uzyskał statusu wiążącego aktu prawa mię-
dzynarodowego.

Nieustanne zagrożenie przekształceniem się zimnej wojny w kolejny kon-
flikt światowy sprowokowało państwa należące do przeciwległych bloków  

593 Określeniem tym posługuje się administracja amerykańska w  stosunku do państw 
wykazujących generalną pogardę wobec przestrzegania norm prawa międzynarodowego, 
w szczególności w zakresie praw człowieka.

594 <http://edition.cnn.com/2003/WORLD/asiapcf/east/01/10/nkorea.pact/> (dostęp:  
10.10.2013).

595 Tekst Protokołu, <http://www.fas.org/nuke/control/start1/text/lisbon.htm> (dostęp: 
(10.10.2013).

596 Tekst traktatu, <Rozprzestrzenianie broni jądrowej http://www.ctbto.org/fileadmin/
con tent/treaty/treatytext.tt.html> (dostęp: 10.10.2013).
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politycznych, przede wszystkim USA i  ZSRR, do podjęcia niekontrolowa-
nego wyścigu zbrojeń, który objął również broń jądrową. Spowodował on 
zarówno wzrost mocy597 bomb i głowic jądrowych, jak i doskonalenie środ-
ków jej przenoszenia. Począwszy od 1969 roku USA i  ZSRR rozpoczęły 
rozmowy zmierzające do ograniczenia swojego potencjału jądrowego, z za-
chowaniem równowagi sił. Rokowania zmierzały do uregulowania dwóch 
grup zagadnień, z  których pierwsza dotyczyła ograniczenia łącznej liczby 
głowic, a druga do eliminacji pewnych środków przenoszenia ładunków ją-
drowych598. W ramach pierwszej z grup zawarto szereg traktatów: SALT II 
(1979), START I (1991), START II (1993), SORT (2002) i New START (2010), 
które finalnie ograniczają dopuszczalną liczbę głowic jądrowych do 1550 na 
każde z  tych państw. Druga grupa obejmuje przede wszystkim traktat INF 
(1987), który nakazał likwidację pocisków pośredniego i średniego zasięgu, 
co miało zapobiec taktycznym uderzeniom jądrowym w  toku konfliktu 
zbrojnego oraz eliminację wielogłowicowych międzykontynentalnych poci-
sków balistycznych599.

Jak już wcześniej wspomniano, nie istnieją normy traktatowe, które w wy-
raźny sposób zabraniałyby użycia broni jądrowej, jak też i  takie, które by 
taką możliwość dopuszczały. W sytuacji istnienia ewidentnej luki w prawie 
pisanym, ciężar oceny legalności użycia omawianego środka walki musiał 
spocząć na prawie zwyczajowym. Analiza skutków zastosowania broni jądro-
wej w tak zarysowanym kontekście prowadzić musi do wniosku, że byłoby 
ono sprzeczne z podstawowymi zasadami MPHKZ. Ogromna ilość energii 
wyzwalana w czasie eksplozji jądrowej w postaci fali uderzeniowej, promie-
niowania cieplnego i promieniowania przenikliwego prowadzi do porażenia 
osób i obiektów na obszarze od kilkunastu do nawet 100 kilometrów. Skut-
ków takiego ataku nie można więc w żaden sposób ograniczyć do konkret-
nego celu wojskowego, a prawdopodobieństwo dotknięcia nim również osób 
i obiektów chronionych graniczy z pewnością. Kolejnym, pośrednim, czyn-
nikiem rażenia broni jądrowej jest opad promieniotwórczy prowadzący do 
skażenia terenu, który może się utrzymywać – w zależności od użytych mate-
riałów – od kilku dni do wielu lat, powodując poważne i długotrwałe szkody 
środowiska naturalnego. Do czasu redukcji aktywności promieniotwórczej 

597  Najsilniejszym ładunkiem jądrowym w historii była „Car bomba” o sile 50 megaton, 
czyli 3333 razy silniejsza niż bomba zrzucona na Hiroszimę. Zdolna byłaby ona zrównać z zie-
mią obszar o wielkości takich miast, jak: Paryż, Londyn czy Tokio, por. <http://www.nuclear-
weaponarchive.org/Russia/TsarBomba.html> (dostęp: 10.10.2013).

598 Charakterystyczną cechą tych układów było to, że nie wszystkie uzyskały moc obowią-
zującą, z uwagi na brak ratyfikacji przez co najmniej jedną ze stron. Ich postanowienia były 
jednakże przestrzegane na zasadzie wzajemności. 

599 Postanowienia tego traktatu zostały częściowo wypełnione jedynie przez USA.
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do poziomu bezpiecznego dla istot żywych, skażony teren nie może być  
zamieszkiwany i wykorzystywany gospodarczo przez człowieka, a występu-
jąca na nim fauna i flora ginie bądź ulega różnego rodzaju mutacjom. Nie bu-
dzi również wątpliwości stwierdzenie, że broń jądrowa może być uznana za 
okrutną. Dzieje się tak przede wszystkim wskutek oddziaływania promienio-
wania cieplnego, które powoduje rozległe oparzenia, a także błysku skutku-
jącego utratą wzroku u osób, które spoglądały w kierunku miejsca wybuchu. 
Nie należy również zapominać o krótko- i długofalowych skutkach oddziały-
wania promieniowania przenikliwego na ludzki organizm. Do skutków krót-
kofalowych należy zaliczyć chorobę popromienną, cechującą się wyjątkowo 
ciężkim przebiegiem, a do długofalowych uszkodzenia materiału genetycz-
nego prowadzące do wzrostu zachorowań na nowotwory oraz odsetka wad 
rozwojowych u nowo narodzonych dzieci.

Pogląd ten zyskał akceptację nie tylko w  nauce prawa międzynarodo-
wego, ale również w orzecznictwie. W opinii doradczej wydanej na żądanie 
Zgromadzenia Ogólnego ONZ Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwo-
ści stwierdził, że użycie lub groźba użycia broni jądrowej będzie zasadniczo 
sprzeczna z  zasadami prawa międzynarodowego stosowanymi w  ramach 
konfliktu zbrojnego, a  w  szczególności z  zasadami MPHKZ. Wyraziwszy 
ten pogląd Trybunał jednakże zastrzegł, że w obecnym kształcie prawa mię-
dzynarodowego nie jest on w stanie definitywnie przesądzić, czy użycie lub 
groźba użycia broni jądrowej będzie nielegalna w okolicznościach nadzwy-
czajnych, kiedy przetrwanie państwa będzie zagrożone600. 

8.5.2. środki walki objęte zakazem użycia w konfliktach zbrojnych

A. Pociski wybuchające małego kalibru
Pociski tego typu po raz pierwszy zastosowano w okresie amerykańskiej 

wojny secesyjnej, w  postaci ołowianych kul wypełnionych prochem. Dra-
styczne efekty ich użycia skłoniły społeczność międzynarodową do opracowa-
nia aktu prawnego zakazującego ich wykorzystania w toku konfliktów zbroj-
nych. Akt ten, a mowa o Deklaracji petersburskiej601 z 11 grudnia 1868 roku, 
był jedną z  pierwszych umów międzynarodowych regulujących problema-
tykę MPHKZ i pierwszą, która ograniczała prawo stron wojujących do wy-
boru środków szkodzenia nieprzyjacielowi. Choć od jego uchwalenia minęło 
już prawie 150 lat, nie stracił on na aktualności, a objęta nim problematyka 

600 Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, Advisory opinion of The Legality of the 
Threat or Use of Nuclear Weapons, 8 lipca 1996 r., par. 105.

601 Deklaracja w sprawie pocisków wybuchających małego kalibru, Petersburg, 11 grudnia 
1868 r., [w:] M. Flemming, Międzynarodowe…, op. cit. s. 173.
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w dalszym ciągu jest przedmiotem rozważań. Przepisy deklaracji zabraniają 
używania wszelkich pocisków wybuchających lub zawierających substancje 
piorunujące czy zapalne, ważących mniej niż 400 gramów. Przyczyną wpro-
wadzenia tego zakazu był fakt, że żołnierze rażeni taką amunicją, nawet jeśli 
nie umierają, to odnoszą obrażenia skutkujące cierpieniem nie znajdującym 
uzasadnienia w zasadzie konieczności wojskowej. 

W warunkach współczesnego pola walki zakaz ten dotyczy amunicji zapa-
lającej, a także – choć raczej przede wszystkim – tzw. amunicji ogólnego prze-
znaczenia602, o kalibrze nie przekraczającym 30 mm, co wynika z ograniczenia 
wagowego przyjętego w deklaracji. Jej działanie opiera się na tym, że dzięki 
odpowiedniej konstrukcji bądź zastosowaniu zapalnika uderzeniowego, skutek 
w postaci eksplozji lub zapłonu masy zapalającej następuje już po wniknięciu 
do wnętrza atakowanego obiektu lub osoby. Choć przez pewien czas rozwa-
żano moc wiążącą Deklaracji petersburskiej, obecnie żadnych wątpliwości nie 
budzi fakt, że amunicja taka może być stosowana jedynie przeciwko pojazdom 
i wojskowym statkom powietrznym, a reguła ta ma charakter zwyczajowy. Po-
twierdza to chociażby treść podręczników wojskowych, jak również ustalenia 
spotkania przedstawicieli MKCK z delegacjami Stanów Zjednoczonych, Nor-
wegii, Belgii i Szwajcarii, które są głównymi producentami takiej amunicji603.

B. Pociski łatwo rozszerzające się w ciele ludzkim
Typowy wojskowy pocisk karabinowy, nazywany pełnopłaszczowym, 

składa się z rdzenia z miękkiego metalu o dużej masie oraz otaczającego go 
płaszcza ze stopu o  znacznie większej twardości. Pocisk taki, przechodząc 
przez ludzkie ciało, oddaje energię kinetyczną stopniowo, co sprawia, że kanał 
rany jest prosty i głównie do niego ograniczają się uszkodzenia tkanek. Poci-
ski łatwo rozszerzające się w ciele ludzkim, potocznie nazywane kulami dum-
-dum, zaprojektowane zostały w ten sposób, że energia kinetyczna jest przez 
nie oddawana w sposób gwałtowny. Dzieje się tak dlatego, że płaszcz pocisku 
jest nacięty lub częściowo usunięty. Po wejściu do wnętrza ludzkiego ciała 
pocisk taki ulega deformacji i zwiększa swoją średnicę nawet trzykrotnie604. 

602 Przykładem takiego pocisku jest Raufoss Mk 211 kal. 12,7 mm, który wykorzystują wojska 
NATO jako amunicję do karabinów maszynowych oraz wielkokalibrowych karabinów wyboro-
wych; składa się z miedzianego płaszcza, wewnątrz którego znajduje się penetrator wykonany 
z węglika wolframu (zapewniający przebicie 11 mm płyty pancernej z odległości 1000 metrów) 
oraz niewielkie ilości materiału wybuchowego (pentrytu) i  masy zapalającej – <http://www.
globalsecurity.org/military/systems/munitions/mk211.htm> (dostęp: 10.10.2013). 

603  <http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule78> (dostęp: 10.10.2013).
604 R. Cuopland, The 1899 Hague Declaration concerning Expanding Bullets. A treaty effec-

tive for more than 100 years faces complex contemporary issues, [w:] „International Review of 
Red Cross”, 2003 r., Vol. 85, No 849, s. 138–139.
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Wskutek tego uszkodzenia tkanek są znacznie rozleglejsze niż w przypadku 
trafienia klasyczną amunicją i dotyczy to nie tylko tkanek miękkich, ale rów-
nież i kości, co w przypadku kończyn częstokroć skutkuje ich amputacją. Jed-
nocześnie amunicja taka nie posiada odmiennej charakterystyki balistycznej 
od pocisków pełnopłaszczowych, wobec czego nie można mówić o osiągnię-
ciu jakiejkolwiek wymiernej korzyści wojskowej wskutek jej użycia. 

Warto zwrócić uwagę, że kule dum-dum zaprojektowane zostały przez Bry-
tyjczyków w końcu XIX wieku specjalnie po to, aby dzięki ich dużej mocy obala-
jącej skutecznie zatrzymywać powstańców w koloniach Imperium Brytyjskiego 
atakujących przy użyciu broni białej. To właśnie celowość działań polegająca na 
świadomym naruszeniu zasady niewywoływania nadmiernego cierpienia skło-
niła społeczność międzynarodową do zakazania użycia tego typu amunicji, co 
nastąpiło na mocy Deklaracji o zakazie używania na wojnie kul rozszerzających 
się lub rozpłaszczających, podpisanej w Hadze 29 lipca 1899 roku605.

C. Odłamki niewykrywalne promieniami rentgena
Jednym z wielu elementów rewolucji technicznej, która zaistniała w czasie 

i  tuż po zakończeniu II wojny światowej, była masowa produkcja tworzyw 
sztucznych. Ich wytrzymałość, elastyczność i mała masa sprawiły, że szybko 
zainteresowali się nimi producenci broni i sprzętu wojskowego, widząc w nich 
a także w tworzywach ceramicznych, okazję do zastąpienia elementów meta-
lowych. W dzisiejszych czasach nie można wyobrazić sobie armii, która byłaby 
w stanie funkcjonować bez tych materiałów. Wykonuje się z nich bowiem nie 
tylko przedmioty codziennego użytku, lecz również i mundury, osprzęt tak-
tyczny, kamizelki kuloodporne i hełmy, a także elementy wchodzące w skład 
pancerzy i poszycia pojazdów oraz wojskowych statków powietrznych.

Z  technicznego punktu widzenia nie istnieją przeszkody, które umożli-
wiałyby wykorzystanie tworzyw sztucznych jako materiału do produkcji 
amunicji. O  ile w  przypadku pocisków byłoby to bezcelowe, o  tyle można 
by wytwarzać z  nich odłamki do pocisków artyleryjskich, które służyłby 
do rażenia siły żywej przeciwnika. Duża część tworzyw sztucznych to ma-
teriały o stosunkowo niewielkiej gęstości, wskutek czego nie da się ich wy-
kryć przy pomocy promieniowania rentgenowskiego, które z kolei od dzie-
siątków lat ma kluczowe znaczenie na etapie diagnostycznym w medycynie 
pola walki. W przypadku rażenia odłamkami nigdy nie wiadomo bowiem, ile 
i jakich ciał obcych znajduje się w ofierze, a zdjęcie rentgenowskie pozwala 
je szybko i dokładnie zlokalizować. W przypadku zastosowania odłamków 
niewykrywalnych tą metodą, lekarz byłby zmuszony szerzej otworzyć ranę  

605 Deklaracja o zakazie używania na wojnie kul rozszerzających się lub rozpłaszczających, 
Haga, 29 lipca 1899 r., [w:] M. Flemming, Międzynarodowe…, op. cit., s. 174.
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i poszukiwać ich, licząc w istocie na łut szczęścia. Wydłużenie czasu udziela- 
nia pomocy medycznej, w  połączeniu z  ryzykiem pozostawienia części 
odłamków w  polu operacyjnym bez wątpienia wpłynęłoby na zwiększenie 
liczby ofiar śmiertelnych w toku konfliktu zbrojnego, co stanowi naruszenie 
zasady niewywoływania nadmiernego cierpienia. Kierując się powyższą ar-
gumentacją, na mocy Protokołu (I) do Konwencji CCW606, zakazano użycia 
odłamków niewykrywalnych promieniami rentgena.

D. Laserowa broń oślepiająca
Odkrycie promieniowania laserowego miało rewolucyjne znacznie nie 

tylko z  punktu widzenia gospodarki, ale i  sposobu prowadzenia zmagań  
wojennych. Każdy nowoczesny pojazd bojowy wyposażony jest w dalmierz 
laserowy, pozwalający precyzyjnie określić odległość od celu. Wiązka lase-
rowa jest również jednym z podstawowych sposobów naprowadzania na cel 
„inteligentnych” bomb, rakiet i pocisków artyleryjskich, a większość żołnierzy 
posiada zamontowane na karabinkach laserowe wskaźniki celu. Silne światło 
laserowe jest szkodliwe dla ludzkiego wzroku. Nie byłoby zatem problemem 
skonstruowanie broni, która zdolna byłaby wygenerować wiązkę mogącą  
doprowadzić do trwałego uszkodzenia wzroku lub nawet ślepoty. W zasadzie 
zanim ktokolwiek pomyślał o zaprojektowaniu takiego środka walki, analiza 
przewidywanych skutków jego użycia spowodowała błyskawiczną – jak na 
prawo międzynarodowe – reakcję przejawiającą się w  uchwaleniu 13 paź-
dziernika 1995 roku Protokołu (IV) do konwekcji CCW607, który zakazał 
używania oślepiającej broni laserowej. Decyzji tej przyświecał fakt, że lase-
rowa broń oślepiająca może być uznana za broń okrutną, prowadzącą do na-
ruszenia zasady niewywoływania nadmiernego cierpienia. Biorąc pod uwagę 
natychmiastowy sposób działania i niemal stuprocentową celność, w krótkim 
czasie wojska walczących stron mogłyby zmienić się w armie ślepców, a skutki 
takich czynów byłyby widoczne jeszcze dziesiątki lat po zakończeniu walk.

Przepisy Protokołu, dostrzegając w  konfliktach zbrojnych miejsce tech-
nologii laserowej jako takiej, wskazują że nie są objęte zakresem Konwencji 
przypadki wywołania trwałej ślepoty będące przypadkowym lub ubocznym 
skutkiem dozwolonego wojskowego zastosowania systemów laserowych, 
jednakże państwa-strony zobowiązane są do unikania takich sytuacji, cho-
ciażby poprzez odpowiednią działalność szkoleniową. Omawiany akt prawny 
zmierza do wyeliminowania takiej broni laserowej, która została specjalnie 

606 Protokół w  sprawie niewykrywalnych odłamków, Genewa, 10 października 1980 r., 
(Dz.U. z 1984 r., Nr 23, poz. 104).

607 Protokół w  spawie oślepiającej broni laserowej, Wiedeń, 13 października 1995 r.,  
(Dz.U. z 2007 r. Nr 215, poz. 1583).
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zaprojektowana do wywoływania ślepoty u ludzi i jednocześnie może spowo-
dować taki skutek nawet w stosunku do oka nieuzbrojonego, tj. nie korzysta-
jącego z lornetki lub podobnego sprzętu optycznego.

Protokół w  sprawie oślepiającej broni laserowej warto poddać analizie 
także w kontekście informacji prasowych, z których wynika że armia amery-
kańska nieuchronnie zmierza do wprowadzenia do użycia laserów wysoko-
energetycznych, co najprawdopodobniej nastąpi w 2014 roku608. Na obecnym 
etapie planuje się ich wykorzystanie jako systemów obrony bezpośredniej 
okrętów wojennych, dzięki którym znacznie wzrośnie skuteczność zwalcza-
nia na niewielkich odległościach wojskowych statków powietrznych oraz 
przeciwokrętowych pocisków rakietowych. Z  informacji przekazanych me-
diom wynika, że działanie systemu będzie się opierać na miejscowym pod-
grzaniu atakowanego obiektu, aż do spowodowania jego wybuchu. W tym 
kontekście omawiany system laserowy nie będzie objęty zakazem Protokołu 
(IV) do Konwencji CCW, gdyż nie jest przeznaczony do wywoływania śle-
poty. Wziąwszy jednak pod uwagę jego znaczną moc, użycie takiego lasera 
przeciwko kombatantom strony przeciwnej stanowić będzie bez wątpienia 
pogwałcenie zasady niewywoływania nadmiernego cierpienia.

E. Broń zatruta
Zakaz używania trucizn w  walce jest najprawdopodobniej najstarszym 

ograniczeniem w  zakresie dopuszczalnych środków prowadzenia działań 
zbrojnych, gdyż – jako element zwyczaju – funkcjonuje w  świadomości 
prawnej od wieków. W starożytności i średniowieczu zatrute ostrza i strzały 
uznawane były powszechnie za broń niehonorową, a ich użycie ograniczało 
się do skrytobójczych zamachów. Przenosząc wspomniany zakaz do prawa 
pisanego, a konkretnie do art. 23 lit. a Regulaminu praw i zwyczajów wojny 
lądowej, kierowano się już zasadą niewywoływania nadmiernego cierpienia. 
Uznano bowiem, że na dwudziestowiecznym polu bitwy nie może funkcjo-
nować broń, której użycie skutkuje w każdym wypadku, bez szansy na ratu-
nek, śmiercią ugodzonej nią osoby. 

8.5.3. środki walki, których użycie jest dopuszczalne pod pewnymi warunkami

A. Bojowe środki zapalające
Ogień niemal od zawsze towarzyszył człowiekowi w toczonych przez niego 

zmaganiach wojennych. Dzięki niemu zdobywano twierdze, wzbudzano  

608 Projekt jest na etapie zaawansowanych testów; przy użyciu jego demonstratora zainsta-
lowanego na okręcie wojennym udało się zestrzelić bezzałogowy pojazd latający, <http://www.
theguardian.com/science/2013/apr/09/us-navy-laser-cannon-planes> (dostęp: 10.10.2013).
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panikę w szeregach wroga, niszczono jego okręty. Broń zapalająca w kształ-
cie znanym nam współcześnie pojawiła się na polach bitew w czasie I wojny 
światowej, pod postacią miotaczy ognia. Wraz z rozwojem technologii rakie-
towej i  lotnictwa, zostały one wyparte przez pociski rakietowe z głowicami 
zapalającymi oraz zasobniki lotnicze.

Pod pojęciem broni zapalającej rozumie się broń lub amunicję, która za-
sadniczo przeznaczona jest do powodowania pożarów obiektów lub oparzeń 
osób wskutek działania płomieniowego, lub cieplnego albo obu jednocześnie, 
przez reakcję chemiczną substancji przeniesionej do celu. Broń zapalająca, ze 
swoją tendencją do przenoszenia ognisk pożarów na obiekty, które nie miały 
być pierwotnie celem ataku, w oczywisty sposób stanowi zagrożenie dla za-
sady rozróżniania. Jednocześnie, w czasie prac przygotowawczych nad Kon-
wencją CCW argumentowano, że wprowadzenie całkowitego zakazu użycia 
broni zapalającej stanowiłoby nadmierną ingerencję w  prawo walczących 
stron do skutecznego zwalczania przeciwnika. Z tej właśnie przyczyny Proto-
kół (III) w sprawie zakazów lub ograniczeń użycia broni zapalających609 nie 
eliminuje całkowicie wspomnianego środka walki. Definiując broń zapala-
jącą w sposób opisany powyżej, wyklucza on z zakresu tego pojęcia amunicję, 
której skutek w postaci wywołania pożaru może mieć charakter przypadkowy 
(amunicja smugowa, oświetlająca, dymna i sygnałowa) lub uboczny (amuni-
cja odłamkowa, burząca i przeciwpancerna kumulacyjna).

Odnośnie meritum problemu, tekst Protokołu wskazuje na trzy formy za-
kazanego ataku przy użyciu broni zapalającej:

– atak na ludność cywilną, poszczególne osoby cywilne oraz obiekty 
cywilne,

– atak przy użyciu lotniczych broni zapalających na obiekty wojskowe 
rozmieszczone w rejonie skupienia osób cywilnych, 

– atak na lasy lub inną roślinność, chyba że są one wykorzystywane do 
ukrycia lub maskowania żołnierzy albo same stanowią cel wojskowy.

W odniesieniu do broni zapalającej innej niż lotnicza Protokół dopuszcza 
jej stosowanie w rejonach skupienia osób cywilnych pod warunkiem, że cel 
wojskowy będący przedmiotem ataku jest wyraźnie oddzielony od takiego 
skupienia osób cywilnych i  zostaną podjęte wszelkie możliwe środki ma-
jące zapobiec lub co najmniej zminimalizować straty wśród osób i obiektów 
cywilnych.

Praktyka stosowania Protokołu (III) do Konwencji CCW napotkała na 
przestrzeni ponad 30 lat dwa istotne problemy prawne. Pierwszy z  nich 

609 Protokół w sprawie zakazów lub ograniczeń użycia broni zapalających, Genewa, 10 paź-
dziernika 1980 r., (Dz.U. z 1984 r. Nr 23 poz. 104).
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dotyczy dopuszczalności użycia broni zapalającej wobec kombatantów strony 
przeciwnej i potencjalnego naruszenia w ten sposób zasady niewywoływania 
nadmiernego cierpienia. Praktyka międzynarodowa w tym przedmiocie nie 
ma charteru jednolitego. Część podręczników wojskowych610 (np. kolumbij-
ski) zakazuje użycia broni zapalającej jako takiej, większość (np. brytyjski, 
szwedzki i  belgijski) zakazuje użycia jej przeciwko sile żywej przeciwnika, 
a niektóre (np. izraelski i amerykański) działanie takie traktują jako w pełni 
legalne. Obecnie podejmując decyzję o  zastosowaniu amunicji zapalającej 
w stosunku do kombatantów strony przeciwnej, należałoby się kierować tre-
ścią reguły nr 85 zbioru prawa zwyczajowego MPHKZ611, która stanowi, że 
użycie broni zapalającej przeciwko ludziom jest zakazane, chyba że nie jest 
możliwe użycie mniej dolegliwego środka walki w celu uczynienia komba-
tanta strony przeciwnej niezdolnym do walki.

Drugi problem dotyczy natomiast szczególnego środka walki, który na-
leżałoby uznać za broń zapalającą, a  mianowicie amunicji paliwowo-po-
wietrznej, nazywanej również termobaryczną. Zasada jej działania opiera się 
na wykorzystaniu drobno sproszkowanego materiału wybuchowego, który 
rozpylany jest wskutek rozpadu pocisku lub zasobnika. W momencie, kiedy 
stworzy on mieszaninę wybuchową z powietrzem następuje zapłon i eksplo-
zja. Czynnikami rażenia broni paliwowo-powietrznej są fala uderzeniowa, 
działanie temperatury i płomienia, a także nagła zmiana ciśnienia związana 
z wypaleniem się tlenu w miejscu wybuchu. Pojawiają się głosy612 nawołujące 
do zakazania użycia tego środka walki z uwagi na naruszenie zasady niewy-
woływania nadmiernego cierpienia, powoduje on bowiem ciężkie oparzenia 
oraz pękania pęcherzyków płucnych u  jego ofiar. Inicjatywa ta jest jednak 
dość odosobniona i ma nikłe szanse na powodzenie. 

8.5.4. Zakazy i ograniczenia dotyczące środków prowadzenia działań zbrojnych 
a współczesne pole walki

Oczywistym jest, że scharakteryzowany dotychczas katalog zakazanych 
środków walki trudno uznać za wyczerpujący. Nie może budzić wątpliwości 
stwierdzenie, że w chwili obecnej istnieją środki walki, które warto byłoby 
poddać ocenie z punktu widzenia ich zgodności z podstawowymi zasadami 
MPHKZ, a w przyszłości zapewne pojawią się kolejne. Zarówno w doktry-
nie, jak i  na forum ICRC, co jakiś czas pojawiają się postulaty dotyczące 

610  <http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule85> (dostęp: 10.10.2013).
611   <http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule85> (dostęp: 10.10.2013).
612  <http://www.hrw.org/news/2011/08/22/strengthening-humanitarian-protections-

protocol-iii-incendiary-weapons> (dostęp: 10.10.2013).
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wprowadzenia kolejnych zakazów lub ograniczeń w tym przedmiocie, które 
z różną skutecznością wpływają zarówno na opinię publiczną, jak i na spo-
łeczność międzynarodową.

A. Amunicja koziołkująca
Pierwszym ze środków walki, o którym należy w tym kontekście wspo-

mnieć, są pociski koziołkujące, których charakterystyczną cechą konstruk-
cyjną jest pusta przestrzeń wewnątrz pocisku. Po wniknięciu w  ludzkie 
ciało dochodzi do przesunięcia środka ciężkości pocisku, który gwałtownie  
zaczyna się obracać. Powoduje to zarówno poszerzenie się kanału rany, jak 
też gwałtowne oddawanie energii kinetycznej, czego skutkiem są poważniej-
sze, niż w przypadku klasycznej amunicji, uszkodzenia tkanek miękkich i ko-
ści. Z punktu widzenia skutków dla zdrowia i życia potencjalnych ofiar amu-
nicji koziołkującej, pociski te są zbliżone do amunicji łatwo rozszerzającej się 
w ciele ludzkim. Wziąwszy pod uwagę brak jakiejkolwiek korzyści wojsko-
wej płynącej z ich wykorzystania, należałoby rozważyć zakazanie ich użycia,  
albowiem naruszają one zasadę niewywoływania nadmiernego cierpienia. 
Do amunicji tej zaliczyć można nabój kal. 5,45x39 mm, będący przepisowym 
nabojem armii rosyjskiej.

B. Amunicja o znacznej prędkości początkowej
Podobny problem dotyczy amunicji o  znacznej prędkości początkowej, 

która jest obecnie standardową amunicją większości zaawansowanych tech-
nicznie armii na świecie, włącznie ze wszystkim państwami należącymi do 
NATO. Po zakończeniu II wojny światowej, wraz ze zmianą typowej broni 
ręcznej pojedynczego żołnierza z karabinu na karabinek, do użytku wprowa-
dzono amunicję pośrednią, powstałą poprzez skrócenie łuski typowego na-
boju karabinowego. W latach 60. XX wieku amunicję pośrednią o kalibrach 
rzędu 7,5–7,92 mm zaczęto zastępować nabojami o kalibrze około 5,5 mm. 
Uzyskano w ten sposób, przy mniejszej masie pocisku, wzrost prędkości po-
czątkowej o 200–300 m/s przy jedynie nieznacznym spadku energii kinetycz-
nej i jednocześnie bardzo dobrych właściwościach balistycznych. Rozwiąza-
nie to przyniosło zatem szereg istnych korzyści natury wojskowej, wpływając 
na zmniejszenie masy wyposażenia żołnierza oraz wzrost celności prowadzo-
nego ognia.

Okazało się jednak, że nowa amunicja pośrednia posiada cechy wpły-
wające na występowanie dodatkowych obrażeń u trafionej nią osoby. Choć 
każdy pocisk ostrołukowy, a  takich używa się w karabinach i karabinkach, 
ma tendencje do koziołkowania w kanale rany, to istotne jest kiedy ten pro-
ces się rozpocznie. Uprzednio wykorzystywana amunicja rozpoczynała ruch 
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obrotowy po przebyciu ok. 25 cm, dzięki czemu – w  większości przypad-
ków – następowało tu już poza ciałem trafionego. Pocisk o znacznej pręd-
kości początkowej wykonuje taki ruch już po przebyciu około 10 cm. Drugi 
problem wynika ze zmiany środowiska, w którym się on porusza. Badania 
balistyczne wykonane przy użyciu zaawansowanej aparatury pokazały, że 
po przebiciu skóry dochodzi do powstania fali uderzeniowej powodującej  
dodatkowe uszkodzenia tkanek miękkich, a  im wyższa prędkość pocisku, 
tym fala ta jest silniejsza.

Przedstawiona argumentacja otwiera zatem dyskusję nad problemem, czy 
stosowanie pocisków o znacznej prędkości początkowej stanowi naruszenie 
zasady niewywoływania nadmiernego cierpienia. Dyskusja ta jest niewątpli-
wie bardzo trudna, gdyż argumenty przedstawiane przez obie strony sporu 
mają charakter merytoryczny i  trudno odmówić im wagi. Spoglądając na 
tendencje rozwojowe w  MPHKZ, choć pojawiają się propozycje613 zmie-
rzające do rozszerzenia zakazu stosowania pocisków łatwo rozszerzających 
się w  ciele ludzkim o  pociski wykazujące tendencję do koziołkowania lub  
wytwarzające falę uderzeniową, to nie zyskały one szerszej akceptacji.

C. Pociski-strzałki
Pociski-strzałki, inaczej nazywane flechettes, to wykonane z litego metalu 

pociski w kształcie strzałek o długości 3–4 cm. Wykorzystywane są one przede 
wszystkim jako ładunek bojowy pocisków do haubic i armat czołgowych. Po-
cisk taki rozrywa się bezpośrednio po opuszczeniu lufy, wyrzucając uformo-
waną w kształt stożka chmurę strzałek, które są w stanie razić nawet duże 
grupy żołnierzy przeciwnika614. W takiej formie pociski – strzałki używane 
były przez armię izraelską, między innymi w strefie Gazy, stając się przyczyną 
znacznych strat wśród ludności cywilnej615. Przykład ten pokazuje wyraźnie, 
że należałoby wprowadzić jeśli nie zakaz, to co najmniej ograniczenie do-
puszczalności użycia pocisków-strzałek w pobliżu osiedli i osób cywilnych.

D. Pociski z rdzeniem wykonanym ze zubożonego uranu
Wzrost wytrzymałości pancerzy czołgów i innych pojazdów opancerzo-

nych wymusił poszukiwanie rozwiązań technicznych umożliwiających jego 

613 W. Hays Parks, International Legal Initiatives to Restrict Military Small Arms Ammuni-
tion, prezentacja wygłoszona na National Defense Industrial Association Joint Armaments 
Conference, Dallas 18 maja 2010 r., <http://www.dtic.mil/ndia/2010armament/TuesdayLand-
markBHaysParks.pdf> (dostęp: 10.10.2013).

614 E. Barak, Deadly Metal Rain: The Legality of Flechette Weapons in Internaional Law, 
Leiden, 2011, s. 42-44.

615 Por. <http://www.btselem.org/open_fire_regulations/flechette> (dostęp: 10.10.2013).
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przebicie. Proces zwiększania kalibru armat czołgowych i  masy pocisków 
szybko wyczerpał możliwości swojego rozwoju, z uwagi na problemy z uzy-
skaniem wystarczającej prędkości początkowej pocisku. Rozwiązaniem tego 
problemu okazało się opracowanie amunicji podkalibrowej z rdzeniem wy- 
konanym z metalu o dużej gęstości, w tym ze zubożonego uranu. Pocisk taki 
składa się z metalowego penetratora w formie strzały o średnicy 25–40 mm, 
uszczelnionego w  lufie za pomocą sabotu wykonanego z  tworzywa sztucz-
nego. Duża gęstość zubożonego uranu oraz punktowe oddziaływanie energii 
kinetycznej czynią z tego środka walki doskonałą amunicję przeciwpancerną, 
zdolną zniszczyć każdy współczesny czołg. Wraz z rozwojem technologicz-
nym amunicję podkalibrową zaczęto wykorzystywać w  działkach automa-
tycznych kalibru 25–40 mm, stanowiących uzbrojenie samolotów, śmigłow-
ców i bojowych wozów piechoty. 

Amunicja podkalibrowa z rdzeniem wykonanym ze zubożonego uranu 
na stałe zagościła na polach bitew, a największym wyzwaniem dla niej były 
niewątpliwie obie wojny w Iraku. O ile sam zubożony uran nie jest szkodliwy 
z uwagi na minimalne wartości wydzielanego promieniowania, o tyle bar-
dzo szkodliwe są produkty jego spalania, powstałe w momencie uderzenia 
rozżarzonego penetratora w płytę pancerną. Badania pokazują, że żołnierze 
biorący udział w operacjach, w czasie których stosowano taką amunicję, jak 
również ludność cywilna zamieszkująca tereny skażone zubożonym ura-
nem znacznie częściej cierpią na schorzenia układu odpornościowego, no-
wotwory, a u ich dzieci częściej występują wady rozwojowe. Choć oficjalne 
stanowiska państw stosujących omawiany środek walki zaprzeczają jego 
szkodliwości, to coraz silniejsze stają się głosy opowiadające się za zakazem 
jej stosowania z uwagi na naruszenie w zasadzie wszystkich podstawowych 
zasad MPHKZ616.

E. Broń obezwładniająca
Ostatnim środkiem walki, który wart jest omówienia, jest broń obezwład-

niająca. Potrzeba wprowadzenia jej do powszechnego użytku wojskowego 
pojawiła się wraz z udziałem wysoko rozwiniętych mocarstw w konfliktach 
i operacjach, w trakcie których użycie „siły zabijającej”617jest niewskazane lub 
stanowiłoby nadmierne zagrożenie dla ludności cywilnej. Dotyczy to operacji 
pokojowych, rozpraszania zamieszek, odbijania zakładników czy konieczno-
ści zwalczania członków jednostek nieregularnych w bezpośrednim sąsiedz-

616 Mowa tutaj o działaniach Międzynarodowej Koalicji na Rzecz Zakazu Broni Uranowej 
czy też rezolucji Parlamentu Europejskiego z 10 lutego 2003 r.

617 Ang. deadly force.
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twie osób i obiektów cywilnych. Broń obezwładniająca obejmuje szereg środ-
ków, takich jak618:

– amunicja niepenetracyjna, środki kontroli tłumu, miotacze kleju,
– urządzenia działające wskutek porażenia prądem (paralizatory,  

teasery),
– urządzenia wykorzystujące mikrofale (Active Denial System),
– urządzenia wykorzystujące fale dźwiękowe (Long Range Acoustic 

Device).

Użycie środków walki tego typu zasadniczo zasługuje na akceptację, gdyż 
zmierza ono do ograniczenia skutków konfliktu zbrojnego, w szczególności 
w  odniesieniu do osób podlegających szczególnej ochronie MPHKZ. Nie 
zwalnia to jednak państw z analizy skutków jej użycia, także tych o charak-
terze długofalowym, gdyż – w pewnych okolicznościach – nawet taka broń 
może być uznana za środek walki powodujący nadmierne cierpienia. Fakt, 
że broń o charakterze obezwładniającym z natury rzeczy nie stanowi bezpo-
średniego zagrożenia dla życia ludzkiego, nie może być również usprawie-
dliwieniem dla stosowania jej wobec ludności cywilnej w sytuacjach nieuza-
sadnionych, kiedy jej zachowanie jest w  jakiś sposób nieakceptowane, nie 
stanowiąc jednakże zagrożenia dla członków sił zbrojnych.

Część praktyczna

Kazus I
Dwa zwaśnione państwa – Garlandia i  Freedonia od ponad pięciu lat  

toczyły ze sobą wojnę. Dowodzący 17 batalionem zmechanizowanym Naro-
dowych Sił Wyzwolenia Freedonii płk. Arnold Eindhoven otrzymał zadanie 
opanowania z marszu miasteczka Bakel, które bronione było zaledwie przez 
kompanię garlandzkiej Gwardii Narodowej. Z uwagi na fakt, że w miasteczku 
znajdowało się około 2500 osób cywilnych, dowódca garlandzki skoncentro-
wał obronę w kilkunastu budynkach położonych w centrum miejscowości, 
z których usunięto ludność cywilną. Płk Eindhoven chcąc osłabić siły obroń-
ców, wezwał wsparcie lotnicze. Po około 15 minutach nad polem bitwy po-
jawiła się eskadra myśliwców bombardujących, które zrzuciły na miasteczko 
48 bomb kasetowych, z których każda zawierała 250 sztuk subamunicji. Duży 
rozrzut podpocisków spowodował, że 40% ładunków spadło poza obszarem 
zajmowanym przez Garlandzką piechotę, czego skutkiem była śmierć 27 osób 

618 Szerzej o niekinetycznej broni obezwładniającej: S. Casey-Maslen, Non-kinetic-energy 
weapons termed‘non-lethal’, <http://www.geneva-academy.ch/docs/projets/Non-Kinetic-Energy-
October2010.pdf> (dostęp: 10.10.2013).
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cywilnych i  odniesienie ran przez kolejne 130 osób. Po wykonaniu nalotu 
do akcji wkroczyła freedońska piechota. Okazało się jednak, że każdy z zaj-
mowanych przez Garlandczyków budynków został przekształcony w  małą 
twierdzę i nie odniósł większych uszkodzeń w wyniku użycia bomb kaseto-
wych. Płk Eindhoven niemający do dyspozycji artylerii zdecydował, w oba-
wie przed znacznymi stratami, o użyciu rakietowych miotaczy ognia. Ogień 
rozprzestrzeniający się w budynkach pozbawił garlandzkiego dowódcę moż-
liwości dalszej obrony, dlatego zdecydował on o zaprzestaniu walki i podda-
niu miasta. W wyniku pożaru spłonęło pięć kamienic, przy czym wszystkie 
budynki stanowiły umocnione punkty oporu.

Oceń legalność zastosowania broni kasetowej i zapalającej przy założeniu, 
że Freedonia nie jest stroną Konwencji o broni kasetowej, a jest stroną Proto-
kołu (III) do Konwencji CCW w sprawie zakazów lub ograniczeń użycia broni 
zapalających.
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Rozdział 9

ZakaZane i doZwolone metody 
pRowadZenia dZiałań ZbRojnych w świetle 
międZynaRodowego pRawa humanitaRnego 
konfliktów ZbRojnych

Streszczenie rozdziału

Zręby międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych 
powstały jako rezultat tragicznych skutków dwóch wojen światowych. To 
one ukształtowały przepisy chroniące rannych i chorych, jeńców wojennych 
i  rozbitków, osoby i  obiekty cywilne oraz doprowadziły do zakazania pro-
wadzenia działań wojennych w  sposób zdradziecki i wiarołomny. Tworząc  
te normy niezmiennie obawiano się wybuchu kolejnego konfliktu o zasięgu 
globalnym i  konfrontacji dwóch bloków polityczno-wojskowych prowa-
dzonych do walki przez Stany Zjednoczone i Związek Radziecki. Nie prze-
widywano, że początek XXI wieku zastanie świat zupełnie inny niż 50 lat 
wcześniej, a nowa rzeczywistość przyniesie nowe wyzwania, także dla mię-
dzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych. Upadek komu-
nizmu, wiosna narodów na kontynencie afrykańskim, globalizacja, Internet 
i  międzynarodowy terroryzm sprawiły, że konfliktom XXI wieku daleko 
było i będzie coraz dalej do wzorca przyjętego w Konwencjach genewskich 
i  Protokołach dodatkowych. Dzisiejszy konflikt zbrojny to wojna domowa 
o charakterze asymetrycznym – kiedy wojska rządowe, częstokroć wspierane 
z zewnątrz, ścierają się ze znacznie słabszym przeciwnikiem korzystającym 
z partyzanckich metod walki – lub anarchistycznym, kiedy o władzę w pań-
stwie będącym w stanie rozkładu walczą grupy bojowników. Dzisiejszy kon-
flikt zbrojny, to również konflikt spolaryzowany, w  którym oprócz władzy 
chodzi również o pieniądze pochodzące z intratnych kontraktów, czarnoryn-
kowego handlu, przemytu broni, narkotyków i ludzi. 

Stosowanie w tych warunkach międzynarodowego prawa humanitarnego 
konfliktów zbrojnych, przy braku realnych szans na jego rychłą reformę, 
nastręcza wiele trudności. Częstokroć należy sięgać do skomplikowanych 
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zabiegów interpretacyjnych, aby przekuć istniejące normy w kształt przysta-
jący do dzisiejszych czasów. Dzięki prawu zwyczajowemu, które do swojego 
powstania nie wymaga pisemnego consensusu państw i działalności trybu-
nałów międzynarodowych, międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów 
zbrojnych zdaje się wychodzić z tych zmagań obronną ręką i nie ucieka od 
oceny zjawisk, na których powstanie nie było przygotowane. 

9.1. Rozwój ograniczeń w zakresie dopuszczalnych form szkodzenia 
nieprzyjacielowi

Twór, który z  czasem przekształcił się we współcześnie nam znane 
MPHKZ, powstawał jako element zwyczajów plemiennych regulujących 
sposoby prowadzenia działań wojennych z  sąsiadami. Kierując się bada-
niami antropologów możemy bardziej przypuszczać, niż stwierdzić, że już 
w  zamierzchłych czasach istniały pewne ograniczenia w  zakresie dopusz-
czalnych form szkodzenia nieprzyjacielowi. Były one zapewne silnie powią-
zane z ówczesnym rytualizmem, który wywierał przemożny wpływ na życie 
pierwotnych społeczności. Tak jak złożenie ofiary bogom, czy też odprawie-
nie rytuału mającego na celu zapewnienie sobie wstawiennictwa przodków, 
miało przynieść szczęście w  boju, tak pewne zachowania – takie jak nisz-
czenie świątyń – miały skutkować klątwą. Wraz z  pojawieniem się pisma 
powstały pierwsze przekazy historyczne potwierdzające istnienie takich 
norm, jak zakaz zatruwania studni, czy też atakowania osób sprawujących 
kult religijny. Dużym przełomem były niewątpliwie czasy średniowiecza, 
gdyż feudalna Europa, trapiona prywatnymi wojnami, potrzebowała reguł 
określających, kiedy i  w  jaki sposób prowadzić można działania wojenne. 
Reguły te przyniosła działalność Kościoła katolickiego zarówno poprzez roz-
wój doktryny wojny sprawiedliwiej, jak również poprzez ogłaszanie poko-
jów bożych (Treuga dei) i  rozejmów bożych (Pax dei), z  których pierwsze 
ograniczały prawo do prowadzenia działań wojennych w niektórych dniach 
lub okresach roku, a  drugie roztaczały ochronę nad określonymi osobami 
(duchowni, kupcy, chorzy) bądź obiektami (kościoły, młyny). Postanowie-
nia te uzupełniały kodeksy rycerskie, według których zachowania takie, 
jak: zabijanie kobiet i  dzieci, mordowanie jeńców czy grabież, uznawane 
były za czyny niegodne osób wysoko urodzonych. Odejście od prowadzenia 
wojny w  oparciu o  armie złożone z  lenników uzupełnianych przez wojska 
zaciężne na korzyść armii z powszechnego i przymusowego poboru, wymu-
siło na władcach zmianę podejścia do metod prowadzenia działań wojen-
nych. Armia taka, złożona z ludzi, dla których wojna była nie zawodem, lecz 
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uciążliwym obowiązkiem, którzy nie byli nawykli do dyscypliny wojskowej 
i do sprawnego działania, wymagała karności, którą zapewniał egzekwowany 
z całą surowością regulamin wojskowy619. Regulamin ten zakazywał gwałtów, 
grabieży i  prześladowania ludności cywilnej, skupiając uwagę żołnierzy na 
uczestnictwie w działaniach wojennych, a nie na gromadzeniu łupów.

Prawdziwym przełomem w  sposobie pojmowania norm regulujących 
metody prowadzenia działań wojennych były postulaty myślicieli epoki 
oświecenia. W  dużej mierze dzięki nim godne traktowanie jeńców, udzie-
lanie pomocy rannym i chorym oraz spolegliwość wobec ludności cywilnej 
przestały stanowić nakaz honoru czy przejaw dobrej woli dowódcy wojsko-
wego, a stały się obowiązkiem prawnym wynikającym z reguł sumienia. Bez 
tej zmiany mentalności nigdy nie doszłoby do ukształtowania się podstawo-
wych zasad MPHKZ, które – po wielu latach oczekiwań – przyniosły jedną 
z pierwszych kodyfikacji praw i obowiązków państw.

9.2. Źródła norm międzynarodowego prawa humanitarnego 
konfliktów zbrojnych regulujących metody prowadzenia  
działań zbrojnych

Normy MPHKZ, tak jak i całe prawo międzynarodowe, miały pierwotnie 
charakter zwyczaju, który państwa przyjmowały za powszechnie obowiązu-
jące prawo. W  wieku XIX, kiedy normy te wciąż się kształtowały i  powoli 
zajmowały należne im miejsce w  systemie prawa międzynarodowego, czę-
stokroć pojawiały się tendencje do ich swobodnej interpretacji, zależnej od 
warunków występujących w  danym miejscu i  czasie. Słusznie przyjęto, że 
najlepszym remedium będzie spisanie owych norm i nadanie im jednoznacz-
nego i ostatecznego kształtu. Jak już wspomniano w Rozdziale 1, MPHKZ 
rozwijało się w dwóch nurtach – genewskim i haskim, z których drugi odnosi 
się do dopuszczalnych i zakazanych metod oraz środków prowadzenia dzia-
łań zbrojnych. Choć na pierwszą kodyfikację prawa wojny lądowej trzeba 
było czekać aż do początku XX wieku, warto w tym miejscu, po raz kolejny, 
przypomnieć treść Deklaracji petersburskiej z 1868 roku. Wspomniany akt 
prawny włączył zasady humanitaryzmu, niewywoływania nadmiernego 
cierpienia i  rozróżniania w  poczet norm prawa pisanego, nadając kieru-
nek dalszym działaniom prawotwórczym i  przesądzając o  treści dyrektyw 
interpretacyjnych stosujących się do wszystkich norm MPHKZ.

619 Pierwszym regulaminem wojskowym, w którym odnaleźć można uregulowania zaka-
zujące pewnych form prowadzenia działań wojennych, były Artykuły wojenne króla Szwecji 
Gustawa Adolfa z 1621 roku. Proces wprowadzania ich do innych armii trwał ponad 100 lat.
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Pierwszą kodyfikacją haskiego filaru MPHKZ była IV Konwencja haska 
z 1907 roku, a w zasadzie załącznik do tejże Konwencji, w postaci Regula-
minu praw i  zwyczajów wojny lądowej. Uregulowano w  nim takie zagad-
nienia, jak: zakaz atakowania osób i obiektów cywilnych, rannych, chorych 
i jeńców wojennych, jednostek medycznych i dóbr kultury. Regulamin wpro-
wadził pojęcia zdradzieckiego (wiarołomnego) atakowania przeciwnika oraz 
fortelu wojennego, który – przeciwieństwie do pierwszej z  wymienionych 
kategorii – uznał za legalną formę prowadzenia działań wojennych.

Z  uwagi na fakt, że Konwencje genewskie z  1949 roku w  zasadzie nie 
odnosiły się do problematyki metod prowadzenia działań wojennych, na 
uzupełnienie kodyfikacji prawa haskiego trzeba było czekać do roku 1977, 
kiedy to uchwalono dwa Protokoły dodatkowe do Konwencji genewskich620, 
z których pierwszy dotyczył międzynarodowych, a drugi niemiędzynarodo-
wych konfliktów zbrojnych. Regulacje te uzupełniało szereg partykularnych 
Konwencji, takich jak: Konwencja o zakazie używania technicznych środków 
oddziaływania na środowisko w celach militarnych lub jakichkolwiek innych 
celach wrogich (1977), Konwencja o  ochronie dóbr kulturalnych w  razie 
konfliktu zbrojnego (1954) wraz z Protokołami dodatkowymi czy Konwencja 
o prawach dziecka (1989) wraz z Protokołem fakultatywnym.

Omawiając regulacje odnoszące się do dopuszczalnych metod prowa-
dzenia działań zbrojnych, nie wolno zapominać o roli prawa zwyczajowego, 
która nie słabnie pomimo zaawansowania procesu kodyfikacji MPHKZ. 
W szczególności dotyczy to norm o charakterze podstawowym, co do któ-
rych regulacja konwencyjna była li tylko potwierdzeniem istniejącej praktyki 
uznanej za prawo. Najistotniejsze znaczenie przyznać jednakże należy prawu 
zwyczajowemu w  zakresie, w  jakim określa ono dopuszczalne i  zakazane 
metody prowadzenia działań zbrojnych w konfliktach o charakterze niemię-
dzynarodowym. II Protokół dodatkowy jest bowiem niezwykle oszczędny, 
jeśli chodzi o  regulacje dotyczące ochrony ludności cywilnej oraz innych 
osób i obiektów przed bezpośrednimi skutkami działań bojowych. Zarówno 
w  piśmiennictwie621, orzecznictwie trybunałów międzynarodowych622, jak 
również w działalności MKCK jest dostrzegalna silna tendencja do unifika-
cji norm MPHKZ dotyczących międzynarodowych i niemiędzynarodowych 

620 Protokoły dodatkowe zatarły różnicę pomiędzy prawem genewskim i haskim, gdyż doty-
czyły zarówno problematyki ochrony ofiar wojny, jak i metod prowadzenia działań wojennych.

621 J. G. Stewart, Towards a single definition of armed conflict in international humanitarian 
law: A critique of critique of internationalized armed conflict, [w:] „International Review of Red 
Cross”, Vol 85, No 850, s. 321–322.

622 ICTY, Prosecutor v. Dusko Tadic, Decision on the Defence Motion for Interlocutory 
Appeal on Jurisdiction, 2 października 1995 r., pkt 97.
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konfliktów zbrojnych. Tendencja ta opiera się na jakże trafnym stwierdzeniu, 
że skoro celem MPHKZ jest ochrona życia ludzkiego i  humanizacja dzia-
łań wojennych, to brak jest rozsądnych argumentów, które uprawniałyby do 
zapewnienia ofiarom wojen domowych ochrony o poziomie niższym, niż ten 
który przysługuje ofiarom konfliktów toczących się pomiędzy państwami. 

9.3. podstawowe zasady międzynarodowego prawa humanitarnego 
konfliktów zbrojnych a metody prowadzenia działań wojennych

Jak już wcześniej wspomniano, podstawowe zasady MPHKZ po raz 
pierwszy zaistniały jako normy traktatowe w treści Deklaracji petersburskiej 
z 1868 roku. Odwołanie się do ich wagi po raz kolejny pojawiło się w tzw. 
klauzuli Martensa, w  myśl której ludność i  strony wojujące pozostają pod 
opieką i władzą zasad prawa narodów, wypływających ze zwyczajów, usta-
nowionych między cywilizowanymi narodami, oraz z zasad humanitarności 
i  wymagań społecznego sumienia. Choć ujęcie to wydaje się bardziej syn-
tetyczne od tego, które przedstawione zostało w  Deklaracji petersburskiej, 
to nie można jednakże pomijać kontekstu, w  jakim się ono pojawiło. Sta-
nowi ono bowiem preambułę623 do IV Konwencji haskiej z 1907 roku, której 
częścią jest Regulamin praw i zwyczajów wojny lądowej, będący pierwszym 
aktem prawnym regulującym w sposób kompleksowy problematykę metod 
prowadzenia działań zbrojnych. Klauzula Martensa, która w krótkim czasie 
uzyskała status normy zwyczajowej i  jako taka wiąże wszystkich potencjal-
nych uczestników konfliktów zbrojnych, stała się wyznacznikiem tego, jak 
należy stosować istniejące normy MPHKZ, jakim wymaganiom powinny 
odpowiadać nowe, a także jak postępować w sytuacjach braku takich norm.

W  odniesieniu do metod prowadzenia działań zbrojnych podstawowe 
zasady MPHKZ będą pełnić kluczową rolę przede wszystkim w procesie sto-
sowania prawa. Inaczej niż w przypadku środków walki, niemożliwym jest 
precyzyjne wskazanie wszystkich potencjalnych form zwalczania przeciw-
nika. W  tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem było uregulowanie omawia-
nej problematyki w drodze norm ogólnych. Posługują się one takimi sfor-
mułowaniami jak wiarołomstwo, fortel wojenny czy atak bez rozróżniania, 
a  wymienione w  odpowiednich przepisach przykłady zachowań wchodzą-
cych w zakres tych pojęć nie tworzą katalogu zamkniętego. Przyjęta metoda 
regulacji powoduje, że każde zastosowanie reguł odnoszących się do metod 

623 W nauce prawa preambułą nazywamy uroczysty wstęp do aktu prawnego, najczęściej 
wskazujący na jego główne założenia i  powody, dla których został uchwalony w  tym, a  nie 
innym kształcie (por. np. Preambuła Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.). 
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prowadzenia działań zbrojnych pociąga za sobą koniczność ich interpretacji. 
Waga podstawowych zasad MPHKZ powoduje, że wyznaczają one kierunki 
tej interpretacji, a  proces stosowania MPHKZ nigdy nie może prowadzić 
do rezultatów, które byłyby z nimi sprzeczne. Może zdarzyć się również tak, 
że pomimo ogólnego charakteru norm określających dopuszczalne i  zaka-
zane metody prowadzenia działań zbrojnych zaistnieje sytuacja, która nie 
będzie objęta ich zakresem. W  takim przypadku nie pozostaje nic innego, 
jak potraktować podstawowe zasady MPHKZ jako normy o  charakterze 
samodzielnym, które pozwalają na ocenę legalności działania stron konfliktu 
i w ten sposób wypełnić zaistniałą lukę prawną.

Warto w tym miejscu zauważyć, że kwestia legalności określonej metody 
prowadzania działań zbrojnych nie jest zależna od sytuacji prawnej stron 
w  konflikcie. Bardzo często popełnianym błędem jest posługiwanie się 
stwierdzeniem, że dana grupa osób „walczy w sposób sprzeczny z prawem” 
przy jednoczesnym łączeniu kwestii ich statusu oraz stosowanych form 
uczestnictwa w walce. To, czy określonemu podmiotowi przysługuje prawo 
do uczestniczenia w działaniach zbrojnych nie ma najmniejszego znaczenia 
z  perspektywy prowadzenia analizy, czy konkretna metoda walki zastoso-
wana przez tę osobę jest legalna czy też nie. Konsekwencją tego rozróżnie-
nia jest przyjęcie, że sam bezprawny udział w działaniach zbrojnych stanowi 
przestępstwo pospolite ścigane na mocy prawa wewnętrznego, a naruszenie 
norm określających dopuszczalne i  zakazane metody prowadzenia działań 
zbrojnych spełnia znamiona zbrodni wojennej, a w poważniejszych przypad-
kach zbrodni przeciwko ludzkości lub zbrodni ludobójstwa, niezależnie od 
statusu osoby, która się ich dopuściła. 

 

9.4. metody prowadzenia działań wojennych a planowanie operacji 
wojskowych

Normy regulujące metody prowadzenia działań zbrojnych mają kluczowy 
charakter dla każdego żołnierza i dowódcy, gdyż wskazują na ich podstawowe 
prawa i obowiązki na polu bitwy. To one określają według jakich kryteriów 
należy wybrać cel ataku, kiedy i w jakiej formie ten atak podjąć, a wreszcie 
w jakiej sytuacji go wstrzymać. Tym samym nie można wyobrazić sobie pla-
nowania jakiejkolwiek operacji wojskowej, niezależnie czy mamy do czynie-
nia z  działaniami drużyny piechoty, czy też dywizji zmechanizowanej, bez 
uwzględnienia tych norm. 

Pierwszym elementem planowania operacji wojskowej winno być okre-
ślenie, jaką korzyść wojskową chce się osiągnąć wskutek ataku. Dzieje się tak 
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dlatego, że szereg przepisów MPHKZ posługuje się tym wyznacznikiem jako 
środkiem oceny dopuszczalności działania strony, określając że korzyść ta 
musi być „konkretna i oczekiwana” (art. 57 I PD), „istotna i bezpośrednia” 
(art.56 I PD)624, czy „bezwzględna” (art. 53 IV KG). Kolejnym krokiem jest 
wybór sposobu osiągnięcia wybranej korzyści wojskowej, przy czym – z per-
spektywy niniejszego rozdziału – istotne są wyłącznie te sytuacje, w których 
operacja wiąże się z doprowadzeniem do starcia zbrojnego. 

W takim przypadku, następnym etapem planowania operacji wojskowej 
jest wybór celu. Zgodnie z  treścią art. 52 ust. 2 I  PD, ataki należy ograni-
czyć wyłącznie do celów wojskowych, do których zalicza się kombatantów 
strony przeciwnej oraz obiekty i  przedmioty, które z  powodu swej natury, 
rozmieszczania, przeznaczenia lub wykorzystania wnoszą istotny wkład do 
działalności wojskowej i których całkowite lub częściowe zniszczenie, zajęcie 
lub zneutralizowanie daje określoną korzyść w danej sytuacji. W myśl powo-
łanego przepisu w zakres pojęcia celu wojskowego wchodzą nie tylko obiekty 
o charakterze ściśle militarnym, takie jak broń, amunicja czy fortyfikacje, lecz 
również wszystko to, co w danym momencie wspiera wysiłek wojenny prze-
ciwnika (linie kolejowe, systemy komunikacji, fabryki produkujące dobra 
wykorzystywane przez siły zbrojne itp.). Z perspektywy planowania i prowa-
dzenia operacji wojskowych kluczowa jest przede wszystkim płynność poję-
cia celu wojskowego. Nie tylko bowiem „przeznaczenie” i  „wykorzystanie” 
mają w swoją istotę wpisaną ciągłą zmianę, lecz również sam przepis nakazuje 
badać status danego obiektu w konkretnym czasie. Może więc okazać się, że 
cel wojskowy, wskutek zmiany okoliczności faktycznych, utraci ten charakter 
bądź odwrotnie, obiekt początkowo wyłączony jako cel ataku, będzie mógł 
zostać w majestacie prawa zniszczony. Osoby nie będące kombatantami oraz 
obiekty i przedmioty nie objęte zakresem regulacji art. 52 ust. 2 I PD zaliczają 
się do osób i obiektów cywilnych czy też innych kategorii szczególnie chro-
nionych przez MPHKZ i jako takie nie mogą stanowić celu ataku. Nie należy 
jednakże zapominać, że większość podmiotów i  przedmiotów, które takiej 
ochronie podlegają może ją utracić, wskutek wykorzystania ich niezgodnie 
z  przeznaczeniem lub angażowania się w  działania wojenne, czego najlep-
szym przykładem jest ludność cywilna biorąca bezpośredni udział w walce.

Płynność pojęcia celu wojskowego powoduje konieczność starannej iden-
tyfikacji osoby lub obiektu, który ma się stać celem ataku. Zgodnie z art. 57 
ust. 2 lit. a I PD, planujący lub decydujący o podjęciu ataku powinni uczynić 
wszystko, co jest praktycznie możliwe dla sprawdzenia, czy celami ataku nie 

624 Przepis posługuje się pojęciem wsparcia operacji wojskowych. Pojęcie to odnosi się do 
strony przeciwnej, tak więc jego ustanie przynosi korzyść wojskową o wartości równej temu 
wsparciu.
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są osoby cywilne i dobra o charakterze cywilnym bądź czy nie podlegają one 
ochronie z innego tytułu. W realiach współczesnego pola walki „wszystko co 
praktycznie możliwe” oznacza korzystanie z działań wywiadowczych, rozpo-
znania, bezpilotowych środków latających oraz innych środków obserwacji 
pola walki. Użycie słowa „praktycznie” nie pozwala oderwać tej oceny od 
konkretnej sytuacji faktycznej. Jest oczywiste, że dalece bardziej restrykcyjne 
reguły zastosujemy wobec oficera sztabowego zawczasu planującego opera-
cję wojskową, niż wobec dowódcy będącego na polu bitwy, który podejmuje 
decyzję o wyborze celu, znajdując się pod ostrzałem. Podobnie, im większe 
prawdopodobieństwo omyłkowego rażenia obiektu nie będącego celem woj-
skowym, tym większy będzie wymagany poziom staranności.

Kolejnym etapem planowania operacji wojskowej według reguł MPHKZ 
jest wybór metody i środka ataku. W tej fazie dowódca wojskowy jest obo-
wiązany ustalić czy te z nich, które zamierza wykorzystać w danej sytuacji 
bojowej, nie są zakazane przez przepisy konwencji międzynarodowych, 
normy prawa zwyczajowego lub też nie są sprzeczne z podstawowym zasa-
dami MPHKZ. Szczególną uwagę zwrócić należy na ryzyko zaistnienia 
ataku bez rozróżniania, polegającego na rozmyślnym prowadzeniu działań 
bojowych w sposób nie pozwalający na ograniczenie skutków ataku do kon-
kretnego celu wojskowego. O  ile posiadając stosowną wiedzę, stosunkowo 
łatwo jest wyeliminować przypadki oczywistego złamania reguł rządzących 
prowadzeniem walki zbrojnej, o  tyle znacznie trudniej jest przeprowadzić 
zgodną z MPHKZ operację wojskową w sytuacji, gdy cel wojskowy znajduje 
się w  pobliżu osób i  obiektów cywilnych, co jest regułą we współczesnych 
konfliktach zbrojnych. Normy odnoszące się do metod prowadzenia dzia-
łań wojennych nie zabraniają prowadzenia ataku w  takich sytuacjach, jed-
nakże nakładają na dowódcę planującego operację wojskową obowiązek 
odwołania się do zasady proporcjonalności. Niezależnie więc od reguły625 
nakazującej przedsięwziąć wszystkie możliwe środki ostrożności w  celu 
uniknięcia, a przynajmniej ograniczenia do minimum strat wśród ludności 
i obiektów cywilnych, może okazać się, że jej zastosowanie będzie skutko-
wać koniecznością rezygnacji z ataku bądź też jego przerwania. Stanie się tak 
wtedy, gdy porównanie wagi oczekiwanej konkretnej i bezpośredniej korzy-
ści wojskowej z  prawdopodobieństwem wystąpienia niezamierzonych strat 
w życiu ludzkim wśród ludności cywilnej, ranienia osób cywilnych, szkody 
w dobrach o charakterze cywilnym i ich ewentualnym rozmiarem doprowa-
dzi do wniosku, że takie straty i szkody będą w stosunku do korzyści wojsko-
wej nadmierne626. Z drugiej strony, jeśli to korzyść wojskowa uzyska w tym 

625 Art. 57 ust. 1 lit. a (II) I PD.
626 Art. 57 ust. 2 lit. a (III) i lit. b.
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porównaniu przewagę, to atak będzie mógł być przeprowadzony, a wywoła-
nie przypadkowych strat wśród osób i obiektów cywilnych będzie stanowić 
nie zbrodnię wojenną, lecz błąd niepociągający za sobą odpowiedzialności 
karnej. Normy MPHKZ wskazują dowódcy planującemu operację militarną 
dwa kolejne sposoby ograniczenia niebezpieczeństwa dla ludności i obiektów 
cywilnych. Po pierwsze, w przypadku kiedy do osiągnięcia tej samej korzyści 
wojskowej może doprowadzić zaatakowanie więcej niż jednego celu wojsko-
wego, to należy wybrać ten z nich, którego zaatakowanie będzie stanowić dla 
takich osób i obiektów najmniejsze zagrożenie. Po drugie, ludność cywilna 
- jeśli okoliczności na to pozwalają - może i  powinna zostać ostrzeżona 
o ataku, co pozwoli jej zawczasu opuścić zagrożoną strefę.

9.5. metody prowadzenia działań wojennych – wiarołomstwo 
a podstęp wojenny

Omówienie problematyki zakazanych i  dozwolonych metod prowadze-
nia działań zbrojnych rozpocząć należy od rozgraniczenia i  zdefiniowania 
dwóch pojęć – wiarołomstwa i fortelu wojennego. Wiarołomne metody walki 
są sprzeczne z obowiązującym prawem, a posłużenie się nimi stanowi co naj-
mniej zbrodnię wojenną. Skorzystanie z  fortelu wojennego jest natomiast 
w pełni dozwolone i jako takie towarzyszy zmaganiom wojennym od wieków. 

Wiarołomstwo zostało zakazane dlatego, że opiera się na wprowadze-
niu przeciwnika w błąd co do faktu, że przysługuje mu ochrona wynikająca 
z norm MPHKZ lub – co ma miejsce częściej – że jest on zobowiązany do 
jej udzielenia. Skutkiem tego błędu jest podjęcie przez przeciwnika działań, 
do których zobowiązują go normy MPHKZ, takich jak: wstrzymanie ognia, 
udzielenie pomocy medycznej czy podjęcie rozbitka. Istotą wiarołomstwa 
jest wykorzystanie tego błędu, aby wyrządzić szkodę stronie, która działała 
w dobrej wierze627, np. poprzez zaskakujący atak.

Fortel wojenny odróżnia od opisanego wyżej pojęcia przede wszystkim 
charakter błędu, w który jest wprowadzany przeciwnik. W tym przypadku nie 
jest on związany w żaden sposób z jakąkolwiek normą MPHKZ. Może obej-
mować działania takie, jak: zasadzki, przekazywanie fałszywych informacji 
o sile i położeniu własnych wojsk, stosowanie maskowania osób i pojazdów, 
prowadzenie pozorowanych operacji wojskowych, posługiwanie się sygna-
łami i szyframi nieprzyjaciela oraz namawianie do złożenia broni, nawet przy 

627 Pojęcie dobrej wiary ma znaczenie kluczowe w nauce prawa już od czasów Cesarstwa 
Rzymskiego. Oznacza ono błędne, usprawiedliwione przekonanie podmiotu, że jego działanie 
jest zgodnie z prawem lub że jakieś prawo mu przysługuje.
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użyciu przekupstwa628. Błąd ten, nawet jeśli skłania przeciwnika do postępo-
wania nieostrożnego, nie jest przyczyną podjęcia przez niego działań, do któ-
rych jest zobowiązany na gruncie MPHKZ, wobec czego nie może być mowy 
o wykorzystaniu jego dobrej wiary.

Pojęcie wiarołomstwa i  fortelu wojennego zdefiniowane zostało w pełni 
w art. 37 I PD, jednakże ograniczoną definicję zawarto już w art. 23 Regu-
laminu praw i  zwyczajów wojny lądowej. Choć oba wymienione przepisy, 
ze względu na swój ogólny charakter, byłyby teoretycznie wystarczające do 
uregulowania omawianej kwestii, zdecydowano się na wskazanie szeregu naj-
bardziej typowych sytuacji, które stanowić będą wiarołomne metody prowa-
dzenia działań zbrojnych.

 
9.6. wiarołomne metody prowadzenia działań zbrojnych

9.6.1. udawanie statusu osoby chronionej

MPHKZ nadaje szeregowi osób status podmiotów podlegających szcze-
gólnej ochronie. W przypadku napotkania na polu walki jeńca wojennego, 
członka personelu medycznego lub duchownego bądź osoby wykonującej 
zadania z zakresu obrony cywilnej, nakazuje ono wstrzymać w stosunku do 
nich działania wojenne, a jeśli podmiotem takim jest ranny, chory lub roz-
bitek, także udzielić im pomocy. Z uwagi na fakt, że osoby te albo wykonują 
zadania z zakresu ochrony humanitarnej, albo nie stanowią zagrożenia dla 
sił zbrojnych strony w konflikcie wyłączono je z kategorii legalnych celów, 
a złamaniu tego zakazu nadano status zbrodni wojennej.

Łatwość podszycia się pod członka jednej z  wymienionych grup oraz 
bezwzględny629 zakaz kierowania wobec nich ataku sprawił, że udawanie 
statusu osoby podlegającej szczególnej ochronie jest najczęściej spotykaną 
w praktyce formą wiarołomstwa, w szczególności w czasie konfliktów asy-
metrycznych. W sytuacji znacznej przewagi ilościowej i jakościowej po stro-
nie interweniujących państw, zorganizowane grupy zbrojne bądź organiza-
cje o  charakterze terrorystycznym postrzegają podszywanie się pod osoby 
niestanowiące legalnego celu jako najskuteczniejszy środek jej zniwelowania. 
Umożliwia ono bowiem wypracowanie warunków niezbędnych do skutecz-
nego ataku pomimo wykorzystywania przez przeciwnika zaawansowanych 
środków obserwacji elektronicznej i  dysponowania przez niego pojazdami 
opancerzonymi, artylerią i lotnictwem.

628 Art. 37 ust. 2 I PD.
629 Dotyczy to oczywiście sytuacji, kiedy wskazane osoby nie prowadzą działań wrogich, 

gdyż powoduje to utratę szczególnie chronionego statusu i uprawnia do ataku na nie.
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Siły zbrojne państw uczestniczących w  walkach w  Afganistanie i  Iraku 
wielokrotnie spotykały się z sytuacjami, kiedy do posterunków kontrolnych, 
baz bądź żołnierzy wykonujących zadania patrolowe zbliżały się osoby pod-
szywające się pod ludność cywilną, które w rzeczywistości należały do niere-
gularnych grup zbrojnych. Wykorzystywały one fakt, że działający w dobrej 
wierze żołnierze udzielają im ochrony przynależnej osobom cywilnym, po to 
aby ich zaatakować, a więc wykorzystać swój chroniony status w celu wyrzą-
dzenia szkody stronie przeciwnej. Kluczowość elementu szkody powoduje, że 
przypadek udawania osób podlegających szczególnej ochronie w celu innym 
niż szkodzenie nieprzyjacielowi, nie będzie stanowić zbrodni wojennej. Jako 
przykład takiej sytuacji może posłużyć przypadek żołnierza, który nie chcąc 
uczestniczyć w dalszej walce udaje rannego, po to aby w trakcie natarcia nie 
zostać zabitym, lecz wziętym do niewoli. 

9.6.2. bezprawne użycie międzynarodowych znaków ochronnych

Obowiązek powstrzymania się od dalszych działań bojowych aktualizuje 
się nie tylko w przypadku napotkania na swojej drodze osób podlegających 
szczególnej ochronie, lecz również w sytuacji zetknięcia się z obiektami ozna-
kowanymi międzynarodowymi znakami ochronnymi. Ich celem jest zapew-
nienie budynkom, przedmiotom i środkom transportu łatwo rozpoznawal-
nych dla żołnierzy uczestniczących w  walce oznaczeń, tak aby ograniczyć 
do minimum ryzyko ich omyłkowego zaatakowania, np. wskutek niedosta-
tecznie precyzyjnej identyfikacji. Uprawnienie do posługiwania się takimi 
znakami przysługuje wyłącznie podmiotom określonym stosownymi przepi-
sami MPHKZ, a bezprawne ich wykorzystanie przez kogokolwiek innego sta-
nowi wiarołomstwo i zabronione jest na mocy art. 38 I PD. Zauważyć należy, 
że o ile udawanie statusu osoby szczególnie chronionej musi być powiązane 
z  zabiciem, ranieniem lub pojmaniem przeciwnika w  sposób wiarołomny, 
o tyle przytoczony przepis wymogu takiego nie zawiera. Można zatem przy-
jąć, że nieuprawnione posługiwanie się międzynarodowym znakiem ochron-
nym jest zakazane bezwzględnie, nawet jeśli w danym momencie nie wiąże 
się z bezpośrednią szkodą dla przeciwnika. 

Międzynarodowymi znakami ochronnymi objętymi zakresem niniej-
szego przepisu są przede wszystkim znaki związane z  personelem i  obiek-
tami przeznaczonymi do niesienia pomocy ofiarom wojny. Najważniejszym 
z  nich jest niewątpliwie znak ochrony sanitarnej w  postaci Czerwonego 
Krzyża, Czerwonego Półksiężyca oraz Czerwonego Kryształu630, ale kategoria 

630 W treści art. 38 I PD wymieniono jeszcze znak czerwonego lwa i słońca, jednakże nie 
jest on obecnie używany. 
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ta obejmuje również znak obrony cywilnej, a także – poniekąd – znak roz-
poznawczy ONZ. Kolejnym międzynarodowym znakiem ochronnym jest 
znak ochrony dóbr kultury, którym oznaczane są obiekty oraz przedmioty 
stanowiące dziedzictwo ludzkości, a  jeszcze innym znak służący ochronie 
obiektów zawierających niebezpieczne siły631, których wyzwolenie mogłoby 
spowodować poważne straty wśród ludności cywilnej. Zakaz nieuprawnio-
nego użycia międzynarodowych znaków ochronnych rozciąga się również na 
te z nich, które nie mają formy materialnej. Mowa tutaj chociażby o wywo-
ławczych sygnałach radiowych i sygnałach świetlnych, którymi posługują się 
powietrzne statki sanitarne.

W  tym kontekście wiarołomstwem będzie posłużenie się ambulansem 
oznakowanym emblematem Czerwonego Krzyża do przewozu amunicji, 
umieszczenie znaku ochrony dóbr kultury na dachu obiektu będącego w rze-
czywistości punktem dowodzenia, czy też posłużenie się flagą ONZ w celu 
pojmania przeciwnika632. 

9.6.3. biała flaga

Od wieków wywieszenie białej flagi przez jedną z walczących stron było 
powszechnie traktowane jako sygnał wskazujący na zamiar poddania się lub 
co najmniej podjęcia rozmów dotyczących warunków ewentualnej kapitula-
cji. Znak ten był powszechnie szanowany i nie ma wątpliwości co do istnie-
nia normy zwyczajowej nakazującej, z jednej strony wstrzymanie natarcia po 
jego wywieszeniu, a  z drugiej zakazującej użycia go w celu innym niż ten, 
do którego jest przewidziany. Reguła ta została włączona do prawa pisanego 
w art. 23 lit. f oraz 32–34 Regulaminu praw i zwyczajów wojny lądowej, które 
to uregulowania częściowo zostały przejęte przez I PD, a konkretnie art. 37 
ust. 1 lit. c oraz art. 41 ust. 2 lit b. Zgodnie z powołanymi przepisami osoba, 
która wyraźnie wyraża wolę633 poddania się nie może być celem ataku, co 
obliguje adresatów takiego komunikatu do natychmiastowego wstrzymania 
działań bojowych. Obowiązek ten nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dowódca 
prowadzący natarcie ma podstawy przypuszczać, że wywieszenie flagi ma 

631 Np. zapory wodne, elektrownie jądrowe.
632 Przypadek taki miał miejsce w czasie wojny w byłej Jugosławii. 26 maja 1993 roku 

Bośniaccy Serbowie przebrani za żołnierzy ONZ pojmali żołnierzy francuskich pełniących 
służbę w  ramach kontyngentu ONZ, A. P. V. Rogers, Law on the battefield, Manchester, 
2004, s. 42.

633 Typowymi sygnałami wskazującymi na wolę poddania się jest wywieszenie białej 
flagi lub podniesienie rąk do góry. W tym celu można się jednakże posłużyć jakimkolwiek 
innym znakiem, czynnością lub komunikatem pod warunkiem, że jest on zrozumiały dla 
przeciwnika.
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charakter pozorowany i zmierza jedynie do powstrzymania ataku. W inte-
resie broniących się jest zatem podjęcie i  wyrażenie zamiaru poddania się 
na tyle wcześnie, aby wstrzymanie walki było w  danych okolicznościach 
możliwe. Z zakazem atakowania osób wyrażających wolę poddania się sko-
relowany jest obowiązek zabraniający udawania zamiaru poddania się lub 
zamiaru prowadzenia rokowań. Wiarołomstwem będzie zarówno wywie-
szenie białej flagi i następnie zaatakowanie kombatantów strony przeciwnej, 
zamierzających dokonać zatrzymania jeńców wojennych, jak również prowa-
dzenie rokowań w złej wierze. Z drugą z opisanych sytuacji będziemy mieli 
do czynienia wtedy, gdy negocjacje prowadzone są nie po to aby określić 
warunki kapitulacji, lecz wyłącznie w celu zyskania na czasie, tak aby można 
było przegrupować się, uzupełnić amunicję i  zapasy, czy wypocząć. Naru-
szenie tych reguł może mieć daleko idące konsekwencje. Udawanie zamiaru 
poddania się nie tylko stanowi zbrodnię wojenną, ale grozi również tym, że 
powtórne – tym razem rzeczywiście zamierzone – wywieszenie białej flagi 
zostanie zignorowane.

Jedną z form wyrażenia zamiaru poddania się, mającą swoje źródło w tra-
dycji wojskowej i rycerskiej, jest wysłanie parlamentarza, czyli osoby upoważ-
nionej do podjęcia i prowadzenia negocjacji imieniem strony wywieszającej 
białą flagę. Parlamentarz wraz z towarzyszącymi mu osobami korzysta z przy-
wileju nietykalności. Oznacza to, że nie może zostać zaatakowany, w czasie 
negocjacji należy traktować go z godnością i szacunkiem, a po ich zakończe-
niu ma prawo wrócić do macierzystej jednostki, nawet w przypadku ich nie-
powodzenia. Nie oznacza to oczywiście, że nie można podjąć wobec takiego 
wysłannika działań mających utrudnić mu, chociażby tylko mimowolne, 
zbieranie informacji. Za dopuszczalne uznaje się zarówno poprowadzenie go 
okrężną drogą, przeszukanie czy też zasłonięcie oczu. Skoro zadaniem parla-
mentarza jest wyłącznie prowadzenie rokowań, to wykorzystanie przez niego 
chronionego statusu celem podjęcia działań szkodliwych dla podejmującej 
go strony stanowić będzie wiarołomstwo. Zbieranie informacji za pomocą 
ukrytych środków obserwacji czy też najbardziej drastyczna forma narusze-
nia obowiązków parlamentarza – przeprowadzenie akcji zbrojnej – skutkują 
utratą przez niego przywileju nietykalności i  pozwalają zarówno na zaata-
kowanie go, jak i na postawienie mu zarzutu popełnienia zbrodni wojennej. 

Z problematyką ogłaszania i przyjmowania kapitulacji wiąże się kolejna 
zakazana metoda prowadzenia działań zbrojnych, która określona została 
w art. 40 I PD. W myśl powołanego przepisu zabronione jest wydawanie roz-
kazu, aby nikogo nie pozostawiać przy życiu, grożenie tym przeciwnikowi 
oraz prowadzenie działań wojennych w  taki sposób. Przykładem ostatniej 
z wymienionych form naruszenia tej normy jest celowe stwarzanie warunków 

Status  
parlamentarza



280

michał żeligowski

umożliwiających ucieczkę jeńcom wojennym lub wręcz nakłanianie ich do 
takiej ucieczki, po to aby móc użyć – zgodnie z prawem – broni przeciwko 
uciekinierom.

9.6.4. używanie obcych flag, mundurów i odznak

Kolejną metodą prowadzenia działań wojennych, co do zasady uznawaną 
za nielegalną, jest posługiwanie się przez kombatantów strony w konflikcie 
mundurami, sztandarami, flagami, symbolami i  odznakami wojskowymi 
innymi niż własne. Istotą tego zakazu jest fakt, że tożsamość walczących po 
przeciwnych stronach nie powinna budzić wątpliwości i powinni oni odróż-
niać się nie tylko od ludności cywilnej, lecz również od siebie nawzajem. 
W  odniesieniu do mundurów i  innych form oznakowania właściwych dla 
państw neutralnych, zakaz ten ma charakter bezwzględny. Regulacja ta ma 
zapobiegać eskalacji konfliktu, która mogłaby mieć miejsce w  przypadku 
podszycia się przez jedną ze stron pod żołnierzy, pojazdy, statki powietrzne 
czy okręty państwa neutralnego, co mogłoby sugerować jego włącznie się do 
działań wojennych. W przypadku mundurów, flag, symboli i odznak wojsko-
wych strony przeciwnej zakaz ten ograniczony jest do używania ich w trakcie 
ataku oraz dla osłony, wspomagania, ochrony lub utrudniania przeciwni-
kowi operacji wojskowych. Problemem wskazanej definicji jest jej niezwykle 
szeroki zakres, który w zasadzie uniemożliwia wskazanie sytuacji, w której 
użyciu munduru bądź innego oznakowania strony przeciwnej byłoby ponad 
wszelką wątpliwość dozwolone. Co więcej, praktyka634 pokazuje, że państwa 
traktują treść powołanego przepisu niezwykle rygorystycznie, wobec czego 
możliwość wykorzystania objętych nim przedmiotów traktować należy 
raczej teoretycznie.

W  kontekście metod prowadzenia działań zbrojnych warto zwrócić 
uwagę na wymagania, jakim powinien odpowiadać mundur, aby być zgod-
nym z wymogami MPHKZ. Choć każde państwo posiada obowiązujące dla 
różnych rodzajów swoich sił zbrojnych wzory mundurów, które są jawne 
i  jako takie znane są potencjalnym przeciwnikom, to od reguły tej coraz 
częściej zdarzają się odstępstwa. Żołnierze niejednokrotnie sami zmieniają 
wzory kamuflażu, wymieniają elementy takie jak kamizelki taktyczne na 
bardziej ergonomiczne modele lub uzupełniają odzież o  gogle, chusty czy 
naszywki. Jeszcze dalej idące odmienności dotyczą oddziałów specjalnych, 

634 Prawdopodobnie najbardziej znany przypadek użycia mundurów strony przeciwnej 
miał miejsce w czasie II wojny światowej, w toku niemieckiej ofensywy w Ardenach, kiedy to 
komandosi z oddziału płk. Otto Skorzenego prowadzili działania sabotażowe. Ta część z nich, 
która została pojmana, stanęła przed plutonem egzekucyjnym. 
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które w wielu krajach nie muszą stosować się do oficjalnych wzorców umun-
durowania, lecz dobierają je pod kątem konkretnego zadania bojowego. Prze-
pisy MPHKZ traktują ten problem niezwykle skromnie, wskazując w art. 44 
ust. 7 I PD, że obniżone w stosunku do żołnierzy jednostek nieregularnych 
wymagania dotyczące ich odróżniania się od ludności cywilnej nie zmie-
rzają do zmiany powszechnie przyjętej praktyki państw dotyczącej noszenia 
mundurów przez kombatantów należących do umundurowanych regular-
nych oddziałów strony konfliktu. Próżno zatem w MPHKZ szukać nie tylko 
definicji munduru, ale i jakichkolwiek sugestii co do tego, jak powinien on 
wyglądać. Należałoby przyjąć, wziąwszy pod uwagę cel, któremu ma służyć 
umundurowanie, że mundur nie musi ściśle odpowiadać wzorowi standar-
dowo używanemu przez żołnierzy danej strony w  konflikcie, jednakże nie 
może również wprowadzać w błąd co do przynależności żołnierza. Zabro-
nione zatem będzie posługiwanie się mundurem łudząco podobnym do tych, 
które są używane przez przeciwnika, jak również takim, który przypominać 
będzie ubrania noszone przez miejscową ludność cywilną.

9.6.5. Zasadzki, sabotaż, daleki zwiad

Wspólną cechą sabotażu, dalekiego zwiadu i w nieco mniejszym stopniu 
zasadzek jest to, że prowadzone są one na terytorium kontrolowanym przez 
stronę przeciwną. Pod pojęciem sabotażu rozumieć należy skryte działa-
nia mające na celu zniszczenie, uszkodzenie bądź uczynienie niezdatnymi 
do użytku sprzętu wojskowego lub elementów infrastruktury, mających 
znaczenie z militarnego punktu widzenia. Celem sabotażystów będą zatem 
konwoje z  zaopatrzeniem, linie kolejowe i  mosty, urządzenia telekomuni-
kacyjne, a także fabryki produkujące broń i amunicję. Dalekie rozpoznanie 
prowadzone jest przez wyspecjalizowane jednostki głęboko na terytorium 
przeciwnika i zmierza do ustalenie ilości i rodzaju oddziałów wojskowych, 
którymi dysponuje oraz zdobycie innych informacji istotnych z  punktu 
widzenia planowania operacji wojskowych w przyszłości. Zasadzki to z kolei 
działania mające na celu zaskakujące zaatakowanie sił zbrojnych nieprzyja-
ciela, w dogodnie wybranym miejscu i czasie, tak aby zminimalizować straty 
własne i jednocześnie wyrządzić jak najwięcej szkód. Przy przygotowywaniu 
zasadzki dopuszczalne jest stosowanie maskowania, wykorzystywanie przy-
nęt oraz fałszywych informacji przekazywanych przeciwnikowi.

Wszystkie wymienione metody prowadzenia działań zbrojnych są dopusz-
czalne na gruncie przepisów MPHKZ. Kluczowym jest jednakże to, aby 
każda z nich podejmowana była przez żołnierzy działających w umunduro-
waniu. Jeśli zostanie spełniony ten warunek, to sabotażysta, członek jednostki 
rozpoznawczej czy też żołnierz biorący udział w  zasadzce – w  przypadku 

Sabotaż

Daleki  
zwiad

Zasadzka



282

michał żeligowski

schwytania – nie będzie mógł być uznany za szpiega czy terrorystę i będzie 
przysługiwać mu prawo do statusu jeńca wojennego. 

9.6.6. Zakaz atakowania osób szczególnie chronionych

Istotną grupę ograniczeń w  zakresie dopuszczalnych metod prowadze-
nia działań zbrojnych zawierają przepisy MPHKZ wprowadzające katego-
rie podmiotów szczególnie chronionych. Ich ratio legis leży w założeniu, że 
osoby, które nigdy nie brały udziału w działaniach wojennych albo udziału 
takiego zaprzestały, nie stanowią zagrożenia dla walczących stron, wobec 
czego nie powinny być atakowane. Zgodnie z zasadą rozróżniania, podmioty 
należące do którejkolwiek z grup podlegających szczególnej ochronie winny 
być zawsze odróżniane od kombatantów, a ich celowe zaatakowanie stanowić 
będzie zbrodnię wojenną. Warto w tym miejscu podkreślić, że ze statusem 
osoby szczególnie chronionej najczęściej wiąże się obowiązek podejmowa-
nia określonych działań z zakresu ochrony humanitarnej oraz – w każdym 
przypadku – zakaz bezpośredniego uczestniczenia w działaniach zbrojnych. 
Naruszenie przepisów regulujących prawa i  obowiązki danej grupy osób 
szczególnie chronionych może spowodować utratę przez członka takiej 
grupy przywileju nietykalności, co upoważni stronę przeciwną do potrakto-
wania go jako legalnego celu. MPHKZ wyróżnia następujące kategorie osób 
podlegających ochronie:

– osoby wyłączone z walki (hors de combat),
– ludność cywilna,
– ranni, chorzy i rozbitkowie,
– personel medyczny i duchowny,
– jeńcy wojenni,
– personel obrony cywilnej,
– personel ONZ.

Wymienione powyżej kategorie osób zostały szczegółowo omówione 
w  pozostałych rozdziałach niniejszej publikacji, wobec czego odnieść się 
należy w tym miejscu jedynie do kategorii osób wyłączonych z walki. Zgodnie 
z art. 41 ust. 2 I PD za podmioty wyłączone z walki uznaje się osoby, które 
znajdują się we władzy strony przeciwnej, które wyraźnie wyrażają wolę pod-
dania się albo które utraciły świadomość lub wskutek ran czy choroby nie 
mogą się bronić, pod warunkiem, że nie podejmują działań wrogich i nie pró-
bują ucieczki. Istotą powołanego przepisu jest zapewnienie walczącym, którzy 
nie chcą lub nie mogą kontynuować działań zbrojnych, ochrony przed utratą 
życia i zdrowia do chwili rozpoczęcia stosowania przez stronę przeciwną prze-
pisów zapewniających właściwą i kompleksową ochronę jeńcom wojennym 
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(wyłączeni z walki kombatanci), ludności cywilnej (ludność cywilna nielegal-
nie uczestnicząca w działaniach zbrojnych) oraz z rannym i chorym. Na tym 
etapie nie jest więc istotny status tych osób, to jakie uprawnienia mogą im 
przysługiwać w przyszłości ani to, czy zostaną im postawione zarzuty naru-
szenia norm MPHKZ. Znaczenie ma wyłącznie fakt utracenia przez nie zdol-
ności do uczestniczenia w działaniach zbrojnych i już sama ta okoliczność jest 
wystarczająca do zaktualizowania się obowiązku udzielenia im ochrony.

Kryteria wymienione w powołanym przepisie mają charakter ściśle obiek-
tywny, wobec czego za hors de combat uznaje się nie tylko osoby, co do któ-
rych strona w konflikcie jest pewna, że nie mogą już uczestniczyć w działa-
niach zbrojnych, ale także te, które w danych okolicznościach powinny być 
uznane za wyłączone z  walki. Nie należy wszakże zapominać, że ocena ta 
musi być dokonywana w  oparciu o  wiedzę posiadaną w  momencie podej-
mowania decyzji o ataku i nie należy analizować jej z perspektywy skutków, 
jakie ten atak wywołał635. Jest to o tyle istotne, że przepis art. 41 I PD chroni 
jedynie przed bezpośrednim atakowaniem osób uznanych za hors de com-
bat, a nie przed działaniami przypadkowymi, będącymi ubocznym skutkiem 
kierowania operacji przeciwko zdolnym do walki kombatantom lub innym 
celom wojskowym. 

Omawiana regulacja jest również jedyną normą, której zastosowanie 
można rozważać jako podstawę udzielenia ochrony członkom sił zbrojnych 
niebędących kombatantami. Generalna zasada, wynikająca z  art. 43 ust. 2 
I PD, wskazuje, że wszyscy członkowie sił zbrojnych – z wyjątkiem personelu 
medycznego i  duchownego – mają prawo do bezpośredniego uczestnicze-
nia w działaniach wojennych, wobec czego stanowią legalny cel dla strony 
przeciwnej. Bezpośrednią konsekwencją tej regulacji jest fakt, że osoby, które 
w myśl przepisów MPHKZ bądź prawa wewnętrznego mają wspierać dzia-
łania sił zbrojnych nieuczestnicząc bezpośrednio w walce636, mogą być bez 
przeszkód atakowane. Co więcej, w czasie ataku na obiekt wojskowy strona 
przeciwna nie jest obowiązana czynić rozróżnienia pomiędzy nimi, a człon-
kami sił zbrojnych, których zadaniem jest prowadzenie działań wojennych. 
W świetle rozszerzającej wykładni art. 41 I PD nie ma jednakże przeszkód 
aby uznać niekombatantów członków sił zbrojnych za hors de combat. Należy 
jednakże zdawać sobie sprawę, że noszenie przez nich munduru i uczestni-
czenie w szeroko rozumianych operacjach wojskowych czyni ich identyfika-
cję wysoce utrudnioną, tak więc uznanie takich osób za podmioty wyłączne 
z walki traktować należy raczej jako wyjątek niż regułę.

635 M. Bothe, K. J. Partsch, W. A. Solf, New…, op. cit., s. 220.
636 Są to niekombatanci członkowie sił zbrojnych, zalicza się do nich, np. sędziów wojsko-

wych lub cywilnych specjalistów wykonujących zadania na rzecz sił zbrojnych.
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Kluczowym warunkiem uznania kogokolwiek za hors de combat jest 
ustalenie, że powstrzymuje się on od działań wrogich i nie podejmuje próby 
ucieczki. Decyzja o zaprzestaniu walki przez żołnierza, który został ranny czy 
też decyzja o podjęciu próby ucieczki przez tego, kto dostał się w ręce strony 
przeciwnej leży w jego indywidualnej gestii. Zmuszanie go do niej w istocie 
powodowałoby konieczność wyboru pomiędzy postępowaniem zgodnym 
z  prawem a  obowiązkiem wobec ojczyzny. Próba ucieczki czy też konty-
nuowanie działań zbrojnych przez osobę, która w  danych okolicznościach 
mogłaby zostać uznana za wyłączoną z walki nie stanowi naruszenia przepi-
sów MPHKZ i jedynym ryzykiem w takim przypadku jest brak możliwości 
uzyskania chronionego statusu.

Zgodnie ze stosownymi przepisami III KG, osoby wyłączone z walki, któ-
rym przysługuje status jeńca wojennego powinny być w najkrótszym możli-
wym czasie ewakuowane ze strefy walk i umieszczone w obozach jenieckich. 
W toku współczesnych konfliktów zbrojnych, chociażby w czasie wykonywa-
nia zadań na tyłach wroga przez oddziały specjalne, uczynienie zadość temu 
obowiązkowi może okazać się niemożliwe. Dostrzegając fakt, że osób takich 
nie można zabrać ze sobą i z przyczyn oczywistych nie wolno pozbawić ich 
życia, art. 41 ust. 3 I PD nakazuje je zwolnić i podjąć wszelkie stosowne środki 
aby zapewnić im bezpieczeństwo. Regulacja ta wydaje się stwarzać istotne 
ryzyko spowodowania fiaska operacji wojskowej, jednakże uważna lektura 
powołanego przepisu prowadzi do przeciwnych wniosków. Nie wskazuje on 
bowiem, kiedy jeńcy wojenni mają zostać uwolnieni, a środki konieczne do 
zapewnienia im bezpieczeństwa ogranicza do „stosownych”637. Nie będzie 
zatem złamaniem prawa odizolowanie takich osób i  zwolnienie ich już po 
wykonaniu zadania638.

9.6.7. Zakaz atakowania obiektów i obszarów szczególnie chronionych

MPHKZ nie zaniedbuje również ochrony obiektów, które nie wnosząc 
wkładu w wysiłek wojenny strony przeciwnej, nie powinny być celem ata-
ku. Ochrona ta obejmuje wszystkie obiekty, które nie stanowią celów woj-
skowych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które służą do niesienia po-
mocy rannym i chorym oraz takich, które stanowią kulturowe dziedzictwo 
ludzkości. W myśl MPHKZ przymiot szczególnej ochrony przysługuje:

– budynkom i innym obiektom o charakterze cywilnym, z uwzględnie-
niem dóbr niezbędnych do przetrwania ludności (magazyny żywności, 

637 Tekst Konwencji w języku angielskim posługuje się słowem feasible, co tłumaczyć należy 
jako „wykonalny”, a co wydaje się zapewniać większą elastyczność niż polskie słowo „stosowny”.

638 A. P. V. Rogers, Law…, op. cit., s. 50-51.
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pola uprawne, stada zwierząt, wodociągi) i przy zastosowaniu domnie-
mania, że obiekty przeznaczone normalnie do użytku cywilnego nie 
stanowią celu wojskowego,

– miejscowości niebronione, strefy zdemilitaryzowane i strefy sanitarne,
– budynki, środki transportu i  inny sprzęt przeznaczony do niesienia 

pomocy rannym i chorym,
– budynki, środki transportu i  sprzęt należący do personelu obrony 

cywilnej,
– obiekty zawierające niebezpieczne siły,
– dobra kultury.

9.6.8. Zakaz czynienia przedmiotem ataku środowiska naturalnego

Kształtowanie się świadomości ekologicznej w drugiej połowie XX wieku, 
przejawiające się w  ograniczaniu emisji spalin, wykorzystaniu surowców 
wtórnych czy oczyszczaniu ścieków miało istotny wpływ również i na włą-
czenie problematyki ochrony środowiska naturalnego do MPHKZ. Uznano, 
że środowisko naturalne – fauna, flora i elementy krajobrazu – są wyłączone 
jako cel ataku, a ewentualna ich degradacja może mieć charakter co najwy-
żej uboczny i nie powinna być nadmierna w stosunku do uzyskanej korzyści 
wojskowej. Tak ukształtowana zasada ochrony środowiska naturalnego stała 
się jedną z podstawowych zasad MPHKZ i w tym kontekście trudno odmó-
wić jej charakteru normy zwyczajowej. 

Tak jak i  wszystkie pozostałe podstawowe zasady MPHKZ również 
i zasada ochrony środowiska naturalnego musiała znaleźć swój wyraz w nor-
mach konwencyjnych. Została ona włączona do I  PD, który uzupełniając 
postanowienia Konwencji genewskich, miał stać się kompleksową regulacją 
problematyki konfliktów zbrojnych. Zgodnie z art. 35 ust. 3 powołanego aktu 
prawnego zabronione jest stosowanie metod i środków prowadzenia wojny, 
których celem jest wywołanie rozległych, długotrwałych i poważnych szkód 
w środowisku naturalnym lub po których można oczekiwać, że takie szkody 
wywołają. Przyroda nie jest więc chroniona przed każdą ingerencją lecz jedy-
nie przed taką, która dotyczyć będzie pewnego większego obszaru geograficz-
nego, która w sensie ilościowym bądź jakościowym639 wpłynie na jej kształt 
oraz która wywoła długotrwałe skutki, niedające się łatwo odwrócić poprzez 
działanie człowieka. Posłużenie się w tekście protokołu sformułowaniem 
„lub po których można oczekiwać, że takie szkody wywołają” powoduje,  

639 Warunek ten będzie zatem spełniony zarówno poprzez przetrzebienie populacji szeroko 
występującego gatunku, jak również zniszczenie niewielu osobników należących do gatunku 
zagrożonego wyginięciem.

Zasada  
ochrony  
środowiska 
naturalnego

Środowisko 
naturalne  
w I PD
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że oprócz obowiązku powstrzymania się od działań celowo skierowanych 
przeciwko środowisku naturalnemu państwa zobowiązane są do zachowania 
należytej staranności w ocenie stosowanych metod i środków walki w kon-
tekście ich potencjalnej szkodliwości dla flory, fauny i elementów przyrody 
nieożywionej. Uzupełnienie tej regulacji zawarte zostało w art. 55 I PD, który 
wyklucza czynienie środowiska naturalnego przedmiotem represaliów oraz 
zakazuje wywoływania w nim szkód, które mogłyby skutkować powstaniem 
zagrożenia dla zdrowia lub przetrwania ludności cywilnej.

Uregulowania I PD chronią środowisko naturalne wyłącznie przed czy-
nieniem go przedmiotem ataku oraz godzącymi w zasadę proporcjonalności 
szkodami ubocznymi związanymi z atakiem na cel wojskowy. Społeczność 
międzynarodowa, mając świadomość istnienia szeregu innych – niemiesz-
czących się w definicji ataku - możliwości ingerencji w faunę, florę i elementy 
przyrody nieożywionej, zdecydowała się na uchwalenie konwencji poświę-
conej wyłącznie problematyce ochrony środowiska naturalnego w toku kon-
fliktów zbrojnych. Konwencja o  zakazie używania technicznych środków 
oddziaływania na środowisko w celach militarnych lub jakichkolwiek innych 
celach wrogich uchwalona została w  Genewie 18 maja 1977 roku (dalej 
Konwencja ENMOD)640. Konwencja obejmuje spektrum swojej regulacji 
odmienny zakres niż I  PD, gdyż dotyczy środowiska naturalnego nie jako 
celu ataku, lecz jako środka do wyrządzenia szkody przeciwnikowi. W myśl 
art. I powołanego aktu prawnego, zakazane jest wykorzystywanie w celach 
militarnych lub jakichkolwiek innych celach wrogich technicznych środków 
oddziaływania na środowisko, powodujących rozległe, trwałe lub poważne 
następstwa jako sposób powodowania zniszczeń, wyrządzania szkód lub strat 
jakiemukolwiek państwu będącemu jego stroną. Pojęcie technicznych środ-
ków oddziaływania na środowisko rozumiane jest szeroko i obejmuje każdy 
środek mający na celu – poprzez rozmyślne kierowanie procesami natu-
ralnymi – dokonywanie zmian w dynamice, składzie lub strukturze Ziemi, 
włączając w  to jej biosferę, litosferę, hydrosferę i  atmosferę lub przestrzeń 
kosmiczną. Naruszeniem Konwencji będą więc takie działania, jak: zmiana 
biegu rzeki, spowodowanie powodzi, wywołanie fali tsunami, zaburzenie 
ekologicznej równowagi regionu czy spowodowanie katastrofy ekologicz-
nej641. Warto zauważyć, że do złamania Konwencji ENMOD – w przeciwień-
stwie do I PD – nie jest wystarczające niezachowanie należytej staranności 

640 Konwencja o  zakazie używania technicznych środków oddziaływania na środowisko 
w  celach militarnych lub jakichkolwiek innych celach wrogich, Genewa, 18 maja 1977 r.,  
(Dz.U. z 1978 r. Nr 31, poz. 132).

641 Przykładem takiego działania jest podpalenie przez wojska irackie szybów naftowych 
w 1991 roku.

Środowisko  
naturalne 

w Konwencji 
ENMOD
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w doborze metod i środków walki, lecz konieczne jest „rozmyślne kierowanie 
procesami naturalnymi”.

Bezpośrednie i  pośrednie uregulowania dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego dostrzec można również w  konwencjach wprowadzających 
zakazy i  ograniczenia w  zakresie dopuszczalności użycia niektórych środ-
ków walki. Regulacje bezpośrednie zawarte zostały chociażby w  Protokole 
(III) do Konwencji CCW w  sprawie zakazów lub ograniczeń użycia broni 
zapalających oraz Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, skła-
dowania i  użycia broni chemicznej oraz zniszczeniu jej zapasów. Pierwszy 
z wymienionych aktów prawnych zabrania atakowania lasów i innej roślin-
ności, chyba że te składniki środowiska naturalnego są wykorzystywane do 
ukrycia, zakrycia lub maskowania żołnierzy albo obiektów wojskowych, 
albo same stanowią cel wojskowy. Drugi z  nich – definiując pojęcie zaka-
zanej broni chemicznej – obejmuje nim środki zabójcze nie tylko dla ludzi, 
ale również i  dla zwierząt. Regulacje pośrednio odnoszące się do ochrony 
środowiska naturalnego zawarte zostały w konwencjach dotyczących szeroko 
rozumianych środków wybuchowych, które powinny zostać usunięte i zuty-
lizowane. Mowa tutaj o Konwencji o zakazie użycia, składowania, produkcji 
i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu, Protokole 
(V) do Konwencji CCW dotyczącym ładunków wybuchowych stanowiących 
pozostałości wojny do oraz Konwencji o broni kasetowej. 

9.7. metody prowadzenia działań wojennych charakterystyczne  
dla współczesnych konfliktów zbrojnych642

9.7.1. snajperzy

Osoby wykazujące się szczególną biegłością w skutecznym strzelaniu do 
celu na znaczne odległości były doceniane we wszystkich armiach świata 
w  zasadzie już od wynalezienia broni palnej, pozwalającej strzelać na sto 
i więcej kroków643. Prawdziwym początkiem ery snajperów było wynalezienie 

642 Omówione w tej części zagadnienia łączą w sobie zarówno tematykę metod, jak i środ-
ków prowadzenia działań zbrojnych. Z metodologicznego punktu widzenia jest jednakże wła-
ściwe omówienie ich w jednym miejscu.

643 Przekazy historyczne donoszą o postrzeleniu w czasie bitwy pod Tczewem (8 sierpnia 
1627 r.) przez polskiego muszkietera, ze znacznej odległości, króla szwedzkiego Gustawa II 
Adolfa. Odniesiona rana przyczyniła się do śmierci króla w  czasie bitwy pod Lűtzen, gdyż 
uniemożliwiała mu noszenie pancerza. Kolejnym przykładem była śmierć zastrzelonego przez 
snajpera gen. Johna Sedgwicka, walczącego po stronie Unii w amerykańskiej wojnie secesyj-
nej, którego ostatnimi słowami było stwierdzenie: „Nie trafiłby słonia z tej odległości”. 
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karabinów zasilanych amunicją zespoloną wykorzystującą proch bezdymny 
oraz precyzyjnych celowników optycznych, co umożliwiało prowadzenie 
skutecznego ognia na dystansie kilkuset metrów. Wtedy też zaczęło kształ-
tować się rozróżnienie pomiędzy snajperami a strzelcami wyborowymi. Do 
drugiej grupy należą żołnierze działający w ugrupowaniu piechoty, których 
zadaniem jest rozszerzenie zasięgu skutecznego ognia pododdziału. Snajpe-
rzy, których rola jest z perspektywy uregulowań MPHKZ znacznie bardzie 
warta uwagi, działają na wyższym szczeblu taktycznym644, a  do ich zadań, 
poza prowadzeniem rozpoznania i naprowadzaniem lotnictwa, należy elimi-
nowanie pojedynczych, szczególnie ważnych celów. W dzisiejszych czasach 
zespół snajperski wyposażony w karabin wyborowy z celownikiem optycz-
nym i  optoelektronicznym (noktowizyjnym, termowizyjnym), komputer 
balistyczny, dalmierz laserowy i stację pogodową zdolny jest do skutecznego 
rażenia celów położonych w odległości powyżej 2000 metrów645. Rola zespo-
łów snajperskich we współczesnych konfliktach zbrojnych, a w szczególności 
w konfliktach asymetrycznych, stale rośnie. Z uwagi na fakt, że obecnie do 
starć dochodzi pomiędzy niewielkimi grupami walczących, wykorzystanie 
przewagi, jaką daje karabin wyborowy, ma częstokroć decydujący wpływ na 
ich wynik. Co więcej, w sytuacji pozostawania celu w pobliżu osób cywilnych 
działania snajperskie zapewniają znacznie mniejsze prawdopodobieństwo 
spowodowania niezamierzonych strat wśród ludności cywilnej.

Wykorzystanie snajperów zaliczyć należy do kategorii zgodnych z  pra-
wem metod prowadzenia działań zbrojnych i  ocena ta nigdy nie budziła 
większych kontrowersji w orzecznictwie i doktrynie. Ma to miejsce zarówno 
w  sytuacji atakowania celu, którego zniszczenie nie było wcześniej plano-
wane, jak i  w  przypadkach tzw. targeted killings, kiedy to zadanie bojowe 
obejmuje eliminację konkretnej osoby. Nie istnieją żadne prawnie uzasad-
nione argumenty, które zabraniałyby dokonania zamachu na szczególnie 
uzdolnionego czy charyzmatycznego dowódcę, a wręcz przeciwnie – uzasad-
nienie takiego ataku leży w istotnej korzyści wojskowej, jaką niesie wyłącze-
nie go z walki. Istotne jest jedynie to, aby osoba taka stanowiła cel wojskowy, 
a zatem była kombatantem strony przeciwnej, osobą cywilną bezpośrednio 

644 W Siłach Zbrojnych RP wchodzą w skład batalionowych kompanii wsparcia. 
645 Najdalszy odnotowany celny strzał w warunkach bojowych oddany został w Afgani-

stanie na odległość 2815 metrów przez dwóch żołnierzy australijskich. Problematyczne jest 
zaliczenie tego trafienia jako rekordowego, gdyż – z uwagi na fakt, że żołnierze służą w jed-
nostce specjalnej – nie ujawniono ich personaliów, jak również nie wiadomo, który z  nich 
oddał celny strzał, <http://www.dailytelegraph.com.au/news/opinion/taliban-remain-in-fear-
-of-lethal-strik es-writes-chris-masters/story-e6frezz0-1226504862496> (dostęp: 10.10.2013).  
Oficjalne rekordowe trafienie można zatem przypisać Craigowi Harrisonowi, który w Afgani-
stanie, w 2010 roku wyeliminował cel znajdujący się w odległości 2475 metrów.

Snajperzy
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uczestniczącą w działaniach zbrojnych lub też inną osobą szczególnie chro-
nioną, która ochronę taką utraciła wskutek podejmowania działań sprzecz-
nych z  MPHKZ. Z  perspektywy działań prowadzonych w  Iraku i  Afgani-
stanie warto zwrócić uwagę na praktykę prowadzenia działań snajperskich 
przeciwko osobom cywilnym podkładającym ładunki wybuchowe czy też 
przygotowującym się do ostrzału baz i posterunków wojskowych. Oddanie 
strzału częstokroć poprzedzone jest wielominutową obserwacją, mającą na 
celu zaobserwowanie zachowań, które mogą zostać jednoznacznie zakwali-
fikowane jako wrogie i  dopiero po ich zaistnieniu udzielana jest zgoda na 
rozpoczęcie ataku.

Przy omawianiu problematyki wykorzystania snajperów w  czasie kon-
fliktów zbrojnych, nie sposób nie odnieść się do sprawy generała Stanislava 
Galicia, która toczyła się przed ICTY646. Przedmiotem rozpoznania były 
zbrodnie, których dopuścili się żołnierze serbscy w  czasie oblężenia Sara-
jewa obejmujące, między innymi celowe atakowanie przez snajperów lud-
ności cywilnej. Działania te były na tyle nasilone, że główną ulicę miasta, 
którą mieszkańcy Sarajewa musieli codziennie przemierzać w  drodze po 
wodę nazywano „Aleją Snajperów”. Trybunał ustalił, że miejscowa ludność 
była przedmiotem ataków prowadzonych za dnia, kiedy nie można było mieć 
żadnych wątpliwości, że osoby te nie stanowią zagrożenia dla oblegających sił 
zbrojnych. Atakowani byli ludzie wykonujący czynności życia codziennego: 
zakupy, uprawa ogródka i podróż autobusami. Znaczną cześć ofiar stanowiły 
dzieci. Czyny te zostały uznane za zbrodnie wojenne, a także – w szerszym 
kontekście – za element zbrodni przeciwko ludzkości.

       
9.7.2. improwizowane ładunki wybuchowe

Korzystanie z improwizowanych ładunków wybuchowych (IED) stało się 
jedną z podstawowych metod walki w asymetrycznych konfliktach zbrojnych. 
Odpowiedzialne są one za większość strat poniesionych przez państwa inter-
weniujące w Afganistanie i Iraku, coraz częściej pojawiają się również w kon-
fliktach toczących się na kontynencie afrykańskim. W samym tylko Afgani-
stanie na 3383647 poległych żołnierzy państw uczestniczących w  interwencji 
aż 1341 straciło życie w wyniku eksplozji improwizowanych ładunków wybu-
chowych, przy czym w latach 2008–2010 były one przyczyną 60% zgonów648. 

646 ICTY, Prosecutor v. Galić, orzeczenie z 5 grudnia 2003 r. Stanislav Galić został uznany 
za winnego zarzucanych mu czynów i skazany na 20 lat więzienia, które po orzeczeniu Izby 
Odwoławczej zamieniono na karę dożywotniego pozbawienia wolności.

647 Liczba ta obejmuje również straty niebojowe i straty od ognia własnego.
648 Wszystkie dane liczbowe za <http://icasualties.org/OEF/Index.asp x > (dostęp: 10.10. 

2013); ostatni zanotowany zgon przypada na 26 września 2013 r.
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Nie jest możliwe opisanie wszystkich form, w  jakich może nastąpić 
atak przy użyciu IED, gdyż ciągle pojawiają się kolejne, co wymusza opra-
cowywanie udoskonalonych metod ich wykrywania i  unieszkodliwiania. 
Jeżeli chodzi o  materiały służące do produkcji improwizowanych ładun-
ków wybuchowych, to stosuje się klasyczne materiały wybuchowe, miny, 
odpowiednio przystosowane pociski artyleryjskie oraz środki wybuchowe 
domowej produkcji. Najczęściej wykorzystywane są one w formie fugasów, 
rażących energią wyzwoloną przez eksplozję, co nadaje kluczowe znacze-
nie ilości użytego materiału wybuchowego. Niekiedy pojawiają się również 
improwizowane ładunki wybuchowe o  charakterze odłamkowym, zapala-
jącym – powstałe poprzez połączenie materiału wybuchowego z  paliwem 
oraz rażące za pomocą pocisku formowanego wybuchowo649. IED można 
klasyfikować również w  oparciu o  metodę wywołania eksplozji. Przewa-
żają ładunki odpalane przez człowieka bądź to przewodowo, bądź też drogą 
radiową, ale wykorzystuje się również IED z zapalnikami naciskowymi oraz 
miny pułapki.

Oceniając stosowanie improwizowanych ładunków wybuchowych z punktu 
widzenia ich zgodności z podstawowymi zasadami MPHKZ, kluczowa wyda-
je się klasyfikacja ze względu na rodzaj stosowanego zapalnika. Te z nich, któ-
re działają wskutek najechania lub nastąpienia na nie, przypominają swoim 
działaniem miny, przejmując tym samym ich wady skutkujące możliwością 
naruszenia zasady rozróżniania. IED odpalane ręcznie pozostają natomiast 
pod stałą kontrolą operatora i to, czy dojdzie do przypadkowego rażenia osób 
cywilnych zależne jest przede wszystkim od jego woli. W przypadku prawi-
dłowego ich użycia nie może być zatem mowy o naruszeniu podstawowych 
zasad MPHKZ.

Podobieństwo improwizowanych ładunków wybuchowych do min naka-
zuje poszukiwać norm, które mogłyby ograniczać ich użycie w przepisach 
Protokołu (II) do Konwencji CCW w sprawie zakazów lub ograniczeń uży-
cia min, min-pułapek i innych urządzeń oraz Konwencji o zakazie użycia, 
składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz ich 
zniszczeniu. W Protokole (II), precyzując zakres jego zastosowania, zawarto 
definicję „innego urządzenia” określonego jako urządzenie lub przyrząd 
przygotowany ręcznie, w  tym urządzenie wybuchowe improwizowane, 
skonstruowane w celu zabijania, ranienia lub wywołania szkód i które jest 

649 EFP (explosively formed penetrator) – jego konstrukcja wywodzi się wprost z  kumu-
lacyjnych pocisków przeciwpancernych, a działanie polega na wykorzystaniu odpowiednio 
ukształtowanej wkładki z miękkiego metalu takiego jak miedź, która w wyniku wybuchu prze-
kształca się w strumień rozgrzanego metalu poruszający się z prędkością 2000 m/s, zdolny do 
przebicia nawet pancerzy czołgowych.  

Improwizowane 
ładunki  

wybuchowe
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uruchamiane zdalnie lub samoczynnie pobudzone po upływie określonego 
czasu. Improwizowane ładunki wybuchowe, zarówno te odpalane ręcznie, 
jak i  te, które działają automatycznie bez wątpienia mieszczą się w zakre-
sie tej definicji. Powoduje to, że państwa-strony Protokołu (II), jak również 
poszczególni obywatele tych państw, zobowiązani są do stosowania wobec 
nich takich samych wymogów, jak w przypadku min. Tym samym zabro-
nione będzie atakowanie przy użyciu improwizowanych ładunków wybu-
chowych ludności cywilnej, prowadzenie przy ich wykorzystaniu ataków 
bez rozróżniania, a także stosowanie IED, które byłyby niewykrywalne lub 
wybuchałyby wskutek oddziaływania pola magnetycznego generowanego 
przez wykrywacze min. Zakresem Konwencji o zakazie użycia, składowania, 
produkcji i  przekazywania min przeciwpiechotnych oraz ich zniszczeniu 
będą z  kolei objęte improwizowane ładunki wybuchowe działające analo-
gicznie do min przeciwpiechotnych, a zatem tylko te z nich, które posiadać 
będą właściwości powodujące ich samoczynną eksplozję wskutek kontaktu 
z istotą ludzką. 

Zważywszy na fakt, że przepisy ograniczające lub zabraniające użycia min, 
które stosujemy również do IED, dotyczą przede wszystkim środków wybu-
chowych posiadających zapalniki działające automatycznie, użycie impro-
wizowanych ładunków wybuchowych odpalanych przewodowo lub drogą 
radiową (a  takich jest większość) in generi uznać należy za dopuszczalną 
metodę prowadzenia działań zbrojnych. Praktyka ich stosowania przez róż-
nego rodzaju bojówki prowadzi jednakże do wniosku, że z wykorzystywa-
niem tego środka walki niejednokrotnie wiąże się naruszenie norm MPHKZ. 
O  ile bezpośrednim celem improwizowanych ładunków wybuchowych 
są najczęściej żołnierze wojsk koalicji oraz funkcjonariusze armii i  policji 
afgańskiej, o tyle podkładające je osoby nie liczą się z bezpieczeństwem osób 
cywilnych. Ładunki wybuchowe są częstokroć zakładane w pobliżu osiedli, 
co powoduje wzrost prawdopodobieństwa zaistnienia ataków bez rozróż-
niania, a obecność przypadkowych osób cywilnych w pobliżu planowanego 
miejsca eksplozji nie stanowi podstawy do odstąpienia od ataku. Szczególnie 
jaskrawym przykładem naruszenia norm MPHKZ jest celowe wykorzysty-
wanie osób i  obiektów cywilnych jako punktów orientacyjnych zapewnia-
jących precyzyjne odpalenie ładunku bądź też zmuszanie osób cywilnych 
do ich podkładania, czyli do brania bezpośredniego udziału w działaniach 
zbrojnych.

9.7.3. Zamachy samobójcze

Kolejną formą prowadzenia działań zbrojnych, niezwykle często wyko-
rzystywaną w asymetrycznych konfliktach zbrojnych, są ataki podejmowane 
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przez zamachowców samobójców650. Metoda ta była już stosowana w prze-
szłości, chociażby przez japońskich pilotów kamikadze w  czasie II wojny 
światowej, a także żołnierzy wietnamskich w latach 70. XX wieku. Zamachy 
samobójcze dokonywane w klasycznej formie – przez żołnierza działającego 
w  mundurze lub przez wojskowy statek powietrzny – nie stoją w  sprzecz-
ności z  jakimikolwiek uregulowaniami MPHKZ. Taki żołnierz lub pojazd 
jest bowiem widoczny dla przeciwnika, który mając pełną świadomość faktu, 
że ma do czynienia z  celem wojskowym, może swobodnie podjąć decyzję 
o otwarciu ognia. Skoro brak jest elementu wprowadzenia w błąd co do obo-
wiązku udzielenia ochrony, to nie może być i mowy o akcie wiarołomstwa, 
a kamizelka z  ładunkiem wybuchowym – w sensie prawnym – niczym nie 
różni się od granatu. 

Praktyka stosowania omawianej formy walki zbrojnej pokazuje jednakże, 
że zamachy samobójcze dokonywane przez osoby działające w umunduro-
waniu stanowią ułamek procenta wszystkich zdarzeń tego typu. Siłą samo-
bójczego ataku jest przede wszystkim skrytość i  zaskoczenie, które unie-
możliwiają lub co najmniej utrudniają wykrycie zamachowca, pozwalając 
jednocześnie na wybranie takiego momentu eksplozji, który zmaksymali-
zuje straty i  szkody wyrządzone przeciwnikowi. Metoda ta jest charakte-
rystyczna dla różnego rodzaju bojówek, ze szczególnym uwzględnieniem 
organizacji terrorystycznych. Jako cel wybierają one zwykle siły zbrojne 
państw wysoko rozwiniętych, wyposażone w zaawansowane środki obser-
wacji oraz stosunkowo dobrze wyszkolone, co warunkowane jest między 
innymi znacznym udziałem jednostek elitarnych lub specjalnych w  skła-
dach kontyngentów wojskowych. W  takiej sytuacji, zbliżenie się do celu 
przez osoby działające w umundurowaniu, z widocznym ładunkiem wybu-
chowym jest w praktyce niemożliwe. Będą one zatem w większości przy-
padków działać w przebraniu osoby cywilnej lub poruszać się pojazdami 
cywilnymi, ukrywając bombę pod ubraniem, w  plecaku czy bagażniku 
samochodu, aby zbliżyć się do patrolu czy punktu kontrolnego na odległość 
zapewniającą skuteczne rażenie celu. Zamachy samobójcze wykonywane 
w opisanej formie są sprzeczne z normami MPHKZ, z uwagi na swój wia-
rołomny charakter. Zamachowiec jest bowiem postrzegany jako osoba pod-
legająca szczególnej ochronie, nie stanowiąca legalnego celu i wykorzystuje 
on swoją uprzywilejowaną pozycje, po to aby dokonać ataku w sposób zdra-
dziecki. Eksplozja spowodowana przez samobójcę bywa również preludium 
do tzw. ataku kompleksowego, w ramach którego wybuch – poza spowodo-
waniem strat w ludziach – ma, dzięki wywołanemu zamieszaniu, ułatwić 

650 W  Afganistanie w  zamachach samobójczych zginęło 77 żołnierzy państw koalicji, 
<http://icasualties.org/OEF/Index.aspx> (dostęp: 10.10.2013).
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działanie innym osobom, posługującym się bronią maszynową i granatni-
kami przeciwpancernymi651.

Kolejnym argumentem, nakazującym w praktyce kwalifikować zamachy 
samobójcze jako nielegalną metodę prowadzenia działań zbrojnych, jest 
ignorowanie przez stosujące ją osoby obowiązku odróżniania kombatantów 
od ludności cywilnej. W miejscach ich dokonywania – na ulicach miast czy 
w pobliżu punktów kontrolnych – zwykle znajdują się osoby cywilne. Nie są 
one chronione pancerzami pojazdów, nie mają kamizelek kuloodpornych czy 
hełmów i niejednokrotnie zdarza się tak, że pomimo kierowania ataku prze-
ciwko celowi wojskowemu liczba strat cywilnych przekracza tą, jaką ponieśli 
wojskowi. Działania o takiej charakterystyce stanowić będą atak bez rozróż-
niania, gdyż jego skutki nie mogą być ograniczone do konkretnego celu woj-
skowego.

       
9.7.4. Extrajudicial killings

Rozbudowane siatki wywiadowcze państw, które są celem ataków pro-
wadzonych przez organizacje terrorystyczne pozwalają w  znacznej więk-
szości przypadków na ustalenie osób odpowiedzialnych za przeprowadzone 
zamachy. Część państw, a w szczególności Stany Zjednoczone, Izrael i Rosja 
wykorzystują tę wiedzę do dokonywania chirurgicznych uderzeń przy wyko-
rzystaniu lotnictwa, bezzałogowych pojazdów latających czy też oddziałów 
specjalnych do eliminowania osób, które uznają za zagrożenie dla swojego 
bezpieczeństwa. Najsłynniejszą tego typu akcją była niewątpliwie operacja 
o kryptonimie Neptun Spear, w czasie której amerykańscy komandosi z jed-
nostki Navy Seals Team Six zabili na terytorium Pakistanu najbardziej poszu-
kiwanego terrorystę świata – Osamę bin Ladena652. W podobnym ataku zginął 
lider al-Quaedy Qaed Salim Sinan al-Harethi, a duchowy przywódca Talibów 
Mułła Omar cudem uniknął śmierci, tracąc w zamachu syna. Decyzja o pod-
jęciu akcji zbrojnej o takiej charakterystyce zapada na najwyższych szczeblach 

651 Przykładem takiego ataku kompleksowego i  jednocześnie przykładem wiarołomstwa 
jest zaatakowanie 28 sierpnia 2013 roku polskiej bazy Ghazni w Afganistanie. Według donie-
sień prasowych atak rozpoczęła eksplozja samochodu pułapki prowadzonego przez zama-
chowca samobójcę. Przez wyrwę w ogrodzeniu na teren bazy próbowało dostać się kilkanaście 
osób, z których część miała na sobie kamizelki z materiałami wybuchowymi. Atakowi towa-
rzyszył ostrzał z broni maszynowej, rakiet i granatników, zob. <http://fakty.interia.pl/raport-
-polacy-w-afganistanie/polacy-w-afganistanie/news-atak-talibow-na-baze-ghazni-dziesieciu-
polakow-rannych,nId,1017587> (dostęp: 10.10.2013).

652 P. Sherwell, Osama bin Laden killed: Behind the scenes of the deadly raid, [w:] The Daily 
Telegraph, 7 maja 2011 r., <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/al-qaeda/8500431/
Osama-bin-Laden-killed-Behind-the-scenes-of-the-deadly-raid.html> (dostęp: 10.10.2013).
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władzy administracyjnej i wojskowej wyłącznie w oparciu o arbitralne stwier-
dzenie, że pozostawanie przy życiu określonej osoby stanowi zagrożenie dla 
bezpieczeństwa państwowego. Z tej właśnie przyczyny powszechnie określa 
się je mianem extrajudicial killings – zabójstw pozasądowych.

Oceniając legalność tej metody prowadzenia działań zbrojnych w pierw-
szej kolejności wskazać należy, że niezmiernie istotne jest miejsce, w którym 
doszło do ataku. Jeśli wydarzył się on na terytorium państwa niebędącego 
stroną żadnego konfliktu zbrojnego, to do oceny takiej sytuacji MPHKZ 
w ogóle nie będzie właściwe. Jako że czyn taki dokonywany jest bez żadnej 
podstawy prawnej, stanowić on będzie przestępstwo pospolite – zbrodnię 
zabójstwa i ścigany będzie przede wszystkim na mocy prawa wewnętrznego 
państwa, w  którym go popełniono. Należy również zauważyć, że dojdzie 
w ten sposób do naruszenia prawa do życia, które chronione jest na mocy 
norm prawa międzynarodowego odnoszących się do praw człowieka, w tym 
i Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 16 grudnia 
1966 roku653. Patrząc na problem ze strony państwa, w którym atak ten nastą-
pił, bez wątpienia można mówić co najmniej o bezprawnej ingerencji w jego 
sprawy wewnętrzne, a zatem i naruszeniu art. 2 Karty Narodów Zjednoczo-
nych654, a w skrajnych wypadkach nawet o akcie agresji. Chroniąc się przed 
zarzutami tego typu administracja Stanów Zjednoczonych lansuje pogląd, 
że zamachy z 11 września 2001 roku rozpoczęły globalną wojnę z  terrory-
zmem, w której teatrem działań wojennych jest cały świat. Al-Quaeda uznana 
została za stronę tego konfliktu, a jej członkowie za legalne cele, niezależnie 
od miejsca pobytu655. Z poglądem takim nie można się zgodzić, gdyż jedy-
nie państwa mogą być stronami konfliktów zbrojnych, tak więc al-Quaeda 
i Stany Zjednoczone nie mogą pozostawać ze sobą w stanie wojny.

Ocena legalności exrajudicial killings z perspektywy MPHKZ może być 
zatem dokonana jedynie przy założeniu, że do zdarzenia takiego doszło na 
terenie objętym konfliktem zbrojnym, a kryterium tej oceny będzie charak-
terystyka atakowanego celu. Jak już wspomniano w  odniesieniu do dzia-
łań snajperskich, nie ma przeszkód prawnych ograniczających atakowanie 
konkretnych, nawet wskazanych z imienia i nazwiska, kombatantów strony 
przeciwnej. W  przypadku członków organizacji terrorystycznych problem 
jest o  tyle głębszy, że zwykle stanowić będą oni ludność cywilną, a więc – 
co do zasady – powinni podlegać szczególnej ochronie. Nie należy jednakże 
zapominać, że ochrona ta nie ma charakteru bezwzględnego i  ulega znie-
sieniu w przypadku bezpośredniego uczestnictwa w działaniach wojennych, 

653 Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167.
654 Dz.U. z 1947 r. Nr 23, poz. 90.
655 A. P. V. Rodgers, Law…, op. cit., s. 45–46.

Extrajudicial 
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przez cały czas trwania takiego uczestnictwa656. Definicja bezpośredniego 
uczestnictwa w  działaniach wojennych jest znacznie szersza niż pojęcie 
ataku i obejmuje – oprócz niego samego – również przygotowanie do walki 
i odwrót, dowodzenie, prowadzenie obserwacji dla celów ataku oraz zadania 
logistyczne, takie jak dostarczanie amunicji. Nie dotyczy natomiast żadnych 
czynności, które wspierają działania zbrojne jedynie pośrednio, takich jak: 
przechowywanie broni i  amunicji, udzielanie schronienia czy uprawianie 
propagandy. Zaprzestanie przez osobę cywilną brania udziału w działaniach 
zbrojnych powoduje, że ponownie zostaje ona objęta szczególną ochroną, co 
nie oznacza oczywiście, że nie można podjąć próby jej zatrzymania, w celu 
pociągnięcia do odpowiedzialności karnej.

Prowadzenie operacji wojskowej przeciwko osobom cywilnym, które 
utraciły szczególną ochronę nie zwalnia atakującego od odróżniania ich od 
ludności cywilnej in generi oraz przestrzegania zasady proporcjonalności. 
W tym kontekście nie może zostać uznane za zgodne z normami MPHKZ 
atakowanie takich osób w  dzielnicach mieszkalnych czy też w  pojazdach, 
w których podróżują z rodzinami, gdyż działanie to stanowić będzie atak bez 
rozróżniania bądź grozić będzie stratami wśród ludności cywilnej, nie znaj-
dującymi uzasadnienia w bezpośredniej i oczekiwanej korzyści wojskowej.

 
9.7.5. użycie bezzałogowych pojazdów latających657 jako przejaw procesu 

automatyzacji prowadzenia działań wojennych

Ostatnia dekada XX wieku i  pierwsza wieku XXI były okresem gwał-
townego rozwoju elektroniki i technik przesyłu danych. Postępująca minia-
turyzacja urządzeń elektronicznych pozwoliła na przeniesienie ciężaru 
prowadzenia operacji rozpoznawczych z klasycznego lotnictwa na pojazdy 
bezzałogowe, które zrewolucjonizowały sposób gromadzenia informacji na 
polu walki. Są one w stanie wykonywać szeroką gamę zadań począwszy od 
dozorowania przestrzeni wokół patrolu czy konwoju, aż do wielogodzin-
nych lotów w głąb terytorium przeciwnika, połączonych z wykonywaniem 
precyzyjnych zdjęć z dużej wysokości. Pojazdy te mają możliwość automa-
tycznego poruszania się po zaprogramowanej wcześniej trasie lub mogą być 
sterowane bezpośrednio przez operatora. Gromadzone przez nie informacje, 
dzięki rozbudowanym systemom transmisji danych, mogą być przekazywane 
nie tylko na ekran pulpitu sterowniczego, ale także bezpośrednio do centrów 

656 Art. 51 ust. 3 I PD.
657 W literaturze są używane w stosunku do nich skróty UAV – unmanned aerial vehicle 

(wersje nieuzbrojone) oraz UCAV – unmanned aerial combat vehicle (wersje uzbrojone), powszech-
nie nazywane dronami.
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dowodzenia różnych szczebli, a nawet na wyświetlacze nahełmowe poszcze-
gólnych żołnierzy.

Wszechstronność bezpilotowych środków latających spowodowała, że 
szybko zaczęto planować wprowadzenie do użytku ich uzbrojonych wersji. 
Słusznie przyjęto, że udział państw demokratycznych w  asymetrycznych 
konfliktach zbrojnych, z  dala od własnych granic, będzie wymagał mini-
malizowania strat własnych. Wykorzystanie dronów umożliwia wykonywa-
nie ryzykownych zadań bojowych bez niebezpieczeństwa utraty pilota oraz 
samolotu wartego dziesiątki milionów dolarów. Technologia ta stale się roz-
wija i o ile początkowo konstruowano bezzałogowe pojazdy latające, dostoso-
wując je do wymagań już istniejących technologii, o tyle obecnie opracowuje 
się systemy obserwacji, prowadzenia ognia, a nawet uzbrojenia658 specjalnie 
przystosowane do ich potrzeb. Prawdziwym przełomem, wyznaczającym 
kierunek rozwoju techniki wojskowej w przyszłości, było pierwsze lądowanie 
UCAV na pokładzie lotniskowca659.

Bojowe wykorzystanie uzbrojonych bezpilotowych środków latających od 
początku budziło poważne, choć nie do końca uzasadnione wątpliwości co 
do zgodności tej metody walki z normami MPHKZ. Ich krytycy wskazywali 
na duży procent strat wśród ludności cywilnej występujący w atakach prowa-
dzonych z użyciem dronów, problematyczność prawidłowej identyfikacji celu 
oraz ryzyko omyłkowego rażenia osób i obiektów chronionych w przypadku 
autonomicznego trybu działania. Rozumowanie to ma u swoich podstaw cał-
kowicie błędne założenia, gdyż wskazane okoliczności nie dotyczą właściwo-
ści środka walki, lecz jedynie metody jego użycia. 

Bezpilotowe środki latające wyposaża się obecnie w głowice optoelektro-
niczne o dużej czułości umożliwiające zlokalizowanie i zidentyfikowanie celu 
w każdych warunkach pogodowych, zarówno w dzień, jak i w nocy. Podob-
nymi środkami posługują się również załogowe wojskowe statki powietrzne, 
a identyfikacja prowadzona „gołym okiem” pełni (za wyjątkiem śmigłowców) 
jedynie rolę uzupełniającą, z uwagi na znacznie większe prawdopodobień-
stwo pomyłki. Chybiony jest zatem argument wskazujący, że pilot myśliwca 
bombardującego pozycję przeciwnika posiada bardziej szczegółowe dane niż 
operator UCAV i w związku z tym może prowadzić operację przy mniejszym 
zagrożeniu dla ludności cywilnej. Można wręcz zaryzykować twierdzenie, że 
jest odwrotnie, skoro operator nie musi sterować pojazdem i  kontrolować 

658 Np. GBU-39 SDB, najmniejsza z amerykańskich bomb szybujących; od początku prac 
nad nią była przewidziana nie tylko jako uzbrojenie samolotów, lecz również i bezpilotowych 
środków latających, <http://archive.is/20120717153024/http://www.af.mil/news/story.as p?story 
ID=123011981> (dostęp: 10.10.2013).

659 <http://www.bbc.co.uk/news/23276968> (dostęp: 10.10.2013).
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parametrów lotu, polegając w tym zakresie na systemie komputerowym, co 
pozwala mu skupić się wyłącznie na obserwacji. Trudno również nie zauwa-
żyć, że znaczny procent ataków prowadzony jest obecnie na cele położone 
poza zasięgiem wzroku przy użyciu rakiet i bomb naprowadzanych bezwład-
nościowo lub poprzez system GPS, a  legalność ich zastosowanie nigdy nie 
była kwestionowana. Problem leży zatem nie tyle w  samym środku walki, 
ale należytej staranności w  wyborze celu, tak aby nie doszło do ataku bez 
rozróżniania lub do naruszenia reguł ostrożności wynikających z zasady pro-
porcjonalności. 

Odnosząc się do zarzutu opierającego się na twierdzeniu, że znaczna auto-
nomia działania bezpilotowych środków latających stanowi zagrożenie dla 
ludności cywilnej z uwagi na możliwość podejmowania przez nie samodziel-
nych ataków godzących w zasadę rozróżniania, wskazać należy, że nie znaj-
duje on oparcia w powszechnie przyjętej praktyce. UCAV nie działają jako 
środki autonomiczne, lecz wyłącznie jako półautonomiczne. O ile trasa prze-
lotu wprowadzana jest przed startem i korygowana na mapie, a bezpośred-
nie sterowanie urządzeniem wykorzystywane jest sporadycznie, o tyle każdy 
atak prowadzony przez bezpilotowy środek latający jest ręcznie zatwierdzany 
przez operatora. Nie jest zatem możliwe, aby sprawny technicznie dron 
samodzielnie podjął decyzję o wyborze celu, a następnie odpaleniu pocisku 
czy zrzucie bomby i zaatakował w ten sposób osobę lub obiekt, które nie sta-
nowiły celu wojskowego.

Prawidłowo wykorzystywane uzbrojone bezpilotowe środki latające nie 
są zatem bronią okrutną czy też środkiem walki godzącym w zasadę rozróż-
niania, a straty wśród ludności i obiektów cywilnych związane z ich użyciem 
stanowią albo działanie celowe, albo są wynikiem niedostatecznego położe-
nia nacisku na przestrzeganie zasady rozróżniania.

Omówienie problematyki stosowania uzbrojonych bezpilotowych środ-
ków latających jest doskonałym wstępem do oceny prawnej silnie rysującej się 
tendencji do automatyzacji procesu prowadzenia działań wojennych. Doty-
czy ona w zasadzie wszystkich aspektów prowadzenia operacji wojskowych 
począwszy od logistyki wykonywanej za pomocą bezzałogowych ciężarówek, 
przez roboty samodzielnie wykrywające i niszczące ładunki wybuchowe, aż 
po systemy uzbrojenia autonomicznie dokonujące wyboru celu i podejmu-
jące decyzję o jego zniszczeniu bez udziału człowieka. Choć przerzucenie na 
karb systemów komputerowych decyzji o podjęciu ataku niewątpliwie nie-
sie za sobą ryzyko naruszenia norm MPHKZ, to postulaty660 wskazujące na 
konieczność zakazu ich stosowania trudno uznać za rozsądne. Krytycy zdają 

660 Human Rights Watch, Losing Humanity, The Case against Killer Robots, 2012 r., <http://
www.hrw.org/sites/default/files/reports/arms1112ForUpload_0_0.pdf> (dostęp: 10.10.2013).
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się nie dostrzegać, że autonomicznie systemy prowadzenia walki towarzyszą 
zmaganiom wojennym już od ponad dwudziestu lat, a ich zadania są tak roz-
maite, że próba ich generalnej oceny skazana jest na niepowodzenie. 

Pierwszą grupą autonomicznych systemów uzbrojenia są środki ochrony 
bezpośredniej w postaci artylerii lufowej661, rakiet662, a także innych – co jest 
obecnie nowością - systemów aktywnej obrony663. Ryzyko przypadkowego 
rażenia przy ich użyciu osób i  obiektów cywilnych jest minimalne, wobec 
czego ingerencja MPHKZ w zasady ich stosowania byłaby nieuzasadniona. 
Druga grupa dotyczy środków walki dedykowanych do niszczenia określo-
nych kategorii celów. Jako przykład posłużyć może niemiecki pocisk kal. 
155 mm SMArt, który zawiera w  sobie dwa niezależne podpociski prze-
ciwpancerne. Wystrzelony w  kierunku pojazdów przeciwnika SMArt roz-
rywa się nad celem, a subamunicja, opadając na spadochronach, wyszukuje 
za pomocą promieniowania podczerwonego odpowiednie cele, niszcząc je 
pociskami EFP. Również i w tym wypadku prawdopodobieństwo zniszczenia 
samochodu czy autobusu cywilnego jest niewielkie, gdyż pociski te można 
zaprogramować do niszczenia konkretnych kategorii pojazdów. Jeśli państwo 
posiada mniej doskonałe środki walki tego typu, ogólne reguły MPHKZ tak 
czy inaczej zobowiązują je do postępowania zgodnie z zasadą rozróżniania, 
implikując ich wykorzystanie w oddaleniu od osób i obiektów cywilnych.

Jedynym typem środków walki, co do których pełna automatyzacja 
działania mogłaby prowadzić do naruszenia norm MPHKZ, są pojazdy 
bezzałogowe zdolne do atakowania różnych kategorii celów, ze szczegól-
nym uwzględnieniem ludzi. Ocena, czy dana osoba jest kombatantem czy 
też osobą szczególnie chronioną, jest na tyle skomplikowana, że nie jest 
możliwe opracowanie algorytmu, który mógłby jej dokonać w sposób bez-
błędny. Z  tej właśnie przyczyny niezbędnym jest, aby systemy te zacho-
wały charakter półautomatyczny, wymagający manualnego zatwierdzenia 

661 Np. CIWS Phalanx – instalowany na okrętach wojennych system składający się z sze-
ściolufowego działka kal. 20 mm sprzężonego z  radarem, służący do zwalczania pocisków 
przeciwokrętowych oraz statków powietrznych, który samodzielnie wykrywa cele, kwalifikuje 
je jako wrogie, a następnie niszczy.

662 Np. system Patriot – naziemny system rakietowy przeznaczony do niszczenia statków 
powietrznych oraz pocisków balistycznych, który swój chrzest bojowy przeszedł w czasie ope-
racji „Pustynna Burza”; decyzję o zaatakowaniu drugiej grupy celów system podejmuje samo-
dzielnie.

663 Np. rosyjski system Arena dedykowany dla czołgu T- 90, który przy użyciu promienio-
wania mikrofalowego wykrywa nadlatujące pociski przeciwpancerne i niszczy je przy użyciu 
antyrakiet; system potrafi ignorować pociski z broni małokalibrowej, odłamki czy kamienie, 
<http://www.fas.org/man/dod-101/sys/land/docs/3aps98.pdf> (dostęp: 10.10.2013).

Automatyzacja 
prowadzenia 

działań  
wojennych



299

ZakaZane i doZwolone metody pRowadZenia...

każdego ataku664. Pojazdy bezzałogowe powinny być również pozbawione 
możliwości automatycznego reagowania atakiem na sytuację zagrożenia. 
Decyzja o  odpowiedzeniu ogniem wymaga bowiem nie tylko ustalenia 
faktu, że ktoś oddał strzał, ale również określenia, kto to był i dlaczego to 
zrobił.

9.7.6. terroryzm w konfliktach zbrojnych

Pod pojęciem terroryzmu rozumieć należy działania podejmowane przez 
określoną osobę bądź grupę osób polegające na popełnianiu, bądź groźbie 
popełnienia przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu publicz-
nemu, mających wywołać w społeczeństwie poczucie strachu, w celu wymu-
szenia realizacji postulatów o charakterze politycznym. Tak rozumiany ter-
roryzm kojarzony jest przede wszystkim z czasem pokoju i dążeniami grup 
terrorystycznych do objęcia władzy, czy też secesji określonego fragmentu 
terytorium państwowego. 

Od połowy lat 60. XX wieku terroryzm zaczęto traktować jako zagroże-
nie o  charakterze globalnym, zdolne do destabilizowania całych regionów, 
obalania rządów i wywoływania rozległych kryzysów gospodarczych. Skło-
niło to społeczność międzynarodową do podjęcia działań prawotwórczych 
zmierzających do ograniczenia tego zjawiska. Do chwili obecnej uchwalono 
kilkanaście konwencji międzynarodowych dotyczących zwalczania terrory-
zmu, z których najważniejsze to Konwencja o zwalczaniu terrorystycznych 
zamachów bombowych z 1997 roku oraz Konwencja o zwalczaniu finanso-
wania terroryzmu z 1999 roku. O rozwoju tej dziedziny prawa międzynaro-
dowego świadczy również przyjęcie 8 września 2006 roku przez Zgromadze-
nie Ogólne ONZ Globalnej Strategii Zwalczania Terroryzmu. 

Zjawisko terroryzmu nie musi jednakże ograniczać się wyłącznie do 
warunków pokojowych, gdzie traktowane jest jako przestępstwo pospolite, 
ale może występować również w  ramach konfliktów zbrojnych. Z  tej per-
spektywy jako akty terroru traktowane będą wszystkie masowe naruszenia 
MPHKZ popełnione z zamiarem bezpośrednim w jego szczególnie zabarwio-
nej formie, nakierowanej na wywołanie strachu wśród określonej grupy osób 
i ze względu na swoją charakterystykę zdolne skutek ten osiągnąć. W czasie 
konfliktów zbrojnych typowym celem działań o  charakterze terrorystycz-
nym, mających formę bezpośredniego ataku, brania zakładników, gwałtu czy 
niszczenia mienia, będzie ludność cywilna strony przeciwnej. Podejmowane 

664 Analogicznie M. Schmitt, Autonomous Weapon Systems and International Humanita-
rian Law: A Reply to the Critics, <http://harvardnsj.org/wp-content/uploads/2013/02/Schmitt-
-Autonomous-Weapon-Systems-and-IHL-Final.pdf> (dostęp: 10.10.2013).
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w sposób masowy mają one za zadanie złamać wolę oporu strony przeciw-
nej i zmusić ją do zrezygnowania z walki. Na terytoriach okupowanych akty 
terroru częstokroć przybierają formę terroryzmu państwowego. Masowe roz-
strzeliwania, łapanki, pozbawienie wolności połączone ze szczególnym okru-
cieństwem mają skłonić ludność cywilną do pełnego podporządkowania się 
poleceniom okupanta i zaprzestania wspierania oddziałów partyzanckich. 

Celem działań o  charakterze terrorystycznym mogą być również kom-
batanci strony przeciwnej, a mogą one przybierać takie formy, jak zabijanie 
jeńców wojennych czy dobijanie rannych. W dzisiejszych warunkach zacho-
wania takie najczęściej są rejestrowane i umieszczane w Internecie, przez co 
stają się elementem wojny psychologicznej. Nie należy zapominać, że nie 
tylko każdy taki czyn stanowi zbrodnię wojenną, ale publikowanie tego typu 
filmów stanowi propagandę zbrodni wojennych, co samo w sobie jest zabro-
nione.

MPHKZ zawiera stosunkowo niewiele norm odnoszących się do terrory-
zmu. Jest to o tyle uzasadnione, że akty terroru to – w zależności od nasilenia 
– zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości bądź zbrodnia ludobój-
stwa popełnione w szczególnym celu. Obowiązek powstrzymania się od dzia-
łalności terrorystycznej wynika pośrednio z  zakazu podejmowania wobec 
ludności cywilnej aktów i gróźb przemocy, zmierzających do jej zastraszenia 
a bezpośrednio z art. 4 ust. 2 II PD, który wprost zakazuje działań terrory-
stycznych w niemiędzynarodowych konfliktach zbrojnych.

Znacznie bardziej obszerne są w tym przedmiocie regulacje wewnętrzne 
w poszczególnych państwach. Prawo polskie traktuje przestępstwa terrory-
styczne w sposób szczególny, zaostrzając odpowiedzialność karną za niektóre 
typy przestępstw popełnionych z  taką motywacją665 oraz stosując wobec 
sprawcy każdego przestępstwa o  charakterze terrorystycznym zaostrzone 
regulacje dotyczące wymiaru kary, środków karnych oraz środków związa-
nych z poddaniem sprawcy próbie. Osoby podejrzane o działalność terrory-
styczną objęte zostały zasadą jurysdykcji uniwersalnej, w myśl której ustawę 
karną polską stosuje się do cudzoziemców, którzy dopuścili się przestępstwa 
o charakterze terrorystycznym niezależnie od tego, czy miało ono miejsce na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czy poza jej granicami. 

Część praktyczna

Kazus I
Para snajperska wojsk garlandzkich pełniąca służbę w  ramach misji 

stabilizacyjnej (peace enforcement operation) w  ogarniętej wojną domową 

665 Por. art. 258 k.k. – działanie w grupie przestępczej.
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Bretonii, na zaproszenie tamtejszych władz, otrzymała zadanie wyelimino-
wania dowódcy jednej z bojówek walczących przeciwko legalnemu rządowi - 
Arima Nebergadze, bardziej znanego jako „Brodaty Rzeźnik”, który znany był 
ze swego okrucieństwa i działalności terrorystycznej. Żołnierze skrycie prze-
dostali się do miasta kontrolowanego przez bojówkę, w którym znajdowała 
się jej silnie broniona baza. Po kilku godzinach obserwacji zlokalizowano 
Arima Nebergadze, który za pomocą radiostacji wydawał rozkazy bojowni-
kom walczącym w pobliskich górach. Snajper wyeliminował cel, a żołnierze 
natychmiast wycofali się w kierunku punktu ewakuacyjnego. Rozwścieczony 
zastępca dowódcy bojówki wydał rozkaz odnalezienia snajperów i zażądał, 
aby „przyniesiono mu w worku ich głowy”. Równolegle, jako działanie odwe-
towe, zlecił przeprowadzenie zamachu na przywódcę lokalnej administracji, 
współpracującego ze społecznością międzynarodową.

1. Czy snajperzy mieli prawo wyeliminowania przywódcy bojówki?
2. Czy dwa rozkazy wydane przez zastępcę dowódcy bojówki były zgodne 

z normami MPHKZ? (Nie należy oceniać prawa członków bojówki do prowadze-
nia działań wojennych, a jedynie legalność stosowanych przez nich metod walki).

Kazus II
Załoga bretońskiego moździerza została osaczona przez ogień garlandzkiej 

drużyny piechoty. Żołnierze nie mogli się wycofać, a celny strzał z karabinu 
wyborowego zniszczył radiostację. Początkowo bretończycy nie odpowiadali 
ogniem, gdyż garlandzka piechota prowadziła ostrzał z  pierwszego piętra 
budynku, w którym na parterze znajdowała się ludność cywilna. Sytuacja stała 
się krytyczna, gdy dowódca moździerza zdał sobie sprawę, że za 10 minut obok 
budynku przejadą trzy nieopancerzone ciężarówki z  zaopatrzeniem bardzo 
potrzebnym jednostce broniącej pobliskiego mostu. W związku z tym podjęto 
decyzję o ostrzelaniu budynku, przy czym dowódca rozkazał użyć lżejszej amu-
nicji, aby zminimalizować ryzyko strat wśród ludności cywilnej. W  wyniku 
ostrzału część garlandzkich żołnierzy zginęła, a  reszta wycofała się. Niestety 
uderzenie pocisku w podłogę pierwszego piętra spowodowało oderwanie się 
kilku cegieł, które zabiły dziecko znajdujące się piętro niżej. 

1. Czy obsługa moździerza złamała normy międzynarodowego prawa 
humanitarnego?

2. Jak ocenić należy zachowanie garlandzkiej drużyny piechoty?



Fotografia ze zbiorów Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej, aut. Krzysztof Stefański
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Rozdział 10

PRowadzenie wojny PowietRznej w świetle 
międzynaRodowego PRawa humanitaRnego 
konfliktów zbRojnych

Streszczenie rozdziału*

Pomimo ogromnego znaczenia powietrznych sił zbrojnych na współcze-
snym polu walki, wciąż brak jest prawnie wiążącego traktatu międzynarodo-
wego dotyczącego wojny powietrznej. Z powodzeniem znajdują do niej jednak 
zastosowanie zasady i  normy MPHKZ o  generalnym charakterze, takie jak: 
zasada rozróżniania, zasada proporcjonalności, zasada konieczności wojsko-
wej, reguły dotyczące ogólnej ochrony ludności cywilnej czy zakaz wiarołom-
stwa. Do wojny powietrznej można też zastosować, przez analogię, przepisy 
odnoszące się do wojny lądowej i morskiej. Istnieje też grupa reguł i norm sto-
sowanych wyłącznie w wojnie powietrznej – należą do nich m.in.: regulacje 
dotyczące powietrznych statków sanitarnych, statków powietrznych państw 
neutralnych, blokady powietrznej, stref zakazu lotów czy bombardowań lotni-
czych. Działania zbrojne w wojnie powietrznej mogą być prowadzone jedynie 
przez wojskowe statki powietrzne, będące publicznymi statkami powietrznymi 
należącymi do strony walczącej. Muszą być one odpowiednio oznakowane, 
w  sposób umożliwiający identyfikację ich charakteru i  przynależności pań-
stwowej. Załogę takiego samolotu powinni stanowić członkowie sił zbrojnych 
strony walczącej. W przypadku schwytania, członkowie załogi samolotu woj-
skowego korzystają ze statusu jeńca wojennego. Nie wolno też ich atakować, 
gdy opuszczają ze spadochronem uszkodzony samolot. Zakaz ten nie roz-
ciąga się jednak na członków oddziałów powietrzno-desantowych. Cywilne 
samoloty przeciwnika, co do zasady, nie stanowią celów wojskowych, chyba 
że wnoszą istotny wkład do wysiłku wojennego. Pod pewnymi warunkami 

* Rozdział zawiera fragmenty pochodzące z rozdziału autorstwa M. Marcinko pt. Wojna 
powietrzna a międzynarodowe prawo humanitarne, zamieszczonego w publikacji pod redakcją 
K. Lankosza pt. Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych (Dęblin 2006).
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samoloty cywilne mogą zostać przekształcone w samoloty wojskowe i w ten 
sposób włączone do sił zbrojnych strony walczącej. W zakresie prowadzenia 
walki powietrznej odpowiednie zastosowanie znajdują ogólne zasady i normy 
MPHKZ oraz reguły dotyczące prowadzenia wojny lądowej i morskiej. W szcze-
gólności, w odniesieniu do bombardowań lotniczych, zastosowanie znajdują: 
zasada rozróżniania, zakaz powodowania zbędnych cierpień i  nadmiernych 
szkód, nakaz podjęcia środków ostrożności przed planowanym atakiem oraz 
zasada proporcjonalności. Coraz większego znaczenia nabiera też zastosowa-
nie bezzałogowych aparatów latających we współczesnym teatrze wojny oraz 
prawne uwarunkowanie ich użycia w sytuacji, gdy brak jest konkretnych regu-
lacji MPHKZ odnoszących się do tych nowych środków walki.

10.1. Źródła mPhkz dotyczące wojny powietrznej

W ciągu ponad stu lat od pierwszego lotu załogowego statki powietrzne 
zdobyły sobie pozycję najważniejszej broni wojskowej, choć oczywiście nie 
sprawiły, że wojska lądowe czy okręty wojenne stały się zbyteczne. Lotnictwo 
wojskowe stanowi bowiem nieodłączną część sił zbrojnych lądowych i mor-
skich, w związku z tym podlega przepisom międzynarodowego prawa wojen-
nego obowiązującym w wojnie lądowej i morskiej. Pomimo jednak wielkiego 
znaczenia lotnictwa w konfliktach zbrojnych, postanowienia MPHKZ doty-
czące wyłącznie sił powietrznych są nader skąpe, chociaż pierwsze próby 
uregulowania sposobu prowadzenia wojny powietrznej podjęto stosunkowo 
wcześnie, bo już w końcu XIX wieku. W 1899 roku na I konferencji pokojo-
wej w Hadze uchwalono Deklarację (I), która zabraniała rzucania pocisków 
i środków wybuchowych z balonów lub innymi podobnymi nowymi sposo-
bami. Na II konferencji haskiej w 1907 roku przedłużono ten zakaz do trzeciej 
konferencji pokojowej666. Obie Deklaracje, choć istotne z  punktu widzenia 
rozwoju prawa wojny powietrznej, nie miały jednak charakteru wiążących 
prawnie dokumentów. Fakt ten potwierdziła zresztą praktyka powietrznych 
działań zbrojnych prowadzonych w czasie I wojny światowej i późniejszych 
wojen, w których państwa nie uznawały tego zakazu za obowiązujący667.

W  Regulaminie haskim z  1907 roku zawarto jedynie ogólne postano-
wienia odnoszące się do prowadzenia bombardowań. Przykładowo, art. 27 

666 Deklaracja w  sprawie zakazu rzucania z  balonów pocisków i  środków wybuchowych, 
Haga, 18 październik 1907 r. [w:] L. Gelberg, Prawo międzynarodowe i historia dyplomatyczna. 
Wybór dokumentów, Warszawa 1954, t. I, s. 292; do zwołania III konferencji haskiej jednak 
nie doszło.

667 R. Bierzanek, Wojna a prawo międzynarodowe, Warszawa 1982, s. 300.

Deklaracja 
haska z 1899 r.

Regulamin 
haski z 1907 r.
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nakazuje stronom walczącym podejmować wszelkie niezbędne środki, aby 
podczas bombardowań w miarę możliwości oszczędzone zostały świątynie, 
gmachy służące celom nauki, sztuki i dobroczynności, pomniki historyczne, 
szpitale oraz miejsca, gdzie zgromadzeni są chorzy i ranni, pod warunkiem, 
że gmachy te i miejsca nie służą jednocześnie celom wojskowym.

Pierwsza wojna światowa wykazała jednak, że przepisy zawarte w regu-
laminie haskim nie są skuteczne. Dlatego na Konferencji Waszyngtońskiej 
w  latach 1922-1923 w celu opracowania projektu reguł wojny powietrznej 
powołano Komisję Prawników Instytutu Prawa Międzynarodowego. Komi-
sja zebrała się w Hadze i opracowała wspomniane reguły (nazywane Regu-
łami haskimi) w  1923 roku668. Nie zostały one jednak przyjęte przez pań-
stwa, nie stały się też częścią żadnej konwencji międzynarodowej, nie mają 
zatem mocy obowiązującej. W szerokim zakresie korespondują one jednak 
z normami międzynarodowego prawa zwyczajowego oraz fundamentalnymi 
zasadami wyrażonymi w konwencjach regulujących prawo wojny na lądzie 
i na morzu. Reguły haskie są często powoływane, zwłaszcza że w odniesieniu 
do wojny powietrznej brak szczególnych przepisów obowiązującego prawa 
humanitarnego. Stwierdza się niekiedy, że co prawda nie mają one formalnie 
mocy obowiązującej, ale dużą moc przekonywającą669. Dlatego w niniejszym 
rozdziale uwzględniono postanowienia Reguł haskich, które stanowią uzu-
pełnienie zaprezentowanych rozwiązań traktatowych. 

Wojna powietrzna w czasie II wojny światowej, jak również operacje sił 
powietrznych w  kilku późniejszych konfliktach zbrojnych, często prowa-
dzone były w sposób odbiegający od reguł przyjętych przez Komisję Praw-
ników, powodując ogromne straty wśród ludności cywilnej i  zniszczenia 
w obiektach cywilnych. Mimo to nie podjęto jak do tej pory dalszych prac 
nad regulacją traktatową, która w  sposób kompleksowy zajmowałaby się 
wojną powietrzną i szczegółowymi aspektami jej prowadzenia. Interesującą 
natomiast kompilacją obowiązujących zasad i norm dotyczących prowadze-
nia powietrznych operacji militarnych jest Podręcznik prawa międzynaro-
dowego stosowanego w  wojnie powietrznej i  rakietowej670 opracowany przez 
międzynarodową grupę ekspertów w ramach Programu Badań nad Polityką 
Humanitarną i Konfliktami (Program on Humanitarian Policy and Conflict 
Research) Uniwersytetu Harvarda. Podręcznik ten, będący wynikiem sze-

668 Reguły wojny powietrznej, Haga, 19 luty 1923 r. [w:] A. Górbiel, Prawo międzynarodowe. 
Źródła i materiały, Katowice 1970, t. II, s. 137-143; cytowane dalej jako Reguły haskie z 1923 r.

669 Zob. R. Bierzanek, Wojna…, op. cit., s. 300-301.
670 Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare, Bern, 15 May 2009 

(cytowany dalej jako podręcznik wojny powietrznej z 2009 r.); treść podręcznika (w języku 
angielskim) zob. <http://ihlresearch.org/amw/HPCR%20Manual.pdf> (dostęp: 13.08.2013).
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ścioletnich badań i analiz ostatecznie zaakceptowany przez grupę ekspertów 
w Bernie 15 maja 2009 roku, stanowi oryginalny sposób przedstawienia i upo-
rządkowania obowiązującego prawa stosowanego w operacjach sił powietrz-
nych lub z  wykorzystaniem broni rakietowej w  czasie międzynarodowych 
konfliktów zbrojnych671. Podręcznik w żadnym jednak zakresie nie wpływa 
na zobowiązania państw wynikające z  umów międzynarodowych, których 
państwa te są stroną. Innymi słowy, podręcznik sam w sobie nie jest źródłem 
wiążących norm prawnych, może jednak służyć jako pomoc przy opracowy-
waniu krajowych podręczników wojny powietrznej oraz jako punkt wyjścia 
przy tworzeniu zasad użycia siły (rules of engagement, RoE) na potrzeby ope-
racji militarnych prowadzonych przez wielonarodowe siły zbrojne. Podobnie 
więc jak w przypadku Reguł haskich z 1923 roku, szereg postanowień tego 
podręcznika znalazło się w niniejszym rozdziale jako uzupełnienie traktato-
wego i zwyczajowego MPHKZ.

Jeśli zaś chodzi o  wiążące regulacje prawne, wskazać należy na posta-
nowienia PD I, który w art. 49 ust. 3 stanowi, że reguły dotyczące ogólnej 
ochrony ludności cywilnej mają zastosowanie do „każdej operacji lądowej, 
powietrznej lub morskiej, która może dotyczyć na lądzie ludności cywil-
nej, osób cywilnych lub dóbr o  charakterze cywilnym”. Ponadto mają one 
zastosowanie do „wszelkich ataków morskich i  powietrznych skierowa-
nych przeciwko celom na lądzie, jednak poza tym nie naruszają przepisów 
prawa międzynarodowego związanych z  konfliktami zbrojnymi na morzu 
i w powietrzu”.

W podobnym duchu utrzymana jest treść art. 62 Reguł haskich z 1923 
roku. Z  wyjątkiem przypadków objętych szczególnymi przepisami zawar-
tymi w  tych Regułach oraz przepisami rozdziału VII Reguł, a  także Kon-
wencji dotyczących prawa wojny morskiej, personel lotniczy biorący udział 
w  działaniach wojennych podlega prawom wojny i  neutralności mającym 
zastosowanie do wojsk lądowych z mocy zwyczaju i praktyki prawa między-
narodowego. Personel lotniczy podlega ponadto różnego rodzaju deklara-
cjom i konwencjom, których stronami są zainteresowane państwa. Zgodnie 
zaś z art. 17 Reguł, do wojny powietrznej stosować należy zasady Konwencji 
genewskiej z 1864 roku i późniejszych Konwencji z zakresu MPHKZ. 

Warto przy okazji przytoczyć fragment decyzji dotyczącej użycia bomb atomowych 
w  ataku na Hiroszimę i  Nagasaki, wydanej przez sąd okręgowy w  Tokio – sąd ten 
stwierdził, iż „choć rozróżnienie na działania wojenne na lądzie, na morzu i w powie-
trzu wynika z miejsca i celu tych działań (…), istnieje również wystarczający powód, 
by twierdzić, że w odniesieniu do bombardowania lotniczego miast znajdujących się 

671 Twórcy podręcznika nie wykluczają jednak możliwości stosowania przynajmniej nie-
których z jego zasad i reguł w konfliktach niemiędzynarodowych.

Protokół  
dodatkowy I
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na lądzie, zasady i prawa regulujące prowadzenie wojny lądowej znajdują odpowiednie 
zastosowanie, ponieważ takiemu bombardowaniu poddane są cele znajdujące się na 
lądzie”672.   

Generalnie zatem można przyjąć, że we współczesnej wojnie powietrznej 
znajdują zastosowanie trzy rodzaje przepisów prawa wojennego:

1) przepisy odnoszące się do wszystkich rodzajów działań wojennych 
(np. zakaz dokonywania ataków bez rozróżnienia, zasada proporcjonalności, 
zakaz stosowania represaliów),

2) przepisy wojny lądowej i  morskiej, które w  drodze analogii należy 
stosować w wojnie powietrznej (np. reguły dotyczące bombardowań celów 
naziemnych, stosowanie blokady wojennej),

3) przepisy odnoszące się wyłącznie do wojny powietrznej (np. reguły 
dotyczące ochrony lotników opuszczających ze spadochronem uszkodzony 
samolot, przepisy dotyczące działalności powietrznych statków sanitarnych).

Należy również podkreślić, że w każdym przypadku zakazane jest prze-
prowadzanie ataków powietrznych wymierzonych w  ludność cywilną lub 
dobra o  charakterze cywilnym. Bezwzględny zakaz czynienia ludności 
cywilnej przedmiotem ataków z powietrza wynika nie tylko z traktatowego 
MPHKZ (w tym z PD I)673, lecz również z reguł i norm zwyczajowego prawa 
humanitarnego674. 

Poniżej omówione zostały te spośród reguł i norm MPHKZ, które znaj-
dują i mogą znaleźć zastosowanie w prowadzeniu wojny powietrznej. Doty-
czą one strony podmiotowej działań zbrojnych prowadzonych w powietrzu 
(w tym statusu wojskowych statków powietrznych i ich załogi oraz powietrz-
nych statków sanitarnych i samolotów cywilnych) oraz wybranych aspektów 
metod i środków walki stosowanych w wojnie powietrznej (ze szczególnym 
uwzględnieniem bombardowań lotniczych oraz bezzałogowych aparatów 
latających).

10.2. wojskowe statki powietrzne w świetle mPhkz

Niemal od chwili swego powstania statki powietrzne zaczęły być wyko-
rzystywane do różnorodnych celów tak pokojowych, jak i militarnych, stąd 

672 Zob. Shimoda v. Japan (1963), „Japanese Annual of International Law”, vol. 8, 1964,  
s. 238.

673 Zob. art. 51 ust. 6, art. 52 ust. 1 i art. 57 ust. 5 PD I. 
674 Zob. m.in. zasady 1, 2, 7, 11, 13 [w:] J.-M. Henckaerts, Studium poświęcone zwyczajo-

wemu międzynarodowemu prawu humanitarnemu: wkład w zrozumienie i poszanowanie zasad 
prawa dotyczących konfliktu zbrojnego, tłum. M. Sajkowski, Warszawa 2006, s. 30-31. 
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też pojawił się problem właściwego zdefiniowania statku powietrznego 
oraz odróżnienia samolotów cywilnych od wojskowych. Pierwsza wiążąca 
prawnie definicja statku powietrznego pojawia się jednak dopiero w  1944 
roku, wraz z  przyjęciem Konwencji z  Chicago o  międzynarodowej żeglu-
dze powietrznej675. W załączniku II do Konwencji znaleźć można określenie 
statku powietrznego, którym jest „aparat zdolny do unoszenia się w  prze-
strzeni powietrznej dzięki reakcjom powietrza innym niż reakcje powietrza 
w stosunku do powierzchni ziemi”. Są to zarówno maszyny cięższe od powie-
trza, takie jak samoloty czy helikoptery (również szybowce), jak i maszyny od 
powietrza lżejsze, takie jak balony. 

Konwencja z Chicago dokonała ponadto rozróżnienia pomiędzy statkiem 
powietrznym cywilnym i prywatnym676, określiła też, jakie samoloty uważane 
są za państwowe statki powietrzne, zaliczając do nich samoloty wojskowe, 
celne i policyjne (art. 3). Dla prawa wojny powietrznej znaczenie mają jednak 
tylko wojskowe statki powietrzne, jako że samoloty celne i policyjne tradycyj-
nie uważane są za „cywilne”.

Z kolei Reguły haskie z 1923 roku za publiczne statki powietrzne uznają: 

1) wojskowe statki powietrzne oraz 
2) niewojskowe statki powietrzne przeznaczone wyłącznie do służby 

publicznej (art. 2). 

Każdy inny statek powietrzny jest natomiast uważany za prywatny, same 
zaś reguły wojny powietrznej stosuje się do wszystkich statków powietrznych: 
zarówno lżejszych, jak i cięższych od powietrza, niezależnie od tego czy mogą 
one pływać na wodzie, czy też nie (art. 1). 

W świetle podręcznika wojny powietrznej z 2009 roku, za państwowy statek powietrzny 
uważany jest każdy statek powietrzny należący do państwa lub przez nie wykorzysty-
wany i przeznaczony wyłącznie do niekomercyjnej służby publicznej (par. 1, lit. (cc)). 
Wojskowy statek powietrzny natomiast to każdy statek powietrzny, który (I) uży-
wany jest przez siły zbrojne państwa; (II) posiada oznaczenia wojskowe tego państwa;  
(III) jest dowodzony przez członka sił zbrojnych oraz (IV) jest kontrolowany, stero-
wany lub zaprogramowany przez załogę poddaną dyscyplinie regularnych sił zbroj-
nych (par. 1, lit. (x)).

Statek powietrzny uczestniczący w działaniach wojennych powinien posia-
dać znaki umożliwiające identyfikację przynależności państwowej i charak-
teru statku wojskowego (w praktyce różnego kształtu, zazwyczaj w barwach 

675 Dz. U. z 1959 r., Nr 35, poz. 212.
676 Rozróżnienie to nie jest jednak związane z  formą własności – zob. W. Czapliński,  

A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2004, 
s. 213.
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flagi państwowej). Znaki te powinny być umieszczone na zewnątrz samolotu 
w taki sposób, ażeby nie mogły być zmieniane w czasie lotu. Mają być one 
możliwie duże oraz widoczne z góry, z dołu i z każdego boku (art. 7 Reguł 
haskich). Znaki zewnętrzne powinny być określone przepisami wewnętrz-
nymi poszczególnych państw i  niezwłocznie podawane do wiadomości 
wszystkim innym państwom (art. 8 Reguł haskich). Każdy nieoznakowany 
statek powietrzny biorący udział w  walce czyni to niezgodnie z  prawem, 
zatem członkowie jego załogi mogą być uznani za przestępców wojennych, 
nawet jeśli oni i ich pasażerowie są członkami sił zbrojnych i noszą mundury. 
Ponadto każdy statek powietrzny – w tym również wojskowy – może posia-
dać wyłącznie jedną przynależność państwową (art. 10 Reguł haskich).

Zgodnie z  dalszymi postanowieniami Reguł haskich, jedynie wojskowe 
statki powietrzne mogą korzystać z  praw wojujących, żaden też statek 
powietrzny poza wojskowym statkiem powietrznym strony walczącej nie 
może uczestniczyć w jakiejkolwiek formie w działaniach wojennych (art. 13 
i 16). Wojskowy statek powietrzny powinien pozostawać pod dowództwem 
osoby należycie upoważnionej lub wpisanej do rejestrów wojskowych danego 
państwa, załoga natomiast musi być wyłącznie wojskowa (art. 14). Statki 
powietrzne znajdujące się na pokładzie okrętów wojennych, włączając w to 
lotniskowce, w świetle art. 41 Reguł haskich są uważane za stanowiące część 
tych okrętów.

Wojskowe statki powietrzne (w tym szybowce, śmigłowce bojowe czy bez-
załogowe aparaty latające) stanowią dozwolony cel ataków dla strony prze-
ciwnej, gdziekolwiek się znajdują, z wyłączeniem co do zasady przestrzeni 
powietrznej nad neutralnym terytorium lądowym lub morskim. Należy przy 
okazji zaznaczyć, że zasadniczo dozwolone jest kontynuowanie ataku skiero-
wanego przeciw wojskowemu statkowi powietrznemu nawet wówczas, gdy 
został on uszkodzony677.

10.3. Status prawny załogi wojskowego statku powietrznego

Załogę wojskowego statku powietrznego powinni stanowić członkowie sił 
zbrojnych strony walczącej. Biorąc pod uwagę fakt, że członkowie tej załogi 
uważani są za kombatantów, przysługują im związane z tym prawa, ale i ciążą 
na nich określone obowiązki. 

Dowódca wojskowego statku powietrznego i  załoga nie mają jednak 
obowiązku nosić mundurów wojskowych, jak również oznak lub stopni 

677 Zob. Y. Dinstein, Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict, 
Cambridge 2005, s. 108-109.
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wojskowych. Według Reguł haskich wystarczy noszenie stale przymocowa-
nej i z daleka widocznej oznaki wyróżniającej, kiedy znajdą się poza samolo-
tem (art. 15). Żołnierze przygotowujący się do desantu (tzn. skoku lub lądo-
wania) i mający działać na lądzie lub na morzu, powinni mieć jednak trwale 
przytwierdzone odpowiednie oznaki678.

Członkowie załogi wojskowego statku powietrznego, jeśli zostaną schwy-
tani, korzystają ze statusu jeńca wojennego, powinni więc mimo wszystko, 
o ile to możliwe, nosić identyfikujący ich mundur lub kombinezon lotniczy. 
Cywilni członkowie załogi wojskowego statku powietrznego również korzy-
stają ze statusu jeńca wojennego, jeśli dostaną się do niewoli. Członkowie 
załogi wojskowego statku powietrznego, którzy po opuszczeniu pokładu 
wylądowali w morzu lub których samolot rozbił się w morzu, uznawani są 
za rozbitków i podlegają stosownym postanowieniom wynikającym z KG II.

Zasadą międzynarodowego prawa zwyczajowego jest uznawanie załogi 
strąconego statku powietrznego, której udało się uratować, za osoby wyłą-
czone z walki (hors de combat), nie można zatem atakować jej członków tak 
z powietrza, jak i z ziemi czy morza. Dotyczy to sytuacji, gdy statek powietrzny 
ulega uszkodzeniu, a przebywające na jego pokładzie osoby próbują się ura-
tować używając spadochronu (art. 20 Reguł haskich, art. 42 PD I). 

Podczas I wojny światowej piloci stron walczących nazywali siebie „rycerzami prze-
stworzy”, a wyrazem ich „rycerskości” stały się pewne niepisane reguły honorowego 
postępowania, w  tym dbałość o  przestrzeganie praw i  zwyczajów wojennych. Zda-
rzało się więc nieraz, że lotnicy opuszczający swój samolot byli chronieni przez swoich 
wrogów, którzy czasami wzywali nawet służby ratownicze679. Często też rezygnowano 
z pośrednictwa MKCK w zakresie przekazywania nazwisk zestrzelonych lub wziętych 
do niewoli lotników – piloci sami przekazywali te informacje, zazwyczaj zrzucając 
zapisaną wiadomość nad lotniskiem przeciwnika. Tą drogą dostarczano też czasem 
listy napisane przez schwytanych lotników lub zdjęcia z pogrzebów tych, którzy zginęli 
bądź zmarli w niewoli, niekiedy zrzucano też kondolencje, a nawet wieńce żałobne680.  

Osobie, która opuściła ze spadochronem statek powietrzny niezdolny 
do lotu, należy - w  razie wylądowania jej na terytorium kontrolowanym 
przez stronę przeciwną - dać możliwość poddania się przed uczynieniem jej 
przedmiotem ataku. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy taka osoba w spo-
sób wyraźny podejmuje wrogie działanie takie jak: próba zniszczenia uszko-
dzonego samolotu, ekwipunku lub ważnych dokumentów wojskowych czy 
też nadawanie sygnału radiowego w celu podania swojej lokalizacji. Lotnik 

678 T. Leśko, Międzynarodowe ograniczenia w prowadzeniu konfliktów zbrojnych, Warszawa 
1990, s. 172.

679 Zob. L. C. Green, The contemporary law of armed conflict, Manchester 2000, s. 187.
680 Zob. L. Kennett, The First Air War 1914–1918, New York 1991, s. 171.
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ze strąconego samolotu, który nie poddał się mimo wezwania go do tego, albo 
użył broni, może zostać zaatakowany. Członkowie załogi strąconego statku 
powietrznego mogą też zostać schwytani przez osoby cywilne, nie wolno im 
jednak wobec schwytanych stosować żadnych środków przemocy, z wyjąt-
kiem takich środków, które są dozwolone i  stosowane przez siły porządku 
publicznego (np. policję) podczas aresztowania.

W ten sposób w styczniu 1940 roku zatrzymany został niemiecki oficer, major Helmut 
Reinberger. Samolot, który go przewoził, musiał awaryjnie lądować pod Mechelen 
w Belgii. Majora oraz pilota samolotu aresztowała belgijska żandarmeria. W trakcie 
zatrzymania, major Reinberger próbował spalić przewożone dokumenty, ale Belgom 
udało się go powstrzymać. Co interesujące, gdy po przewiezieniu na posterunek major 
ponownie podjął próbę zniszczenia dokumentów, odebrano mu je i po ich sprawdze-
niu okazało się, że jest to część planów niemieckiej inwazji na Belgię681. 

Kontrowersyjna jest natomiast kwestia, czy członkowi załogi zestrzelo-
nego statku powietrznego przysługuje ochrona, jeśli podczas opadania kie-
ruje on spadochronem w ten sposób, by wylądować na terytorium kontro-
lowanym przez własne wojska (podobnie jeśli uda mu się na wspomnianym 
terytorium wylądować). W doktrynie wyrażany jest pogląd, zgodnie z któ-
rym jeśli taka osoba jest ranna, przysługuje jej ochrona wynikająca z posta-
nowień KG I i III682.

W świetle podręcznika wojny powietrznej z 2009 roku (par. 125-133), osobie, która 
opuściła ze spadochronem statek powietrzny niezdolny do lotu, należy, w razie wylą-
dowania na terytorium kontrolowanym przez stronę przeciwną, dać możliwość 
poddania się przed uczynieniem jej przedmiotem ataku. Członkowie załogi statku 
powietrznego mający zamiar się poddać powinni podejmować wszelkie możliwe 
czynności, by w jasny sposób wyrazić swój zamiar poddania się, który oznacza łączne 
spełnienie trzech warunków: (I) zamiar poddania się został w wyraźny sposób zako-
munikowany przeciwnikowi; (II) osoby mające zamiar się poddać nie mogą podejmo-
wać żadnych działań wrogich (przy czym samo unikanie przeciwnika nie powinno być 
traktowane jako działanie wrogie) oraz (III) osoby te nie podejmują żadnych wysiłków 
w celu uniknięcia schwytania. Poddający się kombatanci, jak również osoby cywilne 
towarzyszące siłom zbrojnym (np. cywilni członkowie załóg wojskowych statków 
powietrznych) oraz członkowie załóg cywilnych statków powietrznych należących 
do przeciwnika, którym nie przysługuje bardziej uprzywilejowane traktowanie, mają 
prawo do statusu jeńca wojennego.

Zakaz atakowania osób opadających ze spadochronem nie rozciąga się na 
członków oddziałów powietrznodesantowych (art. 42 ust. 3 PD I), a członko-
wie tych oddziałów używający ubrań cywilnych lub mundurów przeciwnika 

681 Zob. The Mechelen Incident, January, 1940, <http://ww2timelines.com/1940/january/
mechelenincident.htm> (dostęp: 22.08.2013).

682 L. C. Green, The contemporary…, op. cit., s. 188.
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nie są uprawnieni do statusu kombatanta. Jeśli więc oddziały powietrzno-
desantowe zostają zrzucone w  celu prowadzenia działań dywersyjnych na 
tyłach nieprzyjaciela i dla ułatwienia sobie zadania żołnierze założyli ubrania 
cywilne, nie będą oni mogli korzystać z praw przysługujących kombatantom 
np. w razie ich schwytania. W celu ochrony członków załogi samolotu prze-
wożącego oddziały powietrznodesantowe, ci pierwsi powinni nosić mundury 
dające się łatwo odróżnić od mundurów wspomnianych oddziałów, chociaż 
w praktyce wojska przeciwnika znajdujące się na ziemi (np. obrona przeciw-
lotnicza) mogą mieć spore trudności z ich odróżnieniem683.

Trudności te mogą pojawić się szczególnie podczas przeprowadzania szeroko zakro-
jonej operacji powietrznodesantowej, z udziałem bardzo wielu żołnierzy, gdy niebo 
nad atakowanym miejscem może zostać dosłownie zasnute spadochronami. Z  taką 
sytuacją zetknęli się żołnierze niemieccy pełniący służbę w  Arnhem, gdy 17 wrze-
śnia 1944 roku alianci rozpoczęli operację Market Garden. Jak wspomina oficer Wehr-
machtu, porucznik Josef Enthammer, niebo nad Arnhem wyglądało wówczas, jakby 
było pokryte „białymi płatkami śniegu”, co we wrześniu jest właściwie niemożliwe 
(stąd wzięło się określenie tego zdarzenia – „wrześniowy śnieg”)684. Należy jednak 
zaznaczyć, że nawet jeśli członkowie oddziałów powietrznodesantowych mogą być 
atakowani w trakcie opadania ze spadochronem, po wylądowaniu, jeśli odnieśli rany, 
podlegają ochronie przysługującej rannym kombatantom, a jeśli się poddali, stają się 
jeńcami wojennymi. Zasad tych w  większości przypadków nie zastosowano wobec 
żołnierzy niemieckich przeprowadzających operację powietrznodesantową na Krecie 
w maju 1941 roku (operacja Merkury), przy czym naruszenia MPHKZ przypisywano 
ludności cywilnej, nie zaś stacjonującym na wyspie oddziałom greckim oraz wojskom 
Wspólnoty Brytyjskiej. Mieszkańcy Krety, którzy chwycili za broń w obliczu inwazji, 
ograbiali rannych i martwych żołnierzy niemieckich, bezcześcili też zwłoki, wyłupu-
jąc oczy, odcinając kończyny, uszy, nosy i genitalia, w kilku zaś przypadkach dowody 
wskazywały wyraźnie, że ofiary zmarły w wyniku torturowania. Wiele znalezionych 
ciał miało też skrępowane nogi i ręce, znaleziono również ciało z narzuconym strycz-
kiem na szyję685.

Istotną rolę, jaką statki powietrzne pełnią w zakresie działań obserwacyj-
nych i  rozpoznawczych, z  perspektywy MPHKZ należy odróżnić od dzia-
łalności szpiegowskiej. Jeszcze przed wybuchem I wojny światowej balony, 
a  później samoloty wykorzystywane były w  celach obserwacyjnych, zaś 
już podczas pierwszych walk w  1914 roku, zarówno na froncie zachod-
nim, jak i na wschodnim, statki powietrzne stały się głównym narzędziem 

683 Ibidem, s. 152.
684 Szerzej na ten temat – zob. R. Kershaw, It Never Snows in September: The German View 

of Market-Garden and the Battle of Arnhem, September 1944, Ian Allan Publishing 2004. 
685 Zob. Document No. 87, German Invasion of Crete [w:] M. Sassòli, A. A. Bouvier, A. Quin-

tin, How Does Law Protect in War? Cases, Documents and Teaching Materials on Contemporary 
Practice in International Humanitarian Law (3rd ed.), vol. II, Geneva 2011, s. 1159–1160.
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rozpoznania (kawaleria straciła bowiem swoją ruchliwość, ograniczona przez 
siłę ognia ówczesnych środków walki). W świetle przepisów MPHKZ, nie są 
zatem uważani za szpiegów wojskowi i niewojskowi, którzy jawnie wykonują 
swe zadania i którym zlecono przekazanie depesz przeznaczonych dla wła-
snej lub nieprzyjacielskiej armii, a także osoby podróżujące balonem w celu 
dostarczenia depesz lub w ogóle utrzymania komunikacji między różnymi 
częściami armii lub terytorium (art. 29 Regulaminu haskiego)686. Jeśli jednak 
takie osoby zostaną schwytane, będąc w cywilnych ubraniach, mogą zostać 
oskarżone o szpiegostwo i odpowiednio ukarane, o ile wspomniana działal-
ność zostanie im udowodniona. 

Według Reguł haskich z  1923 roku, osoba znajdująca się na pokładzie 
statku powietrznego państwa wojującego lub neutralnego, może być uwa-
żana za szpiega tylko wówczas, gdy działając potajemnie albo pod fałszy-
wymi pretekstami, zbiera lub usiłuje zbierać w czasie lotu informacje w obrę-
bie jurysdykcji wojującego albo w  strefie działań wojującego z  zamiarem 
zakomunikowania ich stronie przeciwnej (art. 27). Jeśli tego rodzaju akty 
szpiegostwa zostały dokonane, winni podlegają prawom i zwyczajom wojny 
lądowej (art. 28). Załoga samolotu przewożącego szpiega sama nie może być 
oskarżona o szpiegostwo, chyba że na podstawie niezbitych dowodów można 
im zarzucić tę działalność. Odnosi się to również do członków sił zbrojnych 
podróżujących wojskowym statkiem powietrznym należącym do ich wła-
snego kraju, nawet jeśli korzystają oni z ubrań cywilnych. Jeśli jednak załoga 
rozbitego samolotu nosi ubrania cywilne, by ułatwić sobie ucieczkę, to – 
podobnie jak inni członkowie sił zbrojnych w takiej sytuacji – będzie musiała 
udowodnić, że nie zajmuje się szpiegostwem.

W świetle podręcznika wojny powietrznej z 2009 roku (par. 123 i  124), odpowied-
nio oznaczone wojskowe statki powietrzne (inne niż powietrzne statki sanitarne), 
wykonujące misję polegającą na zbieraniu, przechwytywaniu lub zdobywaniu w inny 
sposób informacji, nie mogą być traktowane jako wykonujące działania szpiegowskie. 
Podobnie, wykorzystywanie cywilnego statku powietrznego strony wojującej, wyko-
nującego lot poza przestrzenią powietrzną należącą bądź kontrolowaną przez przeciw-
nika, w celu zbierania, przechwytywania lub zdobywania w inny sposób informacji, 
nie jest traktowane jako działalność szpiegowska, chociaż taki statek powietrzny może 
zostać zaatakowany w tym czasie, w którym realizuje swoją misję dotyczącą zbierania 
informacji. Nie jest też traktowane jako szpiegostwo wykorzystanie statku powietrz-
nego w celu zdobycia danych meteorologicznych. Istotne jest również, iż członkowie 
załogi odpowiednio oznaczonego wojskowego statku powietrznego wykonującego 
misję zwiadowczą nie mogą być uważani za szpiegów tylko dlatego, że na pokładzie 
statku powietrznego nie noszą mundurów.

686 Choć Regulamin haski wymienia jedynie balony, art. 29 znajduje również zastosowanie 
w stosunku do osób znajdujących się w samolotach.
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Jeśli chodzi o członków załóg statków powietrznych używanych do dzia-
łalności propagandowej, to nie mogą być oni pozbawieni swoich praw jeńców 
wojennych z  powodu uprawiania tego rodzaju działalności, samo bowiem 
używanie samolotów w celu szerzenia propagandy wojennej (np. w  formie 
zrzucania ulotek podburzających do rewolty lub podżegających do dezer-
cji) nie jest w świetle Reguł haskich uważane za niedozwolony sposób walki  
(art. 21).

10.4. Powietrzne statki sanitarne 

Powietrznymi statkami sanitarnymi są w  świetle przepisów MPHKZ 
„samoloty używane wyłącznie do ewakuacji rannych, chorych i  rozbitków, 
jak również do przewozu personelu i materiałów sanitarnych” (art. 39 KG II). 
Za powietrzny statek sanitarny będzie więc uważany „każdy powietrzny śro-
dek transportu medycznego” (art. 8 lit. (j) PD I). Samolotowi wyczarterowa-
nemu przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża przysługuje taki 
sam status, jak samolotom sanitarnym i jest on za taki uważany.

W rozumieniu podręcznika wojny powietrznej z 2009 roku (par. 1 (u), powietrznym 
statkiem sanitarnym jest każdy statek powietrzny, który przez właściwe władze strony 
wojującej został przeznaczony – na stałe lub czasowo – wyłącznie do transportu lub 
opieki nad rannymi, chorymi i rozbitkami i/lub do transportu personelu medycznego 
oraz sprzętu medycznego lub materiałów sanitarnych.  

Powietrzne statki sanitarne korzystają z  pewnych praw w  przypadku, 
gdy lądują na lotnisku cywilnym – zgodnie z  regulacjami Międzynarodo-
wej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO), należy udzielić pierwszeń-
stwa przy lądowaniu „samolotom sanitarnym lub samolotom przewożącym 
ciężko ranne osoby wymagające ścisłej opieki medycznej”687. Kontrolerzy 
ruchu powinni również udzielić takim samolotom specjalnego zezwolenia na 
korzystanie ze stref manewrowych (części lotniska obejmujące pas startowy 
i strefę lądowania, z wyłączeniem stref przeładunkowych).

Właściwie oznakowane powietrzne statki sanitarne, jeśli są wykorzy-
stywane w celach medycznych, nie mogą być przedmiotem i celem ataków. 
Samoloty te powinny posiadać na dolnej i górnej powierzchni oraz na bokach 
kadłuba znak rozpoznawczy w  postaci znaku czerwonego krzyża, czerwo-
nego półksiężyca lub czerwonego kryształu na białym polu, umieszczony 
w  sposób widoczny obok barw państwowych (art. 39 KG II, uzupełniony 
zmianami wprowadzonymi przez Protokół dodatkowy III do Konwencji 

687 ICAO Doc. 444, par. 12.1.1 (b). 
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genewskich, przyjęty w  2005 roku). Strony w  konflikcie mogą też zawrzeć 
porozumienie na początku albo w  trakcie działań wojennych w  zakresie 
innych oznak i  środków rozpoznawczych umieszczanych na powietrznych 
statkach sanitarnych. Samoloty te w celach identyfikacji mogą używać sygna-
łów świetlnych w postaci błyskającego niebieskiego światła, sygnału radio-
wego bądź identyfikacji elektronicznej. Sygnał radiowy identyfikujący taki 
samolot (co wiąże się z jego ochroną) to „PAN PAN” (nadany trzykrotnie) 
lub „MAY-DEE-CAL”688.

Podczas konfliktu zbrojnego zabroniony jest przelot powietrznych statków 
sanitarnych nad obszarami lądowymi i morskimi fizycznie kontrolowanymi 
przez siły nieprzyjaciela, chyba że samolot taki otrzyma uprzednio zgodę na 
takie loty od właściwej władzy strony przeciwnej (art. 27 ust. 1 PD I). Samo-
loty sanitarne muszą jednak przestrzegać wyznaczonych im tras i wysokości 
oraz posiadać stosowny znak rozpoznawczy. Nie jest jednak wymagane żadne 
porozumienie czy zgoda na loty nad obszarami nieopanowanymi przez nie-
przyjaciela (art. 25 PD I).

W  podręczniku wojny powietrznej z  2009 roku wskazano ponadto, że powietrzne 
statki sanitarne nie powinny być wykorzystywane do poszukiwania rannych, cho-
rych i  rozbitków, chyba że wcześniej zgodę na to wyraził nieprzyjaciel. Jeśli jednak 
powietrzny statek sanitarny, pomimo braku takiej zgody, angażuje się w poszukiwania, 
czyni to na własne ryzyko. Ochroną przysługującą powietrznym statkom sanitarnym 
nie są objęte wojskowe i cywilne statki powietrzne wykorzystywane do działań poszu-
kiwawczo-ratowniczych (search-and-rescue), dotyczących zaginionych członków per-
sonelu wojskowego (par. 86).

Powietrzne statki sanitarne mogą być wezwane do lądowania lub wodowa-
nia w celu umożliwienia inspekcji i powinny podporządkować się każdemu 
wezwaniu tego rodzaju. Inspekcja taka powinna być podjęta niezwłocznie 
i  przeprowadzona szybko, zaś strona, która przystępuje do inspekcji, nie 
powinna domagać się, by ranni i  chorzy zostali wyładowani z  samolotu, 
chyba że takie wyładowanie jest niezbędne dla dokonania inspekcji. Powinna 
ona w każdym razie zatroszczyć się, by inspekcja lub wyładowanie nie pogor-
szyły stanu rannych i chorych. 

Jeżeli w wyniku inspekcji okaże się, że powietrzny statek sanitarny nie jest 
używany zgodnie z  jego przeznaczeniem (np. nie jest to samolot sanitarny 
albo został on wykorzystany w celu wsparcia wysiłku wojennego), wówczas 
może on zostać zajęty. W  wypadku, gdy zajęty w  ten sposób samolot jest 
samolotem sanitarnym, może on być później używany wyłącznie w tym cha-
rakterze (art. 30 PD I). Jeżeli jednak strona, która dokonuje zajęcia samolotu, 

688 M. Bourbonniere, L. Haeck, Military Aircraft and International Law: Chicago Opus 3, 
„The Journal of Air Law and Commerce”, vol. 66, 2001, s. 963.
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nie jest w stanie zapewnić znajdującym się na pokładzie rannym i chorym 
właściwej opieki, powinna umożliwić samolotowi sanitarnemu kontynuowa-
nie lotu.

W razie przypadkowego lądowania lub wodowania powietrznego statku 
sanitarnego na terytorium nieprzyjacielskim lub okupowanym przez nie-
przyjaciela, ranni, chorzy i  rozbitkowie, jak również załoga samolotu, stają 
się jeńcami wojennymi (art. 39 KG II).

Powietrzny statek sanitarny może być zajęty przez nieprzyjaciela, jeżeli 
okaże się, iż taki samolot: 

1) nie jest w rzeczywistości samolotem sanitarnym, 
2) został użyty w  celu uzyskania korzyści wojskowych kosztem strony 

przeciwnej lub 
3) jego lot odbywał się z  naruszeniem porozumień zawartych między 

stronami w konflikcie.

W powyższych przypadkach samolot ten staje się łupem wojennym. 
Powietrzne statki sanitarne nie mogą być również używane do zbierania 

lub przekazywania danych wywiadowczych i nie powinny przewozić wypo-
sażenia przeznaczonego do tego celu. Nie można też nimi przewozić innej 
broni niż lekka ani amunicji odebranych rannym, chorym i rozbitkom, znaj-
dującym się na pokładzie i nieprzekazanym jeszcze właściwej służbie. Per-
sonel medyczny znajdujący się na pokładzie może poza tym posiadać taką 
lekką broń osobistą, jaka może być konieczna do umożliwienia temu per-
sonelowi obrony własnej i powierzonych mu rannych, chorych i rozbitków  
(art. 28 PD I).

Podręcznik wojny powietrznej z 2009 roku uzupełnia powyższe postanowienia o moż-
liwość posiadania przez powietrzne statki sanitarne zakłócających środków obrony 
(takich jak paski folii, tzw. dipole odbijające, lub flary), w podręczniku podkreślono 
również, że samolot sanitarny traci przysługującą mu ochronę, jeśli angażuje się 
w działania szkodliwe dla nieprzyjaciela (par. 82 i 83). W świetle par. 74 lit. (c), nie 
są jednak takimi działaniami: (I) posiadanie przez personel medyczny znajdujący się 
na pokładzie lekkiej broni osobistej służącej obronie własnej i powierzonych mu ran-
nych, chorych i rozbitków; (II) ochrona jednostki sanitarnej przez wartownika, wartę 
lub eskortę; (III) znajdowanie się na pokładzie lekkiej broni i  amunicji odebranych 
rannym i chorym, a nieprzekazanych jeszcze właściwej służbie; (IV) przebywanie na 
pokładzie, z powodów medycznych, członków sił zbrojnych lub innych kombatantów.

10.5. cywilne statki powietrzne w świetle mPhkz

Obowiązujące przepisy MPHKZ nie zawierają co prawda definicji cywil-
nego statku powietrznego, zgodnie jednak z zasadą rozróżniania oraz nawią-
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zując do Konwencji chicagowskiej z 1944 roku, cywilnym statkiem powietrz-
nym będzie każdy statek powietrzny inny niż wojskowy689.

Podręcznik wojny powietrznej z 2009 roku posługuje się ponadto pojęciem „cywil-
nego samolotu pasażerskiego”, którym jest cywilny statek powietrzny możliwy do 
zidentyfikowania jako taki, służący do przewozu pasażerów i odbywający loty rejsowe 
lub czarterowe (par. 1 lit. (i)).

Cywilne samoloty przeciwnika (oraz cywilne samoloty strony neutral-
nej) nie stanowią celów wojskowych. Samoloty cywilne będące w  locie nie 
powinny być zatem celem ataków. Jeśli istnieją wątpliwości co do rzeczywi-
stego charakteru danego samolotu cywilnego, powinien on zostać wezwany 
do określenia swojego statusu, a jeśli tego nie zrobi lub okaże się, iż przewozi 
on oddziały wojskowe lub w inny sposób zaangażowany jest w wysiłek mili-
tarny przeciwnika, może zostać zaatakowany.

W podręczniku wojny powietrznej z 2009 roku podano przykłady działań prowadzą-
cych do sytuacji, w których cywilny statek powietrzny należący do nieprzyjaciela może 
zostać uznany za cel wojskowy (par. 27). Do działań tych można zaliczyć: (a) angażo-
wanie się w  działania zbrojne wspierające stronę przeciwną, takie jak: przechwyty-
wanie i  atakowanie innych samolotów, atakowanie osób lub obiektów na lądzie lub 
morzu, wykorzystanie w charakterze broni (jako środek do przeprowadzenia ataku), 
wykorzystanie w wojnie elektronicznej lub dostarczanie informacji o celach ataków dla 
sił przeciwnika; (b) udzielanie pomocy siłom zbrojnym przeciwnika w ich działaniach 
wojennych, np. transport oddziałów, przewóz materiałów wojskowych lub tankowa-
nie wojskowych statków powietrznych; (c) włączenie w system służb wywiadowczych 
przeciwnika lub pomoc w zdobywaniu informacji wywiadowczych, np. prowadzenie 
zwiadu, działalność w ramach systemu wczesnego ostrzegania czy prowadzenie misji 
obserwacyjno-rozpoznawczych; (d) odmowa zastosowania się do rozkazów władz 
wojskowych, takich jak instrukcje nakazu lądowania, dotyczących inspekcji i poten-
cjalnego zajęcia albo wyraźne stawianie oporu przy przechwytywaniu (interception); 
(e) inne działania stanowiące istotny wkład w wysiłek wojenny.

Cywilne statki powietrzne – podobnie jak wojskowe – powinny mieć na 
zewnątrz trwale umieszczone znaki rozpoznawcze swojej przynależności pań-
stwowej, mogą też posiadać wyłącznie jedną taką przynależność (art. 10 Reguł 
haskich).

Samoloty cywilne powinny unikać obszarów, które zostały ogłoszone 
przez strony walczące jako przestrzenie powietrzne zamknięte dla lotów 
cywilnych lub strefy walki. Zgodnie bowiem z art. 12 Reguł haskich, w czasie 
wojny każda strona walcząca albo neutralna może w obrębie swojej jurys-
dykcji zabronić statkom powietrznym dostępu poruszania się lub pobytu690. 

689 Por. par. 1 lit. (h) podręcznika wojny powietrznej z 2009 r.
690 Poza obrębem jurysdykcji państwa wojującego albo neutralnego, wszystkie statki powietrzne 

dysponują jednak pełną swobodą przelatywania i wodowania (zob. art. 11 Reguł haskich).   
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Jeśli samolot cywilny pojawi się w takiej zakazanej strefie bez wcześniejszego 
pozwolenia, nie poda swojego statusu po wezwaniu lub nie zastosuje się do 
rozkazu wylądowania bądź opuszczenia strefy, jest bardzo prawdopodobne, 
że samolot ten zostanie zaatakowany, tym samym wystawiając na poważne 
niebezpieczeństwo życie i  zdrowie swoich pasażerów, którzy – jako osoby 
cywilne – powinni być chronieni.

Tragicznym w  swych skutkach przykładem zestrzelenia cywilnego statku powietrz-
nego, który znalazł się w  strefie prowadzonych działań zbrojnych, jest przypadek 
irańskiego samolotu pasażerskiego Airbus A300B2. 3 lipca 1988 roku, w  trakcie 
toczącej się wówczas wojny iracko-irańskiej, amerykański krążownik rakietowy USS 
Vincennes, prowadzący wymianę ognia z irańskimi łodziami patrolowymi w Cieśninie 
Ormuz na wodach Zatoki Perskiej691, namierzył niezidentyfikowany statek powietrzny, 
który właśnie wystartował z wojskowo-cywilnego lotniska w Bandar-e Abbas w połu-
dniowym Iranie. Po kilkukrotnych, lecz nieskutecznych próbach nawiązania kontaktu 
z nadlatującym samolotem, kapitan okrętu –  uznawszy, iż istnieje poważne niebezpie-
czeństwo, że lada chwila zostanie zaatakowany przez irański myśliwiec wysłany w celu 
wsparcia walczących łodzi patrolowych – wydał rozkaz zestrzelenia wciąż niezidenty-
fikowanego samolotu. Rozkaz został wykonany i dopiero po tym fakcie okazało się, że 
samolotem tym był irański samolot pasażerski, odbywający lot do Dubaju. W wyniku 
tego incydentu śmierć poniosło 290 osób znajdujących się na pokładzie samolotu692.

Samoloty cywilne będące w locie mogą zatem stać się dozwolonym celem 
ataków – tak, jakby stanowiły cele wojskowe – w sytuacji, gdy przelatują:

1) w obrębie jurysdykcji nieprzyjaciela, 
2) w bezpośrednim sąsiedztwie tej jurysdykcji a poza obrębem jurysdyk-

cji swojego kraju, 
3) w bezpośrednim sąsiedztwie lądowych lub morskich działań wojsko-

wych nieprzyjaciela (art. 34 Reguł haskich).

Podręcznik wojny powietrznej z 2009 roku zawiera ponadto szczegółowe reguły doty-
czące przechwytywania, inspekcji i  zajmowania cywilnych i  państwowych statków 

691 Stany Zjednoczone nie były co prawda w stanie wojny z Iranem, jednak w wyniku powta-
rzających się irańskich ataków na tankowce pływające m.in. pod amerykańską banderą i eskor-
towane przez amerykańskie okręty wojenne, Biały Dom prowadził wobec Iranu politykę okre-
ślaną mianem non-belligerency – postawę, która nie oznaczała otwartej wrogości, ale pozwalała 
odpowiedzieć siłą lub represaliami w sytuacji, gdyby siły amerykańskie zostały sprowokowane 
albo zaatakowane przez wrogo nastawione irańskie jednostki morskie i powietrzne.

692 M. N. Leich, Denial of Liability: – Ex Gratia Compensation on a Humanitarian Basis, 
„American Journal of International Law”, vol. 83, 1989, s. 319. Szerzej na temat zestrzelenia 
irańskiego Airbusa A300B2 oraz oceny tego zdarzenia w świetle prawa międzynarodowego – 
zob. M. Marcinko, Zasady podejmowania działań przy użyciu siły wobec statków powietrznych 
na przykładzie incydentu z USS „Vincennes”, „Międzynarodowe Prawo Humanitarne”, tom III, 
2012, s. 113–148. 
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powietrznych przeciwnika oraz statków powietrznych strony neutralnej (par. 134- 
-146). W celu zaś zapewnienia sobie bezpiecznego przelotu w pobliżu prowadzonych 
działań zbrojnych, samoloty cywilne powinny przedstawić właściwym służbom kon-
troli ruchu powietrznego wymagany plan lotu, obejmujący m.in.: informacje na temat 
miejsca rejestracji, docelowego miejsca podróży, pasażerów, ładunku oraz kodów 
i modów identyfikacyjnych (par. 53 lit. (a)). Cywilne statki powietrzne powinny też 
unikać obszarów, które mogą stać się teatrem działań zbrojnych, gdy zaś samolot 
cywilny przelatuje w bezpośrednim sąsiedztwie takich działań, powinien stosować się 
do instrukcji wydawanych przez władze wojskowe odnośnie do kursu i wysokości lotu 
(par. 54). Z kolei strony wojujące powinny wydać – jeśli to możliwe – depeszę teleko-
munikacyjną (Notice to Airmen – NOTAM) zawierającą m.in.: informacje dotyczące 
operacji militarnych stanowiących niebezpieczeństwo dla cywilnych i innych chronio-
nych (np. sanitarnych) statków powietrznych, obszarów, na których operacje te są pro-
wadzone oraz ustanowienia czasowych ograniczeń w zakresie dostępu do przestrzeni 
powietrznej – np. ustanowienia strefy zakazu lotów (par. 55).

Status samolotów cywilnych jest jednak inny w przypadku, gdy znajdują 
się one na ziemi, a więc gdy nie są w trakcie odbywania lotu (bądź też nie star-
tują lub lądują z pasażerami na pokładzie). Należy bowiem podkreślić, że lot-
nisko, na którym takie samoloty przebywają, może być potraktowane jako cel 
o charakterze wojskowym. Nie będzie więc uważany za bezprawny atak, który 
przypadkowo wyrządził szkody cywilnym statkom powietrznym znajdującym 
się na ziemi (stacjonującym na zaatakowanym lotnisku). Co więcej, z uwagi 
na fakt, że samoloty te mogą być wykorzystane do transportu oddziałów 
wojskowych lub zaopatrzenia, w praktyce ich status często zależeć będzie od 
istniejącej sytuacji militarnej693. W konsekwencji, cywilne statki powietrzne, 
które znajdują się na ziemi, mogą stać się dozwolonym celem ataku. Mimo to 
napastnik, dokonując takiego ataku, powinien zwrócić szczególną uwagę na 
obowiązek unikania zadawania strat ludności cywilnej i dobrom o charakte-
rze cywilnym oraz powinien przestrzegać zasady proporcjonalności.

Warto przytoczyć tu par. 63 (a) podręcznika wojny powietrznej z  2009 
roku, zgodnie z  którym cywilny samolot pasażerski, znajdujący się na 
obszarze lotniska wojskowego należącego do przeciwnika oraz w  okolicz-
nościach, które czynią ten samolot celem wojskowym, może stać się celem 
ataku. Zasadniczo jednak w sytuacjach wątpliwych należy domniemywać, że 
cywilne samoloty pasażerskie – zarówno w trakcie lotu, jak i znajdujące się na 
ziemi – nie wnoszą istotnego wkładu w działania wojenne (par. 59).

Cywilne statki powietrzne podlegają, podobnie jak handlowe statki 
morskie, prawu łupu, zatwierdzanego przez sąd kaperski694. Stwierdzają to 

693 Zob. H. B. Robertson, The Status of Civil Aircraft In Armed Conflict, „Israel Yearbook on 
Human Rights”, vol. 27, 1997, s. 127.

694 Szerzej na temat sądów kaperskich – zob. rozdział dotyczący wojny morskiej.

Prawo łupu
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wyraźnie Reguły haskie (art. 52), które zezwalają również siłom okupacyjnym 
strony wojującej (wkraczającym na terytorium nieprzyjaciela) na rekwirowa-
nie prywatnych samolotów pochodzących z państw neutralnych, bez zapłaty 
pełnego odszkodowania (art. 31). Natomiast nieprzyjacielskie publiczne 
statki powietrzne (inne niż te, które traktowane są na równi z  samolotami 
prywatnymi) podlegają konfiskacie bez postępowania przed sądem kaper-
skim (art. 32).

W czasie wojny żaden prywatny statek powietrzny poza obrębem jurys-
dykcji swojego kraju nie może zostać uzbrojony (art. 16 Reguł haskich). 
Strony walczące mogą jednak przekształcać cywilne statki powietrzne na 
wojskowe statki powietrzne, w tym celu jednak statki muszą łącznie spełniać 
następujące warunki:

1) mieć zewnętrzne oznaki używane przez powietrzne siły zbrojne, 
2) pozostawać pod bezpośrednią władzą, kontrolą i odpowiedzialnością 

swego państwa, 
3) podlegać dowództwu wojskowemu, 
4) przestrzegać w działaniach zbrojnych praw i zwyczajów wojennych695. 

Należy też zaznaczyć, że cywilny statek powietrzny może zostać prze-
kształcony w wojskowy statek powietrzny pod warunkiem, że to przekształ-
cenie będzie dokonane w obrębie jurysdykcji państwa wojującego, do któ-
rego należy statek powietrzny (art. 9 Reguł haskich). Samoloty cywilne, które 
w wyniku takiego przekształcenia zostały włączone do sił zbrojnych strony 
walczącej, mogą tym samym stać się celem ataków. Załodze takiego samo-
lotu, podobnie jak cywilnym członkom załogi wojskowego statku powietrz-
nego, po schwytaniu przysługuje status jeńca wojennego. Dotyczy to sytu-
acji, gdy atak na taki samolot cywilny był dozwolony w  świetle MPHKZ. 
Jeśli jednak atak był nielegalny, załoga samolotu oraz cywilni pasażero-
wie powinni zostać uwolnieni lub zatrzymani zgodnie z postanowieniami  
KG IV696.

Podczas II wojny światowej często wykorzystywano nieuzbrojone samoloty transpor-
towe pilotowane przez nieuzbrojony personel cywilny, np. do przerzutu samolotów 
wojskowych z  USA do Wielkiej Brytanii lub do przewozu oddziałów wojskowych. 
Samoloty pełniące takie funkcje traktowane są jak cel wojskowy i mogą zostać zaata-
kowane697.  

695 T. Leśko, Międzynarodowe..., op. cit., s. 171-172.
696 L. C. Green, The contemporary…, op. cit., s. 189.
697 Ibidem, s. 188.
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10.6. Statki powietrzne o specjalnym przeznaczeniu

Strony konfliktu mogą rozciągnąć ochronę, w drodze porozumienia, rów-
nież na samoloty o specjalnym przeznaczeniu, takie jak samoloty transpor-
tujące rannych lub jeńców (tzw. kartelowe statki powietrzne), o ile samoloty 
te nie będą brać udziału w działaniach zbrojnych i będą dokładnie przestrze-
gać warunków ustanowionych we wspomnianym porozumieniu. Samoloty, 
których wyłącznym przeznaczeniem jest przewóz narodowych lub między-
narodowych dóbr kultury, również korzystają ze specjalnej ochrony w cza-
sie konfliktów zbrojnych. Wszelkie działania wojenne wymierzone w  takie 
samoloty są zabronione, ponieważ ochrona ta jest regulowana procedurami 
zezwalającymi na taki przewóz zgodnie z Konwencją o ochronie dóbr kultu-
ralnych w czasie konfliktu zbrojnego z 1954 roku.

Podręcznik wojny powietrznej z  2009 roku do statków powietrznych o  specjalnym 
przeznaczeniu zalicza kartelowe statki powietrzne – należy do nich każdy statek 
powietrzny, któremu strony wojujące zagwarantowały w  drodze porozumienia bez-
pieczny przelot w celu wypełniania szczególnych zadań, takich jak transport jeńców 
wojennych czy przewóz parlamentariuszy (par. 1 lit. (g)). Statek powietrzny, który 
w  drodze porozumienia między stronami wojującymi uzyskał zgodę na bezpieczny 
przelot, korzysta ze szczególnej ochrony przed atakiem, traci jednak tę ochronę, jeśli (I) 
nie postępuje zgodnie z postanowieniami porozumienia, w tym dotyczącymi inspekcji 
oraz identyfikacji; (II) celowo utrudnia ruchy wojsk i został świadomie wykorzystany 
do tego celu. Utrata ochrony ma jednak miejsce jedynie wtedy, gdy okoliczności postę-
powania wbrew porozumieniu są wystarczająco poważne, a statek powietrzny stał się 
celem wojskowym lub w wystarczającym stopniu może być jako taki potraktowany 
(par. 64 i  65), przy czym w  sytuacjach wątpliwych należy domniemywać, że statek 
powietrzny korzystający ze zgody na bezpieczny przelot nie stanowi celu wojsko-
wego (par. 66). Utrata ochrony wiąże się z możliwością zaatakowania wspomnianego 
statku powietrznego, w takim jednak wypadku muszą zostać spełnione łącznie cztery 
warunki: (a) nie jest możliwa zmiana kursu w  celu wylądowania, przeprowadzenie 
inspekcji ani zajęcie statku; (b) nie jest dostępny żaden inny sposób przeprowadzenia 
kontroli wojskowej; (c) okoliczności, które doprowadziły do utraty ochrony, są wystar-
czająco poważne, by uzasadnić dokonanie ataku oraz (d) spodziewane straty i szkody 
nie będą nadmierne w zestawieniu z oczekiwaną korzyścią wojskową i podjęto wszel-
kie możliwe środki ostrożności (par. 68). W  szczególności, jeśli statek powietrzny 
korzystający z bezpiecznego przelotu utraci ochronę wykonując lot, powinien zostać 
ostrzeżony – o ile pozwalają na to okoliczności – zanim podjęte zostanie wobec niego 
jakiekolwiek działanie (par. 70). 

Ponadto statkami powietrznymi, które w  świetle podręcznika podlegają szczegól-
nemu traktowaniu – w zakresie podejmowanych wobec nich środków ostrożności – są 
cywilne samoloty pasażerskie. Jeśli taki samolot (należący do przeciwnika albo strony 
neutralnej) znajdzie się w strefie zakazu lotów lub strefie zamkniętej bądź w bezpo-
średnim sąsiedztwie działań zbrojnych, nie traci ochrony wyłącznie z tego powodu, że 
znalazł się w tej strefie lub na obszarze objętym walką. Jeśli jednak istnieją uzasadnione 
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podejrzenia, że samolot pasażerski przewozi kontrabandę lub w  inny sposób anga-
żuje się w działania niezgodne z posiadanym statusem, może zostać poddany inspek-
cji przez stronę wojującą na lotnisku, które gwarantuje bezpieczeństwo dla tego typu 
samolotu i jest w miarę dostępne (par. 60 i 61). Cywilny samolot pasażerski należący 
do przeciwnika może stać się łupem wojennym, ale tylko wówczas, gdy wszyscy pasa-
żerowie i  członkowie załogi bezpiecznie opuszczą pokład, a  dokumenty samolotu 
zostaną odpowiednio zabezpieczone (par. 62). Cywilny samolot pasażerski może też 
stać się celem wojskowym, jeśli podejmuje działania stanowiące istotny wkład w wysi-
łek wojenny (są to takie same działania, jak w przypadku cywilnych statków powietrz-
nych – zob. par. 27), a ponadto, gdy znajduje się na ziemi na terenie lotniska wojsko-
wego przeciwnika, a okoliczności uzasadniają traktowanie takiego samolotu jako celu 
wojskowego (par. 63). Warunki wymagane do przeprowadzenia ataku oraz koniecz-
ność ostrzeżenia cywilnego samolotu pasażerskiego przed podjęciem wobec niego 
jakiegokolwiek działania są jednak takie same, jak w przypadku statków powietrznych 
korzystających z bezpiecznego przelotu (zob. par. 68 i 70).

10.7. Prowadzenie wojny powietrznej – aspekty prawne

Historia zastosowania wojskowych statków powietrznych jest niezwykle 
bogata – jeszcze przed I wojną światową były one wykorzystywane jako główne 
narzędzie rozpoznania, pomagały też kierować ogniem artylerii (poprawia-
jąc jej skuteczność), jako myśliwce chroniły samoloty obserwacyjne, a pod 
koniec I  wojny światowej z  powodzeniem mogły bombardować nieprzyja-
cielskie miasta. W  czasie II wojny światowej to głównie dzięki samolotom 
możliwa była wojna błyskawiczna (Blitzkrieg), samoloty zastąpiły też działa 
okrętowe jako główna broń w wojnie morskiej698. Bitwa o Anglię udowodniła 
z kolei, że rozstrzygające starcia mogą odbywać się poza linią frontu, a reali-
zacja idei bombardowań strategicznych potwierdziła, że lotnictwo wojskowe 
może prowadzić operacje militarne niezależnie od działań lądowych czy mor-
skich. Na wojennej arenie pojawiły się więc niezależne operacje powietrzne, 
które od tej pory stały się integralną częścią działań zbrojnych prowadzo-
nych przez kraje wysoko rozwinięte699. Dalszy rozwój lotnictwa wojskowego 
spowodował, że obecnie wiele państw uważa wojskowe statki powietrzne za 
najważniejszą broń na wyposażeniu ich armii i główną siłę uderzeniową na 
polu walki, podkreśla się też wielozadaniowość współczesnych wojskowych 
statków powietrznych, mogą być one bowiem wykorzystywane:

1) jako bezpośrednie wsparcie dla operacji zbrojnych sił lądowych lub 
morskich,

698 Zob. W. R. Weir, 50 broni, które zmieniły sposób prowadzenia wojen, Warszawa 2005,  
s. 158–159.

699 Historia wojen, Warszawa 2004, s. 209.
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2) w celu blokowania działań przeciwnika,
3) w celu przeprowadzenia rozpoznania,
4) jako środek transportu sił powietrznodesantowych,
5) w celu dostarczania posiłków lub zaopatrzenia dla walczących oddziałów,
6) jako strategiczna siła uderzeniowa,
7) w celu zbombardowania sił przeciwnika i zmuszenia go do poddania się,
8) w celu prowadzenia działań przeciw siłom morskim,
9)  w celu ustanowienia blokady wojennej.

Wspomnieć również należy o istotnym rozwoju techniki rakietowej, która 
opiera się na systemach radaru i podczerwieni i która znacząco przyczyniła 
się do ewolucji prowadzenia działań zbrojnych.  

Ogólnie mówiąc, prowadzenie wojny powietrznej, czy też bardziej szcze-
gółowo – realizacja któregokolwiek z  tych zadań – rodzi obowiązek prze-
strzegania zasad i norm MPHKZ, zatem w odniesieniu do działań podejmo-
wanych przez powietrzne siły zbrojne odpowiednie zastosowanie znajdują:

1) zasady i normy dotyczące ochrony ludności cywilnej i dóbr o charak-
terze cywilnym,

2) zakazy związane z  bombardowaniem miejscowości niebronionych 
i budynków cywilnych,

3) zakazy i ograniczenia dotyczące metod i środków walki,
4) zasady odnoszące się do ochrony środowiska naturalnego oraz obiek-

tów i instalacji zawierających niebezpieczne siły,
5) nakaz poszanowania dóbr kulturalnych i  innych obiektów i  miejsc 

chronionych,
6) reguły dotyczące ochrony rannych, chorych i rozbitków.

W podręczniku wojny powietrznej z 2009 roku szczególną uwagę poświęcono środ-
kom ostrożności, jakie należy podjąć, zanim rozpocznie się atak przy użyciu statków 
powietrznych (w tym bezzałogowych aparatów latających) bądź broni rakietowej, jak 
również już w trakcie prowadzenia operacji zbrojnej (par. 30-46). Przykładowo, jeśli 
atak na dozwolony cel wojskowy przeprowadzony w ramach operacji powietrznych sił 
zbrojnych lub przy użyciu broni rakietowej może spowodować śmierć lub ranić osoby 
cywilne, należy przed podjęciem działań zbrojnych w sposób skuteczny ostrzec lud-
ność cywilną, chyba że okoliczności na to nie pozwalają. Ostrzeżenie może polegać,  
np. na zrzuceniu ulotek lub transmisji w mediach – generalnie powinno być ono „dopa-
sowane” do zaistniałych okoliczności. Natomiast w trakcie prowadzenia powietrznej 
operacji zbrojnej lub przy użyciu broni rakietowej należy odstąpić od ataku lub go 
przerwać, jeśli okaże się, że (a) cel ataku nie ma charakteru wojskowego lub (b) cel 
ataku jest obiektem podlegającym szczególnej ochronie, lub (c) można oczekiwać, iż 
atak wywoła niezamierzone straty i szkody, których rozmiary byłyby nadmierne w sto-
sunku do oczekiwanej konkretnej i bezpośredniej korzyści wojskowej. Z kolei zanim 
dojdzie do zaatakowania statku powietrznego w locie, należy podjąć wszelkie możliwe 
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środki ostrożności, by upewnić się, że statek ten stanowi cel wojskowy. W trakcie tego 
procesu należy skorzystać z  najlepszych sposobów weryfikacji dostępnych w  zaist-
niałych okolicznościach, z  uwzględnieniem bezpośredniości każdego potencjalnego 
zagrożenia. Czynnikami umożliwiającymi weryfikację mogą być, np.: identyfikacja 
wizualna, kontakt radiowy, sygnatura w podczerwieni, sygnatura radarowa, sygnatura 
elektroniczna, identyfikacja kodów i modów, liczba i formacja statków powietrznych, 
wysokość, prędkość, kurs i  profil lotu oraz informacje na temat możliwych lotów, 
otrzymane od służby kontroli ruchu lotniczego.

Poniżej przedstawiono wybrane zagadnienia z zakresu prowadzenia dzia-
łań zbrojnych przez wojskowe statki powietrzne – dotyczą one zasadniczo 
metod i środków walki, przy czym z uwagi na specyfikę wojny powietrznej 
i regulacje szczegółowe, wyodrębniono i umieszczono w osobnych podroz-
działach takie kwestie, jak: bombardowania lotnicze, strefy zamknięte i strefy 
zakazu lotów, blokada powietrzna oraz użycie bezzałogowych aparatów lata-
jących.

10.7.1. metody i środki walki

W wojnie powietrznej odpowiednie zastosowanie znajdują ogólne zasady 
dotyczące używania broni (środków walki), przede wszystkim zasada roz-
różniania oraz zakaz używania broni powodującej niepotrzebne cierpienia. 
Ataki powietrzne przy użyciu broni, której działanie nie może być ograni-
czone do określonego celu wojskowego i która tym samym może godzić bez 
rozróżnienia w cele wojskowe i w osoby cywilne lub w dobra o charakterze 
cywilnym, jak również ataki przy użyciu broni powodującej niepotrzebne 
cierpienia, są zatem wyraźnie zabronione. 

Przykładowo, zakazem tym są objęte m.in. takie rodzaje broni, jak: pociski V-1 i V-2 
z  okresu II wojny światowej, broń masowego rażenia, bomby zapalające, których 
nie można kontrolować, jak również inne szczególne środki walki uznane w świetle 
MPHKZ za zabronione (np. oślepiająca broń laserowa, broń zatruta)700. Należy jed-
nak zaznaczyć, że z  chwilą wprowadzenia środków zwalczania obiektów latających 
doszło do zawężenia zakazu wynikającego z Deklaracji petersburskiej o zakazie uży-
wania w walce pocisków wybuchających małego kalibru. Pociski przeciwlotnicze tego 
rodzaju używane są w walce powietrznej do atakowania statków powietrznych prze-
ciwnika, nie zaś bezpośrednio w stosunku do ich załóg, co zasadniczo nie powoduje 
niepotrzebnego cierpienia u ludzi. Artykuł 18 Reguł haskich dopuszcza zatem używa-
nie pocisków smugowych, zapalających lub wybuchających przez statek powietrzny 
albo przeciwko niemu, co stosuje się zarówno do państw będących, jak i do państw nie 
będących stronami Deklaracji petersburskiej.

700 Zob. L. C. Green, The contemporary…, op. cit., s. 192-193. 
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W  przypadku przeprowadzania ataku przy użyciu sił powietrznych lub 
broni rakietowej, należy ponadto przestrzegać zasady proporcjonalności, 
a  przed atakiem dokonać rzetelnego rozpoznania, by uzyskać dokładne 
informacje o planowanym celu ataku. Wojskowe statki powietrzne mogą być 
zatem wykorzystane do ataku na oddziały wojskowe lub cele naziemne prze-
ciwnika, jeśli podjęte zostały wymagane środki ostrożności określone w art. 
49 PD I, a ludności cywilnej zagwarantowana zostanie ochrona przysługująca 
jej na mocy odpowiednich zasad i norm MPHKZ (należy więc unikać zada-
wania strat ludności cywilnej i niszczenia dóbr o charakterze cywilnym) 701.

Poza działaniami zbrojnymi podejmowanymi przez siły powietrzne 
wobec dozwolonych celów militarnych znajdujących się na lądzie, wojskowe 
statki powietrzne mogą atakować przy pomocy broni konwencjonalnej 
okręty wojenne i samoloty wojskowe przeciwnika wszędzie poza neutralnym 
terytorium. Statki handlowe i samoloty cywilne wroga mogą być natomiast 
atakowane i niszczone, jeżeli: 

a) uporczywie odmawiają stosowania się do wskazówek przechwytują-
cego samolotu, 

b) są konwojowane przez nieprzyjacielskie okręty wojenne lub wojskowe 
statki powietrzne,

c) są uzbrojone (w zakresie szerszym niż tego wymagają względy obrony 
własnej przed nielegalnymi atakami),

d) w  jakikolwiek sposób wspomagają nieprzyjacielski system wywiadu 
wojskowego lub są włączone do niego,

e) działają w charakterze statków pomocniczych w ramach sił zbrojnych 
nieprzyjaciela, 

f) w jakikolwiek inny sposób wspierają wysiłek wojenny przeciwnika702.

Operacje zbrojne w  międzynarodowej przestrzeni powietrznej muszą 
być prowadzone z  poszanowaniem praw przysługujących podmiotom nie 
uczestniczącym w konflikcie. Strony wojujące mogą jednak ustanawiać strefy 
wojenne nad terytorium lądowym i morzem terytorialnym wszystkich stron 
zaangażowanych w dany konflikt zbrojny, z zastrzeżeniem stosownego noty-
fikowania tego faktu. Każdy samolot wlatujący do takiej strefy musi liczyć 
się z możliwością poniesienia szkód wynikłych z działań wojennych. Strony 
wojujące nie mogą jednak odmówić dostępu do międzynarodowej prze-
strzeni powietrznej państwom neutralnym i  muszą zgodzić się na przelot 
samolotów neutralnych przez tę przestrzeń703.

701 Ibidem, s. 191.
702 Ibidem, s. 184.
703 Ibidem, s. 185.
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Jeśli wojskowy statek powietrzny atakuje wrogi lub neutralny statek han-
dlowy, musi stosować się do zasad humanitaryzmu i  proporcjonalności, 
powinien też przestrzegać reguł dotyczących rozbitków, nie może więc atako-
wać osób znajdujących się w morzu lub w łodziach ratunkowych. Co prawda 
nie ma wyraźnej normy, która chroniłaby przed atakiem jednostki pływające 
ratujące rozbitków, warto tu jednak przywołać art. 18 KG II, który nakłada 
obowiązek podjęcia wszelkich możliwych środków w  celu wyszukania 
i zebrania rozbitków, rannych lub chorych – a jest to możliwe, jeśli zaangażo-
wane w powyższe działania statki lub okręty nie będą w tym czasie atakowane 
z powietrza. Strony walczące mogą ponadto zawierać porozumienia gwaran-
tujące wspomnianym statkom lub okrętom ochronę przed atakami. Należy 
też podkreślić, że jednostki pływające, które zostały prawidłowo oznakowane 
jako jednostki medyczne lub ratownicze, nie mogą być celem ataków704.

W  wojnie powietrznej czyni się również użytek z  forteli i  podstępów 
wojennych, takich jak: kamuflaż wojskowych statków powietrznych (o  ile 
ich oznaczenia narodowe pozostają rozpoznawalne w czasie walki, używanie 
fałszywych znaków rozpoznawczych jest bowiem zabronione705), maskowa-
nie dźwięku i  źródeł podczerwieni (np. spalin), używanie makiet samolo-
tów i atrap hangarów, budowanie sztucznych pasów startowych czy fałszywe 
sygnały radiowe (w tym takie, które wykorzystuje przeciwnik, ale nie wolno 
korzystać z kanałów zarezerwowanych dla celów medycznych). W żadnym 
wypadku nie można jednak umieszczać na samolocie wojskowym znaków 
zarezerwowanych dla powietrznych statków sanitarnych lub samolotów nale-
żących do ONZ.

Starsze lub wolniejsze maszyny (albo bezzałogowe aparaty latające) mogą 
być wykorzystywane jako „przynęta” w celu zwabienia nieprzyjaciela w walkę 
z bardziej nowoczesnymi samolotami. Dozwolone jest również prowadzenie 
pozorowanych walk powietrznych w celu sprowokowania nieprzyjacielskiego 
statku powietrznego do zaangażowania się w tę walkę po stronie rzekomego 
sojusznika. Można używać ognia lub flar, by wprowadzić przeciwnika w błąd 
co do właściwego miejsca ataku i w ten sposób odciągnąć jego myśliwce od 
głównych sił, z tych samych powodów dozwolone jest także kierowanie ataku 
na określony cel i nagła zmiana na cel inny, oczywiście o charakterze wojsko-
wym706.

W 1944 roku, w trakcie tygodni poprzedzających lądowanie aliantów w Normandii, 
alianckie bombowce wykonały szereg lotów nad cele położone w  pobliżu Cieśniny 
Kaletańskiej, by przekonać Niemców, że aliancka inwazja nastąpi właśnie w  tym 

704 Ibidem, s. 189.
705 Zob. art. 19 Reguł haskich z 1923 r. 
706 L. C. Green, The contemporary…, op. cit., s. 186–187.
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rejonie, liczono również, że pełniące tam służbę jednostki Wehrmachtu – przekonane 
o nadciągającym ataku – pozostaną na swoich pozycjach i tym samym nie wzmocnią 
sił stacjonujących na wybrzeżach Normandii707. Ponadto, w ramach operacji Taxable, 
samoloty RAF przelatywały nad Cieśniną Kaletańską i zrzucały w okolicach niemiec-
kich pozycji metalowe paski „Window”, czyli paski czarnego papieru, pokrytego z jed-
nej strony folią aluminiową – wyrzucane w wiązkach po 2000 sztuk z częstością jednej 
wiązki na minutę, były one w stanie „zaśnieżyć” ekrany niemieckich radarów i stwo-
rzyć wrażenie ogromnej liczby jednostek bojowych w  powietrzu. Podobną symula-
cję nalotu bombowego – w dniu poprzedzającym desant morski – przeprowadzono 
wzdłuż Sommy, by zakłócić komunikację pomiędzy niemieckimi myśliwcami a kon-
trolą naziemną i chronić w ten sposób pierwszą falę rzeczywistego ataku z udziałem 
dywizji powietrznodesantowych708. 

Zakazane są jednak akty wiarołomstwa, takie jak nielegalne wykorzy-
stywanie międzynarodowo uznanych znaków ochronnych (np. czerwonego 
krzyża lub czerwonego półksiężyca) czy sugerowanie, że samolot wykonuje 
misję o charakterze naukowym. Nie wolno też udawać zamiaru poddania się. 
Można jednakże udawać niesprawność samolotu w celu umożliwienia sobie 
ucieczki lub nawet przekonania wroga do zaprzestania ataku, będzie jednak 
wiarołomstwem użycie w  tym celu znaku lub sygnału ochronnego. Niele-
galne jest również informowanie statku powietrznego nieprzyjaciela o zawar-
ciu rozejmu, gdy w rzeczywistości do niego nie doszło709.

10.7.2. bombardowania lotnicze

Bombardowania lotnicze stanowią współcześnie jeden z głównych aspek-
tów prowadzenia działań zbrojnych, tym samym podlegając szeregowi ogra-
niczeń przewidzianych w MPHKZ, z których najważniejsze to zasada rozróż-
niania, zakaz powodowania zbędnych cierpień i nadmiernych szkód, nakaz 
podjęcia środków ostrożności przed planowanym atakiem oraz zasada pro-
porcjonalności710.

Próby ograniczenia bombardowań lotniczych mają długą historię, sięga-
jącą końca XIX wieku. Deklaracja haska z  roku 1899 zabraniała, na okres 
5 lat, zrzucania z balonów i w podobny sposób pocisków i środków wybu-
chowych. Na drugiej konferencji haskiej w roku 1907 uchwalono podobną 
Deklarację, ale niewiele państw ją przyjęło, wskutek tego nie znalazła ona 
zastosowania w I wojnie światowej711. Postanowienia regulujące prowadzenie 

707 Zob. W. Hays Parks, Air War and the Law of War, „Air Force Law Review”, vol. 32, 1990, 
s. 176.

708 J. Latimer, Podstępy i fortele wojenne, Warszawa 2008, s. 203, 238–239.
709 L. C. Green, The contemporary…, op. cit., s. 187.
710 Zob. art. 48, 51, 52 i 57 PD I.
711 R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2001, s. 432.
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bombardowań lotniczych znalazły się również w  regulaminie haskim 
z 1907 roku oraz w szerokim zakresie w Regułach haskich z 1923 roku.

Artykuł 25 Regulaminu haskiego z 1907 roku wyraża jeden z najbardziej 
elementarnych zakazów walki zbrojnej – niedopuszczalność celowego, roz-
myślnego bombardowania skupisk ludności cywilnej, miast niebronionych, 
wsi, osiedli oraz budynków mieszkalnych. Artykuł 27 natomiast wymaga 
od strony walczącej dokonującej bombardowania, by zastosowała wszelkie 
niezbędne środki w celu oszczędzenia, w miarę możliwości, świątyń, szpitali 
oraz gmachów służących celom nauki, sztuki i dobroczynności, pod warun-
kiem, że gmachy te i miejsca nie służą jednocześnie celom wojennym. Strona 
atakowana natomiast ma obowiązek oznaczyć te gmachy i miejsca za pomocą 
specjalnych widocznych znaków, które będą notyfikowane stronie atakującej.

W świetle Reguł haskich z 1923 roku, art. 22 zabrania przeprowadzania 
bombardowań w celu sterroryzowania ludności cywilnej albo niszczenia czy 
uszkadzania własności prywatnej niemającej charakteru wojskowego bądź 
zranienia niekombatantów. Artykuł 23 zakazuje natomiast bombardowań 
dokonywanych w celu wymuszenia rekwizycji w naturze lub zapłaty kontry-
bucji pieniężnej. Nie wolno bombardować miast, osiedli, wsi i domów miesz-
kalnych oraz budynków, które nie są położone w bezpośrednim sąsiedztwie 
sił lądowych, a w przypadku bezpośredniego sąsiedztwa bombardowanie jest 
dozwolone pod warunkiem, że istnieje rozsądne domniemanie, iż koncen-
tracja wojskowa w wystarczającym stopniu uzasadnia bombardowanie, zwa-
żywszy niebezpieczeństwo mogące stąd wyniknąć dla ludności cywilnej (art. 
24 ust. 4). Bombardowanie lotnicze jest dozwolone tylko wtedy, gdy kieruje 
się przeciwko obiektowi wojskowemu, tj. obiektowi, którego całkowite lub 
częściowe zniszczenie będzie stanowiło dla wojującego wyraźną korzyść woj-
skową. Do obiektów wojskowych zaliczono tu siły zbrojne wszelkich rodzajów, 
wojskowe urządzenia lub składy, znane i kluczowe przedsiębiorstwa wyrabia-
jące broń, amunicję lub sprzęt wojskowy, linie komunikacyjne lub transpor-
towe wykorzystywane do celów wojskowych, transport wojskowy oraz środki 
łączności wykorzystywane przez wojsko. Jeśli tego typu obiekty wojskowe są 
tak usytuowane, że nie można ich bombardować bez zbombardowania jedno-
cześnie ludności cywilnej, samoloty wojskowe powinny powstrzymać się od 
bombardowania obiektów wojskowych (art. 24 ust. 3). Przy bombardowaniu 
należy ponadto przedsięwziąć wszelkie środki konieczne dla oszczędzania, 
w miarę możności, budynków poświęconych kultowi, sztuce, nauce i dobro-
czynności, pomników historycznych, okrętów szpitalnych, szpitali oraz 
innych miejsc, gdzie zgromadzeni są ranni pod warunkiem, że te budynki, 
obiekty i miejsca nie są jednocześnie wykorzystywane dla celów wojskowych 
(art. 25). Strony wojujące, których przedstawiciele lub siły zbrojne naruszają 
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którąkolwiek z powyższych reguł, są obowiązane do odszkodowania pienięż-
nego (art. 24 ust. 5).

Na problematykę bombardowań lotniczych zwróciła również uwagę Liga Narodów. 
24 października 1932 roku oraz 8 czerwca 1934 roku Komisja Ogólna Międzynaro-
dowej Konferencji Rozbrojeniowej Ligi Narodów w  Genewie uchwaliła rezolucje 
stwierdzające, że atakowanie z powietrza ludności cywilnej jest absolutnie zakazane. 
Następnie Komitet Doradczy dla Dalekiego Wschodu Ligi Narodów 27 września 
1937 roku i  Zgromadzenie Ligi Narodów 28 września 1937 roku uchwaliły rezolu-
cje potępiające japońskie bombardowanie chińskiej ludności cywilnej. Natomiast 
28 września 1938 roku Zgromadzenie Ligi Narodów uchwaliło jednogłośnie rezolucję, 
która głosiła, że rozmyślne atakowanie z powietrza ludności cywilnej jest bezspornym 
pogwałceniem prawa międzynarodowego, cele atakowane z powietrza muszą być rze-
czywistymi i rozpoznanymi obiektami wojskowymi i przy atakowaniu obiektów woj-
skowych powinny być podejmowane należyte starania, by nie została zbombardowana 
ludność cywilna znajdująca się w sąsiedztwie712.

W  latach międzywojennych, poza wspomnianymi rezolucjami i  regułami haskimi, 
tendencje do ograniczania zakresu bombardowań lotniczych znalazły ponadto wyraz 
w orzecznictwie. Przykładowo, grecko-niemiecki trybunał mieszany obciążył Niemcy 
odpowiedzialnością i przyznał odszkodowanie w związku ze śmiercią obywatela grec-
kiego w rezultacie zbombardowania powietrznego Bukaresztu w 1916 roku. Trybunał 
stwierdził, że „zgodnie z powszechnie uznaną zasadą życie i własność niekombatantów 
powinny być chronione. Postanowienia artykułów 25 i 26 regulaminu haskiego nie są 
z pewnością przepisami o charakterze wyjątkowym i należy uważać, że są one zasto-
sowaniem ogólnej zasady (...). Wprawdzie artykuły te dotyczą tylko bombardowań 
lądowych i morskich, ale przebieg obrad Drugiej Konferencji Haskiej nie stoi na prze-
szkodzie, by rozciągnąć przepisy tych artykułów na bombardowanie powietrzne”713. 
Trybunał uznał również, iż „rozróżnienie między bombardowaniem w  celu zajęcia 
i bombardowaniem w celu zniszczenia nie ma podstawy prawnej i nie może zwolnić 
sił powietrznych od obowiązku uprzedniego powiadomienia o  zamierzonym bom-
bardowaniu. Tym bardziej, że samolot, który często przelatuje nad miastem, któremu 
grozi bombardowanie, na wysokości kilku tysięcy metrów, nie jest w stanie skierować 
precyzyjnie spadających bomb w ten sposób, by trafiły tylko fortyfikacje i amunicję 
wojskową bez wyrządzenia szkody osobom i przedmiotom będącym własnością nie-
kombatantów”714. Ten sam trybunał w związku ze zbombardowaniem portu w Saloni-
kach przez Niemcy w czasie I wojny światowej orzekł w 1927 roku, iż „nie ma powodu, 
dla którego zasady przyjęte w odniesieniu do bombardowania w wojnie lądowej nie 
miałyby znajdować zastosowania także do ataków powietrznych”715.

W  okresie przyjmowania regulaminu haskiego bombardowanie jakiejś 
miejscowości miało na celu zajęcie tej miejscowości, było więc bombardo-

712 T. Leśko, Międzynarodowe..., op. cit., s. 172–173.
713 Cyt. za: R. Bierzanek, Wojna…, op. cit., s. 303.
714 Ibidem.
715 Ibidem, s. 303–304.
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waniem „taktycznym”. Nie uważano zatem za sensowne bombardowanie 
miejscowości niebronionych (miast otwartych), mogły być one bowiem zaj-
mowane bez walki. Tymczasem rozwój lotnictwa od czasu I wojny światowej 
wpłynął na upowszechnienie innego rodzaju bombardowania, a mianowicie 
bombardowania niszczącego (strategicznego), które stanowi cel sam w sobie 
i  zmierza do zniszczenia celów o  znaczeniu wojskowym na tyłach od linii 
frontu w miejscowościach niebronionych. Bombardowanie strategiczne wiąże 
się jednak z pytaniem, czy dozwolone jest traktowanie zgromadzonych razem 
celów wojskowych położonych w stosunkowo niewielkiej odległości od sie-
bie jako jednego obszaru będącego celem ataku. Problem tkwi w tym, że na 
identyfikację celu niekorzystny wpływ może mieć szereg czynników, takich 
jak: słaba widoczność spowodowana warunkami pogodowymi, skuteczny 
system obrony przeciwlotniczej, uszkodzenie lub niewłaściwe funkcjonowa-
nie urządzeń elektronicznych (spowodowane np. działaniami przeciwnika), 
bardzo dobry kamuflaż itp. W  przypadku gdy samoloty wojskowe zostaną 
wykryte przez obronę przeciwlotniczą, siły napastnika mogą zostać zmuszone 
do przeprowadzenia ataku bombowego z  możliwie najwyższego pułapu, co 
może uniemożliwić dokonanie bombardowania precyzyjnego (zwłaszcza, gdy 
atakujący nie posiada tzw. „broni inteligentnej”). Praktyka, która wykształciła 
się podczas II wojny światowej, polegała na przeprowadzaniu „nalotów dywa-
nowych” na duże obszary (np. na miasta), gdzie skoncentrowano wiele celów 
wojskowych, chociaż w ich sąsiedztwie były też obiekty cywilne. Zadaniem sił 
powietrznych biorących udział w tych nalotach nie było jednak szukanie kon-
kretnych, pojedynczych celów, lecz zbombardowanie całego obszaru, na któ-
rym znajdowały się liczne cele o znaczeniu militarnym. Zakładano bowiem, 
że nawet jeśli jeden z  tych celów nie zostanie trafiony, inne mogą z dużym 
prawdopodobieństwem zostać zniszczone lub uszkodzone716.

Zdarzały się jednak sytuacje odmienne, kiedy w  celu ochrony życia i  zdrowia lud-
ności cywilnej decydowano się na bombardowania precyzyjne. Przykładowo, piloci 
sił powietrznych Wolnej Francji, przeprowadzając bombardowania na cele wojskowe 
w okupowanej Francji (np. na fabryki wspierające wysiłek wojenny III Rzeszy), wyko-
nywali naloty na bardzo niskiej wysokości, co znacznie zwiększało ryzyko ich zestrze-
lenia, ale jednocześnie pozwalało na większą dokładność i zmniejszenie liczby ofiar 
wśród osób cywilnych mieszkających w pobliżu atakowanych celów wojskowych717. 

Praktykę bombardowań lotniczych na tyłach nieprzyjaciela, a w szczegól-
ności bombardowań strefowych (target-area bombing) uzasadniano również 
tym, że skoro nie ma innej możliwości zniszczenia ośrodków produkcji broni 
i amunicji oraz przerwania dowozu materiałów wojennych na linię frontu, 

716 Y. Dinstein, Conduct …, op. cit., s. 111.
717 Zob. M. Walzer, Wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe, Warszawa 2010, s. 240–241.
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bombardowanie strefowe nie jest sprzeczne z zasadami prawa międzynaro-
dowego. Według zwolenników tego poglądu, przyjęcie postulatu, że stanowi 
to naruszenie zasad prawa międzynarodowego, oznaczałoby stosowanie do 
bombardowań powietrznych surowszych kryteriów niż w  przeszłości do 
bombardowań na lądzie i na morzu718. Podejmowano również próby wykaza-
nia legalności bombardowań lotniczych skierowanych przeciwko celom woj-
skowym w głębi kraju nieprzyjacielskiego powołując się – w drodze analogii 
– na przepis art. IX Konwencji haskiej, który pozwala okrętom wojennym 
bombardować cele wojenne na wybrzeżu. W obu przypadkach bombardowa-
nie dotyczy obszarów niebronionych, do których bombardujący nie ma bez-
pośredniego dostępu. Interpretacji tej przeciwstawiono jednak argument, że 
art. 25 regulaminu haskiego zabrania bombardowania niebronionych miej-
scowości „w jaki bądź sposób”719.

W czasie II wojny światowej bombardowania lotnicze stosowane były jed-
nak na bardzo szeroką skalę, powodując znaczne straty wśród ludności cywilnej. 
Co prawda na początku tej wojny obie strony konfliktu zadeklarowały, że będą 
oszczędzać ludność cywilną, pod warunkiem wzajemności, a  w  pierwszym 
stadium działań zbrojnych pojawiały się oznaki poszanowania tych deklaracji, 
z czasem jednak w praktyce od nich odchodzono. Kombinacja różnych czyn-
ników – zmieniające się równowaga sił powietrznych i możliwości samolotów, 
wzmagająca się spirala odwetu i  represaliów, wykorzystanie technik bombar-
dowań precyzyjnych przeciwko rozproszonym i  zakamuflowanym celom na 
obszarach zamieszkanych, rozwinięcie zakresowe koncepcji dotyczącej celów 
wojskowych, potrzeba ochrony samolotów przed atakami obrony przeciwlot-
niczej oraz brak efektywnych środków naprowadzania bomb na cel – wszystko 
to doprowadziło do marginalizowania kwestii podejmowania środków ostroż-
ności w celu chronienia ludności cywilnej przed atakami bombowymi720. Co 
więcej, alianci zastosowali na szeroką skalę technikę „nalotów dywanowych”, 
zasypując bombami cały teren położony w pobliżu celu. Tym samym ludność 
cywilna stała się takim samym celem wojskowym, jak fabryki, rafinerie czy 
węzły kolejowe721. Szacuje się, że naloty dywanowe na Niemcy zabiły 600 tysięcy 
ludzi i poważnie raniły 800 tysięcy. W wyniku jednego nalotu na Tokio i Joko-
hamę zginęło natomiast 97 tysięcy ludzi, a ciężko rannych zostało 125 tysięcy722.

718 R. Bierzanek, Wojna…, op. cit., s. 304.
719 Ibidem.
720 A. P. V. Rogers, Law on the battlefield, Manchester 2004, s. 92. 
721 W. R. Weir, 50 broni…, op. cit., s. 160.
722 Ibidem, s. 160–161. Fakt bombardowania miast nie bronionych przez aliantów stał się 

powodem, dla którego międzynarodowe trybunały wojskowe, rozpatrując w  Norymberdze 
i Tokio sprawy głównych przestępców wojennych państw Osi, pominęły w wyrokach tego typu 
bombardowania dokonywane przez siły zbrojne pokonanych państw.
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Podczas prowadzenia nalotów na miasta japońskie Amerykanie ostrzegali co prawda 
mieszkańców tych miast, zrzucając ulotki informujące o  planowanym ataku723, nie 
zawsze jednak przynosiły one spodziewany skutek, same zaś bombardowania prowa-
dzono w sposób uniemożliwiający przestrzeganie zasady rozróżniania. Przykładowo, 
atak bombowców B-29 na Tokio 9 marca 1945 roku poprzedzony był akcją samolotów, 
których zadaniem było zrzucenie na centrum Tokio kanistrów wypełnionych napal-
mem w  taki sposób, by wytworzone w wyniku działania napalmu płomienie utwo-
rzyły znak „X”, będący punktem orientacyjnym dla bombowców, gdzie mają zrzucać 
swój ładunek. Kierując się tym znakiem, B-29 zrzucały bomby, wykorzystując do tego 
mechanizm czasowy, umożliwiający zrzut 500-funtowych pakietów bomb zapalają-
cych co 50 stóp (czyli mniej więcej co 15 metrów). Obszar nalotu objął znaczną część 
dzielnic przemysłowych i handlowych Tokio, a także dzielnice mieszkalne. W wyniku 
tego nalotu – według japońskich oficjalnych danych – śmierć poniosły 83 793 osoby, 
rannych zostało 40  918 osób, zniszczono 267  171 budynków i  ponad milion osób 
zostało bez dachu nad głową724. 

Praktyka nalotów dywanowych (powodujących znaczne straty wśród lud-
ności cywilnej jako skutek uboczny ataków) została jednak po wojnie ostro 
skrytykowana725. Podjęto więc próby szczegółowego uregulowania powadze-
nia bombardowań lotniczych, co znalazło wyraz w postanowieniach Proto-
kołu dodatkowego I z 1977 roku, które ograniczają ataki tylko do celów woj-
skowych i zabraniają atakowania ludności cywilnej i obiektów o charakterze 
cywilnym oraz nakazują podjęcie odpowiednich środków ostrożności. Pro-
tokół zobowiązuje zatem strony wojujące do podjęcia środków ostrożności 
w toku prowadzenia operacji wojennych – w szczególności przy planowaniu 
i podejmowaniu ataków należy uczynić wszystko, co jest praktycznie moż-
liwe, dla sprawdzenia, czy cele ataku są rzeczywiście celami wojskowymi, 
a następnie przedsięwziąć wszystkie możliwe środki ostrożności w celu unik-
nięcia, a  przynajmniej sprowadzenia do minimum, niezamierzonych strat 
w życiu ludzkim i szkód w odniesieniu do ludności cywilnej i dóbr o charak-
terze cywilnym. Należy powstrzymywać się od podjęcia ataku, który mógłby 
spowodować straty wśród ludności cywilnej lub szkody w dobrach o charak-
terze cywilnym w rozmiarach nadmiernych w stosunku do oczekiwanej kon-
kretnej i bezpośredniej korzyści wojskowej. Jeśli zaś natura broni, która ma 

723 Na jednej stronie takiej ulotki znajdowała się krótka informacja: „Cywile! Ewakuujcie 
się natychmiast!”, na drugiej zaś dłuższa, o następującej treści: „Ulotki te zrzucono w celu poin-
formowania was, że wasze miasto zostanie zniszczone przez nasze potężne siły powietrzne. 
Bombardowanie rozpocznie się w przeciągu 72 godzin. Ostrzeżenie to da waszym władzom 
wojskowym wystarczającą ilość czasu na podjęcie niezbędnych środków defensywnych w celu 
uchronienia was przed naszym nieuniknionym atakiem. Przekonajcie się, jacy są bezsilni, gdy 
trzeba was chronić” (cyt. za: C. LeMay, Mission with LeMay, New York 1965, s. 375).   

724 K. Wheeler, Bombers over Japan, Time-Life Books 1982, s. 168–169.
725 Zob. Y. Dinstein, Conduct …, op. cit., s. 111.
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zostać użyta do przeprowadzenia ataku, nie pozwala na rozróżnienie między 
celami chronionymi i niechronionymi, wówczas użycie takiej broni jest nie-
dozwolone (art. 57). Obowiązek podejmowania wspomnianych wyżej środ-
ków ostrożności ciąży na stronach walczących również w przypadku prowa-
dzenia operacji wojskowych w powietrzu (art. 57 ust. 4).

W  świetle MPHKZ nie ma zatem wątpliwości, że strony wojujące powinny przed-
sięwziąć właściwe środki, by zminimalizować niezamierzone straty w życiu ludzkim 
i ponoszą za to odpowiedni stopień odpowiedzialności. Przykładowo, podczas ope-
racji Linebacker II, prowadzonej przez lotnictwo wojskowe Stanów Zjednoczonych 
w Wietnamie w 1972 roku, bombowce B-52 miały za zadanie atakować cele wojskowe 
położone w pobliżu miast Hanoi i Hajfong, takie jak: terminale i węzły komunika-
cyjne, lokomotywownie i  kolejowe punkty przeładunkowe, magazyny, elektrownie, 
lotniska i  stanowiska wyrzutni rakiet ziemia-powietrze. Mimo niezwykle intensyw-
nego ostrzału obrony przeciwlotniczej, załogi bombowców starały się tak prowadzić 
ataki, by wypełniać cele misji i jednocześnie możliwie maksymalnie ograniczać ofiary 
wśród ludności cywilnej. Bombowce mogły więc zrzucać bomby dopiero wówczas, 
gdy istniała stuprocentowa pewność, że atakują cel o znaczeniu militarnym. Poza tym 
na wyposażeniu każdego B-52 była mapa z zaznaczonym celem ataku oraz lokalizacją 
szkół, szpitali i obozów jenieckich, a podczas odprawy przed każdą misją zwracano 
uwagę załogom, by uważały na te obiekty, jeśli cel ataku znajdował się w ich pobliżu726.

Protokół dodatkowy I zakazuje ponadto przeprowadzania ataków bez roz-
różnienia, a jako przykład takiego ataku podaje w art. 51 ust. 5 lit. (a) „ataki 
w postaci bombardowania, niezależnie od zastosowanych metod i środków, 
które jako jeden cel wojskowy traktują pewną liczbę celów wojskowych 
wyraźnie zarysowanych i odróżniających się, położonych w mieście, na wsi 
lub w innej strefie obejmującej podobne skupienie osób cywilnych lub dóbr 
o charakterze cywilnym”727. Zabronione będą również takie ataki bombowe, 
których głównym celem jest zastraszenie ludności cywilnej (art. 51 ust. 2). 
Przedstawione zasady dotyczące bombardowania uzupełnia cały wachlarz 
szczegółowych ograniczeń, zakazujących ataków na strefy, miejscowości, 
obiekty, urządzenia i instalacje chronione na podstawie przepisów Konwen-
cji genewskich i Protokołów dodatkowych, jak również na podstawie innych 
konwencji MPHKZ, w tym Konwencji haskiej o ochronie dóbr kulturalnych 
z 1954 roku728.

726 W. Hays Parks, Air…, op. cit., s. 154. Szerzej na ten temat – zob. G. N. Walne, AFP 110- 31: 
International Law – The Conduct of Armed Conflict and Air Operations and the Linebacker 
Bombing Campaigns of the Vietnam War, Center for Naval Analyses, Professional Paper 457, 
November 1987. 

727 Por. zasada 13 [w:] J.-M. Henckaerts, Studium…, op. cit., s. 31. 
728 Zob. H. McCoubrey, International Humanitarian Law: Modern Developments in the 

Limitation of Warfare, Aldershot 1998, s. 220.
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Niewątpliwie rozwój techniki wojskowej i uzbrojenia, w szczególności zaś broni „inte-
ligentnej” i pozwalającej na precyzyjne atakowanie celów oraz technologii informa-
cyjnej, w znacznej mierze pozwala na przestrzeganie zasady rozróżniania i unikanie 
strat wśród ludności cywilnej i szkód w dobrach o charakterze cywilnym729. Przykła-
dowo, ataki bombowe sił koalicyjnych podczas wojny w Zatoce Perskiej w 1991 roku 
są postrzegane jako właściwe zastosowanie w praktyce zasad wynikających z art. 57 
PD I, a wykorzystanie nowoczesnych technologii militarnych w znaczącym stopniu 
pomogło prowadzić działania zbrojne z poszanowaniem zasady rozróżniania i pro-
porcjonalności, choć nie udało się całkowicie uniknąć niezamierzonych ofiar i znisz-
czeń730. Ataki kierowane były przeciwko celom o znaczeniu militarnym, sprowadzano 
do minimum prawdopodobieństwo niezamierzonych strat w życiu ludzkim, nie ata-
kowano obiektów kulturalnych i  religijnych oraz wodociągów i  systemów kanaliza-
cji. Nie czyniono też przedmiotem ataków zapór wodnych, z uwagi na prawdopodo-
bieństwo spowodowania wysokich strat i szkód. Jeśli piloci nie mogli zbombardować 
wyznaczonego celu, np. z powodu złej pogody lub silnego ognia obrony przeciwlot-
niczej, wracali do bazy z pełnym ładunkiem bomb. Odwoływano też ataki, jeśli cele 
znajdowały się na terenach zurbanizowanych i oceniano, że spodziewane straty byłyby 
nadmierne w stosunku do bezpośredniej korzyści wojskowej731. Z kolei w przypadku 
interwencji sił NATO w Kosowie, uczestniczące w tej kampanii państwa postanowiły 
zminimalizować straty, przyjmując strategię określaną mianem zero-casualty warfare. 
Zaangażowanie militarne ograniczono więc do ataków z powietrza z bezpiecznej dla 
samolotów bojowych wysokości 15  000 stóp, by uniknąć ostrzału jugosłowiańskiej 
obrony przeciwlotniczej. Nie uniknięto, niestety, całkowicie niezamierzonych strat 
i  szkód, zdarzały się też pomyłki przy identyfikacji celów. W  kwietniu 1999 roku 
piloci NATO zaatakowali niedaleko Djakovicy dwie kolumny pojazdów, które w ich 
przekonaniu były konwojami pojazdów wojskowych, w rzeczywistości jednak były to 
konwoje z uchodźcami. W maju natomiast omyłkowo – z powodu błędnych danych 
wywiadowczych – zaatakowano chińską ambasadę w  Belgradzie. Pojawiły się więc 
głosy krytyki, że z wysokości 15 000 stóp nie jest praktycznie możliwe odróżnienie 
celów wojskowych od obiektów cywilnych732. Względy wojskowe wymagają jednak, by 
piloci latali na bezpiecznych wysokościach i unikali w ten sposób ognia obrony prze-
ciwlotniczej, ale z drugiej strony względy humanitaryzmu wymagają, by piloci zbliżali 
się do celów na odległość pozwalającą im na bezbłędną identyfikację tych celów. Roz-
wiązanie tego dylematu nie jest z pewnością łatwym zadaniem733. Łatwiej mieli nato-
miast piloci sił powietrznych USA w Afganistanie, przynajmniej na początku operacji 
Enduring Freedom w  2001 roku, kiedy atakowane były „tradycyjne” cele wojskowe: 
stanowiska obrony przeciwlotniczej, składy amunicji, magazyny, bazy wojskowe 

729 Szerzej – zob. M. N. Schmitt, The Impact of High and Low-Tech Warfare on the Prin-
ciple of Distinction, Program on Humanitarian Policy and Conflict Research, Working Paper, 
November 2003; zob. też Ch. J. Markham, M. N. Schmitt, Precision Air Warfare and the Law of 
Armed Conflict, „International Law Studies”, vol. 89, 2013, s. 669–695.  

730 A. P. V. Rogers, Law…, op. cit., s. 106.
731 Ibidem, s. 103.
732 J. Fuchs, Shot in the Dark: International Law of Targeting in Theory and State Practice, 

“Acta Societatis Martensis”, vol. 3, 2007/2008, s. 35–36.  
733 A. P. V. Rogers, Law…, op. cit., s. 107.
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i szkoleniowe, siły zbrojne talibów i ich punkty dowodzenia, np. ministerstwo obrony 
w Kabulu, a  także ośrodki szkoleniowe terrorystów z organizacji al-Kaida i miejsca 
pobytu jej przywódców. Zdarzało się również, że atakowane były cele o  niejedno-
znacznym militarnym charakterze, np. elektrownia położona w pobliżu tamy w połu-
dniowym Afganistanie (tama nie została jednak zniszczona), dom mułły Omara, biuro 
telewizji al-Jazeera czy cywilny statek powietrzny linii lotniczych Ariana na lotnisku 
w Kabulu (choć w dwóch ostatnich przypadkach atak wymierzony był w  inne cele, 
w istocie więc i biuro, i samolot stały się niezamierzonymi szkodami w związku z pro-
wadzeniem działań zbrojnych)734. 

10.7.3. Strefy wyłączone i strefy zakazu lotów

W sytuacji, gdy siły zbrojne strony wojującej fizycznie kontrolują pewne 
obszary morskie oraz przestrzeń powietrzną nad tymi obszarami, mogą je 
ogłosić jako strefę wyłączoną (zamkniętą) bądź inną podobną strefę, np.: 
zakazu lotów, operacyjną, wojenną, wojskową. Dostęp to takiej strefy jest 
ograniczony, przy czym strona ją ustanawiająca powinna wyraźnie określić 
jej charakter oraz wielkość, lokalizację, granice i okres obowiązywania, a jeśli 
dana strefa jest podzielona na różne części (np. zewnętrzną i wewnętrzną), 
należy określić dokładnie ograniczenia i granice każdej z takich części. We 
właściwym czasie należy także informować o zmianach granic takiej strefy 
oraz jej charakteru i podziału na części. Rozmiary i zasięg strefy nie mogą 
ponadto wykraczać poza potrzeby wojskowe, nadal też obowiązuje w  jej 
obrębie MPHKZ. Co istotne, w trakcie działań zbrojnych strefy wyłączone 
i podobne obszary powinny być stale pod kontrolą władzy lub dowództwa, 
które je ustanowiło, co wiąże się m.in. z „efektywnością” strefy, tzn. z utrzy-
mywaniem w  jej obrębie takich sił, które z  dużym prawdopodobieństwem 
zapewnią wykrycie wchodzącego do niej statku morskiego lub powietrz-
nego735.  

Praktyka ustanawiania stref wyłączonych sięga I  wojny światowej – na 
przykład w ramach stosowania represaliów przeciwko nieograniczonej „woj-
nie minowej” prowadzonej przez Niemcy, rząd brytyjski wydał w listopadzie 
1914 roku dekret ustanawiający akwen Morza Północnego za strefę wyłączoną 
(wojskową)736. Praktyka ta była kontynuowana w okresie II wojny światowej 

734 Ibidem, s. 80; zob. też M. N. Schmitt, Targeting and International Humanitarian Law in 
Afghanistan [w:] The War in Afghanistan: A Legal Analysis (red. M. N. Schmitt), „International 
Law Studies”, vol. 85, 2009, s. 307–339.

735 Zob. F. de Mulinen, Podręcznik prawa wojennego dla sił zbrojnych, Warszawa 1994,  
s. 129, 144.

736 A. Makowski, M. Ilnicki, Wojna na morzu we współczesnym prawie międzynarodowym, 
Warszawa – Toruń 1996, s. 94.
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(np. po ataku na Pearl Harbour Stany Zjednoczone wprowadziły strefę wyłą-
czoną na całym Pacyfiku, gdzie ich siły morskie otrzymały rozkaz atakowania 
wszystkich statków nienależących do aliantów737), a następnie – choć z pew-
nymi zmianami – podczas konfliktów zbrojnych toczących się po 1945 roku 
(np. podczas wojny iracko-irańskiej Iran ogłosił, że wszystkie drogi wodne 
w pobliżu jego wybrzeża znajdują się w strefie wojennej, zaś Irak ustanowił 
własną strefę zamkniętą w  północnej części wybrzeża irańskiego; z  kolei 
w trakcie wojny o Falklandy ustanowiono łącznie siedem takich stref – cztery 
brytyjskie i trzy argentyńskie738). Strefy zakazu lotów też ustanawiane były już 
wielokrotnie – przykładowo, po wojnie w Zatoce Perskiej w 1991 roku Stany 
Zjednoczone, Wielka Brytania i Francja ustanowiły dwie takie strefy – jedną 
nad północnym Irakiem, by chronić mieszkających tam Kurdów, a  drugą 
nad południowym Irakiem w  celu ochrony tamtejszych szyitów. W  1992 
roku natomiast, w czasie konfliktu jugosłowiańskiego, Rada Bezpieczeństwa 
ONZ rezolucją nr 781 nałożyła na strony konfliktu zakaz wykonywania lotów 
w przestrzeni powietrznej Bośni i Hercegowiny, zaś w 2011 roku, w odpowie-
dzi na akty przemocy stosowane przez reżim Muammara Kadafiego wobec 
ludności cywilnej, Rada Bezpieczeństwa przyjęła rezolucję nr  1973, którą 
ustanowiła strefę zakazu lotów nad Libią.

Strefy wyłączone i podobne obszary mogą być stosowane w różnych celach 
jako: środek wojny ekonomicznej (tak w przypadku obu wojen światowych), 
środek ograniczenia konfliktu (np. w trakcie wojny iracko-irańskiej), środek 
ułatwiający identyfikację sił przeciwnika (np. podczas wojny o  Falklandy) 
bądź środek aktywizacji państw neutralnych do obrony własnych interesów 
(ponownie wojna iracko-irańska)739. Decydując się na ustanowienie strefy, 
strona wojująca powinna odpowiednio poinformować inne strony wojujące 
oraz państwa neutralne o ograniczeniach obowiązujących w strefie (np. abso-
lutny zakaz wejścia wszelkich statków powietrznych) oraz działaniach, które 
zostaną podjęte bez żadnego specjalnego ostrzeżenia wobec każdego, kto 
naruszy taką strefę. Należy jednak udzielać indywidualnych ostrzeżeń – o ile 
sytuacja taktyczna na to pozwala – przed zaatakowaniem cywilnych statków 
morskich lub powietrznych zbliżających się do strefy czy wchodzących w jej 
granice740. Poza tym strefa wyłączona lub strefa zakazu lotów nie może być 
obszarem, gdzie nie ma żadnych ograniczeń w użyciu siły i można otwierać 
ogień do każdego statku morskiego czy powietrznego, który się w niej pojawi 
– w  obrębie takiej strefy należy wyznaczyć szlak morski lub powietrzny 

737 Ibidem, s. 96.
738 Ibidem, s. 99, 104.
739 Ibidem, s. 105.
740 Zob. F. de Mulinen, Podręcznik..., op. cit., s. 130, 144.
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gwarantujący bezpieczny przepływ bądź przelot jednostkom o  specjalnym 
statusie, np. statkom szpitalnym czy powietrznym statkom sanitarnym. 
Należy jednak zaznaczyć, iż okręt wojenny lub wojskowy statek powietrzny 
strony w konflikcie pozostający poza strefą nadal stanowi dozwolony cel woj-
skowy, może więc zostać zaatakowany, nawet jeśli nie narusza granic strefy 
i nie próbuje jej przekroczyć741.

Okręt wojenny (lub wojskowy statek powietrzny) strony wojującej nie będzie zatem 
chroniony przed atakiem, jeśli pozostaje poza strefą wyłączoną – z tego też powodu 
zatopienie przez Brytyjczyków argentyńskiego krążownika General Belgrano (podczas 
wojny o Falklandy w 1982 roku), który znajdował się poza ustanowioną przez Wielką 
Brytanię strefą wyłączoną, w świetle prawa było dozwolone (kontrowersyjne jest nato-
miast, czy było konieczne z militarnego punktu widzenia)742.

W odniesieniu do stref wyłączonych i stref zakazu lotów, podręcznik wojny powietrz-
nej z 2009 roku wprowadza kilka zasad regulujących ich ustanawianie i kontrolowa-
nie. Przede wszystkim, w strefie wyłączonej obowiązują te same normy MPHKZ, co 
poza strefą. Wielkość, zasięg terytorialny i czas obowiązywania strefy oraz użyte w jej 
ramach środki (np. sankcje za wejście w strefę bez zezwolenia) nie mogą wykraczać 
poza to, co jest uzasadnione koniecznością wojskową. O fakcie ustanowienia i okresie 
obowiązywania strefy oraz jej zasięgu terytorialnym i wprowadzonych ograniczeniach 
należy właściwie poinformować zainteresowane podmioty, strefa nie może też obej-
mować bądź całkowicie zamknąć dostępu do przestrzeni powietrznej państw neutral-
nych ani utrudniać tym państwom zgodnego z prawem korzystania z należących do 
nich wyłącznych stref ekonomicznych i szelfu kontynentalnego, w szczególności zaś 
ze sztucznych wysp, instalacji, konstrukcji i stref bezpieczeństwa (par. 107). Podobnie 
w przypadku ustanowienia strefy zakazu lotów, należy powiadomić podmioty zainte-
resowane o początku i okresie jej obowiązywania oraz jej zasięgu terytorialnym, przy 
czym strefy te strony wojujące mogą ustanawiać we własnej lub należącej do przeciw-
nika przestrzeni powietrznej. Statek powietrzny, który znajdzie się w  strefie zakazu 
lotów bez specjalnego pozwolenia, może zostać zaatakowany przez ustanawiającego 
strefę, w zgodzie z odpowiednimi zasadami i normami MPHKZ (par. 108–110). 

10.7.4. blokada powietrzna

W szerokim ujęciu blokadę definiować można jako „system środków słu-
żących izolacji (w czasie wojny i pokoju) całego państwa lub części jego tery-
torium dla osiągnięcia określonych celów politycznych albo wojskowych”743. 
W tym kontekście, blokadą wojenną będzie „izolacja (za pomocą sił zbroj-
nych) od świata zewnętrznego części lub całości terytorium (koalicji państw) 
przeciwnika, określonego zgrupowania jego wojsk lub innego obiektu w celu 

741 Y. Dinstein, Conduct…, op. cit., s. 107.
742 Ibidem.
743 A. Makowski, M. Ilnicki, Wojna…, op. cit., s. 108.
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wymuszenia ustępstw”744. W zależności od charakteru i środowiska geogra-
ficznego blokowanego obiektu oraz rodzaju sił zbrojnych zaangażowanych 
w blokadzie, rozróżnia się blokadę lądową, morską i powietrzną745. Należy 
zaznaczyć, że w przypadku blokady powietrznej, jeśli ma to być blokada na 
dłuższy czas, działania wojskowych statków powietrznych muszą w sposób 
efektywny zapobiegać kontaktom z zablokowanym terytorium, a jest to moż-
liwe poprzez zajmowanie746 lub też niszczenie statku lub samolotu próbują-
cego naruszyć blokadę747.

Definicję blokady powietrznej zawiera podręcznik wojny powietrznej z 2009 roku – 
zgodnie z par. 147, blokada powietrzna to „operacja prowadzona przez stronę woju-
jącą w celu uniemożliwienia statkom powietrznym (w tym bezzałogowym aparatom 
latającym) wejścia lub opuszczenia określonych lotnisk lub strefy przybrzeżnej należą-
cych do okupowanych przez lub pozostających pod kontrolą przeciwnika”.

Termin „blokada” pojawia się w art. 42 Karty NZ – w świetle tego artykułu, 
Rada Bezpieczeństwa może posłużyć się blokadą morską lub powietrzną, gdy 
uzna potrzebę ustanowienia takiej blokady za konieczną dla utrzymania lub 
przywrócenia międzynarodowego pokoju i  bezpieczeństwa. Jeśli zaś chodzi 
o szczegółowe regulacje prawnomiędzynarodowe dotyczące blokady, to zasad-
niczo dotyczą one blokady morskiej (np. Deklaracja londyńska z  1909 roku 
o legalności blokady wojennej), nie jest jednak wykluczone odpowiednie sto-
sowanie zasad i norm dotyczących blokady morskiej do blokady powietrznej. 
Statki powietrzne mogą być też używane do przeprowadzania morskiej blo-
kady wojennej. Co prawda Konwencje haskie z 1907 roku mówią o zaborze 
statków handlowych przez okręty wojenne, przyjmuje się jednak, że prawo 
zaboru przysługuje stronom wojującym, a nie okrętom, zatem strony wojujące 
wykonując to prawo mogą się posługiwać różnymi instrumentami – muszą 
jednak ściśle przestrzegać przepisów dotyczących prawa łupu. Przeprowadze-
nie blokady tylko przy użyciu statków powietrznych nie wydaje się możliwe, 
ponieważ trudno zapewnić jej efektywność, gdy samoloty na skutek mgły i złej 
widoczności nie mogą latać. Statki powietrzne używane były jednak skutecznie 
w tzw. blokadach dalekich i służyły do wydawania zleceń i odprowadzania do 
portów kontrolnych statków napotkanych na obszarach objętych blokadą748.

744 Mała Encyklopedia Wojskowa, t. 1, Warszawa 1967, s. 157 (cyt. za: A. Makowski,  
M. Ilnicki, Wojna…, op. cit., s. 107).

745 A. Makowski, M. Ilnicki, Wojna…, op. cit., s. 108.
746 Zajęcie będzie tu polegało na pozostawaniu samolotu wojskowego w  bezpośrednim 

sąsiedztwie naruszającego blokadę statku do czasu, aż okręt wojenny lub inna stosowna jed-
nostka pływająca będzie w stanie go przejąć.  

747 L. C. Green, The contemporary…, op. cit., s. 184.
748 R. Bierzanek, Wojna..., op. cit., s. 306.
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W  praktyce blokady powietrzne często towarzyszyły blokadom morskim – tytułem 
przykładu, w 1990 roku Rada Bezpieczeństwa rezolucją nr 665 zezwoliła państwom 
koalicji na ograniczone użycie siły, m.in. w formie zatrzymywania i rewizji płynących 
do Iraku statków i  okrętów, a  w  rezolucji nr 670 rozszerzyła zakres przedmiotowy 
rezolucji nr 665, formułując reguły blokady powietrznej (bez użycia siły)749. Podob-
nie, w latach 1993-1996 Sojusz Północnoatlantycki oraz Unia Zachodnioeuropejska 
w  ramach operacji Sharp Guard utrzymywały blokadę morską na Morzu Adriatyc-
kim, której celem był nadzór nad przestrzeganiem embarga na dostawy broni do byłej 
Jugosławii oraz egzekwowanie sankcji gospodarczych nałożonych na Federacyjną 
Republikę Jugosławii. Blokadę wprowadzono zgodnie z szeregiem rezolucji Rady Bez-
pieczeństwa i – poza okrętami wojennymi – kontrolę nad jej przestrzeganiem pełniły 
samoloty patrolowe.

Zagadnienie blokady powietrznej zostało szczegółowo uregulowane w podręczniku 
wojny powietrznej z 2009 roku (par. 147-159). W świetle podręcznika, strona woju-
jąca zobowiązana jest powiadomić o ustanowieniu blokady powietrznej i notyfiko-
wać ten fakt wszystkim państwom. Notyfikacja jest również wymagana w przypadku 
wszelkich zmian dotyczących blokady. Powiadomienie powinno określać początek 
blokady, czas jej trwania, zakres i  zasięg terytorialny, a  także okres, w  jakim neu-
tralne statki powietrzne mogą opuścić obszar objęty blokadą. Blokada powietrzna nie 
może zagradzać dostępu do przestrzeni powietrznej państw neutralnych, powinna 
być też realizowana bezstronnie w  stosunku do statków powietrznych wszystkich 
państw, uszkodzonym statkom powietrznym należy jednak zezwalać na wejście na 
obszar objęty blokadą, jeśli okaże się to konieczne. Blokada powietrzna musi być 
efektywna, przy czym ocena jej efektywności to kwestia faktów. Blokadę można uznać 
za efektywną, jeśli cywilny statek powietrzny, w stosunku do którego istnieją uzasad-
nione podstawy, by sądzić, iż narusza lub próbuje naruszyć blokadę, można zmusić 
do lądowania, inspekcji, zmiany kursu lub może zostać zajęty. Jeśli samolot cywilny 
wyraźnie sprzeciwia się przechwyceniu, rozkazowi lądowania i zajęciu, naraża się na 
ryzyko ataku, który może nastąpić po uprzednim ostrzeżeniu. Ustanawianie i utrzy-
mywanie blokady jest zakazane, jeśli (a) jej wyłącznym bądź głównym celem jest 
głodzenie ludności cywilnej lub pozbawianie jej innych przedmiotów niezbędnych 
do przetrwania; (b) cierpienia ludności cywilnej są lub mogą być nadmierne w sto-
sunku do oczekiwanej konkretnej i  bezpośredniej korzyści wojskowej wynikającej 
z  blokady powietrznej. Jeśli natomiast ludność cywilna przebywająca na obszarze 
objętym blokadą jest niedostatecznie zaopatrzona w  produkty żywnościowe lub 
inne przedmioty niezbędne do przetrwania, państwo blokujące powinno zezwolić 
na dostarczenie żywności lub wspomnianych przedmiotów, ustanawiając np. kory-
tarz powietrzny dla pomocy humanitarnej, z  zastrzeżeniem prawa do zawierania 
porozumień technicznych określających warunki swobodnego dostępu do obszaru 
objętego blokadą (w tym warunki inspekcji). Porozumienia takie zawiera się również 
w przypadku dostarczania środków medycznych dla ludności cywilnej lub rannych 
i chorych członków sił zbrojnych. 

749 A. Makowski, M. Ilnicki, Wojna…, op. cit., s. 120.
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10.7.5. kwestia wykorzystania bezzałogowych aparatów latających

Stosunkowo nowym i wciąż budzącym kontrowersje statkiem powietrz-
nym, stosowanym obecnie przez każdy rodzaj sił zbrojnych, jest bezzałogowy 
aparat latający (BAL), nazywany również bezzałogowym statkiem powietrz-
nym (BSP), zaś w języku angielskim najczęściej określany mianem Unman-
ned Aerial Vehicle (UAV)750, potocznie zaś często nazywany „dronem”. Jest 
to aparat latający, który do wykonywania lotów nie wymaga załogi obecnej 
na pokładzie, a  pilotowany jest zdalnie lub wykonuje lot autonomicznie. 
Bezzałogowe statki powietrzne mogą być różnej wielkości i spełniać funkcje 
tak cywilne, jak i wojskowe. Przykładowo, BAL może być wykorzystywany 
jako samolot meteorologiczny, służyć do działań poszukiwawczych i ratow-
niczych, umożliwiać bądź ułatwiać prowadzenie badań naukowych751, może 
też transportować sprzęt medyczny i  zaopatrzenie dla walczących jedno-
stek, prowadzić obserwację i rozpoznanie, zbierać informacje wywiadowcze, 
wreszcie prowadzić działania zbrojne, np. przy użyciu pocisków rakietowych 
powietrze-ziemia. W tym ostatnim przypadku, jeśli budowa i  funkcje BAL 
pozwalają mu na używanie broni lub dysponuje on systemem naprowadza-
nia broni na cel, nazywany jest bezzałogowym bojowym aparatem latającym 
(Unmanned Combat Aerial Vehicle, UCAV).

Pierwotnym przeznaczeniem bezzałogowych aparatów latających były funkcje roz-
poznawcze i wywiadowcze, jednak dość szybko zaczęto wykorzystywać je do działań 
bojowych. Pentagon zdecydował się na militarne zastosowanie BAL podczas konfliktu 
w byłej Jugosławii, najpierw w Bośni w 1995 roku, a następnie podczas operacji Allied 
Force w 1999 roku. W 2001 roku przy pomocy modeli BAL o nazwie „Predator”, uzbro-
jonych w  pociski rakietowe AGM-114 „Hellfire”752, prowadzono ataki wymierzone 
przeciw talibom i członkom al-Kaidy w Afganistanie. W roku 2002 amerykańska Cen-
tralna Agencja Wywiadowcza (CIA) użyła „Predatora” w Jemenie w celu zniszczenia 
samochodu, którym jechali domniemani terroryści z  al-Kaidy. Od 2004 roku przy 
pomocy bezzałogowych aparatów latających armia amerykańska (na zlecenie CIA) 
prowadzi naloty na terytorium Pakistanu, atakując talibów i członków al-Kaidy.  

Z wojskowego punktu widzenia bezzałogowe aparaty latające są bardzo 
użyteczne. Realizując funkcje rozpoznawcze, BAL mogą stanowić istotne 

750 Można też spotkać się z  określeniem „bezzałogowy system latający” (BSL, w  języku 
angielskim Unmanned Aerial System – UAS), należy jednak zaznaczyć, że termin ten ma szer-
sze znaczenie i  obejmuje – poza samymi bezzałogowymi aparatami latającymi – naziemną 
stację kontroli, systemy łączności, urządzenia startu i lądowania oraz personel i zaplecze tech-
niczne BSL.

751 W tym charakterze BAL są wykorzystywane m.in. do monitorowania obszarów pod-
biegunowych.

752 Są to pociski rakietowe klasy powietrze-ziemia.
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wsparcie operacji powietrznych lub lądowych sił zbrojnych. Dysponując 
kamerami, noktowizorami i  nawigacją satelitarną, BAL mogą prowadzić 
obserwację określonego obszaru w dzień i w nocy i zbierać dane dotyczące 
np. obecności osób lub obiektów cywilnych na tym obszarze, by uniknąć nie-
potrzebnych strat w wypadku przeprowadzenia ataku. Ze względu na często 
niewielkie rozmiary (co utrudnia ich wykrycie), BAL mogą z powodzeniem 
śledzić cele ruchome, np. samochody przeciwnika przewożące broń i amuni-
cję, mogą też dostarczać i aktualizować informacje o planowanym celu ataku. 

Poza tym, wykorzystywanie bezzałogowych aparatów latających nie naraża 
pilotów na śmierć lub obrażenia, BAL są bowiem kierowane przez operato-
rów przebywających z  dala od pola walki753. Minimalizuje to jednocześnie 
stres związany z  bezpośrednim przebywaniem w  strefie działań zbrojnych 
i może niwelować tzw. czynnik ludzki odnoszący się do emocji związanych 
z przeprowadzaniem ataku, co skutkuje mniejszym prawdopodobieństwem 
wystąpienia „ludzkiego błędu”. Bezzałogowe aparaty latające wyposaża się też 
w bardzo dokładne celowniki i precyzyjne bomby samonaprowadzające, co 
pozwala uniknąć zbędnych strat w większym stopniu niż w przypadku bom-
bardowania lotniczego lub ostrzału artyleryjskiego754. Możliwość przeprowa-
dzenia bardziej precyzyjnego ataku (niewymagającego np. powtórzenia) ma 
tym samym stanowić poszanowanie zasady proporcjonalności.

Z prawnego punktu widzenia uzbrojony bezzałogowy aparat latający, jako 
środek walki, zasadniczo nie budzi zastrzeżeń. Bezzałogowy aparat latający 
nie będzie wtedy traktowany jako broń, lecz jako platforma do jej przenosze-
nia755. Kontrowersje dotyczą raczej sposobów wykorzystania BAL, a ściślej – 
kwestii, kto w trakcie ataku kieruje dronem oraz gdzie, kiedy i jak taki atak 
jest przeprowadzany. 

Nie ulega wątpliwości, że operator bezzałogowego aparatu latającego, który 
jest członkiem sił zbrojnych i posiada status kombatanta, w świetle MPHKZ 
jest uprawniony do kierowania tym statkiem w trakcie konfliktu zbrojnego. 
Jeśli jednak operatorem jest osoba cywilna (np. pracownik prywatnej spółki 

753 Jednym z głównych czynników, który przyczynił się do rozwoju technologii bezzało-
gowych aparatów latających i ich zastosowania na polu walki, było dążenie do unikania strat 
w  ludziach (załóg samolotów) oraz możliwość zastąpienia pilota w  kierowaniu samolotem. 
Istotna też była wielozadaniowość BAL, by można było przy ich pomocy prowadzić działania 
bojowe w najbardziej skomplikowanych sytuacjach taktycznych i operacyjnych (M. Bucholc, 
Użycie bezzałogowych aparatów latających w  sytuacji konfliktu zbrojnego. Wybrane aspekty 
z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego, „Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa 
Humanitarnego”, nr 3, 2012, s. 170).

754 Oczywiście, nawet BAL może nie trafić w cel, np. z powodu braku łączności z operato-
rem albo problemów z uzbrojeniem. 

755 Zob. M. Bucholc, Użycie…, op. cit., s. 174.
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wojskowej lub agent cywilnych służb wywiadowczych), to dochodzi do naru-
szenia MPHKZ, taka osoba nie dysponuje bowiem prawem do bezpośred-
niego uczestnictwa w działaniach zbrojnych i w konsekwencji powinna za to 
ponieść odpowiedzialność karną.

Wyszkolenie pilota wojskowego statku powietrznego jest bardzo kosztowne i  dłu-
gotrwałe, tymczasem od operatora sterującego bezzałogowym aparatem latającym 
nie wymaga się, aby był on pilotem, co więcej, nie wymaga się, by był on żołnierzem 
(operatorem bywa osoba przeszkolona przez firmę dostarczającą BAL)756. Tymczasem 
MPHKZ, zgodnie z  zasadą rozróżniania, prawo do prowadzenia działań zbrojnych 
przyznaje wyłącznie kombatantom, czyli członkom sił zbrojnych strony wojującej. 
Agenci CIA, którzy nie należą do sił zbrojnych USA, a których angażuje się do ataków 
przy użyciu dronów w operacjach na pograniczu afgańsko-pakistańskim, są więc oso-
bami cywilnymi, które nie powinny brać udziału w działaniach zbrojnych757. Kolejnym 
problemem jest autonomizacja bezzałogowych aparatów latających, które będą mogły 
być programowane do ataków na podstawie zadanych parametrów, bez konieczności 
zaangażowania człowieka w podejmowanie decyzji o użyciu siły śmiercionośnej. Jeśli 
jednak autonomiczny bojowy BAL popełni błąd, w wyniku czego dojdzie do narusze-
nia MPHKZ, konieczne będzie ustalenie, kto za to naruszenie odpowiada – dowódca, 
który wydał zezwolenie na wykorzystanie w operacji autonomicznego bezzałogowego 
aparatu latającego, czy może cywilny programista, który napisał wadliwe oprogramo-
wanie? Na to pytanie MPHKZ jeszcze nie znalazło zadowalającej odpowiedzi758.   

W świetle prawa międzynarodowego, jeśli doszło do wybuchu konfliktu 
zbrojnego, prowadzenie operacji wojskowych powinno być ograniczone do 
terytoriów stron walczących. Tymczasem w praktyce zdarzały się przypadki 
militarnego wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych albo na 
obszarze państw, które nie były zaangażowane w konflikt zbrojny, albo przez 
państwa, które nie były stroną walczącą w toczącym się konflikcie zbrojnym. 
Przypadki te dotyczyły przede wszystkim „likwidowania” przy pomocy BAL 
konkretnych osób (np. terrorystów), przy czym osoby te przebywały poza 
teatrem wojny i nie prowadziły w danym miejscu i czasie żadnych działań 
zbrojnych. Taka akcja, w wyniku której dochodzi do zabójstwa danej osoby 
bez podjęcia próby jej zatrzymania lub umożliwienia poddania się, jest nie-
zgodna z  prawem międzynarodowym759. Wykorzystanie do tego celu BAL 

756 Ibidem, s. 171. 
757 Zob. M. E. O’Connell, Unlawful Killing with Combat Drones: A Case Study of Pakistan, 

2004–2009, Notre Dame Law School Legal Studies Research Paper No. 09-43, 2010, s. 21–22.
758 M. Bucholc, Użycie…, op. cit., s.178–179. Zob. też M. Bucholc, J. Kowalewski, Ocena 

legalności stosowania uzbrojonych bezzałogowych aparatów latających w świetle orzecznictwa 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka [w:] E. Karska (red.), Wpływ Europejskiej Konwencji 
Praw Człowieka na systemy ochrony praw człowieka oraz międzynarodowe prawo karne i huma-
nitarne, Warszawa 2013, s. 86–106.

759 Operacje takie określa się mianem targeted killing. 
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może dodatkowo doprowadzić do śmierci lub zranienia osób postronnych, 
które przebywały w pobliżu celu ataku. Za nielegalny należy również uznać 
sam fakt użycia BAL na terytorium nieobjętym konfliktem zbrojnym. 

Prowadząc działania wojenne przy użyciu dronów w  trakcie toczącego 
się konfliktu zbrojnego, strony wojujące muszą pamiętać o  przestrzeganiu 
zasad rozróżniania i proporcjonalności oraz o podejmowaniu takich środ-
ków ostrożności, by sprowadzać do minimum ryzyko niezamierzonych strat 
i szkód w życiu ludzkim i dobrach o charakterze cywilnym. Zasadniczo cechy 
i  funkcje BAL, związane z możliwością długotrwałej obserwacji i zbierania 
materiałów wywiadowczych, pozwalają na dokładną identyfikację i weryfi-
kację celów w zakresie zasady rozróżniania, choć jednocześnie należy pamię-
tać, że na współczesnym polu walki (w  warunkach konfliktu asymetrycz-
nego) odróżnienie osób zaangażowanych w działania zbrojne, które można 
atakować, od osób cywilnych objętych ochroną przed atakiem nie jest proste, 
zazwyczaj bowiem bojownicy i  rebelianci noszą ubrania cywilne lub ukry-
wają się wśród ludności cywilnej. To z  kolei rodzi obowiązek uwzględnia-
nia zasady proporcjonalności, by unikać przypadkowych, niezamierzonych 
strat i szkód wśród ludności cywilnej i w dobrach o charakterze cywilnym. 
W przypadku, gdy BAL ma zostać wykorzystany do ataku, np. na przywódcę 
grupy zbrojnej, uwzględnić należy, gdzie i kiedy taki atak ma się odbyć, by 
nie dopuścić do zbędnych ofiar. Dlatego istotne jest zachowanie odpowied-
nich środków ostrożności, tak na etapie planowania, jak i realizacji działań 
zbrojnych przy użyciu BAL, a do tego potrzebna jest weryfikacja wszystkich 
dostępnych informacji ze wszystkich możliwych źródeł w  danym czasie. 
Wreszcie, użycie dronów powinno być podyktowane koniecznością woj-
skową. Bezzałogowe aparaty latające należy więc wykorzystywać wówczas, 
gdy ich użycie jest niezbędne, by osiągnąć bezpośrednią i konkretną korzyść 
wojskową oraz pozostaje we właściwej proporcji do celu, którego osiągnięcie 
ma tę korzyść przynieść760.

W odniesieniu do uzbrojonych autonomicznych BAL, należy zauważyć, że jako takie 
aparaty te nie są zakazane w świetle MPHKZ, ich wykorzystanie zależy jednak od tego, 
czy z technicznego punktu widzenia będą one w stanie działać z poszanowaniem zasad 
i  norm MPHKZ, w  tym zasad rozróżniania i  proporcjonalności. Biorąc pod uwagę 
obecne zaawansowanie technologiczne, należałoby ograniczyć użycie tego typu apara-
tów do sytuacji niewymagających przeprowadzania testu proporcjonalności (test taki 
nie jest bowiem tylko kwestią statystyk liczbowych) i prowadzić przy ich pomocy dzia-
łania zbrojne w konfliktach „tradycyjnych” przeciw siłom zbrojnym, których charakter 
nie budzi wątpliwości. Jeżeli weźmie się pod uwagę kwestię przestrzegania MPHKZ,  

760 Por. M. Bucholc, Użycie…, op. cit., s. 175–178; M. E. O’Connell, Unlawful…, op. cit.,  
s. 21–24.
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to wydaje się, iż uzbrojone autonomiczne BAL nie powinny – przynajmniej na razie – 
być wykorzystywane w operacjach antypartyzanckich761.     

Jak do tej pory, nie przyjęto w prawie międzynarodowym żadnych regula-
cji dotyczących bezzałogowych aparatów latających, choć takie regulacje na 
pewno byłyby przydatne, zwłaszcza że używanie tych aparatów z pewnością 
będzie wzrastać (np. w zakresie przygotowania działań ofensywnych). Poza 
tym BAL są stale unowocześniane, a lista ich militarnych zastosowań nie jest 
zamknięta. Można jednak oceniać legalność stosowania BAL w świetle pod-
stawowych zasad MPHKZ oraz reguł i norm tego prawa, które w ogólnym 
zakresie odnoszą się do prowadzenia wojny powietrznej. Z  pewnością nie 
będą stanowić naruszenia MPHKZ takie działania jak: obserwacja, rozpo-
znanie i zbieranie informacji czy koordynacja prowadzenia operacji militar-
nych. Bezzałogowe aparaty latające powinny być odpowiednio oznaczone, by 
można było określić ich status i przynależność państwową. Przy wykonywa-
niu lotów należy również przestrzegać reguł dotyczących neutralności oraz 
stref o  specjalnym charakterze (np. obszarów objętych blokadą wojenną). 
Same zaś ataki przy pomocy dronów, gdy są konieczne z wojskowego punktu 
widzenia, powinny być przeprowadzane z poszanowaniem zasady humani-
taryzmu i  rozróżniania oraz proporcjonalne względem celu, który ma być 
dzięki nim osiągnięty.

10.8. neutralność w wojnie powietrznej

Podobnie jak w  przypadku prowadzenia morskich operacji zbrojnych, 
również w  przypadku wojny powietrznej jej specyfika wymaga przyjęcia 
i przestrzegania stosownych reguł dotyczących państw neutralnych w kon-
flikcie, ich przestrzeni powietrznej oraz postępowania z należącymi do tych 
państw statkami powietrznymi. Reguły te – znajdujące swoje źródła w pra-
wie zwyczajowym – odnoszą się z jednej strony do praw i obowiązków stron 
wojujących, z drugiej zaś do praw i obowiązków strony neutralnej.

  
10.8.1. obowiązki stron wojujących

Reguły haskie z 1923 roku zawierają szereg postanowień odnoszących się 
do praw i  obowiązków stron wojujących wobec państw neutralnych i  vice 
versa. Zgodnie z art. 39, statki powietrzne stron wojujących obowiązane są 

761 M. Sassòli, Autonomous Weapons – Potential Advantages for the Respect of International 
Humanitarian Law, <http://phap.org/articles/autonomous-weapons-%E2%80%93-potential-a
dvantages-respect-international-humanitarian-law> (dostęp: 02.03.2013). 
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szanować prawa państw neutralnych i powstrzymać się w obrębie jurysdyk-
cji takiego państwa od wszelkich aktów, do których niedopuszczenie jest 
obowiązkiem tego państwa. Wojskowemu statkowi powietrznemu państwa 
wojującego nie wolno też wlatywać w obręb jurysdykcji państwa neutralnego 
(art. 40).

Państwo neutralne ma oczywiście prawo bronić integralności terytorialnej w  przy-
padku naruszenia jego przestrzeni powietrznej przez samoloty wojskowe stron woju-
jących. Przykładowo, w czerwcu 1940 roku niemieckie bombowce eskortowane przez 
grupę myśliwców wleciały w  przestrzeń powietrzną Szwajcarii, na co szwajcarskie 
samoloty patrolu ochrony pogranicza odpowiedziały atakiem, uznając niemieckie 
statki powietrzne za intruzów. W  wyniku trwających kilka dni walk powietrznych, 
Szwajcarzy zestrzelili 11 samolotów Luftwaffe, tracąc przy tym dwie maszyny i trzech 
pilotów. Głównodowodzący Luftwaffe, marszałek Rzeszy Hermann Göring, wyraził 
oburzenie w związku z działaniami szwajcarskich myśliwców, twierdząc, iż większość 
niemieckich samolotów znajdowała się w przestrzeni powietrznej Francji, pozostałe 
zaś znalazły się w  szwajcarskiej przestrzeni powietrznej przez przypadek. Göring 
uznał nawet ten incydent za jawny akt agresji ze strony Szwajcarii i domagał się od niej 
przeprosin oraz odszkodowania. 

Według podręcznika wojny powietrznej z  2009 roku, każdy przypadek wtargnięcia 
lub przelotu wojskowego statku powietrznego (w  tym również bezzałogowego apa-
ratu latającego) należącego do strony wojującej przez przestrzeń powietrzną państwa 
neutralnego jest zabronione – chyba że chodzi o  skorzystanie z  prawa do przelotu 
nad cieśninami stanowiącymi międzynarodowe szlaki komunikacyjne lub z  prawa 
do przelotu nad archipelagowym szlakiem morskim (par. 170 lit. (a)). Od ogólnego 
zakazu wlatywania w  przestrzeń powietrzną państwa neutralnego ustanowiono 
ponadto ściśle określone wyjątki – poza wspomnianymi wyżej przypadkami przelotu 
nad cieśninami międzynarodowymi i archipelagowymi szlakami morskimi, państwo 
neutralne może zezwolić wojskowemu statkowi powietrznemu strony wojującej na 
wejście w przestrzeń powietrzną i  lądowanie na neutralnym terytorium, jeśli statek 
ten jest uszkodzony, przy czym państwo neutralne ma obowiązek zmusić statek do 
lądowania, a następnie go zająć, zaś załogę internować. W podobny sposób państwo 
neutralne powinno postąpić z  wojskowym statkiem powietrznym strony wojują-
cej, który ma zamiar się poddać. Gdyby jednak taki statek powietrzny podejmował 
wrogie działania lub nie postępował zgodnie z wydanymi mu instrukcjami dotyczą-
cymi lądowania, może zostać zaatakowany bez wcześniejszego ostrzeżenia (par. 172  
lit. (a) i (b)). Stronom wojującym nie wolno również podejmować następujących dzia-
łań: (a) atakować lub zatrzymywać osób bądź zajmować obiektów znajdujących się 
w neutralnej przestrzeni powietrznej; (b) wykorzystywać neutralnego terytorium lub 
przestrzeni powietrznej w charakterze bazy, z której przeprowadzane są operacje zwią-
zane z  atakowaniem, namierzaniem celu lub działaniami wywiadowczymi, wymie-
rzone w cele przeciwnika znajdujące się na lądzie, na wodzie lub w powietrzu poza 
obrębem terytorium neutralnego; (c) przeprowadzać przechwytywania, inspekcji, 
przekształcania lub zajmowania statków morskich lub powietrznych na neutralnym 
terytorium; (d) podejmować innego rodzaju działań wykorzystujących siły zbrojne lub 
przyczyniających się do wysiłku wojennego, włączając w  to przesyłanie danych lub 
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prowadzenie operacji poszukiwawczo-ratowniczych personelu wojskowego  (Combat 
SAR) na terytorium neutralnym (par. 171).

W  wypadku, gdy strona wojująca uzna, iż powodzeniu prowadzonych 
przez nią działań może zagrozić obecność statków powietrznych, może zabro-
nić neutralnym statkom powietrznym przelotu w  bezpośrednim sąsiedz-
twie jego sił zbrojnych albo wyznaczyć im trasę przelotu. Neutralny statek 
powietrzny, który znając tego rodzaju deklarację ogłoszoną przez wojującego, 
nie stosuje się do niej, naraża się na to, że zostanie ostrzelany (art. 30). Neu-
tralne statki powietrzne narażają się na atak również wtedy, gdy przelatując 
w obrębie jurysdykcji wojującego, zostały powiadomione o zbliżaniu się woj-
skowych statków powietrznych należących do innego wojującego, jednak nie 
wylądowały w najbliższym odpowiednim do tego miejscu (art. 35).

Według podręcznika wojny powietrznej z 2009 roku, cywilny statek powietrzny nale-
żący do strony neutralnej w  konflikcie może stać się celem ataku, jeśli podejmuje 
działania stanowiące istotny wkład w wysiłek wojenny (są to takie same działania, jak 
w przypadku cywilnych statków powietrznych – zob. par. 27), a ponadto, statek taki 
może zostać zaatakowany, jeśli istnieją uzasadnione podstawy, by sądzić, że przewozi 
on kontrabandę i – po wcześniejszym ostrzeżeniu lub próbie przechwycenia – w spo-
sób zamierzony i wyraźny odmawia zmiany trasy przelotu lub poddania się inspekcji 
na lotnisku strony wojującej (par. 174). Oznakowanie danego statku powietrznego 
wskazujące na jego przynależność do państwa neutralnego powinno być jednak prima 
facie dowodem na jego neutralny charakter (par. 175).

Artykuł 31 reguł haskich, powołując się na art. 53 Regulaminu haskiego 
z  1907 roku, stanowi, iż prywatne neutralne statki powietrzne napotkane 
przez okupacyjną siłę zbrojną strony wojującej przy wkraczaniu na teryto-
rium podlegające jurysdykcji nieprzyjaciela, mogą być rekwirowane bez 
zapłaty pełnego odszkodowania.

Okręty wojenne i statki handlowe strony neutralnej nie mogą być atako-
wane przez samoloty wojskowe strony wojującej, dopóki nie podejmują żad-
nych wrogich działań w stosunku do tej strony. Statki neutralne mogą jednak 
zostać zaatakowane, jeśli próbują naruszyć ustanowioną blokadę wojenną lub 
jeśli płyną w konwoju eskortowanym przez wojskowe statki powietrzne lub 
okręty wojenne przeciwnika.

10.8.2. obowiązki strony neutralnej

Ze swej strony, rząd neutralny obowiązany jest do wykorzystywania środ-
ków, jakimi dysponuje, aby uniemożliwić wlatywanie w  obręb jego jurys-
dykcji wojskowych statków powietrznych stron wojujących i aby zmusić je 
do lądowania lub wodowania, o  ile się tam dostały. Rząd neutralny ma też 

Obowiązki 
państwa 

neutralnego
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obowiązek internować każdy wojskowy statek powietrzny wojującego wraz 
z załogą i pasażerami (jeżeli się w nim znajdują), który znajdzie się w obrębie 
jego jurysdykcji po lądowaniu lub wodowaniu spowodowanym jakąkolwiek 
przyczyną (art. 42 Reguł haskich). Oznacza to, iż wojskowy statek powietrzny 
strącony nad terytorium neutralnym lub zmuszony do lądowania na takim 
terytorium powinien zostać zatrzymany przez stronę neutralną do końca 
konfliktu zbrojnego i  wtedy zwrócony państwu jego przynależności, zaś 
załoga takiego samolotu powinna zostać internowana do czasu zakończenia 
działań zbrojnych.

Podręcznik wojny powietrznej z 2009 roku zawiera uzupełnienie powyższych reguł, 
wskazano w nim bowiem, że państwo neutralne powinno prowadzić działania obser-
wacyjne, w takim zakresie, w jakim pozwalają mu na to pozostające w jego dyspozycji 
środki, by móc zapobiec naruszeniom swojej neutralności przez siły powietrzne stron 
wojujących. Gdyby jednak samolot wojskowy należący do strony wojującej znalazł się 
w przestrzeni powietrznej państwa neutralnego, może ono użyć wszelkich pozostają-
cych w jego dyspozycji środków, by zapobiec naruszeniu tej przestrzeni lub je zakoń-
czyć. W przypadku zmuszenia do lądowania, wspomniany statek powietrzny zostaje 
zatrzymany, a  jego załoga internowana do czasu zakończenia konfliktu zbrojnego  
(par. 170 lit. (b) i (c)).    

Traktatowe MPHKZ reguluje ponadto sytuację powietrznych statków 
sanitarnych stron wojujących, gdy znajdą się w  przestrzeni powietrznej 
państw neutralnych. W takich przypadkach samoloty sanitarne stron w kon-
flikcie mogą przelatywać nad obszarami strony neutralnej i tam lądować lub 
wodować w  razie zawarcia uprzedniego porozumienia, powinny one rów-
nież lądować lub wodować na terytorium państwa neutralnego na każde 
jego wezwanie. Samoloty te są bezpieczne przed atakiem tylko podczas lotu 
na wysokościach, w czasie i na trasach ustalonych wyraźnie w porozumie-
niu zawartym między stronami w konflikcie a zainteresowanymi państwami 
neutralnymi (art. 40 ust. 1 KG II). Państwa neutralne mogą jednak usta-
lić warunki i  ograniczenia dotyczące przelotu samolotów sanitarnych nad 
swym terytorium albo ich lądowania – takie warunki lub ograniczenia mają 
być stosowane w równym stopniu do wszystkich stron w konflikcie (art. 40  
ust. 2 KG II). 

W przypadku wysadzenia na terytorium państwa neutralnego rozbitków 
i chorych, państwo neutralne powinno ich internować, chyba że porozumie-
nie między tym państwem a stronami w konflikcie stanowi inaczej (art. 40 
ust. 3 KG II).

Powietrzne 
statki sanitarne 
a strona 
neutralna
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Część praktyczna

Kazus 1762

W marcu 1999 roku Sojusz Północnoatlantycki rozpoczął operację Allied 
Force przeciwko Federalnej Republice Jugosławii, by zmusić rząd tego pań-
stwa do zakończenia represji wymierzonych w ludność albańską zamieszku-
jącą Kosowo. Operacja polegała na atakowaniu przy użyciu sił powietrznych 
celów, które miały znaczenie militarne i których zniszczenie mogło w zna-
czący sposób zredukować potencjał bojowy jugosłowiańskiej armii. Począt-
kowo bombardowano typowe cele wojskowe, takie jak: stanowiska obrony 
przeciwlotniczej, radary, bunkry i koszary, z czasem atakami objęto również 
cele o znaczeniu strategicznym, np. szlaki transportowe i węzły komunika-
cyjne, zwłaszcza główne mosty. Jeden z takich ataków, 12 kwietnia 1999 roku 
był wymierzony w most kolejowy na rzece Južna Morava w wąwozie Grdelica, 
około 300 km na południe od Belgradu. Pilot myśliwca wielozadaniowego 
F-15E Strike Eagle wystrzelił w  stronę mostu kierowany pocisk rakietowy, 
nie zauważył jednak, że przez most przejeżdżał właśnie pociąg pasażerski. 
Rakieta trafiła w pociąg, powodując poważne uszkodzenia, jednak most nie 
został zniszczony. Pilot myśliwca, przekonany, że mimo omyłkowego trafie-
nia nadal jest w stanie wypełnić misję, wystrzelił drugi pocisk, celując w tę 
część mostu, po której pociąg już przejechał. Tym razem pocisk również 
trafił w pociąg. W wyniku tego incydentu śmierć poniosło 14 osób (w tym 
jedno dziecko i kobieta w ciąży), a kolejnych 16 pasażerów odniosło obraże-
nia. Pełniący wówczas funkcję Naczelnego Dowódcy Połączonych Sił Zbroj-
nych NATO w Europie (SACEUR), amerykański generał Wesley Clark, wyja-
śnił, iż w czasie przeprowadzania ataku pociąg jechał zbyt szybko, a pocisk 
rakietowy był już zbyt blisko celu, by zmienić kierunek jego lotu. Poza tym 
pierwszy pocisk został wystrzelony ze znacznej odległości od mostu i pilot 
przypuszczalnie nie był w stanie wzrokowo rozpoznać pociągu. Drugie tra-
fienie natomiast zostało przedstawione przez generała jako „nieprawdopo-
dobny wypadek”, pociąg kontynuował bowiem jazdę w kłębach kurzu i dymu 
z pierwszego uderzenia, a pilot miał mniej niż jedną sekundę, by zareagować.

 
1. Jakimi zasadami i  normami MPHKZ należy kierować się przy plano-

waniu i przeprowadzaniu ataków przy użyciu sił powietrznych? Czy zasady te 
i normy były przestrzegane w omawianej sytuacji?  

2. Czy argumenty przedstawione przez dowództwo NATO można uznać za 
słuszne? Odpowiedź proszę uzasadnić.

762 Źródło: A. van Engeland, Civilian or Combatant? A  Challenge for the 21st Century, 
Oxford-New York 2011, s. 18-20.
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Wskazówki: art. 24 ust. 3 Reguł haskich z 1923 r.; art. 48, art. 49 ust. 2 i 3, 
art. 51 ust. 1 i ust. 5 lit. b), art. 52 ust. 2, art. 57 PD I.

Kazus 2763

W sierpniu 2009 roku amerykański bezzałogowy aparat latający Preda-
tor, zdalnie sterowany przez operatora CIA, wystrzelił w kierunku budynku 
położonego w niewielkiej wiosce w Południowym Waziristanie (na terenie 
Pakistanu) dwa pociski rakietowe Hellfire. Na dachu tego budynku przebywał 
– w towarzystwie żony, teściów i wuja – Baitullah Mehsud, założyciel i przy-
wódca ugrupowania Ruch Talibanu w Pakistanie, odpowiedzialny m.in. za 
zabójstwo byłej premier Benazir Bhutto (w grudniu 2007 roku) oraz zamach 
bombowy w  hotelu Marriot w  Islamabadzie (we wrześniu 2008 roku), 
w wyniku którego śmierć poniosły 54 osoby. Mehsud wspierał również afgań-
skich talibów walczących z siłami koalicyjnymi i oddziałami amerykańskimi 
na pograniczu afgańsko-pakistańskim. W  momencie ataku Mehsud, cier-
piący na cukrzycę i chorobę nerek, podłączony był do kroplówki i przebywał 
pod opieką wuja, który był lekarzem. Atak przy pomocy pocisków rakieto-
wych rozerwał ciało Mehsuda, zginęli też jego teściowie i żona oraz osiem 
innych osób przebywających w budynku – człowiek, którego wywiad określał 
mianem „porucznika” i  siedmiu mężczyzn pełniących funkcję ochroniarzy 
Mehsuda.

1. Czy przedstawiona powyżej sytuacja podlega regulacjom MPHKZ? 
W  przypadku odpowiedzi twierdzącej, czy Baitullah Mehsud był dozwo-
lonym celem wojskowym? Jaki status miały pozostałe osoby przebywające 
w budynku? 

2. W jaki sposób należy prowadzić działania zbrojne przy użyciu bezza-
łogowych aparatów latających, by były one zgodne z  MPHKZ? Zakładając, 
że powyższa sytuacja miała miejsce w  trakcie konfliktu zbrojnego, czy atak 
„Predatora” można uznać za działanie zgodne z MPHKZ?

Wskazówki: art. 2 wspólny dla KG I-IV; art. 3 wspólny dla KG I-IV; art. 8  
lit. (a), art. 43 ust. 1 i 2, art. 48, art. 49, art. 50 ust. 1, art. 51, art. 52, art. 57  
PD I; art. 1, art. 4 ust. 1 i 2, art. 7, art. 13 PD II.

763 Źródło: J. Mayer, The Predator War: What are the risks of the C.I.A.’s covert drone pro-
gram?, „The New Yorker”, 26 October 2009. 
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Rozdział 11

StoSowanie międzynaRodowego pRawa 
humanitaRnego konfliktów zbRojnych  
w działaniach zbRojnych na moRzu

Streszczenie rozdziału

Stosowanie współczesnego międzynarodowego prawa humanitarnego 
konfliktów zbrojnych w wojnie na morzu napotyka na wiele specyficznych 
problemów wynikających ze szczególnych warunków środowiskowych, dłu-
giej historii wojen morskich powiązanej z  handlem morskim (praktyka ta 
wykształciła trwałe instytucje, nadal w  dużej mierze regulowane prawem 
zwyczajowym) i utrzymującej się dominacji elementu ekonomicznego (morze 
jako droga). Wszystko to wpływa zarówno na rozwój stosowanych przez 
siły morskie metod walki jak i na prawo międzynarodowe. W rezultacie do 
konfliktu zbrojnego na morzu, w nie mniejszym zakresie co skodyfikowane 
międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych, ma zastosowa-
nie prawo zwyczajowe, a  także inna dziedzina prawa międzynarodowego -  
międzynarodowe prawo morza, którego podstawowym współcześnie źró-
dłem jest Konwencja Narodów Zjednoczonych o  Prawie Morza (KoPM) 
podpisana w Montego Bay 10 grudnia 1982 roku. W rozdziale przedstawiono 
przede wszystkim specyficzne dla wojny na morzu problemy prawa między-
narodowego, a pominięto te, które są wspólne dla innych działów międzyna-
rodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych.

11.1. zasady ogólne 

Działania zbrojne na morzu podlegają regulacjom innym niż w stosunku 
do wojny lądowej (wraz z działaniami w powietrzu), co wynika przede wszyst-
kim ze specyfiki środowiska morskiego. Już na poziomie podstawowym, gdy 
w wojnie lądowej cel polityczny w myśl clausewitzowskiego poglądu764 jest 

764 „Wojna jest niczym innym, jak dalszym ciągiem polityki przy użyciu innych środków”,  
C. von Clausewitz, O wojnie, Wydawnictwo Mireki, 2010, s. 468.
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realizowany przez zniszczenie i zabicie lub wyłączenie z walki środków walki 
i kombatantów, tak w przypadku wojny morskiej ten sam cel realizowany jest 
poprzez zapewnienie bezpieczeństwa własnym komunikacjom i  przerwa-
nie komunikacji morskiej przeciwnika. Do osiągnięcia tego celu wcale nie 
potrzeba niszczyć sił przeciwnika, a  wystarczy je zablokować lub izolować 
od dostępu do linii komunikacyjnych765. Ta różnica jest konsekwencją pro-
stego faktu, że morze to przede wszystkim droga, którą przewożonych jest 
90% wszystkich towarów w  wymianie międzynarodowej, a  żadne państwo 
nie jest w stanie prowadzić dłużej wojny bez transportu morskiego, dostaw 
surowców, broni itd. O ile ograniczony terytorialnie lądowy konflikt zbrojny 
może się długo toczyć bez większych konsekwencji dla reszty świata, to każdy 
nawet lokalny konflikt zbrojny w rejonie ważnych strategicznie międzynaro-
dowych szlaków morskich (np. Cieśnina Gibraltarska, Kanał Sueski, Cieśnina 
Bab al-Mandab, Cieśnina Ormuz, Cieśnina Malakka, a także bałtycki Sund 
i Bełty) musi się odbić na gospodarce całego świata. Najważniejsze z konse-
kwencji tych podstawowych różnic można zestawić następująco:

1) Morze jest drogą, na której obowiązują zasady ruchu, czyli prawa 
żeglugowe na wodach terytorialnych i wolności komunikacyjne na wodach 
międzynarodowych. Prawa te są takie same w warunkach pokoju dla wszyst-
kich państw, a w przypadku konfliktu zbrojnego mogą być ograniczone przez 
strony jedynie względem siebie i tylko wyjątkowo wobec państw neutralnych. 
Stąd z jednej strony w wojnie lądowej, jeśli na przykład dwa państwa toczą 
konflikt zbrojny, to inne państwa nie mogą korzystać z  tranzytu lądowego 
przez terytorium wojujących. Natomiast na morzu państwa neutralne mogą 
korzystać z  drogi morskiej prowadzącej również przez wody terytorialne 
wojujących stron (np. cieśniny) nawet przy użyciu siły (zob. sprawa cieśniny 
Korfu766), nie tracąc przy tym neutralnego statusu. W konsekwencji tworze-
nie na morzu „stref zamkniętych” lub „stref wojennych” jest nielegalne, jeśli 
pozbawia innych zagwarantowanej przez prawo międzynarodowe możli-
wości korzystania z morza jako drogi. Można to ująć też następująco: z tego 
„tylko” powodu, że dwóch właścicieli przylegających do drogi publicznej 
nieruchomości się pobiło, nie można pozbawić pozostałych użytkowników 
prawa do korzystania z tej drogi. Z drugiej zaś strony siły wojujących mogą 
korzystać z prawa do żeglugi na wodach terytorialnych państw neutralnych, 
a  przecież w  wojnie lądowej przekroczenie granicy państwa neutralnego 

765 C. J. Colombos, The International Law of the Sea, London/ New York/ Toronto 1951,  
s. 325.

766 Corfu Channel case (United Kingdom v. Albania), Judgment of April 9, 1949, ICJ Reports 
p. 4, s. 28. <http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&k=cd&case=1>, (dostęp: 
10.12.2013). 
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przez siły wojujących prowadzi do ich internowania. Konsekwencje faktu, że 
morze jest drogą, prowadzą do dominacji również współcześnie elementu 
ekonomicznego zarówno w sferze metod walki, jak i prawa konfliktów zbroj-
nych na morzu (np. kwestia kontrabandy wojennej).

2) W wojnie morskiej najmniejszą częścią sił zbrojnych działającą samo-
dzielnie jest okręt, a nie pojedynczy kombatant. Stąd osobna regulacja statusu 
prawnego i funkcji okrętu, a nikt przecież nie określa statusu prawnego, np. 
czołgu.

3) Zróżnicowany status prawny obszarów morskich (wody terytorialne 
stron wojujących, wody terytorialne państw neutralnych, wody międzynaro-
dowe o różnym statusie), gdy w wojnie lądowej mamy w zasadzie terytoria 
państw wojujących o jednolitym statusie prawnym (za wyjątkiem stref zneu-
tralizowanych itp.).

4) Morze nie może być okupowane767, nie ma zatem określonych reguł 
okupacji (poza efektywną blokadą pokojową), w tym stosunku do osób cywil-
nych, za wyjątkiem specyficznych rozwiązań dotyczących rannych, chorych 
i rozbitków na morzu. 

5) Duża rola zwyczajowego prawa międzynarodowego oraz obwiązywa-
nie międzynarodowego prawa morza, w zakresie nie tylko żeglugi i statusu 
obszarów morskich, obok międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych.

6) Przenikanie „prawa pokoju” i „prawa wojennego”, ponieważ wojskowa 
działalność na morzu, pokojowa i wojenna, różni się w nieporównywalnie 
mniejszym stopniu, niż działalność wojskowa pokojowa i wojenna na lądzie. 
Dotyczy to zarówno wymiaru praktycznego, jak i prawnomiędzynarodowego, 
chociażby ze względu na fakt, że okręty na co dzień działają poza granicami 
państwa, w „środowisku międzynarodowym”. Przenikanie pokoju i wojny nie 
dotyczy tylko działalności okrętów, ale także stosowania niektórych środków 
walki (np. min morskich).

767 Już Hugo Grotius głosił, że morza nie można zawłaszczać, co stało się fundamentalną 
zasadą prawa międzynarodowego, ale jednocześnie dopuszczał wyjątkowo możliwość zawłasz-
czenia morza pod warunkiem, że (...) posiada się ziemie po obu jego stronach, chociażby morze 
było z  jednej strony otwarte jak zatoka lub też z obu stron otwarte jak na przykład cieśniny, 
byleby tylko ta część morza nie była zbyt wielka i mogła uchodzić w porównaniu z ziemiami za 
ich część. Grotius podkreśla przy tym, że Istnieje więc obowiązek przepuszczania przez ziemię, 
rzeki i tę część morza, która może należeć do jakiegoś narodu, tych, którzy potrzebują przejścia 
dla sprawiedliwych celów; a  mianowicie (...) gdy ktoś pragnie handlować z  krajem odległym.  
H. Grotius, O prawie wojny i pokoju (§ VIII, rozdział III oraz § XIII, rozdział II), (tłum. R. Bie-
rzanek), Warszawa 1957, s. 282.



354

daRiuSz R. bugajSki

11.2. obszary morskie i obiekty na morzu

11.2.1. Status prawny obszarów morskich i zasady żeglugi

Zgodnie z międzynarodowym prawem morza, którego podstawowym źró-
dłem jest Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza (KoPM) sporzą-
dzona w Montego Bay dnia 10 grudnia 1982 r.768 (KoPM), można wyróżnić ze 
względu na status prawny wód morskich dwie grupy wód i obszarów morskich. 
Pierwsza z nich to wody wchodzące w skład terytorium państwa (wody teryto-
rialne), które obejmują: wody wewnętrzne, wody archipelagowe i morze tery-
torialne. Druga grupa to wody międzynarodowe, do których zalicza się wody 
i  obszary międzynarodowe ze szczególnymi prawami państwa nadbrzeżnego 
(morska strefa przyległa, wyłączna strefa ekonomiczna, szelf kontynentalny, 
strefa rybołówstwa) oraz wody i obszary międzynarodowe bez szczególnych praw 
państwa nadbrzeżnego, które są traktowane jako wspólne dziedzictwo ludzkości 
(morze pełne poza granicami wyłącznych stref ekonomicznych i Obszar). 

Rys 1. Prawna klasyfikacja wód morskich i dna morskiego. Prawa żeglugowe mają 
zastosowanie na wodach terytorialnych a wolności komunikacyjne na wodach (obszarach) 

międzynarodowych

Źródło: D. R. Bugajski, Prawa żeglugowe okrętu w  świetle prawa międzynarodowego, 
Warszawa 2009, s. 57.

768 Konwencja Narodów Zjednoczonych o  Prawie Morza sporządzona w  Montego Bay 
10 grudnia 1982 r. [w:] Załącznik do nr 59 Dz.U. 2002, poz. 543. Konwencja podpisana przez 
119 państw weszła w  życie 16 listopada 1994 r. Aktualnie ratyfikowana przez 166 państw 
(31.10.2013). Nie ratyfikowały jednak jeszcze Konwencji Stany Zjednoczone Ameryki. Jedno-
cześnie Stany Zjednoczone są głównym obrońcą Konwencji, do której się odwołują, wskazując 
na nią jako na kodyfikację prawa zwyczajowego. 

 

WCHODZĄCE W SKŁAD
TERYTORIUM PAŃSTWA
(pełna jurysdykcja państwa)

OBSZARY WÓD MORSKICH
I DNA MORSKIEGO

OBSZARY WÓD MORSKICH
I DNA MORSKIEGO

ZE SZCZEGÓLNYMI PRAWAMI
PAŃSTWA NADBRZEŻNEGO

1. morze pełne (sensu stricto) poza
granicami wyłącznych stref ekonomicznych
(od KoPM'82)
2. Obszar (= dno mórz i oceanów, wraz
z podziemiem, poza granicami jurysdykcji
państwowej)

BEZ SZCZEGÓLNYCH PRAW
PAŃSTWA NADBRZEŻNEGO

res communis

1. morska strefa przyległa
2. wyłączna strefa ekonomiczna
3. szelf kontynentalny
4. strefa rybołówstwa

1. wody wewnętrzne
- wody pływowe
- wody raf i atoli
- wody portów
- wody przy rozwiniętej (głęboko wcięte,
wyspy) lub niestałej linii wybrzeża (delty)
- zatoki o wejściu do 24 mil
- zatoki  historyczne
2. wody archipelagowe
3. morze terytorialne

WODY (OBSZARY) MIĘDZYNARODOWEWODY TERYTORIALNE

morze pełne (sensu largo) poza granicami państwa tj. morza terytorialnego (przed
KoPM'82)
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Prawa żeglugowe obowiązują na wodach terytorialnych, a  wolności 
komunikacyjne morza pełnego w całości wód międzynarodowych. Zasady 
dotyczące wolności komunikacji i praw żeglugowych dotyczą bez różnicy (co 
do ładunku, napędu itp.) wszystkich statków, w tym okrętów i mają zastoso-
wanie zarówno w czasie pokoju, jak i wojny. Wyjątkowo, ze względu na bez-
pieczeństwo państwa nadbrzeżnego prawa żeglugowe, mogą być zawieszane. 
Prawa te zgodnie z międzynarodowym prawem morza obejmują:

1) nieszkodliwy przepływ stosowany na morzu terytorialnym i wodach 
archipelagowych, 

2) przejście tranzytowe, mające zastosowanie w  cieśninach używanych 
do żeglugi międzynarodowej (np. Cieśnina Gibraltarska, Cieśnina Ormuz), 

3) przejście archipelagowym szlakiem morskim na wodach archipela-
gowych.

W  ramach wolności morza pełnego na wodach międzynarodowych 
wyróżnia się wolności militarnego użytkowania morza pełnego, w tym wol-
ności komunikacyjne (wolność żeglugi i przelotu) oraz wolności operacyjne, 
obejmujące prowadzenie przez różnorodne siły morskie i  powietrzne ćwi-
czeń oraz manewrów, zespołowe manewrowanie i  kotwiczenie, zbieranie 
informacji wywiadowczych i  rozpoznanie, zaopatrywanie, niebojowe uży-
cie uzbrojenia, umieszczanie instalacji wojskowych w morzu i na jego dnie, 
pomiary hydrograficzne i inne pokojowe działania militarne769. 

Pomimo, że KoPM stanowi o pokojowym wykorzystaniu mórz i niemal 
nie odnosi się wprost do działalności wojskowej, a szczególnie do konfliktów 
zbrojnych, to niezaprzeczalnie znaczna część przepisów została faktycznie 
skonstruowana dla zapewnienia pokojowej i wojennej działalności wojsko-
wej. Najważniejsze z nich dotyczą statusu okrętu i innych statków, prawa neu-
tralności770, zasięgu przestrzennego wód terytorialnych państwa neutralnego 
(morskiej granicy państwa), a także prawa przejścia przez wody morskie pań-
stwa neutralnego (prawa żeglugowe). 

Prawa żeglugowe nie podlegają ograniczeniom temporalnym, za wyjąt-
kiem nieszkodliwego przepływu na morzu terytorialnym i na wodach archi-
pelagowych, które to prawo ze względu na bezpieczeństwo państwa nad-
brzeżnego, po spełnieniu przyjętych w prawie morza warunków, może zostać 

769 D. R. Bugajski, Prawa żeglugowe okrętu w świetle prawa międzynarodowego, Warszawa 
2009, s. 82-83.

770 Konwencja dotycząca praw i obowiązków Mocarstw neutralnych w razie wojny morskiej 
(XIII Konwencja haska), Haga, 18 października 1907 r., art. 10: Neutralność Mocarstwa nie jest 
naruszona przez zwykłe przejście okrętów wojennych i łupów Stron wojujących przez jego wody 
terytorialne, [w:] M. Flemming, Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. 
Zbiór dokumentów (uzupełnienie i redakcja M. Gąska i E. Mikos-Skuza), Warszawa 2003, s. 190.
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czasowo na określonym akwenie zawieszone. Poza tym przypadkiem okręty 
i  statki stron wojujących mogą korzystać z  nieszkodliwego przepływu na 
wodach terytorialnych państwa neutralnego. 

Pozostałe dwa prawa żeglugowe, przejścia tranzytowego i przejścia archi-
pelagowym szlakiem morskim nie podlegają wymienionym ograniczeniom, 
jako niezawieszalne, mają zastosowanie również podczas konfliktu zbrojnego. 
W związku z tym, że te ostatnie prawa dotyczą najważniejszych dróg morskich 
świata (Cieśniny Gibraltarskiej, Cieśniny Ormuz, Cieśniny Malakka, archipela-
gowych szlaków morskich Archipelagu Malajskiego i wielu innych) mają zna-
czenie nie tylko operacyjne dla sił morskich, ale przede wszystkim strategiczne 
w każdym konflikcie zbrojnym. Zarówno przejście tranzytowe, jak i przejście 
archipelagowym szlakiem morskim, są niezawieszalne, obejmują prawo do 
żeglugi morskiej, również w położeniu podwodnym oraz prawo do przelotu 
statków powietrznych. Zasadnicza różnica między przejściem tranzytowym 
a przejściem archipelagowym szlakiem morskim polega na miejscu ich zastoso-
wania, bowiem pierwsze dotyczy cieśnin używanych w żegludze międzynarodo-
wej, a drugie wód archipelagowych. Prawa te mają zastosowanie do wszystkich 
statków morskich i powietrznych, w tym okrętów (wojennych) i wojskowych 
statków powietrznych. KoPM jednoznacznie zapewnia na wodach neutralnych, 
również siłom stron konfliktu, prawo nieszkodliwego przepływu, prawo przej-
ścia tranzytowego771 przez cieśniny morskie używane w żegludze międzynaro-
dowej i prawo przejścia archipelagowym szlakiem morskim772. 

Należy podkreślić, że żegluga powietrzna w  całej przestrzeni powietrz-
nej państwa, w tym nad wodami terytorialnymi, w odróżnieniu od żeglugi 
morskiej, wymaga zgody państwa nadbrzeżnego. Zatem niedopuszczalny jest 
przelot jakichkolwiek statków powietrznych stron wojujących w przestrzeni 
powietrznej państwa neutralnego. Poza granicami państw na wszystkich 
kategoriach wód międzynarodowych panuje, w ramach wolności komunika-
cyjnych, wolność żeglugi powietrznej, a zatem zapewniona jest tu swoboda 
przemieszczania sił powietrznych stron wojujących.

11.2.2. obiekty na morzu – statki morskie

Statek w  prawie międzynarodowym (w  uproszczeniu) oznacza każde 
urządzenie pływające. Okręt jest zatem tylko szczególnym rodzajem statku. 
Definicja okrętu w prawie międzynarodowym ma swoje źródła zwyczajowe, 

771 Zob. A. Mayama, The Influence of the Straits Transit Regime on the Law of Neutrality 
At Sea, [w:] „Ocean Development & International Law” 1995, Vol. 26, No. 1., s. 1-30.

772 San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea, Interna-
tional Institute of Humanitarian Law 1995, s. 99-101 (paragraf 20 i 21).



357

StoSowanie międzynaRodowego pRawa humanitaRnego...

jak i umowne, wśród których można wskazać VII Konwencję haską z 1907 
roku, dotyczącą przerabiania w czasie wojny statków handlowych na okręty. 
Pojęcie okrętu z Konwencji haskiej w zasadzie powtarzają współczesne źró-
dła międzynarodowego prawa morza, w  tym Konwencja o  morzu pełnym 
przyjęta w Genewie w 1958 roku, ale przede wszystkim „konstytucja mórz”, 
czyli KoPM z 1982 roku, w art. 29. Zgodnie z tymi źródłami możemy zdefi-
niować okręt jako taki rodzaj statku, który:

1) należy do sił zbrojnych państwa (nie tylko do sił morskich, marynarki 
wojennej),

2) nosi zewnętrzne znaki oznaczające przynależność do tego państwa 
(banderę wojenną),

3) dowodzony jest przez oficera (funkcjonariusza):
 – odpowiednio upoważnionego przez państwo bandery i 
 – którego nazwisko znajduje się we właściwym wykazie służbowym 

lub równorzędnym dokumencie,
4) obsadzony jest przez załogę podlegającą dyscyplinie regularnych sił 

zbrojnych773.

Definiując okręt podwodny (dawniej „łódź podwodna”) wystarczy, do 
powyższych cech dodać jedynie zdolność do żeglugi w położeniu podwod-
nym. Z  prawnego punktu widzenia definicja okrętu podwodnego nie ma 
jednak większego znaczenia, bowiem prawo wojenne nie różnicuje statusu 
okrętów podwodnych i  innych (nawodnych)774. Międzynarodowe prawo 
konfliktów zbrojnych wyróżnia wśród statków: 

1) okręty (warships), 
2) statki szpitalne (hospital ships), 
3) statki pomocnicze (auxiliary vessels) oraz
4) statki handlowe (merchant vessels). 

Podczas wojny spośród tych kategorii statków tylko okręty mają prawo do 
bezpośredniego udziału w  działaniach zbrojnych775 i  mogą być atakowane, 
a  pozostałe podlegają ochronie i  są w  zasadzie obiektami cywilnymi. Do 
ostatniej kategorii, to jest statków handlowych, zalicza się z  reguły te jed-
nostki, które nie należą do trzech pierwszych grup. Ma tu także niewątpliwie 
zastosowanie nakaz domniemania statusu chronionego obiektu cywilnego, 
w przypadku gdy nie można jednoznacznie określić charakteru statku.

Można zauważyć, że najistotniejsza z  punktu widzenia funkcji okrętu 
kwestia uzbrojenia, w żaden sposób nie znajduje odzwierciedlenia w prawnej 

773 W takim znaczeniu definicja okrętu będzie używana w tym rozdziale.
774 C. J. Colombos, The International…, op. cit., s. 339.
775 San Remo Manual …, op. cit., s. 90 (paragraf 13.21).
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definicji tego pojęcia i nie jest jedną z czterech wyróżnionych cech konstytu-
tywnych. Nie uwzględniono także w definicji kwestii napędu okrętu. W rezul-
tacie status prawny nieuzbrojonego jachtu, żaglowca szkolnego czy wielkiego 
krążownika rakietowego i okrętu podwodnego z rakietami balistycznymi na 
pokładzie w świetle prawa międzynarodowego nie różni się776. 

W  sensie prawnym okręt powstaje z  reguły wraz z  formalnym podnie-
sieniem bandery (znaku oznaczającego przynależność do określonego pań-
stwa). Traci cechy okrętu wraz ze spuszczeniem bandery i  wycofaniem ze 
służby. Możliwy jest proces odwrotny, to znaczy ponowne nabycie cech 
okrętu przez jednostkę wycofaną ze służby. Sama zmiana bandery nie ma 
wpływu na status prawny okrętu, jeżeli pozostałe elementy definicji zostają 
zachowane i  zmiana odbyła się zgodnie z  prawem międzynarodowym777. 
Zawładnięcie okrętem przez stronę przeciwną przerywa jego byt jako okrętu 
głównie ze względu na jednoczesne spuszczenie bandery778. Ściśle rzecz bio-
rąc w warunkach konfliktu zbrojnego spuszczenie bandery oznacza podda-
nie okrętu, a  zatem dopiero po tym może też nastąpić zawładnięcie przez 
stronę przeciwną. Nie ma przy tym prawnych przeszkód do podniesienia na 
opanowanym okręcie bandery własnej779.

W przypadku buntu załogi wyłoniony z buntowników „dowódca” nie jest 
upoważniony przez państwo bandery do dowodzenia, a zatem okręt w zasa-
dzie traci swój status780. Natomiast w  przypadku, gdy bunt na okręcie ma 
niewątpliwie charakter polityczny, co jest współcześnie znaczenie bardziej 
prawdopodobne, praktyka i orzecznictwo opowiada się za utrzymaniem sta-
tusu okrętu, którego sytuacja prawna powinna być rozpatrywana z punktu 

776 D. R. Bugajski, Prawa…, op. cit., s. 33.
777 Prawo konfliktów zbrojnych reguluje zmianę bandery okrętu na neutralną. Zob. arty-

kuły 55-56 Deklaracji dotyczącej prawa wojny morskiej, przyjętej 26 lutego 1909 r. w Londy-
nie, która kodyfikowała normy zwyczajowe, [w:] M. Flemming, Międzynarodowe…, op. cit.,  
s. 192-200.

778 D. R. Bugajski, Prawa…, op. cit., s. 34.
779 Po zakończeniu drugiej wojny światowej Rosjanie przejmowali okręty niemieckie, pod-

nosili na nich własną banderę i obsadzali własnymi oficerami z dowódcą, zachowując przy-
najmniej w części dotychczasową niemiecką załogę. W. Heintschel v. Heinegg, Hans-Joachim 
Unbehau (opracowanie), Kommandanten-Handbuch – Rechtsgrundlagen für den Einsatz von 
Seestreitkräften (Commander’s Handbook Legal Bases for the Operations of Naval Forces), 
Auftragsnummer 2002U-01441,2002, paragraf 86; The Commander’s Handbook on the Law of 
Naval Operations (Department of the Navy (US), October 1995), paragraf 2.1.2.2.

780 Przykładów takich buntów dostarcza także XX-wieczna historia. Począwszy od buntu 
i uprowadzenia pancernika „Potiomkin” w 1905 r., po bunt 7 października 1975 r. w Rydze na 
fregacie rakietowej „Storożevoj”. Zamiarem przywódcy buntu (Walerego Sablina) było przej-
ście do Leningradu (obecnie Petersburg) w rocznicę rewolucji z 1917 r. Po wyjściu z Zatoki 
Ryskiej okręt został zbombardowaniu przez lotnictwo i poddał się. 
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widzenia praw strony wojującej w  niemiędzynarodowym konflikcie zbroj-
nym781. W  tym ostatnim przypadku okręt powstańców może wykonywać 
funkcje okrętu rządowego wobec żeglugi własnego państwa, a nawet wobec 
państw trzecich (prawo wizyty i rewizji), pod warunkiem uznania powstań-
ców za stronę wojującą782.

Można zwrócić uwagę, że we współczesnej definicji okrętu zastąpiono 
węższy termin „siły morskie” lub „siły marynarki wojennej” (naval forces) 
terminem „siły zbrojne” (armed forces). Marynarka wojenna (siły morskie) 
jest bowiem obok sił lądowych, powietrznych i specjalnych jednym z czte-
rech rodzajów sił zbrojnych przeznaczonych do działania w różnych środo-
wiskach. Może zatem, zgodnie z KoPM, okrętem być statek, który formal-
nie nie należy do marynarki wojennej, ale jest w składzie innego rodzaju sił 
zbrojnych. 

Trudności sprawia rozstrzygnięcie statusu niektórych „innych statków 
rządowych”, jak chociażby statki straży granicznej albo innych tego rodzaju 
formacji. Jeżeli do sił zbrojnych zaliczyć uzbrojone formacje o charakterze 
policyjnym, co może budzić poważne wątpliwości, to do okrętów można by 
było również zaliczyć statki straży granicznej783. Jak jednak można zauważyć 
w większości państw, w tym w Polsce, statki straży granicznej w warunkach 
pokoju nie są zaliczane do sił zbrojnych i nie są tym samym okrętami784. Jed-
nak w trakcie konfliktu zbrojnego straż graniczna z reguły jest operacyjnie 
podporządkowywana siłom zbrojnym i jeśli statki straży spełniają pozostałe 
kryteria z  definicji okrętu, to zyskują pełnię praw i  obowiązków okrętów 
zgodnie z VII Konwencją haską z 1907 roku i międzynarodowym prawem 
humanitarnym konfliktów zbrojnych. W  pozostałych przypadkach statki 
straży granicznej i  pozostałe „inne statki rządowe” winny być traktowane 
jako chronione obiekty cywilne. Nie ma jednak przeszkód do przekształcenia 
jakiegokolwiek innego statku w okręt, niezależnie od jego pierwotnego prze-
znaczenia785.

Łodzie okrętowe powinny być traktowane łącznie z  macierzystym 
okrętem, dzielą tym samym status i  immunitet okrętu lub innego statku, 
do którego należą. Przy tym zachowania łodzi są traktowane jako tożsame 

781 Z. Rotocki, Wojna domowa na morzu w świetle prawa międzynarodowego, Łódź 1976, 
s. 14.

782 Ibidem, s. 20.
783 San Remo Manual…, op. cit, s. 90.
784 Uznanie statku straży granicznej za „inny statek w  służbie rządowej” nie jest jednak 

powszechne, bowiem Amerykanie traktują Straż Wybrzeża (Coast Guard) jako część sił zbroj-
nych, a zatem te statki w tym przypadku mają status okrętów. The Commander’s Handbook …, 
op. cit., paragraf 2.1.1.

785 D. R. Bugajski, Prawa…, op. cit, s. 35–36.
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z zachowaniami ich statku. Najczęściej jednak takie łodzie nawet samodziel-
nie spełniają kryteria art. 29 KoPM, są bowiem obsadzone przez załogę, 
dowodzone i powinny podnosić banderę. Większe wątpliwości stwarza kla-
syfikacja różnego rodzaju zdalnie sterowanych pojazdów nawodnych, a naj-
częściej podwodnych stosowanych w wielu flotach, na przykład do poszu-
kiwania i  zwalczania min, które nie są obsadzone przez załogę. Na ogół, 
podobnie jak w  przypadku łodzi okrętowych, należy je traktować łącznie 
z okrętem, z którego (przewodowo bądź bezprzewodowo) są sterowane i nie 
są zdolne do autonomicznego funkcjonowania786. Jednak przyszłe statki 
nawodne i  podwodne będą pływały w  pełni autonomicznie jako „roboty 
morskie” i  nie będą obsadzone przez załogę, a  zatem nie będą mogły być 
uznane za okręty.

Najwięcej wątpliwości budzi sytuacja prawna statków pomocniczych 
(auxiliary vessels, auxiliaries), czyli statków innych niż okręty, należących do 
państwa lub używanych wyłącznie przez państwo (w tym wyczarterowanych 
bez załogi) w  celu wsparcia logistycznego sił morskich i  obsadzonych przez 
cywilne załogi787. W praktyce konfliktów zbrojnych, a dziś również misji poko-
jowych, powszechne jest użycie statków handlowych przez siły morskie, łącz-
nie z  poddaniem ich dowództwu oficera marynarki, ale bez przekształcenia 
ich zgodnie z prawem międzynarodowym w okręty788. Przykładów dostarczają 
działania Brytyjczyków podczas konfliktu zbrojnego o  Falklandy/Malwiny 
w  1982 roku789 albo czarter na czas przez siły zbrojne Kanady w  2010 roku 
MS  „Włocławek”, należącego do polskiej spółki żeglugowej, ale pływającego 
pod banderą maltańską, w celu realizacji operacji pokojowej na Haiti (w trakcie 
rejsu na statku była polska załoga i kilku żołnierzy kanadyjskich)790. W rozu-
mieniu międzynarodowego prawa morza statki te należy uznać za rządowe 
statki niehandlowe, a zatem są wyposażone w immunitet na wodach teryto-
rialnych obcych państw i na wodach międzynarodowych. Natomiast w świetle 
międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych jako obiekty 
cywilne podlegają ochronie. Zatem atak na taki statek bez sprawdzenia, że 
„działa w  charakterze pomocniczym dla sił zbrojnych” (zob. dalej) jest nie-
dopuszczalny. Sprawdzenie statusu takiego statku może się odbywać poprzez 
przeprowadzenie wizyty i rewizji na pokładzie oraz weryfikację dokumentów. 

786 Kommandanten-Handbuch…, op. cit., paragraf 83.
787 D. R. Bugajski, Prawa…, op. cit., s. 37.
788 The Commander’s Handbook…, op. cit., paragraf 2.1.3.
789 Ibidem, paragraf 84.
790 MS „Włocławek” pod banderą maltańską w 2010 r. w ramach Operacji „Hestia” na 1600 

metrowym pokładzie ro-ro był w stanie jednorazowo przewieźć 40 czołgów i pojazdów, a na 
górnym pokładzie 200 kontenerów 20-stopowych.
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Prawo wizyty i rewizji jest starą instytucją prawa narodów, która zapew-
nia weryfikację na wodach własnych strony wojującej lub międzynarodowych 
(nie na wodach neutralnych) przez okręt lub wojskowy statek powietrzny 
rzeczywistego charakteru napotkanego statku, przewożonego przez statek 
ładunku (kontrabanda czy „ładunek wolny”), zamiarów załogi (wrogich lub 
nieszkodliwych) i  innych faktów związanych ze stosunkiem statku do kon-
fliktu zbrojnego. Prawo to ma odpowiednio zastosowanie również podczas 
pokoju. Neutralne okręty, „statki rządowe używane w służbie niehandlowej” 
(np. straży granicznej) oraz neutralne statki handlowe konwojowane przez 
okręty tej samej bandery nie mogą być poddane wizycie i rewizji. Jednakże 
w tym ostatnim przypadku na żądanie dowódcy wizytującego okrętu dowód-
ca konwoju powinien udzielić pisemnych informacji dotyczących charakte-
ru statków konwojowanych i przewożonego przez nie ładunku albo w razie  
odmowy złożenia pisemnego oświadczenia zezwolić na wizytę i rewizję. Jeśli 
na podstawie pisemnego oświadczenia zostanie uznany wrogi charakter kon-
wojowanego statku lub przewożenie kontrabandy, to dowódca zespołu ochro-
ny powinien zezwolić na wizytę i rewizję, a w razie potwierdzenia podejrzeń, 
na zajęcie statku i  ładunku przez okręt strony wojującej. Jeśli przeprowa-
dzenie wizyty lub rewizji jest niebezpieczne lub niemożliwe okręt lub statek  
powietrzny strony wojującej może nakazać wizytowanemu statkowi przejście 
w inny bezpieczny rejon lub do portu791.

11.3. metody i środki walki, azyl morski

11.3.1. okręty nawodne i podwodne a obiekty cywilne i cele wojskowe na morzu

W  1930 roku w  Londynie podczas konferencji w  sprawie ograniczenia 
zbrojeń zawarto Traktat w sprawie ograniczenia i zmniejszenia zbrojeń mor-
skich, który nie został jednak ratyfikowany przez wszystkich sygnatariuszy792. 
Utracił on swoją moc z końcem 1936 roku, za wyjątkiem części IV, która miała 
obowiązywać bezterminowo. Część ta dotyczyła akcji okrętów podwodnych 
przeciwko statkom handlowym. W  związku z  tym 6 listopada 1936  roku 
podpisano w  Londynie Protokół dotyczący przepisów o  akcji wojennej 
łodzi podwodnych, ustalonych właśnie w  części IV traktatu londyńskiego 
z  1930  roku793. Umowa ta została podpisana przez 11 państw, a  kolejnych 

791 The Commander’s Handbook…, op. cit., paragraf 7.6.; San Remo Manual…, op. cit., para-
graf 118–120.

792 H. S. Levie, Submarine Warfare: With Emphasis on the 1936 London Protocol,  
w: R .J. Grunwalt (red.), „Targeting Enemy Merchant Shipping”, International Law Studies 
1993, vol. 65, Naval War College, Newport, Rhode Island, s. 45.

793 Protokół z 1936 r. został ratyfikowany przez Polskę (Dz.U. z 1937 r., Nr 55, poz. 425). 
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37 przystąpiło do niej jeszcze przed II wojną (w tym Polska i wszystkie duże 
państwa morskie) oraz 2 w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. 

Protokół z  1936 roku obejmuje tylko dwa krótkie przepisy, w  któ-
rych potwierdzono, że okręty podwodne w  swoich działaniach wojennych 
powinny się stosować do tych samych przepisów prawa międzynarodowego, 
które mają zastosowanie do okrętów nawodnych. Pomimo, że wskazywano 
zupełnie różne właściwości bojowe tych dwóch grup okrętów nie dostrze-
żono przesłanek, które by w tym względzie uzasadniały odmienną regulację 
sytuacji okrętów podwodnych. Zostało to ujęte następująco: 

„1) W  swojej akcji względem statków handlowych łodzie podwodne 
winny stosować się do przepisów prawa międzynarodowego, którym podle-
gają okręty nawodne.

2) W szczególności – z wyjątkiem przypadku uporczywej odmowy zatrzy-
mania statku, po skierowaniu do niego przepisowego żądania, lub przypadku 
czynnego oporu przy rewizji – okręt nawodny lub też podwodny, nie może zato-
pić statku handlowego, względnie uczynić go niezdolnym do dalszej żeglugi, nie 
umieściwszy uprzednio pasażerów, załogi i  dokumentów okrętowych w  bez-
piecznym miejscu. W tym celu łodzie okrętowe nie mogą być uważane za miejsca 
bezpieczne, chyba że uwzględniając stan morza i warunków atmosferycznych, 
bezpieczeństwo pasażerów i załogi zostanie zapewnione przez bliskość lądu lub 
obecność innego statku, który byłby w możności zabrać ich na pokład”794.

Jak widać w świetle powyższego cytatu zatopienie statku handlowego, czyli 
obiektu cywilnego, jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia bezpie-
czeństwa członkom załogi takiego statku, co poza bliskością lądu lub innego 
statku, nawet dla dużego okrętu nawodnego jest trudne do spełnienia. Nie-
możliwe niemal jest przy tym przyjęcie załogi zatopionego statku na pokład 
okrętu podwodnego. Jednocześnie okręt, a szczególnie okręt podwodny, któ-
rego podstawową cechą jest skrytość działań, prowadząc czynności (zatrzy-
manie i rewizja) wymagane w Protokole z 1936 roku naraża się na wykrycie 
i zniszczenie, a przede wszystkim ujawnia swoją obecność.

Praktyka państw w  zakresie stosowania Protokołu jest mało reprezenta-
tywna, bowiem obejmuje głównie tylko okres II wojny światowej795, podczas 
której Protokół w zasadzie nie był przestrzegany796. Nie tylko Niemcy na Oceanie 

794 Ibidem.
795 A. Makowski, M. Ilnicki, Wojna na morzu we współczesnym prawie międzynarodowym, 

Warszawa–Toruń 1996, s. 129–131.
796 Już 3 września 1939 r. niemiecki okręt podwodny zatopił bez ostrzeżenia 200 mil na 

zachód od Hebrydów brytyjski statek pasażerski „Athenia”. 30 września tego roku po raz 
pierwszy w ciągu II wojny światowej Niemcy bez ostrzeżenia zatopili neutralny statek (duń-
ski parowiec „Vendia”). S. Ordon, Niektóre problemy kampanii wrześniowej 1939 r. na morzu 
w świetle prawa międzynarodowego, „Przegląd Morski” 1960, nr 11, s. 83–85.
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Atlantyckim, ale również Amerykanie na Oceanie Spokojnym prowadzili nie-
ograniczoną wojnę podwodną, to jest atakowali wszystkie pływające statki prze-
ciwnika, a nawet neutralne, bez rozróżniania obiektów cywilnych i celów woj-
skowych797. Istnieją jednak przykłady stosowania się do postanowień Protokołu 
(np. ORP „Orzeł” w  kwietniu 1940 roku wobec niemieckiego transportowca 
„Rio de Janeiro” lub francuski okręt podwodny „Poncelot”798). Protokół londyń-
ski z 1936 roku nie był już przestrzegany w trakcie wojny domowej w Hiszpanii, 
podczas której hiszpańskie i  włoskie okręty podwodne atakowały statki han-
dlowe799. Reakcją rządów dziewięciu państw (m.in. Francji, Jugosławii, Wielkiej 
Brytanii i Związku Radzieckiego) było zawarcie w 1937 roku w Nyon (Szwajca-
ria) Układu o walce z piractwem800, który dopuszczał niszczenie okrętów pod-
wodnych atakujących wbrew postanowieniom Protokołu przez okręty państw 
neutralnych będących stronami układu. To znaczy, że ówcześnie dostrzegano 
bezprawność działań sprzecznych Protokołem londyńskim z 1936 roku.

W okresie powojennym nie było natomiast przypadku działania okrętów 
podwodnych przeciwko żegludze handlowej. Dopiero sięgnięcie do zbiorów 
prawa zwyczajowego801 stosowanego w wojnie na morzu, w tym podręczni-
ków stosowanych przez siły morskie802, pozwala uzupełnić zasady przyjęte 
w  Protokole o  zidentyfikowane normy zwyczajowe. W  świetle tych źródeł 
można wymienić sytuacje, w których statek handlowy traci ochronę i wyjąt-
kowo może być atakowany:

1) gdy statek odmawia uporczywie zatrzymania pomimo wezwania, 
2) aktywnie przeciwdziała wizycie i rewizji lub zajęciu, 
3) płynie w ramach konwoju chronionego przez okręty lub samoloty woj-

skowe, 
4) jest uzbrojony, 
5) prowadzi w jakikolwiek sposób rozpoznanie na rzecz przeciwnika, 
6) działa w  charakterze pomocniczym dla sił zbrojnych (zob. sytuacja 

statków pomocniczych). 

797 7 grudnia 1941 r. admirał Harold R. Stark wydał rozkaz: „Execute against Japan unre-
stricted air and submarine warfare”. W. Hays Parks, Making Law of War Treaties Lessons from 
Submarine Warfare Regulation, [w:] „International Law Studies”, Newport 2000, vol. 75, s. 361.

798 R. Bierzanek, Z. Rotocki, Vademecum dla kapitanów statków, Warszawa 1963, s. 51.
799 W. Hays Parks, Making…, op. cit.., s. 357.
800 Układ o walce z piractwem, Nyon, 14 września 1937 r. wraz z Protokołem dodatkowym 

układu w Nyon, Genewa, 17 września 1937 r., [w:] L. Gelberg, Prawo międzynarodowe i histo-
ria dyplomatyczna. Wybór dokumentów, t. II, Warszawa 1958 , s. 456–460.

801 San Remo Manual…, op. cit.; Customary International Humanitarian Law, ICRC, Cam-
bridge 2005.

802 The Commander’s Handbook on the Law of Naval Operations (Department of the Navy 
(US), October 1995).
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Czasem dodaje się do przypadków, w których statek traci ochronę sytu-
ację polegającą na „włączeniu żeglugi handlowej przeciwnika w jego wysiłek 
militarny”803. Jest to jednak trudne do przyjęcia, ponieważ takie nieprecy-
zyjne sformułowanie powoduje, że w przypadku jego zastosowania właściwie 
wszystkie statki handlowe tracą ochronę. Oprócz tego pozostałe przypadki 
są akceptowane w literaturze i traktowane jako właśnie „zwyczajowe uzupeł-
nienie Protokołu londyńskiego”804. Powyższy katalog wyjątkowych sytuacji 
w stosunku do zasady ochrony i zakazu atakowania statku handlowego jest 
zamknięty, to jest nie można domniemywać innych niż wymienione okolicz-
ności wyłączających ochronę.

Poza wymienionymi przypadkami statki podlegają ochronie pod warun-
kiem, że występują w swej zwykłej roli (np. kuter rybacki zajmuje się połowem, 
statek pasażerski przewozi pasażerów), poddają się kontroli, identyfikacji, sto-
sują się do poleceń oraz umyślnie nie przeszkadzają w działaniu sił zbrojnych805.

Przyjmując zasadę ochrony innych statków niż okręty, możemy jedynie 
przykładowo (katalog otwarty) wymienić te statki strony wojującej i państw 
neutralnych, które są zgodnie z wymogami prawa międzynarodowego wyłą-
czone z ataku podczas wojny na morzu, to jest: statki szpitalne, małe przy-
brzeżne statki ratownicze i medyczne, statki przewożące dobra kultury pod 
specjalną ochroną, statki pasażerskie przewożące wyłącznie cywilów, statki 
realizujące zadania religijne, filantropijne i naukowe, małe przybrzeżne statki 
rybackie, statki przystosowane do zwalczania zanieczyszczeń, statki, które 
się poddały, tratwy i łodzie ratunkowe, statki wyłączone na podstawie poro-
zumień dwustronnych (np. statki kartelowe przewożące jeńców wojennych 
i zaangażowane w misje humanitarne)806.

Podsumowując, należy wskazać, że przepisy Protokołu z  1936 roku nie 
zostały uchylone, a tylko znacznie zmodyfikowane przez późniejsze normy 
zwyczajowe. Dlatego także współcześnie użycie okrętów podwodnych prze-
ciwko statkom handlowym i innym obiektom cywilnym na morzu podlega 
zasadom obowiązującym okręty nawodne.

11.3.2. Środki walki na morzu

Poza ogólnymi zasadami międzynarodowego prawa humanitarnego  
konfliktów zbrojnych, szczególnie zasadą rozróżniania, do środków walki na 

803 Ibidem.
804 San Remo Manual …, op. cit., paragraf 41, 59 i 60; J.H. Doyle, International Law and 

Naval Operations, [w:] „International Law Studies”, Newport 1998, vol. 72, s. 213–214.
805 Ibidem, paragraf 48.
806 San Remo Manual…, op. cit., paragraf 47.
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morzu będą miały zastosowanie przepisy VIII Konwencji haskiej z 1907 roku 
o morskich minach kontaktowych, Haga, 18 października 1907 roku, które 
równolegle istnieją jako normy zwyczajowe.

Miny morskie, z powodu specyficznych warunków środowiska morskiego, 
są technicznie różne od min lądowych. Cele przeciwko którym są one używane 
(okręty) oraz wojskowe sposoby ich użycia są również całkowicie odmienne, 
stąd w oczywisty sposób ich stosowanie podlega innym zasadom prawa między-
narodowego niż w przypadku min lądowych807. Można rozróżnić zasady doty-
czące stosowania min morskich w czasie pokoju (i przez państwa neutralne) 
oraz w czasie wojny (przez strony wojujące). W każdym przypadku zakazane jest 
stosowanie min morskich, w tym ich wariantów jak torpedominy i rakietominy, 
które dryfują, to jest przemieszczają się w sposób niekontrolowany, jeśli nie są 
skierowane wyłącznie przeciwko celowi wojskowemu i nie stają się nieszkodliwe 
po utracie kontroli nad nimi. Dotyczy to szczególnie min zakotwiczonych, które 
po zerwaniu minliny (lina łącząca unoszący się w toni kadłub z kotwicą leżącą 
na dnie) powinny stać się nieszkodliwe. Takie rozwiązanie uzasadnione jest 
realizacją zasady rozróżniania celów wojskowych i obiektów cywilnych, której 
nie zapewnia mina swobodnie unosząca się na wodzie. 

W czasie pokoju zagrody minowe złożone z min uzbrojonych i kontrolo-
wanych można stawiać bez notyfikacji innym państwom na własnych wodach 
wewnętrznych. Natomiast stawianie w  czasie pokoju zagród minowych na 
własnym morzu terytorialnym i wodach archipelagowych, na których prze-
cież inne państwa korzystają z  praw żeglugowych, wymaga uzasadnienia 
względami bezpieczeństwa, jest ograniczone czasowo (do czasu istnienia 
owego uzasadnienia względami bezpieczeństwa) i  powinno być notyfiko-
wane z  odpowiednim wyprzedzeniem (z  informacją obejmującą czas obo-
wiązywania zawieszenia praw żeglugowych i współrzędne akwenu, na któ-
rym zawieszono te prawa). Po ustaniu zagrożenia miny uzbrojone powinny 
być usunięte. Natomiast miny nieuzbrojone nie wymagają notyfikacji i usu-
nięcia, ponieważ nie stanowią zagrożenia dla żeglugi. 

W warunkach pokoju zabronione jest stawianie zagród minowych:

1) w  cieśninach międzynarodowych (z  niezawieszalnym prawem nie-
szkodliwego przepływu i prawem przejścia tranzytowego),

2) na archipelagowym szlaku morskim,
3) na wodach terytorialnych innego państwa,
4) wodach międzynarodowych (włącznie z własną wyłączną strefą eko-

nomiczną).

807 Zob. M. Ilnicki, Użycie morskiej broni minowej. Aspekty strategiczno-obronne i prawno-
międzynarodowe, Gdynia 1996.
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Natomiast podczas wojny stawianie zagród minowych na wodach mię-
dzynarodowych jest dopuszczalne, ale wymaga notyfikacji tak szybko, jak 
to jest możliwe. Zakazane jest minowanie wód terytorialnych państw neu-
tralnych oraz takie stawianie zagród minowych, które utrudniają dostęp do 
neutralnych portów. Przy tym państwa neutralne usuwając miny postawione 
niezgodnie z prawem międzynarodowym nie pozbawiają się statusu neutral-
nego. Zagrody minowe mogą być jednak użyte do „skanalizowania” żeglugi 
międzynarodowej, ale nie w sposób uniemożliwiający przejście tranzytowe 
przez cieśninę używaną do żeglugi międzynarodowej lub przejście archipe-
lagowym szlakiem morskim. W każdym przypadku państwo stosujące miny 
morskie jest obowiązane do rejestrowania wszystkich postawionych zagród 
minowych dla zapewnienia ich notyfikacji oraz niezwłocznego usunięcia 
i/ lub rozbrojenia po zakończeniu konfliktu. 

Rakiety i pociski, w tym posiadające zasięg pozahoryzontalny, powinny 
być stosowane zgodnie z zasadami rozróżniania obiektów cywilnych i celów 
wojskowych. Torpedy, a współcześnie także ich warianty, jak rakietotorpedy, 
nie mogą być stosowane jeśli nie toną lub w inny sposób stanowią zagrożenie 
po zakończeniu biegu, a więc nie zapewniają spełnienia wymogu rozróżnia-
nia obiektów cywilnych i celów wojskowych.

11.3.3. blokada morska

Działania sił morskich polegające na blokowaniu dostępu do wybrzeża 
i portów innego państwa w celu przerwania jego komunikacji (blokada mor-
ska)808 są takim specyficznym przykładem użycia siły, który nie musi się wiązać 
z walką zbrojną (np. w przypadku dużej różnicy sił między stronami). W tej 
ostatniej sytuacji blokada bywa nazywana „pokojową”. Nie jest to uzasadnione, 
ponieważ w świetle Karty NZ blokada morska zawsze musi być zaklasyfikowana 
jako użycie siły, nawet jeśli jej wykonanie nie wiąże się z walką zbrojną. W każ-
dym jednak przypadku, jeśli nie jest autoryzowana przez Radę Bezpieczeństwa 
bądź jeśli nie jest prowadzona w warunkach samoobrony, jest nielegalna809. 

Podstawowym źródłem odnoszącym się do blokady morskiej jest Dekla-
racja londyńska w sprawie wojny morskiej z 1909 roku810. W świetle prawa 

808 C. J. Colombos, The International…, op. cit., s. 539.
809 M. Ilnicki (red.), Działalność wojskowa na morzu w świetle prawa międzynarodowego, 

Gdańsk 2003, s. 281-297.
810 Deklaracja w  sprawie wojny morskiej, Londyn, 26 luty 1909. Umowa ta nie została 

ratyfikowana przez żadnego z 10 sygnatariuszy. Ma jednak znaczenie jako źródło zawierające 
zidentyfikowane normy zwyczajowe, które dotyczą blokady morskiej i kontrabandy wojennej. 
Tekst L. Gelberg, Prawo międzynarodowe i historia dyplomatyczna. Wybór dokumentów, t. I, 
Warszawa 1954, s. 296–307.
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międzynarodowego blokada morska jako metoda działań zbrojnych na 
morzu wymaga dla zapewnienia skutków prawnych spełnienia dwóch pod-
stawowych kryteriów, w tym jednego prawnego i jednego faktycznego. Waru-
nek prawny blokady (także jej przerwania, zawieszenia i wznowienia) obej-
muje deklarację (podanie do publicznej wiadomości) i notyfikację (stronom 
konfliktu i  państwom neutralnym) informacji zawierającej termin rozpo-
częcia, czas trwania, współrzędne blokowanej strefy oraz termin, w którym 
statki neutralne mogą opuścić blokowane wybrzeże. Skutek prawny blokady, 
to jest zobowiązanie do jej przestrzegania, pojawia się jednak dopiero, wtedy 
gdy spełniony jest wymóg faktyczny, to jest zapewniona zostaje efektywność 
blokady przez obecność w blokowanej strefie sił wystarczających do zapew-
nienia jej egzekwowania.

W blokadzie morskiej odległość i rozmieszczenie sił blokady zależne jest 
od kryteriów wojskowych i prawnomiędzynarodowych (należy uwzględnić 
status prawny obszarów morskich, prawa żeglugowe i wolności komunika-
cyjne). Nie można przy tym utrudniać dostępu do portów państw neutral-
nych. Statki handlowe naruszające blokadę mogą być zatrzymane, a  statki 
które przeciwstawiają się w  oczywisty sposób zatrzymaniu mogą być ata-
kowane. Blokada nie może być selektywna to jest dotyczyć statków wybra-
nych państw. W każdym przypadku blokada jest zabroniona, jeżeli jej celem 
jest głodzenie lub naruszenie podstaw egzystencji ludności cywilnej albo 
straty wśród w ludności cywilnej są lub mogą być nieproporcjonalnie duże 
w  stosunku do spodziewanej korzyści wojskowej (zasada proporcjonalno-
ści). W razie gdy blokowana społeczność jest zagrożona głodem albo choro-
bami, należy odpowiednio przepuścić żywność i/lub zaopatrzenie medyczne, 
z zachowaniem możliwości kontroli i pod warunkiem dystrybucji przez bez-
stronną organizację humanitarną.

Należy odróżnić blokadę morską od kontrabandy wojennej, która polega 
na dostarczaniu pomocy materiałowej przeznaczonej do działań wojennych 
dla strony wojującej przez państwo neutralne. Druga strona wojująca ma 
prawo zająć statek i ładunek przeznaczony dla przeciwnika811.

11.3.4. azyl morski

Prawo azylu morskiego uregulowane zostało w XIII Konwencji haskiej 
z  1907 roku dotyczącej praw i  obowiązków mocarstw neutralnych w  razie 
wojny morskiej. W Konwencji potwierdzono prawo państw wojujących do 
korzystania z portów i wód terytorialnych państw neutralnych i jednocześnie 

811 C. J. Colombos, The International…, op. cit., s. 539; M. Ilnicki (red.), Działalność…,  
op. cit., s. 243–255.
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zakazano wykorzystania tych wód do prowadzenia działań zbrojnych prze-
ciwko nieprzyjacielowi.

Okręty państw wojujących mają prawo do przebywania w  portach, na 
redach lub wodach terytorialnych państw neutralnych za ich zgodą, nie dłu-
żej niż 24 godziny, za wyjątkiem przypadku awarii lub ze względu na stan 
morza. Ograniczenie czasowe i wymóg uzyskania uprzedniej zgody nie doty-
czy żeglugi przez wody państwa neutralnego, której czas i zasady są określone 
normami międzynarodowego prawa morza (prawa żeglugowe). W  przy-
padku pobytu w  neutralnym porcie, po ustaniu wymienionych przeszkód 
okręt powinien go opuścić. W sytuacji gdy w tym samym porcie lub na redzie 
państwa neutralnego znajdują się okręty stron wojujących, mogą one wyjść 
w morze w odstępach czasowych nie mniejszych niż 24 godziny między okrę-
tami przeciwników. 

Okręty stron wojujących mogą w neutralnych portach i na redach napra-
wiać uszkodzenia, ale tylko związane z bezpieczeństwem żeglugi, nigdy z sys-
temami uzbrojenia. Przy tym państwo neutralne może nadzorować zakres 
koniecznych napraw. Dopuszczalne jest także zaopatrywanie w  żywność, 
paliwo i w wodę, ale tylko na potrzeby własne okrętu. W przypadku gdy okręt 
bezprawnie pozostaje w porcie lub po upływie ustalonego okresu pobytu nie 
opuszcza neutralnego portu, państwo to może zatrzymać (internować) taki 
okręt do czasu zakończenia wojny.

Podsumowując, bez naruszenia neutralności państwa trzeciego, dopusz-
czalne są następujące działania okrętów i  jednostek pomocniczych stron 
wojujących na wodach terytorialnych i w portach tego państwa:

1) na podstawie prawa międzynarodowego (bez zgody i notyfikacji), 
przejście przez morze terytorialne i wody archipelagowe, w tym z wykorzy-
staniem usług pilota państwa neutralnego (nieszkodliwy przepływ, przejście 
tranzytowe, przejście archipelagowym szlakiem morskim),

2) na podstawie zgody postój i uzupełnienie zapasów żywności, wody 
i paliwa na własne potrzeby okrętu w ilości wystarczającej na żeglugę do naj-
bliższego własnego portu,

3) na podstawie zgody, naprawa w zakresie niezbędnym do przywróce-
nia zdolności do żeglugi, ale bez przywrócenia lub wzmocnienia zdolności 
bojowych.
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11.4. chronione osoby i obiekty

11.4.1. osoby chronione

II Konwencja genewska o polepszeniu losu rannych, chorych i rozbitków 
sił zbrojnych na morzu812, poza szczególnymi rozwiązaniami wynikającymi 
ze specyfiki działań zbrojnych w środowisku morskim (jak problematyka rozbit-
ków i statków szpitalnych), w dużym stopniu powtarza regulacje KG I o polep-
szeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych. Przepisy te zostały uzu-
pełnione, szczególnie w zakresie sytuacji prawnej statków szpitalnych, w PD I 
z 1977 roku. Zasady KG II mają zastosowanie jedynie do zaokrętowanych sił, 
a po ich wylądowaniu stosować należy zasady KG I. Postanowienia Konwencji 
winny być również odpowiednio stosowane przez państwa neutralne wobec 
przyjętych na swoim terytorium lub internowanych rannych, chorych i rozbit-
ków oraz do członków personelu sanitarnego i duchownego, należącego do sił 
zbrojnych stron w konflikcie, jak również do zebranych zmarłych. 

Osoby chronione nie mogą zrzec się praw przyznanych przez KG II. Na 
podstawie tej Konwencji stosowane są ogólne zasady dotyczące instytucji 
„mocarstwa opiekuńczego” oraz roli organizacji humanitarnej, działającej 
w celu opieki nad rannymi, chorymi i  rozbitkami oraz członkami personelu 
sanitarnego i duchownego oraz udzielania im pomocy za zgodą stron w kon-
fliktu.

Zakres podmiotowy ochrony KG II jest taki jak KG I, z tym że jest ona 
stosowana na morzu do osób (członków sił zbrojnych i innych osób), które 
są ranne lub chore albo do osób, które stały się rozbitkami. Przy tym „rozbi-
cie się” oznacza każdy przypadek rozbicia się bez względu na okoliczności, 
w jakich ono nastąpiło, włączając w to przymusowe wodowanie oraz upadek 
do morza.

Każdy okręt strony wojującej może żądać wydania rannych, chorych lub 
rozbitków znajdujących się na pokładzie wojskowych statków szpitalnych 
oraz należących do towarzystw ratowniczych i osób prywatnych, jak rów-
nież statków handlowych, jachtów i  łodzi, bez względu na ich przynależ-
ność państwową, o ile pozwala na to stan zdrowia rannych i chorych, a okręt 
wojenny posiada urządzenia umożliwiające zapewnienie im dostatecznej 
opieki lekarskiej. 

Ranni i rozbitkowie, którzy dostaną się do niewoli przeciwnika, stają się 
jeńcami wojennymi i stosują się do nich przepisy prawa międzynarodowego 
dotyczące jeńców wojennych (KG III). W  przypadku przyjęcia rannych, 
chorych i rozbitków na pokład neutralnego okrętu wojennego lub samolotu 

812 Dz. U. z 1956 r., Nr 56, poz. 175, załącznik.
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wojskowego albo w porcie neutralnym za zgodą władz miejscowych, osoby 
te winny być internowane, w taki sposób by nie mogły uczestniczyć w dzia-
łaniach wojennych. Także strony w  konflikcie mają prawo odwołać się do 
kapitanów neutralnych statków handlowych, jachtów lub łodzi, aby przyjęli 
oni na pokład i otoczyli opieką rannych, chorych lub rozbitków oraz zwłoki. 
Statki takie korzystają ze specjalnej ochrony i nie mogą być zajęte z powodu 
takiego przewozu. 

11.4.2. chronione obiekty – statki szpitalne 

Sytuację prawną statków szpitalnych poza KG II i PD I regulowano już 
w Konwencjach haskich z lat 1899, 1904 i 1907813. Wśród statków szpitalnych 
wyróżnia się wojskowe statki szpitalne stron wojujących oraz statki szpi-
talne używane przez krajowe stowarzyszenia Czerwonego Krzyża, oficjalnie 
uznane towarzystwa ratownicze lub osoby prywatne zarówno z państw woju-
jących, jak i  neutralnych. Wszystkie statki szpitalne korzystają z  tej samej 
ochrony co wojskowe statki szpitalne i  nie podlegają zajęciu, jeżeli strona 
w konflikcie, do której te statki należą, powierzyła im oficjalną misję. Warun-
kiem pełnej ochrony jest notyfikowanie nazwy i  cech charakterystycznych 
statków szpitalnych (tonaż brutto, długość od rufy do dziobu oraz liczba 
masztów i  kominów) stronom w  konflikcie na dziesięć dni przed użyciem 
tych statków. Wszystkie wymienione statki szpitalne, w tym wojskowe statki 
szpitalne, które są definiowane jako statki zbudowane lub urządzone specjal-
nie i wyłącznie w celu niesienia pomocy rannym, chorym i rozbitkom, ich 
leczenia i przewożenia, nie mogą być w żadnych okolicznościach atakowane 
ani zajmowane, ale szanowane i chronione814. 

Oczywiście w  praktyce współczesnych konfliktów zbrojnych jednym 
z głównych problemów jest zapewnienie technicznych możliwości rozróżnia-
nia takich statków w sytuacji użycia nowoczesnych środków walki o zasięgu 
pozahoryzontalnym, a przede wszystkim możliwość identyfikacji hydroaku-
stycznej przez okręty podwodne815.

Statki handlowe, które zostały przekształcone na statki szpitalne, nie 
mogą być użyte do innych celów przez cały czas trwania działań wojen-
nych. Ich ochrona może ustać tylko wówczas, gdy używane są do działań 

813 X Konwencja haska z 1907 r. dotyczącej zastosowania do wojny morskiej zasad Kon-
wencji genewskiej, Haga, 18 października 1907 r.

814 Przykładem takiego statku jest ORP „Wodnik”, który w 1991 r., po odpowiednim przy-
gotowaniu technicznym, wyposażeniu i oznakowaniu pełnił w Zatoce Perskiej funkcję wojsko-
wego statku szpitalnego.

815 M. Ilnicki (red.), Działalność…, op. cit., s. 255–260; A. Makowski, M. Ilnicki, Wojna na 
morzu we współczesnym prawie międzynarodowym, Warszawa–Toruń 1996, s. 136–137.



371

StoSowanie międzynaRodowego pRawa humanitaRnego...

szkodliwych dla nieprzyjaciela, w  szczególności przekazywania informacji 
o znaczeniu wojskowym. Utrata ochrony powinna być w takim przypadku 
poprzedzona ostrzeżeniem i  wyznaczeniem odpowiedniego terminu na 
zaprzestanie wymienionych działań. Nie jest jednak wystarczające do pozba-
wienia ochrony statków szpitalnych, jeśli:

1) personel jest uzbrojony i  używa broni dla utrzymania porządku, dla 
własnej obrony lub dla obrony rannych i chorych,

2) na statkach znajdują się przyrządy, przeznaczone wyłącznie do nawi-
gacji lub przesyłania wiadomości,

3) na statkach szpitalnych znajduje się broń ręczna i amunicja odebrana 
rannym, chorym i rozbitkom i nie przekazana jeszcze właściwej władzy,

4) działalność humanitarna statków szpitalnych albo ich personelu obej-
muje również rannych, chorych lub rozbitków cywilnych,

5) przewożą materiały i personel, przeznaczone wyłącznie do celów sani-
tarnych, w ilości przekraczającej ich własne normalne potrzeby.

Wszystkie wymienione statki wraz z  przynależnymi łodziami i  łodzie 
ratownictwa przybrzeżnego powinny odróżniać się od innych statków poprzez 
pomalowanie całej zewnętrznej powierzchni na biało wraz z ciemno-czerwo-
nym krzyżem, dużych rozmiarów, z każdej strony kadłuba i na powierzch-
niach poziomych w taki sposób, by zapewnić najlepszą widzialność z morza 
i  powietrza. Ponadto statek nosi możliwie najwyżej na głównym maszcie 
białą chorągiew z czerwonym krzyżem i narodową banderę potwierdzającą 
przynależność państwową. Obowiązane są także na wezwanie okrętu lub 
innego upoważnionego statku państwowego okazać dokumenty potwier-
dzające przynależność państwową oraz status statku szpitalnego i poddać się 
„wizycie i rewizji”. W portach neutralnych statki szpitalne nie mogą być trak-
towane jak okręty (zob. azyl morski).

Część praktyczna

Kazus 1
ORP „Orzeł”, w związku z uszkodzeniami oraz chorobą dowódcy kmdr. 

ppor. H. Kłoczkowskiego, znalazł się 14 września 1939 roku, w  późnych 
godzinach wieczornych na redzie portu w Tallinie, stolicy neutralnej Esto-
nii. 15 września o godz. 1.30 okręt uzyskał zgodę na wejście do portu. Rano 
dowódca floty estońskiej poinformował kmdr. ppor. H. Kłoczkowskiego, 
że okręt ma prawo opuścić port w  ciągu 24 godzin, ale także że w  porcie 
znajduje się niemiecki statek handlowy „Thalassa”, który będzie wychodził 
w morze jako pierwszy i dlatego „Orzeł” nie będzie mógł wyjść wcześniej,  
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niż po upływie 24 godzin od chwili opuszczenia portu przez statek niemiecki, 
stąd pobyt w porcie będzie trwał w sumie do 48 godzin. Jednak już w połu-
dnie 16 września oficer estoński w asyście uzbrojonych marynarzy przedsta-
wił na piśmie decyzję o internowaniu okrętu, uzasadnioną przedłużającym 
się pobytem w porcie. Kapitan Jan Grudziński, który objął dowodzenie na 
okręcie po hospitalizacji Kłoczkowskiego, zaprotestował, wskazując że prze-
dłużający się pobyt jest tylko następstwem zarządzeń władz portowych sto-
sujących prawo międzynarodowe. Zmuszony był jednak ustąpić ze względu 
na groźbę użycia siły.

Oceń w  świetle zasad prawa neutralności działania rządu estońskiego 
i dowódcy ORP „Orzeł”.

Wskazówki: XIII Konwencja haska z 1907 roku dotycząca praw i obowiąz-
ków mocarstw neutralnych w razie wojny morskiej, art. 12, 14, 16, 17 i 24.

Kazus 2
ORP „Orzeł” wyszedł z  bazy 3 kwietnia 1940 roku i  w  związku z  bra-

kiem zagrożenia płynął w położeniu nawodnym. 8 kwietnia oficer wachtowy 
dostrzegł na południu dym. Po pewnym czasie odczytano nazwę idącego 
północnym kursem statku: „Rio de Janeiro” i  nazwę portu macierzystego: 
Hamburg. „Orzeł” podniósł flagi międzynarodowego kodu sygnałowego 
„Zatrzymajcie natychmiast wasz statek, kapitan z  dokumentami na okręt”. 
Niemcy nie wykonali rozkazu, zwiększając szybkość. Okręt ruszył w pościg, 
dając serię ostrzegawczą z karabinu maszynowego. „Rio de Janerio” zatrzy-
mał się i  opuścił szalupę, do której zeszły dwie osoby: wioślarz i  prawdo-
podobnie kapitan statku z  dokumentami. Ponieważ łódź stała w  miejscu 
pomimo ruchu wioseł, na „Orle” zorientowano się, że jest to gra na zwłokę. 
Dodatkowo sygnalista zameldował o dwóch kutrach zbliżających się od brze-
gów Norwegii. W tej sytuacji kapitan Jan Grudziński podjął decyzję o ataku 
torpedowym. Pierwsza torpeda chybiła. Po chwili odpalono drugą. Dalsze 
działania przerwał meldunek o zbliżającym się samolocie od strony lądu. Pol-
ski okręt podwodny zanurzył się na głębokość peryskopową. Storpedowany 
statek przechylił się na burtę, ale nie zatonął. „Orzeł” w położeniu podwod-
nym przeszedł po łuku na drugą burtę statku i odpalił kolejną torpedę. Tra-
fiony „Rio de Janeiro”, który okazał się być transportowcem, przewożącym 
oddziały inwazyjne do Norwegii, przełamał się i zaczął tonąć.

Oceń działania ORP „Orzeł” w  świetle prawa międzynarodowego. Czy 
„Rio de Janeiro” był okrętem, statkiem pomocniczym, czy statkiem handlo-
wym? Czy statek ten był celem wojskowym, czy obiektem cywilnym?
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Wskazówki: Protokół dotyczący przepisów o akcji wojennej łodzi podwod-
nych, Londyn 6 listopada 1936 roku.

Kazus 3
W nocy z 14 na 15 kwietnia 1986 roku amerykańskie bombowce (18 bom-

bowców F-111 i cztery EF-111 przeznaczone do walki radioelektronicznej) 
startując z baz w Wielkiej Brytanii, w drodze do ataku na cele w libijskim Try-
polisie (operacja El Dorado Canyon) przeleciały w  przestrzeni powietrznej 
nad morzem terytorialnym Hiszpanii i Maroka w Cieśninie Gibraltarskiej. 
Stany Zjednoczone nie występowały o zgodę na przelot do państw nadbrzeż-
nych, pomimo że cieśnina na całej szerokości stanowi morze terytorialne obu 
państw. Wcześniej wystąpiły o  zgodę na przelot w  przestrzeni powietrznej 
nad terytorium lądowym Francji i Hiszpanii, przez które prowadziła najkrót-
sza droga do celu ataku, ale oba państwa odmówiły Amerykanom.

Czy przelot w Cieśninie Gibraltarskiej samolotów jednej ze stron konfliktu 
w przestrzeni powietrznej państwa neutralnego był zgodny z prawem między-
narodowym? Jakie były prawne podstawy tego lotu?

Wskazówki: Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza (KoPM) 
podpisana 10 grudnia 1982 roku w Montego Bay, art. 37–43.



Fotografia ze zbiorów Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej, aut. Martyna Józefiak
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Rozdział 12

StoSowanie MPHKZ w KonfliKtacH 
MiędZynaRodowycH i nieMiędZynaRodowycH. 
KweStia StoSowania PRaw cZłowieKa w Rejonie 
odPowiedZialności PKw

Streszczenie rozdziału

W  świetle obowiązującego prawa humanitarnego, konflikty zbrojne 
dzielą się na międzynarodowe i niemiędzynarodowe, zwane wewnętrznymi. 
W toku konfliktów międzynarodowych znajduje zastosowanie całość prawa 
humanitarnego. W toku konfliktów niemiędzynarodowych stosowane prawo 
jest ograniczone zazwyczaj do art. 3 wspólnego i Protokołu dodatkowego II 
do Konwencji genewskich oraz prawa zwyczajowego. 

W  rozdziale zostanie zaprezentowana kwalifikacja prawna konflik-
tów zbrojnych o charakterze wewnętrznym oraz normy prawne stosowane 
w konfliktach niemiędzynarodowych.  

12.1. Kiedy prawo regulujące niemiędzynarodowe konflikty zbrojne  
 nie ma zastosowania? 

Prawo regulujące konflikty wewnętrzne nie ma zastosowania w  dwóch 
sytuacjach. Po pierwsze, gdy mamy do czynienia z  sytuacją wewnętrznych 
napięć i  niepokojów. W  takiej sytuacji prawo humanitarne nie jest stoso-
wane, a  stosowane są przepisy regulujące postępowanie w czasach pokoju. 
Oznacza to obowiązek stosowania sił policyjnych, a nie odwoływanie się do 
sił zbrojnych dla tłumienia wewnętrznych napięć i niepokojów. Po drugie, 
prawo dotyczące konfliktów wewnętrznych nie ma zastosowania w sytuacji 
konfliktu o charakterze międzynarodowym.
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Wewnętrzne napięcia i niepokoje
Pojęcie to określa pewne minimum, które – jeśli zachodzi, to zarówno 

art. 3 wspólny, jak i PD II nie znajduje zastosowania816. Uznaje się, że są to 
„sytuacje, w których akty przemocy mają względnie niski stopień natężenia, 
jak np.: rozruchy, demonstracje, izolowane i  sporadyczne akty przemocy, 
przeciwstawianie się operacjom podejmowanym przez rządowe siły zbrojne 
oraz akty podobnej natury, jak np. masowe aresztowania”817.

Profesor Bierzanek zdefiniował oba pojęcia. Jego zdaniem: 

a) stan „napięcia” to taki stan faktyczny, w którym „jakiekolwiek władze 
rządowe kontrolują w pełni bieg wydarzeń i nie występują akty buntu, 
niemniej jednak mają miejsce masowe aresztowania lub internowa-
nie większej liczby osób, których działalność jest uważana za niebez-
pieczną dla rządu”,

b) natomiast „niepokoje” to jego zdaniem „stany spontanicznych aktów 
buntu aż do walki mniej lub bardziej zaangażowanych grup przeciwko 
organom władzy”818.

Międzynarodowy konflikt zbrojny
Międzynarodowy konflikt zbrojny to stan walki orężnej między państwami, 

przeciwstawiany stanowi pokoju. W trakcie takiego konfliktu ma zastosowa-
nie całość międzynarodowego prawa humanitarnego. Taka sytuacja ma miej-
sce, gdy między państwami toczy się konflikt, który zaistniał w wyniku wypo-
wiedzenia wojny lub też bez wypowiedzenia (i to nawet gdy jedno z państw 
nie uznało stanu wojny), jak również wszystkie przypadki okupacji całości 
lub części terytorium jednego z państw (nawet gdy okupacja nie napotkała 
żadnego zbrojnego oporu)819. Konflikt międzynarodowy będzie miał miej-
sce w sytuacji, gdy jedno z państw nie uznaje stanu wojny, a  także gdy nie 
uznaje się państwa, z którym walczy. W trakcie konfliktu zbrojnego o charak-
terze międzynarodowym skutki prawne w świetle prawa międzynarodowego 
zachodzą automatycznie z chwilą zaistnienia takiego konfliktu zbrojnego820.

816 Art. 1 ust. 2 PD II – „Niniejszy Protokół nie ma zastosowania do takich wewnętrznych 
napięć i niepokojów, jak rozruchy, odosobnione i sporadyczne akty przemocy oraz inne dzia-
łania podobnego rodzaju, które nie są uważane za konflikty zbrojne”.

817 M. Perkowski, Definicja konfliktu nie mającego charakteru międzynarodowego w prawie 
międzynarodowym humanitarnym, [w:] Międzynarodowe prawo humanitarne, pod red. T. Jasu-
dowicza, Toruń 1997, s. 47.

818 Ibidem, s. 48. 
819 Kwestie te reguluje art. 2 wspólny dla czterech Konwencji genewskich. 
820 M. Perkowski, Definicja…, op. cit., s. 46.

Napięcia

Niepokoje
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Wojny narodowowyzwoleńcze
Przykładem konfliktu zbrojnego o  charakterze wewnętrznym, który 

regulowany jest normami właściwymi dla konfliktów międzynarodowych 
jest sytuacja tzw. wojny narodowowyzwoleńczej. Taki konflikt jest regulo-
wany przez art. 1 Protokółu dodatkowego I, zgodnie z którym prawo huma-
nitarne właściwe dla konfliktów międzynarodowych obejmuje „konflikty 
zbrojne, w  których ludy walczą przeciw panowaniu kolonialnemu i  obcej 
okupacji oraz przeciw reżimom rasistowskim, wykonując swe prawo do 
samostanowienia zawarte w Karcie Narodów Zjednoczonych oraz w Dekla-
racji w  sprawie zasad prawa międzynarodowego dotyczących przyjaznych 
stosunków i współpracy między państwami, zgodnie z Kartą Narodów Zjed-
noczonych”821.

Konflikt zbrojny
By można było mówić o konflikcie zbrojnym o charakterze niemiędzyna-

rodowym, musi zostać spełniona jedna podstawowa przesłanka – musi mieć 
miejsce konflikt zbrojny. Wymóg istnienia konfliktu zbrojnego przewiduje 
zarówno art. 3 wspólny Konwencji genewskich, jak i Protokół II dodatkowy. 
Konwencja stanowi, iż art. 3 stosuje się „gdyby na terytorium jednej z Wyso-
kich Umawiających się Stron wybuchł konflikt zbrojny nieposiadający cha-
rakteru międzynarodowego”.

Zdaniem Evy la Haye konflikt zbrojny w rozumieniu art. 3 wspólnego ma 
miejsce w sytuacji zaistnienia wrogich działań zbrojnych na terytorium jed-
nego państwa, pomiędzy regularnymi siłami zbrojnymi i zorganizowaniami 
grupami zbrojnymi lub też pomiędzy zorganizowanymi grupami zbrojnymi. 
Działania zbrojne muszą być poważane i przedłużające się822. 

Podobne stanowisko zaprezentował Międzynarodowy Trybunał dla byłej 
Jugosławii MTKJ w sprawie Tadicia, kiedy stwierdził między innymi, iż kon-
flikt zbrojny istnieje, gdy „następuję odwołanie się do sił zbrojnych państw 
lub dochodzi do przedłużających się działań wrogich pomiędzy rządem 
a zorganizowanymi grupami zbrojnymi lub też pomiędzy samymi grupami 
na terenie danego państwa”823. Przy określaniu wymienionych czynników 
wskazujących na zaistnienie konfliktu zbrojnego, sąd winien analizować 
nie tylko stopień organizacji grup walczących, ale również czas trwania 

821 Dz.U. z 1992 r., Nr 41, poz. 175, załącznik.
822 E. Haye, War crimes in internal armed conflicts, Cambridge 2010, s. 8.
823 Ch. Greenwood, International Humanitarian Law and the Tadic case, „European Jour-

nal of International Law”, 7/1996, s. 265–278. Orzeczenia w sprawie Tadicia dostępne są pod 
sygnaturą Case No. IT-94-1-AR72.
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oraz intensywność działań zbrojnych824. W  tym samym orzeczeniu MTKJ 
stwierdził, że normy wynikające z art. 3 mają zastosowanie nie tylko w miej-
scu, w którym toczy się konflikt, ale na cały terytorium znajdującym się pod 
kontrolą stron walczących. Oznacza to, że art. 3 wspólny obowiązuje również 
w miejscu, gdzie nie są toczone walki825.

12.2. artykuł 3 wspólny dla Konwencji genewskich

Przyjęte w 1949 roku cztery Konwencje odnoszą się zasadniczo do kon-
fliktu zbrojnego o  charakterze międzynarodowym. Jedynym fragmentem 
który odnosi się do konfliktu wewnętrznego jest artykuł 3 wspólny, zwany 
Konwencją w  miniaturze. Zawiera on minimalny zbiór norm chroniący 
ofiary konfliktu niemiędzynarodowego. 

12.2.1. Zakres przedmiotowy art. 3

Artykuł 3 dotyczy konfliktów zbrojnych niemających charakteru między-
narodowego, nakładając obowiązki nie tylko na państwa-strony konwencji, 
ale również na podmioty niepaństwowe. Artykuł 3 nie uzależnia jego stoso-
wania od zasady wzajemności, tj. przestrzegania treści tego artykułu przez 
stronę przeciwną. Artykuł 3 wspólny nakłada obowiązki na wszystkich 
uczestników konfliktu i państwa neutralne.

12.2.2. Zakres osobowy

Artykuł 3 wspólny chroni:

•	 osoby	 niebiorące	 bezpośrednio	 udziału	 w  działaniach	 wojennych,	
włącznie z członkami sił zbrojnych, którzy złożyli broń, oraz

•	 osoby,	które	stały	się	niezdolne	do	walki	na	skutek	choroby,	ran,	pozba-
wienia wolności lub z jakiegokolwiek innego powodu.

Artykuł 3 nie chroni uczestnika walk, który wpadł w ręce przeciwnika, 
przed postępowaniem karno-sądowym za udział w  konflikcie zbrojnym, 
nawet jeśli jego jedynym przewinieniem było otwarte noszenie broni czy też 
walka zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego826.

824 E. Haye, War crimes in internal armed conflicts, Cambridge 2010, s. 10.
825 Sprawa Oskarżyciel vs Tadic No. IT-94-1-AR72, par. 70.
826 R. Bierzanek, Wojna a  prawo międzynarodowe, Wydawnictwo MON, Warszawa 1982,  

s. 327.
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12.2.3. Humanitarne traktowanie

Obowiązek humanitarnego traktowania ma charakter powszechny i  sta-
nowi podstawę wszystkich czterech Konwencji genewskich. Oznacza to trak-
towanie, które czyni zadość potrzebom zarówno fizycznym, jak i psychicznym 
jednostki ludzkiej w stopniu umożliwiającym jej prawidłowe funkcjonowanie. 

Artykuł 3 nakazuje traktować osoby uprawnione do ochrony w  „spo-
sób humanitarny, bez czynienia żadnej różnicy na ich niekorzyść z powodu 
rasy, koloru skóry, religii lub wiary, płci, urodzenia lub majątku ani żadnych 
innych analogicznych powodów”. 

Zakazane są następujące zachowania: 

•	 zamachy	na	życie	i nietykalność	cielesną,	a w szczególności	zabójstwa	
we wszelkiej postaci, okaleczenia, okrutne traktowanie, tortury i męki,

•	 branie	zakładników,	
•	 zamachy	na	godność	osobistą,	a w szczególności	poniżające	i upoka-

rzające traktowanie,
•	 skazywanie	i wykonywanie	egzekucji	bez	uprzedniego	wyroku,	wyda-

nego przez sąd należycie ukonstytuowany i dający gwarancje proce-
sowe, uznane za niezbędne przez narody cywilizowane.

Wyliczenie ma charakteru przykładowy i nie jest to lista zamknięta827. 

Ranni, chorzy 
Artykuł 3 wspólny stanowi, że ranni i chorzy będą zbierani i leczeni. Jest 

to podstawowa zasada prawa humanitarnego, która leży u  podstaw prawa 
genewskiego od czasów jego pierwszej kodyfikacji w 1864 roku. 

Dla realizacji obowiązku nałożonego przez pkt. 2 art. 3 wspólnego, tj. nakazu 
zbierania i leczenia rannych i chorych, Konwencja wprowadza prawo do ini-
cjatywy humanitarnej. W tym celu artykuł 3 wspólny zawiera regulację zezwa-
lającą na działanie organizacji niosących pomoc, stanowiąc że „bezstronna 
organizacja humanitarna, taka jak Międzynarodowy Komitet Czerwonego 
Krzyża, będzie mogła ofiarować swe usługi stronom w konflikcie”.

 
Personel medyczny 
Sytuacja personelu medycznego w toku konfliktu wewnętrznego nie jest 

bezpośrednio regulowana przez art. 3 wspólny. Braki te uzupełniają zasady 
prawa zwyczajowego. Zgodnie z  normami prawa zwyczajowego personel 
medyczny winien być szanowny i chroniony we wszelkich okolicznościach. 

827 J. Pictet, I Geneva Convention Commentary, International Committee of the Red Cross, 
1960, s. 54.

Zakazane 
działania
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Personel chroniony traci ochronę w  sytuacji popełnienia czynów sprzecz-
nych ze swym humanitarnym mandatem828.

12.3. Protokół dodatkowy ii

Lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte XX wieku były okresem nasilenia się kon-
fliktów o charakterze wewnętrznym. Doświadczenia związane ze stosowaniem 
art. 3 doprowadziły do sytuacji, w której podjęto próbę rozszerzenia i ściślejszego 
określenia ochrony prawnej obowiązującej w trakcie konfliktów wewnętrznych. 
Protokół dodatkowy II (PD II) jest rozwinięciem treści art. 3 wspólnego829.

12.3.1. Zastosowanie Protokołu dodatkowego ii

Konflikt zbrojny, by był regulowany PD II, musi spełnić przesłanki dla 
art. 3 wspólnego oraz przesłanki dodatkowe. Są to następujące warunki: 

1) konflikt musi „toczyć się na terytorium Wysokiej Umawiającej się 
Strony między jej siłami zbrojnymi a  rozłamowymi siłami zbrojnymi lub 
innymi zorganizowanymi uzbrojonymi grupami, 

2) pozostającymi pod odpowiedzialnym dowództwem,
3) sprawującymi taką kontrolę nad częścią jej terytorium, że 
4) mogą przeprowadzać ciągłe i spójne operacje wojskowe oraz
5) stosować PD II.

Ad. 1) „Między jej siłami zbrojnymi a rozłamowymi siłami zbrojnymi lub 
innymi zorganizowanymi uzbrojonymi grupami”

Stronami konfliktu regulowanego PD II, w zależności od sytuacji, mogą być: 

•	 siły	zbrojne	rządu	Wysokiej	Umawiającej	się	Strony,
•	 rozłamowe	siły	zbrojne,
•	 inne	zorganizowane	uzbrojone	grupy.

Wyliczenie nie ma mieć charakteru wyczerpującego, jednak zawiera naj-
częściej występujące przykłady. Z jednym zastrzeżeniem, a mianowicie PD II 
nie reguluje konfliktu, który miałby się toczyć, nawet po spełnieniu pozosta-
łych przesłanek, pomiędzy różnymi frakcjami bez udziału sił rządowych830. 
Zatem PD II reguluje konflikt pomiędzy stronami w wymiarze wertykalnym 
a nie horyzontalnym831. 

828 J.-M. Henckaerts, L. Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law, Inter-
national Committee of the Red Cross, 2005, s.79–80. 

829 R. Bierzanek, Wojna…, op. cit. s. 330.
830 M. Perkowski, Definicja…, op. cit., s. 50. 
831 S. Junod, Additional Protocol II: History and scope, American University Law Review, 

33/1983, s. 29–36.
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W artykule 1 PD II pojawia się również drugie kluczowe pojęcie, tj. „siły 
zbrojne”, które interpretuje się zgodnie z definicją zawartą w art. 43 PD I832. 

Uczestnikiem konfliktu regulowanego przez PD II mogą być inne niż „siły 
zbrojne strony” zorganizowane grupy uzbrojone. Z uwagi na charakter takich 
formacji (partyzantka, oddziały powstańcze), przyjmuje się, że są to forma-
cje, które mają na czele osobę odpowiedzialną za swoich podwładnych, są 
wyposażone w stałe widoczne znaki wyróżniające, jawnie noszą broń, a także 
przestrzegają praw i zwyczajów wojennych. Zgodnie zaś z art. 2 regulaminu 
haskiego z  1907 roku, jeśli spełnienie przesłanek organizacyjnych nie jest 
możliwe, za siłę zbrojną mogą zostać uznane grupy, jeśli jawnie noszą broń 
oraz zachowują prawa i zwyczaje wojenne.

Ad. 2) „Pozostającymi pod odpowiedzialnym dowództwem”
Strony w  konflikcie podlegającym PD II muszą grupować jednostki, 

które znajdują się pod odpowiedzialnym dowództwem. Pozostawanie pod 
odpowiedzialnym dowództwem oznacza pewien stopień organizacji grup 
rozłamowych833. Chodzi o minimalny próg organizacji, który zezwala na pro-
wadzenie planowych i ciągłych operacji militarnych a także funkcjonowanie 
systemu dyscypliny w imieniu faktycznie sprawowanej władzy834. Taką prze-
słanką kierowali się talibowie znajdujący się pod dowództwem Shury obra-
dującej pod przewodnictwem mułły Omara w Quecie, w Pakistanie.

Ad. 3) „Sprawującymi taką kontrolę nad częścią jej terytorium”
Obszar niemiędzynarodowego konfliktu zbrojnego obejmuje natomiast 

terytorium tylko jednej Wysokiej Umawiającej się Strony. W sprawozdaniu 
z 1970 roku MKCK podał, iż obszar konfliktu niemiędzynarodowego zawiera 
się w obrębie prawnym i geograficznym jednego państwa. Zatem strona speł-
nia kontrolę na określonym terytorium, która musi być wystarczająca dla 

832 Art. 43 PD I („Siły zbrojne”):
„1.. Siły zbrojne strony konfliktu składają się ze wszystkich uzbrojonych i  zorganizowa-

nych sił, grup i oddziałów, które podlegają dowództwu odpowiedzialnemu przed tą stroną za 
postępowanie jego podwładnych, choćby ta strona była reprezentowana przez rząd lub władzę 
nieuznane przez stronę przeciwną. Takie siły zbrojne powinny podlegać systemowi wewnętrz-
nej dyscypliny, który by zapewniał między innymi poszanowanie przepisów prawa międzyna-
rodowego mającego zastosowanie w konfliktach zbrojnych. 2. Członkowie sił zbrojnych strony 
konfliktu (inni niż personel medyczny i duchowny objęty artykułem 33 Trzeciej Konwencji) 
są kombatantami, to jest mają prawo bezpośredniego uczestniczenia w działaniach zbrojnych.  
3. Strona konfliktu, która wciela do swych sił zbrojnych organizację paramilitarną lub uzbro-
joną służbę porządku publicznego, powinna powiadomić o tym inne strony konfliktu”.

833 S. Junod, Additional…, op. cit., s. 29–37.
834 M. Perkowski, Definicja…, op. cit., s. 51.

Zorganizowane 
grupy  
uzbrojone
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przeprowadzania ciągłych i spójnych operacji wojskowych i stosowania Pro-
tokołu (czyli np. do ochrony chorych i rannych)835.

Ad. 4) „Zdolność przeprowadzenia ciągłych i spójnych operacji wojskowych”
W niemiędzynarodowych konfliktach zbrojnych „ciągłość” tłumaczy się 

jako sytuację, w której działania zbrojne są aktualnie w toku lub prowadzenie 
ich jest nieustannie ponawiane. Zatem chodzi tu np. o ciągłe ataki na bazy 
NATO w Afganistanie, a nie sporadyczny jeden atak. Natomiast „spójność” 
określa planowy i  skoordynowany charakter operacji militarnych, dokony-
wanych przez strony konfliktu836. 

Ad. 5) „Stosować niniejszy protokół”
Nieprzestrzeganie norm MPH jest jednym z najczęstszych zarzutów sta-

wianych stronom konfliktu zbrojnego. Jednocześnie musimy pamiętać, iż 
przestrzeganie norm prawa humanitarnego nie może być uzależnione od 
postępowania strony przeciwnej.

Ochrona prawna w konfliktach niemiędzynarodowych
Ochrona osób w konflikcie zbrojnym wewnętrznym może wynikać z art. 3 

wspólnego lub art. 3 wspólnego i PD II. Ochrona ta uzupełniona jest prawem 
zwyczajowym. 

Mówiąc o ochronie wynikającej z prawa humanitarnego w trakcie kon-
fliktów wewnętrznych, musimy skupić się na następujących kwestiach, regu-
lowanych przez art. 3 i PD II:

1) Zakres osobowy,
2) Humanitarne traktowanie,
3) Kwestia rannych, chorych i rozbitków,
4) Personel medyczny,
5) Pomoc organizacji humanitarnych,
6) Traktowanie ludności cywilnej.

12.3.2. Zakres osobowy

Ochrona wynikająca z  Protokołu dodatkowego II znajduje „zastosowa-
nie do wszystkich osób dotkniętych przez konflikt zbrojny”837. Traktowanie 
zgodne z jego treścią należy się każdemu uczestnikowi walk, a nie tylko np. 
osobie, która złożyła broń. 

835 S. Junod, Additional…, op. cit., s. 29–37.
836 M. Perkowski, Definicja…, op. cit., s. 52.
837 Art. 2 PD II.
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Protokół dodatkowy II nie wprowadza zmiany co do istoty sytuacji osób 
uczestniczących w  wewnętrznym konflikcie zbrojnym. W  tym zakresie 
jest podobny do art. 3 i spełnia przesłanki w nim określone dlatego, nawet 
gdy osoby uczestniczą – w konflikcie regulowanym PD II, to dalej nie uzy-
skują praw takich jak np. jeńcy wojenni w  konflikcie międzynarodowym. 
Powstańcy dalej mogą być skazani na śmierć za uczestnictwo w  walkach, 
nawet jeśli postępują zgodnie z zasadami i zwyczajami wojennymi838. 

12.3.3. Humanitarne traktowanie

Protokół dodatkowy II zakazuje zawsze i wszędzie popełniania, w  toku 
konfliktu wewnętrznego, następujących czynów:

a) zamachów na życie, zdrowie lub fizyczną albo psychiczną równowagę 
osób, zwłaszcza zabójstw, jak też okrutnego traktowania, takiego jak: 
tortury, okaleczenia lub wszelkie postacie kar cielesnych, 

b) kar zbiorowych, 
c) brania zakładników, 
d) działań terrorystycznych, 
e) zamachów na godność osobistą, w szczególności traktowania poniża-

jącego i upokarzającego, gwałtu, zmuszania do prostytucji i wszelkich 
postaci zamachów na obyczajność, 

f) niewolnictwa i handlu niewolnikami we wszelkich postaciach, grabieży, 
g) groźby popełnienia któregokolwiek z wymienionych czynów839.

Podobnie jak w  wypadku art. 3, wyliczenie nie ma charakteru enume-
ratywnego. Jednak z  punktu widzenia ochrony jednostek w  konflikcie 
wewnętrznym, ta rozbudowana lista ma istotne znaczenie. 

12.3.4. Ranni, chorzy i rozbitkowie

Pod względem ochrony chorych, rannych i rozbitków bardziej zadowala-
jący jest Protokół dodatkowy II. Uwzględnia on potrzebę:

a) ochrony rozbitków, czego nie czyni art. 3 wspólny,
b) poszanowania i ochrony osób chorych i rannych, i to bez względu na 

fakt, czy dana osoba w konflikcie uczestniczyła, czy też nie,
c) poszukiwania rannych, chorych i rozbitków,
d) ochrony przed grabieżą840.

838 R. Bierzanek, Wojna…, op. cit., s. 334.
839 Art. 4 PD II.
840 Art. 7 i 8 PD II.

Działania 
zakazane
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Co istotne, Protokół dodatkowy II wprowadza ochronę osób zmarłych,  
co zbliża go do regulacji przewidzianych w  Konwencjach genewskich dla 
konfliktu międzynarodowego. 

12.3.5. Personel medyczny

Protokół dodatkowy II wprowadził kompleksowe uregulowania w kwe-
stiach: ochrony personelu medycznego i duchownego, ochrony działalności 
medycznej oraz ochrony jednostek medycznych i transportu medycznego.

12.3.5.1. ochrona personelu medycznego i duchownego

Protokół dodatkowy II określa, że jako personel medyczny traktowane 
są osoby zaangażowane w  niesienie pomocy chorym i  rannym, zarówno 
wojskowe, jak i  cywilne841. Wyliczenie personelu chronionego jest zbieżne 
z regulacjami I i II Konwencji genewskiej842.

Ochrona personelu medycznego jest podobna do tej, która została nadana 
personelowi medycznemu w konflikcie międzynarodowym. Personel ma być 
szanowany i  chroniony oraz nie może być przedmiotem ataku. Podobnie 
regulowana jest sytuacja personelu duchownego.

12.3.5.2. ochrona działalności medycznej

Ochrona personelu medycznego w  trakcie trwania konfliktu regulowa-
nego PD II rozciąga się również na czas, kiedy personel ten niesie pomoc. 
Zakazane jest karanie osób, które taką pomoc niosą. Ponadto ochronie pod-
lega prawo do posiadania informacji o rannych i chorych, którzy znajdują się 
pod opieką personelu medycznego. Niedopuszczalne jest wymuszanie infor-
macji na temat chorych i rannych od osób niosących im pomoc.

12.3.5.3. ochrona jednostek medycznych oraz transportu medycznego

PD II nadaje ochronę zbieżną z  tą nadaną przez Konwencje genewskie. 
Ochrona, tak jak w  wypadku konfliktu międzynarodowego, nie jest bez-
względna, może ulec zawieszeniu w  sytuacji, gdy jednostki medyczne są 
wykorzystywane do działań sprzecznych z  ich przeznaczeniem, do działań 
wrogich.

841 Y. Sandoz, Ch. Swinarski, B. Zimmermann, Commentary on the Additional Protocols of 
8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949, International Committee of the Red 
Cross, Geneva 1987, s. 1420. 

842 Wyliczenie personelu objętego ochroną znajduje się w rozdziale 8 dotyczącym ochrony 
rannych, chorych i rozbitków.
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12.3.6. Pomoc organizacji humanitarnych

Protokół dodatkowy II potwierdza uprawnienie organizacji takich jak 
Czerwony Krzyż, do niesienia pomocy stronom konfliktu. Przewiduje rów-
nież możliwość niesienia pomocy przez ludność cywilną, zbliżając się w ten 
sposób do przepisów Konwencji genewskich. 

12.3.7. traktowanie ludności cywilnej

Protokół dodatkowy II sytuacji osób cywilnych poświęca część IV, która 
stanowi podstawę traktowania tej grupy osób dotkniętych konfliktem 
wewnętrznym: 

1) ludność cywilna korzysta z ogólnej ochrony przed niebezpieczeństwami 
wynikającymi z operacji wojskowych. Oznacza to zakaz kierowania ataku na 
osoby cywilne. Zakaz nie ma charakteru bezwarunkowego. Dotyczy jedynie 
osób, które nie biorą bezpośredniego udziału w działaniach zbrojnych843,

2) Protokół wprowadza również ochronę dóbr koniecznych dla prze-
trwania ludności cywilnej. Chodzi tu przede wszystkim o  żywność, bydło 
czy zbiory (zakaz obejmuje niszczenie ich za pomocą środków chemicznych,  
np. takich, jakich używały siły amerykańskie w Wietnamie). Ochroną objęte 
są również obszary rolnicze, urządzenia nawadniające czy urządzenia dostar-
czające wodę, np. wodociągi miejskie844,

3) analogicznie do Protokołu I  (mającego zastosowanie do konfliktów 
międzynarodowych) Protokół II wprowadza ochronę budowli i  urządzeń 
zawierających niebezpieczne siły. Celem ochrony tych obiektów jest zabez-
pieczenie ludności cywilnej przed skutkami ich zniszczenia; chodzi tu przede 
wszystkim o obiekty takie jak: zapory, tamy czy elektrownie atomowe. Zwłasz-
cza atak na te ostatnie, mógłby mieć skutki porównywalne z atakiem nuklear-
nym. Artykuł 15 PD II nie wprowadza ogólnej ochrony obiektów cywilnych, 
jednakże jego treść zawiera konieczne minimum845,

4) Protokół dodatkowy II wymaga od stron w konflikcie poszanowania 
dóbr kultury i obiektów kultu religijnego846,

5) PD II wprowadza zakaz przymusowego przemieszczania ludności, 
chyba że jest to podyktowane względami bezpieczeństwa osób cywilnych  
ze względu na stanowcze względy wojskowe847,

843 Art. 13 PD II.
844 Art. 14 PD II.
845 Y. Sandoz, Ch. Swinarski, B. Zimmermann, Commentary…, op cit. s. 1462.
846 Art. 16 PD II.
847 Art. 17 PD II.
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6) Protokół dodatkowy II stanowi, że udział dzieci w wieku poniżej 
15 lat w działaniach zbrojnych jest nielegalny. W sytuacji, gdy dzieci poniżej 
15 roku życia biorą udział w walce, należy im się szczególna ochrona848.

12.4. normy prawa zwyczajowego znajdujące zastosowanie w trakcie 
konfliktów wewnętrznych

Uzupełnieniem systemu prawnego obowiązującego w trakcie konfliktów 
wewnętrznych są normy prawa zwyczajowego. Stopniowa ewolucja rozwoju 
międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych doprowa-
dziła do przenikania gwarancji zarezerwowanych dla konfliktu międzynaro-
dowego do konfliktu niemiędzynarodowego. 

Do najważniejszych norm prawa zwyczajowego, mających wpływ na kon-
flikt regulowany art. 3 lub PD II, a wywodzących się z regulacji dotyczących 
konfliktu międzynarodowego, możemy zaliczyć:

1. Odnoszące się do zasady odróżnienia:
 a) obowiązek odróżnienia przez strony konfliktu osób cywilnych od 

kombatantów. Celem ataku nie może być ludność cywilna. Zasada 
ta ma istotne znaczenie, jako że art. 3 milczy na ten temat. Reguła ta 
zawarta w PD II ma obecnie charakter powszechnie obowiązujący 
również w sytuacji, gdyby konflikt nie osiągnął pułapu, który powo-
duje, że winien być regulowany PD II. Analogiczna zasada znajduje 
zastosowanie w  stosunku do obiektów cywilnych i  wojskowych. 
Tylko te ostatnie mogą być dopuszczalnym celem ataku849.

2. Odnoszące się do osób i obiektów chronionych:
 a) ochrona personelu medycznego – nie jest to zasada MPH, która 

bezpośrednio wynika z treści art. 3. Zawarta w PD II, obecnie jest 
traktowana jako powszechnie obowiązująca, niezależnie od rodzaju 
konfliktu wewnętrznego. Jest to niezwykle istotne, gdyż brak sku-
tecznej ochrony personelu medycznego czyni wątpliwym faktyczną 
możliwość niesienia pomocy osobom potrzebującym, co znowu 
jest zagwarantowane treścią art. 3850,

 b) zasada, zgodnie z  którą personel stowarzyszeń pomocy podlega 
ochronie. Zarówno art. 3, jak i  PD II, nie zawierają norm mają-
cych na celu ochronę personelu stowarzyszeń pomocy. Obec-
nie jednak atak na personel tych stowarzyszeń uznany będzie za 
zbrodnię wojenną, chociażby w świetle statutu Międzynarodowego 

848 Art. 4 ust. 3 (c) PD II.
849 J.-M. Henckaerts, L. Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law, Cam-

bridge 2005, s. 5 i nast.
850 Ibidem, s. 80.
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Trybunału Karnego. Powszechnie obowiązujący charakter tej 
zasady nie podlega wątpliwości, przez co stanowi ona uzupełnienie 
systemu konwencyjnego opartego o art. 3 i PD II851,

 c) zakaz ataku na personel i  obiekty związane z  wykonywaniem 
misji pokojowych. Zarówno art. 3, jak i PD II, nie poruszają kwe-
stii ochrony tzw. peacekeepers, czyli sił pokojowych, rozjemczych. 
Niewątpliwie wpływ na ukształtowanie zwyczajowej zasady zakazu 
ataku na siły pokojowe miał statut MTK oraz statut trybunału dla 
Sierra Leone. Podobnie kształtuje się praktyka państw, wszędzie 
bowiem atak na siły pokojowe uznawany jest za poważne prze-
stępstwo. Ochrona ta przysługuje siłom pokojowym ustanowio-
nym pod egidą ONZ lub też organizacji regionalnych852. W sytu-
acji zmiany mandatu sił pokojowych na peace enforcement (wojska 
służące przywróceniu pokoju również przy użyciu siły, np. Rapid 
Reaction Forces w Bośni w roku 1995), wówczas do działań takich 
sił znajduje zastosowanie „klasyczne” prawo humanitarne, takie jak 
w stosunku do normalnych sił zbrojnych. 

3. Odnoszące się do metod i środków walki:
 a) zakaz używania pocisków typu dum-dum. Pociski takie bezdysku-

syjnie zabronione są w toku konfliktu międzynarodowego. Obecnie 
przyjmuje się, że pociski takie są zabronione również w konflikcie 
wewnętrznym (art. 3 i PD II), jako że powodują nadmierne i niepo-
trzebne cierpienie853. 

4. Odnoszące się do traktowania ludności cywilnej:
 a) zakaz używania „żywych tarcz”. Stosowanie „żywych tarcz” uznane 

zostało za zbrodnie wojenne przed brytyjskim i amerykańskim try-
bunałem wojskowym po II wojnie światowej, a także przez MTKJ. 
Obecnie nie budzi wątpliwości zwyczajowy charakter zakazu stoso-
wania „żywych tarcz” również w konfliktach wewnętrznych854.

5. Odnoszące się do kwestii odpowiedzialności jednostki za zbrodnie 
wojenne:

 a) jedną z ważniejszych zasad, która uzyskała swój powszechny charakter, 
jest zasada stanowiąca o indywidualnej odpowiedzialności jednostki 
za zbrodnie wojenne. Została ona ukształtowana nie tylko dzięki sta-
tutom trybunałów karnych, ale również dzięki ich orzecznictwu855.

851 J.-M. Henckaerts, L. Doswald-Beck, Customary…, op. cit., s. 106.
852 Ibidem, s. 112.
853 J.-M. Henckaerts, L. Doswald-Beck, Customary…, op. cit., s. 270.
854 Ibidem, s. 339.
855 Ibidem, s. 552.
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Zasady te mają powszechnie obowiązujący charakter, niezależnie czy dane 
państwo jest, czy też nie, stroną poszczególnych aktów prawnych. 

12.5. odpowiedzialność za zbrodnie popełnione  
w trakcie niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych

Konflikty wewnętrzne dawno już przestały być wewnętrzną sprawą państw, 
na terenie których się toczą. Podejście to znajduje akceptację w orzecznictwie 
m.in. MTKJ, gdzie sąd stwierdził, że zbrodnie wojenne mogą również mieć 
miejsce w trakcie konfliktów o charakterze niemiędzynarodowym.

12.6. Znaczenie przestrzegania praw człowieka  
w kontekście współczesnych konfliktów zbrojnych

Konflikty zbrojne, w których w ostatniej dekadzie brały udział polskie siły 
zbrojne, charakteryzują się asymetrycznością i niemiędzynarodowym charak-
terem. Oznacza to, że polskie siły zbrojne muszą dostosować się do wyzwań 
współczesnych konfliktów zbrojnych nie tylko pod względem przygotowania 
i sprzętu, ale również pod względem prawnym.  

Działania polskich sił zbrojnych są, i  wszystko wskazuje na to, że będą 
w  przyszłości, głównie nakierowane na działania o  charakterze antyparty-
zanckim (counterinsurgency). W toku takich działań znaczenie poszanowania 
praw człowieka, praw ludności lokalnej jest nie mniej istotne niż w toku kla-
sycznych konfliktów zbrojnych. Co więcej, biorąc pod uwagę, że działalność 
partyzantów jest zawsze silnie zakorzeniona w społecznościach lokalnych, to 
ludność cywilna stała się punktem ciężkości (centre of gravity) współczesnych 
konfliktów zbrojnych. By działania antypartyzanckie były skuteczne, „działa-
nia wojskowe, polityczne, ekonomiczne, psychologiczne i cywilne muszą być 
podjęte”.856 Zatem przestrzeganie praw człowieka, zwrócenie się z  pomocą 
do ludności cywilnej ma nie tylko wymiar humanitarny, ale wymiar wysoce 
praktyczny z wojskowego punktu widzenia. Wizję nowego podejścia do dzia-
łań o charakterze antypartyzanckim przedstawił gen David Petraeus w swoim 
podręczniku nt. działań antypartyzanckich (Manual on Counterinsurgency)857.

Publikacja ta zakłada proaktywną formę działań antypartyzanckich. 
W świetle doktryny Petraeus’a kluczem do powodzenia w tego typu operacjach 
jest zapewnienie bezpieczeństwa ludności cywilnej. Środkiem do zapewnienia 
bezpieczeństwa jest widoczna obecność żołnierzy na terenach zagrożonych 

856 G. Sitaraman, Counterinsurgency, the war on terror, and the laws of war, Virginia Law 
Review, vol. 95, 2009, s. 1773.

857 Field Manual, nr 3-24, MCWP3-33.5, s. x, s. 1–149, 1–153, 1–150, 1–151<www.fas.org/
irp/doddir/army/fm3-24fd.pdf>(dostęp 5.10.2013). Dalej COIN Manual. 
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partyzantką. Obecność taka wymaga, z jednej strony, rezygnacji z bezpieczeń-
stwa oferowanego przez bazy wojskowe i transportery opancerzone na rzecz 
patroli pieszych858. Z drugiej zaś strony, nakłada na każdego żołnierza obowią-
zek przestrzegania praw człowieka i prawa humanitarnego859. W toku działań 
antypartyzanckich zaniedbania, błędy czy naruszenia prawa popełnione przez 
pojedynczego żołnierza, mogą zniweczyć wysiłek setek ludzi. 

Elementem współczesnych działań antypartyzanckich są Zespoły Odbu-
dowy Prowincji (Provincial Reconstruction Teams - PRT). Mają na celu 
wsparcie administracji rządowej poprzez odbudowę kraju. PRT prowadzą 
zarówno działania nakierowane na duże projekty infrastrukturalne, jak 
i szkolenie lokalnych władz i administracji. Projekty realizowane przez PRT 
nie tylko przyczyniają się do polepszenia sytuacji ludności lokalnej, ale rów-
nież przyczyniają się do upowszechnienia rządów prawa i praw człowieka860.

Działania antypartyzanckie, pomimo swojego procywilnego wymiaru, są 
działaniami wojskowymi. Prowadzi to często do niejasnego rozmycia działań 
wojskowych i cywilnych. Podobnie jak działania talibów, działania zmierza-
jące do ich pokonania mają często niedookreślony cywilno-wojskowy charak-
ter. W takiej sytuacji konieczne jest położenia nacisku na upowszechnianie 
prawa humanitarnego i  praw człowieka w  siłach zbrojnych. Ich przestrze-
ganie ma znaczenie prawne, moralne i  etyczne, ale jest również pożądane 
z punktu widzenia sukcesu operacji wojskowej861.

12.7. Kwalifikacja prawna konfliktu w afganistanie –  
kwestie praktyczne 

Dla zobrazowania komplikacji związanych z kwalifikacją konfliktu zbroj-
nego zostanie poniżej przedstawiona próba określenia charakteru konfliktu 
toczonego w Afganistanie. Zdefiniowanie charakteru konfliktu ma podsta-
wowe znaczenie dla określenia statusu uczestników. Przykład afgański ma 
o tyle znaczenie, iż w misji tej biorą aktywny udział polskie wojska w ramach 
operacji ISAF.

Konflikt zbrojny może się toczyć pomiędzy państwami oraz podmio-
tami niepaństwowymi. Gdy konflikt toczy się między państwami, wówczas  
mamy do czynienia z konfliktem zbrojnym o charakterze międzynarodowym. 
W toku takiego konfliktu, jego uczestnicy chronieni są całością międzynaro-
dowego prawa humanitarnego, zwłaszcza III Konwencją genewską. W toku 

858 D. Kilcullen, Counterinsurgency, London 2010, s. 35.
859 COIN Manual, op. cit., s. 5–9, tabela 5–1.
860 J. Bebber, The Role of Provincial Reconstruction Teams (PRTs) in Counterinsurgency Ope-

rations: Khost Province, Afghanistan, Small Wars Journal, Marzec, 2011.
861 COIN Manual, op. cit., s. 1–24, par. 1–132. 
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konfliktu wewnętrznego, w  większości wypadków będą podlegać jedynie 
ochronie wynikającej z art. 3 wspólnego lub/i Protokołu dodatkowego II.

12.7.1. charakterystyka istoty konfliktu pomiędzy uSa a talibami 

Afganistan w latach 90. był trudny do zidentyfikowania na arenie między-
narodowej. Po upadku komunistycznego reżimu pod wodzą Nadżibullacha, 
w  1992 roku kraj został nazwany Islamskim Państwem Afganistanu z  pre-
zydentem Burhanuddin’em Rabbani’m na czele862. Cztery lata później gdy, 
talibowie doszli do władzy, nazwali Afganistan Islamskim Emiratem Afgani-
stanu. Obie nazwy były używane przez uczestników konfliktu do 2001 roku, 
kiedy to rząd tymczasowy, wyłoniony w toku rozmów pokojowych w Bonn, 
nadał państwu nazwę Islamskiej Republiki Afganistanu. 

W ocenie charakteru konfliktu należy przyjrzeć się, czy Afganistan pod 
wodzą talibów mógł być stroną konfliktu międzynarodowego. Zwłaszcza 
konstatacja, że talibowie nie wykonywali de iure lub de facto kontroli nad 
Afganistanem mogłaby sprzyjać przyjęciu za fakt, że konflikt pomiędzy USA 
a Afganistanem rządzonym przez talibów był niemiędzynarodowy.

Talibowie doszli do władzy w połowie lat 90, kiedy w 1996 roku prze-
jęli władzę w Kabulu863. Od tego czasu sprawowali władzę nad większością 
kraju (ok. 90%)864. W trakcie swoich rządów ustanowili efektywny system 
władzy piastowanej przez Szury i  lokalnych gubernatorów. W  tym cza-
sie wprowadzili system prawa oparty na surowej interpretacji prawa sza-
riatu. Naruszenia praw człowieka spowodowały, że talibowie zostali uznani 
jedynie przez Pakistan, Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie 
i  Czeczenię. Brak oficjalnego rządu talibów został potwierdzony rezolu-
cjami ONZ865. W przeddzień Operacji Enduring Freedom w 2001 roku, nie 
można było mówić o de iure charakterze rządów talibów. Z drugiej strony, 
Rezolucje ONZ nie wykluczały de facto charakteru władztwa talibów. Co 
więcej, Rezolucja S/RES/1214 z  grudnia 1998 roku potwierdzała kontrolę 
Afganistanu przez talibów866. W okresie przed operacją Enduring Freedom 

862 Więcej informacji patrz CIAWorld Factbook, <www.umsl.edu/services/govdocs/wofact 
2001/geos/af.html#Govt>.

863 R. Wolfrum, Ch. E. Philipp, The Status of the Taliban: Their Obligations and Rights under 
International law, Max Planck Yearbook of United Nations, Volume 6, 2002, op. cit. s. 588.

864 N. Ghufran The Taliban and the civil war entanglement in Afghanistan, Asian Survey 
2001, s. 474.

865 S/RES/1214 (1998) Grudzień 1998 para. 1 dostępna na stronie <http://www.security-
councilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Afgh%20
SRES1214.pdf> (dostęp: 5.10.2013).

866 Taka interpretacja Rezolucji ONZ jest przywołana w tekście R. Wolfrum, Ch. E. Philipp 
in The Status of the Taliban: Their Obligations and Rights under International law, przypis 48.
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funkcjonowały, zatem, dwa rządy. Jeden, uznany de iure, składający się 
z przedstawicieli ruchu mudżahedinów z prezydentem Rabbani’m na czele, 
który posiadał oficjalną reprezentację w  Organizacji Narodów Zjedno-
czonych, tj. zasiadał tam dr Ravan Farhadi867 i drugi z talibów posiadający 
faktyczną kontrolę nad Afganistanem bez uznania międzynarodowego868. 
Zgodnie z doktryną prawa międzynarodowego brak uznania międzynaro-
dowego rządu nie wyłącza zdolności międzynarodowej państwa869. Zwłasz-
cza że niektóre oficjalne źródła potwierdzały post factum funkcjonowanie 
rządu talibów w  Afganistanie. Przykładowo nota wyjaśniająca podstawy 
prawne brytyjskiej operacji w Afganistanie (SN/IA/5340) odwoływała się do 
talibów jako rządu Afganistanu870. 

Kiedy w 2001 roku nastąpił atak na World Trade Centre, rząd USA uznał, 
że przysługuje mu prawo do indywidualnej i  zbiorowej samoobrony871. 
Administracja prezydenta G. Busha powołała się na art. 51 Karty Narodów 
Zjednoczonych, który stanowi, iż „żadne postanowienie niniejszej Karty nie 
narusza naturalnego prawa każdego członka Organizacji Narodów Zjedno-
czonych, przeciwko któremu dokonano zbrojnej napaści, do indywidualnej 
lub zbiorowej samoobrony”. Zasada ta została potwierdzona przez Rezolucję 
Rady Bezpieczeństwa 1368 i 1373872. Rada Bezpieczeństwa nie autoryzowała 
operacji wojskowej USA w Afganistanie873.  

Powyższe prowadzi do następującej konkluzji. Operacja Enduring Freedom 
była konfliktem zbrojnym pomiędzy rządem USA a Afganistanem rządzonym 
przez nieuznany rząd talibów. W  takiej sytuacji można przyjąć, że konflikt 
przed rozmowami pokojowymi w  Bonn, które doprowadziły do powstania 
rządu prezydenta Karzaia, był międzynarodowy. W takiej sytuacji konflikt był 
regulowany całością prawa humanitarnego, zwłaszcza tą dotyczącą statusu 

867 Informacje na stronie <http://www.afghanistan-un.org/whos-who/former-permanent-
-representatives/> (dostęp: 5.10.2013). 

868 S. Ojeda, US detention of Taliban fighters, some legal considerations, International Law 
Studies vol. 85, [w:] The War in Afghanistan: A legal analysis, ed. M. N. Schmitt, US. Naval 
War College, 2009, p. 358-359 available at <http://www.usnwc.edu/Research---Gaming/Inter-
national-Law/New-International-Law-Studies-%28Blue-Book%29-Series/International-Law-
-Blue-Book-Articles.aspx?Volume=85> (dostęp: 5.10.2013).

869 R. Wolfrum, Ch. E. Philipp, The Status…, op.cit., s. 570.
870 B. Smith and A. Thorp, House of Commons note, The legal basis for the invasion of 

Afghanistan, Standard Note:  SN/IA/5340, Luty 2010, Section International Affairs and 
Defence Section, s. 2, <http://www.parliament.uk/briefing-papers/sn05340.pdf%E2%80%8E> 
(dostęp: 5.10.2013).

871 John Negroponte letter to the president of the Security Council S/2001/946 październik 
2001.

872 S/RES/1368 (2001) 12 września 2001 and S/RES/ (2001) of 28 września 2001. 
873 B. Smith and A. Thorp, House of Commons note, op. cit., s. 3.
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jeńców wojennych. Zatem można przyjąć, że przynajmniej część talibów 
mogła być uznana za jeńców wojennych w świetle III Konwencji genewskiej. 

Po ustanowieniu rządu prezydenta Karzaia, konflikt stał się niemiędzy-
narodowy. 

12.7.2. jaka jest kwalifikacja prawna pomiędzy siłami uSa a al-Kaidą?

Główny celem operacji sił USA w Afganistanie było pojmanie lub zabi-
cie osób związanych organizacją al-Kaida odpowiedzialnych za atak terrory-
styczny na World Trade Centre. Wynikało to z faktu, że w tym okresie Afga-
nistan był siedzibą organizacji. 

Al-Kaida al-Sulbah (Solidna Baza) została zainicjowana w roku 1987 przez 
Abdullaha Azzama i Osamę bin Ladena874. Działania te były kontynuacją orga-
nizacji Maktab Khadamat al-Mujahidin al-Arab, której celem było rekrutowa-
nie, finansowanie i trenowanie osób chcących walczyć na rzecz mudżahedi-
nów przeciwko Rosjanom w Afganistanie875. W późniejszym okresie al-Kaida 
za cel wrogich działań obrała USA i Izrael876. Początkowo al-Kaida ulokowała 
swoją siedzibę w Pakistanie (Peshawar), później w Sudanie i wreszcie w 1996 
roku, ponownie w Afganistanie877. W Afganistanie stworzyła zaawansowaną 
infrastrukturę wojskową878. Umożliwiło to stworzenie organizacji zakorze-
nionej w ruchu Talibskim, która posiadała własne cele polityczne i wojskowe. 
Częścią tej działalności był atak na World Trade Centere879.

Al-Kaida nie wykonywała ani de facto ani de iure kontroli nad Afganista-
nem. Pytanie dotyczące relacji al-Kaidy i talibów sprowadza się do kwestii, czy 
działania tej pierwszej można przypisać Talibom. Jeśli tak, to po spełnieniu 
dodatkowych warunków konflikt pomiędzy al-Kaidę i USA mógł być potrak-
towany jako międzynarodowy. Warto w odpowiedzi na to pytanie odnieść się 
do orzeczenia w sprawie Tadicia. W tym orzeczeniu Międzynarodowy Try-
bunał ds. Jugosławii orzekł, że efektywna kontrola przewidziana przez prawo 
międzynarodowe ma miejsce, kiedy państwo (w  tym wypadku Afganistan 
pod rządami talibów) „organizuje, koordynuje lub planuje operacje wojsko-
we grup zbrojnych, a działania (tych) grup mogą być przypisane określone-

874 R. Gunaratana, Inside Al Qaida – Global Network of terror, Berkley Books, New York, 
2003, s. 4–5.

875 Ibidem, s. 5–7.
876 Ibidem, s. 7.
877 Podręcznik Sił Specjalnych, Materiały jawne, Lubliniec 2003, s. 23.
878 Ibidem, s. 24.
879 Więcej na ten temat na stronie <http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/3128802.stm> 

(dostęp: 5.10.2013).
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mu państwu”880. Talibowie, w okresie współfunkcjonowania z al-Kaidą, nigdy 
nie byli w stanie jej kontrolować881. Podsumowując, działania al-Kaidy były 
luźno powiązane z talibami, miały charakter terrorystyczny oraz kryminalny 
i jako takie nie mogą być przypisane talibom. 

Konflikt pomiędzy siłami USA oraz al-Kaidą nie mógł być traktowany 
jako międzynarodowy. W związku z powyższym mógł być regulowany jedy-
nie przez art. 3 wspólny. Natomiast Protokół dodatkowy II nie ma zastosowa-
nia z dwóch powodów. Po pierwsze al-Kaida jako organizacja terrorystyczna 
nie przestrzega prawa humanitarnego, co jest warunkiem stosowania PD II. 
Po drugie zarówno USA, jak i Afganistan w tamtym okresie nie były stroną 
PD II.

12.7.3. Kwalifikacja konfliktu pomiędzy talibami a Sojuszem Północnym?

Sojusz Północny był jedną z  frakcji walczących o  władzę w  Afganistanie 
w latach 80 i 90. Po upadku reżimu komunistycznego Sojusz nie był wstanie 
utworzyć stabilnego rządu. Pomimo zdobycia Kabulu przez jednego z liderów 
Sojuszu, Ahmeda Shaha Massouda, w kwietniu 1992 roku882, w kraju toczyły 
walki frakcyjne pomiędzy dowódcami polowymi. Po zajęciu Kabulu, miasto 
zostało podzielone na strefy wpływów. W  rezultacie walk wyłoniły się dwie 
zwalczające się strony. Jedna reprezentowana przez Shaha Massouda i  pre-
zydenta Burhanuddin’a  Rabbani’ego, a  druga przez Gulibudin’a  Hekmatyara 
i  generała Dostum’a. Pomimo zawarcia porozumień pokojowych w  marcu 
1993 roku, walki nie ustawały883. Z chaosu wojny domowej wyłonił się zwycię-
ski ruch talibów884. W okresie po zdobyciu Kabulu przez talibów, Sojusz Pół-
nocny kontrolował ok. 10-20% kraju885. 

Powyższa sytuacja oznaczała, iż toczył się konflikt niemiędzynarodowy. 
Nie budzi wątpliwości fakt, iż był on regulowany przez art. 3 wspólny886. Pyta-
nie, czy konflikt ten mógł być regulowany przez Protokół dodatkowy II. 

880 ICTY, Prosecutor vs. Tadić (IT-94-1). Orzeczenie z 15 lipca1999, para. 137. 
881 B. Dreyfuss, The Taliban is not al Qaeda, artykuł dostępny na stronie The Nation <http://

www.thenation.com/blog/160681/taliban-not-al-qaeda#> (dostęp: 5.10.2013).
882 N. Nojumi, The rise of the Taliban in Afghanistan, mass mobilization, civil war and the 

future of the region, Palgrave, New York , 2002, s. 96.
883 UN Press Release SC/6203, kwiecień 1996, <http://www.un.org/News/Press/docs/1996/ 

19960 409 .sc6203.html> (dostęp: 5.10.2013).
884 W. Jagielski, Modlitwa o deszcz, W.A.B., Warszawa 2002, s. 50. 
885 Country Profile: Afghanistan, Library of Congress – Federal Research Division, s. 3, 

<http://international.loc.gov/frd/cs/profiles/Afghanistan.pdf> (dostęp: 5.10.2013).
886 Przedłużający się charakter konfliktu pomiędzy siłami Sojuszu i Talibami został potwier-

dzony przez szereg źródeł, np. <http://usgovinfo.about.com/library/weekly/aa092801a.htm> 
(dostęp: 5.10.2013).
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Pomimo że obie strony spełniały przesłanki zastosowania PD II ze 
względu na stopień organizacji stron walczących, to nie miał on zastosowa-
nia. Wynika to z faktu, że Afganistan nie był stroną PD II. Afganistan stał się 
stroną Protokołu dodatkowego II dopiero w 2009 roku887. 

Część praktyczna

Kazus
W  konflikcie zbrojnym w  Bośni–Hercegowinie konflikt zbrojny miał 

zarówno charakter międzynarodowy, jak i niemiędzynarodowy. Określ cha-
rakter konfliktu zbrojnego pomiędzy888:

a) Serbami i Chorwatami, mieszkańcami Bośni i Hercegowiny?
b) Serbskimi siłami powstańczymi a siłami rządu bośniackiego?
c) Siłami Armii Jugosłowiańskiej a siłami rządu Bośniackiego?

Odpowiedź:
W  tym przypadku mamy do czynienia z  konfliktem niemiędzynarodo-

wym, a więc w pierwszym rzędzie zastosowanie znajdzie tu art. 3 wspólny dla 
wszystkich czterech Konwencji genewskich z 1949 roku. Ponadto wszystkie 
państwa uczestniczące w konflikcie w tym Bośnia i Hercegowina są stroną 
PD II. Pytanie, czy PD II ma zastosowanie w takim konflikcie?

Gdy dochodzi do walk pomiędzy siłami rozłamowymi, to PD II nie ma 
zastosowania. Zgodnie z treścią art. 1 PD II reguluje jedynie konflikt zbrojny 
toczony pomiędzy rządem „a rozłamowymi siłami zbrojnymi lub innymi zor-
ganizowanymi uzbrojonymi grupami”. W  tej sytuacji wykluczone jest zasto-
sowanie tego rotokołu do walk pomiędzy poszczególnymi grupami rozłamo-
wymi, tj. siłami powstańczymi bośniackich Chorwatów i bośniackich Serbów. 

W  toku konfliktu pomiędzy tym uczestnikami zastosowanie znajdzie 
art. 3 wspólny. W takiej sytuacji art. 3 wspólny jest uzupełniony treścią PD II, 
w szczególności kiedy natężenie walk i stopień organizacji stron walczących 
powoduje, iż spełnione zostały przesłanki art. 1 PD II.

W  trzeciej sytuacji mamy do czynienia z  przykładem konfliktu o  cha-
rakterze międzynarodowym. Zastosowanie więc znajdą cztery Konwencje 
genewskie, zwłaszcza III KG z 1949 roku o traktowaniu jeńców wojennych. 
Konflikt miał charakter w pełni międzynarodowy889. 

887 <http://www.cicr.org/eng/resources/documents/news-release/2009-and-earlier/afgani-
stan-news-240609.htm> (dostęp: 5.10.2013).

888 Kazus opracowany na podstawie Materiał edukacyjny MPH PCK przeznaczony dla 
nauczycieli PO, s. 17–18, <http://skpck.net16.net/mph/mph.pdf> (dostęp: 5.10.2013).

889 Rozdział jest kontynuacją opracowania zawartego w publikacji „Międzynarodowe prawo 
humanitarne konfliktów zbrojnych. Materiał szkoleniowy dla szeregowych”, red. ppłk Z. Falkow-
ski, ISBN 978-83-62345-45-8, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2013.
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Rozdział 13

Znaki ochRonne i oZnacZenia  
w międZynaRodowym pRawie humanitaRnym 
konfliktów ZbRojnych

Streszczenie

Niezwykle ważnym elementem prawa wojennego są znaki i oznaczenia, 
które - respektowane przez społeczność międzynarodową - umożliwiają 
identyfikację na polu walki zarówno osób, jak i  obiektów podlegających 
ochronie. Identyfikacja ta ma szczególne znaczenie, kiedy w  trakcie zbroj-
nych działań wojennych należy odróżnić kombatantów od osób niezaanga-
żowanych w te działania oraz obiekty, które nie służą wspomaganiu wysiłku 
militarnego. Problematyka dotycząca oznaczeń służb medycznych niosących 
pomoc żołnierzom rannym na polu walki nie jest sprawą, która wypłynęła 
w XIX wieku. Już wcześniej walczące strony w różny sposób oznaczały szpi-
tale, personel medyczny i transport, aby uchronić je przed atakami. W pierw-
szej połowie XIX wieku armie państw stosowały do tego jednokolorowe flagi, 
np. Austria - białą flagę, Francja - czerwoną, a Hiszpania - żółtą; stosowano 
również flagi czarne.

Czasami oznaczenia korpusów i  pododdziałów medycznych różniły się 
od siebie, co więcej środki służące do transportowania rannych nie były 
w specjalny sposób oznaczone i trudno było je odróżnić np. od transportów 
z amunicją. W konsekwencji żołnierzom na polu walki trudno było rozpo-
znać zarówno własne, jak i nieprzyjacielskie ambulanse medyczne. Również  
lekarze i pielęgniarki, którzy udzielali pomocy rannym, narażeni byli na takie 
samo niebezpieczeństwo ostrzału, jak walczący kombatanci890.

Znajomość znaków jest istotnym elementem prawa wojennego tak dowód-
ców, jak i wszystkich żołnierzy biorących udział w operacjach wojskowych. 
Funkcjonujące obecnie znaki zawierają w  swym zbiorze zarówno te, które 

890 Zob. F. Bugnion, The red cross and red crescent emblems, „International Reviev of the 
Red Cross”, 1989, nr 272.
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były stosowane na polu walki od wieków (biała flaga), jak wprowadzone sto-
sunkowo niedawno, np. znak Trzeciego Protokołu znany również pod nazwą 
„czerwony kryształ”, ustanowiony na podstawie III Protokołu dodatkowego 
do Konwencji genewskich z 2005 roku.

13.1. Znak czerwonego krzyża / czerwonego półksiężyca

Znak Czerwonego Krzyża / Czerwonego Półksiężyca jest najbardziej 
rozpoznawalnym znakiem międzynarodowym. Został on ustanowiony na 
mocy zapisów Konwencji w sprawie polepszenia losu rannych wojskowych 
w  armiach w  polu będących (Genewa, 22 sierpnia 1864 r.). Inicjatorem 
powstania jednolitego znaku rozpoznawczego wojskowych służb medycz-
nych był obywatel Szwajcarii Henry Dunant, który znalazł się przypadkowo 
na polu bitwy pod Solferino we Włoszech, w 1859 roku. Wstrząsający widok 
rannych i umierających żołnierzy jaki ujrzał, był tym bardziej przerażający, że 
większość młodych ludzi umierała z powodu braku szybkiej i fachowej opieki 
medycznej. Te tragiczne wydarzenia opisał w książce pt. Wspomnienie Solfe-
rino. Postanowił również zająć się losem rannych i niezdolnych do walki żoł-
nierzy. Henry Dunant wraz z Gustawem Moynierem założyli pięcioosobowy 
komitet, zwany Komitetem Pięciu, przekształcony później w  Międzynaro-
dowy Komitet Pomocy Rannym Żołnierzom. Na zwołanej 26 października 
1863 roku w Genewie międzynarodowej konferencji ustalono, że we wszyst-
kich armiach ochotniczy personel medyczny będzie nosił znormalizowany 
znak wyróżniający – białą opaskę z czerwonym krzyżem. Rozwinięcie tych 
ustaleń znalazło swój zapis w Konwencji w sprawie polepszenia losu rannych 
wojskowych w armiach w polu będących, która została podpisana w Genewie 
22 sierpnia 1864 roku. Zgodnie z zawartymi w Konwencji zapisami, ambu-
lanse i szpitale wojskowe zostały uznane za neutralne, a ich personel (łącznie 
z  administracją i  intendenturą) i  kapelani będą posiadali neutralny status. 
W art. 7 tej Konwencji określono, że zarówno szpitale, ambulanse, jak i per-
sonel będą oznaczone jednolitym znakiem czerwonego krzyża na biały polu, 
umieszczonym na flagach i opaskach.

Ponowny zapis o znaku czerwonego krzyża jako znaku rozpoznawczym 
zawarto w Konwencji genewskiej z 6 lipca 1906 roku o polepszeniu losu ran-
nych i chorych w armiach czynnych. 
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W rozdziale VI O oznace wyróżniającej, w art. 18 zapisano: „w hołdzie dla 
Szwajcarii znak heraldyczny Czerwonego Krzyża na białem polu, utworzony 
z odwróconych barw związkowych zostaje przyjęty jako godło i znak odróż-
niający służby sanitarnej wojsk”891. 

Zapis ten wprowadzono z uwagi na liczne w tamtym okresie próby wpro-
wadzania do obiegu innych znaków oraz jednoznaczne przeciwstawienie się 
zarzutom o konotacjach religijnych. Ponadto w art. 23 dopuszczono używanie 
godła czerwonego krzyża oraz napisu „Czerwony Krzyż” lub „Krzyż Genewski” 
przez formacje medyczne i personel medyczny chronione przez tę Konwencję 
zarówno w czasie pokoju, jak i wojny. Inne określenie znaku było nielegalne.

Od czasu wojny rosyjsko-tureckiej (1876–1878), czerwony półksiężyc stał 
się rozpoznawalnym znakiem pomocy humanitarnej w krajach islamskich. 

Jego oficjalne użycie zostało uprawomocnione wraz z uchwaleniem Kon-
wencji genewskiej o polepszeniu losu chorych i rannych w armiach czynnych 
z 1929 roku.

„Art. 19. Jako wyraz hołdu dla Szwajcarii, znak heraldyczny czerwonego 
krzyża na białem polu utworzony z odwróconych barw związkowych, zostaje 
przyjęty jako godło i znak wyróżniający wojskowej służby sanitarnej.

Jednakże dla krajów, które używają jako znaku wyróżniającego zamiast czer-
wonego krzyża znak czerwonego półksiężyca lub lwa i słońca czerwonego na 
białem polu te godła są uznane na równi w znaczeniu niniejszej Konwencji”892.

Obecnie funkcjonowanie znaku Czerwonego Krzyża jako znaku ochron-
nego uprawomocniają następujące dokumenty:

– Konwencja o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych 
(I Konwencja genewska), 12 sierpnia 1949 roku, Genewa,

– Konwencja o polepszeniu losu rannych, chorych i rozbitków sił zbro-
jnych na morzu (II  Konwencja genewska), 12 sierpnia 1949 roku, 
Genewa,

– Protokół dodatkowy do Konwencji genewskich z  12 sierpnia 1949 
roku dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbro-
jnych (Protokół dodatkowy I), 8 czerwca 1977 roku, Genewa,

– Protokół dodatkowy do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 roku 
dotyczący ochrony ofiar niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych 
(Protokół dodatkowy II), 8 czerwca 1977 roku, Genewa,

891 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 stycznia 1927 roku w sprawie opu-
blikowania Międzynarodowej Konwencji genewskiej z 6 lipca 1906 roku o polepszeniu losu 
rannych i chorych w armiach czynnych.

892 Konwencja genewska o  polepszeniu losu chorych i  rannych w  armiach czynnych, 
podpisana dnia 27 lipca 1929 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dn. 28 stycznia 1932 r. – 
Dz.U. RP, nr. 24, poz. 79).

Znak  
czerwonego 
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– Artykuły: Art. 38–44 i Art. 53 I KG, Art. 41–45 II KG, Art. 18, 37 i 38 
oraz Aneks I do PD, Art. 12 PD II.

W artykule 38 Konwencji o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach 
czynnych z 12 sierpnia 1949 roku (I Konwencja genewska), czytamy: „Jako 
wyraz hołdu dla Szwajcarii, godło czerwonego krzyża na białym polu, utwo-
rzone z odwróconych barw związkowych, będzie używane nadal jako godło 
i znak rozpoznawczy wojskowej służby sanitarnej.

Jednakże dla krajów, które zamiast czerwonego krzyża jako znaku rozpo-
znawczego używają już czerwonego półksiężyca lub czerwonego lwa i słońca 
na białym polu, godła te są również dopuszczone w  rozumieniu niniejszej 
Konwencji”.

Niektóre państwa próbowały wprowadzić inne znaki rozpoznawcze: 
Syjam zaproponował czerwoną bramę, Indie – czerwoną swastykę, a Zim-
babwe – czerwoną gwiazdę. W 1930 roku w Tel Awiwie powołano stowarzy-
szenie czerwonej Tarczy Dawida (Magen Dawid Adom), które od 1935 roku 
używa znaku Czerwonej Gwiazdy Dawida.

Czerwona Gwiazda Dawida nie jest rozpoznawalna jako znak ochronny 
poza granicami Izraela. Podczas międzynarodowych operacji jest ona zastę-
powana przez Czerwony Kryształ, jako znak ochronny zapewniający bezpie-
czeństwo. W zależności od sytuacji można zastosować Czerwoną Gwiazdę 
Dawida umieszczoną w środku Czerwonego Kryształu lub też użyć samego 
Czerwonego Kryształu. Debata nad wcieleniem III Protokołu dodatkowego 
była spowodowana potrzebą zapewnienia ochrony w przypadkach, gdy czer-
wony krzyż i czerwony półksiężyc nie są uważane za znak neutralny. Miała 
ona również na celu sprostanie potrzebom tych krajów, w  których inne 
odznaczenia były używane przez wiele lat. Przykładem takiego kraju może 
być społeczność znana jako MDA w  Izraelu, założona w  1930 roku. Izrael 
argumentuje, iż powinien mieć możliwość używania znaku gwiazdy Dawida 
w międzynarodowych operacjach. W innych krajach, takich jak np. Erytrea, 
nie chciano używać czerwonego krzyża i czerwonego półksiężyca jednocze-
śnie. Niestety, nie było to możliwe ze względu na panujące zasady.

W czasie konferencji dyplomatycznej, która została zwołana w 1949 roku 
aby skorygować Konwencję genewską w  następstwie II wojny światowej, 
przedyskutowano trzy propozycje dotyczące rozwiązań w sprawie znaków893:

– propozycję Holandii, która miałaby wprowadzić jeden uniwersalny 
znak, 

– propozycję, aby powrócić do znaku czerwonego krzyża, 

893 <http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/emblem-history.htm> (dostęp: 
4.02.2014).  
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– propozycję Izraela, który chciał wprowadzić rozpoznanie nowego 
symbolu, czerwonej tarczy Dawida używanej jako osobny znak dla 
izraelskich siła zbrojnych i służb medycznych.

Znak czerwonego krzyża (czerwonego półksiężyca) umieszczany jest na 
flagach, opaskach oraz sprzęcie wykorzystywanym przez służby medyczne.

Uprawnionymi do noszenia znaku czerwonego krzyża są następujące 
osoby894:

– stały personel medyczny: lekarze, pielęgniarki i  sanitariusze - zaan-
gażowany w odszukiwanie, zbieranie, przenoszenie i leczenie rannych 
i chorych,

– niestały personel medyczny: żołnierze pełniący pomocnicze funk-
cje medyczne, sanitariusze i  pielęgniarze medyczni (są pod ochroną 
w czasie wykonywania swych zadań),

– personel administracyjny szpitala, np. kierowcy, pomocniczy personel 
kuchenny,

– medyczny personel stowarzyszeń pomocy (wobec tych organizacji 
musi być spełniony wymóg uzyskania autoryzacji od jednej z walczą-
cych stron),

– personel stowarzyszeń pomocy uznanych w  kraju neutralnym 
(konieczność uzyskania zgody własnego rządu i upoważnienia wyda-
nego przez stronę w konflikcie),

– personel medyczny przypisany do organizacji obrony cywilnej,
– kapelani.

Osoby wymienione powyżej podlegają szczególnej ochronie. Oznacza to, 
że nie mogą być celem ataku oraz w razie zatrzymania mogą nadal wykony-
wać swoje funkcje, aż do chwili, gdy państwo zatrzymujące zapewni odpo-
wiednią opiekę potrzebującym. Personel medyczny nie może być pojmany 
tak jak jeńcy wojenni, a jedynie zatrzymany.

Personel, o którym mowa, powinien w sposób widoczny odróżniać się od 
kombatantów, tzn. nosić na lewym ramieniu odporną na wilgoć opaskę ze 
znakiem rozpoznawczym, wydaną i ostemplowaną przez władze wojskowe.

Zgodnie z regulaminem dotyczącym identyfikacji, zawartym w Protokole 
dodatkowym do Konwencji genewskich z  12 sierpnia 1949 r. dotyczącym 
ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół dodat-
kowy I) z 8 czerwca 1977 roku, (załącznik I Regulamin dotyczący identyfi-
kacji, art. 1):

894 Zob. M. Marcinko, P. Łubiński, Wybrane zagadnienia z  zakresu międzynarodowego 
prawa humanitarnego, Kraków 2009, s. 58–60.
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1. Karta tożsamości dla stałego cywilnego personelu medycznego i  du-
chownego, przewidziana w ustępie 3 artykułu 18 Protokołu, powinna895:

 a) nosić znak rozpoznawczy i  mieć takie rozmiary, by mogła być 
noszona w kieszeni,

 b) być możliwie trwała,
 c) być wypełniona w języku ojczystym lub urzędowym (ewentualnie 

także w innych językach),
 d) zawierać nazwisko posiadacza, jego datę urodzenia (lub, gdy nie 

można jej ustalić, jego wiek w chwili wydania karty) oraz, jeżeli go 
posiada, numer ewidencyjny,

 e) określać, z  jakiego tytułu posiadacz jest uprawniony do ochrony 
przez Konwencje i niniejszy Protokół,

 f) zawierać fotografię posiadacza oraz jego podpis lub odcisk kciuka, 
albo jedno i drugie,

 g) być zaopatrzona w odcisk pieczęci i podpis uprawnionej władzy,
 h) zawierać datę wystawienia i datę wygaśnięcia ważności karty.

Pod żadnym pozorem wyżej wymieniony personel nie może być pozba-
wiony ani swych oznak, ani swych kart tożsamości, jak również prawa 
noszenia opaski. W razie zagubienia lub zniszczenia będzie on miał prawo 
do otrzymania duplikatów zarówno kart, jak i oznaczeń.

Wzór karty tożsamości (rozmiary 74 mm × 105 mm)

895 M. Fleming, Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych, Warszawa 2003, 
s. 397.

Karta  
tożsamości
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Żołnierze pełniący pomocnicze funkcje medyczne, sanitariusze, pie-
lęgniarze medyczni i noszowi również noszą białą opaskę ze znakiem roz-
poznawczym, lecz mniejszych rozmiarów. Ponadto karty tożsamości, które 
powinni posiadać muszą stwierdzać wyszkolenie sanitarne otrzymane przez 
posiadacza, czasowy charakter jego funkcji i prawo do noszenia opaski.

Znak rozpoznawczy używany przez służby medyczne powinien być na 
tyle duży, aby był widoczny w nocy lub podczas złych warunków atmosfe-
rycznych, może być świetlny lub podświetlany.

Szczegółowe zasady umieszczania znaku Czerwonego Krzyża na sprzęcie 
służby sanitarnej oraz urządzeniach i obiektach medycznych w Wojsku Pol-
skim oraz sposoby i warunki jego maskowania określone są w normie obronnej 
NO-02-A032. Maskowanie krzyża genewskiego na wojskowych urządzeniach 
i  obiektach medycznych, które są w  podporządkowaniu narodowym, może 
odbywać się tylko na rozkaz szczebla ZT (równorzędnego) i dotyczyć tylko 
sprzętu biorącego bezpośredni udział w operacji taktycznej. Rozkaz taki powi-
nien być wydany tylko na czas trwania operacji i odwołany tak szybko, jak 
na to pozwala sytuacja. Jednocześnie trzeba dodać, że nie należy maskować 
skoncentrowanych dużych urządzeń i obiektów medycznych.

Prawo do używania znaku Czerwonego Krzyża lub Czerwonego Półksię-
życa posiadają także międzynarodowe organy Czerwonego Krzyża oraz kra-
jowe stowarzyszenia Czerwonego Krzyża (Czerwonego Półksiężyca). 

Warto pamiętać o różnicy występującej obecnie w oznakowaniu różnych 
komponentów Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i  Czerwo-
nego Półksiężyca:

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża

Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża  
i Czerwonego Półksiężyca

Oznaczenia  
komponentów  
Międzynarodowego 
Ruchu  
Czerwonego  
Krzyża  
i Czerwonego  
Półksiężyca

INTERNATIONAL FEDERATION
of Red Cross and Red Crescent Societies
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Stowarzyszenia krajowe Czerwonego Krzyża  
lub Czerwonego Półksiężyca

Należy przy tym pamiętać, iż prezentowane znaki stowarzyszeń krajowych są 
znakami używanymi w znaczeniu informacyjnym, nie zaś rozpoznawczym!

Zabronione jest:
– wykorzystywanie znaku rozpoznawczego do innych celów niż przed-

stawione powyżej,
– atakowanie, pod jakimkolwiek pretekstem, obiektów oznaczonych 

znakiem Czerwonego Krzyża, Czerwonego Półksiężyca. Rzymski Sta-
tut Międzynarodowego Trybunału Karnego traktuje to jako zbrodnię 
wojenną (art. 8 ust. 2 lit b pkt XXIV),

– nieuprawnione używanie znaku – uważane jest to za wiarołomstwo. 
Wiarołomne używanie znaku rozpoznawczego Czerwonego Krzyża, 
Czerwonego Półksiężyca lub innych znaków ochronnych zaliczono do 
„ciężkich naruszeń” Konwencji genewskich i Protokołu dodatkowego 
(art. 85 ust. 3 I PD). 

MALAYSIAN  RED  CRESCENT
BULAN SABIT MERAH  MALAYSIA
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W polskim Kodeksie karnym używanie podczas działań zbrojnych, nie-
zgodnie z prawem międzynarodowym, znaku Czerwonego Krzyża, Czerwo-
nego Półksiężyca, zakwalifikowano do zbrodni wojennych (art. 126): 

„Art. 126 § 1. Kto w czasie działań zbrojnych używa niezgodnie z prawem 
międzynarodowym znaku Czerwonego Krzyża lub Czerwonego Półksiężyca, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Znaku rozpoznawczego mogą również używać formacje sanitarne krajów 
neutralnych, które świadczą pomoc medyczną jednej ze stron konfliktu. W tym 
wypadku obok flagi, np. ze znakiem czerwonego krzyża, służby medyczne 
wywieszają również flagę państwową kraju, któremu świadczą taką pomoc.

13.2. Znak trzeciego protokołu /Znak czerwonego kryształu

Znak Czerwonego Kryształu został wprowadzony do stosowania w mię-
dzynarodowym prawie humanitarnym na podstawie Protokołu dodatkowego 
do Konwencji genewskich z  12  sierpnia 1949 roku dotyczącego przyjęcia 
dodatkowego znaku rozpoznawczego – III  Protokół dodatkowy (Genewa, 
8 grudnia 2005 roku), jako dodatkowy znak rozpoznawczy. Polska podpisała 
ten Protokół 20 czerwca 2006 roku, natomiast jego tekst został ogłoszony 
w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr 70 28 kwietnia 2010 roku.

Wprowadzony nowy znak, określany jako „znak Trzeciego Protokołu” 
(art. 2 ust.2 III PD), jest znakiem dodatkowym i ma ten sam status i zakres 
stosowania, co znaki Czerwonego Krzyża i  Czerwonego Półksiężyca. Czę-
sto używana jest również nazwa „czerwony kryształ” (ang. red crystal), która 
została przyjęta podczas 29. Międzynarodowej Konferencji Czerwonego 
Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w 2006 roku. 

Inkorporowanie zgodnie z art. 3

Znak 
czerwonego 
kryształu
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Art. 2 Znaki rozpoznawcze
1. Niniejszy Protokół uznaje dodatkowy znak rozpoznawczy w dodatku 

do znaków rozpoznawczych Konwencji genewskich i dla tych samych 
celów. Znaki rozpoznawcze będą korzystały z równego statusu.

2. Ten dodatkowy znak rozpoznawczy składa się z czerwonego obramo-
wania w kształcie kwadratu, postawionego na swoim szczycie, na bia-
łym tle, i pozostaje w zgodności z ilustracją zamieszczoną w Aneksie 
do niniejszego Protokołu. Ten znak rozpoznawczy będzie określany 
w tym Protokole jako „znak Trzeciego Protokołu”.

 3. Warunki użycia i poszanowania znaku Trzeciego Protokołu są iden-
tyczne z ustalonymi dla znaków rozpoznawczych na mocy Konwen-
cji genewskich oraz, tam gdzie obowiązują, Protokołów dodatkowych 
z 1977 roku.

4. Służba medyczna i personel religijny sił zbrojnych Wysokich Umawia-
jących się Stron, bez uszczerbku dla własnych znaków, może czasowo 
używać każdego znaku rozpoznawczego, o którym mowa w paragrafie 1 
niniejszego artykułu, jeżeli miałoby to wzmocnić ochronę.

Art. 4 Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża i Międzynarodowa
Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca
Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża i Międzynarodowa Fede-

racja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oraz ich 
należycie upoważniony personel, mogą w wyjątkowych okolicznościach i dla 
ułatwienia swojej pracy, używać znaku rozpoznawczego, o  którym mowa 
w artykule 2 niniejszego Protokołu.

Art. 5 Misje pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych
Służba medyczna i  personel religijny biorące udział w  operacjach pod 

auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych mogą, za zgodą uczestni-
czących Państw, używać jednego ze znaków rozpoznawczych wymienionego 
w artykułach 1 i 2. 

W Preambule III PD zawarto zapis dotyczący rozróżnienia nowego znaku,  
tj. pomiędzy jego użyciem ochronnym i informacyjnym (zgodnie z art. 44 I KG).

Użycie ochronne znaku czerwonego kryształu:
– państwo może używać obowiązujących znaków (Czerwony Krzyż lub 

Czerwony Półksiężyc), tzn. że nie musi zmieniać używanych przez sie-
bie znaków,

– państwo, pozostając przy dotychczas stosowanym znaku, może czasowo 
używać pozostałych uznanych znaków aby wzmocnić ochronę,  
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np. jeśli prowadzi zbrojne działania bojowe na terenie państwa, gdzie 
znak ten nie budzi kontrowersji lub skojarzeń religijnych (art. 2 ust. 4 
III PD),

– dane państwo może na stałe przyjąć do stosowania znak czerwonego 
kryształu,

– w przypadku jeśli państwo na stałe przyjęło do stosowania znak czer-
wonego kryształu, może zdecydować o czasowym użyciu któregoś ze 
znaków uznanych w Konwencjach genewskich896.

Użycie informacyjne znaku czerwonego kryształu:
– stowarzyszenie krajowe państwa, które nie używa na stałe znaku czer-

wonego kryształu, może tymczasowo stosować ten znak, jeśli jest to 
zgodne z prawem wewnętrznym danego państwa i może przyczynić się 
do usprawnienia pracy tego stowarzyszenia,

– stowarzyszenie krajowe państwa, które na stałe używa znaku czerwo-
nego kryształu, powinno w swojej nazwie zawierać zapis – czerwony 
kryształ. Poza tym takie stowarzyszenie, zgodnie z art. 3 ust 1 III PD, 
będzie mogło wpisywać w  znak czerwonego kryształu znaki: czer-
wonego krzyża, czerwonego półksiężyca, obydwa te znaki oraz inny 
znak, który jest faktycznie stosowany przez państwo/państwa po wcze-
śniejszym poinformowaniu innych państw i MKCK, przed przyjęciem  
III PD.

Znak czerwonego kryształu nie może być w  jakikolwiek sposób mody-
fikowany. Jest on alternatywą dla państw, które nie chcą używać znaków 
czerwonego krzyża lub czerwonego półksiężyca. Ze względu na swoją pro-
stą budowę jest łatwy do zapamiętania oraz nie wzbudza żadnych religijnych 
kontrowersji.

13.3. międzynarodowy znak specjalny dla budowli i urządzeń  
 zawierających niebezpieczne siły

896 Por. M. Lubiszewski, Znak rozpoznawczy w  świetle Trzeciego Protokołu Dodatkowego 
do Konwencji genewskich, [w:] T. Jasudowicz, Międzynarodowe prawo humanitarne we 
współczesnym świecie – osiągnięcia i wyzwania, Toruń 2007, s. 71.
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Znak ten został wprowadzony na podstawie Protokołu dodatkowego do 
Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczącego ochrony ofiar mię-
dzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół dodatkowy  I), 8  czerwca 
1977 roku, Genewa. 

Znak składa się z trzech jasnopomarańczowych kół o jednakowych wymia-
rach, umieszczonych na jednej osi; odległość między kołami równa jest ich 
promieniowi, jak to przedstawia rysunek na s. 403. W miarę możliwości znak 
powinien być umieszczony na flagach lub płaskich powierzchniach w  taki 
sposób, aby był widoczny ze wszystkich kierunków i z  jak najdalszej odle-
głości. Odległość między zewnętrznymi granicami a skrajem flagi powinna 
być równa promieniowi koła, flaga powinna być czworokątna i mieć białe tło.

Art. 56. Ochrona budowli i urządzeń zawierających niebezpieczne siły
„7. Dla ułatwienia identyfikacji dóbr chronionych przez niniejszy arty-

kuł, strony konfliktu mogą je oznaczyć za pomocą specjalnego znaku, skła-
dającego się z grupy trzech kół jasnopomarańczowych na jednej osi, jak to 
przedstawia artykuł 16 załącznika I do niniejszego Protokołu. Brak takiego 
oznaczenia nie zwalnia stron konfliktu z zobowiązań wynikających z niniej-
szego artykułu”897.

Oznaczenie to ma zastosowanie do identyfikacji następującej grupy 
obiektów:

– zapory,
– groble,
– elektrownie jądrowe.

Obiekty te nie powinny być celem ataku nawet w sytuacji, gdy są zakwa-
lifikowane jako cele wojskowe, ponieważ w wypadku ich zniszczenia mogą 
zostać uwolnione siły powodujące straty wśród ludności cywilnej lub niebez-
pieczne i nieodwracalne zmiany w środowisku.

Obiekty te mogą stać się celem ataku w  ściśle określonych sytuacjach, 
które sprecyzowane są w art. 56:

„Szczególna ochrona przed atakami, o  jakich mowa w  ustępie 1, może 
ustać jedynie:

(a) co do zapór i grobli – jeżeli są używane do innych celów niż ich nor-
malne przeznaczenie i  do regularnego, istotnego i  bezpośredniego 
wsparcia operacji wojskowych oraz gdy takie ataki są jedynym możli-
wym środkiem mogącym spowodować ustanie takiego wsparcia,

(b) co do elektrowni jądrowych – jeżeli dostarczają one prądu elektrycz-
nego do regularnego, istotnego i  bezpośredniego wsparcia operacji 

897 M. Fleming, Międzynarodowe…, op. cit., s. 380.
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wojskowych oraz jeżeli takie ataki są jedynym możliwym środkiem do 
spowodowania ustania takiego wsparcia,

(c) co do innych celów wojskowych umieszczonych na takich budowlach 
lub w ich pobliżu – jeżeli są one wykorzystywane do regularnego, istot-
nego i bezpośredniego wsparcia operacji wojskowych oraz gdy takie 
ataki są jedynym możliwym środkiem mogącym spowodować ustanie 
takiego wsparcia”898.

Na gruncie krajowym problematykę związaną z ochroną obiektów i insta-
lacji zawierających niebezpieczne siły w  rozumieniu art. 56 PD I,  regulują 
w szczególności następujące akty prawne:

– Ustawa z 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005 r. 
nr 145, poz. 1221, z późn. zm.),

– Ustawa z 23 sierpnia 2001 roku o organizowaniu zadań na rzecz obron-
ności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz.U. nr  122, 
poz. 1320), która wskazuje zasady organizowania zadań na rzecz 
obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców wykonują-
cych działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
(z uwzględnieniem przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospo-
darczo-obronnym), organy właściwe w  sprawowaniu nadzoru nad 
realizacją tych zadań oraz zasady ich finansowania,

– rozporządzenie Rady Ministrów z  24 czerwca 2003 roku w  sprawie 
obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności pań-
stwa oraz ich szczególnej ochrony (Dz.U. nr 116, poz. 1090).

13.4. Znak iX konwencji haskiej – ochrona obiektów  
 na wypadek bombardowania przez morskie siły zbrojne899

Znak ten został ustanowiony na mocy Konwencji o bombardowaniu przez 
morskie siły zbrojne w czasie wojny (IX Konwencja haska) z 18 października 
1907 roku. Głównym celem wprowadzenia takiego znaku była potrzeba ochrony 

898 Ibidem.
899 Zob. Ph. Eberlin, Protective signs, ICRC, Geneva 1983, s. 52–53.
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rozporządzenie Rady Ministrów z 24 czerwca 2003 roku w sprawie obiektów 

szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej 

ochrony (Dz. U. Nr 116, poz. 1090). 

Znak IX Konwencji Haskiej – ochrona obiektów na wypadek bombardowania przez 
morskie siły zbrojne.10

Znak ten został ustanowiony na mocy Konwencji o bombardowaniu przez morskie siły 

zbrojne w czasie wojny ( IX Konwencja haska) z 18 października 1907 roku. Głównym celem 

wprowadzenia takiego znaku była potrzeba ochrony skupisk ludności, szpitali, budynków 

sakralnych, muzeów, pomników historycznych oraz innych budowli użyteczności publicznej 

niebędących częścią infrastruktury wojskowej, przed bombardowaniami przez morskie siły 

zbrojne.

Znaki te powinny być na tyle duże aby widziały je załogi okrętów wojennych 

operujących na morzu.

Rozdział II

Postanowienia ogólne 

Art. 5 

Przy bombardowaniu przez morskie siły zbrojne, dowódca winien przedsięwziąć wszelkie 

konieczne środki, ażeby zaoszczędzić w miarę możności gmachy, przeznaczone dla obrzędów

religijnych i sztuk pięknych, zakłady naukowe i dobroczynne, pomniki historyczne, szpitale i 

miejsca zbiórek dla chorych lub rannych, pod warunkiem, że nie będą one przeznaczone 

jednocześnie dla celów wojskowych. 

Obowiązkiem ludności jest wskazać te pomniki, gmachy lub miejsca zbiórek znakami 

widocznymi, polegającymi na dużych, czworokątnych, sztywnych blatach, podzielonych 

przekątną na dwa trójkąty, z których górny winien być czarny, dolny zaś biały. 

Ochronę w tym zakresie powtórzono w Regulaminie haskim (Konwencja dotycząca praw i 

zwyczajów wojny lądowej z 18 października 1907 roku, Regulamin dotyczący prawi 

zwyczajów wojny lądowej z 18 października 1907 roku). 
                                                
10 Zob. Ph. Eberlin, Protective signs, ICRC, Geneva 1983, s. 52−53. 

Komentarz [Z9]: 
Znak IX Konwencji Haskiej – 
ochrona obiektów na wypadek 
bombardowania przez morskie 
siły zbrojne



408

Zbigniew falkowski

skupisk ludności, szpitali, budynków sakralnych, muzeów, pomników histo-
rycznych oraz innych budowli użyteczności publicznej niebędących częścią 
infrastruktury wojskowej, przed bombardowaniami przez morskie siły zbrojne.

Znaki te powinny być na tyle duże, aby widziały je załogi okrętów wojen-
nych operujących na morzu. 

13.4.1. postanowienia ogólne

Art. 5
Przy bombardowaniu przez morskie siły zbrojne, dowódca winien przed-

sięwziąć wszelkie konieczne środki, ażeby zaoszczędzić w  miarę możności 
gmachy przeznaczone dla obrzędów religijnych i  sztuk pięknych, zakłady 
naukowe i dobroczynne, pomniki historyczne, szpitale i miejsca zbiórek dla 
chorych lub rannych, pod warunkiem, że nie będą one przeznaczone jedno-
cześnie dla celów wojskowych.

Obowiązkiem ludności jest wskazać te pomniki, gmachy lub miejsca 
zbiórek znakami widocznymi, polegającymi na dużych, czworokątnych, 
sztywnych blatach, podzielonych przekątną na dwa trójkąty, z których górny 
winien być czarny, dolny zaś biały.

Ochronę w tym zakresie powtórzono w Regulaminie haskim (Konwencja 
dotycząca praw i zwyczajów wojny lądowej z 18 października 1907 roku, Regu-
lamin dotyczący prawi zwyczajów wojny lądowej z 18 października 1907 roku).

Regulamin haski
Art. 27
Podczas oblężeń i bombardowań należy zastosować wszelkie niezbędne 

środki, ażeby w  miarę możliwości oszczędzone zostały świątynie, gmachy 
służące celom nauki, sztuki i dobroczynności, pomniki historyczne, szpitale 
oraz miejsca, gdzie zgromadzeni są chorzy i ranni, pod warunkiem, ażeby te 
gmachy i miejsca nie służyły jednocześnie celom wojennym.

Obowiązkiem oblężonych jest oznaczyć te gmachy i miejsca za pomocą 
specjalnych widocznych znaków, które będą notyfikowane oblegającym.

13.5. Znak rozpoznawczy dóbr kultury objętych ochroną ogólną
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Znak ten został ustanowiony jako znak rozpoznawczy na podstawie 
Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego wraz 
z regulaminem wykonawczym do tej Konwencji (Konwencja haska), pod-
pisanej 14 maja 1954 roku w Hadze. 

Znak ochronny jest znakiem stosowanym do oznaczenia obiektów 
kulturalnych oraz osób wchodzących w  skład personelu zajmującego się 
ochroną tych dóbr.

Art. 16
Znak Konwencji
„1. Znakiem rozpoznawczym Konwencji jest tarcza skierowana ostrzem 

w dół, podzielona wzdłuż przekątnych na cztery pola, dwa błękitne i dwa 
białe (tarcza herbowa złożona z błękitnego kwadratu, którego jeden z kątów 
tworzy ostrze tarczy oraz umieszczonego nad nim błękitnego trójkąta, roz-
graniczonych po każdej stronie białym trójkątem).

2. Znaku używa się bądź pojedynczo, bądź potrójnie w układzie trójkąt-
nym (z jedną tarczą u dołu), w warunkach określonych w art. 17”.

Znak w układzie pojedynczym służy do identyfikacji:

a) dóbr kulturalnych niekorzystających z ochrony specjalnej,
b) osób sprawujących czynności kontrolne zgodnie z  Regulaminem 

wykonawczym,
c) personelu przydzielonego do ochrony dóbr kulturalnych,
d) kart tożsamości określonych w Regulaminie wykonawczym.

13.6. Znak rozpoznawczy dóbr kultury objętych ochroną specjalną

Znak  
rozpoznawczy 
dóbr kultury 
objętych  
ochroną  
ogólną
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1. Znak w układzie potrójnym może być używany jedynie do identyfikacji900:
 a) dóbr kulturalnych nieruchomych korzystających z  ochrony spe-

cjalnej, wpisanych do „Międzynarodowego Rejestru Dóbr Kultu-
ralnych Objętych Ochroną Specjalną”,

 b) transportów dóbr kulturalnych, które korzystają z ochrony specjalnej,
 c) schronów zaimprowizowanych, służących do ukrycia dóbr kultura-

lnych ruchomych posiadających status dóbr kulturalnych objętych 
ochrona specjalną.

Znak rozpoznawczy nie może być umieszczony na dobrze kulturalnym 
nieruchomym, o  ile równocześnie nie umieści się w  widocznym miejscu 
odpowiednio podpisanego i datowanego upoważnienia wystawionego przez 
właściwą władzę.

W sytuacji konfliktu zbrojnego znak należy stosować tylko w sytuacjach 
zaprezentowanych powyżej i nie wolno wykorzystywać jego wizerunku do 
innych celów.

Znak może być umieszczony na flagach lub na opaskach, może również 
być wymalowany na samym obiekcie lub uwidoczniony na nim w  jakikol-
wiek inny odpowiedni sposób.

W  polskich przepisach oznakowanie obiektów zabytkowych znakiem 
rozpoznawczym Konwencji haskiej reguluje Rozporządzenie ministra kul-
tury z 25 sierpnia 2004 roku w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabyt-
ków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz.U. nr 212, 
poz. 2153).

Wzór znaku rozpoznawczego Konwencji haskiej w układzie pojedynczym 
służy do oznakowania zabytków korzystających z ochrony ogólnej.

900 M. Kulikowska, Z. Falkowski, Znaki ochronne i oznaczenia w międzynarodowym prawie 
humanitarnym konfliktów zbrojnych, Warszawa 2011, s. 32–33.
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Wzór znaku rozpoznawczego Konwencji haskiej w układzie pojedynczym służy do 
oznakowania zabytków korzystających z ochrony ogólnej. 

Znak rozpoznawczy KH z czytelną informacją, że obiekt (nazwa obiektu, nr obiektu 
itp.) jest zaliczony do obiektów korzystających z ochrony ogólnej, umieszcza się przy wejściu
do obiektu zabytkowego. Dolna krawędź znaku powinna znajdować się 2 metry powyżej
poziomu ziemi. 
2. Pełną widoczność znaku za dnia zapewnia się przez odpowiednie jego rozmieszczenie na: 
1) dachach obiektu: 
a) pojedynczego obiektu: 

– dachu płaskim − jeden znak, 
– dachu o wysokiej kalenicy − po jednym znaku na każdejstronie kalenicy, 
– dachu o więcej niż dwóch połaciach − po jednym znaku na każdej połaci, 

b) kilku obiektach na nieruchomości:
– o dachach płaskich − po jednym znaku na każdym obiekcie, 
– o dachach o wysokiej kalenicy, po jednym znaku, na przemian z jednej i z drugiej strony 

kalenicy;
2) zewnętrznych ścianach obiektu: 
a) pojedynczego obiektu − na ścianie frontowej i tylnej, 
b) kilku obiektach na nieruchomości − na zewnętrznych ścianach poszczególnych 

budynków wytyczających zarys posesji; 
3) placach nieruchomości, na których rozmieszczonych jest kilka obiektów zabytkowych: 

jeden znak o podwójnych wymiarach. 
3. Znaki można wykonać i umieścić w sposób nieprzynoszący szkody dla zabytku na: 
1) dachu obiektu poprzez: 

- rozciągnięcie płótna z namalowanym znakiem, 
- przymocowanie trwałych plansz z namalowanym znakiem; 

2) ścianach obiektu − zawieszenie plansz tekturowych (z desek) z namalowanym znakiem; 
3) na placu nieruchomości − rozciągnięcie płótna lub innego tworzywa z namalowanym 

znakiem lub wysypanie kolorowego kruszywa (materiałów trwałych). 
 Znak KH znajduje się również na kartach tożsamości dla personelu przydzielonego 

 do ochrony dóbr kulturalnych 

1 m

 0,5 m

1 m

   

KARTA TOŻSAMOŚCI
dla personelu przydzielonego 
do ochrony dóbr kulturalnych 

Nazwisko............................................................
Imiona................................................................
Data urodzenia (lub wiek) ..................................

Tytuł lub stopień…………………………………..
Stanowisko ………………………………………. 

Fotografia
posiadacza
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Znak rozpoznawczy KH z czytelną informacją, że obiekt (nazwa obiektu, 
nr obiektu itp.) jest zaliczony do obiektów korzystających z ochrony ogólnej, 
umieszcza się przy wejściu do obiektu zabytkowego. Dolna krawędź znaku 
powinna znajdować się 2 metry powyżej poziomu ziemi.

2. Pełną widoczność znaku za dnia zapewnia się przez odpowiednie jego 
rozmieszczenie na:

 1) dachach obiektu:
  a) pojedynczego obiektu:
   – dachu płaskim – jeden znak,
   – dachu o wysokiej kalenicy – po jednym znaku na każdej stro-

nie kalenicy,
   – dachu o więcej niż dwóch połaciach - po jednym znaku na 

każdej połaci,
  b) kilku obiektach na nieruchomości:
   – o dachach płaskich - po jednym znaku na każdym obiekcie,
   – o dachach o wysokiej kalenicy – po jednym znaku, na prze-

mian z jednej i z drugiej strony kalenicy;
 2) zewnętrznych ścianach obiektu:

  a) pojedynczego obiektu - na ścianie frontowej i tylnej,
  b) kilku obiektach na nieruchomości - na zewnętrznych ścianach 

poszczególnych budynków wytyczających zarys posesji;
 3) placach nieruchomości, na których rozmieszczonych jest kilka 

obiektów zabytkowych – jeden znak o podwójnych wymiarach.

3. Znaki można wykonać i umieścić w sposób nieprzynoszący szkody dla 
zabytku na:

 1) dachu obiektu poprzez:
   – rozciągnięcie płótna z namalowanym znakiem,
   – przymocowanie trwałych plansz z namalowanym znakiem;

 2) ścianach obiektu - zawieszenie plansz tekturowych (z  desek) 
z namalowanym znakiem;

 3) na placu nieruchomości - rozciągnięcie płótna lub innego two-
rzywa z  namalowanym znakiem lub wysypanie kolorowego kru-
szywa (materiałów trwałych).

Znak KH znajduje się również na kartach tożsamości dla personelu przy-
dzielonego do ochrony dóbr kulturalnych.
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W czasie pokoju zmodyfikowany znak KH z napisem „Zabytek chroniony 
prawem”, umieszcza się na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru 
zabytków, zgodnie z Rozporządzeniem ministra kultury z 9 lutego 2004 roku 
w sprawie wzoru znaku informacyjnego umieszczanego na zabytkach nieru-
chomych wpisanych do rejestru zabytków (Dz.U. z 27 lutego 2004 r.).

wymiary znaku 185 x 100 mm
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13.7. flaga rozpoznawcza – instytucje artystyczne i naukowe  
 oraz zabytki historyczne

Data i miejsce uchwalenia:
15 kwietnia 1935 r., Waszyngton
Dokument:
Ochrona instytucji artystycznych i naukowych oraz zabytków historycz-

nych. Traktat między Stanami Zjednoczonymi a innymi republikami amery-
kańskimi (Pakt Roericha)

Artykuły:
I-III Paktu Roericha
Dziennik ustaw:
Umowa regionalna (Polska nie jest stroną tej umowy).

13.7.1. treść artykułów:

Wysokie Układające się Strony, pragnąc nadać formę umowy postulatom 
Rezolucji uchwalonej 16 grudnia 1933 roku przez wszystkie Państwa repre-
zentowane na VII  Międzynarodowej Konferencji Państw Amerykańskich 
w Montevideo, która zaleciła, by „te Rządy Ameryki, które jeszcze tego nie 
uczyniły, podpisały pakt Roericha, zainicjowany przez Muzeum Roericha 
w  Stanach Zjednoczonych, który stawia sobie za cel powszechne przyjęcie 
flagi, już zaprojektowanej i ogólnie znanej, dla zachowania w razie jakiego-
kolwiek zagrożenia wszystkich zabytkowych nieruchomości będących wła-
snością narodową lub prywatną, a  stanowiących skarb kultury narodów”, 
postanowiły zawrzeć traktat, którego celem jest sprawienie, aby dobra kul-
tury były szanowane i chronione w czasie wojny i pokoju, i osiągnęły zgodę 
co do następujących artykułów:

Artykuł I
Zabytki historyczne, muzea oraz instytucje naukowe, artystyczne, oświa-

towe i  kulturalne uważane będą za neutralne i  jako takie będą szanowane 
i chronione przez prowadzących wojnę. Takie samo poszanowanie i ochrona 
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należne będą personelowi wyżej wymienionych instytucji. Takie samo posza-
nowanie i ochrona będą przysługiwać zabytkom historycznym, muzeom oraz 
instytucjom naukowym, artystycznym, oświatowym i kulturalnym zarówno 
w czasie pokoju, jak i wojny.

Artykuł II
Neutralność zabytków i instytucji wymienionych w poprzednim artykule 

a także należna im ochrona i poszanowanie uznawane będą na całości teryto-
riów podlegających władzy każdego z Państw, które niniejszy traktat zawarły 
i do niego przystąpiły, bez względu na przynależność państwową wspomnia-
nych zabytków i instytucji. Odnośne Rządy zgadzają się na przyjęcie środków 
ustawodawstwa wewnętrznego koniecznych do zapewnienia wspomnianej 
ochrony i poszanowania.

Artykuł III
Do identyfikowania zabytków i  instytucji wymienionych w  artykule 

I można używać rozpoznawczej flagi (czerwony okrąg zawierający wewnątrz 
trzy czerwone kule na białym tle), zgodnie ze wzorem dołączonym do niniej-
szego traktatu.

Twórcą zarówno znaku, jak i tekstu traktatu był wybitny malarz pocho-
dzący z Rosji – Mikołaj Roerich. Przez całe życie Roerich zaangażowany był 
w problematykę ochrony dóbr kultury. Idąc za przykładem twórców Czer-
wonego Krzyża zredagował, z pomocą znawców prawna międzynarodowego, 
tekst traktatu o ochronie dóbr kultury zarówno w czasie wojny, jak i pokoju, 
znanego obecnie jako Pakt Roericha. Zaproponował również znak – flagę, 
nazwaną przez niego Sztandarem Pokoju, która miała wskazywać miejsca 
podlegające ochronie. 

Zgodnie z ideą Roericha, na białym tle Sztandaru miały się znajdować trzy 
czerwone kule ujęte w czerwony okrąg. Symbolika ta posiada wiele interpre-
tacji. Najbardziej rozpowszechniona z nich widzi w kulach symbole religii, 
sztuki i nauki jako aspektów Kultury, przedstawionej w postaci okalającego 
je kręgu, bądź też przeszłe, teraźniejsze i przyszłe osiągnięcia ludzkości osło-
nięte kręgiem Wieczności. 

Znak triady zawarty jest w najstarszym indyjskim symbolu Czintamani, 
znaku szczęścia. Pojawia się w  tybetańskim znaku Potrójnego Skarbu, na 
piersi Chrystusa na znanym obrazie Memlinga, u Madonny ze Strasburga, 
na tarczach krzyżowców i  w  herbie templariuszy. Występuje jako symbol 
w wielu systemach filozoficznych. Pojawia się też w dziełach dawnych mala-
rzy hiszpańskich i Tycjana, na starożytnej ikonie św. Mikołaja w Bari oraz na 
ikonach św. Sergiusza i Trójcy Świętej. Jest również zakorzeniony w kulturze 
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celtyckiej i krajów himalajskich. Znakowi towarzyszy dewiza: Pax Cultura - 
Pokój przez Kulturę. 

Dzięki wysiłkom Mikołaja Roericha i jego współpracowników, 15 kwietnia 
1935 roku Pakt Roericha został podpisany w Białym Domu w Waszyngtonie 
przez kraje Ameryki Północnej i Południowej – członków Unii Panamery-
kańskiej. Układ ten do dziś nie stracił mocy prawnej.

13.8. międzynarodowy znak rozpoznawczy obrony cywilnej

Znak ten został ustanowiony zgodnie z  Protokołem dodatkowym do 
Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczącym ochrony ofiar mię-
dzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół dodatkowy I, 14  czerwca 
1977 r., Genewa).

Znak przedstawia niebieski trójkąt równoboczny na pomarańczowym tle 

Art. 66 
„4. Międzynarodowy znak rozpoznawczy obrony cywilnej składa się 

z równobocznego niebieskiego trójkąta na pomarańczowym tle, gdy jest sto-
sowany do ochrony organizacji obrony cywilnej, ich budynków, ich perso-
nelu i materiałów albo do ochrony schronów cywilnych”.

Zalecane jest, aby tło trójkąta stanowiły flaga, opaska lub odzież w kolorze 
pomarańczowym. Jeżeli niebieski trójkąt umieszczony jest na fladze, opasce 
naramiennej lub na plecach, jeden z  kątów trójkąta powinien być skiero-
wany pionowo ku górze. Żaden z rogów trójkąta nie powinien dotykać skraju 
pomarańczowego tła901.

Znak obrony cywilnej może być stosowany, za zgodą uprawnionych władz 
państwowych, do identyfikacji służb obrony cywilnej w czasie pokoju.

Znak ten również powinien być umieszczony na kartach tożsamości per-
sonelu obrony cywilnej.

901 M. Kulikowska, Z. Falkowski, Znaki…, op. cit., s. 38.

Międzynarodowy 
znak  
rozpoznawczy 
obrony cywilnej
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Wzór karty tożsamości dla personelu obrony cywilnej

13.9. flaga parlamentarna (biała flaga)

Jest chyba najbardziej rozpoznawalnym znakiem funkcjonującym w pra-
wie wojennym. Stosowanie białej flagi było najstarszym zwyczajem wojen-
nym, a  sama flaga – najstarszym chroniącym parlamentariuszy znakiem 
używanym podczas konfliktów na lądzie i morzu.

Posługiwanie się białą flagą przez walczących od dawna traktowano jako 
dowód pokojowych intencji tej strony, która się nią posługiwała. Ozna-
czano nią reprezentantów (delegację) tej strony w konflikcie, która chciała 
podejmować negocjacje, tj.: tłumaczy, niosącego flagę, trębacza lub dobosza. 
W myśl prawa zwyczajowego byli oni chronieni. Zwyczajowo, nie jest istotne, 
jaki ma mieć kształt biała flaga. W przeszłości białą flagę wciągano na maszt 
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na statkach kartelowych902 z  misją humanitarną lub w  szczególności pod-
czas transportu jeńców wojennych. Wówczas zwyczajowo wciągano na ten 
sam maszt flagę strony przeciwnej i białą flagę. Załogi statków powietrznych 
transportujących parlamentariuszy muszą mieć namalowaną flagę903. 

W myśl międzynarodowego prawa zwyczajowego, dowódcy walczących 
stron mogą nawiązać kontakt przy użyciu dowolnych metod komunikacji, 
pod warunkiem, że kontakt ten opiera się na dobrej wierze.

Komunikowanie się walczących stron może nastąpić poprzez parlamen-
tarzy, ale również przy użyciu różnych innych środków, takich jak np. radio 
czy telefon. 

Status parlamentarza określony został w Regulaminie dotyczącym praw 
i  zwyczajów wojny lądowej (Regulamin haski) zamieszczony w  Konwencji 
dotyczącej praw i zwyczajów wojny lądowej (IV Konwencja haska, 18 paź-
dziernika 1907 r.):

Art. 32
„Za parlamentarza uważa się osobę upoważnioną przez jedną ze stron 

wojujących do wszczęcia rokowań z  drugą i  przybywającą z  białą flagą. 
Zarówno sam parlamentarz, jak i towarzyszący mu trębacz lub dobosz oraz 
osoba niosąca flagę i tłumacz, korzystają z przywileju nietykalności”.

Tradycyjny sposób oznaczenia parlamentarza poprzez niesienie białej 
flagi jest ciągle aktualny.

Używanie białej flagi niezgodnie z  jej przeznaczeniem jest zabronione 
(art.  23, Konwencja haska z  1907 r. oraz art. 38 Protokół dodatkowy  I, 
8 czerwca 1977 r., Genewa).

Także w Protokole dodatkowym do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 
1949 r. dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych 
(Protokół dodatkowy  I, 8  czerwca 1977  roku, Genewa), jako wiarołomne 
działanie wymienione jest „udawanie zamiaru prowadzenia rokowań pod 
osłoną flagi parlamentarza albo udawanie poddania się” (art. 37, Protokół 
dodatkowy I).

902 Statki wykorzystywane do przewozu jeńców wojennych oraz inne jednostki mające 
zagwarantowane bezpieczeństwo w wyniku wcześniej podpisanego układu między stronami 
wojującymi. (Zob. A. Makowski, M. Ilnicki, Wojna na morzu we współczesnym prawie między-
narodowym, Warszawa–Toruń 1996).

903 Zob. Ph. Eberlin, Protective…, op. cit., s. 6.

Biała flaga
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13.10. Znak obozu jeńców wojennych

Znak ten został ustanowiony przez Konwencję o  traktowaniu jeńców 
wojennych (III Konwencja genewska, 12 sierpnia 1949 roku).

W  art. 23 określono: „kiedy tylko pozwolą na to względy wojskowe, 
obozy jeńców wojennych będą oznaczone w  dzień literami PG lub PW, 
umieszczonymi w  taki sposób, aby były wyraźnie widoczne z  powietrza; 
jednakże zainteresowane Mocarstwa mogą zgodzić się na ustalenie innego 
sposobu znakowania. Tylko obozy jeńców wojennych mogą być oznaczone 
w ten sposób”.

Kolory liter PG lub PW oraz tła, na którym są one umieszczone, nie 
zostały określone w  Konwencji. Przyjęto, że wybór kolorów zarówno liter 
i tła jest swobodny. Znaki powinny być duże, aby były widoczne, mogą być 
również  w tym celu specjalnie oświetlone.

13.11. Znak miejsc dla osób internowanych

Miejsca dla osób internowanych zostały oznaczone zgodnie ze wzorem 
określonym w art. 83 Konwencji o ochronie ludności cywilnej podczas wojny 
(IV Konwencja genewska, 12 sierpnia 1949 r.):

„Gdy tylko względy wojskowe na to pozwolą, obozy internowanych będą 
oznaczone literami IC umieszczonymi w ten sposób, aby mogły być wyraź-
nie w ciągu dnia widoczne z powietrza; jednakże zainteresowane Mocarstwa 
będą mogły zgodzić się na inne znaki rozpoznawcze. Żadne miejsce inne niż 
obóz internowanych nie może być oznaczane w ten sposób”.

Znak  
obozu  

jeńców  
wojennych

Znak  
miejsc  

dla osób inter-
nowanych
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13.12. Znak strefy sanitarnej i bezpieczeństwa

Znak strefy sanitarnej i  bezpieczeństwa określony został w  Konwen-
cji o  ochronie ludności cywilnej podczas wojny (IV Konwencja genewska 
z 12 sierpnia 1949 roku).

Opis znaku sprecyzowany został w art. 6: „Strefy sanitarne i bezpieczeń-
stwa będą oznaczone czerwonymi skośnymi pasami na białym tle, umiesz-
czonymi na peryferiach i na budynkach.

Strefy zarezerwowane wyłącznie dla rannych i chorych mogą być ozna-
czone czerwonymi krzyżami (czerwonymi półksiężycami, czerwonymi 
lwami i słońcami) na białym tle”.

Podobnie jak inne, znak strefy sanitarnej i bezpieczeństwa powinien być 
umieszczony w widocznym miejscu i mieć odpowiednie rozmiary, w nocy 
powinien być oświetlony.

Strefy i miejscowości sanitarne mogą być tworzone zarówno na teryto-
rium własnym, jak również na terytoriach okupowanych. Strefy te ustanawia 
się w celu ochrony:

– rannych i chorych,
– osób niepełnosprawnych,
– osób w podeszłym wieku,
– dzieci w wieku poniżej 15 lat,
– kobiet ciężarnych i matek dzieci poniżej 7 lat.

13.13. Znak organizacji narodów Zjednoczonych

Znak Organizacji Narodów Zjednoczonych został przyjęty na podsta-
wie Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, nr 92(I) z dnia 9 grudnia 1946 
roku (92(I))904.

W  rezolucji określony został wzór znaku oraz zapis dotyczący jego 
ochrony. Szczególna ochrona znaku, oznaki, flagi oraz mundurów Organiza-
cji Narodów Zjednoczonych została potwierdzona w Protokole dodatkowym 

904 92 (I) Official Seal and Emblem of the United Nations.

Znak  
strefy  
sanitarnej  
i bezpieczeństwa
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do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 roku, dotyczącym ochrony ofiar 
międzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół dodatkowy I).

Zgodnie z art. 37 I PD (d), za działanie wiarołomne uważane jest „udawa-
nie posiadania uprzywilejowanego statusu przez używanie znaków, odznak 
lub mundurów Narodów Zjednoczonych, państw neutralnych lub innych 
państw nie będących stronami konfliktu”.

Flaga Organizacji Narodów Zjednoczonych jest ponadto chroniona 
Kodeksem, specjalnie w  tym celu wydanym 19 grudnia 1947 roku przez 
Sekretarza Generalnego ONZ, oraz Regulacjami, dołączonymi do niego 
w 1967 roku. Oba dokumenty mówią m.in. o kwestiach dotyczących miejsc 
wywieszania flagi oraz podmiotów, które mogą jej używać. Jeśli flaga ONZ 
wywieszana jest z jedną lub kilku innymi flagami, musi ona znajdować się na 
takiej samej wysokości jak pozostałe flagi (żadna z nich nie może znajdować 
się wyżej) oraz musi posiadać mniej więcej te same wymiary co one (żadna 
nie może być większa). Jeśli flagi wywieszane są w formie zamkniętego koła, 
flaga ONZ nigdy nie może być jednym z elementów tegoż „koła flag”, lecz 
musi znajdować się bądź na maszcie w jego centrum, bądź obok, w stosow-
nie przygotowanym do tego miejscu. W przypadku takich ustawień jak linia, 
półkole lub grupa, flaga ONZ powinna być wywieszana obok, w specjalnym 
miejscu, bądź w centrum lub – jeśli dostępne są dwie flagi ONZ – na każdym 
z  końców powyższych ustawień. Jeśli z  powodu żałoby flaga ONZ wywie-
szona jest tylko do połowy masztu, żadna inna flaga nie może być wywie-
szona obok niej.

Podczas operacji wojskowych może być ona używana tylko po otrzyma-
niu przez podmiot, który chce jej używać, wyraźnej zgody ze strony odpo-
wiedniego organu Narodów Zjednoczonych. 

W żadnym wypadku flaga lub jej replika nie może być wykorzystywana 
w celach handlowych. Nie można również umieszczać na fladze ONZ lub jej 
replice żadnego znaku, insygniów, liter, słów, figur, rysunków itp.

Wszelkie naruszenie zapisów tegoż kodeksu będzie karane zgodnie z pra-
wem krajowym państwa, w którym do naruszenia tego doszło.

Znak  
Organizacji 

Narodów  
Zjednoczonych
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13.14. Znak ostrzegawczy dla obszarów zaminowanych

Międzynarodowe oznakowanie pól minowych i obszarów zaminowa-
nych, jako znak określony został w  poprawionym Protokole II w  sprawie 
zakazów lub ograniczeń użycia min, min-pułapek i innych urządzeń (Proto-
kół II, zgodnie z poprawkami z  3 maja 1996 roku) i załączony do Konwencji 
o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które 
mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekon-
trolowane skutki (10 października 1980 rok, Genewa).

W załączniku technicznym do tej Konwencji określono wzór znaku:
„Znaki podobne do wzoru załączonego i  opisanego poniżej będą sto-

sowane do oznakowania pól minowych i  obszarów zaminowanych w  celu 
zapewnienia ich widzialności i rozpoznania przez ludność cywilną:

(a) rozmiar i  kształt: trójkąt lub kwadrat o  bokach nie mniejszych niż 
28 centymetrów (11 cali) na 20 centymetrów (7,9 cala) w odniesieniu 
do trójkąta i 15 centymetrów (6 cali), jeżeli jest to kwadrat,

(b) kolor: czerwony lub pomarańczowy, z żółtą odblaskową obwódką,
(c) symbol: symbol przedstawiony w tym załączniku, lub alternatywny, 

łatwo rozpoznawalny na obszarze, na którym ma być umieszczony 
znak, jako ostrzegający przed niebezpiecznym obszarem,

(d) język: znak powinien zawierać słowo „mina” w  jednym z  sześciu 
oficjalnych języków Konwencji (arabski, chiński, angielski, francu-
ski, rosyjski i hiszpański) i w  języku lub w  językach dominujących 
w danym rejonie,

(e) rozmieszczenie: znaki powinny być umieszczone wokół pola mino-
wego lub obszaru zaminowanego w  odległości zapewniającej ich 
dobrą widzialność przez osobę cywilną zbliżającą się do tego obszaru”.

Znak  
ostrzegawczy 
dla obszarów 
zaminowanych



Fotografia ze zbiorów Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej, aut. Krzysztof Stefański
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Rozdział 14

OdpOwiedzialnOść Osób fizycznych  
za naRuszenia nORm międzynaROdOwegO pRawa 
humanitaRnegO kOnfliktów zbROjnych

Streszczenie rozdziału

Ocena odpowiedzialności karnej osoby podejrzanej o popełnienie zbrodni 
wojennej, zbrodni przeciwko ludzkości bądź zbrodni ludobójstwa nie jest 
zadaniem łatwym. Wymaga ona bowiem nie tylko porzucenia tradycyjnego 
sposobu myślenia nakazującego analizować zachowanie sprawcy z perspek-
tywy społeczeństwa respektującego prawa i  konstytucyjne wartości oraz 
spojrzenia na istotę problemu z perspektywy specyficznych warunków kon-
fliktu zbrojnego, lecz również umiejętności dokonania jej w oparciu o dwa 
diametralnie różniące się systemy prawne. Cechą wąsko rozumianego mię-
dzynarodowego prawa karnego, przewidującego odpowiedzialność karną 
za naruszenie norm międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów 
zbrojnych jest bowiem to, że opiera się ono zarówno na klasycznym prawie 
międzynarodowym, jak i na prawie karnym, które od zawsze było domeną 
prawa wewnętrznego poszczególnych państw. Pierwszy ze wskazanych fila-
rów odpowiada jedynie za określenie, jak powinni zachowywać się uczest-
nicy działań wojennych i poprzestaje na stwierdzeniu, że państwa – strony 
danych aktów prawnych zobowiązane są do ścigania i  karania sprawców 
naruszeń wymienionych w nich norm. Systemy prawa wewnętrznego odpo-
wiedzialne są natomiast za stworzenie ram instytucjonalnych i  procedu-
ralnych dla ewentualnych postępowań sądowych, a  także za wyznaczenie 
podstawowych zasad odpowiedzialności karnej. To do państw będzie zatem 
należeć określenie, z  uwzględnieniem pewnych podstawowych gwaran-
cji przewidzianych przez międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów 
zbrojnych, przed jakim sądem i według jakich zasad proceduralnych będzie 
toczył się proces, jakie okoliczności stanowić będą podstawę wyłączenia lub 
ograniczenia odpowiedzialności karnej oraz jaka kara będzie mogła zostać 
wymierzona sprawcy. 
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Ewolucja międzynarodowego prawa karnego, a  także narastająca wola 
polityczna państw, aby wynieść kwestię odpowiedzialności karnej za zbrod-
nie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnię ludobójstwa na poziom 
ponadpaństwowy sprawiły, że dwa filary tej gałęzi prawa zbliżyły się do sie-
bie w  idei powstania międzynarodowych trybunałów karnych, które przy-
najmniej w części miałyby przejąć od państw obowiązek sądzenia sprawców 
zbrodni międzynarodowych. Idea ta znalazła wyraz w powołaniu Międzyna-
rodowego Trybunału Wojskowego w Norymberdze oraz Międzynarodowego 
Trybunału Wojskowego dla Dalekiego Wschodu w Tokio, a w pełni rozkwitła 
wraz z powołaniem trybunałów ad hoc mających osądzić głównych sprawców 
zbrodni, które miały miejsce w Rwandzie i byłej Jugosławii oraz wraz z powsta-
niem stałego Międzynarodowego Trybunału Karnego. Orzeczenia wydane 
przez wymienione trybunały, a  w  szczególności zawarta w  nich wykładnia 
wywarły istotny wpływ zarówno na rozwój międzynarodowego prawa kar-
nego, jak i międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, 
niekiedy prowadząc do uzupełnienia zwartych w nich norm o nowe treści.

Nie należy jednakże zapominać, że jakikolwiek trybunał międzynarodowy 
nigdy nie będzie miał możliwości osądzenia wszystkich sprawców zbrodni 
wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni ludobójstwa. Większość 
sprawców, z wyłączeniem tych najważniejszych, stanąć będzie musiała przed 
sądami krajowymi. Sprawia to, że oba wymienione systemy będą współist-
nieć i wzajemnie się przeplatać, co pozwoli międzynarodowemu prawu kar-
nemu stać się bardziej jednolitą i samodzielną gałęzią prawa, cechującą się 
korpusem własnych zasad.

14.1. kształtowanie się odpowiedzialności jednostek  
za zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości 
i zbrodnie ludobójstwa

Pierwsze przejawy kształtowania się zasady ponoszenia odpowiedzialno-
ści karnej przez osoby, które dopuściły się naruszeń praw i zwyczajów wojen-
nych, dostrzec można już w  okresie średniowiecza. Przekazy historyczne 
donoszą o osobach, takich jak Peter von Hagenbach czy spopularyzowany 
przez kulturę masową sir William Wallace, oskarżonych o mordowanie jeń-
ców, podpalenia, gwałty i  grabieże, aczkolwiek w  ich procesach kluczowe 
były zarzuty zdrady. Podobnie było w przypadku czynów, takich jak atakowa-
nie posłów, dziś uznawanych za zbrodnie wojenne, stanowiących w pierwszej 
kolejności obrazę królewskiego majestatu, a dopiero potem naruszenie praw 
i zwyczajów wojennych. 
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W wojny prowadzone przez panów feudalnych, częstokroć przy współ-
udziale wojsk najemnych, wpisane były morderstwa, gwałty i  grabieże, 
a sprawcy tych czynów zwykle nie ponosili za nie odpowiedzialności. Pierw-
sze zmiany w  tej kwestii przyniosło pojawienie się wielkich armii pocho-
dzących z poboru. Twory te, złożone z ludzi nienawykłych do uczestnictwa 
w  wojnach, do sprawnego działania wymagały opracowania regulaminów 
wojskowych i  ich bezwzględnego przestrzegania, co tyczyło się również 
wydawanych rozkazów. Najdrobniejsze wyłomy w tej kwestii mogły prowa-
dzić do załamania się dyscypliny i  tym samym do porażki, tak więc prze-
winienia były karane surowo, najczęściej w  formie kar cielesnych lub kary 
śmierci. Za takie przewinienia uznawane były także zbrodnie przeciwko jeń-
com i ludności cywilnej.

Zmiana poglądów odnośnie celów konfliktu zbrojnego i  sposobów, 
w  jakich miały być one prowadzone nie mogła pozostać bez wpływu na 
formę ponoszenia odpowiedzialności karnej przez sprawców naruszeń zwy-
czajów wojennych. Czyny dotychczas uznawane ze wykroczenia przeciwko 
dyscyplinie wojskowej stały się samodzielnymi przestępstwami, które zaczęto 
umieszczać w wojskowych kodeksach karnych. Jurysdykcję w tego typu pro-
cesach powierzono sądom wojskowym, co wiązało się również z opracowa-
niem odpowiednich reguł postępowania. Po dziś dzień taki model orzekania 
w  sprawach o zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości i  zbrodnię 
ludobójstwa jest modelem wiodącym, choć demokratyzacja życia społecz-
nego w istotny sposób wpłynęła na jego zreformowanie.

W wielu przypadkach władze państwowe nie były, z przyczyn politycz-
nych, zainteresowane ściganiem własnych obywateli, którzy dopuścili się 
zbrodni międzynarodowych na obywatelach państw obcych. Otwierało to 
dyskusję nad możliwością wyniesienia takiego sądownictwa ponad podziały 
narodowe, w celu zapewnienia obiektywizmu jego działania. Pierwszą próbę 
powołania międzynarodowego organu sądowego mającego osądzić osoby 
obarczane odpowiedzialnością za zbrodnie międzynarodowe podjęto w trak-
tacie wersalskim, który zakończył I wojnę światową. Przewidywał on powsta-
nie specjalnego trybunału celem osądzenia cesarza Wilhelma II, a pozostali 
sprawcy, w liczbie około 900, mieli ponieść odpowiedzialność przed sądami 
wojskowymi państw, na szkodę których działali. Do procesu przywódcy 
niemieckiego nigdy nie doszło, gdyż Holandia – gdzie zbiegł po wojnie - 
odmówiła jego wydania, tak jak i Republika Weimarska nie wydała pozosta-
łych osób wskazanych przez zwycięskie mocarstwa jako przestępcy wojenni. 
Postępowania przeciwko nim toczyły się na terenie Niemiec, a  sposób ich 
prowadzenia, daleki od zasady bezstronności, przeszedł do historii pod 
nazwą „farsy lipskiej”. Wyroki uniewinniające zapadły wobec takich osób jak 
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kapitan okrętu podwodnego odpowiedzialny za zatopienie statku szpitalnego 
czy dwaj generałowie, którzy przyczynili się do śmierci 3000 jeńców rosyj-
skich w obozie jenieckim905. 

Aby społeczność międzynarodowa zdecydowała się na powołanie kolejnych 
trybunałów mających osądzić sprawców najpoważniejszych zbrodni między-
narodowych konieczne było zaistnienie jeszcze bardziej dramatycznych wyda-
rzeń, a mowa tu o czynach jakich dopuścili się przywódcy i żołnierze państw 
Osi w czasie II wojny światowej. W zasadzie od momentu, gdy alianccy przy-
wódcy zrozumieli, że mają szansę na zwycięstwo, jako jeden z celów konfliktu 
zbrojnego stawiano sobie pociągnięcie przywódców III  Rzeszy i  Japonii do 
odpowiedzialności karnej. Kluczowe decyzje podjęte zostały w czasie konfe-
rencji moskiewskiej w 1943 roku i konferencji poczdamskiej w lipcu i sierpniu 
1945 r., a doprowadziły one do podpisania 8 sierpnia 1945 roku Porozumienia 
międzynarodowego w przedmiocie ścigania i karania głównych przestępców 
wojennych Osi Europejskiej wraz z załącznikiem – Kartą Międzynarodowego 
Trybunału Wojskowego906. Z założenia Trybunał, którego siedziba znajdowała 
się w Norymberdze, miał osądzić jedynie przywódców III Rzeszy, pozostawia-
jąc postępowania wobec innych osób w gestii sądów krajowych907. Jako mate-
rialne podstawy odpowiedzialności oskarżonych jego statut wskazał zbrodnie 
przeciwko pokojowi, zbrodnie wojenne oraz zbrodnie przeciwko ludzkości. 
W procesie trwającym od 20 listopada 1945 roku do 1 października 1946 roku 
z 22 oskarżonych uniewinniono 3, w stosunku do 12 orzeczono karę śmierci, 
a wobec pozostałych kary pozbawienia wolności908. Najważniejszym dorob-
kiem Międzynarodowego Trybunału Wojskowego było wypracowanie tzw. 
zasad norymberskich, które stały się kamieniem milowym w rozwoju między-
narodowego prawa karnego909. Wskazują one, że:

– stanowisko urzędowe nie powoduje uwolnienia od odpowiedzialno-
ści ani złagodzenia kary (art. VII) – przepis ten dotyczy w szczegól-
ności immunitetów przysługujących członkom najwyższych władz 
państwowych,

905 M. Królikowski, P. Wiliński, J. Izydorczyk, Podstawy prawa karnego międzynarodowego, 
Warszawa 2008, s. 52.

906 Porozumienie międzynarodowe w przedmiocie ścigania i karania głównych przestęp-
ców wojennych Osi Europejskiej, Londyn, 8 sierpnia 1945 r., (Dz.U. z 1947 r. Nr 63, poz. 367).

907 Ta terenie polski kluczową rolę w tym zakresie odgrywał Najwyższy Trybunał Na- 
rodowy.

908 Odbiciem Trybunału norymberskiego był Międzynarodowy Trybunał Wojskowy dla 
Dalekiego Wschodu, powołany do życia 19 stycznia 1946 r. w  celu osadzenia japońskich 
zbrodniarzy wojennych.

909 Zasady norymberskie, w  oparciu o  rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 177  
z 21 listopada 1947 r., stały się zasadami prawa międzynarodowego.

Międzynarodowy 
Trybunał  

Wojskowy

Zasady  
norymberskie
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– działanie na rozkaz nie zwalnia od odpowiedzialności, może jedynie 
stanowić podstawę złagodzenia kary (art. VIII),

– podstawę odpowiedzialności karnej może stanowić czyn, który nie 
stanowił przestępstwa według prawa wewnętrznego, a który jest zabro-
niony przez prawo międzynarodowe (art. VI lit. c),

– na równi ze sprawcami zbrodni odpowiedzialność ponoszą przywódcy, 
podżegacze, organizatorzy i wspólnicy (art. VI in fine),

– oskarżonym przysługuje prawo do sprawiedliwego procesu (art. XVI),
– zbrodniami międzynarodowymi są zbrodnie przeciwko pokojowi, 

zbrodnie wojenne oraz zbrodnie przeciwko ludzkości.

Dwubiegunowy podział powojennego świata spowodował zablokowanie 
wszelkich inicjatyw zmierzających do powołania stałego międzynarodowego 
trybunału karnego. Dopiero kres tego układu sił pozwolił na powrócenie do 
wspomnianej koncepcji, czemu niewątpliwie sprzyjał masowy wybuch kon-
fliktów wewnętrznych związany z odrodzeniem się dotychczas tłumionych 
waśni. W  omawianym kontekście szczególną uwagę zwrócono na wojnę 
w byłej Jugosławii (1991–1995), z racji jej bliskości do zjednoczonej Europy 
oraz na konflikt w Rwandzie, który był jednym z najbardziej przerażających 
aktów ludobójstwa w powojennym świecie. Tragiczne wydarzenia, które tam 
nastąpiły, stały się impulsem do powołania dwóch trybunałów, z  których 
każdy miał osądzić tylko i wyłącznie zbrodnie popełnione w danym konflik-
cie, przy szczegółowym zakreśleniu ram czasowych. Trybunały te powstały 
w oparciu o rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ wydane na podstawie roz-
działu VII Karty Narodów Zjednoczonych, a zatem jako odpowiedź na sytu-
ację stanowiącą zagrożenie dla światowego pokoju i bezpieczeństwa910.

Międzynarodowy Trybunał Karny dla Byłej Jugosławii (ICTY) z siedzibą 
w Hadze powstał w roku 1993. Do sierpnia 2007 roku przed obliczem Try-
bunału stanęło 160 osób, z czego 106 postępowań zostało zakończonych do 
roku 2008.911 Najważniejsze sprawy przypadają jednak na okres późniejszy 
a dotyczyły lub dotyczą one byłego prezydenta Serbii Slobodana Miloševi-
cia,912 lidera bośniackich Serbów Radovana Karadžicia, generała Ratko Mla-
dicia oraz byłego prezydenta Republiki Serbskiej Krajiny Gorana Hadžicia. 
Międzynarodowy Trybunał Karny dla Byłej Jugosławii, jako pierwszy po 
zakończeniu II wojny światowej międzynarodowy organ sądowy, dysponując 
dużą liczbą spraw przyciągających uwagę mediów oraz stosunkowo bogatym 
i dobrze udokumentowanym materiałem procesowym, w pełni wykorzystał 

910 Rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 827/1993 (ICTY) i 955/1994 (Rwanda).
911 M. Królikowski, P. Wiliński, J. Izydorczyk, Podstawy…, op. cit,. s. 62.
912 Milošević został aresztowany w 2001 r., a w 2006 r. zmarł w haskim więzieniu; do tego 

czasu Trybunał nie zdołał wydać wyroku.
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udzielony mu kredyt zaufania. Orzeczenia wydane chociażby w  sprawach 
Tadicia, Blaškicia czy Furundžija stały się kamieniami milowymi rozwoju nie 
tylko międzynarodowego prawa karnego, ale także całego MPHKZ. Obecnie 
prace Trybunału są stopniowo wygaszane, zakończenie prac planowane jest 
na rok 2015.

Skromniejszym dorobkiem poszczycić może się Międzynarodowy Trybu-
nał do spraw Rwandy, który powstał w 1994 roku, a którego siedziba mie-
ści się w  Arushy (Tanzania). Obecnie Trybunał zakończył postępowanie 
w 59 sprawach, w 16 jest ono natomiast na etapie rozpoznawania apelacji913. 
Na szczególną uwagę zasługują procesy toczące się wobec osób oskarżonych 
o podżeganie do ludobójstwa. Mowa tutaj o Ferdinandzie Nahimana i Jeanie-
-Bosco Barayagwiza, kierujących radiem Radio Télévision Libre des Mille 
Collines, które nawoływało do ludobójstwa na Tutsi oraz wskazywało na 
miejsca, gdzie się ukrywają. Podobnie jak ICTY również i ten Trybunał nie-
uchronnie zmierza ku zakończeniu swojego działania.

W późniejszym okresie postało jeszcze szereg innych organów sądowych, 
najczęściej o charakterze hybrydowym, takich jak: Sąd Specjalny dla Sierra 
Leone (2002), Specjalne Izby Sądu w Kambodży (2001), Specjalne Panele dla 
Timoru Wschodniego (2000), jednakże nie miały one istotnego znaczenia 
z perspektywy rozwoju międzynarodowego prawa karnego.

Prawdziwym przełomem i  jednocześnie podsumowaniem rozwoju idei 
sądownictwa międzynarodowego było powstanie w 2002 roku Międzynaro-
dowego Trybunału Karnego z siedzibą w Hadze, gdyż po raz pierwszy udało 
się powołać do życia międzynarodowy organ sądowy o charakterze stałym, 
który docelowo miałby objąć oceną legalność działania jednostek w ramach 
wszystkich konfliktów zbrojnych na świecie. Choć postulat ten trudno będzie 
zrealizować, to nie można jednakże odmówić Statutowi Międzynarodowego 
Trybunału Karnego szerokiego uznania społeczności międzynarodowej, 
gdyż jego stroną do chwili obecnej stało się 122 państwa.

14.2. materialne podstawy odpowiedzialności karnej

Podstawowym celem prawa karnego nie jest wcale represja, rozumiana 
jako ściganie sprawców naruszenia norm regulujących różne sfery życia 
społecznego. Na pierwszym miejscu należy bowiem stawiać funkcję pre-
wencyjną, której zadaniem jest zapobieganie naruszeniom dóbr prawnych. 
Niezbędnym warunkiem jej prawidłowego funkcjonowania jest precyzyjne 

913 Por. <http://www.unictr.org/Cases/tabid/204/Default.aspx> (dostęp: 21.09.2013).
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wskazanie zakazanych oraz nakazanych zachowań, co utożsamiać należy 
z tzw. zasadą określoności czynu zabronionego. Jej sednem jest nałożenie na 
ustawodawcę czy też inny podmiot konstruujący przepis prawa karnego obo-
wiązku opisania czynów zabronionych w  taki sposób, aby każdy człowiek, 
choćby nie posiadający gruntownego wykształcenia i bogatego doświadcze-
nia życiowego, mógł bez przeszkód ocenić, czy grozi mu odpowiedzialność 
karna.

Celem zapewnienia przejrzystości systemu prawnego, dokładny opis 
powinnego zachowania (normę sankcjonowaną) łączy się zwykle w treści jed-
nego przepisu prawnego z normą sankcjonującą, czyli opisem konsekwencji 
prawnych, które wiążą się z niepodporządkowaniem się nakazowi lub zaka-
zowi. W międzynarodowym prawie karnym, ze względu na jego specyfikę, 
przyjęto odmienną metodę regulacji. Sposób, w  jaki powinni zachowywać 
się uczestnicy konfliktu zbrojnego oraz inne osoby przebywające w  teatrze 
działań wojennych określony został w normach konwencyjnych i zwyczajo-
wych MPHKZ. To z Regulaminu praw i zwyczajów wojny lądowej, czterech 
Konwencji genewskich wraz z Protokołami dodatkowymi, Konwencji CCW 
oraz szeregu innych umów międzynarodowych członkowie sił zbrojnych 
dowiedzą się kiedy, w jaki sposób i przeciwko komu można prowadzić dzia-
łania wojenne, jakie osoby i obiekty podlegają szczególnej ochronie i na czym 
taka ochrona polega. We wskazanych aktach prawnych próżno jednakże szu-
kać jakiegokolwiek elementu sankcjonującego, który informowałby o  tym, 
że naruszenie reguł w nich opisanych wiąże się z odpowiedzialnością, jakiej 
kary można się w związku z tym spodziewać i na jakich zasadach zostanie 
ona wymierzona. Jedynym sygnałem wskazującym, że taka odpowiedzial-
ność w ogóle może mieć miejsce jest treść art. 49 I KG, art. 50 II KG, art. 129 
III KG, art. 146 IV KG oraz art. 86 I PD. Zauważyć wszakże należy, że przepisy 
te nie dotyczą osób fizycznych, lecz państw-stron tych umów międzynarodo-
wych, które na ich podstawie zobowiązane są do ścigania i karania sprawców 
„ciężkich naruszeń” Konwencji i Protokołów, poprzez podjęcie stosownych 
inicjatyw legislacyjnych. To zatem na państwach ciążyć będzie obowiązek 
transponowania reguł zachowania obowiązujących członków sił zbrojnych do 
krajowych systemów prawnych i skorelowania ich z sankcjami karnymi oraz 
zasadami odpowiedzialności karnej. Dodatkową trudność stanowi fakt, że 
wskazane przepisy są niezwykle lakoniczne w zakresie zdefiniowania pojęcia 
„ciężkich naruszeń”. W Konwencjach posłużono się bardzo ogólnymi określe-
niami, takimi jak: zabójstwo, tortury, umyślne sprawianie wielkich cierpień, 
ciężkie uszkodzenie ciała. Nieco dalej idą regulacje I  PD, który wspomina 
o atakach na ludność cywilną (w tym atakach bez rozróżniania), atakowa-
niu obiektów niebronionych czy naruszeniach zasady proporcjonalności,  
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określoności 
czynu  
zabronionego

Ciężkie 
naruszenia



430

michał żeligOwski

a  także – co niezmiernie istotne – przewiduje pociągnięcie do odpowie-
dzialności karnej dowódców wojskowych za czyny, których dopuścili się ich  
podwładni.

Wskazane postanowienia Konwencji genewskich i Protokołów dodatko-
wych są zbyt niedookreślone, aby mogły stanowić podstawę odpowiedzial-
ności karnej osób fizycznych za naruszenia MPHKZ. Do ostatniej dekady 
XX wieku ściganie sprawców zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzko-
ści i zbrodni ludobójstwa spoczęło więc wyłącznie na barkach państw i to nie 
tylko co do omawianego tutaj aspektu materialnoprawnego, ale także w zakre- 
sie instytucjonalnym i proceduralnym914. W celu realizacji tegoż obowiązku 
niezbędnym było przeniesienia reguł powinnego zachowania wynikających 
z  norm MPHKZ do ustawodawstwa karnego poszczególnych państw, co 
zasadniczo realizowano na dwa sposoby. Pierwszy z nich, typowy chociażby 
dla prawa polskiego, opiera się na założeniu, że skoro konwencje międzyna-
rodowe i prawo zwyczajowe tak dokładnie opisują nakazy i zakazy nałożone 
na strony konfliktu zbrojnego, to nie ma potrzeby ich powtarzania w prawie 
wewnętrznym. W zupełności wystarczającym będzie stworzenie przepisów 
o charakterze ogólnym, które w swojej treści wprost będą odwoływać się do 
pojęć mających swoje źródło w  prawie międzynarodowym. W  takiej sytu-
acji do precyzyjnego opisania czynu zabronionego niezbędne będzie łączne 
zastosowanie regulacji prawa wewnętrznego oraz MPHKZ915. Drugi model 
włączenia norm powinnego zachowania do prawa wewnętrznego opiera się 
na założeniu dokładnie odwrotnym, wskazując na konieczność jak najbar-
dziej precyzyjnego i  wyczerpującego ich odzwierciedlenia. Jego zaletą jest 
niewątpliwie większa przejrzystość w porównaniu do pierwszego z opisanych 
modeli oraz mniejsza wrażliwość na interpretowanie pojęć mających swoje 
źródło w prawie międzynarodowym w świetle krajowych tradycji prawnych. 
Jako jego wadę wskazać natomiast należy mniejszą elastyczność, w zestawie-
niu z systemami posługującymi się normami ogólnymi. 

Ostatnia dekada XX wieku, w  której uchwalono statuty ICTY, ICTR 
oraz MTK sprawiła, że międzynarodowy i  krajowy komponent międzyna-

914 Aby stosować prawo materialne, państwa musiały stworzyć przewidziane do tego celu 
instytucje, takie jak sądy czy prokuraturę, a także określić zasady, według których będą toczyć 
się postępowania.

915 Tytułem przykładu można się odwołać do treści art. 122 § 2 k.k., w myśl którego „kto 
w czasie działań zbrojnych stosuje środek walki zakazany przez prawo międzynarodowe pod-
lega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia 
wolności”. Przepis ten, rozpatrywany jednostkowo, jest z punktu widzenia prawa karnego bez-
użyteczny, gdyż nie określa zakazanych środków walki. W celu ustalenia, czy oskarżony naru-
szył zawartą w nim normę, niezbędnym będzie odwołanie się do prawa międzynarodowego 
i ustalenie legalności użycia określonego środka walki.

MPHKZ  
a prawo  

wewnętrzne



431

OdpOwiedzialnOść Osób fizycznych za naRuszenia...

rodowego prawa karnego zaczęły się ku sobie zbliżać. Każdy z  tych aktów 
prawnych łączy w sobie zarówno określenie katalogu czynów zabronionych 
podlegających ściganiu, wskazanie zasad odpowiedzialności karnej oraz 
stworzenie dla niej ram instytucjonalnych (skład i ustrój danego trybunału) 
oraz proceduralnych (zasady postępowania oraz prawa i  obowiązki oskar-
żonego). O ile katalog zbrodni międzynarodowych i forma międzynarodo-
wych organów sądowych wywodzą się głównie z prawa międzynarodowego, 
o tyle reguły postępowania i zasady odpowiedzialności karnej musiały zostać 
zaczerpnięte z prawa wewnętrznego i stanowią swoisty kompromis pomiędzy 
rożnymi tradycjami prawnymi. Proces ten ocenić należy niezwykle pozytyw-
nie, gdyż prowadzi on do bardziej jednolitego rozumienia norm MPHKZ.

Omawiając kwestię materialnoprawnych podstaw odpowiedzialności kar-
nej wspomnieć należy o instytucji przedawnienia, gdyż jej celem jest racjona-
lizacja procesu ścigania i karania sprawców przestępstw. Miarą skuteczności 
każdej kary jest jej nieuchronność. Zmierza ona nie tylko do tego, aby sprawca 
został zatrzymany i osądzony możliwie szybko, ale również do tego, aby kara 
została bezpośrednio powiązana z czynem. Jeśli zostanie wymierzona po wielu 
latach, w stosunku do osoby, która cechuje się zupełnie innymi właściwościami 
i warunkami osobistymi niż w momencie popełnienia przestępstwa, kiedy nie 
można już mówić ani o zadośćuczynieniu pokrzywdzonym ani nawet o spra-
wiedliwości społecznej, kara nie będzie w stanie spełnić swoich celów i świad-
czyć będzie o  słabości systemu prawnego. Aby zapobiec takim sytuacjom, 
wprowadzono do ustawodawstw karnych instytucję przedawnienia karalności 
polegającą tym, że po upływie określonego czasu od momentu popełnienia 
przestępstwa jego sprawca nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności 
karnej. O długości tego okresu decydować będzie waga czynu zabronionego916, 
przy czym zwykle będzie on podlegał przedłużeniu, a nawet zawieszeniu, jeśli 
sprawca wie, że toczy się przeciwko niemu postępowanie, a mimo to ukrywa 
się przed wymiarem sprawiedliwości.

Waga zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni ludo-
bójstwa spowodowała, że w  ramach MPHKZ w  ogóle zrezygnowano z  in-
stytucji przedawnienia. Przyjęto, że czyny te naruszają dobra prawne o tak 
podstawowym charakterze i w tak znacznym stopniu, że w interesie ludzko-
ści jest ich ściganie bez względu na upływ czasu. Z jednej strony rozwiązanie 
to ma istotną rolę prewencyjną, gdyż potencjalni sprawcy zbrodni między-
narodowych będą mieli świadomość, że muszą liczyć się z pociągnięciem do 
odpowiedzialności karnej aż po kres swoich dni. Z drugiej strony skazanie 

916 W polskim kodeksie karnym długość okresu przedawnienia wyznacza się w odniesieniu 
do granic ustawowego zagrożenia karą; w przypadku zabójstwa jest to 30 lat, a w przypadku 
innych zbrodni 20 – por. art. 101 k.k.
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zbrodniarza wojennego, nawet jeśli ze względu na wiek czy chorobę nie bę-
dzie on w stanie odbyć kary, jest istotne również z punktu widzenia rozlicze-
nia się z trudną przeszłością i dania satysfakcji rodzinom ofiar. 

Pogląd, że zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości i  zbrodnia 
ludobójstwa nie powinny podlegać przedawnieniu, doprowadził do przyjęcia, 
z  inicjatywy polskiej delegacji, na XXIII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ 
Konwencji o  niestosowaniu przedawnienia do zbrodni wojennych i  zbrodni 
przeciwko ludzkości917. W omawianym akcie prawym odwołano się do definicji 
zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości określonych w Karcie Mię-
dzynarodowego Trybunału Wojskowego i wskazano, że zbrodnie te nie podle-
gają przedawnieniu niezależnie od stadium dokonania. Wyłącznie przedawnie-
nia obejmuje nie tylko sprawców, ale i podżegaczy oraz osoby, które brały udział 
w spisku918 mającym na celu popełnienie tych przestępstw i dotyczy zarówno 
osób prywatnych, jak i przedstawicieli władz państwowych. Konwencja o nie-
stosowaniu przedawnienia do zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzko-
ści nie zawiera, co prawda, regulacji wyłączających przedawnienie w stosunku 
do ludobójstwa, jednakże nie budzi wątpliwości fakt istnienia takiej normy 
w prawie zwyczajowym. Zostało to potwierdzone w art. 29 Statutu MTK, który 
wyklucza możliwość powołania się na przedawnienie w stosunku do wszystkich 
zbrodni podlegających jurysdykcji Trybunału, a zatem i zbrodni ludobójstwa. 

Wykonując zobowiązanie zawarte w art. IV Konwencji o niestosowaniu 
przedawnienia do zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, polski 
ustawodawca zawarł w art. 43 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej posta-
nowienie, że zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości nie podlegają 
przedawnieniu. Odbiciem tego przepisu jest art. 105 § 1 k.k., który powiela-
jąc rozwiązanie konstytucyjne, wzbogaca je o zbrodnie przeciwko pokojowi. 
Choć, podobnie jak w prawie międzynarodowym, przepisy prawa polskiego 
nie zawierają regulacji wyłączającej stosowanie przedawnienia w stosunku do 
zbrodni ludobójstwa, to objęcie również i  jej regulacją art. 105 § 1 k.k. nie 
budzi sprzeciwu w doktrynie919.

14.2.1. ludobójstwo

Najpoważniejszą formą naruszenia norm MPHKZ jest dopuszczenie się 
zbrodni ludobójstwa. Powstanie tego terminu, co miało miejsce w roku 1944, 

917 Konwencja o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni prze-
ciwko ludzkości, Nowy Jork, 26 listopada 1968 r., (Dz.U. z 1968 r. Nr 26, poz. 208).

918 Pojęcie spisku jest typowe dla systemów prawa anglosaskiego; w prawie polskim najbliż-
szym jego odpowiednikiem jest przygotowanie (art. 16 § 1 k.k.).

919 M. Królikowski, P. Wiliński, J. Izydorczyk, Podstawy…, op. cit., s. 206–207.

Przedawnienie
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zawdzięcza się Polakowi, Rafałowi Lemkinowi, który stworzył je poprzez 
połączenie dwóch słów – greckiego genos (rasa, plemię) i  łacińskiego cide 
(zabijanie)920. Jak określił to Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, jest 
to zbrodnia prawa międzynarodowego, która odmawia istnienia całym zbio-
rowościom ludzkim, która stanowi szok dla całego rodzaju ludzkiego i skut-
kuje wielkimi stratami dla niego i która jest sprzeczna z prawem moralnym 
oraz duchem i celami Narodów Zjednoczonych921.

Zbrodnia ludobójstwa zdefiniowana została w art. II Konwencji w sprawie 
zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa922. Zaprezentowania tam defini-
cja nie budziła nigdy większych kontrowersji i jako taka została recypowania 
zarówno do krajowych systemów prawnych, jak również do statutów mię-
dzynarodowych trybunałów karnych923. Ludobójstwem jest więc którykol-
wiek z następujących czynów, dokonany z zamiarem zniszczenia w całości 
lub w części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych, taki jak:

– zabójstwo członków grupy,
– spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju psychicz-

nego członka grupy, 
– rozmyślne stworzenie dla członków grupy warunków życia, obliczo-

nych na spowodowanie ich całkowitego lub częściowego zniszczenia 
fizycznego,

– stosowanie środków, które mają na celu wstrzymanie urodzin w obrę-
bie grupy, 

– przymusowe przekazywanie dzieci członków grupy do innej grupy.

Kluczową kwestią, z punktu widzenia pierwszej części przytoczonej defi-
nicji, jest przyjęcie, że wymieniony w niej katalog zbiorowości ludzkich pod-
legających ochronie ma charakter zamknięty. Oznacza to, że dopuszczenie 
się któregokolwiek z czynów wymienionych w dalszej części art. II na szkodę 
innej grupy, nawet w zamiarze jej całkowitego zniszczenia, nie będzie mogło 
być uznane za ludobójstwo924. Aby ktokolwiek mógł zostać uznanym za win-
nego tej zbrodni, koniecznym jest udowodnienie, że działał on z zamiarem 
bezpośrednim nakierowanym na osiągnięcie szczególnego celu, jakim jest 

920 K. Kittichaisaree, International Criminal Law¸ Oxford 2001, s. 67.
921 Ibidem, s. 67.
922 Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, Nowy Jork, 9 grud-

nia 1948 r. (Dz.U. z 1952 r. Nr 9, poz. 9).
923 Por. art. 6 Statutu MTK.
924 Kwestia ta budziła w  Polsce znaczne kontrowersje w  kontekście zbrodni katyńskiej. 

Z punktu widzenia norm MPHKZ nie może być uznana za ludobójstwo, gdyż polscy oficero-
wie (czy też – patrząc z innej strony – polska inteligencja) nie mieszczą się w ramach której-
kolwiek z grup wymienionych w definicji ludobójstwa.

Ludobójstwo
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zniszczenie jednej z grup objętych ochroną przez art. II. Wymaga to usta-
lenia, że sprawca miał świadomość uczestniczenia w jakiejś większej formie 
aktywności, która może doprowadzić do takiego skutku i chciał w niej uczest-
niczyć925. Po spełnieniu tego warunku może on zostać uznanym za winnego, 
niezależnie od tego, ilu form zachowań objętych definicją ludobójstwa się 
dopuścił i czy uczynił to w stosunku do jednej, czy też większej liczby osób. 
O  ile żadnych wątpliwości nie budzi pojęcie „całości” danej grupy, o  tyle 
powstaje pytanie, jakiej jej części musi dotyczyć zamiar sprawcy, aby można 
było mówić o realizacji znamion omawianej zbrodni. Przyjąć należy, że musi 
to być część istotna z  ilościowego lub jakościowego punktu widzenia, co 
w tym drugim przypadku dotyczyć może chociażby wszystkich duchownych 
danej grupy religijnej. Jednocześnie Konwencja wyraźnie w art. I stwierdza, 
że ludobójstwo może zostać popełnione zarówno czasie wojny, jak i w czasie 
pokoju.

Odnosząc się do poszczególnych czynności wykonawczych wchodzących 
w  skład znamion zbrodni ludobójstwa, pominąć można kwestię zabójstw 
i  ciężkich uszkodzeń ciała, gdyż znaczenie tych pojęć nie budzi wątpliwo-
ści. Jeżeli chodzi o  spowodowanie rozstroju psychicznego członka grupy, 
to zachowanie to obejmuje wszystkie przypadki wywołania ciężkiej traumy 
związane np. ze stosowaniem tortur, nieludzkiego lub poniżającego trakto-
wania, a także masowych gwałtów. Pod pojęciem warunków obliczonych na 
spowodowanie całkowitego lub częściowego zniszczenia fizycznego człon-
ków grupy kryje się pozbawienie ich jakichkolwiek elementów koniecznych 
do zapewnienia istocie ludzkiej minimum egzystencji, takich jak: wyżywie-
nie, czysta woda, ubranie dostosowane do pory roku, schronienie oraz opieka 
medyczna926. Niezwykle istotne jest, że omawiany przepis posługuje się poję-
ciem „warunków obliczonych na spowodowanie…”. Oznacza to, że w  tym 
zakresie zbrodnia ludobójstwa ma charakter czysto formalny i  osiągnięcie 
skutku, sprowadzającego się do eksterminacji, nie jest wymagane do zaist-
nienia przestępstwa927. Stosowanie środków, które mają na celu wstrzymanie 
urodzin w obrębie grupy oraz przymusowe przekazywanie dzieci członków 
grupy do innej grupy to swoista, „odroczona” eksterminacja nakierowana na 
zablokowanie naturalnego dla każdego społeczeństwa procesu jego odna-
wiania się. Pojęcie to obejmuje nie tylko przymusową sterylizację, wymu-
szone aborcje i odbieranie dzieci rodzicom, ale także próbę zmiany struktury 
etnicznej poprzez masowe zgwałcenia. 

925 Por. ICTY, Prosecutor v Jelisic, orzeczenie z 14 grudnia 1999 r., pkt 77 (decyzja) i pkt 93 
i nn (uzasadnienie).

926 Por. ICTR, Prosecutor v. Akayesu, orzeczenie z dnia 2 września 1998 r., pkt 506. 
927 K. Kittichaisaree, International…, op. cit., s. 80.
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Nieco odmiennie zdefiniowano zbrodnię ludobójstwa w  art. 118 k.k. 
W  szczególności zauważyć należy, że poszerzono zakres grup podlegają-
cych ochronie o grupę polityczną oraz o grupę o określonym światopoglą-
dzie, które to grupy nie są objęte zakresem powszechnie akceptowanej defi-
nicji ludobójstwa. Kolejną odmienność przewidziano w zakresie kar, które 
można wymierzyć za poszczególne czynności wykonawcze składające się na 
tę zbrodnię. W prawie polskim najsurowiej karane są zachowania, takie jak 
zabójstwo i spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (kara pozbawie-
nia wolności od lat 12928, kara 25 lat pozbawienia wolności, kara dożywot-
niego pozbawienia wolności), łagodniej pozostałe formy tej zbrodni (kara 
pozbawienia wolności od lat 5 kara 25 lat pozbawienia wolności, kara doży-
wotniego pozbawienia wolności), a znacznie niższą karę – pozbawienia wol-
ności na czas nie krótszy od lat 3 – przewidziano dla osób uznanych za winne 
przygotowania do jej popełnienia. Rozwiązanie to zdaje się odbiegać od celu 
Konwencji, zmierzającego do zrównania ze sobą wszystkich form, w jakich 
można dopuścić się ludobójstwa. 

14.2.2. zbrodnie przeciwko ludzkości

Powstanie pojęcia zbrodni przeciwko ludzkości wiąże się postępowa-
niami, które toczyły się przeciwko przedstawicielom III Rzeszy i  Cesar-
stwa Japonii przed międzynarodowymi trybunałami wojskowymi. Ogrom 
zbrodni jakich się dopuścili sprawił, że pojęcie naruszenia praw i zwyczajów 
wojennych nie było w stanie nawet w części oddać zawartości kryminalnego 
bezprawia ich czynów, tak więc należało stworzyć nowy typ zbrodni między-
narodowej. Zgodnie z art. VI c) Karty Międzynarodowego Trybunału Woj-
skowego za zbrodnie przeciwko ludzkości uznano morderstwa, wytępianie, 
obracanie ludzi w niewolników, deportacje i inne czyny nieludzkie, których 
dopuszczono się przeciwko jakiejkolwiek ludności cywilnej, przed wojną 
albo podczas niej, albo prześladowania ze względów politycznych, rasowych 
lub religijnych przy popełnianiu jakiejkolwiek zbrodni wchodzącej w zakres 
kompetencji Trybunału. 

Pojęcie zbrodni przeciwko ludzkości – w  przeciwieństwie do zbrodni 
ludobójstwa – nie doczekało się w okresie powojennym opracowania kon-
wencji międzynarodowej, która w sposób precyzyjny i ostateczny określiłaby 
zakres zachowań wchodzących w jego skład. Pozostawienie tej kwestii prawu 
zwyczajowemu, w połączeniu z powszechnie przyjmowanym otwartym cha-
rakterem definicji zbrodni przeciwko ludzkości, spowodowało wzbogacanie 

928 Według Kodeksu karnego, karę pozbawienia wolności wymierza się w  miesiącach 
i latach, w wymiarze nie mniejszym niż jeden miesiąc i nie większym niż 15 lat (art. 37 k.k.).

Ludobójstwo 
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jej o kolejne istotne elementy, takie jak zbrodnia apartheidu czy różne formy 
przemocy seksualnej. Kamieniem milowym w procesie ostatecznego kształto-
wania się omawianego terminu było niewątpliwie podpisanie statutów ICTY 
i ICTR. Dorobek orzeczniczy tych trybunałów i dokonana tamże wykładania 
pojęcia zbrodni przeciwko ludzkości stała się podstawą opracowania art. 7 
Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, który zbierając w  całość 
rezultaty pracy sędziów i  naukowców oraz powszechnie przyjętą praktykę 
państw, ostatecznie zdefiniował omawianą zbrodnię międzynarodową. 

Zgodnie z  powołanym przepisem zbrodnia przeciwko ludzkości ozna-
cza którykolwiek z następujących czynów, popełniony w ramach rozległego 
lub systematycznego, świadomego ataku skierowanego przeciwko ludności 
cywilnej:

– zabójstwo,
– eksterminacja,
– niewolnictwo,
– deportacja lub przymusowe przemieszczanie ludności,
– uwięzienie lub inne dotkliwe pozbawienie wolności fizycznej z naru-

szeniem podstawowych reguł prawa międzynarodowego,
– tortury,
– zgwałcenie, niewolnictwo seksualne, przymusowa prostytucja, wymu-

szona ciąża, przymusowa sterylizacja oraz jakiekolwiek inne formy 
przemocy seksualnej porównywalnej wagi,

– prześladowanie jakiejkolwiek innej możliwej do zidentyfikowania 
grupy lub zbiorowości z  powodów politycznych, rasowych, narodo-
wych, etnicznych, kulturowych, religijnych, płci (…) lub innych powo-
dów powszechnie uznanych za niedopuszczalne na podstawie prawa 
międzynarodowego (…),

– wymuszone zaginięcia osób,
– zbrodnia apartheidu,
– inne nieludzkie czyny o  podobnym charakterze celowo powodujące 

ogromne cierpienia lub poważne uszkodzenie ciała albo zdrowia 
fizycznego lub psychicznego.

Zawarcie we wstępnej części przytoczonej definicji określeń „atak” oraz 
„ludność cywilna” powodowało w praktyce spory929 co do tego, czy do zaist-
nienia zbrodni przeciwko ludzkości koniecznym jest podejmowanie działań 
w powiązaniu z toczącym się konfliktem zbrojnym, czy też zbrodnia ta może 

929 Powodem tego sporu był w dużej mierze fakt, że w statucie ICTY wprost wskazano, że 
zbrodnię przeciwko ludzkości popełnić można jedynie w czasie wojny; określenia tego zabra-
kło zarówno w statucie ICTR, jak i statucie MTK.
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zostać popełniona również w czasie pokoju. Obecnie przyjmuje się, w dużej 
mierze w  oparciu o  prawo zwyczajowe, że zbrodnie przeciwko ludzkości 
mogą zostać popełnione w każdym czasie930 i ich byt nie jest zależny od trwa-
nia jakiegokolwiek konfliktu zbrojnego. Trudno jednakże nie zauważyć, że 
będą to przypadki raczej wyjątkowe, ograniczone do apartheidu i pozbawie-
nia wolności, gdyż „rozległy lub systematyczny atak” implikuje na tyle inten-
sywne starcia zbrojne, że zwykle wykroczą one poza zakres wewnętrznych 
napięć i niepokojów.

Zbrodnia przeciwko ludzkości może być popełniona poprzez atak na 
jakąkolwiek ludność cywilną, a  zatem nie tylko obywateli strony przeciw-
nej, ale również na bezpaństwowców, obywateli państw neutralnych, a także 
własną ludności cywilną. Aby można było mówić o realizacji znamion oma-
wianej zbrodni podejmowane działania muszą mieć charakter rozległy lub 
systematyczny, przy czym każda z tych przesłanek ma charakter samodzielny 
i nie muszą być one spełnione równocześnie. Z atakiem rozległym będziemy 
mieli do czynienia w sytuacji skierowania go, nawet jednorazowo, przeciwko 
dużej grupie ofiar, częstokroć przy wykorzystaniu kilku kategorii zachowań 
wymienionych w art. 7 Statutu MTK. Pojecie systematyczności dotyczy nato-
miast działań prowadzonych na mniejszą skalę, ale za to w sposób zaplano-
wany i powtarzalny, wymagający pewnego stopnia organizacji i korzystania 
ze znacznych zasobów publicznych bądź prywatnych931. 

Kategoria zbrodni przeciwko ludzkości nie została wykreowana w  celu 
chronienia ludności cywilnej przed działaniami jednostek podejmowanymi 
z własnej inicjatywy. Rozległy lub systematyczny atak musi być bowiem prze-
jawem uczestniczenia w polityce państwa lub innej organizacji albo co naj-
mniej jej wspierania. Polityka ta nie musi być wyrażona w sposób precyzyjny, 
jak również nie musi przybrać formalnego charakteru. Wystarczającym jest 
ustalenie na podstawie wszelkich dostępnych okoliczności, począwszy od 
wypowiedzi dowódców wojskowych poprzez propagandę i  wprowadzanie 
dyskryminujących regulacji prawnych, na zachowaniach samych żołnierzy 
uczestniczących w operacjach wojskowych skończywszy, że państwo zmierza 
do wielokrotnego wyrządzania ludności cywilnej krzywd składających się na 
definicję zbrodni przeciwko ludzkości932. Posłużenie się w treści cytowanego 
przepisu pojęciem „organizacji” pozwala na objęcie zakresem omawianego 
przestępstwa również działania w wykonaniu polityki podmiotów niebędą-
cych suwerennymi państwami, takich jak różnego rodzaju bojówki czy też 
organizacje plemienne. Do uznania sprawcy za winnego popełnienia zbrodni 

930 K. Kittichaisaree, International…, op. cit., s. 93.
931 Ibidem, s. 91.
932 ICTY, Prosecutor v. Blaskic, orzeczenie z dnia 3 marca 2000 r., p. 204.
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przeciwko ludzkości koniecznym jest wykazanie, że miał on świadomość 
uczestnictwa w  takiej polityce. Musi on posiadać wiedzę, że jego działania 
są częścią większego planu mającego na celu drastyczną ingerencję w prawa 
ludności cywilnej. Przesądza to, że zbrodni przeciwko ludzkości dopuścić 
można się wyłącznie umyślnie i to tylko z zamiarem bezpośrednim.

Próbując scharakteryzować poszczególne zachowania wchodzące w skład 
definicji zbrodni przeciwko ludzkości, w pierwszej kolejności odnieść należy 
się do kwestii niewolnictwa. Statut MTK definiuje je jako realizowanie w sto-
sunku do ludzi wszystkich lub niektórych uprawnień związanych z prawem 
własności. Obejmować będzie ono takie czynności, jak: sprzedawanie, kupo-
wanie, wynajmowanie bądź użyczanie komukolwiek osób cywilnych. Naj-
powszechniejszymi formami niewolnictwa w ramach konfliktów zbrojnych 
są handel ludźmi (w szczególności kobietami) oraz różne formy pracy przy-
musowej, bez wynagrodzenia933. Jeżeli chodzi o rozróżnienie pojęć deporta-
cji i przymusowego przesiedlenia to pierwsza z nich odnosi się do transferu 
ludności cywilnej do państwa innego niż miejsce jej zamieszkania i wiązać 
musi się z użyciem przymusu fizycznego. Druga dotyczy natomiast migracji 
o charakterze wewnętrznym wywołanej nie tylko użyciem siły, lecz również 
różnymi formami nacisku, takimi jak: zastraszanie, burzenie domów czy 
niszczenie zasiewów934.

Szczególną uwagę poświęć należy zbrodniom przeciwko ludzkości popeł-
nianym w formie różnego rodzaju nadużyć seksualnych. Do ostatniej dekady 
XX wieku gwałty, przymusowa prostytucja i inne podobne czyny traktowane 
były jako zbrodnie wojenne popełniane przez poszczególnych żołnierzy 
z własnej inicjatywy. Zdawano się nie dostrzegać, że masowe gwałty mogą 
mieć charakter działań terrorystycznych skierowanych przeciwko ludności 
cywilnej lub stanowić metodę dokonywania czystek etnicznych. Zmianę 
w postrzeganiu tego problemu przyniosła działalność ICTY. Sam statut tego 
Trybunału wymienia zgwałcenie jako jedną z  czynności wykonawczych 
w ramach zbrodni przeciwko ludzkości, a wydane przez niego orzeczenia935, 
nadają przemocy seksualnej charakter samodzielnej, zakazanej metody pro-
wadzenia działań zbrojnych. Otworzyło do drogę do znacznie szerszego 
potraktowania w  statucie MTK zbrodni przeciwko ludzkości o  podtekście 
seksualnymi i umożliwiło ściganie nie tylko zgwałceń, ale również niewolenia 

933 Nie należy jednakże zapominać, że zarówno przepisy III, jak i  IV KG dopuszczają 
przymusową pracę jeńców wojennych i  ludności cywilnej obarczając ją jednakże licznymi 
obostrzeniami.

934 M. Królikowski, P. Wiliński, J. Izydorczyk, Podstawy…, op. cit., s. 123.
935 Por. ICTY, Prosecutor v. Anton Furundzija, orzeczenie z 10 grudnia 1998 r. oraz ICTY, 

Prosecutor vs. Dragoljub Kunarac i In., orzeczenie z 22 lutego 2001 r.
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ludności cywilnej w celu późniejszego wykorzystywania seksualnego, zmu-
szania do prostytucji, przymusowej sterylizacji bądź prób zmiany struktury 
etnicznej określonego obszaru poprzez zmuszanie kobiet do urodzenia dzieci 
poczętych w wyniku zastosowania przemocy (wymuszona ciąża). 

Poprzez prześladowanie rozumieć należy naruszenie prawa do równości, 
przy czym – z uwagi na określenie zbrodni przeciwko ludzkości jako ataku 
skierowanego przeciwko ludności cywilnej – chodzi w tym wypadku o wyjąt-
kowo drastyczne przejawy dyskryminacji odnoszące się do fundamentalnych 
praw człowieka936. Szczególną formą prześladowania jest zbrodnia aparthe-
idu. Jej cechą jest to, że prześladowania mają zinstytucjonalizowaną formę 
i wpisane są w politykę państwa nakierowaną na systematyczny ucisk jed-
nej grupy rasowej, w celu zapewnienia przewagi innej. Wspomnieć należy 
wreszcie o wymuszonych zaginięciach osób jako szczególnej formie pozba-
wienia wolności, która łączy dolegliwości wyrządzane samym zatrzymanym 
z cierpieniami ich rodzin, które nie są informowane o ich losie oraz miejscu 
pobytu i nie mają możliwości udzielenia im pomocy.

Kluczowe dla definicji zbrodni przeciwko ludzkości jest stwierdzenie, że 
ma ona charakter otwarty, a  wymienione w  art. 7 Statutu MTK czynności 
wykonawcze mają charakter przykładowy. Świadczy o tym brzmienie ust. 1 
lit. k powołanego przepisu, który uznaje za zbrodnie przeciwko ludzkości 
również jakiekolwiek inne nieludzkie czyny o podobnym (do tych wymie-
nionych w lit. a – j) charakterze, pod warunkiem że powodują one ogromne 
cierpienie lub poważne uszkodzenie ciała albo zdrowia psychicznego lub 
fizycznego.

Prawo polskie, w art. 118a k.k.937, nieco odmiennie definiuje zbrodnię prze-
ciwko ludzkości, co może nastręczać pewnych trudności w stosowaniu tego 
przepisu. Problem ów wynika z  faktu, że w miejsce pojęcia „rozległego lub 
systematycznego ataku” wprowadzono sformułowane „masowego zamachu”. 
O ile terminy „atak” i „zamach” powinny być rozumiane w sposób zbieżny, 
o tyle położenie nacisku na element masowości może skutkować wyłączeniem 
spod zakresu kryminalizacji powołanego przepisu działań na mniejszą skalę, 
acz podejmowanych w sposób systematyczny. W dalszej kolejności zauważyć 
należy, że podobnie jak w  przypadku ludobójstwa, ustawodawca zdecydo-
wał się na zróżnicowanie surowości represji karnej, w zależności od rodzaju 

936 Najbardziej transparentnym przykładem takich regulacji są tzw. ustawy norymberskie 
uchwalone w III Rzeszy 15 września 1935 r., które ograniczały osobom narodowości żydow-
skiej, między innymi: prawo własności, prawo do zawierania małżeństw oraz prawo do wyko-
nywania niektórych zawodów. 

937 Warto zwrócić uwagę, że przepis ten wprowadzony został dopiero 20 maja 2010 r.,  
na mocy ustawy nowelizującej Kodeks karny.
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podjętej przez sprawcę czynności wykonawczej. Zagrożenie karą waha się od 
kary pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, kary 25 lat pozbawie-
nia wolności i kary dożywotniego pozbawienia wolności (zabójstwo, ekster-
minacja), kary pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 i kary 25 lat 
pozbawienia wolności (niewolnictwo, tortury, przemoc seksualna, pozbawie-
nie wolności), aż do kary pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 
(zmuszenie do zmiany miejsca zamieszkania, prześladowanie). 

Różnice w  sposobie ujęcia poszczególnych czynności wykonawczych 
wchodzących w skład definicji zbrodni przeciwko ludzkości w art. 7 Statutu 
MPK i  art. 118a k.k., nie są znaczne. W  drugim z  powołanych przepisów 
próżno szukać zbrodni apartheidu, jednakże – jak już wspomniano – jest to 
szczególna forma prześladowania i jako taka podlega karze. O ile prawo mię-
dzynarodowe nie precyzuje bliżej pojęcia pozbawienia wolności, poprzestając 
na stwierdzeniu, że musi być ono dotkliwe, o tyle rodzima regulacja warun-
kuje zaistnienie przestępstwa w tej formie jego trwaniem przez okres prze-
kraczający 7 dni, co nie dotyczy jednakże pozbawienia wolności połączonego 
ze szczególnym udręczeniem. Przepis art. 118a k.k. w niektórych aspektach 
szerzej zakreśla zakres kryminalizacji zbrodni przeciwko ludzkości, niż czyni 
to Statut MTK. W szczególności znacznie dobitniej podkreśla, że do popeł-
nienia tego przestępstwa wystarczające jest nawet jednokrotne dopuszczenie 
się jednego z wymienionych tam zachowań, jak również uzupełnia kwestię 
tortur o zakaz okrutnego lub nieludzkiego traktowania albo karania938.

Regulacja zawarta w Kodeksie karnym cechuje się jednakże jedną istotną 
wadą, a mianowicie swoim zamkniętym charakterem. Odmiennie niż na grun-
cie prawa międzynarodowego, „polska” definicja zbrodni przeciwko ludzko-
ści nie zawiera kategorii dopełniającej, tak więc nie będzie możliwe ściganie 
w oparciu o nią osób, które dopuściły się masowego zamachu przeciwko grupie 
ludności w celu wykonania lub wsparcia polityki państwa lub organizacji, ale 
ich czyn nie odpowiada jednej z form zachowań określonych w art. 118a k.k.

14.2.3. zbrodnie wojenne

Najszerszym zakresowo i  jednocześnie najwcześniej ukształtowanym 
typem przestępstw obejmujących naruszenie norm MPHKZ są zbrodnie 
wojenne. Pojawiają się one, nosząc nazwę naruszenia praw i  zwyczajów 
wojennych, już na etapie próby pociągnięcia do odpowiedzialności żołnierzy 
państw, które poniosły porażkę w I wojnie światowej. Po uchwaleniu czterech 
Konwencji genewskich przekształciły się w pojęcie „ciężkich naruszeń” i jako 

938 Zachowania takie, na gruncie Statutu MTK z  powodzeniem mogą być ścigane jako 
„inne nieludzkie czyny o podobnym charakterze”.
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takie stały się rdzeniem odpowiedzialności karnej jednostek za naruszenie 
norm MPHKZ. Wraz z rozwojem tej gałęzi prawa pojęcie zbrodni wojennej 
stawało się coraz bardziej pojemne i obecnie - w praktyce – obejmuje niemal 
wszystkie zachowania polegające na naruszeniu zakazów bądź niedopełnie-
niu obowiązków opisanych przez autorów niniejszej publikacji. 

Katalog zbrodni wojennych, który dotyczy członków Sił Zbrojnych Rze-
czypospolitej Polskiej zawarty jest w dwóch aktach prawnych. Najważniej-
szym z  nich jest niewątpliwie Ustawa z  dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks 
karny, w której znajduje się Rozdział XVI zatytułowany „Przestępstwa prze-
ciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne”. Ma on znaczenie 
kluczowe, albowiem to na jego podstawie obywatele polscy, a także cudzo-
ziemcy oskarżeni takie przestępstwa, których nie wydano innym państwom 
lub trybunałom międzynarodowym, poniosą odpowiedzialność za zbrodnie 
przeciwko pokojowi, zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości oraz 
zbrodnię ludobójstwa939. Drugim z nich jest Statut MTK940, którego stroną 
Rzeczpospolita Polska jest od 9 kwietnia 1999 roku. Zgodnie z art. 4 Statutu 
Trybunał może wykonywać swoje funkcje i uprawnienia na terytorium każ-
dego państwa – strony, a  państwa te na mocy art. 86–102 zobowiązane są 
do pełnej współpracy z Trybunałem w zakresie ścigania i osądzenia zbrodni 
podlegających jego jurysdykcji. W konsekwencji, w przypadku kiedy zdecy-
duje się on wszcząć postępowania przeciwko obywatelowi polskiemu i uzna 
sprawę za dopuszczalną, osoba taka będzie mogła stanąć przed jego obliczem. 

Choć podstawą ewentualnej odpowiedzialności karnej obywateli polskich 
za popełnienie zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości oraz zbrodni 
ludobójstwa będą przede wszystkim przepisy Kodeksu karnego, omówienie 
katalogu zachowań spełniających znamiona pierwszej z wymienionych grup 
przestępstw rozpocząć należy, z dwóch względów, od Statutu MTK. Po pierw-
sze nie posługuje się on – tak jak Kodeks karny – metodą regulacji o dużym 
stopniu ogólności, lecz precyzyjnie opisuje konkretne czyny stanowiące 
zbrodnie wojenne. Dodatkowo, czego polski ustawodawca również nie uczy-
nił, dzieli te zachowania na kategorie, z punktu widzenia rodzaju konfliktu 
zbrojnego, w  którym mają miejsce. Przypomnieć w  tym miejscu należy, że 

939 Do chwili obecnej miał miejsce jeden taki przypadek. Dotyczy on tzw. sprawy Nangar 
Khel, czyli zarzutów ostrzelania z broni maszynowej i moździerza kal. 60 mm niebronionych 
obiektów cywilnych przez żołnierzy pełniących służbę w ramach PKW Afganistan. Wyrokiem 
z  dnia 1 czerwca 2011 roku Wojskowy Sąd Okręgowy w  Warszawie uniewinnił wszystkich 
siedmiu oskarżonych od popełnienia zarzucanych im czynów. W stosunku do czterech osób 
wyrok został uchylony na mocy orzeczenia Sądu Najwyższego, a sprawa przekazana sądowi 
pierwszej instancji celem jej ponownego rozpoznania.

940 Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego, Rzym, 17 lipca 1998 r. (Dz.U. z 2003 r. 
Nr 78, poz. 708).
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stopień uregulowania konfliktów zbrojnych o charakterze międzynarodowym 
jest znacznie szerszy niż w  przypadku niemiędzynarodowych konfliktów 
zbrojnych, co automatycznie przekłada się na większą liczbę rodzajów zbrodni 
wojennych, które można popełnić w ramach pierwszej z wymienionych kate-
gorii. Status prawny konfliktów wewnętrznych również nie jest jednolity, gdyż 
część z  nich objęta jest zakresem art. 3 wspólnego dla czterech Konwencji 
genewskich, a część nie tylko tym przepisem, lecz również i II PD.

W  czasie każdego konfliktu zbrojnego, niezależnie od jego charakteru 
zabronione są następujące czyny941 popełnione wobec osób niebiorących 
bezpośredniego udziału w działaniach wojennych, włącznie z członkami sił 
zbrojnych, którzy złożyli broń oraz osób wyłączonych z walki na skutek cho-
roby, ran, pozbawienia wolności lub jakiegokolwiek innego powodu:

– zabójstwa, okaleczenia, okrutne taktowanie oraz tortury,
– zamachy na godność osobistą, a w szczególności poniżające i upoka-

rzające traktowanie,
– branie zakładników,
– skazywanie i wykonywanie egzekucji bez uprzedniego wyroku, wyda-

nego przez sąd należycie ukonstytuowany i dający gwarancje proce-
sowe powszechnie uznane za niezbędne.

W ramach konfliktów zbrojnych o charakterze międzynarodowym oraz 
niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych, które objęte są zakresem II PD, 
zabronione jest również: 

– zamierzone kierowanie ataków przeciwko ludności cywilnej lub oso-
bom cywilnym nie biorącym bezpośredniego udziału w  działaniach 
wojennych,

– zamierzone kierowanie ataków przeciwko osobom, budynkom, środ-
kom transportu i  przedmiotom oznakowanym międzynarodowymi 
znakami ochronnymi ustanowionymi przez Konwencje genewskie,

– zamierzone kierowanie ataków na personel, pojazdy oraz obiekty 
związane z  pomocą humanitarną lub misjami pokojowymi działają-
cymi w oparciu o Kartę Narodów Zjednoczonych,

– zamierzone kierowanie ataków na budynki przeznaczone na cele reli-
gijne, edukacyjne, artystyczne, naukowe lub charytatywne, pomniki 
historyczne, szpitale oraz miejsca, gdzie gromadzeni są ranni i chorzy, 
pod warunkiem, że nie utraciły one szczególnej ochrony wynikającej 
z norm MPHKZ,

– łupienie miast lub jakichkolwiek innych miejsc, nawet jeśli zostały 
zdobyte szturmem,

941 Por. art. 3 wspólny dla czterech Konwencji genewskich.
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– dopuszczenie się zgwałcenia, niewolnictwa seksualnego, przymusowej 
prostytucji, przymusowej sterylizacji oraz spowodowanie wymuszonej 
ciąży, jak również inne przypadki przemocy seksualnej,

– wcielanie lub werbowanie dzieci poniżej piętnastego roku życia do sił 
zbrojnych lub używanie ich w działaniach zbrojnych,

– przesiedlanie ludności cywilnej z  wyłączeniem przypadków dopusz-
czonych normami MPHKZ,

– stosowanie wiarołomnych metod prowadzenia działań zbrojnych,
– ogłaszanie, że nikomu nie będzie darowane życie,
– prowadzenie wobec osób zatrzymanych eksperymentów naukowych 

lub medycznych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia,
– niszczenie lub zagarnianie własności nieprzyjaciela, z wyjątkiem sytu-

acji, gdy jest to uzasadnione korzyścią wojskową.

W odniesieniu do międzynarodowych konfliktów zbrojnych zabronione 
jest również:

– zmuszanie jeńców wojennych lub innych osób szczególnie chronio-
nych do służby w siłach zbrojnych mocarstwa zatrzymującego,

– umyślne pozbawianie jeńców wojennych i  innych osób szczególnie 
chronionych prawa do rzetelnego procesu,

– zamierzone przeprowadzanie ataku, ze świadomością, iż atak ten spo-
woduje przypadkową utratę życia lub zranienie osób cywilnych lub 
szkodę w  obiektach cywilnych lub rozległą długotrwałą i  poważną 
szkodę w środowisku naturalnym, które byłyby wyraźnie nadmierne 
w  stosunku do konkretnej, bezpośredniej i  całkowitej spodziewanej 
korzyści wojskowej,

– zabijanie lub zranienie przeciwnika, który złożywszy broń lub nie 
mając środków obrony wyraża wolę poddania się,

– bezpodstawne używanie flagi rozjemczej oraz mundurów, sztandarów 
i oznak wojskowych przeciwnika lub ONZ,

– ogłaszanie praw i  roszczeń obywateli strony przeciwnej za wygasłe, 
zawieszone lub niedopuszczalne do dochodzenia przed sądem,

– używanie trucizn i broni zatrutej, bojowych środków trujących oraz 
pocisków, które łatwo rozszerzają się w ciele ludzkim,

– używanie osób cywilnych lub innych osób szczególnie chronionych 
jako „żywych tarcz”,

– stosowanie głodu jako metody prowadzenia działań wojennych.

Polski ustawodawca przenosząc na grunt Kodeksu karnego problema-
tykę zbrodni wojennych, zdecydował się na regulację niezwykle syntetyczną. 
Wszystkie zachowania stanowiące naruszenie praw i zwyczajów wojennych 
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zgromadzono w  zaledwie dziewięciu artykułach o  ogólnym charakterze. 
Zawarte nich wyliczenia osób chronionych oraz zakazanych metod i  środ-
ków walki mają charakter przykładowy i zmierzają jedynie do podkreślenia 
wagi niektórych norm MPHKZ, które przy konstruowaniu Rozdziału XVI 
Kodeksu karnego uznano za szczególnie doniosłe.

W  odniesieniu do środków prowadzenia działań zbrojnych, określa-
jąc zakres zachowań podlegających ściganiu i  wymiar kary, ustawodawca 
podzielił środki walki na środki masowej zagłady942 oraz inne zakazane przez 
prawo międzynarodowe środki prowadzenia działań zbrojnych. Użycie broni 
należącej do pierwszej z wymienionych grup traktowane jest surowej, gdyż 
zagrożone jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10, karą 
25 lat pozbawienia wolności albo karą dożywotniego pozbawienia wolno-
ści943. W przypadku środków walki zabronionych przez prawo międzynaro-
dowe, nie będących środkami masowej zagłady, dolna granica ustawowego 
zagrożenia jest niższa i wynosi 5 lat pozbawienia wolności, nie jest również 
możliwe wymierzenie kary dożywotniego pozbawienia wolności944. Znacznie 
bardziej doniosła różnica dotyczy jednakże powiązania wykorzystania jednej 
z wymienionych kategorii środków walki w stosunku do istnienia konfliktu 
zbrojnego. W odniesieniu do środków walki zakazanych przez prawo mię-
dzynarodowe uzależniono karalność ich użycia od wystąpienia takiej sytuacji 
w czasie działań zbrojnych. W treści art. 120 k.k. określenia takiego zabrakło, 
wobec czego użycie broni atomowej, biologicznej i chemicznej zakazane jest 
niezależnie od okoliczności, w jakich ono nastąpiło. Zgodnie z art. 121 k.k. 
czynem zabronionym jest również wytwarzanie, gromadzenie, nabywanie, 
zbywanie, przechowywanie, przewożenie lub przesyłanie środków maso-
wej zagłady lub środków walki bądź prowadzenie badań mających na celu 
wytwarzanie lub stosowanie takich środków, pod warunkiem że zakaz taki 
wynika z ustawy albo prawa międzynarodowego. Przepis ten dotyczyć będzie 
zatem takich środków walki, co do których etap ingerencji ustawodawcy 
został wysunięty na działania poprzedzające ich użycie, a zatem broni che-
micznej, broni biologicznej oraz min przeciwpiechotnych. Zawarcie źródła 
tego zakazu nie tylko w prawie międzynarodowym, ale również i w ustawie  
(tj. w  prawie polskim), jest niezwykle istotne z  punktu widzenia art. 121 
§ 2 k.k., wprowadzającego odpowiedzialność karną osób, które dopuściły do 
jednej z czynności wymienionych w § 1 powołanego przepisu. W praktyce art. 
121 § 2 k.k. stanowić będzie szczególną formę niedopełnienia obowiązków 

942 Kodeks karny nie definiuje pojęcia środka masowej zagłady, jednakże zakresem tego 
pojęcia bez wątpienia objęta jest broń atomowa, biologiczna i chemiczna.

943 Art. 120 k.k.
944 Art. 122 k.k.

Zbrodnie 
wojenne  

w Kodeksie 
karnym
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przez osoby zobowiązane do sprawowania nadzoru nad przechowywaniem 
i obrotem środkami walki.

Ogólna regulacja dotycząca metod prowadzenia działań zbrojnych 
zawarta została w treści art. 122 § 1 in fine, w sformułowaniu „albo stosuje 
inny sposób walki zakazany przez prawo międzynarodowe”. Ustawodawca 
nie poprzestał jednakże jedynie na tym ogólnym stwierdzeniu, lecz wska-
zał na szereg zachowań, które bez wątpienia mogą zostać zaliczone do tego 
katalogu. Wśród zbrodni wojennych polegających na atakowaniu obiektów 
niestanowiących celu wojskowego wymienić należy przede wszystkim atako-
wanie miejscowości lub obiektów niebronionych, stref sanitarnych, zdemilita-
ryzowanych lub zneutralizowanych. Niezwykle istotne jest, że w powołanym 
przepisie mowa o ataku podejmowanym w ramach działań zbrojnych, a nie 
konkretnego typu konfliktu zbrojnego. Tym samym atak na jeden z wymie-
nionych obiektów lub obszarów stanowić będzie przestępstwo niezależnie od 
tego, czy miał on miejsce w ramach międzynarodowego konfliktu zbrojnego, 
czy też konfliktu zbrojnego o charakterze niemiędzynarodowym. Przedmio-
tem ochrony art. 125 k.k. jest mienie, ze szczególnym uwzględnieniem dóbr 
kultury. Nie może ono być niszczone, uszkadzane, zabierane albo przywłasz-
czane, niezależnie od tego czy znajduje się na obszarze, na którym toczą się 
jeszcze działania wojenne, czy też obszarze zajętym lub okupowanym. Warto 
zauważyć, że o  ile w  przypadku „zaboru” sprawca wchodzi w  posiadanie 
mienia lub dobra kultury w sposób sprzeczny z prawem, np. kradnąc obraz 
z muzeum, o tyle w przypadku „przywłaszczenia” samo wejście w posiada-
nie danego przedmiotu nie jest sprzeczne z prawem. O przestępności tego 
zachowania świadczyć będzie przekroczenie przez sprawcę uprawnień, jakie 
pierwotnie mu wobec niego przysługiwały945.

Kolejna grupa zbrodni wojennych związanych z naruszeniem reguł rzą-
dzących metodami prowadzenia działań wojennych dotyczy atakowania osób 
podlegających szczególnej ochronie. Zgodnie z art. 123 § 1 k.k. czynem karal-
nym jest zabójstwo – a zatem również i sprzeczny z normami MPHKZ atak 
– skierowany przeciwko osobom, które składając broń lub nie dysponując 
środkami obrony poddały się, przeciwko rannym, chorym, rozbitkom, per-
sonelowi medycznemu lub osobom duchownym, jeńcom wojennym i ludno-
ści cywilnej, a także innym osobom, którym przysługuje szczególna ochrona 
na mocy MPHKZ. Przepis ten, odnosząc się do metod prowadzenia działań 

945 Jako przykład wskazać można treść art. 63 ust. 4 I  PD, który pozwala zarekwirować 
materiały (mienie) należące do oddziałów obrony cywilnej jedynie na tak długo, jak jest to 
konieczne. Przywłaszczeniem będzie zatem wejście w  posiadanie takich materiałów zgod-
nie z powołanym przepisem, a następnie traktowanie ich jako własne, kiedy konieczność ich 
wykorzystywania ustała.
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wojennych, stanowi jednocześnie otwarcie szerszego katalogu zbrodni wojen-
nych związanych z  niewłaściwym traktowaniem osób znajdujących się we 
władzy strony przeciwnej. Przepis art. 123 § 2 k.k. zakazuje, w stosunku do 
podmiotów opisanych powyżej, powodowania ciężkiego uszczerbku na zdro-
wiu, stosowania wobec nich tortur i innych form nieludzkiego lub okrutnego 
traktowania, poddawania eksperymentom poznawczym oraz wykorzystywa-
nia ich jako żywych tarcz bądź zakładników. W art. 124 k.k. katalog niedo-
zwolonych zachowań uzupełniony został o zakaz zmuszania do służby w nie-
przyjacielskich siłach zbrojnych lub do walki przeciwko własnemu krajowi, 
zakaz stosowania kar cielesnych, poniżającego lub upokarzającego traktowa-
nia, doprowadzania przemocą lub groźbą bezprawną do obcowania płciowego 
(zgwałcenie), pozbawiania podstawowych gwarancji procesowych w postępo-
waniu karnym, opóźniania repatriacji, przesiedlania lub deportacji ludności, 
a także o zakaz werbowania do sił zbrojnych osób poniżej 18 roku życia lub 
faktycznego używania ich w  działaniach zbrojnych946. Polski ustawodawca, 
w typowy dla Rozdziału XVI sposób, różnicuje rozmiar sankcji karnej w zależ-
ności od wagi naruszeń dóbr prawych przysługujących osobom szczególnie 
chronionym. Niewątpliwie najsurowiej karane jest zabójstwo, gdyż grozi za 
nie kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, kara 25 lat pozba-
wienia wolności bądź kara dożywotniego pozbawienia wolności. Łagodniej 
ustawodawca traktuje sprawców, którzy spowodowali ciężki uszczerbek na 
zdrowiu bądź uciekali się do tortur, przewidując dla nich karę pozbawienia 
wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karę 25 lat pozbawienia wolności. 
Najniższa kara, bo kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3, 
może zostać wymierzona sprawcom takich zbrodni wojennych, jak zgwałce-
nie, wcielanie do sił zbrojnych osób, w stosunku do których działanie takie jest 
zabronione na mocy MPHKZ, czy też przesiedlanie ludności cywilnej.

Odrębny przepis Kodeksu karnego poświęcono formie wiarołomstwa po-
legającej na bezprawnym użyciu międzynarodowych znaków ochronnych. 
Zgodnie z art. 126 k.k., karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 
podlega każdy, kto niezgodnie z prawem międzynarodowym posługuje się zna-
kiem Czerwonego Krzyża lub Czerwonego Półksiężyca, znakiem ochrony dóbr 
kultury lub innym znakiem chronionym przez prawo międzynarodowe, a tak-
że flagą państwową lub odznaką wojskową nieprzyjaciela, państwa neutralne-
go albo organizacji lub komisji międzynarodowej. Przepisy Kodeksu karnego 
penalizują również tzw. propagandę zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko 

946 Kodeks karny stosuje bardziej rygorystyczne rozwiązanie niż statut MTK. Wynika to 
z dostosowania polskiego prawa wewnętrznego do uregulowań zawartych w Protokole fakul-
tatywnym do Konwencji o prawach dziecka dotyczącym włączania dzieci w konflikt zbrojny, 
podpisanego w Nowym Jorku 15 maja 2000 r.
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ludzkości i  zbrodni ludobójstwa, przewidując karę pozbawienia wolności 
w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat dla każdej osoby, która publicznie nawołuje 
do popełnienia takiego czynu bądź też jego popełnienie publicznie pochwala.

14.2.4. problematyka odpowiedzialności za zbrodnię agresji947 

Zbrodnia agresji po raz pierwszy uzyskała byt prawny wraz z uchwale-
niem Karty Międzynarodowego Trybunału Wojskowego i  była tam znana 
pod nazwą zbrodni przeciwko pokojowi. Zdefiniowano ją jako planowanie, 
przygotowywanie, rozpoczynanie lub prowadzenie wojny napastniczej albo 
wojny będącej pogwałceniem traktatów, porozumień lub gwarancji między-
narodowych, albo współudział w planie lub zmowie w celu dokonania jed-
nego z wymienionych czynów. Kwestia ewentualnej odpowiedzialności kar-
nej przywódców państw za takie przestępstwo nie przystawała do warunków 
dwubiegunowego, zimnowojennego świata, w którym mocarstwa znajdujące 
się po obu stronach żelaznej kurtyny wielokrotnie podejmowały działania 
mieszczące się w opisanej definicji. 

Porozumienia co do tego, czy w ogóle i ewentualnie na jakich zasadach 
karać zbrodnię agresji, nie udało się również osiągnąć na etapie prac nad 
Statutem MTK. Nie chcąc ryzykować upadku koncepcji powołania stałego 
trybunału mającego sądzić przede wszystkim sprawców zbrodni wojennych, 
zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni ludobójstwa, zdecydowano się na roz-
wiązanie tymczasowe. W art. 5 ust. 1 lit d Statutu wskazano zbrodnię agresji 
jako jeden z czynów podlegający jurysdykcji Trybunału, jednakże w ust. 2 
zawieszono jej wykonywanie do czasu zwołania konferencji przeglądowej, 
w  trakcie której zostanie przyjęta definicja tego przestępstwa. Konferencja 
taka odbyła się w okresie od 31 maja do 11 czerwca 2010 roku, a jej rezul-
tatem było przyjęcie poprawek do Statutu MTK określających, czym jest 
agresja i  w  jakiej formie Trybunał będzie wykonywał w  stosunku do niej 
jurysdykcję948. Zgodnie z art. 8bis949 poprzez agresję należy rozumieć plano-
wanie, przygotowanie, zainicjowanie lub dokonanie przez osobę sprawującą 
efektywne kierownictwo lub kontrolę nad działaniami państwa aktu agresji, 
który poprzez swój charakter, wagę lub skalę stanowiłby naruszenie Karty 
Narodów Zjednoczonych. Akt agresji zdefiniowano z kolei jako950:

947 Zbrodnia agresji dotyczy nie tyle MPHKZ (ius in bello), co kwestii ograniczenia dopusz-
czalności użycia siły w stosunkach pomiędzy państwami do ściśle określonych przypadków.

948 <http://www.iccnow.org/?mod=review> (dostęp: 10.10.2013).
949 Rezolucja RC/Res. 6, <http://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/RC-Res.6-

-ENG.pdf> (dostęp: 10.10.2013).
950 Definicja aktu agresji zaczerpnięta została przez twórców poprawki  z rezolucji Zgroma-

dzenia Ogólnego ONZ nr 3314 z 14 grudnia 1974 r.

Zbrodnia 
agresji
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– inwazję lub atak sił zbrojnych państwa przeciwko innemu państwu,
– bombardowanie lub użycie jakiejkolwiek innej broni przeciwko tery-

torium innego państwa,
– blokadę portów lub wybrzeża innego państwa,
– atak na lądowe, morskie lub powietrzne jednostki sił zbrojnych innego 

państwa,
– w przypadku użycia sił zbrojnych na terenie innego państwa za jego 

zgodą, naruszenie warunków porozumienia dotyczącego ich stacjono-
wania lub przekroczenie czasu stacjonowania określonego porozumie-
niem,

– zezwolenie innemu państwu na wykorzystanie własnego terytorium 
celem wykorzystania go do dokonania aktu agresji na państwo trzecie,

– wysyłanie przez lub w  imieniu danego państwa uzbrojonych band, 
grup, jednostek nieregularnych lub najemników stosujących wzglę-
dem innego państwa przemoc zbrojną o poziomie analogicznym, jak 
zachowania wymienione powyżej951.

Poprawka uprawniająca MTK do wykonywania jurysdykcji w  stosunku 
do zbrodni agresji (art. 15 bis) nie weszła do chwili obecnej w  życie, a  jej 
byt prawny jest uzależniony od dwóch istotnych warunków. Po pierwsze, 
poprawka ta musi zostać ratyfikowana przez co najmniej 30 państw – stron 
Statutu, a  po drugie, konieczne jest podjęcie w  tym przedmiocie kolejnej 
decyzji przez 2/3 państw – stron Statutu. Nawet jeśli przepis art. 15 bis zacznie 
funkcjonować w  obrocie prawnym, to samo wykonywanie jurysdykcji jest 
obwarowane istotnymi ograniczeniami. Przed wszczęciem postępowania 
Prokurator MTK zobowiązany jest zasięgnąć opinii Rady Bezpieczeństwa 
ONZ, czy uznaje ona zachowania przedstawione przez prokuratora za akt 
agresji. Również i każdemu państwu – stronie przysługuje prawo pozbawie-
nia Trybunału możliwości wykonywania w  stosunku do siebie jurysdykcji 
w przedmiocie zbrodni agresji, poprzez złożenie stosownej deklaracji.

Odpowiednikiem przepisów penalizujących zbrodnię agresji jest w pol-
skim Kodeksie karnym art. 117. Przewiduje on dla osób, które wszczęły lub 
prowadziły wojnę napastniczą karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy 
od lat 12, karę 25 lat pozbawienia wolności albo karę dożywotniego pozbawie-
nia wolności. Wskazany przepis, w paragrafach drugim i trzecim, wprowa-
dza również karalność przygotowania do popełnienia tego przestępstwa oraz 
publicznego nawoływania do wszczęcia wojny napastniczej i  publicznego 

951 Odnośnie definicji agresji i aktu agresji patrz: M. Gillett, The Anatomy of an International 
Crime, Aggression at the International Criminal Court, <http://ssrn.com/abstract=2209687> 
(dostęp: 10.10.2013).
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pochwalania wszczęcia lub prowadzenia takiej wojny. Porównanie treści 
art.  117 k.k. z  uregulowaniami znowelizowanego Statutu MTK prowadzić 
musi do wniosku, że pierwszy z wymienionych przepisów przewiduje znacz-
nie węższy zakres kryminalizacji. Nie sposób bowiem nie zauważyć, że poję-
cie wojny napastniczej jest znacznie węższe niż pojecie agresji, rozumiane tak 
jak w rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 3314 i nie będzie ono obej-
mować chociażby blokady wybrzeża, użyczenia terytorium innemu państwu 
czy wspierania zbrojnych band, czy grup. Z drugiej strony przestępstwo to 
ma charakter powszechny, a nie indywidualny, jak w przypadku art. 5 bis Sta-
tutu MTK, który jako podmioty zdolne do jego popełnienia wskazuje osoby 
kierujące lub sprawujące kontrolę nad działaniami państwa952. Trudno jed-
nakże nie zauważyć, że rozróżnienie to ma charakter czysto iluzoryczny, gdyż 
decyzja o wszczęciu działań zbrojnych zarezerwowana jest dla osób sprawu-
jących kluczowe stanowiska państwowe.

Istotną wadą art. 117 § 1 k.k. jest posłużenie się pojęciem wojny, pod 
którym rozumie się stan walki orężnej między państwami, powstały wsku-
tek jej wypowiedzenia. Określenie to nie przystaje zarówno do aktualnych 
warunków geopolitycznych, jak i stanu prawa międzynarodowego, które już 
od czasu uchwalenia czterech Konwencji genewskich posługuje się szerszym 
znaczeniowo pojęciem konfliktu zbrojnego. Wydaje się, że powszechność 
stosowania pojęcia konfliktu zbrojnego powoduje, że termin „wojna” użyty 
w cytowanym przepisie rozumieć należy w szerszym kontekście, tak jak przyj-
muje to MPHKZ953. Odnośnie nawoływania do wszczęcia wojny napastniczej 
bądź jej pochwalania zauważyć należy, że czynności te muszą mieć charakter 
publiczny, czyli powinny być skierowane do szerszego kręgu osób.

14.3. normy międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów 
zbrojnych a zasady użycia siły (ROe)

Potrzeba opracowania zasad użycia siły pojawiła się w związku z ewolucją 
konfliktów zbrojnych i związaną z tym zmianą sposobu wykorzystywania sił 
zbrojnych. W realiach współczesnego świata państwa, takie jak: Rzeczpospo-
lita Polska, Wielka Brytania, Francja czy nawet Stany Zjednoczone, niezmier-
nie rzadko uczestniczą w konfliktach zbrojnych, w których w roli przeciwnika 

952 E. Zielińska, Definicja zbrodni agresji w polskim kodeksie karnym w kontekście art. 8 bis 
Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, Warszawa 2010, s. 17–20, <http://
www.iws.org.pl/pliki/files/AR_Zieli%C5%84ska%20Zbr%20agresji.pdf> (dostęp: 10.10.2013). 

953 M. Szewczyk, Komentarz do art. 117 k.k., [w:] A. Zoll (red.) Kodeks karny. Część szcze-
gólna. Komentarz, t. 2: art. 117–277. 
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występują wojska innego kraju lub zgrupowania jednostek nieregularnych 
zdolne do prowadzenia operacji militarnych na dużą skalę. Znacznie częściej 
natomiast biorą udział w różnego rodzaju misjach pokojowych, stabilizacyj-
nych, operacjach mających na celu zwalczanie organizacji terrorystycznych, 
piractwa morskiego, handlu narkotykami i  bronią czy ochronę własnych 
obywateli. Cele takich operacji954 bywają rozmaite, jednakże nigdy nie obej-
mują całkowitego zniszczenia przeciwnika. Wręcz przeciwnie, jeśli mają one 
doprowadzić wyłącznie do przywrócenia pokoju i  rozdzielenia walczących 
stron, sprawnej dystrybucji pomocy humanitarnej pomiędzy potrzebują-
cych czy zapobiegnięciu masowym naruszeniom praw człowieka, w interesie 
interwenientów, częstokroć działających we współpracy z  lokalnymi wła-
dzami, jest minimalizowanie strat i szkód będących skutkiem działań zbroj-
nych. Konieczność zrealizowania tak zakreślonych celów oraz prowadzenie 
działań w bliskim sąsiedztwie osób cywilnych albo przeciwko takim osobom 
– w przypadku ich bezpośredniego uczestnictwa w działaniach wojennych – 
wymusiło opracowanie odpowiednich procedur użycia siły. W przypadku ich 
braku niezamierzone straty wśród ludności cywilnej i zrujnowana infrastruk-
tura utrudniałyby przywracanie stabilności politycznej w regionie, narażając 
tym samym na szwank powodzenie całej operacji. Tworząc zasady użycia 
siły należy więc równoważyć zarówno aspekty natury politycznej, które mają 
zapewnić osiągnięcie założonego celu, względy prawne odpowiedzialne za 
zgodność opracowanych procedur z regułami MPHKZ oraz kwestie koniecz-
ności wojskowej zmierzające do minimalizacji strat własnych955.

Zasady użycia siły definiowane są jako dyrektywy wydawane przez kom-
petentną władzę wojskową, które określają okoliczności, po wystąpieniu 
których dopuszczalne jest użycie siły i  wskazują na ewentualne ogranicze-
nia w  tym zakresie. W  systemach prawnych innych państw traktuje się je 
najczęściej jako wytyczne, których naruszenie skutkuje wyłącznie odpowie-
dzialnością dyscyplinarną, chyba że popełniony czyn sam w sobie stanowi 
przestępstwo. Podobnie było w prawie polskim, gdyż zasady użycia siły były 
wydawane, na potrzeby konkretnych operacji prowadzonych przez polskie 
Siły Zbrojne, przez szefa Sztabu Generalnego. Rozwiązanie to było jednakże 
nie do pogodzenia z polskim porządkiem prawnym, w którym już na pozio-
mie konstytucyjnym określono rodzaje aktów prawnych, które mogą nakładać 
obowiązki na obywateli. Zasadom użycia siły niewątpliwie najbliżej było do 

954 W stosunku do takich form wykorzystania sił zbrojnych używa się terminu operations 
other than war. 

955 Szerzej o naturze zasad użycia siły – M. Żeligowski, Zasady użycia siły jako podstawa 
wyłączenia odpowiedzialności karnej z uwagi na błąd co do prawa, [w:] P. Hofmański, Kluczowe 
problemu procesu karnego, Warszawa 2001, s. 182-187.
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zarządzeń, będących aktami prawa wewnętrznego obowiązującymi wyłącz-
nie jednostki organizacyjne podległe organowi, który je wydał. Nie należy 
wszakże zapominać, że zgodnie z art. 93 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospoli-
tej Polskiej do wydania zarządzenia niezbędne jest upoważnienie ustawowe, 
którego w stosunku do ROE nie było. Nie jest również możliwe traktowanie 
ich jako rozkazu, gdyż jest on z natury rzeczy skierowany do konkretnych 
osób i ma na celu zobligowanie ich do podjęcia ściśle określonego działania. 

Problem ten został rozwikłany wraz z  wejściem w  życie Ustawy z  dnia 
26 listopada 2010 roku o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o zasadach użycia siły lub pobytu Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa956. Wprowadza 
ona, do drugiego z aktów prawnych wymienionych w jej tytule, art. 7a–7c, 
które określają standardowe zasady użycia siły obowiązujące Siły Zbrojne 
Rzeczypospolitej Polskiej realizujące zadania poza granicami kraju. To, które 
z zasad wymienionych w ustawie lub wynikających z prawa międzynarodo-
wego bądź też porozumienia z innymi państwami będą stosowane w ramach 
danej operacji wojskowej zależeć będzie od zarządzenia Ministra Obrony 
Narodowej957.

Przepis art. 7b Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o zasadach użycia siły 
lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa 
wskazuje wymogi ogólne, którym powinno odpowiadać użycie broni i środ-
ków przymusu bezpośredniego958. Może ono nastąpić wyłącznie na rozkaz 
dowódcy, jako szczególny i ostateczny środek, a także w sposób i z natężeniem 
proporcjonalnym do zagrożenia oraz poszanowaniem bezpieczeństwa osób 
podlegających szczególnej ochronie. Użycie broni lub innego uzbrojenia prze-
ciwko osobie nie powinno zmierzać do pozbawienia jej życia, chyba że wynika 
to z zadania bojowego lub sytuacja na to nie pozwala. Nie należy zapominać, 
że ocena decyzji o użyciu siły w zakresie „proporcjonalności do zagrożenia” 
rozpatrywana musi być także z punktu widzenia zasady koniczności wojsko-
wej. Ma to szczególne znaczenie w  stosunku do uzbrojonego przeciwnika, 
gdyż – w kontekście zasad i ducha MPHKZ – żaden przepis z zakresu tej gałęzi 
prawa nie może być interpretowany w sposób, który nakazywałby żołnierzowi 
w czasie kontaktu bojowego podejmowanie nadmiernego i nieuzasadnionego 
okolicznościami ryzyka. Podobnie, obowiązek użycia broni w sposób dający 
atakowanej osobie jak największe szanse na przeżycie dotyczyć będzie głów-
nie sytuacji, kiedy podmiot stanowiący legalny cel ataku w rzeczywistości nie 

956 Dz.U. z 2010 r. Nr 240, poz. 1601.
957 Ustawa przewiduje, że zarządzenie takie nie podlega ogłoszeniu.
958 Środkami przymusu bezpośredniego są kajdanki, pałki, miotacze gazu, pociski niepe-

netracyjne, psy, a także przymus fizyczny w postaci chociażby chwytów obezwładniających.

Zasady użycia 
siły w prawie 
polskim
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stanowi poważnego zagrożenia, a strzelanie do niego „tak, żeby zabić” nie jest 
niezbędne do neutralizacji zagrożenia. W  przypadku, kiedy istnieje ryzyko 
skutecznego odpowiedzenia ogniem albo nie da się w inny sposób zrealizować 
celu operacji959, użycie śmiertelnej siły będzie uzasadnione.

W myśl ogólnych zasad użycia siły żołnierz Sił Zbrojnych Rzeczypospo-
litej Polskiej jest uprawniony do użycia środków przymusu bezpośredniego:

1) w  celu odparcia bezpośredniego i  bezprawnego zamachu na życie, 
zdrowie lub wolność osoby oraz w celu przeciwdziałania czynnościom zmie-
rzającym bezpośrednio do takiego zamachu960,

2) przeciwko osobie niepodporządkowującej się wezwaniu do natych-
miastowego porzucenia broni lub innego niebezpiecznego narzędzia, którego 
użycie może zagrozić życiu, zdrowiu lub wolności osoby,

3) przeciwko osobie, która usiłuje bezprawnie, przemocą odebrać broń 
żołnierzowi lub innej osobie uprawnionej do posiadania broni,

4) w celu odparcia gwałtownego, bezpośredniego i bezprawnego zama-
chu na jednostkę wojskową polską lub sojuszniczą,

5) w  celu odparcia niebezpiecznego, bezpośredniego, gwałtownego 
zamachu na obiekty i urządzenia ważne dla Sił Zbrojnych,

6) w celu odparcia zamachu na mienie, stwarzającego jednocześnie bez-
pośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub wolności osoby,

7) w bezpośrednim pościgu za osobą, wobec której stosowanie środków 
przymusu bezpośredniego, użycie broni i  innego uzbrojenia było dopusz-
czalne w przypadkach określonych w pkt 1–5961,

8) w celu ujęcia osoby, o której mowa w pkt 1–3 i 6, jeżeli schroniła się 
w  miejscu trudno dostępnym, a  z  okoliczności towarzyszących wynika, że 
może użyć broni lub innego niebezpiecznego narzędzia, których użycie 
zagrozić może życiu, zdrowiu lub wolności osoby,

9) w celu ujęcia lub udaremnienia ucieczki osoby zatrzymanej, jeżeli: 
 a) istnieje uzasadnione podejrzenie, że osoba zatrzymana może 

użyć broni palnej, materiałów wybuchowych lub niebezpiecznego 
narzędzia, 

959 Jako przykład takiego zadania bojowego wskazać można operację mającą na celu uwol-
nienie zakładników. W takiej sytuacji użycie broni, tak aby zranić przeciwnika, może skutko-
wać stratami wśród osób, które miały zostać uratowane.

960 Pojęcie to odpowiada w dużej mierze definicji obrony koniecznej, która jest jedną z oko-
liczności wyłączających bezprawność czynu zabronionego, wobec czego omówiona zostanie 
w dalszej części niniejszego rozdziału.

961 Nie dotyczy to kobiet w widocznej ciąży, osób które nie ukończyły 13 roku życia (nie 
chodzi tutaj o wiek rzeczywisty, gdyż ocena dokonywana jest w oparciu o wygląd dziecka) oraz 
kalek, chyba że okoliczności wskazują na konieczność użycia wobec nich broni.
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 b) zatrzymanie nastąpiło w  związku z  uzasadnionym podejrzeniem 
lub stwierdzeniem popełnienia czynów, o których mowa w pkt 1–7.

Podsumowując, zasady użycia siły wymienione w art. 7b Ustawy z dnia 
17 grudnia 1998 roku o zasadach użycia siły lub pobytu Sił Zbrojnych Rze-
czypospolitej Polskiej poza granicami państwa zezwalają na użycie broni 
przede wszystkim w stosunku do osób, które zaatakowały żołnierza lub inną 
osobę962, jednostkę wojskową lub należące do Sił Zbrojnych mienie o dużym 
znaczeniu. Warto zauważyć, że mienie nie będące własnością Sił Zbrojnych 
może być chronione przy użyciu siły, tylko wtedy gdy przedmiotem ataku 
są również ludzie963. Prawo do użycia siły nie ustaje po przerwaniu zama-
chu, gdyż broni można użyć również wobec osób, które po jego dokonaniu 
próbują się wycofać i są ścigane, a także wtedy gdy w późniejszym terminie 
podejmuje się próbę ich zatrzymania.

Szczególnym przypadkiem dopuszczającym użycie środków przymusu 
bezpośredniego, broni lub innego uzbrojenia jest wyprzedzające użycie siły 
opisane w art. 7b ust. 3 ustawy, z którego można korzystać „dla zapewnie-
nia samoobrony, ochrony sprzętu i miejsca stacjonowania”. Wątpliwości musi 
budzić fakt, że ustawodawca niezmiernie szeroko opisał przypadki dopusz-
czalnego użycia siły, które uznać można za oczywiste, a poprzestał jedynie na 
ogólnikowych stwierdzeniach co do sytuacji, która budzi w prawie między-
narodowym duże kontrowersje. Przekładając argumentację przemawiającą 
za przyznaniem państwom prawa do wyprzedzającego użycia siły na sytu-
ację pojedynczego żołnierza, należałoby przyjąć, że dopuszczalne jest ono 
w przypadku, kiedy jeszcze do ataku nie doszło, ale z całokształtu okolicz-
ności można wywnioskować, że jest bardzo prawdopodobne, iż nastąpi on 
w najbliższej przyszłości.

Omówione przypadki dopuszczalnego użycia środków przymusu bez-
pośredniego, broni i  innego uzbrojenia mają charakter minimalny. Zgodnie 
z art. 7a ustawy, w przypadku podporządkowania polskiej jednostki wojsko-
wej na czas trwania operacji wojskowej organizacji międzynarodowej, żołnie-
rze mają prawo użycia siły w sposób i na zasadach określonych przez kompe-
tentny organ tejże organizacji międzynarodowej. Zadaniem polskich organów 
państwowych jest zadbanie, aby zasady te były zgodne polskim porządkiem 
prawnym i złożenie ewentualnych zastrzeżeń w tym przedmiocie.

962 Przepis ten umożliwia ochronę przed sprzecznymi z  MPHKZ atakami kierowanymi 
przeciwko ludności cywilnej (w tym przedstawicielom lokalnej administracji), czy też przed-
stawicielom organizacji humanitarnych.

963 Przykładem takiej sytuacji może być zaatakowanie chronionego przez wojsko konwoju 
z pomocą humanitarną.
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14.4. jurysdykcja w sprawach dotyczących naruszeń norm 
międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych

Kolejną kluczową kwestią, po ustaleniu na podstawie których przepisów 
i  za jakie przestępstwa mogą być pociągnięci do odpowiedzialności karnej 
sprawcy naruszeń norm MPHKZ, jest ustalenie jaki organ będzie właściwy 
do orzekania w ich sprawie. Uprawnienie danego organu sądowego do pro-
wadzenia postępowania nosi w nauce procesu karnego miano jurysdykcji. 

14.4.1. Odpowiedzialność za zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości 
i zbrodnię ludobójstwa przed sądami Rzeczypospolitej polskiej

Pomimo rozkwitu idei sądzenia sprawców najpoważniejszych naruszeń 
MPHKZ na poziomie ponadnarodowym, w dalszym ciągu to sądy krajowe 
są podstawowymi organami orzekającymi w tego typu sprawach. Głównym 
powodem tego stanu rzeczy jest fakt, że zbrodnie wojenne, zbrodnie prze-
ciwko ludzkości czy też zbrodnia ludobójstwa, niezależnie od tego czy zostały 
popełnione na szkodę danego państwa, czy też przez jego obywatela964 na 
szkodę innego państwa, stanowią uderzenie w jego interesy lub prestiż.

Podstawową formą jurysdykcji wykonywaną przez każde państwo jest 
jurysdykcja terytorialna pozwalająca na ściganie osób, które popełniły prze-
stępstwo na jego terytorium, niezależnie od ich obywatelstwa. Sprawne reali-
zowanie tej funkcji uznawane jest w  nauce prawa międzynarodowego za 
miarę suwerenności państwowej i w związku z tym traktuje się je niezmiernie 
poważnie, co przejawia się w istnieniu instytucji ekstradycji, europejskiego 
nakazu aresztowania czy funkcjonowaniu organizacji, takich jak Interpol. 
Zgodnie z art. 5 k.k. ustawę karną polską stosuje się do sprawcy, który popeł-
nił czyn zabroniony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również 
na polskim statku wodnym lub powietrznym, chyba że umowa międzyna-
rodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, stanowi inaczej. Pamiętać 
należy, że pod pojęciem „terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” rozumieć 
należy nie tylko obszar zawierający się wewnątrz granic lądowych, ale także 
morze terytorialne oraz przestrzeń powietrzną nad tymi obszarami.

Wraz z rozwojem stosunków międzynarodowych i migracjami ludności 
sama jurysdykcja terytorialna okazała się niewystarczająca do zabezpieczenia 

964 Nie wszystkie państwa są oczywiście zainteresowane ściganiem własnych obywateli, 
którzy dopuścili się naruszeń MPHKZ. Wielokrotnie w przeszłości okazywało się jednakże, iż 
pomimo początkowej niechęci, nacisk społeczności międzynarodowej i związana z tym utrata 
prestiżu powodowały zmianę stanowiska. Stało się tak chociażby w  przypadku Republiki 
Federalnej Niemiec czy państw powstałych po rozpadzie Jugosławii.

Jurysdykcja 
terytorialna
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interesów państw. Spowodowało to ukształtowanie się jurysdykcji perso-
nalnej, która umożliwia ściganie, pod ściśle określonymi warunkami, osób 
fizycznych, które popełniły czyn zabroniony poza granicami danego państwa. 
W prawie polskim zasada ta dotyczy przede wszystkim własnych obywateli965, 
którzy są obowiązani do przestrzegania macierzystego prawa niezależnie od 
miejsca, w którym się znajdują. Warunkiem przyjęcia takiej odpowiedzialno-
ści jest ustalenie, że popełniony czyn stanowi przestępstwo nie tylko w myśl 
prawa polskiego, lecz również i według prawa państwa, w którym miał on 
miejsce. Wyrażona w  art. 111 § 1 k.k. zasada nie ma jednakże zastosowa-
nia do polskiego funkcjonariusza publicznego, który pełniąc służbę za gra-
nicą, popełnił tam przestępstwo w związku z wykonywaniem swoich funk-
cji. Zgodnie z definicją zawartą w art. 115 § 13 pkt 8 k.k., funkcjonariuszem 
publicznym jest również osoba pełniąca czynną służbę wojskową. Zestawie-
nie treści wspomnianych przepisów prowadzić musi do wniosku, że w przy-
padku członka Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pełniącego obowiązki 
w ramach operacji wojskowej poza granicami kraju, popełnienie czynu sta-
nowiącego przestępstwo wedle polskiego prawa, w każdym przypadku stano-
wić będzie podstawę pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej. Kolejnym 
przepisem znoszącym warunek podwójnej karalności jest art. 113 k.k. Zgod-
nie z jego postanowieniami ustawę karną polską stosuje się do obywatela pol-
skiego w razie popełnienia przez niego za granicą przestępstwa, do którego 
ścigania Rzeczpospolita Polska jest zobowiązana na mocy umowy międzyna-
rodowej966 lub przestępstwa określonego w Rzymskim Statucie Międzynaro-
dowego Trybunału Karnego. Tym samym, popełnienie przez jakiegokolwiek 
obywatela polskiego, a nie tylko przez funkcjonariusza publicznego działa-
jącego w ramach obowiązków służbowych, zbrodni wojennej, zbrodni prze-
ciwko ludzkości lub zbrodni ludobójstwa w państwie, które nie uznaje takich 
czynów za przestępstwa, nie będzie mogło stanowić podstawy uchylenia się 
od odpowiedzialności karnej. 

Problematyka ponoszenia odpowiedzialności karnej przed sądami pol-
skimi w oparciu o zasadę jurysdykcji personalnej dotyczy nie tylko obywateli 
polskich, ale również i  cudzoziemców. Rzeczpospolita Polska jest bowiem 
zobowiązana nie tylko do ochrony własnych interesów, lecz również bezpie-
czeństwa swoich obywateli. Zgodnie z art. 110 § 1 k.k. ustawę karną polską 
stosuje się do cudzoziemca, który popełnił za granicą czyn zabroniony skie-
rowany przeciwko interesom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatela polskiego, 
polskiej osoby prawnej lub polskiej jednostki organizacyjnej niemającej 

965 Por. art. 109 k.k.
966 Przestępstw takich jest stosunkowo dużo, a  tytułem przykładu wymienić należy 

chociażby handel narkotykami, handel ludźmi czy terroryzm.
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osobowości prawnej967. Z uwagi na specyficzne warunki konfliktu zbrojnego 
oraz znajdujący zastosowanie do art. 110 § 1 k.k. wymóg podwójnej karalno-
ści, znacznie większe znaczenie praktyczne w odniesieniu do cudzoziemców 
będzie miał art. 112 k.k. Stanowi on, że niezależnie od przepisów obowiązują-
cych w miejscu popełnienia czynu zabronionego, ustawę karną polską stosuje 
się do cudzoziemca, który popełnił między innymi przestępstwo przeciwko 
bezpieczeństwu wewnętrznemu lub zewnętrznemu Rzeczypospolitej Pol-
skiej lub przeciwko polskim funkcjonariuszom publicznym. Dopełnieniem 
tej regulacji jest art. 113 k.k., który - podobnie jak w przypadku obywateli 
polskich – przyznaje polskiemu wymiarowi sprawiedliwości prawo do ściga-
nia cudzoziemców, sprawców przestępstw stypizowanych w Statucie MTK, 
niezależnie od stanu prawnego obowiązującego w miejscu ich popełnienia. 
Z punktu widzenia żołnierzy polskich biorących udział w operacjach wojsko-
wych poza granicami kraju istotna wydaje się być relacja pomiędzy zakresem 
art. 113 i 112 k.k. O ile pierwszy z wymienionych przepisów pozwala jedy-
nie na ściganie sprawców zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości 
i zbrodni ludobójstwa, o tyle na podstawie drugiego z nich można pociągnąć 
do odpowiedzialności ludność cywilną nielegalnie uczestniczącą w  działa-
niach wojennych, nawet jeśli nie stosowała ona zakazanych metod i środków 
walki.

Skoro nie budzi wątpliwości, że przed sądami polskimi mogą ponosić 
odpowiedzialność nie tylko obywatele polscy, ale również i  cudzoziemcy 
pozostaje odpowiedzieć na pytanie, przed jakim sądem powinno mieć to 
miejsce. W odniesieniu do międzynarodowego konfliktu zbrojnego art. 102 
III KG wskazuje, że zarówno organ sądowy, jak i stosowane przepisy procedu-
ralne muszą być identyczne w stosunku do obu wymienionych kategorii osób. 
Za niedopuszczalne uznać zatem należy tworzenie specjalnych jednostek 
sądowych lub parasądowych przeznaczonych do orzekania wyłącznie w spra-
wach osób niebędących obywatelami państwa zatrzymującego, jak również 
stosowanie wyłącznie wobec nich uproszczonych lub doraźnych procedur. 
W konflikcie zbrojnym o charakterze niemiędzynarodowym ochrona osób, 
które wystąpiły przeciwko legalnemu rządowi jest znacznie uboższa, gdyż 
o tym jak będzie wyglądał ich proces, decydować będzie prawo wewnętrzne. 
Przepis art. 3 wspólnego dla czterech Konwencji genewskich, II PD, a także 
normy odnoszące się do ochrony praw człowieka zapewniają takim osobom 
jedynie podstawowe gwarancje procesowe, zmierzając do tego, aby toczące 
się przeciwko nim postępowania sądowe odpowiadały choćby tylko mini-
malnym standardom uczciwości i rzetelności.

967 Do tej kategorii zaliczane chociażby spółki prawa handlowego.
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14.4.2. jurysdykcja uniwersalna – pomost pomiędzy systemem krajowym 
a międzynarodowym

Historia międzynarodowego prawa karnego zna wiele przypadków, kiedy 
państwa nie były zainteresowane pociągnięciem do odpowiedzialności karnej 
sprawców zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni ludo-
bójstwa. W czasach powojennych, kiedy oczywistym było już, że utworzenie 
stałego międzynarodowego trybunału karnego nie będzie możliwe, w prawie 
anglosaskim stworzono koncepcję jurysdykcji uniwersalnej968. Opiera się ona 
na założeniu, iż każda z tych zbrodni stanowi obrazę norm prawnych o tak 
podstawowym znaczeniu, że w  interesie całej społeczności międzynarodo-
wej i każdego państwa z osobna leży ukaranie ich sprawców, niezależnie od 
posiadanego przez nich obywatelstwa oraz od miejsca popełnienia czynu 
zabronionego. Jako podstawę uzasadniającą słuszność tego poglądu wskazy-
wano przepisy Konwencji genewskich oraz I PD, które nakazują państwom 
– stronom poszukiwać osoby podejrzane o popełnienie lub o wydanie roz-
kazu popełnienia jakichkolwiek ciężkich naruszeń Konwencji i Protokołów 
oraz ścigać je przed własnymi sądami lub wydać innemu państwu, które 
jest zainteresowane prowadzeniem postępowania karnego przeciwko nim. 
Odbiciem zasady jurysdykcji uniwersalnej w  prawie polskim jest wspomi-
nany już art. 113 k.k., zgodnie z którym niezależnie od przepisów obowiązu-
jących w miejscu popełnienia przestępstwa, ustawę karną polską stosuje się 
do obywatela polskiego oraz cudzoziemca, którego nie postanowiono wydać, 
w razie popełnienia przez niego za granicą przestępstwa, do którego ścigania 
Rzeczpospolita Polska jest zobowiązana na mocy umowy międzynarodowej 
lub przestępstwa określonego w Statucie MTK.

14.4.3. Odpowiedzialność przed trybunałami międzynarodowymi – ustrój 
i podstawowe zasady działania międzynarodowego trybunału karnego

Kolejną formą odpowiedzialności karnej za naruszenia norm MPHKZ 
jest odpowiedzialność przed trybunałami międzynarodowymi. Choć rozwój 
tej idei rozpoczął się dzięki trybunałom ad hoc tworzonym w celu osądze-
nia sprawców zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości i  zbrodni 
ludobójstwa popełnionych w  czasie konkretnych konfliktów zbrojnych, to 
przełomem okazało się podpisanie w 1998 roku Statutu Międzynarodowego 
Trybunału Karnego i  rozpoczęcie przez niego działalności w  roku 2002. 
Wydarzenie to w istotny sposób wpłynęło na sytuację prawną obywateli pol-
skich, gdyż ratyfikacja statutu przez Rzeczpospolitą Polską automatycznie 

968 M. Królikowski, P. Wiliński, J. Izydorczyk, Podstawy…, op. cit., s. 246–247.
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pociągnęła za sobą objęcie ich jurysdykcją Trybunału, co umożliwia wszczę-
cie i prowadzenie przeciwko nim postępowania. Nie oznacza to oczywiście, 
że MTK zajmie się każdą sprawą obejmującą naruszenie przez obywateli pol-
skich norm MPHKZ. Jedną z podstawowych zasad jego funkcjonowania jest 
bowiem zasada komplementarności. Oznacza ona, że główny ciężar ścigania 
sprawców zbrodni międzynarodowych w  dalszym ciągu spoczywać będzie 
na sądach krajowych, a działalność MTK ma mieć charakter uzupełniający. 
Zgodnie z art. 17 Statutu, postępowanie przed Trybunałem nie jest dopusz-
czalne, gdy sprawa jest lub była przedmiotem postępowania w państwie, któ-
remu przysługuje jurysdykcja względem sprawcy. Nie dotyczy to jednakże 
przypadków, kiedy państwo to nie miało rzeczywistej woli osądzenia takiej 
osoby, nie było do tego zdolne bądź też postępowanie było prowadzone 
w sposób naruszający zasady rzetelności i bezstronności. O braku woli będzie 
można mówić, wtedy gdy sposób procedowania organów sądowych zmie-
rza nie do osądzenia sprawcy, lecz do uwolnienia go – w majestacie prawa 
– od odpowiedzialności karnej. Brak możliwości osądzenia sprawcy wystąpi 
natomiast wtedy, gdy stopień zorganizowania miejscowego wymiaru spra-
wiedliwości nie zapewnia realizacji podstawowych gwarancji procesowych, 
a nawet możliwości przeprowadzenia takiego postępowania w sensie orga-
nizacyjnym969. Do realizacji zasady komplementarności wykorzystywany 
może być również art. 17 ust. 1 (d) Statutu, w myśl którego sprawa może być 
uznana za niedopuszczalną, jeżeli jej waga nie usprawiedliwia dalszego dzia-
łania Trybunału. Dla twórców MTK było oczywiste, że obarczenie go obo-
wiązkiem osądzenia większości sprawców zbrodni wojennych, zbrodni prze-
ciwko ludzkości i zbrodni ludobójstwa spowodowałoby całkowity paraliż tej 
instytucji. Przyjęto założenie, że na forum międzynarodowym powinny być 
rozpatrywane jedynie sprawy głównych decydentów, na których ciąży naj-
większa odpowiedzialność za popełnione zbrodnie oraz sprawy, które mają 
istotne znaczenie z punktu widzenia wykładni norm MPHKZ.

Statut MPK przewiduje w art. 13 trzy sposoby umożliwiające zainicjowa-
nie postępowania. Prawo do przedstawienia sprawy Prokuratorowi, który 
po uzyskaniu zgody Izby Przygotowawczej podejmuje decyzję o wszczęciu 
postępowania przygotowawczego, przysługuje każdemu państwu – stronie, 

969 Przykładem takiego państwa jest Rwanda. Skala ludobójstwa, którego Hutu dopu-
ścili się na Tutsi spowodowała konieczność postawienia przed sądem tysięcy ludzi. W kraju, 
który nawet przed masakrą nie mógł być zaliczony do wysoko rozwiniętych, wymordowanie 
przedstawicieli środowisk prawniczych i pracowników administracji oraz zniszczenia infra-
struktury, uczyniły realizację tego zadania niemożliwym. Stan ten spowodował, że działalność 
ICTR oraz miejscowego wymiaru sprawiedliwości została uzupełniona systemem „sądów 
ludowych” nazywanych gacaca.
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jak również Radzie Bezpieczeństwa ONZ, która uznała popełnienie zbrodni 
objętych jurysdykcją Trybunału za zagrożenie lub naruszenie światowego 
pokoju i bezpieczeństwa. Prokurator nie jest jednakże ograniczony koniecz-
nością oczekiwania na stosowny wniosek, gdyż przysługuje mu uprawnienie 
do działania z urzędu.

Sama jurysdykcja Trybunału jest ograniczona czasowo. Zgodnie z art. 11 
Statutu postępowaniem można objąć wyłącznie zbrodnie, które popełnione 
zostały po jego wejściu w życie zarówno in generi, jak i w stosunku do pań-
stwa, z którym dany czyn jest powiązany. Powiązanie to stanowi przesłankę 
wykonywania jurysdykcji przez Trybunał, gdyż postępowanie może być pro-
wadzone tylko w sytuacji, jeżeli oskarżony jest obywatelem państwa – strony 
Statutu albo na terenie takiego państwa doszło do zbrodni wojennej, zbrodni 
przeciwko ludzkości lub zbrodni ludobójstwa. Zauważyć należy, że koniecz-
ność zaistnienia wymienionych okoliczności nie występuje, gdy o zbadanie 
sprawy zwraca się Rada Bezpieczeństwa ONZ. W tym zakresie jurysdykcja 
MTK zbliża się do jurysdykcji uniwersalnej, gdyż postępowanie toczyć się 
będzie niezależnie od miejsca popełnienia czynu zabronionego i obywatel-
stwa sprawcy.

Międzynarodowy Trybunał Karny, mający siedzibę w Hadze, składa się 
z 18 sędziów wybieranych przez Zgromadzenie Państw – Stron spośród osób 
o  wysokim poziomie moralnym, bezstronnych i  uczciwych, posiadających 
w  państwach ojczystych uprawnienia do zajmowania najwyższych stano-
wisk sędziowskich. Sędziowie orzekają w ramach izb tworzonych w Wydziale 
Przygotowawczym, Wydziale Orzekającym oraz Wydziale Odwoławczym. 
Pierwsza z wymienionych jednostek współpracuje z prokuratorem w ramach 
prowadzonego postępowania przygotowawczego, między innymi przez 
udzielanie zezwolenia na wszczęcie postępowania, wydawanie nakazów 
aresztowania czy zatwierdzanie zarzutów oskarżenia. Izba Orzekająca zaj-
muje się rozpoznawaniem spraw w pierwszej instancji, a w Izba Odwoławcza 
rozpoznawaniem środków odwoławczych od orzeczeń wydanych przez Izbę 
Orzekającą. Niezwykle istotnym organem MTK jest Urząd Prokuratora, na 
którym ciąży obowiązek zgromadzenia materiału dowodowego i popierania 
oskarżenia.

W  toku postępowania przed MTK w  pierwszej kolejności stosowany 
jest Statut970, a  w  drugiej odpowiednie traktaty oraz zasady i  reguły prawa 
międzynarodowego, w tym i zasady MPHKZ. W przypadkach wystąpienia 
luki prawnej, kiedy w oparciu o wymienione źródła nie jest możliwe usta-
lenie treści normy prawnej, Trybunał powinien posłużyć się ogólnymi zasa-
dami prawa, wyinterpretowanymi z porządków prawnych różnych państw.

970 Por. art. 21 Statutu MTK.

Ustrój MTK
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Elementami, które mają wspierać Trybunał w  działalności orzeczniczej są 
przyjmowane przez Zgromadzenie Państw – Stron elementy definicji zbrodni 
oraz reguły procesowe i  dowodowe, a  także orzeczenia uprzednio wydane 
przez Trybunał.

Międzynarodowy Trybunał Karny prowadzi obecnie 21 postępowań 
dotyczących ośmiu państw. Najbardziej zaawansowane prace toczą się 
w odniesieniu do zbrodni popełnionych na terenie Demokratycznej Repu-
bliki Konga. O zbrodnie te oskarżonych zostało sześć osób, z których jedna 
została skazana971, a jedna uniewinniona972, przy czym oba te wyroki są nie-
prawomocne. Wobec kolejnych dwóch osób toczą się postępowania przed 
izbami Wydziału Orzekającego. Przed obliczem Trybunału postawione 
zostały osoby oskarżone o  popełnienie zbrodni podlegających jego jurys-
dykcji w czasie konfliktów w Sudanie (trzech oskarżonych, z których jeden 
zmarł), Republice Środkowoafrykańskiej (trzech oskarżonych, dwie kolejne 
osoby oczekują na wydanie ich Trybunałowi), Kenii (trzech oskarżonych) 
oraz Wybrzeżu Kości Słoniowej (jeden oskarżony)973. Wiele innych osób jest 
poszukiwanych na mocy nakazów aresztowania, a w szczególności dotyczy 
to lidera Armii Bożego Oporu974 Josepha Kony’ego, oskarżonego o zbrodnie 
wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości popełnione na terytorium Ugandy.

14.5. podstawowe zasady odpowiedzialności karnej

Pociągnięcie sprawcy zbrodni wojennej, zbrodni przeciwko ludzkości lub 
zbrodni ludobójstwa do odpowiedzialności karnej jest procesem myślowym, 
który powinien przebiegać wedle ściśle określonego schematu, który swoje 
źródło znajduje w strukturze przestępstwa. Aby czyn zabroniony mógł zostać 
uznany za przestępstwo, musi być on czynem karalnym, karygodnym, bez-
prawnym i zawinionym. 

14.5.1. pojęcie czynu

W pewnym uproszczeniu, pod pojęciem czynu rozumieć należy zacho-
wanie człowieka, które w  jakikolwiek sposób może być powiązane z  jego 

971 Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, orzeczenie z 10 lipca 2012 r. Oskarżony skazany 
został na karę 14 lat pozbawienia wolności za popełnienie szeregu zbrodni wojennych polega-
jących na wykorzystywaniu dzieci w wieku poniżej 15 lat do prowadzenia działań wojennych.

972 Prosecutor v. Mathieu Ngudjolo Chui, orzeczenie z dnia 21 grudnia 2012 r.
973 <http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/Pages/situations%20

and%20cases.aspx>, (dostęp: 03.02.2014).
974 Ang. Lord’s Resistance Army.
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wolą. Za czyn będzie więc bez wątpienia uznane zachowanie żołnierza kie-
rującego czołgiem polegające na tym, że celowo taranuje on pojazd cywilny, 
powodując śmierć znajdujących się w nim osób cywilnych. Nie będzie nato-
miast czynem sytuacja, gdy do takiego najechania dojdzie wskutek wystą-
pienia u żołnierza ataku epilepsji skutkującego utratą kontroli nad pojazdem 
pancernym, gdyż jest to okoliczność pozostająca poza jakakolwiek kontrolą. 
Z punktu widzenia pojęcia czynu jest absolutnie obojętne czy przyjmuje on 
formę działania, czyli czynnego naruszenia zakazu opisanego w  Kodeksie 
karnym, czy też zaniechania, stanowiącego niewypełnienie nałożonego przez 
tenże akt prawny obowiązku. 

W  przypadku przestępstw popełnionych w  formie zaniechania, nie-
zmiernie istotny jest podział na przestępstwa bezskutkowe (formalne)975 
i skutkowe (materialne)976. Zgodnie bowiem z art. 2 k.k., odpowiedzialności 
karnej za przestępstwo skutkowe popełnione przez zaniechanie podlega ten 
tylko, na kim ciążył prawny, szczególny obowiązek zapobiegnięcia skutkowi. 
Gdyby wskazany przepis nie istniał, to w przypadku masowych zgonów jeń-
ców wojennych wywołanych epidemią i niepodaniem właściwych antybio-
tyków przez służbę medyczną obozu jenieckiego, można by było pociągnąć 
do odpowiedzialności całą jego załogę. Tak się jednak nie stanie, gdyż szcze-
gólny, prawny obowiązek zapobiegnięcia skutkowi w postaci śmierci jeńców 
wojennych wskutek niezapewnienia im właściwej opieki lekarskiej obciąża 
jedynie personel medyczny obozu i jego kierownictwo977. Samo ustalenie, że 
nastąpił skutek określony w przepisie ustawy, nie jest jeszcze wystarczające 
do pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności karnej, gdyż skutek ten musi 
zostać powiązany z jego działaniem lub zaniechaniem. Nastąpi to w sytuacji, 
gdy zostanie wykazane, że zaistnienie określonego rezultatu jest normalnym 
następstwem zarzucanego oskarżonemu działania lub zaniechania i  jedno-
cześnie związek ten nie został przerwany przez czynniki zewnętrzne, takie 
jak działanie osób trzecich.

975 W przypadku przestępstw formalnych karze podlega już samo wykonanie określonej 
czynności (przestępstwa z działania) lub jej niewykonanie (przestępstwa z zaniechania). Jako 
przykład wskazać można art. 126 § 1 k.k. - „Kto w czasie działań zbrojnych używa niezgod-
nie z  prawem międzynarodowym znaku Czerwonego Krzyża lub Czerwonego Półksiężyca, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. W tym przypadku popełnienie przestępstwa 
nie wiąże się z żadnym skutkiem, a karalna jest sama czynność „posługiwania się” znakiem 
ochronnym w sposób niezgodny z normami MPHKZ.

976 Przestępstwem materialnym jest zabójstwo jeńca wojennego (art. 123 § 1 pkt 3 k.k.).  
Do jego dokonania nie jest wystarczająca sama czynność „zabijania”, lecz musi również nastą-
pić skutek w postaci śmierci.

977 Analogiczny pogląd przyjął ICTY w  sprawie Prosecutor v. Delalić i  In., orzeczenie 
z 16 listopada 1998 r., która dotyczyła zbrodni, jakie miały miejsce w obozie jenieckim Celebici.

Pojęcie czynu

Przestępstwa 
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a przestępstwa 
formalne
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14.5.2. karalność

Warunek karalności jest spełniony, wtedy gdy zachowanie sprawcy było 
zabronione przez ustawę lub prawo międzynarodowe w momencie jego popeł-
nienia. Aby tak się stało, musi ono dokładnie odpowiadać modelowi zachowa-
nia, który jest opisany w danym przepisie prawa. Proces powiązania stanu fak-
tycznego z normą prawną, noszący w nauce prawa nazwę subsumcji, jest o tyle 
skomplikowany, że wymaga analizy każdego słowa (znamienia czynu zabronio-
nego) wchodzącego w skład danej normy prawnej, kontekstu w jakim zostało 
ono użyte, a nawet znajdujących się w treści przepisów znaków przestankowych. 
Należy również pamiętać, że dokonując takiej oceny, nie można interpretować 
znamion czynu zabronionego w sposób rozszerzający, z niekorzyścią dla sprawcy.

Przykładowo, przestępstwo z art. 123 § 1 pkt 2 k.k.: „Kto naruszając prawo 
międzynarodowe, dopuszcza się zabójstwa wobec jeńców wojennych, podlega 
karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozba-
wienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności” popełnione 
jest, wtedy gdy jakkolwiek osoba (kto), swoim zachowaniem powoduje skutek 
w postaci śmierci człowieka (dopuszcza się zabójstwa), któremu przysługuje 
status jeńca wojennego (jeńców wojennych) i  sprawca nie jest jednocześnie 
uprawniony do jego zabicia (naruszając prawo międzynarodowe). 

Jednym z kluczowych znamion każdego czynu zabronionego jest określe-
nie, czy może on zostać popełniony umyślnie, nieumyślnie, czy też w obu tych 
formach. Z punktu widzenia odpowiedzialności za zbrodnie wojenne, zbrodnie 
przeciwko ludzkości i zbrodnię ludobójstwa pojecie nieumyślności ma znacze-
nie marginalne, gdyż każde z tych przestępstw może być popełnione wyłącznie 
umyślnie978. Zgodnie z art. 9 § 1 k.k. czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, 
jeżeli sprawca ma zamiar jego popełnienia. Powołany przepis wprowadza dwie 
postacie zamiaru – bezpośredni oraz wynikowy (ewentualny). Pierwszy z nich 
wystąpi w sytuacji, kiedy sprawca ma świadomość, że jego zachowanie może 
doprowadzić do popełnienia czynu zabronionego i  chce taki czyn popełnić. 
Zamiar wynikowy różni się tym, że mając świadomość możliwości popełnienia 
czynu zabronionego, sprawca nie tyle chce tego, co na taki fakt się godzi. O tym, 
która postać zamiaru występuje w danej sytuacji wnioskować należy w oparciu 
o okoliczności sprawy, włącznie z wypowiedziami oskarżonego, sposobem jego 
działania oraz zachowaniem po popełnieniu przestępstwa979.

978 Por. art. 30 Statutu MTK.
979 Oddanie do człowieka strzału z przyłożenia, a następnie ukrycie zwłok uznane zosta-

nie za zbrodnię zabójstwa popełnioną z zamiarem bezpośrednim. Zamiar wynikowy zwykle 
towarzyszyć będzie naruszeniu zasady proporcjonalności, kiedy sprawca nie chce atakować 
ludności cywilnej, ale godzi się na spowodowanie wśród osób cywilnych strat nadmiernych 
w stosunku do korzyści wojskowej.

Zamiar
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Zadaniem prawa karnego jest nie tylko karanie osób, które naruszyły 
określone dobra prawne, lecz również ochrona tych dóbr, która przejawia 
się w ściganiu sprawców stadialnych form popełnienia czynu zabronionego, 
poprzedzających jego dokonanie. Najistotniejszą z nich jest usiłowanie, które 
przejawia się w  bezpośrednim zmierzaniu do dokonania czynu zabronio-
nego, które jednak nie następuje (art. 13 § 1 k.k.). Znamię bezpośrednio-
ści rozumieć należy w ten sposób, że oskarżony na tyle posunął się w swoim 
przestępczym działaniu, że gdyby uczynił cokolwiek więcej, doszłoby do 
dokonania czynu zabronionego. Najczęstszym przypadkiem usiłowania będą 
sytuacje, kiedy sprawcy nie udało się ukończyć ostatniej czynności niezbęd-
nej do popełniania przestępstwa980. W  odniesieniu do przestępstw skutko-
wych usiłowanie może mieć również formę ukończoną, w przypadku której 
doszło do ukończenia ostatniej czynności niezbędnej do popełnienia czynu 
zabronionego, ale skutek mimo wszystko nie nastąpił. W ramach MPHKZ 
będzie to miało miejsce w szczególności w przypadku nieskutecznych ataków 
podejmowanych względem osób, którym przysługuje szczególna ochrona.

Formą stadialną poprzedzającą usiłowanie popełnienia czynu zabronio-
nego jest przygotowanie, które rozumieć należy jako podjęcie czynności 
poprzedzających „bezpośrednie zmierzanie do popełniania czynu zabro-
nionego”, a w szczególności wejście w porozumienie z inną osobą, uzyskanie 
niezbędnych środków, zdobycie informacji czy sporządzenie planu działania. 
O ile usiłowanie podlega karze w każdym przypadku, o tyle w odniesieniu do 
przygotowania ma to miejsce wyłącznie wtedy, gdy konkretny przepis prawa 
przewiduje taką możliwość. W Kodeksie karnym karalne jest przygotowanie 
do popełnienia przestępstw w postaci wszczęcia i prowadzenia wojny napast-
niczej oraz ludobójstwa.

14.5.3. forma udziału w przestępstwie jako znamię czynu zabronionego

Specyfika prowadzenia działań zbrojnych powoduje, że większość czy-
nów stanowiących zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrod-
nię ludobójstwa popełniane będą w ramach przestępczego współdziałania. 
Pierwszą z  jego form jest współsprawstwo981, które polega na popełnieniu 
przestępstwa przez więcej niż jedną osobę. Niezależnie od tego czy sprawcy 
wspólnie zrealizowali wszystkie znamiona czynu zabronionego, czy też 

980 Za usiłowanie w tej formie odpowie żołnierz, który załadował do działa pocisk z ładun-
kiem chemicznym, a do wystrzału nie doszło wyłącznie wskutek awarii urządzenia spusto-
wego (art. 120 k.k.) oraz osoba, która rozpoczęła nanoszenie znaku Czerwonego Krzyża na 
pojeździe wojskowym, którego przeznaczeniem nie jest udzielanie pomocy rannym.

981 Por. art. 18 k.k. i art. 25 Statutu MTK.

Usiłowanie

Przygotowanie

Współsprawstwo
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każdy wypełnił jedynie część z  nich982, poniosą oni odpowiedzialność za 
całokształt popełnionego przestępstwa. Warunkiem przyjęcia takiej odpo-
wiedzialności jest jednakże ustalenie, że sprawcy zawarli co do popełnienia 
czynu zabronionego porozumienie, tak że każdy z nich obejmował swoim 
zamiarem wszystkie jego znamiona. Przepisy prawa nie przewidują szczegól-
nej formy zawarcia tego porozumienia. Może mieć ono zatem zarówno cha-
rakter ustny, jak i dorozumiany, gdy do jego zawarcia dochodzi za pośrednic-
twem chociażby tylko gestów. W praktyce pojawiają się niekiedy trudności 
z odróżnieniem współsprawstwa od udzielenia pomocy w popełnieniu prze-
stępstwa przez inną osobę. Rozstrzygające wydaje się w tym zakresie nasta-
wienie sprawcy, to czy traktuje on czyn zabroniony jako własny, czy cudzy, 
a także charakter podjętych przez niego działań. W przypadku, gdy są one 
na tyle istotne, że bez ich podjęcia do popełnienia przestępstwa nigdy by nie 
doszło, uprawnione będzie zastosowanie konstrukcji współsprawstwa a nie 
pomocnictwa. 

Szczególnymi formami współsprawstwa jest sprawstwo kierownicze oraz 
sprawstwo polecające. Pierwsze z wymienionych pojęć dotyczy sytuacji, kiedy 
określona osoba kieruje poczynaniami rzeczywistego sprawcy, posługując się 
nim jako narzędziem służącym do popełnienia przestępstwa. Immanentną 
cechą tej formy przestępczego współdziałania jest posiadanie przez sprawcę 
kierowniczego pełnej kontroli nad całym procesem prowadzącym do popeł-
nienia przestępstwa. To od niego zależeć będzie, czy w ogóle będzie miało 
ono miejsce, jaką formę przyjmie działanie zmierzające do jego popełniania, 
a nawet to, czy rzeczywisty sprawca w ostatniej chwili zaniecha swojego dzia-
łania. Popełnienie przestępstwa w formie sprawstwa kierowniczego stosun-
kowo powszechnie występuje w czasie konfliktów zbrojnych, gdyż w dużej 
mierze odpowiada czynnościom wykonywanym na rozkaz przełożonego. 
Sprawstwo polecające charakteryzuje się natomiast tym, że osoba bezpo-
średnio realizująca znamiona czynu zabronionego podejmuje swoje dzia-
łanie wskutek uzależnienia psychicznego od osoby wydającej polecenie983. 
Zarówno sprawca polecający, jak i sprawca kierowniczy ponoszą pełną odpo-
wiedzialność za realizację znamion czynu zabronionego przez inną osobę, 
nawet jeśli nie poniesie jej rzeczywisty sprawca.

982 Sytuacja taka występuje w przypadku złożonych typów czynów zabronionych, wyma-
gających więcej niż jednej czynności wykonawczej. Przykładem takiego przestępstwa jest 
zgwałcenie, które wymaga z jednej strony użycia przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu, 
a z drugiej doprowadzenia innej osoby do obcowania płciowego.

983 Popełnianie przestępstw w  formie sprawstwa polecającego może pojawiać się w  jed-
nostkach nieregularnych dowodzonych przez charyzmatycznych przywódców oraz w  sytu-
acjach podawania rzeczywistym sprawcom środków odurzających. 

Sprawstwo 
kierownicze 
i polecające
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Zarówno Kodeks karny jak i Statut MTK przewidują również niespraw-
cze formy udziału w  przestępstwie, w  postaci podżegania i  pomocnictwa. 
Pierwsza z  wymienionych instytucji, opisana w  art. 18 § 2 k.k., polega na 
tym, że podżegacz chcąc, aby inna osoba popełniła czyn zabroniony, nakła-
nia ją do tego. Posłużenie się przez ustawodawcę słowem „chcąc” przesądza, 
że przestępstwa tego dopuścić można się wyłącznie w formie zamiaru bez-
pośredniego. Szczególną formą podżegania jest zlecenie popełnienia czynu 
zabronionego, które może mieć charakter odpłatny. Od sprawstwa polecają-
cego będzie odróżniać je brak stosunku zależności pomiędzy zleceniodawcą 
a zleceniobiorcą, a od sprawstwa kierowniczego fakt, że o  sposobie popeł-
niania czynu zabronionego decyduje wykonawca, a nie podżegacz. Ostatnią 
formą udziału w przestępstwie określoną w kodeksie karnym (art. 18 § 3 k.k.) 
jest pomocnictwo. Dopuszcza się go osoba, która w  zamiarze (bezpośred-
nim lub wynikowym), aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim 
zachowaniem ułatwia jej jego popełnienie. Pojęcie pomocnictwa jest inter-
pretowane stosunkowo szeroko i obejmuje nie tylko dostarczenie narzędzi, 
informacji czy też zapewnienie drogi ucieczki, lecz również tzw. pomocnic-
two psychiczne, polegające na utwierdzaniu sprawcy w podjętym przez niego 
samego zamiarze popełnienia czynu zabronionego.

Statut MTK, w art. 25 ust. 3 lit. d, wprowadza nieznaną prawu polskiemu 
instytucję związku przestępnego jako szczególnej postaci przestępczego 
współdziałania. Polega ono na popełnieniu przestępstwa przez grupę osób, 
w ramach wspólnego zamiaru. Koncepcja ta powoduje przyjęcie odpowie-
dzialności każdego członka grupy za popełnione przez nią czyny podlega-
jące jurysdykcji Trybunału pod warunkiem, że każdy z jej członków zmierzał 
do ułatwienia przestępnego działania całej grupy ze świadomością istnienia 
po stronie grupy zamiaru popełnienia zbrodni wojennej, zbrodni przeciwko 
ludzkości bądź zbrodni ludobójstwa984.

14.5.4. karygodność

Zgodnie z art. 1 § 2 k.k. nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego 
szkodliwość społeczna jest mniejsza niż znikoma. Funkcją tej zasady jest peł-
nienie roli swoistego „wentyla bezpieczeństwa”, który blokować będzie inge-
rencję prawa karnego w  przypadkach błahych, w  których naruszenie bądź 
narażenie na niebezpieczeństwo dóbr prawnych miało minimalny wymiar. 
W  przypadku zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości i  zbrodni 
ludobójstwa, które są jednymi z najpoważniejszych przestępstw jakich można 

984 M. Królikowski, P. Wiliński, J. Izydorczyk, Podstawy…, op. cit., s. 223–230 i powołane 
tamże orzecznictwo.
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się dopuścić, warunek karygodności można uznać – co do zasady – za speł-
niony niejako automatycznie.

14.5.5. bezprawność i okoliczności ją wyłączające

Kolejnym warunkiem niezbędnym do tego, aby czyn zabroniony mógł zostać 
uznany za przestępstwo, jest jego bezprawność, wynikająca z naruszenia przez 
sprawcę ogólnych reguł postępowania z dobrem prawnym. Reguły te określają, 
jaki poziom zagrożenia jest uznawany za dopuszczalny i  zarazem konieczny 
celem zapewnienia możliwości sprawnego funkcjonowania społeczeństwa. 
Dzięki takiemu ujęciu zasady bezprawności, wykonana przez lekarza operacja 
nie będzie traktowana jako czyn bezprawny, pomimo iż wiąże się z uszkodze- 
niem ciała pacjenta, gdyż zmierza ona do ratowania jego zdrowia i życia. Z uwagi 
na specyficzne warunki konfliktu zbrojnego, akceptowalny poziom zagrożenia 
dóbr prawnych będzie w MPHKZ znacznie wyższy niż w innych gałęziach prawa.

W każdym systemie prawa karnego przyjmuje się istnienie okoliczności na 
tyle szczególnych, że będą one powodować wyłączenie bezprawności zacho-
wania, które w innych okolicznościach mogłoby być uznane za przestępstwo. 
Pierwszą z nich jest działanie w stanie obrony koniecznej. Zgodnie z art. 25 
§ 1 k.k. nie popełnia przestępstwa ten, kto w obronie koniecznej odpiera bez-
pośredni i bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem. Sens 
istnienia tej instytucji leży w założeniu, że nie może ponosić odpowiedzialności 
karnej osoba, która broniąc przed zamachem życia, zdrowia, własności czy wol-
ności swojej lub cudzej, poświęca dobro prawne przysługujące napastnikowi. 
Podstawowym warunkiem zaktualizowania się prawa do obrony koniecznej 
jest zaistnienie bezprawnego zamachu. W  odniesieniu do konfliktów zbroj-
nych sytuacje takie najczęściej przybierać będą formę ataku prowadzonego 
sprzecznie z normami MPHKZ, takiego jak chociażby atak na ludność cywilną. 
Okoliczność taka pozwoli osobom cywilnym, które in generi nie mają prawa 
uczestniczyć w  działaniach wojennych, na udzielenie zbrojnej odpowiedzi, 
bez ryzyka narażenia się na odpowiedzialność karną. Aby reakcja na zamach 
mogła być uznana za działanie w obronie koniecznej, musi ona spełniać dwa 
warunki. Pierwszy z nich dotyczy powiązania czasowego akcji podjętej przez 
działającego w  obronie koniecznej z  bezprawnym zamachem, który winien 
cechować się bezpośredniością. Oznacza to, że nie będzie można powołać się 
na omawianą instytucję w przypadku wyrządzenia napastnikowi szkody zanim 
zamach nastąpił lub też już po ustaniu stanu zagrożenia. Przepis art. 25 § 1 k.k. 
nie wymaga jednakże bezczynnego oczekiwania na atak, gdyż zamach który 
nieuchronnie nastąpi w najbliższej przyszłości traktować należy jako bezpo-
średni. Drugi warunek, budzący znacznie większe kontrowersje w doktrynie, 
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dotyczy obowiązku zachowania odpowiednich proporcji pomiędzy intensyw-
nością działania w obronie koniecznej a rodzajem niebezpieczeństwa wywie-
ranego przez bezprawny zamach. O  ile poświęcone dobro napastnika nie 
musi być wartością niższą niż dobro, które jest bronione, o  tyle znaczna ich 
dysproporcja będzie stanowić przekroczenie granic prawa do obrony koniecz-
nej985. Omawiana instytucja ma charakter względnie subsydiarny, co nakłada 
na broniącego się obowiązek skorzystania z  innych niż wyrządzenie szkody 
napastnikowi sposobów uniknięcia niebezpieczeństwa, ale tylko i wyłącznie, 
wtedy gdy możliwość taka ma charakter racjonalny. Broniący się ma bowiem 
prawo odpierać zamach wszelkimi dostępnymi środkami, które są konieczne 
dla zmuszenia napastnika do odstąpienia od jego kontynuowania986.

Kolejnym przykładem okoliczności wyłączającej bezprawność jest dzia-
łanie w stanie wyższej konieczności. Zgodnie z art. 26 § 1 k.k. nie popełnia 
przestępstwa ten, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeń-
stwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli nie-
bezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a  dobro poświęcone przedsta-
wia wartość niższą od dobra ratowanego. Bezpośrednie niebezpieczeństwo 
jest pojęciem znacznie szerszym niż zamach, wobec czego na stan wyższej 
konieczności będzie można powołać się również w  sytuacji, kiedy niebez-
pieczeństwo pochodzi od czynników naturalnych, takich jak pożary czy 
powodzie. Nie jest dopuszczalne powoływanie się na omawianą okoliczność 
w przypadku, kiedy niebezpieczeństwa można było uniknąć w  jakikolwiek 
inny sposób, kiedy dobro poświęcone jest wartości wyższej od dobra ratowa-
nego oraz kiedy sprawca sam wywołał stan zagrożenia dla dóbr prawnych.

Szczególnym rodzajem działania w  stanie wyższej konieczności jest 
sytuacja przymusu psychicznego, kiedy sprawca narusza określone dobro 
prawne w obawie o własne życie. Wydarzenia takie wielokrotnie miały miej-
sce w toku konfliktów zbrojnych i najczęściej przybierały formę zmuszania 
swoich podwładnych przez dowódców wojskowych do popełnienia czynów 
stanowiących naruszenie MPHKZ987. W Kodeksie karnym sytuacja taka nie 
została odrębnie uregulowana i  traktować należałoby ją właśnie jako stan 
wyższej konieczności, przy czym – w  tym wypadku – dojdzie do wyłącze-
nia nie bezprawności a winy988. Problem ten został znacznie szerzej opisany 

985 Za dopuszczalne uznane zostanie pozbawcie życia napastnika godzącego w zdrowie lub 
wolność potencjalnej ofiary, lecz już nie w przypadku naruszenia przez niego czci i dobrego 
imienia.

986 A. Zoll, Komentarz do art. 25 k.k., [w:] A. Zoll (red.) Kodeks karny. Część ogólna. 
Komentarz, t. 38.

987 ICTY, Prosecutor v. Erdemović, orzeczenie z 29 listopada 1996 r., pkt 80–81.
988 Stan wyższej konieczności jako okoliczność wyłączająca winę opisany został w art. 26  

§ 2 k.k.
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w art. 31 ust. 1 lit. d Statutu MTK, w myśl którego oskarżony nie poniesie 
odpowiedzialności karnej za zbrodnię podlegającą jurysdykcji Trybunału, 
jeżeli została ona popełniona w wyniku przymusu spowodowanego groźbą 
bezpośredniego pozbawienia życia lub bezpośredniego ciężkiego uszkodze-
nia ciała wobec tej lub innej osoby, a osoba ta podjęła niezbędne i rozsądne 
działania w celu uniknięcia tej groźby, przy czym nie zamierzała ona spowo-
dować szkody większej, niż ta której chciała uniknąć.

Wyłączeniem odpowiedzialności karnej z  uwagi na brak bezprawności 
czynu zabronionego skutkuje również zaistnienie sytuacji nazywanej błędem 
co do faktu. Wystąpi on, wtedy gdy sprawca jest nieświadomy istnienia lub 
uroi sobie istnienie okoliczności stanowiącej znamię czynu zabronionego. 
Błędem takim będzie wysadzenie przez żołnierza magazynu żywności prze-
znaczonej do zaspokajania potrzeb ludności cywilnej w sytuacji, gdy żołnierz 
ten był w pełni przekonany, że magazyn służy do zaopatrywania sił zbroj-
nych strony przeciwnej i jako taki stanowi cel wojskowy. Ujęty w tej formie 
błąd skutkuje wyłączeniem umyślności po stronie sprawcy, z uwagi na brak 
zamiaru zniszczenia dóbr niezbędnych do przetrwania ludności cywilnej, co 
– wziąwszy pod uwagę umyślny charakter zbrodni wojennych – skutkować 
będzie wyłączeniem jego odpowiedzialności karnej.

Niewątpliwie najistotniejszą z  punktu widzenia członków sił zbrojnych 
okolicznością powodującą wyłączenie bezprawności, jest działanie w opar-
ciu o rozkaz wydany przez uprawnionego przełożonego. Zgodnie z art. 115  
§ 18 k.k. rozkazem jest polecenie określonego działania lub zaniechania 
wydane służbowo żołnierzowi przez przełożonego lub uprawnionego żołnie-
rza starszego stopniem. Już w Statucie Międzynarodowego Trybunału Woj-
skowego przyjęto, że działanie na rozkaz nie powoduje wyłączenia odpowie-
dzialności karnej, a może jedynie skutkować złagodzeniem kary. Regulacja ta, 
która stała się jedną z tzw. zasad norymberskich, włączona została zarówno 
do Kodeksu karnego, jak i Statutu MTK. W myśl art. 318 k.k. nie popełnia 
przestępstwa żołnierz, który dopuszcza się czynu zabronionego będącego 
wykonaniem rozkazu, chyba że wykonując rozkaz umyślnie popełnia prze-
stępstwo. Oznacza to, że bezprawność ulegnie wyłączeniu jedynie w  przy-
padku wydania polecenia przez uprawnionego przełożonego lub żołnierza 
starszego stopniem i  gdy sprawca nie będzie zdawał sobie sprawy, że jego 
zachowanie może stanowić realizację znamion zbrodni wojennej, zbrodni 
przeciwko ludzkości lub zbrodni ludobójstwa (brak elementu świadomości) 
lub mając taką wiedzę, nie będzie chciał popełnienia jednego z wymienio-
nych czynów ani nie będzie się na to godził (brak elementu woli).

W  podobny sposób, choć przy użyciu odmiennych określeń, opisuje tę 
kwestię art. 33 Statutu MTK. W myśl powołanego przepisu działanie na rozkaz 
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przełożonego skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności karnej wyłącznie, 
wtedy gdy na sprawcy ciążył prawny obowiązek wykonania polecenia prze-
łożonego, sprawca nie wiedział, że polecenie ma charakter bezprawny (jest 
sprzeczne z normami MPHKZ) oraz że owo polecenie nie było oczywiście 
bezprawne. W art. 33 ust. 2 wyjaśniono, iż za oczywiście bezprawne uważa się 
polecenie popełnienia zbrodni przeciwko ludzkości i  zbrodni ludobójstwa. 
Wynika to z faktu, że o ile w przypadku zbrodni wojennych mogą pojawiać 
się sytuacje, w których ocena legalności danego działania będzie nastręczać 
pewnych trudności, o  tyle w  przypadku dwóch najpoważniejszych typów 
zbrodni międzynarodowych, każdy przeciętny obywatel zakwalifikuje objęte 
nimi zachowania jako niedopuszczalne.

Omawiając problematykę rozkazu, nie sposób nie wspomnieć o  treści 
art. 319 k.k., który wprowadza, jako okoliczność prowadzącą do wyłączenia 
bezprawności czynu zabronionego, konieczność wymuszenia na podwład-
nych wykonania rozkazu989. Na regulację tą będzie się można jednakże powo-
łać wyłącznie w sytuacji, gdy rozkaz został wydany przez osobę uprawnioną, 
w przypadku kiedy okoliczności wymagały natychmiastowego przeciwdzia-
łania (np. odmowa wykonania rozkazu w obliczu nieprzyjaciela), a posłuchu 
nie można osiągnąć w inny sposób i tylko pod warunkiem zastosowania jak 
najmniej dolegliwych środków koniecznych do zapewnienia posłuszeństwa. 

Ostatnią kwestią wymagającą rozważenia jest określenie, czy fakt dys-
ponowania immunitetem przez osoby piastujące najwyższe stanowiska 
państwowe może mieć wpływ na możliwość i zakres ponoszenia przez nie 
odpowiedzialności karnej za zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludz-
kości i  zbrodnię ludobójstwa. Podobnie jak w  przypadku rozkazu już Sta-
tut Międzynarodowego Trybunału Wojskowego przesądził, że sprawowanie 
funkcji publicznej – nawet jeśli prawo międzynarodowe wiąże z nią posia-
danie immunitetu – nie jest podstawą do uniknięcia odpowiedzialności za 
naruszenia norm MPHKZ. Zasada ta została potwierdzona zarówno w Kon-
wencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, jak i Statucie 
MTK i nie można mieć wątpliwości co do tego, że wskazanym regulacjom 
towarzyszy norma zwyczajowa o identycznej treści990.

14.5.6. wina i okoliczności ją wyłączające

Wina w polskim prawie karnym pojmowana jest jako stawiany sprawcy 
zarzut, że mając możliwość zachowania się zgodnie z normami obowiązującego 

989 Regulacja ta nie jest istotna z punktu widzenia MPHKZ, gdyż niezbędne do wymusze-
nia posłuchu środki, z użyciem broni włącznie, stosowane są wobec własnych żołnierzy.

990 K. Kittichaisaree, International…, op. cit., s. 259.

Immunitet
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prawa, zdecydował się na postąpienie wbrew nim. Dla przyjęcia po stronie 
sprawcy zawinienia konieczne jest ustalenie, iż miał on zapewnioną taką 
swobodę decyzji, że inna osoba znajdująca się w identycznej sytuacji zacho-
wałaby się, tak jak wspomniane normy nakazują. Podobnie jak w przypadku 
bezprawności wskazuje się, że istnieją okoliczności na tyle ingerujące w sferę 
zdolności do świadomego wyboru przedsiębranego działania, że będą one 
prowadzić do wyłączenia winy, a zatem i odpowiedzialności karnej.

Pierwszą z takich okoliczności jest młody wiek sprawcy, co opiera się na 
założeniu, że człowiek, do osiągnięcia pewnej granicy wieku, nie jest w stanie 
w pełni ponosić odpowiedzialności za swoje czyny, z uwagi na swoją niedoj-
rzałość umysłową i emocjonalną. W Kodeksie karnym wskazano, że progiem 
uzasadniającym ponoszenie przez sprawcę pełnej odpowiedzialności karnej 
jest ukończenie przez niego 17 roku życia991. Statut MTK określa go nieco 
wyżej, stwierdzając, że jurysdykcji Trybunału nie podlegają osoby, które 
w chwili popełnienia zarzucanych im zbrodni nie ukończyły 18 roku życia. 
Stosunkowo wysoko zakreślona granica wiekowa992 jest wynikiem zawarcia 
w przepisach MPHKZ norm mających zapobiegać udziałowi dzieci w działa-
niach wojennych. Należy pamiętać, że naruszenie zakazu werbowania mało-
letnich do oddziałów wojskowych samo w sobie stanowi zbrodnię wojenną, 
tak więc ewentualne naruszenia norm MPHKZ popełnione przez dzieci – 
żołnierzy nie powinny obciążać ich samych, lecz osoby które wykorzystały je 
do udziału w walkach.

Wyłączenie odpowiedzialności karnej z uwagi na brak winy będzie miało 
również miejsce, gdy sprawca nie miał możliwości rozpoznania znaczenia 
swojego czynu lub pokierowania swoim postępowaniem. Rozwiązanie to, 
które zawarte zostało w art. 31 k.k., stworzono przede wszystkim dla osób 
cierpiących na choroby psychiczne bądź upośledzenie umysłowe, które to 
okoliczności wprost zostały wymienione w powołanym przepisie. Z perspek-
tywy specyficznych warunków konfliktu zbrojnego znacznie bardziej inte-
resująca wydaje się kwestia niepoczytalności sprawcy wynikająca z „innego 
zakłócenia czynności psychicznych”. Nie jest tajemnicą, że bardzo wielu 
żołnierzy, którzy byli świadkami traumatycznych wydarzeń doświadcza 

991 Nie jest to stwierdzenie do końca ścisłe, gdyż wobec sprawcy, który w chwili popełnienia 
przestępstwa nie miał ukończonych 18 lat nie wolno orzec kary dożywotniego pozbawienia 
wolności, a  w  stosunku do sprawcy, który w  chwili popełniania przestępstwa nie ukończył 
21 lat i  jednocześnie nie ukończył 24 lat do momentu wydania wyroku przez sąd pierwszej 
instancji, należy kierować się przede wszystkim względami wychowawczymi.

992 Warto zauważyć, że art. 10 k.k. przewiduje możliwość pociągnięcia do odpowiedzial-
ności nieletnich sprawców najpoważniejszych przestępstwa pod warunkiem, że ukończyli oni 
15 rok życia i że krok taki znajduje uzasadnienie w ich właściwościach i warunkach osobistych; 
przepis ten nie dotyczy jednakże przestępstw popełnianych w toku konfliktu zbrojnego.
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tzw. zespołu stresu bojowego. Jest to zaburzenie psychiczne o  charakterze 
lękowym, które – w  zależności od odporności psychicznej danego czło-
wieka i udzielanego mu wsparcia – może mieć przebieg łagodny lub ciężki, 
prowadzący nawet do trwałych zmian osobowości. W  drugiej z  opisanych 
sytuacji ponowne wystawienie żołnierza na stres związany z uczestnictwem 
w działaniach wojennych może spowodować trudne do przewidzenia reakcje 
i  sprawić, że nie będzie on w  stanie racjonalnie podejmować decyzji. Stan 
całkowitej niepoczytalności, jako okoliczność wyłączająca winę, skutkuje 
uwolnieniem sprawcy od odpowiedzialności karnej993. Nie należy jednakże 
zapominać, że przepisy Rozdziału X Kodeksu karnego przewidują możliwość 
zastosowania wobec całkowicie czy nawet częściowo niepoczytalnych spraw-
ców środków zabezpieczających, z których najsurowszym jest umieszczenie 
w zamkniętym zakładzie leczniczym.

Ostatnią okolicznością wyłączającą winę jest działanie przez sprawcę 
w usprawiedliwionym błędnym przekonaniu, że jego czyn nie jest sprzeczny 
z prawem. Nie może być bowiem tak, że ukarana zostanie osoba, która nie 
miała możliwości stwierdzić, jak w danej sytuacji powinna się zachować i nie 
wiedziała, że to co robi jest zabronione. Sytuacje, w których osoba oskarżona 
o popełnienie zbrodni wojennej, zbrodni przeciwko ludzkości czy zbrodni 
ludobójstwa będzie mogła powołać się na błąd co do prawa, będą w ramach 
MPHKZ niezmierne rzadkie. Wynika to z  faktu, że większość norm tej 
gałęzi prawa ma charakter dość oczywisty, gdyż chroni wartości o znaczeniu 
absolutnie podstawowym. Nie trzeba być ani prawnikiem, ani żołnierzem, 
aby wiedzieć, że nie wolno zabijać jeńców wojennych i  ludności cywilnej, 
a gwałty i grabież są niedopuszczalne. Warto również zauważyć, że przepisy 
Konwencji genewskich i Protokołów dodatkowych nakładają na państwa – 
strony obowiązek upowszechniania wśród członków sił zbrojnych, już w cza-
sie pokoju, treści norm regulujących ich prawa i obowiązki na polu walki. 
Wymienione akty prawne, jak również treść innych konwencji z  zakresu 
MPHKZ włączana jest do standardowych programów szkolenia wojskowego 
co pozwala przyjąć, że żołnierze posiadają wystarczającą wiedzę aby móc 
zachować się w sytuacjach bojowych zgodnie z prawem.

993 Jeśli stan niepoczytalności został wywołany poprzez wprowadzenie się w stan upojenia 
alkoholowego lub odurzenia środkami psychoaktywnymi, nie dojdzie do wyłączenia odpo-
wiedzialności karnej – por. art. 31 § 3 k.k.
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14.6. Odpowiedzialność dowódców za naruszenia 
międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych 
popełnione przez podwładnych

Siły zbrojne wszystkich państw skonstruowane są w oparciu o ściśle hie-
rarchiczny wzorzec. Polega on na tym, że osoby stojące na szczycie łańcucha 
dowodzenia kierują postępowaniem osób niższego szczebla, które z  kolei 
zobowiązane są do wykonywania przekazywanych poleceń, zapewnienia 
przełożonym danych umożliwiających podejmowanie decyzji oraz składania 
raportów z  wykonanych zadań. Struktura ta ma charakter wielostopniowy 
i  obejmuje łańcuch zaczynający się od dowódcy sekcji, pojazdu bojowego 
czy statku powietrznego a kończący się na osobie pełniącej funkcję naczel-
nego dowódcy sił zbrojnych. Dwukierunkowy obieg informacji w połączeniu 
z  obowiązkiem podporządkowania się poleceniom przełożonych nakazuje 
rozważyć kwestię odpowiedzialności karnej ponoszonej przez dowódców 
wojskowych za naruszenia MPHKZ, których dopuścili się ich podwładni.

Kwestia ta po raz pierwszy pojawiła się w orzecznictwie w sprawie japoń-
skiego generała Tomoyuki Yamashity, oskarżonego o  tolerowanie zbrodni 
wojennych, których dopuścili się podlegli mu żołnierze na Filipinach994. 
Została ona rozwinięta w orzecznictwie ICTY995 i  ICTR996 do tego stopnia, 
że obecnie przyjmuje się, iż na każdym dowódcy wojskowym, niezależnie od 
jego miejsca w  łańcuchu dowodzenia, ciąży obowiązek zapobiegania naru-
szeniom MPHKZ przez swoich podwładnych oraz ścigania ewentualnych 
sprawców tych naruszeń. Niedopełnienie tego obowiązku nie jest traktowane 
jako forma podżegania czy pomocnictwa, lecz jest samodzielnym przestęp-
stwem popełnionym w formie zaniechania997.

Statut MTK w  art. 28 wskazuje, że odpowiedzialność karną za czyny 
popełnione przez podwładnych ponosi dowódca wojskowy lub inna osoba 
faktycznie działająca jako dowódca wojskowy998 pod warunkiem, że:

– podwładni ci pozostawali pod jego rzeczywistym dowództwem i kon-
trolą,

– do popełnienia przestępstwa doszło wskutek niewykonywania przez 
niego należytej kontroli nad podwładnymi,

994 M. Królikowski, P. Wiliński, J. Izydorczyk, Podstawy…, op. cit., s. 231–232.
995 ICTY, Prosecutor v. Celebići..., op. cit.
996 ICTR, Prosecutor v. Akayesu, orzeczenie z 2 września 1998 r.
997 M. Królikowski, P. Wiliński, J. Izydorczyk, Podstawy…, op. cit., s. 233.
998 Rozwiązanie to włączono do Statutu MTK, aby było możliwe pociągnięcie do odpowie-

dzialności karnej faktycznych przywódców oddziałów nieregularnych.
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– wiedział on, lub wziąwszy pod uwagę okoliczności powinien był wie-
dzieć, że podwładni popełniali bądź zmierzali do popełnienia zbrodni 
wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości lub zbrodni ludobójstwa,

– nie podjął wszystkich niezbędnych i rozsądnych środków w celu zapo-
biegnięcia takim czynom lub skierowania sprawy do właściwych orga-
nów postępowania karnego.

Z  uwagi na treść powołanego przepisu, nie będzie można pociągnąć do 
odpowiedzialności karnej dowódcy wojskowego w przypadku, gdy podwładni 
działali w sposób całkowicie samowolny, bez wiedzy i zgody dowódcy bądź 
w danej sytuacji nie było faktycznej możliwości sprawowania nad nimi kon-
troli. Warto zauważyć, że Statut MTK nie nakłada na dowódcę obowiązku 
podjęcia „wszystkich dostępnych środków” celem zachowania kontroli nad 
podległymi mu żołnierzami, lecz jedynie środków „niezbędnych i rozsądnych”, 
co niewątpliwie obniża poziom wymaganej od niego staranności do akcepto-
walnych z punktu widzenia specyfiki konfliktów zbrojnych rozmiarów.

Odpowiednikiem omawianego przepisu w Kodeksie karnym jest art. 126b  
§ 1, który wskazuje, że odpowiedzialności karnej podlega ten, kto nie dopeł-
niając obowiązku należytej kontroli dopuszcza do popełniania zbrodni 
wojennej, zbrodni przeciwko ludzkości lub zbrodni ludobójstwa przez osobę 
pozostającą pod jego faktyczną władzą i  kontrolą. Choć w  przepisie tym 
zagadnienie zostało ujęte znacznie bardziej syntetycznie niż w Statucie MTK, 
to zakres znaczeniowy art. 126b § 1 k.k. i art. 28 Statutu MTK jest zbliżony. 
Warto natomiast zwrócić uwagę na § 2 art. 126b k.k., który – co stanowi 
wyjątek w ramach MPHKZ – wprowadza odpowiedzialność karną dowódcy 
również za zaniechanie kontroli wskutek działania nieumyślnego, w formie 
lekkomyślności lub niedbalstwa999.

Wprowadzając do Statutu MTK regulację odnoszącą się do odpowiedzial-
ności dowódców wojskowych za czyny popełnione przez podwładnych zrów-
nano ze sobą niezapobiegnięcie popełnieniu przez nich zbrodni wojennej, 
zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni ludobójstwa oraz próbę zatuszowania 
takich zbrodni poprzez zaniechanie zgłoszenia faktu ich popełniania właści-
wym organom sądowym. Przepis art. 126b k.k. nie zawiera takiego uregu-
lowania, co nie oznacza, że ewentualne próby uchronienia podległych sobie 
żołnierzy przed odpowiedzialnością karną pozostaną bezkarne. Zgodnie 
z art. 240 § 1 k.k. ten, kto mając wiarygodną wiadomość o karalnym przygo-
towaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu czynu zabronionego stanowiącego 

999 Analogiczne rozwiązanie przyjęto w art. 28 Statutu MTK, w którym stwierdzono, że 
dowódca wojskowy podlega odpowiedzialności karnej nie tylko, wtedy gdy wiedział, że jego 
podwładni zmierzają do popełnienia zbrodni podlegającej jurysdykcji Trybunału, lecz rów-
nież gdy biorąc pod uwagę okoliczności w danym czasie, powinien był o tym wiedzieć.
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zbrodnię wojenną, zbrodnię przeciwko ludzkości lub zbrodnię ludobójstwa 
nie zawiadamia niezwłocznie organu powołanego do ścigania przestępstw 
podlega bowiem karze pozbawienia wolności do lat 3.

14.7. postępowanie w sprawach naruszeń międzynarodowego prawa 
humanitarnego konfliktów zbrojnych

Istotną część norm MPHKZ wprowadzających szczególną ochronę okre-
ślonych kategorii podmiotów są uregulowania zapewniające osobom oskar-
żonym o  popełnienie zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości lub 
zbrodni ludobójstwa prawo do rzetelnego i sprawiedliwego procesu. Kierując 
się faktem, że większość takich procesów toczyć się będzie przeciwko człon-
kom sił zbrojnych strony przeciwnej (międzynarodowy konflikt zbrojny) bądź 
przeciwko osobom, które wystąpiły przeciwko legalnemu rządowi (niemię-
dzynarodowy konflikt zbrojny) - co pociąga za sobą ryzyko prowadzenia 
postępowań w skrajnie nieuczciwych trybach doraźnych - wprowadzono do 
Konwencji genewskich i  Protokołów dodatkowych szereg gwarancji proce-
sowych, które uznawane są za fundamenty wymiaru sprawiedliwości w pań-
stwach demokratycznych1000. W polskim systemie prawnym, z uwagi na fakt 
że dotyczą one nie tylko procesów „wojskowych”, ale również i „cywilnych”, 
wprowadzono je do Kodeksu karnego i Kodeksu postępowania karnego, a naj-
ważniejsze z nich zawarte zostały w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Pierwszą z podstawowych z gwarancji procesowych jest prawo każdego 
oskarżonego do rozpoznania jego sprawy przez sąd. Aby można było mówić 
o organie o charakterze sądowym, musi cechować się on niezależnością od 
władzy ustawodawczej i wykonawczej, a orzekające w nim osoby muszą być 
niezawisłe. Postulat niezawisłości zostanie zrealizowany, wtedy gdy zostaną 
stworzone gwarancje uniemożliwiające stosowanie wobec nich różnych form 
nacisku. W polskim systemie prawnym rolę taką pełni immunitet sędziow-
ski, nieusuwalność i  nieprzenoszalność sędziów oraz zagwarantowanie im 
wynagrodzenia przez określenie go w stosownej ustawie. Osoby zasiadające 
w organach sądowych powinny również legitymować się odpowiednią wie-
dzą fachową i poziomem doświadczenia życiowego, a także cechować się nie-
skazitelnym poziomem moralnym.

Dla rzetelności każdego procesu sądowego kluczowe znaczenie ma sta-
bilność systemu prawa, która wyraża się między innymi w  zasadzie nie-
działania prawa wstecz. Oznacza ona, że nikt nie może zostać pociągnięty 

1000 Por. art. 3 wspólny dla czterech Konwencji genewskich, art. 99–108 III KG, art. 75 I PD.
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do odpowiedzialności karnej za czyn, który nie stanowił w  chwili jego 
popełnienia przestępstwa w  myśl prawa wewnętrznego lub prawa między-
narodowego. Ewentualne zmiany stanu prawnego po popełnieniu czynu 
zabronionego rozpatrywane mogą być wyłącznie na korzyść oskarżonego co 
oznacza, że w  wypadku złagodzenia represji karnej za określone przestęp-
stwo, a nawet w przypadku zniesienia jego karalności, sprawca będzie miał 
prawo z takiego zapisu ustawy skorzystać. 

Kolejną z podstawowych gwarancji procesowych jest zakaz ponownego 
karania za to samo przestępstwo. Oznacza to, że niedozwolone jest nie tylko 
wielokrotne skazywanie za ten sam czyn, lecz również - z nielicznymi wyjąt-
kami - ponowne prowadzenie postępowania w tej samej sprawie i przeciwko 
temu samemu oskarżonemu. W przypadku zaniedbania przez oskarżyciela 
publicznego obowiązku zgromadzenia wystarczającego materiału dowodo-
wego i przedstawienia go przed sądem, w sprawie zapadnie wyrok uniewin-
niający, a popełnione błędy nie będą już mogły być naprawione. 

Niezwykle istotne konsekwencje prawne wynikają również z  zasady 
domniemania niewinności. Według niej osoba oskarżona musi być trakto-
wana przez organy procesowe, a  w  szczególności przez prokuraturę i  sąd, 
tak jakby była niewinna, a obowiązek ten trwa aż do chwili wydania prawo-
mocnego1001 wyroku skazującego. Dzięki omawianej zasadzie osoba, wobec 
której toczy się postępowanie karne nie musi udowadniać swojej niewin-
ności, a  jej obrona może polegać wyłącznie na zaprzeczaniu twierdzeniom 
oskarżyciela publicznego lub nawet na milczeniu. To na prokuratorze ciąży 
bowiem obowiązek przełamania tego domniemania i wykazania, że w świetle 
zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego jakakolwiek wersja zda-
rzenia przecząca tezie aktu oskarżenia nie jest możliwa. W przypadku uzna-
nia tej argumentacji za niewystarczającą, ewentualne wątpliwości, których 
nie będzie można usunąć w drodze interpretacji, zostaną rozstrzygnięte na 
korzyść oskarżonego.

Zasada domniemania niewinności nie wyklucza jednakże zastosowania 
wobec podejrzanego, a  następnie oskarżonego środków zapobiegawczych, 
których zadaniem jest uniemożliwienie mu bezprawnego ingerowania 
w przebieg postępowania, poprzez zachowania, takie jak chociażby zastrasza-
nie świadków. Środkami takimi są, między innymi: dozór policji, poręczenie 
majątkowe czy zakaz opuszczania kraju. Najsurowszym z nich jest tymcza-
sowe aresztowanie, które może być jednakże stosowane wyłącznie przez sąd, 
a  nie jak w  przypadku pozostałych środków zapobiegawczych także przez 
prokuratora. Z  uwagi na fakt, że środki takie stanowią ingerencję w  pod-
stawowe prawa i  wolności obywatelskie wolno korzystać z  nich wyłącznie 

1001 Wyrok prawomocny to wyrok, od którego nie przysługuje środek odwoławczy.

Zakaz  
ponownego 
karania  
za to samo 
przestępstwo

Domniemanie 
niewinności

Środki  
zapobiegawcze



476

michał żeligOwski

w  przypadku dużego prawdopodobieństwa popełnienia przestępstwai  – 
dodatkowo – istniejącej jednocześnie obawy utrudniania postępowania 
karnego lub gdy sprawcy czynu zabronionego grozi surowa kara1002.

Zasada domniemania niewinności nie wyklucza podejmowania przez 
oskarżonego wszelkich przewidzianych prawem środków w celu uwiarygod-
nienia swojej linii obrony. Ma on prawo do przeglądania akt sprawy i obec-
ności na rozprawie, co umożliwia podważanie zebranego przez oskarżyciela 
materiału dowodowego oraz zadawanie pytań świadkom i biegłym. Oskar-
żony ma prawo do powoływania własnych świadków, może również żądać 
przeprowadzenia wszelkich innych dowodów, takich jak: opinie biegłych, 
eksperymenty procesowe, oględziny czy dowody z  dokumentów. Nie musi 
on natomiast w jakikolwiek sposób ułatwiać prowadzenia sprawy swojemu 
przeciwnikowi procesowemu. Przysługuje mu zatem prawo do składania 
niezgodnych z prawdą wyjaśnień, jak również do zatajenia istnienia świad-
czących przeciwko niemu dowodów, a  za zachowania takie nie grozi mu 
odpowiedzialność karna. W procesie dowodzenia swojej niewinności może 
pomagać oskarżonemu profesjonalny obrońca. W  postępowaniu karnym 
przed polskimi sądami wojskowymi gwarancja ta traktowana jest niezwykle 
ściśle, gdyż udział takiego obrońcy, którym może być wyłącznie adwokat, jest 
obowiązkowy. W przypadku oskarżonego będącego osobą ubogą, której nie 
stać na zatrudnienie obrońcy z wyboru, sąd przydzieli mu obrońcę z urzędu.

Sprawiedliwość procesu gwarantowana jest również przez poddanie go 
zewnętrznej kontroli. Pierwsza z  jej form realizowana jest poprzez zasadę 
jawności, zgodnie z którą każda osoba pełnoletnia ma wstęp na salę sądową 
jako publiczność. W  trakcie procesu może być również obecna prasa oraz 
przedstawiciele organizacji społecznych, chociażby takich, które zajmują 
się kontrolą przestrzegania praw człowieka. Jawność procesu może zostać 
wyłączona w  ściśle określonych przypadkach, a  najczęściej ma to miejsce 
w sytuacji ryzyka ujawnienia tajemnic prawnie chronionych lub ze względu 
na ważny interes stron. Jednakże, nawet w przypadku wyłączenia jawności, 
na sali mogą być obecni wskazani przez strony mężowie zaufania, a wyrok 
zawsze jest ogłaszany publicznie. Prawidłowość prowadzenia postępowania 
podlega również kontroli przez sąd odwoławczy. Postępowanie karne jest 
dwuinstancyjne, wobec czego od każdego wyroku odwołać się można do 
sądu wyższego rzędu. Dzięki temu sprawa zostanie ponownie zbadana przez 
osoby posiadające dużą wiedzę i długoletnie doświadczenie praktyczne, co 
może doprowadzić do wychwycenia ewentualnych błędów i zmiany wyroku, 
a nawet jego uchylenia do ponownego rozpoznania.

1002 Omawiany przypadek wystąpi, wtedy gdy górna granica ustawowego zagrożenia kara 
wynosi co najmniej 8 lat pozbawienia wolności.
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Część praktyczna

Kazus I
Niemiedzynarodowy konfikt zbrojny toczący się na terytorium Redanii. 

Podłożem konfliktu była chęć utworzenia przez mniejszość etniczną Beszli 
własnego państwa, w skład którego miałyby wchodzić górskie tereny Redanii, 
na których Beszli stanowi 60% ludności. Jednoski wierne legalnemu rządowi 
szybko uporały się z partyzantami, którzy nie dość, że byli źle uzbrojeni, to 
dodatkowo nie uzyskali szerokiego wsparcia społecznego, nawet wśród wła-
snych pobratymców. Większość partyzantów poległa w  walkach, jednakże 
kilkaset osób zostało zatrzymanych i osadzonych w aresztach śledczych.

Władze Redanii uznały, że znane ze swej łagodności redańskie prawo 
karne nie jest odpowiednie do sądzenia tak dużej liczby osób podejrzewa-
nych o popełnienie najcięższych gatunkowo przestępstw. Już po zakończeniu 
działań wojennych uchwalono specjalną ustawę o ściganiu i karaniu zbrodni 
przeciwko nardowi i państwu, która przewidywała uproszczone postępowa-
nie, na nowo wprowadzała do redańskiego prawa karę śmierci oraz, ze skut-
kiem wstecznym, nowe typy czynów zabronionych, takie jak np. „psychiczne 
pomocnictwo do spisku antypaństwowego”. Uchwalenie ustawy zajęło parla-
mentowi trzy miesiące. W tym czasie partyzanci przetrzymywani byli w obo-
zach przejściowych. Spali w skleconych ze słomy, gliny i krowich odchodów 
szałasach, żywili się kaszą i zupą z pokrzyw. Poddawani byli wielogodzinnym 
przesłuchaniom w trakcie których, głośną muzyką, pozbawianiem snu, trzy-
maniem wiele godzin na stojąco z głową zakrytą kapturem próbowano zmu-
sić ich do przyznania się do winy.

Po wejściu ustawy w życie partyzanci stawali przed komisjami pojedna-
nia narodowego. W skład komisji wchodzili: sędzia wojskowy, przedstawi-
ciel służb specjalnych i osoba wskazana przez szefa rządu. Orzeczenia zapa-
dały większością głosów, nie przewidziano prawa do środka odwoławczego. 
Dopiero w  czasie pierwszej rozprawy informowano partyzantów o  jakie 
zbrodnie są oskarżeni. Informacje te były jednak bardzo szczątkowe, a oskar-
żeni nie mieli dostępu do akt sprawy z uwagi na tajemnicę państwową i bez-
pieczeństwo osób, które denuncjowały partyzantów. Z tych samych przyczyn 
przesłuchania donosicieli odbywały się nie tylko przy drzwiach zamkniętych, 
ale również bez udziału oskarżonych i bez możliwości zadawania tym świad-
kom pytań. W czasie postępowania partyzanci nie mogli korzystać z pomocy 
obrońców, nie mogli również składać wniosków dowodowych.

Znaczna większość postepowań skończyła się wydaniem wyroków 
śmierci, które niezwłocznie wykonywano, jednakże nie na osobach, które nie 
ukończyły 16 roku życia.
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Czy postępowania toczące się przeciwko partyzantom spełniały wymogi 
bezstronności i rzetelności? Jeśli nie, to jakie gwarancje procesowe nie zostały 
zachowane?

Kazus II
Bretońskie miasto Bersdorf zostało zdobyte przez wojska Garlandzkie. 

Ludność miejscową przetransportowano do obozów przejściowych, a opusz-
czone przez mieszkańców domy splądrowali żołnierze. Podobny los spotkał 
wojskowy magazyn żywności. W obozach przejściowych warunki życia były 
bardzo ciężkie, gdyż osadzeni nie dysponowali wystarczającą ilością poży-
wienia, a co gorsza okupacyjne władze garlandzkie nie zezwoliły MKCK na 
dostarczanie paczek z żywnością. Równie źle było z opieką medyczną, bra-
kowało krwi którą trzeba było przymusowo pobierać od zdrowych osadzo-
nych. Najgorszy los spotkał jednak kobiety, które zmuszane były do świad-
czenia usług seksualnych Garlandczykom. Wkrótce okazało się, że żołnierze 
Garlandii nie są wstanie przekroczyć mostu na rzece Kwai – wrót do reszty 
kraju i pewnego zwycięstwa. Poinformowano broniących mostu, że jeśli się 
nie poddadzą to Garladczycy rozstrzelają mieszkańców Bersdorfu przenie-
sionych do obozu przejściowego. Obrońcy odmówili. Przed wjazdem na 
most rozstrzelano 30 mężczyzn, a  kolejnych 60 wywieziono w  nieznanym 
kierunku, nie informując o tym fakcie rodzin.

Czy wojska garlandzkie dopuściły się naruszenia MPHKZ? Jeśli tak, to 
wskaż, jakie przestępstwa można im zarzucić przy założeniu, że Garlandia jest 
stroną Statutu MTK.
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Rozdział 15

OchROna dóbR kultuRy w świetle 
międzynaROdOwegO pRawa humanitaRnegO 
kOnfliktów zbROjnych

Streszczenie rozdziału

Niszczenie i  grabież dóbr kultury od niepamiętnych czasów towarzy-
szyły różnego rodzaju wojnom. Postulowane w starożytności i  średniowie-
czu poszanowanie miejsc kultów religijnych miało niewielką skuteczność. 
Dotkliwe skutki wojen stały się impulsem do działań zmierzających do 
ochrony dziedzictwa kulturowego. Prawo zwyczajowe, jako mało skuteczne, 
zastąpiło próby kodyfikacji konwencyjnych. Próby te były zrazu bardzo cząst-
kowe, w sposób marginalny traktowały ochronę dóbr kultury.

Pierwsze kodyfikacje haskie z 1907 roku, mimo wąskiego potraktowania 
w nim ochrony dóbr kultury, stanowiły znaczący postęp w zakresie między-
narodowej ochrony zabytków i miejsc kultu religijnego. Postanowienia te są 
nadal aktualne dla wielu państw, które nie ratyfikowały Konwencji z 14 maja 
1954 roku i  dwóch Protokołów. Toczące się na naszych oczach konflikty 
zbrojne dowodzą, że dobra kultury są szczególnie narażone na akty niszcze-
nia i grabieży. Często są to celowe działania służące zacieraniu śladów tożsa-
mości kulturowej całych grup etnicznych. Ważne jest, aby w Wojsku Polskim 
realizowane były zadania wynikające z umów międzynarodowych dotyczą-
cych ochrony dóbr kultury, w tym w ramach wykonywanych misji stabiliza-
cyjnych czy operacji sojuszniczych. Przystąpienie Polski w 2012 roku do Pro-
tokołu drugiego Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu 
zbrojnego nakłada nowe zadania i obowiązki na Siły Zbrojne. Jednym z nich 
jest prowadzenie działań edukacyjnych i szkoleniowych.

15.1. zagrożenia dóbr kultury

Dobra kultury narażone są na różnorodne zagrożenia. Natura zagrożeń 
jest dwojaka. Są one powodowane przez przyrodę (trzęsienia ziemi i morza, 
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huragany, ulewy, powodzie, pioruny), bądź przez człowieka: jego złą wolę 
(wojny, kradzieże, podpalenia, wandalizmy, nieposzanowanie, terroryzm), 
zaniedbanie, lekceważenie, ignorancję, brak wyobraźni i  zwykłą głupotę. 
Zagrożenia te mają charakter jednostkowy, lokalny lub ponadregionalny, 
międzynarodowy. Wymagają więc regulacji i działań wewnętrznych w obrę-
bie państwa oraz regulacji i działań międzynarodowych.

Jak wykazały doświadczenia minionych wojen i  walk, zniszczenia dóbr 
kultury były dokonywane różnymi metodami i  środkami. Najważniejsze 
z nich to:

– zniszczenia mechaniczne – na skutek bezpośredniego rażenia bombami 
lotniczymi, rakietami burzącymi, pociskami artyleryjskimi czy moździerzo-
wymi, ogniem z ciężkiej broni maszynowej, ładunkami wybuchowymi,

– zniszczenia lub uszkodzenia powodowane przekroczeniem naprężeń 
dynamicznych na skutek wstrząsów, drgań podłoża i fundamentów, silnych 
podmuchów i zawirowań powietrza,

– zniszczenia spowodowane pożarem na skutek działania pocisków i bomb 
zapalających, podpalenia bezpośredniego lub wynikającego z uszkodzeń insta-
lacji wewnętrznych, np. elektrycznych, ciepłowniczych lub gazowych,

– uszkodzenia lub zniszczenia spowodowane działaniem substancji che-
micznych używanych w celach bojowych,

– zniszczenia lub uszkodzenia na skutek promieniowania po wybuchu 
termojądrowym (zwłaszcza dekoracje malarskie i zabytki malarstwa),

– zniszczenia ruchomych dzieł sztuki i  zbiorów powodowane grabieżą, 
umyślnym lub nieumyślnym uszkodzeniem przez grasantów, maruderów, 

– utrata zbiorów lub pojedynczych dzieł sztuki przejętych w czasie dzia-
łań wojennych przez oddziały nieprzyjaciela. 

15.2. polskie i europejskie doświadczenia wojenne

Największe straty w dobrach kultury zostały spowodowane przez wojny 
wskutek zniszczeń i  grabieży. Przykładów burzenia i  łupienia zdobytych 
miast nie brakowało ani w starożytności, ani w średniowieczu oraz w wie-
kach późniejszych, nie wyłączając wieku dwudziestego.

Postulowane w starożytności i średniowieczu poszanowanie miejsc kul-
tów religijnych oraz religijne zakazy grabieży miały niewielką skuteczność.

W  dziejach Polski żadna z  wojen przedrozbiorowych nie uszczupliła 
naszego dorobku kulturowego w takiej mierze, jak „potop szwedzki” w latach 
1655–1657. Szwedzi konsekwentnie łupili nasz kraj. Z  większych miast 
ówczesnej Rzeczypospolitej jedynie Gdańsk i Lwów nie były pod szwedzką 

Rodzaje  
zniszczeń  

dóbr kultury
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okupacją. Wszystkie pozostałe, po zdobyciu, stały się przedmiotem zniszcze-
nia i grabieży. 

Ochrona dóbr kultury w formach zorganizowanych datuje się dopiero od 
I wojny światowej. Olbrzymie zniszczenia spowodowane rozwiniętą techniką 
wojenną, duża manewrowość armii i uporczywe walki skłoniły kraje będące 
terenem działań wojennych do podjęcia kroków na rzecz ochrony dóbr kultury.

Zapoczątkowano tę akcję we Francji, gdzie w  Głównym Dowództwie 
Armii Francuskiej utworzono trzy sekcje – dla terenów wschodnich, cen-
tralnych i północnych. Ministerstwo Wojny dostarczyło materiałów budow-
lanych i  środków transportowych. Z  armii wycofano oficerów – artystów 
i  historyków. Akcję ratowania zabytków prowadziła specjalnie utworzona 
grupa ewakuacyjna, która uratowała ponad 10 tysięcy zagrożonych obiek-
tów. Prace polegały na zabezpieczeniu fasad i  nagrobków, ewakuacji obra-
zów i tkanin, a nawet ołtarzy. W 1918 roku ewakuowano z sal wystawowych 
wszystkie zbiory Luwru. Ich część przechowywano w podziemiach, część zaś 
wywieziono na południe – do Hiszpanii.

W  czasie I  wojny światowej bombardowanie budynków poświęconych 
służbie bożej zdarzało się często. Sprawcy tych czynów, Niemcy, podawali 
usprawiedliwienie, że w  obiektach tych urządzono punkty obserwacyjne. 
We Włoszech zabezpieczono wszystkie ważniejsze obiekty. Fasady obłożono 
workami z piaskiem, pomniki zaś obudowano.

W Polsce, w okresie międzywojennym, nie prowadzono zorganizowanych 
przygotowań w dziedzinie ochrony dóbr kultury na wypadek wojny. Stąd też 
wybuch II wojny światowej zastał Polskę w  zasadzie nieprzygotowaną do 
zabezpieczenia naszych dóbr kultury. Jedynie dzięki patriotycznej postawie 
grona ludzi – muzealników – ewakuowano ponad 200 przedmiotów zabyt-
kowych ze zbiorów wawelskich do Kanady.

Wiele osób zajmujących się ochroną dóbr kultury chroniło najcenniejsze 
zabytki przed zniszczeniem i  przed grabieżą władz okupacyjnych w  czasie 
działań wojennych.

Okupacja hitlerowska powiększała straty polskich dóbr kultury. Czę-
ste wizyty hitlerowskich muzeologów i przedstawicieli władz okupacyjnych 
w  instytucjach kultury, kończące się każdorazowo zaborem mienia, nie 
należały do rzadkości. Okupacyjne władze niemieckie opublikowały szereg 
przepisów, które nadały rabunkom drobiazgowo opracowane ramy orga-
nizacyjno-prawne. Zniszczenie polskiego dorobku kulturalnego, starcie 
z oblicza polskiej ziemi znamion odrębności i samodzielności kulturowej to 
zasadniczy plan okupanta. W sferze materialnej, zniszczeniu i uszkodzeniu 
w czasie działań wojennych uległy zabytki architektury zgrupowane głównie 
przy historycznych aglomeracjach komunikacyjnych i  placach Warszawy: 
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Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście, Plac Zamkowy, ul. Miodowa, Plac 
Teatralny, Plac Bankowy.

Znaczne straty w  prywatnych zbiorach artystycznych powstały w  czasie 
wysiedlenia właścicieli i zajmowaniu ich mieszkań przez władze okupacyjne. 
Ten rodzaj strat obejmował szczególnie mienie Żydów wysiedlonych do getta 
oraz Polaków z ziem przyłączonych do Rzeszy w zachodnich powiatach Polski.

Wywozu dóbr kultury dokonywały także wojskowe władze b. ZSRR, na 
terenach polskich zajętych w 1939 roku oraz Ziemiach Zachodnich i Północ-
nych, w miarę zajmowania tych obszarów pod koniec wojny. Z dokumentów 
wynika, że była to akcja zaplanowana, zorganizowana i musiała opierać się na 
stosownych zarządzeniach.

Okres powstania warszawskiego był następnym etapem powiększenia się 
strat. Wiele obiektów było zajętych przez wojska niemieckie, które plądro-
wały i grabiły zbiory, a po upadku powstania niektóre obiekty były pozba-
wione ochrony i narażone na grabieże .

Z doświadczeń polskich i europejskich wynika, że nie były przestrzegane 
zobowiązania międzynarodowe, że niszczenie zabytków, obiektów kultu reli-
gijnego to jedno z zadań wojsk w likwidacji odrębności i samodzielności kul-
turowej, a tym samym obniżeniu zdolności narodu do prowadzenia walki.

15.3. międzynarodowe unormowania prawne

Kształtowanie się poglądów i uregulowań prawnych o ochronie dóbr 
kulturalnych w czasie wojny
Zanim została uchwalona Konwencja haska o ochronie dóbr kulturalnych 

w razie konfliktu zbrojnego – pierwszy akt prawa międzynarodowego o uni-
wersalnym charakterze, traktujący dobra kulturalne jako wyłączny przed-
miot ochrony podczas konfliktów zbrojnych – w  ciągu poprzedzających 
wieków i rozlicznych wojen bezpowrotnie ginęły dobra kultury. Nierzadko 
celem wojen stawało się nie tylko zbrojne pokonanie przeciwnika, lecz rów-
nież zniszczenie jego obiektów kultu i bezcennego materialnego dziedzictwa.

Wiek XIX przyniósł pierwsze akty normatywne prawa wojennego, odno-
szące się do zagadnień ochrony dóbr kultury tylko w  niewielkim stopniu. 
Wiodące znaczenie w tym względzie posiadały przepisy ujęte w następują-
cych aktach: Instrukcja Liebera z 1863 roku, Deklaracja brukselska z 1874 
roku oraz Konwencje haskie z lat 1899 i 1907. Początki kodyfikacji uznaje się 
za wstępny etap kształtowania się zasad prawa wojennego. Niejako na margi-
nesie tych pierwszych uregulowań pojawiły się przepisy próbujące uregulo-
wać sprawę ochrony dóbr kultury w czasie działań wojennych.

Pierwsze  
unormowania 

prawne  
odnoszące się 

do ochrony 
dóbr kultury
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Instrukcja Liebera (1863)
§ 35 Instrukcji Liebera, stanowiącej regulamin wojskowy w czasie wojny 

secesyjnej w  Stanach Zjednoczonych określał, że: klasyczne dzieła sztuki, 
biblioteki, zbiory naukowe, cenne przyrządy i obiekty takie jak szpitale muszą 
być chronione przed wszelkimi dającymi się uniknąć szkodami, na jakie są 
narażone w czasie konfliktu nawet wówczas, gdy znajdują się w obrębie miejsc 
ufortyfikowanych w czasie oblężenia lub bombardowania. Jeśli te dzieła sztuki 
należące do wrogiego państwa mogą być usunięte z  miejsca zagrożenia bez 
żadnej przeszkody, to strona prowadząca wojnę powinna to uczynić.

Deklaracja brukselska (1874)
W  art. 8 Deklaracji brukselskiej, która została przyjęta w  wyniku bole-

snych doświadczeń wojny francusko-pruskiej, strony deklaracji postanowiły, 
że: mienie gmin oraz zakładów poświęconych obrzędom religijnym, dobro-
czynności i wychowaniu, sztukom i naukom, nawet należących do państwa, 
będzie traktowane jako własność prywatna. Wszelkie zajęcie, zniszczenie lub 
rozmyślne zbezczeszczenie zakładów tego rodzaju oraz zabytków historycz-
nych, dzieł sztuki i nauki powinno być ścigane przez władze cywilne. Nato-
miast art. 17 nakładał obowiązek na oblężonego, by zaznaczył takie budynki 
i zakłady za pomocą widocznego znaku, czytelnego dla przeciwnika.

Konwencje haskie
W  1899 i  1907 roku z  inicjatywy Rosji zwołano międzynarodowe kon-

ferencje pokojowe poświęcone regulacji prawa wojennego, jakkolwiek ich 
głównym celem miało być powszechne ograniczenie zbrojeń. Spośród trzy-
nastu konwencji przyjętych w 1907 roku, dwanaście weszło w życie, z  tego  
postanowienia tylko dwóch dotyczyły zagadnień ochrony dóbr kultury. 
IV Konwencja haska wraz z Regulaminem haskim dotyczyła praw i zwycza-
jów wojny lądowej a  IX Konwencja haska odnosiła się do bombardowania 
w czasie wojny przez siły morskie. Obie konwencje rozwijały postanowienia 
dotyczące ochrony dóbr kultury zawarte w II Konwencji haskiej z 1899 roku 
oraz przypominały zapisy Deklaracji brukselskiej.

W zasadniczej części konwencje odnosiły się do ochrony dóbr cywilnych, 
zwłaszcza art. 23 i 47 Regulaminu haskiego, który zabraniał niszczenia lub 
zajmowania własności nieprzyjacielskiej oraz grabieży. Wtedy jeszcze grabież, 
samowolny akt gwałtu dokonany na własny rachunek przez poszczególnego 
osobnika, odróżniano od prawa łupu, które ówcześnie nie było zabronione, 
ale jedynie poważnie ograniczone.

Art. 27 IV Konwencji haskiej stanowił, że: w przypadku oblężenia i bom-
bardowania muszą być przedsięwzięte niezbędne kroki, aby oszczędzić 
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budynki poświęcone religii, sztuce, nauce oraz te o charakterze charytatyw-
nym, pomniki historyczne, szpitale i miejsca, gdzie chorzy i ranni są zbierani, 
pod warunkiem, że te oto miejsca nie są jednocześnie wykorzystywane do 
celów wojskowych. Obowiązkiem tych, którzy zostali oblężeni jest zaznaczyć 
obecność takich budynków poprzez umieszczenie wyraźnych znaków, które 
mogą być odpowiednio wcześniej zauważone przez wroga. Chronione są 
budynki religijne wszystkich wyznań, co na prośbę delegacji tureckiej zostało 
uwzględnione już w Deklaracji brukselskiej.

W art. 56 Regulaminu haskiego, odnoszącym się do terytoriów okupowa-
nych, zawarto przepis stanowiący, że: własność gmin, instytucji kościelnych, 
dobroczynnych, wychowawczych oraz instytucji sztuk pięknych i  nauko-
wych, chociażby należących do państwa, będą traktowane jak własność pry-
watna. Wszelkie zajęcie, zniszczenie lub rozmyślna profanacja instytucji tego 
rodzaju, pomników historycznych, dzieł sztuki i nauki, są zabronione i winny 
być karane, co było rozwinięciem odnośnego zapisu z Deklaracji brukselskiej.

Jeśli chodzi o  IX Konwencję haską, w  art. 5 stanowi się, że: w  czasie 
bombardowania przez morskie siły zbrojne dowódca winien przedsięwziąć 
wszelkie konieczne środki, ażeby zaoszczędzić w miarę możliwości gmachy 
przeznaczone do obrzędów religijnych i sztuk pięnych, zakłady naukowe 
i dobroczynne, pomniki historyczne, szpitale i miejsca zbiórek dla chorych 
i rannych, pod warunkiem, że nie będą one przeznaczone jednocześnie dla 
celów wojskowych. Obowiązkiem ludności jest wskazać te pomniki, gmachy 
lub miejsca zbiórek znakami widocznymi, polegającymi na dużych czworo-
kątnych, sztywnych blachach, z których górny winien być czarny, dolny zaś 
biały. Warto dodać, że rozszerzenie zasad ochrony dóbr kultury (oraz niety-
kalności mienia prywatnego) na wojnę morską nie dokonało się automatycz-
nie. Znacznie większe znaczenie w IX Konwencji haskiej przypisano koniecz-
ności wojskowej niż zasadzie humanitaryzmu.

Należy wszakże zauważyć, że zarówno twórcy Deklaracji brukselskiej, jak 
i uczestnicy konferencji haskich przyjęli założenie, że przedmiotem ich prac 
nie będzie tworzenie nowych norm, które mają znikomą szansę na szerokie 
przyjęcie i  stosowanie. Ustalono, że przedmiotem będzie natomiast istnie-
jąca świadomość prawna i dotychczasowa praktyka państw. Dlatego też dość 
szybko postanowienia tych aktów zostały uznane za spisane prawo zwycza-
jowe – obowiązujące wszystkie państwa, niezależnie do tego, czy zobowiąza-
nia z nich wypływające formalnie na siebie przyjęły, czy też nie.

Pakt Roericha
W  okresie międzywojennym największe znaczenie dla rozwoju idei 

ochrony dóbr kultury miał „Traktat o  ochronie instytucji artystycznych 
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i  naukowych oraz zabytków historycznych”. Od nazwiska jego inicjatora, 
prawnika i  muzeologa Nicolasa Roericha – zwany Paktem Roericha. Był 
to pierwszy dokument poświęcony  wyłącznie obiektom kulturalnym. Po 
raz pierwszy ujmował w  formę aktu normatywnego ideę współdziałania 
państw w  dziedzinie ochrony dóbr kultury zarówno w  czasie wojny, jak 
i pokoju. Traktat został podpisany w Waszyngtonie, 15 kwietnia 1935 r., przez  
21 państw obu Ameryk.

Traktat w art. 1 stanowił: „zabytki historyczne, muzea, instytucje naukowe, 
artystyczne, wychowawcze i  kulturalne winny być uważane za neutralne 
i  jako takie szanowane i  chronione przez strony wojujące. To samo posza-
nowanie i ochrona należne są personelowi wyżej wymienionych instytucji. 
Zabytki historyczne, muzea, instytucje naukowe, artystyczne, wychowawcze 
i kulturalne winny korzystać z tego samego poszanowania i ochrony zarówno 
w czasie pokoju, jak i wojny”.

Wprowadzenie do traktatu formuły neutralności zabytków oraz brak 
choćby wzmianki o  zasadzie konieczności wojskowej, budziło wówczas 
kontrowersje. Wkrótce po podpisaniu Paktu pojawiły się opinie krytyczne, 
zarzucające twórcom aktu jego nieprzystawanie do rzeczywistości. 

Natomiast współcześnie wielu autorów podkreśla pozytywny charakter 
tego zabiegu legislacyjnego. Za mocną stronę Paktu Roericha uznaje się uni-
kanie klauzul ograniczających, chociażby konieczności wojennej.

Warto dodać, że wraz z przyjęciem Paktu Roericha siedem państw amery-
kańskich podpisało „Traktat o ochronie ruchomych dóbr kultury o wartości 
historycznej”. Traktat ten sklasyfikował chronione dobra ruchome w cztery 
grupy oraz wprowadził jako kryterium wyróżniające czas powstania dóbr 
kultury podlegających ochronie. Jego celem było ograniczenie przemiesz-
czania ruchomych dóbr kultury między państwami oraz niekontrolowanego 
przenoszenia prawa własności do tych dóbr.

Ważnym elementem ochrony zabytków, dzieł sztuki, muzeów, instytucji 
naukowych, artystycznych jest zapis o poszanowaniu niezbędnego personelu 
przydzielonego do ochrony.

Do pozytywnych cech Traktatu należy formuła neutralności zabytków, 
tj. całkowite wyłączanie ich z działań wojennych, zobowiązujące obie strony 
konfliktu. Ujemną stroną zaś, jest brak kontroli międzynarodowej, a jedyną 
gwarancją wykonania postanowień pozostaje obawa przed odwetem. Pakt 
Roericha jest nadal wiążącą normą międzynarodową, ale w  ograniczonym 
geograficznie kręgu.

W Europie, w okresie międzywojennym, nowego impulsu do konwencyj-
nego unormowania sprawy ochrony dóbr kultury dostarczyła wojna domowa 
w  Hiszpanii. Na zlecenie Ligi Narodów powołano w  1937 roku Komitet 



486

kRzysztOf sałaciński

Ekspertów, który opracował wstępny projekt Konwencji międzynarodowej 
dla ochrony zabytków i dzieł sztuki w czasie konfliktów zbrojnych. We wstę-
pie tego projektu powoływano się na kodyfikacje haskie z  lat 1899 i  1907, 
a w części normatywnej wykorzystano projekty powstałe po I wojnie świa-
towej. Ważnym był zapis w projekcie, że akcja ochronna może być skuteczna 
jedynie wówczas, jeżeli zostanie przygotowana już w czasie pokoju i zorgani-
zowana równocześnie w sferze działania narodowego i międzynarodowego. 
Wybuch II wojny światowej przerwał prace nad przyjęciem tej Konwencji.

15.4. konwencja z 14 maja 1954 roku o ochronie dóbr kulturalnych 
w razie konfliktu zbrojnego

Uwagi wstępne
Konwencja o  ochronie dóbr kulturalnych w  razie konfliktu zbrojnego, 

podpisana 14 maja 1954 roku w Hadze, jest pierwszym aktem regulującym 
wyłącznie problematykę ochrony dóbr kulturalnych w konfliktach zbrojnych. 
Ratyfikowana przez 126 państw Konwencja ma charakter uniwersalny – jej 
przepisy mają zastosowanie do wszystkich regionów świata, gdzie toczą się 
konflikty zbrojne. Początków jej powstania upatruje się u  schyłku okresu 
międzywojennego, po doświadczeniach wojny domowej w Hiszpanii. 

Jednakże wybuch II wojny światowej we wrześniu 1939 roku położył kres 
wysiłkom holenderskiego rządu dotyczącym zorganizowania międzynarodo-
wej konferencji, na której miał być przyjęty projekt konwencji. 4 września 
1939 roku Międzynarodowy Urząd Muzeów wezwał państwa do usunięcia 
obiektów artystycznych z  teatru działań wojennych. Jednocześnie opraco-
wał i  rozesłał projekt deklaracji składającej się z 10 artykułów, która miała 
zastąpić w czasie wojny projekt konwencji. Deklarację podpisały tylko Belgia 
i Holandia.

W trakcie wojny ochrona dóbr kulturalnych mogła się odbywać jedynie 
na podstawie szczątkowych regulacji Konwencji haskich z 1907 roku. Skutki 
takiej sytuacji prawnej, w  jakiej znalazło się dziedzictwo kulturowe krajów 
Europy, były tragiczne. Straty kultury polskiej tylko w architekturze zabytko-
wej wyniosły w: Warszawie – 90%, Gdańsku – 70%, Poznaniu – 50%, Białym-
stoku – 60%, Śląsku – 50%, Łodzi – 33%.

Tragiczne wydarzenia wojenne skłoniły społeczność międzynarodową 
do podjęcia działań mających na celu uniknięcie powtórzenia się podob-
nych zniszczeń w przyszłości. Użycie siły zostało zakazane przez Kartę Naro-
dów Zjednoczonych (1945), przyjęto Powszechną Deklarację Praw Czło-
wieka (1948), Konwencję o zakazie ludobójstwa (1948) i cztery Konwencje 
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genewskie (1949) wraz z  dwoma Protokołami dodatkowymi do tych Kon-
wencji (1977), dotyczącymi prawa humanitarnego.

Szczególnie te ostatnie akty międzynarodowego prawa humanitarnego 
wzmacniały międzynarodowe prawo zwyczajowe oraz postanowienia Kon-
wencji haskich z  1899 i  1907 roku. Miały tez fundamentalne znaczenie 
w kształtowaniu i doskonaleniu zasad prawnych Konwencji haskiej z 1954 
roku o  ochronie dóbr kulturalnych w  razie konfliktu zbrojnego. Wywarły 
one istotny wpływ na rozpoczęcie prac oraz przyjęcie Protokołu drugiego do 
Konwencji haskiej – dokumentu rozszerzającego i uzupełniającego niektóre 
dotychczasowe przepisy tej Konwencji.

Postanowienia I Protokołu dodatkowego (1977) do Konwencji genewskich 
z 1949 roku chronią przede wszystkim dobra cywilne (dobra kulturalne rozu-
miane są tu jako podkategoria dóbr cywilnych), które – jeśli tylko nie są uży-
wane do celów wojskowych – podlegają ochronie ogólnej dla dóbr cywilnych. 
Ochrona szczególna zapewniona została natomiast dobrom kulturalnym, 
określonym w art. 53 I Protokołu z 1977 roku w sposób węższy niż w Konwen-
cji haskiej jako budowle historyczne, dzieła sztuki lub miejsca kultu religij-
nego, które stanowią dziedzictwo kulturalne lub duchowe narodów. Ochrona 
ogólna sformułowana została w art. 48, który stanowi: „w celu zapewnienia 
poszanowania i ochrony ludności cywilnej oraz dóbr o charakterze cywilnym, 
strony konfliktu powinny zawsze odróżnić ludność cywilną od kombatantów 
oraz dobra o charakterze cywilnym od celów wojskowych, i w związku z tym 
kierować swoje operacje jedynie przeciwko celom wojskowym”.

Jednym z największych osiągnięć było zdefiniowanie w art. 52 ust. 2 I Pro-
tokołu dodatkowego z 1977 roku do Konwencji genewskich z 1949 roku, celu 
wojskowego: „co się tyczy dóbr, celami wojskowymi są tylko takie, które 
z powodu swej natury, swego rozmieszczenia, swego przeznaczenia lub wyko-
rzystania wnoszą istotny wkład do działalności wojskowej i których całkowite 
lub czę ściowe zniszczenie, zajęcie lub zneutralizowanie daje określoną korzyść 
w danej sytuacji”. Obiekt uznany za cel wojskowy może zostać zniszczony, 
zdobyty, zneutralizowany. W  ten sposób definicja celu wojskowego prak-
tycznie przyczyniła się do zrównoważenia interesów wojskowych z  zasadą 
humanitary zmu i wkrótce została uznana za część międzynarodowego prawa 
zwyczajowego. Jej znaczenie dopełnione zostało w ust. 3: „w razie wątpliwości 
domniemywa się, że dobra normalnie przeznaczone do użytku cywilnego, 
takie jak: miejsce kultu religijnego, dom, inne pomieszczenia mieszkalne lub 
szkoła, nie są używane w celu wniesienia rzeczywistego wkładu do działania 
wojskowego”. Położyło to kres dyskusjom usprawiedliwiającym zniszczenie 
każdego obiektu, co miało ogromne znaczenie dla postanowień poświęco-
nych wyłącznie ochronie dóbr kulturalnych.
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Natomiast w art. 16 II Protokołu dodatkowego z 1977 roku do Konwen-
cji genewskich z 1949 roku rozszerzono formułę dotyczącą atakowania dóbr 
kulturalnych chronionych Konwencją haską przez dodanie postanowienia: 
„zabrania się [w  razie konfliktu zbrojnego] dokonywania wszelkich ataków 
wrogich skierowanych przeciwko budowlom historycznym, dziełom sztuki lub 
miejscom kultu religijnego, które stanowią dziedzictwo kulturalne lub duchowe 
narodów, a także wykorzystywania ich do wsparcia wysiłku wojskowego”.

Najważniejsze postanowienia Konwencji haskiej z 14 maja 1954 r.
Konferencja w  Hadze, zwołana przez UNESCO na zaproszenie rządu 

Holandii, a z inicjatywy projektodawcy – rządu włoskiego, odbywała się mię-
dzy 21 kwietnia a 14 maja 1954 roku z udziałem 56 państw. 37 z nich podpi-
sało Akt Końcowy Konwencji wraz z Regulaminem wykonawczym oraz Pro-
tokołem. Uchwalono również trzy Rezolucje. Przesłanie ideowe Konwencji 
zawarte zostało w preambule: „Wysokie Umawiające się Strony, stwierdzając, 
że dobra kulturalne doznały poważnych szkód w toku ostatnich konfliktów i że 
w następstwie rozwoju techniki wojennej grozi im coraz większe zniszczenie; 
przeświadczone, że szkody wyrządzone dobrom kulturalnym, do jakiegokol-
wiek należałyby one narodu, stanowią uszczerbek w dziedzictwie kulturalnym 
całej ludzkości, gdyż każdy naród ma swój udział w  kształtowaniu kultury 
światowej; zważywszy, że zachowanie dziedzictwa kulturalnego posiada wiel-
kie znaczenie dla wszystkich narodów świata i że jest rzeczą doniosłą zapewnić 
temu dziedzictwu ochronę międzynarodową; kierując się zasadami dotyczą-
cymi ochrony dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, jakie ustalono 
w Konwencjach haskich z lat 1899 i 1907 oraz w Pakcie waszyngtońskim z dnia 
15 kwietnia 1935 r.; zważywszy, że ochrona tych dóbr, aby być skuteczną, 
powinna być zorganizowana już w czasie pokoju w drodze środków zarówno 
powziętych przez poszczególne państwa, jak i  międzynarodowych; postana-
wiając poczynić wszelkie możliwe kroki dla ochrony dóbr kulturalnych; zgo-
dziły się na następujące postanowienia”.

Po raz pierwszy wszystkie rozproszone w  innych aktach postanowienia 
dotyczące ochrony dóbr kulturalnych zostały zebrane w jednym dokumencie, 
będącym zwieńczeniem żywej w ciągu około stu lat idei stanowionego prawa 
w  dziedzinie ochrony dóbr kulturalnych oraz postulatu o  tradycji sięgają-
cej czasów rzymskich, dotyczącego oszczędzania własności nieprzyjaciela, 
zwłaszcza w zakresie przedmiotów o wartości historycznej i artystycznej.

„Znak rozpoznawczy” Konwencji haskiej
Ustanowiono jednolity znak ochronny będący znakiem rozpoznawczym 

Konwencji w postaci tarczy skierowanej ostrzem w dół, podzielonej wzdłuż 

Konwencja  
o ochronie  

dóbr  
kulturalnych  

w razie  
konfliktu  

zbrojnego



489

OchROna dóbR kultuRy w świetle...

przekątnych na cztery pola: dwa błękitne i dwa białe (tarcza herbowa zło-
żona z błękitnego kwadratu, którego jeden z kątów tworzy ostrze tarczy, oraz 
umieszczonego nad nim błękitnego trójkąta, rozgraniczonego po każdej 
stronie białym trójkątem). Inicjatorem ustanowienia takiego właśnie znaku 
ochronnego był członek delegacji polskiej – prof. Jan Zachwatowicz, wybrany 
na przewodniczącego podkomisji do opracowania znaku ochronnego.

Ten właśnie znak najczęściej można zauważyć na obiektach o charakterze 
zabytkowym. W Konwencji nie ma jednak wymogu oznaczenia tarczą dóbr 
kulturalnych w czasie pokoju. Podyktowane było to obawą, że taki znak może 
zaburzać wygląd estetyczny obiektu, jak również może pomóc w utworzeniu 
przez stronę przeciwną potencjalnej listy uderzeń. Nigdzie nie jest określony 
także odpowiedni rozmiar znaku. Zależy to wyłącznie od państwa. Potwier-
dzają to postanowienia Regulaminu wykonawczego (art. 20 ust. 1 i 2):

1. Umieszczenie znaku rozpoznawczego i  stopień jego widoczności 
pozostawia się uznaniu właściwych władz każdej z Wysokich Umawia-
jących się Stron. Znak może być umieszczony na flagach lub na opa-
skach; może również być wymalowany na samym obiekcie lub uwi-
doczniony na nim w jakikolwiek inny odpowiedni sposób. 

2. W razie konfliktu zbrojnego, niezależnie od możliwości przyjęcia sys-
temu jeszcze dokładniejszego znakowania, należy umieszczać znak 
w  sposób dobrze widoczny za dnia, tak z  powietrza jak z  ziemi, na 
transportach w wypadkach określonych w art. 12 i 13 Konwencji.

Postanowienia dotyczące znaku ochronnego nie są ograniczone jedynie 
do oznaczania dóbr kulturalnych, dotyczą również oznaczania personelu 
opiekującego się tymi dobrami w czasie konfliktu zbrojnego. Osoby zajmu-
jące się ochroną dóbr kulturalnych powinny posiadać specjalne karty tożsa-
mości zaopatrzone w znak rozpoznawczy. W granicach, w jakich daje się to 
pogodzić z wymogami bezpieczeństwa osoby te powinny być także, w inte-
resie tych dóbr, szanowane, a  jeśli dostaną się wraz z  powierzonymi sobie 
dobrami kulturalnymi w ręce strony przeciwnej, powinny mieć możliwość 
dalszego pełnienia swych funkcji.

Ochrona ogólna i specjalna
W  Konwencji haskiej stwierdzono po raz pierwszy, że: ochrona dóbr 

kulturalnych w rozumieniu niniejszej Konwencji obejmuje opiekę nad nimi 
oraz ich poszanowanie (art. 2). Obowiązek opieki został sformułowany pozy-
tywnie (co należy robić), zaś obowiązek poszanowania – negatywnie (czego 
należy się wystrzegać). Opieka bowiem dotyczy działań przygotowawczych, 
które powinny zostać podjęte już w czasie pokoju: „Wysokie Umawiające się 
Strony zobowiązują się przygotować już w czasie pokoju opiekę nad dobrami 

Ochrona 
ogólna 
i specjalna
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kultu ralnymi położonymi na ich własnym terytorium wobec dających się prze-
widzieć następstw konfliktu zbrojnego, podejmując w  tym celu kroki, jakie 
uznają za stosowne. Natomiast obowiązek poszanowania dotyczy obu stanów: 
wojny i pokoju”. O działaniach możliwych do podjęcia już w czasie pokoju 
postanawia się w art. 2 ust. 1: „Wysokie Umawiające się Strony zobowiązują 
się szanować dobra kulturalne położone zarówno na ich własnym terytorium, 
jak na terytoriach innych Wysokich Umawiających się Stron, przez powstrzy-
manie się od używania tych dóbr i ich bezpośredniego otoczenia oraz środ-
ków przeznaczonych do ich ochrony, do celów, które w razie konfliktu zbroj-
nego mogłyby wystawić te dobra na zniszczenie lub uszkodzenie oraz przez 
powstrzymanie się wobec nich od wszelkich aktów nieprzyjacielskich”.

W  Konwencji wprowadza się również, obok ochrony ogólnej, kategorię 
ochrony specjalnej. Art. 8 ust. 6 stanowi, że ochrona specjalna zostaje przy-
znana dobru kulturalnemu przez wpisanie go do Międzynarodowego Rejestru 
Dóbr Kulturalnych Objętych Ochroną Specjalną. Rodzaje dóbr mogących 
ubiegać się o tę ochronę określone są w ustępie 1: ochroną specjalną może być 
objęta ograniczona ilość schronów przeznaczonych do przechowywania dóbr 
kulturalnych ruchomych w razie konfliktu zbrojnego oraz ośrodków zabytko-
wych i innych dóbr kulturalnych nieruchomych o bardzo wielkim znaczeniu.

Aby jednak mogły one korzystać z ochrony, muszą zostać spełnione łącz-
nie dwa warunki. Obiekty takie: 

a) znajdują się w  dostatecznej odległości od wielkich ośrodków prze-
mysłowych oraz od wszelkich ważnych obiektów wojskowych stano-
wiących punkty wrażliwe, jak na przykład: lotnisk, radiowych stacji 
nadawczych, zakładów pracujących na rzecz obrony narodowej, por-
tów lub dworców kolejowych o pewnym znaczeniu, a także wielkich 
linii komunikacyjnych,

b) nie są użytkowane do celów wojskowych. W art. 8 ust. 3 określa się, 
co oznacza używanie obiektu do celów wojskowych: „Ośrodek zabyt-
kowy uważa się za użytkowany do celów wojskowych, jeżeli służy do 
przemieszczania, chociażby tylko tranzytowego, osób wojskowych lub 
materiału wojskowego, jak również jeżeli jest terenem czynności bez-
pośrednio związanych z  działaniami wojskowymi, z  kwaterunkiem 
osób wojskowych lub z produkcją materiału wojennego”. 

W ust. 4 art.8. określa się, że: Natomiast nie jest uważane za użytkowanie 
do celów wojskowych strzeżenie dóbr kulturalnych wymienionych w ust. 1 
przez uzbrojonych strażników specjalnie powołanych do tego zadania ani 
obecność w  pobliżu dóbr kulturalnych sił policyjnych, do których stałego 
zakresu działania należy zapewnienie porządku publicznego.
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Nie zostało natomiast jasno sprecyzowane pojęcie „dostatecznej odległo-
ści”, co przyczyniło się do bardzo rzadkiego wnioskowania państw o ochronę 
specjalną oraz przyznawania tej kategorii ochrony. Jako ośrodek zabytkowy 
objęto ochroną specjalną jedynie Watykan – w 1960 roku.

Natomiast z zapisu o schronach przeznaczonych do przechowywania dóbr 
kulturalnych ruchomych w razie konfliktu zbrojnego, skorzystały do tej pory 
jedynie trzy państwa, które złożyły wnioski i uzyskały wpisy swoich schronów 
do Rejestru. Są to: Holandia, Austria i RFN. Od 1978 roku nie wpłynął żaden 
nowy wniosek w tej sprawie, pomimo że ust. 2 art. 8 stanowi, iż: „schron dla 
dóbr kulturalnych ruchomych może być objęty ochroną specjalną bez względu 
na swoje położenie, jeżeli jest zbudowany w taki sposób, że według wszelkiego 
prawdopodobieństwa nie może ponieść szkody w bombardowaniu”.

Główny problem, jaki pojawił się w związku ze schronami, dotyczy poda-
wania do publicznej wiadomości ich położenia, rozmiarów, planów ewaku-
acji itp. Państwa nie chcą udzielać jakichkolwiek informacji w  tej kwestii, 
w  obawie przed późniejszym ich zniszczeniem nie tyle przez potencjalne 
państwo-przeciwnika, co przez terrorystów lub inne grupy przestępcze. Nie-
stety, obawy te wydają się być uzasadnione. Badania przeprowadzone przez 
prof. Patricka Boylana potwierdzają fakt masowego wykorzystania tychże 
informacji w konflikcie bałkańskim przez strony przeciwne, nie w celu udzie-
lenia tym obiektom ochrony, lecz w celu grabieży lub zniszczenia.

Konieczność wojskowa
Pojęcie „konieczności wojskowej” nie jest pojęciem wprowadzonym 

po raz pierwszy przez Konwencję haską. Pojawiło się w pierwszych aktach 
prawnych i deklaracjach. Jest efektem realistycznego podejścia do praktyki 
wojennej, co nie oznacza, że nie budziło, i  nie budzi nadal, kontrowersji. 
„Konieczność wojskowa” należała do zagadnień, które wywołało bodaj naj-
większą dyskusję uczestników konferencji podczas opracowywania tekstu 
Konwencji haskiej.

Konieczność wojskowa zawarta została w art. 4 ust. 2, w którym postana-
wia się, że: „zobowiązania, określone w ust.1 niniejszego artykułu mogą być 
uchylone w takim jedynie wypadku, gdy uchylenia wymaga w sposób katego-
ryczny konieczność wojskowa”. Po raz drugi pojęcie konieczności wojskowej 
pojawia się w  art. 11 ust. 2: „poza wypadkami przewidzianymi w  ust.  1 
niniejszego artykułu przywilej nietykalności dobra kulturalnego objętego 
ochroną specjalną może być cofnięty jedynie w  wyjątkowych wypadkach 
nie dającej się uniknąć konieczności wojskowej jedynie na czas jej trwania”. 
W przepisach Konwencji występują zatem niejako dwa rodzaje konieczności 
wojskowej: „kategoryczna” i „nie dająca się uniknąć”.

Konieczność 
wojskowa
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„Kategoryczna konieczność wojskowa” upoważnia stronę konfliktu do 
używania chronionych dóbr kulturalnych oraz ich otoczenia wraz ze środ-
kami przeznaczonymi do ich ochrony – do celów mogących wystawić te dobra 
na zniszczenie lub uszkodzenie. Zwalnia również z obowiązku powstrzyma-
nia się wobec nich od wszelkich nieprzyjacielskich aktów.

„Niedająca się uniknąć konieczność wojskowa” pojawia się przy surow-
szych warunkach: nietykalność dóbr może być cofnięta jedynie w wyjątko-
wych wypadkach i tylko na czas jej trwania, i może zostać stwierdzona tylko 
przez dowódcę jednostki odpowiadającej dywizji lub wyższej. W tym przy-
padku nadal istnieje obowiązek wcześniejszego (jeśli tylko okoliczności na to 
pozwalają) zakomunikowania takiego faktu stronie przeciwnej.

Regulamin wykonawczy
Regulamin wykonawczy ustala sposób powoływania Komisarza General-

nego do spraw Dóbr Kulturalnych, jego uprawnienia, a także kryteria wyboru 
inspektorów dóbr kulturalnych przed nim tylko odpowiedzialnych. Określa 
funkcjonowanie Międzynarodowego Rejestru Dóbr Kulturalnych Objętych 
Ochroną Specjalną, podaje szczegóły procedury uzyskania przywileju niety-
kalności w przypadku transportu dóbr kulturalnych oraz wzór karty tożsa-
mości dla personelu przydzielonego do ochrony dóbr kulturalnych.

Protokół o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego
Protokół do Konwencji haskiej wprowadzał obowiązek zabezpiecze-

nia dóbr kulturalnych wwiezionych na swoje terytorium, pochodzących 
bezpośrednio lub pośrednio z  jakiegokolwiek terytorium okupowanego 
oraz ich zwrotu po zakończeniu działań wojennych. Wprowadzał również 
zakaz zatrzymania wywiezionych dóbr kulturalnych tytułem odszko dowań  
wojennych.

Trzy rezolucje
Pierwsza z rezolucji dotyczyła przestrzegania jej postanowień przez siły 

zbrojne użyte w razie akcji zbrojnej na podstawie Karty Narodów Zjedno-
czonych.

Druga rezolucja zalecała powołanie przez państwa – strony narodowych 
komitetów doradczych (Polski Komitet Doradczy po raz pierwszy został 
powołany uchwałą Rady Ministrów nr 238 z 13 października 1957 r., obecnie 
działa na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z 27 kwietnia 2004 r.).

Trzecia rezolucja wnosiła o jak najszybsze zwołanie spotkania stron Kon-
wencji w momencie jej wejścia w życie.
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15.5. protokół drugi do konwencji haskiej o ochronie dóbr kulturalnych 
w razie konfliktu zbrojnego, haga, 26 marca 1999 roku

Nowe inicjatywy i działania UNESCO zmierzające do zwiększenia 
efektywności Konwencji haskiej.
W  1993 roku została opublikowana praca badawcza Patrica Boylana 

pt. Przegląd postanowień Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie kon-
fliktu zbrojnego1003. Profesor Boylan zaproponował w swojej pracy niezbędne 
poprawki. Najważniejsze z nich obejmują: „zastąpienie definicji «dóbr kultu-
ralnych» określonych w Konwencji nowym pojęciem, wprowadzenie środ-
ków arbitrażu do rozstrzygnięcia sporów międzynarodowych związanych ze 
stosowaniem Konwencji haskiej, uniknięcie w nowym dokumencie klauzuli  
«konieczności wojskowej», poszerzenie koncepcji szczególnej ochrony, rewi-
zję procedur powoływania Komisarzy Generalnych ds. Dóbr Kulturalnych, 
ustanowienie Komitetu Doradczego wzorowanego na Komitecie Dziedzic-
twa Światowego”1004.

W dniach od 5 do 7 lipca 1993 roku odbyło się w Hadze, na zaproszenie 
rządu holenderskiego, spotkanie ekspertów prawnych i  kulturalnych, któ-
rego celem było przeanalizowanie zastosowania i  skuteczności Konwencji 
haskiej1005. W  spotkaniu uczestniczyli eksperci z  19 krajów, przedstawiciele 
UNESCO i dwóch organizacji pozarządowych oraz dwóch ekspertów uczest-
niczących we własnym imieniu. Podczas dyskusji plenarnej eksperci uznali, że 
przedmiot i cel Konwencji nadal są ważne i realistyczne oraz że jej fundamen-
talne zasady mogą być uważane za część międzynarodowego prawa zwycza-
jowego. Jednocześnie zwracano uwagę na oczywiste „słabe strony” w posta-
nowieniach Konwencji oraz braki we wprowadzaniu jej w  życie. Eksperci 
podkreśli potrzebę właściwego wzmocnienia stosowanych środków ochrony 
dóbr kultury, w tym szczególności określenia sankcji za świadome niszczenie 
dóbr kultury w ramach systemów prawnych poszczególnych państw.

W  listopadzie 1995 roku w  siedzibie UNESCO w  Paryżu odbyło się 
spotkanie państw-stron Konwencji haskiej z  1954 roku w  celu rozważenia 

1003 P. J. Boylan, Review of the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of 
Armed conflict (The Hague Convention of 1954 ), UNESCO 1993. Doc. CLT-93/WS/12.

1004 J. Simonides, Ochrona własności kulturalnej w  czasie konfliktu zbrojnego: nowe ini-
cjatywy UNESCO zmierzające do zwiększenia efektywności Konwencji haskiej z  1954 roku, 
[w] Pokój i sprawiedliwość przez prawo międzynarodowe, Zbiór studiów z okazji sześćdziesiątej 
rocznicy urodzin profesora Janusza Gilasa, pod redakcją Cezarego Miki, Toruń 1997.

1005 Spotkanie ekspertów w  sprawie zastosowania i  skuteczności Konwencji o  ochronie 
dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego (sprawozdanie końcowe), Haga 5–7 lipca 1993, 
tłumaczenie robocze, archiwum Ministerstwa Kultury.
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odpowiednich kroków w celu poprawy zastosowania Konwencji. Spotkanie 
poprzedziła 145. sesja Rady Wykonawczej UNESCO. W  spotkaniu wzięło 
udział 69 państw-stron Konwencji, przedstawiciele organizacji międzynaro-
dowych oraz obserwatorzy z ośmiu państw1006. 

W  dniach 24–27 marca 1997 roku, w  siedzibie UNESCO w  Paryżu, 
odbyło się spotkanie ekspertów rządowych w sprawie przeglądu Konwencji 
haskiej o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego1007. Spośród 
20  zaproszonych państw obecnych było 18. Obserwatorów przysłało sześć 
organizacji międzynarodowych: ICCROM, ICRC, ICOM, ICOMOS, IFLA, 
ICA1008. Głównym powodem spotkania ekspertów rządowych było dokona-
nie oceny wyników dwóch wcześniejszych spotkań eksperckich1009, oceny 
zgłoszonych przez dziewięć krajów uwag na piśmie w  sprawie poprawek 
do Konwencji1010 oraz utworzenie grupy eksperckiej, która będzie redago-
wała projekt zmian zgodnie z propozycjami i poprawkami przedstawionymi 
w czasie czterodniowej dyskusji. 

W marcu 1998 roku „Projekt postanowień prawnych dotyczących rewizji 
Konwencji haskiej z 1954 roku” wraz z komentarzem Sekretariatu UNESCO 
został przekazany państwom-stronom Konwencji1011. Powyższy dokument sta-
nowił bazę spotkania ekspertów w sprawie rewizji Konwencji haskiej z 1954 
roku, zorganizowanego z  inicjatywy UNESCO i  Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych Austrii w dniach 11–13 maja 1998 roku1012. W spotkaniu ekspertów 
w Wiedniu uczestniczyło 49 przedstawicieli państw-stron Konwencji z 1954 
roku oraz 22 przedstawicieli państw, które nie ratyfikowały Konwencji, w tym: 
Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Japonii i Danii. W spotkaniu uczest-
niczyli również reprezentanci organizacji pozarządowych: ICRC, ICA, IFLA.

1006 Patrz: drugie spotkanie Wysokich Umawiających się Stron Konwencji o ochronie dóbr 
kulturalnych na wypadek konfliktu zbrojnego (Haga 1954), CLT-95/CONF.009/5, tłumaczenie 
robocze, archiwum Ministerstwa Kultury.

1007 W spotkaniu ekspertów w Paryżu w charakterze obserwatora wziął udział płk Grze-
gorz Leszczyński – Sekretarz Komitetu Doradczego do spraw ochrony dóbr kultury w razie 
konfliktu zbrojnego.

1008 ICCROM – Międzynarodowe Centrum Badań, Konserwacji i Resteuracji Dóbr Kul-
tury, ICRC – Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, ICOM – Międzynarodowa Rada 
Muzeów, ICOMOS – Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków, IFLA – Międzynarodowa 
Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich, ICA – Międzynarodowa Rada Archiwów.

1009 Odbyły się one w lipcu 1993 r. w Hadze oraz w lutym 1994 roku w Lauswolt (Holandia).
1010 Summary of comments received from States Parties to the Hague Convention and from 

the International Council on Archives,Clt-96/CONF.630/INF.4, uwagi zgłosiły: Belgia, Chorwacja, 
Czechy, Ekwador, Gwinea, Kuwejt, Polska, Słowacja, Syria oraz Międzynarodowa Rada Archiwów.

1011 CLT-97/Conf.208/2, Paris, October 1997 r.
1012 W spotkaniu w Wiedniu Polskę reprezentowali prof. dr hab. Wojciech Kowalski oraz 

dr Halina Nieć.



495

OchROna dóbR kultuRy w świetle...

Spotkanie ekspertów w Wiedniu było jednym z ostatnich spotkań robo-
czych mających na celu wypracowanie najlepszych propozycji zmian w Kon-
wencji haskiej. Efekty pracy ekspertów w  Wiedniu stanowiły podstawę 
przygotowanego przez Sekretariat UNESCO „Drugiego wstępnego projektu 
Protokołu rewizji Konwencji haskiej z 1954 roku”1013. Powyższy projekt został 
przekazany Wysokim Umawiającym się Stronom Konwencji w celu zgłosze-
nia ewentualnych uwag, dla informacji pozostałym państwom członkom 
UNESCO, innym państwom członkowskim Narodów Zjednoczonych oraz 
wybranym organizacjom międzynarodowym.

Sekretariat UNESCO postanowił jednocześnie zwołać konferencję dyplo-
matyczną na temat zmian w Konwencji – w marcu 1999 roku, w Hadze. 

Główne postanowienia Protokołu drugiego do Konwencji haskiej
Kontrowersje wokół pojęcia „konieczności wojskowej”, blisko 40-letnia 

praktyka stosowania lub nieprzestrzegania zapisów Konwencji w konfliktach 
zbrojnych oraz wynikła stąd potrzeba uzupełnienia i częściowej zmiany jej 
tekstu, doprowadziły do przyjęcia w Hadze 26 marca 1999 roku Protokołu 
drugiego do Konwencji haskiej.

Jak w przypadku niemal każdego aktu międzynarodowego, przyjęcie Pro-
tokołu drugiego poprzedzone było kilkuletnią dyskusją na forum społecz-
ności międzynarodowej. Bezpośrednią przyczyną były tragiczne wydarze-
nia toczącej się ówcześnie wojny na Półwyspie Bałkańskim, w której ogrom 
zniszczeń dóbr kulturalnych przekroczył najczarniejsze przewidywania. Jed-
nak niedoskonałość Konwencji ujawniły już wcześniejsze konflikty, m.in.: 
w Kambodży, Iraku z Kuwejtem, Iraku z Iranem, Armenii z Azerbejdżanem, 
wojna w Zatoce Perskiej, wydarzenia w Libanie.

W 1991 roku, z  inicjatywy rządu Holandii oraz UNESCO, został opra-
cowany raport ekspercki przedstawiający analizę obecnego stanu ochrony 
dóbr kulturalnych. Raport miał wytyczać kierunek zmian koniecznych dla 
zapewnienia zarówno lepszej ochrony, jak i  skuteczniejszej implementa-
cji postanowień Konwencji, z uwzględnieniem możliwości ich uchwalenia 
w formie Protokołu dodatkowego. Dokument, ukończony w 1993 roku, stał 
się podstawą dyskusji i prac nad kształtem nowego aktu prawa międzynaro-
dowego.

Możliwość przystąpienia do Protokołu drugiego
Art. 2 Protokołu stanowi, że niniejszy Protokół uzupełnia Konwencję 

w stosunkach między stronami, zamyka możliwość przystąpienia do niego 

1013 Drugi wstępny projekt Protokołu rewizji Konwencji haskiej z 1954 roku, tłumaczenie 
robocze, archiwum Ministerstwa Kultury.
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państwu niebędącemu stroną Konwencji. Jednakże art. 3 wprowadza moż-
liwość związania postanowieniami Protokołu drugiego w  razie konfliktu 
zbrojnego państwa niebędącego jego stroną, jeśli oświadczy ono, że przyj-
muje jego postanowienia oraz będzie je stosować. W artykule zawarto rów-
nież stwierdzenie, że postanowienia Protokołu mające zastosowanie w czasie 
pokoju, mają je również w sytuacjach określonych w art. 18 ust. 1 i 2 oraz 
art. 22 ust.1, czyli stosuje się je do przestępstw podlegających ekstradycji i do 
konfliktów niemających charakteru międzynarodowego.

Działania w czasie pokoju
W sposób istotny poszerzono w Protokole drugim zakres zadań realizo-

wanych przez strony w  czasie pokoju o  następujące zapisy: przygotowanie 
spisów inwentarza, planowanie środków doraźnych w  celu ochrony przed 
ogniem lub strukturalnym zniszczeniem nieruchomych dóbr kulturalnych, 
przygotowanie do usunięcia ruchomych dóbr kulturalnych lub zapewnie-
nie im odpowiedniej ochrony na miejscu oraz wyznaczenie kompetentnych 
władz odpowiedzialnych za zabezpieczenie dóbr kulturalnych (art.  5). Na 
wykonanie tych zadań, wymagających zwiększonych środków finansowych, 
przewidziano w art. 29 specjalny Fundusz.

Sprecyzowanie pojęcia „kategorycznej konieczności wojskowej”
Uściślono także pojęcie „kategorycznej konieczności wojskowej”, z  któ-

rego, pomimo postulatów, nie zrezygnowano. Zaostrzono natomiast w art. 6 
warunki stosowania tego rodzaju konieczności wojskowej do przypadków, gdy: 

a) dobro kulturalne poprzez swoje przeznaczenie zostało przekształcone 
w obiekt wojskowy,

b) nie istnieje żaden inny sposób praktycznie umożliwiający osiągnięcie 
podobnej korzyści wojskowej, jak ta którą daje skierowanie aktu nie-
przyjacielskiego przeciwko temu obiektowi.

Punkt b) tego artykułu stanowi, że w przypadku powołania się na kate-
goryczną konieczność wojskową można wykorzystać dobro kulturalne dla 
celów, które prawdopodobnie narażą je na zniszczenie lub uszkodzenie, jed-
nak jedynie wtedy i na tak długo dopóki nie zaistnieje możliwość wyboru 
pomiędzy takim wykorzystaniem dóbr kulturalnych a  inną praktyczną 
metodą uzyskania podobnej korzyści wojskowej. Decyzję taką może podjąć 
tylko oficer dowodzący jednostką co najmniej wielkości batalionu lub mniej-
szą, jeżeli okoliczności nie pozwalają inaczej. Ten wyjątek jest istotnym ogra-
niczeniem ochrony w  stosunku do Konwencji, według której decyzję taką 
mógł podjąć tylko i wyłącznie dowódca wojskowy dowodzący co najmniej 
dywizją. Jest to, niestety, także sprzeczne z  uzasadnieniami Sekretariatu 
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UNESCO, co do wprowadzenia surowszych warunków dla kategorycznej 
konieczności wojskowej.

Obowiązki okupanta
Art. 9 nakłada szczególne obowiązki na państwo okupujące terytorium 

przeciwnika, które polegają na: 

– zapobieganiu przez to państwo nielegalnemu wywozowi dóbr kultu-
ralnych, 

– zakazie prowadzenia wszelkich wykopalisk archeologicznych i doko-
nywaniu zmian w  dobrach kulturalnych mających na celu zatajenie 
lub zniszczenie dowodów o  charakterze kulturowym, historycznym  
lub naukowym. 

W powyższym zakresie okupant jest zobowiązany do współpracy z kom-
petentnymi władzami krajowymi okupowanego terytorium, jeśli tylko jest to 
możliwe.

Ochrona wzmocniona
Protokół drugi wprowadził nowe pojęcie: „ochrona wzmocniona” i, zwią-

zaną z  tą kategorią ochrony, Międzynarodową Listę Dóbr Kulturalnych 
Objętych Ochroną Wzmocnioną. Pozostałe pojęcia i definicje pozostały bez 
zmian. Ochrona wzmocniona stanowi trzecią kategorię ochrony, obok usta-
nowionych w Konwencji haskiej ochrony ogólnej i specjalnej. Przyjęto trzy 
warunki, jakie musi spełniać dobro kulturalne, żeby zostało objęte ochroną 
wzmocnioną:

– jest dziedzictwem kulturalnym o największym znaczeniu dla ludzkości,
– jest chronione na mocy odpowiednich krajowych środków prawnych 

i  administracyjnych, uznających jego wyjątkową wartość kulturową 
oraz historyczną i  zapewnia się temu dobru ochronę w najwyższym 
stopniu, 

– nie jest wykorzystywane do celów wojskowych lub dla osłony miejsc 
wojskowych i strona, która sprawuje władzę nad tym dobrem kultu-
ralnym, złożyła deklarację potwierdzającą, że nie zostanie ono w ten 
sposób wykorzystane.

Procedurę przyznawania ochrony określają przepisy art. 11. Jako naczelną 
zasadę uznano, że tylko „strona, która sprawuje jurysdykcję lub władzę nad 
dobrem kulturalnym może wnioskować, aby dobro to zostało umieszczone 
na Liście Dóbr Kulturalnych Objętych Ochroną Wzmocnioną”. Rekomenda-
cji mogą za to dokonywać inne strony, np. Międzynarodowy Komitet Błękit-
nej Tarczy lub inne organizacje pozarządowe o odpowiednim doświadczeniu.

Ochrona 
wzmocniona
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Warunki dopuszczalności uczynienia z  takiego dobra kulturalnego celu 
ataku są następujące: nie ma innej możliwości zaprzestania wykorzystywania 
dobra kulturalnego jako obiektu wojskowego przez przeciwnika, zachowano 
wszelkie przewidziane środki ostrożności, przeciwnik otrzymał ostrzeżenie 
oraz rozsądny okres na zmianę sytuacji. Wyjątkiem jest konieczność natych-
miastowej samoobrony.

Różnica między ochroną ogólną a  wzmocnioną polega zatem na tym, 
że ochrona wzmocniona, w  przeciwieństwie do ochrony ogólnej, nie leży 
w obowiązkach atakującego, ale posiadającego chronione dobro kulturalne. 
W przypadku ochrony ogólnej posiadacz takiego dobra ma prawo, w razie 
potrzeby, do użycia dobra dla celów wojskowych i pozbawienia go w ten spo-
sób ochrony. W przypadku ochrony wzmocnionej posiadacz takiego dobra 
nie ma żadnego prawa do użycia go dla celów obrony narodowej. Użycie do 
takich celów dobra umieszczonego na Liście zaliczać się będzie do poważ-
nych naruszeń postanowień Protokołu drugiego, a sprawca takiego narusze-
nia podlegać będzie sankcjom karnym przewidzianym w rozdz. IV.

Odpowiedzialność karna
W rozumieniu Protokołu drugiego dopuszcza się przestępstwa ten, kto:
a) czyni celem ataku dobro kulturalne objęte ochrona wzmocnioną, 
b) wykorzystuje dobro kulturalne objęte ochroną wzmocnioną, lub jego 

najbliższe otoczenie, do wsparcia działań wojskowych, 
c) powoduje rozległe zniszczenia lub zawłaszcza dobro kulturalne objęte 

ochroną na mocy Konwencji i Protokołu drugiego, 
d) czyni celem ataku dobro kulturalne objęte ochroną na mocy Konwencji 

i Protokołu drugiego, 
e) dokonuje kradzieży, rabunku lub przywłaszczenia bądź popełnia akty 

wandalizmu skierowane przeciwko dobrom kulturalnym objętym 
ochroną na mocy Konwencji.

Powyższe pogwałcenia objęte są zasadami jurysdykcji karnej. Państwo, które 
nie karze sprawcy, na mocy art. 18 ma obowiązek jego ekstradycji. Zapis ten 
został wzmocniony w art. 20 ust.1 przepisem, który nie pozwala uznać tych 
przestępstw za przestępstwa polityczne lub powiązane z przestępstwami poli-
tycznymi oraz wynikającymi z  motywów politycznych. Pozostałe pogwałce-
nia strony zobowiązane są ścigać i karać zgodnie ze swoim ustawodawstwem. 
Przepisy karne stron muszą zawierać sankcje za popełnienie tego rodzaju prze-
stępstw.

Niszczenie i  grabież dóbr kulturalnych są obłożone sankcjami także na 
mocy konkretnych zapisów art. 8 ust. 2 Statutu Międzynarodowego Trybu-
nału Karnego, przyjętego w 1998 roku w Rzymie.



499

OchROna dóbR kultuRy w świetle...

Organy powołane przez Protokół drugi
Na mocy Protokołu drugiego powołano Zgromadzenie Stron oraz Komi-

tet Ochrony Dóbr Kulturalnych w  Razie Konfliktu Zbrojnego. W skład 
Komitetu wchodzą przedstawiciele  12 państw-stron Protokołu wybranych 
przez Zgromadzenie Stron na cztery lata. Do zadań Komitetu należy m.in.: 
przyznawanie, zawieszanie lub cofanie ochrony wzmocnionej dóbr kultural-
nych; tworzenie, prowadzenie i promocja Listy Dóbr Kulturalnych Objętych 
Ochroną Wzmocnioną; obserwacja i nadzorowanie stosowania niniejszego 
Protokołu oraz przygotowanie dla Zgromadzenia Stron własnego sprawoz-
dania na temat stosowania Protokołu; współpraca z licznymi organizacjami: 
UNESCO, ICBS, ICCROM, ICRC, ICOMOS.

Fundusz Komitetu Ochrony Dóbr Kulturalnych w Razie Konfliktu Zbroj-
nego jest tworzony z dobrowolnych składek stron Protokołu drugiego oraz 
wpłat, darów i zapisów pochodzących od innych podmiotów. O wykorzysta-
niu Funduszu decydować będzie Komitet. Środki mają być przyznawane na 
świadczenie pomocy i dla wsparcia środków przygotowawczych lub innych 
podejmowanych w czasie pokoju. Mogą być również przeznaczane na udzie-
lanie pomocy finansowej oraz pomocy w  innej formie w związku z doraź-
nymi, tymczasowymi lub innymi środkami podejmowanymi dla ochrony 
dóbr kulturalnych podczas konfliktu zbrojnego lub podczas ich odzyskiwa-
nia natychmiast po zakończeniu działań zbrojnych (art. 29 ust.1). Do browol-
ność składki osłabia możliwości funkcjonowania Funduszu.

Upowszechnianie i współpraca
Protokół drugi w  art. 30 nakłada obowiązek na strony, aby rozpo-

wszechniały jego postanowienia w jak najszerszym stopniu, w czasie pokoju 
i  w  czasie konfliktów zbrojnych, zwłaszcza przez włączenie jego treści do 
regulaminów wojskowych, opracowywanie programów szkoleniowych i edu-
kacyjnych, wzajemne informowanie się zarówno o podjętych działaniach, jak 
i tych, które zamierzają podjąć w tym zakresie.

Strony zobowiązane są także do współpracy z UNESCO i ONZ w przypad-
kach poważnych naruszeń niniejszego Protokołu (indywidualnie lub poprzez 
Komitet). Strony mogą zwracać się do powyższych instytucji i  organizacji 
o pomoc. Pomoc może dotyczyć: działań przygotowawczych do opieki nad 
dobrami, środków zapobiegawczych i organizacyjnych w nagłych wypadkach, 
tworzenia krajowych inwentarzy dóbr kulturalnych, itp. Strony mogą udzielać 
sobie takiej pomocy wzajemnie; dotyczy to zwłaszcza pomocy technicznej.

Przyjęcie Protokołu drugiego jest ważnym etapem w rozwoju międzyna-
rodowego prawa ochrony dóbr kulturalnych w razie konfliktów zbrojnych. 
Za najważniejsze osiągnięcia dotychczasowych uregulowań należy uznać:
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– podkreślenie konieczności stosowania środków zapobiegawczych 
zarówno w czasie wojny, jak i pokoju,

– wdrożenie rozwiązań zawartych w  I  Protokole dodatkowym z  1977 
roku do Konwencji genewskich z 1949 roku,

– ulepszenie systemu ochrony poprzez wprowadzenie nowej kategorii 
„ochrony wzmocnionej”,

– objęcie w określonym zakresie postanowieniami Protokołu drugiego 
z 1999 roku konfliktów niemających charakteru międzynarodowego,

– rozwinięcie prawa humanitarnego poprzez zdefiniowanie poważnych 
naruszeń i nałożenie na państwa-strony obowiązku ich ścigania i obję-
cia jurysdykcją.

Warto dodać, że przy okazji przyjęcia Protokołu drugiego zwrócono 
ponownie uwagę społeczności międzynarodowej na Konwencję haską, co 
zaowocowało zwiększoną liczbą jej ratyfikacji od momentu rozpoczęcia prac 
przygotowawczych nad uzupełnieniem i rozszerzeniem niektórych zapisów 
Konwencji w drodze przyjęcia Protokołu drugiego.

Konkluzje

Znajomość i respektowanie przepisów międzynarodowego prawa konflik-
tów zbrojnych, w tym dotyczących ochrony dóbr kulturalnych, jest powinno-
ścią dowódców wszystkich szczebli dowodzenia.

Zapoznając się z  aktami prawa konfliktów zbrojnych zajmującymi się 
ochroną dóbr kulturalnych, należy w  pierwszej kolejności przyswoić klu-
czowe pojęcia odnoszące się do działania sił zbrojnych w  środowisku lub 
krajobrazie kulturowym, takie jak: „nieruchome dobra kultury ”, „ruchome 
dobra kultury ”, „konieczność wojskowa”, „cel wojskowy”, „znak rozpoznaw-
czy Konwencji haskiej”, „ochrona ogólna”, „ochrona specjalna”, „ochrona 
wzmocniona”, „obowiązki okupanta”, „odpowiedzialność karna”.

W zakresie doskonalenia znajomości oraz interpretacji przepisów prawa 
konfliktów zbrojnych przez kadrę dowódczą należy stosować sprawdzone 
metody kształcenia na specjalistycznych kursach w WCEO, AON, studiach 
podyplomowych, przez udział w  konferencjach, sympozjach i  seminariach 
tematycznych, a także przez wymianę doświadczeń z sojusznikami w NATO.

Podstawową metodą przygotowania dowódców do praktycznego stoso-
wania przepisów prawa dotyczącego ochrony dóbr kulturalnych podczas 
udziału w misjach wojskowych poza granicami kraju, na terenach objętych 
konfliktem zbrojnym, są m.in.: ćwiczenia taktyczne z  elementem ochrony 
dóbr kulturalnych, gry dowódczo-sztabowe, warsztaty problemowe czy opra-
cowywanie dokumentacji – poprzedzające wyjazd na misję wojskową.



501

OchROna dóbR kultuRy w świetle...

Protokół drugi otwarty do podpisu od 26 maja 1999 do końca 1999 roku 
i wszedł w życie 3 miesiące po złożeniu 20. dokumentu ratyfikacji, przyję-
cia, zatwierdzenia lub akcesji1014. Został przyjęty przez Polskę w 2012 roku, 
wszedł w życie 3 kwietnia 2012 roku.

Korzyści dla Polski po przystąpieniu do Protokołu drugiego

Przystąpienie Polski do Protokołu drugiego powoduje następujące korzyści:
– wzmacnia system ochrony polskich dóbr kultury o szczególnym zna-

czeniu w razie konfliktu zbrojnego/dobra kultury uznanych przez Pre-
zydenta RP za pomniki historii1015 oraz dobra kultury wpisane na listę 
Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO/1016, 

– rozszerza zasady ochrony polskich dóbr kultury w  razie konfliktu 
zbrojnego o rozwój prawa międzynarodowego,

– umożliwia wykorzystanie procedur obowiązujących w  Protokole 
w działaniach planistycznych i organizacyjnych dotyczących ochrony 
dóbr kultury w czasie pokoju, jak i w razie konfliktu zbrojnego,

– stwarza możliwości szerszej prezentacji na forum międzynarodowym 
rozwiązań prawnych i  organizacyjnych obowiązujących w  Polsce, 
a dotyczących ochrony dóbr kultury w razie konfliktu zbrojnego,

– umożliwia przedstawicielowi Polski ubieganie się o  wybór w  skład 
Komitetu ochrony dóbr kulturalnych w  razie konfliktu zbrojnego, 
który między innymi będzie przyznawał, zawieszał lub cofał ochronę 
wzmocnioną, a  także promował Listę dóbr kulturalnych objętych 
ochroną wzmocnioną.

Przystąpienie Polski w 2012 roku do Protokołu drugiego nakłada obo-
wiązek uwzględnienia nowych zasad ochrony w działaniach planistycznych 
i organizacyjnych. 

Wprowadzanie nowych zasad dotyczy w szczególności i w pierwszej kolej-
ności instytucji posiadających znaczną liczbę dóbr kultury: muzeów, biblio-
tek, archiwów, galerii i innych instytucji kultury. W ograniczonym zakresie 
wprowadzenie zasad określonych w  Protokole drugim dotyczyć będzie osób 
fizycznych, w szczególności zaś tych, które posiadają zarejestrowane kolekcje 
i tym samym mogą przekazywać swoje zbiory na przechowywanie i konser-
wowanie instytucjom kultury.

1014 Do grudnia 2013 roku Protokół ratyfikowało 67 państw.
1015 Obecnie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej uznał 56 obiektów jako pomniki historii.
1016 Na listę światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego UNESCO zostało wpisa-

nych 14 obiektów z Polski.
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Organami odpowiedzialnymi za wprowadzenie Protokołu drugiego 
w życie są: minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa naro-
dowego, minister właściwy do spraw wewnętrznych i administracji, minister 
właściwy do spraw edukacji, Minister Obrony Narodowej, wojewódzcy kon-
serwatorzy zabytków, konserwatorzy samorządowi oraz dyrektorzy narodo-
wych instytucji kultury.

15.6. prawo polskie

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
Podstawowym aktem prawnym na wypadek zagrożenia bezpieczeń-

stwa państwa lub konfliktu zbrojnego jest ustawa z 21 listopada 1967 roku 
o  powszechnym obowiązku obrony. Określa ona w  art. 2, że „umacnianie 
obronności Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowanie ludności i  mienia 
narodowego na wypadek wojny oraz wykonywanie innych zadań w ramach 
powszechnego obowiązku obrony należy do wszystkich organów władzy 
i administracji rządowej oraz innych organów i instytucji państwowych, orga-
nów samorządu terytorialnego, przedsiębiorców i innych jednostek organi-
zacyjnych, organizacji społecznych, a także do każdego obywatela w zakresie 
określonym w ustawach”.

Ochronę dóbr kultury na wypadek wojny realizować się będzie w ramach 
obrony cywilnej. Określa to art. 137 ustawy, który mówi: „obrona cywilna ma 
na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicz-
nej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie 
wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń śro-
dowiska oraz usuwaniu ich skutków”.

Ustawa o zabytkach i opiece nad zabytkami
W  polskim systemie prawnym obowiązują zasady, które nakładają 

obowiązek zabezpieczania dóbr kultury na wypadek konfliktu zbrojnego. 
Zasady te zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury z 25 sierp-
nia 2004 roku w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypa-
dek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz.U. nr 212, poz. 2153). 
Najważniejsze z nich to obowiązek sporządzenia przez właściciela lub użyt-
kownika dóbr kultury planu ochrony. W planie ochrony określone są zasady 
ewakuacji najcenniejszych dóbr kultury oraz obowiązki osób funkcyjnych 
wykonujących zadania ochronne. W  czasie pokoju przygotowywane są 
także w  instytucjach, w  których znajdują się zbiory, skrzynie do ewaku-
acji dóbr kultury. Instrukcja, jako jeden z załączników do Rozporządzenia, 
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określa ponadto znaki umowne stosowane w planach ochrony dóbr kultury, 
zasady oznakowania obiektów, zasady szkolenia personelu przydzielonego 
do ochrony dóbr kultury oraz karty tożsamości dla personelu odpowiedzial-
nego za ochronę dóbr kultury.

Zgodnie z zaleceniem drugiej Rezolucji przyjętej wraz z Konwencją haską 
z 1954 roku, funkcjonuje w strukturze administracji publicznej Polski Komi-
tet Doradczy do spraw ochrony dóbr kultury w razie konfliktu zbrojnego, jako 
organ międzyresortowy, któremu przewodniczy Minister Kultury, powołany 
rozporządzeniem Rady Ministrów z 27 kwietnia 2004 roku w sprawie Pol-
skiego Komitetu Doradczego. 

Zadania Komitetu obejmują:
– przedstawianie Radzie Ministrów opinii i wniosków o działaniach legi-

slacyjnych, technicznych lub wojskowych, jakie należy podjąć w czasie 
pokoju i w razie konfliktu zbrojnego, a także w przypadku udziału Sił 
Zbrojnych RP w misjach pokojowych i stabilizacyjnych podejmowa-
nych przez organizacje międzynarodowe w celu zapewnienia realizacji 
postanowień Konwencji haskiej,

– występowanie do Rady Ministrów z  wnioskami mającymi na celu 
zapewnienie – na wypadek konfliktu zbrojnego – znajomości, posza-
nowania i ochrony przez siły zbrojne RP dóbr kultury znajdujących się 
zarówno na terytorium własnym, jak i innych krajów,

– zapewnienie, w  porozumieniu z  organami administracji rządowej, 
łączności i współpracy z Komitetami o podobnym charakterze innych 
państw oraz właściwymi organizacjami międzynarodowymi,

– udzielanie wyjaśnień, w  zakresie realizacji postanowień Konwencji 
haskiej, instytucjom i  organom państwowym, organom samorządu 
terytorialnego i organizacjom społecznym. 

Komitet spełnia bardzo ważna rolę w wypełnianiu zobowiązań ratyfiko-
wanej Konwencji haskiej z 1954 roku oraz Protokołu drugiego.

Kodeks karny
W prawie polskim sankcje wobec osób, które w czasie działań zbrojnych 

dopuściły się naruszeń postanowień Konwencji haskiej określają przepisy 
ustawy z 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny. W rozdziale XVI Kodeksu, zaty-
tułowanym „Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa 
wojenne”, określona została między innymi odpowiedzialność za naruszenie 
postanowień Konwencji haskiej. Art. 125 paragraf 1 brzmi: „Kto na obszarze 
okupowanym, zajętym lub na którym toczą się działania zbrojne, naruszając 
prawo międzynarodowe, niszczy, uszkadza, zabiera lub przywłaszcza mienie 

Odpowiedzialność 
karna  
za niszczenie  
dóbr kultury  
w prawie  
polskim
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albo dobro kultury, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”. 
Paragraf 2 tego artykułu stanowi, że: „Jeżeli czyn dotyczy dobra mającego 
szczególne znaczenie dla kultury, sprawca podlega karze pozbawienia wolno-
ści na czas nie krótszy od lat 3”.

W  art. 126 ustawy określona została odpowiedzialność za niezgodne 
z prawem użycie znaku ochronnego dóbr kultury. Paragraf 2 art. 126 mówi, 
że karze do lat trzech podlega ten, kto w czasie działań zbrojnych używa nie-
zgodnie z prawem międzynarodowym znaku ochronnego dla dóbr kultury.

Wprowadzenie powyższych postanowień do Kodeksu karnego czyni 
zadość wymaganiom art. 28 Konwencji haskiej z  1954 roku, zobowiązują-
cej państwa-strony Konwencji do wprowadzenia do swoich systemów prawa 
karnego sankcji za czyny stanowiące naruszenie Konwencji.

Ważnym zadaniem jest też, aby przepisy te dotarły do wszystkich odpo-
wiedzialnych za ochronę dziedzictwa kultury, w tym wojskowych przygoto-
wujących instrukcje, wewnętrzne zarządzenia i wytyczne. Powinny one mieć 
też swoje odzwierciedlenie w  organizowanych ćwiczeniach wojsk, grach 
decyzyjnych i systemie szkolnictwa wojskowego, aby właściwie przygotować 
kadrę dowódczą do przyszłej wojny.

15.7. zadania sił zbrojnych w ochronie dóbr kulturalnych  
w czasie konfliktu zbrojnego

Uwagi wprowadzające
Pierwszym kompleksowym aktem prawnym w siłach zbrojnych, regulu-

jącym problematykę ochrony dóbr kultury w czasie konfliktu zbrojnego była 
Decyzja nr 250/MON Ministra Obrony Narodowej z 4 sierpnia 2005 roku, 
w  sprawie przestrzegania zasad ochrony dóbr kulturalnych w  działaniach 
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Decyzja stanowiła bezpośrednie 
wykonanie delegacji artykułu 7 Konwencji haskiej z 1954 roku o ochronie 
dóbr kulturalnych w  razie konfliktu zbrojnego. W  ustępie 1 tego artykułu, 
dotyczącym środków o  charakterze wojskowym, znajduje się zapis: Wyso-
kie Umawiające się Strony zobowiązują się wprowadzić już w czasie pokoju 
w regulaminach lub instrukcjach, przeznaczonych do użytku swoich wojsk, 
postanowienia, które by zapewniły przestrzeganie niniejszej Konwencji oraz 
wpoić członkom swoich sił zbrojnych poczucie szacunku dla kultury i dóbr 
kulturalnych wszystkich narodów. Ważne są też, z punktu widzenia działania 
wojsk podczas konfliktu zbrojnego na terytorium obcego państwa, posta-
nowienia ustępu 2, który ma następujące brzmienie: Zobowiązują się one 
przygotować lub utworzyć już w czasie pokoju, w łonie swoich sił zbrojnych, 
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bądź komórki organizacyjne, bądź zespół osób o specjalnych kwalifikacjach, 
którego zadaniem będzie czuwanie nad poszanowaniem dóbr kulturalnych 
i  współpraca z  władzami cywilnymi, do których należy opieka nad tymi 
dobrami.

Respektując postanowienia Konwencji, decyzja ta uregulowała komplek-
sowo problematykę ochrony dóbr kulturalnych w polskich siłach zbrojnych 
w  okresie pokoju i  w  czasie udziału w  konflikcie zbrojnym, odwołując się 
również do właściwych przepisów prawa krajowego. Warto zauważyć, że 
w załącznikach do decyzji zawarte zostały szczegółowe uregulowania doty-
czące zarówno zasad ochrony dóbr kulturalnych w działaniach Sił Zbrojnych 
RP, jak i podstawowe zasady działania Rodzajów Sił Zbrojnych RP (Wojsk 
Lądowych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej) w zakresie ochrony dóbr 
kulturalnych w operacjach wojskowych w czasie konfliktu zbrojnego.

Ponadto ogłoszony został w  Decyzji zakres tematyki obowiązującej 
w  procesie szkolenia żołnierzy zawodowej i  zasadniczej służby wojskowej 
oraz pracowników resortu obrony narodowej, obejmujący między innymi 
wybrane przepisy prawa konfliktów zbrojnych i Konwencji o ochronie dóbr 
kulturalnych. Zasady ujęte w Decyzji w formie prawnych postanowień stano-
wiły ważne wskazania, szczególnie dla dowódców, jak przygotować i szkolić 
żołnierzy oraz jak organizować działania wojskowe, żeby zapewnić należny 
szacunek i opiekę dobrom kulturalnym oraz komu powierzyć czuwanie nad 
ich ochroną, z kim współpracować na obcym terytorium.

Warto podkreślić, że wejście w życie ww. Decyzji zbiegło się z realizacją 
zadań przez Polski Kontyngent Wojskowy na terytorium Iraku w warunkach 
konfliktu zbrojnego i działań terrorystycznych. 

Działania – wydzielonego z  Sił Zbrojnych – Polskiego Kontyngentu 
Wojskowego były zatem dla dowódców i żołnierzy sprawdzianem stosowa-
nia w  praktyce postanowień decyzji, a  także przepisów Konwencji haskiej 
o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego oraz innych obo-
wiązujących aktów prawa międzynarodowego: Konwencji z 1970 r. dotyczą-
cej środków zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywo-
zowi, wywozowi i  przenoszeniu własności dóbr kulturalnych i  Konwencji 
UNESCO z 1972 roku w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kultural-
nego i naturalnego.

Sprawdzian ten wypadł nader pomyślnie, dzięki właściwemu przygoto-
waniu w kraju dowódców, żołnierzy i personelu cywilnego do irackiej misji. 
Klasycznym przykładem bezpośredniego przestrzegania w  strefie polskiej 
odpowiedzialności postanowień artykułu 7 ustęp 2 Konwencji haskiej było 
działanie polskich archeologów, specjalistów ochrony dziedzictwa kulturo-
wego w strukturze ekspertów Grupy CIMIC (współpraca cywilno-wojskowa). 
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Jednym z głównych zadań polskich ekspertów archeologów było, jak posta-
nawia Konwencja „czuwanie nad poszanowaniem dóbr kulturalnych i współ-
praca z władzami cywilnymi, do których należy opieka nad tymi dobrami”.

Zasady realizacji postanowień o ochronie dóbr kulturalnych w działaniach 
Rodzajów Sił Zbrojnych RP w świetle Instrukcji do Decyzji nr 250/MON

W Instrukcji w  sprawie zasad ochrony dóbr kultury w  działaniach Sił 
Zbrojnych RP zostały ujęte najważniejsze zasady które obowiązywały dowód-
ców poszczególnych rodzajów polskich sił zbrojnych zarówno w planowaniu, 
jak i realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony dóbr kultury przez jednostki 
wojskowe w czasie konfliktu zbrojnego.

Prowadzenie operacji wojskowych przez Wojsko Polskie zgodnie z nor-
mami międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych wymagały znajo-
mości i przestrzegania następujących podstawowych zasad przez rodzaje sił 
zbrojnych:

Wojska Lądowe
W prowadzeniu każdej operacji nieodzowne było dysponowanie niezbęd-

nymi danymi o  położeniu wojsk, przeciwniku i  otoczeniu. Respektowanie 
przepisów Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbroj-
nego wymagało, aby dowódca prowadzący operację posiadał, obok innych 
istotnych danych, także informacje, m.in. o  istnieniu na danym obszarze 
i charakterze ważnych obiektów cywilnych, w tym szczególnie o chronionych 
obiektach kulturalnych. Dane te powinny być zgromadzone na etapie plano-
wania operacji przez służby rozpoznawcze i infrastruktury oraz uzupełnione 
danymi uzyskanymi metodami wywiadu wojskowego. Analiza posiadanych 
informacji umożliwić powinna dowódcy podjęcie odpowiednich środków 
ostrożności:

– rozpatrzenie rozwiązań alternatywnych (unikanie bezpośredniego 
sąsiedztwa chronionego przepisami Konwencji obiektu (obiektów) 
kulturalnych czy korzystanie z innych dróg transportu),

– wydanie zaleceń dotyczących ochrony szczególnie wartościowych lub 
zagrożonych części danego obiektu (obiektów),

– wydanie zalecenia i  przekazanie władzom lokalnym, żeby właściwie 
i w sposób widoczny oznakowały wartościowy obiekt (obiekty) zna-
kiem rozpoznawczym Konwencji haskiej.

W trakcie prowadzenia działań ofensywnych należało ograniczyć się do 
atakowania wyznaczonych celów wojskowych, co pozwoliło zminimalizować 
zniszczenia i straty wśród ludności cywilnej oraz dóbr kulturalnych.
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Podczas tego rodzaju działań obowiązywała ogólna zasada określająca, że 
straty cywilne nie powinny być większe niż przewidywane korzyści militarne. 
Zasadnym było również, jeśli sytuacja na to pozwoli, wydanie ostrzeżeń 
i  zaleceń dla władz cywilnych umożliwiających przeniesienie do schronów 
lub wywiezienie najcenniejszych dóbr kultury.

Należało także pamiętać, że mimo odstąpienia, w wyniku konieczności 
wojskowej, od nietykalności obiektu podlegającego szczególnej ochronie, 
obiekt ten powinien być nadal traktowany z największym możliwym szacun-
kiem, na jaki pozwoli konkretna sytuacja taktyczna.

Jeśli w  toku natarcia zaistnieją przypadki zastosowania „nieuniknionej 
konieczności wojskowej”, odstąpienie od nietykalności obiektu kulturalnego 
opatrzonego potrójnym niebieskim emblematem (ochrona specjalna), winno 
być ograniczone w  czasie i  dotyczyć, w  miarę możliwości, mniej ważnych 
fragmentów tego obiektu. Podobna sytuacja w  obronie winna być poprze-
dzona ewakuacją i zastosowaniem środków ochronnych w miarę istniejących 
możliwości.

Nader ważną sprawą była ochrona dóbr kultury w  obronie zawczasu 
przygotowanej, to znaczy takiej, która organizowana jest przy braku kon-
taktu z przeciwnikiem oraz przy wystarczającej ilości czasu. Także w takim 
przypadku obowiązywała nadrzędna zasada minimalizacji potencjalnych 
zniszczeń i  strat wśród osób cywilnych oraz dóbr kulturalnych. W  tym 
celu dowódca miał obowiązek w planowaniu obrony uwzględnić problem 
proporcjonalności. Dotyczyło to zwłaszcza użycia ciężkiej artylerii i rakiet, 
a więc wykorzystywaniu ich głównie na rozległych obszarach operacyjnych, 
a nie w pobliżu rejonów silnie zaludnionych. Analizie dowódca miał obo-
wiązek również poddać możliwość prowadzenia działań obronnych, a więc 
przeciwdziałania, powstrzymania, odparcia lub rozbicia przeciwnika poza 
terenami, na których znajdują się obiekty chronione postanowieniami Kon-
wencji.

W świetle doświadczeń z realizacji postanowień zawartych w przepisach 
prawa konfliktów zbrojnych, postanowienia te były stosowane przez dowód-
ców zarówno w  działaniach ofensywnych, jak i  obronnych według zasady: 
„nie więcej zniszczeń, niż jest to konieczne ze względu na wykonane zadania”.

Siły Powietrzne
Generalna zasada ochrony dóbr kultury wynikająca z  przepisów Kon-

wencji haskiej wymagała również ograniczeń działań lotnictwa bojowego 
podczas konfliktu zbrojnego. Oznaczało to zatem celową rezygnację z dowol-
ności metod ataku powietrznego i środków rażenia użytych przez lotnictwo 
bojowe. W  działaniach planistycznych odstąpiono od klasycznego modelu 
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operacyjnego w postaci nalotów dywanowych na rzecz użycia broni precy-
zyjnego rażenia. 

Niezbędne było też stosowanie w działaniach bojowych lotnictwa kryte-
rium sprawności, a więc skuteczności i oszczędności działania wystarczają-
cego do osiągnięcia zamierzonego celu militarnego. Aby tę sprawność osią-
gnąć, określone zostały w instrukcji zasady:

– dysponowanie wiarygodną informacją o obiektach kultury podlegają-
cych ochronie, jakie występują na obszarze działań lotnictwa,

– odpowiednie szkolenie personelu samolotów bojowych do działań nad 
terytorium zajmowanym przez przeciwnika, z uwzględnieniem dóbr 
kultury podlegających ochronie.

Respektowanie tych zasad oznaczało traktowanie jako integralnej całości: 
rozpoznania, analizy możliwości i  wyznaczenia celów ataku powietrznego 
oraz praktycznego przeprowadzenia działań bojowych. Nieodzowne w dzia-
łaniach Sił Powietrznych było także planowe użycie lotnictwa bojowego, 
świadome i trafne wybory celów ataku, jak również odpowiedni dobór środ-
ków do jego przeprowadzenia.

Marynarka Wojenna
Generalną zasadą w  prowadzeniu działań przez Marynarkę Wojenną 

w świetle instrukcji był zakaz użycia uzbrojenia okrętów dla wykonywania 
uderzeń na porty, miasta, wioski, osiedla lub gmachy, które nie są bronione, 
nawet jeśli byłyby postawione przed nimi zagrody minowe.

Odstępstwo od tej zasady było możliwe, wtedy gdy na tym terenie stacjo-
nuje wojsko, cumują okręty lub też znajdują się składy broni, sprzętu wojen-
nego, względnie warsztaty lub instalacje, których można użyć dla potrzeb 
floty lub armii przeciwnika.

Dowódca atakującej siły morskiej powinien przed rozpoczęciem bom-
bardowania uczynić wszystko, co jest w jego mocy, aby uprzedzić miejscowe 
władze, a tym samym umożliwić ewakuację i zabezpieczenie najcenniejszych 
dóbr kultury. Podejmujący decyzję musiał pamiętać, by w razie ataku używać 
jedynie uzbrojenia adekwatnego do postawionego zadania, głównie poci-
sków manewrujących, zapewniających wysoką dokładność trafienia. Pozwo-
lić to miało na wykluczenie lub też ograniczenie do minimum możliwości 
porażenia obiektów sąsiednich.

W  świetle zasad wynikających z Decyzji nr 250/MON oraz załączonej 
instrukcji prowadzenie działań podczas konfliktu zbrojnego przez poszcze-
gólne rodzaje sił zbrojnych z uwzględnieniem aspektu ochrony dóbr kultural-
nych wymagało wiedzy w obszarach: wiarygodna informacja o chronionych 
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obiektach kultury, planowanie działań i środków adekwatnych do realizowa-
nego zadania, minimalizacja strat, a także wyszkolenie i przygotowanie. 

Odpowiedzialność dowódców za ochronę dóbr kulturalnych  
w operacjach wojskowych w razie konfliktu zbrojnego.
Ogólne zasady ochrony dóbr kulturalnych w czasie prowadzenia wojny
Postanowienia zawarte w Decyzji nr 250/MON nakazywały bezwzględne 

przestrzeganie norm i  przepisów prawa międzynarodowego dotyczącego 
ochrony dóbr kulturalnych w trakcie prowadzenia konfliktu zbrojnego. Prze-
pisy odnosiły się w szczególności do takich etapów procesu decyzyjnego jak: 
zbieranie informacji o chronionych dobrach kultury na terytorium własnym 
i przeciwnika, planowanie działań, wybór celów wojskowych oraz dostosowa-
nie środków do ich osiągnięcia. Szczególna odpowiedzialność ciążyła w tym 
względzie na dowódcach – od szczebla dowódcy pododdziału do dowódcy 
rodzaju sił zbrojnych wymienionych w Decyzji i regulaminach wojskowych.

15.8. przestrzeganie zasad ochrony dóbr kulturalnych  
w świetle decyzji nr 72/mOn z 6 marca 2014 roku

Reorganizacja Sił Zbrojnych RP, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 
2014 roku wymusiła potrzebę dokonania zmian w obszarze zasad ochrony 
dóbr kulturalnych. Zrezygnowano ze szczegółowego określania zasad, które 
zostały zawarte w Decyzji nr 250/MON na rzecz wskazania głównych kierun-
ków realizacji zadań.

W ramach zadań i kompetencji dla poszczególnych osób w resorcie 
obrony narodowej Decyzja nr 72/MON z dnia 6 marca 2014 roku w sprawie 
przestrzegania zasad ochrony dóbr kulturalnych w resorcie obrony narodo-
wej, ustanowiła następujące zadania:

– osoba zajmująca kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Naro-
dowej właściwa do spraw społecznych reprezentuje resort w kontak-
tach międzynarodowych z instytucjami i organizacjami rządowymi 
oraz pozarządowymi w sprawach ochrony dóbr kulturalnych na wypa-
dek szczególnych zagrożeń, sytuacji kryzysowych oraz konfliktu zbroj-
nego. Koordynuje współpracę resortu obrony narodowej z komórkami  
i jednostkami administracji państwowej i samorządowej oraz orga-
nizacjami pozarządowymi. Wydaje niezbędne polecenia w sprawie 
organizowania szkoleń, kursów doskonalących z zakresu ochrony dóbr 
kulturalnych dla żołnierzy i pracowników wojska, organizowania sys-
temu upowszechniania wiedzy z zakresu ochrony dóbr kulturalnych 
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w ramach kształcenia obywatelskiego oraz reprezentowania resortu 
w organach doradczych i międzyresortowych, zespołach zajmujących 
się ochroną dóbr kultury.

– osoba zajmująca kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Naro-
dowej właściwa do spraw infrastruktury organizuje, koordynuje 
i nadzoruje zadania w zakresie ochrony wojskowych nieruchomości 
zabytkowych będących w zarządzie MON. Organizuje we współpracy 
z Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej szkolenia i kursy 
dla żołnierzy i pracowników wojska zajmujących się problematyką 
ochrony wojskowych nieruchomości zabytkowych. Prowadzi bazę 
danych wojskowych nieruchomości zabytkowych zgodnie z Wytycz-
nymi w sprawie ochrony wojskowych nieruchomości zabytkowych 
stanowiących załącznik do Decyzji nr 288/MON Ministra Obrony 
Narodowej z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie wprowadzenia do 
użytku służbowego „Wytycznych w sprawie ochrony wojskowych nie-
ruchomości zabytkowych”. Opracowuje strategie i programy ochrony 
i opieki nad wojskowymi nieruchomościami zabytkowymi oraz nad-
zoruje ich realizację w  komórkach i jednostkach organizacyjnych 
resortu obrony narodowej.

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego opiniuje przygotowane przez 
Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowódcę Operacyj-
nego Rodzajów Sił Zbrojnych projekty instrukcji i wytycznych dotyczących 
ochrony dóbr kulturalnych.

Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych jest odpowiedzialny za 
zapewnienie warunków przestrzegania, przez wszystkie podległe szczeble 
dowodzenia, zasad ochrony dóbr kulturalnych. Opracowuje wytyczne dla 
podległych struktur organizacyjnych, w zakresie ochrony dóbr kulturalnych. 
Opracowuje materiały szkoleniowe i organizuje system szkolenia z zakresu 
ochrony dóbr kulturalnych dla żołnierzy i pracowników wojska biorących 
udział w operacjach sojuszniczych organizowanych w ramach NATO, Unii 
Europejskiej lub innych operacji wielonarodowych. Zobowiązany jest do 
wprowadzenia do regulaminów i instrukcji wojskowych postanowień zapew-
niających przestrzeganie Konwencji regulujących ochronę dóbr kultural-
nych w czasie konfliktu zbrojnego, podczas działań ofensywnych, działań 
defensywnych – na lądzie, z morza i powietrza. Odpowiada za wyposażenie 
podległych struktur organizacyjnych w mapy z naniesionymi znakami roz-
poznawczymi dóbr kulturalnych. Ma obowiązek przygotować bazę danych 
dotyczących dóbr kulturalnych na potrzeby stanowisk dowodzenia oraz 
przygotowania informacji o dobrach kultury w celu przygotowania decyzji 
do prowadzenia działań bojowych, a także na potrzeby szkoleń i ćwiczeń. 
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Zobowiązany jest do wprowadzenia do podległych struktur organizacyjnych 
– specjalistów (doradców) do spraw ochrony dóbr kulturalnych.

Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych ma obowiązek zapewnić 
warunki do przestrzegania, przez wszystkie podległe szczeble dowodzenia, 
zasad ochrony dóbr kultury. Opracowuje wytyczne dla podległych struktur 
organizacyjnych w zakresie ochrony dóbr kultury. Przygotowuje materiały 
szkoleniowe oraz organizuje system szkolenia z zakresu ochrony dóbr kul-
tury dla żołnierzy i pracowników polskich kontyngentów wojskowych. Jest 
odpowiedzialny za przygotowanie bazy danych dotyczących ochrony dóbr 
kulturalnych w rejonach odpowiedzialności polskich kontyngentów wojsko-
wych oraz za wyposażenie podległych struktur wojskowych w mapy z nanie-
sionymi znakami rozpoznawczymi dóbr kulturalnych.

Ma ponadto obowiązek zapewnienia warunków do realizacji zadań przez 
polskie kontyngenty wojskowe, w zakresie ochrony dóbr kulturalnych w rejonie 
odpowiedzialności. Jest zobowiązany wprowadzić do podległych struktur or- 
ganizacyjnych – specjalistów (doradców) do spraw ochrony dóbr kulturalnych.

Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej ma obowiązek zapewnić 
przestrzeganie zakazów i zapobieganie wszelkim nielegalnym działaniom 
wobec dóbr kulturalnych.

Rektorzy – komendanci uczelni wojskowych oraz komendanci ośrod-
ków i centrów szkolenia są odpowiedzialni za wprowadzenie do programów 
kształcenia i szkolenia problematyki ochrony dóbr kulturalnych.

Ponadto dowódcy jednostek i komórek organizacyjnych podległych Mini-
strowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych są odpowiedzialni 
za stosowanie postanowień Konwencji oraz innych obowiązujących aktów 
prawa krajowego i międzynarodowego dotyczących ochrony dóbr kultural-
nych w podległych jednostkach i instytucjach wojskowych.

15.9. podstawowe kanony ochrony dóbr kultury  
w konfliktach zbrojnych

Prawo wojenne obejmowało szczególną ochroną obiekty określonych 
kategorii. Zalicza się do nich:

– obiekty o wysokiej wartości kulturalnej jako takiej,
– pomniki historyczne, dzieła sztuki oraz inne miejsca stanowiące 

kulturalne lub duchowe dziedzictwo ludzkości, które objęte są całko-
witą ochroną.

Wojskowi powinni mieć świadomość, że zgodnie z obowiązującym pra-
wem konfliktów zbrojnych oraz przepisami prawa krajowego, już w  czasie 
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pokoju na właścicielach dóbr kulturalnych i  kierownikach jednostek,  
w których zgromadzone są dobra kultury spoczywa obowiązek podjęcia 
odpowiednich działań zapobiegawczych w celu odpowiedniego przygotowa-
nia obiektów chronionych do ewentualnych następstw konfliktu zbrojnego. 
Obiekty te i  ich bezpośrednie otoczenie nie mogą być wykorzystywane do 
jakichkolwiek ce lów militarnych, aby nie stały się celem ataku przeciwnika.

Pomiędzy chronionymi obiektami zabytkowymi (kulturalnymi) a celami 
wojskowymi powinien być zachowany odpowiedni dystans. Oznacza to, 
że ochronie podlega nie tylko sam obiekt, lecz także teren bezpośrednio go 
otaczający.

Trzeba pamiętać, że konsekwencją podporządkowania się prawu mię-
dzynarodowemu jest zgoda walczących stron na określone przedsięwzię-
cia, w  tym w zakresie kontroli i  nadzoru. W  przypadku wykorzystywania 
tych obiektów do działań przynoszących szkodę przeciwnikowi, ochrona ta 
może zostać zdjęta, jednak dopiero po wydaniu odpowiedniego ostrzeżenia 
i stwierdzenia faktu jego zlekceważenia.

Podkreślić należy, że nietykalność obiektu objętego ochroną specjalną 
może zostać cofnięta jedynie w przypadku „niedającej się uniknąć koniecz-
ności wojskowej” i  czasu trwania powyższej konieczności. Decyzja w  tym 
przypadku może być podjęta przez dowódcę szczebla dywizji lub dowódcę 
wyższego szczebla, i to po powiadomieniu strony przeciwnej z odpowiednim 
wyprzedzeniem.

Sytuacje takie wymagają współpracy dowódców wojskowych z władzami 
cywilnymi. Muszą oni znaleźć praktyczne rozwiązanie w  odniesieniu do 
obiektów, których lokalizacja naraża je na szczególne niebezpieczeństwo. 
Warto przy tym pamiętać, że obiektami objętymi ogólną ochroną są:

– pomniki architektury, sztuki lub historii oraz stanowiska archeolo-
giczne o charakterze historycznym lub artystycznym,

– budowle, których główną funkcją jest przechowywanie ruchomych 
dóbr kulturalnych, tzn.: muzea, duże biblioteki, archiwa, pomieszcze-
nia dla obiektów kulturalnych,

– ośrodki z dużą liczbą nieruchomych obiektów kulturalnych.
Ochrona nieruchomych dóbr kulturalnych polega przede wszystkim na 

wykonaniu prac ewidencyjno-dokumentacyjnych, odpowiednim zabezpie-
czeniu techniczno-inżynieryjnym oraz oznakowaniu obiektów znakiem roz-
poznawczym Konwencji haskiej. Odpowiedzialni za wykonanie tych prac są 
właściciele zabytków i kierownicy jednostek organizacyjnych posiadających 
zabytki. Nadzór i koordynację nad działaniami ochronno-zabezpieczającymi 
sprawują organy lokalnej administracji i służby konserwatorskie lub ochrony 
dziedzictwa.
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Natomiast w zakresie ochrony ruchomych dóbr kulturalnych przewiduje się:
– ukrycie i zabezpieczenie ich przed zniszczeniem w budowlach ochron-

nych w obrębie jednostki organizacyjnej oraz zorganizowanie odpo-
wiedniej ochrony,

– rozśrodkowanie zasobów do wytypowanych schronów i  ukrycie ich 
w rejonie miejscowości dotychczasowego ich eksponowania, ewaku-
ację zasobów do wytypowanych ukryć, ukrycie najcenniejszych zaso-
bów za granicą.

Na mocy Konwencji haskiej z 1954 roku ochronie podlega także personel 
zatrudniony przy zabezpieczaniu i do strzeżenia obiektów kulturalnych, jak 
też wszelkie środki transportu, wykorzystywane podczas przewozu szcze-
gólnie chronionych obiektów kulturalnych i właściwie oznakowane znakiem 
rozpoznawczym Konwencji haskiej.

Po zakończeniu konfliktu zbrojnego obiekty wywiezione powinny zostać 
zwrócone tej stronie, na której terytorium znajdowały się uprzednio. Na 
mocy szczególnych praw okupacyjnych, siły okupujące powinny przepro-
wadzić podstawowe zabiegi w  celu zabezpieczenia obiektów kulturalnych  
na danym terytorium, w tym uszkodzonych w wyniku operacji wojskowych.

Stosowanie sankcji wobec osób naruszających lub łamiących przepisy 
prawa konfliktów zbrojnych o ochronie dóbr kulturalnych
Większość przepisów prawa konfliktów zbrojnych ma zastosowanie do 

stron prawa międzynarodowego. Jednakże niektóre z postanowień Konwen-
cji haskiej i Protokołu drugiego dotyczące ochrony dóbr kulturalnych adre-
sowane są bezpośrednio do sił zbrojnych. Jest zatem konieczne, aby dowódcy 
przyswoili te przepisy i stosowali je w praktyce już podczas ćwiczeń czy szko-
lenia poprzedzającego wyjazd na misję wojskową na terytorium objęte kon-
fliktem zbrojnym. Należą do nich w szczególności:

Art. 7. ust. l – zobowiązujący strony do wprowadzenia w regulaminach 
i instrukcjach przeznaczonych na użytek własnych wojsk postanowień, które 
zapewnią przestrzeganie Konwencji, oraz do wpojenia członkom swoich sił 
zbrojnych szacunku dla kultury i dóbr kulturalnych wszystkich narodów.

Art. 7. ust. 2 – zobowiązujący do przygotowania lub utworzenia w łonie sił 
zbrojnych komórki organizacyjnej lub zespołu osób, których zadaniem będzie 
czuwanie nad poszanowaniem dóbr kultury i  współdziałanie z  władzami 
cywilnymi, do których należy opieka nad tymi dobrami.

Art. 8 i  9 – obligujący strony do zaniechania użytkowania do celów 
wojskowych obiektów położonych w  pobliżu dóbr kulturalnych o  wielkim 
znaczeniu, co mogłoby w przypadku konfliktu zbrojnego narazić je na znisz-
czenie oraz zapewnienia nietykalności dobrom objętym ochroną specjalną 
przez powstrzymanie się od ataków nieprzyjacielskich.
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Art. 7 Protokół drugi – obligujący każdą ze stron konfliktu do zachowania 
szczególnych środków ostrożności wobec chronionych dóbr kultury podczas 
ataku (aż do odwołania) i przerwania ataku, gdy okaże się, że celem są dobra 
kultury chronione na mocy art. 4 Konwencji haskiej, a atak może wywołać 
niezmierzone szkody w tych dobrach, niewspółmierne do oczekiwanej, kon-
kretnej i bezpośredniej korzyści wojskowej.

Art. 8 – zobowiązujący strony konfliktu do zachowania najwyższej ostroż-
ności podczas działań zbrojnych, w szczególności unikania lokowania celów 
wojskowych w pobliżu dóbr kulturalnych.

Art. 9 – nakazujący podczas działań na terytorium okupowanym wpro-
wadzenie zakazu nielegalnego wywozu, przemieszczania i przenoszenia wła-
sności dóbr kulturalnych, a także prowadzenia wszelkich wykopalisk arche-
ologicznych oraz zmian w dobrach kultury i korzystaniu z nich, mających 
na celu zatajenie lub zniszczenie dowodów o charakterze kulturowym, histo-
rycznym lub naukowym.

Art. 25 KH i  art. 30 Protokołu – zobowiązują strony do rozpowszech-
niania w swoich krajach tekstów Konwencji, w szczególności włączenia ich 
nauczania do programów szkolenia wojskowego tak, aby przepisy te mogły 
być znane całej ludności, zwłaszcza siłom zbrojnym.

Przepisy Konwencji haskiej – łącznie z postanowieniami Protokołu uzu-
pełniającymi Konwencję – oprócz norm i zasad ochrony dóbr kulturalnych 
w razie konfliktu zbrojnego, stanowią również sankcje wobec osób narusza-
jących lub łamiących te międzynarodowe uregulowania. Przepisy regulujące 
stosowanie sankcji odnoszą się w zasadzie do stron związanych postanowie-
niami Konwencji, czyniąc je odpowiedzialnymi za respektowanie na swoim 
terytorium zasad odpowiedzialności karnej i objęcie swoją jurysdykcją prze-
stępstw określonych w prawie międzynarodowym.

W Konwencji haskiej sprawy sankcji reguluje art. 28, który w ogólnej formule 
zobowiązuje strony do powzięcia, w ramach swoich systemów prawa karnego, 
wszelkich koniecznych środków, ażeby osoby, które dopuściły się naruszenia 
Konwencji lub nakazały jej naruszenie, były bez względu na swoje obywatelstwo 
ścigane i dosięgnięte sankcjami bądź karnymi, bądź dyscyplinarnymi.

Regulacje o sankcjach zawarte w Konwencji haskiej zostały uzupełnione 
i rozwinięte w Rozdziale IV Protokołu drugiego, w artykułach 15–20.

Szczególnie istotne dla dowódców są postanowienia art. 15, który okre-
śla katalog przestępstw podlegających procedurom karnym. W rozumieniu 
przepisów wymienionego artykułu dopuszcza się przestępstwa ten, kto:

– czyni celem ataku dobro kulturalne objęte ochroną wzmocnioną,
– wykorzystuje dobro kulturalne objęte ochroną wzmocnioną lub jego 

najbliższe otoczenie do wsparcia działań wojskowych, powoduje 
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rozległe zniszczenia lub zawłaszcza i niszczy dobro kulturalne objęte 
ochroną na mocy Konwencji i Protokołu,

– czyni, celem ataku, dobro kulturalne objęte ochroną na mocy Kon-
wencji i Protokołu,

– dokonuje kradzieży, rabunku lub przywłaszczenia bądź popełnia akty 
wandalizmu skierowane przeciwko dobrom kulturalnym objętym 
ochroną na mocy Konwencji.

Wyszczególnione w katalogu przestępstwa objęte są zasadami jurysdykcji 
i państwo, które nie karze sprawcy, na mocy art. 18 ma obowiązek ekstra-
dycji sprawcy przestępstwa lub przestępstw. Art. o ekstradycji jest wzmoc-
niony w art. 20 ust. 1 przepisem, który nie zezwala uznać tych przestępstw 
za polityczne, powiązane z  przestępstwami politycznymi lub wynikające 
z motywów politycznych. Pozostałe pogwałcenia strony zobowiązane są ści-
gać i karać zgodnie ze swoim ustawodawstwem, które musi zwierać sankcje 
za popełnienie tego rodzaju przestępstw.

Niszczenie i grabież dóbr kulturalnych sankcjonowane są także na mocy 
konkretnych zapisów art. 8 ust. 2 Statutu Międzynarodowego Trybunału Kar-
nego, przyjętego w 1998 roku w Rzymie. Oznacza to, że świadome niszcze-
nie dóbr kulturalnych jest ścigane przez prawo międzynarodowe na równi ze 
zbrodniami wojennymi przeciwko ludzkości.

Generalna zasada ochrony dóbr kulturalnych na potrzeby sił zbrojnych
Podstawowym warunkiem właściwego stosowania przepisów między-

narodowego prawa konfliktów zbrojnych w  praktyce, jest znajomość, przez 
dowódców wszystkich szczebli dowodzenia, zasad realizacji postanowień 
o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego w tym postanowień 
Protokołu drugiego.

Analizując zadanie i planując sposób jego wykonania oraz niezbędne siły 
i  środki, dowódca powinien dysponować danymi o  chronionych dobrach 
kultury na obszarze działania i w bezpośrednim otoczeniu oraz uwzględniać 
je przy podejmowaniu decyzji i w trakcie kierowania walką.

Dowódca musi mieć świadomość, że na nim spoczywa odpowiedzialność 
za naruszenie lub złamanie przepisów o ochronie dóbr kulturalnych w trak-
cie prowadzenia działań, która skutkuje zastosowaniem procedur karnych 
przewidzianych w postanowieniach prawa konfliktów zbrojnych.



Znak rozpoznawczy dóbr kultury objętych ochroną ogólną



517

Wykaz aktóW praWnych

Deklaracja o zakazie używania pocisków gazowych, Haga, 29 lipca 1899 r., 
[w:] Flemming M., Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów 
zbrojnych. Zbiór dokumentów, Warszawa 2003, s. 174. 

Deklaracja o zakazie używania na wojnie kul rozszerzających się lub roz-
płaszczających, Haga, 29 lipca 1899 r., [w:] Flemming M., Międzynaro-
dowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Zbiór dokumentów, 
Warszawa 2003 s. 174.

Traktat o ochronie instytucji artystycznych i naukowych oraz zabytków 
historycznych podpisany w Waszyngtonie dnia 15 kwietnia 1935 r.

Konwencja w  sprawie okrętów szpitalnych, podpisana w  Hadze dnia  
21 grudnia 1904 r. (Dz.U. z 1936, Nr 60, poz. 439)

Konwencja dotycząca praw i  zwyczajów wojny lądowej, Haga, 18 paź-
dziernika 1907 r. (Dz.U. z 1927 r., Nr 21, poz. 161).

VII Konwencja haska z  1907 r., dotycząca przerabiania w  czasie wojny 
statków handlowych na okręty (Dz.U. z 1936, Nr 6, poz. 65)

VIII Konwencja haska z 1907 r. o morskich minach kontaktowych, Haga, 
18 października 1907 r.

Konwencja o bombardowaniu przez siły morskie w czasie wojny (IX Konwen-
cja Haska, podpisana 18 października 1907 r.), Dz.U. z 1936 r. nr 6, poz. 66. 

X Konwencja haska z 1907 r. dotycząca zastosowania do wojny morskiej 
zasad konwencji genewskiej, Haga, 18 października 1907 r.

XIII Konwencja haska z 1907 r. dotycząca praw i obowiązków mocarstw 
neutralnych w razie wojny morskiej, Haga, 18 października 1907 r.

Deklaracja w  sprawie zakazu rzucania z  balonów pocisków i  środków 
wybuchowych, Haga, 18 październik 1907 r. [w:] L. Gelberg, Prawo mię-
dzynarodowe i  historia dyplomatyczna. Wybór dokumentów, Warszawa 
1954, t. I.

Deklaracja w sprawie wojny morskiej, Londyn, 26 luty 1909 r. 
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Protokół dotyczący zakazu używania na wojnie gazów duszących, trują-
cych lub podobnych oraz środków bakteriologicznych, Genewa, 17 czerw-
ca 1925 r. (Dz.U. z 1929 r. nr 28, poz. 278).

Protokół dotyczący przepisów o akcji wojennej łodzi podwodnych, Lon-
dyn 6 listopada 1936 r. (Dz.U. z 1937 r., Nr 55, poz. 425).

Układ o walce z piractwem, Nyon, 14 września 1937 r. wraz z Protokołem 
dodatkowym układu w Nyon, Genewa, 17 września 1937 r. 

Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, Chicago, 7 grud-
nia 1944 r. (Dz.U. z 1959 r., Nr 35, poz. 212).

Karta Narodów Zjednoczonych, San Francisco, 26 czerwca 1945 r. (Dz.U. 
z 1947 r., Nr 23, poz. 90 z późn. zm.).

Porozumienie w przedmiocie ścigania i karania głównych przestępców 
wojennych Osi Europejskiej, Londyn, 8 sierpnia 1945 r., (Dz.U. z 1947 r. 
Nr 63, poz. 367).

Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa Nowy 
Jork, 9 grudnia 1948 r.,(Dz.U. z 1952rnr 9, poz. 9).

Konwencje o  ochronie ofiar wojny, Genewa, 12 sierpnia 1949 r. 
(Dz.U. z 1956 r., Nr 38, poz. 171, załącznik):
a) Konwencja Genewska o  polepszeniu losu rannych i  chorych w  ar-

miach czynnych,
b) Konwencja Genewska o polepszeniu losu rannych, chorych i  rozbit-

ków sił zbrojnych na morzu,
c) Konwencja Genewska o traktowaniu jeńców wojennych,
d) Konwencja Genewska o ochronie osób cywilnych podczas wojny.
Protokoły dodatkowe do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., 

Genewa, 8 czerwca 1977 r. (Dz.U. z 1992 r., Nr 41, poz. 175, załącznik):
a) Protokół dodatkowy do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., 

dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych 
(Protokół dodatkowy I),

b) Protokół dodatkowy do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., 
dotyczący ochrony ofiar niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych 
(Protokół dodatkowy II),

c) Protokół dodatkowy do Konwencji Genewskich z  dnia 12 sierpnia 
1949 r. dotyczący przyjęcia dodatkowego znaku rozpoznawczego, 
Genewa, 8 grudnia 2005 r. (Protokół dodatkowy III) (Dz.U. z 2010 r., 
Nr 70, poz. 447).
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