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Ale jeżeli nawet życie ludzkie jest bezcenne, postępujemy 

zawsze tak, jak gdyby istniało coś, co jest więcej warte niż życie 

ludzkie ... Ale co? 

Antoine de Saint-Exupery 



KODEKS PRZESTĘPSTW PRZECIW POKOJOWI 
I BEZPIECZEŃSTWU LUDZKOŚCI 

projekt opracowany na polecenie Zgromadzenia Ogólnego Narodów 
Zjednoczonych w latach 1949-1954 

Artykuł I 

Przestępstwa przeciwko pokojowi i bezpieczeństwu Ludzkości, zdefinio
wane w niniejszym Kodeksie, są przestępstwami w świetle prawa między
narodowego, na podstawie którego będą ścigane osoby odpowiedzialne za 
ich popełnienie. 

Artykuł II 

Następujące czyny są przestępstwami przeciwko pokojowi i bezpieczeń
stwu Ludzkości: 
1. Wszystkie akty agresji, włącznie z użyciem siły zbrojnej przez władze 
jednego państwa przeciw drugiemu, dla jakiegokolwiek celu, który nie 
będzie legalną obroną narodową lub zbiorową, lub wypełnieniem decyzji 
lub zaleceń jednego z właściwych organów ONZ. 
2. Wszelkie zagrożenie zastosowane przez władze jednego państwa prze
ciw drugiemu paó.stwu, uciekające się do aktu agresji. 
3. Przygotowanie przez władze jednego państwa użycia sił zbrojnych 
przeciw drugiemu państwu, dla jakiegokolwiek celu, który nie będzie le
galną obroną narodową lub zbiorową lub wypełnieniem decyzji, lub zale
cenia jednego z właściwych organów ONZ. 
4„ Fakt, że władze jednego państwa organizują na swym terytorium lub 
na jakimkolwiek innym terytorium uzbrojone bandy z zadaniem wdarcia 
się na terytorium innego państwa lub zachęcają do organizowania takich 
band, lub fakt, że tolerują organizowanie tego rodzaju zbrojnych band 
na swym terytorium, jako bazie operacyjnej lub wypadowej w celu wdar
cia się na terytorium innego paó.stwa, a także fakt bezpośredniego uczest
nictwa w tego rodzaju wypadach lub wyrażanie dla nich poparcia. 

5. Fakt, że władze jednego państwa przedsiębior~ lub powo_dują_ czyn
ności mające na celu spowodowanie wojn;r domowe] _na teryt?num ~n:ieg.o 

· t 1 b tolerowanie przez władze Jednego panstwa działalnosci 01-pans wa, u . . 
,ganizacji nastawionych na wywołanie takiej wojny na terytorium mnego 

państwa. · ł 
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6. Fakt, że władze jednego państ~a pob~~zają dzi~ a nosc terrorys ow w 
innym państwie lub tolerują działal!1osc z?rganizo"".aną ~rzez_ wła~ze 
jednego państwa, zmierzającą do zrealizowĘJ.nia w drugim panstwie aktow 
terrorystycznych. . . 
7. Działanie władz jednego państwa gwałcące zobowiązania _ustalone przez 
traktat, mający gwarantować pokój i bezpieczeństwo między!1aro_~owe 
w drodze ograniczenia zbrojeń, szkolenia wojskowego lub fortyfikacJi czy 
innych restrykcji tego typu. . . . 
8. Zabór przez władze jednego państwa terJ'."tonum n~_lez~cego do drugie.
go państwa lub terytorium znajdują~ego się w gestu międzynarodowe], 
drogą aktów sprzecznych z prawem międzynarodowym. 
9. Fakt, że władze państwa interweniują w sprawy wewnętrzne lub za
graniczne innE2go państwa z pomocą ś~odk?w. nacisku o charakterz_e ~kono
micznym lub politycznym, w celu osiągnięcia wpływu na decyzJe i uzy-
skania jakichkolwiek korzyści. , . . 
IO. Działania władz jednego państwa lub osob prywatnych, zm1erzaJąc~ 
świadomie do zniszczenia, całkowitego lub częściowego grupy narodowe], 
etnicznej, rasowej lub religijnej jako takiej, włącznie z mordowaniem 
członków grupy, zadawaniem im ciężkich fizycznyc~ lub um~słowych 
uszkodzeń ciała; ujarzmianiem grupy przez stworzenie warunkow byto
wych, powodujących wyniszczenie fizyczne, całkow~te lub częściowe; sto.~ 
wwaniem środków przeznaczonych do zahamowania wzrostu populacJi 
w łonie grup; przekazywaniem siłą dzieci jednej grupy do drugiej. 
11. Czyny nieludzkie, jak: mordowanie, wyniszczanie, niewolenie ,depor
towanie lub prześladowanie stosowane przeciw jakiejkolwiek ludności 
cywilnej z przyczyn politycznych, rasowych, religijnych lub kulturalny~h, 
popełniane przez władze jednego państwa lub przez osoby prywatne dzia
łające za przyzwoleniem lub z tolerancją tych władz. 
12. Czyny gwałcące prawa lub zwyczaje wojenne. 
13. Czyny stanowiące: spisek mający na celu popełnienie przestępstw 
zdefiniowanych w poprzednich punktach tego artykułu; bezpośrednie 
podżeganie do popełnienia któregokolwiek z przestępstw zdefiniowanych 
w poprzednich punktach tego artykułu; namawianie do popełniania któ
regokolwiek z przestępstw zdefiniowanych w poprzednich punktach tego 
artykułu; współuczestniczenie w popełnianiu któregokolwiek z przestęp
stw zdefiniowanych w poprzednich punktach tego artykułu. 

Artykuł III 

Fakt, że osoba działa jako szef państwa lub jako władza państwa nie 
zwalnia jej od odpowiedzialności za popełnienie któregokolwiek z prze
stępstw zdefiniowanych w niniejszym Kodeksie. 



Artykuł IV 

Fakt, że osoba oskarżona o określone w tym Kodeksie przestępstwa dzia
ła wykonując rozkazy swego rządu, czy hierarchicznego przełożonego, nie 
zwalnia jej od odpowiedzialności zgodnej z prawem międzynarodowym, 
jeśli , w warunkach danego przypadku, miała możliwość niewykonania da
nego rozkazu. 

Komisja świadomie ograniczyła zasięg Kodeksu do przestępstw o cha
rakterze politycznym, zagrażających pokojowi i bezpieczeństwu ludzkości, 
wyłączając innego typu przestępstwa: niewolnictwo, upowszechnianie 
narkotyków, handel żywym towarem, piractwo morskie i powietrzne, 
fałszowanie pieniędzy, niszczenie kabli morskich. Komisja również zde
cydowała, że Kodeks zajmuje się wyłącznie odpowiedzialnością określo
nych ludzi, a nie abstrakcyjnych instytucji, co znalazło wyraz w posta
nowieniu artykułu I. 

Komisja wstrzymała się od opracowania procedury stosowania Ko
deksu, uważając, że dopóki nie powstanie Międzynarodowy Trybunał Kar
ny, projekt może być uwzględniany przez trybunały narodowe. Komisja 
wstrzymała się także od ustalenia konkretnych kar za poszczególne prze
stępstwa, pozostawiając to trybunałom. Zgromadzenie Organizacji Naro
dów Zjednoczonych na IX Sesji 1954, biorąc pod uwagę zależność uchwa
lenia Kodeksu od definicji agresji, postanowiło odłożyć debatę nad Ko
deksem do czasu jej opracowania przez Specjalny Komitet. 

POWSZECHNA 

DEKLARACJA 

PRAW 

CZŁOWIEKA 



Trzecia Sesja Ogólnego Zgromadzenia ONZ, 

obradująca w Paryżu, 

uchwaliła 10 grudnia 1948 roku 

jednomyślnie 

Powszechną Deklarację Praw Człowieka. 

Dokument ten stanowi niewątpliwie 

jedno z największych 

i najtrwalszych osiągnięć ONZ. 

Przetłumaczona na większość języków świata 

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 

zbiera oraz porządkuje osiągnięcia 

i postulaty człowieka, 

który od wielu setek lat 

toczy nie skończoną jeszcze walkę 

o swoją wolność 

i swoją godność. 

I 

ZWAŻYWSZY, że uznanie przyrodzonej godno
sc1 oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich 
członków wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności, 
sprawiedliwości i pokoju świata, 

ZWAŻYWSZY, że nieposzanowanie i nieprze
strzeganie praw człowieka doprowadziło do aktów 
barbarzyństwa, które wstrząsnęły sumieniem ludz
kości, i że ogłoszono uroczyście jako najwznioślejszy 
cel ludzkości dążenie do zbudowania takiego świata, 
w którym ludzie korzystać będą z wolności słowa 
i przekonań oraz z wolności od strachu i nędzy, 

ZWAŻYWSZY, że konieczne jest zawarowanie 
praw człowieka przepisami prawa, aby nie musiał -
doprowadzony do ostateczności - uciekać się do 
buntu przeciw tyranii i uciskowi, 

ZWAŻYWSZY, że konieczne jest popieranie roz
woju przyjaznych stosunków m-iędzy ·narodami, 

ZWAŻYWSZY, że Narody Zjednoczone przy
wróciły swą wiarę w podstawowe prawa człowieka, 
godność i wartość jednostki oraz w równouprawnie
nie mężczyzn i kobiet, oraz wyraziły swe zdecydowa
nie popierania postępu społecznego i poprawy wa
runków życia w większej wolności, 

ZWAŻYWSZY, że Państwa Członkowskie pod
jęły się we współpracy z Organizacją Narodów Zjed
noczonych zapewnić powszechne poszanowanie i 
przestrzeganie praw człowieka i podstawowych wol
ności, 

ZWAŻYWSZY, że jednakowe rozumienie tych 
spraw i wolności ma olbrzymie znaczenie dla ich 
pełnej realizacji, 

Przeto Zgromadzenie Ogólne 

OGŁASZA UROCZYŚCIE niniejszą Powszechną 
Deklarację Praw Człowieka jako wspólny najwyższy 
cel wszystkich ludów i wszystkich narodów, aby 
wszyscy ludzie i wszystkie organy społeczeństwa 

mające stale w pamięci niniejszą Deklarację dążyły 
w drodze nauczania i wychowania do rozwijania po
szanowania tych praw i wolności i aby zapewniły za 
pomocą postępowych środków o zasięgu krajowym 
i międzynarodowym powszechne i skuteczne uzna
nie i stosowanie tej Deklaracji zarówno wśród na
rodów Państw Członkowskich, jak i wśród narodów 
zamieszkujących obszary podległe ich władzy. 



Artykuł 1 

Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności 

i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępo

wać wobec innych w duchu braterstwa. 

Artykuł 2 

Każdy człowiek posiada wszystkie prawa i wolności zawarte w niej

szej Deklaracji bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, koloru, płci, ję

zyka, wyznania, poglądów politycznych i innych, narodowości, pochodze

nia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiegokolwiek innego stanu. 

Nie wolno ponadto czynić żadnej różnicy w zależności od sytuacji poli

tycznej, prawnej lub międzynarodowej kraju lub obszaru, do którego 

dana osoba przynależy, bez względu na to, czy dany kraj lub obszar jest 

niepodległy, czy też podlega systemowi powiernictwa, nie rządzi się sa

modzielnie lub jest w jakikolwiek sposób ograniczony w swej niepodle

głości. 

Artykuł 3 

Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności bezpieczeństwa swej 

osoby. 

Artykuł 4 

Nie wolno nikogo czynić niewolnikiem ani nakładać na nikogo słu

żebności; niewolnictwo i handel niewolnikami są zakazane we wszystkich 
swych postaciach. 

Artykuł 5 

Nie wolno .nikogo torturować ani karać lub traktować w sposób 

okrutny, nieludzki lub poniżający. 

Artykuł 6 

Każdy człowiek .ma prawo do uznawania wszędzie jego osobowości 

prawnej. 

, 

Artykuł 7 

Wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo, bez jakiejkolwiek 

różnicy, do jednakowej ochrony prawnej. Wszyscy mają prawo do jedna

kowej ochrony przed jakąkolwiek dyskryminacją, będącą pogwałceniem 

niniejszej Deklaracji, i przed jakimkolwiek narażeniem na taką dyskry

minację . 

Artykuł 8 

Każdy człowiek ma prawo do skutecznego odwoływania się do kom

petentnych sądów krajowych przeciw czynom stanowiącym pogwałcenie 

podstawowych praw przyznanych mu przez konstytucję lub przez prawo. 

Artykuł 9 

Nikogo nie wolno samowolnie aresztować, zatrzymać lub wygnać 

z kraju. 

Artykuł 10 

Każdy człowiek ma na warunkach całkowitej równości prawo, aby 

przy rozstrzyganiu o jego prawach i zobowiązaniach lub o zasadności wy

suwanego przeciw niemu oskarżenia o pepełnienie przestępstwa być wy
słuchanym sprawiedliwie i publicznie przez niezależny i bezstronny sąd. 

Artykuł 11 

1, Każdy człowiek oskarżony o popełnienie przestępstwa ma prawo, 

aby uznawano go za niewinnego ąopóty, dopóki nie udowodni mu się winy 

zgodnie z prawem podczas publicznego procesu, w którym zapewniono 

mu wszystkie konieczne środki obrony. 

2. Nikt nie może być skazany za przestępstwo z powodu działania 

lub zaniechania nie stanowiącego w chwili jego dokonania przestępstwa 

według prawa krajowego lub międzynarodowego. Nie wolno także wy;,_ 

mierzać kary wyższej niż ta, która była przewidziana w chwili popeł

nienia przestępstwa. 

Artykuł 12 

Nie wolno ingerować samowolnie w czyjekolwiek życie prywatne, ro-



dzinne, domowe, ani w jego korespondencję, ani też uwłaczać jego hono

rowi lub dobremu imieniu. Każdy człowiek ma prawo do ochrony pra

wnej przec~wko takiej ingerencji lub uwłaczaniu. 

Artykuł 13 

1. Każdy człow-iek ma prawo swobodnego poruszania się i wyboru 

miejsca zamieszkania w granicach każdego Państwa. 

2. Każdy człowiek ma prawo opuścić jakikolwiek kraj, włączając w to 

swój własny, i powrócić do swego kraju. 

Artykuł 14 

1. Każdy człowiek ma prawo ubiegać się o azyl i korzystać z niego 

w innym kraju w razie prześladowania. 

2. Nie można powoływać się na to prawo w przypadku ścigania 

wszczętego rzeczywiście z powodu popełnienia przestępstwa pospolitego 

lub czynu sprzecznego z celami i zasadami Organizacji Narodów Zjed

noczonych. 

Artykuł 15 

1. Każdy człowiek ma prawo do posiadania obywatelstwa. 

2. Nie wolno nikogo pozbawiać samowolnie obywatelstwa ani nikomu 

odmawiać prawa do zmiany obywatelstwa. 

Artykuł 16 

1. Mężczyźni i kobiety bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, na

rodowości lub wyznania mają prawo po osiągnięciu pełnoletności do za

warcia małżeństwa i założenia rodziny. Mają oni równe prawa w odnie

sieniu do zawierania małżeństwa, podczas jego trwania i po jego ustaniu. 

2. Małżeństwo może być zawarte jedynie za swobodnie wyrażoną 

p'ełną zgodą przyszłych małżonków . 

3. Rodzina jest naturalną i podstawową komórką społeczeństwa i ma 

prawo do ochrony ze strony społeczeństwa i Państwa. 

Artykuł 17 

1. Każdy człowiek, zarówno sam jak i wespół z innymi, ma prawo do 

posiadania własności. 

„ . • ~ 

2. Nie wolno nikogo samowolnie pozbawiać jego własności . 

Artykuł 18 

Każdy człowiek ma prawo wolności myśli, sumienia i wyznania; pra

wo obejmuje swobodę zmiany 'wyznania lub wiary oraz swobodę głosze

nia swego wyznania lub wiary bądż indywidualnie, bądź wespół z-innymi 

ludźmi, publicznie i prywatnie, poprzez nauczanie, praktykowanie, upra

wianie kultu i przestrzegania obyczajów. 

Artykuł 19 

Każdy człowiek ma prawo wolności opinii i wyrażania JeJ; prawo to 

obejmuje swobodę posiadania niezależnej opinii, poszukiwania, otrzymy

wania i rozpowszechniania informacji i poglądów wszelkimi środkami, bez 

względu na granice. 

Artykuł 20 

1. Każdy człowiek ma prawo spokojnego zgromadzania i stowarzysza

nia się . 

2. Nikogo nie można zmuszać do należenia do jakiegoś stowarzysze-

nia. 

Artykuł 21 

1. Każdy człowiek ma prawo do uczestniczenia w rządzeniu swym 

krajem bezpośrednio lub poprzez swobodnie wybranych przedstawicieli. 

2„ Każdy człowiek ma prawo równego dostępu do służby publicznej 

w swym kraju. 

3. Wola ludu jest podstawą władzy rządu ; wola ta wyraża się -w prze

prowadzanych okresowo rzetelnych wyborach, opartych na zasadzie pow

sżechności, równości i tajności, lub ha innej równorzędnej procedurze, 

zapewniającej wolność wyborów. 

Artykuł 22 

Każdy człowiek ma jako członek społeczeństwa prawo do ubezpieczeń 

społecznych; ma również prawo do urzeczywistniania _:_ poprzez wysiłek 
narodowy i współpracę międzynarodową oraz zgodnie z organizacją i za-



sobami każdego Państwa - swych praw gospodarczych, społecznych 

i kulturalnych, niezbędnych dla jego godności i swobodnego rozwoju jego 

osobowości. 
Artykuł 23 

1. Każdy człowiek ma prawo do pracy, do swobodnego wyboru pra

cy, do odpowiednich i zadowalających warunków pracy oraz do ochrony 

przed bezrobociem. 

2. Każdy człowiek, bez względu na jakiekolwiek różnice, ma prawo 

do równej płacy za równą pracę. 

3. Każdy pracujący ma prawo do odpowiedniego i zadowalającego 

wynagrodzenia, zapewniającego jemu i jego rodzinie egzystencję odpo

wiadającą godności ludzkiej uzupełnianego w razie potrzeby innymi 

środkami pomocy społecznej. 

4. Każdy człowiek ma prawo do tworzenia związków zawodowych 

i do przystępowania do związków zawodowych dla ochrony swych in

teresów. 

Artykuł 24 

Każdy człowiek ma prawo do urlopu i wypoczynku, włączając w to 

rozsądne ograniczenie godzin pracy i okresowe płatne urlopy. 

Artykuł 25 

1. Każdy człowiek ma prawo do stopy życiowej zapewniającej zdro

wie i dobrobyt jego i jego rodziny, włączając w to wyżywienie, odzież, 

mieszkanie, opiekę lekarską i konieczne świadczenia socjalne, oraz prawo 

do ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, choroby, niezdolności do pracy, 

wdowieństwa, starości lub utraty środków do życia w inny sposób od nie

go niezależny. 

2:. Matka i dziecko mają prawo do specjalnej opieki pomocy. 

Wszystkie dzieci, zarówno małżeńskie jak i pozamałżeńskie korzystają 

z jednakowej ochrony społecznej. 

Artykuł 26 

1. Każdy człowiek ma prawo do nauki. Nauka jest bezpłatna, przy

najmniej na stopniu podstawowym. Nauka podstawowa jest obowiązkowa . 

Oświata techniczna i zawodowa jest powszechnie dostępna, a studia wyż

sze są dostępne dla wszystkich na zasadzie równości w zależności od za

let osobistych. 

2. Celem nauczania jest pełny rozwój osobowości ludzkiej i ugrunto

wanie poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności. Krzewi 

ono zrozumienie, tolerancję i przyjaźń między wszystkimi narodami, gru

pami rasowymi lub religjnymi; popiera działalność Organizacji Narodów 

Zjednoczonych zmierzającą do utrzymania pokoju. 

3. Rodzice mają prawo pierwszeństwa w wyborze nauczania, które 

ma być dane ich dzieciom . 

Artykuł 27 

1. Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu 

kulturalnym społeczeństwa, do korzystania ze sztuki, do uczestniczenia 

w postępie nauki i korzystania z jego dobrodziejstw. 

2. Każdy człowiek ma prawo do ochrony moralnych i materialnych 

korzyści wynikających z jakiejkolwiek jego działalności naukowej, lite

rackiej lub artystycznej . 

Artykuł 28 

Każdy człowiek ma prawo do takiego porządku społecznego i między

narodowego, w którym prawa i wolności zawarte w niniejszej Deklaracji 

byłyby w pełni realizowane. 

Artykuł 29 

1. Każdy człowiek ma obowiązki wobec społeczeństwa, bez którego 

niemożliwy jest swobodny i pełny rozwój jego osobowości . 

21. W korzystaniu ze swych praw i wolności każdy człowiek podlega 

jedynie takim ograniczeniom, które są ustalone przez prawo wyłącznie w 

celu zapewnienia odpowiedniego uznania i poszanowania praw i wolności 

innych i w celu uczynienia zadość słusznym wymogom moralności, po

rządku publicznego i powszechnego dobrobytu demokratycznego społe

czeństwa. 

3. Z niniejszych praw i wolności nie wolno w żadnym przypadku ko-



rzystać w sposób sprzeczny z celami 

Zjednoczonych. 

zasadami Organizacji Narodów 

Artykuł 30 

Żadnego z postanowień niniejszej Deklaracji nie można rozumieć jako 

udzielającego jakiemukolwiek Państwu, grupie lub osobie jakiegokolwiek 

prawa do podejmowania działalności lub wydawania aktów zmierzają

cych do obalenia któregokolwiek z praw i wolności zawartych w niniej

szej Deklaracji. 
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