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Rozdział III Naruszenia praw człowieka oraz zasad prawa międzynarodowego w czasie 

konfliktów zbrojnych 

3.1. Rodzaje ataków na ludność cywilną 

Ataki na ludność cywilną naruszają podstawowe prawa człowieka i łamią często 

wszelkie zasady, które zostały wypracowane w międzynarodowym prawie humanitarnym. 

Najczęściej wymienia się kilka rodzajów ataków na ludność cywilną. Najbardziej ogólny zakres 

wyróżnia: 

1) ataki na życie 

2) ataki na godność i nietykalność; 

3) ataki na wolność i bezpieczeństwo  

4) łamanie zasad prowadzenia konfliktów zbrojnych  

5) ludobójstwo oraz praktyka czystek etnicznych1.  

Zanim wskazane zostaną bardziej szczegółowe i rażące naruszenia praw człowieka oraz 

zasad prawa międzynarodowego, mieszczące się na przykład w zakresie rodzaju ludobójstwa 

lub czystek etnicznych, warto bliżej przyjrzeć się wskazanym rodzajom.  

   Ataki na życie przyjmują coraz częściej formę arbitralnych, pozasądowych i doraźnych 

egzekucji, dokonywanych na pojedynczych osobach lub grupach ludzi. Ich dokonywanie na 

masową skalę jest cechą charakterystyczną, głownie wewnętrznych konfliktów zbrojnych2.  W 

większości tego typu konfliktów uwidacznia się brak poszanowania dla jakichkolwiek 

wymagań prawa czy społecznego sumienia. Ofiarami zabójstw staja się niemowlęta, dzieci oraz 

kobiety w zaawansowanej ciąży3.  

Arbitralne i doraźne egzekucje są często odwetem za porażki  armii lub jej bezsilności 

wobec przewagi strony przeciwnej4. Dość częstym przypadkiem jest również brak 

poszanowania dla osób zamordowanych, co ilustruje fakt, że wiele ofiar cywilnych jest 

grzebanych kilka miesięcy później5.  

Brutalizacja współczesnych konfliktów powoduje również  masowe naruszenia 

podstawowych praw człowieka jakimi są godność i nietykalność, naruszających integralność 

                                                 
1 J. Dobrowolska – Polak, Ludzie w cieniu wojny. Ludność cywilna podczas współczesnych 

konfliktów zbrojnych, [w] Instytut Zachodni, Poznań 2011, s. 97 – 119.  

 
2 Ibidem, s. 99.  
3 Ibidem, s. 98.  
4 Ibidem, s,. 100.  
5 Ibidem, s. 102.  
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fizyczną i  psychiczną ludzi. Ataki te obejmują między innymi tortury, w tym akty przemocy 

na tle seksualnym oraz okrutne, nieludzkie i poniżające traktowanie ludności cywilnej, 

włącznie z jej zastraszaniem6.  

Niezwykle poważnym naruszeniem podstawowych zasad międzynarodowego prawa 

humanitarnego są ataki  na wolność, rozumiane jako swoboda poruszania się oraz na 

bezpieczeństwo, traktowane jako stan wolny od bezpośrednich ataków i skutków działań 

wojennych. W sytuacji konfliktów zbrojnych wolność poruszania się jest ograniczana poprzez 

toczące się działania militarne. Wobec ludności cywilnej bywają wprowadzane  dodatkowe 

ograniczenia, wynikające z określonej polityki władz. Powszechnie są sytuacje kiedy w 

rezultacie  stosowania tej polityki bezpieczeństwo ludności cywilnej  relatywnie maleje7.  

W wielu konfliktach często stosowaną praktyką  stało się uniemożliwienie  ludności 

cywilnej opuszczenia terenu walk, nawet w sytuacjach, gdy dany obszar ma stać się celem 

intensywnego ataku8.  

W niemal wszystkich współcześnie rozgrywających się konfliktach bardzo często zdarzaj 

się sytuacje kiedy dochodzi do masowych arbitralnych  zatrzymań oraz aresztowania ludności 

cywilnej, a także  nieuzasadnionego  przetrzymywania w obozach  i miejscach internowania. 

Zatrzymanie podczas konfliktu zbrojnego następuje często na podstawie wcześniej 

sporządzonych list wybitnych przedstawicieli danej społeczności, ale zatrzymywane są również 

zupełnie przypadkowe osoby podejrzewane o współpracę ze stroną przeciwną. W skrajnych 

przypadkach osoby takie przechodzą przez ośrodki filtracyjne9.  

Współczesne konflikty militarne dostarczaj wielu przykładów łamania podstawowych 

zasad prowadzenia działań militarnych. W szczególności chodzi o podstawowy zakaz  

atakowania ludności cywilnej. Wszystkie ataki na życie, godność,  nietykalność, wolność i 

bezpieczeństwo poszczególnych ludzi  są jej naruszeniem. Powszechne są również ataki na cele 

cywilne bez ich rozróżnienia10.  

 Stosunkowo częste są ataki na ludność cywilną dokonywane bez wątpliwo ci co do 

cywilnego statusu ludności. Ich celem są na przykład m.in. kolumny uchodźców lub osoby 

cywilne  wychodzący z oblężonych miast11.  

                                                 
6 Ibidem, s. 103.  
7 Ibidem, s. 108.  
8 Ibidem.  
9 Ibidem, s. 110.  
10 Ibidem, s. 113.  
11 Ibidem, s. 114.  
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W trakcie dokonywanych ataków na ludność cywilną mają miejsce również najbardziej 

skrajne metody do jakich zalicza się ludobójstwo i czystki etniczne.  

Ludobójstwo skupia w sobie niemal wszystkie rodzaje ataków na ludność cywilną. We 

współczesnych konfliktach zbrojnych polityka ludobójstwa przybiera najczęściej formę 

masowych ataków na ludność cywilną, w tym zabójstw, tortur, gwałtów oraz przymusowych  

wysiedleń12.  

Z kolei termin czystki etniczne odnosi się do eliminacji przez grupę etniczną sprawującą 

kontrolę nad dany terenem przedstawicieli innej grupy etnicznej i obejmuje wiele złożonych 

naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego. Poszczególnymi elementami czystek 

etnicznych są tak zwane zbrodnie cząstkowe13.    

 W ciągu minionych lat próbowano dokonać klasyfikacji zbrodni cząstkowych. Jednej z 

takich klasyfikacji dokonał niegdyś Drazen Petrović, który wyodrębnił cztery kategorie; 

1) Administracyjne metody stosowane przez biurokrację (na przykład wprowadzanie 

represyjnego ustawodawstwa i bezprawnych szykan, prace przymusowe); 

2) Metody określane jako tzw. „bez stosowania przemocy”, (na przykład propaganda 

medialna); 

3) Wojskowe lub operacyjne metody (arbitralne egzekucje, oblężenia, branie zakładników, 

blokada pomocy humanitarnej); 

4) Metody terrorystyczne (podkładanie materiałów wybuchowych, branie zakładników)14.  

Zauważyć jednak można, że   metody wojskowe dość często przenikają się z metodami 

terrorystycznymi15.  

 

 

                                                 
12 Ibidem, s. 120.  
13 C. Głuszenia, Czystki etniczne – nowe wyzwanie dla międzynarodowego prawa humanitarnego, [w] 

T. Jasudowicz, red., Międzynarodowe prawo humanitarne. Wybrane zagadnienia ze szczególnym 

uwzględnieniem obowiązku jego krzewienia i upowszechnienia, Toruń 1997, s. 65 – 67.    
14 Ibidem, s. 68 – 69.  
15 Ibidem.  


