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serdecznie witam Was po Świętach :)  

 

 

 

 

 

15.04.2020r. 

 

Temat:  Międzynarodowe prawo humanitarne. 

 

Konwencja (umowa, układ) - może dotyczyć różnych spraw. Jest zawierana między organizacjami lub 

państwami i określa ich postępowanie w jakiejś sprawie. 

 

Powstanie międzynarodowego prawa humanitarnego miało na celu ograniczenie tragicznych skutków 

wojny. 

 

W 1864r. odbyła się w Genewie pierwsza konferencja międzynarodowego prawa humanitarnego, na 

której przyjęto konwencję o ochronie rannych i chorych żołnierzy. 

 

Kolejne trzy konwencje genewskie określały zasady postępowania wobec ofiar. 

 

Protokół dodatkowy I określa zasady postępowania i ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów 

zbrojnych. Protokół dodatkowy II dotyczy ofiar niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych. Protokół 

dodatkowy III wprowadza znak czerwonego kryształu. 

 

Łamanie międzynarodowego prawa humanitarnego skutkuje odpowiedzialnością prawną. 

 

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK) pełni funkcję neutralnego pośrednika w 

międzynarodowych i wewnętrznych konfliktach zbrojnych oraz wprowadza akcje humanitarne, niosąc 

pomoc ofiarom wojen. 

 

Konferencja haska z 1954 r. wprowadziła prawną ochronę dóbr kultury. 

 

Ochroną dóbr kultury, będących dziedzictwem kulturalnym ludzkości, zajmuje sie UNESCO - organizacja 

działająca w ramach ONZ. Jej zasługą jest stworzenie Listy Światowego dziedzictwa. 

 



Chciałabym, abyście moi drodzy przepisali notatkę do 

zeszytu                                  

(jeśli ktoś ma możliwość wydrukował i wkleił).  
 

 

Powodzenia :) 

 

 

 

 

 

A jeśli jesteści zaciekawieni tym tematem zapraszam do poczytania 

(dla chętnych) całości lekcji, która znajduje się poniżej. 

 
 
 

1. Historia Prawa Humanitarnego. 

a) w 1856 roku powstała Deklaracja paryska regulująca prawa wojny morskiej; 

b) w 1859 roku szwajcarski społecznik Henry Dunant, widząc ogrom cierpienia żołnierzy 

w krwawej bitwie pod Solferino, zorganizował pomoc rannym; 

c) w 1863 roku Dunant utworzył Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK); 

d) 22 sierpnia 1864 roku podpisano Konwencję Genewską, zapewniała ona pomoc 

żołnierzom rannym na polu walki; 

 

2. Podstawowe zasady międzynarodowego prawa humanitarnego: 

- zabronione jest stosowanie broni które powodują zbędne cierpienia lub nadmierne straty w 

środowisku 

- ludność cywilna nie powinna być przedmiotem ataków wojskowych 

- zabronione jest zabijanie lub ranienie przeciwnika poddającego się lub niezdolnego do walki 

- osoby które nie uczestniczą w walce mają prawo do poszanowania ich życia 

- ranni i chorzy powinni być ewakuowani z pola walki 

- każdej osobie przysługują podstawowe gwarancje sądowe nikt nie może być pociągnięty do 

odpowiedzialności za czyn którego nie popełnił 



 

2. Najważniejsze dokumenty Międzynarodowego Prawa Humanitarnego: 

a) Konwencja Genewska z 1864 roku „W sprawie polepszenia losu rannych wojskowych w 

armiach w polu będących"’ 

c) Konwencje Haskie z 1907 roku (dotyczyły m.in. wojny morskiej i lądowej oraz zakazu 

zrzucania z balonów środków wybuchowych). 

d) Protokół Genewski z 1925 roku „O zakazie używania na wojnie gazów duszących, trujących 

lub podobnych oraz środków bakteriologicznych". 

e) Konwencja z 1949 roku w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa (Nowy Jork). 

Cztery Konwencje Genewskie z 1949 roku: 

I. O polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych, 

II. O polepszeniu losu rannych, chorych i rozbitków zbrojnych na morzu, 

III. O traktowaniu jeńców wojennych, 

IV. O ochronie osób cywilnych podczas wojny. 

f) Konwencja z 1972 roku o zakazie prowadzenia badań, produkcji i gromadzenia zapasów broni 

bakteriologicznej(biologicznej) i toksycznej oraz o ich zniszczeniu (Londyn, Moskwa, 

Waszyngton). 

g) Dwa protokoły dodatkowe z 1977 roku do Konwencji Genewskich z 1949 roku, które 

wzmacniają ochronę ofiar konfliktów zbrojnych o charakterze międzynarodowym (protokół I) i 

nie międzynarodowym (protokół II). 

h) Konwencja Genewska z 1980 roku o zakazie lub ograniczeniu używania pewnych broni 

konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające 

niekontrolowane skutki. 

i) Konwencja z 1993 roku o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni 

chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów (Paryż). 

j) Konwencja z 1997 roku o zakazie używania, składowania, produkcji i przekazywania min 

przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu (Oslo). 

k) Protokół Genewski z 2003 roku dotyczący wybuchowych pozostałości wojny. 

i) Konwencja Haska z 1954 roku o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego 

 

3. Ochrona zabytków. 

Zabytek – w języku potocznym – każdy wytwór działalności człowieka, będący świadectwem 

minionej epoki (pamiątką przeszłości), posiadający wartość historyczną, artystyczną lub naukową, przy 

czym kryterium czasu powstania, choć najważniejsze, nie przesądza o zdefiniowaniu zabytku. Nauki 

humanistyczne, a w szczególności historia sztuki nie stworzyły jednej, uniwersalnej definicji zabytku 

przydatnej wszystkim naukom. W Europie kwestie legalne związane z zabytkami są regulowane m.in. 

przez Kartę Wenecką. 

Najważniejsze zabytki w skali światowej znajdują się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. 

Międzynarodowym znakiem rozpoznawczym zabytków mającym je chronić w razie konfliktu 

zbrojnego jest tarcza skierowana ostrzem w dół, podzielona wzdłuż przekątnych na cztery pola, 

dwa błękitne i po bokach dwa białe (art. 16 Konwencji UNESCO o ochronie dóbr kulturalnych w razie 

konfliktu zbrojnego, podpisanej w Hadze 14 maja 1954 r. (Dz.U. 1957 nr 46 poz. 212). 

Autorem międzynarodowego znaku graficznego obiektów zabytkowych podlegających ochronie 

jest Polak Jan Zachwatowicz. 



 
 

4. Zadania Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża. 

Pełni szczególną rolę w rozwoju, ujednoliceniu i usystematyzowaniu Międzynarodowego Prawa 

Humanitarnego odegrał Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (International 

Committee of the Red Cross - ICRC).Czuwa on nad przestrzeganiem zawartych konwencji, wspiera osoby 

ranne, poszukuje zaginionych podczas działań wojennych, pomaga w prowadzeniu mediacji w czasie 

konfliktów zbrojnych. 

 
 

5. Trybunał Norymberski. 

Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze – organ wymiaru sprawiedliwości 

powołany w 1945 z inicjatywy Francji, USA, Wielkiej Brytanii i ZSRR w celu osądzenia 



głównych zbrodniarzy wojennych Rzeszy Niemieckiej z okresu II wojny światowej, oskarżonych o 

zbrodnie wojenne, przeciwko pokojowi i przeciwko ludzkości. Procedował od 20 listopada 1945 do 

ogłoszenia wyroku w dniu 1 października 1946. 

 

6. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. 

Międzynarodowy Trybunał Karny, MTK (ang. International Criminal Court, ICC) – pierwszy 

w historii ludzkości stały sąd międzynarodowy powołany do sądzenia pojedynczych osób 

oskarżanych o popełnienie najcięższych zbrodni, które miały miejsce po 1 lipca 2002 roku. 

Siedzibą trybunału jest Haga. Powstał na podstawie przyjętego w nocy z 17 na 18 lipca 1998 

Statutu Rzymskiego, wynegocjowanego po pięciu tygodniach obrad w siedzibie Organizacji ds. 

Wyżywienia i Rolnictwa ONZ (FAO) w Rzymie. Za przyjęciem Statutu głosowało 120 spośród 162 

delegatów państw uczestniczących w konferencji. 7 państw odmówiło swojego podpisu pod dokumentem 

bądź nie ratyfikowało go – były to m.in. Stany Zjednoczone, Chiny, Indie i Izrael. Rozpoczęcie 

funkcjonowania Trybunału nastąpiło 1 lipca 2002, zgodnie z artykułem 126 ust. 1 Statutu pierwszego dnia 

miesiąca po upływie sześćdziesięciu dni od ratyfikacji i złożeniadokumentów ratyfikacyjnych przez 

przedstawicieli 60 krajów (wstępnie zakładano, że nastąpi to do 31 grudnia 2000 r.). 

 

TK sądzi następujące zbrodnie: 

1. ludobójstwo 

2. zbrodnie przeciwko ludzkości 

3. zbrodnie wojenne 

4. agresja 

Trybunał może sądzić wyłącznie osoby fizyczne i tylko za czyny popełnione po wejściu w życie statutu 

lub po jego przyjęciu przez dane państwo. 

 

 

Jeśli doczytałeś do tego miejsca to GRATULUJĘ !!! 

 

 

Pozdrawiam  

Małgorzata Reszke 


