
Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktu Zbrojnego  

 

Na przestrzeni dziejów społeczeństwa próbowały za pomocą różnych prawnych 

instrumentów ograniczać prowadzone wojny, wskazując, kiedy konfrontacja zbrojna jest 

dopuszczalna, a kiedy nie i kto może ją prowadzić.  

Do połowy XIX wieku regulacje prawne w obszarze prawa wojennego posiadały głównie 

charakter umów dwustronnych i regulowały wielorakie zagadnienia praktyczne, powstałe w 

wyniku prowadzonych, bądź zakończonych działań zbrojnych. Nowożytne prawo konfliktów 

zbrojnych znacząco rozwinęło się w XIX wieku, gdy doszło do podpisania pierwszych 

wielostronnych umów międzynarodowych, a kolejne porozumienia w zakresie MPHKZ były 

bez wątpienia uwarunkowane toczącymi się wówczas konfliktami zbrojnymi – przede 

wszystkim dwoma wojnami światowymi oraz konfliktami drugiej połowy XX wieku. Rozwój 

międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych następował etapami. Stworzenie jednolitych 

przepisów MPHKZ, zostało zapoczątkowane przez szwajcarskiego bankowca i filantropa 

Henry Dunanta. 24 czerwca 1859 roku znalazł się on przypadkiem pod Solferino, gdzie starli 

się zbrojnie żołnierze armii cesarstwa Austrii i armii włoskiej, wspomaganej przez wojska 

francuskie. Straty po obu stronach były ogromne, ok. 40 000 zabitych, rannych i zaginionych.  

Po powrocie do Genewy, napisał książkę „Wspomnienie Solferino”, w której zawarł swoje 

wrażenia, z tego czego był świadkiem na polu bitwy. Książka ta zyskała rozgłos w Europie, a 

sam Dunant zawarł w niej ideę powołania dodatkowej służby medycznej w czasie wojny, 

która miała działać przez narodowe stowarzyszenia pomocy. Zaproponował też, aby ranni 

oraz wszyscy udzielający im pomocy, byli uznawani za osoby neutralne nawet na polu walki. 

 

Idea ta uzyskała wsparcie w Szwajcarii, gdzie utworzony został, z udziałem Dunanta i 

czteroma innymi obywatelami Genewy, „Międzynarodowy Komitet Pomocy Rannym”, 

przekształcony następnie w Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK). Na 

zaproszenie Komitetu w 1863 roku przedstawiciele 16 krajów spotkali się w Genewie, 

przyjmując akt założycielski Czerwonego Krzyża oraz określając funkcje i metody pracy 

Komitetów Pomocy Rannym. 

 

Kontynuując ideę zaproponowaną przez Dunanta, rząd Szwajcarii postanowił zwołać w 

Genewie konferencję dyplomatyczną w sierpniu 1864 roku. Uczestniczący w niej 

przedstawiciele 12 krajów przyjęli projekt traktatu, który nazwano „Konwencją genewską o 

polepszeniu losu rannych w armiach czynnych”. Konwencja ta stanowiła fundament 

współczesnego prawa traktatowego w zakresie regulacji prowadzenia wojny i traktowania 

żołnierzy. 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 trakcie prowadzenia wojny, ograniczały też 

zakres dozwolonych metod i środków walki.  

 



Druga konferencja haska z 1907 roku uzupełniła oraz rozwinęła postanowienia prawa 

ustalonego na I konferencji. Wynikiem prac II konferencji było podpisanie aż 13 konwencji, 

normujących szeroki wachlarz zagadnień dotyczących reguł prowadzenia działań zbrojnych, 

w tym ochronę ludności cywilnej.  

 

KTO JEST UZNAWANY ZA OSOBĘ CYWILNĄ? 

Protokoły dodatkowe (Artykuł 50) do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., stanowią: 

1. Za cywilną uważana jest każda osoba nie należąca do żadnej z kategorii określonych                  

w artykule 4 A 1), 2), 3) i 6) Trzeciej Konwencji i w artykule 43 niniejszego protokołu. W razie 

wątpliwości dana osoba będzie uważana za cywilną.  

2. Ludność cywilna obejmuje wszystkie osoby cywilne.  

3. Obecność wśród ludności cywilnej pojedynczych osób nie odpowiadających określeniu 

osoby cywilnej nie pozbawia tej ludności jej cywilnego charakteru.  

Artykuł  51  

Ochrona ludności cywilnej 

1. Ludność cywilna i osoby cywilne korzystają z ogólnej ochrony przed niebezpieczeństwami 

wynikającymi z operacji wojskowych. W celu uczynienia tej ochrony skuteczną należy 

przestrzegać we wszelkich okolicznościach następujących przepisów, które uzupełniają inne 

odpowiednie przepisy prawa międzynarodowego.  

2. Celem ataków nie mogą być ani ludność cywilna jako taka, ani osoby cywilne. Zabronione 

są akty i groźby przemocy, których głównym celem jest zastraszenie ludności cywilnej.  

3. Osoby cywilne nie korzystają z ochrony określonej w niniejszym dziale, jeżeli uczestniczą 

bezpośrednio w działaniach zbrojnych, przez czas trwania takiego uczestnictwa.  

4. Zabronione są ataki bez rozróżnienia. Określenie "bez rozróżnienia" oznacza:                                

(a) ataki, które nie są skierowane przeciwko określonemu celowi wojskowemu;                                 

(b) ataki, w których stosuje się metody i środki walki, jakie nie mogą być ograniczone do 

określonego celu wojskowego, albo                                                                                        

(c) ataki, w których stosuje się metody i środki walki, których skutki nie mogą być 

ograniczone, jak to nakazuje niniejszy protokół, i w następstwie tego w każdym z tych 

wypadków mogą godzić bez rozróżnienia w cele wojskowe i w osoby cywilne lub w dobra                  

o charakterze cywilnym.                                                                                                            

5. Następujące rodzaje ataków będą między innymi traktowane jako wykonane bez 

rozróżnienia: 

(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; 



(b) ataki, co do których można przypuszczać, że wywołają 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 bezpośrednią korzyścią wojskową. 

6. Zabronione są ataki skierowane tytułem represaliów przeciwko ludności cywilnej lub 

osobom cywilnym.  

7. Obecność lub ruch ludności cywilnej albo osób cywilnych nie powinny być 

wykorzystywane do ochrony przed operacjami wojskowymi pewnych punktów lub pewnych 

stref, zwłaszcza do prób ochrony celów wojskowych przed atakami albo do maskowania, 

ułatwienia lub utrudnienia operacji wojskowych. Strony konfliktu nie powinny kierować ruchu 

ludności cywilnej lub osób cywilnych tak, by stanowiło to próbę ochrony celów wojskowych 

przed atakami lub osłaniania operacji wojskowych.  

8. Żadne naruszenie tych zakazów nie zwalnia stron konfliktu z zobowiązań prawnych                    

w stosunku do ludności cywilnej i do osób cywilnych, w tym z zobowiązania do 

przedsięwzięcia środków ostrożności przewidzianych w artykule 57.  

 

Artykuł  76  

Ochrona kobiet 

1. Kobiety powinny korzystać ze szczególnego poszanowania i podlegają ochronie, 

zwłaszcza przed zgwałceniem, zmuszaniem do prostytucji i wszelkimi innymi postaciami 

zamachu na obyczajność.  

2. Sprawy kobiet ciężarnych i matek opiekujących się małymi dziećmi, zatrzymanych, 

uwięzionych lub internowanych, powinny być rozpatrzone w pierwszej kolejności.  

3. W możliwie największym stopniu strony konfliktu dołożą starań, by kara śmierci nie była 

orzekana wobec kobiet ciężarnych lub matek opiekujących się małymi dziećmi za 

przestępstwo związane z konfliktem zbrojnym. Kara śmierci wobec takich kobiet za takie 

przestępstwo nie podlega wykonaniu.  

Artykuł  77  

Ochrona dzieci 

1. Dzieci powinny korzystać ze szczególnego poszanowania i być chronione przed wszelkimi 

postaciami zamachu na obyczajność. Strony konfliktu udzielą im opieki i pomocy, których 

potrzebują z racji na ich wiek lub z jakiegokolwiek innego powodu.  

2. Strony konfliktu poczynią wszelkie praktycznie możliwe kroki, by dzieci poniżej 15 lat nie 

uczestniczyły bezpośrednio w działaniach zbrojnych; 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.  

3. Jeżeli w wypadkach wyjątkowych i wbrew postanowieniom ustępu 2 dzieci, które nie 

ukończyły 15 lat, uczestniczą bezpośrednio w działaniach zbrojnych i znajdą się we władzy 



strony przeciwnej, będą nadal korzystać ze szczególnej ochrony przyznanej przez niniejszy 

artykuł, niezależnie od tego, czy będą jeńcami wojennymi, czy nimi nie będą.  

4. W razie zatrzymania, uwięzienia lub internowania z przyczyn związanych z konfliktem 

zbrojnym, dzieci będą trzymane w pomieszczeniach oddzielnych od zajmowanych przez 

dorosłych, z wyjątkiem przypadków, gdy rodziny są umieszczone razem, zgodnie z ustępem 

5 artykułu 75.  

5. Kara śmierci za przestępstwo związane z konfliktem zbrojnym nie podlega wykonaniu 

wobec osób, które w chwili przestępstwa nie miały 18 lat.  

Artykuł  78  

Ewakuacja dzieci 

1. Żadna strona konfliktu nie powinna ewakuować do obcego kraju dzieci innych niż będące 

ich obywatelami, chyba że chodzi o czasową ewakuację, która stała się konieczna                            

z poważnych powodów związanych ze zdrowiem lub leczeniem dzieci, albo, z wyłączeniem 

terytorium okupowanego, z ich bezpieczeństwem. Jeżeli można dotrzeć do rodziców lub 

opiekunów, ich zgoda na piśmie na taką ewakuację jest konieczna. Jeżeli nie można do nich 

dotrzeć, ewakuacja może być dokonana jedynie za pisemną zgodą osób, którym przede 

wszystkim opieka nad dziećmi została powierzona przez prawo lub zwyczaj. Mocarstwo 

Opiekuńcze powinno sprawować kontrolę nad każdą ewakuacją tego rodzaju, działając                     

w porozumieniu z zainteresowanymi stronami, to znaczy ze stroną, która przystępuje do 

ewakuacji, ze stroną, która przyjmuje dzieci, oraz z każdą stroną, której obywatele są 

ewakuowani. We wszystkich wypadkach wszystkie strony konfliktu przedsięwezmą wszelkie 

praktycznie możliwe środki ostrożności dla uniknięcia zagrożenia ewakuacji.  

2. W razie przystąpienia do ewakuacji stosownie do ustępu 1, każdemu ewakuowanemu 

dziecku powinna być zapewniona możliwie ciągła nauka, w tym nauka religii i moralności, 

zgodnie z życzeniami rodziców.  

3. Dla ułatwienia dzieciom ewakuowanym powrotu do swej rodziny i do swego kraju, zgodnie 

z niniejszym artykułem, władze strony dokonującej ewakuacji i w miarę potrzeby władze 

kraju przyjmującego sporządzą dla każdego dziecka kartę zaopatrzoną w fotografię, którą 

przekażą do Centralnego Biura Informacji Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża. 

Każda karta powinna zawierać, w miarę możliwości, jeżeli nie przyniesie to szkody dziecku, 

następujące dane: 

(a) nazwisko (nazwiska) dziecka; 

(b) imię (imiona) dziecka; 

(c) płeć dziecka; 

(d) miejsce i datę urodzenia (lub gdy ta data nie jest znana, wiek w przybliżeniu); 

(e) nazwisko i imię ojca; 

(f) nazwisko i imię matki oraz, ewentualnie, jej nazwisko panieńskie; 

(g) nazwiska bliskich krewnych dziecka; 



(h) obywatelstwo dziecka; 

(i) język macierzysty dziecka i inne języki, którymi włada; 

(j) adres rodziny dziecka; 

(k) każdy numer identyfikacyjny nadany dziecku; 

(l) stan zdrowia dziecka; 

(ł) grupę krwi dziecka; 

(m) ewentualne znaki szczególne; 

(n) datę i miejsce, w którym dziecko zostało znalezione, 

(o) datę i miejsce opuszczenia przez dziecko jego kraju; 

(p) ewentualnie religię dziecka; 

(r) aktualny adres dziecka w kraju przyjmującym; 

(s) jeżeli dziecko umrze przed powrotem, datę, miejsce i okoliczności zgonu oraz miejsce 

pochowania. 

Artykuł  54  

Ochrona dóbr niezbędnych dla przetrwania ludności cywilnej 

1. Zabronione jest stosowanie przeciwko osobom cywilnym głodu jako metody prowadzenia 

wojny.  

2. Zabronione jest atakowanie, niszczenie, zabieranie lub czynienie nieużytecznymi dóbr 

niezbędnych dla przetrwania ludności cywilnej, takich jak środki żywnościowe i strefy 

rolnicze, które je wytwarzają, jak zbiory, bydło, urządzenia i zbiorniki z wodą do picia, 

urządzenia nawadniające w tym celu, aby uniemożliwić ludności cywilnej lub stronie 

przeciwnej korzystanie z nich - ze względu na ich znaczenie - niezależnie od motywów, 

którymi mogą być zamiar wygłodzenia ludności cywilnej, spowodowania jej przemieszczenia 

lub jakiś inny motyw.  

3. Zakazy przewidziane w ustępie 2 nie mają zastosowania, jeżeli wymienione dobra są 

używane przez stronę przeciwną: 

(a) wyłącznie do utrzymania członków sił zbrojnych lub 

(b) w innych celach niż takie utrzymanie, ale do bezpośredniego wsparcia działania 

wojskowego, jednak pod warunkiem, by w żadnym wypadku nie podejmować przeciw tym 

dobrom działań, po których można by oczekiwać, że pozostawią ludności cywilnej tak mało 

pożywienia lub wody, że zostałaby narażona na głód lub zmuszona do przemieszczenia się. 

4. Dobra te nie powinny być przedmiotem represaliów.  

5. Ze względu na istotne interesy każdej strony konfliktu podczas obrony własnego 

terytorium przeciwko inwazji strona konfliktu może na takim terytorium, jeżeli znajduje się 



pod jej kontrolą, odstąpić od zakazów przewidzianych w ustępie 2, jeżeli stanowcza 

konieczność wojskowa tego wymaga.  

 

DOBRA I OBIEKTY CYWILNE - klasyfikacja i zakres ochrony 

Do dóbr i obiektów podlegających ochronie zalicza się: 

      1. miasta i wsie, przy czym szczególny status przysługuje miejscowościom 

          niebronionym, 

      2. strefy i obszary poddane szczególnej ochronie(np. strefy bezpieczeństwa,  

          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 związane z siłami 

          zbrojnymi i przyczyniają się do wysiłku wojennego;  

szczególnej ochronie poddano budynki i wyposażenie obrony cywilnej 

i dobra kultury, 

      6. środki transportu cywilnego(takie jak: pociągi pasażerskie, promy, autobusy, 

          tramwaje, samoloty cywilne i samochody należące do osób cywilnych), które 

          nie są wykorzystywane do celów militarnych, 

      7. instytucje i obiekty przemysłowe, handlowe i finansowe, które nie wspierają  

           wysiłku wojennego, 

      8. dobra niezbędne dla przetrwania ludności cywilnej( takie jak: spichlerze,  

          magazyny z żywnością, zbiorniki wody pitnej), 

      9. budowle i urządzenia zawierające niebezpieczne siły. 

           

Ochroną są objęte dobra i obiekty o charakterze medycznym i sanitarnym(np. szpital, 

ambulans) oraz służące ochronie jeńców wojennych.  

 

 

 



 

Specjalną ochroną w m.p.h.k.z objęto środowisko naturalne- stronom walczącym nie wolno 

przeprowadzać ataków, które zmierzają albo mogą zmierzać do wywołania rozległych, 

długotrwałych i poważnych szkód w tym środowisku. 

 

A. Budynki i obiekty o charakterze cywilnym 

W  trakcie prowadzenia działań zbrojnych strony konfliktu zobowiązane są do 

 powstrzymania ataków na: 

 - domy mieszkalne, 

 - szkoły, 

 - muzea, 

 - pomniki historyczne, 

 - miejsca kultu religijnego, 

 - sklepy, 

 - place targowe, 

 - gospodarstwa rolne, 

 - inne budynki i instalacje nie mające znaczenia militarnego. 

 

Objęte ochroną są również budynki cywilnej administracji centralnej i lokalnej. 

 

B. Ochrona budynków i wyposażenia obrony cywilnej 

Postanowienia dotyczące obrony cywilnej zawiera Protokół Dodatkowy I (rozdział VI) do 

Konwencji Genewskich z 1949 roku, dotyczący międzynarodowych konfliktów zbrojnych, 

przyjęty 8 czerwca 1977 roku. 

Postanowienia protokołu mają za zadanie ograniczenie przemocy oraz ochronę ludności 

cywilnej poprzez dokładniejsze sformułowanie prowadzenia działań zbrojnych.  

W rozumieniu niniejszego protokołu: 

Obrona cywilna- (w świetle art. 61 PD I ) oznacza wypełnianie wszystkich lub niektórych 

zadań humanitarnych wymienionych niżej, mających na celu ochronę ludności cywilnej przed 

niebezpieczeństwami  wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych i 

przezwyciężania ich bezpośrednich następstw, jak również zapewnienie warunków 

koniecznych do przetrwania. 



 


