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newie dnia 8 czerwca 1977 r. (Dz. U. z 1992 r. Nr 41, 
poz. 175, załącznik)

II protokół – Drugi Protokół do Konwencji o ochronie dóbr kul-
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Wykaz skrótów

8

w Hadze dnia 14 maja 1954 r., sporządzony w Hadze 
dnia 26 marca 1999 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 248)

III k.g. – Konwencja o traktowaniu jeńców wojennych, podpisa-
na w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r. (Dz. U. z 1956 r. 
Nr 38, poz. 171, załącznik) 

III konwencja – Konwencja dotycząca rozpoczęcia kroków nieprzy-
jacielskich, przyjęta w Hadze dnia 18 października 
1907 r. (Dz. U. z 1927 r. Nr 21, poz. 159)

IV k.g. – Konwencja genewska o ochronie osób cywilnych pod-
czas wojny, podpisana w Genewie dnia 12 sierpnia 
1949 r. (Dz. U. z 1956 r. Nr 38, poz. 171, załącznik)

IV konwencja – Konwencja dotycząca praw i zwyczajów wojny lądowej, 
przyjęta w Hadze dnia 18 października 1907 r. (Dz. U. 
z 1927 r. Nr 21, poz. 161)

V konwencja – Konwencja dotycząca praw i obowiązków mocarstw i osób 
neutralnych w razie wojny lądowej, przyjęta w Hadze dnia 
18 października 1907 r. (Dz. U. z 1927 r. Nr 21, poz. 163)

VII konwencja – Konwencja o przerabianiu statków handlowych na 
okręty wojenne, przyjęta w Hadze dnia 18 październi-
ka 1907 r. (Dz. U. z 1936 r. Nr 6, poz. 65)

IX konwencja – Konwencja o bombardowaniu przez morskie siły zbroj-
ne w czasie wojny, przyjęta w Hadze dnia 18 paździer-
nika 1907 r. (Dz. U. z 1936 r. Nr 6, poz. 66)

decyzja MON – decyzja Ministra Obrony Narodowej nr 250 z dnia 
4 sierpnia 2005 r. w sprawie przestrzegania zasad 
ochrony dóbr kultury w działaniach Sił Zbrojnych Rze-
czypospolitej Polskiej (Dz. Urz. MON Nr 15, poz. 135)

dekret z 1918 r. – Dekret Rady Regencyjnej z dnia 31 października 
1918 r. o opiece nad zabytkami sztuki i kultury (Dz. U. 
Nr 16, poz. 36)

dekret z 1946 r. – Dekret z dnia 1 marca 1946 r. o rejestracji i zakazie wywo-
zu dzieł sztuki plastycznej oraz przedmiotów o wartości 
artystycznej, historycznej lub kulturalnej (Dz. U. Nr 14, 
poz. 99)

(III konwencja 
genewska)

haska

(IV konwencja 
genewska)

haska

haska

haska

haska

z 2005 r.



Wykaz skrótów

9

europejska – Europejska konwencja o ochronie dziedzictwa arche-
ologicznego (poprawiona), sporządzona w La Valetta 
dnia 16 stycznia 1992 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 120, 
poz. 564)

k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 
(tekst jedn.: Dz. U z 2014 r. poz. 121)

k.k. – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 
Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)

konwencja – Konwencja o morzu pełnym sporządzona w Genewie 
dnia 29 kwietnia 1958 r. (Dz. U. z 1963 r. Nr 33, poz. 187, 
załącznik) (również jako: konwencja genewska z 1958 r.)

konwencja – Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza, 
sporządzona w Montego Bay dnia 10 grudnia 1982 r. 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 59, poz. 543, załącznik)

konwencja – Międzynarodowa Konwencja o poszukiwaniu i ra-
townictwie morskim, sporządzona w Hamburgu dnia 
27 kwietnia 1979 r. (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 184, 
załącznik)

konwencja – Konwencja UNIDROIT o skradzionych lub niele-
galnie wywiezionych dobrach kultury, sporządzona 
w Rzymie dnia 24 czerwca 1995 r. (tekst dostępny na 
stronie: http://www.unidroit.org/english/conventions/
1995culturalproperty/main.htm)

konwencja – Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie kon-
fliktu zbrojnego wraz z Regulaminem wykonawczym do 
tej Konwencji oraz Protokół o ochronie dóbr kultural-
nych w razie konfliktu zbrojnego, podpisane w Hadze 
dnia 14 maja 1954 r. (Dz. U. z 1957 r. Nr 46, poz. 212, 
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http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13520&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13520&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13520&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.pck.org.pl/pliki/mph/1935_15_IV_Traktat_dot_ochrony_instytucji_artystycznych.pdf
http://www.pck.org.pl/pliki/mph/1935_15_IV_Traktat_dot_ochrony_instytucji_artystycznych.pdf
http://www.pck.org.pl/pliki/mph/1935_15_IV_Traktat_dot_ochrony_instytucji_artystycznych.pdf
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i Administracji
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z 1928 r.

obszarach 
morskich

Prawa 
i Administracji
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ISA – International Seabed Authority (Międzynarodowa 
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IUCN – International Union for Conservation of Nature (Mię-
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MTKJ – Międzynarodowy Trybunał Karny ds. Byłej Jugosławii
MTKR – Międzynarodowy Trybunał Karny dla Rwandy
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SŁOWO WSTĘPNE

„Nie ma dziedzictwa bez świadomości dziedzictwa” – pisze Krzysz-
tof Pomian1. Bez tej świadomości nie ma też możliwości chronienia 
tego, co jest nośnikiem dziedzictwa – kultury. A to ona właśnie dzisiaj 
– w świecie, zdawałoby się, zdominowanym głównie przez problemy 
wynikające z kryzysu gospodarczego i finansowego – odgrywa coraz 
ważniejszą rolę. Czasy, kiedy państwa mogą osiągnąć swoje cele tyl-
ko przez przymus ekonomiczny czy wojskowy (tzw. twardą siłę – hard 
power), w dużej mierze się skończyły, a klęski działań prowadzonych 
bez „miękkiej siły” (soft power), a zatem bez kultury i zrozumienia jej 
roli, pokazują zasadniczą zmianę, jaka dokonała się w zglobalizowanym 
świecie. Dopiero umiejętne łączenie siły twardej i miękkiej jest dzisiaj 
uznawane za prawdziwie „mądrą siłę” (smart power) danego państwa2. 

Mądre państwo to państwo świadome potęgi kultury i dbające o swo-
je dziedzictwo. Najłatwiej zaobserwować tę dbałość w sferze regulacji 
prawnych. Jeśli prawo powstaje w reakcji na społeczne i polityczne po-
trzeby, to jakość tego prawa stanowionego w dziedzinie kultury odzwier-
ciedla znaczenie, jakie jest jej przypisywane w życiu obywatelskim i na-
rodowym. Nie dziwi zatem fakt, że przyglądając się różnym dziedzinom 
prawa międzynarodowego, widzimy wiele rozmaitych konwencji, umów, 
traktatów i paktów, których celem jest ochrona kultury i dziedzictwa kul-

1 K. Pomian, Narodziny i przemiany dziedzictwa europejskiego (w:) Sploty kultury, red. 
N. Dołowy Rybińska, A. Gronowska, A. Karpowicz, I. Piotrowski, P. Rodak, Wydawnictwa Uni-
wersytetu Warszawskiego 2010, s. 38.

2 J. Nye, Soft Power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, Warszawa 2007, s. 136–165.
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turowego. Ich obecność w sferze stosunków międzynarodowych uświa-
damia, że kwestia ta w świecie zglobalizowanym staje się coraz bardziej 
istotna. Z jednej strony bowiem dbamy o zachowanie tożsamości kul-
turowej, z drugiej zaś, dbając o tę tożsamość, nie możemy zapominać 
o szacunku dla różnorodności kulturowej i wynikającego z niej prawa 
do współistnienia wielu różnych kultur na tym samym obszarze. Stąd 
i obecność takich koncepcji towarzyszących aktom międzynarodowym, 
jak: „wspólne dziedzictwo ludzkości”, dziedzictwo o „wielkiej wadze dla 
ludzkości”, prawa kulturalne. Stąd także obecność w życiu międzynaro-
dowym wielu organizacji stojących na straży kultury i dziedzictwa kul-
turowego, w tym tej najważniejszej, bo uniwersalnej, jednoczącej więk-
szość państw świata – UNESCO (Organizacja Narodów Zjednoczonych 
ds. Wychowania, Nauki i Kultury), powołanej do istnienia konwencją 
z dnia 16 listopada 1945 r. Autorytet tej organizacji przesądza o randze 
oraz znaczeniu standardów i norm prawa międzynarodowego przez nią 
wypracowanych. Należą do nich:
 – Konwencja o ochronie dóbr kultury w razie konfliktu zbrojnego 

(tzw. konwencja haska) wraz I Protokołem (1954) (Dz. U. z 1957 r. Nr 46, 
poz. 212, załącznik) i II Protokołem (1999) (Dz. U. z 2012 r. poz. 248),

 – Konwencja w sprawie środków zmierzających do zakazu i zapobiega-
nia nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności 
dóbr kultury (1970) (Dz. U. z 1974 r. Nr 20, poz. 106),

 – Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego 
i naturalnego (1972) (Dz. U. z 1976 r. Nr 32, poz. 190),

 – Konwencja o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego (2001),
 – Konwencja w sprawie ochrony kulturowego dziedzictwa niematerial-

nego (2003) (Dz. U. z 2011 r. Nr 172, poz. 1018),
 – Konwencja w sprawie ochrony i promowania różnorodności form 

wyrazu kulturowego (2005) (Dz. U. z 2007 r. Nr 215, poz. 1585).
Analiza dorobku prawnego UNESCO pokazuje zmiany zachodzące 

w podejściu do problematyki ochrony dziedzictwa. Rozwój prawa między-
narodowego w tym zakresie to przejście od ochrony dobra kultury do syste-
mu ochrony dziedzictwa; od ochrony podczas konfliktu do ochrony podczas 
pokoju; od działań własnych państwa do działań w ramach systemu mię-
dzynarodowego oraz od dziedzictwa materialnego do dziedzictwa niemate-
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rialnego. W wyniku tego traktujemy dziś konwencje UNESCO w dziedzi-
nie kultury jako pewną całość, a nie jedynie zbiór niepowiązanych ze sobą 
aktów prawnych. Wyrazem łącznego, holistycznego traktowania dorobku 
prawnego UNESCO w tym zakresie stało się powołanie w styczniu 2012 r. 
Cultural Conventions Liaison Group (CCLG), do której zadań należy zba-
danie wzajemnych zależności między wskazanymi konwencjami, oraz usta-
lenie zasad wzmocnionej współpracy między organami powołanymi do ich 
realizacji3. Najnowsze dokumenty UNESCO są zatem wyrazem zmieniają-
cej się na początku XXI w. filozofii ochrony, w której kultura awansowała, 
zyskując nowe znaczenie w polityce międzynarodowej. 

Widoczna w dorobku prawnym UNESCO zmiana następująca w po-
dejściu do polityki ochrony kultury polega również na uspołecznieniu 
procesów ochronnych. Wyrazem zmienionego podejścia jest chociażby 
omówiona w niniejszym komentarzu konwencja w sprawie ochrony niema-
terialnego dziedzictwa kulturowego (2003), która wprowadza obowiązek 
współdziałania państwa z różnymi grupami, instytucjami i podmiotami 
w zakresie wdrażania i stosowania tej konwencji, jak i konwencja w sprawie 
ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego (2005), 
podkreślająca znaczenie kultury dla stosunków społecznych. 

Niniejszy komentarz zawiera szczegółowe omówienie wszystkich ra-
tyfikowanych przez Polskę konwencji UNESCO w dziedzinie kultury. 
Opracowanie zostało uzupełnione o komentarz do konwencji o ochronie 
podwodnego dziedzictwa kulturowego (2001), która jak dotąd nie obo-
wiązuje w Polsce, ale prace nad zakończeniem procesu ratyfikacji trwają. 
Z kolei Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbroj-
nego została omówiona wraz z towarzyszącymi jej protokołami dodatko-
wymi (1954 i 1999). Analiza prezentowanych konwencji została ponadto 
wzbogacona o odniesienia do licznych dokumentów wykonawczych, które 
mają szczególne znaczenie na etapie stosowania wybranych przepisów, 
a także aktów soft-law poprzedzających wydanie poszczególnych kon-
wencji4. Oddajemy więc w ręce Czytelników pierwsze w dotychczasowej 
literaturze prawniczej kompleksowe omówienie dorobku konwencyjnego 

3 Zob. http://whc.unesco.org/archive/2012/whc1236cominf5A1en.pdf (dostęp: 2.09.2013 r.).
4 Ze względu na różnice przyjęte w dotychczasowych tłumaczeniach, w niniejszym komentarzu 

angielskie słowo recommendations tłumaczone jest zamiennie jako „zalecenia” bądź „rekomendacje”.

http://whc.unesco.org/archive/2012/whc12-36com-inf5A1-en.pdf
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UNESCO w obszarze kultury. Jednocześnie jest to pierwsze omówienie 
ratyfikowanych, a nadal niewdrożonych do polskiego porządku prawnego 
konwencji przyjętych przez UNESCO na początku XXI w.

Oddając w ręce Czytelników niniejszy komentarz, pozostajemy z na-
dzieją, że przyczyni się on do wzrostu świadomości znaczenia współczes-
nej roli kultury i dziedzictwa kulturowego, jak również niezwykle ważnej 
funkcji, jaką pełni w ich ochronie prawo międzynarodowe. Jednocześnie 
chcielibyśmy podziękować Polskiemu Komitetowi ds. UNESCO, którego 
wsparcie umożliwiło ukazanie się niniejszej publikacji.

Autorzy
Warszawa, styczeń 2014 r.
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Konwencja 
o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu 
zbrojnego wraz z Regulaminem wykonawczym 
do tej Konwencji oraz Protokół o ochronie dóbr 

kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego

podpisane w Hadze dnia 14 maja 1954 r.

(Dz. U. z 1957 r. Nr 46, poz. 212, załącznik)

WPROWADZENIE – ZARYS HISTORII IDEI OCHRONY DÓBR 
KULTURY… W KONFLIKTACH ZBROJNYCH*

Idea ochrony dóbr kultury jako świadectw ludzkiego dziedzictwa 
i twórczości jest nieodłącznie związana z życiem człowieka. Pierwsze 
stanowiska potępiające bezcelową destrukcję i grabież dóbr kultury od-
naleźć można już u Polibiusza i Cycerona1. Jednak szersze zaintereso-

* Za możliwość konsultacji oraz cenne wskazówki autorka pragnie podziękować płk. Krzyszto-
fowi Sałacińskiemu (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP).

1 Por. S.E. Nahlik, Grabież dzieł sztuki. Rodowód zbrodni międzynarodowej, Ossolineum 1958, 
s. 75–78. Cyceron uczynił to zwłaszcza w słynnych Mowach przeciwko Werresowi (Actiones in Verrem) 
z 69 r. Cyceron, jako oskarżyciel posiłkowy, uznał grabież dzieł sztuki za samodzielny tytuł oskar-
żenia Werresa, pisząc: „Przechodzę teraz do tego, co on sam nazywa zamiłowaniem, przyjaciele 
jego chorobą i manią, Sycylijczycy rozbojem, ja zaś nie wiem jaką mam określić nazwą. Przedstawię 
wam więc same fakty”. Za S. Nahlik, Grabież dzieł sztuki…, s. 77. Z kolei Polibiusz opisuje w Dzie-
jach Rzymu zniszczenia obiektów sakralnych jako jedynych wyjętych spod zasady swobody decyzji 
wojujących w czasie wojny. Potępia jednak także wszelką inną grabież i zniszczenie dóbr kultury, 
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wanie tą kwestią pojawia się dopiero w okresie renesansu wśród pisarzy 
zajmujących się prawem narodów. W Polsce pisali o tym m.in. Jan Os-
troróg, Andrzej Frycz Modrzewski i Jakub Przyłuski. Wśród pozosta-
łych autorów2 najsłynniejszy – Hugo Grotius – wyróżnia się poglądami 
prezentowanymi w Trzech księgach o prawie wojny i pokoju3 (1625), przy-
znającymi zarówno najeźdźcy, jak i atakowanemu prawo do stosowania 
wszelkich środków służących do osiągnięcia zamierzonego celu, nie wyłą-
czając grabieży i niszczenia także miejsc świętych, ale tylko w przypadku 
iusta causa – słusznej przyczyny prowadzenia wojny. Omnia licere quae 
necessaria sunt ad finem belli, jednakże tylko wtedy, gdy powzięte w niej 
działania nie są „niesprawiedliwe wewnętrzną niesprawiedliwością”4.

Słuszna przyczyna wojny usprawiedliwia rabunek i niszczenie włas-
ności nieprzyjaciela. Pojęciem „wojny sprawiedliwej” (np. obrończej) 
i „niesprawiedliwej” posługiwał się również Paweł Włodkowic, repre-
zentując interesy Polski w sporach z Krzyżakami toczącymi się przed 
papieskim tronem podczas soboru w Konstancji (1414–1418) oraz są-
dem rozjemczym Zygmunta Luksemburskiego w 1420 r. Był on twór-
cą polskiej szkoły prawa wojny wraz ze Stanisławem ze Skarbimierza 
(pierwsi dwaj rektorzy Uniwersytetu Jagiellońskiego). Przedstawił rów-
nież najpełniejszą jak na owe czasy systematykę warunków wojny spra-
wiedliwej. Z kolei drugi z ojców prawa międzynarodowego – Emerich 
de Vattel – w swoim dziele Prawo narodów lub zasady prawa naturalne-
go (1758, wyd. pol. 1958) pisał, że „z jakiejkolwiek przyczyny kraj został 
zniszczony to budynki, które nie tworzą potęgi wroga takie jak świąty-
nie, nagrobki, gmachy publiczne, wszelkie dzieła odznaczające się swym 

pisząc, że nierozsądnie jest przypominać w ten sposób zwyciężonym o klęsce, bo to podtrzymuje 
w nich nienawiść do zdobywcy. Ibidem, s. 73. Niniejszy komentarz opiera się częściowo na H. Schrei
ber, Rozwój idei ochrony dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, Informator Polskiego Komi-
tetu Błękitnej Tarczy 2007, nr 1; H. Schreiber, Konwencja haska o ochronie dóbr kulturalnych w ra-
zie konfliktu zbrojnego, Informator Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy 2007, nr 1; H. Schreiber, 
II Protokół Dodatkowy do Konwencji haskiej, Informator Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy 2007, 
nr 1, s. 7–28.

2 Jak choćby Francisco de Vitoria, Francisco Suarez czy znakomity i innowacyjny (po raz pierw-
szy oderwał rozważania o prawie narodów i prawie wojennym od teologii) Alberico Gentili.

3 H. Grotius, De iure belli ac pacis libri tres, wyd. pol. Trzy księgi o prawie wojny i pokoju, tłum. 
i red. R. Bierzanek, Warszawa 1957.

4 S.E. Nahlik, Grabież dzieł sztuki…, s. 114.
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pięknem powinny być oszczędzone”5. Powinność ta jest ograniczona 
celem walki i techniką wojenną. Jednocześnie podkreślał, że potrzeba 
ochrony wartości kulturalnych wroga wynika właśnie z tego powodu, że 
ich umyślne niszczenie nie jest podyktowane osiągnięciem wymierne-
go efektu wojskowego, ale bezmyślnym zaprzepaszczeniem elementów 
ogólnoludzkiej kultury6.

Dopiero wiek XIX przyniósł pierwsze akty normatywne chroniące 
dobra kultury. Wtedy właśnie miała początek kodyfikacja prawa wojenne-
go, którego jednak tylko małą częścią były nadal przepisy odnoszące się 
do dóbr kultury w dzisiejszym rozumieniu tego słowa. Pierwszym aktem 
była deklaracja paryska z 1856 r. w przedmiocie prawa wojny morskiej, 
związana z zakończeniem wojny krymskiej (1853–1856)7. Kolejnym kro-
kiem była deklaracja petersburska z 1868 r. w sprawie pocisków wybu-
chających małego kalibru8. Jednakże największą rolę odegrały: instruk-
cja Liebera, deklaracja brukselska i konwencje haskie z lat 1899 i 1907. 
Był to pierwszy, wstępny etap kształtowania się zasad prawa wojenne-
go, w którym – choć jeszcze na marginesie – pojawiało się zagadnienie 
ochrony dóbr kultury.

W 1863 r. na prośbę prezydenta Stanów Zjednoczonych Lincolna 
profesor Francis Lieber opracował Instrukcje dla dowództwa armii Sta-
nów Zjednoczonych w polu, które od 24 kwietnia 1863 r. miały obowią-
zywać podczas toczącej się wojny secesyjnej. Zgodnie z § 35 instrukcji 
Liebera klasyczne dzieła sztuki, biblioteki, zbiory naukowe, cenne przy-
rządy i obiekty takie jak szpitale muszą być chronione przed wszelkimi 
dającymi się uniknąć szkodami, na jakie są narażone w czasie konflik-
tu, nawet wówczas gdy znajdują się w obrębie miejsc ufortyfikowanych 
w czasie oblężenia lub bombardowania. Jeśli te dzieła sztuki należące 

5 E. Vattel, Le droit des gens, ou, principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires 
des nations et des souverains, III, IX, 169 – wyd. pol. Prawo narodów, czyli zasady prawa naturalnego 
zastosowane do postępowania i spraw narodów i monarchów, tłum. B. Winiarski, t. 2, Warszawa 1958, 
s. 170 i n.

6 C. Berezowski, Ochrona prawno-międzynarodowa zabytków i dzieł sztuki w czasie wojny, War-
szawa 1948, s. 29.

7 Prawo międzynarodowe i historia dyplomatyczna. Wybór dokumentów, red. L. Gelberg, t. 1, 
Warszawa 1954, s. 60.

8 Ibidem, s. 109.
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