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Stosowanie uzbrojonych dronów 
Bezzałogowe statki powietrzne (UAV) lub zdalnie sterowane systemy lotnicze (RPAS) – 
powszechniej znane jako drony – są przeznaczone do różnorodnych zastosowań: cywilnych, 
komercyjnych i wojskowych. Podczas gdy wojsko coraz częściej nabywa uzbrojone drony, ich 
stosowanie budzi wiele obaw natury etycznej, politycznej i prawnej. 

Globalne upowszechnienie dronów 
Pojazdy UAV upowszechniają się w skali globalnej. Drony posiada około 80 państw, a także ugrupowania 
niepaństwowe, podmioty prywatne i Organizacja Narodów Zjednoczonych. Większość dronów wojskowych 
wykorzystuje się do gromadzenia danych wywiadowczych, do celów obserwacyjnych i zwiadowczych, a także 
wykrywania celu, natomiast uzbrojone drony przenoszą broń wybuchową lub amunicję precyzyjnego rażenia. 
Szacuje się, że uzbrojone drony posiada mniej niż 20 państw. Chociaż jedynie Stany Zjednoczone, Izrael i 
Wielka Brytania wykorzystują je operacyjnie, analitycy przestrzegają przed ich rozprzestrzenianiem.  

Aspekty prawne i etyczne 
Uzbrojonych dronów nie uznaje się za nielegalną broń; jako tańsze i bardziej precyzyjne, mają one zmniejszać 
liczbę ofiar oraz zniszczenia i straty wśród ludności cywilnej na skutek wojny. Ich stosowanie budzi jednak 
obawy natury etycznej, politycznej i prawnej. Uzbrojone drony ograniczają ryzyko ponoszone przez żołnierzy, 
a więc mogą zwiększać prawdopodobieństwo wojny. Ponadto operatorzy znajdujący się z dala od pola walki 
mogą mieć mniejsze zahamowania przed zabijaniem („mentalność PlayStation”). Nie ma konsensusu co do 
tego, w jaki sposób prawo międzynarodowe stosuje się do śmiercionośnych ataków przy użyciu dronów. 
Wiele osób potępia jako niebezpieczny precedens wykorzystywanie dronów przez USA przeciwko Al-Kaidzie i 
powiązanym z nią terrorystom w „celowanych zabójstwach” i „atakach na podstawie wzorców zachowania” 
(ang. signature strikes) – tj. w oparciu o tworzenie profili, nie zaś identyfikację – poza sytuacjami konfliktów 
zbrojnych. Amerykańskie uderzenia przy użyciu dronów miały miejsce zarówno podczas konfliktów zbrojnych 
(Afganistan, Irak, Libia), jak i poza nimi (Pakistan, Jemen, Somalia). W Pakistanie w atakach dronów CIA 
zginęło podobno od 2500 do 3650 osób (w tym od 416 do 951 cywilów).  

Praktyki te stawiają pod znakiem zapytania obecne wykładnie prawa międzynarodowego. Samowolne 
zabijanie jest zabronione – zarówno w ramach konfliktu zbrojnego, jak i poza nim. Tylko w sytuacji konfliktu 
zbrojnego drony można wykorzystać do uderzenia na „uprawnione cele”. USA uzasadniają ataki poza takimi 
sytuacjami koncepcją „globalnej wojny z terrorem”. Ponadto pretensje USA do prawa do działań 
eksterytorialnych w obronie własnej przeciwko Al-Kaidzie stoją w sprzeczności z poglądem 
Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, według którego użycie siły wobec zbrojnego ugrupowania 
niepaństwowego w innym państwie narusza suwerenność tego państwa, chyba że można mu przypisać 
działania tego ugrupowania. Przedmiotem sporu jest też nadal antycypacyjna obrona własna. W dwóch 
niedawnych raportach ONZ dokonano oceny stosowania dronów w walce z terroryzmem oraz konsekwencji 
dla obrony prawa do życia. Stwierdzono w nich, że międzynarodowe prawo dotyczące użycia siły stanowi 
całościowy system chroniący prawo do życia, zawarto ostrzeżenie przed elastyczną wykładnią i zalecono 
państwom zwiększenie przejrzystości i odpowiedzialności. W maju 2013 r. rząd USA określił swoją politykę 
stosowania dronów. 

Unia Europejska a uzbrojone drony 
Niektóre państwa członkowskie posiadają, stosują lub opracowują uzbrojone drony, w toku jest też kilka 
projektów współpracy, np. francusko-brytyjski Future Combat Air System (FCAS). Na szczeblu UE Rada 
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Europejska przyjęła z zadowoleniem przygotowania do wprowadzenia wytrzymałego systemu nowej 
generacji zdalnie sterowanych statków powietrznych na średniej wysokości, co ma nastąpić w perspektywie 
2020–2025 r. Wiele osób potępia milczenie UE w kwestii amerykańskich ataków przy użyciu dronów, 
wzywając Unię do określenia wspólnego stanowiska i nawiązania rozmów ze Stanami Zjednoczonymi. 
Wysoka przedstawiciel UE stwierdziła, że stosowanie dronów do ataków musi odbywać się z poszanowaniem 
prawa międzynarodowego; UE i jej państwa członkowskie prowadzą nieformalny dialog z USA w tej sprawie.  

Parlament nie uchwalił konkretnej rezolucji w sprawie uzbrojonych dronów, ale w kilku rezolucjach – np. 
dotyczących traktatu o handlu bronią (ATT), praw człowieka na świecie w 2012 r. i szerzej zakrojonego 
partnerstwa transatlantyckiego – wezwał UE do opracowania wspólnego stanowiska w kwestii uzbrojonych 
dronów i do współpracy z USA w tej sprawie, włącznie z określeniem przyszłych regulacji międzynarodowych. PE 
wyraził ubolewanie, że ATT nie ureguluje handlu dronami.  
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