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WSTĘP 

Od wieków konflikty i przemoc towarzyszą historii ludzkości i budzą ogromne 

emocje, zwłaszcza wobec ludzkich dramatów, które są następstwem tych zjawisk. 

Współcześnie społeczność międzynarodowa zmaga się z wieloma problemami, wśród których 

niewątpliwie najbardziej niebezpiecznymi, bezwzględnymi i skutkującymi tragicznymi 

wydarzeniami są konflikty zbrojne. Ostatnie 50 lat przyniosło współczesnej cywilizacji ponad 

250 konfliktów, podczas których zginęło wiele milionów ludzi. W XX wieku dochodziło do 

przypadków masowych naruszeń praw człowieka. Szczególne znaczenie miało zjawisko 

ludobójstwa, które przybrało zatrważającą formę. W obliczu głównych konfliktów 

współczesnego świata ogromną wartość dla zagwarantowania pokoju i bezpieczeństwa 

ludzkości ma walka z bezkarnością i łamaniem międzynarodowych praw wojennych. 

Zapewnienie i umocnienie  pokoju na świecie ma fundamentalny wpływ na rozwój i los 

cywilizacji oraz naturalne przetrwanie ludzkości. Niezaprzeczalnie wartościami pozytywnymi 

są: pokój, który zapewnia bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo uwarunkowane pokojem.  

Niestety, ludzie od początku świata mordują się wzajemnie. Człowiek posiada 

naturalne skłonności do agresji, wobec czego w sytuacji ekstremalnej, jaką niewątpliwie jest 

wojna, w ludziach budzi się drapieżny instynkt, upodabniający ich do prymitywnych ludów. 

W konsekwencji człowiek posuwa się do czynów nieludzkich, a popełniając zbrodnie 

przeciwko ludzkości robi krok do przodu w stronę destabilizacji bezpieczeństwa 

międzynarodowego.  

Współcześnie, w dobie nowych zagrożeń i wyzwań, nadrzędną wartością jest 

kategoryczne potępienie wojen niesprawiedliwych oraz zaborczych, a także uznanie pokoju 

za najistotniejszy pozytyw w życiu człowieka. Tymczasem w wielu rejonach na całym 

świecie toczą się konflikty zbrojne, podczas których dochodzi do łamania wielu praw. Wobec 

tego temat niniejszej pracy dotyczy wciąż aktualnych zjawisk, jakimi są zbrodnie popełniane 

w rejonach ogarniętych konfliktami zbrojnymi, bez względu na miejsce, rodzaj konfliktu 

i jego koncept. 

Głównym celem niniejszej pracy jest ukazanie zbrodni przeciwko ludzkości w czasie 

trwania współczesnych konfliktów zbrojnych, które wciąż się toczą, a sprawcy bestialskich 

i odrażających czynów często unikają kary ze względu na niedoskonały międzynarodowy 
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system sądowniczy, ukazanie tego, poprzez przybliżenie istoty konfliktu i prawa wojennego, 

odwołanie się do przeszłości, a także do natury ludzkiej. Przedstawione w pracy przykłady 

bestialskich czynów popełnionych podczas współczesnych zbrojnych działań sugerują, że 

prawdopodobieństwo zbrodni w obecnie istniejących konfliktach zbrojnych jest wciąż bardzo 

duże. 

W pracy skupiono się na konfliktach, które wybuchły po II wojnie światowej, przede 

wszystkim tych, w czasie których doszło do najbardziej nieludzkich czynów skierowanych 

przeciwko ludzkiemu istnieniu.  

Praca powstała w oparciu o fachową literaturę dotyczącą konfliktów zbrojnych na 

świecie oraz prawa wojennego i praw człowieka. Ponadto ogromną rolę odegrały dokumenty 

i  konwencje dotyczące norm i zasad obowiązujących strony konfliktów, a także akty prawne 

regulujące kwestie sądzenia za popełnione zbrodnie i odnoszące się do zasad funkcjonowania 

trybunałów karnych i prawa karnego ogólnie. Niemałym wsparciem okazała się też lektura 

powszechna dotycząca tematyki militarnej, a także źródła internetowe. Dodatkowo udział 

autorki pracy w szkole Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych 

organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż stał się potężnym bodźcem do rozmyślań na 

temat zbrodni popełnianych podczas konfliktów zbrojnych i dostarczył dużą ilość cennej 

wiedzy. 

Praca składa się ze wstępu, trzech rozdziałów i zakończenia. Ponadto zawiera 

obszerną bibliografię i kilka poruszających zdjęć. 

W pierwszym rozdziale pracy przedstawiono istotę konfliktu, jego definicje oraz 

odmienne poglądy na temat konfliktu zbrojnego wielkich myślicieli kilku epok. Ponadto 

rozdział przedstawia zasady użycia siły oraz zabronione środki i metody walki podczas 

działań zbrojnych. 

Drugi rozdział zawiera przede wszystkim podstawowe kwestie dotyczące prawa 

wojennego oraz praw człowieka na wojnie. W rozdziale podjęto także próby moralnej oceny 

konfliktów zbrojnych w oparciu o dwa odmienne poglądy: realizm i pacyfizm. 

Ostatni rozdział dotyczy zbrodni agresji i prób ustanowienia jej definicji. Poza tym 

rozdział zawiera przykłady okrutnych zbrodni przeciwko ludzkości dokonanych we 
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współczesnych konfliktach zbrojnych, w tym również zbrodni przeciwko pokojowi i jej 

miejsca w prawie karnym. 
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ROZDZIAŁ 1 

WSPÓŁCZESNE KONFLIKTY ZBROJNE 

„ Nie ma znaczenia, co ludzie myślą o wojnie (…). Wojna przetrwa. Równie dobrze 

możecie zapytać ludzi, co myślą o kamieniu. Wojna była zawsze. Zanim nastał człowiek, już 

czekała na niego. Wojna to rzemiosło najwyższej rangi, czekające na swojego 

najznamienitszego rzemieślnika”
1
. 

 

1.1 Istota konfliktu, źródła, rodzaje  

Od zarania dziejów konflikty zbrojne towarzyszyły człowiekowi. Można powiedzieć, 

że ludzie mordują się od początku świata, od momentu kiedy biblijny Kain zabił swego brata 

Abla. Kiedy ludzie zorganizowali się w grupy społeczne, pojawiły się pierwsze konflikty 

o charakterze wojennym. 

Definiując pojęcie konfliktu zbrojnego należy zaznaczyć, że nie jest ono tożsame 

z pojęciem wojny (które oczywiście mieści się w jego ramach), jest znacznie szersze. Wojna 

to nic innego, jak akt przemocy, który ma na celu zmuszenie jednej ze stron do 

podporządkowania się woli drugiej strony, „wojna  jest  nie  tylko  czynem  politycznym, lecz 

i prawdziwym  narzędziem  polityki, dalszym  ciągiem  stosunków  politycznych, 

przeprowadzaniem  ich  innym  środkami”
2
. Natomiast konflikt(łac. Conflictus = zderzenie) 

to każdy przejaw walki zbrojnej, także ten  niewypowiedziany, to stan, w którym walczą nie 

tylko państwa, ale i grupy społeczne, np. etniczne, religijne. Poprzedza go narastająca 

sprzeczność  interesów jednej z grup wobec drugiej.  

Istnienie konfliktów zbrojnych od starożytności bardzo interesowało filozofów i tych, 

którzy zagłębiali nauki o mądrości. Dlatego punktem wyjścia do określenia istoty, źródeł 

i rodzajów konfliktów będzie porównanie różnych punktów widzenia wielkich myślicieli. 

Grecki filozof Platon (V/IV w.p.n.e.), który określił dwa rodzaje wojen: zewnętrzne 

i wewnętrzne. Przyczyny konfliktów dopatrywał się w potrzebie ustanowienia dobrej formy 

                                                           
1
 C. McCarty, Krwawy południk, Kraków 2010, s. 329. 

2
 C. von Clausewitz, O wojnie, przeł. A. Ciechowicz, L. Koc ,Kraków 2007, s. 29. 
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państwowości tzw. polis, z najlepszą władzą, ale i absolutnym dążeniem do bogactwa, co 

rodzi w tym ustroju zawiść. Sytuacje konfliktowe, zdaniem Platona, miały też przyczynę 

w nierówności. Jego zdaniem, dla zachowania pokoju wewnątrz państwa, należałoby 

stworzyć stan, w którym nie ma nadmiernego bogactwa ani ubóstwa. 

Inny filozof grecki, Hezjod (VIII-VII w.p.n.e) podzielił świat na dwie epoki: epokę 

pokoju, w której ludzie walczą tylko, żeby przetrwać, i epokę siły i gwałtu, w której ludzkie 

ułomności uważał za przyczyny konfliktów. Chęć posiadania bogactwa oraz żądza prowadzą 

w rezultacie do wojen, które niosą śmierć, marnotrawią siły, budują zły charakter, prowadząc 

do odwetu. Zdaniem Hezjoda tylko praca na roli może złagodzić zachowanie ludzi 

i niepokojowe usposobienie, gdyż potrzeba systematycznego dbania o ziemię buduje 

w człowieku łagodność poprzez kontakt z przyrodą
3
. 

Heraklit z Efezu (VI/V w.p.n.e.) głosił, że wojny są potrzebne. Wojna i pokój, jako 

dwa przeciwieństwa muszą współistnieć, nadając istotę wszystkiemu, dlatego też istnienie 

konfliktów, sporów jest początkiem dalszej harmonii
4
. 

Wśród rzymskich filozofów na temat konfliktów zbrojnych i wojny wypowiadał się 

Cyceron (106-43p.n.e.). Choć uważał, że wojny trzeba unikać, twierdził jednocześnie, że nie 

jest możliwe, aby wojny przestały istnieć, gdyż są gwarantem spokoju obywateli podczas 

trwania pokoju.  Wobec tego należy prowadzić je tak, aby przynosiły widoczne korzyści 

z podboju. Natomiast od prowadzących wojnę nie należy oczekiwać sprawiedliwości 

w stosunku do wroga, ponieważ celem jest jego zwyciężenie.  

Wraz z pojawieniem się religii chrześcijańskiej, zaczyna się stopniowo rodzić nowe 

spojrzenie i nowa wizja tych złowieszczych pojęć. Inna też filozofia zaczyna przyświecać ich 

pojmowaniu i rozumieniu. Zdaniem św. Augustyna (354-430 n.e.), filozofa z pogranicza 

starożytności i średniowiecza, do powstawania konfliktów, w tym zbrojnych, prowadzi 

dążenie ludzi do zaspakajania swoich pragnień i osiągania własnych korzyści. Wojna podsyca 

rządze, budzi lęki, chciwość. Jednakże , zdaniem filozofa, może ona być prowadzona, jeśli jej 

zamierzeniem jest przywrócenie pokoju. To tzw. wojna sprawiedliwa. Jeśli wojnę prowadzi 

się z zemsty, aby niszczyć i zdobywać władzę, wojna ta jest z natury niesprawiedliwa. 

                                                           
3
 J. Borgosz, Problemy wojny i pokoju w filozofii starożytnej i średniowiecznej, Wrocław 1983, s. 177 

4
 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii. Filozofia starożytna i średniowieczna, Warszawa 1981, s. 32 
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Zdaniem św. Augustyna wojna sprawiedliwa nie jest grzechem a o jej rezultacie i tak 

decyduje wola Boga.  

Nieco inną koncepcję wojny sprawiedliwej głosił Tomasz z Akwinu ( 1224-1274 n.e.). 

Jej podstawą jest wspólne dobro i cnota. Jego zdaniem wojna nie zawsze jest zła, gdyż pokój 

nie zawsze jest stanem, który warto zachować
5
.Tomasz uważał, że wojna sprawiedliwa jest 

tylko wówczas, gdy jest uzasadniona przez władcę, bowiem jego obowiązkiem jest troszczyć 

się o państwo. Za przyczyny uznał obronę wspólnego dobra, deklarowanie sprawiedliwego 

porządku, odzyskanie zawłaszczonych dóbr. Wojna powinna być prowadzona po to, aby 

wprowadzić dobro, zmniejszając zło oraz przywrócić pokój.  

Idea wojny sprawiedliwej została wprowadzona do doktryny chrześcijańskiej właśnie 

dzięki Tomaszowi z Akwinu. Oczywiście niechrześcijanie również mogli prowadzić wojnę 

sprawiedliwą, ale według Tomasza chrześcijanie kierowali się celami ponad ziemskimi, 

a niechrześcijanie ziemskimi.  

Wojny starożytne prowadzone były w celu zdobycia łupów wojennych, ale także 

celem zdobycia przez władcę poklasku wśród swojego narodu. Wojny średniowieczne 

natomiast to tzw. wojny rycerzy. To zasługi dla Boga i zbawienie wieczne było dla rycerzy 

ważniejsze niż doczesne dobra. Wojny te opierały się głownie na walce z niewiernymi, 

nawracaniu pogańskich ludów i obrony chrześcijańskich wartości.  

Starożytne i średniowieczne konflikty zbrojne były „przywilejem nielicznej grupy 

społeczeństwa”
6
. Oczywiście ich skutki odczuwała reszta społeczeństwa. Konflikty te 

prowadzono poniekąd sezonowo, gdyż ochotników do wojska rekrutowano spośród 

gospodarzy, którzy zimą nie musieli zajmować się swoimi gospodarstwami
7
 oraz w sposób 

związany z ich pracą oraz systemem feudalnym. Udział społeczeństwa w wojnie w sposób 

masowy związany był ze zmianą sposobu jej prowadzenia. Pojawiły się łuki, kusze, ale 

przede wszystkim broń palna, co wymusiło potrzebę pozyskiwania znacznie większej ilości 

żołnierzy piechoty. Skutkiem tego coraz więcej ludzi z klas niższych zaczęto wciągać 

w działania zbrojne.  

                                                           
5
 M. Bloch, Społeczeństwo feudalne, Warszawa 2002, s.412. 

6
 M. Howard, Wojna w dziejach Europy, Wrocław 1990, s. 46 

7
 A. i H. Toffller, Wojna i antywojna, Poznań 2006, s. 48-54. 
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Filozofowie nowożytni przyjęli realistyczne stanowisko w kwestii wojny, moralnie 

dopuszczając ją tylko na podstawie konstruktywnie określonych możliwościach. Filozof, 

Niccolo Machiavelli( 1469-1527) dokonał własnego podziału wojen. Ten florencki polityk 

uznał, że każda wygrana wojna rodzi przyczyny kolejnych konfliktów. W swym podziale 

wojen wyróżnił te, które związane były z ambicjami władców i chęcią poszerzania swego 

terytorium oraz wojny najbardziej krwawe, powodowane głodem i koniecznością zmiany 

zajmowanych terenów ,co powodowało wypieranie jednej ludności, zamieszkującej swoje 

terytoria, przez inną. Ponadto Machiavelli uważał, że bycie żołnierzem to zawód, a liczbę 

tychże żołnierzy powinno się ograniczyć, aby ich zainteresowanie wojną nie prowadziło do 

przedłużania się konfliktów. Wojny natomiast powinny być prowadzone bezpośrednio przez 

władców, za pomocą dobrego wojska, które jest gwarantem sukcesu. Władca winien 

przekonać wroga, iż jest doskonale uzbrojony i przygotowany, toteż strona druga powinna 

zrezygnować z działań prowadzących do konfliktu. Można powiedzieć, że była to pewnego 

rodzaju konfabulacja, nierzadko skuteczna.  

Thomas Hobbes (1588-1679) to filozof, który uważał wojnę za zjawisko naturalne, 

niemożliwe do wyeliminowania. Odwoływał się do natury ludzkiej jako źródła egoizmu 

jednostki i jej upodobanie do własnych korzyści. To właśnie z natury ludzkiej, zdaniem 

Hobbesa, wywodzą się wojny. Wskazuje on za źródła konfliktów chciwość, a także odwaga, 

jak i tchórzostwo: „Człowiek chwyta za broń w obawie przed przeciwnikiem, którego 

pomawia prawdziwie lub błędnie o zamiar napaści”
8
. Mimo, że wojna to naturalne zjawisko 

w życiu człowieka, Hobbes twierdzi, iż ma na to życie niszczycielski wpływ. Ponadto uważa, 

że, choć ludzie winni są określić prawo zakazujące wojen , jest to niemożliwe z powodu 

braku światowego autorytetu, który posiadając odpowiednią siłę, prawo to mógłby ustanowić 

i egzekwować. W konsekwencji wojny nie można ocenić jako słusznej lub niesłusznej.  

Szwajcarski filozof i dyplomata, który rozwinął koncepcję prawa zwyczajowego, 

Emer de Vattel (1714-1767) wyróżnił dwa rodzaje wojen: obronną i zaczepną. Celem 

pierwszej jest obrona państwa i siebie samego, natomiast celem drugiej, zaczepnej, jest 

dochodzenie określonych praw. Zgodnie z prawem celem wojny może być zapewnienie 

bezpieczeństwa, ochrona przed bezprawiem, odzyskanie własności. Chęć podboju to, zdaniem 

Vattela, zwykły rozbój. Podobnie jak św. Augustyn, Vattel odwołuje się do wojny 

                                                           
8
 A. Krzyżanowski, Chrześcijańska moralność polityczna, Warszawa 1948, s.160. 
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sprawiedliwej i wojny niesprawiedliwej. Dobro państwa, powszechne bezpieczeństwo 

i korzyść dla obywateli to motywy słuszne, w związku z tym wojna oparta na nich jest 

sprawiedliwą. Prowadzenie nieprawej wojny, niesprawiedliwej będzie prowadziło do klęski 

państwa.  

Jedna z najbardziej wpływowych orientacji teoretycznych, realizm polityczny, rozwija 

paradygmat w oparciu o suwerenność państwa oraz międzynarodową anarchię. Państwo, 

zdaniem realistów, stale przygotowuje się do wojny tudzież ją prowadzi, zatem konflikty są 

częścią systemu i należy uznać to z punkt wyjścia. Państwo zainteresowane jest przede 

wszystkim interesem narodowym, strategią militarną, potęgą i suwerennością. Celem 

naczelnym państwa jest osiągnięcie największej siły, co z kolei gwarantuje osiąganie 

pozostałych celów.  

Czołowy przedstawiciel nurtu realizmu, Edward Carr (1892-1982), uważał, że 

światem rządzą silniejsi, wobec tego słabsi muszą się podporządkować. Według Carra 

moralność ma dwa oblicza, jedno decyduje o zachowaniu ludzi oraz ich życiu osobistym, 

drugie zaś , gdy podejmują decyzje jako dowódcy. Moralność przywódcy powinna być 

podporządkować się polityce. Cel państwa to odpowiednie zastosowanie siły, której 

zogniskowanie jest procesem zupełnie naturalnym. Wobec tego Carr (zresztą podobnie jak 

Max Weber) za główną przyczynę wojen uważa ambicje przywódców
9
. Wnioskiem tego 

konflikt zbrojny to stan naturalny, a pokój jest jedynie przerwą w jego trwaniu. 

Takie wydarzenia, jak wyścig zbrojeń, stosowanie siły w polityce światowej w XX 

wieku potwierdzały tezy realistów. Wobec tego przodować zaczął nurt określany jako 

neorealistyczny (realizm strukturalny
10

). Jego twórcą był Kenneth Waltz (1924-2013), 

amerykański wykładowca i naukowiec. Według Waltza źródeł wojny dopatrywać się należy 

na poziomie jednostki, państwa oraz systemu międzynarodowego. Budowa systemu 

międzynarodowego to wynik koegzystowania państw, a nie ich zamierzonego działania. 

W związku z tym, znając tę strukturę, można przewidzieć zachowanie poszczególnych 

podmiotów. Tworzą one hierarchię na podstawie posiadanej siły. Państwa dążące do 

                                                           
9
 M. Weber, Polityka jako zawód i powołanie, Warszawa 1987, s. 2 

10
 Realizm strukturalny, neorealizm – jedna z teorii stosunków międzynarodowych, główny przedstawiciel 

współczesnego realizmu. Założenia realizmu strukturalnego wyłożone zostały przez Kennetha Waltza w 1979 

roku w jego książce "Theory of International Politics". Jest ona uważana za jedną z najważniejszych prac w 

teorii stosunków międzynarodowych. 
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równowagi sił, zawsze przyłączą się do hegemona. Zatem struktura systemu wymusza na 

państwach, a także ludziach , prowadzenie walk celem przetrwania. Waltz zauważył również, 

że konflikty wewnętrzne i dążenie do władzy w granicach państwa bywają bardziej krwawe 

od tych prowadzonych poza państwem.  

Jak widać w podział i założenia Waltza oraz realistów strukturalnych dobrze wpisują 

się poglądy filozofów, którzy podejmowali tematy dotyczące  źródeł wojen na przestrzeni 

dziejów. Choć większości z nich dostrzegała je na poziomie jednostki, nie brakowało tych, 

którzy twierdzili, że za konflikty odpowiedzialne są państwa i struktura systemu 

międzynarodowego. Warto także odnotować poglądy rozpatrujące konflikty zbrojne jako 

zjawiska właściwe Bogu, wskazujące karę za grzechy jako przyczynę. 

W kolejnych epokach wojna przybrała formę wojny totalnej. Jako zjawisko masowe, 

w które zaangażowany był cały naród,  wojna prowadzona była bez ograniczenia sił i celów. 

W czasach tych żył i tworzył wielki znawca wojny, Carl von Clausewitz (1780-1831). Ten 

wybitny Prusak, generał, uczestnik napoleońskich wojen, komendant Akademii Wojskowej  

w Berlinie, stworzył dzieło „O wojnie” na podstawie piętnastu lat studiów wojskowo-

historycznych i filozoficznych refleksji. Clausewitz wojnę zdefiniował jako „czyn polityczny, 

dalszy ciąg stosunków politycznych przejawiających się w aktach przemocy, mający na celu 

zmuszenie przeciwnika do spełnienia naszej woli”
11

. Twierdził, że każda epoka posiadała 

swoje własne konflikty, uprzedzenia i warunki. Współczesne konflikty zbrojne w większości 

nie spełniają warunków (prawnych, funkcjonalnych, ekonomicznych, strukturalnych), które 

niegdyś dopuściły uznanie danego zdarzenia z użyciem zbrojnej siły za wojnę. Jednakże, 

unikając generalizacji, należy zauważyć, że współcześnie możliwe jest wskazanie przykładów 

konfliktów zbrojnych, które można uznać za wojny. Przykładem są m.in. obie wojny 

w Zatoce Perskiej (1991, 2003). 

Wiek XX przyniósł kolejne zmiany w wyobrażeniu wojny. W miarę unowocześniania 

broni w żołnierzu kształtowało się poczucie dominacji. Wzrastała jego siła i umiejętności 

zabijania. Postęp technologiczny, w tym rozwój lotnictwa sprawił, że wojna skupiała 

doskonale wyszkolonych specjalistów o wysokich umiejętnościach zadawania śmierci. 

Zdarzało się, że ówczesna, doskonale przygotowana armia niszczyła przeciwnika zanim 
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 C. Clausewitz, O wojnie, Kraków 2007, s.746. 
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jeszcze doszło do natarcia. Powodowało to, że ludność cywilna była o wiele mocniej narażona 

na zagrożenia, niż żołnierze. Wobec tego w walce o przetrwanie brali udział nie żołnierze czy 

cywile, a po prostu całe społeczeństwa. Doskonałym przykładem konfliktu między 

społeczeństwami była II wojna światowa, w której całe narody bez szans na jakikolwiek 

kompromis walczyły o ocalenie z bezwzględnymi siłami. Agresor kierował się celami, które 

w istocie były analogiczne do tych, którymi kierowali się ich średniowieczni przodkowie- 

podbój nowych terytoriów, poprzez wyniszczenie ludności słowiańskiej. 

Warto tu zwrócić uwagę na pewną kwestię. Jeden z wybitnych humanistów xx wieku, 

Lewis Mumford pisał: „To drapieżny instynkt skłaniał człowieka do wyładowania swych 

bojowych instynktów na innych gromadach ludzkich”
12

. O naturalnym dążeniu człowieka do 

agresji pisało wielu autorach w swych dziełach dotyczących konfliktów społecznych. Erich 

Fromm (1900-1980), niemiecki filozof socjolog, psycholog żydowskiego pochodzenia, 

uważał, że przejaw agresji i stosowanie przemocy wynika ze słabości człowieka. Zdobycie 

władzy nad innymi, na przykład poprzez wojnę, ma za zadanie zapewnienie słabego 

człowieka o jego wartości. Jednocześnie filozof zwraca uwagę na bardzo niepokojący 

i groźny fakt, iż ludzie fascynują się zabijaniem i śmiercią. Ponadto Fromm odwołuje się do 

„instynktu stadnego”, który nakazuje człowiekowi słuchać przywódcy, niezależnie jakie 

absurdy będzie on przedstawiał. Trudno się z nim nie zgodzić: „ Czy Hitler sam wymordował 

miliony Żydów? Czy Stalin sam wymordował miliony politycznych przeciwników?”
13

. 

Źródła powstania konfliktów są bardzo zróżnicowane i dotyczą wielu aspektów. Na 

przestrzeni wieków państwa rywalizowały o terytorium, co często decydowało o powstaniu 

konfliktu zbrojnego. Podłoże terytorialne konfliktów obejmuje dążenia grupy do 

niepodległości (wysoce niebezpieczne w przypadku grup pozbawionych własnego państwa), 

szczególnie na tle etnicznym, jak i konflikty między państwami o określone terytorium, czyli 

wojna o strefę wpływów. Konflikty na tym tle okazały się najbardziej krwawe i posiadały 

predyspozycje do nawracania i eskalacji. Idealnym przykładem jest agresja Saddama Husajna 

na Kuwejt. 

Do istotnych czynników sprzyjających konfliktom zbrojnym zaliczyć należy 

motywacje polityczne. Państwo, które nie jest zadowolone z istniejącego układu sił, dąży do 
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 L. Mumford, Technika a cywilizacja, Warszawa 1966, s.66 
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 E. Fromm, Wojna w człowieku, Gdańsk 1991. 



 

13 

 

zmiany stanu rzeczy. Państwo to uznaje, że wojna pozwoli mu odmienić niekorzystną 

sytuację. Ponadto rola zobowiązań sojuszniczych także odgrywa nie małą rolę w temacie 

konfliktów. Zobowiązania te nierzadko w przeszłości sprzyjały wybuchom konfliktów 

zbrojnych. Amerykański prezydent, Woodrow Wilson w układzie sojuszniczych zobowiązań 

dostrzegał przyczyny wybuchu I wojny światowej. 

Powołując się na kolejny, godny uwagi element, jakim jest rozwój militarny, należy 

uznać to jako poważny bodziec do wywołania sporu o charakterze zbrojnym. Należy tu 

odwołać się do wyścigu zbrojeń. Gdy jedno państwo znacznie powiększa swój potencjał 

militarny, ryzyko konfliktu zbrojnego zdecydowanie wzrasta. Państwo świadome swojej 

potęgi łatwiej podejmie decyzję o zaangażowaniu się w konflikt zbrojny Kiedy rozwój potęgi 

militarnej zagraża innym państwom, wojna jest praktycznie przesądzona. 

Warto dostrzec znaczący wpływ czynnika ekonomicznego na potencjalny konflikt 

zbrojny. Już w przeszłości cenne surowce były przyczyną wielu konfliktów. Zarówno brak 

surowców, jak paradoksalnie posiadanie ich pokaźnych złóż może być przyczyną konfliktów. 

W przypadku pierwszym państwo dąży do zdobycia niezależnego dostępu do jak największej 

ilości surowca, próbując przejąć kontrolę nad jego zasobami, co z kolei zapewnia władzę nad 

innymi. Doskonałym tego przykładem były wojny w Zatoce Perskiej, gdzie Saddam Husajn 

dążył do zdobycia całkowitej kontroli nad złożami ropy naftowej. Natomiast przypadek 

nadmiaru surowców widać na przykładzie Demokratycznej Republiki Konga, gdzie cenne 

minerały są przyczyną toczącej się od wielu lat wojny domowej.  

Na szczególną uwagę w ustaleniach głównych przyczyn konfliktów zbrojnych 

zasługują czynniki ideologiczne i kulturowe. Zimna Wojna to okres, w którym czynniki te 

były ważnym źródłem sporów międzynarodowych. Kiedy rozpadł się blok państw 

socjalistycznych zostały one zepchnięte na margines. Jednak w ostatnim czasie coraz więcej 

społeczeństw akcentuje swoją kulturową odrębność. Bardzo prawdopodobne, że 

w przyszłości może stać podłożem do konfliktów na wielka skalę. Nie da się bowiem ukryć, 

że kultura jest czynnikiem, który integruje, jak również stanowi trudną do przezwyciężenia 

granicę podziału. W przypadku tym najbardziej prawdopodobnym, co widać aktualnie, jest 

konflikt zbrojny w konfrontacji cywilizacji Islamu z Zachodem.  

Podsumowując powyższe rozważania nad istotą konfliktu zbrojnego, jego źródłach 

i rodzajach można pokusić się o pewną klasyfikację, choć zjawisko wojny ogólnie 
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postrzegane było zawsze bardzo szeroko. Niemniej jednak zbiór tradycyjnych typologii 

konfliktów zbrojnych jest dość obfity. Jednym z pierwszych i podstawowym kryterium jest 

podział na wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe. Jeśli chcemy dokonać podziały ze względu 

na obszar, na którym konflikty się toczą, to z pewnością określimy je jako globalne, 

angażujące siły wielkich mocarstw, regionalne, które odbywają się z udziałem największych 

państw regionu ubiegających się o bycie regionalnym mocarstwem oraz lokalne, toczone 

przez państwa o niskiej pozycji międzynarodowej i przy użyciu niewielkich sił zbrojnych.  

Ostatnia klasyfikacja odnosi się do środowiska międzynarodowego i jednocześnie podmiotu 

biorącego udział w konflikcie. Wobec tego wyróżnia się wojny międzynarodowe 

i wewnętrzne, tzw. domowe (które z resztą mogą być także sprawiedliwe bądź 

niesprawiedliwe). 

Niezależnie od rodzaju i źródła konfliktu zbrojnego należy zauważyć, że toczy się on 

zawsze między grupami ludzi i prowadzi do pozbawiania życia i wolności innych ludzi, 

a także niszczenia ich dóbr. „Walka, do jakiej dochodzi między ludźmi, składa się z dwóch 

elementów: przejawów wrogości i wrogiego zamiaru”
14

. 

 

1.2 Zasady użycia siły 

Próby określenia granic możliwości odwoływania się do użycia siły zbrojnej były 

podejmowane przez wieki, ale dopiero wiek XX przyśpieszył ten proces nadając mu formę 

wiążących norm prawnych. Odwoływanie się do siły celem rozwiązywania konfliktów to 

element przetrwania jednostki, jak i państwa. Postęp towarzyszący dziejom ludzkości, 

zwłaszcza polityczny i społeczny, miał istotny wpływ na regulację zasad rozwiązywania 

konfliktów poprzez ustanowienie obowiązku odwoływanie się do środków innych niż użycie 

przemocy. Proces eliminacji zachowań agresywnych przez wieki był tendencją stałą. 

Jednakże rozważania teoretyków wojskowych skupiały się głównie nad rozważaniami 

dotyczącymi kwestii prowadzenia i wygrywania wojen, nie ich unikania. Dopiero I wojna 

światowa, która okazała się prawdziwą rzezią, poruszyła każdy aspekt życia społecznego. 

Nieuniknionym okazało się podjęcie działań w celu eliminacji użycia siły.  
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Przez stulecia prawo do wojny (łac.” ius ad bellum”) było dominującym elementem państw 

w stosunkach międzynarodowych. Koncepcje wojny sprawiedliwej, obronnej tudzież 

samoobrony sugerują odwołanie się do tego prawa, natomiast warto zwrócić uwagę na 

historię zakazu użycia siły. 

W 1907 roku II Konwencja Haska
15

 odnosiła się do ograniczenia użycia siły celem 

ściągania długów zagwarantowanych umową (tzw. Konwencja Drago-Portera). Konwencja ta 

ustanawiała wyższość metod pokojowych w kwestii rozstrzygania sporów dotyczących 

egzekwowaniem zadłużeń, którymi obciążone było dane państwa w stosunku do drugiego 

państwa. Pakt Ligi Narodów z 1919 roku w art. 10-16 częściowo ograniczał możliwość 

odwoływania się do wojny w stosunkach między członkami Ligi poprzez wprowadzenie 

obowiązku wyjaśniania sporów przede wszystkim pokojowymi metodami, zakaz uciekania 

się do wojny zanim upłyną trzy miesiące od decyzji (sądowej, rozjemczej lub na podstawie 

sprawozdania Rady Ligi Narodów) zapadłej w danym sporze oraz zakaz wojny z państwem, 

które zastosuje się do orzeczenia zapadłego w danym sporze. Pakt jednak nie zakazywał 

całkowitego prowadzenia wojen. Pakt deklarował, że „wojna lub groźba wojny, niezależnie 

od tego, czy dotyka bezpośrednio jednego z członków ligi, czy też nie dotyka- interesuje całą 

Ligę i że Liga powinna przedsięwziąć wszelkie środki, mogące skutecznie zabezpieczyć 

pokój między narodami”
16

. Jednak nie zakazywał całkowitego prowadzenia wojen. 

Traktat przeciwwojenny z 1928 roku, tzw. Pakt Brianda-Kelloga
17

, zobowiązywał 

strony do pokojowego rozstrzygania sporów oraz odrzucania wojny jako narzędzia 

prowadzenia polityki zagranicznej. Zakaz odwoływania się do wojny celem załatwiania 

międzynarodowych sporów jest aktualny także we współczesnych aktach prawa 

międzynarodowego. Karta Narodów Zjednoczonych orzeka, że „wszyscy członkowie 

załatwiać będą swe spory międzynarodowe środkami pokojowymi w taki sposób, aby nie 

dopuścić do zagrożenia międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz sprawiedliwości” 

oraz że „wszyscy członkowie powstrzymają się w swych stosunkach międzynarodowych od 

groźby siły lub użycia jej przeciwko integralności terytorialnej lub niezawisłości politycznej 
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 Konwencja Haska z dnia 18 października 1907r. podpisana w Hadze, Dz. U. 1930 nr 9 poz. 64. 
16

 H. Horbaczewski, J. Reginia-Zacharski (red.), Organizacje międzynarodowe. Wybór tekstów źródłowych, 
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któregokolwiek państwa bądź w jakikolwiek inny sposób niezgodny z celami Organizacji 

Narodów Zjednoczonych”
18

. 

Zakończenie II wojny światowej było początkiem nowej etapu w podejściu prawnym 

do zasad użycia siły. Postanowiono w ramach globalnej organizacji kontynuować współpracę 

międzynarodową w ramach utrzymania pokoju i bezpieczeństwa na świecie. Liga Narodów 

nie zdała egzaminu, w wyniku czego powołano jej następczynię, Organizację Narodów 

Zjednoczonych (ONZ). Karta NZ to pierwszy dokument, który zawierał założenia całkowitej 

delegalizacji użycia lub groźby użycia siły w stosunkach między państwami. Jednym z celów 

Organizacji miało być niedopuszczenie w przyszłości do wojny, która dwukrotnie wyrządziła 

ludzkości tyle cierpienia. Przyjąć można, że Karta NZ dopuszcza użycie siły w zasadzie 

w jednym przypadku, oświadczając, że może do tego dojść tylko, gdy państwo stanie się 

obiektem zbrojnej napaści. Prawo do samoobrony to norma  prawa zwyczajowego i ogólnie 

rzecz biorąc nie wymaga tworzenia pisemnych deklaracji i dodatkowych dokumentów. Mimo 

to w Karcie NZ zawarto regulacje w kwestii samoobrony indywidualnej bądź zbiorowej, 

uznając to jako prawo „przyrodzone” każdego członka Organizacji. Samoobrona to 

odpowiedź na napaść zbrojną, czyli użycie militarnych środków celem naruszenia 

suwerenności terytorialnej i odrębności politycznej innego państwa, tudzież atak na jego 

statek lub samolot nad otwartym morzem. Po 11 września zaakceptowano także koncepcję, że 

napaść zbrojna może być dokonana za pomocą innych środków niż militarne, na przykład 

przy użyciu takich, które umożliwią przeprowadzenie ataku terrorystycznego. Natomiast 

samoobrona prewencyjna nie znajduje uzasadnienia w dokumentach międzynarodowych, 

napaść zbrojna musi być realna. Potencjalne zagrożenie nie jest faktem świadczącym 

o zaistnieniu zbrojnej napaści, wobec tego państwo może podejmować przygotowania do 

gotowości zbrojnej, ale bez prawa do prewencyjnego ataku.  

W przypadku samoobrony zbiorowej użycie zbrojnej siły przez państwo sojusznicze 

będzie mieścić się w normach prawnych. Karta NZ potwierdziła, że jedno państwo, mimo, że 

samo nie jest atakowane, ma prawo przyjść z pomocą drugiemu państwu, które zostało 

napadnięte. Współcześnie na podstawie takiej doktryny działają wszystkie sojusze militarne, 

art.5 Traktatu Północnoatlantyckiego utrzymuje, że „Strony zgadzają się, że zbrojna napaść 

na jedną lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść 
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przeciwko nim wszystkim i dlatego zgadzają się, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, to 

każda z nich, w ramach wykonywania prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, 

uznanego na mocy artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych, udzieli pomocy Stronie lub 

Stronom napadniętym, podejmując niezwłocznie, samodzielnie jak i w porozumieniu 

z innymi Stronami, działania, jakie uzna za konieczne, łącznie z użyciem siły zbrojnej, w celu 

przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego. O każdej takiej 

zbrojnej napaści i o wszystkich podjętych w jej wyniku środkach zostanie bezzwłocznie 

powiadomiona Rada Bezpieczeństwa. Środki takie zostaną zaniechane, gdy tylko Rada 

Bezpieczeństwa podejmie działania konieczne do przywrócenia i utrzymania 

międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa”
19

. Aktualnie działanie prawa 

międzynarodowego pokazuje, że państwa gorliwie uciekają się do prawa do samoobrony 

argumentując w ten sposób incydenty użycia siły gwoli realizacji odmiennych interesów. 

Niemniej jednak zwyczajowe prawo międzynarodowe obwarowane jest podstawowymi 

warunkami zanim podjęte zostanie działanie zbrojne w samoobronie. Po pierwsze, działania 

podjętych w zakresie samoobrony muszą mieć charakter proporcjonalności, co oznacza, że 

napadnięte państwo ma prawo użycia tylko takich środków, które pozwolą mu bezpośrednio 

odeprzeć zbrojny atak. Jeśli jednak wielkość napaści zbrojnej wskazuje na zamiar zdobycia 

łupów terytorialnych kosztem atakowanego państwa, zagrabienia części jego terytorium, 

a nawet ograniczenia jego suwerenności tudzież dążenie do jego likwidacji, zaatakowane 

państwo ma prawo użyć każdych możliwych środków w celu obrony swojej suwerenności 

i integralności terytorialnej, w tym także przemieszczenia się na terytorium wroga. Po drugie, 

wszelkie zbrojne działania wykonywane w ramach samoobrony powinny skupiać się 

wyłącznie na obszarze objętym atakiem. Jednak może się okazać, jak w przypadku ataków 

terrorystycznych, że działanie w samoobronie musi być przeprowadzone z dala od obszaru 

napadniętego, gdyż centra dowodzenia organizacji terrorystycznych znajdują się w bardzo 

odległych miejscach. Taka sytuacja zaistniała po zamachach z 11 września 2001roku, kiedy 

Stany Zjednoczone w akcji obronnej podjęły działania przeciwko Al Kaidzie w Afganistanie. 

Po trzecie, działania zbrojne w toku obrony własnej powinny zazębiać się czasowo z atakiem. 

Oczywiście wymóg ten interpretuje się biorąc pod uwagę pewną tolerancję czasową, choćby 

na przybycie wsparcia w postaci sił sojuszniczych. Przykładem przesuniętych w czasie 

działań w ramach samoobrony jest pierwsza wojna w Zatoce Perskiej. Na pomoc 
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pokonanemu przez Irak Kuwejtowi ruszyła koalicja antyiracka pod egidą Stanów 

Zjednoczonych. Wsparcie to wymagało półrocznych przygotowań. 

Warto również zwrócić uwagę na specyficzny rodzaj użycia siły zbrojnej za 

przyzwoleniem organów ONZ. W pewnych przypadkach powołują one tzw. siły pokojowe, 

zwane też błękitnymi hełmami. Siły te maja realizować określone cele rozjemcze lub 

stabilizacyjne. Państwo, w którym odbywa się misja na ogół wyraża zgodę i wówczas siły 

pokojowe mogą być wprowadzone. Zasadniczo członkowie pokojowych sił mogą używać 

zbrojnej siły tylko w samoobronie. Jednakże w przypadkach szczególnych Rada ONZ 

zezwala na stosowanie potencjału zbrojnego dążąc do osiągnięcia konkretnych celów, jak na 

przykład zabezpieczenia dostaw pomocy humanitarnej. Interwencja humanitarna oznacza 

użycie siły zbrojnej celem ochrony naruszanych na szeroką skalę praw człowieka, szczególnie 

w następstwie popełnianych wobec ludności cywilnej zbrodni. Podejmowana jest zatem 

z pobudek humanitarnych. Niestety, kwestia ta w takim rozumieniu nie jest zdefiniowana 

w dokumentach międzynarodowych regulujących kwestie bezpieczeństwa i użycia siły, 

również w tym temacie brak jest odniesienia ze strony Karty Narodów Zjednoczonych. 

Wobec tego niejednokrotnie już państwa działania zbrojne prowadzone na terytoriach innych 

państw argumentowały pobudkami humanitarnymi, mimo, że w rzeczywistości realizowały 

swoje polityczne, gospodarcze czy militarne interesy. Ostatnia dekada XX w. to cały szereg 

humanitarnych interwencji, zaczynając od w Liberii w 1990 r., następnie w Iraku w 1991 r., 

Somalii w 1992 r., Bośni i Hercegowinie w 1992, w Rwandzie w 1994 r., na Haiti w 1993 r., 

w Kosowie i Timorze Wschodnim w 1999 r., aż po  interwencję w Sierra Leone w 2000 r. 

Myślą przewodnią działań humanitarnych jest ochrona praw człowieka, pomoc 

humanitarna ludziom pozbawionym schronienia, żywności i wody, ludziom, wobec których 

stosuje się eksterminację. Działania te wymagają natychmiastowej reakcji, gdyż każda zwłoka 

wiąże się ze śmiercią tysięcy ludzi. Wobec takich interwencji trudno jest postulować 

o podjęcie rezolucji o utworzenie podstaw prawnych. Mimo to podjęto próby kontroli nad 

koncepcją interwencji humanitarnych przez Radę Bezpieczeństwa. W 2005 roku 

Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję
20

, w której uznało autorytatywność 

społeczności międzynarodowej do działań zbrojnych w przypadkach, kiedy w jakimkolwiek 

państwie na ogromną skalę naruszane są prawa człowieka, a władze tych państw nie są 
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w stanie temu przeciwdziałać bądź same wywołują katastrofę humanitarną. Wówczas też 

stworzono ideę „odpowiedzialności za ochronę” (responsibility to protect). Koncepcja ta 

determinuje zamiar ukarania winnych łamania prawa podczas działań zbrojnych. Przykładem 

odwołania się do powyższej rezolucji, a także koncepcji jest ustanowienie przez Radę 

Bezpieczeństwa ONZ strefy zakazu lotów w Libii w 2011 roku
21

. Państwo to było objęte 

rebelią, względy ochrony praw człowieka finalnie miały decydujący wpływ na podjęcie 

działań, mimo zasady nieingerencji w sprawy wewnętrzne państwa. 

Reasumując, każde państwo ma prawo użyć siły zasadniczo w jednym wypadku, czyli 

w sytuacji , gdy jest ono przedmiotem napaści zbrojnej. Wówczas, zgodnie z regulacjami 

zawartymi w Karcie Narodów Zjednoczonych, państwo ma naturalne prawo do samoobrony 

indywidualnej lub zbiorowej. Ponadto uzasadnia się użycie siły w interwencjach 

humanitarnych, kiedy masowego łamane są prawa człowieka. W takich przypadkach użycie 

siły powinno mieć na celu pomoc i ograniczenie ludzkiego cierpienia, niezależnie od 

jakichkolwiek innych ambicji państwa. Działania zbrojne w ramach interwencji humanitarnej 

podejmować należy ostatecznie, po uprzednim zużytkowaniu każdych możliwych środków, 

aby powstrzymać kryzys. 

 

1.3 Niedozwolone sposoby i środki walki 

Zakres środków i metod walki w konfliktach międzynarodowych 

i niemiędzynarodowych oraz działania walczących stron są regulowane przez 

Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych (MPHKZ), zwane także prawem 

wojennym. Prawo to gwarantuje także ochronę osobom, które nie biorą udziału w walce, 

a także obiektom i innym dobrom niebędącym obiektami wojskowymi. Już w średniowieczu 

niektóre państwa opracowywały akty prawa wojennego. Wiele postanowień dotyczyło 

niehumanitarnych metod prowadzenia wojen, co miało podłoże w rozwoju doktryny wojny 

sprawiedliwej. Wówczas znaczny wpływ na te ustalenia miał kościół katolicki oraz tradycja 

germańska. Kościół zabraniał, odwołując się do kary w postaci klątwy, atakowania 

duchownych, kupców, rolników, starców i kobiet. Ponadto sprzeciwiał się używania łuków 

i kusz. To właśnie kusza była pierwszą bronią, która wywołała spore kontrowersje. Bardzo 
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skuteczna i dalekonośna została określona jako broń „nieszlachetna, diabelska i zbyt 

zabójcza”. Natomiast akceptowano używania kuszy w walkach z heretykami i niewiernymi. 

Średniowiecze to okres okrutnych praktyk w prowadzeniu działań zbrojnych. Po jego 

zakończeniu powstał kodeks prawa wojny określający przykład rycerza-żołnierza, który 

w walce stosuje tylko dozwolone sposoby i środki. Jednak prawdziwy przełom w podejściu 

do problematyki związanej z metodami prowadzenia walki i regulującymi je normami 

nadszedł wraz z epoką oświecenia. Ówcześni myśliciele postulowali o należyte traktowanie 

jeńców, pomoc rannym i chorym oraz łagodne podejście do ludności cywilnej. Stało się to 

prawnym zobowiązaniem, które wynikała z nakazów sumienia. Następnie wiek XIX okazał 

się punktem zwrotnym w kwestii prawa wojennego. Powodem było zawieranie rozlicznych 

umów międzynarodowych.  

Podstawowe zasady prawa humanitarnego dotyczące ograniczeń i zakazów w zakresie 

prowadzenia działań zbrojnych mówią, że „strony wojujące nie mają nieograniczonego prawa 

wyboru środków szkodzenia nieprzyjacielowi”
22

 oraz że „zabronione jest stosowanie broni, 

pocisków i materiałów, a także metod prowadzenia wojny, które mogą powodować 

niepotrzebne cierpienia”
23

. Broń powodującą zbędne cierpienie określa się jako 

niehumanitarną, natomiast jako niepotrzebne, zbędne cierpienia należy rozumieć  te, które nie 

wspierają celu danego działania wojennego
24

. Trudno uznać  jakąkolwiek broń za 

humanitarną, jednakże termin ten odnosi się do takiej broni, której stosowanie wywołuje 

drastyczne skutki w postaci dużych, dotkliwych ran oraz cierpienia, jak również stosowanej 

w rozmyślny, okrutny sposób, zwłaszcza przeciwko ludności cywilnej. Pierwsza konferencja 

haska z dnia 29 lipca 1899 (zakaz ten powtórzyła IV Konwencja haska z 1907) ustanowiła 

zakaz używania amunicji dum-dum, która powodowała ogromne szkody w ciele ludzkim, 

znacznie większe niż inna amunicja, a także zrzucania z powietrza pocisków i materiałów 

wybuchowych oraz używania pocisków, zawierających gazy trujące tudzież duszące. 

Natomiast konwencja VIII uregulowała i ograniczyła używanie min morskich
25

. W ciągu 
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 Regulamin dotyczący praw i zwyczajów wojny lądowej ( Regulamin haski z 1907 r. ), Haga, 18 października 
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 Protokół dodatkowy do konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949  r., dotyczący ochrony ofiar 
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ostatnich lat uregulowano zakres użycia broni chemicznej
26

, oślepiającej broni laserowej
27

, 

min przeciwpiechotnych, min-pułapek, min narzutowych i innych tego typu urządzeń
28

 oraz 

niewybuchów wojennych
29

. Natomiast 21 grudnia 2001 r. przyjęto poprawiony artykuł 

1 Konwencji z 10 października 1980r. o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni 

konwencjonalnych
30

, które uważa się, że mogą powodować nadmierne cierpienia lub mają 

niekontrolowane skutki, a stosowanie jej rozszerzono na konflikty niemiędzynarodowe, co 

odpowiada charakterowi współczesnych konfliktów zbrojnych. Dotyczy to również broni 

zapalającej, trwale oślepiającej broni laserowej oraz min przeciwpiechotnych, a także 

pocisków wybuchających o masie mniejszej niż 400 g i pocisków z rdzeniem ze zubożonego 

uranu. 

Mimo ratyfikacji przez ponad 150 państw Konwencji Ottawskiej, która zakazuje 

używania min przeciwpiechotnych, nie zostało to uznane za prawo zwyczajowe, jak 

w przypadku wielu regulacji dotyczących zakazu, ograniczenia lub częściowego zakazu 

stosowania pewnych rodzajów broni. Tymczasem miny są odpowiedzialne za mnóstwo 

przypadkowych ofiar, głównie jest to ludność cywilna. Wybuch miny okalecza dorosłych, 

natomiast dzieci zabija. Broń ta działa bez rozróżnienia, po zakończeniu działań nie można jej 

zabezpieczyć. Ponadto, po zakończeniu walk, koszty rozminowywania są bardzo wysokie. 

Skutki medyczne stosowania min przeciwpiechotnych wiążą się również z dużym nakładem 

finansowym, zwłaszcza w kwestii długiego leczenia szpitalnego rannych, w tym znacznie 

większej ilości zabiegów chirurgicznych. Poważną konsekwencją jest również ryzyko chorób 

                                                                                                                                                                                     
zakotwiczonych min kontaktowych, jeśli nie stają się nieszkodliwe zaraz po tym, jak zerwą się z kotwicy oraz 

używania  torped, które nie  stają  się  nieszkodliwe  po  tym,  jak  chybią  celu. 
26

 Konwencja o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz 

o zniszczeniu jej zapasów, przyjęta w Londynie, Moskwie i Waszyngtonie 10 kwietnia 1972 r. (155 ratyfikacji 

na dzień 26 października 2006 r.) 
27

 IV protokół do Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych z 1980 r. 

dotyczący oślepiającej broni laserowej przyjęty w Wiedniu 12 października 1995 r. (83 ratyfikacje na dzień 

26 października 2006 r.) 
28

 II protokół do Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych z 1980 r. 

w sprawie zakazów lub ograniczeń użycia min, min-pułapek i innych urządzeń zmodyfikowany 3 maja 1996 r. 

(86 ratyfikacji na dzień 26 października 2006 r.) i Konwencja o zakazie użycia, składowania, produkcji 

i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu z 3–4 grudnia 1997 r. (151 ratyfikacji na dzień 

26 października 2006 r.). 
29

 V protokół do Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych z 1980 r. 

o niewybuchach wojennych z 28 listopada 2003 r. (24 ratyfikacje na dzień 26 października 2006 r.) 
30

 Konwencję o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za 

powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki, z 10 grudnia 1980 r. ratyfikowało 100 

państw (stan na dzień 26 października 2006 r.). Pozostałe protokoły: I protokół w sprawie niewykrywalnych 

odłamków – 98 ratyfikacji, II protokół w sprawie zakazów lub ograniczeń użycia min, min-pułapek i innych 

urządzeń – 87, III protokół w sprawie zakazów lub ograniczeń użycia broni zapalających – 92. 
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psychicznych spowodowane stresem pourazowym (ang. posttraumatic stress dis order- 

PTSD), zarówno u poszkodowanych, jak i żołnierzy, którzy byli świadkami wypadków 

spowodowanych wybuchem miny. Na szczęście w ostatnich latach można zaobserwować 

widoczny spadek produkcji i handlu tego typu bronią. Środowisko międzynarodowe 

dostrzega konieczność współpracy celem bezwzględnego usunięcia min przeciwpiechotnych. 

W przypadku broni zapalającej, której zakaz także nie został uznany za prawo 

zwyczajowe, istnieją pewne ograniczenia, a państwa zobowiązane są starać się unikać jej 

stosowania, przede wszystkim ograniczać straty odnośnie ludności cywilnej oraz cywilnych 

dóbr. Broń ta powoduje ciężkie powikłania, jak wstrząs oparzeniowy, zakażenia, wstrząs 

septyczny, ostrą niewydolność nerek, przykurcze po oparzeniach w okolicy stawów, 

odoskrzelowe zapalenie płuc z powodu zachłyśnięcia się gazami, przewlekłe owrzodzenia 

i blizny. Zabrania się atakowania przy użyciu broni zapalającej celów wojskowych, które 

znajdują się wśród kompleksu obiektów cywilnych ze statku powietrznego, a także 

atakowania lasów i innej roślinności. 

 

Fot. 1 Atak napalmem na Trang Bang, 08.06.1972r., źródło: Źródło: 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:TrangBang.jpg, Autor: Nick Ut. 

 

Kwestia wyeliminowania min przeciwpiechotnych zwróciła uwagę na jeszcze jeden, 

równie niebezpieczny i szkodliwy środek walki, a mianowicie broń kasetową. Działanie tej 

broni bazuje na umieszczaniu licznych ładunków o małej wadze w nośniku, którym może być 
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bomba lotnicza, rakieta, pocisk artyleryjski i inne. Subamunicja rozpadając się w powietrzu 

posiada zdolność do rażenia rozległej części terenu. Zaś te odłamki, które nie wybuchają mają 

podobne właściwości do min przeciwpiechotnych. Mimo, że stosowanie bomb kasetowych 

jest niezgodne z prawem humanitarnym, wciąż stosuje się je w wielu krajach. Broń tę 

wykorzystywano  w 2003 roku w Iraku przez Stany Zjednoczone, a także w Afganistanie, 

Czeczeni czy Jugosławii. 3 grudnia 2008 roku w Oslo podpisano Konwencję o zakazie użycia 

amunicji kasetowej. Stronami Konwencji obecnie jest 100 państw, ratyfikowało ją 11 z nich, 

a 19 państw podpisało bez ratyfikacji. Polska nie zdecydowała się być stroną Konwencji. 

Bronią szczególnego rodzaju, bo skutki jej użycia są trudne do przewidzenia, jest broń 

masowego rażenia. Zalicza się do niej broń chemiczną, biologiczną i jądrową. Broń 

chemiczna po raz pierwszy zastosowana została masowo w 1915 roku, w okolicach 

miasteczka Ypres w Belgii, przez Niemców. Użyto wówczas chloru, toksycznego pierwiastka 

chemicznego, który atakuje układ oddechowy człowieka, a w efekcie prowadzi do śmierci 

poprzez zablokowanie płuc. Również w tej samej miejscowości dwa lata później użyto 

iperytu, czyli gazu musztardowego. Podczas I wojny światowej bojowe środki trujące zabiły 

dziesiątki tysięcy ludzi, wobec czego społeczność międzynarodowa zdecydowała się podjąć 

działania w celu ich wyeliminowania ich z ewidencji dozwolonych środków walki. Skutkiem 

tego było podpisanie Protokołu dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, 

trujących lub podobnych oraz środków bakteriologicznych
31

. Niestety, akt ten nie zakazywał 

prowadzenia badań i posiadania tych środków, w związku z tym był on często naruszany. 

Wobec tego w 1993 roku w Paryżu podpisano Konwencję
32

, której twórcy założyli, że tylko 

pozbawienie państw możliwości technologicznych produkowania toksycznych substancji 

bojowych może zagwarantować stosowanie się do zakazu użycia broni chemicznej. Broń 

chemiczna jest bardzo okrutna, może okazać się bronią zdradliwą, gdyż zdolna jest do rażenia 

tych, którzy jej użyli. Dobrym tego przykładem może być zastosowanie przez rosyjskie siły 

obezwładniających środków chemicznych w związku z atakiem terrorystycznym w Teatrze na 

Dubrowce w Moskwie. W istocie zginęli najprawdopodobniej wszyscy terroryści, ale również 

ok. 130 zakładników. 
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 Protokół dotyczący zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków 

bakteriologicznych, Genewa, 17 czerwca 1925r., (Dz. U. z 1999 r. Nr 28, poz. 278). 
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 Konwencja o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia boni chemicznej oraz zniszczeniu 

jej zapasów, Paryż, 13 stycznia 1993 r., (Dz. U. z 1999 r. Nr 63, poz. 703). 
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Podobnie jest w przypadku broni biologicznej, której użycie może skutkować 

naruszeniem zasady rozróżniania, nie można przewidzieć wszystkich konsekwencji jej użycia. 

Można wyróżnić trzy grupy jeśli chodzi o broń biologiczną, są to bakterie, wirusy i toksyny. 

Broń ta jest zdecydowanie bardziej podstępna niż chemiczna. W tym przypadku czynnikiem 

rażenia są organizmy żywe. W porównaniu ze środkami chemicznymi, patogeny użyte jako 

broń biologiczna mogą egzystować w środowisku znacznie dłużej. Atak przy użyciu tej broni 

bardzo łatwo mógłby wymknąć się spod kontroli, być może dlatego nie doszło nigdy do 

użycia jej na skalę masową. 

Wśród wszystkich rodzajów broni masowego rażenia, broń jądrowa ma największą 

siłę rażenia. W czasie eksplozji jądrowej wyzwalana jest ogromna ilość energii, która 

przyjmuje postać fali uderzeniowej, promieniowania cieplnego i przenikliwego. Skutek tego 

to porażenia osób i obiektów w zasięgu od kilkunastu nawet do 100 kilometrów. Ponadto 

opad promieniotwórczy prowadzi do skażenia terenu. W zależności od materiałów, jakie 

zostały użyte, opad może się utrzymywać od kilku dni do kilku lat, powodując nieodwracalne, 

poważne szkody środowiska naturalnego. Oddziaływania promieniowania cieplnego 

powoduje rozległe oparzenia, a błysku skutkuje utratą wzroku u osób, które spoglądały 

w kierunku eksplozji. Niepokoi fakt, że wiele państw należy do tak zwanego „klubu 

atomowego”, a ich arsenały są znaczące. Obecnie broń atomową posiadają: Stany 

Zjednoczone, Rosja, Chiny, Wielka Brytania, Francja, Indie oraz Pakistan. Ponadto istnieje 

duże prawdopodobieństwo, że ma ją także Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna 

i Izrael, a być może również Iran. Kiedy w 1945 roku, w dniach 6 i 9 sierpnia Stany 

Zjednoczone podczas nalotów na Hiroszimę i Nagasaki użyły bomb atomowych, rozgorzała 

się dyskusja na temat skutków użycia tej broni oraz jej dopuszczalności. W konsekwencji 

1 lipca 1968 roku zawarto układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, a następnie Traktat 

o całkowitym zakazie prób z bronią jądrową
33

 oraz kolejne, ale żaden w dalszym ciągu nie 

osiągnął statusu obowiązującego aktu prawa międzynarodowego. 

W odniesieniu do niedozwolonych sposobów prowadzenia walki Międzynarodowe 

Prawo Humanitarne Konfliktów Zbrojnych reguluje ten problem w drodze ogólnych norm, 

gdyż w odróżnieniu od środków walki, nie jest możliwe wskazanie wszystkich możliwych 

                                                           
33

 Traktat podpisany 24 września 1996 zakładający całkowity zakaz przeprowadzania prób nuklearnych. Łącznie 

traktat podpisany został przez 183 państwa, z czego 164 go ratyfikowało. 



 

25 

 

sposobów zwalczania wroga. Normy te mają istotne znaczenia dla każdego żołnierza 

ponieważ określają jego zasadnicze prawa i obowiązki na polu walki. Decydują w jaki sposób 

należy obrać cel ataku, kiedy i jak atak ten przedsięwziąć oraz w jakich okolicznościach atak 

wstrzymać. Odwołują się do takich pojęć, jak wiarołomstwo, fortel wojenny oraz atak bez 

rozróżnienia. Zbiór tych sformułowań oraz rodzaje zachowań wchodzących w ich zakres nie 

stanowi zbioru zamkniętego. 

Omawiając problematykę zakazanych metod działań zbrojnych warto przybliżyć 

znaczenie pojęć- wiarołomstwo i fortel wojenny. Metody walki określone jako wiarołomne są 

niezgodne z obowiązującym prawem, a ich zastosowanie to zbrodnia wojenna. Natomiast 

fortel wojenny nie ma charakteru wiarołomstwa i są to wszelkiego rodzaju działania mające 

na celu wprowadzenie w błąd przeciwnika lub skłonienie go do nieostrożnego postępowania. 

Podstępy wojenne są dozwolone. 

Wiarołomstwo polega na wprowadzeniu nieprzyjaciela w błąd pod pozorem, że 

przysługuje mu ochrona, która wynika z norm MPHKZ. W konsekwencji przeciwnik 

podejmuje działania takie, jak: udzielenie medycznej pomocy, wstrzymanie ognia lub 

przyjęcie rozbitka, do których jest zobowiązany według norm prawa wojennego. Sednem 

wiarołomstwa jest skorzystanie z błędu przeciwnika, który działa w dobrej wierze, w celu 

popełnienia wrogich działań wobec niego. Często jest to podszywanie się pod członka 

personelu medycznego, duchownego,  jak również  rannego, chorego lub rozbitka. Osoby te 

wykonują zadania w zakresie obrony cywilnej, ochrony humanitarnej i nie stanowią 

zagrożenia dla sił zbrojnych. W związku z tym są wyłączone z działań zbrojnych jako cel 

legalny i każdy atak kierowany wobec nich lub podszywanie się pod członka jednej z tych 

grup jest zakazane i posiada status zbrodni wojennej. Przypadki podszywania się pod ludność 

cywilną osób, które w rzeczywistości należały do grup bojowych często miały miejsce 

w walkach w Afganistanie oraz Iraku. Osoby takie zbliżały się do posterunków patrolowych 

i wykorzystując fakt, że żołnierze udzielają im ochrony, która należała się osobom cywilnym, 

atakowały ich. 

Oprócz powstrzymania się od dalszych działań zbrojnych w przypadku napotkania 

osób chronionych, również w sytuacji zetknięcia się z obiektami oznaczonymi znakami 

ochronnymi należy ten obowiązek spełnić. Tylko podmioty określone przepisami MPHKZ 

mogą posługiwać się znakami ochronnymi. Bezprawne wykorzystanie tych znaków jest 
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wiarołomstwem. Międzynarodowe znaki ochronne są związane z personelem oraz obiektami 

przeznaczonymi do pomagania ofiarom wojny. Niewątpliwie najważniejszym z nich jest znak 

Czerwonego Krzyża, Czerwonego Półksiężyca oraz Czerwonego Kryształu. Zabrania się 

nieuprawnionego używania sygnałów charakterystycznych dla służby zdrowia i znaku obrony 

cywilnej. Jako wiarołomstwo uznaje się także używanie flag, symboli lub mundurów państwa 

neutralnego oraz przeciwnika podczas działań bojowych oraz dla maskowania, ułatwiania lub 

utrudniania działań zbrojnych. Zabrania się również niedozwolonego używania znaku 

rozpoznawczego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ponadto pozorna chęć podjęcia 

prowadzenia rokowań pod flagą parlamentariusza (biała flaga), udawany zamiar poddania się, 

jak również udawanie rannego lub chorego to przykłady działań wiarołomnych w czasie 

walki, bezwzględnie zakazanych. 

Międzynarodowe Prawo Humanitarne nie odnosi się do wszystkich rodzajów broni 

oraz wszelkich możliwych metod działań. Zawiera jednak zasady, które zobowiązują państwa 

do systematycznego przeglądu nowych rodzajów broni i środków prowadzenia działań 

zbrojnych w stadium prowadzenia badań, rozwoju, nabywania i ich wprowadzania, pod 

względem ich zbieżności z normami humanitarnego prawa międzynarodowego. Ponadto 

obowiązuje także tzw. klauzula Martensa
34

, która w przypadkach braku regulacji 

w konwencjach nakazuje postępować zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego, które 

wynikają ze zwyczajów, zasad humanizmu i potrzeb powszechnego sumienia. 

  

                                                           
34

 Klauzula zamieszczona w  preambule do IV konwencji haskiej z roku 1907 o prawach i zwyczajach wojny. Po 

raz pierwszy klauzula Martensa została zapisana w II Konwencji Haskiej o prawach i zwyczajach wojny lądowej 

z 1899 r. 



 

27 

 

ROZDZIAŁ 2 

ETYCZNE ASPEKTY KONFLIKTU ZBROJNEGO 

 

2.1 Prawo humanitarne a konflikt zbrojny- wybrane aspekty 

Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych (MPHKZ), zwane także 

prawem wojennym lub prawem konfliktów zbrojnych, jest istotną częścią międzynarodowego 

prawa publicznego (PMP), a także jedną z najstarszych jego gałęzi. Źródłami 

międzynarodowego prawa humanitarnego są umowy międzynarodowe
35

 oraz zwyczaj 

międzynarodowy, wywodzący się z tradycji prawa międzynarodowego publicznego. Prawo 

humanitarne jest ściśle powiązane z międzynarodowym prawem praw człowiek, 

międzynarodowym prawem karnym oraz prawem do użycia siły. Zawiera normy traktatowe 

lub zwyczajowe, które regulują, kierując się względami humanitarnymi, prowadzenie działań 

zbrojnych przez strony walczące w międzynarodowych i niemiędzynarodowych konfliktach, 

w kwestii ograniczenia metod i środków stosowanych w czasie walki. Jednocześnie 

gwarantuje ochronę osobom, które w ogóle nie uczestniczą w walce albo przestały w niej 

uczestniczyć. Ponadto prawo to zapewnia także ochronę dobrom i obiektom, niebędącym 

celami wojskowymi, ochronę dóbr kultury a także reguluje sytuacje, które określa się jako 

okupacja wojenna. Wobec tego należy wyodrębnić następujące przypadki, w których 

zastosować można normy i doktryny Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów 

Zbrojnych: międzynarodowy konflikt zbrojny (konflikt, który toczy się między państwami, 

bez formalnego wypowiedzenia wojny), niemiędzynarodowy konflikt zbrojny (konflikt 

wewnętrzny, wojna domowa), okupacja wojenna (to przebywania obcych wojsk na terytorium 

państwa, które wojska te zajęły), oraz wojna narodowowyzwoleńcza (jest to niepokojowy 

sposób dążenia narodów do samostanowienia). 

Istotny wpływ na stworzenie prawa humanitarnego miał Szwajcar, Henry Dunant. 

W 1859 roku podróżując w interesach znalazł się przypadkowo w okolicach Solferino, miasta 

                                                           
35

 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 międzynarodowy”. 
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w północnych Włoszech. Tam, po kilkunastogodzinnej krwawej bitwie wojsk francuskich 

z austriackimi, na polu walki pozostało dziesiątki tysięcy rannych i zabitych obu stron 

walczących, którzy zostali pozostawieni sami sobie. Widok ten wstrząsnął Dunantem. 

Namówił ludność miejscową, aby zaopiekowała się wraz z nim rannymi. Po powrocie do 

Szwajcarii napisał książkę pt. „Wspomnienia Solferino”, w której sugerował utworzenie 

zrzeszeń osób gotowych udzielać pomocy rannym w czasie wojna, a także ochronę tych, 

którzy wspierają wojskowy personel medyczny. 

 

 

W 1863 roku Genewskie Stowarzyszenie Opieki Publicznej powołało pięcioosobową 

komisję. W jej skład weszli, oprócz oczywiście samego Dunanta, Guillaume-Henri Dufour, 

Théodore Maunoir, Gustave Moynier oraz Louis Appia. Panowie powołali Międzynarodowy 

Komitet Opieki nad Rannymi, obecnie Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża 

(MKCK). Chcąc realizować postulaty  Dunanta członkowi Komitetu zorganizowali 

w Genewie konferencję międzynarodową, która odbyła się 26 października 1863 roku. 

Przybyło 16 przedstawicieli państw oraz czterech z instytucji dobroczynnych. Wówczas 

powołano Czerwony Krzyż. Rok później, również w Genewie, szwajcarski rząd, chcąc 

propagować nowo powstałą organizację oraz określić system ochrony personelu medycznego, 

Fot. 2  Bitwa pod Solferino, 24 VI 1859, obraz namalowany przez Carlo Bossoli, Museo di 

Risorgimento, Paryż, źródło: Archiwum Ilustracji WN PWN. 
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zwołał konferencję dyplomatyczną. Przyjęto Konwencję o polepszenia losu rannych żołnierzy 

w armiach czynnych. Konwencja jest podstawą współczesnego prawa humanitarnego. 

Oczywiście prawo wojenne nie powstało wraz z powołaniem Czerwonego Krzyża czy 

poprzez przyjęcie Konwencji Genewskiej w 1864 roku. Wraz z pojawieniem się na świecie 

wojen, powstało też prawo wojenne. Kształtowało je pole walki. Na przestrzeni wieków 

wielkie cywilizacje w temacie prowadzenia wojen żywiły przekonani, że należy przyjąć 

określone normy stosowane na wojnie oraz uwzględnić konieczność ochrony życia ludzkiego, 

także wrogów. Reguły dotyczące poszanowania przeciwnika znajdują się w wielu 

starożytnych pismach, jak na przykład w Biblii czy w Koranie. Zatem od dawna ludzie 

podejmowali próby określenia zasad odnośnie prawa do wojny (łac. ius ad bellum) oraz 

prawa w wojnie (łac. ius in bello). 

Umowy międzynarodowe w ramach MPHKZ do połowy XIX wieku miały zazwyczaj 

postać ustnych porozumień, dotyczących między innymi zawieszenia broni, wyprowadzania 

ludności cywilnej z obszaru walki albo zabierania rannych z pola bitwy. Druga połowa XIX 

wieku przyniosła prawu wojennemu pierwsze wielostronne umowy międzynarodowe, 

zwłaszcza konwencja z Genewy z 1864 roku, która stanowi podwaliny tego prawa. Kolejne 

były uwarunkowane doświadczeniami konfliktów zbrojnych, takich jak dwie wojny 

światowe, a także tych z drugiej połowy XX wieku. Niemniej jednak najwięcej norm i zasad 

humanitarnego prawa międzynarodowego zawierają Konwencje haskich z 1899 i 1907 roku, 

Konwencje genewskie z 1949 roku i Protokoły dodatkowe z 1977 roku. 

Konferencje, które odbyły się w Hadze w latach 1899 i 1907 poświęcone były 

w szczególności wprowadzeniu ograniczeń na polu prowadzenia działań wojskowych. Wzrost 

międzynarodowego zainteresowania pracami związanymi z unifikacją prawa wojennego 

spowodował znaczny udział państw w obu konferencjach. Konwencje przyjęte na 

konferencjach kodyfikowały prawo zwyczajowe i standaryzowały prawa oraz obowiązki stron 

konfliktu zbrojnego podczas jego trwania, zawężały także obszar dozwolonych metod 

i środków stosowanych w działaniach bojowych. Konsekwencją I konferencji haskiej było 

przyjęcie Konwencji o prawach i zwyczajach wojny lądowej oraz Konwencji w sprawie 

zastosowania do wojny morskiej przepisów Konwencji Czerwonego Krzyża z 1864 roku. 

Podczas II konferencji haskiej w 1907 roku uzupełniono i rozwinięto decyzje prawa 

zatwierdzonego na konferencji z 1899 roku. W rezultacie podpisano aż 13 Konwencji, 
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Konwencja III dotycząca rozpoczęcia kroków nieprzyjacielskich, Konwencja IV o prawach 

i zwyczajach wojny lądowej (załączono do niej Regulaminem dotyczącym praw i zwyczajów 

wojny lądowej), Konwencje określające prawa i obowiązki państw neutralnych w czasie 

wojny (V i XIII), a także Konwencje obejmujące poszczególne kwestie prawa wojny morskiej 

(VI, VII, VIII, IX, X, XI i XII). Konwencje te określa się jako „prawo haskie”. 

Konferencja genewska, debatująca od 21 kwietnia do 12 sierpnia 1949 roku, była 

odpowiedzią na wydarzenia II wojny światowej, która okazała się tragicznym 

doświadczeniem dla ludzkości. Poprzednie konwencje (dwie konwencje z 1929 roku) zostały 

zastąpione nowymi umowami międzynarodowymi. W 1949 roku w Genewie uchwalono 

cztery konwencje. Pierwsza i druga konwencja dotyczą polepszenia losu rannych, chorych 

i rozbitków w wojnie lądowej i morskiej, natomiast trzecia odnosi się do traktowania jeńców 

wojennych, a czwarta traktuje o ochronie osób cywilnych podczas wojny. W doktrynie prawa 

międzynarodowego konwencje te określa się jako „prawo genewskie”. Konwencje te 

stanowiły bardzo duży progres w rozwoju prawa humanitarnego. Jednakże z czasem 

wzrastająca liczba ofiar w konfliktach zbrojnych zdecydowała o wzmocnieniu ich ochrony, 

czego efektem było przyjecie w 1977 roku dwóch dodatkowych protokołów do konwencji 

genewskich. Pierwszy protokół dotyczył poszkodowanych w międzynarodowych konfliktach 

zbrojnych, drugi zaś ofiar wewnętrznych konfliktów. Konwencje genewskie i ich protokoły 

dodatkowe są głównymi dokumentami MPHKZ. 

Podział na „prawo haskie” i „prawo genewskie” nie stanowi o tym, że są to zupełnie 

odrębne części. Prawo haskie obejmuje wiele norm, które dotyczą w sposób bezpośredni 

ochrony ofiar konfliktów zbrojnych, natomiast prawo genewskie, a w szczególności 

Protokoły dodatkowe do Konwencji genewskich z 1977 roku, zawierają zasady, które 

odnoszą się do metod i środków walki. 

Wiele zasad i reguł ujętych w wyżej wspomnianych Konwencjach genewskich, 

Konwencjach haskich i Protokołach dodatkowych wynika z prawa zwyczajowego, które 

obowiązywało przed ich przyjęciem. Szczególnie te dotyczące norm prowadzenia działań 

zbrojnych tudzież zasad postępowania z osobami, które nie biorą bezpośredniego udziału 

w owych działaniach. Prawo zwyczajowe składa się zasadniczo z praktyki państw (usus), 

która powinna być powszechna oraz z przeświadczenia, że praktyka ta jest wymagana, 
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zakazana bądź dozwolona, w zależności od charakteru normy, przez prawo(opinio iuris)
36

. 

Reguły prawa zwyczajowego, w obszarze zbrojnych konfliktów, odgrywał i nadal odgrywają 

dużą rolę w konstruowaniu międzynarodowego prawa humanitarnego. Są częścią 

zwyczajowego MPHKZ, wobec tego obowiązuję wszystkie państwa, nawet te, które nie są 

stronami Konwencji i Protokołów. Sprawdza się to szczególnie w przypadku działań 

zbrojnych o charakterze koalicyjnych operacji wojskowych. Państwa biorące w nich udział 

niekoniecznie związane są takimi samymi normami prawnymi i traktatami. Wówczas 

rozwiązaniem może być zastosowanie zasad zwyczajowego humanitarnego prawa 

międzynarodowego, obowiązujących wszystkie strony. Ważne jest również, że duża ilość 

reguł i zasad zwyczajowych międzynarodowego prawa humanitarnego ma zastosowanie 

w międzynarodowych, jak również w niemiędzynarodowych konfliktach zbrojnych. Wiele 

państw stosowało te same reguły w prowadzeniu zbrojnych działań, niezależnie od tego, czy 

konflikt miała charakter międzynarodowy czy też niemiędzynarodowy. Prawo zwyczajowe 

dąży do tego, aby prawo wojenne obowiązywało w całości w przypadku każdego konfliktu 

zbrojnego. Wobec tego należało określić konkretnie te normy prawa humanitarnego, które 

mają zastosowanie we wszystkich konfliktach zbrojnych. Zadanie to powierzono 

Międzynarodowemu Komitetowi Czerwonego Krzyża (MKCK). W 2005r., został 

przedstawiony artykuł pt. Studium poświęcone zwyczajowemu międzynarodowemu prawu 

humanitarnemu
37

, w którym wyodrębniono 161 reguł prawa zwyczajowego. Zaledwie 

kilkanaście z nich zostało uznane za te normy, które aktualnie nie mają zastosowania 

w niemiędzynarodowych konfliktach. Oczywiście Studium nie stanowi źródła prawa 

obowiązującego, natomiast jest pomocne przy wskazywaniu norm MPHKZ, które mają 

charakter zwyczajowy. 

Filarem międzynarodowego prawa humanitarnego są jego zasady. Za powszechnie 

uznane podstawowe zasady stosowane podczas trwania konfliktu zbrojnego uznaje się: zasadę 

humanitaryzmu, zasadę konieczności wojskowej, zasadę proporcjonalności oraz zasadę 

rozróżnienia. Zasady te są obiektywne, a także uniwersalne, dlatego też dotyczą wszystkich 

stron konfliktu bez względu na jego motywy. Do zasad tych często odwołują się sądy 

międzynarodowe, także Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, mogą być swoistym 
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wyznacznikiem w kwestii legalnego stosowania przez strony konfliktu metod i środków 

w czasie jego trwania. 

Zasada humanitaryzmu jest bez wątpienia najważniejszą zasadą MPH, zgodnie z którą 

najwyższą wartością jest zdrowie i życie ludzkie. Wobec tego wymaga ograniczenia 

powodowania cierpienia oraz stosowania przemocy podczas trwania konflikt, a także kładzie 

nacisk na pomoc poszkodowanym w działaniach zbrojnych. Konieczność prowadzenia 

humanitarnych wojen dostrzegł genewski pisarz i filozof, Jan Jakub Rousseau, pisząc w swej 

„Umowie społecznej” z 1762 roku, że „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 przestaje być uzasadnione”
38

. 

Konwencja haska z 1907 roku zawiera wcześniej wspomnianą klauzulę Martensa, która 

wyraźnie odnosi się do zasady humanitarnego postępowania podczas działań wojennych. 

Klauzula ta zobowiązuje do określonego postępowania, nawet jeśli nie jest to uregulowane 

w umowach międzynarodowych, odwołując się do zasady humanizmu, sumienia i zwyczaju. 

Także artykuł 3 wspólny dla czterech Konwencji genewskich z 1949 roku zawiera normy 

dotyczące humanitarnych zasad postępowania w konfliktach, zarówno wewnętrznych, jak 

i międzynarodowych. Zasada humanitaryzmu jest też powiązana z zakazem dotyczącym 

niepotrzebnego cierpienia, a co za tym idzie z ograniczeniem dowolnego doboru środków 

i metod walki przez strony walczące. 

Zasada konieczności wojskowej to także główna koncepcja międzynarodowego prawa 

humanitarnego. Definicja tej zasady pojawiła się już w 1863 roku w kodeksie Liebera
39

. 

Według tej definicji konieczność wojskowa to użycie takich środków, które niezbędne są do 

zmuszenia przeciwnika do poddania się, jednocześnie są legalne w świetle bieżących praw 

i zwyczajów wojennych, a przede wszystkim zgodne z zasadą humanitaryzmu. Wynika 

z tego, że w czasie działań zbrojnych strona może używać przemocy, zabijać i ranić żołnierzy 

strony przeciwnej, jeśli działania takie prowadzą do głównego celu, czyli kapitulacji wroga. 

Natomiast wszelkie czynności militarne nie prowadzące do obezwładnienia nieprzyjaciela nie 

są uzasadniane prawnie i wobec tego uznaje się je za zbrodnie wojenną. 
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Kolejna zasada, która w sposób wyraźny odzwierciedla koncept humanitaryzmu to 

zasada rozróżniania. Odniesienie do zasady rozróżniania zawiera Deklaracja petersburska 

z 1868 roku o zakazie używania małokalibrowych pocisków eksplodujących
40

, jak również 

Protokoły dodatkowe I oraz II z 1977 roku. Skoro celem jednej strony konfliktu jest 

osłabienie sił zbrojnych przeciwnika, należy zatem wszelkie działania zbrojne kierować tylko 

w stronę osób i obiektów wojskowych a cywilne oszczędzić. Wobec tego strony walczące 

powinny wprowadzić jednoznaczne rozróżnienie między członkami sił zbrojnych, czyli 

kombatantami, a osobami cywilnymi oraz obiektami, które potencjalnie mogą się stać, 

zgodnie z prawem, celem ataku a tymi, które są chronione. Jeśli chodzi o kombatanta, jest to 

osoba należąca do sił zbrojnych ( wyjątek stanowią osoby należące do personelu medycznego 

oraz duchowni), uczestnicz bezpośrednio w zbrojnych działaniach, jest więc legalnym celem 

ataku. Kombatant może otrzymać status jeńca wojennego i przywileje z tym związane. 

Natomiast osoba cywilna, czyli nie-kombatant nie może brać udziału bezpośredniego 

w działaniach militarnych, jest chroniona przez MPHKZ. Ponadto kombatant może, nie 

ponosząc odpowiedzialności karnej, jeśli mieści się to w granicach MPHKZ, używać siły 

podczas konfliktu, ma obowiązek przestrzegać zasad i norm prawa wojennego. Z kolei 

w przypadku osoby cywilnej wszelkie użycie siły wiąże się z karną odpowiedzialnością, 

powinna przestrzegać norm i zasad prawa wojennego, w chwili zatrzymania nie posiada 

statusu jeńca wojennego, jednak wówczas należy się jej humanitarne traktowanie. Obiekty 

będące celami wojskowymi to te, które ze względu na rozmieszczenie, przeznaczenie lub 

wykorzystanie mają znaczenie wojskowe, a ich zniszczenie daje określoną korzyść wojskową. 

Mogą to być na przykład okręty wojenne, statki powietrzne, czołgi, magazyny wojskowe oraz 

z amunicją, okopy, fortyfikacje i inne. Zatem obiektami, dobrami cywilnymi są te, które nie 

są celami wojskowymi. 

Zasada rozróżniania wiąże się z pojęciem tzw. ataków bez rozróżniania i ich 

zdecydowanym zakazem. Zgodnie z Protokołem Dodatkowym I atak bez rozróżnienia to atak, 

który po pierwsze nie jest skierowany przeciwko określonemu celowi wojskowemu, po 

drugie, ze względu na zastosowane metody i środki w działaniach zbrojnych, może mierzyć 

zarówno w cele będące celami wojskowymi, jak i osoby lub dobra cywilne oraz po trzecie, 
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w związku z zastosowaniem metod lub środków walki, nie może być ograniczony do 

określonego celu wojskowego
41

. A więc atak bez rozróżnienia następuje w sytuacji, gdy 

agresja nie jest skierowana w legalny cel wojskowy lub gdy zastosowane metody i środki nie 

są zgodne z zasadą rozróżniania. 

Zasada proporcjonalności to rodzaj pogodzenia interesów wojskowych 

z humanitarnymi, jest także powiązana ze zmniejszaniem przypadkowych szkód powstałych 

w czasie działań militarnych. Zasadę te stosuje się zwłaszcza w przypadku podjęcia ataku na 

legalny cel wojskowy, gdy istnieje prawdopodobieństwo znacznych strat wśród ludności 

cywilnej i obiektów cywilnych. W takim przypadku należy odpowiednio rozważyć korzyść 

wojskową. Ponadto istotne jest określenie środków i metod walki, gdyż niektóre z natury 

powodują niewspółmierne i zbędne straty. Wobec tego tzw. broń precyzyjna
42

 w tym 

wypadku jest najlepszym wyborem, ponieważ umożliwia skierowanie agresji w konkretny cel 

wojskowy. Oprócz doboru odpowiednich metod i środków, aby zachować równowagę między 

koniecznością wojskową a humanitaryzmem oraz działać zgodnie z zasadą proporcjonalności, 

powinno się brać pod uwagę takie czynniki, jak militarne znaczenia atakowanego celu, 

wielkość zaludnienia obszaru, który znajduje się w pobliżu celu czy możliwość 

przypadkowych zniszczeń w czasie ataku. 

Zasada proporcjonalności ma niezaprzeczalnie bardzo duże znaczenie w prowadzeniu 

konfliktów zbrojnych. Jest częścią prawa zwyczajowego MPHKZ, więc dotyczy także 

konfliktów niemiędzynarodowych. Protokół dodatkowy I z 1977 roku zawiera odniesienie do 

tej zasady, choć w niewielkim zakresie. Mianowicie, art. 51 ust. 5 mówi o zakazie 

dokonywania ataków, które mogą spowodować mimowolne straty wśród ludności cywilnej 

lub jej ranienie, zniszczenie dóbr o charakterze cywilnym, albo szkody i straty, które są 

nieproporcjonalne w stosunku do korzyści wojskowej. 

Zdarza się, niestety nierzadko, że podczas konfliktu zbrojnego dochodzi do naruszeń 

MPHKZ. Problematyką tych naruszeń zajmuje się prawo karne. Jest to dziedzina 

międzynarodowego prawa publicznego, dotycząca odpowiedzialności jednostek fizycznych, 

które dopuściły się czynów określonych mianem zbrodni międzynarodowych, takich jak 
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ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości i pokojowi, zbrodnie wojenne. Niewątpliwy jest 

więc związek prawa karnego z MPHKZ. Zbrodnie wojenne to szczególne pogwałcenie 

MPHKZ, natomiast inne zbrodnie mogą być popełnione podczas konfliktu będącego 

regulowanym przez prawo wojenne. Złamaniem zasad i norm MPHKZ zajmują się także dwa 

trybunały karne, które utworzyła Rada Bezpieczeństwa ONZ. Są to: trybunał do spraw 

zbrodni popełnionych w byłej Jugosławii (powołany został w 1993 roku) oraz w Ruandzie 

(powołany w 1994 roku). W 1998 roku powołano Międzynarodowy Trybunał Karny 

z siedzibą w Hadze
43

. 

Warto powrócić do tematu prawa użycia siły w konflikcie zbrojnym, gdyż prawo to 

pozostaje w pewnych relacjach z MPHKZ. Wiadomo, że zakaz użycia siły nie obowiązuje 

w przypadku samoobrony państwa przed napaścią zbrojną. Wówczas wojnę taka określa się 

jako sprawiedliwą. Natomiast dla MPHKZ nie ma znaczenia czy wojna jest sprawiedliwą czy 

też agresywną. Normy i zasady tego prawa obowiązują wszystkich jednakowo, niezależnie od 

przyczyny i celu prowadzenia działań zbrojnych, od statusu politycznego i prawnego To, że 

państwo jest atakowane przez agresora nie oznacza, że jest ono zwolnione z przestrzegania 

MPHKZ lub może przestrzegać go w mniejszym zakresie niż państwo, które wszczęło 

konflikt. Każda strona walcząca zobowiązana jest do przestrzegania praw i obowiązków, 

które wynikają  z prawa wojennego. Przestrzeganie zasad prawa wojennego przynosi korzyści 

wszystkim stronom walczącym. 

Międzynarodowe prawo humanitarne wskazuje na wymóg ochrony obiektów i dóbr 

kultury podczas trwania konfliktu zbrojnego. Już w okresie Renesansu i Oświecenia wielu 

filozofów zwracało uwagę na potrzebę ograniczenia skutków wojny wobec dóbr kultury. 

Zniszczenia w obszarze tych dóbr, jakie spowodowała II wojna światowa sprowokowały 

społeczność międzynarodową do stworzenia ochrony prawnej przed zniszczeniami w trakcie 

działań zbrojnych wszelkich dóbr kultury. W 1954 roku w Hadze przyjęto Konwencję 

o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego wraz z Regulaminem 

wykonawczym do tej Konwencji
44

 oraz dwa protokoły dodatkowe (1954 r. i 1999 r.). 

Konwencja obliguje do ochrony i zabezpieczenia dóbr kulturalnych przed możliwymi 

następstwami zbrojnych działań, ich poszanowania i powstrzymania się od kradzieży 
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i bezprawnego zagrabienia. Zaś II Protokół Dodatkowy przyjęto w konsekwencji zniszczeń 

dóbr kultury, jakie powstały podczas konfliktów w byłej Jugosławii, Kambodży, a także 

w czasie pierwszej wojny w Zatoce Perskiej w Iraku. Protokół łagodzi surowe warunki 

włączania dóbr kulturalnych do międzynarodowego rejestru oraz określa odpowiedzialność 

karną osób fizycznych za popełnione przestępstwa. Co ważne, protokół dotyczy także 

konfliktów wewnętrznych. Zobowiązania zawarte w Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych 

w razie konfliktu zbrojnego mogą być uchylone tylko w przypadku kategorycznej 

konieczności wojskowej. Jest to sytuacja, w której uwzględnienie dobra kultury może 

spowodować nadmierne straty wśród wojsk własnych i przeciwnika oraz wśród ludności 

cywilnej lub może spowodować brak możliwości manewru. 

Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych to bardzo obszerny temat. 

Zagadnienia poruszone w tym podrozdziale to w zasadzie główne założenia tego prawa, ale 

oczywiście nie jedyne. Prawo to jest powszechnie akceptowane przez większość państw, 

które zobowiązują się wdrażać jego normy do systemów prawnych oraz popularyzować 

znajomość tych norm wśród osób, które mają obowiązek przestrzegać tego prawa, jak 

również wymuszać od tych osób jego przestrzegania. Respektowanie zasad MPHKZ może 

pomóc dowódcy uniknąć chaosu w trakcie konfliktu zbrojnego, prawo to nie wymaga od 

niego, aby stosował przepisy, których w praktyce nie jest w stanie przestrzegać. Jedynie 

inspiruje do prowadzenia działań z uwzględnieniem zasad sztuki wojskowej oraz czynnika 

ludzkiego. Nie istnieje konflikt zbrojny, który można byłoby uznać za humanitarny. 

Natomiast każdy konflikt można przeprowadzić w sposób racjonalny, właśnie poprzez 

poszanowanie norm międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych. 

 

2.2 Wojna a prawa człowieka 

Współcześnie idea praw człowieka ma zasadniczy wpływ na międzynarodową 

politykę. Fundamentalnego znaczenia nabrały przepisy międzynarodowego prawa, które 

dotyczą ochrony podstawowych praw człowieka podczas trwania konfliktu zbrojnego. Prawa 

człowieka rozumie się jako powszechne, nienaruszalne oraz naturalne i niepodzielne prawa, 

które przynależą każdemu człowiekowi, bez względu na różnice, w każdym czasie, wynikając 
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z godności osobowej. „Wypływają z samej natury człowieka, a nie z (…) ustaleń prawa 

międzynarodowego”
45

 a „(…)ostateczną ontyczną
46

 podstawa wszystkich praw jest 

godność”
47

. To właśnie kategoria godności stanowi źródło praw człowieka. To godność 

wyróżnia człowieka na tle innych żywych stworzeń oraz stanowi o jego nadrzędnej pozycji 

w świecie. 

Międzynarodowe prawo praw człowieka (MPPC) to dziedzina prawa 

międzynarodowego, która zawiera normy i zasady mające na celu zagwarantowanie każdemu 

człowiekowi poszanowania jego praw oraz swobód obywatelskich, politycznych, społecznych 

i kulturalnych, a także gospodarczych. Ponadto zapewniają rozwój społeczny jednostce oraz 

chronią ją przed nadużyciem władzy przez państwo i organy państwowe. Prawa człowieka 

koncentrują się na ochronie życia i zdrowia ludzkiego oraz jego godności. Są więc bardzo 

związane z MPHKZ, choć oczywiście tylko w obszarze konfliktów zbrojnych i ich następstw. 

Obie te dziedziny prawa zakazują stosowania tortur i niehumanitarnego traktowania, zakazują 

dyskryminacji, chronią dzieci i kobiety. Mimo, że MPHKZ ma bardziej szczegółowy 

charakter, obserwuje się wzrost wpływu praw człowieka na praktykę międzynarodowego 

prawa humanitarnego. 

Podstawą i inspiracją do rozwoju praw człowieka okazała się Karta Narodów 

Zjednoczonych uchwalona w 1945 roku. Mimo, że ustalenia Karty odnośnie praw człowieka 

są bardzo ogólne, przygotowały grunt dla wielu instytucji i dokumentów prawnych 

skupionych wokół różnych aspektów praw człowieka w systemie Narodów Zjednoczonych. 

W preambule Karty Narody Zjednoczone oświadczają, że są gotowe „ przywrócić wiarę 

w podstawowe prawa człowieka, wolność i wartość jednostki”
48

. Postanowienia Karty 

zobowiązują państwa do poszanowania praw człowieka, stosowania odpowiednich działań 

w przypadku ich naruszeń, a także rozpowszechniania tych praw. Karta określa obowiązek 

respektowania praw człowieka jako jeden z podstawowych filarów dla utrzymania 

międzynarodowego bezpieczeństwa i pokoju
49

. Pierwszy międzynarodowy akt, który 

upowszechniał postanowienia Karty dotyczące praw człowieka to Powszechna Deklaracja 
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48

 Karta Narodów Zjednoczonych, preambuła, ustęp 2. 
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38 

 

Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 roku
50

. Deklaracja opowiadała się przeciw jakiejkolwiek 

przemocy. W jej treści wyróżniono pięć zbiorów praw człowieka: prawa fundamentalne, 

polityczne, obywatelskie, społeczne i ekonomiczne
51

. Przede wszystkim uznaje, że 

„(…) przyrodzona godność wszystkich członków wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności, 

sprawiedliwości i pokoju na świecie, (…)”
52

. Zawiera także ważne stwierdzenie dotyczące 

tzw. prawa do oporu
53

: „ (…) konieczne jest zawarowanie praw człowieka przepisami prawa, 

aby człowiek nie musiał -doprowadzony do ostateczności-uciekać się do buntu przeciw tyranii 

i uciskowi, (…)”
54

. Jest ono niezwykle istotne w kontekście dywagacji odnośnie regulacji 

Karty w kwestii możliwości formalnego użycia siły. 

Prawa człowieka początkowo były zaliczane do prawa wewnętrznego państwa. Jednak 

liczne traktaty międzynarodowe, do których państwa przystępowały godząc się tym samym 

na procesy kontrolne, jakie traktaty zawierały, ograniczyły możliwości dowolnego 

postępowania w ramach poszanowania praw człowieka. W konsekwencji należy przyjąć, że 

prawa człowieka nie leżą w kompetencji wewnętrznej państwa, wobec czego prawa 

człowieka należą do obszaru prawa międzynarodowego. Prawa człowieka dotyczą stosunku 

państwa do własnych obywateli, a także osób zamieszkujących na jego terytorium. 

Przez kolejne lata funkcjonowania Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęto 

jeszcze wiele konwencji regulujących i precyzujących zakres praw człowieka oraz ich 

powszechnej ochrony. Są one głównymi instrumentami praw człowieka Organizacji Narodów 

Zjednoczonych. Wśród nich Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych 

z 1966 roku, Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych oraz 

Konwencja o likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej (oba dokumenty z 1966 roku), 

Konwencja o likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet z 1979 roku, Konwencja 

przeciwko torturom i innym formom okrutnego, nieludzkiego albo poniżającego traktowania 

lub karania (1984 rok), Konwencja o prawach dziecka (1989 rok) i Protokół Dodatkowy 

dotyczący udziału dzieci w konfliktach zbrojne z 2000 roku i inne. W kwestii regionalnych 
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norm dotyczących praw człowieka należy wymienić Europejską Konwencję o Ochronie Praw 

Człowieka i Podstawowych Wolności z 4 listopada 1950, Międzyamerykańską Konwencję 

Praw Człowieka z 22 listopada 1969 oraz Afrykańską Kartę Praw Człowieka i Ludów 

uchwaloną 26 czerwca 1981. Zasady zawarte w powyższych normach zawierają listę praw 

i wolności, które nie podlegają zawieszeniu ani derogacji, bez względu na okoliczności. Są to 

przede wszystkim: prawo do życia, zakaz niewolnictwa lub przymusowej pracy, zakaz 

stosowania tortur, zakaz skazania za czyn, który nie był przestępstwem w momencie jego 

popełnienia oraz zakaz karania bez podstawy prawnej. Istotne jest, że państwo może uchylić 

stosowanie zobowiązań traktatowych, choć oczywiście nie w sposób dowolny i arbitralny. 

Wówczas państwo zobowiązane jest oficjalnie poinformować o wszelkich uchylenia inne 

państwa. Derogacja
55

 norm może zaistnieć w sytuacji, „ gdy wyjątkowe niebezpieczeństwo 

publiczne zagraża istnieniu narodu i zostało ono urzędowo ogłoszone. Ponadto państwo może 

podjąć kroki mające na celu zawieszenie stosowania zobowiązań w zakresie ściśle 

odpowiadającym wymogom sytuacji, pod warunkiem, że kroki te nie są sprzeczne z innymi 

ich zobowiązaniami wynikającymi z prawa międzynarodowego i nie pociągają za sobą 

dyskryminacji wyłącznie z powodu rasy, koloru skóry, płci, języka, religii lub pochodzenia 

społecznego”
56

. Warto tu podkreślić, że międzynarodowe prawo humanitarne, w odróżnieniu 

do prawa praw człowieka, absolutnie w żadnych okolicznościach nie może zostać uchylone. 

Po raz pierwszy uznanie możliwości stosowania prawa praw człowieka w przypadku 

konfliktu zbrojnego miało miejsce w nawiązaniu do sytuacji na Bliskim Wschodzie związanej 

z tzw. wojną sześciodniową
57

, w trakcie Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka 

w Teheranie w 1968 r. Wówczas międzynarodowa władza sądownicza skupiła się pierwszy 

raz nad stosunkiem miedzy prawem humanitarnym do prawa praw człowieka. 

W powszechnie znanej Opinii Doradczej Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości 

dotyczącej legalności groźby lub użycia broni nuklearnych
58

 stwierdzono, że „ (...) ochrona 

wynikająca z Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych nie ustaje 

w czasie wojny, z wyjątkiem zastosowania art. 4 Paktu, którego to pewne przepisy mogą być 
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uchylone jedynie w czasie zagrożenia istnienia narodu. Poszanowanie prawa do życia, nie jest 

jednakże takim przepisem. Co do zasady zakaz arbitralnego pozbawiania życia znajduje 

zastosowanie również podczas działań zbrojnych. Test mający wykazać czy mamy do 

czynienia z arbitralnym pozbawieniem życia, powinien być określony poprzez zastosowanie 

prawa szczególnego (lex specialis), a mianowicie prawa znajdującego zastosowanie 

w konflikcie zbrojnym przeznaczonym do tego, by normować przebieg działań zbrojnych
59

. 

W dalszych uchwałach, które Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości wydał (w 2004 

roku opinia dotyczyła konsekwencji prawnych w związku z postawieniem muru na 

okupowanych terytoriach palestyńskich ,w 2005 roku rozporządzenie odnosiło się do 

konfliktu pomiędzy Demokratyczną Republiką Konga oraz Ugandą), przedstawiono pogląd: 

„Ochrona gwarantowana konwencjami praw człowieka nie ustaje w przypadku konfliktu 

zbrojnego, w związku z zabezpieczeniem poprzez skutek przepisów o uchyleniu, 

znajdujących się w art. 4 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Co 

dotyczy stosunku pomiędzy międzynarodowym prawem humanitarnym oraz prawem praw 

człowieka, mogą mieć miejsce trzy możliwe sytuacje –niektóre prawa mogą stanowić 

wyłączną materię międzynarodowego prawa humanitarnego, inne mogą stanowić wyłączną 

materię prawa praw człowieka, podczas gdy jeszcze inne mogą wchodzić w zakres obu tych 

gałęzi prawa międzynarodowego”
60

. Wobec tego warto zastanowić się na jakim obszarze 

i w jakich sytuacjach można oraz powinno się stosować konkretne prawo. Międzynarodowe 

prawo humanitarne stosuje się w przypadku wypowiedzenia wojny, zaistnienia konfliktu 

zbrojnego, a także w razie wszelkich rodzajów okupacji, co zawarte jest w czterech 

konwencjach genewskich. Natomiast jeśli chodzi o prawa praw człowieka, państwa mają 

obowiązek zapewnić prawa i wolności jednostkom głównie na własnym terytorium, wobec 

czego pojawia się pytanie co w sytuacji, gdy państwa działa poza swoim terytorium. 

W związku z tym Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że jeśli jedno państwo nie jest 

w stanie skutecznie sprawować władzę na własnym terytorium, natomiast inne państwo 

sprawuje efektywną kontrolę w tym rejonie (będąc okupantem lub wspierając siły 

separatystyczne), to jest ono odpowiedzialne za wszelkie naruszenia praw człowieka 

(przykładem może być sprawa Ilascu i inni przeciwko Mołdawii i Rosji
61

, gdzie Europejski 

                                                           
59

 Legality… §25.  
60

 Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory – Opinia Doradcza 

Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości z 9 lipca 2004 r. oraz Case concerning armed activities on the 

territory of the Congo – Wyrok z 19 grudnia 2005 r., § 119. 
61

 Ilascu i inni vs. Mołdawia i Rosja, sprawa nr 48787/99, wyrok z 8 lipca 2004 r. 



 

41 

 

Trybunał Praw Człowieka uznał Federację Rosyjską odpowiedzialną naruszeń praw 

człowieka). Ponadto państwo jest odpowiedzialne za naruszenie praw człowieka również 

w przypadku, kiedy dana osoba przebywa na terytorium jednego państwa i rzeczywiście 

pozostaje we władzy innego państwa tudzież tego państwa, co dotyczy uprowadzenia tej 

osoby z terytorium państwa trzeciego, zatrzymania oraz uwłaczającego traktowania danej 

osoby. Tak więc, prawa człowieka stosuje się wobec wszystkich jednostek, które pozostają 

pod jurysdykcją danego państwa. „Każde z Państw Stron niniejszego Paktu zobowiązuje się 

przestrzegać i zapewnić wszystkim osobom, które znajdują się na jego terytorium i podlegają 

jego jurysdykcji, prawa uznane w niniejszym Pakcie, bez względu na jakiekolwiek różnice, 

takie jak: rasa, kolor skóry, płeć, język, religia, poglądy polityczne lub inne, pochodzenie 

narodowe lub społeczne, sytuacja majątkowa, urodzenie lub jakiekolwiek inne 

okoliczności”
62

. 

Zgodnie z powyższym należy zwrócić uwagę, że międzynarodowe prawo praw 

człowieka oraz międzynarodowe prawo humanitarne w większości przypadków nie 

wykluczają się lecz wzajemnie się uzupełniają. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości 

w rozporządzeniu z 1996 r., które dotyczyło legalności użycia lub groźby użycia broni 

nuklearnej, orzekł, iż zarówno MPH jak prawa człowieka stosuje się w czasie konfliktu 

zbrojnego. Co prawda Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości uznał prawo humanitarne 

jako lex specialis (przepis szczególny) w stosunku do praw człowieka (lex generalis -przepis 

ogólny), jednak w wielu przypadkach to prawa człowieka mogą ( i powinny) uzupełniać luki 

w międzynarodowym prawie humanitarnym, choćby w kwestii jego implementacji. Prawa 

człowieka w sferze konfliktów zbrojnych odgrywa znaczącą rolę zwłaszcza w obszarze 

konfliktów niemiędzynarodowych, jak również w temacie praw ekonomicznych, społecznych 

i kulturalnych, zarówno w międzynarodowych, jak i niemiędzynarodowych konfliktach. 

Można stwierdzić, że w sytuacjach, gdy międzynarodowe prawo humanitarne powstrzymuje 

się od zajęcia stanowiska, wówczas wypowiadają się przepisy praw człowieka. Wobec 

współczesnych konfliktów zbrojnych obie dziedziny są w stosunku do siebie 

komplementarne, choć w większości sytuacji przepisem szczególnym będzie przepis MPH. 

Należy jednak podkreślić, że prawa człowieka dysponują znacznie lepiej rozwiniętym 

systemem ochrony praw jednostki oraz orzecznictwem, gdyż gwarantują bezstronne 

i niezawisłe rozpoznanie spraw przez sąd, a także zadośćuczynienie za przekroczenie praw. 
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Ponadto bardziej szczegółowo regulują procedury prawne w sytuacji zatrzymania, użycie 

broni palnej przez funkcjonariuszy, definicję tortur oraz kwestie etyki medycznej. 

 

2.3 Moralna ocena konfliktu zbrojnego 

Potrzeba moralnej refleksji nad konfliktami zbrojnymi wynika ze zmian, jakie zaszły 

na przestrzeni lat. Dynamiczny rozwój militarnej techniki wiąże się z nowymi zagrożeniami, 

takimi na przykład, jak broń masowego rażenia. Wobec tych zagrożeń nasuwa się obawa 

o ludzki byt na ziemi. Problematyka wojny obejmuje przede wszystkim sferę ludzką i to, co 

go otacza. Człowiek jest najważniejszym elementem rozważań na temat konfliktów 

zbrojnych. Pamiętając hitlerowski oraz stalinowskie eksterminacje ludności i ogromne 

cierpienie milionów ludzi, które temu towarzyszyło, można stwierdzić, że wojna to zamach na 

ludzkie życie
63

. Przede wszystkim tego, w jaki sposób należy prowadzić wojnę, jakie są jej 

skutki oraz wpływ na ludzkie życie, powinna dotyczyć moralna ocena. Jest to ocena ludzkich 

zachowań w ekstremalnej rzeczywistości, jaką jest przecież każdy zbrojny konflikt. Jest to 

także refleksja na temat istnienia wojny moralnie usprawiedliwionej, skoro jest ona bez 

wątpienia przyczyną ludzkiego cierpienia i śmierci. Etyka wojny aprobuje, a czasem wręcz 

nakazuje prowadzenie działań, które w innych niż wojna sytuacjach są czynami moralnie 

niedopuszczalnymi, często potępianymi. Działania, które w trakcie konfliktu zbrojnego 

uchodzą za powszechne, w warunkach normalnych, czyli w czasie pokoju, są odbierane jako 

zwykłe barbarzyństwo. Inter arma silent leg es, czyli w czasie wojny milczą prawa, także te 

moralne
64

. 

W rozważaniach nad problematyką moralnej oceny konfliktu zbrojnego należy 

zwrócić szczególną uwagę na dwa odmienne poglądy: realizm i pacyfizm. Zwolennicy 

realizmu w stosunkach międzynarodowych, zwanego też realizmem politycznym, którego 

temat został podjęty już w pierwszym rozdziale, uważają za pozbawione sensu próby oceny 

moralnej działań wojennych. Pogląd ten, w kontekście wojny, zakłada, iż państwo zwolnione 

jest z przestrzegania norm moralnych, gdyż kierować się powinno głownie troską o interesy 

swoich obywateli. Wobec czego każdy konflikt zbrojny ma rację bytu, gdy wiąże się 
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z dobrem interesów narodu, zaś nieuzasadnione jest prowadzenie wojny, gdy ta nie służy tym 

interesom. Jednakże pojawia się problem, który dotyczy uprawnienia państwa do 

lekceważenia norm moralnych, które obowiązują indywidualnie każdego obywatela. Skoro 

państwo reprezentuje interesy narodu, to nie może występować poza normy, których 

przestrzegać musi każdy z jego obywateli
65

. Realizm w stosunkach międzynarodowych 

musiałby odrzucać jakiekolwiek refleksje moralne na temat państwa i prowadzonych przez 

nie konfliktów zbrojnych. W konsekwencji należałoby przyjąć, że na wojnie można wszystko. 

Zatem realiści uznaliby, że zabijanie nieuzbrojonych cywili nie jest bardziej niemoralne niż 

zabijanie żołnierzy w walce. 

Tymczasem pacyfizm odrzuca wojnę uznając ją za działanie, którego nie da się 

usprawiedliwić. Zwolennicy pacyfizmu uważają, iż niedopuszczalne jest angażowanie się 

w konflikty zbrojne i żadna sytuacja nie jest w stanie dowieść moralnej słuszności takiego 

postępowania. Jednakże wielu pacyfistów dopuszcza stosowanie przemocy w kwestii 

samoobrony. Ludzkie życie jest najwyższą wartością, wobec czego należy je chronić, nawet 

jeśli jedynym sposobem jego ocalenia jest stosowanie przemocy. Powszechna moralność 

dopuszcza użycie przemocy, w tym również zabijanie, dla ochrony życia ludzkiego, gdy jest 

ono zagrożone. Takie stanowisko jest dość problematyczne, gdyż rodzi wiele wątpliwości. 

Skoro pacyfizm potępia wszelkiego rodzaju działania zbrojne, dotyczyć to powinno również 

jakiejkolwiek przemocy. „Wojna jest zatem aktem przemocy, którego celem jest zmuszenie 

przeciwnika do podporządkowania się naszej woli”
66

. Wobec tego usprawiedliwianie 

zabijania w obronie własnej zdaje się być sprzeczne z założeniami pacyfizmu. Ponadto należy 

zauważyć, że wiele wojen można uzasadnić prawem do samoobrony. 

Powyższe doktryny prezentują bardzo radykalne stanowiska. Wobec tego trudno jest 

je przyjąć w rozważaniach na temat moralnej oceny konfliktów zbrojnych. Należy 

uwzględnić różne punkty widzenia ściśle związane  z rzeczywistością, jaka ma miejsce na 

polu walki. 

Przyjmując, iż nie jest możliwe całkowite wykluczenie wojny, w refleksji nad etyką 

wojen należy zastanowić się nad kwestiami dotyczącymi dopuszczalności wojen oraz 

wyznaczyć zakres przebiegu konfliktów zbrojnych. W związku z tym warto odnieść się do 
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teorii wojny sprawiedliwej. Zgodnie z tradycyjną etyką wojny przyjmuje się, że niektóre 

z wojen uznaje się za sprawiedliwe. Współcześnie określenie to przypisuje się wyłącznie 

konfliktom zbrojnym, które prowadzone są w samoobronie, w obronie podstawowych praw 

człowieka (np.: interwencje humanitarne), jak również w obronie przed agresją lub w obronie 

innego państwa (zwykle wynika to z zobowiązań sojuszniczych), choć w przypadku tej 

ostatniej kwestii teoretycy nie są jednomyślni
67

. Przyjmując te cele za słuszne powody do 

prowadzenia konfliktu zbrojnego, trzeba zastanowić się nad sposobami prowadzenia wojny 

sprawiedliwej. Koncepcja ta, choć narodziła się w czasach rzymskich, została 

uszczegółowiona i rozwinięta przez religię chrześcijańską, dla której fundamentalne 

znaczenie miała idea pokoju. W swych początkach była koncepcją moralną. Kwestionowała 

pacyfistyczne potępianie wojen, ale również sprzeciwiała się prowadzeniu krucjat ze 

względów religijnych. Wojna sprawiedliwa to wojna, która z przyczyn moralnych jest 

konieczna. Współcześnie sposób prowadzenia wojny sprawiedliwej zależy od trzech 

warunków: minimalnej siły (środki przemocy stosowane w działaniach zbrojnych nie mogą 

wykraczać poza te konieczne do osiągnięcia określonego celu), proporcjonalności 

(niepożądane konsekwencje działań zbrojnych nie mogą być większe niż pożądane skutki 

tych działań) oraz zróżnicowania (przemoc może być skierowana tylko w stronę osób, które 

stanowią cel ataku). Zwracając uwagę na warunki, których należy przestrzegać prowadząc 

działania wojenne, należy jednak pamiętać o konsekwencjach, jakie niesie każdy konflikt 

zbrojny. Istnieje radykalny pogląd, tzw. konsekwencjalizm
68

, według którego prowadzenie 

wojen powinno być uzależnione od przeanalizowania ich spodziewanych rezultatów. Wobec 

czego zabicie niewinnego może być moralnie uzasadnione, kiedy ma to służyć ocaleniu 

większej ilości niewinnych osób. Jest to wybór mniejszego zła. Jednakże przesadne skupianie 

się na skutkach wojny odwraca uwagę od intencji, które decydują o przystąpieniu do wojny. 

Opierając się na kantowskiej koncepcji-moralna wartość czynu zależy od intencji, jaka czyn 

ten motywuje, nie zaś od jego skutków
69

. 

Przekonanie, że wojna jest sprawiedliwa pomaga łatwiej znieść cierpienia z nią 

związane. Zdaje się, że wojna prowadzona w słusznej sprawie, zakończona sukcesem 
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 J. McMahan, Wojna i pokój, w: red: P. Singer, Przewodnik po etyce, Warszawa 1998, s. 434-435. 
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 Konsekwencjalizm to zespół teorii normatywnych dotyczących powinności moralnej. Głoszą one, że 

zachodzenie powinności moralnej zależy w całości od wartości rzeczywistych lub oczekiwanych konsekwencji 

czynów, które miałaby ta powinność obejmować. 
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 G. Durozoi, A. Roussel, Filozofia. Słownik: pojęcia, postacie, problemy, Warszawa 1997, s. 295. 
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militarnym powinna dawać uczestnikom satysfakcję i napawać ich dumą. Niestety, nie 

zawsze. Warto w tym miejscu podać przykład z Pierwszej Wojny w Zatoce Perskiej, podczas 

której żołnierze koalicji przekonani byli o tym, że uczestniczą w wojnie sprawiedliwej, skoro 

cel zdawała się być słuszny. Siły sprzymierzone, głównie amerykańskie i angielskie, stanęły 

w obronie Kuwejtu, słabego militarnie państwa, które zostało podstępnie zaatakowane przez 

Irak. Istniała obawa, że Irak użyje potencjału chemicznego przeciwko wojskom koalicji. 

Wobec tego żołnierze poddani zostali seriom szczepień, które bywały nieodpowiednio 

sprawdzane. W konsekwencji żołnierze tuż po podaniu szczepionki nierzadko tracili 

przytomność. Dodatkowo zażywali tabletki NAPS, które zwalczać miały konsekwencje 

użycia gazu paraliżującego. Skutkami ubocznymi zażywania tabletek mogły być: choroby 

psychiczne, niewydolność układu oddechowego, bezsenność i problemy z mięśniem 

sercowym
70

. Profilaktyka przysporzyła żołnierzom wielu cierpień psychicznych i fizycznych, 

a najpoważniejsze zdrowotne problemy weteranów tej wojny zaczęły się po powrocie do 

kraju ( zbiór dolegliwości określono jako Syndrom Wojny w Zatoce). 

Ważną kwestią, jaką należy poruszyć poddając wojnę etycznej ocenie, jest moralność 

żołnierzy. Wojnę sprawiedliwą można prowadzić w sposób niesprawiedliwy i odwrotnie-

wojna niesprawiedliwa może być realizowana zgodnie z ogólnie przyjętymi normami. 

W związku z tym żołnierze, którzy  biorą udział w konflikcie, niezależnie od tego, czy walczą 

w słusznej sprawie czy też nie, nie są moralnie odpowiedzialni i nie mogą odpowiadać karnie 

za to, że są uczestnikami konfliktu zbrojnego, oczywiście jeśli w walce stosują się do 

konwencji wojennych
71

. Każdy uzbrojony żołnierz jest potencjalnym zagrożeniem dla wroga, 

dlatego też zasadniczo wolno go zabić podczas trwania konfliktu zbrojnego. Nie znaczy to, że 

żołnierze mogą zabijać kogo chcą. Dlatego też tak istotne jest stosowania zasady 

rozróżniania. 

Istnieją normy moralne, które można nazwać ponadczasowymi. Do takich zasad 

można zaliczyć poszanowanie życia ludzkiego oraz własności dóbr materialnych. Istnieją 

również zjawiska społeczne, które również są uniwersalne. Zjawiskiem takim jest bez 

wątpienia wojna, która towarzyszy ludzkości od początków cywilizacji. Warto jednak 

zauważyć, że to właśnie na wojnie te ponadczasowe normy są najczęściej łamane. Zdarzało 
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się niejednokrotnie, że długotrwałe oddziaływanie wojny prowadziło do całkowitego upadku 

kultur i zmian norm moralnych lub dopasowania powszechnie obowiązującego systemu 

wartości do rzeczywistości, która wynikała z działań militarnych. Ponieważ wojna bywała 

treścią życia uczestniczących w niej osób, głównie wojowników, wykształcały się nowe 

normy postępowania. Konieczność dostosowania się do sytuacji permanentnego zagrożenia 

wymusza określone postawy, zupełnie odmienne od tych przyjmowanych w czasie pokoju. 

Moralny aspekt konfliktów zbrojnych obecny jest w klasycznej literaturze 

filozoficznej. Zagadnienie to poruszali: Platon, Arystoteles, Hobbes, Kant i inni. 

Współcześnie temat wojny znajduje odzwierciedlenie w wielu publikacjach prasowych, 

programach telewizyjnych oraz w literaturze militarnej i politycznej. Dzieje się tak, ponieważ 

zjawisko wojny jest wciąż aktualnym tematem ze względu na występowanie licznych 

konfliktów zbrojnych w różnych obszarach na świecie. 

Ocena moralna konfliktu zbrojnego jest bardzo złożonym problemem. W etyce wojna 

nie jest określana jako zło, ani jako zjawisko dobre. Dokonując oceny należy wziąć pod 

uwagę nie tylko działania wojenne, ale również przyczyny wybuchu wojny, jej przebieg 

i skutki, znaczenie w konkretnym środowisku, jak również kwestie odpowiedzialności 

biorących w niej udział osób. Cel, jaki przyświeca prowadzeniu wojny jest niezwykle istotny 

w rozważaniach nad jej moralnym aspektem. Jednocześnie czynnik ludzki odgrywa tu 

kluczową rolę. Zachowanie ludzi podczas trwania konfliktu zbrojnego, zarówno tych 

biorących bezpośredni w nim udział, jak i osób cywilnych, neutralnych, ma niebagatelny 

wpływ na kwestie moralne konfliktu.„Zbrodnia dokonywana codziennie na oczach 

wszystkich czyni wszystkich, którzy jej nie potępiają wspólnikami tych, którzy ją 

popełniają”
72

. 
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ROZDZIAŁ 3 

ZBRODNIE PRZECIWKO POKOJOWI I BEZPIECZEŃSTWU LUDZKOŚCI 

 

3.1 Definicja agresji 

Zbrodnia agresji jest jedną z czterech (obok zbrodni ludobójstwa, zbrodni przeciwko 

ludzkości oraz zbrodni wojennych) najpoważniejszych w katalogu zbrodni 

międzynarodowych. Objęta została materialną jurysdykcją Międzynarodowego Trybunału 

Karnego
73

, na prośbę Komisji Prawa Międzynarodowego. Jednakże zanim do tego doszło, 

podczas rozpatrywania opcji powołania MTK przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych, sugestia ta okazała się niemałym problemem. Wojna agresywna co prawda 

była osądzana przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norymberdze
74

 (MTW) 

jako zbrodnia przeciwko pokojowi, jednakże dylematem okazał się brak jej definicji. Status 

MTW orzekał wyłącznie, że „planowanie, przygotowanie, wszczęcie lub prowadzenie wojny 

napastniczej” podlega karze
75

. Natomiast Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego nr 3314 

z 14 XII 1974 roku
76

 traktowała o agresji państw, nie zaś zbrodni jednostki. Projekty Kodeksu 

przestępstw przeciwko pokojowi i bezpieczeństwu ludzkości brały pod uwagę 

odpowiedzialność za czyn agresji, ale Komisja Prawa Międzynarodowego nie potrafiła 

jednomyślnie określić, czym jest właściwie agresja, za którą podmiot powinien odpowiadać 

karnie. Wobec braku zdefiniowania aktu agresji i jednocześnie określenia warunków 

wykonywania jurysdykcji w związku z tą zbrodnią, MTK nie mógł tego robić. 
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 Art. 5, ust. 1 Statutu MTK 
74

 Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze – organ wymiaru sprawiedliwości powołany w 1945 r. 
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W okresie międzywojennym podjęto trud ustalenia definicji agresji, miedzy innymi 

w Konwencji londyńskiej z 1933 r. o określeniu napaści
77

. Stronami konwencji były: Polska, 

Afganistan, Łotwa, Estonia, Rumunia, Turcja, Persja i Związek Radziecki. Według artykułu 2 

owej konwencji napastnik to państwo, które „pierwsze popełni jeden z następujących czynów: 

wypowiedzenie wojny innemu państwu, najazd przy pomocy sil zbrojnych na terytorium 

innego państwa, nawet bez wypowiedzenia wojny, zaatakowanie przy pomocy sil lądowych, 

morskich lub powietrznych, terytorium, okrętów lub samolotów innego państwa, nawet bez 

wypowiedzenia wojny, blokada morska wybrzeża lub portów innego państwa, poparcie 

użyczone bandom uzbrojonym, które zorganizowawszy się na jego terytorium, dokonają 

najazdu na terytorium innego państwa, jak również odmowa, mimo żądania państwa 

najechanego, poczynienia na swym własnym terytorium, wszystkich, będących w jego mocy 

zarządzeń w celu pozbawienia powyższych band wszelkiej pomocy lub opieki”
78

. Ta definicja 

agresji spotkała się z akceptacją w środowisku prawniczym, natomiast jej znaczenie miało 

charakter regionalny
79

. 

Następnie, po II wojnie światowej, ponownie wznowiono prace nad sprecyzowaniem 

definicji zbrodni agresji, tym razem w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. W 1974 

roku uchwalono wspomnianą już Rezolucję Zgromadzenia Ogólnego NZ Nr 3314/XXIX, 

która zawierała tę definicję. Choć generalnie Rezolucja ta w ujęciu międzynarodowym nie 

jest uznawana za wiążącą, to niewątpliwie może okazać się pomocna przy objaśnieniu 

i stosowaniu przepisów karnych, które przewidują karę za zbrodnie przeciwko pokojowi. Tak 

definiuje agresję Rezolucja nr 3314: „agresją jest użycie siły zbrojnej przeciwko 

suwerenności, integralności terytorialnej lub niepodległości politycznej innego państwa lub 

w jakikolwiek inny sposób niezgodny z Kartą Narodów Zjednoczonych, jak to określono 

w niniejszej definicji”
80

oraz „użycie siły zbrojnej z pogwałceniem Karty przez państwo, 

działające jako pierwsze, stanowi wystarczający dowód prima facie
81

 aktu agresji, chociaż 

Rada Bezpieczeństwa może –działając zgodnie z Kartą –dojść do wniosku, że stwierdzenie, iż 
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 Dz. U. Nr 93, poz. 712. 
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 Konwencja o określeniu napaści, podpisana w Londynie dnia 3 lipca 1933r., art. 2. 
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 P. Grzebyk, Odpowiedzialność karna za zbrodnię agresji, Warszawa 2010, s. 72. 
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został popełniony akt agresji, nie jest uzasadnione w świetle innych stosownych okoliczności, 

w tym również dlatego, że określone akty lub ich skutki nie są dostatecznie poważne”
82

. 

W 1997 roku zdefiniowania zbrodni agresji podjął się Komitet Przygotowawczy 

ds. Ustanowienia Międzynarodowego Trybunału Karnego. Mimo, że sporządzono cztery 

definicje, nie wszyscy przedstawiciele państw, które wówczas  uczestniczyły w zgromadzeniu 

mającym powołać MTK, byli zadowoleni z treści przygotowanych definicji. Brak 

porozumienia w kwestii sprecyzowania pojęcia agresji oraz określenia stanowiska Rady 

Bezpieczeństwa w odniesieniu do tej zbrodni, wzbudziły wątpliwości co do potrzeby 

wyszczególniania agresji jako jednej ze zbrodni objętych jurysdykcją Trybunału. Ostatecznie 

zbrodnia agresji została wymieniona jako jedna z czterech zbrodni, które uznaje się za 

najpoważniejsze w obszarze międzynarodowym, i nad którymi jurysdykcję może sprawować 

Międzynarodowy Trybunał Karny, w art. 5 ust. 1 Statutu MTK z 17 VII 1998 roku
83

. 

Jednocześnie w ust. 2 artykułu zawarto warunek, który miał być spełniony, aby Trybunał 

mógł realizować postanowienia zawarte w ust. 1. Mianowicie, należało określić pojęcie 

agresji oraz uregulować kwestie wykonywania jurysdykcji, uwzględniają zgodność definicji  

z właściwymi postanowieniami Karty Narodów Zjednoczonych. 

Choć zbrodnia agresji w Statucie MTK została uznana za jedną z najpoważniejszych 

międzynarodowych zbrodni, nad którymi jurysdykcję ma pełnić Trybunał Karny, to formalnie 

nie była zbrodnią międzynarodową do czasu ustanowienia definicji w 2010 roku. 

Opracowanie definicji zostało powierzone Komisji Przygotowawczej
84

. Komisja powołała 

Specjalną Grupę Roboczą ds. Zbrodni Agresji, która sporządziła definicję tej zbrodni. 

Zgodnie z tą definicją zbrodnią agresji jest „planowanie, przygotowywanie, rozpoczęcie 

i dokonanie, przez osobę mogącą efektywnie sprawować kontrolę lub kierującą politycznymi 

lub zbrojnymi działaniami państwa, aktu agresji, który swoim charakterem, wagą i skalą 

stanowi oczywiste naruszenie Karty Narodów Zjednoczonych” i sprecyzowano: „akt agresji 

oznacza użycie siły zbrojnej przez państwo przeciwko suwerenności, terytorialnej 

integralności lub politycznej niepodległości innego państwa, lub w inny sposób niezgodny 
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z Kartą Narodów Zjednoczonych”
85

. Definicję oraz przepisy kompleksowo regulujące 

wykonywanie jurysdykcji przez Trybunał w stosunku do zbrodni agresji
86

 przyjęto 11czerwca 

2010 roku, po Konferencji Przeglądowej Międzynarodowego Trybunału Karnego 

w Kampali
87

. Dzięki wprowadzeniu definicji zbrodni agresji do Statutu Trybunału sprawcy,  

a także współwinni wojny agresywnej mogą być pociągnięci do odpowiedzialności. 

W kwestii jurysdykcji ciężko było osiągnąć jednomyślność, mimo to zdecydowano, że MTK 

może rozpatrywać przypadki agresji, które będą miały miejsce najwcześniej rok po wejściu 

w życie nowej definicji zbrodni agresji, co nastąpi w wyniku osiągnięcia 30 ratyfikacji lub 

przyjęć. Dodatkowo uzgodniono, że każda ze stron Statutu MTK ma możliwość złożenia 

przed przyjęciem lub ratyfikacją oświadczenia, w którym zakwestionuje sądzenia czynu 

agresji dokonanego przez siebie
88

. Państwo może wycofać się z takiej deklaracji w każdym 

momencie. Ponadto wykluczono możliwość sądzenia przez MTK zbrodni, których dopuszczą 

się obywatele lub na terytorium państwa niebędącego stroną Statutu MTK, również 

w sytuacji, gdy ofiarą będzie państwo akceptujące zmiany w Statucie dotyczące zbrodni 

agresji (prócz spraw przekazanych przez Radę Bezpieczeństwa). Niestety, problem 

z jurysdykcją MTK polega na tym, że wykonanie jej zostało bardzo odroczone w czasie. 

Oprócz tego, że wejście w życie poprawek w Statucie uzależnione jest od konkretnej ilości 

ratyfikacji, czyli 30 państw, to dodatkowo dopiero po 1 stycznia 2017 roku państwa, które są 

stronami muszą, głosując taką samą większością, jaka była konieczna do przyjęcia poprawek, 

podjąć niezależną, dodatkową decyzję dotyczącą jurysdykcji MTK w stosunku do zbrodni 

agresji. Wobec tego nasuwają się oczywiste wątpliwości co do faktycznego wykonywania 

jurysdykcji przez Trybunał. 

Zdefiniowanie zbrodni agresji umożliwia dokładne ustalenie zakresu 

odpowiedzialności za jej popełnienie. Za aktem agresji zawsze stoi państwo będące pod 

kontrolą osoby fizycznej. Wobec tego Statut MTK wskazuje ewidentnie, iż agresja to 

zbrodnia przywódców, gdyż to oni mają oczywisty wpływ na politykę. Zbrodni agresji może 

dokonać osoba, która ma możliwość skutecznego sprawowania kontroli lub kierowania 

działaniami politycznymi lub wojskowymi państwa. Odpowiedzialność osób podległych 
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(żołnierzy, którzy wykonują rozkazy, dyplomatów, urzędników wykonujących polecenia 

służbowe) w art. 8 bis jest zdecydowanie zniesiona. Udział polityka kontrolującego działania 

państwa jest konieczny do popełnienia zbrodni. O wiele trudniej jest go zastąpić kimś innym, 

niż w przypadku żołnierza, którego łatwo jest „wymienić” na kolejnego
89

. 

Zgodnie z definicją możliwe jest, aby dowódcy wojskowi, którzy jakkolwiek mieliby 

wpływ na decyzje podejmowane odnośnie działań wojskowych tudzież politycznych, byli 

pociągani do odpowiedzialności. Jednakże w praktyce odpowiedzialność tych osób jest 

kwestią dość niejasną. Przykładowo, osoby związane z Naczelnym Dowództwem 

Wermachtu
90

 to wojskowi, którzy nie mieli wpływu na kwestie polityczne, jedynie pełnili 

swoja służbę. Mimo to postawiono ich w stan oskarżenia w sprawie, którą zajmował się 

amerykański trybunał wojskowy. Międzynarodowy Trybunał Wojskowy skazał wówczas 

osoby, niebędące przywódcami,  które według Trybunału nie miały wpływu na politykę. Poza 

tym definicja MTK w zasadzie nie wyklucza sądzenia osób prywatnych, szeroko formułuje te 

kwestie, wobec czego zbrodnia agresji może dotyczyć także jednostek nie będących 

decydentami państwowymi. 

Ważnym aspektem dotyczącym agresji jest jej strona przedmiotowa. Statut MTK 

porusza zagadnienie dotyczące elementów składających się na każdą zbrodnię: czyn, skutek 

i okoliczności jego popełnienia
91

 (okoliczności dotyczyć mogą bezpośrednio zbrodni lub 

warunków jej popełnienia
92

). Według koncepcji Specjalnej Grupy Roboczej przyjęto, że 

zbrodnia agresji pojawia się wyłącznie w przypadku użycia siły zbrojnej przeciw 

suwerenności, nienaruszalności terytorium, politycznej niepodległości lub w każdy inny 

sposób, który sprzeczny jest z Kartą Narodów Zjednoczonych. W celu ograniczenia 

jurysdykcji MTK i uniknięcia problemów związanych z sądzeniem groźby agresji, nie 

uwzględniono jej na konferencji przeglądowej, gdyż sytuacja, w której nie doszło stricte do 

aktu agresji jest dość kłopotliwa w kwestii jej osądzania. 
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W dalszych rozważaniach nad czynem, warto wspomnieć, że konferencja przeglądowa 

przytoczyła listę aktów agresji z rezolucji Zgromadzenia Ogólnego nr 3314. Charakter listy 

nie został określony, zatem trudno jednoznacznie określić czy jest listą otwartą czy 

zamkniętą. Zakładając, że ma charakter zamknięty, można odwołać się do zasada legalności 

i zasady przyjętej już w Statucie MTK w kwestii zbrodni wojennych, według której zbiór 

zbrodni wojennych jest zamknięty, choć możliwe jest, w drodze wprowadzania poprawek, 

poszerzania go o kolejne typy zbrodni
93

. Natomiast uznając listę aktów agresji za otwartą, nie 

stanowi to o złamaniu zasady legalności, gdyż Statut MTK odwołuje się do zasady nullum 

crimen sine lege
94

(art.22), biorąc pod uwagę możliwość odniesienia się do błędu co do prawa 

(art.32), jak również zastrzega, że MTK osądzać będzie tylko najpoważniejsze zbrodnie 

(art.5). 

Jeśli chodzi o skutek lub też cel agresji to, zgodnie z definicją przyjętą przez 

konferencję przeglądowa, jest to naruszenie niepodległości politycznej innego państwa, jego 

integralności terytorialnej lub suwerenności. To, co jest ogromnie ważne i zostało pominięte 

w tej definicji, to kwestie pozbawienia prawa do samostanowienia, niepodległości i wolności 

oraz nietykalności praw innych ludów poprzez stosowanie agresji. Nie wspomniano także 

o okupacji. Uznano, że decyzje Rady Bezpieczeństwa odnośnie agresji nie mają związku 

z tym, jaki cel przyświeca agresorowi i jakie są skutki jego działań zbrojnych. Ponadto nie 

jest możliwe wymienić wszystkie cele i skutki takich działań, a poruszając temat okupacji 

wkracza się w obszar międzynarodowego prawa humanitarnego. 

Ostatnim elementem składającym się na zbrodnię agresji są okoliczności jej 

popełnienia. W zasadzie najistotniejsze to fakt, iż jest to czyn popełniony przez państwo, 

który zabroniony jest przez prawo międzynarodowe. Odpowiedzialność jednostki wynika 

niewątpliwie z odpowiedzialności państwa. Poza tym akt agresji jest czynem, którego 

państwo dokonuje w stosunku do innego państwa. Zbrodnią agresji nie są zaś, w świetle 

prawa międzynarodowego, działania w obrębie jednego państwa. Faktem jednak jest, iż 

w niektórych sytuacjach podmioty pozapaństwowe mogą dokonywać aktu agresji. Może to 

wynikać z rozszerzenia jurysdykcji MTK w sprawach naruszania prawa wojennego 

w wewnętrznych konfliktach, wobec czego niewykluczone jest, że istnieje potrzeba 
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rozwinięcia definicji agresji tak, aby dotyczyła również nieformalnego użycia siły 

w granicach jednego państwa. 

Warto wspomnieć o odpowiedzialności za czyn agresji i norm określających, kiedy 

dana jednostka ponosi winę za jego popełnienie. Przyjęte przez konferencję przeglądową 

elementy zbrodni wyraźnie akcentują kwestie związane ze świadomością sprawcy co do 

faktycznych okoliczności, które zadecydowały, że użycie siły zbrojnej przez państwo nie było 

zgodne z Kartą NZ. Podstawą do sądzenia osoby jako winnej zbrodni agresji jest 

stwierdzenie, że była ona świadoma, iż działania jakie podjęła miały charakter zbrodniczy. 

Aby móc pociągnąć jednostkę do odpowiedzialności konieczne jest ustalenie, że oskarżony 

dopuścił się agresji ze świadomym zamiarem oraz zdawał sobie sprawę z konsekwencji tych 

działań. 

Podsumowując należy stwierdzić, że przyjęta definicja agresji z pewnością nie jest 

idealna. Zwłaszcza w dobie nowoczesnych form prowadzenia wojen. Trudno jest stwierdzić, 

czy zagrożenia asymetryczne lub użycie statków bezzałogowych znajdują odzwierciedlenie 

w ustanowionej definicji zbrodni agresji. Definicja ta jest ściśle powiązana z zakazem użycia 

siły. Wobec tego wszelkie wątpliwości w kwestii użycia siły, czy to w przypadku interwencji 

humanitarnej, czy samoobrony prewencyjnej, rodzą wątpliwości dotyczące interpretacji 

definicji agresji. Mimo, że zdefiniowanie tej zbrodni oznacza pewnego rodzaju 

jednomyślność państw w kwestii odpowiedzialności za jej popełnienie, to przyjęcie przez 

konferencję przeglądową definicji, które automatycznie zablokowało sposobność osądzania 

tej zbrodni przez kolejne lata sprawiło, że wiele procesów w sprawie zbrodni agresji nie 

odbyło się i zapewne wiele się nie odbędzie. 

 

3.2 Zbrodnie we współczesnych konfliktach zbrojnych 

Na przestrzeni ostatnich 50 lat na świecie wybuchło ponad 250 konfliktów. Każdego 

dnia toczą się około 32 wojny i konflikty zbrojne
95

, głównie w Azji oraz na Środkowym 

i Bliskim Wschodzie. Do tej pory zginęło około 90 milionów osób cywilnych, znaczna część 
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to kobiety i dzieci. Niestety, o wielu ofiarach zapomniano, a winni zbrodni w większości 

przypadków nie zostali osądzeni. 

Zbrodnie międzynarodowe uznawane są za te najcięższe. Zalicza się do nich zbrodnię 

ludobójstwa, zbrodnie wojenne, zbrodnię agresji (omówiona w poprzednim podrozdziale) 

oraz zbrodnie przeciwko ludzkości. Zgodnie z założeniami Trybunału Wojskowego 

w Norymberdze zbrodnia wagi międzynarodowej jest aktem karalnym, wobec jej powagi 

państwo nie może sprawować jurysdykcji w tej kwestii. Statut MTK orzeka, iż osoby, które 

popełniły zbrodnie najcięższe w wymiarze międzynarodowym, podlegają jurysdykcji 

Trybunału
96

. Definicje owych czynów znajdujące się w statutach są różne i uwzględniają te 

akty, które popełnione zostały podczas trwania konfliktu zbrojnego na danym terytorium. 

Najpoważniejszą zbrodnią międzynarodową jest zbrodnia ludobójstwa, wobec czego 

warto jej poświecić szczególną uwagę. Twórcą terminu „ludobójstwo” był Rafał Lemkin, 

polski prawnik żydowskiego pochodzenia (1900-1959). Dzięki jego ciężkiemu wysiłkowi 

9 grudnia 1948 roku definicja tej zbrodni została włączona do Konwencji w sprawie 

zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa
97

.Według Konwencji „karze podlegają: zmowa 

w celu popełnienia ludobójstwa, bezpośrednie i publiczne podżeganie do popełnienia 

ludobójstwa, usiłowanie popełnienia ludobójstwa oraz współudział w nim”
98

. Lemkin 

zaznaczał, że ludobójstwo to zbrodnia, która skierowana jest w stosunku do konkretnej grupy. 

Wskazywał on na grupę narodową i etniczną
99

. Konwencja, która użyta została w Statucie 

MTK
100

 definiuje ludobójstwo, jako czyn dokonany z zamiarem zniszczenia w całości lub 

części grup narodowych, etnicznych, religijnych (jako takich) oraz rasowych
101

. Jako 

ludobójstwo uznać należy również rozmyślne stworzenie dla danych grup warunków życia, 

które prowadzić mają do całkowitego lub częściowego wyniszczenia fizycznego oraz 

przymusowe stosowanie metod i środków wstrzymujących urodzenia w obrębie grupy. 

Zbrodnia ta podlega jurysdykcji MTK. Ponadto ujęta została w dwóch trybunałach 
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umiędzynarodowionych
102

- Izb w Kambodży i Paneli w Timorze Wschodnim, w nowym 

kodeksie karnym w Kosowie oraz w kodeksie karnym Bośni i Hercegowiny. Definicje 

zbrodni ludobójstwa zawarte w trybunałach umiędzynarodowionych są częściowo 

modyfikowana, lecz mimo to wzorowane są na statutach międzynarodowych trybunałów 

karnych oraz Konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa. W niektórych aktach 

prawnych zbrodnia ta bywa identyfikowana ze zbrodnią przeciwko ludzkości
103

. 

Zbrodnia ludobójstwa we współczesnych konfliktach zbrojnych ma najczęściej postać 

masowych ataków skierowanych przeciwko ludności cywilnej, w tym zabójstw, gwałtów, 

tortur i przymusowych wysiedleń. W zasadzie na każdym kontynencie dochodziło do 

ludobójstwa. Warto jednak przypomnieć kilka najbardziej szokujących przypadków. 

Pierwszym aktem ludobójstwa XX wieku była masakra Ormian w Turcji. Według 

szacunków w latach 1915-16 zginęło ok. 1,5 miliona ludzi. Ormianie jako jedni z pierwszych 

przyjęli chrześcijaństwo. Byli wierni swojej religii, mimo prześladowań. W 1639 roku 

Armenia została podzielona -część zachodnią zajęli Turcy, wschodnią Persowie, którym 

ziemie te w 1828 roku zostały zabrane przez Rosjan. Ormianie starali się uzyskać autonomię, 

co obudziło we władzach tureckich przeświadczenie, iż jako chrześcijanie, Ormianie są dla 

nich problem, zwanym "kwestią ormiańską". Postanowili rozwiązać problem. Rzeź Ormian 

rozpoczęto 24 kwietnia 1915 roku
104

. Brytyjski historyk David Marshall Lang tak opisał akcję 

deportacyjną: "Niemowlęta zabierano do 'sierocińców', które okazywały się jamami 

wykopanymi w ziemi: wrzucane tam dzieci żywcem grzebano pod stosem kamieni. Z kobiet 

i starców formowano karawany i zmuszano do pieszego wielosetkilometrowego marszu 

w kierunku Aleppo i innych punktów zbiorczych na terenie Syrii. Po drodze napadały na nie 

bandy, którym władze pozwalały na mordowanie deportowanych i grabież ich dobytku. 

Deportowanym nie dawano ani pożywienia, ani wody, wielu rychło utraciło zmysły i zmarło 

z pragnienia. Po nocach eskortujący żandarmi zabawiali się rozbierając do naga każdą 
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przystojną dziewczynę, która im wpadła w oko, i zmuszając do udziału w rozmaitych 

erotycznych perwersjach. Kończyło się to zazwyczaj wypruwaniem kiszek i odcinaniem 

piersi ofiar; wiele tak okaleczonych zwłok, wrzuconych do Tygrysu i Eufratu, prąd wyrzucał 

na brzeg w dole rzeki
105

." 

Po II wojnie światowej doszło do okrutnego aktu ludobójstwa podczas konfliktu 

w Rwandzie w 1994 roku. Do masakry doszło na oczach społeczności międzynarodowej. 

Rzeź trwała 100 dni. Dokonana została przez milicję Hutu i siły rządowe. Szacuje się, iż 

zginęło wówczas 800 tysięcy osób, w ciągu niecałych czterech miesięcy
106

. Z resztą to nie był 

odosobniony przypadek, gdyż już wcześniej, szczególnie w latach 60 i 70, w Rwandzie 

i Burundi dochodziło do wielu masowych mordów oraz gwałtów na olbrzymią skalę, które 

dokonywane były przez ludy Tutsi i Hutu. Afryka to miejsce gdzie współcześnie dokonano 

wielu zbrodni ludobójstwa. W 1960 roku podczas walk w Kongo, po uzyskaniu 

niepodległości, kongijska armia wymordowała setki osób z plemienia Baluba z prowincji 

Kasai. Ludobójstwa dopuściły się też władze Ugandy, w czasie trwania reżimu Oumeza Idi 

Amin Dada. Podczas wojny domowe w latach 1971-1978 zmasakrowano kilkaset tysięcy 

osób cywilnych, w tym ludność z grup etnicznych. Natomiast w sudańskim Dafurze 

ludobójstwo trwa od 2003 roku. Zginęło już kilkaset osób. 

Do najbardziej okrutnego, masowego zabójstwa ludzi na kontynencie Azji doszło 

w Kambodży. Zbrodnia ta miała miejsce w latach 1970-1979, w czasie trwania konfliktu 

zbrojnego i rządów Czerwonych Khmerów. Zginęło tam ok. 2 milionów osób
107

. W 1982 

eksperci z USA i Australii utworzyli Program ds. Ludobójstwa w Kambodży. Jego celem 

było badanie i zbieranie dowodów zbrodni. Również Chińska Republika Ludowa już od 

ponad pięćdziesięciu lat stosuje politykę ludobójstwa w stosunku do Ujgurów 

i Tybetańczyków. Na Sri Lance armia syngaleska w latach 1986-1987 dopuszczała się 

zbrodni ludobójstwa wobec ludności tamilskiej. Natomiast armia indonezyjska wobec 

ludności Timoru Wschodniego, w czasie okupacji, która trwała od 1975 do 1999 roku, 

dopuściła się wielu masowych morderstw i gwałtów. W tym okresie wymordowano ponad 

jedną trzecią tej populacji. Niezaprzeczalnie ludobójstwem były też irackie ataki na Kurdów 
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(w 1988 roku) i na szyickich powstańców (w 1991 roku) z zastosowaniem broni chemicznej. 

Warto także przypomnieć o aktach ludobójstwa skierowanych przeciwko rdzennej ludności 

na terenie obu Ameryk. W Paragwaju w latach 1970-1974 wymordowano tysiące Indian 

Ache, natomiast w Brazylii masowo wysiedlano Indian. 

Poważne naruszenia praw człowieka które miały miejsce w czasie trwania II wojny 

światowej mocno poruszyły cały świat. Zbrodnie, jakich się dopuszczono sprowokowały 

międzynarodową społeczność do działania, które miało na celu niedopuszczenie do 

podobnych zdarzeń w przyszłości. Najbardziej odrażającym i przerażającym czynem była 

zbrodnia Holocaustu
108

, powszechnie znana, dlatego też opisane zostanie tutaj kilka mniej 

wiadomych, lecz także przerażających czynów. Stworzono wiele konwencji dotyczących 

ochrony praw człowieka, w tym konwencji w zakresie zbrodni ludobójstwa, jako gwarancje 

ochrony człowieka, jego godności oraz kardynalnych praw każdej ludzkiej istoty. Niestety, po 

raz kolejny świat doznał wstrząsu, kiedy na terenie byłej Jugosławii doszło do okrutnych 

aktów ludobójstwa. Ogłoszenie przez Słowenię i Chorwację (25 czerwca 1991 roku) 

niepodległości, w związku z niechęcią do dalszego funkcjonowania w ramach Socjalistycznej 

Federacyjnej Republiki Jugosławii, dało początek wojnie. Serbowie nie zaakceptowali takiego 

toku wydarzeń. Konflikt słoweńsko-serbski trwał 7 dni i zakończył się porozumieniem. 

8 lipca 1991r. podpisano tzw. deklarację z Brioni
109

. Natomiast sytuacja w Chorwacji 

wyglądała nieco inaczej, gdyż na jej terytorium zamieszkiwało ponad pół miliona ludności 

serbskiej. W 1991 roku wybuchła otwarta wojna. Mimo podpisanych rozejmów, walki trwały 

nieustannie. Dochodziło do krwawych incydentów, obie walczące strony dopuszczały się 

okrutnych mordów na ludności cywilnej. Konflikt przyniósł ponad 10 tysięcy ofiar wśród 

ludności cywilnej i żołnierzy, proporcjonalnie po obu stronach, a także masowe ucieczki 

ludności obu narodów. Wojna w Bośni rozpoczęła się w 1992 roku. Doszło do niej 

w następstwie dążenia Chorwatów i Muzułmanów bośniackich do oddzielenia się od federacji 

i osiągnięcia niepodległości. Serbowie zdecydowanie się temu sprzeciwili. Wojna domowa 

trwała około 3 lat, zakończyła się podpisaniem traktatu pokojowego przez prezydentów Bośni 

i Hercegowiny, Chorwacji i Serbii. Konflikt zbrojny w Bośni pochłonął około 200 tysięcy 
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osób (w tym 95% to osoby cywilne!), a około 900 tysięcy osób zmuszonych zostało do 

ucieczki
110

. Masowych mordów dopuszczali się żołnierze każdej ze stron walczących 

w konflikcie, a także grupy paramilitarne oraz cywile. Tworzono obozy celem 

przetrzymywania ludzi, wobec których dokonywano bestialskich czynów. Należy dodać, że 

podczas wojny w Bośni doszło do zbrodni, o której mówi się, że jest to największa zbrodnia 

ludobójstwa w Europie po II wojnie światowej. W okolicach Srebrenicy, w dniach od 12 lipca 

do 16 lipca 1995, zbrojne oddziały Serbów zamordowały 8 tysięcy muzułmańskich chłopców 

i mężczyzn.  

 

 Fot. 3 Masakra w Srebrenicy, źródło: Dado Ruvic/Reuters/Onet Wiadomości 

 

Niestety, koniec wojny w Bośni nie doprowadził do końca konfliktów na Bałkanach. 

Trwały nadal na terenie Kosowa. W wyniku krwawych walk, podczas których dokonano 

wielu okrutnych zbrodni, zwołano konferencję pokojową w sprawie byłej Jugosławii. 

Konferencja genewska, odnośnie rezolucji potępiającej Serbów bośniackich za zbrodnie 

ludobójstwa i opowiadającej się za norymberską zasadą odpowiedzialności
111

, zaaprobowała 

konieczność ukarania winnych zbrodni na tym terenie. W następstwie, 25 maja 1993roku, 

Rada Bezpieczeństwa ONZ uchwaliła Rezolucję nr 827 w sprawie utworzenia 
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Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii
112

. Powołanie Trybunału miało 

być konsekwencja rażących naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego na terenach 

byłej Jugosławii, do których zaliczono w szczególności: ludobójstwo, gwałty na kobietach, 

pozbawianie wolności oraz dokonywanie czystek etnicznych
113

. 

Warto wspomnieć sytuację, z która świat zetknął się dość niedawno-wojna na 

Ukrainie, która trwa od maja 2014 roku. W ciągu prawie 3 lat zginęły dziesiątki tysięcy ludzi. 

Obie strony konfliktu ( Rosja i Ukraina) dopuściły się niezliczonych zbrodni wojennych, 

w tym także aktów ludobójczych. Podobna sytuacja miała miejsce w 2008 roku, podczas 

konfliktu Rosji z Gruzją. Konflikt zbrojny między siłami wojskowymi Gruzji a wojskami 

separatystycznej Osetii Południowej, Abchazji oraz Rosji, trwał przez kilka dni. 

Międzynarodowy Trybunał Karny stwierdził, że są dowody na to, że w czasie trwania 

konfliktu zostały popełnione zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości, w tym 

prawdopodobnie akty ludobójstwa. 

Zbrodnie wojenne są najszerszym, jeśli chodzi o zakres, a także bardzo wcześnie 

wykształconym typem przestępstwa. Odnoszą się zarówno do ludności cywilnej, jak 

i wszystkich chronionych osób, czyli cywili, rannych, jeńców i personelu szpitalnego, a także 

mienia chronionego
114

. W Karcie Trybunału Norymberskiego zdefiniowano zbrodnie wojenne 

jako naruszenia praw i zwyczajów wojennych
115

. Uchwalając cztery Konwencje genewskie 

doprecyzowano definicję o „ciężkie naruszenia”. Rozwój MPHKZ sprawił, że pojęcie zbrodni 

wojennej stawało się obszerniejsze i obecnie obejmuje praktycznie wszystkie naruszenia 

zakazów dotyczących tego prawa. Podczas każdego konfliktu zbrojnego, bez względu na jego 

rodzaj, w odniesieniu do osób, które nie biorą udziału w działaniach zbrojnych ( w tym ranni 

lub chorzy żołnierze lub ci, którzy złożyli broń) zabronione są takie czyny jak: zabójstwa, 

okaleczenia, tortury i nieludzkie traktowanie, ataki na godność osobistą ( przede wszystkim 

poniżanie i upokarzanie), branie zakładników oraz osądzanie i wykonywanie kary śmierci bez 

wydania wyroku w drodze odpowiedniego procesu. Niewątpliwie duże znaczenia ma dodanie 

do katalogu zbrodni wojennych przestępstw, które mają charakter seksualny (gwałt, 
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przymusowa prostytucja, niewolnictwo seksualne, przymusowa ciąża i inne) oraz 

rekrutowanie i wykorzystywanie w konfliktach zbrojnych dzieci do lat 15 ( tzw. mali 

żołnierze). 

Problem przemocy seksualnej zawsze był elementem wojen, ale w zasadzie rzadko 

traktowano go jako zbrodnia wojenna. W związku z tym, wobec licznych aktów gwałtu kobiet 

przez oddziały wojskowe, zbrodnia ta została uwzględniona w Statucie. Podobnie jest 

w przypadku zbrodni, w których ofiarami są dzieci. Niestety, dzieje się tak coraz częściej 

i dotyczy to zbrodni wojennych, ludobójstwa i zbrodni przeciwko ludzkości. Problem ten 

występował w dużym stopniu w konflikcie w Sierra Leone. W związku z tym ogromnym 

osiągnięciem Statutu jest uznanie, że w prawie międzynarodowym pobór i użycie dzieci jako 

żołnierzy to zbrodnia wojenna. Ponadto, w odniesieniu do zbrodni dotykających dzieci, Statut 

obejmuje swoją jurysdykcją takie zbrodnie, jak handel dziećmi  jako zbrodnia przeciwko 

ludzkości oraz przydzielanie dzieci do odmiennej grupy etnicznej zaliczane do zbrodni 

ludobójstwa. 

 

Fot. 4 Dziecko-żołnierz, Sierra Leone, źródło: Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie 

 

Warto poruszyć temat naruszania dóbr kulturalnych jako mienia chronionego. 

Zniszczenie owych dóbr w czasie konfliktu zbrojnego to zbrodnia wojenna, która wiąże się 

z odpowiedzialnością wynikającą z naruszenia Konwencji haskiej o ochronie dóbr 
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kulturalnych
116

. Konwencja zobowiązuje strony do ochrony dóbr zwłaszcza podczas 

zbrojnych działań, również w przypadku, gdy konflikt nie jest konfliktem 

międzynarodowym
117

. Doskonałym przykładem naruszenia konwencji jest sytuacja, która 

miała miejsce w Iraku w 2003 roku. Na ruinach starożytnego Babilonu amerykańskie wojska 

(Polacy także mieli w tym swój udział) założyły bazę Camp Babil, którą po kilku miesiącach 

przejęła dowodzona przez Polaków Wielonarodowa Dywizja Centrum-Południe. W 2004 

roku wybuchł międzynarodowy skandal, a ponieważ Amerykanie nie podpisali konwencji 

o ochronie dóbr kultury w czasie działań zbrojnych, oskarżono polskich żołnierzy. Polski 

archeolog, Tomasz Burda, który przygotowywał Babilon do przejęcia przez iracka policję 

archeologiczną, przedstawił w Londynie raport, z którego wynikało, że największych 

zniszczeń dokonał Saddam Husajn, budując na ruinach Babilonu pałace. Ostatecznie 

Amerykanie wzięli na siebie odpowiedzialność za dokonanie zniszczeń i zapłacili 

odszkodowanie irackiemu rządowi
118

. 

Katalog zbrodni wojennych rozszerza się jeszcze o wiele innych przestępstw 

zawartych w Protokole Dodatkowym II i zawartych w zasadach MPHKZ. Kategorie zbrodni 

wojennych opisano w art. 8 Statutu. Wobec tego zbrodnie wojenne dzielą się  na cztery 

podstawowe kategorie, mianowicie: 

- poważne naruszenia konwencji genewskich z 1949 r., 

- inne poważne naruszenia praw i zwyczajów wojennych stosowanych do konfliktów 

międzynarodowych, 

- poważne naruszenia art. 3 wspólnego dla czterech konwencji genewskich z 1949 r. 

popełnione w czasie konfliktów zbrojnych o charakterze niemiędzynarodowym, 

- inne poważne naruszenia praw i zwyczajów stosowanych w czasie konfliktów 

zbrojnych o charakterze niemiędzynarodowym
119

. 
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Można pokusić się o stwierdzenie, że do zbrodni wojennych dochodzi w zasadzie 

podczas każdego konfliktu zbrojnego. Przykładów jaskrawych naruszeń prawa 

międzynarodowego we współczesnych konfliktach zbrojnych jest bardzo wiele. Naruszenia  

w postaci zbrodni wojennych miały miejsca w konfliktach na Bałkanach, zwłaszcza w byłej 

Jugosławii, w Kosowie, Timorze Wschodnim. Podczas wojny domowej w Sierra Leone 

dopuszczano się wielu zbrodni. Konflikt ten trwał 11 lat i charakteryzował się szczególną 

brutalnością oraz naruszaniem praw, przede wszystkim w stosunku do ludności cywilnej. 

Według danych Afrykańskiej Komisji Praw Człowieka i Ludów
120

 w 1999 roku dokonano 

ponad 1,5 tysiąca amputacji dłoni, rąk i nóg, również niemowlętom i dzieciom
121

. W związku 

z okrutnymi skutkami konfliktu na mocy Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ utworzono 

Specjalny Trybunał dla Sierra Leone
122

 celem ukarania winnych popełnionych zbrodni. 

W kompetencjach Trybunał leży sądzenia osób, które są odpowiedzialne za poważne łamanie 

norm międzynarodowego prawa humanitarnego oraz prawa Sierra Leone. 

Definicja zbrodni przeciwko ludzkości została zawarta w związku z postępowaniami, 

które toczyły się w odniesieniu do zbrodni dokonanych przez III Rzeszę i Cesarstwo Japonii. 

Przytłaczająca wielkość tych zbrodni sprawiła, że określenie naruszenia praw i zwyczajów 

wojennych w tym przypadku okazało się nie wystarczające, aby w pełni ocenić zakres agresji 

tych czynów. Wobec tego pojawiła się potrzeba stworzenia innego rodzaju definicji zbrodni 

międzynarodowej. Zgodnie z Kartą Międzynarodowego Trybunału Wojskowego za zbrodnie 

przeciwko ludzkości uznano morderstwa, wytępianie, deportacje, niewolnictwo i inne czyny 

nieludzkie, których dopuszczono się, przed wojną albo podczas niej, przeciwko jakiejkolwiek 

ludności cywilnej albo prześladowania ze względów politycznych, rasowych lub religijnych 

przy popełnianiu jakiejkolwiek zbrodni wchodzącej w zakres kompetencji Trybunału
123

. 

W procesie kształtowania się pojęcia zbrodni przeciwko ludności niewątpliwie momentem 

zwrotnym było podpisanie statutów Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej 
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Jugosławii oraz Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy
124

. Na podstawie 

dokonań tych trybunałów pod względem orzecznictwa oraz powszechnie przyjętej praktyki 

państw, Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego w art.7 ostatecznie zdefiniował 

zbrodnię przeciwko ludzkości. Wobec tego „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 naruszeniem podstawowych reguł prawa międzynarodowego,  tortury, zgwałcenie, 

niewolnictwo seksualne, przymusowa prostytucja, wymuszona ciąża, przymusowa sterylizacja 

oraz jakiekolwiek inne formy przemocy seksualnej porównywalnej wagi, prześladowanie 

jakiejkolwiek innej możliwej do zidentyfikowania grupy lub zbiorowości z powodów 

politycznych, rasowych, narodowych, etnicznych, kulturowych, religijnych, płci (…)lub innych 

powodów 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”
125

. 

To, co jest bardzo ważne w kwestii karania za zbrodnie przeciwko ludzkości, to 

konieczność ustalenia, że sprawca miał świadomość popełniania przestępstwa. Zbrodnię tę 

popełnić można wyłącznie umyślnie i z zamiarem bezpośrednim. 

Warto zwrócić szczególna uwagę na zbrodnie przeciwko ludzkości popełniane 

w formie nadużyć seksualnych. Bardzo długo gwałty, przymusowa prostytucja i inne tego 

typu czyny były traktowane jako zbrodnie wojenne. Natomiast Rezolucja Rady 

Bezpieczeństwa nr 1820 z 2008 roku potwierdza, że gwałt i inna przemoc seksualna mogą 

stanowić zbrodnię wojenną, zbrodnię przeciw ludzkości oraz zbrodnie ludobójstwa
126

. 

Doświadczenia w byłej Jugosławii pokazują jak istotny jest to problem. Nagminnie 

dokonywano tam gwałtów na kobietach strony przeciwnej w celu wpłynięcia na formę grupy 

etnicznej, a także innej przemocy seksualnej pod groźbą okaleczenia lub odebrania życia. 
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Fundamentalne dla definicji zbrodni przeciwko ludzkości jest określenie jej charakteru 

jako otwartego, tak więc czynności, które wymienione zostały w art. 7 Statutu MTK to rodzaj 

przykładów. Zbrodnie przeciwko ludzkości to wszelkie „nieludzkie czyny o podobnym 

charakterze celowo powodujące ogromne cierpienie lub poważne uszkodzenie ciała albo 

zdrowia psychicznego lub fizycznego”
127

. 

 

3.3 Przestępstwo przeciwko pokojowi w międzynarodowym prawie karnym 

Odpowiedzialność karna za zbrodnie przeciwko pokojowi szczególnie zainteresowała 

społeczność międzynarodową po I wojnie światowej. Do tego czasu prowadzenie wojen 

uznawano za naturalne prawo, którym posługiwali się władcy państw
128

. Rozwijano prawo 

wojenne, aby uczynić konflikty zbrojne bardziej humanitarnymi. Doświadczenia I wojny 

światowej pokazały jak mało skuteczne okazały się te działania. Europa doświadczyła 

ogromnych cierpień spowodowanych działaniami wojennymi, wobec czego pojawiła się 

potrzeba opracowania prawa przeciwwojennego. 

Pierwsze próby zmierzające w kierunku karania winnych naruszeń prawa 

międzynarodowego podjęto tuż po I wojnie światowej w postaci Traktatu Wersalskiego
129

. 

Układ ten miał regulować problem odpowiedzialności przedstawicieli narodu niemieckiego za 

zbrodnie wojenne. W traktacie oskarżono byłego cesarza Niemiec Wilhelma II za „najwyższą 

obrazę moralności międzynarodowej i świętej powagi traktatów”, natomiast wyrok miał 

wydać specjalnie powołany trybunał międzynarodowy „kierując się względami na najwyższe 

zasady polityki międzynarodowej, z troską aby zapewnić poszanowanie uroczystych umów 

oraz międzynarodowych zobowiązań, zarówno jak międzynarodowej moralności”
130

. 

Niestety, cesarz otrzymał azyl w Holandii, wobec czego nie został pociągnięty do 
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odpowiedzialności karnej. Jednak, bez względu na te okoliczności, problemem mógł również 

leżeć po stronie sceptycznego podejście co do uznania wojny napastniczej za zbrodnię 

międzynarodową, w związku z czym trybunał nie został ustanowiony. 

Następnie podejmowano wiele działań celem powstrzymania w przyszłości kolejnych 

aktów agresji. Jednym z dokumentów międzynarodowych z okresu międzywojennego, 

o którym warto wspomnieć w tym kontekście, jest  uchwała Zgromadzenia Ligi Narodów 

z 1927 roku
131

. Dokument ten, określał wojnę napastniczą jako działanie, które jest 

międzynarodową zbrodnią. Kolejnym niezwykle istotnym wydarzeniem było zawarcie 

w 1928 roku tzw. paktu Brianda-Kelloga (pakt paryski). Zobowiązywał sygnatariuszy do 

odrzucenia wojny jako narzędzia polityki państwowej. Pomimo, że pakt nie zawierał definicji 

agresji, poważnie przyczynił się  do rozwoju prawa przeciwwojennego. 

Decyzja o powołaniu kolejnych trybunałów, które miały sądzić winnych zbrodni 

międzynarodowych, podyktowana była wydarzeniami, jakie miały miejsce podczas II wojny 

światowej. Chodzi o zbrodnie popełnione przez przywódców i żołnierzy państw Osi
132

. 

W celu pociągnięcia do odpowiedzialności karnej przywódców III Rzeszy i Japonii, podjęto 

istotne decyzje podczas konferencji moskiewskiej w 1943 roku oraz konferencji 

poczdamskiej w lipcu i sierpniu 1945 r. W konsekwencji tych decyzji 8 sierpnia 1945 roku 

podpisano Porozumienie międzynarodowe w przedmiocie ścigania i karania głównych 

przestępców wojennych Osi Europejskiej wraz z załącznikiem –Kartą Międzynarodowego 

Trybunału Wojskowego
133

. W styczniu 1946 roku powstał drugi trybunał, który był odbiciem 

tego pierwszego, mianowicie Międzynarodowy Trybunał Wojskowy dla Dalekiego Wschodu 

(MTWDW)
134

. 

                                                           
131

 We wrześniu 1927 r. polska delegacja zgłosiła projekt powszechnego paktu o nieagresji. Zawierał zakaz 

stosowania wojny jako środka rozwiązywania sporów międzynarodowych, a także obowiązek rozstrzygania 

wszelkich międzypaństwowych sporów drogą pokojową. Ostatecznie uchwała potępiała i zakazywała jedynie 

"wojny napastniczej" oraz uznała konieczność użycia wszelkich pokojowych środków do rozstrzygania sporów 

międzynarodowych. Rezolucja nie nakładała na członków Ligi Narodów nowych zobowiązań prawnych. 

Uchwałę  przyjęto 24 września 1927 r. 
132

 Państwa Osi – kraje należące do jednego obozu działań wojennych, walczące przeciw aliantom podczas  

II wojny światowej.  
133

 Porozumienie międzynarodowe w przedmiocie ścigania i karania głównych przestępców wojennych Osi 

Europejskiej, Londyn, 8 sierpnia 1945 r., (Dz. U. z 1947 r. Nr 63, poz. 367). 
134

 Międzynarodowy Trybunał Wojskowy dla Dalekiego Wschodu, zwany też trybunałem tokijskim, powołany 

do życia 19 stycznia 1946 r. w Tokio. Państwami-założycielami były: Australia, Chiny, Francja, Holandia, 

Kanada, Nowa Zelandia, USA, Wielka Brytania i ZSRR. Później do porozumienia dołączyły Indie i Filipiny. 

Trybunał powstał w celu osądzenia zbrodni dokonanych przez przywódców i pozostałych obywateli Japonii 

podczas II wojny światowej. 
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Międzynarodowy Trybunał Wojskowy (MTW), z siedzibą w Norymberdze (nazywany 

również trybunałem norymberskim), stworzony został by osądzić przywódców III Rzeszy, 

natomiast działania w stosunku do innych osób pozostawały w kompetencjach sądów 

krajowych. Statut Trybunału wskazał zbrodnie przeciwko pokojowi, zbrodnie wojenne oraz 

zbrodnie przeciwko ludzkości jako konkretne źródła odpowiedzialności oskarżonych. 

Niezwykle istotnym osiągnięciem MTW, które stało się punktem zwrotnym w procesie 

transformacji międzynarodowego prawa karnego, było stworzenie tzw. zasad 

norymberskich
135

. Wyróżnia się 6 zasad, które wskazują, że: 

- stanowisko urzędowe nie zwalnia jednostki z odpowiedzialności oraz nie wpływa na 

złagodzenie kary (art. VII), 

- jednostka może odpowiadać za czyn, który w świetle prawa wewnętrznego nie był 

przestępstwem, natomiast zabroniony jest przez prawo międzynarodowe (art. VI lit. c), 

- oskarżony ma prawo do sprawiedliwego procesu (art. XVI), 

- wykonywanie rozkazu nie uwalnia od odpowiedzialności, może ewentualnie 

wpłynąć na złagodzenia kary (art. VIII), 

- przywódcy, wspólnicy, podżegacze ponoszą odpowiedzialność tak samo, jak 

sprawcy (art. VI in fine), 

- zbrodniami międzynarodowymi są zbrodnie przeciwko pokojowi, zbrodnie 

przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne. 

W art. VI Statutu Międzynarodowego Trybunału Wojskowego zbrodnie przeciwko 

pokojowi zostały przedstawione jako „planowanie, przygotowanie, rozpoczęcie lub 

prowadzenie wojny napastniczej albo wojny będącej pogwałceniem traktatów, porozumień 

lub przyrzeczeń międzynarodowych albo współudział w planie lub w zmowie w celu 

dokonania jednego z tych czynów”
136

. 

                                                           
135

 Zasady norymberskie, w oparciu o rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 177 z 21 listopada 1947 r., 

stały się zasadami prawa międzynarodowego. 
136

Karta Międzynarodowego Trybunału Wojskowego, Londyn, 8 sierpnia 1945 r., art. VI, pkt. a). 
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Fot. 5  Proces norymberski w 1946 roku, źródło: AFP/ Onet Wiadomości 

 

W Statucie MTWDW zbrodnie przeciwko pokojowi ujęte zostały w podobny sposób, 

uzupełniono tylko kwestię wojny napastniczej dodając, że dotyczy wojny napastniczej 

„wypowiedzianej lub bez wypowiedzenia”. W oparciu o zapis w MTW przedstawiono akt 

oskarżenia przeciwko czołowym zbrodniarzom niemieckim, którzy sądzeni byli w procesie 

norymberskim
137

. Obrońcy oskarżonych zbrodniarzy podczas procesu zarzucali, że Statut 

MTW łamie zasadę nullum crimen sine lege, gdyż zakłada karanie za zbrodnie przeciwko 

pokojowi, które w momencie ich popełnienia nie były czynami o charakterze zbrodni 

karalnych. Wobec tego Statut w tym obszarze był prawem, które stworzono po fakcie. 

Jednakże Międzynarodowy Trybunał Wojskowy wydając wyrok, w odpowiedzi na te zarzuty 

stwierdził, iż de facto oskarżeni byli świadomi łamania prawa międzynarodowego 

w momencie podejmowania aktu agresji. Argumentując Trybunał przypomniał, że Niemcy 

podpisali pakt Brianda-Kelloga
138

. Ponadto MTW wyszczególnił również dokumenty 

międzynarodowe, w których bezpośrednio wojnę napastniczą nazwano zbrodnią (chociażby 

deklaracja Zgromadzenia Ligi Narodów z 1927 r.). 

                                                           
137

 Proces Norymberski rozpoczął się 20 listopada 1945 roku, a zakończył 1 października 1946 roku. W procesie 

sądzono 22 osoby - 12 skazano na śmierć , 3osoby  na dożywocie, 4 osoby  na długoletnie więzienie, a 3 osoby 

uniewinniono. 
138

 Traktat Przeciwwojenny znany również jako pakt paryski, międzynarodowy traktat ustanawiający 

wyrzeczenie się wojny jako instrumentu polityki narodowej. 
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Po wojnie układ dwubiegunowy zdecydowanie nie sprzyjał działaniom mającym na 

celu powołanie stałego, międzynarodowego trybunału karnego. Jednakże u schyłku takiego 

układu sił i w obliczu konfliktów o charakterze wewnętrznym, wynikających z uśpionych 

sporów, koncepcja powołania trybunału powróciła. Szczególnie warto zwrócić uwagę na dwa 

konflikty, które bezsprzecznie wpłynęły na rozwój owej koncepcji: wojnę w byłej Jugosławii 

(1991–1995) oraz konflikt w Rwandzie, który okazał się jednym z najbardziej szokujących 

aktów ludobójstwa, do jakich doszło w powojennym świecie. W konsekwencji tragicznych 

zdarzeń, do jakich tam doszło, powołano dwa trybunały, tzw. trybunały „ad hoc”
139

. Miały 

one za zadanie osądzić wyłącznie zbrodnie dokonane w konkretnym konflikcie. Trybunały 

powstały zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ, wydane zostały stosownie do 

rozdziału VII Karty Narodów Zjednoczonych, a więc jako reakcja na zagrożenie dla pokoju 

i bezpieczeństwa ludzkości. 

Międzynarodowy Trybunał Karny dla Byłej Jugosławii (ICTY) z siedzibą w Hadze 

został powołany w roku 1993. Do sierpnia 2007 roku przed Trybunałem stanęło 160 osób, 

w tym 106 postępowań zakończono do roku 2008
140

. Najważniejsze sprawy, jakimi zajął się 

Trybunał dotyczyły byłego prezydenta Serbii Slobodana Miloševicia
141

, dowódcy bośniackich 

Serbów Radovana Karadžicia, byłego prezydenta Republiki Serbskiej Krajiny Gorana 

Hadžicia oraz generała Ratko Mladicia. Międzynarodowy Trybunał Karny dla Byłej 

Jugosławii skupiał wiele spraw( najwięcej od czasu II wojny światowej), w związku z czym 

szczególnie przyciągał uwagę mediów. Wyroki wydane przez Trybunał okazały się 

przełomem w rozwoju międzynarodowego prawa karnego, ale także Międzynarodowego 

Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych.  

                                                           
139

 Ad hoc (łac.: „do tego”) — łaciński zwrot występujący w sformułowaniu: działanie ad hoc. Działanie ad hoc 

oznacza działanie podejmowane doraźnie, dla zrealizowania określonego celu, tymczasowo. 
140

 M. Królikowski, P. Wiliński, J. Izydorczyk, Podstawy prawa karnego międzynarodowego, Warszawa 2008,  

s. 62. 
141

 Milošević został aresztowany w 2001 r., zmarł w haskim więzieniu 2006r. Do jego śmierci Trybunał nie 

zdołał wydać wyroku. 
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Fot. 6 Ludobójstwo w Rwandzie, źródło: documentingreality.com 

 

Międzynarodowy Trybunał do spraw Rwandy powstał w 1994 roku, jego siedziba 

mieści się w Arushy (Tanzania). Choć dokonania tego Trybunału nie są tak imponujące, jak 

ICTY, mimo to przeprowadził postępowania w ok. 60 sprawach. Najważniejsze procesy 

dotyczyły osób, które zostały oskarżone o podżeganie do ludobójstwa. Chodzi przede 

wszystkim o Ferdinandzie Nahimana i Jeanie-Bosco Barayagwiza. Kierowali oni radiem 

Radio Télévision Libre des Mille Collines, które nakłaniało do ludobójstwa na Tutsi, a także 

zdradzało miejsca, w których się ukrywali. 

Warto wspomnieć, że z czasem powstało jeszcze kilka innych organów wymiaru 

sprawiedliwości, które najczęściej miały charakter hybrydowy
142

. Mimo, że nie wniosły nic 

istotnego w rozwój międzynarodowego prawa karnego, warto je wymienić: Sąd Specjalny dla 

Sierra Leone (2002), Specjalne Panele dla Timoru Wschodniego (2000) oraz Specjalne Izby 

Sądu w Kambodży (2001). 

Rozwój idei międzynarodowego sądownictwa doczekał się momentu przełomowego 

w 2002 roku, kiedy powstał Międzynarodowy Trybunał Karny z siedzibą w Hadze. 

Zapowiedzią jego powołania była już konwencja ONZ w sprawie zapobiegania i karania 

zbrodni ludobójstwa z 1948 roku
143

, jednak wówczas nie udało się zrealizować tego zamiaru 

                                                           
142

 Trybunały hybrydowe- trybunały o charakterze mieszanym, które łączą elementy systemów 

międzynarodowych i krajowych. 
143

 Dz. U. z 1952 r. Nr 2, poz. 9. 
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z powodu okoliczności związanych z zimną wojną. To, co było niezwykle istotne w nowo 

powołanym międzynarodowym organie sądowym, to jego stały charakter. 

Międzynarodowy Trybunał Karny swoją działalność rozpoczął 11 marca 2003 roku. 

Jego zadaniem jest sądzić zbrodnie wojenne, zbrodnie ludobójstwa, zbrodnie przeciwko 

ludzkości oraz zbrodnie agresji. Posiada szeroki wachlarz sankcji: kara pozbawienia wolności 

do lat trzydziestu, kara dożywotniego pozbawienia wolności oraz konfiskata przedmiotów 

pochodzących z przestępstwa
144

. Należy podkreślić, że Trybunał cechuje się zasadą 

komplementarności, co oznacza, że pierwszeństwo ma zawsze prawo krajowe
145

. Wobec tego, 

w sytuacji, gdy państwo wyraża chęć ścigania i osądzenia sprawców, Trybunał nie ma 

możliwości działania. Również w przypadku prowadzenia w państwie postępowania karnego, 

Trybunał nie może podjąć żadnych czynności. Warto także dodać, że osoby sprawujące 

władze również mogą być postawione w stan oskarżenia, gdyż żadna z funkcji w państwie nie 

zwalnia od karnej odpowiedzialności przed Trybunałem. Jest to organ niezależny, posiada 

międzynarodową osobowość prawną. 

Trybunał nie ma możliwości zatrzymywania oskarżonych, gdyż nie został 

wyposażony w odpowiednie ku temu środki. Nie posiada zaplecza militarnego, wobec czego 

nie ma możliwości efektywnego egzekwowania kar. Państwa są zobowiązane, na wniosek 

Trybunału, dostarczać oskarżonych
146

. 

Międzynarodowy Trybunał Karny nie jest doskonały, gdyż system, na zasadach 

którego opierają się trybunały karne nie jest idealny. Mimo to bardzo dobrze się sprawdził 

jako organ sądowniczy w opartym na ONZ systemie bezpieczeństwa światowego. Trybunał 

spotkał się raczej z szerokim uznaniem społeczności międzynarodowej. Problemem zaś jest 

to, że niektóre państwa, szczególnie te najpotężniejsze (USA, Rosja, Chiny i Izrael), nie 

poddały się jurysdykcji Trybunału. Aby faktycznie stworzyć prawdziwie międzynarodowy 

sąd karny, państwa te powinny poddać się kompetencjom Trybunału. Innym ograniczeniem 

w wykonywaniu jurysdykcji przez MTK w kwestii zbrodni przeciwko pokojowi jest fakt, że 

każde państwo –strona ma prawo złożyć odpowiednią deklarację, aby pozbawić Trybunał 

możliwości realizacji jurysdykcji w stosunku do siebie. 

                                                           
144

 Art. 34-52 Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego. 
145

 Art. 1 Rzymskiego Statutu…  . 
146

 Ponieważ ustawy zasadnicze zabraniają wielu państwom ekstradycji swoich obywateli, wprowadzono zmiany 

w terminologii i przyjęto nazwę „dostarczanie” zamiast „ekstradycji”. 
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Podsumowując, przedstawione trybunały definitywnie się od siebie różnią. Jeśli 

chodzi o trybunały „ad hoc”, to należy określić ich charakter jako nadrzędny dla krajowych 

systemów sądownictwa. Natomiast w przypadku Międzynarodowego Trybunału Karnego, ma 

on duże poparcie społeczności międzynarodowej, choć w dalszym ciągu istnieje potrzeba, aby 

zdecydowanie więcej państw poddało się jurysdykcji Trybunału. Ponadto nowym wyzwaniem 

dla MTK może okazać się terroryzm i walka z nim. W dobie dzisiejszych zagrożeń trybunały 

karne mogą odegrać znacząca rolę w procesach stabilizacji i budowania pokoju w rejonach, 

gdzie zakończyły się konflikty zbrojne. 
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ZAKOŃCZENIE 

Na przestrzeni lat oblicze konfliktów zbrojnych zmieniało się wraz z rozwojem 

cywilizacyjnym. Natomiast problemy, które dotyczą tego zjawiska pozostały w zasadzie 

niezmienne, dotyczą przede wszystkim pola walki i powtarzają się w każdym konflikcie. 

Niestety, ciemną stroną każdego konfliktu jest śmierć i cierpienie ludzkie. Każdy konflikt 

zbrojny rządzi się swoim prawem, prawem wojennym lecz żadne prawo nie spełni swojej 

funkcji, gdy będzie lekceważone przez strony konfliktu. Oczywiście, w prawie 

międzynarodowym istnieje wiele orzeczeń dotyczących zakazu ludobójstwa, zbrodni 

wojennych i przeciwko ludzkości, jak również zbrodni agresji. Mimo to prawo nie jest 

respektowane. Przypomina się jakże prawdziwa a zarazem smutna myśl „boga wojny” 

Napoleona Bonaparte „gdy grzmią armaty, milczą prawa”. 

W pracy tej przedstawiono problem zbrodni popełnianych w czasie konfliktów 

zbrojnych, przede wszystkim przeciwko ludności cywilnej, która według prawa wojennego 

powinna być chroniona. Omawiane przykłady dotyczą zbrodni, do jakich doszło w trakcie 

trwania współczesnych konfliktów, i które wstrząsnęły społecznością międzynarodową. Praca 

porusza także kwestie karania za popełnione zbrodnie i w tym wypadku okazuje się, że 

międzynarodowy system sądowniczy nie jest doskonały. Wielu zbrodniarzy wojennych nie 

zostało osądzonych. Przeraża fakt, że ludzie ci pozostali bezkarni. Wciąż brakuje 

efektywnego systemu, który pociągałby do odpowiedzialności karnej indywidualne jednostki. 

Zbudowanie sprawnego międzynarodowego organu sądowniczego to, w dobie współczesnych 

konfliktów zbrojnych, priorytet. Choć warto przyznać, podając za przykład Międzynarodowy 

Trybunał Karny, że lepszy jest niedoskonały organ sądowniczy niż jego brak. Chociażby ze 

względu na charakter odstraszający, choć faktycznie w minimalnym stopniu. 

Analiza przeszłości oraz ludzkiej natury skłania do konkluzji, że ludzkość jest 

nieprzewidywalna, skora zarówno do pomocy, jak i przemocy. Źródło ludzkiej agresji może 

zależeć od natury człowieka, ale także od czynników niezależnych od ludzkiej psychiki. 

Zbrodnie w byłej Jugosławii są przykładem na to, jak człowiek potrafi zbliżyć się w swoim 

zachowaniu do prymitywnych ludów. W Iraku i Afganistanie żołnierze amerykańscy często 

torturowali jeńców, gdyż napięcie psychiczne spowodowane stresem pola walki było tak 

duże, że próbowali w tak okrutny sposób radzić sobie z emocjami. Podczas działań zbrojnych 
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do głosu dochodzi ciemna strona ludzkiej natury, często wynika to z przekonania 

o bezkarności. 

Głównym celem niniejszej pracy była refleksja nad prawdopodobieństwem zbrodni, 

popełnianych w czasie trwania współczesnych konfliktów zbrojnych, które mają wpływ na 

pokój i bezpieczeństwo na świecie. 

Rozpatrując poszczególne rozdziały pracy i obserwując wydarzenia, do jakich 

dochodzi podczas trwania bieżących konfliktów zbrojnych można uznać, że cel pracy został 

osiągnięty. Pomimo postępu cywilizacyjnego i kulturowych przemian wciąż regularnie 

dochodzi do zbrodni. Codziennie na świecie toczy się około 226 konfliktów zbrojnych
147

, 

w tym 18 z nich to konflikty o najwyższym stopniu eskalacji. Przyczyny tych konfliktów są 

różne: względy ideologiczne, różnice religijne, napięcia o charakterze etnicznym, spory 

o zasoby naturalne lub walki o władzę. Niezależnie od przyczyn, konflikty te pochłaniają 

setki a nawet miliony ofiar, przede wszystkim osób cywilnych. Ponadto nagminnie łamane są 

prawa człowieka i prawa wojenne. Niedawno świat obiegła informacja o zamordowaniu 

dwóch przedstawicieli ONZ w Demokratycznej Republice Konga, albo wstrząsające 

wydarzenia, do jakich doszło w Syrii, mianowicie użycie broni chemicznej. O tych 

zbrodniach świat usłyszał, ale o wielu nikt nie będzie mówił. Niestety, do zbrodni na wojnach 

dochodziło w zasadzie zawsze i niestety, do dziś w tej kwestii niewiele się zmieniło. Zbrodnia 

przeciwko pokojowi i bezpieczeństwu to nie tylko wymordowanie milionów ludzi określonej 

narodowości. To także zbrodnie przeciwko ludzkiej godności, przestępstwa seksualne, 

niszczenie dóbr kulturalnych. Społeczność międzynarodowa powinna być bardziej świadoma 

i mocniej wspierać organizacje, które walczą z łamaniem praw obowiązujących podczas 

trwania konfliktu zbrojnego. 

Spoglądając w przyszłość należy liczyć się z tym, że pojawią się nowe konflikty 

zbrojne, które przyniosą nowe wyzwania. Konflikty zbrojne to zawsze dążenia ludzi do 

określonych celów, często ludzi nieodpowiedzialnych, których nigdy nie brakowało. Trzeba 

mieć nadzieję, że o przyszłych wojnach będą decydować osoby rozsądne, szanujące prawa 

wojenne i istnienie ludzkie. 
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 Wynika to z badań powadzonych przez Instytut Badania Konfliktów (HIIK) i ogłoszonych 24 lutego 2017 r. 

w niemieckim Heidelbergu. 
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Ze względu na obszerność tematu i poszczególnych zagadnień zawartych w kolejnych 

rozdziałach pracy, temat nie został w pełni wyczerpany, co daje możliwość rozszerzenia go 

w dalszej nad nim pracy. Niemniej jednak pozwala uznać prawdopodobieństwo popełniania 

zbrodni we współczesnych konfliktach zbrojnych za bardzo duże. 

Zakres niniejszej pracy jest zaledwie częścią spraw związanych z ogromem 

problemów toczących się wokół tematyki konfliktów, wojen i zbrodni współczesnego świata. 

Daleką wizja Autorki jest dalsza praca twórcza nad tym arcyciekawym i trudnym problemem 

w ramach pogłębionych studiów nad bezpieczeństwem międzynarodowym. 
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STRESZCZENIE 

Niniejsza praca porusza problematykę występowania zbrodni przeciwko pokojowi 

i bezpieczeństwu we współczesnych konfliktów zbrojnych. Celem pracy jest refleksja nad 

prawdopodobieństwem popełniania tych zbrodni na podstawie analizy istoty konfliktu oraz 

natury ludzkiej, a także głównych norm prawa wojennego, z uwzględnieniem 

najważniejszych aktów prawnych regulujących sposoby prowadzenia konfliktów zbrojnych, 

ochrony uczestników i ofiar.  

W pracy podjęta została próba oceny moralnej konfliktów zbrojnych oraz kwestie 

ustanowienia definicji agresji. Ponadto, na podstawie wybranych konfliktów zbrojnych, które 

miały miejsce po II wojnie światowej, w pracy przedstawiono najpoważniejsze zbrodnie, 

jakich się dopuszczono podczas ich trwania. Praca porusza także problem sądzenia winnych 

zbrodni ludobójstwa, zbrodni wojennych, zbrodni agresji oraz zbrodni przeciwko ludzkości, 

a także prezentuje główne międzynarodowe organy sądownicze, które mają prawo osądzania 

za popełnienie ww. zbrodni. W pracy podjęta została również próba oceny moralnej 

konfliktów zbrojnych oraz kwestie ustanowienia definicji agresji. 

 

Słowa kluczowe: konflikt zbrojny, ludobójstwo, agresja, zbrodnie wojenne, zbrodnie 

przeciwko ludzkości, międzynarodowe prawo humanitarne 
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SUMMARY 

This thesis tackles the issue of the incidence of crimes against the peace and security 

in today's armed conflicts. The aim of the thesis is a reflection on the probability of 

committing these crimes on the basis of an analysis of the essence of the conflict and of 

human nature, as well as the main martial law, taking into account the most important legal 

acts governing the ways the conduct of armed conflict, the protection of the participants and 

victims.  

In the thesis has been made an attempt to assess the moral conflicts and issues of 

establishing the definition of aggression. In addition, on the basis of selected armed conflicts 

that took place after World War II, in the work are the most serious crimes, which admitted 

during their duration. The thesis moves also judge the guilty of the crime of genocide, war 

crimes, crimes of aggression and crimes against humanity, and also presents the main 

international judicial authorities, which have the right to judge for committing to that effect 

the crimes. In the thesis undertaken was also an attempt to assess the moral conflicts and 

issues of establishing the definition of aggression. 

 

Keywords: armed conflict, genocide, aggression, war crimes, crimes against humanity, 

international humanitarian law 

 


