
PROTOKÓŁ DODATKOWY DO KONWECJI GENEWSKICH Z DNIA 12 
SIERPNIA 1949 R., DOTYCZĄCY OCHRONY OFIAR 
MIĘDZYNARODOWYCH KONFLIKTÓW ZBROJNYCH 

PROTOKÓŁ DODATKOWY DO KONWECJI GENEWSKICH Z DNIA 12 SIERPNIA 1949 

R., DOTYCZĄCY OCHRONY OFIAR MIĘDZYNARODOWYCH KONFLIKTÓW 

ZBROJNYCH 

  

sporządzony w Genewie dnia 8 czerwca 1977 r. 

  

Przekład 
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12 SIERPNIA 1949 R., DOTYCZĄCY OCHRONY OFIAR 

MIĘDZYNARODOWYCH KONFLIKTÓW ZBROJNYCH 

(PROTOKÓŁ I) 

WSTĘP 

Wysokie Umawiające się Strony, ogłaszając swoje gorące życzenie, by pokój 

panował między narodami, przypominając, że każde państwo, zgodnie z Kartą 

Narodów Zjednoczonych, ma obowiązek powstrzymywania się w swych stosunkach 

międzynarodowych od groźby lub użycia siły przeciwko suwerenności, integralności 

terytorialnej lub niezawisłości politycznej innego państwa albo w jakikolwiek inny 

sposób niezgodny z celami Narodów Zjednoczonych, uznając, mimo to, za 

konieczne potwierdzenie i rozwinięcie postanowień chroniących ofiary konfliktów 

zbrojnych oraz uzupełnienie środków przewidzianych dla umocnienia stosowania 

tych postanowień, wyrażając przekonanie, że nic w niniejszym protokole ani w 

Konwencjach Genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 r. nie może być rozumiane jako 

uprawniające lub upoważniające do jakiegokolwiek aktu agresji lub innego użycia 

siły w sposób niezgodny z Kartą Narodów Zjednoczonych, potwierdzając ponadto, 

że postanowienia Konwencji genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 r. i niniejszego 

protokołu muszą być w pełni stosowane we wszystkich okolicznościach wobec 

wszelkich osób chronionych przez te dokumenty, bez rozróżnienia na niekorzyść 

wynikającego z charakteru lub przyczyn konfliktu zbrojnego albo motywów 

głoszonych lub przypisywanych stronom konfliktu, uzgodniły, co następuje: 

  

CZĘŚĆ IV 

Ludność cywilna 

  

DZIAŁ I 

Ogólna ochrona przed skutkami działań wojennych 

  

ROZDZIAŁ I 

Zasada podstawowa i zakres stosowania 

  

Artykuł 48 

Zasada podstawowa 

  

W celu zapewnienia poszanowania i ochrony ludności cywilnej oraz dóbr o 

charakterze cywilnym strony konfliktu powinny zawsze odróżnić ludność cywilną od 

kombatantów oraz dobra o charakterze cywilnym od celów wojskowych i w związku 

z tym kierować swoje operacje jedynie przeciwko celom wojskowym. 

  

Artykuł 49 

Określenie ataków i zakres stosowania 

 



  

1. Określenie „ataki" oznacza akty przemocy w stosunku do przeciwnika zarówno 

zaczepne, jak i obronne. 

2. Postanowienia niniejszego protokołu dotyczące ataków mają zastosowanie do 

wszelkich ataków, niezależnie od terytorium, na jakim są wykonywane, włączając 

w to terytorium należące do strony konfliktu, lecz znajdujące się pod kontrolą strony 

przeciwnej. 

3. Postanowienia niniejszego działu mają zastosowanie do każdej operacji lądowej, 

powietrznej lub morskiej, która może dotyczyć na lądzie ludności cywilnej, osób 

cywilnych lub dóbr o charakterze cywilnym. Ponadto mają one zastosowanie do 

wszelkich ataków morskich i powietrznych skierowanych przeciwko celom na lądzie, 

jednak poza tym nie naruszają przepisów prawa międzynarodowego związanych z 

konfliktami zbrojnymi na morzu i w powietrzu. 

4. Postanowienia niniejszego działu uzupełniają przepisy dotyczące ochrony 

humanitarnej zawarte w Czwartej Konwencji, zwłaszcza w tytule II i w innych 

umowach międzynarodowych, które wiążą Wysokie Umawiające się Strony, a także 

inne przepisy prawa międzynarodowego dotyczące ochrony osób cywilnych i dóbr o 

charakterze cywilnym przed skutkami działań wojennych na lądzie, na morzu i w 

powietrzu. 

  

ROZDZIAŁ II 

Osoby cywilne i ludność cywilna 

  

Artykuł 50 

Określenie osób cywilnych i ludności cywilnej 

  

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

określonych w artykule 4 A 1), 2), 3) i 6) Trzeciej Konwencji i w artykule 43 

niniejszego protokołu. W razie wątpliwości dana osoba będzie uważana za cywilną. 

2. Ludność cywilna obejmuje wszystkie osoby cywilne. 

3. Obecność wśród ludności cywilnej pojedynczych osób nie odpowiadających 

określeniu osoby cywilnej nie pozbawia tej ludności jej cywilnego charakteru. 

  

Artykuł 51 

Ochrona ludności cywilnej 

  

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

niebezpieczeństwami wynikającymi z operacji wojskowych. W celu uczynienia tej 

ochrony skuteczną należy przestrzegać we wszelkich okolicznościach następujących 

przepisów, które uzupełniają inne odpowiednie przepisy prawa międzynarodowego. 

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

Zabronione są akty i groźby przemocy, których głównym celem jest zastraszenie 

ludności cywilnej. 

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

uczestniczą bezpośrednio w działaniach zbrojnych, przez czas trwania takiego 

uczestnictwa. 

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

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

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

ograniczone do określonego celu wojskowego, albo 

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

ograniczone, jak to nakazuje niniejszy protokół, 

i w następstwie tego w każdym z tych wypadków mogą godzić bez rozróżnienia w 

cele wojskowe i w osoby cywilne lub w dobra o charakterze cywilnym. 



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

rozróżnienia: 

(a) ataki w postaci bombardowania, niezależnie od zastosowanych metod i 

środków, które jako jeden cel wojskowy traktują pewną liczbę celów wojskowych 

wyraźnie zarysowanych i odróżniających się, położonych w mieście, na wsi lub w 

innej strefie obejmującej podobne skupienie osób cywilnych lub dóbr o charakterze 

cywilnym; 

(b) ataki, co do których można przypuszczać, że wywołają również straty w życiu 

ludzkim wśród ludności cywilnej, ranienia osób cywilnych, szkody w dobrach o 

charakterze cywilnym lub połączenie tych strat i szkód, jeśli byłyby one nadmierne 

w porównaniu z oczekiwaną konkretną i bezpośrednią korzyścią wojskową. 

6. Zabronione są ataki skierowane tytułem represaliów przeciwko ludności cywilnej 

lub osobom cywilnym. 

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

wykorzystywane do ochrony przed operacjami wojskowymi pewnych punktów lub 

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

do maskowania, ułatwienia lub utrudnienia operacji wojskowych. Strony konfliktu 

nie powinny kierować ruchu ludności cywilnej lub osób cywilnych tak, by stanowiło 

to próbę ochrony celów wojskowych przed atakami lub osłaniania operacji 

wojskowych. 

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

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

zobowiązania do przedsięwzięcia środków ostrożności przewidzianych w artykule 

57. 

  

ROZDZIAŁ III 

Dobra o charakterze cywilnym 

  

Artykuł 52 

Ogólna ochrona dóbr o charakterze cywilnym 

  

1. Dobra o charakterze cywilnym nie powinny być celem ataków ani represaliów. 

Dobrami o charakterze cywilnym są wszystkie dobra, które nie są celami 

wojskowymi w rozumieniu ustępu 2. 

2. Ataki powinny być ściśle ograniczone do celów wojskowych. Co się tyczy dóbr, 

celami wojskowymi są tylko takie, które z powodu swej natury, swego 

rozmieszczenia, swego przeznaczenia lub wykorzystania wnoszą istotny wkład do 

działalności wojskowej i których całkowite lub częściowe zniszczenie, zajęcie lub 

zneutralizowanie daje określoną korzyść w danej sytuacji. 

3. W razie wątpliwości domniemywa się, że dobra normalnie przeznaczone do 

użytku cywilnego, takie jak miejsce kultu religijnego, dom, inne pomieszczenia 

mieszkalne lub szkoła, nie są używane w celu wniesienia rzeczywistego wkładu do 

działania wojskowego. 

  

Artykuł 53 

Ochrona dóbr kultury i miejsc kultu religijnego 

  

Z zachowaniem postanowień Konwencji haskiej z dnia 14 maja 1954 r. o ochronie 

dóbr kultury w razie konfliktu zbrojnego oraz innych odpowiednich aktów prawa 

międzynarodowego, zabronione jest: 

(a) dokonywanie jakichkolwiek wrogich ataków skierowanych przeciwko budowlom 

historycznym, dziełom sztuki lub miejscom kultu religijnego, które stanowią 

dziedzictwo kulturalne lub duchowe narodów; 

(b) używanie takich dóbr do wsparcia wysiłku wojskowego; 

(c) czynienie z takich dóbr przedmiotu represaliów. 



  

Artykuł 54 

Ochrona dóbr niezbędnych dla przetrwania ludności cywilnej 

  

1. Zabronione jest stosowanie przeciwko osobom cywilnym głodu jako metody 

prowadzenia wojny. 

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

dóbr niezbędnych dla przetrwania ludności cywilnej, takich jak środki żywnościowe 

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

do picia, urządzenia nawadniające w tym celu, aby uniemożliwić ludności cywilnej 

lub stronie przeciwnej korzystanie z nich – ze względu na ich znaczenie – niezależnie 

od motywów, którymi mogą być zamiar wygłodzenia ludności cywilnej, 

spowodowania jej przemieszczenia lub jakiś inny motyw. 

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

dobra są używane przez stronę przeciwną: 

(a) wyłącznie do utrzymania członków sił zbrojnych lub 

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

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

przeciw tym dobrom działań, po których można by oczekiwać, że pozostawią 

ludności cywilnej tak mało pożywienia lub wody, że zostałaby narażona na głód lub 

zmuszona do przemieszczenia się. 

4. Dobra te nie powinny być przedmiotem represaliów. 

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

terytorium przeciwko inwazji strona konfliktu może na takim terytorium, jeżeli 

znajduje się pod jej kontrolą, odstąpić od zakazów przewidzianych w ustępie 2, 

jeżeli stanowcza konieczność wojskowa tego wymaga. 

  

Artykuł 55 

Ochrona środowiska naturalnego 

  

1. Podczas działań wojennych należy troszczyć się o ochronę środowiska 

naturalnego przed szkodami rozległymi, długotrwałymi i poważnymi. Ochrona 

obejmuje zakaz stosowania metod lub środków walki, które zmierzają albo które 

mogą zmierzać do wywołania takich szkód w środowisku naturalnym i przez to 

zagrozić zdrowiu lub przetrwaniu ludności. 

2. Zabronione są ataki przeciwko środowisku naturalnemu z tytułu represaliów. 

  

Artykuł 56 

Ochrona budowli i urządzeń zawierających niebezpieczne siły 

  

1. Budowle i urządzenia zawierające niebezpieczne siły, a zwłaszcza zapory, groble 

i elektrownie jądrowe, nie mogą być przedmiotem ataków, choćby stanowiły cele 

wojskowe, jeżeli takie ataki mogą spowodować wyzwolenie tych sił i w następstwie 

wywołać poważne straty wśród ludności cywilnej. Inne cele wojskowe znajdujące 

się na takich budowlach lub urządzeniach albo w ich pobliżu nie powinny być 

przedmiotem ataków, jeżeli takie ataki mogą spowodować wyzwolenie 

niebezpiecznych sił i wskutek tego wywołać poważne straty wśród ludności cywilnej. 

2. Szczególna ochrona przed atakami, o jakich mowa w ustępie 1, może ustać 

jedynie: 

(a) co do zapór i grobli – jeżeli są używane do innych celów niż ich normalne 

przeznaczenie i do regularnego, istotnego i bezpośredniego wsparcia operacji 

wojskowych oraz gdy takie ataki są jedynym możliwym środkiem mogącym 

spowodować ustanie takiego wsparcia; 

(b) co do elektrowni jądrowych – jeżeli dostarczają one prądu elektrycznego do 

regularnego, istotnego i bezpośredniego wsparcia operacji wojskowych oraz jeżeli 



takie ataki są jedynym możliwym środkiem do spowodowania ustania takiego 

wsparcia; 

(c) co do innych celów wojskowych umieszczonych na takich budowlach lub w ich 

pobliżu – jeżeli są one wykorzystywane do regularnego, istotnego i bezpośredniego 

wsparcia operacji wojskowych oraz gdy takie ataki są jedynym możliwym środkiem 

mogącym spowodować ustanie takiego wsparcia. 

3. We wszystkich przypadkach ludność cywilna i osoby cywilne nadal korzystają z 

pełnej ochrony przyznanej im przez prawo międzynarodowe, włączając w to środki 

ostrożności przewidziane w artykule 57. Jeżeli ochrona ustaje i jakaś budowla, 

urządzenie lub jej cel wojskowy, wymienione w ustępie 1, są atakowane, należy 

przedsięwziąć wszystkie możliwe w praktyce środki ostrożności dla uniknięcia 

wyzwolenia niebezpiecznych sił. 

4. Zabronione jest czynienie przedmiotem represaliów budowli, urządzeń lub celów 

wojskowych wymienionych w ustępie 1. 

5. Strony konfliktu dołożą starań, by nie rozmieszczać celów wojskowych w pobliżu 

budowli lub urządzeń wymienionych w ustępie 1. Niemniej jednak dopuszczalne jest 

rozmieszczenie urządzeń mających jako jedyny cel obronę budowli lub urządzeń 

chronionych; nie powinny one, jako takie, być celem ataków, pod warunkiem że nie 

są używane w toku działań zbrojnych do celów innych niż działania obronne w 

odpowiedzi na ataki przeciwko chronionym budowlom lub urządzeniom i że ich 

uzbrojenie ogranicza się do broni, która może służyć tylko do odpierania działań 

nieprzyjacielskich przeciwko chronionym budowlom lub urządzeniom. 

6. Wzywa się Wysokie Umawiające się Strony i strony konfliktu do zawierania 

między sobą innych porozumień w celu zapewnienia dodatkowej ochrony dobrom 

zawierającym niebezpieczne siły. 

7. Dla ułatwienia identyfikacji dóbr chronionych przez niniejszy artykuł strony 

konfliktu mogą je oznaczyć za pomocą specjalnego znaku, składającego się z grupy 

trzech kół jasnopomarańczowych na jednej osi, jak to przedstawia artykuł 16 

załącznika I do niniejszego protokołu. Brak takiego oznaczenia nie zwalnia stron 

konfliktu z zobowiązań wynikających z niniejszego artykułu. 

  

ROZDZIAŁ IV 

Środki ostrożności 

  

Artykuł 57 

Środki ostrożności w czasie ataku 

  

1. W toku prowadzenia operacji wojskowych należy stale troszczyć się o 

oszczędzanie ludności cywilnej, osób cywilnych oraz dóbr o charakterze cywilnym. 

2. Odnośnie do ataków powinny być przedsięwzięte następujące środki ostrożności: 

(a) planujący lub decydujący o podjęciu ataku powinni: 

(i) uczynić wszystko, co jest praktycznie możliwe, dla sprawdzenia, czy celami 

ataku nie są osoby cywilne ani dobra o charakterze cywilnym i czy nie korzystają 

ze szczególnej ochrony, lecz że są celami wojskowymi w rozumieniu ustępu 2 

artykułu 52 i że postanowienia niniejszego protokołu nie zakazują ich atakowania; 

(ii) dobierając środki i metody ataku, przedsięwziąć wszystkie praktycznie możliwe 

środki ostrożności w celu uniknięcia, a przynajmniej sprowadzenia do minimum, nie 

zamierzonych strat w życiu ludzkim wśród ludności cywilnej, ranienia osób 

cywilnych i szkód w dobrach o charakterze cywilnym; 

(iii) powstrzymać się od podjęcia ataku, który mógłby spowodować nie zamierzone 

straty w życiu ludzkim wśród ludności cywilnej, ranienia osób cywilnych, szkody w 

dobrach o charakterze cywilnym lub takie straty i szkody łącznie, których rozmiary 

byłyby nadmierne do oczekiwanej konkretnej i bezpośredniej korzyści wojskowej; 

(b) należy odstąpić od ataku lub go przerwać, gdy okaże się, że jego cel nie ma 

charakteru wojskowego lub korzysta ze szczególnej ochrony albo że można 



oczekiwać, iż wywoła on nie zamierzone straty w życiu ludzkim wśród ludności 

cywilnej, ranienia osób cywilnych lub szkody w dobrach o charakterze cywilnym 

albo takie straty i szkody łącznie, których rozmiary byłyby nadmierne w stosunku 

do oczekiwanej konkretnej i bezpośredniej korzyści wojskowej; 

(c) w wypadku gdy ataki mogą zagrozić ludności cywilnej, należy wydać w 

odpowiednim czasie skuteczne ostrzeżenie, chyba że okoliczności na to nie 

pozwalają. 

3. Jeżeli możliwy jest wybór między kilkoma celami wojskowymi dla osiągnięcia 

jednakowej korzyści wojskowej, wybrany powinien być cel, którego zaatakowanie 

stanowi najmniejsze niebezpieczeństwo dla osób cywilnych lub dóbr o charakterze 

cywilnym. 

4. W toku prowadzenia operacji wojskowych na morzu lub w powietrzu każda strona 

konfliktu powinna przedsięwziąć – stosownie do praw i obowiązków, jakie 

wypływają dla niej z przepisów prawa międzynarodowego, mającego zastosowanie 

w konfliktach zbrojnych – wszelkie uzasadnione środki ostrożności w celu uniknięcia 

strat w życiu ludzkim wśród ludności cywilnej oraz szkód w dobrach o charakterze 

cywilnym. 

5. Żadne postanowienie niniejszego artykułu nie może być rozumiane jako 

uprawniające do ataków przeciw ludności cywilnej, osobom cywilnym lub dobrom o 

charakterze cywilnym. 

  

Artykuł 58 

Środki ostrożności przeciwko skutkom ataków 

  

W stopniu największym, jak to jest praktycznie możliwe, strony konfliktu: 

(a) podejmą wysiłki, bez uszczerbku dla artykułu 49 Czwartej Konwencji, by oddalić 

z sąsiedztwa celów wojskowych pozostające pod ich władzą ludność cywilną, osoby 

cywilne i dobra o charakterze cywilnym; 

(b) będą unikały umieszczania celów wojskowych wewnątrz lub w sąsiedztwie stref 

gęsto zaludnionych; 

(c) przedsięwezmą inne środki ostrożności, konieczne do ochrony pozostających 

pod ich władzą ludności cywilnej, osób cywilnych i dóbr o charakterze cywilnym 

przed niebezpieczeństwami wynikającymi z operacji wojskowych. 

  

ROZDZIAŁ V 

Miejscowości i strefy pod szczególną ochroną 

  

Artykuł 59 

Miejscowości nie bronione 

  

1. Zabrania się stronom konfliktu atakowania jakimikolwiek środkami miejscowości 

nie bronionych. 

2. Uprawnione władze strony konfliktu mogą ogłosić jako miejscowość nie bronioną 

każde miejsce zamieszkane znajdujące się w pobliżu lub wewnątrz strefy, w której 

siły zbrojne są w styczności, i które może być okupowane przez stronę przeciwną. 

W takiej miejscowości powinny być spełnione następujące warunki: 

(a) wszyscy kombatanci, jak również broń i ruchomy materiał wojskowy powinni 

być usunięci; 

(b) nie należy czynić użytku ze stałych urządzeń i obiektów wojskowych na szkodę 

nieprzyjaciela; 

(c) władze i ludność nie będą działać na szkodę nieprzyjaciela oraz 

(d) nie może być podejmowana żadna działalność dla wsparcia operacji 

wojskowych. 

3. Obecność w takiej miejscowości osób szczególnie chronionych przez Konwencje 

i przez niniejszy protokół oraz sił policyjnych pozostawionych wyłącznie w celu 



utrzymania porządku publicznego nie jest sprzeczna z warunkami ustanowionymi w 

ustępie 2. 

4. Oświadczenie złożone zgodnie z ustępem 2 powinno być skierowane do strony 

przeciwnej; powinno ono określić i opisać w sposób możliwie dokładny granice 

miejscowości nie bronionej. Strona konfliktu otrzymująca oświadczenie powinna 

potwierdzić jego odbiór i traktować miejscowość jako nie bronioną, chyba że 

warunki określone w ustępie 2 nie są w rzeczywistości spełnione; w takim wypadku 

powinna ona niezwłocznie powiadomić o tym stronę, która złożyła oświadczenie. 

Nawet jeżeli warunki określone w ustępie 2 nie są spełnione, miejscowość nadal 

korzysta z ochrony przewidzianej przez inne postanowienia niniejszego protokołu 

oraz inne przepisy prawa międzynarodowego, mającego zastosowanie w konfliktach 

zbrojnych. 

5. Strony konfliktu mogą porozumieć się co do tworzenia miejscowości nie 

bronionych, nawet gdy miejscowości te nie spełniają warunków określonych w 

ustępie 2. Porozumienie powinno określić i opisywać w sposób możliwie dokładny 

granice miejscowości nie bronionej, a w razie potrzeby może ono ustalać formy 

kontroli. 

6. Strona, w której władzy znajduje się miejscowość stanowiąca przedmiot takiego 

porozumienia, powinna ją oznaczyć w miarę możliwości znakami, jakie uzgodni z 

drugą stroną; powinny one być umieszczone w miejscach, w których byłyby 

wyraźnie widoczne, zwłaszcza na obwodzie i granicach miejscowości oraz na 

głównych drogach. 

7. Miejscowość traci status miejscowości nie bronionej, gdy przestaje spełniać 

warunki określone w ustępie 2 lub w porozumieniu wymienionym w ustępie 5. W 

takim wypadku miejscowość nadal korzysta z ochrony przewidzianej przez inne 

postanowienia niniejszego protokołu i przez inne przepisy prawa 

międzynarodowego mającego zastosowanie w konfliktach zbrojnych. 

  

Artykuł 60 

Strefy zdemilitaryzowane 

  

1. Nie wolno stronom konfliktu rozszerzać swych operacji wojskowych na strefy, 

którym w drodze porozumienia nadany został status strefy zdemilitaryzowanej, 

jeżeli takie rozszerzenie jest sprzeczne z postanowieniami takiego porozumienia. 

2. Takie porozumienie powinno być wyraźne; może ono być zawarte ustnie lub na 

piśmie, bezpośrednio lub za pośrednictwem Mocarstwa Opiekuńczego albo 

bezstronnej organizacji humanitarnej, i polegać na obopólnych i zgodnych 

oświadczeniach. Może być zawarte w czasie pokoju, jak też po rozpoczęciu działań 

zbrojnych. Powinno ono określać i opisywać możliwie dokładnie granice strefy 

zdemilitaryzowanej; w razie potrzeby ustali ono formy kontroli. 

3. Przedmiotem takiego porozumienia będzie zwykle strefa, w której powinny być 

spełnione następujące warunki: 

(a) wszyscy kombatanci, jak też broń i ruchomy materiał wojskowy powinni być 

usunięci; 

(b) nie należy czynić użytku ze stałych urządzeń i obiektów wojskowych na szkodę 

nieprzyjaciela; 

(c) władza i ludność nie będą działać na szkodę nieprzyjaciela; 

(d) powinna ustać wszelka działalność dla wsparcia wysiłku wojskowego. 

Strony konfliktu porozumieją się w sprawie interpretacji warunku ustanowionego w 

punkcie (d) oraz w sprawie dopuszczenia do strefy zdemilitaryzowanej osób innych 

niż wymienione w ustępie 4. 

4. Obecność w takiej strefie osób szczególnie chronionych przez Konwencje i przez 

niniejszy protokół oraz sił policyjnych pozostawionych wyłącznie w celu utrzymania 

porządku publicznego nie jest sprzeczna z warunkami ustanowionymi w ustępie 3. 



5. Strona, w której władzy znajduje się taka strefa, w miarę możliwości oznaczy ją 

znakami, jakie uzgodni z drugą stroną; powinny one być umieszczone w miejscach, 

w których byłyby wyraźnie widoczne, zwłaszcza na obwodzie i granicach strefy oraz 

na głównych drogach. 

6. Jeżeli walki zbliżają się do strefy zdemilitaryzowanej i jeżeli strony zawarły w tej 

sprawie porozumienie, żadna z nich nie będzie mogła wykorzystywać takiej strefy 

do celów związanych z prowadzeniem operacji wojskowych ani jednostronnie 

uchylić jej statusu. 

7. W razie istotnego naruszenia przez jedną ze stron konfliktu postanowień ustępów 

3 lub 6, druga strona jest zwolniona z obowiązków wypływających z porozumienia 

nadającego strefie status strefy zdemilitaryzowanej. W takim wypadku strefa traci 

swój status, jednakże nadal korzysta z ochrony przewidzianej przez inne 

postanowienia niniejszego protokołu i przez inne przepisy prawa 

międzynarodowego mającego zastosowanie w konfliktach zbrojnych. 

  

ROZDZIAŁ VI 

Obrona cywilna 

  

Artykuł 61 

Określenia i zakres stosowania 

  

W rozumieniu niniejszego protokołu: 

(a) określenie „obrona cywilna" oznacza wypełnianie wszystkich lub niektórych 

zadań humanitarnych wymienionych niżej, mających na celu ochronę ludności 

cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk 

żywiołowych, i przezwyciężanie ich bezpośrednich następstw, jak też zapewnienie 

warunków koniecznych do przetrwania. Są to następujące zadania: 

(i) służba ostrzegawcza; 

(ii) ewakuacja; 

(iii) przygotowanie i organizowanie schronów; 

(iv) obsługa środków zaciemnienia; 

(v) ratownictwo; 

(vi) służby medyczne, włączając w to pierwszą pomoc oraz opiekę religijną; 

(vii) walka z pożarami; 

(viii) wykrywanie i oznaczanie stref niebezpiecznych; 

(ix) odkażanie i inne podobne działania ochronne; 

(x) dostarczanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia; 

(xi) doraźna pomoc dla przywrócenia i utrzymania porządku w strefach dotkniętych 

klęskami; 

(xii) doraźne przywrócenie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej; 

(xiii) doraźne grzebanie zmarłych; 

(xiv) pomoc w ratowaniu dóbr niezbędnych dla przetrwania; 

(xv) dodatkowe rodzaje działalności, niezbędne dla wypełnienia któregoś z zadań 

wyżej wymienionych, w tym planowanie i prace organizacyjne. 

(b) określenie „organizacje obrony cywilnej" obejmuje obiekty oraz formacje 

utworzone przez uprawnione władze strony konfliktu lub działające z ich 

upoważnienia dla wypełnienia któregokolwiek z zadań wymienionych w punkcie (a) 

i wyznaczone wyłącznie do tych zadań; 

(c) określenie „personel" organizacji obrony cywilnej obejmuje osoby, które strona 

konfliktu zatrudnia wyłącznie do wykonywania zadań wyliczonych w punkcie (a), w 

tym personel wyznaczony przez uprawnioną władzę tej strony wyłącznie do 

zarządzania tymi organizacjami; 

(d) określenie „materiały" organizacji obrony cywilnej oznacza wyposażenie, 

zaopatrzenie i środki transportu, które te organizacje użytkują dla wypełniania 

zadań wyliczonych w punkcie (a). 



  

Artykuł 62 

Ochrona ogólna 

  

1. Organizacje cywilne obrony cywilnej, jak też ich personel powinny być szanowane 

i chronione odpowiednio do postanowień niniejszego protokołu, a zwłaszcza do 

postanowień niniejszego działu. Mają one prawo do wypełniania swych zadań 

obrony cywilnej, z wyjątkiem wypadków stanowczej konieczności wojskowej. 

2. Postanowienia ustępu 1 stosuje się również do osób cywilnych, które, nie należąc 

do organizacji obrony cywilnej, odpowiadają na wezwanie uprawnionych władz i 

wypełniają pod ich kontrolą zadania obrony cywilnej. 

3. Do budynków i materiałów używanych w celach obrony cywilnej, jak też do 

schronów przeznaczonych dla ludności cywilnej stosuje się artykuł 52. Dobra 

użytkowane w celach obrony cywilnej mogą być niszczone lub przeznaczane do 

innych celów tylko przez stronę, do której należą. 

  

Artykuł 63 

Obrona cywilna na terytoriach okupowanych 

  

1. Na terytoriach okupowanych organizacje obrony cywilnej otrzymają od władz 

ułatwienia konieczne do wypełniania swych zadań. W żadnym wypadku ich personel 

nie może być zmuszany do działalności, która przeszkadzałaby należytemu 

wypełnianiu tych zadań. Mocarstwo Okupacyjne nie może zmieniać struktury lub 

personelu takich organizacji, jeśli miałoby to przynieść uszczerbek skutecznemu 

wypełnianiu ich misji. Cywilne organizacje obrony cywilnej nie powinny być 

zobowiązywane do przyznania pierwszeństwa obywatelom lub interesom tego 

Mocarstwa. 

2. Mocarstwo Okupacyjne nie powinno zobowiązywać, zmuszać lub nakłaniać 

cywilnych organizacji obrony cywilnej do wypełniania ich zadań w sposób 

przynoszący w jakiejkolwiek postaci szkodę interesom ludności cywilnej. 

3. Mocarstwo Okupacyjne może ze względów bezpieczeństwa rozbroić personel 

obrony cywilnej. 

4. Mocarstwo Okupacyjne nie powinno przeznaczać do innych celów ani rekwirować 

budynków lub materiałów należących do organizacji obrony cywilnej lub przez nie 

wykorzystywanych, jeżeli takie przeznaczenie lub zarekwirowanie przyniosłoby 

szkodę ludności cywilnej. 

5. Mocarstwo Okupacyjne może zarekwirować lub przeznaczyć do innych celów te 

środki, pod warunkiem przestrzegania w dalszym ciągu przepisu ogólnego 

ustanowionego w ustępie 4 i z zachowaniem następujących warunków 

szczególnych: 

(a) by te budynki lub materiały były konieczne do zaspokajania innych potrzeb 

ludności cywilnej oraz 

(b) by zarekwirowanie lub przeznaczenie do innych celów trwało tylko tak długo, 

jak długo ta konieczność występuje. 

6. Mocarstwo Okupacyjne nie powinno przeznaczać do innych celów ani rekwirować 

schronów przewidzianych do użytku ludności cywilnej lub koniecznych na potrzeby 

tej ludności. 

  

Artykuł 64 

Organizacje cywilne obrony cywilnej państw neutralnych lub innych 

państw nie będących stronami konfliktu oraz międzynarodowe 

organizacje koordynujące 

  

1. Artykuły 62, 63, 65 i 66 stosuje się również do personelu i materiałów cywilnych 

organizacji obrony cywilnej państw neutralnych lub innych państw nie będących 



stronami konfliktu, które wypełniają zadania obrony cywilnej wyliczone w artykule 

61 na terytorium strony konfliktu, za zgodą i pod kontrolą tej strony. Należy 

powiadomić o takiej pomocy możliwie najszybciej każdą zainteresowaną stronę 

przeciwną. Taka działalność nie powinna w żadnym wypadku być uważana za 

mieszanie się do konfliktu, powinna jednak być prowadzona z odpowiednim 

uwzględnieniem interesów bezpieczeństwa zainteresowanych stron konfliktu. 

2. Strony konfliktu, które otrzymują pomoc wymienioną w ustępie 1, oraz Wysokie 

Umawiające się strony, które jej udzielają, powinny ułatwiać w miarę potrzeby 

międzynarodową koordynację takich działań obrony cywilnej. W takim wypadku 

postanowienia niniejszego rozdziału stosuje się do uprawnionych organizacji 

międzynarodowych. 

3. Na terytoriach okupowanych Mocarstwo Okupacyjne może wyłączyć lub 

ograniczyć działalność organizacji obrony cywilnej państw neutralnych lub innych 

państw nie będących stronami konfliktu oraz międzynarodowych organizacji 

koordynujących jedynie wtedy, gdy może zapewnić należyte wypełnianie zadań 

obrony cywilnej środkami własnymi lub środkami okupowanego terytorium. 

  

Artykuł 65 

Ustanie ochrony 

  

1. Ochrona, do jakiej mają prawo cywilne organizacje obrony cywilnej, ich personel, 

budynki, schrony oraz ich materiały, może ustać tylko w wypadku prowadzenia 

działań szkodliwych dla nieprzyjaciela lub wykorzystywania ich, poza ich właściwymi 

zadaniami, do takich działań. Jednakże ochrona ustanie jedynie wtedy, gdy 

ostrzeżenie ustalające, jeśli to jest celowe, uzasadniony termin pozostanie 

nieskuteczne. 

2. Nie należy uważać za szkodliwe dla nieprzyjaciela: 

(a) wykonywania zadań obrony cywilnej pod kierownictwem lub nadzorem władz 

wojskowych; 

(b) współpracy cywilnego personelu obrony cywilnej z personelem wojskowym w 

wykonywaniu zadań obrony cywilnej ani przydzielenia osób wojskowych do 

cywilnych organizacji obrony cywilnej; 

(c) spełniania zadań obrony cywilnej, które mogą sporadycznie przynosić korzyść 

ofiarom wojskowym, zwłaszcza niezdolnym do walki. 

3. Nie należy ponadto uważać za działanie szkodliwe dla nieprzyjaciela noszenia 

lekkiej broni osobistej przez cywilny personel obrony cywilnej dla utrzymania 

porządku lub obrony własnej. Jednak w strefach, w których toczą się albo mogą się 

toczyć walki na lądzie, strony konfliktu powinny poczynić odpowiednie kroki, aby 

ograniczyć to uzbrojenie do broni krótkiej, takiej jak pistolety lub rewolwery, w celu 

ułatwienia rozróżnienia między personelem obrony cywilnej a kombatantami. 

Gdyby jednak personel obrony cywilnej nosił w takich strefach inną lekką broń 

osobistą, powinien on być szanowany i chroniony od chwili, gdy zostanie rozpoznany 

jako taki. 

4. Zorganizowanie cywilnych organizacji obrony cywilnej na wzór wojskowy ani też 

obowiązkowy charakter służby w nich również nie powinny pozbawiać ich ochrony 

przewidzianej w niniejszym rozdziale. 

  

Artykuł 66 

Identyfikacja 

  

1. Każda strona konfliktu powinna dołożyć starań, by jej organizacje obrony 

cywilnej, ich personel, budynki i materiały mogły być zidentyfikowane, gdy są 

całkowicie przeznaczone do zadań obrony cywilnej. Schrony oddane do dyspozycji 

ludności cywilnej powinny być rozpoznawalne w podobny sposób. 



2. Każda strona konfliktu powinna również dołożyć starań, by określić i wprowadzić 

metody i zasady postępowania, które pozwoliłyby zidentyfikować schrony cywilne, 

a także personel, budynki i materiały obrony cywilnej, noszące międzynarodowy 

znak rozpoznawczy obrony cywilnej. 

3. Na terytoriach okupowanych i w strefach, w których toczą się lub mogą toczyć 

się walki, personel obrony cywilnej powinien w zasadzie być rozpoznawalny na 

podstawie międzynarodowego znaku rozpoznawczego obrony cywilnej i karty 

tożsamości stwierdzającej jego status. 

4. Międzynarodowy znak rozpoznawczy obrony cywilnej składa się z równobocznego 

niebieskiego trójkąta na pomarańczowym tle, gdy jest stosowany do ochrony 

organizacji obrony cywilnej, ich budynków, ich personelu i materiałów albo do 

ochrony schronów cywilnych. 

5. Niezależnie od stosowania znaku rozpoznawczego strony konfliktu mogą 

porozumieć się co do używania sygnałów rozpoznawczych w celu identyfikacji służb 

obrony cywilnej. 

6. Do stosowania postanowień ustępów 1 do 4 odnoszą się przepisy rozdziału V 

załącznika I do niniejszego protokołu. 

7. W czasie pokoju znak opisany w ustępie 4 może być używany, za zgodą 

uprawnionych władz państwowych, do identyfikacji służb obrony cywilnej. 

8. Wysokie Umawiające się Strony i strony konfliktu poczynią niezbędne kroki w 

celu ustanowienia kontroli używania międzynarodowego znaku rozpoznawczego 

obrony cywilnej oraz w celu zapobieżenia jego nadużywania i karania za 

nadużywanie. 

9. Do identyfikacji personelu medycznego i duchownego, formacji medycznych i 

środków transportu medycznego obrony cywilnej odnosi się artykuł 18. 

  

Artykuł 67 

Członkowie sił zbrojnych i formacje wojskowe przydzielone do organizacji 

obrony cywilnej 

  

1. Członkowie sił zbrojnych i formacje wojskowe przydzielone do organizacji obrony 

cywilnej podlegają poszanowaniu i ochronie, pod warunkiem że: 

(a) taki personel i takie formacje są na stałe przydzielone do wypełniania zadań, o 

jakich mowa w artykule 61, i wyłącznie temu się poświęcają; 

(b) po otrzymaniu takiego przydziału personel ten nie wykonuje innych zadań 

wojskowych w czasie konfliktu; 

(c) taki personel odróżnia się wyraźnie od innych członków sił zbrojnych, nosząc w 

sposób widoczny międzynarodowy znak rozpoznawczy obrony cywilnej, który 

powinien być dostatecznie duży; personel ten powinien być wyposażony w 

potwierdzającą jego status kartę tożsamości, o której mowa w rozdziale V 

załącznika I do niniejszego protokołu; 

(d) taki personel i takie formacje wyposaża się jedynie w lekką broń osobistą dla 

utrzymania porządku lub obrony własnej. Postanowienia ustępu 3 artykułu 65 mają 

zastosowanie również w takim wypadku; 

(e) taki personel nie bierze bezpośrednio udziału w działaniach zbrojnych, nie 

prowadzi działań szkodliwych dla strony przeciwnej ani też nie jest wykorzystywany, 

poza swymi zadaniami obrony cywilnej, do takich działań; 

(f) taki personel i takie formacje spełniają zadania obrony cywilnej wyłącznie na 

terytorium państwowym swojej strony. 

Zabronione jest nieprzestrzeganie warunków wymienionych w punkcie (e) przez 

członka sił zbrojnych związanego warunkami określonymi w punktach (a) i (b). 

2. Członkowie personelu wojskowego pełniący służbę w organizacjach obrony 

cywilnej stają się, w razie znalezienia się we władzy strony przeciwnej, jeńcami 

wojennymi. Na okupowanym terytorium mogą oni, ale wyłącznie w interesie 

ludności cywilnej tego terytorium, być użyci do wykonywania zadań obrony 



cywilnej, jeżeli zachodzi taka potrzeba, pod warunkiem jednak – gdy praca taka 

jest niebezpieczna – że zgłoszą się oni ochotniczo do takich zadań. 

3. Budynki i istotne elementy materiałów i środków transportu formacji wojskowych 

przydzielonych do organizacji obrony cywilnej powinny być wyraźnie oznaczone 

międzynarodowym znakiem rozpoznawczym obrony cywilnej. Znak ten powinien 

być odpowiednio duży. 

4. Budynki i materiały formacji wojskowych przydzielonych na stałe do organizacji 

obrony cywilnej, i przeznaczone wyłącznie do wykonywania zadań obrony cywilnej 

podlegają prawu wojny w razie dostania się we władzę strony przeciwnej. Jednakże 

nie mogą one, z wyjątkiem wypadków stanowczej konieczności wojskowej, mieć 

innego przeznaczenia, dopóki są niezbędne do spełniania zadań obrony cywilnej, 

chyba że wcześniej poczynione zostały kroki w celu odpowiedniego zaspokojenia 

potrzeb ludności cywilnej. 

  

DZIAŁ II 

Pomoc na rzecz ludności cywilnej 

  

Artykuł 68 

Zakres stosowania 

  

Przepisy niniejszego działu mają zastosowanie do ludności cywilnej w rozumieniu 

niniejszego protokołu i uzupełniają artykuły 23, 55, 59, 60, 61 i 62 oraz inne 

właściwe przepisy Czwartej Konwencji. 

  

Artykuł 69 

Podstawowe potrzeby na okupowanych terytoriach 

  

1. Oprócz zobowiązań wymienionych w artykule 55 Czwartej Konwencji, 

odnoszących się do zaopatrzenia w żywność i lekarstwa, Mocarstwo Okupacyjne 

powinno zapewnić również w jak największym stopniu, stosownie do swych 

możliwości i bez jakiegokolwiek rozróżnienia na niekorzyść, dostawę odzieży, 

artykułów pościelowych, doraźnych pomieszczeń mieszkalnych i innego 

zaopatrzenia, istotnego dla przetrwania ludności cywilnej terytorium okupowanego, 

a także przedmiotów niezbędnych dla kultu religijnego. 

2. Do działań pomocy na rzecz ludności cywilnej terytorium okupowanego stosuje 

się przepisy artykułów 59, 60, 61, 62, 108, 109, 110 i 111 Czwartej Konwencji, a 

także artykuł 71 niniejszego protokołu; działania te powinny być prowadzone bez 

zwłoki. 

  

 Artykuł 70 

Działania pomocy 

  

1. Gdy ludność cywilna znajdującego się pod kontrolą strony konfliktu terytorium, 

innego niż terytorium okupowane, jest niedostatecznie zaopatrzona w materiały i 

żywność wymienione w artykule 69, podejmuje się działania pomocy o charakterze 

humanitarnym i bezstronnym, prowadzone bez jakiegokolwiek rozróżnienia na 

niekorzyść, jednakże za zgodą stron zainteresowanych takim działaniem. 

Propozycje pomocy spełniające powyższe warunki nie będą uważane za mieszanie 

się do konfliktu ani za działania na szkodę nieprzyjaciela. Przy rozdziale takich 

przesyłek pomocy pierwszeństwo należy się osobom, które – jak dzieci, kobiety w 

ciąży lub w połogu oraz matki karmiące – powinny, zgodnie z Czwartą Konwencją i 

niniejszym protokołem, korzystać z uprzywilejowanego traktowania lub ze 

szczególnej ochrony. 

2. Strony konfliktu i każda Wysoka Umawiająca się strona wydadzą zezwolenie i 

ułatwią szybki i nie utrudniony przewóz przesyłek, wyposażenia i personelu pomocy, 



przysyłanych zgodnie z przepisami niniejszego działu, nawet jeżeli taka pomoc jest 

przeznaczona dla ludności cywilnej strony przeciwnej. 

3. Strony konfliktu i każda Wysoka Umawiająca się Strona zezwalająca na przewóz 

pomocy, wyposażenia lub personelu, stosownie do ustępu 2: 

(a) zachowują prawo określenia wymogów technicznych, włączając w to kontrole, 

jakim taki przewóz podlega; 

(b) mogą uzależnić takie zezwolenie od kontroli na miejscu przez Mocarstwo 

Opiekuńcze rozdziału pomocy; 

(c) nie zmienią przeznaczenia przesyłek pomocy ani nie opóźnią ich przewozu, 

chyba że zachodzi taka nagląca potrzeba ze względu na dobro zainteresowanej 

ludności cywilnej. 

4. Strony konfliktu zapewnią ochronę przesyłek pomocy i ułatwią szybki ich rozdział. 

5. Strony konfliktu i każda zainteresowana Wysoka Umawiająca się Strona powinny 

popierać i ułatwiać skuteczną międzynarodową koordynację działań pomocy 

wymienionych w ustępie 1. 

  

Artykuł 71 

Personel biorący udział w działaniach pomocy 

  

1. W razie potrzeby pomoc dostarczana w ramach działania pomocy może 

obejmować personel pomocy, zwłaszcza dla transportu i rozdziału przesyłek 

pomocy; udział takiego personelu jest uzależniony od zgody strony, na której 

terytorium będzie on wypełniał swoje zadania. 

2. Taki personel powinien być szanowany i chroniony. 

3. Każda strona otrzymująca przesyłki pomocy pomoże personelowi wymienionemu 

w ustępie 1 w wykonaniu jego misji pomocy. Jedynie w wypadku stanowczej 

konieczności wojskowej działalność takiego personelu może być zawężona, a jego 

przemieszczanie się – czasowo ograniczone. 

4. W żadnym wypadku personel pomocy nie powinien wykraczać poza granice swej 

misji wytyczone przez niniejszy protokół. Powinien on zwłaszcza mieć na uwadze 

wymagania bezpieczeństwa strony, na której terytorium spełnia on swe funkcje. 

Można położyć kres misji każdego członka personelu pomocy, który nie przestrzega 

takich warunków. 
 

 


