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Podniebny zabójca czy skuteczna broń? 
Wykorzystywanie dronów bojowych na 

asymetrycznym polu walki w kontekście 
międzynarodowego prawa humanitarnego

Streszczenie:

Celem niniejszego artykułu jest analiza praktyk targeted killing oraz signature strikes, 
dokonywanych za pomocą bezzałogowych statków powietrznych (BSP). Przedmioto-
we praktyki są jednym z najbardziej kontrowersyjnych środków używanych w walce 
z  globalnym terroryzmem i stawiają szereg pytań natury celowościowej, moralnej jak 
i prawnej. Autor prezentuje politykę targeted killing oraz signature strikes na przykła-
dzie krajów stosujących ją w sposób najbardziej zorganizowany – Stanów Zjednoczonych 
oraz Izraela, a następnie przybliża stojącą za nimi taktykę wojskową. Metodą case-stu-
dy zaprezentowany został model przedmiotowych praktyk. Analizie poddano również 
uregulowania prawa humanitarnego i orzecznictwo międzynarodowe, celem weryfikacji 
dopuszczalności opisywanych praktyk oraz odpowiedzi na pytanie o alternatywne moż-
liwości efektywnego wykorzystania dronów bojowych.

Słowa kluczowe: współczesne konf likty zbrojne, prawo humanitarne, działania 
asymetryczne, drony bojowe

Wprowadzenie 

Wojny towarzyszą ludzkości od zarania dziejów. Ich celem każdorazowo było – nieza-
leżnie od okresu, w jakim się toczyły – pokonanie przeciwnika i narzucenie mu swej 

1  Student na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Autor publikacji 
z zakresu prawa humanitarnego. Swoją działalność prowadzi w kołach Lex Publica oraz Kole Prawa 
Wojskowego i Konfliktów Zbrojnych UJ, którego jest pomysłodawcą i założycielem.
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woli. Zawsze też zwycięzcą była strona, która wykazywała się lepszymi umiejętnościami 
taktycznymi lub która dysponowała lepszymi środkami technicznymi walki. Analizując 
konflikty zbrojne, jakie miały miejsce na naszej planecie na przestrzeni wieków, trudno 
nie zauważyć, iż aby osiągnąć przewagę nad przeciwnikiem – a w konsekwencji odnieść 
nad nim zwycięstwo – niezbędny był element zaskoczenia. W czasach współczesnych 
kluczową rolę wielokrotnie odgrywała w tym zakresie odpowiednio dobrana taktyka 
oraz broń pozwalająca na szybkie, precyzyjne, a zarazem dokonane z bezpiecznej odle-
głości uderzenie2. Oba powyższe elementy, odpowiednio ze sobą skorelowane, pozwa-
lały częstokroć na uzyskanie decydującej przewagi nad przeciwnikiem. 

Przedmiotowa kwestia stała się szczególnie istotna w XXI wieku, który przez wielu 
nazwany został już wiekiem walki z globalnym terroryzmem, rozgrywającej się w śro-
dowisku asymetrycznym. Zarówno w naukach prawnych, jak i wojskowych, nie ma jed-
noznacznej zgody co do znaczenia powyższego terminu. Większość autorów charakte-
ryzuje działania asymetryczne jako oparte na znacznych dysproporcjach. Podkreślenia 
wymaga fakt, iż różnice te dotyczą nie tylko sprzętu, środków finansowych, możliwości 
operacyjno-logistycznych czy też modelu dowodzenia, ale także filozofii oraz wartości 
wyznawanych przez przeciwległe strony3.

Bezpośrednio po atakach z 11 września 2001 roku George W. Bush stwierdził, iż 
priorytetowym zadaniem dla jego administracji powinna być walka z zagrożeniem 
terrorystycznym4. Krótko po tym zaczęto zastanawiać się, jakie podjąć działania oraz 
środki techniczne do walki z tak specyficznym wrogiem, jakim jest globalny terroryzm. 
Odpowiedzią na to miały być działania oparte o praktyki targeted killing i signature 
strikes, częstokroć przy szerokim wykorzystaniu bezzałogowych statków powietrz-
nych – dronów, których to ataki, jak twierdzi R.B. Baer: „zmieniły mord polityczny 
w usankcjonowany instrument zarządzania państwem”5. 

Definicje pojęć – targeted killing, signature strikes

Termin targeted killing znany jest głównie z praktyki sił zbrojnych Stanów Zjednoczo-
nych i Izraela6. W Polsce termin targeted killing tłumaczy się jako „selektywna elimi-
nacja”. Tłumaczenie to wzbudza jednak duże kontrowersje. Jak trafnie zauważa i pod-
kreśla J. Menkes, jest to eufemizm, a termin targeted killing należałoby przetłumaczyć 
jako zabójstwo kierowane lub zabójstwo celowane7. Podkreślić należy, iż termin ten 

2  Zob. M. Lloyd, Tactics of Modern Warfare Rapid, London 1991.
3  W. Bieńkowski, Bezzałogowe aparaty latające na polu walki – nowe wyzwania dla prawa wojennego 
czy powtórka z historii? [w:] Międzynarodowe Prawo Humanitarne, red. D.R. Bugajski, t. IV: Selektywna 
eliminacja i rozkaz wojskowy, Gdynia 2013.

4  G.W. Bush, Remarks by the President upon Arrival, http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/
releases/2001/09/20010916‒2.html, 30.01.2016.

5  R.B. Baer, Zabójstwo doskonałe, Warszawa 2016, s. 16.
6  K. Grayson, Special Section – Politics and War: Ethics, Opinion and Logics Six Theses on Targeted Killing, 
Politics, No. 32, Issue 2, 2012, p. 120‒128.

7  J. Menkes, O zaletach poprzedzania kwalifikacji prawnej czynów analizą stanów faktycznych – uwag 
kilka [w:] Międzynarodowe Prawo Humanitarne…
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nie został jak dotąd zdefiniowany prawnie w żadnym akcie o charakterze prawnomię-
dzynarodowym. Jego definicję odnaleźć można natomiast w wielu publikacjach z za-
kresu prawa humanitarnego8. Przyjmując za M. Marcinko uznać należy, iż na gruncie 
doktrynalnym najbardziej kompleksową definicję zaproponował (w monograficznym 
opracowaniu Targeted Killing in International Law) N. Melzer, który pod pojęciem 
targeted killing rozumie: „użycie śmiercionośnej siły przez podmiot prawa międzyna-
rodowego (państwo, organizację międzynarodową) w sposób zaplanowany i rozmyślny, 
prowadzące do zabicia określonych osób, niepozbawionych wolności przez podmiot 
przeprowadzający selektywną eliminację”9. Należy uznać ją za trafną, gdyż obejmuje 
całościowy zakres przedmiotowego zjawiska, mimo jego wielowymiarowości.

Koncepcją zbliżoną do targeted killing jest praktyka znana w krajach anglosaskich pod 
nazwą signature strikes. Przez termin ten rozumieć należy śmiercionośny atak na osoby 
o nieznanej tożsamości, lecz potencjalnie niebezpieczne z racji podejrzanego zachowa-
nia, czy też przebywania w towarzystwie osób podejrzanych10. Zgodnie z tą praktyką, 
atakowane mogą być osoby pasujące do pewnego wzorca zachowania, uznanego odgór-
nie za zachowanie świadczące o działalności terrorystycznej, np. osoby znajdujące się 
w miejscach, które uznane zostały za opanowane przez terrorystów, osoby posiadające 
broń, a zarazem poruszające się w sposób zorganizowany. Informacje wywiadowcze ma-
jące na celu przygotowanie i przeprowadzenie signature strike, pochodzą w większości 
przypadków od osobowych źródeł informacji lub od komórek wywiadu elektronicznego. 
Część doktryny trafnie podnosi częstokroć niewystarczający poziom ich weryfikacji11.

Jak można zauważyć, signature strikes stanowią modyfikację targeted killing, prze-
noszącą punkt ciężkości na możliwość sprawnej, a zarazem bezpiecznej dla sił sojusz-
niczych reakcji na bliżej niezidentyfikowane zagrożenie, co jest szczególnie istotne 
w kontekście zwalczania komórek terrorystycznych w środowisku asymetrycznym.

Praktyka targeted killing oraz signature strikes a międzynarodowe  
prawo humanitarne

Międzynarodowe prawo humanitarne stanowi bardzo istotną część prawa między-
narodowego publicznego12. Poprzez zawarte w nim normy zmierzające do ochrony 
osób cywilnych w trakcie konfliktów zbrojnych oraz ograniczające metody i środki 
prowadzenia działań zbrojnych, zabrania samowolnego zabijania i restrykcyjnie ogra-
nicza do wyjątkowych sytuacji zagrażające życiu rozwiązania siłowe13. W konfliktach 

8  M. Marcinko, Selektywna eliminacja Osamy bin Ladena w świetle prawa międzynarodowego [w:] Mię-
dzynarodowe Prawo Humanitarne…

9  N. Melzer, Targeted Killing in International Law, New York 2008, p. 5.
10  M. Radziejowska, Kontrowersje wokół dronów, Biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych 
123/13, s. 2.

11  G. Hughes, The Military’s Role in Counterterrorism, Carlisle 2011, p. 49.
12  D. Thürer, International Humanitarian Law: Theory, Practice, Context, The Hague 2011, p. 12‒15.
13  Zob. Świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej. Dylematy prawa i polityki, red. J. Kranz, War-
szawa 2009.
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zbrojnych celem ataku mogą być jedynie kombatanci oraz osoby bezpośrednio biorące 
udział w działaniach zbrojnych. W tym miejscu należy jednak zwrócić uwagę, iż w prze-
pisach międzynarodowego prawa humanitarnego brak jest jednoznacznej i precyzyjnej 
definicji drugiego z powyższych terminów14. Z kolei poza konfliktem zbrojnym użycie 
śmiercionośnej siły dozwolone jest wyłącznie w przypadku, gdy jest to nieuniknione 
i spowodowane jest bezpośrednim zagrożeniem życia. 

Istotne – z perspektywy niniejszego artykułu – są uregulowania czwartej Konwencji 
genewskiej z 1949 roku15 oraz I Protokołu dodatkowego z 1977 roku16, a w szczególności 
ujęte w artykułach:
– art. 35 Protokołu Dodatkowego I do konwencji genewskich dotyczącego ochrony 

ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych w brzmieniu:
„1. Prawo stron konfliktu do doboru metod i środków prowadzenia wojny nie jest nie-

ograniczone.
2. Zabronione jest stosowanie broni, pocisków i materiałów, a także metod prowa-

dzenia wojny, które mogą powodować niepotrzebne cierpienia”.
– art. 51 ust. 4 Protokołu Dodatkowego I do konwencji genewskich dotyczącego ochro-

ny ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych w brzmieniu:
„Zabronione są ataki bez rozróżnienia. Określenie «bez rozróżnienia» oznacza:
(a) ataki, które nie są skierowane przeciwko określonemu celowi wojskowemu;
(b)  ataki, w których stosuje się metody i środki walki, jakie nie mogą być ograniczone 

do określonego celu wojskowego, albo
(c)  ataki, w których stosuje się metody i środki walki, których skutki nie mogą być 

ograniczone, jak to nakazuje niniejszy protokół, i w następstwie tego w każdym 
z tych wypadków mogą godzić bezrozróżnienia w cele wojskowe i w osoby cy-
wilne lub w dobra o charakterze cywilnym”.

– art. 51 ust. 5 lit. (b) Protokołu Dodatkowego I do konwencji genewskich dotyczącego 
ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych w brzmieniu:

„Zabrania się dokonywania ataków, co do których można przypuszczać, że spowo-
dują niezamierzone straty wśród ludności cywilnej, ranienie osób cywilnych, szkody 
w dobrach o charakterze cywilnym lub takie straty i szkody łącznie nadmierne w po-
równaniu z oczekiwaną konkretną i bezpośrednią korzyścią wojskową”.
– art. 57 ust. 2 lit. (a) p. (iii) Protokołu Dodatkowego I do konwencji genewskich do-

tyczącego ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych w brzmieniu:
„Strony walczące powinny powstrzymać się od podjęcia ataku, który mógłby spo-

wodować nie zamierzone straty w życiu ludzkim wśród ludności cywilnej, ranienie 
osób cywilnych, szkody w dobrach o charakterze cywilnym lub takie straty i szkody 
łącznie, których rozmiary byłyby nadmierne do oczekiwanej konkretnej i bezpośredniej 
korzyści wojskowej”.

14  K. Leśniewski, Rules of engagement, czyli „snajperska licencja na zabijanie” w świetle międzynarodowego 
prawa humanitarnego, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 3/16, s. 138‒139.

15  Dz.U. 1956 nr 38 poz. 171.
16  Dz.U. 1992 nr 41 poz. 175.
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– art. 57 ust. 2 lit. (b) Protokołu Dodatkowego I do konwencji genewskich dotyczącego 
ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych w brzmieniu:

„Strony wojujące mają obowiązek odstąpić od ataku lub go przerwać, gdy okaże 
się, że jego cel nie ma charakteru wojskowego lub korzysta ze szczególnej ochrony 
albo że można oczekiwać, iż wywoła on nie zamierzone straty w życiu ludzkim wśród 
ludności cywilnej, ranienia osób cywilnych lub szkody w dobrach o charakterze cywil-
nym albo takie straty i szkody łącznie, których rozmiary byłyby nadmierne w stosunku 
do oczekiwanej konkretnej i bezpośredniej korzyści wojskowej”.

Przedstawione powyżej artykuły odnoszą się do bazowych reguł prawa konfliktów 
zbrojnych, a mianowicie zasad: humanitaryzmu, rozróżniania oraz proporcjonalności. 

Pierwsza z wyżej wymienionych – zasada humanitaryzmu – jest fundamentem 
międzynarodowego prawa humanitarnego. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego 
PWN, pojęcie „humanitaryzm” oznacza: „postawę, którą cechuje szacunek dla człowie-
ka i troska o jego dobro”17, tym samym, wedle powyższego, wszystkie strony konfliktu 
zbrojnego na każdym etapie działań zbrojnych winny się wzajemnie szanować18.

Zasada rozróżniania zobowiązuje z kolei strony konfliktu do rozróżniania osób 
cywilnych i kombatantów, a także obiektów cywilnych i wojskowych. Zgodnie z tą za-
sadą przedmiotem ataku nie mogą być osoby cywilne oraz obiekty cywilne. Ochrona 
obiektów cywilnych nie jest bezwarunkowa i bezwzględna. W sytuacji, gdy obiekt cy-
wilny jest wykorzystywany dla celów wojskowych, traci on ochronę wynikającą z ure-
gulowań MPH. Trafnie podnosi się, iż w sytuacji niepewności co do statusu obiektu, 
powinno uznać się go za obiekt cywilny19. Praktyczne zastosowanie tegoż stanowiska 
nastręcza jednak poważne trudności wynikające ze znacznego tempa działań taktycz-
nych na współczesnym polu walki. W praktyce operacji wojskowych ostatniej dekady, 
częstokroć pojawiał się problem statusu, jaki należy przyznać świątyni, w której znaj-
dują się osoby aktywnie biorące udział w walce. W przedmiotowym zakresie w li-
teraturze przywołuje się m.in. powszechne przypadki z operacji Iraqi Freedom oraz 
Enduring Freedom obierania przez wrogich strzelców meczetów za punkt prowadzenia 
ostrzału wojsk sojuszniczych20, czy też wykorzystywanie przymeczetowych minaretów 
celem utworzenia ad hoc wysuniętych punktów obserwacyjnych, mających za zada-
nie m.in. ułatwienie ostrzału moździerzowego jednostek Koalicji21. Sygnalizowane były 
także przypadki wykorzystywania zabudowań sakralnych celem składowania amunicji 
oraz przegrupowywania sił i wyprowadzania ataków22. Doktryna w przytłaczającej 

17  Słownik Języka Polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/sjp/humanitaryzm;2996796.html, 28.12.2016.
18  M. Marcinko, P. Łubiński, Wybrane zagadnienia z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego, 
Kraków 2009, s. 25‒33.

19  Polski Czerwony Krzyż, Obiekt cywilny, http://oph.ore.edu.pl/mod/glossary/showentry.php?course-
id=1&concept=Obiekt+cywilny, 28.12.2016.

20  Nagranie zamieszczone w serwisie YouTube, ukazujące moment ataku z powietrza na minaret, będący 
punktem prowadzenia ognia w jednym z irackich miast, http://www.youtube.com/watch?v=cvBMVI 
vGu98, 28.12.2016.

21  G.S. Corn, Snipers in the Minaret. What Is the Rule?, The Army Lawyer 2005, vol. 7, p. 28‒40.
22  G. Kaliciak, Karbala. Raport z obrony City Hall, Wołowiec 2015, s. 97.
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większości trafnie aprobuje ugruntowane stanowisko, iż nie stanowi pogwałcenia norm 
prawa humanitarnego odpowiedź ogniowa na incydenty analogiczne do przedstawio-
nych powyżej23. Pamiętać należy jednak także o politycznych aspektach prowadzonej 
operacji – działania taktyczne, które w bieżącej perspektywie przynoszą niewątpliwą 
korzyść, mogą być negatywne w skutkach średnio- i długofalowych. Przykładowo, dzia-
łania opisane powyżej – choć częstokroć nienaganne z punktu widzenia prawa i tak-
tyki operacyjnej – mogą powodować wzrost niechęci do sił sojuszniczych. Skutkować 
może to spadkiem kluczowego dla powodzenia działań poziomu gotowości współpracy 
ludności danego obszaru z siłami dokonującymi ataku, czy też dostarczać stronie prze-
ciwnej podstaw dla działalności propagandowej. W przypadku osób podejmujących 
działania terrorystyczne, nieposiadających statusu kombatanta, można ich zaatakować 
wyłącznie w przypadku, gdy biorą bezpośredni udział w działaniach zbrojnych (direct 
participation in hostilities)24. W tym miejscu należy jeszcze raz podkreślić, iż w prze-
pisach międzynarodowego prawa humanitarnego brak jest jednoznacznej i klarownej 
definicji tego terminu. Fakt ten skrzętnie wykorzystują zaangażowane w konflikt strony, 
przedstawiając częstokroć interpretacje – jak się wydaje – dalekie od ducha i ratio legis 
prawa humanitarnego25.

Ostatnia z wymienionych zasad – zasada proporcjonalności – ma za zadanie za-
pewnić równowagę między dwoma różnymi interesami – interesem uwzględniającym 
potrzeby wojskowe, a interesem wynikającym wprost z zasady humanitaryzmu26. We-
dług powyższego, żadna ze stron konfliktu zbrojnego nie może wszczynać ataków, 
co do których nie ma pewności, że nie spowodują nadmiernych strat po stronie ludności 
cywilnej, i to zarówno w sferze niematerialnej, jak i materialnej. Tak ujęta zasada pro-
porcjonalności budzi jednak sporo niejasności i jest trudna do zaakceptowania zarówno 
przez wojskowych, jak i prawników. Z jednej strony – pod warunkiem że celem ataku 
są kombatanci – daje bowiem przyzwolenie na zabijanie osób cywilnych, z drugiej zaś 
strony narzuca pewne ograniczenia dla działań zbrojnych, by te nie powodowały nad-
miernych strat po stronie cywilnej. Jak trafnie w swojej analizie zauważa M. Marcinko, 
przedmiotowa zasada nie dyskwalifikuje także operacji, które z perspektywy ex ante 
wskazują na znane prawdopodobieństwo strat cywilnych, o ile straty te są proporcjo-
nalne do spodziewanej korzyści wojskowej27.

Zauważyć należy, iż prawo nie definiuje, co należy poczytywać za nieproporcjo-
nalny współczynnik strat cywilnych i korzyści wojskowych. Stwarza to pole do sze-
rokiej interpretacji, a tym samym do nadużyć ze strony walczących. W wielu kręgach 
politycznych uważa się, iż możliwe jest matematyczne przedstawienie in abstracto 

23  G. Solis, The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War, New York 2016, p. 347.
24  B. Boothby, And for Such Time As: The Time Dimension to Direct Participation in Hostilities, New York 
University Journal of International Law and Politics 2010, vol. 42, p. 741‒768.

25  S.R. David, Israel’s Policy of Targeted Killing, Ethics & International Affairs 2003, vol. 1, p. 111‒126.
26  M. Marcinko, P. Łubiński, Wybrane zagadnienia…, s. 35‒36.
27  M. Marcinko, Między humanitaryzmem a koniecznością wojskową – znaczenie zasady proporcjo-
nalności w planowaniu i prowadzeniu operacji militarnych, Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa 
Humanitarnego 2015, s. 185.



Podniebny zabójca czy skuteczna broń? Wykorzystywanie dronów bojowych…

145 

reguły wskazującej, iż zasada proporcjonalności została zachowana. I tak na przykład 
władze izraelskie wyodrębniły liczbę 3.14, jako stosunek zabitych cywilów do wyeli-
minowanego terrorysty (w przypadku, gdy wśród ofiar cywilnych znajdowały kobiety 
albo dzieci się współczynnik ten maleje)28. Zgodnie więc z tą regułą zabicie ośmiu 
terrorystów uzasadniałoby śmierć 26 osób postronnych. Pogląd taki należy uznać 
za błędny i jednoznacznie go skrytykować. Sytuacja, gdy życie ludzkie sprowadza 
się do wartości liczbowej, powoduje przesunięcie człowieka z kategorii podmiotów 
do kategorii przedmiotów. Ocenę zachowania zasady proporcjonalności należy każ-
dorazowo dokonywać in concreto. Wszelkie oceny dokonywane ex ante w oderwaniu 
od specyfiki danego zagrożenia i sytuacji, można uznać za co najwyżej narzędzie 
do wyeliminowania planów ataków prima facie rażąco niewspółmiernych, nigdy zaś 
jako element uzasadniania ataku z perspektywy ex post. Wydaje się także, iż proporcja 
powinna być odwrotna.

Wszystkie trzy powyższe zasady należy uznać za nierozłącznie wewnętrznie powią-
zane między sobą. Ich wykładnia wymaga każdorazowo całościowego, holistycznego 
spojrzenia. Realizacja zaś każdej z nich warunkowana jest przestrzeganiem innej. Ob-
razową alegorię w tym zakresie stanowi system naczyń połączonych.

Stanowisko USA oraz Izraela względem praktyk targeted killing  
i signature strikes

Opierając się na raporcie Philipa G. Alstona – przygotowanym dla Organizacji Narodów 
Zjednoczonych w 2010 roku – można przyjąć, iż praktykę określaną eufemistycznie 
jako targeted killing Siły Obronne Izraela (IDF) stosują od początku lat dziewięćdzie-
siątych XX wieku. Praktyka ta nie była jednak oficjalnie wspierana przez państwo29. 
Dopiero po wybuchu drugiej intifady w 2002 roku Izrael zdecydował się na oficjalne 
ogłoszenie, iż wobec terrorystów palestyńskich stosuje politykę prewencyjnego zabija-
nia. Za fundament stosowanej przez Izrael otwartej praktyki targeted killing uznaje sie 
tzw. doktrynę Netanjahu – zawartą w opublikowanej w 1995 roku książce „Fighting 
Terrorism”30 – której główne credo brzmi: „zapobiegawcze egzekucje zamiast zemsty 
za zamachy z przeszłości, profilaktyka zamiast terapii”31.

Pomimo rządowej przychylności do powyższej polityki, aż do 2002 roku nie wy-
pracowano abstrakcyjnie ujętych warunków dopuszczalności prewencyjnego użycia 
śmiercionośnej siły wobec osób uznanych za stwarzające zagrożenie terrorystyczne, 
posługując się każdorazowo oceną, według kryteriów przyjmowanych ad hoc. Opra-
cowanie przedmiotowych reguł jest kwestią szczególnie istotną z prawnego punktu 
widzenia, gdyż stanowią one warunek sine qua non rzetelnej kontroli legalności działań 

28  E.R. Koch, Licencja na zabijanie, Warszawa 2015, s. 290.
29  P.G. Alston, Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, United 
Nations, New York 2010, p. 5‒7.

30  Zob. B. Netanyahu, Fighting Terrorism: How Democracies Can Defeat Domestic and International 
Terrorists, New York 1995.

31  E.R. Koch, Licencja…, s. 285.
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targeted killing. Dopiero w kwietniu 2002 roku Izraelskie Siły Obronne wypracowały 
cztery abstrakcyjne warunki dokonywania prewencyjnych egzekucji32:
1.  Muszą istnieć jednoznaczne i wiarygodne informacje, że osoba, co do której planuje się 

egzekucję, planuje w najbliższym czasie zamach terrorystyczny lub chce go zrealizować.
2.  Nie ma zgody władz Autonomii Palestyńskiej na aresztowanie bądź wydanie terrorysty.
3. Próby aresztowania terrorysty przez IDF (Izraelskie Siły Obronne) nie dały rezultatu.
4.  Egzekucja musi zapobiegać przyszłym zamachom, które mogłyby pochłonąć wiele 

ofiar, a nie być odwetem za zamachy, które już miały miejsce.
Powyższe warunki zostały tak sformułowane, aby można było je w sposób bardzo 

elastyczny interpretować, czyniąc je częstokroć iluzorycznymi.
W 2006 roku Sąd Najwyższy Izraela w odpowiedzi na skargę – wniesioną przez dwie 

organizacje pozarządowe – przeciwko oficjalnej polityce celowego zabijania (skarga 
nr HCJ 769/02) orzekł33, że celowe zabijanie cywilów jest usprawiedliwione jedynie 
wówczas, gdy osoby te w sposób bezpośredni uczestniczą we wrogich działaniach. 
Stwierdził ponadto, że za osoby biorące bezpośredni udział w działaniach zbrojnych 
należy uznać także te, które wydały rozkaz ataku i go zaplanowały. Dodatkowo Sąd 
Najwyższy wskazał cztery warunki, które muszą być spełnione, aby zamach na osobę 
cywilną móc uznać za zasadny, a mianowicie:
1.  Przed dokonaniem egzekucji należy zweryfikować tożsamość osoby będącej celem, 

jak również jej bezpośrednie związki z działaniami wrogimi.
2.  Egzekucja osoby będącej celem jest ostatecznością i należy ją wykonać wyłącznie 

w przypadku, gdy inne, mniej drastyczne środki, zawiodą. 
3.  Po każdej operacji, w której osoba będąca celem została zlikwidowana, należy cały 

proces, tj. identyfikację tożsamości osoby oraz przebieg samego zamachu, poddać 
niezależnej kontroli.

4.  Straty wśród osób postronnych winny być współmierne do wymagań międzynaro-
dowego prawa humanitarnego.
W tym miejscu należy zauważyć, iż powyższe warunki zasadniczo różnią się od wa-

runków z 2002 roku. Są bardziej rygorystyczne, jednakże w dużej mierze dalej zawierają 
pojęcia nieostre. Sędziowie trafnie zaznaczyli – często bagatelizowaną – konieczność 
jednoznacznej weryfikacji tożsamości osoby będącej celem ataku bezpośrednio przed 
jego dokonaniem. Praktyka tego typu w znaczny sposób minimalizuje możliwość 
śmierci osób postronnych.

W przypadku Stanów Zjednoczonych Ameryki praktykę targeted killing zaczęto 
stosować po 11 września 2001 roku. W następstwie ataków na wieże WTC Kongres 
USA w dniu 18 września 2001 roku upoważnił prezydenta Busha do podjęcia wszelkich 
koniecznych środków w celu zapobieżenia działaniom terrorystycznym wymierzonym 
przeciw USA34. W 2012 roku ówczesny Prokurator Generalny Stanów Zjednoczonych, 

32  Ibidem, s. 286‒287.
33  Wyrok Sądu Najwyższego Izraela z dnia 11.12.2005 r., skarga nr HCJ 769/02.
34  Tekst rezolucji dostępny jest pod adresem http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-107publ40/html/
PLAW-107publ40.htm, 28.12.2016.
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Eric Holder35, wskazał przesłanki, którymi kieruje się administracja amerykańska, 
podejmując decyzję o eliminacji danej osoby:
1.  Osoba mająca być celem ataku stwarza bliską i nieuchronną groźbę gwałtownego 

ataku przeciw Stanom Zjednoczonym.
2. Nie ma możliwości pojmania osoby będącej celem.
3. Zabójstwo jest zgodne z prawem międzynarodowym.

Jak można zauważyć, powyższe przesłanki są bardzo zbliżone do warunków, jakie 
wskazał Sąd Najwyższy Izraela w odpowiedzi na skargę przeciwko oficjalnej polityce 
celowego zabijania (skarga nr HCJ 769/02).

Wykorzystywanie bezzałogowych statków powietrznych (BSP) przez siły 
zbrojne USA i Izraela w walce z terroryzmem

Drony bojowe, jako środek techniczny przeznaczony do walki z przeciwnikiem, gene-
ralnie nie budzą zastrzeżeń. Kontrowersje wzbudza natomiast sposób, w jaki są one wy-
korzystywane do walki w środowisku asymetrycznym. Bezzałogowe statki powietrzne 
są analogicznym rodzajem broni do samolotów, bądź helikopterów. Osiągają one jednak 
nad nimi znaczną przewagę, gdyż mogą w sposób ciągły (w powietrzu mogą utrzymy-
wać się nawet do 24 godzin)36 uczestniczyć w walce i na bieżąco przesyłać obrazy z pola 
walki37. Mają zdolność do zmiany kierunku wystrzelonego pocisku, zanim uderzy on 
w cel. Ich atutem jest również wielkość, skuteczność i fakt, że są niewykrywalne dla 
przeciwnika. Największą jednak zaletą dronów jest to, że operatorzy, którzy nimi ste-
rują, nie są narażeni na ryzyko utraty życia, tak jak ma to miejsce w przypadku pilotów 
samolotów czy helikopterów. Znajdują się bowiem tysiące kilometrów od miejsca walki.

Jak wspomniano już wcześniej, pierwszym państwem stosującym praktykę targeted 
killing był Izrael. Miało to miejsce 16 lutego 1992 roku w Libanie. W tym dniu izrael-
ski pocisk rakietowy powietrze-ziemia uderzył w samochód marki Mercedes, którym 
podróżował sekretarz generalny Hezbollahu, szejk Abbas al-Musawi wraz z rodziną – 
sześcioletnim synem oraz żoną. Szejk zginął na miejscu. Śmierć poniosła również żona 
szejka i jego pięcioletni syn, a więc osoby niezaangażowane w konflikt izraelsko-pa-
lestyński38. Podstawą decyzji o przeprowadzeniu ataku był obraz, jaki przekazywany 
był z drona obserwującego konwój, w którym poruszał się szejk Abbas al-Musawi. 
Zachodzi zatem pytanie, czy odpalając rakietę zdawano sobie sprawę, że dokonując 
egzekucji na terroryście, zabija się również niewinne osoby? Pytany o tę kwestię Iftach 
Spector, emerytowany generał sił powietrznych Izraela, w jednym z wywiadów stwier-
dził: „Gdyby wiedzieli, że strzelają nie tylko do samego al-Mussawiego, ale i jego żony 

35  U.S. attorney general justifies ‘targeted kill’ programme, http://www.theguardian.com/world/2012/
mar/05/attorney-general-targeted-kill-programme, 28.12.2016.

36  M.E. Garlasco, Precisely Wrong: Gaza Civilians Killed by Israeli Drone-launched Missiles, New York 
2009, p. 4.

37  M. Adamski, Bezzałogowe statki powietrzne. Konstrukcja, wyposażenie i eksploatacja, Dęblin 2015, 
s. 99‒126.

38  R.B. Baer, Zabójstwo…, s. 244.
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i dziecka, wtedy byłoby to niezgodne z prawem i niemoralne”39. Zdaniem izraelskiego 
dziennikarza śledczego Ronena Bergmana, izraelski wywiad wojskowy dysponował 
informacjami, które jednoznacznie wskazywały na obecność żony i dziecka w samo-
chodzie, którym podróżował szejk Abbas al-Musawi40. Pomimo tej wiedzy podjęto de-
cyzję o egzekucji szejka. Następstwem ataku było zerwanie nieformalnego zawieszenia 
broni między Izraelem a Hezbollahem. Przyjmując powyższe doniesienia za prawdziwe, 
należy uznać przedmiotowy atak za niezgodny z zasadą rozróżniania oraz proporcjo-
nalności. Ataku dokonano w terenie zurbanizowanym, co było czynnikiem dodatkowo 
zwiększającym zagrożenie dla osób postronnych. Nadmienić w tym miejscu należy, 
iż optymalnym rozwiązaniem do działań w tego typu terenie zdają się być operacje 
typu capture, mające na celu pojmanie jednostki, a nie jej eliminację. W znacznym 
stopniu chronią one ludność cywilną przed przypadkowym ostrzałem, jednakże wiążą 
się z większymi nakładami finansowymi oraz zagrożeniem dla osób-żołnierzy je prze-
prowadzających (które to w przypadku ataku z powietrza jest zminimalizowane).

Innym przypadkiem, odpowiednio obrazującym analizowaną kwestię, jest incydent 
będący udziałem programu selektywnej eliminacji za pomocą BSP przez Stany Zjedno-
czone. W dniu 4 lutego 2002 roku, w afgańskiej prowincji Paktia, w okolicach miasta 
Khost miał miejsce atak BSP MQ-1 Predator41. Do eliminacji celu użyty został pocisk 
AGM-114 Hellfire42, co potwierdził Donald Rumsfeld, mówiąc: „A decision was made 
to fire the Hellfire missile. It was fired”43. W wyniku uderzenia pocisku śmierć poniosło 
troje osób cywilnych. Ich tożsamość została ustalona w sposób nie budzący wątpliwości 
przez reporterów wojennych „New York Times” niedługo po incydencie44. Według słów 
Donalda Rumsfelda, celem ataku miała być najbardziej poszukiwana ówcześnie osoba 
świata, tj. Osama bin Laden45. Dlaczego więc śmierć poniosło troje osób cywilnych? 
Zgodnie z raportami, mężczyźni znajdowali się w pobliżu dawnej mudżahedińskiej 
bazy, która według analiz wywiadowczych służyła na przełomie stulecia do celów ope-
racyjnych Talibów. Jeden z nich wyglądem i posturą przypominał lidera Al-Qaedy 
i był wyraźnie darzony szacunkiem przez pozostałych dwóch mężczyzn. Zaznaczyć 
należy, iż siły koalicyjne były w tym czasie w posiadaniu zweryfikowanych informacji 
wywiadowczych, iż pod koniec 2001 roku w okolicach miasta Khost przebywał Osa-
ma bin Laden. Trzy miesiące przed przedmiotowym incydentem Centralna Agencja 
Wywiadowcza zleciła Richardowi Beckowi (University of Cincinnati) oraz Johnowi 
Shroderowi (University of Nebraska) wykonanie wielopłaszczyznowej ekspertyzy opu-
39  E.R. Koch, Licencja…, s. 279.
40  R. Bergman, Mossad Zeros in on Tehran’s Nuclear Program, http://www.spiegel.de/international/
world/israel-s-shadowy-war-on-iran-mossad-zeros-in-on-tehran-s-nuclear-program-a-739883‒3.html, 
28.12.2016.

41  M. Adamski, Bezzałogowe…, s. 47‒50.
42  Assistant Secretary of the Army for Acquisition, Logistics and Technology, Weapon Systems Handbook, 
Washington D.C. 2016, p. 52‒53.

43  A. McDonald, Yearbook of International Humanitarian Law, The Hague 2002, p. 758.
44  J.F. Burns, A national challenged the manhunt, http://www.nytimes.com/2002/02/17/world/a-nation-
challenged-the-manhunt-us-leapt-before-looking-angry-villagers-say.html, 28.12.2016.

45  A. McDonald, Yearbook…, p. 758‒759.
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blikowanych przez Al-Qaedę 7 października 2001 roku nagrań wideo. Z przedstawionej 
przez obu ekspertów opinii jednoznacznie wynikało, iż formacja geologiczna widoczna 
na nagraniu odpowiada tej występującej w prowincjach Paktia oraz Paktika wschod-
niego Afganistanu46. Kilka dni po przedmiotowym incydencie rzeczniczka Pentagonu, 
Victoria Clark, stwierdziła: „Jesteśmy przekonani, iż cele operacji zostały dobrane pra-
widłowo. Nie znamy jednak na chwilę obecną ich tożsamości”47. Powyższa wypowiedź 
nie zawierała jasnego i precyzyjnego wskazania zagrożenia ze strony osób, które zginęły 
w wyniku uderzenia pocisku Hellfire. Wskazywała także, iż ataku dokonano zgodnie 
z opisanymi powyżej założeniami signature strikes, które niestety zawiodły. 

Jak wynika z raportów organizacji walczących o prawa człowieka, tylko w Afganista-
nie pomiędzy styczniem 2012 r. a lutym 2013 r. miało zginąć od ataków zgodnych z prak-
tyką signature strikes BSP więcej niż 200 osób, z czego wśród nich było zaledwie 35-ciu 
terrorystów48. Mimo napływających sygnałów o ofiarach cywilnych, praktyka nie uległa 
w dalszym ciągu zmianie (grudzień 2016). W 2016 roku Misja Wsparcia Narodów Zjedno-
czonych w Afganistanie (UNAMA) potwierdziła śmierć 15 osób cywilnych w ataku bez-
załogowego statku powietrznego, który miał miejsce w sierpniu przedmiotowego roku. 
Jak w większości przypadków ofiarami byli mężczyźni w wieku poborowym, błędnie 
rozpoznani jako rebelianci49. W rzeczywistości byli to m.in. studenci. Powyższe liczby 
napawają poważnym niepokojem. Duża liczba ofiar cywilnych w sposób bezpośredni 
przyczyniać się może do eskalacji konfliktu, a tym samym w perspektywie średnio- i dłu-
goterminowej niwelować ewentualne korzyści wojskowe płynące z ataku. Efektem jest 
wzrost poziomu wrogości względem krajów stosujących wspomnianą praktykę, co może 
być czynnikiem pośrednio zwiększającym zagrożenie terrorystyczne oraz napędzają-
cym spiralę przemocy. Przykładem może być tu śmierć szejka Abbasa al-Musawiego 
i jego rodziny. Niespełna miesiąc po przedstawionych wyżej wydarzeniach, zamachowiec 
samobójca w odwecie zdetonował kierunkowy ładunek wybuchowy przed ambasadą 
Izraela w stolicy Argentyny. W wyniku ataku śmierć poniosło 29 osób, zaś ponad 200 
zostało rannych50. Przedstawione dane są także jaskrawym dowodem na nieprzystawanie 
wówczas przyjmowanych założeń signature strikes do opisanych powyżej podstawowych 
założeń prawa humanitarnego, czyniąc zasadę rozróżniania, proporcjonalności oraz hu-
manitaryzmu iluzoryczną, oderwaną od realiów teorią.

Podsumowanie

Zdania na temat słuszności używania uzbrojonych bezzałogowych statków powietrz-
nych do celów bojowych są w chwili obecnej bardzo podzielone. Dla jednych jest to broń 

46  M. Kunnen-Jones, Scouting Out Al Queda: Researcher Develops New Methods of Counter-Terrorim, 
http://www.uc.edu/news/beckter.htm, 28.12.2016.

47  H. Gusterson, Drone: Remote Control Warfare, London 2016, p. 13‒14.
48  J. Scahill, The drone papers, http://theintercept.com/drone-papers/the-assassination-complex, 30.12.2016.
49  J. Smith, U.S. drone strike kills 15 civilians in Afghanistan, http://www.reuters.com/article/us-afghanistan- 
airstrike-idUSKCN1200FW, 30.12.2016.

50  R.B. Baer, Zabójstwo …, s. 245‒246.
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niemoralna, od której giną cywile51. Drudzy natomiast uważają ją za broń precyzyjną, 
wydajną, częstokroć ratującą życie żołnierzom. Raporty statystyczne, o których mowa 
powyżej, przesłaniają jednakże walory BSP. Problematyczna wydaje się jednak nie sama 
broń – nienaganna z technicznego punktu widzenia – ale przyjęta wobec niej taktyka 
operacyjna. Dron bojowy jest bezspornie narzędziem walki, które odegra kluczową rolę 
w XXI wieku. Już w chwili obecnej państwa, takie jak Stany Zjednoczone, rokrocznie 
zmniejszają liczbę śmigłowców bojowych, czy samolotów wielozadaniowych na rzecz 
konstrukcji takich, jak MQ-1 Predator czy MQ-9 Reaper. Ich użycie w asymetrycznych 
działaniach zbrojnych pozwala na znaczne oszczędności finansowe oraz widocznie 
zwiększa efektywność i możliwości operacyjne sił, na wyposażeniu których się znajdują. 
Dzięki nim, przy stosunkowo małych nakładach osobowych, możliwa stała się kontrola 
nad ogromnymi połaciami terenu, oddalonymi od siebie o setki kilometrów. Wprowa-
dzanie BSP w znacznym stopniu zwiększyło możliwości szybkiego udzielenia wsparcia 
ogniowego pododdziałom znajdującym się pod wrogim ostrzałem, czy też dało możli-
wość dodatkowej osłony dla działań sił specjalnych, odbywających się na niedostępnych 
terenach plemiennych pogranicza Afganistanu i Pakistanu. Przy wszystkich wyżej 
wymienionych korzyściach płynących z bojowego użycia dronów, pamiętać należy, iż 
działania realizowane z ich pomocą nie mogą jednak naruszać fundamentów prawa 
humanitarnego, powodując nieadekwatne straty wśród ludności cywilnej. 

Wykładowca wojskowej akademii West Point, podpułkownik Dave Grossman, w opu-
blikowanej w 1995 roku książce On killing52 opisał obszernie psychologiczną awersję żoł-
nierzy do zabijania drugiego człowieka. Pozycja ta do dziś pozostaje lekturą obowiązkową 
dla słuchaczy amerykańskiej Akademii. Z przeprowadzonych przez Grossmana badań 
wynika, iż przedmiotowa niechęć wykazuje tendencję wzrostową, wraz ze zmniejszaniem 
się dystansu między walczącymi – walka w zwarciu jest punktem kulminacyjnym. Stoso-
wanie taktyki związanej z użyciem dronów, jako śmiercionośnej broni, pozwala w dużej 
mierze zaradzić powyższemu problemowi. Obraz na ekranie, który odbiera operator 
bezzałogowego statku, pozwala częstokroć odhumanizować cel. Człowiek przestaje być 
człowiekiem, stając się bezimiennym celem. W sytuacji takiej – pozornie idealnej dla 
celów prowadzenia działań wojennych, gdyż znacznie zmniejszone zostaje napięcie psy-
chiczne, a tym samym zwiększa się wartość bojowa jednostki – następuje szereg aspek-
tów negatywnych, które z perspektywy prawa humanitarnego zdają się przeważać szale. 
Z perspektywy psychologicznej dużo łatwiej jest wydać decyzję o użyciu siły wobec tak 
odhumanizowanego celu. Częstokroć jest ona używana zbyt pochopnie, o czym świadczą 
zaprezentowane w niniejszym artykule przypadki. 

Jak zostało wykazane, w wyniku stosowania przez siły zbrojne Izraela i USA prak-
tyk targeted killing i signature strikes – w szczególności przy użyciu BSP – zginęło 
o wiele więcej osób cywilnych niż kombatantów. Naruszona została więc – w sposób 

51  W.J. Bober, Czy korzystanie z bojowych bezzałogowych pojazdów latających jest moralnie problema-
tyczne? [w:] Systemy dronów bojowych. Analiza problemów i odpowiedź społeczeństwa obywatelskiego, 
red. K. Kowalczewska, J. Kowalewski, Warszawa 2015.

52  Zob. D. Grossman, On Killing: The Psychological Cost of Learning to Kill in War and Society, New 
York 1996.
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bezsporny – zasada rozróżniania oraz proporcjonalności, częstokroć w myśl błędnie 
pojmowanej zasady przytoczonej przez Carla Schmitta w rozprawie „Teoria party-
zanta”, iż „z partyzantem należy walczyć po partyzancku”53. Tym samym zatraceniu 
ulega idea leżąca u podstaw prawa humanitarnego – ochrona ludności cywilnej oraz 
jak najbardziej humanitarny sposób prowadzenia walki.

Były izraelski Minister Sprawiedliwości, a zarazem sędzia Sądu Najwyższego, Haim 
Cohn, trafnie stwierdził, iż w państwie hołdującym idei trójpodziału władzy oraz pań-
stwa prawa, wydawanie wyroków śmierci leży w gestii wymiaru sprawiedliwości, a nie 
władzy wykonawczej54. Mające tamże zastosowanie reguły zapewniające możliwość 
apelacji gwarantują zachowanie godności człowieka i trafności podjętych decyzji na od-
powiednio wysokim poziomie. Pogląd powyższy należy zaaprobować oraz mieć go 
na uwadze, rozważając problematykę praktyk targeted killing i signature strikes, które 
częstokroć, mimo faktycznej możliwości pojmania danej osoby, skutkują jej eliminacją, 
przeradzając się w akcje karząco-odwetowe55.

*  *  *

Sky Killer or Effective Weapon? The Use of Combat Drones on Asymmetrical 
Battlefield from the Perspective of Humanitarian Law and Military Tactics

The article presents theses on targeted killing as an example of the use of UCAVs - Unmanned 
Combat Aerial Vehicles. Targeted killing is one of the most controversial tactics employed in 
the war on terrorism and it is a political, moral and legal problem. International humanitarian 
law permits the use of lethal force in only two cases, law enforcement and just war. This article 
presents the policy of targeted killings and signature strikes on the example of liberal regimes, 
such as United States and Israel. The author uses the case-study method to show how targeted 
killing and signature strikes are conducted. The paper analyzes case-law of international courts 
and regulations of the humanitarian law, and evaluates if the UCAVs of can be efficiently ap-
plied in modern asymmetric warfare.

Key words: modern armed conf licts, international humanitarian law, asymmetric 
warfare, unmanned combat aerial vehicle

53  C. Schmitt, Teoria partyzanta, Warszawa 2016, s. 31.
54  E.R. Koch, Licencja…, s. 302.
55  M. Kowalski, Prawo do samoobrony jako środek zwalczania terroryzmu międzynarodowego, Warsza-
wa 2013, s. 249.


