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OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURY WE FRANCJI

teorieAnna Dobrzyn
prawnik
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdań́skiego

W ∏aÊciwe kszta∏towanie prawa
w dziedzinie ochrony dziedzic-

twa kultury jest niema∏ym wyzwa-
niem dla prawodawcy1. Dyskutujàc
o kszta∏cie polskiej legislacji w tym
zakresie, warto pos∏u˝yç si´ przyk∏a-
dami rozwiàzaƒ, jakie zastosowa∏y
inne kraje2. Francja, której dziedzic-
two zajmuje znaczàce miejsce w kul-
turze europejskiej, od niedawna ma
nowà regulacj´ dotyczàcà ochrony
dóbr kultury. Jest nià Kodeks dzie-
dzictwa (Code du patrimoine) z 20
lutego 2004 r., zwany dalej Kodek-
sem. Wskazujàc na jego konstrukcj´,
podkreÊliç nale˝y, ˝e Kodeks podzie-
lony jest na siedem ksiàg (livres), te
natomiast dzielà si´ na tytu∏y (titre),
a nast´pnie na rozdzia∏y (chapitre).

Kodeks ten zastàpi∏ szeÊç uprzed-
nio obowiàzujàcych regulacji, dotyczà-
cych materii dziedzictwa narodowe-
go, czyli ustawy z dnia:
q 31 grudnia 1913 r. o ochronie za-

bytków;
q 27 wrzeÊnia 1941 r. o eksporcie

dzie∏ sztuki;
q 3 stycznia 1979 r. o archiwach;
q 20 czerwca 1992 r. o egzempla-

rzach obowiàzkowych;
q 17 stycznia 2001 r. o ochronie dzie-

dzictwa archeologicznego;
q 4 stycznia 2002 r. o muzeach

Francji.
Kodyfikacja, zgodnie z za∏o˝e-

niem jej twórców, zmierza∏a do ujed-
nolicenia przepisów dotyczàcych dzie-
dzictwa kultury i dzi´ki temu uczy-
nienia ich bardziej dost´pnymi dla
zainteresowanych. Nadanie regulacji
formy kodeksu w znacznym stopniu
przyczyni∏o si´ do podniesienia rangi
ochrony dziedzictwa kulturowego.

1. Zamek Chambord. Wszystkie fot. z arch. KOBiDZ.
1. Chambord Castle. All photos: KOBiDZ archive.
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technologicznà. Na potrzeby legislacji dziedzictwo
kultury zosta∏o wi´c zaw´˝one jedynie do elemen-
tów materialnych, majàcych okreÊlonà wartoÊç.
Kodeks francuski koncentruje si´ zatem na dob-
rach kultury, pomijajàc dziedzictwo niematerialne.

Ze zbioru dóbr kultury wyró˝niona zosta∏a
grupa przedmiotów o szczególnych w∏aÊciwoÊciach,
nazwanych przez ustawodawc´ skarbami narodo-
wymi (art. L-111-1). Zbiór ten obejmuje dobra na-
le˝àce do kolekcji paƒstwowych oraz francuskich
muzeów, zarówno te wpisane do rejestru zabyt-
ków, jak i inne o znaczàcej wartoÊci dla dziedzic-
twa narodowego z punktu widzenia historii, sztuki
lub archeologii. Dobra te chronione sà przez Ko-
deks w sposób szczególny, przede wszystkim po-
przez ca∏kowity zakaz wywozu3.

Ksi´g´ pierwszà otwierajà postanowienia doty-
czàce skarbów narodowych oraz instytucji s∏u˝à-
cych ich ochronie, m.in. w przypadku nielegalnego
wywozu. W dalszej cz´Êci ksi´ga pierwsza zawiera
ogólne postanowienia dotyczàce dziedzictwa kul-
tury. Znajdujà si´ tu regulacje dotyczàce ograni-
czeƒ w przemieszczaniu dóbr kultury, restytucji,
nabywaniu dzie∏ sztuki, w∏àcznie z prawem pier-
wokupu, a tak˝e przepisy statuujàce katalog pub-
likacji. Katalog zawiera drukowane, graficzne,
fotograficzne, dêwi´kowe, audiowizualne i multi-
medialne dokumenty, wydawane i dystrybuowane,
które muszà byç dostarczane konkretnym insty-
tucjom jako egzemplarze obowiàzkowe.

Ksi´ga druga poÊwi´cona jest archiwom. Warto
zauwa˝yç, ˝e odr´bny tytu∏ w tej ksi´dze dotyczy
audiowizualnych archiwów sàdowych. Pozosta∏e
archiwa podzielone zosta∏y na publiczne i prywat-
ne. Archiwa publiczne muszà spe∏niaç dwie pod-
stawowe funkcje. Pierwszà jest koniecznoÊç zbiera-
nia, zarzàdzania i informowania o zakresie pub-
licznych dokumentów, drugà natomiast – obowià-
zek zabezpieczania niektórych dokumentów –
dane prywatne, medyczne, a tak˝e dotyczàce inte-
resu publicznego, m.in. kwestii bezpieczeƒstwa
publicznego – przed dost´pem do nich osób nie-
uprawnionych. Dlatego zarzàdzanie archiwami
publicznymi poddane zosta∏o specjalnym zasadom.
W przypadku prywatnych archiwów nie ma obo-
wiàzku ich udost´pniania. Istniejà jednak wyjàtki
od tej regu∏y; takim przypadkiem sà archiwa zare-
jestrowane jako historyczne.

Trzecia ksi´ga obejmuje przedmiotowo biblio-
teki. Dokonano podzia∏u bibliotek, w zale˝noÊci od
spe∏nianych przez nie funkcji i zwiàzanych z nimi
obowiàzków.

Dowiod∏o, ˝e paƒstwo traktuje priorytetowo t´ sfe-
r´ swej dzia∏alnoÊci publicznej. Francja, wprowa-
dzajàc Kodeks, uzyska∏a nowoczesne, komplekso-
we uregulowania prawne, które u∏atwi∏y interpre-
tacj´ przepisów i stosowanie ich w praktyce.

W j´zyku francuskim jest tylko jedno s∏owo –
patrimoine, które oznacza zarówno „dziedzictwo”,
jak i „spadek”. Prawo publiczne, regulujàce – po-
dobnie jak w Polsce – stosunki mi´dzy paƒstwem
a jednostkà, u˝ywa tego poj´cia w znaczeniu „dzie-
dzictwa”, prawo prywatne zaÊ w znaczeniu „spa-
dek”. W pierwszym artykule Kodeksu (L-1) sfor-
mu∏owano zwi´z∏à definicj´ dziedzictwa narodowe-
go. W Êwietle prawa francuskiego sk∏adajà si´ na
nie wszelkie dobra, zarówno ruchome, jak i nieru-
chome, znajdujàce si´ w publicznych i prywatnych
kolekcjach, które posiadajà wartoÊç historycznà, ar-
tystycznà, archeologicznà, estetycznà, naukowà lub

2. Chartres, stare miasto.
2. Chartres, Old Town.
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Ksi´ga czwarta poÊwi´cona jest muzeom. W ar-

tykule L 410-1 francuski prawodawca sformu∏o-
wa∏ definicj´ muzeum. W dalszej cz´Êci tej ksi´gi
pojawia si´ te˝ okreÊlenie musée de France (fran-
cuskie muzea), jako tytu∏ nadawany muzeom spe∏-
niajàcym specjalnà misj´ w kulturze, których rolà
jest m.in. konserwacja, restauracja dóbr kultury
i wzbogacanie publicznych kolekcji4. Na liÊcie fran-
cuskich muzeów znajdujà si´ zarówno muzea pub-
liczne, jak i prywatne. Wszystkie one podlegajà
Dyrekcji Muzeów Francuskich.

Piàtà ksi´g´ otwiera definicja dziedzictwa
archeologicznego. Zgodnie z artyku∏em L 510-1
dziedzictwo archeologiczne stanowià wszystkie
êród∏a archeologiczne i inne Êwiadectwa ludzkiej
egzystencji, które dzi´ki odpowiedniej ochronie

i przeprowadzanym badaniom naukowym, takim
jak wykopaliska, pozwalajà na Êledzenie prze-
sz∏oÊci, dzi´ki zachowaniu zabytków w pierwot-
nym Êrodowisku. W ksi´dze tej poruszono kilka
wa˝nych problemów. Przede wszystkim podniesio-
ny zosta∏ problem archeologii zapobiegawczej
(archéologie préventive), której celem jest przeciw-
dzia∏anie zniszczeniom zabytków archeologicznych,
znajdujàcych si´ w miejscu przeprowadzanych
inwestycji, niezale˝nie od tego, czy znajdujà si´
w ziemi, czy wodzie. Dzia∏ania z zakresu archeo-
logii prewencyjnej prowadzone sà m.in. przy budo-
wie autostrad, lotnisk, nowych inwestycji miejs-
kich. Oblicza si´, ˝e dzia∏alnoÊç zwiàzana z archeo-
logià zapobiegawczà to obecnie ok. 90 proc. ca∏ej
archeologicznej aktywnoÊci Francji5.

3. Zamek Azay-le-Rideau.
3. Azay-le-Rideau Castle.
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Szósta ksi´ga dotyczy pomników historii, ob-
szarów chronionych i krajobrazów. W przypadku
pomników historii wprowadzony zosta∏ podzia∏
na zabytki ruchome i nieruchomoÊci. W tytule II
tej ksi´gi zawarto wymagania niezb´dne do uzna-
nia obiektu za pomnik historii. Artyku∏ Lp 621-1
Kodeksu wskazuje na fakt, ˝e obiekt mo˝e byç
wpisany na list´ pomników historii – na mocy de-
cyzji organu administracyjnego – nie tylko ze
wzgl´du na swoje wyjàtkowe w∏aÊciwoÊci, ale tak˝e
w przypadku, gdy jest to usprawiedliwione ko-
niecznoÊcià odizolowania, wydzielenia czy zabez-
pieczenia innego budynku znajdujàcego si´ na tej
liÊcie. Mogà si´ na niej znaleêç tak˝e obiekty usy-
tuowane w widocznej odleg∏oÊci od innego pomni-
ka historii.

Budowle umieszczone na liÊcie obj´te sà szere-
giem instytucji ochronnych wymienionych w tej
ksi´dze. Lista zawiera tak˝e dobra ruchome o war-
toÊciach artystycznej, naukowej lub technologicz-
nej. W przypadku krajobrazów szczegó∏owà re-
gulacj´ ich sytuacji zawiera francuski Kodeks
Êrodowiska (Code de l’environnement) z dnia 18
wrzeÊnia 2000 r., do którego w Kodeksie dziedzict-
wa zawarto jedynie odes∏anie. Natomiast regulacje
zwiàzane z obszarami chronionymi zawarte sà
przede wszystkim w przepisach planowania przes-
trzennego.

Ostatnia, siódma ksi´ga, dotyczy specjalnego
statusu departamentów zamorskich, terytoriów
zamorskich, do których nale˝à: Nowa Kaledonia,
Polinezja Francuska, wyspy Wallis i Futura, oraz
terytoriów o specjalnym statusie: Mayotte i Saint
Pierre i Miquelon.

We Francji g∏ównym organem, który zajmuje
si´ ochronà dziedzictwa kultury jest Minister Kul-
tury. W przesz∏oÊci, podobnie jak w innych euro-
pejskich krajach, wa˝nà rol´ odgrywa∏ mecenat
królewski, a tak˝e arystokracji i koÊcio∏a. Równie˝
artyÊci od czasów renesansu uczestniczyli w ruchu
o charakterze kulturotwórczym. Po rewolucji g∏ów-
nym celem rzàdzàcych sta∏o si´ upowszechnienie
dost´pu do kultury, przede wszystkim dzi´ki edu-
kacji. Ministerstwo Kultury we wspó∏czesnym ro-
zumieniu powsta∏o dopiero w 1959 r. Instytucja –
oprócz wspierania rozwoju sztuk pi´knych – otrzy-
ma∏a nowà misj´: upowszechnianie francuskiej kul-
tury wÊród szerokiego grona odbiorców. Obj´∏a
patronatem tak˝e wszelkà twórczoÊç artystycznà,
która mog∏a wzbogaciç zasoby dziedzictwa Francji.
Pierwszym ministrem odpowiedzialnym za sprawy
kultury by∏ André Malraux, autor znanej pracy
„La Condition Humaine”6. Zas∏ynà∏ g∏ównie jako
twórca idei „prawa do kultury” (droit à la cultu-
re), czyli demokratyzacji w dost´pie do niej. Idea
ta – zapisana w 1948 r. w Powszechnej deklaracji
praw cz∏owieka – zosta∏a wprowadzona do Kon-
stytucji francuskiej z 1958 r.

Obecnie dzia∏ania Ministerstwa Kultury obej-
mujà: opiek´ nad zabytkami, nadzór nad muzea-
mi, promocj´ i ochron´ dóbr kultury (z zakresu
sztuk wizualnych, plastycznych, teatru, muzyki,
taƒca, architektury, literatury, telewizji i kinema-
tografii) we Francji i poza jej granicami, a tak˝e
zarzàdzanie narodowymi archiwami i regionalny-
mi centrami kultury. Ministerstwo podzielone jest
na departamenty, których przedmiotami zainte-
resowania sà m.in. zabytki, architektura, archiwa

4. Chartres, katedra.
4. Chartres, cathedral.
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narodowe, muzea narodowe, j´zyk francuski i ry-
nek wydawniczy oraz muzyka, teatr i taniec.

Zgodnie z zasadà dekoncentracji i decentrali-
zacji od lat 70. ub. w. we Francji funkcjonujà
regionalne instytucje zajmujàce si´ ochronà dzie-
dzictwa kultury7. Obecnie gminy, departamenty
i regiony stanowià zarazem jednostki podzia∏u
administracyjnego i zdecentralizowanego samorzà-
du terytorialnego. Gminy administrowane sà przez
rady samorzàdowe pod kierownictwem mera.
Francja podzielona jest na ponad 36 tys. gmin,
których wi´kszoÊç obejmuje mniej ni˝ 500 miesz-
kaƒców. Wy˝szy szczebel podzia∏u administracyj-
nego stanowi 100 departamentów; 4 z nich znaj-
dujà si´ w terytoriach zamorskich. Sà one siedzi-
bami administracji paƒstwowej, prefektury depar-
tamentalnej i dyrekcji departamentalnych zale˝-
nych od ró˝nych ministerstw. Reprezentantem
paƒstwa w departamencie jest mianowany przez
rzàd prefekt, który mo˝e byç równie˝ prefektem
regionu. W 1982 r. wprowadzono we Francji –
oprócz wczeÊniejszego podzia∏u na gminy i depar-
tamenty – dodatkowy podzia∏ kraju na 22 regio-
ny we Francji metropolitalnej i 4 w terytoriach
zamorskich, które sà zarzàdzane przez rady re-
gionalne8.

Taki podzia∏ administracyjny sprawia, ˝e
Minister Kultury reprezentowany jest na szczeblu
lokalnym przez: dyrekcje regionalne ds. kultury
(DRAC)9 oraz s∏u˝by departamentalne architektu-
ry i dziedzictwa kultury (SDAP)10. Dyrekcje regio-
nalne powsta∏y w 1977 r., a ich sytuacj´ prawnà
okreÊlajà regulacje z 1992 r. dotyczàce organizacji
terytorialnej administracji kraju. Dyrekcje regio-
nalne podlegajà prefektom, b´dàcym reprezentan-
tami rzàdu w terenie11. Prefekt reprezentuje inte-
resy paƒstwa poprzez: nadzór nad realizacjà dy-
rektyw rzàdowych, kontrol´ nad przestrzeganiem
zasady solidarnoÊci narodowej i równoÊci obywa-
teli wobec prawa, koordynowanie s∏u˝b podleg∏ych
poszczególnym ministerstwom oraz zapewnienie
zgodnoÊci prawa miejscowego z prawem krajowym.
Koordynuje tak˝e dzia∏ania paƒstwa o zasi´gu re-
gionalnym, kszta∏tuje jego relacje z regionami, ne-
gocjuje wieloletnie umowy zwiàzane z programami

o statusie priorytetów. Dzia∏ania podleg∏ych pre-
fektowi dyrekcji regionalnych ds. kultury obejmu-
jà praktycznie wszystkie sfery ministerialnej aktyw-
noÊci, z wy∏àczeniem niektórych zagadnieƒ archeo-
logicznych, czyli: mecenat, muzea, archiwa, publi-
kacje, muzyk´, taniec, teatr, zabytki techniki, sztuki
plastyczne, kino oraz twórczoÊç audiowizualnà.

G∏ównym zadaniem instytucji o regionalnym
charakterze jest wcielanie w ˝ycie dyrektyw rzàdo-
wych. Spoczywa na nich tak˝e koordynowanie na
tym poziomie dzia∏aƒ wynikajàcych z polityki paƒs-
twa, dotyczàcych zw∏aszcza: edukacji artystycznej
i kulturalnej, ekonomii kulturalnej czy upublicznie-
nia dost´pu do dóbr kultury. Dyrekcje regionalne
wspó∏pracujà z ekspertami w takich dziedzinach,
jak nauka, technika, kultura i administracja.

Na szczeblu regionalnym, poza dyrekcjami re-
gionalnymi ds. kultury, dzia∏ajà równie˝ s∏u˝by de-
partamentalne architektury i dziedzictwa kultury12,
znajdujàce si´ równie˝ pod zarzàdem w∏aÊciwego

5. Cluny, opactwo.
5. Cluny Abbey.
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prefekta. Ich zadaniem jest udzielaç pomocy, nad-
zorowaç oraz chroniç. Dla przyk∏adu: s∏u˝by od-
grywajà wa˝nà rol´ w promowaniu architektury
oraz biorà udzia∏ w opracowywaniu planów za-
gospodarowania przestrzennego. W zwiàzku z tym
dysponujà uprawnieniami do opiniowania wszel-
kich projektów, które dotyczà obszarów chronio-
nych. Do obowiàzków s∏u˝b nale˝y tak˝e strze˝e-
nie zabytków oraz obszarów chronionych. W sk∏ad
s∏u˝b wchodzà architekci, planiÊci, in˝ynierowie,
technicy oraz administratorzy.

We Francji wa˝nà rol´ w ochronie dziedzictwa
kultury odgrywajà tak˝e inne instytucje, a w szcze-
gólnoÊci fundacje po˝ytku publicznego, takie jak
przede wszystkim Fundacja Dziedzictwa Narodo-
wego. Wspomagajà one paƒstwo w dzia∏aniach
podejmowanych w tym zakresie. Pomocà w ochro-
nie zabytków i ich otoczenia s∏u˝à ponadto pry-
watne organizacje lokalne. Zasi´g ich dzia∏aƒ jest
zazwyczaj ograniczony do regionu, miejscowoÊci,
a czasem nawet do pojedynczego obiektu. Ró˝nego
typu stowarzyszenia i fundacje przyjmujà za swój
cel nie tylko opiek´ nad zabytkami, ale równie˝ ich
promocj´ i dzia∏alnoÊç edukacyjnà. Istotne znacze-
nie majà równie˝ organizacje zajmujàce si´ opiekà
nad dorobkiem zmar∏ych artystów.

Francuska ochrona dziedzictwa kultury sku-
piona jest przede wszystkim na ochronie dóbr kul-
tury. Ma ona inny wymiar w zale˝noÊci od kate-
gorii dobra, które ma byç chronione. Przyk∏adem
niech b´dà – wspominane ju˝ – dobra znajdujàce
si´ na liÊcie zabytków historii, w których sk∏ad
wchodzà zabytki zarówno ruchome, jak i nieru-
chome. W przypadku budowli ochrona obejmuje
nie tylko sam obiekt, ale tak˝e jego otoczenie w pro-
mieniu pi´ciuset metrów. Zatem ochronà cz´sto-
kroç otaczane sà tak˝e inne obiekty znajdujàce si´
na tym obszarze. Umieszczenie na liÊcie pomników
historii oznacza, ˝e obiekt nie mo˝e byç zniszczo-
ny ani podlegaç przemieszczeniu. Nie mo˝e byç
tak˝e odnawiany, konserwowany, restaurowany,
bàdê modyfikowany, jeÊli na takie przedsi´wzi´cia
w∏aÊciwy urzàd konserwatorski nie wyda stosow-
nego zezwolenia. Wszelkie dzia∏ania dotyczàce za-
bytku, po uzyskaniu na nie zgody, nadzoruje organ
administracji.

Innym skutkiem umieszczenia zabytku na liÊ-
cie jest to, ˝e w∏aÊciwy urzàd konserwatorski mo-
˝e narzuciç w∏aÊcicielowi obowiàzek konserwacji
obiektu. Decyzja taka zostaje podj´ta w przypad-
ku, gdy wyst´puje powa˝ne zagro˝enie dla sub-
stancji zabytku i z tego wzgl´du wymaga on

natychmiastowej naprawy. Gdy w∏aÊciciel nie po-
dejmuje prac zabezpieczajàcych obiekt, w∏aÊciwy
organ administracyjny mo˝e tak˝e wystàpiç na dro-
g´ sàdowà i uzyskaç natychmiastowy tytu∏ egze-
kucyjny, który umo˝liwi przeprowadzenie niezb´d-
nych prac konserwatorskich. Ich koszt pokrywa
w 50 proc. paƒstwo. Dobra ruchome równie˝ mogà
byç zabezpieczone poprzez wpisanie na list´ za-
bytków historii, nawet przy braku zgody w∏aÊci-
ciela. W takim przypadku, nie mogà byç przeksz-
ta∏cane, naprawiane czy odnawiane bez zgody od-
powiednich organów.

JeÊli te Êrodki zapobiegawcze oka˝à si´ nie-
skuteczne, francuskie prawo przewiduje konsek-
wencje karne, takie jak grzywna, a w niektórych
przypadkach – pozbawienie wolnoÊci. Ka˝da ksi´ga
Kodeksu opatrzona jest odpowiednimi przepisami
karnymi. Jest to szczególnie wa˝ne, jeÊli weêmiemy
pod uwag´, ˝e Francja, obok W∏och, jest krajem,
w którym najcz´Êciej w Europie Zachodniej do-
chodzi do kradzie˝y dzie∏ sztuki13.

Ochrona dziedzictwa narodowego polega tak˝e
na nadzorze nad przemieszczaniem dóbr kultury.
Obowiàzuje bezwzgl´dny zakaz wywozu zabytków
uznanych za skarby narodowe poza terytorium
kraju. Jedynie w przypadkach szczególnych, takich
jak np. wystawy zagraniczne, w∏aÊciwy organ kon-
serwatorski udziela zezwolenia na ich wywóz cza-
sowy. Istnieje tak˝e grupa innych dóbr, których
wywóz za granic´ jest nielegalny. Nale˝à do nich
dobra sklasyfikowane w dekrecie zatwierdzonym
przez Rad´ Stanu, a tak˝e zabytki znajdujàce si´
w inwentarzach muzeów, archiwów czy bibliotek
oraz w inwentarzach koÊcielnych. Pozosta∏e dobra
podlegajà swobodnemu przep∏ywowi mi´dzynaro-
dowemu. W przypadku, gdy zabytek ruchomy zo-
stanie nielegalnie wywieziony, francuskie prawo
przewiduje mo˝liwoÊç restytucji. Organy francuskie
wyst´pujà wówczas do paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej o jego poszukiwanie. JeÊli zosta-
nie odnaleziony, Francja – zgodnie z regulacjami
unijnymi – kieruje roszczenie o jego zwrot14 do sà-
du paƒstwa, na którego terytorium si´ znajdowa∏.

Ochrona francuskiego dziedzictwa kultury to
tak˝e czynnoÊci zmierzajàce do powi´kszania ko-
lekcji publicznych. Sà to przede wszystkim dzia∏a-
nia o charakterze finansowym, takie jak mo˝liwoÊç
sp∏aty w naturze zad∏u˝enia obywatela wobec paƒ-
stwa poprzez przekazanie dóbr kultury na jego
rzecz. Sponsorom kultury przys∏ugujà specjalne ulgi
podatkowe, co ma znaczenie motywujàce. W wy-
jàtkowych przypadkach istnieje tak˝e mo˝liwoÊç
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wyw∏aszczenia w∏aÊciciela zabytku. Paƒstwo wcho-
dzi wówczas w uprawnienia w∏aÊciciela. Sà to tak-
˝e przepisy dotyczàce specjalnych zasad zakupu
skarbów narodowych oraz przys∏ugujàce paƒstwu
roszczenia zwiàzane z wydobytymi dobrami ar-
cheologicznymi.

Francuscy prawodawcy, przyjmujàc ochron´
w∏asnej spuÊcizny za fundamentalne zadanie paƒs-
twa, stworzyli kompleksowà regulacj´, która mo˝e
stanowiç przyk∏ad dla innych paƒstw europejskich,
tak˝e dla Polski. We Francji dobra kultury, nieza-
le˝nie od tego, czy stanowià w∏asnoÊç prywatnà,
czy publicznà, podlegajà ochronie. Ochrona ta –
jak ju˝ wspominaliÊmy – jest zró˝nicowana w za-
le˝noÊci od charakteru chronionego dobra, jego
przynale˝noÊci i usytuowania. Jednak wyjÊcie ze
s∏usznego za∏o˝enia, ˝e chroniç mo˝na tylko to,
co jest znane, spowodowa∏o, ˝e w Kodeksie dzie-
dzictwa z 2004 r. stworzono spójny system in-
wentaryzowania zabytków, który le˝y w zakresie
kompetencji dyrekcji centralnych i regionalnych

Ministerstwa Kultury. Zgodnie z wymogami unij-
nymi w Kodeksie znalaz∏y si´ równie˝ regulacje
zwiàzane z mi´dzynarodowym obrotem dóbr kul-
tury, uwzgl´dniajàce kategori´ skarbów narodowych
– przedmiotów bezcennych i unikatowych, obj´-
tych szczególnà ochronà. Niezale˝nie od szczegó∏o-
wych regulacji, najistotniejsze wydaje si´ jednak
nadanie problematyce dziedzictwa kulturowego naj-
wy˝szej rangi, poprzez uj´cie jej w ramy kodeksu.
Wybór ten nie tylko skutkuje kompleksowoÊcià
aktu, który po∏àczy∏ normy zawarte uprzednio
w szeÊciu ustawach, ale przede wszystkim sytuuje
dziedzictwo kulturowe na szczycie zadaƒ podejmo-
wanych przez paƒstwo i jest potwierdzeniem wy-
pe∏niania misji wobec dziedzictwa narodowego.

6. Luwr, dziedziniec ze szklanà piramidà.
6. The Louvre, courtyard with glass pyramid.

Anna Dobrzyn jest prawnikiem, doktorantkà w Ka-
tedrze Teorii i Filozofii Paƒstwa i Prawa Wydzia∏u
Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdaƒskiego.
Specjalizuje si´ w mi´dzynarodowym prawie ochro-
ny dziedzictwa kultury.
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Przypisy

Asuitable conception of the legal aspects of pro-
tecting cultural heritage poses a considerable

challenge. While discussing pertinent Polish legis-
lation, it is worth referring to the examples of sol-
utions applied in other countries.

On 20 February 2004 France introduced Code
du patrimoine – a new regulation relating to the
protection of cultural property. The code replaced
six previously binding regulations, with the legis-
lator recognising the protection of national heri-
tage as a fundamental state task. The resultant

complex regulation can be considered an example
for other European countries, including Poland.

Regardless of particular regulations, the most
important achievement appears to be the endow-
ment of supreme rank to the protection of culture
by including it within the code. This choice not
only produced the complex character of the legal
act, but predominantly placed cultural heritage at
the pinnacle of tasks pursued by the state, thus
confirming the fulfilment of the latter’s mission as-
sociated with the protection of the titular heritage.

THE PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE IN FRANCE


