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Wzajemność w przestrzeganiu 
międzynarodowego prawa humanitarnego  

w niemiędzynarodowych konfliktach 
zbrojnych

I. Uwagi wstępne

Funkcjonująca w  prawie międzynarodowym zasada wzajemności oznacza, że jeśli 
państwo strona umowy międzynarodowej w istotny sposób narusza tę umowę, druga 
strona bądź pozostałe strony umowy upoważnione są do powołania tego narusze-
nia jako podstawy wygaśnięcia umowy bądź zawieszenia jej działania w całości lub 
w części. Innymi słowy jeśli państwo strona „X” nie przestrzega postanowień trak-
tatu wobec państwa strony „Y”, państwo strona „Y” nie ma obowiązku przestrzegać 
tych postanowień wobec państwa strony „X”. Zasada ta (określana też jako zasada in 
adimplenti non est adimplendum) wyrażona została w art. 60 Konwencji wiedeńskiej 
o prawie traktatów z 1969 roku1. Jednocześnie jednak w artykule tym umieszczono 
istotny wyjątek – zgodnie z ust. 5 art. 60 zasady wzajemności nie stosuje się do posta-
nowień dotyczących ochrony osoby ludzkiej, zawartych w traktatach o charakterze 
humanitarnym, w szczególności zaś do postanowień zakazujących stosowania wszel-
kiego rodzaju represaliów przeciwko osobom chronionym przez takie traktaty2.

Wspomniane „traktaty o  charakterze humanitarnym” stanowią źródło jednej 
z najstarszych dziedzin prawa międzynarodowego, jaką jest międzynarodowe prawo 
humanitarne (MPH), które w ciągu setek lat wyewoluowało w system obiektywnych 

1 Dz.U. z 1990 r. Nr 74, poz. 439, zał.
2 Zob. Prosecutor v. Zoran Kupreškić et al., ICTY, Trial Chamber Judgement, IT-95-16-T, 14 January 

2000, par. 520.
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norm służących szczególnym, wyznaczonym przez te normy celom. Wyrazicielem tej 
cechy prawa humanitarnego jest art. 1, wspólny dla czterech konwencji genewskich 
z 1949 roku (KG)3, w którym zobowiązano państwa strony do przestrzegania posta-
nowień konwencji „we wszelkich okolicznościach”4. Oznacza to, że zgodnie z prze-
pisami konwencji państwa muszą zrezygnować ze stosowania zasady wzajemności 
(reciprocity) oraz z  represaliów, które długo uważano za środki służące karaniu za 
naruszenia prawa5. 

Zobowiązanie państw do przestrzegania MPH we wszelkich okolicznościach wy-
stawione jest jednak na ciężką próbę w przypadku niemiędzynarodowych konfliktów 
zbrojnych, czyli konfliktów toczących się między rządem danego państwa a  jedną 
lub kilkoma niepaństwowymi zorganizowanymi grupami zbrojnymi; mogą to być 
także konflikty toczące się wyłącznie między wspomnianymi grupami6. Jeśli jedną 
ze stron takiego konfliktu jest rząd danego państwa, a drugą zorganizowana grupa 
zbrojna, najczęściej siły zbrojne tego państwa dysponują znaczną (i szeroko rozu-
mianą) przewagą nad aktorem niepaństwowym, dlatego konflikty takie zazwyczaj 
określa się mianem „konfliktów asymetrycznych”7 – choć ze względu na brak defini-
cji legalnej tego pojęcia w MPH, należy raczej mówić o „asymetrycznych działaniach 
zbrojnych” (asymmetric warfare)8 lub o  „strategiach asymetryzacji”9. Nierówności 

3 Konwencje genewskie (I–IV) o ochronie ofiar wojny, Genewa, 12 sierpnia 1949 r. (Dz.U. z 1956 r. 
Nr 38, poz. 171, załącznik).

4 Zdaniem autorów zaktualizowanego komentarza MKCK do I  Konwencji genewskiej z  1949 
roku, wartości chronione przez konwencje genewskie mają tak fundamentalne znaczenie dla istoty 
ludzkiej, że w interesie prawnym każdego z państw sygnatariuszy leży przestrzeganie tych konwencji, 
bez względu na to, gdzie toczy się konflikt i kto może stać się jego ofiarami (Updated Commentary 
on the First Geneva Convention of 1949 – electronic version, Geneva, ICRC, 2016, https://www.icrc.
org/ihl.nsf/INTRO/365?OpenDocument (dostęp: 12.10.2016), Article 1: Respect for the Convention, 
par. 2).

5 D. Thürer, International Humanitarian Law: Theory, Practice, Context, „Recueil des cours de l’Aca-
démie de droit international de La Haye” 2008, vol. 338, s. 52. Szerzej zob. T. Meron, The Humanization 
of Humanitarian Law, AJIL 2000, vol. 94, s. 247–251; J. de Preux, The Geneva Conventions and Recipro-
city, „International Review of the Red Cross” 1985, no. 244, s. 25–29.

6 Zob. How is the Term „Armed Conflict” Defined in International Humanitarian Law?, ICRC Opin-
ion Paper, March 2008, s. 5.

7 N. Melzer, International Humanitarian Law: A Comprehensive Introduction, Geneva, ICRC, 2016, 
s. 39.

8 Zob. np. R. Geiß, Asymmetric Conflict Structures, „International Review of the Red Cross” 2006, 
vol. 88, no. 864, s. 757–777; A. Paulus, M. Vashakmadze, Asymmetrical War and the Notion of Armed 
Conflict: Atentative Conceptualization, „International Review of the Red Cross” 2009, vol. 91, no. 873, 
s. 95–125; T. Pfanner, Asymmetrical Warfare from the Perspective of Humanitarian Law and Humanitar-
ian Action, „International Review of the Red Cross” 2005, vol. 87, no. 857, s. 149–174; M.N. Schmitt, 
Asymmetrical Warfare and International Humanitarian Law, „Air Force Law Review” 2007, vol. 62, 
no. 1, s. 1–42.

9 Zob. H. Münkler, Wojny naszych czasów, Kraków 2004, s. 39.
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w zakresie zdolności militarnych i posiadanych środków walki mogą stanowić za-
chętę dla słabszej strony konfliktu do niwelowania owej asymetrii przez celowe na-
ruszanie obowiązujących zasad regulujących prowadzenie działań zbrojnych. Strona 
państwowa z kolei, skonfrontowana z przeciwnikiem, który systematycznie odmawia 
respektowania zasad i norm MPH, może odnieść wrażenie, że zakazy i ogranicze-
nia prawne działają wyłącznie na korzyść przeciwnika. Odpowiadając więc na stałe 
naruszanie MPH przez adwersarza, strona konfliktu dysponująca przewagą militar-
ną może wykazywać tendencję do rozluźniania standardów dotyczących ochrony 
ludności cywilnej oraz obiektów cywilnych. W konsekwencji nakaz przestrzegania 
MPH może być odbierany przez obie strony konfliktu niemiędzynarodowego jako 
„szkodliwy”, co w istocie podważa założenia MPH i prowadzi do eskalacji przemo-
cy zbrojnej, strony konfliktu nie czują się już bowiem związane normami prawnymi 
ograniczającymi tę przemoc10.

Pojawiają się zatem pytania: czy z uwagi na charakter współczesnych niemiędzy-
narodowych konfliktów zbrojnych strony tych konfliktów mogą w istocie powoływać 
się na zasadę wzajemności, uzasadniając swoje postępowanie tym, że strona przeciw-
na narusza zasady i normy MPH? A może należy rozpatrywać wzajemność w kon-
fliktach niemiędzynarodowych w  innym, bardziej praktycznym wymiarze – skoro 
niepaństwowe grupy zbrojne nie są stronami umów międzynarodowych (nie czują 
się więc związane ich postanowieniami), być może przestrzeganie MPH przez stro-
nę rządową będzie skłaniać te grupy do analogicznej postawy i wpłynie na bardziej 
humanitarne prowadzenie działań zbrojnych oraz zwiększenie ochrony osób i obiek-
tów, którym ta ochrona przysługuje?

II. Wzajemność de iure

Jednym z często podkreślanych aspektów współczesnego MPH jest brak funkcjono-
wania w tym prawie tzw. wzajemności de iure. Niegdyś w prawie wojny wzajemność 
de iure – formułowaną restrykcyjnie – wykorzystywano w celu zapewnienia, że dana 
umowa znajdzie zastosowanie w konflikcie zbrojnym tylko wówczas, jeśli wszystkie 
strony konfliktu są równocześnie stronami tej umowy11. Takie ujęcie wzajemności 
(w prawie traktatowym określone jako klauzula si omnes) wyrażono m.in. w deklara-
cji petersburskiej w sprawie pocisków wybuchających małego kalibru z 1868 roku12 

10 International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts, Re-
port prepared by the ICRC to the 30th International Conference of the Red Cross and Red Crescent 
(30IC/07/8.4), Geneva, October 2007, s. 13–14. Zob. także R. Geiß, Asymmetric Conflict Structures, op. 
cit., s. 758.

11 Zob. S. Sivakumaran, The Law of Non-International Armed Conflict, Oxford 2012, s. 244.
12 „Umowa niniejsza obowiązuje tylko Umawiające się Strony lub Strony, które do niej przystąpią, 

w razie wojny między dwiema lub kilkoma z nich; nie ma ona zastosowania wobec stron, które nie pod-
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i w konwencji haskiej (IV) dotyczącej praw i zwyczajów wojny lądowej z 1907 ro-
ku13.W praktyce podczas obu wojen światowych strony walczące powoływały się na 
wspomnianą klauzulę, by negować obowiązywanie IV konwencji haskiej oraz załą-
czonego do niej regulaminu dotyczącego praw i zwyczajów wojny lądowej, z uwagi 
na naruszenia tych regulacji dokonywane przez stronę przeciwną14. Dopiero w pro-
cesach przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w  Norymberdze po-
twierdzono zwyczajowy status norm zawartych w IV konwencji haskiej i regulaminie 
haskim, tym samym uznając klauzulę si omnes za martwą literę prawa15.

W świetle obecnie obowiązującego MPH każda ze stron konfliktu zbrojnego musi 
stosować się do tych samych zasad. Co więcej, zobowiązania prawne wynikające 
z MPH wiążą nawet wówczas, gdy druga strona konfliktu dopuszcza się ciężkich na-
ruszeń tego prawa16. Nie można zatem przyjmować, że skoro jedna strona walcząca 
popełnia zbrodnie, to podobne zbrodnie drugiej strony walczącej uznać można za 
usprawiedliwione i tym samym dozwolone. Stanowisko to dobitnie wyraził Między-
narodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii (MTKJ) w sprawie Zorana Kupreški-
cia, odnosząc się do argumentu obrony, w świetle którego postępowanie oddziałów 
chorwackich wobec ludności muzułmańskiej było usprawiedliwione wcześniejszymi 
okrucieństwami, których dopuścili się Muzułmanie wobec chorwackich cywilów. 
Według Trybunału w prawie międzynarodowym nie można usprawiedliwiać ataków 
na osoby cywilne ani zasadą tu quoque (nie można przyjmować, że skoro jedna stro-
na konfliktu popełnia zbrodnie, to podobne zbrodnie drugiej strony konfliktu uznać 
można za dozwolone), ani represaliami17. 

Nieprzestrzeganie zasad i  norm MPH przez jedną ze stron konfliktu nie zwal-
nia więc drugiej strony od stosowania tego prawa. Co istotne, dotyczy to również 
sytuacji, gdy stroną naruszającą MPH są siły paramilitarne bądź inne (niepaństwo-

pisały umowy lub do niej nie przystąpiły. Umowa przestałaby również obowiązywać, gdyby w wojnie 
między Stronami Umawiającymi się lub Stronami, które do umowy przystąpiły, do jednego z państw 
wojujących przyłączyła się strona, która umowy nie podpisała lub do niej nie przystąpiła” (Deklaracja 
w sprawie pocisków wybuchających małego kalibru, Petersburg, 11 grudnia 1868 r. – zob. K. Lankosz, 
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Wybór dokumentów, Bielsko-Biała 2007, 
s. 11).

13 „Art. 2. Postanowienia zawarte w regulaminie, wspomnianym w art. 1 oraz niniejszej konwencji, 
obowiązują tylko w stosunku pomiędzy Mocarstwami Układającymi się i tylko jeśli wszyscy wojujący 
należą do konwencji” (Konwencja [IV] dotycząca praw i zwyczajów wojny lądowej, Haga, 18 paździer-
nika 1907 r., Dz.U. z 1927 r., Nr 21, poz. 161).

14 Szerzej na ten temat zob. S. Watts, Reciprocity and the Law of War, „Harvard International Law 
Journal” 2009, vol. 50, s. 399, 402.

15 Ibidem, s. 402.
16 Zob. R. Sabel, Reciprocity in the War against Terrorism?, s. 29, http://www.inss.org.il/uploadImag-

es/systemFiles/02%20Reciprocity.pdf (dostęp: 12.10.2016).
17 Prosecutor v. Kupreškić…, par. 765. Por. Prosecutor v. Milan Martić, ICTY, Appeals Chamber 

Judgement, IT-95-11-A, 8 October 2008, par. 111.
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we) zorganizowane grupy zbrojne, a ich przeciwnikiem są państwowe, regularne siły 
zbrojne. Tym samym, wzajemność de iure nie obowiązuje ani w międzynarodowych, 
ani w niemiędzynarodowych konfliktach zbrojnych. W istocie żaden z instrumentów 
prawnych regulujących konflikty niemiędzynarodowe nie wymaga od strony takiego 
konfliktu, by swoje zobowiązania wynikające z MPH uzależniała od ich przestrzega-
nia (lub naruszania) przez drugą stronę18. Wręcz przeciwnie – każda ze stron konflik-
tu niemiędzynarodowego (tzn. siły rządowe i zorganizowane ugrupowania zbrojne) 
jest odpowiedzialna za przestrzeganie i  stosowanie zasad i norm MPH, a od obo-
wiązku tego nie zwalnia ani pozycja danej strony, ani sytuacja, w jakiej się znajduje19. 
Takie stanowisko zaprezentował m.in. MTS w sprawie militarnych i paramilitarnych 
działań w i przeciw Nikaragui, uznając, że do przestrzegania art. 3 wspólnego dla KG 
zobowiązane są siły tzw. contras, czyli walczące z rządem Nikaragui niepaństwowe 
grupy zbrojne. Trybunał stwierdził, że „konflikt pomiędzy siłami contras a rządem 
Nikaragui jest konfliktem zbrojnym, który nie ma charakteru międzynarodowego. 
Dlatego działania contras wobec rządu nikaraguańskiego podlegają prawu mającemu 
zastosowanie do konfliktów o takim charakterze”20. Do takich samych wniosków – 
w odniesieniu do obowiązku przestrzegania art. 3 wspólnego – doszła również Mię-
dzyamerykańska Komisja Praw Człowieka w sprawie dotyczącej ataku bojowników 
z  ugrupowania Movimiento Todos por la Patria na argentyńskie baraki wojskowe 
w  miejscowości La Tablada w  1989 roku21, a  obowiązek przestrzegania Protokołu 
Dodatkowego II do KG, dotyczącego ochrony ofiarnie międzynarodowych konflik-
tów zbrojnych (PD II)22, podkreślił Międzynarodowy Trybunał Karny dla Rwandy 
(MTKR) w wyroku w sprawie Jean-Paula Akayesu z 1998 roku23.

„Asymetryczny” charakter działań zbrojnych nie uchyla zatem zakazu stosowa-
nia zasady wzajemności w odniesieniu do „traktatów o charakterze humanitarnym”. 
Niepaństwowe grupy zbrojne podnoszą jednak, że nie są stronami tych traktatów, 
więc nie mają obowiązku ich przestrzegania. Zwrócił na to uwagę m.in. MKCK, który 

18 Por. S. Sivakumaran, The Law of Non-International Armed Conflict, op. cit., s. 244.
19 Przykładowo, w art. 3, wspólnym dla KG z 1949 r. wyraźnie wskazano, że zobowiązana do sto-

sowania postanowień tego artykułu jest „każda ze Stron w konflikcie”. Postanowienia takie zawierają 
również inne umowy z zakresu MPH odnoszące się do niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych: 
Konwencja haska o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego z 1954 r. (art. 19), Konwen-
cja o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych z 1980 r. (poprawiony art. 1 
ust. 3) i Protokół II do tej Konwencji, w postaci zmienionej z 1996 roku (art. 1 ust. 3) – wszystkie wy-
mienione umowy wyraźnie stanowią, iż zawarte w nich określone postanowienia obowiązują każdą ze 
stron konfliktu zbrojnego nie posiadającego charakteru międzynarodowego.

20 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of Amer-
ica), Merits, Judgment, ICJ Reports 1986, par. 219 (tłum. aut.).

21 Juan Carlos Abella v. Argentina (La Tablada Case), IACHR Report No. 55/97, Case 11.137, OEA/
Ser.L/V/II.95 Doc.7 rev (1997), par. 174.

22 Dz.U. z 1992 r., Nr 41, poz. 175, zał.
23 Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, ICTR, Judgement, ICTR-96-4-T, 2 September 1998, par. 603.
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w publikacji poświęconej poszanowaniu MPH w niemiędzynarodowych konfliktach 
zbrojnych skonstatował: 

Nie budzi wątpliwości, że wszystkie strony niemiędzynarodowego konfliktu zbrojnego są 
prawnie związane MPH, grupy zbrojne nie mogą jednak ratyfikować traktatów z zakresu 
MPH ani formalnie stać się ich stroną; tylko państwa mogą to zrobić. W rezultacie grupy 
zbrojne mogą uważać, że właściwie nie ciążą na nich żadne zobowiązania międzynarodo-
we określone w prawie traktatowym24.

Podobnego argumentu zbrojni aktorzy niepaństwowi używają w odniesieniu do 
zwyczajowego MPH, również zakazującego stosowania zasady wzajemności25 – sko-
ro prawo zwyczajowe wynika z praktyki państw, aktorzy niepaństwowi nie czują się 
związani prawem, w którego tworzeniu nie brali udziału.

Alternatywą dla omawianego zakazu mogłaby być „symetryczna wzajemność” 
wynikająca z postanowień art. 3 wspólnego, dotyczących zawierania układów spe-
cjalnych z  zorganizowanymi grupami zbrojnymi. Na podstawie tych porozumień 
strony konfliktu niemiędzynarodowego mogą „wprowadzić w życie (…) wszystkie 
lub niektóre z pozostałych postanowień” KG. Innymi słowy strony takich układów 
jednoznacznie zobowiązują się do przestrzegania traktatowego MPH w szerszym za-
kresie, wykraczającym poza obowiązki określone w art. 3 oraz w  innych normach 
odnoszących się do niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych. Zawarcie takiego 
układu może – przynajmniej w wymiarze formalnym – stworzyć równość między 
stronami konfliktu i wprowadzić swoistą symetrię w obszarze prawa26. Należy jednak 
podkreślić, że zgodnie z art. 3, zawarcie takiego układu „nie będzie miało wpływu na 
sytuację prawną Stron w konflikcie”, poza tym, tego rodzaju układu z grupą zbroj-
ną nie można uznać za umowę międzynarodową, ponieważ stronami umów mogą 
być tylko państwa27. Nawet jednak mimo tych zastrzeżeń formalny charakter ukła-
dów specjalnych jest odbierany przez państwa jako przyznający grupom zbrojnym 
legitymację polityczną, której państwa im przecież odmawiają28. Prawo krajowe we 
wszystkich państwach zabrania zbrojnych wystąpień przeciwko rządowi, co oznacza, 
że osoby bezpośrednio uczestniczące w działaniach zbrojnych w konflikcie niemię-

24 International Committee of the Red Cross, Increasing Respect for International Humanitarian Law 
in Non-International Armed Conflicts, Geneva 2008, s. 19 (tłum. aut.).

25 Zob. zasada 140, [w:] J.-M. Henckaerts, Studium poświęcone zwyczajowemu międzynarodowemu 
prawu humanitarnemu. Wkład w zrozumienie i poszanowanie zasad prawa dotyczących konfliktu zbroj-
nego, Warszawa 2006, s. 43 („Obowiązek przestrzegania i zapewnienia przestrzegania międzynarodowe-
go prawa humanitarnego nie zależy od wzajemności”).

26 Por. R. Provost, Asymmetrical Reciprocity and Compliance with the Laws of War, [w:] Modern 
Warfare: Armed Groups, Private Militaries, Humanitarian Organizations, and the Law, red. B. Perrin, 
Vancouver–Toronto 2012, s. 34.

27 Zob. Y. Dinstein, Non-International Armed Conflicts in International Law, Cambridge 2014, s. 71.
28 R. Provost, Asymmetrical Reciprocity…, op. cit., s. 34–35.
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dzynarodowym mogą za to ponieść karę, nawet jeśli przestrzegają one MPH. W re-
zultacie członkowie grup zbrojnych często nie przejawiają chęci do postępowania 
zgodnego z  MPH, ponieważ wiedzą, że bez względu na ich zachowanie grożą im 
wysokie kary wyłącznie za sam udział w działaniach zbrojnych. Z tego względu ani 
model, który całkowicie odrzuca wzajemność, ani model, który próbuje w sztuczny 
sposób stworzyć pomiędzy stronami konfliktu niemiędzynarodowego nieodpowia-
dającą rzeczywistości symetrię, w praktyce nie mogą przyczynić się do ściślejszego 
przestrzegania i stosowania zasad i norm MPH29. 

III. Wzajemność de facto

Jedyną formą wzajemności, która ma jeszcze znaczenie w MPH i która znajduje w tym 
prawie zastosowanie, jest wzajemność de facto. Dotyczy ona sytuacji, gdy jedna ze 
stron konfliktu przestrzega prawa w nadziei, że skłoni to drugą stronę konfliktu do 
podobnego postępowania30. W  sensie ogólnym tak ujęta wzajemność odzwierciedla 
to, że większość stron konfliktu godzi się na przestrzeganie prawa, licząc na odniesie-
nie w ten sposób pewnej korzyści31. Jest to szczególnie widoczne w przypadku zasad 
i norm MPH dotyczących prowadzenia działań zbrojnych, odnoszących się do ochrony 
ludności cywilnej i dóbr o charakterze cywilnym czy regulujących traktowanie osób 
zatrzymanych32. Tak rozumiana wzajemność ma zresztą swój pozytywny i negatywny 
aspekt: pozytywny, gdy np. humanitarne i odpowiednie traktowanie należących do ad-
wersarza osób cywilnych, rannych i zatrzymanych może go zachęcić do zachowania się 
w podobny sposób; w sensie zaś negatywnym, jeśli jedna strona konfliktu przeprowa-
dza egzekucje osób zatrzymanych, to wzrasta prawdopodobieństwo, że wobec należą-
cych do niej żołnierzy/bojowników przeciwnik nie zachowa odpowiednio wysokich 
standardów traktowania33.

Pozytywny aspekt wzajemności państwa mogą de facto osiągnąć, stosując różnorod-
ne środki zachęcające grupy zbrojne do przestrzegania MPH. Jednym z takich środ-
ków jest możliwość udzielenia amnestii osobom angażującym się wyłącznie w dzia-
łania zbrojne. Stosowane w konfliktach niemiędzynarodowych MPH zachęca zresztą 
państwa, by po zakończeniu działań zbrojnych obejmowały możliwie szeroką amne-
stią osoby, które uczestniczyły w konflikcie zbrojnym34, wychodząc z założenia, że taka 
amnestia jest zazwyczaj niezbędna w procesie rekoncyliacji. Co oczywiste, amnestia nie 

29 Ibidem, s. 35.
30 Por. S. Sivakumaran, The Law of Non-International Armed Conflict, op. cit., s. 245.
31 R. Provost, Asymmetrical Reciprocity…, op. cit., s. 18.
32 S. Sivakumaran, The Law of Non-International Armed Conflict, op. cit., s. 245.
33 Por. R. Sabel, Reciprocity in the War against Terrorism?, op. cit., s. 30.
34 Zob. art. 6 ust. 5 PD II.
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może objąć osób oskarżanych o popełnienie zbrodni wojennych lub innych zbrodni 
międzynarodowych. Państwa mogą także rozważyć możliwość przyznania członkom 
grup zbrojnych statusu analogicznego do statusu kombatanta, o ile spełnią oni okreś-
lone kryteria sformułowane w prawie obowiązującym w konfliktach międzynarodo-
wych, takie jak obowiązek odróżniania się od osób cywilnych czy przestrzeganie praw 
i zwyczajów wojennych. Członkowie grup zbrojnych nie mogliby być wówczas ścigani 
za sam udział w działaniach zbrojnych ani za działania zgodne z zasadami i normami 
MPH obowiązującymi w konfliktach niemiędzynarodowych. W takiej sytuacji działa-
nia traktowane jako dozwolone na mocy prawa międzynarodowego byłyby także legal-
ne w świetle prawa krajowego35.

Niepaństwowe grupy zbrojne z  kolei – odpowiadając na środki zaproponowa-
ne przez państwo lub nie czekając na nie – mogą złożyć jednostronną deklarację, 
w której zobowiążą się przestrzegać MPH. Takie deklaracje, będące „deklaracjami 
woli”, w przeszłości były już składane przez różnorodne grupy zbrojne, obecnie zaś 
ich „pozyskiwaniem” zajmuje się m.in. organizacja Geneva Call36. Celem takich de-
klaracji jest wywołanie wśród grup zbrojnych efektu samodyscypliny, w szczególno-
ści wśród tych grup, które dbają o dobrą reputację i publiczny wizerunek. Poza tym 
dowódcom grup zbrojnych należy wyjaśniać, że przestrzeganie MPH może skutko-
wać nie tylko odpowiednim traktowaniem pojmanych członków danej grupy zbroj-
nej – może też przynieść takie korzyści jak uzyskanie legitymacji politycznej, większe 
prawdopodobieństwo dialogu ze stroną rządową czy możliwość udzielenia pomocy 
na obszarach dotkniętych przez konflikt poprzez uzgodnione korytarze humanitar-
ne. Ponadto członkowie grup zbrojnych powinni mieć na uwadze, że wzajemność 
w ujęciu negatywnym nie uchroni ich od odpowiedzialności karnej za zbrodnie po-
pełnione w czasie tego konfliktu – bez względu na jego wynik37.

IV. Wnioski końcowe
Międzynarodowe prawo humanitarne zostało tak skonstruowane, aby reagować na 
ekstremalne okoliczności, które mają miejsce podczas konfliktu zbrojnego. Podobnie 
jak w przypadku niektórych fundamentalnych praw człowieka, takich jak zakaz sto-

35 ICRC, Improving Compliance with International Humanitarian Law, Background Paper prepared 
for Informal High-Level Expert Meeting on Current Challenges to International Humanitarian Law 
(Cambridge, 25–27 June 2004), s. 5.

36 Geneva Call to szwajcarska organizacja pozarządowa, która angażuje się w dialog z niepaństwo-
wymi grupami zbrojnymi, zachęcając i przekonując je do przestrzegania norm MPH, w szczególności 
odnoszących się do ochrony osób cywilnych w konfliktach zbrojnych. Geneva Call zajmuje się m.in. 
szkoleniem dowódców i  członków tych grup, a  także członków lokalnych społeczności. Szerzej zob. 
http://genevacall.org/ (dostęp: 22.06.2017).

37 ICRC, Improving…, s. 6–7.
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sowania tortur, podstawowe normy MPH nie mogą być ograniczane, nie są też do-
puszczalne jakiekolwiek odstępstwa od nich. Jak podkreśla J. Pictet, prawa przyznane 
osobom chronionym przez konwencje genewskie z 1949 roku są prawami nienaru-
szalnymi i dlatego nie można zawieszać lub ograniczać tych praw z tego powodu, że 
druga strona konfliktu dopuściła się ich naruszenia38.

Nie budzi zatem wątpliwości, że każda ze stron niemiędzynarodowego konfliktu 
zbrojnego – zarówno państwowa, jak i niepaństwowa – ma obowiązek przestrzegać 
zasad i norm MPH znajdujących zastosowanie w tego rodzaju konfliktach. Proble-
matyczne jest natomiast zapewnienie, że prawo humanitarne będzie rzeczywiście 
stosowane zwłaszcza przez zorganizowane grupy zbrojne, które często wykazują brak 
wystarczającej motywacji do przestrzegania MPH, zważywszy na to, że wypełnianie 
ich obowiązków wynikających z tego prawa zwykle niewiele im pomaga w uniknię-
ciu przewidzianej przez prawo krajowe kary za sam udział w konflikcie zbrojnym.

Nawet jeśli stosowanie MPH nie zależy – w sensie prawnym – od zasady wza-
jemności (brak w nim zatem wzajemności de iure), w praktyce wzajemność nadal 
może mieć dla stron walczących duże znaczenie. Możliwe jest zatem, że obie strony 
konfliktu niemiędzynarodowego, państwowa i  niepaństwowa, mogą jednostronnie 
i niezależnie od siebie zobowiązać się do stosowania tych samych norm humanitar-
nych – zazwyczaj bez porozumienia, choć oczywiste jest, że takie przedsięwzięcia są 
powiązane z sobą i, jako takie, są pewną formą wzajemności39. Również w przypad-
ku „konfliktów asymetrycznych” wzajemność oferuje możliwości, których nie należy 
lekceważyć, uznając je za kolejną przeszkodę we wdrażaniu MPH. Jest ona raczej 
jednym z elementów pozwalających na zbalansowanie obu pozostających w asyme-
trii stron, przynajmniej w zakresie poszanowania prawa40. Wzajemność i asymetria 
nie są więc sprzecznymi wobec siebie koncepcjami – asymetria opisuje pozycje stron, 
podczas gdy wzajemność jest rodzajem interakcji41. W omówionym ujęciu praktycz-
nym wzajemność jest raczej zjawiskiem socjologicznym niż regułą prawa międzyna-
rodowego, mimo to pozostaje istotnym czynnikiem służącym „przestrzeganiu i za-
pewnieniu przestrzegania” MPH w niemiędzynarodowych konfliktach zbrojnych42.

38 J.S. Pictet (red.), The Geneva Conventions of 12 August 1949: Commentary, vol. I (Geneva Conven-
tion for the Amelioration of the Wounded and Sick in Armies in the Field), Geneva, ICRC, 1952, Article 
46 (Prohibition of Reprisals), s. 346.

39 Zob. R. Provost, Asymmetrical Reciprocity…, op. cit., s. 35. Przykłady tego rodzaju sytuacji – zob. 
http://genevacall.org/success-stories/ (dostęp: 22.06.2017).

40 Por. R. Provost, op. cit., s. 17.
41 Ibidem, s. 36.
42 Por. S. Sivakumaran, The Law of Non-International Armed Conflict, op. cit., s. 245.




