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„Jeżeli ktoś przychodzi, żeby cię zabić,
powstań i zabij go pierwszy”.
Talmud Babiloński, Traktat Sanhedryn, 72:1

WPROWADZENIE

W ostatnich latach terroryzm stał się jednym z największych zagrożeń dla
światowego porządku. Jako zjawisko, może skutkować destabilizacją rządów,
śmiercią niewinnych ofiar oraz wiązać się z zaangażowaniem potężnej ilości
środków finansowych i kapitału ludzkiego. W odróżnieniu od tradycyjnych
form wojny, głównym sposobem działania terrorystów jest atak z ukrycia, który ma na celu ciągłe zastraszanie społeczeństwa.
Koniec XX wieku przyniósł całkowitą zmianę w sposobie dokonywania aktów terroryzmu, a tym samym w jego postrzeganiu. Przeobraził się on
w „wojnę terrorystyczną” (amerykańska koncepcja war on terror, o której więcej w dalszych częściach pracy), prowadzoną na całym świecie. Jednakże celem
ataków stały się głównie państwa demokratyczne, postindustrialne, o wysokim
poziomie rozwinięcia mediów – tego rodzaju społeczeństwa nie mogą odpowiedzieć środkami podobnymi do ataku. Dodatkowo, mentalność panująca
w tych państwach znacząco różni się od mentalności atakujących. Tak na przykład w przypadku zamachowców samobójczych, najważniejsza jest gotowość
do poświęcenia własnego życia dla konkretnej sprawy. Nieistotne jest zabezpieczanie drogi ucieczki, co czyni całą akcję łatwiejszą (lub w ogóle możliwą
do wykonania), gdyż nie jest ona uzależniona od możliwości odwrotu. Daje to
swego rodzaju „przywilej” skoncentrowania się tylko i wyłącznie na wykonaniu ataku oraz prowadzi do nieuchronnego wniosku, że przed zamachowcami
samobójczymi de facto nie ma skutecznej obrony.
Najnowszy, współcześnie funkcjonujący obraz terroryzmu jest połączeniem skrajnie posuniętej przemocy z prezentacją medialną. Przybiera on
symboliczną formę konfrontacji pomiędzy małymi ugrupowaniami ekstremistycznych, gotowych na wszystko, samobójczych wojowników z mocarstwami,
które są ekonomicznymi, gospodarczymi i militarnymi potęgami w skali światowej. Podkreślanie tej asymetrii w przekazach medialnych potęguje siłę inscenizacji spektakularnych wydarzeń, jakimi niewątpliwie są ataki terrorystyczne
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– przynajmniej w ocenie ugrupowań, które ich dokonują. Obrazy te mają
zwrócić uwagę społeczeństwa na dany problem oraz wywrzeć presję na rządach
w celu podjęcia przez nie określonego działania. Przesłaniem ugrupowań terrorystycznych jest skierowana do zaatakowanego państwa wiadomość – jeżeli
będzie ono kontynuować swoją wolę i zamiary polityczne, musi liczyć się ze
stratami i szkodami, wynikającymi również z wystąpienia tego rodzaju ataku
po raz drugi, trzeci i kolejne.
Niekwestionowanym liderem w walce z terroryzmem, w szczególności
islamskim, są Stany Zjednoczone. Administracja Baracka Obamy zwiększyła
liczbę tajnych operacji wywiadowczych prowadzonych przeciwko islamskim
ekstremistom – na początku jego prezydentury komórki sił specjalnych USA
działały w 60 krajach, na końcu w 75. Jednym z działań zapobiegawczych
było opracowanie planów ataków o charakterze prewencyjnym i odwetowym,
których częścią są loty samolotów bezzałogowych (dronów), mających atakować między innymi siedziby ugrupowań islamistycznych w Pakistanie, a także
operacje typu targeted killing (selektywna eliminacja), polegające na eliminacji
konkretnego członka lub grupy członków danego ugrupowania ze względu na
ich kluczowe dla tej organizacji przywódcze znaczenie.
Cel i zakres pracy
Problematyka reakcji na zagrożenie terroryzmem znajduje się na pograniczu nie tylko różnych gałęzi prawa, ale także nauk pokrewnych. Chociażby
prześledzenie kierunku rozwoju zachodniej myśli prawnej po najsłynniejszym
ataku terrorystycznym, tj. ataku na World Trade Center i Pentagon z dnia
11 września 2001 roku prowadzi do konkluzji, że konieczność przeciwstawienia się ugrupowaniom terrorystycznym tworzy problemy o naturze nie tylko
praktycznej czy dogmatycznej. Aby ocenić legalność stosowania operacji typu
targeted killing w odpowiedzi na akty terrorystyczne, należy dogłębnie przeanalizować samo zjawisko terroryzmu – jego motywy, podstawy, aksjologię,
filozofię, psychologię oraz ekonomię – a następnie dokonać przeglądu obowiązującego prawa międzynarodowego, regulującego kwestię odpowiedzialności
zarówno członków ugrupowań terrorystycznych, jak i tych ugrupowań jako
odrębnych podmiotów. Tylko w ten sposób bowiem można otrzymać całość
stanu faktycznego i prawnego, który jest niezbędny do właściwego zrozumienia omawianej problematyki. Głównym celem niniejszej pracy jest kompleksowa analiza omawianego zjawiska, która finalnie doprowadzi do krytycznie
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przedstawionych wniosków i postulatów zarówno de lege lata, jak i de lege
ferenda.
Niniejsza praca ma na celu nie tylko analizę obecnie funkcjonującego
modelu prawnego, w którym operacje selektywnej eliminacji są osadzone, ale
również wykazanie jego braków w tym zakresie oraz jego niedostosowania do
realiów współczesności. Tego rodzaju systemowe podejście umożliwia autorowi przedstawienie udoskonalonego, hybrydowego modelu, który pozwoliłby
na kontrolowane i bezsporne przeprowadzanie selektywnych eliminacji, a tym
samym na bardziej optymalne przeciwdziałanie światowemu terroryzmowi.
Do podstawowych założeń takiego modelu należy określenie statusu prawnego organizacji terrorystycznych oraz ich członków, ponowne określenie granic
znaczeniowych i prawnych pojęcia konfliktu zbrojnego, a także finalnie uwarunkowanie dopuszczalności dokonywania selektywnej eliminacji jako środka
reakcji na terroryzm międzynarodowy. Niezwykle istotna jest także szeroka
wiedza na temat funkcjonowania organizacji terrorystycznych, ich struktury
organizacyjnej, charakterystycznych sposobów działania oraz źródeł finansowania, a także konstrukcji psychologicznej członków tychże ugrupowań i ich
predyspozycji do dokonywania określonego rodzaju czynów, takich jak zamachy samobójcze.
Należy przede wszystkim wyraźnie zaznaczyć, że tematyka niniejszej
pracy pozostaje niezmiennie aktualna z uwagi na praktycznie stałą aktywność
ugrupowań terrorystycznych nie tylko w rejonie Bliskiego Wschodu, ale także
na całym świecie. Globalny zakres tego zjawiska prowadzi do stałego rozwoju
organizacyjnego, technologicznego, finansowego oraz politycznego ugrupowań terrorystycznych, a zatem konieczne jest przedsięwzięcie środków, które
zapewnią skuteczność nie tylko na poziomie ścigania bezpośrednich sprawców czynów o charakterze terrorystycznym, ale również na poziomie przeciwdziałania, tj. zapobiegania organizacji, planowaniu oraz dokonywaniu ataków.
Niezwykle istotne jest również umacnianie społeczeństwa w przekonaniu, że
państwo dysponuje odpowiednimi, adekwatnymi środkami do zapewnienia
bezpieczeństwa, a tym samym do zwalczania terroryzmu oraz przeciwdziałania
jego przejawom.
Wybór tematu pracy podyktowany jest koniecznością przeprowadzenia
analizy światowego porządku prawnego oraz jego adekwatności w kontekście
rozwoju ugrupowań terrorystycznych, ich możliwości oraz sposobów działania.
Aby zrealizować opisany powyżej cel, konieczne było przeanalizowanie następujących zagadnień:
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1. Próba zakreślenia definicji pojęcia „selektywnej eliminacji” oraz oszacowania skali zjawiska,
2. Opracowanie i uporządkowanie stanu prawnego w odniesieniu do
selektywnej eliminacji oraz jej celów w oparciu o prawo międzynarodowe, zwyczajowe oraz poszczególne, wybrane krajowe porządki
prawne,
3. Przeprowadzenie oceny ekonomicznej terroryzmu w zakresie źródeł
finansowania, aspektów makroekonomicznych i mikroekonomicznych oraz ogólnych kosztów związanych z atakami terrorystycznymi,
a także matematycznej oceny skuteczności obowiązującej światowej
polityki antyterrorystycznej i jej ekonomicznej opłacalności,
4. Próba znalezienia uniwersalnego modelu osobowości terrorysty, ocena ataków i ich skutków z psychologicznego punktu widzenia, analiza zastraszenia jako jednego z głównych celów terroryzmu,
5. Analiza selektywnej eliminacji z etycznego punktu widzenia, studium
przypadku – prawna oraz etyczna analiza operacji wyeliminowania
Osamy bin Ladena,
6. Próba przedstawienia filozoficznej oceny nie tylko selektywnej eliminacji, ale również terroryzmu i wojny, a także oszacowania
wpływu tych zjawisk na ewolucję systemu prawnego w państwach
demokratycznych,
7. Zdiagnozowanie problemów teoretycznych i praktycznych związanych z dokonywaniem operacji selektywnych eliminacji oraz zaproponowanie ich dogmatycznego rozwiązania.
Zgodnie z tematem pracy, jej zakres przedmiotowy obejmuje ocenę operacji selektywnej eliminacji jako odpowiedzi na terroryzm międzynarodowy
w świetle prawa humanitarnego oraz prawa karnego. Zakres przestrzenny zaś
obejmuje, z uwagi na analizowane traktaty międzynarodowe, państwa należące do ONZ oraz Palestynę, która ma w tej organizacji status państwa –
obserwatora. Niniejsza praca składa się z wprowadzenia, pięciu rozdziałów
oraz zakończenia.
W rozdziale pierwszym – Problemy definicyjne – starano się na podstawie
opinii przedstawicieli doktryny określić jednoznaczną definicję selektywnej eliminacji, a także przybliżyć dotychczasową praktykę w tym względzie państw,
które według ujawnionych danych dokonują tych operacji najczęściej – USA,
Izraela oraz Rosji.
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Rozdział drugi – Aspekty prawne – to próba przedstawienia obecnie
funkcjonującego w granicach państw – członków ONZ porządku prawnego
oraz oceny legalności selektywnej eliminacji w jego ramach. Następnie dodatkowemu, odrębnemu omówieniu poddano przestępstwa o charakterze terrorystycznym na gruncie polskiego kodeksu karnego, a także z punktu prawa
karnego islamu. Przyjęcie kontekstu drugiego z wymienionych porządków
pozwoliło na lepsze zrozumienie ram światopoglądowych i prawnych, w jakich funkcjonuje duża część sprawców przestępstw o charakterze terrorystycznym. Analizie poddano także dwa studia przypadku – sprawę Al – Aulaqi vs.
Obama oraz wyrok Sądu Najwyższego Izraela w sprawie o sygn. HCJ 769/02,
tzw. targeted killings case.
W rozdziale trzecim – Aspekty ekonomiczne – omówieniu i ocenie teoretycznej poddano politykę państw w zakresie obronności oraz jej matematyczną
opłacalność w świetle teorii gier, a także rolę sankcji gospodarczych i finansowych w przeciwdziałaniu terroryzmowi. Osobno poruszona została kwestia finansowania organizacji terrorystycznych – sposobów na pozyskiwanie
środków, ich dystrybucję oraz „legalizowanie”. Ze strony państw stosujących
selektywną eliminację, niezwykle istotne było także określenie opłacalności
i innowacyjności użycia bezzałogowych systemów latających – dronów. Analizie i ocenie poddano także koszty pozostające po stronie państw zaatakowanych, a wynikające z konieczności refinansowania skutków ataków terrorystycznych, w tym głównie ubezpieczeń.
Rozdział czwarty – Aspekty psychologiczne – to swego rodzaju poszukiwanie jednolitego modelu osobowości terrorysty i jego ocena psychologiczna, a także ocena ataków i ich skutków z psychologicznego punktu widzenia.
Istotną kwestią wymagającą podniesienia było także ukazanie zastraszenia jako
jednego ze sposobów działania ugrupowań terrorystycznych, a dokładniej –
jako środka do osiągnięcia zamierzonego celu politycznego. Z etycznego punktu widzenia, omówiona została sformułowana przez George’a W. Busha amerykańska doktryna war on terror, a także wybrane operacje przeprowadzone na
Bliskim Wschodzie, będące odpowiedziami na zamachy terrorystyczne w tym
rejonie.
W rozdziale piątym – Aspekty filozoficzne – zestawiono problematykę
konfliktu bezpieczeństwa publicznego vs. prawa jednostki z filozofią prawa
i realiami współczesności. Omówieniu poddano także aksjologiczne podstawy prawa międzynarodowego i osadzenie w nich prawa do użycia siły, oraz
kwestię zagrożenia terroryzmem w świetle prawa naturalnego. Wynikiem
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tej syntezy jest ocena wpływu praktyki selektywnej eliminacji na system prawny w państwach demokratycznych.
W Zakończeniu omówione zostały wnioski płynące z analizy praktyki
selektywnej eliminacji z punktu widzenia prawa oraz nauk pomocniczych.
W efekcie przedstawiony został nowy paradygmat – hybrydowy model oceny prawnej umożliwiający nie tylko uznanie selektywnej eliminacji za legalną w świetle obowiązującego prawa, ale także przeprowadzanie jej w sposób bezpieczny dla osób postronnych oraz kontrolowany przez społeczność
międzynarodową.
Przyjęte hipotezy
oraz zastosowane metody badawcze
Powyżej przedstawiona metodyka oraz przyjęte założenia pozwoliły na
sformułowanie w niniejszej dysertacji doktorskiej następujących hipotez
badawczych:
1. Selektywna eliminacja powinna być dopuszczalna w światowym porządku prawnym.
2. Obecnie istniejące międzynarodowe uregulowania prawne nie są wystarczające, by w kontrolowany sposób przeprowadzać akty selektywnej eliminacji.
3. Działania ugrupowań terrorystycznych są zawsze uznawane za nielegalne w świetle obowiązującego prawa, zarówno krajowego, jak
i międzynarodowego.
4. Różnica między wojną a terroryzmem tkwi w ocenie legalności stosowanych środków.
5. Współczesna koncepcja wojny określa terroryzm jako metodę prowadzenia konfliktu zbrojnego.
6. Terroryzm staje się nowym paradygmatem wojny.
Z uwagi na mnogość poruszonych zagadnień, konieczne było zastosowanie różnych metod badawczych:
1.
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prawno-dogmatyczna - analiza tekstów aktów prawnych zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, dotyczących uregulowań
w zakresie prowadzenia wojny, uprawnień państw w zakresie
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samoobrony, a także w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi, zarówno
w płaszczyźnie materialnej, jak i procesowej.
2. historyczno-prawna – w zakresie analizy aktów prawnych w określonym okresie czasu oraz nakreślenia rozwoju światowego terroryzmu,
w szczególności w XX wieku.
3. prawno-porównawcza – w zakresie opisu i porównania dwóch porządków prawnokarnych, tj. islamskiego i porządku państw-członków ONZ.
4. aksjologiczna – w zakresie oceny prawa jako wartości, a przede
wszystkim oceny uregulowań międzynarodowych oraz ich pochodzenia aksjologicznego, a także ich roli jako reakcji na potrzeby ograniczania zachowań godzących w prawo do życia czy utrzymania bezpieczeństwa społeczeństwa.
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ROZDZIAŁ I
PROBLEMY DEFINICYJNE

Selektywna eliminacja obecnie funkcjonująca definicja
Selektywna eliminacja jest praktyką, która chociaż największy rozgłos zyskała jako jedna z odpowiedzi na zagrożenie ze strony terroryzmu po ataku na
wieże World Trade Center z 11 września 2001 roku, to była już stosowana
przez siły zbrojne zarówno USA, jak i Izraela długo przed tym wydarzeniem.
Uznanie przez niektóre państwa legalności selektywnej eliminacji opiera się
na twierdzeniu, że jest to konieczna odpowiedź na współczesne zagrożenia
i asymetryczny konflikt, który prowadzony jest z ugrupowaniami terrorystycznymi. Niestety, w większości są to operacje przynajmniej częściowo utajnione,
a rządy ich dokonujące odmawiają ujawnienia ich kulis, takich jak wskazanie
kto został wyeliminowany, z jakiego powodu, jakie są tego konsekwencje oraz
jakie środki zostały podjęte, aby upewnić się, czy była to operacja legalna, niezbędna i adekwatna.
Z uwagi na brak definicji selektywnej eliminacji w jakimkolwiek międzynarodowym traktacie, w obecnym piśmiennictwie światowym funkcjonują różnorodne, szczątkowe definicje lub ich tłumaczenia. W języku polskim, angielski termin targeted killing tłumaczony jest jako selektywna eliminacja – termin
ten, jakkolwiek oddaje samą istotę czynności, jest jednocześnie zdecydowanie
eufemistyczny. Raport Zgromadzenia Głównego ONZ1 definiuje to działanie jako intencjonalne, zamierzone i umyślne użycie siły śmiercionośnej przez
United Nations General Assembly, Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions – Study on targeted killings, 28 maja
2010.
1
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państwa przeciwko konkretnej jednostce, która nie znajduje się w fizycznej
władzy dokonującego. Najpełniejsza obecnie funkcjonująca definicja sformułowana została przez N. Melzera2 i składa się z pięciu elementów:
• lethal force – użycie siły śmiercionośnej za pomocą jakiegokolwiek
środka
• zamiar bezpośredni (dolus directus) – zaplanowane spowodowanie
śmierci jednostki, a tym samym wykluczenie zabicia przypadkowego, będącego
wynikiem zaniedbania czy kierowanego emocjami lub impulsem, śmierć osoby ma stanowić rzeczywisty cel operacji,
• przebywanie na wolności – osoba będąca celem operacji selektywnej
eliminacji nie jest pozbawiona wolności przez podmiot, który tę operację przeprowadza. Element ten odróżnia selektywną eliminację od egzekucji pozasądowych lub sądowych, które zakładają wcześniejsze pozbawienie wolności osoby
będącej celem,
• konkretny, indywidualny cel – selektywna eliminacja musi być wymierzona w konkretną osobę, co odróżnia ją od operacji wymierzonych w cele
losowe, zbiorowe lub nieokreślone,
• podmiot prawa międzynarodowego – musi istnieć możliwość przypisania operacji selektywnej eliminacji podmiotowi prawa międzynarodowego,
tj. przede wszystkim państwom.
Termin „targeted killings” został pierwszy raz użyty w 2000 roku, kiedy
to Izrael ogłosił publicznie politykę dokonywania tych operacji w stosunku do
terrorystów na Palestyńskich Terytoriach Okupowanych. Stosowany był także
do określenia:
• zabójstwa Umara Ibn al-Khattaba w Czeczenii w 2002 roku, które
przypisuje się rosyjskim siłom zbrojnym,
• zabójstwa jednego z liderów Al – Kaidy, Aliego Qaed Senyan
al Harithi oraz pięciu innych w Jemenie, rzekomo dokonanego przez drona
typu Predator należącego do CIA za pomocą pocisku Hellfire,
• zabójstw dokonanych przez siły zbrojne rządu Sri Lanki i opozycji
w stosunku do kolaborantów w okresie między 2005 a 2008 rokiem,
• zabójstwo lidera Hamasu, Mahmouda al-Mahbouh w dubajskim hotelu. Według władz Zjednoczonych Emiratów Arabskich został on uduszony

2
N. Melzer, Targeted Killing in International Law, Oxford University Press, New York
2008, s. 5.
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poduszką przez sprawców zidentyfikowanych później jako prawdopodobni
agenci Mossadu.
Operacje selektywnej eliminacji, mimo tego, że są intuicyjnie kojarzone
z Bliskim Wschodem i działaniami USA oraz Izraela w stosunku do członków
ugrupowań terrorystycznych, mogą być prowadzone w różnych sytuacjach –
zarówno przez państwa w czasie wojny i pokoju, jak i przez zorganizowane
grupy zbrojne w konfliktach zbrojnych. Różne mogą być także sposoby na
ich dokonanie – poczynając od strzałów snajperskich, przez ostrzały z helikopterów, samolotów, statków wodnych, dronów, na samochodach – bombach
i otruciach kończąc. Istotny jest wspólny element, którym jest intencjonalne, zamierzone i umyślne użycie siły w stosunku do jednostek, które zostały
uprzednio zidentyfikowane przez podmiot dokonujący tej operacji. W odróżnieniu od niezamierzonych, przypadkowych czy lekkomyślnych zabójstw,
celem selektywnej eliminacji zawsze jest użycie siły śmiercionośnej. Stanowi
to także rozróżnienie od operacji prowadzonych przez siły państwowe w celu
ochrony porządku publicznego, np. przeciwko podejrzanym terrorystom-samobójcom czy osobom posiadającym broń i grożącym jej nielegalnym użyciem. W tych sytuacjach funkcjonariusz publiczny może zastrzelić człowieka,
jeżeli zagrożenie przekroczy odpowiedni poziom, natomiast celem całej operacji nie jest użycie siły śmiercionośnej.
Słowo wstępne o terroryzmie
Terroryzm jest w obecnym przekazie medialnym kreowany na pojęcie
bardzo szerokie, co bezpośrednio przekłada się na rozumienie tego terminu
w społeczeństwie. Łatwo pokusić się o stwierdzenie, że ta sama osoba, będąca
dla jednych terrorystą, dla drugich jest bojownikiem o wolność. Miałoby ono
zatem oznaczać, że przypisanie tej nazwy opiera się jedynie na punkcie widzenia oraz ideologii oceniającego i nie istnieją obiektywne kryteria, które miałyby
terroryzm określać.
Z tym tokiem rozumowania nie sposób się zgodzić. Intuicyjnie bowiem
można wyczuć, że terroryzm skorelowany jest z pejoratywną aurą skojarzeniową i stosunkowo łatwo podać konteksty, w których określenia tego używa się
celnie, a w których nie. Posłużyć się można przykładem partyzantów z czasów
II wojny światowej, którzy walczyli z okupantami – w przeciwieństwie do żołnierzy IRA czy ETA, nie są oni nazywani terrorystami. Kryterium rozróżnienia
jest proste i opiera się o status władzy, w którą wymierzone są akcje zbrojne,
a konkretnie jej prawomocność lub brak tejże. Panuje powszechna zgoda, że
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okupacja hitlerowska była nielegalna i nieprawomocna wedle wszystkich możliwych kryteriów oceny, co winno usprawiedliwiać walkę zbrojną przeciwko
niej. Władza w Północnej Irlandii czy Hiszpanii jest ze wszech miar demokratycznie legitymizowana, a zatem społeczeństwo tych krajów dysponuje pokojowymi środkami zmiany tejże władzy. Ataki terrorystyczne na państwa tej
kategorii można próbować tłumaczyć – historia pokazała, że Irlandczycy byli
uciskani przez Anglików, a Baskowie przez Hiszpanów, chociaż żadna z tych
grup nie miała nigdy własnego państwa - nie można ich jednak w żaden sposób usprawiedliwić.
Inna jest także ocena ataków terrorystycznych wycelowanych w konkretne jednostki sprawujące władzę lub reprezentujące ją, a inna ataków, których
celami są przypadkowi ludzie, a skutkiem zasianie strachu i przerażenia wśród
społeczeństwa. Do tej drugiej kategorii należą na przykład ataki palestyńskich organizacji terrorystycznych, często samobójcze. Jakkolwiek działanie
Palestyńczyków można uzasadniać teoretyczną „okupacją” ziem położonych
na zachód od Jordanu przez Izrael, to ich roszczenia w tym zakresie stają się
całkowicie bezzasadne, jeżeli mają być realizowane tego rodzaju środkami.
Zresztą mnogość roszczeń wzajemnych i resentymentów w regionie Bliskiego
Wschodu jest tak zawiła, że możliwość rozwiązania konfliktu panującego tam
od stuleci jest obecnie wątpliwa.
Terroryzm jest zatem moralnie dwuznaczny – może być usprawiedliwiony, jeżeli jest wymierzony w nielegalną władzę okupacyjną oraz jeżeli jego cele
są wyraźnie, jednoznacznie określone. Należy jednak pamiętać, że ta próba
usprawiedliwienia odnosi się jedynie do płaszczyzny moralnej. Historia pokazuje, że niewiele jest działań o charakterze terrorystycznym, które kończyłyby się sukcesem w postaci postulowanej zmiany. Wydaje się jednak, że terroryzm będzie istniał dopóty, dopóki nie znikną niesprawiedliwość, przemoc
i nienawiść.
Współczesne operacje sił zbrojnych
Izraela, USA oraz Rosji
Selektywna eliminacja, pomimo stosunkowo niedawnego skupienia na
sobie uwagi, nie jest zjawiskiem nowym. W obecnych czasach jej dokonywanie spotyka się z szeroką krytyką, a główną taktyką władz państwowych jest
zaprzeczanie i ukrywanie tych operacji. Dla przykładu, według raportu Amnesty International, w latach 1976-1992, jednostki specjalne armii brytyjskiej
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dokonały zabójstwa 37 członków IRA w Irlandii Północnej3. Wielka Brytania
w dalszym ciągu zdecydowanie neguje i piętnuje nazywanie tych czynów selektywnymi eliminacjami.
W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, kilka państw zdecydowało się na
przyjęcie standardów, które zezwalają na dokonywanie selektywnej eliminacji.
Niektóre z nich jednakże, jednocześnie w dalszym ciągu wypierają się przeprowadzenia jakiejkolwiek operacji tego typu.
Jednym z państw, które przyjęły tę postawę był Izrael. Z jednej strony,
w latach dziewięćdziesiątych Siły Zbrojne Izraela odmówiły przyznania się do
selektywnej eliminacji twierdząc, że nie ma i nie będzie w Izraelu żadnego prawa, które zezwalałoby na zamierzone zabójstwo osób podejrzanych4. Z drugiej
zaś, w 2000 roku, rząd izraelski potwierdził legalny charakter selektywnych
eliminacji dokonywanych w samoobronie5, a tym samym w ramach międzynarodowego prawa humanitarnego, a to ze względu na fakt, że władze Palestyny nie były w stanie zapobiec terroryzmowi ani osądzić sprawców ataków,
w szczególności samobójczych, wycelowanych w Izrael.
Większość selektywnych eliminacji dokonanych przez siły zbrojne Izraela
miała miejsce w „Strefie A” – części Zachodniego Brzegu6 pozostającej pod
kontrolą władz Palestyny. Celami byli członkowie różnych ugrupowań, takich
jak Hamas, Fatah czy Islamski Dżihad, wedle informacji izraelskiego wywiadu
zaangażowani w planowanie i dokonywanie ataków wycelowanych w ludność
Izraela. Według badań przeprowadzonych przez organizację B’Tselem7, w latach 2002-2008 zabitych zostało 387 Palestyńczyków, z czego 234 osoby były
ofiarami przypadkowymi8.
W grudniu 2006 roku na temat selektywnej eliminacji wypowiedział
się Sąd Najwyższy Izraela9. W wyroku nie zakazano, ale też nie zalegalizowano prowadzenia operacji selektywnej eliminacji – zdaniem Sądu, każda
z nich winna być oceniana pod tym kątem indywidualnie. Należy zaznaczyć,

3
4

1992 r.

Amnesty International, Political Killings in Northern Ireland, 1994.
N. Yashuvi, Activity of the Undercover Units in the Occupied Territories, B’Tselem,

S. R. David, Israel’s Policy of Targeted Killing, Ethics & International Affairs 17, Carnegie Council on Ethics and International Affairs, 2003, nr 1, s. 111.
6
Także: Zachodni Brzeg Jordanu, West Bank.
7
Założona przez grupę izraelskich prawników organizacja działająca na rzecz praw
człowieka.
8
B’Tselem, Statistics related to Israel – Palestinian conflict post-2000, http://www.
btselem.org/english/statistics/Casualties.asp, dostęp online z dnia 9 marca 2019 roku.
9
K. E. Eichensehr, On Target? The Israeli Supreme Court and the Expansion of Targeted
Killings, The Yale Law Journal, The Yale Law Journal Company, Inc., 2007, t. 116, nr 2, s. 3.
5

23

ROZDZIAŁ I

że powyższy wyrok zostanie dokładnie omówiony w kolejnych częściach niniejszej pracy.
Do dnia dzisiejszego władze Izraela nie zdecydowały się ujawnić ani danych wywiadowczych, które doprowadziły do podjęcia decyzji o selektywnej
eliminacji danej jednostki, ani ram prawnych, na podstawie których te operacje są przeprowadzane, ani wyników śledztw przeprowadzonych w celu sprawdzenia i potwierdzenia ich legalności.
Działania USA w tym zakresie, dotyczące przede wszystkim taktyki operacyjnej, są zgoła odmienne. Głównym środkiem do realizacji selektywnych
eliminacji są uderzenia z powietrza, w szczególności ataki z dronów, przeprowadzane głównie w odniesieniu do konfliktów zbrojnych w Iraku i Afganistanie. Po ataku z 11 września 2001 roku, CIA wdrożyło specjalny program
selektywnych eliminacji10, przeprowadzany głównie z użyciem dronów typu
Predator oraz Reaper – chociaż zdarzają się także operacje dokonane przez jednostki specjalne oraz z pomocą cywilnych podwykonawców.
Pierwszy atak dokonany poprzez nalot drona miał miejsce 3 listopada
2002 roku w Jemenie, a jego ofiarą był znajdujący się w samochodzie Qaed
Senyan al-Harithi, jeden z przywódców Al – Kaidy, podejrzany o zaplanowanie ataku bombowego na amerykański okręt USS Cole11. Do dnia dzisiejszego
potwierdzenie faktycznej ilości tego typu operacji dokonanych przez siły zbrojne USA oraz ich precyzji jest niemożliwe. We władaniu CIA znajduje się flota dronów, która kontrolowana jest bezpośrednio z siedziby głównej Agencji
w Langley (stan Virginia), we współpracy z pilotami działającymi z ukrytych
lotnisk w Pakistanie i Afganistanie, koordynującymi lądowania i starty maszyn.
Każdy tego typu atak musi być osobiście zatwierdzany przez dyrektora CIA.
Według doniesień medialnych, istnieje lista celów zaakceptowanych przez władze rządowe, jednak kryteria ich wyboru oraz wszelkie inne aspekty pozostają
nieznane12.
Rządowe usprawiedliwienie dla dokonywania selektywnych eliminacji
opiera się na prawie USA do samoobrony na gruncie prawa humanitarnego
w związku z „konfliktem zbrojnym z Al – Kaidą i Talibami oraz siłami z nimi

10
M. Sterio, The United States’ Use of Drones in the War of Terror: The (Il)legality of
Targeted Killings under International Law, Case Western Reserve Journal of International Law,
Case Western Reserve University, 2012, t. 45, nr 1, s. 199
11
W. Pincus, US Missiles kill al Qaeda suspects, Washington Post – The Age, 6 listopada
2002, https://www.theage.com.au/national/us-missiles-kill-al-qaeda-suspects-20021106-gdu
rel.html, dostęp online z dnia 4 września 2019 r.
12
C. Finkelstein, J. D. Ohlin, A. Altman, Targeted Killings: Law and Morality in an
Asymmetrical World, Oxford University Press 2012, s. 124.
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sprzymierzonymi”13 (tłum. własne autora pracy). Twierdzenie to, jakkolwiek
wyznacza kierunek interpretacyjny, nie zawiera w sobie najważniejszych informacji, czyli zasięgu tego konfliktu, podmiotów zaangażowanych, kryteriów
pozwalających na namierzanie i eliminację celów, ewentualnych środków zastępczych oraz systemów weryfikacji dokonanych już selektywnych eliminacji.
Polityka Rosji w zakresie selektywnej eliminacji, jak zresztą w każdym
innym, jest szalenie zawiła i pełna sprzeczności oraz niedomówień. Operacje
wojskowe prowadzone w Czeczenii począwszy od 1999 roku określane są do
tej pory jako antyterroryzm. Według doniesień medialnych14, rząd rosyjski
powołuje specjalne jednostki komandosów mające na celu jedynie wytropienie i eliminację grup powstańczych, a dokonane operacje, będące de facto
selektywnymi eliminacjami, usprawiedliwiane są walką z terroryzmem15. Jest
to polityka zgoła problematyczna, gdyż rosyjskie kryteria oceny działalności
o charakterze terrorystycznym spełnia duża część populacji tego kraju. Znane
są przypadki dokonania przez rosyjskie siły zbrojne selektywnej eliminacji poza
terytorium Czeczenii16, jednak rząd całkowicie odcina się od nich, odmawiając
jakiegokolwiek komentarza w tym zakresie oraz jakiejkolwiek współpracy na
polu śledczym.
W 2006 roku uchwalone zostało prawo zezwalające rosyjskim siłom specjalnym na zabicie domniemanych terrorystów poza granicami kraju – po
uprzedniej akceptacji Prezydenta17. Terroryzm określony jest w tym akcie niezwykle szeroko, włączając w zakres tej definicji „próby wpłynięcia na decyzje
rządu, samorządów lub organizacji międzynarodowych poprzez terroryzowanie ludności lub inne formy przemocy” (art. 3) a także „ideologię przemocy” (art. 6). Jest to jedyne uregulowanie wprowadzone w kwestii terroryzmu,
a zatem prawo Federacji Rosyjskiej nie przewiduje żadnych ograniczeń użycia siły zbrojnej do stłumienia aktywności terrorystycznej poza granicami
kraju. Wprawdzie Prezydent potrzebuje zgody Parlamentu na zagraniczne
H. Koh, Doradca Prawny Departamentu Stanu, The Obama Administration and International Law, Keynote Address at the Annual Meeting of the American Society of International
Law, 25 marca 2010 roku.
14
Report: Chechen warlord dies in blast set by Russian agents, CNN, 11 lipca 2006,
http://edition.cnn.com/2006/WORLD/europe/07/10/russia.basayev/index.html, dostęp online z dnia 4 września 2019 r.
15
Tak na przykład zabicie przywódcy czeczeńskich rebeliantów, Szamila Basajewa
w lipcu 2006 roku.
16
N. P. Walsh, Top Chechen separatist dies in Qatar bomb blast, The Guardian,
14 lutego 2004, https://www.theguardian.com/world/2004/feb/14/chechnya.nickpatonwalsh,
dostęp online z dnia 4 września 2019 r.
17
Federalne prawo Federacji Rosyjskiej nr 35-FZ „O przeciwdziałaniu terroryzmowi”,
marzec 2006.
13
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interwencje militarne, ale FSB pozostaje do jego dyspozycji w dowolnym miejscu i czasie. Nie stanowi zaskoczenia, że do publicznej wiadomości nie zostały
podane żadne proceduralne wytyczne w zakresie selektywnej eliminacji, jej
legalności, kryteriów doboru celów oraz mechanizmów kontroli.
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ASPEKTY PRAWNE

Międzynarodowe prawo humanitarne
a) Państwowe użycie siły na gruncie prawa
Państwa należące do ONZ po II wojnie światowej wyznaczyły warunki
użycia siły, które mają między innymi środkiem do realizacji obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom. Ramy prawne dopuszczalnych form
jego realizacji zostały wyznaczone przez normy Karty Narodów Zjednoczonych1, poczynając od art. 2 – „Wszyscy członkowie powstrzymają się w swych
stosunkach międzynarodowych od groźby użycia siły lub użycia jej przeciwko integralności terytorialnej lub niezawisłości politycznej któregokolwiek państwa lub
w jakikolwiek inny sposób niezgodny z celami Karty Narodów Zjednoczonych”.
Należy zaznaczyć, że zgodnie z treścią tego artykułu, państwa nie ustanowiły
zakazu użycia siły, a ustanowiły kontratypy, które mogą wyłączać bezprawność
danego czynu. Po pierwsze, na gruncie art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych2, każde państwo – członek ONZ, przeciwko któremu dokonano zbrojnej
napaści ma prawo do samoobrony indywidualnej lub zbiorowej, zanim Rada
Bezpieczeństwa ONZ zastosuje środki pozwalające na utrzymanie pokoju
i bezpieczeństwa na świecie. Tym samym, prawo to ma charakter naturalny
i niezbywalny.

Karta Narodów Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Porozumienie ustanawiające Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych,
Dz.U. 1947 nr 23 poz. 90.
2
Tamże.

1
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b) Ius ad bellum
Klasyczne prawo międzynarodowe określa prawo do wojny jako jeden
z trzech, obok prawa do zawierania traktatów (ius tractatuum) i prawa do wysyłania i przyjmowania przedstawicieli dyplomatycznych (ius legationis) atrybutów państwa3. Wywodząca się z politycznej i prawnej myśli średniowiecznej
doktryna wojny sprawiedliwej (bellum iustum)4 wskazywała, iż wojna winna
zostać wypowiedziana przez suwerenną władzę oraz mieć słuszną przyczynę,
a walczący powinni kierować się szlachetnymi intencjami5. Stanowiła ona
jednocześnie próbę ograniczenia użycia siły przez państwa. W toku ewolucji
zarówno myśli polityczno-prawnej, jak i wywodzącego się z niej prawa międzynarodowego podjęto takich prób jeszcze kilka (między innymi treuga Dei,
King’s Peace oraz Land Frieden), jednak ostatecznie dopiero w dobie dominacji pozytywizmu i traumatycznych doświadczeń z czasu I wojny światowej społeczność międzynarodowa zdecydowała się na nałożenie oficjalnych, ponadnarodowych ograniczeń w kwestii prawa do użycia siły (np. Pakt Ligi Narodów,
który nakładał obowiązek wyczerpania procedur pokojowego załatwiania
sporów przed przystąpieniem do wojny). Ostatecznie, jakkolwiek zabroniono
wojen de iure, nie udało się wyeliminować wojen de facto. Zakaz ten zbiegł się
w czasie z ewolucją prawa międzynarodowego od ius ad bellum w kierunku ius
contra bellum, czyli prawa przeciwwojennego6. Doktryna ta zakłada, iż jeżeli
nie jest możliwe realne wyeliminowanie wojen jako takich, należy stworzyć
i egzekwować zasady regulujące konflikty zbrojne ze szczególnym wskazaniem
na zasadę humanitaryzmu.
Współczesne regulacje w tej materii opierają się na Karcie Narodów Zjednoczonych7, według której „wszyscy członkowie ONZ powstrzymają się w swych
stosunkach międzynarodowych od stosowania groźby lub użycia siły przeciwko całości terytorialnej lub niepodległości któregokolwiek państwa lub w jakikolwiek
sposób niezgodny z celami ONZ”8.

3
W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne, C.H. Beck Wydawnictwo Polska, Warszawa 2014, s. 170 i następne.
4
H. Izdebski, Historia myśli politycznej i prawnej, C.H. Beck Wydawnictwo Polska,
Warszawa 2007, s. 55 i następne.
5
Tak św. Tomasz z Akwinu, Hugo Grocjusz oraz Emer de Vattel.
6
H. Izdebski, Historia myśli…., s. 301.
7
Karta Narodów Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Porozumienie ustanawiające Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych,
Dz.U. 1947 nr 23 poz. 90
8
Art. 2 (4) Karty Narodów Zjednoczonych
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c) Zasada rozróżniania – legalne cele w konfliktach zbrojnych
Międzynarodowe prawo humanitarne (międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych) znajduje zastosowanie w konfliktach zbrojnych zarówno międzynarodowych jak i niemiędzynarodowych, a jego podstawowe zasady stanowią normy ius cogens9. Jedną z nich jest zasada rozróżniania, w myśl której
w trakcie prowadzenia operacji wojskowych, w każdym czasie należy dokonać
rozróżnienia między kombatantami, czyli osobami aktywnie biorącymi udział
w walkach zbrojnych, a ludnością cywilną10. Adekwatnie należy oddzielić od
siebie cele wojskowe oraz obiekty cywilne. Rozróżnienie to prowadzi w praktyce do wyodrębnienia ludzi czy też miejsc mogących być celami ataku zbrojnego – należy chronić ludność cywilną przed skutkami wojny oraz podjąć wszelkie możliwe środki ostrożności, aby uniknąć ranienia, szkód i strat dla ludności
oraz dóbr o charakterze cywilnym. Doktryna wskazuje zaś, iż kombatanci są
celem wojskowym w każdym miejscu i czasie, co wynika z ich formalnego
statusu11.
Regulamin haski12 wskazuje w tej materii na ograniczenia – w art. 23
(b) wprowadza się zakaz zabijania i ranienia zdradziecko osób należących do
ludności lub do wojsk nieprzyjaciela, analogiczny zakaz zabójstwa za pomocą metod podstępnych zawiera art. 37 Protokołu dodatkowego do konwencji
genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 roku dotyczącego ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych13. Ten sam protokół w art. 41 wprowadza
pojęcie „osoby wyłączonej z walki”, którą stać się można na trzy sposoby – poprzez znajdowanie się we władzy strony przeciwnej, wyraźne wyrażenie woli
poddania się lub utratę świadomości czy pozostawanie w stanie niesprawności
z powodu ran czy choroby i brak możliwości obrony. Dla wszystkich tych
przypadków wskazane jest jedno obostrzenie, a mianowicie osoba ta musi
powstrzymywać się od jakiegokolwiek wrogiego działania i od prób ucieczki.
9
Norma, która została przyjęta i jest uznawana przez międzynarodową społeczność
państw za normę, od której żadne odstępstwo nie jest dozwolone i która może być zmieniona
jedynie przez późniejszą normę powszechnego prawa międzynarodowego o tym samym charakterze. (art. 53 Konwencji o prawie traktatów z 23 maja 1969 roku).
10
A. Szpak, Międzynarodowe prawo humanitarne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, s. 43.
11
Z. Falkowski, M. Marcinko (red.), Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów
zbrojnych, WCEO, Warszawa 2014, s. 210.
12
IV Konwencja haska o prawach i zwyczajach wojny na lądzie z załączonym do niej
Regulaminem praw i zwyczajów wojny na lądzie z 18.10.1907 roku (Dz. U. z 1927 r. Nr 21 poz.
161).
13
I Protokół dodatkowy do konwencji genewskich dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych z 8.06.1977 r. (Dz.U. z 1992 r. Nr 41 poz. 175, zał.), także
jako „I Protokół”.
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Wyjątki te nie zmieniają jednak podstaw prawa międzynarodowego, zgodnie
z którymi kombatant jest legalnym celem ataku. W artykule 48, I Protokół14
stanowi, iż „w celu zapewnienia poszanowania i ochrony ludności cywilnej oraz
dóbr o charakterze cywilnym strony konfliktu powinny zawsze odróżnić ludność
cywilną od kombatantów oraz dobra o charakterze cywilnym od celów wojskowych
i w związku z tym kierować swoje operacje jedynie przeciwko celom wojskowym”.
Wyrażona w art. 51 (2) tegoż protokołu zasada nieatakowania ludności i celów
cywilnych znajduje swoją analogię w art. 13 (2) II Protokołu dodatkowego15,
która rozszerza ten zakaz na niemiędzynarodowe konflikty zbrojne.
Definicja obiektów wojskowych zawarta jest w art. 52 (2) I Protokołu16 –
są to takie obiekty, które z powodu swej natury, rozmieszczenia, przeznaczenia
lub wykorzystania wnoszą istotny wkład do działalności wojskowej i których
całkowite lub częściowe zniszczenie, zajęcie lub zneutralizowanie daje określoną
korzyść w danej sytuacji17. A contrario, obiektami cywilnymi będą zatem dobra
normalnie przeznaczone do użytku cywilnego, takie jak miejsca kultu religijnego, domy, szkoły. W razie wątpliwości, stosowane jest domniemanie cywilnego charakteru. Warto podkreślić wieloszczeblowy charakter tej definicji.
Abstrakcyjne określenie obiektu jako celu wojskowego nie jest wystarczające,
aby go za taki uznać. Kluczowe znaczenie ma osiągnięcie korzyści wojskowej
na skutek zniszczenia tego obiektu. Przykładowo, jeżeli budynek jednego dnia
stanowi bazę wrogich oddziałów, a zniszczenie go następuje kolejnego dnia
(po jego opuszczeniu), to z chwilą opuszczenia aktualizuje się jego niemilitarny charakter, a tym samym przesłanka o korzyści wojskowej nie zostanie
zrealizowana. Celami, które mają ogólnie wojskowy charakter są na przykład
fortyfikacje, wojskowe samoloty i okręty, broń czy amunicja.
Bezpośrednią konsekwencją opisanej wyżej zasady rozróżniania jest zakaz
tzw. ataków bez rozróżnienia (indiscriminate attacks). Są to ataki:
• które nie są skierowane przeciwko określonemu celowi wojskowemu,
• w których stosuje się metody i środki walki, które nie mogą być ograniczone tylko do określonego celu,

Tamże.
Protokoły dodatkowe do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczący
ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół I) oraz dotyczący ochrony
ofiar niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół II), sporządzone w Genewie dnia
8 czerwca 1977 r., Dz.U. 1992 nr 41 poz. 175.
16
I Protokół dodatkowy do konwencji genewskich dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych z 8.06.1977 r. (Dz.U. z 1992 r. Nr 41 poz. 175, zał.).
17
A. Szpak, Międzynarodowe…, s. 43.
14
15
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• w których stosuje się metody i środki walki nie pozwalające na ograniczenie skutków, w następstwie czego mogą bez rozróżnienia godzić w cele
wojskowe lub cywilne18.
Dodatkowo, osobną kategorią ataków bez rozróżnienia jest także bombardowanie, które kumuluje kilka celów wojskowych w jeden, znajdujący
się w mieście, na wsi lub w innej strefie będącej podobnym skupiskiem dóbr
i ludności cywilnej. Za broń, przy użyciu której nie sposób zastosować się do
zasady rozróżnienia uznawane są także miny przeciwpiechotne, napalm czy
rodzaje broni kasetowej. Należy gruntownie podkreślić, iż zarówno MTS
w opinii doradczej19, jak i międzynarodowe trybunały karne ad hoc w swoim
orzecznictwie20 potwierdziły i stanowczo podkreśliły fundamentalny i absolutny charakter zasady rozróżniania, a tym samym zakazu atakowania osób
cywilnych21.
Co na pierwszy rzut oka wydaje się niepokojące, absolutnego charakteru
nie posiada zasada ochrony ludności cywilnej. Wynika to z faktu dopuszczenia szkód na dobrach i ludności cywilnej w sytuacji tzw. collateral damage
- dokonanych w sytuacji ataku na cel wojskowy. Warunki tego dopuszczenia
określa art. 57 I Protokołu22, a mianowicie w toku prowadzenia operacji wojskowych należy stale troszczyć się o oszczędzanie ludności i dóbr o charakterze
cywilnym. Tym samym dowódcy planujący atak powinni uczynić wszystko
w celu sprawdzenia, czy celami ataku nie są osoby cywilne, ponadto należy tak
dobrać środki ataku, aby uniknąć lub sprowadzić do minimum niezamierzone
straty w życiu czy zdrowiu ludności cywilnej a także strat w dobrach o cywilnym charakterze, o czym szerzej w kolejnych rozdziałach.
Ochrona osób cywilnych ulega czasowemu wyłączeniu, jeżeli biorą one
bezpośredni udział w działaniach zbrojnych. Istotą statusu kombatanta jest
zaś podjęcie ryzyka bycia zaatakowanym lub zranionym. Z jednej strony
mają oni prawo do walki, z drugiej mogą legalnie stać się celem ataku.
Na potrzeby niniejszej pracy, należy szczególnie pochylić się nad kwestią
celów osobowych w kontekście członków niepaństwowych grup zbrojnych.

18
19

s. 226.

Art. 51 ust. 4 I Protokołu dodatkowego.
Advisory Opinion on Legality of the Threat of Use of Nuclear Weapons, ICJ Reports,

Tak np. Międzynarodowy Trybunał Karny dla Byłej Jugosławii w wyrokach w sprawach Slobodana Milosevica, Radovana Karadzica, Gorana Hadzicia oraz Ratko Mladicia.
21
M. Królikowski, P. Wiliński, J. Izdydorczyk, Podstawy prawa karnego międzynarodowego, Warszawa 2008, s. 62.
22
I Protokół dodatkowy do konwencji genewskich dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych z 8.06.1977 r. (Dz.U. z 1992 r. Nr 41 poz. 175, zał.).
20
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W tym kontekście nie sposób mówić o konfliktach międzynarodowych, bowiem formalnie kombinacja taka nie występuje. W sytuacji starcia sił państwowych z niepaństwową grupą zbrojną której podległości nie można wykazać, konflikt ten kwalifikowany jest jako niemiędzynarodowy. Doszło do
wykształcenia się normy zwyczajowej, zgodnie z którą, jeżeli konkretna grupa
zbrojna o zorganizowanym charakterze kontroluje dane terytorium, przyjęło
się traktować jej członków jako kombatantów23. W praktyce jednak zasada
ta spotyka się z oporem państw, które nie zgadzają się na przyznanie takiego
statusu członkom niepaństwowych grup zbrojnych, przy jednoczesnym negowaniu możliwości uznania ich za osoby cywilne, które mogą być zaatakowane
jedynie w sytuacji uczestnictwa w konflikcie zbrojnym24. To swoiste „zawieszenie” w wolnej przestrzeni pomiędzy dwoma definicjami jest uzasadnione
– „rezygnowanie” ze statusu kombatanta w zależności od chwilowej funkcji
takiej osoby nastręcza realnych trudności w realizowaniu celów wojskowych.
Ciężko bowiem wyobrazić sobie, że w sytuacji, gdy dana osoba w dzień jest
osobą cywilną, a w nocy dokonuje działań zbrojnych (tzw. mechanizm drzwi
obrotowych – revolving door), tę ochronę chwilowo traci.
Ani prawo traktatowe, ani zwyczajowe nie określa jednoznacznie sytuacji prawnej członków niepaństwowych grup zbrojnych. Z jednej strony
II Protokół Dodatkowy25 oraz Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego26 stanowią, iż są oni odrębną od osób cywilnych kategorią ludności i tym
samym nie są objęci właściwą ochroną. Z drugiej zaś Konwencje Genewskie27
w art. 3 mówią o ochronie osób niebiorących bezpośredniego udziału w działaniach wojennych, nie precyzując jednak, czy ochrona ta przysługuje osobom
tylko chwilowo, czy ogólnie nie biorącym udziału w działaniach zbrojnych.
Wszystkie te źródła prawa pozwalają jedynie na stwierdzenie, że pola semantyczne „członka niepaństwowej grupy zbrojnej” oraz „osoby cywilnej” nie
pokrywają się. Samo zanegowanie nie było jednak wystarczające, a powyższy
dylemat próbowano rozwiązać w Wytycznych Międzynarodowego Komitetu

Z. Falkowski, M. Marcinko, Międzynarodowe prawo…., s. 215.
F. Lachenmann, W. Rüdiger, The Law of Armed Conflict and the Use of Force:
The Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press 2017, s. 218.
25
Protokoły dodatkowe do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczący
ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół I) oraz dotyczący ochrony
ofiar niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół II), sporządzone w Genewie dnia
8 czerwca 1977 r., Dz.U. 1992 nr 41 poz. 175.
26
Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego sporządzony w Rzymie dnia
17 lipca 1998 r., Dz.U. 2003 nr 78 poz. 708
27
Konwencje o ochronie ofiar wojny podpisane w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.,
Dz. U. 1956 nr 38 poz. 171
23
24
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Czerwonego Krzyża, gdzie przyjęto, że każdy, kto nie jest członkiem państwowych sił zbrojnych lub zorganizowanych grup zbrojnych strony konfliktu jest
osobą cywilną. Wspomniane zorganizowane grupy zbrojne składają się jedynie
z osób, których stałą funkcją jest bezpośredni udział w działaniach zbrojnych28.
Wszyscy posiadający funkcję bojową o charakterze stałym (continuous combat
function) nie są uprawnieni do korzystania z ochrony przed atakami.
Jakkolwiek jest to pewnego rodzaju o ile nie wyjaśnienie, to chociaż doprecyzowanie dylematu rozgraniczenia osób cywilnych od kombatantów
w przypadku członków niepaństwowych grup zbrojnych, to zawiera ono
kolejne pojęcie nieostre – funkcja bojowa. Definicja funkcji bojowej w tym
kontekście nie nastręcza jednak problemów. Jest to zatem sytuacja, w której
dana osoba w sposób ciągły angażuje się w działania zbrojne, np. poprzez planowanie, kierowanie czy bezpośrednie przeprowadzanie ataków zbrojnych29.
W ten sposób członkowie danej grupy, udzielający jej wsparcia niewojskowego
(np. administracyjnego, logistycznego czy księgowego) winny być traktowane jak osoby cywilne dopóty, dopóki nie zaangażują się w działania bojowe.
Kierunek ten jest kwestionowany przez m. in. Stany Zjednoczone, które stoją na stanowisku, że szeroko pojęte kwestie administracyjne są równie istotne
w działaniu grup zbrojnych, co faktyczne działania zbrojne30. Co więcej, z Wytycznych MKCK31 wyłania się wewnętrzna sprzeczność – członek regularnych
państwowych sił zbrojnych, dla przykładu księgowy, może być atakowany
o każdym czasie niezależnie od pełnionej funkcji, podczas gdy jednocześnie
ten sam księgowy w strukturze niepaństwowej grupy zbrojnej już nie jest legalnym celem ataku, gdyż nie pełni funkcji bojowej. Słuszne jest zatem twierdzenie administracji Stanów Zjednoczonych o sprzeczności tego uregulowania
z zasadą równości32.
W praktyce wielce problematyczna jest weryfikacja nie tylko funkcji bojowej, ale również samego członkostwa w grupie zbrojnej. Wiadomym jest,
że strony konfliktu, tj. władze państwowe i władze grup zbrojnych nie są ze
sobą w stałym kontakcie i nie wymieniają informacji na ten temat, chociażby
28
P. Grzebyk, Cele osobowe i rzeczowe w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2018, s. 105
29
Tak np. stanowisko Sekretarza Generalnego ONZ Kofiego Annana w sprawie zabicia
Abu Musaba az-Zarkawiego, w: M.N. Schmitt, E.W. Widmar, On target: Precision and balance
in the contemporary law of targetting, 7 JNSL&P, 2014, s.390.
30
M.N. Schmitt, E.W. Widmar, On target: Precision and balance in the contemporary
law of targetting, 7 JNSL&P, 2014, s. 390.
31
P. Grzebyk, Cele osobowe i rzeczowe w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2018, s. 105.
32
M. N. Schmitt, E. W. Widmar, On target…., s. 391.
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ze względu na zasady walki partyzanckiej czy charakter grup terrorystycznych,
wymagających ukrywania tożsamości.
Przywrócenie ochrony właściwej dla osoby cywilnej następuje w momencie, w którym członek grupy zbrojnej mający stałą funkcję bojową trwale
wyłączy się z jej działalności33. Nie wymaga to żadnego dodatkowego oświadczenia o specjalnej treści, należy jedynie w jakikolwiek czytelny i jednoznaczny
sposób zamanifestować ten fakt, na przykład poprzez zaniechanie kontaktu
z grupą zbrojną. Nigdzie jednak nie zostało określone, ile czasu musi minąć,
aby uznać, że dana osoba trwale odłączyła się od grupy zbrojnej.
Rozwiązanie przyjęte w Wytycznych MKCK nie przyniosło oczekiwanych korzyści w zakresie klaryfikacji oceny legalności celów osobowych
w konfliktach niemiędzypaństwowych. W zasadzie można stwierdzić, iż jedynie osłabiło ono ochronę ludności cywilnej – w rzeczywistości łatwo jest
daną osobę powiązać z grupą zbrojną, tak np. signature strikes, czyli ataki na
osoby znajdujące się na terenie objętym działaniami zbrojnymi tylko ze względu na posiadanie broni czy poruszanie się samochodem terenowym. Dopóki
nie zostanie przyjęte konkretne rozwiązanie, a dokładniej – ostra, precyzyjna
definicja legalnego celu osobowego w konfliktach niemiędzynarodowych, nie
będzie możliwe zwalczenie niesłusznych i daleko krzywdzących ataków. Należy jednak zastanowić się, czy możliwość dokładnego opisania tej rzeczywistości
faktycznie istnieje.
d) Zasada konieczności wojskowej i zasada proporcjonalności
Zasada konieczności wojskowej wprowadza przyzwolenie na stosowanie w walce środków, które są konieczne dla pokonania nieprzyjaciela, a nie są
zabronione przez międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych. Ma ona swoje początki w art. 22 Regulaminu haskiego34, według którego „strony wojujące
nie mają nieograniczonego prawa wyboru środków szkodzenia nieprzyjacielowi”.
Wspomniany już w poprzednim podrozdziale art. 23 Regulaminu35 zakazuje używania trucizny lub broni zatrutej, broni, pocisków lub środków, które
mogłyby zadać zbyteczne cierpienie oraz zakazuje niszczenia lub zagarniania
własności nieprzyjaciela (z wyłączeniem korzyści wojskowej).
Zasada ta ustanawia możliwość uchylenia ochronnego statusu ze względu
na bezwzględną (także: „nagłą”, „stanowczą”, „kategoryczną”, „niedającą się

33
34
35
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uniknąć”, „naglącą” – określenia używane w Konwencjach genewskich36) konieczność wojskową, w stopniu koniecznym dla osiągnięcia zakładanej korzyści
wojskowej37. W zasadzie z językowego punktu widzenia określenia te nie są na
tyle od siebie różne, aby należało dokonywać kompleksowej analizy każdego
z nich. Wyjątki stanowią sformułowania „kategoryczna” oraz „niedająca się
uniknąć” – wyraźnie wyczuwalne jest bardziej stanowcze, ostrzejsze nacechowanie tych określeń. W Konwencjach genewskich38 zostały użyte odpowiednio do uchylenia nietykalności obiektów kulturalnych podlegających ogólnej
(art. 4 ust. 2 Konwencji o ochronie dóbr kultury w razie konfliktu zbrojnego
z 1954 r39.) lub specjalnej (art. 11 ust. 2 Konwencji40) ochronie.
Niezwykle istotny jest zakaz rozszerzającej interpretacji zasady konieczności wojskowej. Jeżeli przepis jest sformułowany w sposób jednoznaczny
i nie został opatrzony klauzulą konieczności wojskowej, musi być bezwzględnie przestrzegany. Tak np. w sprawie Galić41 (o której szerzej przy okazji omawiania zasady proporcjonalności) Izba Orzekająca uznała, że zakaz atakowania
ludności cywilnej nie jest objęty wyjątkiem konieczności wojskowej, analogicznie Izba Apelacyjna w sprawie Blaskicia42.
Zasada proporcjonalności jest niejako rezultatem zderzenia dwóch,
również fundamentalnych zasad międzynarodowego prawa humanitarnego –
omówionej już zasady konieczności wojskowej i zasady humanitarnego traktowania. Znajduje ona zastosowanie w sytuacjach ataku na legalny cel wojskowy,
rozszerzony o możliwe straty w ludności cywilnej (collateral damage). Zastosowanie tej zasady wymaga od planujących atak dobierania środków i metod
ataku w taki sposób, aby przedsięwziąć wszystkie możliwe środki ostrożności
w celu uniknięcia (alternatywnie: sprowadzenia do minimum) niezamierzonych strat w życiu ludzkim wśród ludności cywilnej, ranienia osób cywilnych
i szkód w dobrach o charakterze cywilnym, lub bardziej ogólnie – uniknięcia

36
Konwencje o ochronie ofiar wojny podpisane w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.,
Dz. U. 1956 nr 38 poz. 171.
37
A. Szpak, Międzynarodowe…, s. 49.
38
Konwencje o ochronie ofiar wojny podpisane w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.,
Dz. U. 1956 nr 38 poz. 171.
39
Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego wraz z regulaminem wykonawczym do tej Konwencji oraz Protokół o ochronie dóbr kulturalnych w razie
konfliktu zbrojnego, podpisane w Hadze dnia 14 maja 1954 r., Dz.U. 1957 nr 46 poz. 212
40
Tamże.
41
Wyrok Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii, sprawa generała
Stanislava Galić, http://www.icty.org/en/press/judgement-case-prosecutor-v-stanislav-galic-stanislav-galic-sentenced-20-years-imprisonment, dostęp online z dnia 23 kwietnia 2019 roku.
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http://www.icty.org/x/cases/blaskic/tjug/en/bla-tj000303e.pdf, dostęp online z dnia
4 stycznia 2019 roku.
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strat i szkód, których rozmiary byłyby nadmierne w stosunku do oczekiwanej
bezpośredniej i konkretnej korzyści wojskowej. Jeżeli opisane okoliczności wynikną w trakcie ataku lub nieoczekiwanie zmieni się jego charakter, należy go
niezwłocznie przerwać lub od niego odstąpić43. Zdecydowanego podkreślenia
wymaga, iż zasada ta ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji ataku na cele wojskowe, a nie cywilne44.
Praktyczny rys tej zasady wyłonił się w sprawie Galić45, która dotyczyła oblężenia i ostrzału Sarajewa przez bośniackich Serbów, trwającego dwa
lata począwszy od sierpnia 1992 roku. Izba Orzekająca rozstrzygała w głównej mierze pytanie o osobę decyzyjną w zakresie sprzeczności (lub jej braku)
z zasadą proporcjonalności. Musi być to zatem osoba dobrze poinformowana, która jest w stanie podjąć decyzję w oparciu o posiadaną wiedzę, z reguły
będzie to dowódca oddziału dokonującego ataku. Kolejną kwestią był punkt
odniesienia proporcjonalności ataku – czy powinien to być efekt konkretnego
działania militarnego, całej bitwy, kampanii czy wojny? Wydaje się, że słusznie
Izba przyjęła kryterium celu militarnego, czyli odniesienie się do spodziewanego osiągnięcia celu wojskowego samego ataku. Zastosowanie jakiegokolwiek
innego, szerszego kryterium, automatycznie przyzwalałoby na większe straty
w ludności cywilnej, a także byłoby o wiele trudniejsze, jeżeli nie niemożliwe,
do oszacowania i oceny.
Przy ocenie proporcjonalności należy brać pod uwagę czynniki takie jak,
przede wszystkim znaczenie militarne celu, następnie stopień prawdopodobieństwa spowodowania przypadkowych strat podczas ataku, rodzaje dostępnej broni, przy użyciu której można tego ataku dokonać, gęstość zaludnienia
w okolicy celu, a także sposób oraz czas przeprowadzenia akcji zbrojnej46.
Istotą, a zarazem największą trudnością zasady proporcjonalności jest
konieczność porównywania czynników, które realnie porównać się nie dają.
Z jednej strony rzeczywista, choć jedynie szacowana, wartość strat w osobach
i dobrach o charakterze cywilnym, z drugiej zaś poniekąd abstrakcyjne i zależne od wielu zewnętrznych czynników pojęcie, jakim jest spodziewana korzyść wojskowa. Problematyczny jest także moment dokonywania oceny oraz

Art. 57 pkt 2 I Protokołu dodatkowego.
Art. 57 pkt 5 I Protokołu dodatkowego: „Żadne postanowienie niniejszego arytkułu nie
może być rozumiane jako uprawniające do ataków przeciw ludności cywilnej, osobom cywilnym lub
dobrom o charakterze cywilnym.”.
45
Wyrok Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii, sprawa generała Stanislava Galić, http://www.icty.org/en/press/judgement-case-prosecutor-v-stanislav-galic
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sytuacja osoby decyzyjnej. Najczęściej jest to pole bitwy, a dowódca podejmujący decyzję ma na nią ograniczony, często niezwykle krótki czas47. Pomimo
znacznych trudności występujących podczas stosowania zasady proporcjonalności należy pamiętać, iż proces ten nie ma obecnie żadnej alternatywy, toteż decyzja winna być podejmowana z jak największą starannością, przy wykorzystaniu wszelkiej dostępnej na chwilę oceny wiedzy.
e) Niemiędzynarodowe konflikty zbrojne
Na gruncie orzecznictwa Międzynarodowego Trybunału Karnego
ds. Zbrodni w byłej Jugosławii (MTKJ), niemiędzynarodowy konflikt zbrojny
to sytuacja, w której między władzami rządowymi a zorganizowanymi i uzbrojonymi grupami dochodzi do długotrwałej przemocy zbrojnej48. Zastosowanie
do nich znajduje wspólny dla czterech Konwencji genewskich49 art. 3, oraz
uzupełniający go II Protokół dodatkowy z 1977 roku50. Ustanawia on nieprzekraczalne zasady prawa międzynarodowego oraz, jako zapewniający minimum
ochrony, ma zastosowanie do wszystkich konfliktów zbrojnych. W kontekście tematyki niniejszej pracy istotnie znaczenie będzie miał tylko jeden z elementów wewnętrznego konfliktu zbrojnego – „strona konfliktu która występuje
przeciwko legalnemu rządowi posiada zorganizowane oddziały zbrojne, władzę
odpowiedzialną za ich działania i działa w ramach określonego terytorium oraz
posiada środki zapewniające przestrzeganie prawa humanitarnego”51.
Protokół II52 wprowadza do niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych
szereg zasad, niejako tożsamych z tymi stosowanymi w przypadku wojen międzypaństwowych. Przede wszystkim zastosowanie ma zasada niedyskryminacji, na mocy której wszystkie osoby, które nie biorą udziału w działaniach
zbrojnych lub takiego udziału zaniechały, mają prawo do poszanowania ich
osoby, godności, przekonań i praktyk religijnych, niezależnie od ewentualnego ograniczenia wolności. Bezwzględnie zabronione jest stosowanie (lub
chociażby groźba stosowania) zamachów na życie, zdrowie lub fizyczną albo
psychiczną równowagę osób, kar zbiorowych, brania zakładników, działań
Tamże.
F. Lachenmann, W. Rudiger, The Law of Armed…, s. 231.
49
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terrorystycznych, niewolnictwa i handlu niewolnikami, a także grabież czy zamachy na godność osobistą.
W świetle Protokołu II53, problematyczne jest stosowanie zasady rozróżniania, gdyż z formalnego punktu widzenia w niemiędzynarodowych
konfliktach zbrojnych nie istnieje status jeńca wojennego czy internowanej
osoby cywilnej. Z redakcji językowej przepisów tego protokołu można jednak
wywnioskować, iż jeżeli w art. 1 wymienione zostają siły zbrojne państwa –
strony oraz rozłamowe siły zbrojne lub inne zorganizowane uzbrojone grupy,
to a contrario wszystkie osoby, które nie wchodzą w skład tych formacji są osobami cywilnymi. Co się tyczy członków innych zorganizowanych grup zbrojnych, ich członkowie są de facto kombatantami i jako tacy winni być traktowani.
Terroryzm
jako międzynarodowe przestępstwo konwencyjne
Prawo karne, które obowiązuje w państwach współczesnego świata zawiera zbiór elementów wspólnych, powtarzających się we wszystkich lub wielu
systemach prawa karnego krajowego. Jest to częściowo wynik kształtowania
wewnętrznego prawa karnego przez standardy prawa międzynarodowego, które zawiera zobowiązania wobec państw do ukształtowania przepisów karnych
w określony sposób.
W stosunku do pewnych przestępstw istnieje ugruntowane przekonanie,
że ściganie i karanie ich sprawców jest wspólnym zadaniem międzynarodowej
społeczności. Są to tak zwane przestępstwa konwencyjne. Godzą one bezpośrednio we wspólne dobro i interes państw, tym samym wymagają uznania
określonych czynów za przestępne we wszystkich porządkach prawnych. Obok
penalizacji w poszczególnych kodeksach karnych państw, kolejną możliwością
ścigania przestępstw konwencyjnych jest wprowadzenie tzw. zasady represji
wszechświatowej, w Polsce uregulowanej w art. 113 k.k.54 - „Niezależnie od
przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia przestępstwa, ustawę karną polską stosuje się do obywatela polskiego oraz cudzoziemca, którego nie postanowiono
wydać, w razie popełnienia przez niego za granicą przestępstwa, do którego ścigania Rzeczpospolita Polska jest zobowiązana na mocy umowy międzynarodowej,
lub przestępstwa określonego w Rzymskim Statucie Międzynarodowego Trybunału
Karnego, sporządzonym w Rzymie 17 lipca 1998 r.”
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Do przestępstw konwencyjnych zaliczyć można m. in. handel
niewolnikami, handel ludźmi, fałszowanie pieniędzy, handel narkotykami
czy stosowanie tortur, jednak najistotniejszym z perspektywy niniejszej pracy
jest terroryzm międzynarodowy. Nasilenie tendencji do objęcia międzynarodowoprawną regulacją różnych form terroryzmu wynika niewątpliwie z ataków przeprowadzonych 11 września 2001 roku. Jednakże, już wcześniej na jej
kanwie powstała Międzynarodowa konwencja o zwalczaniu terrorystycznych
ataków bombowych z 1997 roku55, Międzynarodowa konwencja o zwalczaniu finansowania terroryzmu z 1999 roku56 oraz, później, Międzynarodowa
konwencja w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego z 2005 roku57.
Polski kodeks karny58 posługuje się w tym zakresie regulacją art. 115 § 20,
który określa przestępstwo terrorystyczne jako „czyn zabroniony zagrożony karą
pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej pięć lat, popełniony w celu 1) poważnego zastraszenia wielu osób; 2) zmuszenia organu władzy
publicznej Rzeczpospolitej Polskiej lub innego państwa albo organu organizacji
międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania określonych czynności; 3) wywołania poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej, innego
państwa lub organizacji międzynarodowej” – a także groźba popełnienia takiego
czynu.
Prawo państwa do samoobrony –
art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych
a) Niezbędna terminologia
Omówione już w niniejszej pracy normy dopuszczające użycie siły zbrojnej w kontekście samoobrony wydają się być obecnie najbardziej wyraźną emanacją suwerenności państwowej. Brak jest jednak definicji użytych w owych
normach określeń, takich jak „użycie siły”, „agresja” czy „napaść zbrojna” – tym
samym budzą one fundamentalne spory interpretacyjne, kluczowe dla określenia pola semantycznego pojęcia prawa do samoobrony oraz jego ram normatywnych. W kontekście niniejszej pracy nie sposób pominąć użytego po raz
pierwszy przez George’a W. Busha pojęcia „wojny z terroryzmem”59. Pomimo
szerokich kontrowersji, pojęcie to pozostaje jedynie w sferze semantycznej i nie
55
56
57
58
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ma jako takiego waloru prawnego czy też definicyjnego. Należy przyznać rację
Michałowi Balcerzakowi w twierdzeniu, że: „posługiwanie się pojęciem wojny
z terroryzmem jako metaforą dla określenia politycznej determinacji w zwalczaniu terroryzmu nie byłoby kontrowersyjne, gdyby nie wiązało się z intencją walki
z terroryzmem, przy wykorzystaniu sił zbrojnych na terytorium obcych państw
i przy deklarowanym zastosowaniu prawa konfliktów zbrojnych”60. Amerykańska
administracja po dziś dzień wykorzystuje bowiem to stworzone przez siebie
pojęcie do kreowania kontrowersyjnych koncepcji prawnych, wśród których
należy wyróżnić postulat rozszerzenia obowiązującego podziału konfliktów
zbrojnych na międzynarodowe i wewnętrzne o nową kategorię konfliktu
zbrojnego z międzynarodową organizacją terrorystyczną. Najlepszym przykładem jest przekonanie rządu USA o pozostawaniu w stanie międzynarodowego
konfliktu zbrojnego z terrorystyczną organizacją Al-Kaidą. Na gruncie prawa
międzynarodowego członkowie tej organizacji nie mają statusu kombatanta,
a jednocześnie są zaangażowani w konflikt zbrojny ze Stanami Zjednoczonymi,
więc nie mogą być traktowani jako ludność cywilna. Ta „szara strefa” została
zapełniona przez amerykańską administrację pojęciem „nielegalnych kombatantów” (unlawful enemy combatants)61, które jednocześnie nadaje uprawnienia
do długotrwałego pozbawiania ich wolności bez jednoczesnego dostępu do
wymiaru sprawiedliwości. Norma ta nie ma oczywiście żadnego umocowania
w prawie międzynarodowym i w swoim nieoficjalnym charakterze prowadzi
do szeregu naruszeń praw człowieka. Tym samym, konieczne jest międzynarodowoprawne uregulowanie statusu terrorysty, aby uniknąć traktowania „wojny
z terroryzmem” jako ponadprawnej okoliczności wyjątkowej.
b) Pojęcie „samoobrony” w świetle Karty Narodów Zjednoczonych
i prawa zwyczajowego a potrzeby współczesności
Użycie w art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych62 sformułowania
o „przyrodzonym” prawie państw do samoobrony wskazuje na jego zwyczajowy charakter. Novum stanowi jednak wprowadzone uzależnienie dopuszczalności prawnej samoobrony od wystąpienia napaści zbrojnej, która nie była
60
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definiowana ani używana przed wejściem w życie Karty Narodów Zjednoczonych63. Współczesne współobowiązywanie norm prawa zwyczajowego i stanowionego nie powinno budzić żadnych wątpliwości. W kontekście art. 51
KNZ niezbędne jest zwyczajowe dookreślenie regulacji w zakresie samoobrony,
a konkretniej – przyjęcie wypracowanej przez zwyczaj międzynarodowy definicji napaści zbrojnej. Potrzeba ta prowadzi do konieczności przemodelowania obowiązujących współcześnie ram prawnych określających dopuszczalność
użycia siły zbrojnej w kierunku dostosowania ich do nowych wyzwań, takich
jak terroryzm międzynarodowy. Ponieważ obecnie dalekie od realizmu wydaje się być uzyskanie powszechnie akceptowanego przez państwa kompromisu
w tym zakresie, należy oprzeć się na prawie zwyczajowym, jako środku do
ostrożnego, zwyczajowego przedefiniowania pojęcia „napaści zbrojnej”, determinującego konstrukcję samoobrony na gruncie art. 51 KNZ.
Nie pozostawia wątpliwości fakt, iż prawo do samoobrony jest obecnie
jedyną dopuszczalną formą jednostronnego użycia siły przez państwo. Skorelowanie go z nieostrym pojęciem napaści zbrojnej wymaga dokonania próby zakreślenia granic znaczeniowych, a tym samym ram prawnych tego aktu.
Z uwagi na fakt, iż art. 51 KNZ nie zaspokaja potrzeb interpretacyjnych w tym
zakresie, należy sięgnąć do odniesienia kontekstowego do innych pojęć użytych w KNZ – groźby i użycia siły (art. 2 ust. 4) i agresji (art. 1 ust 1, art.
39, art. 51 ust. 1). Najszersze znaczeniowo jest pojęcie groźby i użycia siły,
które z napaścią zbrojną jednocześnie przenika się i wyklucza – każda napaść
zbrojna narusza zakaz użycia siły, ale nie każde naruszenie tego zakazu jest
z definicji napaścią zbrojną. Przyjęta w 1974 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Rezolucja 331464 w art. 1 definiuje agresję jako użycie siły zbrojnej
przez państwo przeciwko suwerenności, integralności terytorialnej lub niepodległości politycznej innego państwa, albo w inny sposób niezgodny z KNZ.
Uwagę winno przykuć użycie pojęcia siły zbrojnej oraz użycia jej przez jedno
państwo w stosunku do drugiego. Wprawdzie rezolucja ta nie ma charakteru
prawnie wiążącego, jednak definicje w niej zawarte przyjmuje się za normy
zwyczajowe65.
Porównywane powyżej definicje nie stanowią klucza interpretacyjnego
w kontekście napaści zbrojnej. Pomagają jednak ugruntować stanowisko,

Tamże.
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iż nie każde naruszenie zakazu użycia siły zbrojnej stanowi napaść zbrojną lub
akt agresji. Z dużą dozą ostrożności należy podchodzić do zakresu dopuszczalnej samoobrony, który musi być każdorazowo oceniany w konkretnych
okolicznościach faktycznych oraz z uwzględnieniem zasady konieczności i zasady proporcjonalności. Co więcej, każde użycie siły przez państwo stanowi
agresję rozumianą jako akt państwa i winno być odróżnione od agresji jako
aktu jednostki.
Konieczność rozróżnienia zakazu użycia siły zbrojnej od zakazu agresji
wydaje się być zasadna w kontekście peremptoryjnego charakteru drugiego
z wymienionych. Słusznie bowiem zauważa James A. Green66, że przyjęcie peremptoryjności zakazu użycia siły zbrojnej jest niemożliwe ze względu na jego
nieprecyzyjny zakres, istotne wyjątki od jego stosowania oraz ewolucyjny charakter norm ius ad bellum. Jeżeli przyjąć zaś peremptoryjny charakter zakazu
agresji, otrzymać można (poprzez negację) jej definicję, która stanowi wtedy
każde bezprawne użycie siły zbrojnej przez państwo, a zatem odwrotność zakazu użycia siły.
Przedstawione wyżej uzależnienie pojęcia napaści zbrojnej od siły zbrojnej i agresji jest oczywiście obarczone szeregiem problemów natury interpretacyjnej oraz znaczeniowej, chociażby takich, jak relacja z pozostałymi ograniczeniami prawa do samoobrony (zasada natychmiastowości, proporcjonalności
i konieczności), a także kryterium czasowe (samoobrona prewencyjna a groźba
użycia siły). W kontekście selektywnej eliminacji główne znaczenie ma zakres
pojęcia napaści zbrojnej w odniesieniu do tzw. aktorów niepaństwowych – po
pierwsze, jakie działanie jest napaścią zbrojną, a po drugie, kto musi tego działania dokonać przeciwko komu.
c) Problematyka samoobrony prewencyjnej
Literalna wykładnia art. 51 KNZ uzależnia dopuszczalność samoobrony
od napaści zbrojnej w fazie dokonania – „przeciwko któremu dokonano zbrojnej napaści”. Niemniej, koncepcja możliwości stosowania tzw. samoobrony
prewencyjnej jest przedmiotem debaty, która elektryzuje i różni doktrynę od
samego momentu przyjęcia KNZ. Zasadniczo wyróżnić można cztery główne
poglądy:
I. najbardziej restrykcyjny – prawo do samoobrony dopuszczalne jest tylko jako konsekwencja dokonanej już napaści zbrojnej. Przedstawiciele tego
66
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poglądu podkreślają hipotetyczną możliwość szeregu nadużyć, wynikających
z dużej swobody państw w zakresie oceny zagrożenia67,
II. dopuszczenie prawa do samoobrony w sytuacji, gdy napaść zbrojna została wszczęta, ale nie doszło do faktycznego ataku na państwo będące jej celem.
Uzasadnienie zgodności tego poglądu z art. 51 KNZ opiera się na podjęciu
przez atakujące państwo działań spełniających przesłanki dokonania napaści
zbrojnej. Twórca tej koncepcji, izraelski prawnik Yoram Dinstein określa tę
samoobronę jako „przechwytującą”68,
III. dopuszczenie prawa do samoobrony, gdy do napaści zbrojnej nie doszło, ale jest ona nieunikniona (imminent). W kontekście nieuniknionego charakteru samoobrony kluczowe znaczenie ma formuła Webstera, która nakazuje wykazanie konieczności samoobrony natychmiastowej, niepozostawiającej
chwili na zastanowienie czy wybór środka, nieodpartej. W doktrynie określana
jest jako samoobrona uprzedzająca69,
IV. ostatnia, najszersza interpretacja dopuszcza samoobronę nakierowaną
na odparcie napaści zbrojnej mającej dopiero zaistnieć w sytuacji, w której zachodzą przesłanki pozwalające na stwierdzenie, że zagrożenie takie jest realne,
ale oddalone w czasie. Jest to samoobrona prewencyjna70.
W zestawieniu z możliwościami technicznymi i siłą oraz sposobem rażenia współczesnych broni, naturalnym wydaje się odrzucenie pierwszej koncepcji jako nierealnej oraz nierozsądnej. Wątpliwości budzi także pogląd wyrażony w pkt. II, gdyż nasuwa się pytanie, czy wszczęcie działań składających
się na napaść zbrojną nie jest per se taką napaścią. Widoczne jest tu także pole
do swobodnej, szerokiej interpretacji działań mających prowadzić do napaści
zbrojnej. Współcześnie w doktrynie prawa międzynarodowego dominujący
charakter przypisuje się poglądowi wyrażonemu w pkt III71. Punkt graniczny
pomiędzy punktem II a III stanowi pojęcie oczywistej nieuchronności, który
poprzez swój niedookreślony charakter pozostawia kwestię dopuszczalności
samoobrony otwartą. Relacja samoobrony uprzedzającej do art. 51 KNZ ma
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cechy zwyczajowej modyfikacji, o której więcej we wcześniejszych rozdziałach
pracy.
Najbardziej rozpoznawalnym przykładem zastosowania samoobrony
uprzedzającej jest tzw. wojna sześciodniowa z 1967 roku, czyli użycie siły przez
Izrael przeciwko państwom arabskim. Egipt zawarł wówczas porozumienie
wojskowe z Jordanią, z Synaju wycofano siły międzynarodowe pod auspicjami ONZ oraz doprowadzono do jego remilitaryzacji, na granicach z Izraelem
skoncentrowano wojska państw arabskich, a także zablokowano Cieśninę
Tirańską, łączącą Zatokę Akaba z pozostałą częścią Morza Czerwonego. Wojnę z Izraelem zapowiedział także ustnie urzędujący prezydent Egiptu, Gamal
Abdel Naser. W tej sytuacji władze Izraela uznały, że działania pozostałych
państw arabskich stanowią napaść zbrojną, w związku z czym Izraelowi przysługuje prawo do samoobrony. Działania te nie zostały przez Radę Bezpieczeństwa ONZ jednoznacznie ocenione, a sam Izrael dopiero po wielu latach zaczął
kwalifikować swoje ówczesne działania jako samoobronę uprzedzającą. Odpowiedź Izraela nie spotkała się z akceptacją innych państw, podobnie jak amerykańska interwencja zbrojna w Iraku (2003 r.). Jak słusznie bowiem zauważyła
Christine Gray, wprawdzie 45 stanów oferowało militarną lub polityczną pomoc w Iraku, jednak żaden z nich nie oparł tej chęci na doktrynie samoobrony
uprzedzającej72, analogicznie sojusznicy USA w tej operacji, tacy jak Wielka
Brytania czy Australia. Same Stany Zjednoczone konieczność interwencji
zbrojnej w Iraku w mglisty sposób opierały już to na zagrożeniu bronią masowej zagłady, już to na rzekomych powiązaniach reżimu Saddama Husseina
z Al - Kaidą. Ostatecznie, operacja ta została uznana, niezależnie od argumentacji przedstawianej za jej poparciem, za naruszenie prawa międzynarodowego73.
Obecnie do państw dopuszczających samoobronę uprzedzającą zaliczyć
można m. in. Stany Zjednoczone, Izrael, Wielką Brytanię oraz Japonię. Co
ciekawe, za tym rodzajem samoobrony opowiedziała się także Polska w swoich
propozycjach przedstawionych przy okazji prac przygotowawczych do Światowego Szczytu ONZ (2005 r.)74. Stanowisko doktryny również jest coraz to
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bardziej przychylne dopuszczalności samoobrony uprzedzającej75, tym samym
można mówić o kształtowaniu się normy zwyczajowej in statu nascendi, wyprzedzającym pojawienie się praktyki w tym względzie.
d) Czy prawo do samoobrony jest absolutne?
Każde uregulowanie prawa do samoobrony (czy też obrony koniecznej)
podlega szeregowi ograniczeń. Nie inaczej jest na gruncie prawa międzynarodowego, gdzie kryteriami tymi są: natychmiastowość, konieczność i proporcjonalność. Jakkolwiek pominięte w art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych76,
obostrzenia te są częścią prawa zwyczajowego i współgrając z przepisami traktatowymi, tworzą współczesną koncepcję dozwolonej samoobrony. Zastosowanie ma także historyczna formuła Webstera, zgodnie z którą do powołania się
na prawo do samoobrony państwo musi wykazać jej natychmiastowy, nieodparty, niepozostawiający wyboru środka ani chwili na zastanowienie charakter.
Najbardziej kontrowersyjnym oraz często pomijanym kryterium jest natychmiastowość. Współcześnie, nie wytrzymuje ono konfrontacji z ewolucją
techniczną wojen oraz uwzględnieniem aspektu geograficznego. Prawo do
samoobrony może wymagać działań zbrojnych na terenie oddalonym od faktycznego terytorium danego państwa (tak np. interwencja brytyjska w wojnie
o Falklandy w 1982 r.). Operacja taka wymaga niewątpliwie czasochłonnego
przygotowania, nie tylko ze względu na trudności techniczne, ale także na
ustalenie sprawcy, co ma szczególne znaczenie w przypadku napaści dokonywanych przez niepaństwowe grupy zbrojne. Winno się zatem przyjąć, że kryterium natychmiastowości zostanie spełnione, jeżeli działania samoobronne zostaną podjęte bez zbędnej zwłoki77. W przypadku naruszenia tego obostrzenia,
interwencja dokonana pod szyldem samoobrony może przyjąć formę kary czy
też odwetu, co jest wprost niezgodne z prawem międzynarodowym zwyczajowym oraz traktatowym, a ponadto nie czyni za dość kryterium konieczności
działań zbrojnych dokonywanych w samoobronie.
Z natychmiastowością łączy się bezpośrednio proporcjonalność podjętych
działań obronnych w stosunku do skali dalszego zagrożenia. Kwestia ta będzie
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szczególnie istotna przy ocenie samoobrony w odpowiedzi na akt terrorystyczny, dokonany przez niepaństwową grupę zbrojną, kwalifikowany jako napaść
zbrojna. Niejako samoistnie nasuwa się w tym momencie pytanie o kryterium
czasowe trwania działań zbrojnych dokonywanych w samoobronie. Odpowiedź znajduje się w art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych78, który wprost
wskazuje, że działania samoobronne mogą być dokonywane do momentu podjęcia przez Radę Bezpieczeństwa ONZ efektywnych środków koniecznych dla
przywrócenia lub utrzymania międzynarodowego bezpieczeństwa i pokoju, co
prowadzi jednoznacznie z powrotem do oceny proporcjonalności. Tym samym należy stwierdzić, iż kryterium natychmiastowości pochłaniane jest przez
konieczność i proporcjonalność.
Aby przenieść tę ocenę z poziomu teoretycznego na poziom praktyczny,
należy w ślad za Christine Gray przyjrzeć się tzw. wojnie lipcowej z 2006 roku,
podczas której to Izrael, powołując się na prawo do samoobrony, odpowiedział na ataki Hezbollahu dokonywane z terytorium Libanu79. Podczas debaty
w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, znacząca część państw nie podejmowała
w ogóle kwestii definiowania tego ataku jako napaści zbrojnej. Skupiono się
jedynie na naruszeniu przez Izrael zasady proporcjonalności, a w konsekwencji
bezprawnego charakteru podjętych w samoobronie działań zbrojnych. Sytuacja ta obrazuje niezwykle istotną rolę określenia dwóch kryteriów – konieczności oraz proporcjonalności, jednocześnie marginalizując natychmiastowość.
Co istotne, przesłanka konieczności nie może być wykorzystywana jako
odrębna podstawa normatywna dopuszczalności użycia siły zbrojnej w samoobronie – tworzy się wtedy coś na kształt quasi-stanu wyższej konieczności, co
próbowano wcielić w życie w zakresie tzw. zbrojnej interwencji humanitarnej,
np. w Kosowie w 1999 roku. Jest to daleko idące nadużycie, gdyż funkcją
tego kryterium jest ewentualne wyłączenie odpowiedzialności państw, a nie
wyjątek od zakazu użycia siły zbrojnej. Co więcej, konieczność jest jedynie
regułą drugiego rzędu (wtórną), która ma pełnić funkcję pomocy w określeniu,
czy doszło do naruszenia reguł pierwszego rzędu (pierwotnych), w tym przypadku zakazu użycia siły zbrojnej. Tak ujęta zasada konieczności implikuje
nadzwyczajny charakter prawa do samoobrony (ultima ratio), tzn. może być
on zastosowany jedynie wtedy, gdy nie istnieje inna, prawnie dopuszczalna
możliwość prowadząca do uprzedzenia, powstrzymania lub odparcia napaści
78
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zbrojnej bez użycia siły zbrojnej80. Działania podjęte w samoobronie muszą
być także niezbędne dla osiągnięcia obronnego celu – wyraźnie widać tu miejsce styku konieczności i proporcjonalności.
Określenie punktu odniesienia proporcjonalności jako do skali dalszego
zagrożenia, które jest pojęciem równie pojemnym, co nieostrym, nie stanowi
ułatwienia w ocenie prawnej. W celu sprecyzowania tego kryterium, należy
brać pod uwagę zarówno skalę samej napaści zbrojnej, jak i skalę trwającego, będącego jej skutkiem zagrożenia. Naturalnie, odrębne kryteria stosować
należy w kontekście naruszenia norm ius in bello i ius ad bellum. Użycie siły
zbrojnej może bowiem być nielegalne na gruncie norm ius ad bellum i w tym
samym czasie pozostawać w zgodzie z normami ius in bello. Tak na przykład
ocena wspomnianej wyżej wojny lipcowej z 2006 roku, w której działania Izraela uznano za naruszające zasadę proporcjonalności poprzez skalę dokonanej
odpowiedzi zbrojnej, jednocześnie łącząc je ściśle z naruszeniami ius in bello,
a w konsekwencji uznając za przekraczające normy działania w samoobronie81.
e) Prawo do samoobrony a niepaństwowe grupy zbrojne
W kontekście niniejszej pracy, tj. w kontekście legalności dokonywania
selektywnej eliminacji, kluczowe znaczenie ma kwestia ujmowania prawa do
samoobrony jako środka do zwalczania terroryzmu międzynarodowego. Wiąże się to bezpośrednio z dokonaniem napaści zbrojnych przez tzw. aktorów
niepaństwowych (non-state actors) i jest problemem na gruncie współczesnego
prawa międzynarodowego nie tylko niezwykle aktualnym, ale również wywołującym wiele kontrowersji. Dotyka on bowiem podstawowych elementów
prawa do samoobrony, jakimi są definicja pojęcia napaści zbrojnej oraz kryteriów proporcjonalności, konieczności oraz natychmiastowości. Kwestia ta
została podniesiona w rezolucji Instytutu Prawa Międzynarodowego z 2007
roku82, gdzie w paragrafie 10. wskazano art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych jako przepis, który należy stosować analogicznie, w uzupełnieniu zwyczajowym prawem międzynarodowym. Tym samym, Instytut wskazuje na
potrzebę uregulowania tej problematyki jedynie w ograniczonym zakresie83.
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Nie jest, jednakże jasne, w jaki sposób art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych84 miałby być stosowany do napaści zbrojnej dokonanej przez niemiędzynarodowe grupy zbrojne.
Zasadne wydają się być dwa kierunki interpretacji. Po pierwsze, jeżeli
kwestia ta nie jest bezpośrednio doprecyzowana przez Instytut, a art. 51 KNZ
dopuszcza samoobronę przeciwko zbrojnej napaści bez wskazywania jej źródła,
przyjąć należy, że źródło to może być zarówno państwem, jak i aktorem niepaństwowym. Przyjęcie tego rozwiązania implikuje uprawnienie państwa do
działania w samoobronie zgodnie z wytycznymi art. 51 KNZ. Interpretacja ta
stoi jednak w sprzeczności zarówno z poglądami MTS, jak i doktryny, która
otwarcie i niestrudzenie podkreśla międzypaństwowy charakter zastosowania
przepisów Karty Narodów Zjednoczonych85. Zdecydowanie bardziej problematycznym aspektem tego rozwiązania jest kwestia naruszenia integralności
terytorialnej państwa, z obszaru którego aktor niepaństwowy dokonuje napaści zbrojnej.
Drugą możliwością jest przyjęcie przymusu przypisania działań aktora
niepaństwowego konkretnemu państwu. Wtedy w bezpieczny sposób ominąć
można problematyczne kwestie związane z podmiotami art. 51 KNZ, tj. z koniecznością występowania państw zarówno po stronie atakującego, jak i broniącego się. Rola prawa zwyczajowego ograniczałaby się do wypracowania sposobu przypisania działań zbrojnych aktorów niepaństwowych do konkretnego
państwa. Interpretacja ta napotyka jednak na szereg trudności szczegółowych,
poczynając na surowym standardzie przypisywania tejże odpowiedzialności,
na ogólnym poczuciu sprawiedliwości kończąc.
Problematyczne jest również określenie strony podmiotowej napaści
zbrojnej, to znaczy sprecyzowanie jakie działanie tę napaść może stanowić. Jest
to kwestia tym bardziej istotna, że winna być rozstrzygana przed stroną podmiotową – najpierw należy ocenić, czy działanie może być w ogóle kwalifikowane jako napaść zbrojna, a dopiero potem kto może go dokonać86. Z oczywistych względów niepodobna formułować zamkniętego katalogu możliwych
zdarzeń, a to z uwagi na nieograniczoną ich liczbę. Atak na państwo może być
dokonany z użyciem metod konwencjonalnych oraz niekonwencjonalnych
(np. atak hakerski), co dodatkowo komplikuje sytuację. Dodatkowo, należy

Karta Narodów Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Porozumienie ustanawiające Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych, Dz.U.
1947 nr 23 poz. 90.
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O czym szerzej w poprzednich podrozdziałach.
86
A. Zimmermann, The Second..., s. 131.
84

48

ASPEKTY PRAWNE

sprecyzować, czy każde bezprawne użycie siły zbrojnej jest automatycznie napaścią zbrojną, a jeżeli nie, to jakie kryterium rozróżnienia będzie adekwatne
i skuteczne.
Do oceny konieczności samoobrony dochodzi dodatkowe kryterium.
Musi być ona dokonywana w relacji między państwem zaatakowanym, organizacją terrorystyczną a państwem, z którego terytorium dokonano ataku
i na którego terytorium prawo do samoobrony miałoby być wykonywane.
Oczywiście istotną kwestią jest relacja między dwoma ostatnimi podmiotami.
Wysuwa ona niejako na pierwszy plan kryterium stopnia zażyłości tych powiązań. Jeżeli jest on niski, państwo nie może podjąć działań zapobiegawczych,
a równocześnie nie może kooperować z państwem zaatakowanym, samoobrona musi być ograniczona tylko do członków czy mienia organizacji terrorystycznej i może wykluczać samoobronę zbiorową87.
f) Akt terrorystyczny a napaść zbrojna
Prawo międzynarodowe jednoznacznie wskazuje napaść zbrojną jako
warunek sine qua non realizacji prawa do samoobrony. Jeżeli zatem państwo
chce się powołać na to prawo w kontekście odpowiedzi na atak terrorystyczny,
musi istnieć możliwość zakwalifikowania tegoż ataku jako napaści zbrojnej
w rozumieniu art. 51 KNZ. Obecnie dopuszczalność takiej kwalifikacji nie
budzi doktrynalnych sporów – na kanwie rezolucji 136888 oraz 137389 Rady
Bezpieczeństwa ONZ, wydanych po ataku z 11 września, potwierdzona została możliwość powołania się na prawo do samoobrony w odpowiedzi na atak
terrorystyczny. Co ciekawe, żadna z tych rezolucji nie wymienia wprost pojęcia „napaść zbrojna”. Stanowisko przyjęte przez Radę stanowi flagowy argument popierający koncepcję możliwości dokonania napaści zbrojnej przez
aktora niepaństwowego i tym samym powołania się na prawo do samoobrony
przysługujące państwu zaatakowanemu. Kontrowersyjnym elementem wydaje się być wynikające z tego uprawnienia umiejscowienie atakującego aktora
niepaństwowego (organizacji terrorystycznej) jako celu odpowiedzi zbrojnej
państwa.
Jakkolwiek w świetle wyżej wymienionych rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ dopuszczalność kwalifikowania ataku terrorystycznego jako napaści zbrojnej nie budzi wątpliwości, to wielce kontrowersyjna pozostaje jednak
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sama definicja tego ataku. Problematyka ta nie jest bezpośrednim tematem
niniejszej pracy, toteż spór toczący się wokół tego pojęcia nie będzie przedmiotem szerszego omówienia. Zasadnym wydaje się być przyjęcie zaproponowanej
przez Radę Bezpieczeństwa ONZ w rezolucji 156690 definicji ataku terrorystycznego – jest to zatem „czyn zabroniony, skierowany także przeciwko ludności
cywilnej, popełniony z zamiarem pozbawienia życia lub spowodowania ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu lub wzięciu zakładników, w celu sterroryzowania społeczeństwa, grupy osób lub określonych osób, zastraszenia ludności lub wymuszenia
na rządzie lub organizacji międzynarodowej podjęcia określonych działań lub ich
zaniechania, który stanowi przestępstwo i w rozumieniu konwencji międzynarodowych i protokołów dotyczących terroryzmu”. W powiązaniu z rezolucją 154091,
definiującą aktora niepaństwowego („jednostka lub podmiot, który nie działa
pod prawną władzą żadnego z państw” – „individual or entity, not acting under
the lawful authority of any state”), otrzymujemy nie tyle wyjaśnienie, co chociaż
przybliżenie pojęcia ataku terrorystycznego.
Mimo braku konkretnej definicji, zakres semantyczny tego sformułowania jest bardzo szeroki, co prowadzi do oczywistego wniosku, że nie każdy
atak terrorystyczny będzie automatycznie napaścią zbrojną. Intuicyjnie wyczuć
można, że drugie z tych pojęć jest zdecydowanie węższe. Dokładne określenie
ich granic nie jest w obecnym stanie prawnym jednak możliwe – jak wskazano
we wcześniejszych podpunktach niniejszego rozdziału, nie istnieje jednolita legalna definicja napaści zbrojnej, a jej zakres semantyczny ustalony jest jedynie
na gruncie prawa zwyczajowego. Obecny status quo prowadzi do wniosku, iż
problematyka kwalifikacji ataku terrorystycznego jako napaści zbrojnej sprowadza się de facto do trudności z definiowaniem napaści zbrojnej jako takiej.
Do 2001 roku poniekąd oczywistym było ujęcie prawa do samoobrony
obecnie zwane „tradycyjnym” – dorozumiane było, że działania zbrojne dokonane muszą być przez siły zbrojne innego państwa. Pogląd ten przesuwał ciężar
definicyjny z elementu przedmiotowego na podmiotowy, tj. przy ocenie napaści zbrojnej istotne było kto jej dokonał (musiało być to państwo przeciwko państwu), a nie w jaki sposób. Analizując sytuację kluczową dla niniejszej
pracy, czyli napaść zbrojną dokonaną przez aktora niepaństwowego, wysunąć
można wniosek dotyczący przypisania za nią odpowiedzialności również państwu, które tego aktora wspomaga. Do kwestii tej należy podchodzić jednak
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z dużą dozą ostrożności, znacząco bowiem rozszerza ona pole znaczeniowe
napaści zbrojnej i może prowadzić do niesprawiedliwych nadużyć.
Po raz kolejny przypomnieć należy, że debata doktrynalna dotyczy jedynie wykonawcy napaści zbrojnej (ściślej – dopuszczenia w tej roli aktora
niepaństwowego), natomiast założenie, że celem tej napaści musi być państwo,
nie budzi żadnego sporu. W świetle prawa zwyczajowego oraz art. 51 KNZ
tylko państwo jako ofiara może powołać się na prawo do samoobrony. Zasadnicza trudność interpretacyjna pojawia się w sytuacji ataku terrorystycznego – nasuwa się bowiem pytanie, czy jest możliwe jednoznaczne określenie,
że był on skierowany przeciwko państwu jako takiemu? Czy w takim razie
należy odmiennie postrzegać cel napaści zbrojnej dokonanej przez aktora
niepaństwowego?
Najbardziej oczywistym atakiem przeciwko państwu jest napaść na jego
terytorium – przykładowo zamach z 11 września 2001 roku, dokonany na
kilku celach na terytorium Stanów Zjednoczonych czy ostrzeliwanie Izraela
przez siły Hezbollahu, prowadzone z terytorium Libanu. Abstrahując od faktycznego wykonawcy, w przypadku Izraela w dalszym ciągu jest to jednak atak
z terytorium jednego państwa prowadzony na terytorium drugiego. Nietrudno sobie jednak wyobrazić, tak jak w przypadku 11 września, że atak terrorystyczny może być zarówno planowany, jak i dokonany na ziemiach państwa,
przeciwko któremu jest wymierzony, co odbiera mu zewnętrzny charakter.
Gdyby przyjąć koncepcję, że źródłem oraz celem napaści zbrojnej może
być jedynie państwo, konieczne będzie każdorazowe przypisywanie państwu
odpowiedzialności za atak terrorystyczny dokonany z jego terytorium. Tym samym wykluczona zostanie możliwość powołania się na prawo do samoobrony
w przypadku ataku o charakterze wewnętrznym. Tak np. MTS w opinii doradczej z 2004 roku w sprawie muru oddzielającego terytoria palestyńskie od
Izraela92 uznał, iż okupowane palestyńskie terytoria są pod faktyczną kontrolą
Izraela i zagrożenie, które wymusza budowę muru, pochodzi z wewnątrz, a tym
samym sytuacja ta jest odmienna od opisanej w rezolucjach Rady Bezpieczeństwa i odbiera Izraelowi możliwość powoływania się na prawo do samoobrony.
Przyjmując zaś koncepcję uznania aktora niepaństwowego za dopuszczalne źródło napaści zbrojnej, należy zastąpić konieczność przypisania danego aktu terrorystycznego konkretnemu państwu, wymogiem zewnętrznego
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połączenia (external link) tego ataku z innym państwem93. Jest to jednak kryterium wielce nieprecyzyjne.
Analogicznie do powyższego, za atak na państwo, a nawet na jego terytorium, należy też uznać napaść na jego siły zbrojne stacjonujące poza granicami
kraju. Opisanie tego kryterium jest niezwykle istotne, gdyż ataki tego typu nie
należą do rzadkich. Flagowym przykładem jest zamach samobójczy dokonany
przez członków Al – Kaidy 12 października 2000 roku na amerykański okręt
USS Cole, stacjonujący w Jemenie94. Został on przeprowadzony przy użyciu
łodzi motorowej wypełnionej ładunkiem wybuchowym, a eksplozja wyrwała w burcie okrętu dziurę o średnicy około 12 metrów. Na skutek zamachu
zginęło 17 amerykańskich marynarzy oraz dwóch zamachowców, rannych zostało 39 osób. Zdarzenie to jest nazywane „11 września amerykańskiej marynarki wojennej” (Navy’s September 11) i uważane jest za początek terroryzmu
morskiego95.
Jako cel działań zbrojnych nakierowanych przeciwko państwu bandery
mogą być traktowane zarówno siły powietrzne, lądowe jak i morskie, ale również statki handlowe, co zostało pośrednio potwierdzone przez MTS w wyroku dotyczącym platform wiertniczych96. W przypadku statków cywilnych,
powietrznych lub wodnych, decydująca jest kwestia rejestracji w danym państwie. Problem ten jest bezpośrednio związany z niezwykle częstymi atakami
terrorystycznymi wycelowanymi w samoloty pasażerskie – jest to sytuacja tak
masowa, że mówi się wręcz o terroryzmie lotniczym jako odrębnym zjawisku97.
Zamach na samolot prywatny będzie zatem kwalifikowany jako zamach na
państwo jego rejestracji.
Kolejną emanacją państwa, mogącą stanowić cel ataku terrorystycznego są jego stałe misje dyplomatyczne i misje specjalne. Al – Kaida dokonała
dwóch takich ataków – w dniu 7 sierpnia 1998 roku równoczesne zamachy
bombowe na misje dyplomatyczne Stanów Zjednoczonych w Kenii i Tanzanii
zabrały ze sobą niemalże 300 ofiar śmiertelnych98. Amerykańską odpowiedź
stanowiła operacja Infinite Reach, w ramach której ostrzelano rakietowo obozy
93
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treningowe Al – Kaidy w Afganistanie oraz wykorzystywaną przez terrorystów fabrykę farmaceutyczną w Sudanie99. Operacja ta została przez rząd USA
usprawiedliwiona poprzez powołanie się na prawo do samoobrony w rozumieniu art. 51 KNZ100.
Najbardziej kontrowersyjną formą ataku na państwo jest atak na jego
obywateli. W kontekście zamachów terrorystycznych, możliwość zakwalifikowania tego rodzaju ataku jako nakierowanego przeciwko danemu państwu
i tym samym powołania się na prawo do samoobrony jest szczególnie istotna.
Alternatywą dla rządu (np. w sytuacji wzięcia zakładników), jest powołanie
się na prawo do użycia siły zbrojnej w obronie własnych obywateli. Jest ona
jednak w obecnej doktrynie prawa międzynarodowego jeszcze bardziej kontrowersyjna101 niż prawo do samoobrony czy napaść zbrojna. Jednocześnie, prawo
do samoobrony formułuje dużo bardziej przejrzyste kryteria oceny legalności
podjętych działań jednakże stosowanie go wymaga bezsprzecznie zakwalifikowania ataku na obywateli danego państwa jako napaści zbrojnej na to państwo. Koncepcja ta, chociaż nie jest powszechnie akceptowana, wydaje się być
uzasadniona chociażby z tego względu, iż ludność jest jednym z elementów
konstytuujących państwo.
Abstrahując od sporów doktrynalnych dotyczących podmiotu i przedmiotu, aby zakwalifikować działanie jako napaść zbrojną należy ocenić także
stopień jego ciężkości. Zasadniczo chodzi o określenie progu, powyżej którego
dany atak będzie już traktowany jako napaść, a ze względu na swoją doniosłość,
rozróżnienie aktów o największym stopniu ciężkości (będących napaściami
zbrojnymi) od tych o mniejszym stopniu ciężkości (które pozostaną jedynie
naruszeniem zakazu użycia siły) wymaga dogłębnej, krytycznej analizy.
Niestety, orzecznictwo międzynarodowe nie przychodzi w tej materii
z żadną pomocą. Wyrok w sprawie Nikaragui102 wskazuje jedynie pojęcie, które można przeciwstawić napaści zbrojnej – jest to incydent graniczny (frontier
incident), nie sposób jednak ustalić kryteriów rozgraniczenia tych dwóch pojęć.
Z punktu widzenia praktyki, zasadnym wydaje się być przyjęcie argumentacji

Raport Ambasady USA w Islamabadzie, Afghanistan: Reported Activities of Extremist
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Yorama Dinsteina103, zgodnie z którą rozróżnienie na incydent graniczny i napaść zbrojną nie jest uzasadnione. Autor ten wskazuje, że potyczki na granicy mogą przybierać przeróżną formę oraz być zróżnicowane w ciężkości, nie
wspominając już o bezsensowności uznawania, że pojedynczy atak na statek
wodny lub powietrzny może być kwalifikowany jako napaść zbrojna, a incydent graniczny o dużo większym stopniu eskalacji już nie, tylko i wyłącznie ze
względu na swoje geograficzne umiejscowienie.
Realnie problematyczna w ocenie stopnia ciężkości może być kwestia
kilku odrębnych ataków o niewielkiej sile rażenia, stanowiących jedną operację lub nawet niepowiązanych ze sobą, a dokonanych przez ten sam podmiot.
Z odpowiedzią na pytanie, czy można takie ataki traktować łącznie, przychodzi
tzw. teoria kumulatywna, potwierdzona w orzecznictwie MTS (przykładowo
w powoływanym już wyroku w sprawie platform wiertniczych z 2003 roku).
Nie jest ona jednak precyzyjnie określona, pozwala jedynie na zachowanie
większej elastyczności w ocenie napaści zbrojnej poprzez kumulatywne potraktowanie poszczególnych aktów o mniejszym stopniu ciężkości.
Przyjęcie omówionego wyżej progu rozgraniczenia napaści zbrojnej od
pozostałych ataków według kryterium jego dolegliwości w zasadzie odbiera
państwu zaatakowanemu możliwość legalnego, indywidualnego kontrataku
w sytuacji, gdy działanie napastnika będzie zbyt lekkie – środki odwetowe
(represalia) są we współczesnym prawie międzynarodowym co do zasady niedopuszczalne (art. 22 w związku z art. 50 ust. 1a KNZ104). Taki stan prawny
byłby nieakceptowalny. Nie można zatem dopuścić założenia, że niektóre
działania zbrojne przeciwko państwom mogłyby być legalne jedynie ze względu na swój stopień ciężkości. Co więcej, niezwykle trudne (o ile w ogóle możliwe) byłoby ustalenie precyzyjnych kryteriów rozgraniczenia. Należy więc
postulować stanowisko, że każda bezprawnie użyta przeciwko państwu siła
stanowi napaść zbrojną w rozumieniu art. 51 KNZ105.
Ocena stopnia ciężkości ataku będzie zaś przydatna jako punkt odniesienia dla odpowiedzi państwa zaatakowanego, zgodnie z zasadami konieczności
i proporcjonalności, ograniczającymi prawo do samoobrony. W odniesieniu
do ataku terrorystycznego, a zatem w kontekście kluczowym dla niniejszej
pracy, odrzucenie kryterium oceny ciężkości prowadzi do uznania każdego
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takiego ataku za napaść zbrojną. Jest to w oczywisty sposób niebezpieczne
oraz niesprawiedliwe, a w praktyce może utworzyć „wytrych” dla stosowania
agresji i przemocy zbrojnej wedle własnego uznania. Doktryna106 proponuje
również koncepcję ograniczenia badania stopnia ciężkości ataku jedynie do
ataków terrorystycznych, przy jednoczesnym niestosowaniu tego badania do
konfliktów międzypaństwowych lub działań terrorystycznych, które mogą być
danemu państwu przypisane. Propozycja ta jest jednak obciążona dużą dozą
arbitralności i może – słusznie zresztą - budzić kontrowersje.
Zasadnym będzie zatem stwierdzenie, że wszystkie opisane wyżej zastrzeżenia, obiekcje i problemy w stosowaniu stopnia ciężkości jako kryterium definicyjnego napaści zbrojnej należy stosować także do aktu terrorystycznego.
Konsekwencją tego założenia będzie możliwość uznania każdego ataku terrorystycznego – także dającego się przypisać państwu – za napaść zbrojną. Tym
samym, zaatakowane państwo będzie mogło legalnie powołać się na prawo do
samoobrony, nie będzie mogło jednak go stosować według własnego uznania.
Ograniczeniem będą wówczas zasady proporcjonalności i konieczności.
Osobną, jednak równie istotną kwestią pozostaje problem samego charakteru działań, które miałyby składać się na napaść zbrojną. Oczywistym
przymiotem, wynikającym chociażby z używanego określenia, musi być ich
zbrojny charakter, jednakże ze względu na nieograniczone wręcz możliwości
oraz stały rozwój techniczny w dziedzinie szeroko pojętych militariów, nie
sposób sformułować zamkniętego katalogu. Otwarte pozostaje jednak pytanie
o samą definicję zbrojnego charakteru działań. Jednoznacznie sytuacja kształtuje się, jeżeli ataku dokonają siły zbrojne konkretnego państwa. Doprecyzowania wymaga jedynie kwestia użytej broni, jednakże MTS w opinii doradczej
w sprawie groźby lub użycia broni nuklearnej z 1996 roku107 stwierdził, że
postanowienia KNZ108 regulujące ten zakres nie odnoszą się do żadnego, konkretnie wskazanego rodzaju broni, tzn. można mówić o zbrojnym charakterze
napaści z udziałem broni opartej na energii kinetycznej, a także np. broni chemicznej czy biologicznej.
Kolejne kryterium napotyka na problem aktora niepaństwowego. Naturalnie, tak samo jak w poprzednich przypadkach, istnieje teoretyczna możliwość przypisania tego typu działań danemu państwu (czy też potraktowaniu
Y. Dinstein, War, aggression…., s. 204.
https://www.icj-cij.org/files/case-related/95/095-19960708-ADV-01-00-EN.pdf,
dostęp online z dnia 1 maja 2019 roku.
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Karta Narodów Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Porozumienie ustanawiające Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych, Dz.U.
1947 nr 23 poz. 90.
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go jako wspomagającego), jednak w praktyce byłoby to zbyt duże rozmycie
zarówno samego kryterium zbrojnego charakteru napaści, jak i sprawiedliwego przypisania odpowiedzialności. Należy zdecydowanie poprzeć pogląd Karla
Zemanka, który bardzo trafnie ujmuje kryteria kwalifikowania ataku terrorystycznego jako zbrojnego – winny one być takie same, jak dla międzypaństwowych konfliktów109. Tym samym, jeżeli stopień ciężkości takiej napaści, rodzaj
użytej broni czy jej skutki nie mają żadnego znaczenia dla jej zbrojnego charakteru w przypadku państw, analogicznie pozostaną irrelewantne w odniesieniu
do aktora niepaństwowego. Kluczową rolę odgrywał będzie fakt użycia cywilnych środków niewojskowych w zamiarze wywołania skutków osiągalnych
jedynie przy pomocy środków zbrojnych (wojskowych).
Osobnego, choć w kontekście niniejszej pracy krótkiego omówienia
wymaga ocena ataków cybernetycznych jako działań o zbrojnym charakterze,
a przede wszystkim kwestii, czy w sytuacji zakwalifikowania ich jako takie,
państwo ma prawo odpowiedzieć z użyciem klasycznych sił zbrojnych w realizacji prawa do samoobrony. Oceniając działania aktorów niepaństwowych
można dojść do przekonania, że jest to zjawisko na tyle szerokie, że winno się
wręcz mówić o terroryzmie cybernetycznym. Yoram Dinstein110 wyróżnia trzy
kategorie działań cybernetycznych skierowanych przeciwko państwu:
A. bezprawne przejęcie informacji i danych – mające charakter działalności szpiegowskiej, tym samym nie można kwalifikować ich jako działalności
zbrojnej;
B. zakłócenie funkcjonowania systemów komputerowych i komunikacji
(nieskutkujące uszczerbkiem na życiu, zdrowiu lub mieniu) – podobnie jak
w pkt. A, brak zbrojnego charakteru, analogicznie do art. 41 KNZ, który wymienia częściowe lub zupełne przerwanie komunikacji telegraficznej, radiowej
i innej jako środek niewymagający interwencji zbrojnej;
C. zakłócenie funkcjonowania systemów komputerowych i komunikacji
(skutkujące uszczerbkiem na życiu, zdrowiu lub mieniu) – głównie ataki na
elementy krytycznej infrastruktury państwa, takie jak systemy komputerowe
sterujące działaniami tam wodnych, elektrowni jądrowych, ruchem
w komunikacji lotniczej czy kolejowej. Nietrudno sobie wyobrazić, że atak ten
miałby skutek porównywalny lub ten sam, co przeprowadzony przy użyciu
sił zbrojnych.
109

s. 595.

K. Zemanek, Armed Attack, [w:] R. Wolfrum (red.), MPEPIL, t.1, Oxford 2012,

Y. Dinstein, Computer Network Attacks and Self-Defense, [w:] M.N. Schmitt, B.T.
O’Donnell (red.) International Law Studies, Naval War College, 2002, s. 105.
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Słuszne zatem jest stanowisko, że atak opisany w punkcie C powyżej, niezależnie czy dokonany przez państwo czy aktora niepaństwowego, winien być
kwalifikowany jako napaść zbrojna. Warto w tym momencie podnieść, że rozważania te są czysto teoretyczne, gdyż atak tego typu nie miał jeszcze miejsca.
Podjęto taką próbę w 2010 roku poprzez użycie wirusa Stuxnet, który według
domniemań miał sparaliżować pracę irańskiej elektrowni atomowej w Natanz
i tym samym przyczynić się do opóźnień w realizacji irańskiego programu nuklearnego. Wirus ten nie wywołał jednak zamierzonych, niszczycielskich skutków. Spekulatywnie, odpowiedzialnością za ten nieudany atak obciąża się Stany Zjednoczone i Izrael, jednak do tej pory nie udało się zdobyć wiarygodnych
dowodów na poparcie tej tezy111.
W odniesieniu do powyższych rozważań pojawia się pytanie, czy odpowiedź zbrojna na taki atak jest środkiem zgodnym z zasadą proporcjonalności i konieczności, innymi słowy – czy jest adekwatna. Budzi to uzasadnione
wątpliwości, ponieważ odpowiedź z powołaniem się na prawo do samoobrony nie może mieć charakteru odwetowego czy karzącego, musi realizować
jedynie cele obronne. Trudności sprawia także, o ile w ogóle jest możliwa,
kwestia identyfikacji sprawców ataku cybernetycznego. Podsumowując, dopuszczalność odpowiedzi na tego rodzaju atak musi czynić zadość wymogom
konieczności i proporcjonalności, a także podlegać ocenie indywidualnej,
tj. w określonym stanie faktycznym, a nie in abstracto. Tym samym, chociaż jest to pole do kontrowersyjnej debaty, możliwości takiej odpowiedzi nie
można jednoznacznie wykluczyć.
W odróżnieniu od napaści zbrojnej dokonywanej przez państwo, której moment rozpoczęcia i zakończenia stosunkowo łatwo określić, atak terrorystyczny najczęściej przybierał będzie formę krótkiego, nagłego uderzenia,
a następnie wycofania się – zgodnie z taktyką hit-and-run112. Jednocześnie, odstęp czasu pomiędzy aktami terroryzmu dokonanymi przez jedną organizację
przeciwko temu samemu państwu może być trudny, jeżeli nie niemożliwy do
przewidzenia. Tym samym, trudna może być również ocena wymiaru temporalnego aktu terrorystycznego jako napaści zbrojnej, tj. czasu jej trwania.

E. Nakashima, Stuxnet was work of U.S. and Israeli experts, officials say, The Washington Post, 2 czerwca 2012 r., https://www.washingtonpost.com/gdpr-consent/?destination=
%2fworld%2fnational-security%2fstuxnet-was-work-of-us-and-israeli-experts-officials
-say%2f2012%2f06%2f01%2fgJQAlnEy6U_story.html%3f, dostęp online z dnia 6 czerwca
2019 r.
112
K. Schmalenback, The Right of Self-Defence and the “War on Terrorism” One Year after
September 11, German Law Journal, t. 3, 2002.
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Kryterium to jest o tyle istotne, że w przypadku jednorazowego ataku
odpowiedź państwa może być z jednej strony spóźniona (w stosunku do napaści zbrojnej uznanej już za zakończoną), z drugiej przedwczesna (dokonana
w stosunku do przewidywanych ataków, które miałyby dopiero nastąpić).
Pierwszy przypadek będzie przesądzał o karzącym, odwetowym charakterze
działań, w związku z czym będzie zabroniony na gruncie prawa międzynarodowego. W drugim zaś mówić można o samoobronie uprzedzającej, która jest
kwestią kontrowersyjną w ocenie doktryny (o czym szerzej w poprzednich rozdziałach pracy). Zresztą nawet przyjmując dozwolony charakter takiej samoobrony, na znaczne trudności napotyka udowodnienie nieuchronności ataku,
który ma dopiero nadejść, a to ze względu na podmiot tego ataku dokonujący
– grupy terrorystyczne cechują się konspiracyjnością nie tyle na poziomie planowanych ataków, co na poziomie ich istnienia w ogóle.
Praktyka pokazuje, że państwa stosują głównie odpowiedzi na ataki
już dokonane lub w celu zapobieżenia ogólnemu zagrożeniu atakiem (deterrence), a nie antycypując atak mający dopiero nadejść. Co zostało wykazane
we wcześniejszych rozdziałach pracy, tego rodzaju motywacja jest jednoznacznie zakazana przez prawo międzynarodowe. Ujęciem alternatywnym może być
koncepcja ciągłości napaści zbrojnej (trwania w czasie) lub jej sekwencyjnego
charakteru (rozciągnięcia w czasie, continuous armed attack). Tym samym, napaść zbrojna składałaby się z następujących po sobie ataków terrorystycznych
– koncepcja ta jest w swej konstrukcji podobna do znanego z polskiego prawa karnego czynu ciągłego, tj. takiego, którego czas liczy się od pierwszego
do ostatniego przestępnego działania113. Pozornie wskazać można tożsamość
z uprzednio omówioną teorią kumulatywną kwalifikacji napaści zbrojnej –
w tej sytuacji nasuwa się prawnokarna konstrukcja przestępstwa ciągłego, na
który składają się co najmniej dwa czyny, które osobno nie wypełniają znamion czynu zabronionego114. Jest to porównanie błędne, gdyż teoria ta dotyczy
stopnia ciężkości oraz została w niniejszej pracy nader krytycznie oceniona
– wystarczającym zabezpieczeniem dla nadużywania prawa do samoobrony są
zasady proporcjonalności i konieczności.
Adekwatnie, ciągłość w stosunku do czasu trwania napaści zbrojnej również nie wytrzymuje krytyki. Przerwy między kolejnymi atakami mogą być bardzo długie, tak jak np. ataki terrorystyczne Al – Kaidy przeciwko USA:
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•
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•

zamachy na ambasady w Kenii i Tanzanii – 7 sierpnia 1998 roku,
atak na niszczyciel USS Cole – 17 października 2000 roku,
zamachy na WTC i Pentagon – 11 września 2001 roku.

Ujęcie wszystkich tych działań jako jedna, ciągła napaść zbrojna jest pozbawione podstaw racjonalności. Każdy powyższy przypadek należy rozpatrywać
pojedynczo i kwalifikować jako odrębny czyn. Aby dokonać łącznej ich oceny,
należy powziąć uzasadnione założenie, że dojdzie także do kolejnych ataków
w przyszłości, a przewidywanie takie, jak już wykazano, nastręcza znacznych
trudności. Tym samym, ocena zakresu temporalnego napaści zbrojnej wydaje
się być możliwa do oceny jedynie ex post. Przyjęcie ciągłego charakteru ataku
terrorystycznego jest zatem zasadne jedynie wtedy, kiedy działania są prowadzone równolegle (tak wskazane w pkt 3 zamachy na WTC i Pentagon) lub
w krótkich odstępach czasu (wskazane w pkt 1 ataki na ambasady).
Kontynuując prawnokarne porównania, można by uznać, że właściwym
sposobem kwalifikacji aktu terrorystycznego jest traktowanie każdego jako odrębnego czynu (jeżeli oczywiście spełnia wszystkie znamiona) – tj. koncepcja
à la ciąg przestępstw115. Każdy z czynów będzie zatem samodzielnie wypełniał znamiona przestępstwa, a ich wystąpienie kumulatywnie ma znaczenie dla
określenia kary, nie zaś dla samej ich kwalifikacji prawnej. W odniesieniu do
napaści zbrojnej, jej znamiona wypełniałby wtedy każdy atak terrorystyczny,
a ich łączna ocena odnosiłaby się nie do wymiaru kary, a do miary proporcjonalności i konieczności odpowiedzi, będącej wykonaniem prawa do samoobrony.
Trzeba jednak dodatkowo wziąć pod uwagę proporcjonalność i konieczność nie tylko w zakresie samego ataku, ale także zagrożenia ze strony aktora
niepaństwowego dokonującego tegoż czynu - tak na przykład przy zapowiedziach kolejnego ataku (jak ze strony Al – Kaidy w kierunku USA). Oznacza
to jednoznacznie, że zarzuty dotyczące postrzegania działań USA w kontekście
samoobrony uprzedzającej są bezprzedmiotowe.
Ocena problemu w tym świetle może powodować dysonans i trudności
w odróżnieniu takiej kwalifikacji od samoobrony uprzedzającej. Drobną, acz
niezwykle znaczącą różnicą jest koincydencja czasowa ataku i odpowiedzi. Po
pierwsze, najpierw musi dojść do ataku terrorystycznego (który jest kwalifikowany jako napaść zbrojna), a dopiero następnie do natychmiastowej odpowiedzi (tj. bez zbędnej zwłoki), powiązanej czasowo z atakiem. Podsumowując,
wymóg natychmiastowości nie dotyczy samej konstrukcji napaści zbrojnej,
a oceny dopuszczalności działań samoobronnych.
115
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Badanie legalności selektywnej eliminacji
na gruncie obecnego porządku prawnego
a) Prawo międzynarodowe
Pierwszą kwestią, którą należy podnieść przy ocenie legalności selektywnej eliminacji jest status kombatanta na gruncie międzynarodowego prawa
humanitarnego. Co zostało wyżej omówione, kombatant, a więc także członek niemiędzynarodowej (czy też terrorystycznej) grupy zbrojnej, jest legalnym celem ataku. W takim stanie faktycznym legalność selektywnej eliminacji
może budzić tylko jedną wątpliwość, a mianowicie naruszenie międzynarodowego prawa humanitarnego w zakresie art. 4 i 5 III Konwencji Genewskiej116,
tj. prawa do żądania statusu jeńca wojennego. Dokonanie selektywnej eliminacji nie tylko to prawo ogranicza, ale je de facto odbiera – w sytuacji operacji
dążącej bezpośrednio do wyeliminowania celu ciężko mówić nawet o elemencie zaskoczenia.
Kolejną możliwością jest dokonanie selektywnej eliminacji osoby, która nie jest kombatantem na gruncie międzynarodowego prawa humanitarnego, a podejmuje działania wojenne czy terrorystyczne – tak np. członkowie
Al – Kaidy czy innych, podobnych organizacji. Faktem notoryjnym jest, że
są to obecnie główne cele selektywnych eliminacji. Najbardziej odpowiednim
w tym przypadku wydaje się być status osoby cywilnej biorącej udział w działaniach zbrojnych. Jeżeli osoba ta faktycznie bezpośrednio uczestniczy w walce,
staje się legalnym celem ataku. Problematyczna jest jednak kwestia ukrywania
przy sobie przez terrorystów broni palnej lub wybuchowej (takiej jak np. pasy
szahida) oraz braku reakcji na wezwanie do okazania tej broni. W takim przypadku należy opowiedzieć się za legalnością stosowania selektywnej eliminacji
czy też w ogóle ataku. Naturalnie, po dokonanej operacji należy przeprowadzić
odpowiednie śledztwo w przedmiocie legalności tego ataku, a jeżeli okaże się
nielegalny – wypłacić rodzinie ofiary stosowne odszkodowanie.
Selektywna eliminacja w niektórych przypadkach może być również
sprzeczna z zasadami proporcjonalności, konieczności czy rozróżniania. Oczywistą konsekwencją takiego stanu rzeczy będzie jej nielegalność, dlatego tak
ważne jest, aby przed dokonaniem operacji przeprowadzić jak największe
działania wywiadowcze i wyeliminować ryzyko naruszeń prawa międzynarodowego. Jednym z najbardziej rażących przypadków selektywnej eliminacji
Konwencje o ochronie ofiar wojny podpisane w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.,
Dz. U. 1956 nr 38 poz. 171.
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przeprowadzonej z naruszeniem zasady proporcjonalności był bombowy atak
na Strefę Gazy, a konkretnie pomieszczenie, w którym oprócz faktycznego
celu – Salah’a Shehadeh’a, jednego z przywódców zbrojnego ramienia Hamasu – znajdowało się piętnaście osób cywilnych, w tym dziewięcioro dzieci
i żona Shehadeh’a117. Obszar był gęsto zaludniony, więc oprócz ofiar śmiertelnych, tysiące innych cywilów zostało rannych.
Mając na uwadze opisane powyżej zasady międzynarodowego prawa humanitarnego w zestawieniu z selektywną eliminacją, można sformułować następujące przesłanki jej legalności:
• konieczność dla osiągnięcia zamierzonej korzyści wojskowej,
• przeprowadzona tylko w stosunku do legalnego celu wojskowego,
tj. kombatantów, walczących lub osoby cywilne biorące udział w działaniach
zbrojnych,
• nie można zacząć selektywnej eliminacji, a zaczętą należy przerwać,
jeżeli wiadomo lub można się spodziewać, że straty przewyższą korzyść wojskową, tj. z naruszeniem zasady proporcjonalności.
b) prawo do życia a lawful act of war – test proporcjonalności
Prawo międzynarodowe praw człowieka w wyjątkowych okolicznościach
może dopuszczać dokonanie selektywnej eliminacji. Należy pamiętać, że prawo do życia umieszczone jest na samym początku w różnych katalogach chronionych praw i wolności – np. art. 6 ust. 1 Międzynarodowego Paktu Praw
Obywatelskich i Politycznych z 1966 roku118, art. 2 Konwencji o ochronie
praw człowieka i podstawowych wolności z 1950 roku119, art. 4 Amerykańskiej
Konwencji Praw Człowieka z 1969 roku oraz art. 4 Afrykańskiej Karty Praw
Człowieka i Ludów z 1981 roku. Jest to oczywiście prawo bezwzględnie niederogowalne, nie mniej jednak Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w art. 15 ust. 2 wprowadza wyjątek od tej zasady w zakresie
tzw. „lawful acts of war” – sytuacji, w której do śmierci doszło na skutek zgodnych z prawem działań wojennych. Prawo to nie ma zatem charakteru absolutnego, a zakaz wyrażony w konwencji dotyczy „arbitralnego” pozbawienia
CNN, Shehade was high on Israel most-wanted list, 23 lipca 2002 r., http://edition.cnn.
com/2002/WORLD/meast/07/23/shehade.profile/index.html, dostep online z dnia 9 września
2019 r.
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Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu
w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r., Dz.U. 1977 nr 38 poz. 167.
119
Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 4 listopada
1950 roku, także jako Europejska Konwencja Praw Człowieka (EKPC), Dz. U. z 1993 r., Nr 61
poz. 284.
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życia. Interpretacja tego określenia została jednak pozostawiona odpowiednim
organom orzekającym, co w praktyce rodzi szereg wątpliwości i niejasności.
Z wymienionych wyżej aktów prawnych, jedynie Konwencja o ochronie praw
człowieka i podstawowych wolności120 precyzuje, że pozbawienie życia nie jest
arbitralne, jeżeli było skutkiem użycia siły absolutnie koniecznej i może nastąpić w obronie człowieka przed bezprawną przemocą, w celu wykonania zgodnego z prawem zatrzymania lub uniemożliwienia ucieczki osobie uprzednio
pozbawionej wolności, a także w zgodnych z prawem działaniach podjętych
w celu stłumienia powstania lub zamieszek121.
Na gruncie wyżej przytoczonych przepisów należy zadać pytanie o kwestię
legalności selektywnej eliminacji osoby podejrzanej o działalność terrorystyczną w organizacji, która zagraża obywatelom danego państwa. W znalezieniu
odpowiedzi może pomóc wywiedzenie z art. 2 ust. 2 EKPC testu proporcjonalności, w myśl którego użycie śmiercionośnej broni nie może być większe
niż to, które jest absolutnie konieczne dla obrony życia ludzi będącego w bezpośrednim zagrożeniu. Niestety, na moment pisania niniejszej pracy test ten
pozostaje jedynie w sferze teoretycznej - Europejski Trybunał Praw Człowieka
(ETPCz) nie miał okazji zabrać głosu w przedmiocie selektywnej eliminacji.
Za punkt odniesienia można przyjąć jednak ustalenie poczynione w sprawie McCann v. Zjednoczone Królestwo122. Wyrok ten dotyczył wprawdzie
zakresu dopuszczalności użycia siły przez funkcjonariuszy policji, jednak przeprowadzony w nim test proporcjonalności oraz jego dyrektywy winny być analogicznie stosowane w ocenie selektywnej eliminacji. Skład orzekający oparł się
na trzech pytaniach:
1. Czy użycie siły odnosiło się do jednego z celów wyrażonych w art. 2
ust. 2 EKPC?
2. Czy stopień użycia siły i jej rodzaj były absolutnie konieczne dla osiągnięcia celów?
3. Czy stopień użycia siły i jej rodzaj były proporcjonalne w stosunku do
celów zadeklarowanych przez władze?
Absolutna konieczność z kolei opiera się na kwestiach bezwzględnej wymagalności użycia siły oraz oceny, czy mogły by podjęte inne środki w celu
120
Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 4 listopada
1950 roku, także jako Europejska Konwencja Praw Człowieka (EKPC), Dz. U. z 1993 r., Nr 61
poz. 284.
121
Art. 2 ust. 2 EKPC.
122
McCann v. United Kingdom, wyrok ETPCz z dnia 5 września 1995 roku, skarga
nr 18984/91, Ser. A, nr 324, par. 149.
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ochrony zagrożonych dóbr, ewentualnie czy można było posłużyć się środkami
o mniejszym natężeniu. Istotny jest także zakres pojęcia nieuchronności zagrożenia (imminent), który to według decyzji Komitetu Wojskowego NATO nr
MC 362/1 z dnia 30 czerwca 2003 roku123 obejmuje oczywistą (manifest), stałą
(instant) oraz przeważającą (overwhelming) potrzebę obrony.
Wracając do wyroku McCann v. Zjednoczone Królestwo124, ETPCz
stwierdził, że działania władzy, które skutkowały pozbawieniem życia osoby
mającej (według najlepszych informacji wywiadowczych) zdetonować bombę
były legalne. Na kanwie tego wyroku można uznać, że w sytuacjach, gdy operacje zmierzające do zatrzymania terrorysty lub terrorysty-samobójcy narażają życie funkcjonariuszy lub są obarczone wysokim ryzykiem niepowodzenia,
użycie siły śmiercionośnej jest dopuszczalne. W tym miejscu należy zaznaczyć,
że skład orzekający wyraźnie wskazał, że niewystarczające przygotowanie tejże
akcji stanowiło naruszenie art. 2 EKPC.
Co istotne, w stan faktyczny powyższego orzeczenia oparty jest na sytuacji,
w której śmierć poniosła osoba cywilna. Do tej pory nie poczyniono ustaleń
w zakresie kombatantów lub osób biorących bezpośredni udział w działaniach
zbrojnych w sposób nieuprawniony. Można w tym miejscu jednak wskazać
na wyrok w sprawie Isayeva v. Federacja Rosyjska125, w którym ETPCz potwierdził możliwość użycia siły przez państwo w tym zakresie – konkretnie
przeciwko czeczeńskiemu rebeliantowi, pomimo braku wyraźnych wskazań
o bezpośrednim zagrożeniu dla obywateli czy sił zbrojnych państwa.
Prawo do stosowania środków przymusu (w tym broni palnej, której
użycie skutkuje śmiercią jednostki) winno być interpretowane w oparciu
o paremię exceptiones non sunt extendae, co znacząco ogranicza zakres możliwości powołania się na prawo do samoobrony. Przede wszystkim, użycie śmiercionośnej siły musi być poprzedzone przez wykorzystanie wszystkich możliwych
środków, które zmierzają do ujęcia oskarżonego o działalność terrorystyczną
i postawienia go przed sądem. Co więcej, dążenie do aresztowania nie może
usprawiedliwiać stworzenia zagrożenia dla życia zbiega – jeżeli on sam nie zagraża życiu ani bezpieczeństwu społeczeństwa. Z punktu widzenia selektywnej
eliminacji niezwykle istotny jest fakt, że w sytuacji pokoju niedopuszczalne jest

123
North Atlantic Military Committee, MC 362/1: NATO Rules of Engagements (Military Decision), 30 czerwca 2003 roku.
124
McCann v. United Kingdom, wyrok ETPCz z dnia 5 września 1995 roku, skarga
nr 18984/91, Ser. A, nr 324, par. 149.
125
Isayeva v. Federacja Rosyjska, wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
z dnia 24 lutego 2005 roku, skraga nr 57950/00.
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zabicie osoby na podstawie podejrzenia o jej przynależność do ugrupowania
o charakterze nielegalnym czy też terrorystycznym.
Ustalenia poczynione na arenie międzynarodowej dotyczące bezpośrednio selektywnej eliminacji w dalszym ciągu są dość skąpe. Tematyka ta była
rozpoznawana przez Komitet Praw Człowieka podczas rozpatrywania sprawozdania okresowego Izraela126. Potwierdzono, że użycie śmiercionośnej siły musi
być poprzedzone przez wyczerpanie wszelkich możliwych środków zmierzających do aresztowania podejrzanego o dokonywanie aktów terrorystycznych,
a ponadto operacje selektywnej eliminacji nie mogą być dokonywane w chęci
zemsty czy odwetu, a mają być ostatecznym środkiem służącym do ochrony
życia lub zdrowia ludzi przed bezpośrednim, nieuchronnym zagrożeniem, jakie stanowi osoba będąca celem.
Międzyamerykańska Komisja Praw Człowieka w swoim raporcie dotyczącym terroryzmu i praw człowieka127 przyznała państwom prawo do posługiwania się śmiercionośną siłą w sytuacji obrony ludności przed przemocą. Zagrożenie to musi mieć charakter stały i aktualny – zabronione jest użycie siły
w kierunku osób, które zostały ujęte przez władze, są ranne, poddają się czy
powstrzymują się od wrogich działań.
Należy wyraźnie zaznaczyć, iż w odróżnieniu od amerykańskiego rozumienia prawa do użycia siły, uregulowania europejskie128 oraz wynikające
z nich orzecznictwo dotyczą jedynie sytuacji, w których zabicie człowieka jest
skutkiem, a nie celem bezpośrednim akcji przeprowadzonej z użyciem siły
śmiercionośnej. Oznacza to, że na gruncie prawa międzynarodowego nie jest
dopuszczalne przeprowadzanie operacji sił specjalnych, służb bezpieczeństwa
lub policji w taki sposób, aby jej samodzielnym celem było pozbawienie życia
jednostki.
A contrario, z prawa do życia można wyprowadzić nałożony na państwo
obowiązek ochrony życia obywateli przed potencjalnie im zagrażającymi atakami ze strony podmiotów niepaństwowych. Tak na przykład wyroki ETPCz
w sprawach Kilic v. Turcja129, Osman v. Zjednoczone Królestwo130 oraz wyrok
Human Rights Committee, Concluding observations: Israel, CCPR/CO/78/ISR, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fCO%2f78%2fISR&Lang=en, dostęp online z dnia 16 lutego 2019 r.
127
Inter – American Commission on Human Rights, Report on Terrorism and Human
Rights, OEA/Ser.L/V/II.116, Doc. 5 Rev. 1 Corr (22.10.2002).
128
W szczególności Europejska Konwencja Praw Człowieka.
129
Klic v. Turcja, wyrok ETPCz z dnia 28 marca 2000 roku, skarga nr 22492/93, par.
63.
130
Osman v. UK, wyrok Wielkiej Izby ETPCz z dnia 28 października 1998 roku, skarga
nr 23452/94, par. 116.
126
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Międzyamerykańskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Rodriguez v.
Honduras131, w których państwa zaniedbujące ochronę jednostek pozostających w zagrożeniu utraty życia zostały uznane za winne naruszenia prawa.
Taka linia orzecznicza potwierdza obowiązującą wykładnię prawa międzynarodowego oraz implikuje odpowiedzialność państwa w zakresie zapobiegania
atakom terrorystycznym oraz ogólnej ochrony życia osób znajdujących się
w zakresie jego jurysdykcji. Tym samym, w sytuacji, kiedy władze państwowe
nie chcą lub nie mogą aresztować terrorysty znajdującego się na ich terytorium,
można dopuścić możliwość użycia siły, nawet śmiercionośnej, w stosunku do
osoby oskarżonej o terroryzm.
Podsumowując, test proporcjonalności dotykający problematyki poszanowania prawa do życia w warunkach wojny prowadzi do wniosku, że selektywna eliminacja może być stosowana w drodze wyjątku w sytuacjach, gdy:
• jest ona przeprowadzana na obszarze pozostającym poza kontrolą państwa, tj. na którym dane państwo nie może dokonać aresztowania,
• władze państwa ścigającego podjęły działania w celu przekazania osoby będącej celem władzom państwa, w którego jurysdykcji się ona znajduje,
• osoba będąca celem była zaangażowana w poważne działania o charakterze terrorystycznym, stanowiące zagrożenie dla życia ludzkiego, a państwo
ścigające posiada wiarygodne informacje wywiadowcze potwierdzające zarówno tę okoliczność oraz fakt, że działania te mają być kontynuowane w stosunku
do osób, które państwo jest obowiązane chronić,
• pozostałe środki są niewystarczające do zneutralizowania zagrożenia
stwarzanego przez osobę będącą celem.
c) Prawo do rzetelnego procesu
Omawiany szeroko w niniejszej pracy II Protokół132 zawiera także gwarancje dla osoby ściganej i skazanej za przestępstwa związane z konfliktami
zbrojnymi. Należą do nich przede wszystkim zasada domniemania niewinności, obowiązek postawienia zarzutów i niezwłocznego powiadomienia oskarżonego o ich treści, zasada osobistej odpowiedzialności karnej, prawo do rozprawy i obecności na rozprawie133.
Rodriguez v. Honduras, wyrok Międzyamerykańskiego Trybunału Praw Człowieka
z dnia 29 lipca 1998 roku, sprawa nr 7920/81, par. 174.
132
Protokoły dodatkowe do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczący
ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół I) oraz dotyczący ochrony
ofiar niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół II), sporządzone w Genewie dnia
8 czerwca 1977 r., Dz.U. 1992 nr 41 poz. 175.
133
Art. 6 II Protokołu dodatkowego.
131
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Tym samym, selektywna eliminacja jako wyjątek od zakazu celowego
pozbawiania życia musi być rozpatrywana w świetle zasady rzetelnego procesu. Sprowadza się to w zasadzie do oceny możliwości pogodzenia tego rodzaju operacji z gwarancjami materialnymi i przede wszystkim proceduralnymi,
które składają się na uznany na arenie międzynarodowej standard prawa do
rzetelnego procesu. Główne jego elementy to kontradyktoryjny model postępowania, przysługujące oskarżonemu prawo do obrony oraz obowiązek
władzy w zakresie udowodnienia winy ponad wszelką wątpliwość. Naczelną
bowiem zasadą w demokratycznych państwach prawa jest domniemanie niewinności, której podważenie musi odbyć się poprzez ewentualne aresztowanie, a każdorazowo postawienie przed sądem. Jeżeli istnieją zatem wiarygodne
dane wywiadowcze lub inne dowody wskazujące na fakt, że dana jednostka
bierze udział w planowaniu, organizowaniu, pomocy, nakłanianiu lub dokonywaniu czynów o charakterze terrorystycznym, musi być ona osądzona przez
niezależny i kompetentny sąd oraz jeżeli jej wina zostanie stwierdzona, skazana
na zgodną z prawem karę.
Analiza tego modelu prowadzi do nieuchronnego wniosku, że zapobieganie przestępstwom poprzez eliminację potencjalnych ich sprawców jest niedozwolona – prewencja winna być wynikiem zagrożenia sankcją karną oraz
efektywnego stosowania prawa karnego w praktyce. Natomiast w kontekście
operacji wojskowych, w tym także selektywnej eliminacji, państwo powinno
kierować się przede wszystkim zasadą proporcjonalności, której wyrazem jest
jasna, jednoznaczna polityka w zakresie odpowiedzi na działania terrorystyczne oraz przejrzyste wytyczne skierowane do dowódców wojskowych, a ewentualne wątpliwości, skargi czy zażalenia w tej materii winny być rozpatrywane
przez niezależny organ.
Selektywna eliminacja powinna być zatem środkiem o charakterze ultima ratio, kiedy inne drogi zatrzymania terrorysty okazały się nieefektywne.
Za wstępny warunek legalności tej operacji można zatem uznać wyczerpanie
innych środków zmierzających do zatrzymania osoby podejrzanej o czyny
o charakterze terrorystycznym celem doprowadzenia jej przed oblicze wymiaru sprawiedliwości. Brak poszanowania tego bezwzględnego warunku prowadzi do uznania czynu mającego stanowić selektywną eliminację za państwową egzekucję osoby podejrzanej, czyli de facto pozasądowego wykonania kary
śmierci. Tak np. Komitet Praw Człowieka w sprawie Guerrero v. Kolumbia134

Guerrero v. Kolumbia, pogląd Komitetu Praw Człowieka z 31.03.1992 roku, komunikat nr R.11/45.

134
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stwierdził, że aresztowanie jednostki było możliwe w okolicznościach sprawy,
zatem użycie siły winno się w tym wypadku kwalifikować jako naruszenie prawa do życia. Należy jednak dla formalności zaznaczyć, że sprawa ta nie dotyczyła czynu o charakterze terrorystycznym.
d) Śmierć osoby na skutek użycia broni palnej przez funkcjonariuszy
państwowych – obowiązek przeprowadzenia śledztwa na gruncie
orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
Wymóg przeprowadzenia skutecznego, urzędowego śledztwa w sytuacji
śmierci jednostki na skutek użycia broni palnej przez funkcjonariusza publicznego jest jednym z proceduralnych zobowiązań o charakterze pozytywnym,
wynikających z regulacji art. 2 EKPC, dotyczącej prawa do życia. Kluczowym
jego elementem jest gwarancja niezależności organu prowadzącego śledztwo
od funkcjonariuszy oraz osób, które w jakikolwiek sposób miały styczność
z dokonaniem tego czynu. Dochodzenie to musi cechować się efektywnością,
tj. mieć zdolność do ustalenia okoliczności sprawy, ponadto musi istnieć możliwość sprawowania nad nim skutecznej, publicznej kontroli.
Drugie z wymienionych wymagań może być zrealizowane jedynie wówczas, gdy państwo będzie w stanie zapewnić pewien poziom transparentności
swoich działań. Wymienione w poprzednim podrozdziale orzecznictwo wypracowane przez ETPCz zgodnie wskazuje na wymóg skierowany do państwa,
aby śledztwo zakończone było ustaleniami w zakresie zgodności podjętych
przez funkcjonariuszy działań z obowiązkami państwa dotyczącymi prawa do
życia. W przypadku selektywnej eliminacji, stosowanie tego standardu wprost
oznacza konieczność zapewnienia:
• odpowiedniego środka prawnego, który pozwoli na zakwestionowanie umieszczenia konkretnego nazwiska na liście osób mających być celami
selektywnej eliminacji;
• oceny legalności takiego działania post facto oraz zbadania jego
okoliczności,
• ujawnienia informacji wywiadowczych, które pozwoliły na podjęcie
decyzji o selektywnej eliminacji,
• ukarania osób podejrzanych o popełnienie zabójstwa, jeżeli selektywna eliminacja była dokonana w sposób niedopuszczalny przez prawo.
Tym samym, zaczerpnięty z zasad systemu praw człowieka obowiązującego w przypadku konfliktu zbrojnego standard, odniesiony do ugrupowań
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terrorystycznych nakłada na państwa obowiązek przeprowadzenia gruntownego, efektywnego śledztwa po każdym przypadku dokonania selektywnej
eliminacji.
e) Ocena legalności selektywnej eliminacji
w kontekście law enforcement paradigm oraz war paradigm
Ocena legalności selektywnej eliminacji winna uwzględniać warunki,
w jakich operacja ta została przeprowadzona, a konkretnie rozróżnienie między konfliktem zbrojnym a czasem pokoju. Przypisanie odpowiedniego z tych
dwóch porządków implikuje zastosowanie paradygmatu ochrony porządku
publicznego (law enforcement paradigm) lub paradygmatu wojennego (war paradigm). Zastosowanie będą miały wtedy kolejno standardy w zakresie praw
człowieka lub międzynarodowego prawa humanitarnego. W pierwszym przypadku należy także zbadać, czy zachodzą przesłanki dopuszczające pozbawienie
jednostki życia w świetle prawa, w drugim zaś określić granice bezpośredniego
udziału osoby cywilnej w konflikcie zbrojnym. Kolejnym kryterium jest ocena
selektywnej eliminacji w kontekście suwerenności państwowej, a konkretnie
zgoda (lub jej brak) danego państwa na przeprowadzenie tej operacji na jego
terytorium135.
Ocena selektywnej eliminacji z punktu widzenia paradygmatu wojennego, z uwagi na przyjętą przez USA koncepcję wojny z Al – Kaidą, stanowi
trzon niniejszej pracy. Jeśli jednak przyjąć, że operacje te przeprowadzane są
w oderwaniu od konfliktu zbrojnego, a tym samym nie można stosować do
nich norm międzynarodowego prawa humanitarnego, kwestia ich legalności
również winna być analizowana od nowa. Co ciekawe, wszystkie międzynarodowe konwencje traktujące o prawach człowieka chronią „niezbywalne prawo
do życia” i nadają mu niederogowalny charakter. Jednocześnie, żadna z nich
nie zapewnia temu prawu całkowitej, absolutnej ochrony. Właściwą podstawę
prawną stanowić będzie Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 roku136 (którego, nota bene, Stany Zjednoczone również są stroną,
a więc mają obowiązek go przestrzegać). Artykuł 6 ust. 1 tego paktu wskazuje, że „każda istota ludzka ma przyrodzone prawo do życia. Prawo to powinno
być chronione przez ustawę. Nikt nie może być samowolnie pozbawiony życia”.
Niejako na pierwszy plan wysuwa się pojęcie „samowolnie”, a w zasadzie jego
nieostry charakter. Nie zostało bowiem określone, kiedy celowe pozbawienie
135
136
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życia (takie jak selektywna eliminacja) mogłoby być samowolne, a tym samym
wskazano, że zakaz ten nie jest absolutny. Łatwo również wywnioskować, że
skoro użycie słowa „samowolnie” było konieczne, to w pewnych okolicznościach możliwe jest zgodne z prawem pozbawienie jednostki życia poprzez
użycie siły. Sytuacja taka w doktrynie137 określana jest jako „zabójstwo bez wyroku sądowego” – jest to najczęściej przyjmowana przez doktrynę kwalifikacja
selektywnej eliminacji.
Co do zasady, dopuszczalna jest możliwość użycia siły śmiercionośnej
w odniesieniu do jednostki jednakże musi mieć ona charakter ostateczny, stosowany jedynie z uwzględnieniem międzynarodowych standardów dotyczących użycia siły oraz ochrony życia ludzkiego. Do takich możliwości należą
również wszelkiego rodzaju operacje antyterrorystyczne, ale należy pamiętać,
że na gruncie paradygmatu porządku publicznego, należy traktować terrorystów jak przestępców, czyli w pierwszej kolejności aresztować, postawić przed
sądem i w drodze wyroku ocenić ich winę oraz wymierzyć odpowiednią karę.
Zabójstwo dozwolone jest tylko wtedy, gdy jest to konieczne w celu ochrony
życia innych jednostek oraz podjęcie innych, opisanych wyżej środków nie jest
możliwe. Legalność „zabójstwa bez wyroku sądowego” sprowadza się zatem
– analogicznie jak w przypadku międzynarodowego prawa humanitarnego –
do oceny proporcjonalności oraz konieczności przeprowadzonej operacji. Tym
razem analiza ta musi objąć ograniczenie poziomu użytej siły w odniesieniu do
zagrożenia, jakie stanowi osoba będąca celem oraz obowiązek redukcji poziomu zastosowanej siły do minimum138.
Przyjęcie paradygmatu ochrony porządku publicznego do oceny legalności selektywnej eliminacji jest o tyle problematyczne, że zakłada pozostawanie
osoby będącej celem w zasięgu jurysdykcji konkretnych władz państwowych
w państwie będącym ofiarą, dzięki czemu można by było dokonać aresztowania139. Jeżeli jednak terrorysta znajduje się w zasięgu jurysdykcji innego państwa, to czynność ta musi odbyć się w asyście lub przy pomocy lokalnych władz.
Należy wziąć pod uwagę, że rząd danego państwa może nie chcieć lub nie
być w stanie aresztować poszukiwanej osoby. Pomijając kwestie suwerenności
państwowej, a opierając się jedynie na obowiązku państwa-ofiary w zakresie
ochrony życia, wynikającego z międzynarodowego prawa praw człowieka, nie
ma ono wyjścia i musi użyć siły w odniesieniu do poszukiwanego terrorysty.
137
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Pozostaje jednak pytanie, czy ta siła jest absolutnie konieczna do ochrony swoich obywateli przeciwko bezprawnej przemocy? Naruszeniem prawa będzie
w tym wypadku działanie pod wpływem chęci ukarania terrorysty za czyny
przeszłe lub powstrzymania go od przyszłych.
Wspomniany Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych140 nie wymienia sytuacji, w których użycie siły śmiercionośnej nie jest
jednocześnie naruszeniem prawa do życia – mogłyby być one potraktowane
jako swego rodzaju przyzwolenie lub wręcz zachęta do zabijania. Do naruszeń
art. 6 tego Paktu odniósł się Komitet Praw Człowieka w opinii dotyczącej
Izraela z sierpnia 2003 roku141, w której stwierdził:
The Committee is concerned by what the State party calls “targeted killings” of
those identified by the State party as suspected terrorists in the Occupied Territories.
This practice would appear to be used at least in part as a deterrent or punishment,
thus raising issues under article 6. While nothing the delegation’s observations
about respect for the principle of proportionality in any response to terrorist activities against civilians and its affirmation that only persons taking direct part in
hostilities have been targeted, the Committee remains concerned about the nature
and extent of the responses by the Israeli Defence Force (IDF) to Palestinian terrorist attacks142.
The State party should ensure that the utmost consideration is given to the
principle of proportionality in all its responses to terrorist threats and activities.
State policy in this respect should be spelled out clearly in guidelines to regional military commanders, and complaints about disproportionate use of force should be
investigated promptly by an independent body. Before resorting to the use of deadly
force, all measures to arrest a person suspected of being in the process of committing
acts of terror must be exhausted143.
Analiza pierwszego z zacytowanych akapitów prowadzi do wniosku, że
Komitet uważa selektywne eliminacje przeprowadzane na okupowanych terytoriach są niezgodne jedynie z art. 6 Paktu144, tzn. tylko wtedy, gdy są używane jako środek karzący lub odstraszający, a nie, jeżeli byłyby użyte w sposób
Dz. U. z 1977 r., Nr 38 poz. 167, zał.
Human Rights Committee, Concluding observations: Israel, CCPR/CO/78/ISR,
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCP
R%2fCO%2f78%2fISR&Lang=en, dostęp online z dnia 16 lutego 2019 r.
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prewencyjny. Z drugiej strony, Komitet odnosi się także do użycia siły śmiercionośnej w odniesieniu do osoby, która jest podejrzana o branie udziału w zamachach terrorystycznych („person suspected of being in the proces of committing
acts of terror”) – prewencyjne użycie siły śmiercionośnej może być zastosowane
jedynie w sytuacji nadciągającego bezpośrednio ataku, którego nie można powstrzymać poprzez aresztowanie sprawcy.
Użyte w artykule 6 Paktu145 określenie „arbitralne” jest na tyle nieostre,
że powoduje znaczne trudności interpretacyjne. Jego dookreślenia podjęła się
Międzyamerykańska Komisja Praw Człowieka w swoim Raporcie146 - wskazała,
że w sytuacjach, gdy społeczeństwo danego państwa zagrożone jest użyciem
przemocy, państwo to ma prawo oraz jest obowiązane do ochrony swojej populacji i w tym celu, w niektórych sytuacjach może użyć siły śmiercionośnej.
Analizę tę Komisja opiera na dwóch przykładach: po pierwsze, ochrona musi
dotyczyć zagrożenia śmiercią lub poważnym zranieniem, po drugie, musi służyć poszanowaniu prawa w sposób konieczny i proporcjonalny. Drugi z podanych przykładów zdaje się dotyczyć raczej powstań lub zamieszek, a nie akcji
nakierowanych na konkretną osobę. Dalsze rozważania Komisji nie tylko nie
klaryfikują, a wręcz jeszcze bardziej zaciemniają obraz sytuacji, w których dopuszczalne jest użycie śmiercionośnej siły:
The state may resort to force only against individuals that threaten the security
of all, and therefore the state may not use force against civilians who do not present
such a threat. The state must distinguish between the civilians and those individuals who constitute the threat147.
Jest to rozwinięcie o tyle osobliwe, że zdaje się mieszać porządki międzynarodowego prawa praw człowieka oraz międzynarodowego prawa humanitarnego148. Rozróżnienie między statusem cywila i kombatanta znane jest
z drugiego z systemów, podczas gdy na gruncie pierwszego z nich użycie siły
śmiercionośnej w stosunku do jednostki nie jest związane z jej pozycją – winno
zależeć jedynie od zagrożenia, jakie ona stanowi oraz dostępności innych środków mogących to zagrożenie zneutralizować. Dalej Komisja wskazuje:

Tamże.
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Similarly, in their law enforcement initiatives, states must not use force against individuals who no longer present a threat as described above, such as individuals who have been apprehended by authorities, have surrendered, or who are
wounded and abstain from hostile acts. The use of lethal force in such a manner
would constitute extra-judicial killings in flagrant violation of Article 4 of the
Convention […]149.
Ciężko nie zgodzić się z podanymi przez Komisję przykładami, jednak co
należy zrobić w sytuacji, gdy terrorysta nie został schwytany, nie poddał się ani
nie jest ranny? Czy użycie wobec niego śmiercionośnej siły jest legalne? Komisja musiała zdawać sobie sprawę z niejasności wynikających z jej raportu.
Podsumowanie rozważań dotyczących naruszeń prawa do życia kończy się
stwierdzeniem:
It should be emphasized that, contrary to international humanitarian law
governing situations of armed conflicts, relevant applicable norms of international human rights law require that state agents not use force to target individuals
involved in a violent confrontation except in the above-mentioned circumstances150.
To właśnie te “wspomniane wyżej okoliczności” (above-mentioned circumstances), a w zasadzie ich niedookreślony i nieostry charakter, stanowią problem interpretacyjny. Niejasna pozostaje bowiem odpowiedź na pytanie
o legalność przeprowadzania selektywnych eliminacji terrorystów, którzy nie
znajdują się w obrębie jurysdykcji państwa-ofiary. Oczywistym nadużyciem
byłoby przyjęcie, że jeżeli terrorysta nie może być aresztowany przez władze
państwa-ofiary, to automatycznie pozbawiony jest prawa do życia i może stać
się celem użycia siły śmiercionośnej. Dopuszczalna jest jednakże interpretacja
wskazująca na legalność selektywnej eliminacji przy założeniu, że dostępne są
mocne dowody na potwierdzenie planowania przez danego terrorystę ataku
przeciwko państwu-ofierze i nie istnieje możliwość zapobiegnięcia tym atakom
poprzez aresztowanie lub schwytanie potencjalnego sprawcy. Nie musi być to
równoznaczne z pozbawieniem prawa do życia.
Nawet jeżeli przyjąć, że legalność selektywnej eliminacji winna być oceniana według norm porządku ochrony prawa publicznego, to problematyczna pozostaje kwestia osób, których dotyczy międzynarodowe zobowiązanie
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państwa. Na gruncie Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych151, państwo-strona zobowiązane jest do zapewnienia i ochrony praw
wszystkim jednostkom pozostającym na jego terytorium i w zasięgu jego jurysdykcji. Zarówno europejska, jak i amerykańska konwencja rozszerza ten zakres
do osób pozostających w zasięgu jurysdykcji państwa.
W sprawie Bankovic152, Europejski Trybunał Praw Człowieka przyjął wąskie rozumienie zakresu jurysdykcji – w przypadku państw-stron europejskiej
konwencji pokrywa się on z zasięgiem terytorialnym. Jedynymi wyjątkami są
sytuacje, gdy jedno państwo działa na terytorium innego za jego zgodą lub zaproszeniem, albo gdy sprawuje właściwą władzę na terytorium okupowanym.
W odniesieniu do stanu faktycznego omawianej sprawy, ETPCz stwierdził, że
osoby będące ofiarami bombardowań sił zbrojnych NATO na terenie Serbii
i Kosowa nie znajdowały się w jurysdykcji państw należących do tego sojuszu,
co poddało w wątpliwość stosowanie norm międzynarodowego prawa praw
człowieka do operacji transgranicznych przeciwko terrorystom znajdującym
się poza granicami państw-ofiar. Z drugiej strony, Komitet Ochrony Praw
Człowieka w sprawie Lopez Burgos v. Urugwaj153, w podobnym stanie faktycznym przyjął interpretację dokładnie przeciwną – według jego ustaleń każda osoba bezpośrednio dotknięta działaniami państwa winna być uznana za
przedmiot jego jurysdykcji.
Podsumowując, na gruncie paradygmatu porządku publicznego, a zatem
w świetle międzynarodowego prawa praw człowieka, selektywna eliminacja
– zamierzone, zaplanowane zabójstwo – nie może zostać uznana za legalną.
W odróżnieniu od paradygmatu wojny, w okresie pokoju zabójstwo nie może
stanowić jedynego i zaplanowanego celu operacji.
Za przedstawicielem amerykańskiej doktryny, Danielem Statmanem154
należy stwierdzić, że selektywna eliminacja nie prowadzi do zabójstwa danej jednostki opartego jedynie na fakcie, że jest ona „wrogiem”. Osoba będąca celem musi pełnić konkretną, podniosłą funkcję w działaniach wroga
lub ciąży na niej znacząca odpowiedzialność za te działania. Stwierdzenie to
ma szczególne znaczenie w konfliktach z ugrupowaniami terrorystycznymi,
w których jednostki będące celem selektywnej eliminacji są zazwyczaj
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osobiście odpowiedzialne za okrucieństwa popełnione w stosunku do niewinnych osób cywilnych.
W ocenie selektywnej eliminacji w świetle paradygmatu ochrony porządku publicznego oraz paradygmatu wojennego jest wzajemna relacja między
tymi dwoma porządkami. Naturalnie, osoby lub grupy osób uznane za kombatantów (legalnych bądź nie) mogą zostać przez państwa – strony konfliktu
zbrojnego oskarżone o dokonanie zbrodni wojennych. Oczywistą konsekwencją będzie zmiana obowiązującego paradygmatu – z wojennego na ochrony porządku publicznego, a tym samym konieczność postawienia takich jednostek
przed sądem lub trybunałem i przeprowadzenia procesu właściwego dla oceny
zbrodni wojennych. Z jednej strony, operacje selektywnej eliminacji są dla
prawa międzynarodowego jedynym w swoim rodzaju wyzwaniem, a ocena
ich legalności przysparza wiele trudności. Z drugiej zaś, traktowanie terrorystów jak kombatantów powoduje, że są takim samym celem jak wszyscy inni,
a w przypadku uznania ich za zbrodniarzy wojennych, otrzymują dodatkową
ochronę właściwą dla procesów „cywilnych”.
Za przykład rozróżnienia tych paradygmatów oraz poruszania się między
nimi może posłużyć polityka Izraela w zakresie selektywnej eliminacji. Początkowo, rząd tego państwa stawiał terrorystów na równi z osobami podejrzanymi o ciężkie przestępstwa, a zatem stosował paradygmat ochrony porządku
publicznego. Implikowało to konieczność każdorazowego aresztowania oraz
stawiania przed sądem poszczególnych terrorystów, a jak nie trudno się domyślić – operacyjnie było to bardzo trudne, niebezpieczne lub wręcz niewykonalne. W przypadku zagrożenia życia oficerów operacyjnych (w tym przypadku
sił specjalnych), dysponowali oni uprawnieniem do otwarcia ognia i zabicia
osób, które początkowo miały być aresztowane. W ten sposób Izrael zapewniał,
że oddziały sił specjalnych użyją siły śmiercionośnej jedynie w sytuacji, gdy
terroryści zagrożą bezpośrednio ich życiu lub zostaną przyłapani na tworzeniu bezpośredniego zagrożenia w stosunku do osób postronnych (np. podczas
uzbrajania bomby). Jednakże, kiedy okazało się, że przyjęty modus operandi nie
spełnia swoich funkcji, a przede wszystkim nie jest adekwatny do faktycznego
przebiegu tych operacji, rząd Izraela podporządkował swoją politykę względem terrorystów pod reżim samoobrony155.
Izrael jest państwem w tym względzie bardzo osobliwym, bowiem pozostaje w konflikcie zbrojnym z Palestyną (której rząd według niektórych teorii
wspiera terroryzm) – w tym zakresie zatem argumentacja o samoobronie jest
155
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oczywista i całkowicie zgodna z prawem międzynarodowym. W tym wypadku nie wymaga ona „przyłapania na gorącym uczynku” lub stanowienia bezpośredniego zagrożenia. Państwa mogą podejmować czynności uprzedzające
po wcześniejszym oszacowaniu stosunku wyrządzonej szkody do skuteczności
zastosowanego środka odstraszającego. Z tego względu, bardziej odpowiednie wydaje się ocenianie selektywnej eliminacji z perspektywy paradygmatu
wojennego.
Pierwszym błędem w analizie selektywnej eliminacji pod tym kątem jest
próba przypisania winy lub odpowiedzialności karnej. Są to kategorie właściwe dla paradygmatu ochrony porządku publicznego, a tym samym jakakolwiek próba przyjęcia legalności selektywnej eliminacji musi odbywać się
z pominięciem przypisywania którejkolwiek z nich. W odniesieniu do samej
jednostki będącej celem należy pamiętać o zasadzie rozróżniania, której źródłem jest międzynarodowe prawo humanitarne156. Żołnierze są legalnym celem ze względu na przynależność do państwowej formacji zbrojnej – status
ten nie wynika z niebezpieczeństwa, które mogliby stwarzać każdy z osobna.
Przynależą do zbiorowego, organizacyjnego zagrożenia, które ujawnia się dopiero w czasie wojny. Po oszacowaniu niebezpieczeństwa, jakie stwarza ich
przeciwnik, siły zbrojne formułują odpowiednią strategię i taktykę militarną.
Należy zauważyć, że międzynarodowe prawo humanitarne formułuje prostą
definicję kombatanta (o czym szerzej w poprzednich podrozdziałach) – zazwyczaj mundur czy określone oznakowanie determinuje przynależność do konkretnej formacji zbrojnej. Bez tych znaków rozpoznawczych, ocena statusu
przeciwnika, jego praw w świetle międzynarodowych konwencji oraz statusu
na polu bitwy jest niemożliwa. Kombatanci nieposiadający żadnych znaków
rozpoznawczych mogą zmieniać swój status z minuty na minutę, co daje im
wyjątkową przewagę w starciu z członkami regularnych sił zbrojnych. Jeżeli na
polu walki noszą broń, przysługuje im status kombatanta, jeżeli zaś poza polem walki tę broń schowają, otrzymają status osoby cywilnej. W takiej sytuacji
są oni w stanie wtopić się w tłum „cywilów” oraz, w razie potrzeby, korzystać
z tej samej ochrony, a zatem zarówno w praktyce, jak i w teorii stają się osobami cywilnymi157.
Ten amorficzny status terrorystów nie pozwala na dokładne ich zakwalifikowanie według norm prawa międzynarodowego, a zatem w myśl zakazu
rozszerzającej interpretacji przepisów, osoby o niejasnym statusie winny być
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uznane za cywilów158. Z poglądem tym nie sposób się zgodzić. Kwestia wejścia
na pole bitwy lub zejścia z niego nie powinna determinować statusu kombatanta, a zatem legalnego celu, nawet w przypadku nieumundurowanych formacji (jak np. ugrupowania terrorystyczne). Nie należy zapominać, że osoby
te wraz z opuszczeniem pola walki nie przestają jednocześnie być członkami
ugrupowania, które jako niepaństwowy aktor ten konflikt prowadzi.
Istotą problemu w tej sytuacji jest znalezienie sposobu na właściwą i dokładną identyfikację kombatantów, którzy celowo nie są umundurowani i nie
posiadają innych znaków charakterystycznych. Jedną z tych metod może być
identyfikacja osobista – jeżeli nie można danej jednostce przypisać przynależności do konkretnej organizacji po ubiorze lub innych cechach, konieczne
jest zwrócenie się w kierunku metod alternatywnych. Identyfikacja osobista
terrorystów nie ma na celu obwinienia lub wprowadzenia „specjalnego traktowania” osoby, a spełnia funkcję zamienną do munduru czy innych znaków
rozpoznawczych konkretnej formacji159. Jest to metoda oczywiście dużo bardziej skomplikowana niż rozpoznawanie umundurowania i wymaga od jednostek wywiadowczych znacznie większej staranności w ocenie danych. Jednocześnie pozwala na stworzenie listy osób, które według najlepszej, aktualnej
wywiadowczej wiedzy są członkami ugrupowań terrorystycznych. Dysponując
takimi danymi, można z łatwością przypisać konkretnej jednostce status kombatanta, dzięki czemu nieuzbrojony i nieumundurowany członek formacji terrorystycznej będzie takim samym legalnym celem, jak regularny kombatant.
Terroryzm na gruncie polskiego prawa karnego
a) Przestępstwo o charakterze terrorystycznym
Polski kodeks karny160 w art. 115 § 20 definiuje przestępstwo terrorystyczne jako czyn zabroniony karą pozbawienia wolności, której górna granica
wynosi co najmniej 5 lat, popełniony w celu:
1. poważnego zastraszenia wielu osób,
2. zmuszenia organu władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub
innego państwa albo organu organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania określonych czynności,
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3. wywołania poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa lub organizacji międzynarodowej – a także
groźba popełnienia takiego czynu.
Charakterystyczny jest dwusegmentowy charakter tej definicji. Poprzez
odwołanie do czynów zabronionych stypizowanych w kodeksie karnym oraz
innych ustawach wskazuje, że nie istnieje jedno sui generis przestępstwo terroryzmu. Tym samym, przestępstwa, którym nadaje się terrorystyczny charakter, muszą wypełniać także znamiona konwencjonalnych typów czynów
zabronionych. Przede wszystkim charakter taki mogą mieć jedynie czyny determinowane celem wymienionym w treści art. 115 § 20 kk. Wprowadzono
także selekcję opartą na ustawowym zagrożeniu karą – mogą być to jedynie
czyny, których górna granica ustawowego zagrożenia wynosi co najmniej 5 lat.
Obie te przesłanki muszą wystąpić łącznie, zatem definicja przestępstwa terrorystycznego jest możliwa do określenia jedynie po powiązaniu konkretnego
czynu zabronionego z określoną motywacją jego sprawcy161.
Wprowadzenie wymogu zagrożenia karą pozbawienia wolności w wysokości co najmniej 5 lat niewątpliwie ma podkreślić stopień społecznej szkodliwości tych czynów oraz podnieść ich wagę. Niemniej, ich katalog pozostaje
w dalszym ciągu dość szeroki. Ustawodawca zrezygnował z metody wyliczenia
konkretnych typów rodzajowych lub nawiązania do tytułów poszczególnych
rozdziałów kodeksu, co spowodowało, że w obecnym stanie prawnym kryteria te spełnia grupa 209 przestępstw (po odjęciu nieumyślnych – 201). Są to
jedynie czyny penalizowane przepisami kodeksu karnego, należy jednak wspomnieć, że zaliczają się do nich także liczne przepisy pozakodeksowe. Z jednej
strony, katalog ten obejmuje czyny zabronione, które są typowe dla działania
ugrupowań terrorystycznych takie jak sprowadzenie katastrofy (art. 163 § 1
kk), przejęcie kontroli nad statkiem wodnym lub powietrznym (art. 166 kk)
czy wzięcie zakładnika (art. 252 § 1 kk). Z drugiej zaś, do grupy tej należą
także czyny które nawet w daleko posuniętej ostrożności ciężko uznać za realizujące zadania ugrupowań terrorystycznych, jak np. ograbienie zwłok (art. 262
§ 2 kk) czy znęcanie się nad osobą najbliższą (art. 207 § 1 kk). W uzasadnieniu
legislatorów, pracujących nad projektem przepisu art. 115 § 20 kk w obecnym
kształcie czytamy, że „wypisywanie katalogu przestępstw (…) nie wydaje się ani
możliwe, ani konieczne”162.

M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, LEX el. 2019.
Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych
innych ustaw, Sejm IV kadencji, druk nr 2407 z dnia 8 stycznia 2004, s. 12.
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Wyznaczenie szerokiego katalogu czynów zabronionych spełniających
warunki do zakwalifikowania ich jako przestępstwo terrorystyczne spowodowało pojawienie się wątpliwości, których klaryfikacja możliwa jest jedynie
poprzez odwołanie się do ratio legis przyjęcia takiej konstrukcji163. Przedmiotem kontrowersji w doktrynie jest między innymi kwestia arbitralnego wyznaczenia konkretnego rozgraniczenia ze względu na wysokość zagrożenia karą164.
Uznaje się, że to nie surowość kary, a cel działania sprawcy winien wyznaczać
granicę terrorystycznego charakteru. Należy postawić także pytanie, czy aby
na pewno wszystkie czyny mogące stanowić przejaw terroryzmu zostały ujęte
w katalogu w kształcie zaproponowanym przez ustawodawcę – nieuzasadnione
wyłączenie w tym zakresie dotyczy m. in. dopuszczenia się na terytorium Rzeczypospolitej czynnej napaści na osobę należącą do personelu dyplomatycznego przedstawicielstwa obcego państwa albo urzędnika konsularnego obcego
państwa w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych (art. 136
§ 2 kk).
Zakres treściowy przestępstwa o charakterze terrorystycznym poszerzony
jest dodatkowo przez użycie określenia „groźba popełnienia takiego czynu”.
Samo pojęcie groźby nie budzi kontrowersji ani wątpliwości – według A. Zolla
jest to oddziaływanie na psychikę drugiej osoby poprzez przedstawienie jej zła,
jakie może zostać wyrządzone w wyniku działań grożącego lub innej osoby,
na postępowanie której ma on wpływ165. Nie jest jednak jasne, jaką rolę pełni
to pojęcie w odniesieniu do całości uregulowania art. 115 § 20 kk. Ponieważ zostało użyte na końcu przepisu, nasuwają się dwie możliwe interpretacje.
W pierwszej kolejności można założyć, że dookreśla ostatni z trzech wymienionych celów. Dopisek „- a także groźba popełnienia takiego czynu” został
umiejscowiony wraz z myślnikiem w określonej jednostce redakcyjnej (punkt
3), co pozwala twierdzić, że stanowi on jej dalszą część. Bardziej przekonujący
nie tylko z punktu widzenia językowego, ale również racjonalnego, wydaje
się być pogląd, że katalog czynów o charakterze terrorystycznym został w ten
sposób poszerzony o bezprawne groźby ich popełnienia. Aby wyeliminować
tę nieścisłość, ustawodawca winien rozważyć umieszczenie kontrowersyjnego
zwrotu w odrębnej jednostce redakcyjnej lub wersecie, alternatywnie opisanie
163

el. 2019.

M. Mozgawa, [w:] M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, LEX

Tak np. A. Rybak - Starczak w: A. Rybak – Starczak, Środek do osiągnięcia celu,
„Rzeczpospolita” z dnia 4 listopada 2004 r. oraz R. Zgorzały w: R. Zgorzały, Przestępstwo o charakterze terrorystycznym w polskim prawie karnym, Prokuratura i Prawo 2007, nr 7-8, s. 67.
165
A. Zoll, [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 1-116 Kodeksu karnego,
red. K. Buchała, A. Zoll, Kraków 1998, s. 635.
164
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groźby jako osobnej kategorii, usytuowanej przed wyliczeniem celów przyświecających sprawcy.
Nie należy do kwestii spornych, że przestępstwo o charakterze terrorystycznym może być popełnione jedynie z zamiarem bezpośrednim (cum dolo
directo colorato), a zatem należy do kategorii przestępstw kierunkowych. Strategicznym celem działania jest w tym wypadku chęć wywołania powszechnego
zagrożenia, a dobrem, którego naruszenie stanowi ten czyn jest niezakłócone funkcjonowanie obywateli, społeczeństwa oraz wolność decyzyjna władz
państwa166. Wypełnienie znamion tego przestępstwa nie jest zatem powiązane
z realizacją wymienionych celów, tj. z wystąpieniem określonego skutku.
Łatwo wskazać wątpliwości w zakresie sytuacji, gdy cel działania sprawcy
wypełnia znamiona określone w art. 115 § 20 kk, jednak modus operandi
sprawcy nie dawał mu szans na zrealizowanie zamierzonego przestępstwa. Na
pierwszy rzut oka opis ten przywołuje na myśl konstrukcję usiłowania nieudolnego z art. 13 § 2 kk, czyli jednego z karalnych stadiów czynu zabronionego.
Tymczasem elementy wymienione w art. 115 § 20 kk, w odróżnieniu od art. 13
§ 2 kk, nie stanowią osobnego typu przestępstwa, a jedynie nadają terrorystyczny charakter czynowi sprawcy, który wypełnia znamiona typu przestępstwa
już istniejącego w kodeksie karnym. Z uwagi na fakt, że szkodliwość społeczna
czynu wprawdzie opisanego w art. 115 § 20 kk (a tym samym uzasadniającego
stosowanie zaostrzenia kary), ale niemożliwego do wykonania, nie jest znaczna,
należy zrezygnować z przypisania mu terrorystycznego charakteru167.
b) Konsekwencje popełnienia przestępstwa
o charakterze terrorystycznym
W pierwszej kolejności omówić należy problematykę sankcji, tj. kar i ich
wymiaru. Na podstawie art. 65 § 1 kk, wobec sprawcy przestępstwa o charakterze terrorystycznym stosuje się przepisy dotyczące wymiaru kary, środków
karnych oraz środków związanych z poddaniem sprawcy próbie przewidziane
wobec recydywisty wielokrotnego (art. 64 § 2 kk). Uregulowanie to przewiduje obowiązek sądu orzekającego w zakresie wymierzenia kary nadzwyczajnie
obostrzonej, czyli w wysokości powyżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia przy jednoczesnej możliwości podniesienia górnej granicy o połowę (podwyższenie to na podstawie art. 64 § 3 kk nie dotyczy zbrodni). Tym samym,
R. Zgorzały, Przestępstwo o charakterze terrorystycznym w polskim prawie karnym, Prokuratura i Prawo, 2007, nr 7-8, s. 66 i następne.
167
T. Oczkowski, [w:] Kodeks karny. Komentarz, wyd. II, red. V. Konarska-Wrzosek,
WKP 2018.
166
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minimalna kara jaką można zasądzić na gruncie art. 115 § 20 kk (pozbawienie
wolności od 3 miesięcy do lat 5) otrzymuje wymiar pozbawienia wolności od
4 miesięcy do 7 lat i 6 miesięcy.
Nie wyklucza się także możliwości wystąpienia zbiegu różnego rodzaju
podstaw do obostrzenia kary, a może to być np. działanie w recydywie czy też
równoczesne działanie w związku przestępnym. W tej sytuacji należy stosować
regułę z art. 57 § 1 kk, w świetle której, jeżeli wystąpi jednocześnie kilka podstaw do obostrzenia kary, sąd dokonuje tego jednorazowo, biorąc pod uwagę
łącznie wszystkie zbiegające się podstawy obostrzenia. Naturalnie, sytuacja
taka może w konsekwencji powodować wyższy wymiar kary168.
Istnieje także możliwość zbiegu przesłanki nadzwyczajnego obostrzenia kary (w tym wypadku terrorystycznego charakteru przestępstwa) z podstawą do nadzwyczajnego jej złagodzenia (np. młodociany sprawca – art. 60
§ 1 kk lub ujawnienie organowi ścigania istotnych okoliczności przestępstwa
zagrożonego karą pozbawienia wolności powyżej 5 lat – art. 60 § 4 kk). W tym
wypadku, sąd uprawniony jest do zastosowania obu tych podstaw, tzn. może
karę złagodzić lub obostrzyć (art. 57 § 2 kk). Rozstrzygnięcie tego dylematu
winno nastąpić w oparciu o ogólne dyrektywy wymiaru kary opisane w art.
53 kk. Problem jednoczesnego występowania tych przesłanek sprowadza się
w istocie do wystąpienia kumulatywnie obligatoryjnych przesłanek zarówno
do obostrzenia jak i złagodzenia (art. 60 § 3 kk – tzw. mały świadek koronny)
kary. Istnieją dwie możliwości rozwiązania tego impasu. Pierwszą z nich jest
uznanie art. 60 § 3 kk, odwołując się do jego ratio legis, za lex specialis wobec
art. 65 § 1 kk. Druga możliwość to przyjęcie, że bezpośrednie zastosowanie
znajduje tu art. 57 § 2 kk, a zatem sąd może wybrać jedną z dwóch postaw.
Wydaje się być to rozwiązanie słuszne, gdyż w treści art. 57 § 2 kk nie znajduje
się żadne ograniczenie, które miałoby wyłączyć jego stosowanie do obligatoryjnego złagodzenia kary169.
c) Zasięg jurysdykcji polskiego kodeksu karnego
Podstawą odpowiedzialności za przestępstwo terrorystyczne jest zasada
terytorialna, w myśl której do sprawcy przestępstwa o charakterze terrorystycznym popełnionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również na
polskim statku wodnym lub powietrznym, stosuje się ustawę karną polską
168

2019.

M. Kulik, [w:] Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, (red.) M. Mozgawa, LEX/el.

169
W. Wróbel, [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Część II. Komentarz do art. 53116, W. Wróbel (red.), A. Zoll, (red.), WK 2016, wyd. V.
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(art. 5 kk) - analogicznie wobec obywatela polskiego popełniającego przestępstwo za granicą (art. 109 kk – zasada personalna).
Niezwykle istotna w kontekście przestępstwa o charakterze terrorystycznym jest zasada represji wszechświatowej (art. 110 § 1 kk), na mocy której
ustawę polską stosuje się także do cudzoziemca popełniającego za granicą czyn
zabroniony skierowany przeciwko interesom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatela polskiego, polskiej osoby prawnej lub polskiej jednostki organizacyjnej
niemającej osobowości prawnej oraz do cudzoziemca, który popełnił za granicą przestępstwo o charakterze terrorystycznym. Wątpliwość w tym zakresie
budzi włączenie do tej kategorii przestępstw, które godzą w dobra prawne zarówno polskie, jak i obce170. Należy także zadać pytanie, dlaczego w związku
z wprowadzeniem tej zasady nowelą kodeksu karnego z 2004 roku, ustawodawca nie zrezygnował w zamian z warunku podwójnej przestępności czynu,
wyrażonego w art. 111 § 1 kk. Warto zastanowić się, czy nie bardziej zrozumiałe (i tym samym bardziej korzystne) byłoby rozszerzenie polskiej jurysdykcji na
art. 113 kk – zasada ta opiera się bowiem na założeniu, że całość międzynarodowego społeczeństwa jest obowiązana do ścigania przestępstw o najcięższym,
najpoważniejszym charakterze, do których niewątpliwie można zaliczyć te
o charakterze terrorystycznym. Wzajemna relacja tych dwóch przepisów
(tj. art. 110 § 1 oraz 113 kk) nie jest jasna. Wprawdzie do katalogu przestępstw, do ścigania których Polska jest zobowiązana na mocy umów międzynarodowych zalicza się także przestępstwa o charakterze terrorystycznym,
to ich zakres w takim ujęciu jest przedmiotowo węższy niż ten penalizowany w oparciu o art. 15 § 20 kk. Ponadto, art. 113 kk ma zastosowanie do
„cudzoziemca, którego nie postanowiono wydać”, czyli osoby która znajduje
się na polskim terytorium, podczas gdy art. 110 § 1 kk stosuje się także do
cudzoziemca przebywającego za granicą. Ostatecznie, pomimo współistnienia
i nakładania się w pewnym zakresie obu tych zasad, jurysdykcja polskiego prawa karnego obejmuje przestępstwa o charakterze terrorystycznym popełnione
zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i za granicą.
d) Zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
Wprowadzenie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za przestępstwa
o charakterze terrorystycznym wymagało od polskiego ustawodawcy szeregu
170
J. Raglewski, [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Część II. Komentarz do art. 53116, W. Wróbel (red.), A. Zoll, (red.), WK 2016, wyd. V.
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nowelizacji – w tym ustawy z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary171 oraz
ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu172.
Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych zakreśla szeroki ich
krąg – mogą to być osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, z wyłączeniem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków,
spółki handlowe z udziałem Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub związki takich jednostek, spółki kapitałowe w organizacji, podmioty
w stanie likwidacji, przedsiębiorcy niebędący osobami fizycznymi oraz zagraniczne jednostki organizacyjne. Odpowiedzialność tych podmiotów nie ma
jednakże charakteru stricte karnego. Odrębność ta wynika z faktu, iż wyżej wymienione podmioty nie realizują swoim zachowaniem znamion przestępstwa,
a ponoszą odpowiedzialność za zachowanie osoby fizycznej, która173:
1. działa w imieniu lub interesie podmiotu zbiorowego w ramach uprawnienia lub obowiązku do jego reprezentowania, podejmowania w jego imieniu
decyzji lub wykonywania kontroli wewnętrznej albo przy przekroczeniu tego
uprawnienia lub niedopełnienia tego obowiązku,
2. została dopuszczona do działania w wyniku przekroczenia uprawnień
lub niedopełnienia obowiązków przez osobę wymienioną w pkt 1,
3. działa w imieniu lub w interesie podmiotu zbiorowego, za zgodą lub
wiedzą osoby wymienionej w pkt 1.
Naturalnie, do przypisania odpowiedzialności istnieje wymóg, aby działania te przyniosły lub mogły przynieść podmiotowi zbiorowemu korzyść
(nawet niemajątkową). Przypisanie to może mieć miejsce jedynie na skutek
prawomocnego wyroku wydanego w odniesieniu do osób wymienionych
w pkt 1-3 powyżej – skazującego, warunkowo umarzającego postępowanie karne lub postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe, zezwolenia tej osobie
na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności lub orzeczenia sądu o umorzeniu postępowania z powodu okoliczności wyłączających ukaranie sprawcy174.
Co więcej, wymagane jest także stwierdzenie, że czyn zabroniony został popełniony na skutek co najmniej braku należytej staranności podmiotu w wyborze
Dz. U. nr 197, poz. 1661 ze zm.
Dz.U. 2018 poz. 723.
173
Art. 3 ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary.
174
Art. 4 ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary.
171
172
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osoby fizycznej opisanej w pkt 1-3 powyżej lub braku należytego nadzoru nad
tą osobą ze strony organu podmiotu zbiorowego lub jego przedstawiciela175.
e) Zapobieganie przestępstwom o charakterze terrorystycznym –
„przedpole” czynu
Przeciwdziałanie terroryzmowi nie wymaga jedynie prawnokarnej reakcji na popełniony czyn, ale również dysponowania środkami mogącymi uniemożliwić jego dokonanie. W tym celu ustawodawca polski zdecydował się na
kryminalizację zachowań polegających na stwarzaniu warunków, ułatwianiu,
a także nawoływaniu do prowadzenia działalności terrorystycznej. Ich zależność czasowa oraz wykonawcza od właściwego przestępstwa określana jest jako
„przedpole” czynu zabronionego176.
Na gruncie polskiego kodeksu karnego wyżej wymienione czyny mogą
być zakwalifikowane jako postacie zjawiskowe lub przygotowanie do przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Normy prawa międzynarodowego
nakładają jednakże dalej idące zobowiązania w tym zakresie – tak np. decyzja
ramowa Rady UE z 13 czerwca 2002 roku nr 2002/475/WSiSW w sprawie
zwalczania terroryzmu177 zobowiązuje państwo do osobnej typizacji „przestępstw dotyczących grupy terrorystycznej” (art. 2 ust. 2 Decyzji).
Jak wykazano w poprzednich rozdziałach pracy, największym zagrożeniem związanym z terroryzmem jest to pochodzące od zorganizowanych grup
oraz struktur. Opinia doktryny posuwa się nawet do utożsamienia terroryzmu
z działaniami grupowymi – za W. Filipkowskim i R. Loncą można stwierdzić,
że „sprawcy zarówno klasycznych, jak i samobójczych aktów terrorystycznych właśnie w grupie podejmują zamiar zamachu, grupowo wybierają cele i planują sposoby ich zaatakowania, czynią odpowiednie przygotowania i w grupach, najczęściej
symultanicznie dokonują ataku”178. Naturalnie jest to uogólnienie, w dodatku
dość daleko idące. Jednakże należy zgodzić się z autorami, że z największych
zamachów terrorystycznych przeprowadzonych w ostatnich latach wyłania się
obraz terrorysty jako „człowieka z organizacji”. Tendencja ta wynika chociażby
z faktu, że działanie w pojedynkę znacząco utrudnia, jeżeli nie uniemożliwia,
Art. 5 ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary.
176
Tak np. M. Mozgawa [w:] Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, (red.) M. Mozgawa, LEX/el. 2019.
175

Dziennik Urzędowy UE nr L 164, 22/06/2002 P. 0003 – 0007, decyzja
zmieniająca z 28 listopada 2008 roku nr 2008/919/WSiSW.

177

178
W. Filipkowski, R. Lonca, Zorganizowane grupy o charakterze terrorystycznym. Studium kryminologiczno-prawne, Wojskowy Przegląd Prawniczy 2006, nr 4, s. 49.
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zamach o takiej sile rażenia – zarówno faktycznego, jak i przenośnego – jak te
dokonywane przez ugrupowania.
Kreowanie obrazu terroryzmu jako przestępstwa grupowego pozwala na
wysunięcie postulatu kryminalizacji przynależności do tego rodzaju struktury.
W odpowiedzi na zobowiązania międzynarodowe w tym zakresie, polski ustawodawca wprowadził do kodeksu karnego nowelizację art. 258 kk, penalizując:
1. branie udziału w zorganizowanej grupie albo związku, mających na
celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym - zagrożone karą
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 – w art. 258 § 2 kk,
2. zakładanie lub kierowanie grupą albo związkiem, których celem jest
popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym - uznane za zbrodnię
zagrożoną sankcją pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 – art. 258
§ 4 kk.
Zasadniczą różnicą w redakcji językowej tych dwóch opisów czynów zabronionych jest użycie dwóch odrębnych wyrażeń – „zorganizowana grupa”
oraz „związek mający na celu popełnienie przestępstwa”. Doktryna i orzecznictwo wskazują, że „zorganizowana grupa” to minimum trzy osoby, a jej
działanie winno charakteryzować się stopniem zorganizowania, który pozwala
na wyróżnienie ustalonego kierownictwa i konkretnego podziału ról179. Sąd
Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 5 czerwca 2002 roku wyróżnia dodatkowo takie cechy, jak „pewna wewnętrzna struktura organizacyjna (choćby
z niskim stopniem zorganizowania), jej trwałość, istnienie więzów organizacyjnych w ramach wspólnego porozumienia, planowanie przestępstw, akceptacja celów, trwałość zaspokojenia potrzeb grupy, gromadzenie narzędzi do popełnienia
przestępstw, wyszukiwanie miejsc dla przechowywania łupu, rozprowadzania go,
podział ról, skoordynowany sposób działania, powiązania socjologiczno-psychologiczne między członkami grupy”180. Gradacja użyta przez ustawodawcę w redakcji przepisu art. 258 kk prowadzi do wniosku, że „związek mający na celu
popełnienie przestępstwa” musi cechować się wyższym stopniem organizacji,
aniżeli „zorganizowana grupa”181. Tym samym, za związek przestępny należy
Tak np. A. Marek, Kodeks karny, Wolters Kluwer Polska sp. z.o.o, 2010, s. 554,
M. Mozgawa, [w:] Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, (red.) M. Mozgawa, LEX/el. 2019,
Z. Ćwiąkalski, [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Część II. Komentarz do art. 212277d,, W. Wróbel (red.), A. Zoll, (red.), WKP 2017, oraz wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 8 października 2008 r., sygn. Aka 92/08, KZS 2008, nr 11, poz. 52.
180
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 5 czerwca 2002 r., II AKa 123/02, KZS
2002, nr 7-8, poz. 46.
181
Tak również przedstawiciele doktryny, m.in. O. Górniok [w:] O. Górniok, S. Hoc,
S. M. Przyjemski, Kodeks karny. Komentarz, t. III, Gdańsk 2001, s. 312.
179
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uznać ugrupowanie, które liczy co najmniej trzy osoby i charakteryzuje się
oznaczonym kierownictwem, trwałymi formami organizacji oraz określonymi
zasadami członkostwa i dyscypliny.
Samo „branie udziału” zaś winno być interpretowane szeroko i może być
utożsamiane z przynależnością do takich struktur. Z. Ćwiąkalski wskazuje,
że oznacza ono akceptację zasad rządzących daną grupą lub związkiem, wykonywanie poleceń wydanych przez osoby będące wyżej w hierarchii grupy,
wspólne akcje przestępcze oraz ich planowanie, odbywanie spotkań, wyszukiwanie kryjówek, zdobywanie zaopatrzenia, posługiwanie się pseudonimami,
podejmowanie czynności mające na celu uniemożliwienie wykrycia sprawców
oraz podział łupów182. Naturalnie, dla oceny kwestii przynależności oraz odpowiedzialności karnej nie ma znaczenia czy związek taki był zawiązany jedynie
w celu popełnienia jednego, konkretnego przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Wymagana jednakże jest świadomość sprawcy o charakterze i celu
takiego ugrupowania.
Sporów w doktrynie nastręcza natomiast kwestia, czy wystarczy sama
świadoma przynależność, tzn. poddanie się dyscyplinie oraz gotowość do akcji
przestępczej, czy musi zaistnieć czynny udział w dokonywaniu zamierzonego czynu zabronionego183. Zasadne i zgodne z ratio legis wprowadzenia tego
przepisu wydaje się być pierwsze z wymienionych stanowisk, co więcej – przemawia za nim wykładnia językowa i funkcjonalna. W takim ujęciu, art. 258
§ 2 kk obejmowałby także swoim zakresem terrorystów, którzy nie pozostają
w stałym kontakcie z organizacją, a oczekują jedynie na sygnał do mobilizacji
czy działania. Nietrudno sobie wyobrazić, że terroryści, w szczególności islamscy, często lokują na terenach różnych państw Europy Zachodniej tzw. „uśpionych agentów”, którzy stwarzają pozory integracji z otoczeniem i nie budzą
podejrzeń lokalnych władz. Na poparcie tego stanowiska można powołać per
analogiam przepisy dotyczące szpiegostwa (art. 130 § 1 kk), gdzie doktryna za
Z. Ćwiąkalski [w:] Kodeks karny, red. A. Zoll, t. II, Kraków 1999, s. 926.
Pierwsze ze stanowisk przyjmuje np. Z. Ćwiąkalski [w:] Kodeks karny, red. A. Zoll,
t. II, Kraków 1999, oraz M. Mozgawa [w:] Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, (red.)
M. Mozgawa, LEX/el. 2019, a także Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 24.11.2015 r., IV
KK 364/15, LEX nr 1955514: „Udział w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu
popełnienie przestępstwa, jest przestępstwem formalnym. Do wypełnienia znamion tego typu
przestępstwa wystarcza sama bierna przynależność bez popełnienia innych czynów zabronionych”. Stanowisko odmienne wyraża J. Giezek [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz.,
LEX 2014 oraz Sąd Apelacyjny w Lublinie, wyrok z dnia 23.07.2002 r., II AKa 148/01: „Pojęcie «brania udziału» w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, którym
posługuje się art. 258 § 1 k.k., swym zakresem obejmuje nie tylko formalną przynależność do
tej nielegalnej struktury, ale także udział w tego rodzaju przestępstwach, dla popełnienia których
grupa została założona”.
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„branie udziału” w obcym wywiadzie uznaje także tzw. agentów zamrożonych,
którzy zostali pozyskani na wypadek potrzeby ich wykorzystania, np. w trakcie
wojny, mimo braku bezpośredniego, aktualnego udziału w działalności obcego
wywiadu184.
W odniesieniu zaś do art. 258 § 4 kk, czyli zakładania lub kierowania
grupą albo związkiem, mającymi na celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym, jako osobę „zakładającą” możemy uznać tworzącego,
urządzającego podstawową strukturę danej grupy. Mogą to być nie tylko inicjatorzy, ale także wszyscy, którzy współdziałają przy tworzeniu. Ponownie, za
Z. Ćwiąkalskim należy wskazać, że „zakładanie” to między innymi wyszukiwanie kandydatów, proponowanie uczestnictwa, organizacja struktury i sposobu
działania, ustalanie siedziby, przywódców, gromadzenie narzędzi185. Obecnie
funkcjonująca „łańcuchowa” struktura organizacji terrorystycznych, polegająca na formułowaniu co raz to nowych, małych komórek wzajemnie ze sobą
powiązanych skłania do twierdzenia, że twórca każdej takiej komórki może
odpowiadać na podstawie art. 258 § 4 kk. „Kierujący” zaś jest osobą stojącą
na czele organizacji, grupy lub związku, pełniącą w nich faktyczne funkcje
władcze. Niezwykle istotne jest zatem ustalenie, że dysponuje on faktycznym
posłuchem wśród grupy, ma możliwość wydawania poleceń oraz podejmowania zasadniczych decyzji186. Warunek ten może być spełniony zarówno
przez przewodniczącego ugrupowania, jak i kierujących poszczególnymi jego
komórkami.
Art. 65 § 2 kk daje podstawę do odpowiedniego zastosowania przepisów
dotyczących recydywisty wielokrotnego w stosunku do podmiotu wypełniającego swoim działaniem znamiona art. 258 § 2 i § 4 kk – za wyjątkiem obostrzenia kary przewidzianego w art. 64 § 2 kk. Regulacja taka jest oczywiście
zasadna, gdyż podstawą do zaostrzenia odpowiedzialności karnej w tym przypadku jest sam terrorystyczny charakter przestępstwa, a więc bezcelowe byłoby
równoczesne podwyższanie granic ustawowego zagrożenia na gruncie art. 64
§ 2 kk.
W przypadku popełnienia czynu zabronionego o charakterze terrorystycznym jako członek zorganizowanej grupy lub związku przestępnego zachodzi realny zbieg przestępstw. Tym samym, na podstawie art. 65 § 1 kk

M. Budyn-Kulik, [w:] Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, (red.) M. Mozgawa,
LEX/el. 2019.
185
Z. Ćwiąkalski [w:] Kodeks karny, red. A. Zoll, t. II, Kraków 1999, s. 926.
186
M. Mozgawa, [w:] Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, (red.) M. Mozgawa,
LEX/el. 2019.
184
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zastosowanie znajdą tu zasady wymiaru kary określone dla recydywistów wielokrotnych, co wynika z dwóch, zachodzących równocześnie podstaw prawnych, czyli działania w zorganizowanej grupie albo związku przestępnym oraz
terrorystycznego charakteru przestępstwa.
Co ciekawe, ustawodawca umożliwił członkom ugrupowań terrorystycznych skorzystanie z dobrodziejstwa czynnego żalu na podstawie art. 259 kk.
Jest to konstrukcja niezmiernie ciekawa, gdyż w pierwszej chwili może wzbudzać zastrzeżenia, ale w rzeczywistości godzi ona w integrację oraz wewnętrzną solidarność ich członków. W treści wyżej wymienionego artykułu wskazano, że „nie podlega karze za przestępstwo określone w art. 258, kto dobrowolnie
odstąpił od udziału w grupie albo związku i ujawnił przed organem powołanym
do ścigania przestępstw wszystkie istotne okoliczności popełnionego czynu lub zapobiegł popełnieniu zamierzonego przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego”.
Jako pierwszy warunek przedstawiona jest dobrowolna i całkowita rezygnacja
z działania w danym ugrupowaniu. W myśl zasady lege non distinguente nec
nostrum est distinguere, kwestię dobrowolności należy rozumieć tak samo, jak
w innych przepisach posługujących się tym znamieniem w zakresie czynnego żalu, tj. decyzja ta powinna być samodzielna, stanowcza i jednoznaczna187.
W tym miejscu podkreślić należy, że motywacja sprawcy w tej materii nie ma
żadnego znaczenia. Drugim, alternatywnie określonym warunkiem powołania
się na treść art. 259 kk jest wymaganie, aby sprawca albo „ujawnił przed organem powołanym do ścigania przestępstw wszelkie istotne okoliczności popełnionego
czynu”, albo „zapobiegł popełnieniu zamierzonego przestępstwa”.
Należy jednakże stanowczo podkreślić, że możliwość skorzystania z czynnego żalu, a tym samym niepodlegania karze, dotyczy jedynie przestępstwa
z art. 258 kk – nie ma zatem zastosowania do przestępstw o charakterze terrorystycznym popełnionych w ramach grupy lub związku188. Mimo tego, nieuzasadnione i budzące wątpliwości natury moralnej może wydawać się „nagradzanie” członków tych ugrupowań poprzez umożliwienie im „uniknięcia” kary,
w szczególności poprzez dopuszczenie powołania się na instytucję czynnego
żalu przez założycieli ugrupowań terrorystycznych (art. 258 § 4 kk).

187
188

Tamże.
Tamże.
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f) Wyłączenie odpowiedzialności karnej –
kodeksowe usprawiedliwienie przeciwdziałania terroryzmowi
Polski kodeks karny posługuje się konstrukcjami uchylającymi bezprawność (kontratypy ustawowe i pozaustawowe, chociaż podział ten,
a w szczególności istnienie tych drugich jest poddawane w wątpliwość przez
część przedstawicieli doktryny189) lub winę, które w konsekwencji prowadzą
do wyłączenia odpowiedzialności karnej sprawcy. Dla przykładu, realizacja
znamion art. 252 § 1 kk, czyli pozbawienia wolności zakładnika, daje uprawnienie do odpierania go w warunkach obrony koniecznej – art. 25 § 1 kk,
a jeżeli dojdzie do poświęcenia cudzego dobra prawnego w celu odparcia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego innemu dobru prawnemu, np. zapłacenia okupu za uwolnienie zakładnika, powołać się można na stan wyższej
konieczności – art. 26 kk.
Poza samym tekstem ustawy, szczególnie istotne w kontekście zwalczania
terroryzmu jest powołanie się na działanie w granicach uprawnień i obowiązków służbowych. Przykładowo, funkcjonariusz policji ma prawo do użycia
broni palnej między innymi w bezpośrednim pościgu za osobą podejrzaną
o zabójstwo lub zamach terrorystyczny190.
Po ataku z 11 września 2001 roku przedmiotem szerokich rozważań stała
się kwestia dopuszczalności decyzji o zestrzeleniu cywilnego samolotu, który stwarza potencjalne zagrożenie atakiem terrorystycznym191. Kluczowe dla
oceny tego problemu znaczenie ma fakt, że użyty we wspomnianym ataku
samolot był środkiem, a nie przedmiotem zamachu.
Ustawodawca polski zdecydował się na wprowadzenie zasad regulujących
tę materię nowelizacją ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw192. Dopuszczono możliwość
zniszczenia cywilnego statku powietrznego, jeżeli wymagały tego względy bezpieczeństwa państwa, a organ dowodzenia obroną powietrzną stwierdził, że
statek ten jest użyty do działań sprzecznych z prawem, w szczególności jako
środek ataku terrorystycznego. Decyzja ta miała być podejmowana osobiście

Tak w szczególności przedstawiciele tzw. „krakowskiej” szkoły prawa karnego J. Majewski (red.), Okoliczności wyłączające bezprawność czynu. Materiały IV Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, Toruń 2008, A. Zoll, [w:]. J. Majewski (red). Okoliczności…, s. 12,
W. Wróbel, [w:]. J. Majewski (red). Okoliczności…, s. 45.
190
Art. 27 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz. U. 1990 nr 30
poz. 179.
191
G.M. Graff, The Only Plane in the Sky: An Oral History of 9/11, Avid Reader Press,
2019.
192
Dz. U. Nr 172, poz. 1805.
189
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przez Ministra Obrony Narodowej. Przepis ten został jednak zaskarżony do
Trybunału Konstytucyjnego przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego193.
W wyroku z 30 września 2008 roku194 Trybunał Konstytucyjny potwierdził wątpliwości przedstawione we wniosku, dotyczące niedostatecznej określoności treści badanego przepisu. Główną osią uzasadnienia było powołanie się na ochronę życia ludzkiego oraz godności osoby ludzkiej. Przepis art.
122a Prawa lotniczego195 został uznany za naruszający konstytucyjny standard
ochrony prawa do życia. W ocenie Trybunału Konstytucyjnego nie został dochowany wymóg ustawowej formy regulacji ograniczenia tejże ochrony oraz
sama kwestia jej niezbędności. Co istotne z punktu widzenia selektywnej eliminacji, Trybunał Konstytucyjny uznał, że „prawo może wyjątkowo depenalizować skutki takiego zachowania, uznając brak winy działającego”196, jeżeli byłby
to środek o charakterze ultima ratio, a na pokładzie nie znajdował się nikt poza
samymi zamachowcami. Pomimo usunięcia tego przepisu z obrotu prawnego,
w ocenie Trybunału Konstytucyjnego w dalszym ciągu istnieje możliwość powoływania się w tym zakresie na działanie w stanie wyższej konieczności (jeżeli
na pokładzie znajdują się także cywile) czy w obronie koniecznej (jeżeli na
pokładzie pozostają jedynie zamachowcy). Kontrowersyjną, acz wydaje się, że
słuszną tezą z tego orzeczenia jest możliwość zastosowania obu wymienionych
instytucji w odniesieniu do organu państwowego (czy też osoby pełniącej rolę
tego organu).
Problematyka odpowiedzialności
za selektywną eliminację –
prawo międzynarodowe
a) Odpowiedzialność za naruszenia prawa określającego dopuszczalne cele
Naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego wiążą się z odpowiedzialnością zarówno jednostki jak i państwa – na potrzeby niniejszej pracy dokładnemu omówieniu poddana zostanie pierwsza z nich. Historycznie
pierwsza uregulowana została odpowiedzialność jednostki za naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego popełnione w międzynarodowym konflikcie zbrojnym. Katalog zbrodni wojennych zawarty został w Konwencjach
Wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją art. 122a ustawy z dnia 3 lipca 2003 r. –
Prawo lotnicze, BSA II – 411 – 1/07, Warszawa, 27.09.2007 roku.
194
Wyrok TK z dnia 30 września 2008 r., sygn. K 44/07, OTK 2008, nr 7A, poz. 126.
195
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, Dz. U. 2002 nr 130 poz. 1112.
196
Wyrok TK z dnia 30 września 2008 r., sygn. K 44/07, OTK 2008, nr 7A, poz. 126.
193
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Genewskich197 oraz I Protokole Dodatkowym198 i jako jeden z przykładów wymienia naruszenie prawa określającego legalne cele ataków. Analogiczne postanowienia zawiera Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego199, który po
raz pierwszy ustanowił kryminalizację naruszenia międzynarodowego prawa
humanitarnego w niemiędzynarodowym konflikcie zbrojnym.
Odpowiedzialność za popełnienie zbrodni międzynarodowych cechuje
się dualizmem – odpowiedzialność jednostki występuje na równi z odpowiedzialnością państwa. Co się tyczy zbrodni wojennych (kategorii węższej w stosunku do zbrodni międzynarodowych), odpowiedzialność za ich popełnienie
może być przypisana jednostce bez konieczności przypisania jej państwu.
Obecnie funkcjonujące trybunały karne procedują głównie w sprawach
z zakresu zbrodni przeciwko ludzkości, jednak niekiedy uzupełniane są one
oskarżeniami o zbrodnie wojenne – pomimo braku formalnej hierarchii
zbrodni międzynarodowych, usus ten wskazuje na mniejszą wagę zbrodni
wojennych. Co ciekawe, jedyne czyny objęte jurysdykcją Międzynarodowego
Trybunału Karnego, w których możliwe jest wyłączenie odpowiedzialności ze
względu na rozkaz czy polecenie przełożonego, to właśnie zbrodnie wojenne
(o czym dalej w kolejnych rozdziałach pisma)200. Jurysdykcja Międzynarodowego Trybunału Karnego w tym zakresie jest także ograniczona ze względu na
wagę i powtarzalność czynu. Oznacza to, że mimo braku wyłączenia wynikającego z litery prawa, Trybunał nie rozpatrzy zbrodni wojennych popełnionych
incydentalnie, a wynika to z art. 8 ust. 1 Statutu, według którego proceduje
on w sprawach o zbrodnie „[…] w szczególności popełnione w ramach realizacji
planu lub polityki albo kiedy zbrodnie te są popełniane na szeroką skalę”201. Tym
samym wyłączenia te objęte są jurysdykcją sądów krajowych lub innych sądów
międzynarodowych.
Nie sposób tego typu praktyk ocenić pozytywnie. Jeżeli nie wszystkie
naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego mają wiązać się z odpowiedzialnością karną lub uniknięcie tej odpowiedzialności jest stosunkowo
łatwe, to potencjalni sprawcy będą w cyniczny sposób „lawirować” w szarej
Konwencje o ochronie ofiar wojny podpisane w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.,
Dz. U. 1956 nr 38 poz. 171.
198
Protokoły dodatkowe do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczący
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strefie zbrodni niezagrożonych międzynarodową sankcją karną. Państwa zobowiązane są do podjęcia niezbędnych kroków do spowodowania zaprzestania
innych czynów, tj. sprzecznych z Konwencjami Genewskimi202, ale niestanowiących ciężkich naruszeń, nie ma jednak wyraźnego obowiązku ich ścigania
na gruncie prawa międzynarodowego. Pojawia się on dopiero na poziomie
prawa krajowego lub prawa statutowego międzynarodowych trybunałów takich jak MTKJ i MTK.
Klasyfikacja konfliktu z punktu widzenia międzynarodowego prawa karnego ma kluczowe znaczenie w ocenie odpowiedzialności za zbrodnie międzynarodowe. Jak wskazano we wcześniejszych rozdziałach pracy, katalog
dóbr chronionych w międzynarodowych i niemiędzynarodowych konfliktach
zbrojnych może się znacząco różnić. Każdorazowo, państwo ma obowiązek
zbadania, czy do czynu tego doszło na jego terytorium oraz czy dopuścili się go
cywile lub siły zbrojne. Ocena ta sprawiać może wiele trudności z obiektywnego, zdystansowanego punktu widzenia. Tym bardziej, nie sposób zatem mówić o klasyfikacji danego konfliktu ze strony jego uczestnika. Sprawca zbrodni nie ma obowiązku dokonywania prawnej analizy oraz charakteru sytuacji,
a także nie musi mieć świadomości, jakie okoliczności wpływają na taką a nie
inną ewaluację konfliktu, w którym bierze udział. Minimalne wymaganie postawione sprawcy to świadomość znajdowania się w nim oraz działanie w jego
kontekście203.
Oskarżenie o popełnienie zbrodni wojennej wiąże się ze znacznymi trudnościami, których nastręcza, oprócz strony przedmiotowej, ocena strony podmiotowej przestępstwa oraz ewentualnych okoliczności wyłączających winę
czy bezprawność. Problematyczne są kwestie działania w warunkach rozkazu, pod wpływem stresu wojennego czy w błędzie co do okoliczności faktycznych. Na gruncie prawa międzynarodowego, poniesienie odpowiedzialności
karnej możliwe jest jedynie umyślnie i z zamiarem204. Orzecznictwo MTKJ205
gruntuje pogląd o możliwości przypisania odpowiedzialności za zbrodnie międzynarodowe nie tylko w zamiarze bezpośrednim czy ewentualnym, ale także przy przyjęciu lekkomyślności (recklessness). Jest to jednak kwestia wielce
Konwencje o ochronie ofiar wojny podpisane w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.,
Dz. U. 1956 nr 38 poz. 171.
203
Elements of Crimes, Official Records of the Assembly of States Parties to the Rome Statute of the International Criminal Court, opublikowane w Official Records of the Review Conference of the Rome Statute of the International Criminal Court, Kampala, 31 May – 11 June
2010 (ICC, RC/11).
204
Art. 30 Statutu MTK.
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kontrowersyjna. Możliwość ta wynika z ciężaru obowiązku, który spoczywa na
atakującym, a tyczy się dobrania odpowiednich celów czy metody walki w celu
uniknięcia strat cywilnych. A contrario, jeżeli status osoby czy obiektu będącego celem nie zostanie sprawdzony, w przypadku celu chronionego atak taki
można traktować jako dokonany z zamiarem ewentualnym (dolus eventualis),
gdzie sprawca godzi się z możliwością takiego charakteru celu lub dokonany
z lekkomyślnością, gdzie sprawca bezpodstawnie przyjął, że jego cel jest legalny.
Odpowiedzialność karna wystąpi jednak tylko wtedy, gdy sprawca obejmował swoją świadomością chroniony status swojego celu. W związku z poszanowaniem zasady in dubio pro reo, każdą wątpliwość w tym zakresie winno
się interpretować na korzyść oskarżonego. Tym samym, domniemanie cywilnego charakteru osób występujące na gruncie międzynarodowego prawa humanitarnego w międzynarodowym prawie karnym nie występuje, a wręcz jest
dokładnie przeciwnie – w razie wątpliwości domniemuje się, iż ofiara ataku
brała udział w działaniach zbrojnych, a zatem była legalnym celem.
Istotną przeszkodę w przypisaniu odpowiedzialności stanowi w szczególności możliwość działania w błędzie co do faktu, a precyzyjniej – powoływania się na ten błąd. Zgodnie z obecnym stanem prawnym (przepisy Statutu
MTK206), jeżeli sprawca działa w przekonaniu, że atakowani nie są osobami
cywilnymi, to uniknie odpowiedzialności za swój czyn. Niewątpliwie uregulowanie to wymyka się spod kryterium rozsądkowego i może prowadzić do szeregu poważnych komplikacji argumentacyjnych w toku procesu. Analogiczna
sytuacja zachodzi przy ocenie proporcjonalności ataku – jej naruszenie można
przypisać jedynie wtedy, gdy sprawca był przekonany (value judgment), że straty cywilne były w oczywisty sposób nadmierne. Możliwość realnego przypisania takiej odpowiedzialności winno się pozostawić do indywidualnej oceny,
jednakże obecny stan prawny potraktować należy nader krytycznie.
Nie oznacza to oczywiście, że błąd co do faktu należy wyeliminować
z kryteriów przypisania odpowiedzialności sprawcy ataku. Znane są przypadki,
gdy omyłkowo na polu bitwy ostrzelano własne siły, czemu niepodobna przypisywać intencjonalnego charakteru. W warunkach wojennych decyzje muszą
być podejmowane często w ułamku sekundy, a nie zawsze jest możliwość posiadania i bieżącego weryfikowania kompletu informacji na temat obiektu czy
osoby będącej celem.

206
Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego sporządzony w Rzymie dnia
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Statut MTK207 wyróżnia także, podobnie jak polski kodeks karny, konfigurację błędu co do prawa. Na podstawie art. 82 I Protokołu Dodatkowego208,
siły zbrojne mają obowiązek korzystania z pomocy doradców prawnych, których prawna interpretacja konkretnej sytuacji może być przesłanką do powołania się przez wydającego rozkaz dowódcę na działanie w błędzie co do prawa
(art. 32 ust. 2 Statutu MTK).
b) Działanie w warunkach rozkazu
Kolejną okolicznością pozwalającą na nieprzypisanie odpowiedzialności
za popełnioną zbrodnię (szczególnie istotną w przypadku zbrodni wojennych)
jest działanie w warunkach rozkazu. Na postawie art. 33 Statutu MTK209,
sprawca musi spełnić kumulatywnie trzy przesłanki: ciążący na wykonawcy
prawny obowiązek wykonania polecenia przełożonego lub rządu, brak świadomości bezprawnego charakteru rozkazu oraz brak jego oczywistej bezprawności.
W celu szerszego omówienia, warto przytoczyć treść przywołanego przepisu:
„1.  Popełnienie przez sprawcę zbrodni podlegającej jurysdykcji Trybunału
na skutek wykonania polecenia rządu albo przełożonego wojskowego lub cywilnego
nie zwalnia go od odpowiedzialności karnej, chyba że:
(a) na sprawcy ciążył prawny obowiązek wykonania polecenia rządu lub
przełożonego;
(b) sprawca nie wiedział, że polecenie było bezprawne;
(c) polecenie nie było oczywiście bezprawne.
2.  W rozumieniu przepisów niniejszego artykułu polecenia popełnienia
zbrodni ludobójstwa oraz zbrodni przeciwko ludzkości są oczywiście bezprawne.”
Punkt pierwszy art. 33 Statutu MTK210 wskazuje na grupę osób, których rozkaz może być przesłanką wyłączenia odpowiedzialności wykonawcy.
Są to przełożony wojskowy, przełożony cywilny oraz rząd. O ile przełożony
wojskowy wydaje się być naturalnym rozkazodawcą, o tyle rozkaz cywilnego
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przełożonego może budzić zastrzeżenia. Należy pamiętać, że w szeregach wojska zatrudnieni są także pracownicy cywilni wysokiej rangi, a w niektórych
krajach (tak np. Polska) bezpośrednim przełożonym żołnierza może być również właściwy minister (Minister Obrony Narodowej). Jednocześnie implikuje
to możliwość powołania się na działanie pod wpływem rozkazu jedynie przez
żołnierza walczącego po stronie państwowej – na członkach grup zbrojnych
nie ciąży prawny obowiązek wykonania rozkazu przełożonego.
Definicja zawarta w art. 33 Statutu MTK211 stwarza teoretyczne pole do
sformułowania hipotezy o umyślności żołnierza popełniającego przestępstwo
na rozkaz. Należy jednak pamiętać o analizie dokonywanej in concreto dla każdego przypadku, bowiem potwierdzenie tego podejrzenia uniemożliwia ekskulpowanie wykonawcy czynu na podstawie wyżej wymienionego artykułu.
Rozkazodawca, jak każdy człowiek, może kierować się zasadą, iż dozwolone
jest wszystko to, co nie jest zakazane przepisami prawa. Z treści przytoczonego przypisu wynika jednak, że wypełnienie rozkazu przestępnego wyklucza
uchylenie odpowiedzialności, jeżeli sprawca obejmował swoją świadomością
charakter tego polecenia.
Dodatkowe okoliczności umożliwiające wyłączenie przypisania odpowiedzialności karnej za dokonanie zbrodni wojennej znajdują się w art. 31 Statutu
MTK212, który wskazuje także na chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, stan odurzenia oraz działanie pod przymusem. Osobno wymieniona jest
quasi-obrona konieczna – jeżeli sprawca działał „w obronie własnej lub innej
osoby lub, w przypadku zbrodni wojennych, w obronie własności niezbędnej dla
jej przetrwania lub przetrwania innej osoby, lub własności, która jest niezbędna
do wypełnienia misji wojskowej, przed bezpośrednim i bezprawnym użyciem siły,
w sposób proporcjonalny do stopnia niebezpieczeństwa grożącego jej samej, innej
osobie lub chronionej własności213”. Jest to przepis spójny z normami międzynarodowego prawa humanitarnego, które wyłączają spod ochrony osobę biorącą
bezpośredni udział w działaniach zbrojnych (por. podrozdział 1 niniejszego
rodziału).
Przytoczony przepis wskazuje także, że „fakt uczestniczenia w operacji
obronnej prowadzonej przez siły zbrojne nie stanowi sam w sobie podstawy do
wyłączenia odpowiedzialności karnej”, co stanowi oczywiste potwierdzenie
i uznanie obowiązującej w międzynarodowym prawie humanitarnym zasady
niezależności ius in bello i ius ad bellum. Co istotne, zbrodnie międzynaro211
212
213
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dowe są karalne niezależnie od formy stadialnej czy zjawiskowej – na gruncie
art. 25 Statutu MTK214 odpowiedzialność karną ponosi się za sprawstwo,
współsprawstwo, sprawstwo oddalone, zarówno w formie dokonania, usiłowania jak i pomocnictwa215.
Z wyjątkiem opisanej w niniejszym podpunkcie odpowiedzialności związanej z rozkazem, zasady odpowiedzialności karnej za zbrodnie wojenne popełnione przez członków państwowych sił zbrojnych lub niemiędzynarodowej
grupy zbrojnej nie różnią się od siebie. Obecnie, najbardziej problematyczną kwestią jest ustalenie stanu faktycznego. Państwa niechętne są do ujawniania informacji na temat prowadzonych operacji wojennych czy wywiadowczych, a w przypadku niemiędzynarodowych grup zbrojnych ciężko mówić
o jakimkolwiek przymusie czy nawet możliwości uzyskania rzetelnej informacji. Niezwykle ciężko zatem ustalić, czy ofiara zginęła w walce, czy w wyniku
egzekucji czy selektywnej eliminacji.
c) Odpowiedzialność za ataki na cele osobowe
Z art. 50 I Konwencji Genewskiej, art. 51 II Konwencji Genewskiej,
art. 130 III Konwencji Genewskiej oraz art. 147 IV Konwencji Genewskiej216
wynika, że odpowiedzialność karna na gruncie międzynarodowego konfliktu
zbrojnego grozi za umyślne zabójstwo, torturowanie lub nieludzkie traktowanie albo umyślne sprawianie wielkich cierpień czy też ciężkich uszkodzeń ciała
i zdrowia, którego dopuszczono się wobec osób chronionych wyżej wymienionymi konwencjami. Tym samym, próżno szukać w prawnokarnych regulacjach katalogu osób i czasowych możliwości ich zaatakowania – to właśnie na
podstawie Konwencji Genewskich217 należy ustalać, przeciwko komu muszą
być skierowane działania zbrojne, aby można było je kwalifikować jako zbrodnię wojenną.
W kontekście niniejszej pracy najistotniejsza jest możliwość kwalifikowania określonych działań, dokonanych w niemiędzynarodowych konfliktach zbrojnych jako zbrodni wojennych per se. Odpowiednim porządkiem
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prawnym jest Statut MTK218 wraz z Konwencjami Genewskimi219, na podstawie których wywieść można, że za zbrodnie wojenne uznaje się także „zamachy na życie i nietykalność cielesną, a w szczególności zabójstwa we wszelkiej
postaci, okaleczenia, okrutne traktowanie i tortury; zamachy na godność osobistą, a w szczególności poniżające i upokarzające traktowanie”220, których celem
jest „osoba niebiorąca bezpośredniego udziału w działaniach wojennych, włącznie
z członkami sił zbrojnych, którzy złożyli broń oraz osoby wyłączone z walki na skutek choroby, ran, pozbawienia wolności lub z jakiegokolwiek innego powodu”221.
W przepisach odnoszących się do międzynarodowych konfliktów zbrojnych
penalizowane jest jedynie „zamierzone zabójstwo” lub też „zabijanie lub zranienie”222. W przypadku niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych zakres
penalizacji wydaje się być szerszy, a to ze względu na użyte określenie „zamach
na życie”, które obejmuje również stadium usiłowania. Jakkolwiek na gruncie
I Protokołu Dodatkowego223 osobną zbrodnią jest „czynienie ludności cywilnej
lub osób cywilnych celem ataku”, to ten sam Protokół stanowi224, że ludność
cywilna biorąca udział w walkach zbrojnych może być celem ataku na gruncie
międzynarodowego prawa humanitarnego. Synteza tych dwóch przepisów pozwala na stwierdzenie, że atak na osobę cywilną, która bierze bezpośredni udział
w działaniach zbrojnych nie może być kwalifikowany jako zbrodnia wojenna.
Oczywistym jest, że w celu przypisania odpowiedzialności karnej konieczne
jest zbadanie czy ludność cywilna była rzeczywistym obiektem ataku. Jeżeli nie,
to wykluczone jest przypisanie odpowiedzialności na podstawie omawianego
wyżej art. 8 ust. 2 lit. b (i) czy lit. e (i) Statutu MTK225. „Podejmowanie ataku
bez rozróżnienia, dotykającego ludność cywilną lub dobra o charakterze cywilnym,
ze świadomością, że taki atak wywoła straty w życiu ludzkim (…)” opisane jest
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w art. 85 ust. 3 lit. b I Protokołu Dodatkowego226, i ten właśnie przepis winien
być powoływany jako podstawa odpowiedzialności za atak, w wyniku którego
ucierpiała ludność cywilna, a nie była ona jego celem bezpośrednim.
Znamienne, że ani w Konwencjach Genewskich227, ani w Statucie
MTK228 ani w I Protokole Dodatkowym229 nie wyróżnia się osobnej zbrodni
w postaci zaniedbania co do zastosowania przy eliminacji celów aktywnych
środków ostrożności, takich jak weryfikacja celu czy ostrzeżenie ludności cywilnej. Brak powyższego uregulowania najprawdopodobniej wynika z faktu,
że w dynamicznych warunkach działań zbrojnych przypisanie konkretnej osobie odpowiedzialności za to zaniedbanie byłoby niezwykle trudne, chociażby
dlatego, że kwalifikacja legalności danych celów będzie zmieniać się z godziny
na godzinę.
d) Odpowiedzialność niepaństwowych grup zbrojnych
W obecnym światowym porządku prawnym nie ma przepisów, które
pozwoliłyby na pociągnięcie do międzynarodowej odpowiedzialności karnej
niepaństwowych grup zbrojnych jako odrębnych podmiotów. Jak wykazano
wyżej, możliwe jest jedynie oskarżanie konkretnych, poszczególnych osób.
Nieliczne porządki prawne, w tym polski, pozwalają jednakże na proces karny
w odniesieniu do osób prawnych czy też quasi-prawnych230. Wyjątkowo, za
działania takie może odpowiadać państwo. Sytuacja taka zachodzi w dwóch
przypadkach:
1. jeżeli państwo powstało w wyniku działań niemiędzynarodowej grupy
zbrojnej;
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2. jeżeli dana grupa prowadzi działania na terytorium tego państwa i można mu przypisać odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązku przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego231.
Brak uregulowań w tym zakresie nastręcza w obecnym świecie realnych
trudności w przypisaniu odpowiedzialności za zbrodnie międzynarodowe
członkom grup terrorystycznych. Rozwiązaniem obecnie funkcjonującym,
chociaż posiadającym wiele wad prawnych, jest stosowanie per analogiam zasad, które regulują odpowiedzialność państw oraz organizacji międzynarodowych232. Tym samym, do przypisania tejże odpowiedzialności konieczne jest
stwierdzenie naruszenia zobowiązania międzynarodowego, które daną grupę
terrorystyczną wiąże, oraz przypisanie jej tego naruszenia. Ze względu na charakter tych ugrupowań, jest to nawet nie tyle niewykonalne, co wręcz abstrakcyjne. Przede wszystkim, powiązania grup terrorystycznych są na tyle nieformalne, że znaczącą trudnością obarczone jest w ogóle przypisanie działań danej
osoby do konkretnej grupy. Nie sposób także wskazać żadnego międzynarodowego zobowiązania, które takie grupy mogłoby w jakikolwiek sposób wiązać.
Nawet jeżeli dla porządku przyjąć zasadę ponoszenia odpowiedzialności przez
niepaństwowe grupy zbrojne za jedną z norm prawa zwyczajowego, to obecnie
niepodobna wskazać jakiekolwiek ciało międzynarodowe, przed którym tę odpowiedzialność można by było wyegzekwować.
Zdecydowanie kontrowersyjny jest obecny stan prawny, zgodnie z którym międzynarodowe prawo humanitarne w żaden sposób nie zabrania ścigania karnego członków niepaństwowych grup zbrojnych w związku z ich
udziałem w działaniach zbrojnych, a co więcej – nie wyklucza stosowania
w ich przypadku kary śmierci. Prowadzi to do sytuacji, w której członkowie
tych grup mogą zostać skazani na śmierć nawet w przypadku wzorcowego
przestrzegania przepisów międzynarodowego prawa humanitarnego. Tym samym, w chwili obecnej, brak jest systemowych, kompleksowych uregulowań
prawnych, które pozwoliłyby na czynne, legalne i bezpośrednie karanie członków grup terrorystycznych. Problem ten jest na tyle rozległy, że podważana jest
nawet koncepcja podmiotowości niepaństwowej strony konfliktu zbrojnego233.

Tak np. decyzja w sprawie Home Frontier and Foreign Missionary Society of the
United rethren in Christ (US) vs. Great Britain,18 grudnia 1920 r.
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Por. podrozdziały 1 i 2 niniejszego rozdziału.
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M. Wagner, Non-State Actors, The Max Encyclopedia of Public Inernational Law,
Oxford University Press, 2010.
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e) Amerykańskie standardy w zakresie selektywnej eliminacji
W maju 2013 roku, amerykański rząd opublikował “U.S Policy Standards
and Procedures for the Use of Force in Counterterrorism Operations Outside the
United States and Areas of Active Hostiles”, w którym to dokumencie podjęto
próbę uregulowania możliwości stosowania selektywnej eliminacji oraz wyliczono obostrzenia, którym taka operacja musi być poddana:
1. Musi istnieć podstawa prawna dla użycia śmiercionośnej siły. W szczególności obejmuje to konieczność eliminacji przywódców operacyjnych wrogich organizacji terrorystycznych czy też eliminacji sił, które są wykorzystywane lub mają być wykorzystane do przeprowadzenia ataków,
2. Śmiercionośna siła może być użyta tylko przeciwko celowi, który jest
ciągłym i bliskim zagrożeniem dla obywateli USA (continuing imminent threat). Co istotne, nie wszyscy terroryści stanowią takie zagrożenie,
3. Dodatkowe kryteria: należy być niemalże pewnym (near certainty), że
terrorysta znajduje się w atakowanym pomieszczeniu oraz że osoby nie będące
kombatantami nie zostaną zranione ani zabite, odpowiednie władze państwa,
na którego terenie ma być przeprowadzona selektywna eliminacja nie mogą
lub nie chcą odpowiedzieć na zagrożenie dla amerykańskich obywateli, nie
istnieją żadne inne metody poradzenia sobie z tym zagrożeniem234.
Dodatkowo wskazano235, że w przypadku użycia siły przez siły zbrojne
USA na terytorium innego państwa, zasady prawa międzynarodowego nakładają na USA ograniczenia w tym zakresie. W szczególności wymienia się poszanowanie suwerenności państw oraz prawa konfliktów zbrojnych236.
Zasady te poprzedzone są wymogiem ujęcia przed zabiciem (preference
for capture) pod warunkiem, że jest to możliwe. Polityką rządu Stanów Zjednoczonych jest nieużywanie zabójczej siły, jeżeli istnieje możliwość schwytania
podejrzanego terrorysty – daje to szansę na zdobycie cennych informacji wywiadowczych. Operacje mające na celu schwytanie mogą być jednak przeprowadzone jedynie w stosunku do osób, które mogą w zgodny z prawem sposób
zostać ujęte, a sama operacja nie narusza prawa wewnętrznego USA oraz ich
stosunków z innymi, suwerennymi państwami. Powyższe standardy są zbiorem ogólnych „drogowskazów” przy ocenie konieczności i proporcjonalności
234
Fact Sheet: U.S. Policy Standards and Procedures for the Use of Force in Counterterrorism
Operations Outside the United States and Areas of Active Hostilities., źródło: https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2013/05/23/fact-sheet-us-policy-standards-and-procedures-use-force-counterterrorism, dostęp online z dnia 25 grudnia 2018 r.
235
Tamże.
236
Tamże.
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stosowania selektywnej eliminacji. Należy wyraźnie zaznaczyć, że każda taka
operacja jest analizowana osobno, a każda decyzja, niezależnie czy pozytywna,
czy negatywna, wydawana jest w konkretnej, indywidualnej sprawie. Śmiercionośna siła nie może być traktowana jako kara lub jako zamiennik procesu
terrorysty przed sądem cywilnym lub wojskowym. Ma ona na celu jedynie
zapobieżenie atakom na amerykańskich obywateli i – co warte podkreślenia po
raz kolejny – może być stosowana jedynie w sytuacji, gdy schwytanie terrorysty
jest niemożliwe.
Dodatkowym obostrzeniem jest konieczność podejmowania decyzji
o schwytaniu lub selektywnej eliminacji terrorystów na najwyższym szczeblu
rządowym USA, przy jednoczesnej pomocy dyrektorów odpowiednich departamentów służb wywiadowczych oraz wojska, a także doradców prawnych.
Decyzja ta musi być poprzedzona analizą charakteru osoby mającej być celem operacji, jej znaczenia w operacjach grup terrorystycznych prowadzonych
przeciwko obywatelom amerykańskim a także informacji wywiadowczych, jakie może ona posiadać. Istotnym czynnikiem jest też wpływ zamierzonej operacji na stosunki międzynarodowe.
Znamienne, że dokument ten odnosi się jedynie do ochrony obywateli amerykańskich przed działaniami grup terrorystycznych (w szczególności
wskazanej z nazwy Al – Kaidy), podejmowanych poza terytorium USA i poza
obszarem aktywnych działań zbrojnych. Na poziomie redakcyjnym dochodzi
jednak do pomieszania pojęć z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego (kombatant) z wymogami użycia siły charakterystycznymi dla ius ad
bellum. Brak również odniesienia do bezpośredniego udziału w działaniach
zbrojnych, który w kwestii przypisania odpowiedzialności na gruncie międzynarodowego prawa humanitarnego pełni tak kluczową rolę. Podobną funkcję pełni określenie o szerszym i bardziej nieostrym zakresie semantycznym –
bliskie i ciągłe zagrożenie dla obywateli USA.
Polityka selektywnej eliminacji w praktyce.
Analiza na przykładzie uregulowań izraelskich
Z uwagi na nasiloną aktywność terrorystyczną w tym rejonie, a także aktywność Mossadu oraz innych formacji zbrojno-wywiadowczych w zakresie selektywnej eliminacji, Izrael jako jedno z pierwszych państw musiał zmierzyć się
z problematyką walki z ugrupowaniami terrorystycznymi. Stosowanie nazwy
„targeted killing” lub podobnych nie jest wśród izraelskich prawników szczególnie popularne. Preferują oni inne, łagodniejsze określenia, takie jak „long-range
100
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hot pursuit”237. Użyta nomenklatura nie zmienia jednak faktycznego stanu
rzeczy – od lat siedemdziesiątych XX wieku, dziesiątki terrorystów zostało
wyeliminowanych przez różne formacje sił zbrojnych Izraela, w szczególności
w trakcie intifady238.
Wspomniane lata siedemdziesiąte to czas, gdy Izrael zmagał się z serią ataków terrorystycznych poza granicami kraju, takimi jak porwania samolotów
pasażerskich czy chociażby zabójstwo jedenastu izraelskich sportowców i trenerów na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium w 1972 roku. Palestyńskie
ugrupowania odpowiedzialne za te ataki osadziły swoją infrastrukturę w krajach arabskich, które znajdowały się w stanie oficjalnej wojny z Izraelem. Uniemożliwiło to dokonanie ekstradycji oraz podjęcie jakiejkolwiek współpracy
w odniesieniu do osób odpowiedzialnych za organizację ataków. W związku
z destabilizacją społeczeństwa, siły specjalne Izraela – Israel Defense Forces
(IDF) oraz Mossad przeprowadzały często spektakularne i wymagające planowania na najwyższym poziomie akcje selektywnych eliminacji najwyższych
rangą członków ugrupowań terrorystycznych.
Porozumienia z Oslo239, zawarte i podpisane w 1993 roku pomiędzy
Izraelem a Organizacją Wyzwolenia Palestyny (OWP), całkowicie odmieniły charakter wzajemnego stosunku tych dwóch podmiotów. Pierwszy z nich
oficjalnie zawiesił działania militarne oraz nieoficjalnie przeprosił wszystkich
podejrzewanych o terroryzm przed podpisaniem rzeczonych porozumień.
Pakt ten, jakkolwiek wpłynął na stosunek Izraela i OWP, umocnił także działania prowadzone przeciwko opozycjonistom nowego układu – Hamasowi
oraz organizacji Palestyński Islamski Jihad (PIJ). Na skutek serii samobójczych ataków skierowanych przeciwko ludności Izraela przeprowadzonych
w 1995 roku, Mossad dokonał na Malcie selektywnej eliminacji przywódcy
PIJ, Fahti Shiqaqi’ego. Trzy lata później, telefon eksplodował w rękach Yahya
Ayyash’a, członka Hamasu odpowiedzialnego za samobójcze ataki, na skutek
których zginęło 50 obywateli Izraela, a 340 zostało rannych. Tej samej taktyki

237

s. 51.

K. R. Himes, Drones and the Ethics of Targeted Killing, Rowman & Littlefield, 2016,

238
Masowe powstanie Palestyńczyków przeciwko izraelskiej okupacji, trwające w latach
1987-2004.
239
Zawarte w 1993 roku w Oslo, podpisane 13 września 1993 roku w Waszyngtonie.
Treść zawartych porozumień dostępna online w języku angielskim: https://www.usip.org/si
tes/default/files/file/resources/collections/peace_agreements/oslo_09131993.pdf, dostęp online
z dnia 1 marca 2019 roku.
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używał Izrael w stosunku do szyickich ruchów terrorystycznych – Hezbollahu
i Amalu w Libanie240.
Krytyka241 tych działań osadza się głównie na spostrzeżeniu, że atakowanie powstańców palestyńskich powoduje jedynie silniejsze reakcje, które
prowadzą do większej ilości ofiar również po stronie Izraela. Do argumentów
o charakterze prawno-procesowym można zaliczyć naruszenie suwerenności
podmiotów prawa międzynarodowego oraz nadanie siłom zbrojnym Izraela
legitymacji do zabójstwa określonych jednostek bez odpowiedniego procesu.
Z jednej strony, nie istnieją dowody na bezpośrednie przełożenie operacji
selektywnej eliminacji na zmniejszenie aktywności ugrupowań terrorystycznych w tym regionie. Z drugiej zaś, jakkolwiek zjawisko terroru w dalszym
ciągu utrzymuje się nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale na całym świecie, to
nie sposób odmówić prawdziwości twierdzeniu, że ciągła, selektywna eliminacja liderów formacji terrorystycznych stawia te ugrupowania w obliczu chaosu,
dezinformacji i rozbicia. Nawet jeżeli uprzednio zostali wyznaczeni ewentualni następcy, to objęcie roli poprzedników zajmuje czas i obarczone jest trudnościami logistycznymi i organizacyjnymi. Co więcej, praktyka selektywnych
eliminacji w tym regionie wysyła klarowną informację – objęcie funkcji kierowniczej w ugrupowaniu terrorystycznym jest równoznaczne z miejscem na
liście celów.
Walkę z terroryzmem można porównać w tym zakresie do zwalczania
przestępczości drogowej – stosunkowo łatwo jest policzyć jej ofiary, jednak nie
sposób podać dokładnej liczby osób ocalonych przez działania prewencyjne.
W żargonie antyterrorystycznym popularne jest określenie „tykająca bomba”,
które oznacza terrorystę lub całe ugrupowanie podczas dokonywania ataku,
a zabicie osoby odpowiedzialnej lub bezpośredniego wykonawcy niejako „stopuje zegar”. Za ilustrację posłużyć może sprawa Umara Sa’adaha, dowódcy ramienia zbrojnego Hamasu w Betlejem, który został zabity w lipcu 2001 roku.
Planował on dokonanie ataku terrorystycznego podczas ceremonii zamknięcia Olimpiady Machabejskiej, czyli żydowskich igrzysk. Analogiczna sytuacja
dotyczyła Salaha Shihada, który koordynował sześć ataków terrorystycznych,
mających wydarzyć się jednocześnie. Niepodobna ocenić potencjalnego zasięgu zarówno tych, jak i innych udaremnionych zamachów terrorystycznych

C. Reuter, My Life is a Weapon. A Modern History of Suicide Bombing, Princeton
University Press, 2004, s. 94-97.
241
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– nie znalazły one odzwierciedlenia w nagłówkach gazet, a skala terroru, który
mogły spowodować, pozostaje nieznana242.
Jak wykazano w poprzednich podrozdziałach, prawo międzynarodowe zabrania planowanego zabójstwa zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie wojny. Co więcej, interwencja godząca w suwerenność innego państwa,
w szczególności poprzez zabójstwo jego obywateli, jest rażącym naruszeniem
prawa międzynarodowego. Z drugiej strony, tak samo zabronione w świetle
prawa jest tolerowanie działalności ugrupowań terrorystycznych na terytorium
jakiegokolwiek państwa – terroryzm jest bowiem traktowany jako zagrożenie
dla ogółu ludzkości, co oznacza, że państwa winny ścigać terrorystów niezależnie od ich partykularnych interesów.
Sytuacja tego konfliktu jest jednak zdecydowanie bardziej skomplikowana. Autonomia Palestyńska (AP) nie jest państwem w świetle prawa międzynarodowego, a tym samym nie jest związana jego normami i traktatami, do
których większość państw musi się stosować. Jednakże, na podstawie porozumienia z Oslo243, ma ona obowiązek zwalczania terroryzmu we współpracy
z siłami zbrojnymi Izraela oraz CIA. Zobowiązanie to nie tylko nie zostało
wykonane, ale wręcz AP wypuściła na wolność terrorystów i wsparła ich uzbrojeniem oraz środkami finansowymi. Ponadto, przekazane zostały im także informacje wywiadowcze, którymi Izrael podzielił się z Autonomią Palestyńską
w celu przeprowadzenia aresztowania podejrzanych o terroryzm.
Praktyka Izraela w zakresie selektywnej eliminacji wywołała szeroką debatę publiczną, w którą zaangażował się także najbliższy sojusznik Izraela – USA.
Z jednej strony, oficjalnym stanowiskiem Białego Domu było potępienie selektywnej eliminacji: „Israel needs to understand that targeted killings of Palestinians don’t end the violence but are only inflaming an already volatile situation
and making it much harder to restore calm”244. Z drugiej zaś, ówczesny wiceprezydent w administracji George’a Busha, Dick Cheney, poniekąd tę politykę
zaakceptował: „If you’ve got an organization that has plotted or is plotting some
kind of suicide bomber attack, for example, and they have evidence of who it is
and where they’re located, I think there’s some justification in their trying to protect

C. Reuter, My life…, s. 97.
Tamże.
244
J. Perlez, U.S. Says Killings by Israel Inflame Mideast Conflict, New York Times, 28
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themselves by preempting”245. Na krytykę ze strony USA Matan Vilnai, izraelski
minister, odpowiedział krótkim stwierdzeniem: „I would like to see how the
Americans would react if a car packed with explosives blew up in the middle of
Manhattan.”246. Komentarze te miały jednak miejsce przed atakiem z 11 września 2001 roku - wydarzeniem, które zdecydowanie zmieniło podejście nie
tylko amerykańskiej administracji, ale także społeczeństwa. Sondaż przeprowadzony przez Newsweek247 trzy miesiące po tymże ataku, tj. 15 grudnia
2001 roku pokazał, że niemalże dwie trzecie głosującego społeczeństwa popiera upoważnienie amerykańskich sił specjalnych do przeprowadzania selektywnych eliminacji liderów ugrupowań terrorystycznych na Bliskim Wschodzie.
Co więcej, 57% badanych aprobowało rozszerzenie tych operacji na teren
Afryki i Azji, a 54% także na teren Europy.
Działania podejmowane przez izraelskie siły zbrojne prowadzą do wniosku, że pośród izraelskich rządowych specjalistów w zakresie obronności panuje consensus – selektywna eliminacja uznawana jest za najbardziej efektywną
i najmniej obciążoną ryzykiem taktykę powstrzymywania ugrupowań terrorystycznych od przeprowadzania ataków. Ocena wpływu tych operacji na
strukturę ugrupowań terrorystycznych wymaga jednakże zrozumienia ich organizacji, psychologii i zachowań. Dowództwo operacyjne organizacji takich
jak Hamas lub Palestyński Islamski Jihad składa się z trzech różnych szczebli
– polityczno-militarne, średniego szczebla oraz dowódcy poszczególnych bojówek. Pierwszy z wymienionych szczebli to niewielka grupa odpowiedzialna za
organizację finansową, polityczną, strategiczną oraz duchową. Drugi składa się
z większej ilości członków, zaangażowanych w planowanie operacji, rekrutację,
trening oraz uzbrojenie poszczególnych terrorystów. Dzieli się on na mniejsze
grupy, które działają według kryterium geograficznego. Selektywne eliminacje przeprowadzane przez władze Izraela skupiają się głównie na tym drugim
szczeblu, ponieważ zabójstwo jego członków nie prowokuje tak zdecydowanych odpowiedzi jak w przypadku tego pierwszego, a strata po stronie ugrupowania jest porównywalna. Pomimo faktu, że nie przeprowadzają oni ataków
osobiście, niewątpliwie ze względu na planowanie oraz czynności operacyjne,
Washington Times, Cheney's remarks on Israel clarified, 4 sierpnia 2001 roku, https://
www.washingtontimes.com/news/2001/aug/4/20010804-024746-6687r/, dostęp online z dnia
1 marca 2019 roku.
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są za nie równie odpowiedzialni co faktyczni wykonawcy. Trzeci, ostatni szczebel to dowódcy poszczególnych bojówek, a także członkowie ugrupowań bezpośrednio przeprowadzający ataki. Ponieważ są to główne ataki samobójcze,
członków tego szczebla ciężko jest schwytać i przesłuchać.
Palestyńskie organizacje terrorystyczne cechują się stosunkowo luźną strukturą organizacyjną – co zapewne wynika z konieczności ukrywania prowadzonych
i planowanych operacji. Ich członkowie praktycznie się nie znają, nie istnieją też oficjalne siedziby, osprzęt informatyczny czy łącznościowy. Eliminacja
przywódców wpływa jednakże na działania tychże ugrupowań. Pozostali dowódcy stają się znacznie bardziej czujni, podejrzliwi i ostrożni, co odciska piętno między innymi na planowaniu kolejnych operacji oraz uważniejszej rekrutacji nowych członków. Ze względu na strach przed podsłuchem, utrudniona
jest także łączność radiowa, co prowadzi do zamętu komunikacyjnego oraz,
w konsekwencji, błędów operacyjnych. Choć tego rodzaju zmiany mają znaczący wpływ na efektywność działań palestyńskich ugrupowań terrorystycznych, to nie sposób go zmierzyć i ocenić w sposób obiektywny.
Praktyka selektywnej eliminacji a sala sądowa.
Al – Aulaqi v. Obama
W 2010 roku amerykańskie media doniosły, że na rządowej liście
osób będących potencjalnymi celami selektywnej eliminacji znajduje się
obywatel Stanów Zjednoczonych, Anwar al – Aulaqi248. Finalnie, został
on zabity w dniu 30 września 2011 roku w Jemenie razem z drugim amerykańskim obywatelem, Samirem Khan. Co więcej, dwa tygodnie później
w kolejnej operacji z użyciem drona zginął szesnastoletni syn al – Aulaqi’ego,
Abdulrahman. Na skutek tych wydarzeń, ojciec al – Aulaqi’ego złożył pozew,
w którym kwestionował fakt autoryzacji nalotu, skutkującego śmiercią
jego syna. Wśród argumentów wymieniał globalny zasięg rzekomej wojny
prowadzonej przez Stany Zjednoczone, kontrowersje w zakresie standardów
dotyczących wskazywania celów oraz brak odpowiedniej przejrzystości polityki
USA dotyczącej selektywnej eliminacji249.
Jak poruszono we wcześniejszych rozdziałach pracy, administracja Baracka Obamy opierała swój program selektywnych eliminacji na zezwoleniu
248
D. Priest, U.S. military teams, intelligence deeply involved in aiding Yemen on strikes,
Washington Post, 27 stycznia 2010 r., www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/
2010/01/26/AR2010012604239_pf.html, dostęp online z dnia 5 maja 2019 r.
249
Tamże.
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udzielonym przez Kongres w 2001 roku. Jako bezpośrednia przyczyna dokonywania tych operacji wskazana jest realizacja prawa do samoobrony. Głównym argumentem przedstawionym w pozwie był wymiar geograficzny konfliktu zbrojnego, a konkretnie jego ograniczenie do obszaru, na którym odbywa
się walka pomiędzy dwoma zorganizowanymi grupami zbrojnymi250 - w ocenie
skarżącego konflikt w Jemenie nie spełniał tych kryteriów w trakcie eliminacji
al – Aulaqi’ego. Co więcej, nawet jeżeli uznać, że konflikt Stanów Zjednoczonych i Al – Kaidy rozciąga się poza terytorium Afganistanu, to grupa zbrojna, której członkiem był rzekomo al – Aulaqi, nie była „siłą sprzymierzoną”
z Al – Kaidą, a zatem upoważnienie Kongresu nie obowiązywało. Przy przyjęciu założenia analogicznego jak w pozwie, tj. selektywnej eliminacji al – Aulaqi’ego w odseparowaniu od konfliktu zbrojnego, za obowiązujący należałoby
uznać paradygmat ochrony porządku publicznego, a tym samym standard
międzynarodowego prawa praw człowieka.
W lutym 2013 roku doszło do kluczowego dla sprawy wycieku informacji – do prasy przedostał się dokument Departamentu Sprawiedliwości, który
omawiał kwestię upoważnienia do zabijania amerykańskich obywateli251. Opisano w nim kryteria zezwalające na tego typu operację, wśród których wymieniono przede wszystkim ograniczenie jedynie do sytuacji, gdy rząd dysponuje odpowiednimi danymi wywiadowczymi pozwalającymi na stwierdzenie,
że osoba będąca celem jest jednym z liderów operacyjnych Al – Kaidy lub
jakiejkolwiek siły sprzymierzonej.
Należy pamiętać, że nawet w przypadku obowiązywania paradygmatu
wojennego, użycie siły śmiercionośnej doznaje szeregu ograniczeń. W kontekście międzynarodowego konfliktu zbrojnego z udziałem niepaństwowych grup
zbrojnych zastosowanie ma między innymi zasada rozróżniania, opisana już
w poprzednich podrozdziałach. Administracja Baracka Obamy w tym przypadku przyznała sobie uprawnienie właściwe dla międzypaństwowych konfliktów zbrojnych, tj. możliwość zabicia każdego, kto jest członkiem Al – Kaidy
lub sił z nią sprzymierzonych.
Oficjalną odpowiedzią rządu Stanów Zjednoczonych było żądanie
odrzucenia pozwu, wskazujące na naruszenie podziału władzy w sytuacji

250
http://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/935/Al-Aulaqi-v-Obama-et-al/,
dostęp online z dnia 5 maja 2019 r.
251
M. Isikoff, Justice Department memo reveals legal case for drone strikes on Americans,
NBC News, 4 lutego 2013, http://openchannel.nbcnews.com/_news/2013/02/04/16843014-ex
clusive-justice-department-memo-reveals-legal-case-for-drone-strikes-on-americans, dostęp online z dnia 5 maja 2019 r.
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ewentualnego sądowego rozpatrzenia tej materii252. Sąd Rejonowy (District
Court) ostatecznie oddalił sprawę al – Aulqai’ego, zarzucając jej naruszenie
prawa procesowego253 - do czasu sporządzania niniejszej pracy od decyzji Sądu
nie została wniesiona apelacja, a zatem kwestia wyrokowania w niniejszej sprawie w dalszym ciągu pozostaje otwarta.

Targeted killings case –
wyrok Sądu Najwyższego Izraela (HCJ 769/02)254
W styczniu 2002 roku, dwie organizacje związane z ochroną praw człowieka - Public Committee Against Torture in Israel oraz Palestinian Society for the Protection of Human Rights and Environment wystąpiły do Sądu
Najwyższego Izraela przeciwko praktyce rządu tego państwa w zakresie namierzania i uśmiercania rzekomych terrorystów w operacjach selektywnych
eliminacji. Wyrok w sprawie został wydany cztery lata później – 11 grudnia
2005 roku.
a) Stan faktyczny
Na skutek rozpoczęcia drugiej intifady w lutym 2000 roku, państwo oraz
ludność Izraela stały się celami wielu ataków terrorystycznych. Działania te
były prowadzone zarówno przeciwko obiektom i osobom cywilnym, jak i wojskowym, nie rozróżniały wieku, płci, a także miejsca – dokonywane były na
terytorium Judei, Samarii, Strefy Gazy oraz Państwa Izrael, a ich celem były
również centra handlowe, rynki, restauracje czy kawiarnie. W wyniku tych ataków zginęło lub zostało rannych tysiące obywateli Izraela oraz Palestyńczyków.
W odpowiedzi na te akty agresji, rząd Izraela przyjął taktykę umożliwiającą siłom zbrojnym działania mające na celu zabicie członków ugrupowań
terrorystycznych, którzy zaangażowani byli w planowanie lub dokonywanie
ataków na państwo. W trakcie trwania drugiej intifady, tego typu operacje
uprzedzające przeprowadzane były na terenie Judei, Samarii oraz Strefy Gazy.
Według danych statystycznych przedłożonych przez skarżących, w wyniku
działań Izraela do końca 2005 roku śmierć poniosło niemalże trzystu członków
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http://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/935/Al-Aulaqi-v-Obama-et-al/,
dostęp online z dnia 5 maja 2019 r.
253
Tamże.
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Rozdział opracowany na podstawie wyroku Sądu Najwyższego Izraela w sprawie
o sygn. HCJ 769/02, https://www.law.upenn.edu/institutes/cerl/conferences/targetedkilling/
papers/IsraeliTargetedKillingCase.pdf, dostęp online z dnia 5 maja 2019 r.
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ugrupowań terrorystycznych – warto również zaznaczyć, że ponad 30 tych
operacji zakończyło się niepowodzeniem.
b) Stanowisko strony skarżącej
W ocenie organizacji pozarządowych pozostających po stronie skarżącej
polityka selektywnej eliminacji jest nielegalna zarówno w porządku prawa
międzynarodowego, jak i prawa izraelskiego. Co więcej, stoi ona w sprzeczności z podstawowymi zasadami moralności ludzkiej. Należy pamiętać, że naruszenie to dotyczy nie tylko bezpośrednich celów selektywnej eliminacji, ale
także przypadkowych osób, które znajdą się w promieniu rażenia.
Ocena ta opiera się na przekonaniu o braku zastosowania prawa wojennego do realiów konfliktu pomiędzy Izraelem, a ugrupowaniami terrorystycznymi – właściwym porządkiem powinien być paradygmat porządku publicznego
z uwzględnieniem okupacji określonych terytoriów. Co istotne, w mowie końcowej 9 września 2004 roku, skarżący uznali międzynarodowy, zbrojny charakter tego konfliktu. Jednakże z uwagi na fakt, że jego stronami nie są państwa, Izraelowi nie przysługuje prawo do samoobrony w rozumieniu prawa
międzynarodowego. Istotna w tej sytuacji jest także sytuacja geopolityczna.
Terytoria Judei, Samarii oraz Gazy znajdują się pod okupacją sił zbrojnych
Izraela, a zatem niemożliwy jest konflikt zbrojny prowadzony przez dane państwo przeciwko jego własnej populacji.
Selektywne eliminacje naruszają przede wszystkim prawo do życia –
w ocenie strony skarżącej takie naruszenie nie ma żadnego usprawiedliwienia
ani moralnego, ani tym bardziej prawnego. W tejże spornej sytuacji terrorystów winno się traktować jak zbrodniarzy, a w konsekwencji stosować się powinno prawo karne.
Alternatywnym rozwiązaniem jest uznanie, że do konfliktu izraelskopalestyńskiego stosuje się paradygmat wojenny, przy jednoczesnym naruszeniu przez selektywną eliminację zasady rozróżniania. Skarżący odrzucają tym
samym przyjętą przez rząd Izraela kategorię „nielegalnych kombatantów” (unlawful combatants) i, w razie wątpliwości, postulują traktowanie członków
ugrupowań terrorystycznych jak osoby cywilne. Wskazuje się jednocześnie, że
na skutek podjęcia bezpośrednich działań militarnych status ten może ulec
zmianie. Jednakże, z uwagi na liczbę nieplanowanych ofiar, najczęściej cywilnych, towarzyszących operacjom selektywnej eliminacji, strona skarżąca podnosi, że praktyka ta nie spełnia wymogów proporcjonalności.
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c) Stanowisko Rządu Izraela
W pierwszej kolejności pełnomocnicy rządu Izraela wskazali, że identyczna skarga, oparta na analogicznych argumentach, została przez Sąd Najwyższy
Izraela odrzucona w 29 stycznia 2009 roku (sygnatura HCJ 5872/01). W uzasadnieniu decyzji Sąd wskazał, że ocena środków dobranych przez siły specjalne
Izraela w celu zapobiegania atakom terrorystycznym nie leży w kompetencjach
składu orzekającego – argumentacja ta została podzielona przez pozwanego.
Przechodząc do argumentów merytorycznych, pełnomocnik rządu wskazał, że działania terrorystyczne są prowadzone przeciwko Izraelowi od 2000
roku, a selektywna eliminacja jest emanacją ochrony państwa i jego obywateli. Siły specjalne Izraela podejmowały różne działania, próbując odeprzeć te
bezprawne ataki. W ocenie rządu, konflikt ten ma zbrojny charakter, a zatem
właściwym porządkiem prawnym jest paradygmat wojenny. Niezależnie od
sporu toczącego się o zakres definicji „napaści zbrojnej” rząd Izraela uważa, że
działania terrorystyczne dokładnie taką napaść stanowią, a tym samym dozwolone jest prowadzenie w odpowiedzi operacji militarnych.
W ocenie pełnomocnika rządu, argumentacja skarżącego o rzekomym zastosowaniu paradygmatu ochrony porządku publicznego nie przystaje do stanu
faktycznego niniejszej sprawy. Nie stanowi bowiem kontrowersji, że państwo
winno mieć możliwość zbrojnej odpowiedzi na atak terrorystyczny. Pomimo
niejasności w definicji ataku zbrojnego, w odniesieniu do działań podjętych
w stosunku do Izraela, nie sposób użyć innego określenia, a tym samym Izrael
jest uprawniony do militarnej odpowiedzi.
Pełnomocnik rządu wskazał także, że prawo międzynarodowe nie zawiera
jednoznacznej definicji konfliktu zbrojnego. Nie pozostawia jednak wątpliwości, że może on istnieć również pomiędzy państwem a niepaństwową grupą
zbrojną. Wynika to między innymi z potencjału militarnego, jaki takie grupy
mogą wytworzyć, a także ich gotowości do skorzystania z niego. Tym samym,
członkowie niepaństwowych grup zbrojnych, w tym wypadku ugrupowań terrorystycznych, są w ocenie rządu Izraela legalnymi celami ataku ze względu
na czynny udział w działaniach zbrojnych. Jednocześnie, nie przysługuje im
ochrona właściwa dla kombatantów, gdyż ich zachowanie stoi w sprzeczności
z zasadą rozróżniania – nie wyodrębniają się oni z grupy cywilów. Ponadto, nie przestrzegają także prawa wojennego. Konsekwencją przyjęcia takiego założenia jest stworzenie osobnej, trzeciej oprócz kombatantów i cywilów
kategorii, tj. nielegalnych kombatantów. Osoby należące do tej kategorii nie
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mogą korzystać z ochrony na gruncie prawa międzynarodowego, bowiem nie
przestrzegają go, a jednocześnie są legalnym celem ataku.
W ocenie pełnomocnika rządu, nawet w przypadku odrzucenia przez
Sąd argumentacji o kombatanckim statusie członków organizacji terrorystycznych, są oni legalnymi celami ataków. Wynika to z faktu, iż jakkolwiek
prawo międzynarodowe przyznaje osobom cywilnym ochronę w warunkach
wojny, to „cywil” biorący bezpośredni udział w działaniach zbrojnych niejako
na własne życzenie tę ochronę traci. Tym samym, każda osoba dokonująca,
planująca lub biorąca udział w operacjach, które wymierzone są w obiekty lub
osoby o charakterze cywilnym czy też wojskowym, jest legalnym celem ataku.
Co więcej, rząd Izraela postuluje także rozszerzenie tego kręgu o osoby będące
w ścisłym dowództwie oraz rekrutujące kolejnych członków ugrupowań terrorystycznych – stanowisko to wynika z szerokiej interpretacji pojęcia „bezpośredniego udziału” w działaniach zbrojnych.
Zdaniem rządu Izraela, selektywna eliminacja zgodna jest z zasadą proporcjonalności – zasada ta nie powinna bowiem prowadzić do konkluzji,
że niedozwolone są jakiekolwiek aktywności militarne mogące narazić osoby cywilne na szkodę. Koniecznie jest rozpatrywanie selektywnej eliminacji
w kontekście pewnej dozy niepewności, jaką obarczone są wszelkie operacje
militarne, a w szczególności prowadzone przeciwko organizacjom o niestandardowym charakterze. Należy przypomnieć, że selektywne eliminacje dokonywane są jedynie jako wyjątki w sytuacjach, gdy nie istnieje alternatywa. Proceduralnie, decyzje dotyczące takich działań podejmowane są na najwyższym
szczeblu rządowym, za opiniami specjalistów w zakresie wojskowości. Każda
z takich operacji przeprowadzana jest w sposób pozwalający na zminimalizowanie ryzyka, a w przypadku, gdy przekracza ono zasadę proporcjonalności,
w każdej chwili istnieje możliwość odwołania selektywnej eliminacji – co też
zdarzało się w przeszłości.
d) Orzeczenie Sądu
Sąd podzielił argumentację rządu Izraela w zakresie pozostawania tego
państwa w konflikcie zbrojnym z ugrupowaniami terrorystycznymi. Skład
orzekający powołał się na linię orzeczniczą przedstawioną w niepublikowanych
wyrokach El Saka v. The State of Israel (HCJ 9255/00), Kna’an v. The Commander of IDF Forces in the Judea and Samaria Area (HCJ 2461/01), Barake v. The Minister of Defense (HCJ 9293/01), Ibrahim v. The Commander
of IDF Forces in the West Bank (HCJ 8172/02) oraz Mara’abe v. The Prime
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Minister of Israel (HCJ 7957/04), tj. uznanie, że aktywności w rejonie Judei
i Samarii wyrastają poza rangę operacji policyjno – porządkowych.
W sentencji wyroku wskazano także, że konflikt ten wprawdzie nie toczy
się w „próżni prawnej”, ale kwestia zastosowania odpowiedniego paradygmatu
jest niezwykle złożona. W jej centrum lokuje się jednakże międzynarodowe
prawo humanitarne, a jako podstawę wskazuje się międzynarodowy charakter
tegoż konfliktu.
Sąd wskazał także na potrzebę interpretowania prawa w sposób dynamiczny, dostosowany do aktualnej rzeczywistości. Tym samym, konieczna
jest ponowna analiza pozycji osób cywilnych i kombatantów na polu walki.
Terroryści biorący udział w walce zbrojnej winni być określani jako nielegalni
kombatanci, którym nie przysługuje status jeńców wojennych, a tym samym
mogą oni ponieść odpowiedzialność za angażowanie się w działania militarne.
Definicję „nielegalnego kombatanta” określił Sąd jako cywila, któremu nie
przysługuje ochrona przeciwko atakowi na czas brania przez niego udziału
w operacjach zbrojnych. Tym samym, terroryści poprzez swoje działania
niejako sami pozbawiają się ochrony właściwej dla kombatantów, takiej jak
np. status jeńca wojennego.
Selektywna eliminacja w ocenie składu orzekającego nie powinna być ani
zawsze dozwolona, ani zawsze zakazana. Zabicie nielegalnego kombatanta jest
możliwe jedynie wtedy, gdy nie istnieją żadne łagodniejsze środki do osiągnięcia celu (jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa), oraz gdy operacja nie zagraża
życiu niewinnych osób znajdujących się w otoczeniu. Jeżeli cywile ucierpią
w ramach tzw. „collateral damage”, to należy upewnić się, że skutek ten jest
zgodny z zasadą proporcjonalności. W tym celu konieczne jest przeprowadzenie odpowiedniego testu, tj. porównanie korzyści militarnej i szkód w mieniu
czy ludności cywilnej.
Powyższe prowadzi do konkluzji, iż niemożliwe jest odgórne stwierdzenie legalności lub nielegalności operacji selektywnej eliminacji. Każdorazowo
należy upewniać się, że jest ona zgodna z prawem zwyczajowym oraz prawem
międzynarodowym, w szczególności w obrębie zasady proporcjonalności.
W przypadku Izraela, który mierzy się z przeciwnikiem okupującym część terytoriów, środki do walki są zdecydowanie ograniczone. Rząd Izraela wskazał,
że samoobrona uprzedzająca, której emanacją są selektywne eliminacje jest konieczna z wojskowego, obronnego punktu widzenia. Naturalnie, operacje te
mogą skutkować uszczerbkiem na zdrowiu lub też śmiercią osób postronnych
- między innymi z tego właśnie powodu konieczne jest ich przeprowadzanie
w ramach obowiązującego prawa.
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Należy pamiętać, że walka z terroryzmem nie jest tylko walką państwa
przeciwko jego wrogom. To także walka prawa z tymi, którzy działają poza jego
granicami. Konflikt ten nie może, jednakże, odbierać państwom ich demokratycznego charakteru. Istotą problemu nie jest ocena możliwości walki z terroryzmem – naturalnie, jest to nie tylko możliwe, ale w niektórych sytuacjach
nawet konieczne. Prawdziwym meritum jest dobór środka, za pomocą którego zagrożone czy też zaatakowane państwo odpowie. W tym celu konieczne
jest zachowanie równowagi pomiędzy potrzebą bezpieczeństwa publicznego
a prawami jednostek. Jeżeli w konkretnym przypadku ta „szala” przechyli się
w stronę praw jednostek, należy uznać prymat paradygmatu ochrony porządku publicznego. Założenia ideologiczne oraz ustrojowe zarówno Izraela, jak
i większości państw współczesnego świata są niewątpliwie wielkim osiągnięciem cywilizacyjnym. Nie należy jednakże zapominać, że przeznaczeniem demokracji jest, w pewnych przypadkach, walka z jedną ręką związaną za plecami.
Prawo karne islamu.
Motywacja religijna w terroryzmie
Czynnik religijny w terroryzmie międzynarodowym ma niebagatelne
znaczenie – stanowi on niekiedy siłę wywrotową, będącą inspiracją do rewolucji ideologicznych na całym świecie. Religia ma także znaczący wpływ na
kształtowanie się moralności zarówno społeczeństw, jak i poszczególnych jednostek. Tendencja ta jest szczególnie widoczna w krajach Bliskiego Wschodu,
gdzie istnieje nierozerwalny związek między systemem politycznym a religijnym oraz między religią a prawem255. Naturalnie, niemożliwe jest jednoznaczne przesądzenie, że wiara jest bodźcem do walki, jednakże nie można odmówić
prawdziwości stwierdzeniu, że kreowane w ten sposób poczucie grupowej tożsamości i identyfikacji mogą prowadzić do szeroko pojętej nieufności w stronę
obcych.
Z socjologicznego punktu widzenia, agresja, ksenofobia i przemoc mające religijne ugruntowanie mogą zaspokajać potrzebę moralnego – i niekiedy
jednocześnie prawnego – uzasadnienia działań, które mogłyby w innym porządku być postrzegane za niewłaściwe256. Analogicznie dzieje się w przypadku
prowadzenia wojny (w szerokim jej rozumieniu, nie tylko wedle zasad prawa

J. Bury, J. Kasprzak, Prawo karne islamu, Centrum Doradztwa i Informacji Difin,
Warszawa 2007 s. 56.
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międzynarodowego). Terroryzm islamski powstał jako idea religijna, ale czy
jest ona dominującym czynnikiem motywacyjnym działań terrorystów?
Co istotne, nie sposób w żaden sposób ustalić, czy religijne odmienności, a właściwie płynąca z nich potrzeba prowadzenia działań nakierowanych
przeciwko innowiercom, stanowiły prawdziwy motyw konfliktów na tym
tle. Mogły być one jedynie wykorzystane jako moralne usprawiedliwienie dla
zachowań, których dokonują fundamentaliści i fanatycy walczący o zmiany
społeczne, ekonomiczne lub polityczne. Nietrudno sobie wyobrazić, że takie
jednostki zdolne są do dokonania subiektywnej, religijnej nadinterpretacji,
mającej służyć do realizacji obranych celów257.
Chociaż wspólna historia religii i terroryzmu jest długa, to o nowoczesnym terroryzmie islamskim mówić można dopiero od lat siedemdziesiątych
XX-wieku, tj. od czasów rewolucji szyickiej w Iranie w latach 1978-1979258.
Jakkolwiek, analogicznie jak w innych religiach, wyznawcy Islamu różnią się
od siebie w kwestii określania religii jako czynnika społecznego i politycznego,
to należy pamiętać, że wszyscy kierują się wskazaniami Mahometa i Koranem.
Zdolność do interpretacji zależności religii i polityki zależy zatem od pojmowania terminu „religia” w kulturach Zachodu i Wschodu. W tych drugich
religia zazwyczaj oddzielona jest od państwa i jego spraw, podczas gdy kraje
muzułmańskie wręcz regulują część dziedzin należących do polityki państwowej w oparciu o wytyczne religijne. Celem Islamu jest bowiem utworzenie
państwa należącego do Boga, a tym samym pozyskanie możliwie największej
liczby wyznawców259.
Wyżej opisane okoliczności powodują, że islamski fundamentalizm ma
dwojaką naturę – jest zarówno religią, jak i polityką. Fanatyczny terroryzm
islamski w oparciu o dogmaty wiary realizuje postulaty religijne – dąży do
utworzenia państwa wyznaniowego. Środkiem do osiągnięcia tego celu jest
wykorzystanie łatwych do zmanipulowania, bezkrytycznych żołnierzy260.
Choć fundamentalizm i terroryzm to pojęcia częściowo związane, to
nie pokrywają się one znaczeniowo. Z jednej strony, nie sposób zjawiska tak
szerokiego jak fundamentalizm religijny sprowadzać jedynie do terroryzmu.
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Islam, red. R. Irwin, Cambridge 2010, s. 142-183.
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Z drugiej zaś należy pamiętać, że terroryzm to nie tylko ugrupowania islamskie (wojna w Zatoce Perskiej, konflikt izraelsko-arabski), ale także napięcia
w Indiach (muzułmanie, Sikhowie, wyznawcy hinduizmu), w rejonie Kaukazu
(muzułmańscy Azerowie i chrześcijańscy Ormianie), a także w Irlandii (protestanci i katolicy) i wielu innych miejscach na świecie.
Islam jednakże, jako jedyna religia praktykowana do dzisiaj uznał wojnę za przykazanie. W wersetach Koranu popularne współcześnie słowo „dżihad” pojawia się jako stosunek islamu do wojny, a w kulturze europejskiej
niewłaściwie funkcjonuje jako „święta wojna”. Właściwym tłumaczeniem winien być „wysiłek skierowany ku określonemu celowi”, a głównym użyciem
jest wyrażenie jihad fi sabil Allah – „wysiłek na drodze Boga”261. Tym samym,
wojna jest jedynie swoistym wyrazem dżihadu, czyli podporządkowania bożemu rozkazowi. Niemniej, współcześnie (błędnie zresztą) rozumiana koncepcja dżihadu prowadzi do nieuchronnego przeobrażenia religii w wojenne
przedsięwzięcie262.
a) Koncepcja prawa w islamie
Aby przejść do analizy prawa karnego islamu, należy uprzednio omówić prawo islamskie jako takie. Jest ono nierozerwalnie związane z religią
i moralnością, reguluje postępowanie muzułmanów w odniesieniu do nauk
zawartych w Koranie oraz sunnie Proroka. Zależność ta jest mocna do tego
stopnia, że klasyczni autorzy muzułmańscy nie rozróżniali w ogóle religii od
prawa, ponieważ reguluje ono obowiązki człowieka względem Boga (tuż obok
stosunków między ludźmi, a w zasadzie między wyznawcami)263. Owo związanie z religią implikuje archaiczny charakter tego prawa - jego zmiana musiałaby
równać się ze zmianą religii. Prawo islamu wyróżnia pięć klas czynów ludzkich:
1. fard – czyn obowiązkowy, jego niewykonanie łączy się z grzechem
i winą,
2. mustahabb lub mandub - czyn zalecany, jego niewykonanie nie wiąże
się z konsekwencjami prawnymi, wykonanie zaś przynosi zasługi,
3. mubah – czyn neutralny, niewykonanie nie podlega sankcji, a wykonanie nie przynosi ani kary, ani zasług,
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4. makru – czyn godny potępienia, ale nie zakazany przez prawo,
5. haram – czyn zakazany, zagrożony sankcją prawną264.
Według muzułmańskiego prawa, podstawową zasadą jest wolność, która
ze względu na słabość natury ludzkiej musi być ograniczona. Prawo zostało
przekazane ludziom przez Mahometa i obejmuje zarówno dogmaty religijne
jak i reguły prawne. Tym samym nabiera charakteru religijnej powinności,
jednocześnie wyposażając tę religię w narzędzie sankcji politycznej265.
Podstawą całości systemu prawodawstwa muzułmańskiego jest zasada
sprawiedliwości pochodzącej od Boga. Sunna, czyli prawo arabskie o charakterze pierwotnym, przypominało poniekąd system common law i rozwijało się
w organizacji politycznej o luźnych powiązaniach, a integralną jego częścią
były wierzenia religijne Arabów. Współczesny rozwój prawa islamu rozpoczął
się pod koniec XVIII wieku, gdy do części społeczeństw muzułmańskich zaczęto adaptować ustawodawstwo krajów europejskich. W XIX wieku po raz
pierwszy prawo religijne, czyli szari’at, zastąpiono ustawami, także w formie
kodeksów. Na początku regulacje te dotyczyły gałęzi prawa, które nie mogły
być objęte przez średniowieczne ustawodawstwo arabskie, tj. kodeks karny,
kodeks procedury handlowej, kodeks morski. Za wzór do przygotowania tych
ustaw posłużyło prawodawstwo europejskie, w szczególności francuskie. Nowe
akty nie stanowiły zaprzeczenia prawa religijnego, wręcz przeciwnie – doskonale je uzupełniały. Wydany w 1876 roku kodeks prawa i procesu cywilnego
obowiązywał przez wiele lat na terenie Turcji, Libanu, Jordanu, Syrii i Iraku.
W 1875 roku wydano egipskie kodeksy cywilny i karny, które były adaptacją prawodawstwa napoleońskiego266.
Z właściwą dla XIX wieku chęcią zmiany i reform, w krajach arabskich pojawiły się liczne nurty modernistyczne, których postulaty obejmowały odejście
od prawa szari’atu i traktowania go jako historii prawodawstwa, a w zamian
przyjęcie prawa świeckiego (na wzór Zachodu) lub konieczność dostosowania
prawa szari’atu do ówczesnych uwarunkowań społeczno-ekonomicznych267.
W odpowiedzi na tego rodzaju rewolucyjne koncepcje, wyłonił się także pogląd przeciwstawny, postulujący konieczność powrotu do klasycznej formy
Mawil Izzi Dien, Mūʼil Yūsuf ʻIzz al-Dīn, Islamic Law: From Historical Foundations
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szari’atu, oparty na założeniu, że wszelkie zło powstało w wyniku odstępstw od
prawa boskiego – tak np. fundamentalistyczny wahhabizm268.
Obecnie, po XX-wiecznej fascynacji osiągnięciami Zachodu, kraje muzułmańskie dążą do powrotu do dawnych wartości religijnych, a tym samym
ponownego odszukania i określenia własnej tożsamości. Tendencja ta prowadzi do nasilenia kontrastów, a tym samym konfliktów w rejonie bliskiego
wschodu, które stanowią idealną niszę dla rozwoju ruchów skrajnie radykalnych i fundamentalistycznych. W wyniku tego działania, w niektórych państwach arabskich wprowadzono niezwykle restrykcyjny, skrajny wręcz szari’at
– np. w niektórych regionach Kaukazu, przez ugrupowania walczące w Iraku
oraz w Afganistanie podczas panowania Talibów. Należy pamiętać, iż muzułmańskie prawo karne pochodzi od Boga, toteż nałożony odgórnie wymóg jego
reformy lub całkowitej zmiany jest równoznaczny z tym samym wymogiem
odniesionym do religii269.
Konsekwencją współczesnych przemian jest teoretyczny podział krajów
muzułmańskich na trzy grupy (w zakresie prawa karnego materialnego oraz
procesowego):
1. Prawo szari’atu – klasyczne prawo karne, którego źródłem jest Koran
i sunna (wspomagane przez opinie uczonych). Nie jest ono regulowane ustawowo, w związku z czym nie istnieje kodeks jako jednolity akt prawny. Prawo
karne procesowe jest zaś uregulowane kodeksowo, aby wspomagać funkcjonowanie prawa materialnego. Tym samym, prawo karne materialne nie może
być zmieniane, gdyż pochodzi od Boga, a reformom podlegać może sama procedura, pozostająca w gestii panującego. Obowiązuje w Arabii Saudyjskiej.
2. Uchwalone kodeksy, do których adoptowano prawo szari’atu –
kodeksy te w części szczególnej (zawierającej opisy przestępstw) penalizują zarówno czyny uznawane za zabronione przez prawo boskie, jak i uznane za takie
przez ustawodawcę. Tego rodzaju uregulowanie stanowi swoisty kompromis
między zasadami wiary a potrzebami współczesności. Obowiązuje w większości krajów muzułmańskich, np. Egipt, Kuwejt, Tunezja, Jordania, Syria.
3. Oddzielenie władzy państwowej od religii – kodeks karny materialny oraz procesowy ma charakter całkowicie świecki, jest uchwalany w
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formie ustawy przez ustawodawcę państwowego. Sfera religijna jest chroniona
jako obszar wolności obywatelskiej, a ochrona ta dotyczy nie tylko islamu, ale
każdego rodzaju religii. System taki obowiązuje w Turcji (w szczególności po
reformach z 2004 roku), ale także w byłych krajach ZSRR, takich jak Tadżykistan, Turkmenistan, Kazachstan, gdzie wyznawcy islamu stanowią ok. 80%
społeczeństwa270.
W celu lepszego zobrazowania i podsumowania różnic między współczesnym prawem karnym islamu a prawem karnym zachodu, podkreślić należy
następujące ich cechy:
Prawo zachodu (stanowione)

Prawo islamu (naturalne)

Pochodzenie – myśl renesansu i oświecenia, Boskie pochodzenie, wieczny i niezmienny
wielowiekowa tradycja europejskiego prawa charakter, istnieje niezależnie od istnienia
karnego.
człowieka. Objawione Mahometowi.
Tworzone przez organ ustawodawczy w kon- Obowiązuje wyznawców islamu niezależnie
kretnym czasie i na konkretnym obszarze.
od miejsca
Łatwość zmiany w razie potrzeby dostosowania Niezmienny charakter. Ulega nieznacznemu
do realiów społeczno-politycznych.
dostosowaniu do współczesnych realiów poprzez jego praktyczne stosowanie (wymiar
kary) – nie może jednak odbiegać od Koranu. Dostosowanie dotyczy jedynie aktów
niższego rzędu, będących poza zakresem zastosowania Koranu.
Zwarty system zależności w zakresie konkret- W klasycznym ujęciu – w Koranie i sunnie
nej dziedziny prawa
– łączą się gałęzie prawa karnego, cywilnego,
spadkowego oraz małżeńskiego.

Tabela 1: Porównanie prawa karnego islamu i zachodu. Opracowanie własne.

b) Źródła i zasady
Prawo karne islamu określane jest jako „zabezpieczenie praw i interesów społeczności i zachowanie pokoju w społeczeństwie. Prawo karne, w szerokim rozumieniu, jest częścią prawa określającego działania przestępcze, reguluje
sposoby zatrzymywania przestępców i oskarżania ich przed sądami, określa kary
i sposoby traktowania sprawców”271. Pokrywa ono pięć podstawowych obszarów
J. Bury, J. Kasprzak, Prawo karne islamu, Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp.
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ochrony: religii, życia, świętości rodziny, własności oraz uczuć i rozsądku. Dyrektywy jego stosowania wykształciły się zaś już w VIII w. i pozostają aktualne
do dzisiaj.
Do źródeł prawa karnego islamu zaliczamy Koran, sunnę Proroka, zgodne opinie uczonych oraz analogię272. Należy pamiętać, że Koran nie jest ustawą,
a tekstem poetyckim. Tym samym rodzi problemy w interpretacji, a głównym
zadaniem prawników muzułmańskich przez długie wieki było wyodrębnienie
z niego określonych zasad i wzorów postępowań. Interpretacje te różniły się
w zależności od regionu czy też szkoły prawa, stąd też różnice w regulacjach
poszczególnych krajów muzułmańskich.
Wymieniony katalog źródeł we współczesnym świecie nie jest wystarczający. Pojawiła się bowiem potrzeba regulacji obszarów, które nie istniały w średniowieczu, kiedy to Koran był spisywany. Nawet w Arabii Saudyjskiej, która
przyjmuje czyste prawo szari’atu, wydane zostały dekrety i rozporządzenia regulujące np. prawo ruchu drogowego, prawo o sądach czy organizacja policji,
sił porządkowych i służb specjalnych. Naturalnie, spełniony musi być wymóg
zgodności tych aktów z Koranem.
Zasada boskiego pochodzenia prawa nierozerwalnie łączy prawo z religią islamu – dokonanie czynu zakazanego przez Boga, czyli grzechu, jest jednocześnie przestępstwem. Konsekwencją takiego porządku jest wieczny i niezmienny charakter prawa, ponieważ stoi za nim autorytet Boga. Tym samym
nie można tego prawa uchylić czy w żaden sposób zmienić273.
Zasada wszechobecności prawa wywodzi się bezpośrednio z jego boskiego pochodzenia. Podmiotem prawa boskiego są bowiem wszyscy ludzie,
a muzułmanie są jedynie jego wykonawcami. Przy takim punkcie wyjścia, jego
zasięg zarówno terytorialny, jak i czasowy, jest nieograniczony. Bezpośrednio
wiąże się to z granicami jurysdykcji, które właściwie nie istnieją, a zatem przestępstwo według prawa islamu może być popełnione na całym obszarze kuli
ziemskiej. Jeżeli muzułmańskie prawo karne istniało od zawsze i zawsze będzie
obowiązywało, to nie zna instytucji przedawnienia274.
Zasada obiektywności jest de facto tożsama ze sprawiedliwym rozpatrzeniem problemu, oceną wszystkich faktów i niekierowaniem się uprzedzeniami.
Winno się oceniać sprawcę surowo, ale zgodnie z Koranem i sunną275.
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Zasada zdolności człowieka do popełnienia przestępstwa odnosi się
do podmiotu czynu zabronionego i wskazuje, że może być to jedynie człowiek,
nigdy zaś zwierzę czy rzecz. W odróżnieniu od ustawodawstwa europejskiego
(do końca XIX wieku możliwe było oskarżenie zwierząt), prawo muzułmańskie nigdy nie przechodziło reform w tym zakresie. Muzułmańskie prawo karne wyróżnia trzy aspekty tejże zdolności – człowiek może postępować zarówno
źle, jak i dobrze, posiada wolną wolę, a zatem popełniając przestępstwo godzi
się na to oraz odpowiada wyłącznie za swoje złe czyny276.
Zasada legalizmu wynika z braku boskiej legitymacji przywódców islamskich. Muzułmanin ma przestrzegać prawa boskiego, ale również wykonywać polecenia władzy, wybranej przez społeczność (kalif, sułtan, wezyr, emir).
Władza, jakkolwiek świecka, jest bowiem wykonawcą boskiego porządku na
ziemi277.
Zasada celowości karania określa cele, jakie kara ma osiągnąć – ma to
być sprawiedliwa odpłata społeczna, wychowanie sprawcy oraz działanie odstraszające w stosunku do reszty społeczności. Na pierwszy rzut oka widać podobieństwa do europejskich, a nawet polskich funkcji kary278.
Zasada konieczności kary ma wymiar iście religijny i odnosi się bezpośrednio do mającego nadejść Sądu Ostatecznego – postępowanie niezgodne
z Koranem będzie brane wówczas pod uwagę. Warto wspomnieć, że w odróżnieniu od religii chrześcijańskiej, islam nie zna instytucji spowiedzi oraz odpuszczenia grzechów. Głównym założeniem jest pochodzenie prawa od Boga,
a zostało one dane po to, żeby zgodnie z jego literą żyć i postępować. Tym samym, jeżeli Koran przewiduje karę za konkretny czyn, to obowiązkiem władzy
na ziemi jest jej wykonanie. Zasada ta łączy się tym samym z zasadą boskiego
pochodzenia prawa279.
Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść oskarżonego może mieć,
chociaż nie musi, związek z rzymską paremią in dubio pro reo. Ocena teoretycznej możliwości inspiracji Mahometa przez prawo rzymskie oraz w ogóle przedostania się tego prawa na Półwysep Arabski jest obecnie niemożliwa.
Niezależnie od tego, zasada ta wynika z prawidłowo pojmowanej słuszności,
sprawiedliwości i zdrowego rozsądku, mogła tym samym wynikać z intuicji
proroka280.
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Zasada określoności prawa wymagała od Mahometa, a obecnie wymaga
od władzy, konkretnego sformułowania prawa. Wyznawca musi wiedzieć, co
jest dozwolone, a co zabronione – w zakresie prawa karnego musi dokładnie
określać czyny podlegające penalizacji281.
Zasada ogłoszenia prawa dąży do jego rozpowszechniania wśród
wiernych. Oczywistym jest, że przestrzeganie prawa musi być poprzedzone
przez zapoznanie się z nim, a więc władza ma obowiązek stworzenia wyznawcom
takiej możliwości282.
Zasada poczucia sprawiedliwości nakazuje przekazanie rekompensaty ofiarom przestępstw lub ich rodzinom. W przypadku np. przestępstw zabójstwa lub uszkodzenia ciała, ofiara lub jej rodzina mogą domagać się kary
zgodnej z prawem talionu (zasada życie za życie, oko za oko) lub szczególnie
w przypadku nieumyślnego popełnienia przestępstwa, przyjąć przeprosiny
oraz odszkodowanie pieniężne i przebaczyć sprawcy. Znamienne, że przebaczenie nie jest obowiązkiem, a prawem283.
Zasada sprawiedliwej odpłaty dotyczy przestępstw szczególnie potępianych i popełnionych z najniższych pobudek. Wówczas konieczna jest sprawiedliwa odpłata (odwet), której domaga się nie rodzina czy ofiara, ale cała
społeczność. W dzisiejszych czasach surowość takich kar może budzić szok
oraz wątpliwość, jest także sprzeczna z porządkiem prawa europejskiego, gdzie
w większości panuje zakaz odwetowego karania284.
c) Rodzaje przestępstw
Najbardziej spójnym, powszechnym i rozbudowanym podziałem przestępstw w prawie szari’atu jest podział według kryterium podstaw karania,
a zatem na kisas, dijja, hudud oraz ta’zir.
1. Kisas to przestępstwa, które dają prawo do odwetu (sprawiedliwej zemsty) oraz pochodzą z czasów przed islamem.
2. Dijja to przestępstwa, w których odwet można zastąpić zadośćuczynieniem na rzecz ofiary lub jej rodziny285.
Obydwie te kategorie dotyczą tych samych przestępstw, a więc zabójstwa
i uszkodzenia ciała, lecz ich rozróżnienie odbywa się na podstawie okoliczności, a przede wszystkim – zamiaru sprawcy. Jeżeli, w kwalifikacji, jaka byłaby
281
282
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285
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przyjęta na gruncie polskiego prawa karnego, sprawca działał w zamiarze bezpośrednim zabójstwa lub zranienia oraz nie wystąpiły żadne okoliczności łagodzące, to czyn ten należał do kategorii kisas. Tym samym, w przypadku zabójstwa, zasądzano karę śmierci, a w przypadku uszkodzenia ciała – odwetową
karę okaleczenia, współcześnie zamienioną na wieloletnie, ciężkie więzienie.
Jeżeli zaś czynowi towarzyszyły jakiekolwiek okoliczności łagodzące, takie jak
nieumyślność, przypadkowy charakter przestępstwa, działanie w afekcie lub
pod wpływem silnego wzburzenia czy emocji, oraz gdy sprawca naprawił szkodę lub zamierzał ją naprawić, czyn ten kwalifikowano jako dijja. Jeżeli strona
pokrzywdzona lub jej rodzina przyjęła zadośćuczynienie i przeprosiny, kara,
jeżeli w ogóle występowała, była łagodniejsza. Na gruncie prawa europejskiego
dijja porównać można do instytucji nadzwyczajnego złagodzenia kary286.
3. Hudud to przestępstwa objawione w Koranie i wynikające z sunny
Proroka – w odróżnieniu od kisas i dijja, które pochodzą z przedislamskiego
prawa zwyczajowego, tj. prawa beduińskiego. Kisas i dijja zostały włączone do
szari’atu, a rodzaje przestępstw podlegających tej kategorii oraz zasady karania
za ich popełnienie zostały określone w drodze prawa zwyczajowego. Hudud
natomiast jest zbiorem przestępstw oraz kar za nie przewidzianych, określonych w Koranie i sunnie, uregulowanie ich jest tym samym wolą Boga. Do
tej kategorii zaliczamy cudzołóstwo (oraz fałszywe oskarżenie o cudzołóstwo),
rozbój, kradzież, rebelię, bluźnierstwo, odstępstwo od wiary oraz picie wina287.
4. Ta’zir to zbiór czynów określonych jako niewłaściwe (przestępne, lecz
część z nich można w zasadzie uznać za wykroczenia) i grożących za nie kar.
Niektóre z nich są określone w Koranie i sunnie, część zaś pochodzi z prawa
stanowionego przez władzę, tym samym kary, ze względu na ich świeckie pochodzenie, mogą obejmować także karę śmierci, więzienia, chłosty oraz deportacji. Zakres ta’zir będzie zatem różny w zależności od kraju muzułmańskiego,
co więcej – nie stanowi zamkniętego katalogu przestępstw. Do czynów
zabronionych, które mieszczą się w kategorii ta’zir oraz wynikają z Koranu
i sunny zaliczamy zakaz spożywania konkretnych produktów, oszustwa na
wadze i miarach, przekroczenie granic zaufania, fałszowanie oraz ukrywanie
dowodów, lichwę, znieważenie, obrazę i zniesławienie, hazard, szpiegostwo
i oczernianie, zakaz wchodzenia do domów bez zaproszenia, przekupstwo,

W.B. Hallaq, Islamic law: history and transformation, [w:] New Cambridge History of Islam, red. R. Irwin, Cambridge 2010, s. 142-183.
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rozpowszechnianie niemoralności, łamanie umów, oszczerstwo, nadużywanie
majątku sierot, nielegalny zarobek oraz nieposłuszeństwo288.
d) Przestępczość w krajach muzułmańskich –
skąd bierze się terroryzm?
Niezwykle istotnym czynnikiem, który musi być brany pod uwagę przy
ocenie przyczyn przestępczości występującej w krajach muzułmańskich oraz
dokonywanej przez wyznawców islamu na całym świecie jest kultura, a dokładnie rzecz biorąc okres fascynacji konsumpcyjnym modelem zachodu przypadający na lata ’50 i ’70 XX wieku. Próby amerykanizacji muzułmańskiego
społeczeństwa, narzucanie stylu życia, a także zerwanie z tradycją wywołało
frustrację, rozczarowanie i opór. Przykład Iranu idealnie obrazuje, że tego
rodzaju działanie wywołuje rezultat dokładnie odwrotny od zamierzonego –
prowadzi do konfliktów, także zbrojnych, odrzucenia wartości kulturowych
Zachodu oraz powrotu do islamu, tym razem dużo bardziej radykalnego, łącznie z bezpośrednim stosowaniem szari’atu (tak np. Afganistan)289.
Wskazać należy na szczególnie pojmowaną religijność świata muzułmańskiego. Zasady wiary są przestrzegane bardzo rygorystycznie i w odróżnieniu
od innych religii, w tym chrześcijaństwa, są tożsame z prawem. Należy zastanowić się, czy religia wpływa na skalę przestępczości. Oczywistym jest, że każda
religia wymaga od swoich wyznawców życia sprawiedliwego, godnego, uczciwego, a więc teoretycznie winna skłaniać do działania z poszanowaniem norm
prawa. Jednakże, pomimo faktu deklarowania przynależności religijnych przez
rzeszę ludzi na całym świecie, przestępczość, przemoc oraz agresja nie wykazują tendencji spadkowych. Można postawić tezę, że wiara w ponadnaturalny,
niebiański system sankcji nie wpływa na działania przestępne, które są przecież
racjonalnie umotywowane oraz wynikają z emocjonalnych cech osobowości.
Zestawienie omówionej na początku rozdziału koncepcji dżihadu z powyżej przeprowadzoną analizą prawa karnego islamu prowadzi do dwoistego
wniosku. Z jednej strony, niewątpliwie z punktu widzenia duchowości jest to
motywacja wynikająca z serca samego islamu. Z drugiej zaś, należy pamiętać,
że przywódcy ugrupowań terrorystycznych wykorzystują pojęcie dżihadu do
werbowania co raz to nowych członków, a także do usprawiedliwiania w swoich sumieniach dokonywanych przez nich czynów tylko i wyłącznie poprzez
odwołanie do koranicznych nakazów. Prawo karne islamu potępia zabójstwo
288
289
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na równi z prawodawstwem światowym, a zatem działanie poza granicami
obowiązującego ich prawa jedynie wzmaga karygodność popełnianych przez
członków ugrupowań terrorystycznych czynów.
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Terror a ekonomia
Relacja terroryzmu i ekonomii oparta jest w głównej mierze na analizie pochodzenia członków ugrupowań terrorystycznych, optymalnej polityki antyterrorystycznej, sposobów negocjacji rządów z tymi ugrupowaniami,
oraz wewnętrznej i zewnętrznej polityki zwalczania terroryzmu jako zjawiska.
Jako częste czynniki mobilizujące do działalności terrorystycznej wskazywane
są ubóstwo oraz brak dostępu do różnorodnych dróg życiowych1. Kluczowym
jednak pytaniem w kontekście zależności ekonomii i terroryzmu jest – czy
ekonomiczna degeneracja prowadzi do mobilizacji ugrupowań radykalnych?
Kwestia ta była poruszana w wielu badaniach, w szczególności po ataku
z 11 września 2001 roku. Wyniki okazały się być różne w zależności od wyboru modelu badania, zmiennych oraz poziomu badanego terroryzmu. W badaniach przeprowadzonych przez Bloomberga, Hessa i Weerapanę w 2004 roku2
oraz Drakosa i Gofasa w 2006 roku3 wykazano negatywną korelację pomiędzy
wskaźnikami ekonomicznymi a poziomem aktywności terrorystów w danym
regionie – oznacza to, że przy wzroście jednego czynnika, drugi automatycznie
maleje. Dodatkowo, z badań Krugera i Laintina4 z jednej strony wynika, że bogate kraje są bardziej narażone na atak terrorystyczny, z drugiej zaś, że poziom
T. Sandler, Introduction: Advances in the Study of the Economics of Terrorism, Southern
Economic Journal, t. 79, nr 4, s. 768-773.
2
S. B. Bloomberg, G.D. Hess, A. Weerapana, Economic Conditions and Terrorism, European Journal of Political Economy, 2004, 20(2), s. 463-478.
3
K. Drakos, A. Gofas, In Search of the Average Transnational Terrorist Attack Venue,
Defence and Peace Economics, 2006, 17(2), s. 73-93.
4
A.B. Kruger, D. Laintin, A Cross-Country Study of the Origins and Targets of Terrrorism, Terrorism and Economic Development, Cambridge, 2007.
1
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gospodarki nie jest czynnikiem, na podstawie którego można wytypować państwa mogące być celem tychże ataków.
Kolejnym aspektem opisywanym przez badaczy był profil ekonomiczno-socjalny członków ugrupowań terrorystycznych. Na przykład Kruger
i Maleckova5 w 2003 roku prowadzili takie badania w odniesieniu do członków Hezbollahu i Hamasu. Okazało się, że członkowie tych grup nie byli ani
biedni ani źle wyedukowani – obydwa parametry były zbliżone do średniej
w ich krajach lub lekko ją przewyższały. Z tej obserwacji wyprowadzono wniosek, że ekonomia i edukacja nie są determinantami terroryzmu. Odwrotnie
argumentuje zaś Bueno de Mesquita6, który uważa, że czynnikami wpływającymi na ocenę „rekrutów” przez ugrupowania terrorystyczne są ich uwarunkowania ekonomiczno-socjalne, ponieważ ludzie o lepszym profilu wykształcenia
mogą stać się lepszymi terrorystami. Tezę tę popierają także badania Benmelecha i Berrebi7, którzy dowodzą, że wykształceni terroryści są bardziej efektywni
w dokonywaniu operacji o większym stopniu trudności.
Berman dowodzi zaś, że mobilizacja terrorystów do działania w ugrupowaniach inspirowana jest modelem werbunku religijnego8. W argumentacji
wskazuje, że wykształcanie się radykalnych frakcji religijnych o bojówkowym
charakterze wynika z umiejętności mobilizacji zwolenników i jednoczesnego
„odsiewu” osobowości o niskim poziomie zaangażowania. Religie posiadające
najwięcej wyznawców osiągają ten cel poprzez zaoferowanie dóbr, które dostępne są jedynie dla najbardziej zaangażowanych. W badaniu przeprowadzonym wspólnie z Laitinem, Berman przedstawia dowód na to, że ugrupowania
terrorystyczne zbudowane według tych zasad są bardziej efektywne i śmiercionośne niż pozostałe.
Wzajemną relację terroryzmu i ekonomii można pokrótce opisać stwierdzeniem, że są one zależne o tyle, o ile porażki gospodarcze i polityczne stwarzają zapotrzebowanie na usługi publiczne, których aktualny rząd nie jest w stanie
zapewnić. Tym samym, tworzy się nisza, która może zostać wypełniona przez
ekstremistyczne ugrupowania o charakterze terrorystycznym lub religijno-terrorystycznym. Rozsądną opozycją dla tego modelu wydaje się być wspieranie

5
A.B. Kruger, J. Maleckova, Education, Poverty and Terrorism: Is There a Casual Connection?, Journal of Economic Perspectives, 2003, nr 17, s. 119-144.
6
E. Bueno de Mesquita, Conciliation, Counterterrorism, and Patterns of Terrorist Violence, International Organization, 2005, nr. 59, s. 145-176.
7
E. Benmelech, C. Berrebi, Attack Assignments in Terror Organizations and the Productivity of Suicide Bombers, Harvard University Typescript, 2006.
8
E. Berman, Hamas, Taliban and the Jewish Underground: An Economists View of Radical Religious Militias, UC San Diego, 2003.

126

ASPEKTY EKONOMICZNE

różnorodności religijnej w państwach oraz oferowanie usług publicznych, które są substytutami dla tych oferowanych przez terrorystów.
Jednakże, pomimo prób zbadania tego zjawiska na gruncie zarówno empirycznym, jak i teoretycznym, w dalszym ciągu nie udało się uzyskać pełnego
zrozumienia wpływu niezwykle różnorodnych, strukturalnych i strategicznych aspektów środowiska polityczno-ekonomicznego (takich jak ekonomia,
wolność polityczna, demokracja czy antyterroryzm) na kwestię działalności ugrupowań terrorystycznych. Problem zdaje się osadzać na wzajemnym
przenikaniu się tych czynników – zdają się one bowiem wzajemnie napędzać
i z siebie wynikać. Nie sposób stwierdzić, czy terroryzm powoduje, czy jest spowodowany przez zmiany ekonomiczne, antyterroryzm zaś może prowadzić do
terroryzmu lub być przez niego spowodowany, co więcej, antyterroryzm może
także godzić w gospodarkę poprzez niszczenie infrastruktury oraz jednocześnie
napędzać ją poprzez kreowanie potrzeby inwestycji. Zrozumienie tej dynamiki
jest niezwykle istotne, aby zastosować odpowiednie środki antyterrorystyczne,
a w szerszym rozumieniu – określić odpowiednią politykę w tym zakresie.
Sankcje w prawie karnym i międzynarodowym.
Obowiązek naprawienia aktu bezprawia
Instrument sankcji jest jednym ze środków przymusu bezpośredniego,
co do zasady objętym monopolem państwowym i umożliwia on reakcję na
zamach wymierzony w jednostkę lub społeczeństwo. W pierwszej z wymienionych sytuacji, państwo uprawnione jest do wymierzenia sprawcy dolegliwości osobistej w postaci kary kryminalnej. Jednym z jej celów jest wywołanie
społecznego przeświadczenia, że sprawcy przestępstw są karani, a tym samym
prawo karne jest prawidłowo i skutecznie egzekwowane.
Na gruncie prawa międzynarodowego, z uwagi na brak hierarchicznego
charakteru społeczności, na podmiocie naruszającym prawo spoczywa przede
wszystkim obowiązek zaprzestania naruszenia oraz przywrócenia uprzedniego
stanu. W celu realizacji tych zobowiązań, uprawniony podmiot prawa międzynarodowego może stosować sankcje. W wąskim rozumieniu, są to środki
kolektywne stosowane do realizacji obowiązków prawnych wynikających ze
stosunku odpowiedzialności prawnomiędzynarodowej9. W szerokim zaś są to
środki przymuszające stosowane przez państwa lub organizacje międzynarodowe w reakcji na naruszenie konkretnych interesów lub prawa celem zmuszenia
9
W. Czapliński, Odpowiedzialność za naruszenia prawa międzynarodowego w związku
z konfliktem zbrojnym, Scholar, Warszawa 2009, s. 83.
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adresata tych sankcji do zmiany postępowania, wypełnienia zobowiązań, represji za dokonany delikt, zapobieżenia takim naruszeniom w przyszłości lub
realizacji dowolnej kombinacji tych celów10. Kluczowy dla omówienia sankcji
zarówno w porządku krajowym, jak i międzynarodowym, jest obowiązek naprawienia aktu bezprawia, ciążący na podmiocie, który się go dopuścił. Aby
zapewnić realizację tego zobowiązania, w porządku krajowym organy państwa dysponują uprawnieniem do stosowania siły, naturalnie jest ono prawnie
limitowane.
Legalność a skuteczność –
czy obecna polityka antyterrorystyczna
jest efektywna? Ujęcie mikroekonomiczne.
Kontrowersje prawne wokół selektywnej eliminacji, a szerzej – całości polityki antyterrorystycznej przyjętej w szczególności przez rząd Stanów Zjednoczonych oraz Izraela prowadzą do poszukiwania odpowiedzi na jeszcze jedno
pytanie – jak przedstawia się zależność między legalnością a skutecznością stosowanych metod?
Do wiedzy notoryjnej należy fakt, że ugrupowania terrorystyczne dysponują określonym, stosunkowo dużym kapitałem zasobów zarówno materialnych, jak i ludzkich. Skuteczność działań tych organizacji wynika ze stopnia
efektywności, z jakim te zasoby zostaną wykorzystane. W zależności od sposobu ochrony, działania obronne państw można podzielić na aktywne – zmierzające do ograniczenia zasobów (a tym samym zniwelowania lub pomniejszenia
zdolności operacyjnej) oraz pasywne – opierające się na podniesieniu poziomu
zabezpieczeń (w konsekwencji podniesieniu kosztów ataku terrorystycznego
lub zmniejszeniu prawdopodobieństwa jego dokonania). Koszty związane
z działalnością terrorystyczną nie są pokrywane jedynie z funduszy organizacji,
ale również z kapitału inwestorów zewnętrznych – osób cywilnych, przedsiębiorstw czy nawet państw. Istotnym wsparciem jest także ułatwienie funkcjonowania na danym terytorium czy korzystania z konkretnych zasobów.
Ochrona aktywna opiera się na założeniu, że oprócz dokonywania samych
ataków, organizacje terrorystyczne muszą finansować również koszty zwykłego, codziennego utrzymania. Oznacza to, że mając określony budżet, mogą
zrealizować konkretną liczbę działań. Aby uzyskać zewnętrzne finansowanie,
ugrupowania te muszą realizować także swoje postulaty i polityczne założenia,
10
M. Menkes, Stosowanie sankcji gospodarczych – analiza prawnomiędzynarodowa, Dom
Wydawniczy Duet, Toruń 2011, s. 11 oraz 27-29.
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które nierzadko są jedynym powodem, dla którego udaje się zgromadzić kapitał spoza organizacji11.
Ze względu na ograniczony budżet, realizacja tych postulatów wymaga
gradacji oraz nadania priorytetów określonym celom pośrednim – oczywiście
przy przyjęciu założenia racjonalności działania ugrupowań terrorystycznych.
W ujęciu mikroekonomicznym, pomocna w analizie tego zjawiska będzie
funkcja użyteczności, która opisuje każde działanie pod kątem jego wpływu
na realizację celów terrorystycznych i nieterrorystycznych. Ograniczone zasoby
finansowe powodują, że możliwe jest wyznaczenie maksymalnej liczby celów
możliwych do zrealizowania, a im większy jest kapitał finansowy, tym więcej
celów organizacja będzie zdolna zrealizować. Należy wziąć pod uwagę, że poniesione koszty to nie tylko same wydatki związane z wykonywaniem działalności (kupno materiałów wybuchowych, konstrukcja ładunków), ale również
szeroko rozumiane straty (np. w kapitale ludzkim – śmierć zamachowców samobójczych czy przywódców).
Aktywna ochrona antyterrorystyczna powoduje ograniczenie budżetu,
a tym samym wpływa na obniżenie funkcji użyteczności. Jeżeli jest ona prowadzona efektywnie, organizacja terrorystyczna pozbawiona zostaje zarówno zasobów na realizację celów terrorystycznych, jak i antyterrorystycznych.
W przypadku, gdy zasoby te byłyby ograniczane nierównomiernie, doszłoby do zmiany preferencji terrorystów, a jeden typ działań zostałby zastąpiony przez drugi – dla przykładu, jeżeli ochrona aktywna skierowana będzie na
ograniczenie zdolności bojowych ugrupowań terrorystycznych, to tańsza stanie się działalność nieterrorystyczna (np. w postaci gromadzenia kapitału czy
zwiększania dochodów grupy).
Ochrona pasywna polega na wprowadzaniu środków bezpieczeństwa,
które podnoszą koszt ewentualnego ataku ze strony ugrupowania terrorystycznego lub zmniejszają jego prawdopodobieństwo12. Naturalnie, w perspektywie
walki z organizacją, która stanowi zagrożenie globalne (jak np. Al – Kaida),
konieczna jest współpraca międzynarodowa w zakresie wprowadzanego lub
uszczelnianego systemu bezpieczeństwa. Należy jednak pamiętać, że państwa,
tak samo jak i organizacje terrorystyczne, dysponują określonymi zasobami
przeznaczonymi na działania antyterrorystyczne. Większość przywódców politycznych podejmujących decyzje w zakresie międzynarodowej ochrony pasywnej pochodzi z państw o ustroju demokratycznym, gdzie wyniki rządów,
Tamże.
T. Sandler, Introduction: Advances in the Study of the Economics of Terrorism, Southern
Economic Journal, t. 79, nr 4, s. 768-773.

11
12
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także finansowe, weryfikowane są w cyklicznych wyborach. Tym samym, ekonomiczną korzyścią polityków jest zaspokojenie potrzeb wyborców w zakresie
bezpieczeństwa przy jak najmniejszym nakładzie finansowym. Jeżeli dane państwo partycypuje w międzynarodowej ochronie pasywnej, po analizie zależności korzyści i kosztów w tym zakresie, może stwierdzić, że bardziej opłacalny
jest brak partycypacji w kosztach wspólnych. Wynika to ze znanej z matematycznej teorii gier gry w tchórza:

państwo B

partycypuje

nie partycypuje

partycypuje

3,3

2,4

nie partycypuje

4,2

1,1

państwo A

Tabela 2., opracowanie własne

Powyższa tabela opiera się na założeniu, że dla państwa A najbardziej
korzystną sytuacją jest poniesienie pełnych kosztów przez państwo B (zaznaczone jako 4), natomiast jeżeli obydwa państwa będą partycypowały w kosztach, korzyść ta ulega obniżeniu do 3. Zgodnie z sekwencyjnym charakterem
wyboru, jeżeli państwo B przyjmuje z góry ustaloną strategię płacenia, to dla
państwa A najkorzystniejszą strategią jest niepłacenie. W odwrotnej sytuacji,
gdyby państwo B zdecydowało się nie płacić, państwo A musiałoby ponieść
całość kosztów. Z analizy tej wynika, że istnieją dwie sytuacje, w których dla
żadnej ze stron nie jest opłacalne samodzielne odstąpienie od przyjętej strategii
(pogrubione i podkreślone w tabeli punkty równowagi Nasha). Naturalnie,
dane państwo odniesie największą korzyść (korzystanie z pełnej ochrony przy
zerowych wydatkach) w sytuacji, gdy drugie uprzednio zdecyduje się na jej
finansowanie. Najgorszym rezultatem jest zaś przyjęcie strategii konfrontacyjnej (niepartycypowania).
Należy jednak pamiętać, że arena międzynarodowa składa się z liczby
państw znacznie większej niż dwa, zatem rząd zainteresowany korzystaniem
z ochrony przy zerowych wydatkach może szacować, że nieprawdopodobne
jest przyjęcie strategii konfrontacyjnej przez wszystkich innych.
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Państwa płacące (poza A)

0

1

2

3

4

Państwo A nie płaci

0

4

8

12

16

Państwo A płaci

-2

2

6

10

14

Tabela 3., opracowanie własne

Powyższa tabela obrazuje założenie, że dla państwa A dodatkową korzyścią jest brak partycypacji finansowej w międzynarodowych działaniach
terrorystycznych, ponieważ tak czy inaczej będzie korzystało z ochrony.
Tym samym, im więcej państw płaci – przy jednoczesnym niepłaceniu państwa A – tym dla niego lepiej, co może skutkować przyjęciem stałej strategii
w tym zakresie, niezależnie od decyzji podjętych przez inne państwa (pozostałych graczy). Strategia ta jest szczególnie niebezpieczna w międzynarodowej
koalicji terrorystycznej, a współpraca na tym polu jest szczególnie istotna dla
maksymalizacji użyteczności działań wszystkich państw. Należy pamiętać, że
bezpieczeństwo całego systemu jest równoznaczne z bezpieczeństwem jego najsłabszego punktu.
Finansowanie organizacji terrorystycznych
a) Źródła finansowania –
osoby pojedyncze oraz systemy ponadnarodowe
Finansowanie ugrupowań terrorystycznych stanowi problem niezwykle
złożonej natury. Aby umożliwić im działanie, niezbędna jest bardzo kosztowna
sieć wspierająca komunikację, rekrutację oraz ogólne działanie tych organizacji. Niezwykle istotne, że pieniądze są jedynie środkiem do osiągnięcia celu,
a nie celem samym w sobie, co odróżnia ugrupowania terrorystyczne od grup
przestępczości zorganizowanej. Zamachowcy-samobójcy często dokonują tego
czynu nie tylko dla własnej chwały, ale także, dla swojej rodziny, która jest
zazwyczaj sowicie wynagradzana przez organizację (o czym szerzej w rozdziale „Aspekty psychologiczne”, podrozdział „Model osobowości terrorysty”).
Wcześniej jednak muszą być odpowiednio wyszkoleni i przygotowani, trzeba
im także zapewnić środki do dokonania zamachu, co również jest kosztowne.
Głównymi wydatkami grup terrorystycznych jest rekrutacja członków, szkolenie ich, utrzymywanie organizacji (baz, centrów szkoleniowych, systemów
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łączności, agentów), zakwaterowanie i wyżywienie, środki transportu, zakup
broni różnego rodzaju, fałszowanie dokumentów, a także zbieranie informacji
(za które zazwyczaj trzeba zapłacić), propaganda medialna czy druk materiałów.
Jednym z głównych źródeł kapitału islamskich terrorystów w Afganistanie jest uprawa makowca do produkcji opium. Jest to surowiec tak cenny, że
sami Talibowie w 2001 roku podjęli decyzję o zniszczeniu pól uprawnych,
aby nie dostały się one we władanie sił NATO. Według szacunków, roczna
wartość opium przemycanego z terytorium Afganistanu wynosi 80 miliardów
dolarów13. Skutkiem uprawy makowca i produkcji narkotyków jest nie tylko ogromny zysk, ale też zwiększenie konsumpcji heroiny i innych opiatów.
Fundusze pozyskane w ten sposób muszą być jednak poddane procesowi nielegalnego wprowadzenia ich na rynek, tj. prania pieniędzy. Jest to punkt styku
między ugrupowaniami terrorystycznymi a grupami przestępczości zorganizowanej, których współpracę określa się jako prywatyzacja terroryzmu. Tego
rodzaju metody finansowania cieszą się etyczną legitymacją islamu, gdyż jedną
z interpretacji tekstu Koranu jest zasada korzyści, według której można kierować się w działaniu celami koniecznymi dla dobra wspólnoty islamskiej14.
Działaniem wyróżniającym współczesne ugrupowania terrorystyczne,
w szczególności islamskie, jest dywersyfikacja źródeł finansowania – począwszy
od darów, na współpracy z przestępczością zorganizowaną kończąc. Z uwagi
na ukrywanie, rozproszenie oraz nielegalne pochodzenie tych źródeł, ich wykrycie oraz odcięcie są niezwykle trudne. Skuteczne mogą okazać się metody
walki z przestępczością zorganizowaną, takie jak zamrażanie kont bankowych
osób fizycznych oraz prawnych (asset freezing) czy nakładanie na nie sankcji
(smart sanctions). Przykładem tego rodzaju działania mogą być Rezolucje nr
126715, 133316 oraz 139017 Rady Bezpieczeństwa ONZ, na mocy których zamrażano konta bankowe osób i organizacji, którym udowodniono związku z
Talibanem oraz Al – Kaidą. Współcześnie wyróżniono trzy podstawowe źródła
finansowania terroryzmu:
1. wsparcie finansowe udzielane przez państwa lub organizacje – obecnie ta forma (przynajmniej według oficjalnych źródeł) przeszła do historii,
a przekazywanie środków finansowych najczęściej jest dokonywane przez

13
14
15

2019 r.
16
17
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https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267, dostęp online z dnia 1 maja
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osoby fizyczne (np. Osama bin Laden). Jednakże według raportu CIA z 1996
roku18, 30% z 50 saudyjskich organizacji charytatywnych uznano za wspierające terroryzm. Transfer uzbrojenia i materiałów wybuchowych, które dostarcza
Hezbollahowi Iran, odbywa się przez porty lotnicze Syrii, przeciwko czemu
władze nie oponują. Organizacje terrorystyczne często przejmują kontrolę nad
legalnymi społecznymi instytucjami, które są uprawnione do gromadzenia funduszy poprzez np. zbieranie składek, przyjmowanie darowizn czy kwestowanie.
2. prowadzenie legalnej działalności gospodarczej – w szczególności takiej, która pozwala na maksymalny zysk przy stosunkowo niewielkim ryzyku,
np. handel nieruchomościami, surowcami, używanymi samochodami, importem oraz eksportem żywności. Fundusze mogą także pochodzić od osób lub
instytucji prywatnych, które swój dochód osiągnęły w legalny sposób, a skrycie
wspierają terroryzm i przekazują na ten cel fundusze. Proces ten jest niezwykle
trudny do wykrycia, gdyż jest tzw. „brudzeniem pieniędzy” – odwrotnością
legalizowania tych pochodzących z działalności przestępczej. Przestępcy finansujący terroryzm działają w ramach przepisów prawa, wykorzystując jego luki.
Działanie wbrew przepisom jest dla nich ostatecznością, zatem uzasadnienie
podejrzenia popełnienia przestępstwa jest w tym przypadku niezwykle trudne.
3. działalność zorganizowanych grup przestępczych – pozyskiwanie
środków finansowych od grup przestępczych implikuje konieczność zalegalizowania ich przez terrorystów. Do najczęstszych środków finansowania tego
typu zalicza się między innymi przemyt gotówki, bankowość podziemną, użycie kart kredytowych oraz stosowanie czeków19.
Powyższe prowadzi do wniosku, że współczesne finansowanie terroryzmu
polega na przekazaniu ugrupowaniu terrorystycznemu lub jego włodarzom
określonej sumy pieniędzy, przy czym mogą one pochodzić ze źródeł zarówno
legalnych, nieujawnionych, jak i z nielegalnych. Co ciekawe, po zamachach
przeprowadzonych we wrześniu 2001 roku na Waszyngton oraz Nowy Jork,
indeksy giełdowe zanotowały radykalny spadek – w szczególności akcje towarzystw ubezpieczeniowych, linii lotniczych oraz sieci hotelarskich. Niektórzy
inwestorzy czy też gracze giełdowi zachowywali się tak, jakby wiedzieli, że ceny
akcji tych firm znacząco spadną, co wzbudziło uzasadnione zainteresowanie
służb nadzoru nad rynkiem papierów wartościowych w kilku krajach.

Raport CIA dotyczący powiązań organizacji pozarządowych z organizacjami terrorystycznymi, 1996 r., https://en.wikisource.org/wiki/CIA_Report_on_NGOs_With_Terror_
Links, dostęp online z dnia 1 maja 2019 r.
19
T. Sandler, Introduction: Advances in the Study of the Economics of Terrorism, Southern
Economic Journal, t. 79, nr 4, s. 768-773.
18
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Wracając do nielegalnych źródeł finansowania organizacji terrorystycznych, najbardziej nieuchwytnym i trudnym do odcięcia jest tzw. bankowość
podziemna, która stwarza możliwości przeprowadzenia nielegalnych operacji
finansowych na dużą skalę. Znaczącym utrudnieniem w wykryciu oraz procesie dowodowym finansowania terroryzmu jest użycie tzw. bankowości hawala, określanej także jako bankowość islamska. Jest to system pochodzący
z organizacji wczesnośredniowiecznych, orientalnych przedsiębiorstw. Polega
on na specyficznym, nieformalnym obrocie gotówką bez żadnych potwierdzeń
dokonania tych transakcji. Przykładowo, jedna osoba w kraju A daje przedsiębiorcy hawala określoną sumę pieniędzy, za co otrzymuje hasło (najczęściej
w postaci liczby lub wersu Koranu). Ten sam kod jest wykorzystany przez
inną osobę w kraju B, która podaje go dilerowi hawala, po czym następuje
wypłata kwoty przekazanej w kraju A. Dane szacunkowe podają, że transfery
w tym systemie opiewają na sumę do 200 miliardów dolarów, a obok pieniędzy przekazuje się także złoto i diamenty. Obecnie system ten rozwinął się do
tego stopnia, że środki przez niego przepływające porównywalne są ilościowo
do środków obsługiwanych przez tradycyjny, komercyjny system bankowy.
Bankowość hawala nie jest w żaden sposób uregulowana, opiera się jedynie na
wzajemnym zaufaniu i związaniu uczestników prawem szariatu, a brak śladu
transakcyjnego w rozumieniu kryminalistyki zapewnia grupom przestępczym
oraz terrorystycznym bezpieczeństwo i utajnienie działania. Przede wszystkim,
w tym systemie nie dochodzi do faktycznego przemieszczenia środków pieniężnych czy kruszców. Ponieważ ich odbiór odbywa się w innym państwie niż
to związane z przestępstwem bazowym (a więc praniem pieniędzy), wypłata
gotówki, przelewy czy inny obrót tymi środkami odbywa się już w legalny
sposób20.
Bankowość hawala jest obecnie na szeroką skalę wykorzystywana –
np. w toku śledztwa dotyczącego jednego z porywaczy samolotów użytych do
ataku na WTC we wrześniu 2001 roku ujawniono, że środki pozyskane na ten
cel pochodziły z transferu systemem hawala między nim a szejkiem Saidem
z Dubaju.
Politycy formacji narodowych oraz ponadnarodowych podjęli szereg
działań, aby odciąć ugrupowania terrorystyczne od źródeł ich finansowania.
W Stanach Zjednoczonych uchwalono Patriot Act21 (2001 r.), który był
wprawdzie skierowany przeciwko terroryzmowi, ale nie obejmował dochodów
N. Passas, Demystifying Hawala: A Look into its Social Organization and Mechanics,
Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, nr 7, s. 46-62.
21
https://www.justice.gov/archive/ll/highlights.htm, dostęp online z dnia 1 maja 2019 r.
20
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pochodzących z legalnych źródeł. Jest to akt obowiązujący jedynie na terenie
Stanów Zjednoczonych, a więc nie wyeliminował on transferu nielegalnych
funduszy, a jedynie relokował go do Europy.
W 2001 roku Komisja Wspólnot Europejskich przedstawiła projekt rozporządzenia w związku ze zwalczaniem terroryzmu międzynarodowego. Jego
podstawą była lista 27 osób oraz organizacji, podejrzewanych o finansowanie oraz udział w organizacji ataku terrorystycznego na USA. We wrześniu
tego samego roku odbyło się spotkanie Rady Unii Europejskiej, w którym
wzięli udział ministrowie spraw wewnętrznych oraz ministrowie sprawiedliwości państw członkowskich. Tematem spotkania było wypracowanie stanowiska wobec ataku z 11 września – uzgodniono środki wzmacniające walkę
z terroryzmem, które dotyczyły m. in. współpracy sądownictwa oraz sędziów,
koordynacji śledztw, wzajemnej pomocy w sprawach karnych, utworzenie
w ramach Europolu zespołu kontrterrorystycznego, ratyfikację konwencji
ONZ w sprawie zwalczania finansowania terroryzmu, wzmożenie kontroli na
granicach zewnętrznych, szczególny nadzór nad wydawaniem dokumentów
tożsamości oraz wiz. Podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej
z 21 września 2001 roku zwiększono maksymalny wymiar kary za przestępstwa terrorystyczne – do minimum 20 lat pozbawienia wolności za kierowanie ugrupowaniem terrorystycznym oraz minimum 8 lat za inne przestępstwa
związane z tymi ugrupowaniami22.
Co istotne, skuteczność zwalczania terroryzmu oraz jego finansowania
w Unii Europejskiej zależy od ścisłej współpracy państw członkowskich w tym
zakresie. Jakkolwiek ta wspólnota ma dużo większe doświadczenie w radzeniu
sobie z terroryzmem zarówno w formie działań wywrotowych, jak i nielegalnej działalności na skalę międzynarodową, to jej słabym punktem jest właśnie
różnorodność podmiotów i ich stanowisk. Nie jest bowiem łatwo wypracować wspólnych, akceptowalnych dla wszystkich państw członkowskich zasad
regulujących działania kontrterrorystyczne. Rządy państw członkowskich
muszą sobie jednak zdawać sprawę z faktu, że współczesny terroryzm opiera się na sieci powiązań międzynarodowych, która wykorzystuje luki prawne
w ustawodawstwach wielu krajów świata, a zgłaszane po ataku z września
2001 roku projekty uregulowań unijnych tylko i wyłącznie unaoczniły słabość
i niedostatki w tym zakresie.

22
Sprawozdanie z posiedzenia dostępne online pod adresem https://www.consilium.
europa.eu/media/20972/140en.pdf, dostęp online z dnia 20 października 2019 r.
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Na gruncie polskiego kodeksu karnego, finansowanie terroryzmu jest
przestępstwem określonym w art. 165a kk – „kto gromadzi, przekazuje lub
oferuje środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości w celu
sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym”. Ustawowe zagrożenie karą wynosi od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. Znamienne, że przepis
ten umiejscowiony został w rozdziale XX – „Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu”, pomiędzy określającym sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach art. 165 kk oraz art. 166 kk, określającym odpowiedzialność za przejęcie
kontroli nad statkiem wodnym lub powietrznym. Tym samym, ustawodawca uznał, że dobrem chronionym w przypadku art. 165a kk jest zagrożone
terroryzmem bezpieczeństwo powszechne. Umiejscowienie to jest oczywiście
zasadne, gdyż zachowania przezeń kryminalizowane stwarzają warunki do
popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym, czyli wywołują niebezpieczeństwo dla dóbr prawnych. Pomimo umiejscowienia w rozdziale XX
kodeksu karnego, wykładnia językowa art. 165a w żadnym wypadku nie prowadzi do ograniczenia jego zakresu do czynów mających na celu sfinansowanie
przestępstw o charakterze terrorystycznym godzących jedynie w bezpieczeństwo powszechne – z zakresu art. 115 § 20 kk wynika, że obejmuje on także
przestępstwa przeciwko dobrom prawnym takim jak życie i zdrowie człowieka
czy porządek publiczny. Wydaje się jednakże, że tego rodzaju ograniczenie
słusznie nie było zamiarem ustawodawcy.
Analiza samej treści art. 165a kk nakazuje zbadanie jego znamion. Pierwsze z nich, „gromadzenie”, zostało użyte także w opisie kilku przestępstw,
np. art. 121 § 1 kk (zakazane środki masowej zagłady lub walki), art. 130
§ 3 kk (wiadomości, które sprawca zamierza przekazać obcemu wywiadowi),
art. 171 § 1 kk (substancje lub przyrządy wybuchowe, materiały radioaktywne, urządzenie emitujące promienie jonizujące lub inne przedmioty lub substancje, które mogą sprowadzić niebezpieczeństwo powszechne) czy art. 184
§ 1 kk (materiał jądrowy lub inne źródło promieniowana jonizującego). Definicja „gromadzenia” nie jest w doktrynie sporna i oznacza podjęcie działań,
w wyniku których sprawca uzyskuje lub wchodzi w posiadanie określonych
informacji lub przedmiotów23. Może ono odbywać się w różnych formach od
legalnej działalności po korzyści z popełnianych przestępstw. Realizacja drugiego ze znamion, „przekazywania” odbywa się wówczas, gdy sprawca oddając,
23
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powierza wartości majątkowe drugiej osobie. „Oferowania” zaś szukać należy
w ustawach okołokodeksowych, np. „oferuje, udziela lub obiecuje udzielić korzyści majątkowej”24, a rozumienie tego znamienia nie odbiega od powszechnego i nie napotyka na obostrzenia w jakimkolwiek zakresie.
Czynność wykonawcza art. 165a k.k. dotyczy środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych,
praw majątkowych oraz innego mienia ruchomego i nieruchomości. W celu
dokładnego jej dookreślenia, należy podać definicje wszystkich tych elementów składowych. Środkami płatniczymi na terytorium Rzeczypospolitej są zatem znaki pieniężne emitowane przez NBP25. Ustawa o obrocie instrumentami
finansowymi26 w art. 2 ust. 1 definiuje instrumenty finansowe jako:
1. papiery wartościowe,
2. niebędące papierami wartościowymi tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, instrumenty rynku pieniężnego, finansowe
kontrakty terminowe oraz inne równoważne instrumenty finansowe rozliczane pieniężnie, umowy forward dotyczące stóp procentowych, swapy akcyjne,
swapy na stopy procentowe, swapy walutowe, opcje kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, opcje na stopy procentowe, opcje walutowe, opcje
na takie opcje oraz inne równoważne instrumenty finansowe rozliczane pieniężnie, prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio
od wartości oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii,
mierników i limitów wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń (pochodne
instrumenty towarowe) oraz inne instrumenty, jeżeli zostały dopuszczone do
obrotu na rynku regulowanym na terytorium państwa członkowskiego lub są
przedmiotem ubiegania się o takie dopuszczenie.
Same papiery wartościowe na gruncie art. 3 pkt 1 tej ustawy to:
1. akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z 15 września
2000 r. – Kodeks spółek handlowych27, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne
i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe,
odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego;
24
Art. 192b ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, Dz. U. nr 210, poz. 2135 ze zm.
25
Art. 32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, Dz. U.
z 2005 r., Nr 1, poz 2 ze zm.
26
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r., Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.
27
Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.
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2. inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji,
inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych
określonych w pkt. 1, lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne).
Za wartości dewizowe uważa się zagranicznie środki płatnicze (waluty obce i dewizy) oraz złoto dewizowe i platyna dewizowa (złoto i platyna
w stanie nieprzerobionym półfabrykaty, z wyjątkiem stosowanych w technice
dentystycznej, a także przedmioty ze złota i platyny zazwyczaj niewytwarzane
z tych kruszców)28.
Prawami majątkowymi są zaś prawa podmiotowe, które w sposób pośredni lub bezpośredni są uwarunkowane interesem ekonomicznym podmiotu
uprawnionego, np. prawa rzeczowe, wierzytelności, prawa majątkowo-małżeńskie, prawa na dobrach niematerialnych o charakterze majątkowym29.
Przypisanie odpowiedzialności karnej na podstawie art. 165a kk wymaga
udowodnienia, że sprawca działał w celu sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, tzn. wymagane jest wykazanie zamiaru bezpośredniego
o szczególnym zabarwieniu – dolus directus coloratus30.
Efektywność i proporcjonalność –
szerokie ujęcie kosztów selektywnej eliminacji
Dopuszczenie legalności selektywnej eliminacji musi wiązać się z dokładną oceną konieczności, kosztów ludzkich oraz zysków militarnych. Należy zadać sobie pytania:
• Czy selektywna eliminacja jest konieczna, aby uprzedzić zagrożenie,
które stwarzają uzbrojeni atakujący w stosunku do państwa?
• Czy jest efektywna?
• Czy selektywna eliminacja ogranicza, czy potęguje straty w ludności
i mieniu cywilnym?
Niektórzy przedstawiciele amerykańskiej doktryny uważają, że „rozsądna
nadzieja na sukces” (reasonable hope of success) jest wystarczająca, aby usprawiedliwić stosowanie selektywnej eliminacji31. Z poglądem tym nie sposób
28
Art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe, Dz. U. Nr 141,
poz. 1178 ze zm.
29
Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 1993, s. 78.
30
M. Kulik, [w:] Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, M. Mozgawa (red.),
LEX/el. 2019.
31
D. Statman, Targeted killing, Theoretical Inquiries in Law 5, 2004.
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się zgodzić – ostatecznie, przy odpowiedniej sile rażenia, każdej taktyce bojowej można przypisać „rozsądną nadzieję na sukces” – otwarte pozostaje jednak
pytanie, jakim kosztem?
Koszty selektywnej eliminacji nie są tożsame z tymi ponoszonymi podczas konwencjonalnych operacji w czasie wojny. Wiążą się one w dużej mierze
z pracą agencji wywiadowczych, aby zidentyfikować potencjalny cel oraz zebrania danych wywiadowczych pozwalających na bezsprzeczne zakwalifikowanie
tego celu jako podlegającego selektywnej eliminacji. Nie są to jednak wydatki
wynikające z tej operacji – praca wywiadu służąca identyfikacji nieumundurowanych członków ugrupowań terrorystycznych jest stała, niezależnie od celów
wojskowych i dla jej sprawnego funkcjonowania niezbędne jest utrzymywanie
sieci informatorów i agentów, także pracujących „pod przykrywką”.
Do kosztów selektywnej eliminacji należy także, a w zasadzie przede
wszystkim, zaliczyć przypadkowe ofiary śmiertelne. Pomiędzy 29 września
2000 roku a 15 stycznia 2006 roku, siły specjalne Izraela przeprowadziły 204
operacje selektywnej eliminacji, podczas których zginęło 115 cywilów32. Dane
te mogą ukazywać dopuszczalny poziom tzw. collateral damge, czyli możliwych
strat w ludności cywilnej, wynikających z przeprowadzania operacji wojskowych na danym terenie, w szczególności w świetle zapewnień Izraela o dołożeniu wszelkich starań, aby tym stratom zapobiec. Co więcej, liczba przypadkowych ofiar nie musi świadczyć o błędach w planowaniu selektywnych operacji,
czy w polityce Izraela ogólnie, a o pojedynczych misjach, które doprowadziły
do nieproporcjonalnej liczby ofiar.
Rozstrzygnięcie kwestii efektywności sprowadza się do oceny czy przeprowadzanie selektywnej eliminacji dodatnio wpływa na poziom bezpieczeństwa,
unieszkodliwia przeciwnika lub prowadzi do zakończenia konfliktu. Z jednej
strony, łatwo uznać, że operacje te jedynie wzmagają liczbę ataków poprzez
wywołanie w terrorystach chęci zemsty i odwetu. Wprawdzie istnieją dane
liczbowe, na podstawie których można by było porównać liczbę ataków terrorystycznych oraz selektywnych eliminacji w konkretnym okresie czasu, jednak
wniosek z tego porównania nie byłby jednoznaczny. Nie są bowiem znane plany ugrupowań dotyczące częstotliwości ataków, ich miejsca oraz formy, zatem
nie sposób określić wpływu eliminacji konkretnych terrorystów na przeprowadzanie zamachów.

Dane na podstawie informacji z B’tselem Israeli Information Center for Human
Rights in the Occupied Territories, https://www.btselem.org/statistics/palestinians_killed_
during_the_course_of_an_assasination, dostęp online z dnia 16 lutego 2019 r.
32
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Jakkolwiek na chwilę obecną nie ma bezpośrednich dowodów na wpływ
selektywnej eliminacji na liczbę ataków terrorystycznych, to pozostaje mieć
nadzieję, że długofalowy efekt eliminowania osób kluczowych w planowaniu
zamachów przewyższy krótkofalowe skutki w postaci przypadkowych ofiar
i ostatecznie zapobiegnie terroryzmowi jako światowemu zjawisku. Koszty, jakie wiążą się z operacjami selektywnych eliminacji, nie powinny prowadzić do
ich delegalizacji, a do ograniczenia ich do absolutnej konieczności i przeprowadzania jedynie wtedy, gdy zagrożenie nie może być pokonane za pomocą
innych środków.
Użycie bezzałogowych systemów latających
Potrzeba użycia bezzałogowych systemów latających (dronów) w operacjach sił powietrznych powstała w wyniku uwzględnienia rozwoju technologicznego społeczeństwa oraz co raz to bardziej niebezpiecznego charakteru
prowadzonych misji. Początkowo, miały one na celu zbieranie informacji wywiadowczych oraz prowadzenia nadzoru i obserwacji. Obecnie technologią tą
posługuje się ponad 40 krajów z całego świata, a niektóre z nich, takie jak Izrael, Wielka Brytania, Francja, Rosja, Turcja, Chiny czy Iran posiadają drony,
które są zdolne do wystrzelenia pocisków naprowadzanych laserowo o wadze
od 15 do 45 kilogramów.
Według danych, w trakcie operacji prowadzonych w Iraku w 2003 roku,
armia Stanów Zjednoczonych nie dysponowała ani jednym dronem. Rok później było ich 150, w 2005 roku 2400, a z końcem 2008 roku liczba ta osiągnęła
wartość 12 00033. Dodatkowo, w 2001 roku wydatki rządu amerykańskiego
w tym zakresie wynosiły około 667 mln USD, w 2012 zaś aż 3,9 miliarda
USD34. Prowadzony program rozwoju samolotów bezzałogowych przyczynił się do znacznej modernizacji arsenału, o czym świadczy między innymi
fakt, że w 2011 roku US Air Force trenowało 350 pilotów dronów i jedynie
250 pilotów tradycyjnych samolotów35. Niekwestionowanymi potentatami
w dziedzinie zakupu oraz produkcji statków bezzałogowych są Stany Zjednoczone oraz Izrael. Według danych statystycznych, 95% operacji typu targeted killing zostało przeprowadzonych za pomocą drona36. Stany Zjednoczone
P. W. Singer, Military Robots and the Laws of War, The New Atlantis, 2009.
Tamże.
35
C.A. Kurth, Why Drones Fail, Foreign Affairs, VII/VIII 2013, s. 44-54.
36
M. Zenko, Reforming U.S. Drone Strike Policies, Council Special Report No. 65, Council of Foreign Relations Center, styczeń 2013 r., i.cfr.org/content/publications/attachments/
Drones_CSR65.pdf, dostęp online z dnia 2 maja 2019 r.
33
34
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używają dwóch typów dronów – Predator (koszt jednego egzemplarza to
4,5 milionów USD) oraz Reaper (koszt jednego to 15 milionów USD) – obydwa produkowane są przez General Atomics Aeronautical Systems of San Diego37. Reaper mieści na swoim pokładzie maksymalnie 4 pociski typu Hellfire
oraz dwie bomby o wadze ponad 200 kg każda. Maksymalna wysokość przelotowa to niemalże 6 500 metrów, a maksymalna, jednorazowa długość lotu to
22 godziny. Zamontowane kamery pozwalają pilotom znajdującym się nawet
12 tysięcy kilometrów dalej na obserwację twarzy celów swojego ataku38. Zagrożeniem dla dronów bojowych są nowoczesne systemy obrony przeciwlotniczej. Zarówno rząd Stanów Zjednoczonych, jak i prywatni podwykonawcy
nieustannie pracują nad rozwinięciem kamuflażu dronów oraz ich umiejętności walki jedynie w powietrzu a nie, jak dotychczas, w relacji powietrze – ziemia.
Dla przykładu, Northrop Grumman X-47B może zarówno startować z lotniskowców, jak i lądować na nich, a także uzupełniać paliwo w trakcie lotu. Ma
on również dużo większy zasięg niż standardowe drony, co więcej – jest zdolny
do autopilotażu. Użycie tego typu samolotu powoli, acz wyraźnie wskazuje na
przyszłość, w której rola człowieka ograniczona będzie do weryfikacji decyzji
maszyny. Co do zasady, piloci dronów mają ograniczoną zdolność skupienia
uwagi, wytrzymałość oraz umiejętność przetworzenia informacji, a zatem ograniczanie lub wykluczenie ich roli wydaje się być naturalną konsekwencją rozwoju technologicznego39.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że obok motywacji politycznych i kwestii bezpieczeństwa, użycie tego rodzaju maszyn powinno być oszczędnością.
W rzeczywistości jednak koszty związane z dronami są podobne do tradycyjnych samolotów. Dodatkowo, „bezzałogowce” mogą być łatwiej zestrzelone ze
względu na ograniczoną manewrowość oraz stosunkowo niewielką prędkość
lotu.
Bezsprzecznie, produkcja dronów stanowi cenną gałąź gospodarki –
w latach 2005-2012 izraelski przemysł obronny zarobił na tej działalności
około 4,6 miliarda USD40, a amerykański między 2 a 3 miliardy dolarów.
W kontekście prowadzenia operacji selektywnej eliminacji, drony
są idealnym narzędziem do prowadzenia stałej obserwacji. Tym samym,
N. Turse, T. Engelhardt, Terminator Planet: The First History of Drone Warfare 20012050, Dispatch Books 2012, s. 9
38
Tamże, s. 10.
39
Specyfikacje techniczne Northrop Grumman X-47B, https://www.northropgrumman.com/Capabilities/X47BUCAS/Pages/default.aspx, dostęp online z dnia 9 września 2019 r .
40
J. Koebler, American Defense Companies Try to Break Israel’s Grasp on Latin American
Drone Market, US News, US News & World Report, 15 lipca 2013.
37
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prawdopodobieństwo dokonania tej operacji na podstawie rzetelnych, prawdziwych i aktualnych danych wywiadowczych znacząco wzrasta. Po raz pierwszy zostały one zastosowane poza polem walki 3 listopada 2002 roku w Jemenie podczas eliminacji Abu Ali al-Harithi, który odpowiedzialny był za atak
na amerykański statek USS Cole w 2000 roku. Na przestrzeni lat, taktyka
personality strikes, czyli ataków na konkretne, zidentyfikowane osoby została
zaadaptowana przez USA i Izrael, przybierając niekiedy formę signature strikes (naloty na obozy wroga oraz naloty spowodowane podejrzanym zachowaniem, które sugeruje działalność terrorystyczną) oraz double tap strikes (ponawianych chwilę po pierwszym uderzeniu). Ustalenie liczby faktycznych ofiar
jest niestety niezwykle trudne, a to z powodu braku oficjalnych informacji
w tym zakresie. Niewątpliwie, odsetek przypadkowych ofiar cywilnych w przypadku ataków przeprowadzanych przy użyciu dronów jest znacznie mniejszy
niż w konwencjonalnych konfliktach41. Rząd Stanów Zjednoczonych używał
dronów do przeprowadzania operacji likwidacji przywódców Al – Kaidy –
w ten sposób zabito ponad 20 osób. Jedynym wyjątkiem była przeprowadzona
2 maja 2011 roku operacja Neptune Spear (Trójząb Neptuna), zakończona
śmiercią Osamy bin Ladena.
Operacje z udziałem dronów przeprowadzane są zarówno przez CIA, jak
i Joint Special Operations Command (JSOC). Ostatnia z tych organizacji dysponuje rocznym budżetem utrzymującym się na poziomie przekraczającym
10 miliardów dolarów i zatrudnia obecnie około 4000 cywilów i żołnierzy,
prowadząc ponad 50 operacji w ponad dwunastu krajach świata42. JSOC odpowiedzialne jest za naloty dronów w Pakistanie i Jemenie, CIA zaś jedynie
w Pakistanie. W 2004 roku uprawnienia JSOC zostały rozszerzone – jednostka ta otrzymała upoważnienie do przeprowadzania militarnych operacji
antyterrorystycznych na całym świecie, przy pomocy wszystkich dostępnych
i potrzebnych środków.
Klauzula uczciwego procesu (Due Process Clause), wprowadzona do
Konstytucji Stanów Zjednoczonych przy pomocy Piątej Poprawki43 wskazuje,
że „Nikt nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za zbrodnię główną lub
inne hańbiące przestępstwo bez aktu oskarżenia uchwalonego przez wielką ławę
przysięgłych z jej własnej inicjatywy lub na wniosek prokuratora, chyba, że chodzi

D. Byman, Why Drones Work, Foreign Affairs, VII/VIII 2013, s. 32-43.
Rise of the Drones, film dostępny pod adresem video.pbs.org/video/2326108547, dostęp online z dnia 2 maja 2019 r.
43
Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/
konst/usa.html, dostęp online z dnia 2 maja 2019 r.
41
42
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o sprawę dotyczącą lądowych lub morskich sił zbrojnych albo milicji w czynnej
służbie podczas wojny lub niebezpieczeństwa publicznego”. W kontekście selektywnej eliminacji niejako na pierwszy plan wysuwa się wyłączenie „wojny lub
niebezpieczeństwa publicznego”. Od czasów administracji George’a W. Busha,
władze amerykańskie w swojej ocenie pozostają w stanie wojny – początkowo z terroryzmem, później określenie to zostało zawężone do wojny z Al –
Kaidą. Na marginesie warto wspomnieć, że w 2012 roku Prokurator Generalny Eric Holder wskazał na rozróżnienie „sprawiedliwego procesu” (due process)
od „procesu sądowego” (judicial process)44 zaznaczając jednocześnie, że Konstytucja amerykańska gwarantuje jedynie ten pierwszy.
Legalność użycia dronów do zwalczania działalności terrorystycznej oparta jest na przyjętym przez rząd USA stanowisku o pozostawaniu w stanie wojny
z Al – Kaidą od czasu ataku z 11 września 2001 roku. Nie oznacza to jednak,
że stanowisko to jest z góry słuszne i legalne, o czym więcej w rozdziale „Aspekty prawne” niniejszej pracy. Na kanwie tego przekonania Kongres udzielił
w 2001 roku tzw. Upoważnienia do użycia siły (Authorization of Use of Military Force)45, które wprawdzie zezwalało jedynie na atakowanie osób zaangażowanych w dokonanie ataku na World Trade Center, ale w drodze szerokiej
interpretacji użyto go także jako usprawiedliwienie podejmowania działań
przeciwko wszystkim osobom współpracującym z Al – Kaidą. Uprawnienie to
zostało w 2012 roku prolongowane i w szczególności opiera się ono na zgodzie
na:
„to use all neccessary and appropriate force against those nations, organizations, or persons he determines planned, authorized, committed, or aided the terrorist attacks that occurred on September 11, 2001, or harbored such organizations
or persons, in order to prevent any future acts of international terrorism against the
United States by such nations, organizations or persons”46.
Co ciekawe, administracja George’a Busha zwróciła się do Kongresu
z prośbą o zezwolenie na „zapobieganie wszystkim przyszłym aktom terroryzmu lub agresji przeciwko Stanom Zjednoczonym” (to deter and preempt any

44
E. Holder, Prokurator Generalny, Departament Sprawiedliwości, przemówienie
na Northwestern University School of Law, 5 marca 2012 r., www.justice.gov/iso/opa/ag/
speeches/2012/ag-speech-1203051.html, dostęp online z dnia 2 maja 2019 r.
45
Pełny tekst ustawy dostępny online: https://www.govtrack.us/congress/bills/107/sj
res23/text, dostęp online z dnia 19 stycznia 2019 r.
46
Tamże.
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future acts of terrorism or aggression against the United States)47. Prośba ta została
jednakże odrzucona ze względu na swój otwarty i nieostry charakter.
Na gruncie prawa humanitarnego, użycie dronów jest w dalszym ciągu kontrowersyjne. Głównym zarzutem jest brak precyzyjności i możliwość
spowodowania niezamierzonych strat w ludności cywilnej, chociażby w zakresie osób przebywających w pobliżu celu48. Należy jednak zastanowić się,
czy aby pocisk wystrzelony z drona różni się czymkolwiek od wystrzelonego
z ręcznej broni palnej, helikoptera czy statku wodnego. Odpowiedź jest
oczywiście negatywna. Powód, dla którego drony budzą taką obawę, to łatwość
w zabijaniu przy jednoczesnym braku ryzyka po stronie państwa dokonującego
operacji. Może to prowadzić do nadużyć zarówno w obszarze legalności celu,
jak i przeprowadzenia samej selektywnej eliminacji. Należy pamiętać, że
kryteria oceny tych operacji nie są w żaden sposób zróżnicowane, a przede
wszystkim – nie są zróżnicowane ze względu na rodzaj użytej broni.
Nie sposób nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że ze względu na możliwości
obserwacyjne i wywiadowcze tych maszyn, są one bardziej dokładne niż inne
bronie i mogą wręcz ograniczać dodatkowe, niepotrzebne straty zarówno
w ludności, jak i w mieniu. Co istotne, drony są zdolne jedynie do zgromadzenia konkretnych informacji i przekazania ich pilotowi. Ostatecznie to człowiek
jest odpowiedzialny za ocenę sytuacji, a w konsekwencji rozróżnienie między
cywilami a kombatantami. Należy jednak pamiętać, że w przypadku operacji
prowadzonych z użyciem dronów, ich piloci przebywają najczęściej dziesiątki
tysięcy kilometrów od miejsca dokonywania ataku, a tym samym mogą być
zdolni do rzetelniejszej i bardziej trzeźwej oceny sytuacji niż przykładowo, oddział wojska będący na miejscu konfliktu.
Jest to niestety miecz obusieczny. Dokonywanie operacji mających na
celu zabicie człowieka z daleka od pola walki oraz tym samym przeprowadzanie
ich za pomocą komputerów i dalekosiężnej kontroli może kształtować podejście do zabijania podobne do tego znanego z gier komputerowych. Rozwiązaniem tego problemu zdaje się być odpowiedni program szkoleniowy, napisany
z poszanowaniem norm prawa humanitarnego.
Poza ramami konfliktu zbrojnego, użycie dronów przez państwo na własnym terytorium jest niemalże w każdej konfiguracji nielegalne. Na terytorium,

B. Ackerman, President Obama: Don’t go there, Washington Post, 20 kwietnia 2012 r.,
www.articles.washingtonpost.com/2012-04-20/opinions/35452574_1_terrorist-group-terrori
st-attacks-terrorist-threat, dostęp online z dnia 19 stycznia 2019 r.
48
M. Cohn, Drones nad Targeted Killing: Legal, Moral and Geopolitical Issues, Olive
Branch Pr, 2014, s. 230.
47
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które nie pozostaje pod kontrolą państwa dokonującego danej operacji, znamiona legalności może nosić selektywna eliminacja dokonana w warunkach
samoobrony uprzedzającej przeciwko aktorowi niepaństwowemu. Praktyka
nie pozostawia jednak złudzeń – istnieje bardzo mało sytuacji, które spełnią
te warunki. Nie należy także zapominać, iż zabójstwo z drona jakiejkolwiek
osoby poza faktycznym celem operacji jest naruszeniem prawa międzynarodowego w zakresie zakazu arbitralnego pozbawiania życia i może skutkować
zarówno odpowiedzialnością państwa, jak i indywidualną odpowiedzialnością karną jednostki.
Ile kosztuje terroryzm? Analiza ekonomiczna
na przykładzie ataku z 11 września 2001 roku
Bezprecedensowy atak na wieże World Trade Center z 11 września
2001 roku był największym tego typu zdarzeniem w historii współczesnego
świata – także pod względem ekonomicznym. Amerykańskie biuro analiz ekonomicznych (BEA) opublikowało raport49, w którym szacuje sumę strat (łącznie ze zniszczeniem budynków) na 16.2 miliardy dolarów. W wyniku częściowego, dwudniowego zatrzymania pracy oraz zwolnień lekarskich wydanych
na skutek ataku, wydatki na pensje pracowników sektora prywatnego spadły
o 3.3 miliarda dolarów. Strata ta była częściowo pokryta przez 0.8 miliarda dolarów wydane na podwyżki dla pracowników państwowych (w tym strażaków
i policjantów, których rola w operacjach związanych z atakiem jest nieoceniona). Powyższy szacunek strat ekonomicznych nie zawiera kosztów sprzątania, oscylujących w okolicach 10 miliardów dolarów, ponieważ zostały one
pokryte z funduszy władz lokalnych jako część budżetu rządowego. Przedstawione cyfry są jednak jedynie obrazem strat bezpośrednich. Ocena rzeczywistych kosztów tego ataku, takich jak spadek PKB czy inflacji nie jest możliwa,
gdyż czynniki te nie mogą być analizowane w odłączeniu od innych mechanizmów gospodarczych i jako takie nie stanowią osobnych wskaźników.
Poza stratami finansowymi, nie sposób pominąć także strat w ludności,
bezpośrednio powiązanych z siłą ekonomiczną państwa. Celem niniejszej
analizy nie jest „wycena” życia ludzkiego, jednak jest ona poniekąd niezbędna w oszacowaniu strat ekonomicznych wynikających z ataku. Amerykańscy

49
Bureau of Economic Analysis (2001), “Business Situation”, dostęp online z dnia
11 grudnia 2018 r.: http://www.bea.doc.gov/bea/ARTICLES/2001/11november/1101bsa.pdf.
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badacze Navarro i Spencer50 w swoim raporcie wskazali wartość ekonomiczną
jednej ofiary ataku na WTC jako 6.67 miliona dolarów. Jeżeli przyjąć tę cyfrę
jako podstawę do matematycznego wyliczenia i pomnożyć ją przez szacowaną
na 3.000 osób liczbę ofiar, otrzymamy około 20 miliardów strat.
W porównaniu z PKB Stanów Zjednoczonych w 2001 roku (niemalże
10 bilionów dolarów), całkowity ekonomiczny koszt ataku z 9/11 w liczbie
48.7 miliardów dolarów stanowi 0.5% rocznej produkcji.
Znaczące straty, wyceniane na 18.8 miliardów dolarów, poniósł też sektor
ubezpieczeń. Do zdarzeń ubezpieczeniowych wymienionych w ówczesnych
polisach należały przede wszystkim utrata życia oraz zniszczenie własności –
część ze strat poniesionych w wyniku ataku nie była zatem objęta ochroną. Pomimo to, koszty ubezpieczeniowe ataku z 11 września są największe w historii
(zob. Tabela 4 oraz Wykres 1).
Data

Miejsce ataku

Koszty ubezpieczenia

Luty 1993 r.

Bombardowanie World Trade Center
(USA)

758 milionów USD

Sierpień 1993 r.

Bombardowanie Bishopsgate
(Londyn, UK)

1.1 miliarda USD

Kwiecień 1995 r.

Bombardowanie Oklahoma City
(USA)

176 milionów USD

Wrzesień 2001 r.

World Trade Center oraz Pentagon
(USA)

22.7 miliardów USD

Lipiec 2005 r.

Atak 7 lipca
(Londyn, UK)

57 milionów USD

Listopad 2008 r.

Bombaj
(Indie)

102 miliony USD

Tabela 4. Straty ubezpieczeniowe odniesione w wyniku największych ataków
terrorystycznych51.

50
P. Navarro, A. Spencer, September 11, 2001: Assessing the Costs of Terrorism, Milken
Institute Review, 2001, s. 16-31.
51
Źródło: tabele z Insurance Information Institute, http://www2.iii.org/features/factsandstats/index.cfm. dostęp online z dnia 11 grudnia 2018 r.
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Wykres 1. Straty ubezpieczeniowe odniesione w wyniku największych ataków terrorystycznych – dane na podstawie Tabeli 1.
Całkowity koszt ataku na WTC w ujęciu makroekonomicznym jest niemożliwy do oszacowania ze względu na sytuację ekonomiczną USA w tamtym
okresie – wystąpił on w trakcie rozpoczętej w marcu 2001 recesji gospodarczej.
Biuro Statystyki Zatrudnienia (The Bureau of Labor Statistics) w 2003 roku
opublikowało raport52, w którym podaje liczbę 145 000 osób przebywających
na minimum 30-dniowym zwolnieniu lekarskim wystawionym na skutek ataku na WTC. O niemalże jeden punkt procentowy spadł w tym okresie wskaźnik bezrobocia. Po uwzględnieniu wszystkich czynników, całkowity koszt ataku na z 11 września 2001 roku Navarro i Spencer53 szacują na 47 miliardów
dolarów.
Wprawdzie był to skutek krótkotrwały (o czym szerzej w następnym podrozdziale), jednak niektóre sektory gospodarki najprawdopodobniej w dalszym
ciągu zmagają się z problemami powstałymi na skutek ataku. Tak na przykład
Bureau of Labor Statistics, “Extended Mass Layoffs and the 9/11 Attacks”, Monthly
Labor Review: The Editor’s Desk, dostęp online z dnia 11 grudnia 2018 r.: http://www.bls.gov/
opub/ted/2003/sept/wk2/art03.htm.
53
P. Navarro, A. Spencer, September 11, 2001: Assessing the Costs of Terrorism, Milken
Institute Review, 2001, s. 16-31.
52
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według raportu Ito i Lee54, tymczasowy strach przed lataniem samolotami
spowodował szacowany spadek popytu na bilety lotnicze o 30%. Dodatkowy koszt stanowiły także wprowadzone po ataku zabezpieczenia na lotniskach
i w środkach transportu, których kosztem pośrednim jest spadek popytu
o 7.4%.
Między innymi w wyniku obniżenia popytu na podróże samolotami,
a także na skutek bezpośrednich strat w postaci czterech samolotów jednej
z linii lotniczych (385 milionów USD), atak na WTC odcisnął znaczące piętno na amerykańskiej giełdzie. Na rynkach giełdy nowojorskiej (NYSE), NASDAQ oraz Amex zanotowano spadki o odpowiednio 11.24%, 16.05% oraz
8.10%, co daje 1.7 biliona dolarów strat. Jakkolwiek po stabilizacji gospodarki
i środowiska ekonomicznego po ataku z 11 września akcje odzyskały większość
swojej wartości, to pytanie czy spadek ten był tymczasowy czy długookresowy
pozostaje otwarte.
Poza kosztami doraźnymi, najbardziej dotkliwe nie tylko dla USA, ale
także dla państw całego świata były koszty wprowadzenia podwyższonej ochrony antyterrorystycznej. Jeżeli godzina podróży jednego pasażera jest warta
20 USD (szacunkowo Becker i Murphy55), to nowe standardy ochrony lotniskowej kosztują budżet USA dodatkowe 20 miliardów dolarów (tylko w roku
2002). Dodatkowo, Kongres przeznaczył ponad 25 miliardów dolarów więcej
na budżet Departamentu Obrony Narodowej (Homeland Security). Dla porównania, roczny budżet Departamentu Obrony w 2010 roku (nota bene 9 lat
po ataku) wynosił 636.5 miliarda USD, podczas gdy budżet Departamentu
Edukacji wynosił jedynie 32.4 miliardy USD.
Na skutek ataku z 11 września, zawieszeniu na dwanaście dni uległ rynek
giełdowy. Uszkodzona została fizyczna infrastruktura obsługująca te transakcje, np. systemy komputerowe Banku Nowego Jorku. W sytuacji technicznej
oraz ekonomicznej niepewności, duża część inwestorów zwróciła się ku aktywom łatwym do upłynnienia. Reakcją Banku Federalnego było zaś zmniejszenie stóp procentowych (kosztów pożyczek międzybankowych) oraz zachęcanie
banków do zaciągania pożyczek bezpośrednio ze środków Rezerwy Federalnej
(ich wartość wzrosła z dziennej średniej 24 miliardy USD do 61 miliardów
USD).

54
H. Ito, D. Lee, Assessing the Impact of the September 11 Terrorist Attacks on U.S. Airline Demand, Journal of Economics and Business, 57(1), s. 79-95.
55
G. S. Becker, K. M. Murphy, Prosperity Will Rise Out of the Ashes, Wall Street Journal,
29 października 2001, A.22.
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Makroekonomiczne znaczenie terroryzmu
Ryzyko związane z wystąpieniem ataku terrorystycznego można przewrotnie traktować jako swego rodzaju długoterminowy podatek. Racjonalni
inwestorzy będą przejawiać tendencję do wycofywania się z inwestycji w sektorach szczególnie narażonych na straty wynikające z możliwości wystąpienia
ataku. Ten sam trend będzie dotykał także konsumentów, co prowadzi do
długodystansowej relokacji środków i zasobów. W związku z powyższym, niektóre sektory gospodarki mogą tracić lub nawet upadać, z korzyścią dla innych
– tak na przykład wybór samochodu zamiast samolotu przenosi środki potencjalnej inwestycji z sektora usług lotniczych na sektor paliwowy.
Tendencję tę potwierdza Robert Shapiro56, były podsekretarz stanu
w administracji Billa Clintona. Zagrożenie terroryzmem nie powoduje jako
takich strat w ujęciu makroekonomicznym. Prowadzi jedynie do przeniesienia
środków do bezpieczniejszych sektorów gospodarki, a faktyczne koszty aktów
terroryzmu takich jak zabójstwo czy porwanie nie różnią się niczym od kosztów zwykłej zbrodni.
Podobnie Becker i Murphy57, według których gospodarka obecnego świata, a w szczególności Stanów Zjednoczonych, ma zdolność do stosunkowo
łatwej adaptacji. Tę zdolność w kontekście terroryzmu porównują oni do podwyżki cen paliw w USA w 1970 roku, która spowodowała podniesienie ceny
importu paliwa o około 1% PKB. Całkowity koszt terroryzmu wynosi według
nich około 0.3% PKB Stanów Zjednoczonych, zatem jeżeli gospodarka USA
była w stanie przystosować się do większego kryzysu, z pewnością zaadaptuje
się także do finansowania ochrony przed terroryzmem oraz refinansowania
kosztów jego przejawów.
Elementem wyróżniającym te analizy jest ich podmiot. Gospodarka USA
jest jedną z silniejszych gospodarek świata, zatem szacowanie wpływu na tak
zróżnicowane ekonomicznie środowisko ma wartość jedynie jednostkową. Dla
kontrastu, ataki terrorystyczne w Kolumbii, Izraelu czy Kraju Basków spowodowały depresję w gospodarce tych krajów i tymczasowo zatrzymały ich
ekonomiczny wzrost i rozwój.

R. Shapiro, Al-Qaida and the GDP: How Much Would Terrorism Damage the U.S.
Economy? Less Than You’d Expect, Slate, 2004, dostęp online z dnia 11 grudnia 2018 roku:
http://slate.msn.com/id/2079298/.
57
G. S. Becker, K. M. Murphy, Prosperity Will Rise Out of the Ashes, Wall Street Journal,
29 października 2001, A.22.
56
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Z raportu Międzynarodowego Funduszu Monetarnego58 wynika, iż koszty walki z terroryzmem i zapobiegania atakom są znacznie wyższe niż koszty
wynikające z tych ataków. Stwierdzenie to pokrywa się także z raportami Bloomberga, Hessa i Orphanidesa59 oraz Tavaresa60. Analizy te pomijają, jednakże
pośrednie koszty związane z terroryzmem, które są zazwyczaj zdecydowanie
większe niż koszty bezpośrednie. Celami ugrupowań terrorystycznych są zazwyczaj sektory gospodarki związane ze środkami transportu publicznego, co
czyni je wyjątkowo podatnymi na straty.
Należy jednak pamiętać, że właściwe, długoterminowe i zróżnicowane
koszty terroryzmu są niemożliwe do ocenienia. Ataki dokonywane na wielką skalę generują potrzebę redystrybucji aktywów, która musi być uwzględniona w ogólnej ocenie ekonomicznej zjawiska terroryzmu. Na przykładzie
Rezerwy Federalnej, opisanym w poprzednim podrozdziale, łatwo pokazać
kluczowe znaczenie polityki ekonomicznej państw w ograniczaniu strat związanych z atakami. Jeżeli Bank Federalny nie zapewniłby odpowiedniej płynności rynkom finansowym, makroekonomiczne konsekwencje ataku z 11 września najprawdopodobniej okazałyby się dużo bardziej dotkliwe nie tylko dla
gospodarki Stanów Zjednoczonych, ale także całego świata.

58
International Monetary Fund (2001b), How Has September 11 Influenced the Global
Economy?, World Economic Outlook, 18 grudnia 2001, s. 14-33.
59
S. B. Bloomberg, G. D. Hess, A. Orphanides, The Macroeconomic Consequences of
Terrorism, Journal of Monetary Economics, 51(5), 1007-32.
60
J. Tavares, The Open Society Assesses Its Enemies: Shocks, Disasters and Terrorist Attacks,
Journal of Monetary Economics, 51(5), 1039-70.
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Pojęcie terroryzmu.
Zależność między terroryzmem a terrorem
Przed definiowaniem pojęcia terroryzmu warto wskazać na słowa Sekretarza Generalnego ONZ, Ban Ki-moona – „Terroryzm dotyka wszystkich narodów – dużych i małych, bogatych i biednych. Powoduje ofiary wśród ludzi każdego
wieku, dochodu, kultury i religii. Uderza we wszystko, co wspierają Narody Zjednoczone. Walka przeciwko terroryzmowi jest naszą wspólną misją”1.
Terror, z łaciny „strach”, „groza”, jest to stosowanie przemocy, gwałtu,
okrucieństwa w celu zastraszenia, zniszczenia przeciwnika. Terroryzm zaś
oznacza stosowanie terroru, w szczególności przez ugrupowania ekstremistyczne, które za pomocą różnego rodzaju ataków próbują zwrócić uwagę opinii
publicznej na postulowane przez siebie hasła i żądania lub zmusić rządy państw
do określonego zachowania się2. Zależność między terminami „terroryzm”
i „terror” ujmowana jest na dwa sposoby. Pierwszy z nich zakłada, że nazwa „terroryzm” jest derywatem słowa „terror”, gdyż celem terroryzmu jest wywołanie
terroru, a więc ich znaczenie jest w istocie zrównane. Drugi zaś sposób zmierza
do wykazania różnic między tymi dwoma nazwami w kwestiach przede wszystkim merytorycznych. Terror będzie zatem przemocą i zastraszeniem, które jest
stosowane przez faktycznie słabszych i mniej licznych w stosunku do grupy
liczniejszej i silniejszej, ale zastraszonej. Terroryzm zaś cechuje się działaniem
w konspiracji przeciwko danej sytuacji społecznej, politycznej lub religijnej
w celu jej zmiany – gwałtownej i bezwzględnej, najlepiej o charakterze trwałym.
http://www.unic.un.org.pl/terroryzm/dzialania_sekr.php/, dostęp online z dnia
9 stycznia 2019 roku.
2
B. Hołyst, Terroryzm. Tom 1, LexisNexis, Warszawa 2011, wyd. 2 zmienione, s. 52.
1

151

RODZIAŁ IV

Warto zwrócić uwagę na zasadniczą różnicę między terminami „terror”, „akt
terroru” oraz „terroryzm”. Terroryzm, co niezwykle istotne, nie jest jedynie
zwielokrotnieniem aktów terroru. Akt terroru jest bowiem zachowaniem, które zmusza człowieka do określonego zachowania się (lub jego braku), lecz bez
skutku w postaci zastraszenia danej społeczności. Tym samym, pojedynczy
czyn dokonywany w ramach działalności terrorystycznej winien być określany
jako „akt terrorystyczny”3.
Tradycjonalne ujęcie terroryzmu w ocenie FBI polega na użyciu przemocy w sposób sprzeczny z prawem, aby zmusić rządy do poparcia określonych celów politycznych czy społecznych. Celem tradycyjnych ugrupowań
jest „propaganda czynu”, poprzez którą chcą werbować kolejnych członków.
W kontekście niniejszej pracy bardziej adekwatne będzie nowe ujęcie międzynarodowego terroryzmu, które określa akty przemocy zmierzające do zniszczenia symbolicznego statusu, identyczności i bytu bądź istoty ofiary4. Ofiara
utożsamiana jest z symbolem i obiektem nienawiści, wrogiem i może przybrać
formę całego społeczeństwa, instytucji czy konkretnych osób cywilnych. Celem tego rodzaju ugrupowań będzie więc doprowadzenie do upadku tychże
ofiar, na skutek strachu oraz szkód ekonomiczno-społecznych, a także zniszczenie znienawidzonej kultury czy systemu wartości w celu wprowadzenia islamistycznego porządku. Presja jest wywoływana nie na jeden rząd, a na całe
„bezbożne”, nieislamistyczne społeczeństwo, a upadek kultury ma dokonać się
na skutek zniszczenia jak największej ilości niewiernych ludzi.
Podsumowując, terror można określić jako przemoc silnych wobec słabszych (z reguły organów państwa wobec własnych obywateli), podczas gdy terroryzm, a contrario, jest przemocą słabszych wobec silniejszych5.
Współczesne prawodawstwo wykazuje dużą różnorodność definicji legalnych terroryzmu. Według Konwencji Ligi Narodów z 16 listopada
1937 roku6, terroryzm stanowi wszystkie działania przestępcze, skierowane
przeciwko państwom, których celem jest wytworzenie stanu terroru w umysłach ludzi, grup lub społeczeństwa7. Konwencja ta nie została ratyfikowana
przez wiele państw głównie ze względu na wybuch II wojny światowej, jednak
znaczącą przeszkodą była także zbyt szeroka znaczeniowo definicja terroryzmu oraz kwalifikowanie go jako zbrodni („działania przestępcze”). W świetle

3
4
5
6
7
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rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ8, terroryzm to wszelkie akty, metody
i praktyki terrorystyczne, które nie są usprawiedliwione, niezależnie od okoliczności, kiedy i przeciwko komu zostały popełnione – zwłaszcza te, które
zagrażają międzynarodowemu pokojowi i bezpieczeństwu9. Prawodawstwo
europejskie10 uchwalone w tym zakresie traktuje omawianą definicję w sposób zdecydowanie bardziej kazuistyczny, wymieniając konkretne czyny, które
mogą być kwalifikowane jako akty terrorystyczne:
1. atak na życie osoby, mogący spowodować śmierć,
2. atak na nietykalność osobistą człowieka,
3. porwanie lub wzięcie zakładnika,
4. spowodowanie poważnych zniszczeń we własności rządowej lub administracji publicznej, które mogą zagrażać życiu człowieka lub doprowadzić do
znaczących strat ekonomicznych,
5. zajęcie statku powietrznego, wodnego lub innego środka transportu,
6. produkcja, posiadanie, nabywanie, transport, dostarczanie lub użycie
broni, materiałów wybuchowych, materiałów jądrowych, broni chemicznej,
biologicznej oraz prowadzenie badań w tym zakresie,
7. uwalnianie niebezpiecznych substancji, powodowanie pożarów, powodzi lub eksplozji, mogących skutkować zagrożeniem życia ludzkiego,
8. zakłócanie lub przerywanie dostaw energii, wody oraz innych podstawowych zasobów, mogących skutkować zagrożeniem życia ludzkiego,
9. groźba popełnienia któregokolwiek z tych czynów, jeżeli może wiązać
się z wyrządzeniem poważnej szkody krajowi lub organizacji międzynarodowej11.
Pojęcie grupy terrorystycznej zdefiniowano zaś jako sformalizowaną grupę, która składa się z więcej niż dwóch osób, ustanowioną na przestrzeni czasu
i działającą w porozumieniu w celu dokonywania aktów terrorystycznych12.

Rezolucja nr 1269, www.unscr.com/en/resolutions/1269, dostęp online z dnia 11
stycznia 2019 r.
9
J.W. Wójcik, Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu, Kraków 2007.
10
Decyzja Ramowa Rady nr 2002/475/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 roku, Dz. Urz.
UE L 164 z dnia 22 czerwca 2002 r., s. 3.
11
Tamże.
12
Wspólne Stanowisko Rady z dnia 27 grudnia 2001 roku w sprawie zastosowania
szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu, 2001/931/WPZiB, Dz. Urz. UE L 344
z 28 grudnia 2001 r., s. 93-96.
8
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Czy terroryzm stanowi zbrodnię?
Przed dokonaniem właściwej interpretacji należy zaznaczyć, iż rozważania prowadzone w niniejszym podrozdziale będą dotyczyły jedynie kwestii
językowych, a nie prawnych uregulowań antyterrorystycznych w prawodawstwach krajowych i ujęciu międzynarodowym (o czym wyczerpująco w rozdziale „Aspekty prawne” niniejszej pracy).
Nauka prawa karnego oraz kryminalistyka sformułowała cztery zasady pozwalające na odróżnienie aktu terroryzmu od innych przestępstw
kryminalnych:
1. akt terrorystyczny jest szerszy niż zwyczajny czyn kryminalny, a naruszenia prawa są jedynie środkiem do osiągnięcia szerzej zakreślonego celu;
2. akt terrorystyczny zazwyczaj przybiera formę zjawiska wielowarstwowego, o złożonej motywacji;
3. działanie terrorystów, w odróżnieniu od zwykłych kryminalistów,
cechuje się widowiskowym, spektakularnym charakterem. Nie ukrywają oni
swoich działań i ich następstw, ich celem jest jak największy rozgłos, który
pozwala osiągnąć atmosferę grozy, zastraszenia i niepewności;
4. akt terrorystyczny dokonany jest na podstawie konkretnej ideologii,
jednakże często niejasnej, chaotycznej i stanowiącej zlepek różnych poglądów,
która występuje jako jedna całość i ma uzasadniać działanie terrorysty13.
Akt terrorystyczny jest zatem szczególną odmianą czynu prawnie zabronionego. Niewątpliwie cechuje się dużo większą szkodliwością społeczną, która wynika ze sposobu działania oraz stopnia winy sprawców. Co istotne, nie
jest konieczne, aby akt terrorystyczny przybierał formę jednego, konkretnego
czynu – może on obejmować zespół zachowań.
Istotna jest także zależność między terroryzmem a przestępczością zorganizowaną – jej cechami charakterystycznymi jest trwały związek przestępców, którzy działają w hierarchicznej strukturze organizacyjnej, odznaczającej
się wymogiem absolutnego posłuszeństwa oraz bezwzględnej lojalności, międzynarodowy i mobilny charakter oraz dążenie do uzyskiwania korzyści oraz
przejmowania władzy. Naturalnie, terroryzm różni się od przestępczości zorganizowanej celem działania. W przypadku terroryzmu jest to osiąganie celów
ideologicznych czy też politycznych, w przypadku przestępczości zorganizowanej zaś jest to wymierny zysk.

13
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Z uwagi na problem podniesiony w poprzednim podrozdziale, tj. mnogość definicji terroryzmu oraz ich nieostry charakter, również kwalifikowanie
terroryzmu jako zbrodni oraz definiowanie pojęć z tym związanych napotyka na szereg trudności. Jednakże z punktu widzenia samej redakcji językowej,
terminologii oraz z uwagi na charakter czynów, jakimi są akty terrorystyczne, poniekąd automatycznie są one kwalifikowane jako zbrodnie – zarówno
w języku prawnym (języku aktów prawnych) oraz języku potocznym. Twierdzenie to poprzeć można również definicją słownikową „terroru”, „terroryzmu”
oraz „aktu terrorystycznego”, które w oczywisty sposób pejoratywnie cechują wydźwięk tych określeń. Ciężko sobie bowiem wyobrazić, że tego rodzaju
przestępstwa nie byłyby uznawane za zbrodnie, a więc czyny zagrożone surową
karą (na gruncie polskiego kodeksu karnego – karą pozbawienia wolności na
czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą, art. 7 § 2 kk).
Terroryzm jako nowy rodzaj wyzwania
Kwestia terroryzmu jawi się jako problem, niestety, niezmiennie aktualny. Akty terroru indywidualnego podejmowane były od początku historii
ludzkości – tak na przykład zabójstwo Juliusza Cezara, izmaelicka sekta asasynów specjalizująca się w skrytobójczych zamachach czy skrajne nurty monarchomachów. Po raz pierwszy pojęcie „terroru” wystąpiło w czasach Rewolucji
Francuskiej, w czasach rządów jakobinów, których częstym narzędziem politycznym były krwawe represje.
Terror stosowany jako metoda prowadzenia konfliktu zbrojnego skutecznie obniża morale oraz wzbudza strach przeciwnika. Nie istnieją żadne prawne
zakazy w stosowaniu tej metody jako środka walki zbrojnej – podlega ona jednak ocenie na gruncie prawa międzynarodowego konfliktów zbrojnych. Przewrotnie, ze względu na swój odstraszający charakter, może powodować ograniczenie strat osobowych i w gruncie rzeczy pełnić funkcję poniekąd ochronną.
Całkowicie odmienny charakter należy przypisać terrorowi będącemu
celem samym w sobie. Specjalnie uformowane grupy terrorystyczne odrzucają system wartości zakazujący tego rodzaju działalności, co więcej – nie posiadają żadnych celów politycznych, więc negocjacje czy inne pokojowe próby
udaremnienia ataku są z góry skazane na niepowodzenie. Z uwagi na dysproporcję możliwości, w sytuacji ataku ze strony ugrupowania terrorystycznego,
państwa, ze względu na szczególny rodzaj zagrożenia, zmuszone są do stosowania nadzwyczajnych środków.
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Wprawdzie o ile normy kontestowane przez terrorystów są uniwersalne,
to obowiązek skutecznego toczenia walki aktualizuje się osobno i samodzielnie
dla każdego państwa. Możliwości obrony dzielą się na dwie zasadnicze grupy –
pierwszą z nich jest potencjał militarny zaangażowany w konflikt, drugą ramy
prawne umożliwiające obronę, limitowaną jedynie zakazem ograniczania praw
i wolności człowieka (terrorysty). Ta dwutorowość nie jest jednak tak prosta,
jakby się mogło wydawać. Klasyczne koncepcje odpierania ataku zbrojnego na
państwo nie mają w tym przypadku zastosowania. Kontrsystemowy charakter
motywacji i żądań ugrupowań terrorystycznych wyklucza możliwość negocjowania umów, zresztą ciężko nawet wyobrazić sobie stabilny system, którego
częściami składowymi są państwa i terroryści. Adekwatnych trudności nastręcza tzw. „solidarność ofiar” – współpraca wewnętrzna potencjalnie zagrożonych państw. Mimo nieskuteczności tej taktyki, jest ona kontynuowana przez
kolejne możliwe ofiary. Celem współczesnego terroryzmu nie jest rozwiązanie
problemów regionu, lecz walka z zachodnią cywilizacją i de facto destrukcja
w najczystszej formie. Obiektem ataków nie są przedstawiciele państwa czy
członkowie armii, lecz ludność cywilna. Jakkolwiek źródłem geograficznym
współczesnego terroryzmu jest Bliski Wschód (świat islamu, gdzie jest on
wspierany przez państwa i różnego rodzaju ośrodki pozapaństwowe), jego zasięg terytorialny uległ znacznemu rozszerzeniu, obejmując obecnie w zasadzie
cały świat. Ekspansja ta wynika najprawdopodobniej z szerzenia się zachodnich (pozytywnych lub negatywnych) wzorców kulturowych, które w cywilizacjach pozaeuropejskich wywołują fundamentalistyczne reakcje obronne.
Problem ten wywodzi się niewątpliwie ze społeczeństw niedemokratycznych,
niechętnych modernizacji, a także zmierzających do stworzenia lub utrzymania państw ortodoksyjnie religijnych (tak np. konflikt izraelsko – palestyński,
rywalizacja iracko – irańska czy niestabilność Libanu)14.
Pojawienie się zjawiska terroryzmu wywołało asymetrię15 we współczesnej
sztuce wojennej. Polega ona z jednej strony na utracie państwowego monopolu
użycia siły i prowadzenia wojny, z drugiej zaś na konieczności konfrontacji
z teoretycznie słabszym, ale jednocześnie niezwykle groźnym i używającym
nietypowych, niczym nieograniczonych lub wręcz zakazanych metod walki
przeciwnikiem. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na nieuchronną
zmianę charakteru użycia siły i reakcji na jej użycie. Funkcjonujące w obecnej
14
Tak np. Cairo Institute for Human Rights Studies, from exporting terrorism to exporting repression. Human rights in the Arab region., Annual Report 2008.
15
R. Thornton, Asymmetric Warfare: Threat and response in the twenty – first century,
Polity, Cambridge 2007.
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prawnej nomenklaturze terminy „wojna” czy „międzynarodowy konflikt
zbrojny” niewystarczająco opisują współczesną rzeczywistość międzynarodową.
Sytuacja ta implikuje konieczność oceny i ewentualnej adaptacji obowiązujących
prawnych i politycznych kryteriów użycia siły zbrojnej oraz dopuszczalności
reakcji na jej użycie.
Istota działań terrorystycznych
Siłą napędową organizacji terrorystycznych jest wywołanie strachu. Jak
wskazuje J.P. Sartre, „Ten, który się nie boi, nie jest normalny. To nie ma nic
wspólnego z odwagą”16. Podstawowa jest tym samym potrzeba bezpieczeństwa
– stanowi ona fundament uczciwości i moralności człowieka. Analiza emocji
strachu jest jednak wyjątkowo trudna, a stopień skomplikowania wzrasta wraz
z przejściem od problemu indywidualnego do zbiorowego. Naturalnie, nie
sposób stosować wprost do całości społeczeństwa czy wybranej jego grupy, klinicznego obrazu strachu jednostki.
W wąskim znaczeniu, strach indywidualny jest uczuciem często poprzedzonym zaskoczeniem, którego przyczyną jest uświadomienie sobie niebezpieczeństwa obecnego i naglącego, które, według wyobrażeń, zagraża przetrwaniu
danej jednostki17. Może on wywołać różne skutki oraz zmienne reakcje nie
tylko wśród różnych osób, ale także, w zależności od okoliczności, w psychice
jednej osoby.
Bezpośrednio związane ze strachem jest pojęcie lęku, który, według źródła encyklopedycznego, jest szczególnym rodzajem strachu, występującym bez
wyraźnych zewnętrznych zagrożeń i przyczyn, a jego źródła tkwią w nieświadomych nerwicowych konfliktach zewnętrznych18. Towarzyszy on człowiekowi
od początku istnienia i często pełni funkcję ostrzegawczą, pozwala na przewidywanie i tym samym unikanie niebezpieczeństw.
Odróżnienie lęku od strachu jest jednakże znacznie łatwiejsze w teorii niż
w praktyce. Silny strach może wywołać reakcję w postaci emocji lękowej - tym
samym, jeżeli nieznane źródło lęku przekształca się w konkretny, zdefiniowany
obiekt, dochodzi do zamiany lęku na strach.
Na przykładzie ataku z 11 września 2001 roku można wykazać wpływ
wzrostu zagrożenia wiktymizacyjnego na zmiany w zachowaniu społeczności
świata Zachodu, w szczególności obywateli USA. Przejawem tego są wszelkie
16
17
18

J.P. Sartre, Drogi wolności, Warszawa 1957, t. II, s. 73-74.
B. Hołyst, Terroryzm…, s. 114
Leksykon PWN, Warszawa 1971, s. 620.
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działania związane z potrzebą zwiększenia bezpieczeństwa – modernizacja systemu kontroli pasażerów na lotniskach, dodatkowe wymogi kontrolne przy
przekraczaniu granic państwowych, znacząco zaostrzone procedury bezpieczeństwa publicznego i wiele, wiele innych.
Aby wykorzystać emocje lęku oraz strachu, ugrupowania terrorystyczne
posługują się konkretnymi instrumentami psychologicznymi, prowadzącymi
ich do realizacji zamierzonych celów, do których należą (za B. Hołystem19):
1. potencjał maksymalnego rozgłosu – działania terrorystyczne są
obiektem nieustającego zainteresowania mediów. Daje to ugrupowaniom
możliwość manifestowania swoich rewolucyjnych programów, manipulacji
prasą i komunikatami medialnymi, a także zwrócenia uwagi na postulowane
przez nie punkty;
2. potencjał wywołania maksymalnego niepokoju psychologicznego
– jeżeli celem terroryzmu jest wróg pojmowany w skali globalnej, to możliwość
jego zaatakowania występuje wszędzie, gdzie ten cel się pojawił. Stąd też wynika
częstotliwość atakowania linii lotniczych, dyplomatów oraz podróżnych;
3. pragmatyzm – terroryści często uzyskują żądany okup czy inne ustępstwa, zatem postawienie przeciwników w świetle uwagi całego świata stawia
ich w gorszej pozycji i może przynieść oczekiwane przez napastników rezultaty.
W teorii funkcjonują trzy sposoby działania ugrupowań terrorystycznych,
które mogą być stosowane osobno lub równocześnie. Pierwszy z nich to stworzona przez Mao Zedonga koncepcja terrorystów pojmowanych jako „ryby
pływające w morzu globalnego społeczeństwa”. Światowe dążenie do globalizacji oraz informatyzacji pozwoliło członkom ruchów terrorystycznych na
funkcjonowanie w różnych krajach i jednocześnie bycie w stałym kontakcie
operacyjnym – czy to przez Internet czy inne drogi komunikacji. Możliwość
ta powoduje, że znacząco trudniej jest zidentyfikować oraz zlikwidować takie
ugrupowanie. Kolejnym sposobem jest tzw. drażnienie bestii wg. Carlosa Marighella20. Polega on na prowokowaniu rządów przez słabe grupy terrorystyczne, aby zmusić je do zbyt mocnej reakcji, a tym samym wywołania nastrojów
rewolucyjnych wśród społeczeństwa obywatelskiego. Z „pomocą” przychodzi tu Internet oraz inne nowoczesne drogi komunikacji, które pozwalają na
tworzenie dramatycznych relacji i rozpowszechniania ich na całym świecie –
tak np. regularnie transmitowane w całym świecie muzułmańskim
19
20
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drastyczne obrazy zwłok cywilów zabitych na skutek inwazji Iraku w 2003 roku
oraz działań talibów w Afganistanie. Ostatnim sposobem działania jest założenie o wyzwalającym charakterze przemocy. Terroryści pozostają w przekonaniu, że ich czyny reprezentują najwyższy poziom moralności oraz powołania,
którego zwyczajny człowiek nie jest w stanie poznać ani tym bardziej doświadczyć. Dokonywanie ataków na arenie międzynarodowej pozwala im na wymierzenie osobliwie pojmowanej sprawiedliwości na wrogu oraz na „uwolnienie
się”21.
Niezmiernie istotny jest także przegląd motywacji terrorystów. Wyróżnić
można sześć zespołów motywacyjnych tego rodzaju działań – chęć zaistnienia
w świadomości, nękanie dla przyjemności, zemsta, odwet, zastraszenie, zmierzanie do zwycięstwa nad przeciwnikiem oraz zmierzanie do unicestwienia
wrogów. Pierwszy z nich realizuje potrzebę własnego dowartościowania. Drugi,
nękanie, obierany jest zazwyczaj przez jednostki o osobowości psychopatycznej lub socjopatycznej. Chodzi o to, aby dostarczyć sprawcy satysfakcji, która
pochodzi z nieuzasadnionego, skutecznego dręczenia ofiary. Działanie takie
prowadzi do zastraszenia, a więc w tym punkcie należy upatrywać cech terroryzmu. W odniesieniu do odwetu oraz zemsty w pierwszej kolejności wskazać
należy, że mogą one dotyczyć krzywdy urojonej (lecz w świadomości terrorystów autentycznie istniejącej) lub faktycznej. Działania o takim charakterze
kierowane są ku przypadkowym ofiarom, których jedyną cechą charakterystyczną jest przynależność do rzekomo wrogiej grupy społecznej. Motywacja
zemstą czy odwetem może być używana jako manipulacyjna „przykrywka” na
użytek maskowania faktycznej chęci osiągnięcia innych celów. Jak wspomniano wcześniej, wymuszenie określonej reakcji jest cechą konstytutywną terroryzmu. Zamachy mają na celu zastraszenie i w konsekwencji wykonanie lub
zaniechanie wykonania określonej czynności. Działania w celu zwycięstwa nad
przeciwnikiem mają niewątpliwie przymiot militarnego lub quasi-militarnego
charakteru. Przykładem ataków dokonanych z tą motywacją mogą być zamachy samobójcze oraz działania zbrojne. Dążenie do unicestwienia przeciwnika
wydaje się być najbardziej ekstremalną z przyświecających terrorystom motywacji i prowadzi ona do chęci unicestwienia całej, rzekomo wrogiej ludzkiej
społeczności. Przykładem tego rodzaju działań terrorystycznych jest unicestwienie Indian przez białych osadników, walka afrykańskich plemion Tutsi
i Hutu oraz, a właściwie przede wszystkim, Holocaust. Naturalnie, motywacje

21
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te mogą występować kumulatywnie, przeplatać się, a rzadziej – występować
pojedynczo.
Model osobowości terrorysty
w świetle psychologii i psychiatrii
Ataki terrorystyczne, w szczególności samobójcze, uważane są za działania,
których nie da się sklasyfikować według racjonalnej systematyki naukowej sprawiają wrażenie irracjonalności i obłędu. W rzeczywistości jednak, wzorzec
działania terrorysty posiada cechy racjonalnego wyboru (tak np. M. Crenshaw22, A. Brenton23). Trudno bowiem założyć, że ktokolwiek mógłby urodzić
się terrorystą. Z drugiej strony zaś nie można wykluczyć pewnych predyspozycji osobowościowych, które w konkretnych okolicznościach mogłyby wzmagać indywidualne preferencje do specyficznych działań – analogicznie jak
w przedmiocie rozważań nad psychologicznymi mechanizmami zachowań
przestępczych, chociaż ostatecznie mimo wszystko nie sposób terrorystów stawiać w jednym szeregu z pospolitymi przestępcami.
Według obserwacji, przeważająca część ataków terrorystycznych oraz komórek za nie odpowiedzialnych wiąże się z kolektywizmem, rozwojem społecznym oraz są uzależnione od osobowości sprawców. Na skutek globalizacji islamskiego terroryzmu wykształcił się patologiczny wzór osobowościowy,
który cechuje się brutalnością w atakach oraz zaburzeniem psychologicznym
sprawcy (aczkolwiek nie jest to reguła, bowiem osobowość atakującego niekoniecznie musi być zaburzona, aby przekroczył on próg stosowania przemocy).
Na zlecenie duńskiego Ministerstwa Sprawiedliwości dokonano eksperymentu, w którym profesjonalni profilerzy przeanalizowali zdjęcia 247 islamskich
samobójczych terrorystów – nie stwierdzono patologicznych zachowań typowych dla członków komórek terrorystycznych24. Jakkolwiek udało się zidentyfikować szereg cech właściwych dla terrorystów, to nie ustalono, dlaczego
tylko ułamek osób te cechy posiadających angażuje się w faktyczne działania.
Istnieje koncepcja, zgodnie z którą kluczowe dla wyjaśnienia tego zaangażowania mogą okazać się cechy społeczno-strukturalne społeczeństwa czy kręgu
kulturowego.
22
M. Crenshaw, The logic of terrorism: Terrorist behaviour as a product of strategic choice,
w: Terrorism and Counterterrorism, red. R.D Howard, R.L Sawyer, Guilford 2003, s. 55-67.
23
A. Brenton, G. Galeotti, P. Salmon, R. Wintrobe, Political Extremism and Rationality,
Cambridge 2002.
24
M. Taarnby, Profiling Islamic Suicide Terrorists: A Research Report for the Danish Ministry of Justice. Centre for Cultural Research, Aarhus 2003.
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Z jednej strony, do dokonania ataku, również samobójczego, potrzebne jest zaplecze logistyczne oraz środki, które ów atak w ogóle umożliwią.
Z drugiej zaś strony, niezwykle istotne jest zapewnienie ideologicznej podstawy uznanej w środowisku (politycznej czy religijnej), która nada zwykłemu
przestępstwu charakter ataku terrorystycznego. Należy wyraźnie zaznaczyć, że
selekcja dokonywana jest również przez ugrupowania terrorystyczne. Nie każdy zainteresowany zostanie do niego przyjęty, a tym bardziej nie każdy będzie
w stanie dokonywać aktów terroru. Głównym przymiotem osobowości terrorysty jest gotowość do działania, czyli do stosowania przemocy. Drugorzędne,
acz również istotne znaczenie ma umiejętność obchodzenia się z bronią palną,
chemiczno-biologiczną czy materiałami wybuchowymi – jest to oczywiście
umiejętność, którą w każdej chwili kandydat na terrorystę może nabyć.
Podłoże terroryzmu i mechanizmy jego powstawania uzależnione są od
wielu czynników – politycznych, społecznych, związków kulturowych i historycznych, a wreszcie motywacji i celów. Z tego względu nie istnieją dwa
identyczne ruchy terrorystyczne, co więcej – niewiele z nich wykazuje cechy
podobieństwa. Terroryści najczęściej postrzegają siebie jako ofiary, a zatem
czują potrzebę zjednoczenia w celu obrony własnej25. Tym samym nie uważają swoich działań za przestępne czy niemoralne, co więcej – uznają je za spajające i potęgujące poczucie wspólnoty. Ugrupowania o charakterze religijnym
deklarują zaś świadomość odpowiedzialności jedynie przed Bogiem. Istotnym
czynnikiem jest także siłą oddziaływania grupy na członków, która może zaburzać światopogląd oraz wpływać bezpośrednio na osąd moralny czynów i zdolność do rozpoznania dobra i zła, a także pomaga usprawiedliwić akty przemocy
dokonane wobec rzekomych wrogów26.
Cechą wspólną większości terrorystów jest osobowość narcystyczna, charakteryzująca się przede wszystkim przekonaniem o własnej wyjątkowości,
która zestawiona jest z nienawiścią do wszystkich innych, a także z brakiem
empatii oraz pogardą, usprawiedliwiającą własną agresję. Narcyzmem mogą
wykazać się zarówno jednostki, jak i całe grupy społeczne – tak np. świadomość grupowa Palestyńczyków.
Współczesny terroryzm wyróżnia się religijną motywacją – zwłaszcza
w państwach islamskich (wojna w Afganistanie, wojna iracko-irańska, wojna domowa w Libanie itp.), a jego celem jest unicestwienie przeciwnika religijnego. Występuje tu również dodatkowa motywacja w postaci boskiego

25
26

V. Kwiatkowska – Darul, Terroryzm, Toruń 2002, s. 65-73.
Tamże.
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przymiotu i zezwolenia na zabijanie wrogów. Tego rodzaju fanatyzm religijny
skłania terrorystów do popełniania zamachów samobójczych, gdyż samounicestwienie jest w ich rozumieniu przemocą uświęconą przez Boga.
Znamienne, że według badań R.A Hudsona27, sam fakt alienacji terrorystów w zamkniętych społecznościach nie oznacza jeszcze ich choroby psychicznej. W przeciwnym razie, nie byliby oni w stanie współdziałać w grupach oraz
realizować przydzielonych im zadań.
Niektórzy badacze wskazują, że każdy człowiek może zostać terrorystą,
jeżeli znajdzie się w konkretnych warunkach lub okolicznościach28. Naturalnie,
decyzja o podjęciu działalności terrorystycznej nie jest przypadkowa ani nieświadoma – dezorientujący i niedostrzegalny dla jednostki może być jedynie
przebieg wydarzeń, który ostatecznie doprowadza do podjęcia zorganizowanych działań. Można zatem założyć, że patologiczne, agresywne zachowania
rozwiną się, jeżeli zaistnieją ku temu sprzyjające warunki.
Cechą niewątpliwie odróżniającą terrorystów od reszty społeczeństwa jest
całkowicie odmienne postrzeganie swojej sytuacji socjalno-politycznej. Tam,
gdzie normalnie jest miejsce na rozwiązanie sporu poprzez debatę polityczną lub demokratyczne wybory, tam terrorysta dostrzega jedynie sytuację bez
alternatywy, bezpośrednio na niego wpływającą. Tym samym, terroryzm można określić jako pewien patologiczny przejaw bezradności. Prowadzi to do wewnętrznego wykreowania nierzeczywistego obrazu świata, poza którym wszystko jest obce i złe. Jest to źródło nienawiści, bezwzględności i okrucieństwa
członków ugrupowań terrorystycznych. Ponieważ są oni z reguły zamknięci
oraz agresywni na zewnątrz, reprezentują typy osobowości fanatycznych lub
fundamentalistycznych29. Ze względu na bardzo zhierarchizowane struktury
grup terrorystycznych, siłą rzeczy musi występować w nich typ osobowości
wodza, tj. silnej, narzucającej innym swoje decyzje jednostki, typ wizjonera,
tj. intelektualisty nastawionego na osiąganie odległych celów oraz typ wykonawcy, czyli jednostki, która chętnie podporządkowuje się autorytetom i nie
wykazuje własnej inicjatywy. Niewątpliwie punktem wspólnym jest frustracja,
która może napędzać do działania, wzmagać poczucie realizacji konkretnej misji lub konieczność obrony.
R.A. Hudson, The Sociology and Psychology of Terrorism: Who Becomes Terrorist and
Why?, Washington D.C, 1999 r.
28
K. Wolak, Osobowość terrorysty? [w:] V. Kwiatkowska-Darul (red.), Terroryzm, Toruń
2002, s. 63.
29
J. Sielski, Osobowość fundamentalistyczna i fanatyczna opoką działań terrorystycznych, [w:] Terroryzm. Globalne wyzwania, red. K. Kowalczyk, W. Wróblewski, Toruń 2006,
s. 107-114.
27
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Predyspozycja do ulegania wpływom organizacji terrorystycznych wiąże
się z prostym, mało przenikliwym, stereotypowym wręcz postrzeganiem świata
– opieraniem się na uproszczonych sądach na temat grup, kategorii oraz instytucji społecznych. Obraz taki powstaje w świadomości członka grupy terrorystycznej jako efekt wielokrotnie powtarzanego kojarzenia określonych symboli
z konkretną kategorią zjawisk, a dokładniej – kojarzenia charakterystyki danej
grupy społecznej z nazwą kategorii. Stereotypowym przekonaniom na temat
obcych grup nierozerwalnie towarzyszą uprzedzenia. Badacze akcentują słaby związek stereotypu z działaniem, tzn. samo myślenie w określony sposób
o danej grupie niekoniecznie musi wiązać się z wykonaniem jakiejś akcji wobec niej30. Należy jednak wskazać, że im bardziej emocjonalnie nacechowany
jest dany stereotyp, tym większa będzie gotowość do działania (tzw. gotowość
behawioralna). Cechami charakterystycznymi uprzedzeń są: występowanie pomiędzy grupami, pozytywna lub negatywna ocena danej grupy, tendencyjny
jej obraz oraz opieranie się na rzeczywistych lub wyobrażonych jej właściwościach. Przyczyną powstawania uprzedzeń wobec całej grupy może być generalizacja doświadczeń o znaczącym ładunku emocjonalnym, których źródłem
był jej przedstawiciel31.
W dzisiejszym świecie główną gałęzią terroryzmu jest terroryzm islamski.
Z punktu widzenia profilowania kryminalnego, struktura motywacji tych jednostek opiera się na religii oraz określonym pochodzeniu etnicznym, a główne
sposoby działania to zamachy bombowe i podobne oraz inne ataki mające na
celu wywołanie zbiorowej paniki. W porównaniu z tradycyjnym profilowaniem, analiza spraw zamachowców napotyka dwie trudności: jeżeli sprawca
w ogóle daje się rozpoznać, to dopiero po zamachu, nie ma także możliwości
rekonstrukcji przebiegu zdarzenia, aby uzyskać punkty zaczepienia w celu odszukania lub określenia osobowości potencjalnego sprawcy, o którym przecież nic nie wiadomo. Dodatkową komplikacją jest fakt, że terroryzm islamski
jako zjawisko opiera się głównie na skierowanej na niego uwadze medialnej,
a profilerzy muszą analizować poszczególne jednostki, które ukrywają się i nie
są znane. Co więcej, większość zamachów jest analizowana dopiero po ich
przeprowadzeniu. Należy szczególnie podkreślić, że profilowanie w tym zakresie nie ma na celu określenia stanu psychicznego sprawcy, a opracowanie
prognozy ewentualnych dalszych ataków ze strony konkretnego ugrupowania.

A. Bandura, Fearful expectations and avoidant actions as coeffects of perceived self-inefficiency. American Psychologist, nr 41.
31
Tamże.
30
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Szczególnym, bowiem najbardziej niebezpiecznym typem terrorysty jest
samobójca. Według B. Hołysta32, nie istnieje jednak typ osobowości skłonnej
do samobójstwa w celu dokonania aktu terroru. Nie jest on także powiązany
z żadnego rodzaju używkami ani chorobami psychicznymi (mała grupa terrorystów samobójczych to osoby z zaburzeniami osobowości lub chore psychicznie). Najczęściej są to młodzi ludzie w przedziale wiekowym od 16 do
28 lat, którzy posiadają wyższe wykształcenie lub są w dalszym ciągu studentami i pochodzą z warstw średnich. Do terroryzmu samobójczego prowadzi
jednak odmienna ścieżka rozwoju psychologicznego. Fundament tworzony
jest od najmłodszych lat w szkole, rodzinie czy miejscach kultu religijnego,
czego przykładem może być słynny plakat Hamasu o treści „Dzieci są świętymi
męczennikami jutra”. Niezwykle istotny jest także wzmożony kult martyrologii. Według badaczy, każdy terrorysta-samobójca doświadczył tzw. przeżycia
katalitycznego – może to być śmierć lub zranienie bliskiego czy przyjaciela na
jego oczach33. Co istotne, zamachy samobójcze są elementem wspólnej organizacji grupy terrorystycznej. Są one planowane odgórnie - to kierownictwo
odpowiada za wybór wykonawcy, jego szkolenie oraz miejsce i czas zamachu.
Tworzone są sytuacje mające wywrzeć nacisk psychologiczny na samobójcy,
a także uniemożliwić mu wycofanie się z podjętej decyzji, na przykład pisanie listów pożegnalnych czy nagrywanie filmów wideo. Najczęściej rodzina
zamachowca-samobójcy otrzymuje odszkodowanie oraz wsparcie od organizacji terrorystycznej. Ostatnim etapem przygotowania samobójcy jest racjonalizacja czynu. Zadeklarowana chęć poświęcenia życia jest umacniana poprzez
odpowiednią retorykę, która podkreśla, że umiera on za Allacha, jego misja
jest wyjątkowa, a on sam jest wybrańcem, sam zaś czyn jest aktem szerokiego
altruizmu – „świętym wybuchem” lub „islamską ludzką bombą”. Z zeznań
naocznych świadków zamachów samobójczych wynika, że w chwili poprzedzającej zdarzenie sprawca miał radosny wyraz twarzy. Długotrwała indoktrynacja
rozpoczyna się już w wieku szkolnym. W lutym 2008 roku, w bazie Al – Kaidy
w Khan Bani Saad odnaleziono filmy szkoleniowe dla dzieci. W tym samym
czasie, dwóch 15-letnich chłopców dokonało samobójczych zamachów bombowych na północy i zachodzie Iraku34.

B. Hołyst, Terroryzm…, s. 830
A. Silke, The psychology of suicidal terrorism, [w:] Terrorists, Victims and Society: Psychological perspectives on terrorism and its consequences, Wiley 2003.
34
Al-Jazeera, https://www.aljazeera.com/news/2015/07/car-bomb-kills-dozens-iraqi
-capital-150717191744020.html, dostęp online z dnia 9 września 2019 r.
32
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Strategia zamachów samobójczych jest najbardziej skuteczną metodą prowadzenia walki (stosowaną szczególnie przez Hamas). Gwarantuje ona precyzję ataku oraz stosunkową łatwość w planowaniu takiej misji (nie trzeba
zabezpieczać dróg odwrotu), maksymalizuje liczbę zabitych osób oraz szkody materialne, a także wywołuje panikę, histerię i skrajnie godzi w poczucie
bezpieczeństwa ludności cywilnej. Jest także bezpieczna dla samej organizacji
terrorystycznej, ponieważ czyni środki prewencyjne bezskutecznymi oraz znacząco utrudnia bądź uniemożliwia ściganie współsprawców i organizatorów.
Podsumowując, należy kategorycznie stwierdzić, że kwestia osobowościowych uwarunkowań działalności w ramach komórek terrorystycznych
jest problemem niezwykle złożonym, który wymaga dalszych badań, studiów
i analiz.
Od najsłynniejszego terrorysty
do najsłynniejszej selektywnej eliminacji –
fenomen Osamy bin Ladena35
Osama bin Laden był i w dalszym ciągu niewątpliwie pozostaje ikoną
ugrupowań terrorystycznych, a walka Stanów Zjednoczonych z nim
i jego organizacją przybrała formę faktycznej wojny. Z wykształcenia był on
inżynierem budowlanym i pochodził z bogatego rodu bin Ladenów, który swój
majątek zebrał na rządowych zleceniach w tym sektorze – do największych
inwestycji należały meczety w Medynie i Mekce.
Kiedy w 1979 roku Armia Czerwona zajęła Afganistan, młody bin Laden
przyłączył się, razem z setkami swoich zwolenników, do walki mudżahedinów.
Jednocześnie rekrutował wojowników w całym świecie arabskim, jednocząc
ich poprzez nienawiść do wspólnego wroga – ZSRR. Po roku, pod pretekstem prowadzenia świętej wojny przeciwko temu państwu, zgromadził prywatną „armię” liczącą ponad tysiąc osób.
Co ciekawe, w tym okresie jego interesy były w zasadzie tożsame z interesami USA – zależało im na wyparciu Armii Czerwonej z terytorium Afganistanu. Walczące o hegemonię na świecie Stany Zjednoczone sowicie opłacało walki mudżahedinów, dotując ich poprzez CIA kwotami w wysokości
500 milionów dolarów rocznie. Zarówno amerykański, jak i pakistański wywiad szkoliły bojowników w walce o wolność – członkom afgańskiej guerrilli
przekazano zarówno teoretyczną wiedzę wojskową, jak i wyposażenie bojowe,
35
Podrozdział opracowany na podstawie J. Alexander, M.S. Swetnam, Siewcy śmierci.
Osama bin Laden i inni szefowie Al Quaidy”, Warszawa 2001.

165

RODZIAŁ IV

w tym rakietę ziemia-powietrze „Singer”, w posiadanie której, jak i ponad
20 innych tego typu, po zakończeniu wojny wszedł bin Laden zaraz obok innych „war lords”.
Po zwycięstwie mudżahedinów, Osama bin Laden w dalszym ciągu rekrutował dowódców mających kierować jego własnym ugrupowaniem. Tym
razem mieli oni walczyć w imię Allaha. W 1988 roku bin Ladenowi udało się
stworzyć pod tym szyldem prywatną armię terrorystyczną o nazwie Al – Kaida
– z arabskiego al-Qaidah oznacza „baza”. Według jego oświadczeń złożonych
w licznych wywiadach, członkowie tego ugrupowania byli w stanie zaatakować
w każdej chwili Arabię Saudyjską, Jemen, Egipt, Somalię, Etiopię, Pakistan
i Afganistan. Za cel działalności Al – Kaida obrała sobie obalenie rządów
państw arabskich, które współpracują z Zachodem oraz według bin Ladena, są
skorumpowane i uzależnione od obcych wpływów. Dążeniem Al – Kaidy jest
tym samym stworzenie rządu opartego na prawie szariatu, a także do radykalizacji i fundamentalizacji istniejących ugrupowań islamskich oraz utworzenia
ich w nowych miejscach.
W 1994 roku Osama bin Laden, na skutek sprzeciwu wobec polityki
saudyjskiej rodziny królewskiej wobec USA, zostaje pozbawiony obywatelstwa
oraz wydalony ze swojej ojczyzny – Arabii Saudyjskiej. Swoje imperium przenosi do Chartumu, stolicy Sudanu, gdzie inwestuje w gospodarkę i szybko staje się właścicielem banku oraz firmy budowlanej, a także inwestuje w budowę
lotniska i autostrad. Najważniejszym przedsiębiorstwem bin Ladena okazała
się być fabryka farmaceutyczna Al Shifa w Chartumie. Z danych wywiadowczych izraelskiego Mossadu oraz CIA wynikało, że to właśnie tam produkowane były środki chemiczne potrzebne do produkcji gazów bojowych. Fabryka ta
została zniszczona w ostrzale amerykańskich cruise missiles36.
W 1996 roku bin Laden wraca do Afganistanu, gdzie rozpoczyna zdecydowane działania przeciwko Zachodowi. Buduje system bunkrów i jaskiń, który ma służyć mu za schronienie, a dzięki pozyskanym środkom komunikacji
satelitarnej może komunikować się ze swoimi agentami i oficerami na całym
świecie. W tym samym roku po raz pierwszy otwarcie nawołuje świat islamski
do wywołania wojny przeciwko USA. Dwa lata później, w związku z powołaniem oficjalnej organizacji – Międzynarodowego Islamskiego Frontu na rzecz
walki z Żydami i Krzyżowcami – ogłasza, że jego celem jest atakowanie ludności amerykańskiej i jej sprzymierzeńców na całym świecie, łącznie z cywilami.

36
D. Benjamin, The Age of Sacred Terror: Radical Islam’s War Against America, Random
House Trade Paperbacks, 2003, s. 487.
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Niewątpliwie, Osama bin Laden był typem terrorysty niespotykanym nigdy wcześniej. Wyróżniał się zarówno radykalnym, islamskim światopoglądem,
jak i możliwościami i zapleczem technicznym, tj. bronią konwencjonalną oraz
chemiczną, dysponował także wyjątkowo pokaźnymi zasobami finansowymi,
które znacząco ułatwiały mu osiąganie celów. Można go zatem określić jako
„prywatnego terrorystę”, posiadającego prywatną armię, który jest niemalże
samowystarczalny. Z uwagi na rozległość jego finansowego imperium, niezwykle trudno było służbom wywiadowczym prowadzić dochodzenia. Wykorzystywanie systemów bankowości elektronicznej, wprowadzanie pieniędzy na
zagraniczne, w tym europejskie rynki finansowe, częściowo legalne prowadzenie interesów oraz szerokie kontakty handlowe rozmywały tropy oraz czyniły
nie tylko bin Ladena, ale również jego operacje, niemalże niemożliwymi do
namierzenia. Główną formą jego działania było inwestowanie w przedsiębiorstwa i przerabianie ich na schronienia i bazy logistyczne dla terrorystów.
Niewątpliwie najgłośniejszym przypadkiem selektywnej eliminacji jest
operacja Neptune Spear, której celem był właśnie Osama bin Laden. Została ona przeprowadzona przez oddział komandosów Navy SEAL 2 maja
2011 roku, a całość trwała 38 minut. Komandosi zostali przerzuceni za pomocą śmigłowców do miejscowości Abbottabad (ok. 100 km na północ od
Islamabadu), gdzie podjęli próbę dostania się do rezydencji Osamy bin Ladena
– miejsca, gdzie według danych wywiadowczych miał on przebywać. W trakcie
operacji oddział został ostrzelany i w samoobronie również otworzył ogień.
Wymiana ta przyniosła skutek w postaci śmierci czterech osób: trzech mężczyzn (w tym jednego syna bin Ladena) oraz kobiety, komandosi natomiast
nie ponieśli żadnych strat. Po wkroczeniu do głównego budynku, na drugim
piętrze oddział odnalazł bin Ladena, który miał zasłaniać się swoją żoną, ostatecznie jedynie zranioną w nogę. Nieuzbrojony Osama bin Laden zginął na
skutek postrzału w głowę i w klatkę piersiową, po czym nadany został meldunek Geronimo EKIA, oznaczający kryptonim tego etapu operacji oraz skrót
Enemy Killed In Action. Zwłoki bin Ladena zostały zabrane przez komandosów oraz zgodnie z islamską tradycją nakazującą pochówek po maksymalnie
24 godzinach od śmierci, zrzucone do oceanu indyjskiego z lotniskowca
USS Carl Vinson37. Po zakończeniu operacji, komandosi zabrali z pomieszczenia także znalezione dokumenty i twarde dyski.

37
Obawiano się, że fizycznie istniejący grób bin Ladena będzie miejscem pielgrzymek
oraz środkiem do podtrzymania kultu Al – Kaidy.
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Przebieg operacji Neptune Spear, oficjalne dokumenty oraz stanowisko
Białego Domu w tej materii nie pozostawiają wątpliwości, że była to operacja
selektywnej eliminacji. Na gruncie omówionego już w niniejszej pracy, przyjętego przez amerykański Kongres dokumentu Authorization to Use Military Force38, prezydent USA zyskał uprawnienie do stosowania wszelkich koniecznych
oraz właściwych środków, które polegają na użyciu siły militarnej w stosunku
do osób planujących, zatwierdzających, dokonujących lub wspierających ataki
z 11 września 2001 roku. W praktyce sprowadza się to do prowadzenia operacji militarnych przeciwko Al – Kaidzie, talibom oraz ich sprzymierzeńcom
na Bliskim Wschodzie – głównie w Afganistanie i Iraku, a także dokonywania
selektywnych eliminacji na terytoriach różnych państw całego świata – najczęstszym środkiem jest atak przeprowadzony przy pomocy bezzałogowych
statków powietrznych.
Administracja amerykańska, zgodnie ze swoją koncepcją war on terror,
uznaje selektywną eliminację za legalną i uzasadnioną. Według oświadczenia
doradcy prawnego w Departamencie Stanu, Harolda H. Koha, polityka ta
znajduje oparcie w prawie Stanów Zjednoczonych do samoobrony, a także
w międzynarodowym prawie humanitarnym, ponieważ Stany Zjednoczone
znajdują się w stanie konfliktu zbrojnego z Al – Kaidą39. Analogicznie tę operację ocenił prokurator generalny Eric Holder wskazując, że było to działanie
w ramach samoobrony państwowej, dokonane przeciwko legalnemu celowi wojskowemu40. Według autorów raportu Congresional Research Service,
kluczową rolę w ocenie legalności operacji Neptune Spear odegrała pozycja
bin Ladena w zakresie dowodzenia Al – Kaidą oraz jego rola w zamachach
z 11 września 2001 roku41. Ponadto, na gruncie Authorization to Use Military
Force42, był on w chwili śmierci legalnym celem ataku, a dokument ten pozwala na użycie siły bez limitów w zakresie obszarów geograficznych. Tym samym,
w ocenie amerykańskiej administracji Baracka Obamy, selektywna eliminacja

38
Pełny tekst ustawy dostępny online: https://www.govtrack.us/congress/bills/107/sj
res23/text, dostęp online z dnia 19 stycznia 2019 r.
39
H.H. Koh, Legal Adviser, Department of State, The Obama Administration and International Law, Washington DC, 25 marca 2010 roku, https://2009-2017.state.gov/s/l/releases/
remarks/139119.htm, dostęp online z dnia 7 lutego 2019 r.
40
A. Silverleib, The Killing of bin Laden: Was it Legal?, CNN, http://edition.cnn.
com/2011/WORLD/asiapcf/05/04/bin.laden.legal/index.html, dostęp online z dnia 7 lutego
2019 r.
41
Osama bin Laden’s Death: Implications and Considerations, Congressional Research
Service Report for Congress, 5 maja 2011 roku, s. 2-3.
42
Pełny tekst ustawy dostępny online: https://www.govtrack.us/congress/bills/107/sj
res23/text, dostęp online z dnia 19 stycznia 2019 r.
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Osamy bin Ladena była zgodna z prawem wewnętrznym oraz zewnętrznym,
co więcej – była przełomem w walce z globalnym terroryzmem.
Reakcja na zamachy nieregularnych sił zbrojnych
na przykładzie wybranych operacji wojskowych
na Bliskim Wschodzie
Wspomniana w poprzednim podrozdziale asymetria konfliktu prowadzi
do konieczności postawienia podstawowych pytań o sposób reakcji na działania grup zbrojnych, najczęściej skierowanych na osoby i obiekty cywilne.
Wprawdzie najbardziej znaną operacją jest interwencja USA i Wielkiej Brytanii, rozpoczęta 7 października 2001 roku na terytorium Afganistanu. Poprzedzona była ona jednak przez szereg podobnych, takich jak zbombardowanie
Fortu Harib w Jemenie przez siły lotnicze Wielkiej Brytanii (1964 r.), zbombardowanie siedziby Organizacji Wyzwolenia Palestyny przez Izrael (1985 r.,
powołując się na samoobronę, uznana przez Radę Bezpieczeństwa za agresję)
czy nalot USA na wybrane obiekty w Trypolisie i Benghazi (1986 r.), będący
odpowiedzią na serię zamachów terrorystycznych dokonanych przez wspierane przez Libię organizacje terrorystyczne oraz tajnych agentów, wycelowanych
w amerykańskie osoby cywilne oraz żołnierzy za granicą. Ostatnia wymieniona
operacja została uznana za działanie w samoobronie zgodnie z art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych43, przeprowadzone jako element samoobrony
uprzedzającej.
Akceptowana jest także operacja jednego państwa na terytorium drugiego,
która polega na ściganiu i eliminacji członków grup nieregularnych. Tak na
przykład akcja Senegalu na terytorium Gwinei Bissau, Turcji przeciwko Kurdom atakującym z terenu Iraku czy akcje USA w Pakistanie czy Syrii.
Odosobnionym w swojej specyfice przypadkiem jest konflikt izraelsko
– libański, gdzie walka toczy się między atakami libańskich, nieregularnych
grup zbrojnych a samoobronnymi działaniami Izraela (tak również w Strefie
Gazy). Od lat siedemdziesiątych region ten wspierany jest przez Tymczasowe
Siły Zbrojne ONZ w Libanie (UNIFIL). Proces stabilizacji Bliskiego Wschodu jest jednakże regularnie hamowany przez rządy m. in. Syrii i Iranu, które
wspierają nieregularne grupy posiadające swoje zbrojne frakcje – odpowiednio
sunnicki Hamas czy szyicki Hezbollah. Ostatnia z tych organizacji sprawuje
Karta Narodów Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Porozumienie ustanawiające Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych, Dz.U.
1947 nr 23 poz. 90.
43
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faktyczną wojskową władzę w południowej części terytorium Libanu, skąd
prowadzi działania zbrojne przeciwko Izraelowi. Co więcej, samo źródło konfliktu izraelsko – libańskiego ma cechy prowokacji politycznej i wywodzi się
z napaści Hezbollahu na żołnierzy i terytorium Izraela. Ocena reakcyjnego,
samoobronnego charakteru odpowiedzi Izraela nie pozostawiała wątpliwości
zarówno w Radzie Bezpieczeństwa NZ, jak i podczas szczytu państw G-8.
Kwalifikacja tego konfliktu nie pozostawia złudzeń w kwestii prawa
państwa do samoobrony – nie wymaga ono napaści zbrojnej ze strony podmiotu państwowego. Podniesiono jednakże zarzuty naruszenia przez Izrael prawa
humanitarnego, gdyż jakkolwiek używał broni możliwie precyzyjnych, nie
udało się uniknąć ofiar wśród ludności cywilnej, której Hezbollah używał jako
żywej tarczy (m. in. poprzez lokowanie swoich centrów wojskowych na terenach zamieszkiwanych przez ludność cywilną)44. W odniesieniu do zasady proporcjonalności, opisanej w rozdziale „Aspekty prawne”, pkt 2 niniejszej pracy,
należy zestawić ze sobą naruszenie porządku prawa humanitarnego przez Izrael
z jego uprawnieniem do samoobrony. Dochodzi tu de facto do wyważenia
wartości ius ad bellum oraz ius in bello, rozstrzygającego w tym konkretnym
przypadku na korzyść prawa Izraela do samoobrony. W 2006 roku przyjęto
prowizoryczne rozwiązanie tego konfliktu poprzez rezolucję 1701, która przypisuje Libanowi całość odpowiedzialności za działanie zbrojne Hezbollahu45.
Jest to konkluzja ryzykowna, albowiem co do zasady czym innym jest
zakwalifikowanie działania nieregularnych grup zbrojnych do określonej kategorii prawnej, a czym innym przypisanie odpowiedzialności za to działanie
konkretnemu państwu. Należy pamiętać, że grupy terrorystyczne, mimo ich
niepaństwowego charakteru, zawsze będą prowadzić swoje działania z terytorium któregoś z państw. Reakcja na ich operacje może zatem uderzać pośrednio lub bezpośrednio w suwerenność państwową, a kwestie ewentualnego
wsparcia logistycznego, finansowego czy faktycznego grup terrorystycznych
przez rządy spotyka się z znacznymi trudnościami w procesie dowodowym.
W przedstawionym wyżej kontekście należy zadać pytanie, czy kryteria
dopuszczalności użycia siły oraz sama definicja napaści zbrojnej wypracowana
przez MTS w dalszym ciągu czynią za dość wymogom współczesnego świata.

44
K. Schmalenback, The Right of Self-Defence and the “War on Terrorism” One Year after
September 11, German Law Journal, t. 3, 2002.
45
Behind the headlines: UN Security Council Resolution 1701, 12 sierpnia 2006 r.,https://
mfa.gov.il/MFA/About+the+Ministry/Behind+the+Headlines/Behind+the+Headlines-+
UN+Security+Council+Resolution+1701+12-Aug-2006.htm, dostęp online z dnia 3 października 2018 r.
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Amerykańska koncepcja wojny z terroryzmem –
bushowska doktryna „war on terror”
Atak z 11 września 2001 roku niewątpliwie był dla świata novum. Nie
wyróżniał się jednakże ani liczbą ofiar, ani koncepcją. Nowością były użyte
narzędzia, możliwość obserwowania tego aktu przez ludność całego świata oraz,
przede wszystkim, najbardziej rażące w historii naruszenie zakazu wojen prywatnych i prowadzenia wojen przeciwko celom i obiektom niewojskowym.
Medialne relacje, jakkolwiek słuszne w swoim przekazie, pomogły jedynie zrealizować jeden z głównych, przyświecających terrorystom celów – szerzenie
informacji, upowszechnienie zagrożenia i strachu, a tym samym wzmocnienie
siły rażenia zamachu.
Termin „wojna z terroryzmem”, pierwszy raz użyty przez prezydenta
George’a W. Busha po zamachu z 11 września 2001 r., jakkolwiek adekwatny
do sytuacji, wprowadził zamęt terminologiczny. Jak słusznie bowiem wskazuje S. Keller, wypowiedzenie wojny czemuś, co de facto tej wojny prowadzić
nie może, winno być negatywnie oceniane46. Jest to metafora, która może sugerować nieskończony charakter tego konfliktu, a elementami tej „wojny” są
konflikty zbrojne w rozumieniu prawa humanitarnego – międzynarodowe lub
nie. Jak wskazano w poprzednich rozdziałach pracy, międzynarodowy konflikt
zbrojny jest synonimem konfliktu międzypaństwowego, tak więc interwencje
w Afganistanie czy w Iraku, które są bezpośrednim skutkiem ataku na WTC,
są regulowane przez Konwencje haskie i genewskie. Użyty przez G. W. Busha termin „wojna z terroryzmem” ma jednak szersze znaczenie i ma oznaczać
nowy rodzaj wojny, który do tej pory na świecie nie występował. Tym samym,
normy prawa międzynarodowego mogą okazać się niewystarczające i wymagają dostosowania do rzeczywistości XXI wieku.
Wydaje się być to jednak zbytnio komplikującą istotę rzeczy nadinterpretacją. Międzynarodowe prawo humanitarne najzwyczajniej nie znajduje zastosowania w niektórych aspektach tych konfliktów, jednakże nie oznacza to,
że jest ono nieaktualne, reaktywne czy przestarzałe. Użycie osobnego terminu
„wojna z terrorem” celowo umieściło wojnę z organizacjami terrorystycznymi
poza granicami międzynarodowego prawa humanitarnego, tworząc „szarą strefę”, nieudolnie wypełnianą co raz to nowymi pojęciami czy zasadami.
Należy pamiętać, że groźba terroryzmu w Stanach Zjednoczonych ma
charakter stały i pochodzi z wewnątrz kraju (tak np. skrajne, prawicowe oraz
46
S. Keller, On What Is the War On Terror?, [w:] T. Shanahan (red.), Philosophy 9/11.
Thinking about the War on Terrorism, Open Court, Chicago 2005, s. 54-55.
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rasistowskie ugrupowania uznające się za patriotyczne czy lewicowe radykalne
środowiska oscylujące wokół jednego problemu, takie jak radykalni obrońcy
środowiska) oraz z zewnątrz (międzynarodowe ugrupowania religijnych ekstremistów budowane na wzór Al – Kaidy). Atak z 11 września 2001 roku pokazał,
że zagrożenie terroryzmem dla USA ma charakter stały lub wzrostowy, a kraj
ten jest celem ugrupowań terrorystycznych zarówno na jego terytorium, jak
i za granicą. Dodatkowym problemem, znacznie potęgującym stopień tego
zagrożenia jest fakt ulokowania tzw. „śpiących” agentów – chociażby w lipcu
2000 roku w Atlancie aresztowano 18 członków dopiero co wykrytej komórki
Hezbollahu.
Po raz kolejny należy podnieść, że termin „wojna z terroryzmem” ma
oznaczać nowy rodzaj wojny, który w dotychczasowej historii świata nie
był prowadzony. Tym samym, należy zastanowić się, czy nie byłoby zasadne wprowadzenie nowej kategorii osób znajdujących się na polu walki, gdyż
obowiązujące normy prawa międzynarodowego co prawda mogą stanowić
wskazówkę interpretacyjną, jednak nie są w tym zakresie wystarczające. Administracja George’a W. Busha w 2002 roku wyraźnie zaznaczyła, że mimo
terrorystycznego charakteru obydwu tych podmiotów, Konwencje Genewskie
mają zastosowanie do walki z Talibami, jednak nie z Al – Kaidą – głównie ze
względu na jej niepaństwowy charakter47.
Odbierając w 2009 roku Pokojową Nagrodę Nobla, Barack Obama
stwierdził, że „Where force is necessary, we have a moral and strategic interest in
binding ourselves to certain rules of conduct. And even as we confront a vicious
adversary that abides by no rules, I believe the United States of America must remain a standard bearer in the conduct of war”48. Ów standard wojenny (conduct
of war) rozumiany jest przez Baracka Obamę w osobliwy sposób – w ciągu
roku swojej prezydentury zlecił on więcej nalotów z dronów, niż George Bush
autoryzował w ciągu dwóch kadencji49.
Na skutek powszechnej krytyki, termin war on terror został przez administrację Baracka Obamy zastąpiony określeniem overseas contingency operation
lub war on al-Quaeda.
Notka prasowa, http://archive.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=43960, dostęp
online z dnia 25 stycznia 2019 roku.
48
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ves.gov/the-press-office/remarks-president-acceptance-nobel-peace-prize, dostęp online z dnia
1 maja 2019 r.
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dostęp online z dnia 2 maja 2019 r.
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Próba zdefiniowania problemu
Wyznaczona przez George’a W. Busha, a podchwycona i kontynuowana
przez część przedstawicieli amerykańskiej opinii publicznej doktryna wojny
z terroryzmem stała się bodźcem do ożywienia debaty na temat praw i wolności
obywatelskich, a także możliwości ich limitowania w obliczu zagrożenia. Samo
derogowanie i ograniczanie tych praw jest przedmiotem analizy światowego
prawoznawstwa od dawna – nowym odcieniem tej debaty jest zdecydowanie
poszerzona skala zjawiska oraz nowe sposoby ingerencji w wolność jednostki.
Analogicznie do omówionych w rozdziale „Aspekty prawne” paradygmatów,
w filozofii prawa wykształciły się dwie postawy – human rights absolutism oraz
new balance. Pierwsza z nich, stanowiąca podstawę paradygmatu ochrony porządku publicznego, opowiada się za ochroną praw i wolności jednostki niezależnie od zagrożenia. Druga zaś, osadzająca się u podstaw stosowania paradygmatu wojennego, postuluje poszukiwanie równowagi pomiędzy ochroną
praw jednostek a wymogami bezpieczeństwa publicznego. Szersza analiza filozoficzna powyższego zagadnienia opierać się winna o próby ponownego zdefiniowania kryteriów prowadzenia wojny sprawiedliwej oraz, przede wszystkim,
rozumienia wspólnego dobra i bezpieczeństwa w stanie ciągłego zagrożenia dla
całych społeczności1.
W obliczu programowego odrzucenia przemocy przez państwa Organizacji Narodów Zjednoczonych po II Wojnie Światowej, konieczne jest postawienie pytania o funkcję przemocy oraz możliwe, alternatywne narzędzia jej
realizacji. Należy rozważyć trzy główne konteksty:
1

D. Boersema, Philosophy of Human Rights: Theory and Practice, Routledge, 2011, s. 124.
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- kontekst kary śmierci: chęć przywrócenia równowagi, którą zakłócił dany
czyn oraz pragnienie zemsty;
- kontekst podboju: chęć osiągnięcia korzyści;
- kontekst odparcia bezprawnego ataku: chęć obrony życia jednostki, zbiorowości czy całego społeczeństwa.
W odniesieniu do selektywnej eliminacji, za cel stosowania ewentualnej
przemocy należy przyjąć trzeci przypadek, a więc sytuację, w której mamy do
czynienia z koniecznością odparcia realnego, konkretnego i bezpośredniego
zagrożenia lub z działaniem wyprzedzającym. Warto zaznaczyć, że czyn ten nie
może stanowić odpłaty czy zemsty, co więcej – nie może być nawet taką chęcią motywowany. Można zastanawiać się, czy ocena tej kategorii należy w ogóle do sfery prawa. Dylemat ten w swej istocie sprowadza się bowiem do odpowiedzi na pytanie, czy dla zapobiegnięcia krzywdzie wolno pozbawić życia.
Filozofia prawa a wojna z terroryzmem
Spojrzenie filozofii prawa na zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego,
jakim niewątpliwe jest terroryzm, sprowadza się w zasadzie do sporu pomiędzy zasadą państwa prawa w ujęciu pozytywistycznym i niepozytywistycznym.
Większa część prawniczych rozważań w tym zakresie oparta jest na założeniu,
że prawodawca wypełnia określone warunki dotyczące jego wiedzy i preferencji. W polskim prawoznawstwie dominuje model racjonalnego ustawodawcy, który współgra z pozytywistycznym duchem. W praktyce oznacza to, że
ustawodawca ten posiada całkowitą i spójną wiedzę, opartą na aktualnym stanie nauki, dotyczącą fragmentu rzeczywistości, który ma być objęty wprowadzanym uregulowaniem2. Wiedza ta służyć ma do określenia celów, skutków
i kosztów zmian w prawie.
Sam fakt dokonywania ataków terrorystycznych w takim zakresie i skali,
w jakiej miało to miejsce na początku XXI wieku pokazał, że przyjęty i ugruntowany model prawodawstwa nie sprawdził się, a przynajmniej nie wytrzymał
konfrontacji z nową rzeczywistością. Racjonalny ustawodawca okazał się być
również ospały i nieskuteczny w działaniach, które wymagały szybkich rozwiązań – nie posiadał on odpowiedniej wiedzy w koniecznym zakresie, nie potrafił
oszacować ani skutków, ani kosztów swoich działań. Zawiódł również dotychczasowy system wartości.

2
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Brak odpowiednich (tj. skutecznych i adekwatnych) rozwiązań prawnych
nie spowodował, że problem zniknął. Niektóre z państw zachodu podjęły próby zapewnienia swoim obywatelom bezpieczeństwa „na własną rękę” – czasem
z naruszeniem prawa lub na jego granicy, przy jednoczesnym zachowaniu normalnej praworządności w pozostałych sferach. Przykładem takiego działania,
określanego mianem zoningu, może być więzienie Guantanamo, administrowane przez Stany Zjednoczone na terenie Naval Station Guantanamo Bay,
na terytorium Kuby dzierżawionym przez USA.
W przypadku analizowania wojny z terroryzmem, nie sposób pominąć jej
wymiaru teologicznego i eschatologicznego. Za Carlem Schmittem można powtórzyć, że „wszystkie istotne pojęcia z zakresu współczesnej nauki o państwie
to zsekularyzowane pojęcia teologiczne”3. Z uwagi na brak wyraźnego uregulowania w prawie, suweren zmuszony jest do wyznaczenia wzorca postępowania,
a tym samym ustanowienia nowego porządku. Ingerencję tę można porównać
do chrześcijańskiej koncepcji teologicznej, w której to Bóg ma moc sprawczą do naruszania praw fizykalnych stworzonego przez siebie świata. Tego
rodzaju ingerencja prawodawcy w istniejący porządek jest niejako sprzeczna
z liberalnymi zasadami państwa prawa, w którym to państwie każda decyzja
władzy winna znaleźć umocowanie w obowiązujących przepisach. Analogiczną
postawą w zakresie teologii jest sprzeciw deistów wobec możliwości ingerencji Boga w stworzony przez niego świat – porządek ten miałby być bowiem
doskonały.
Prawo naturalne
w obliczu zagrożenia terroryzmem
Analiza prowadzona w poprzednich rozdziałach niniejszej pracy może
prowadzić do wniosku, że prawo stanowione nie nadąża za potrzebami współczesnego świata, w szczególności w zakresie zagrożenia, jakie stanowi terroryzm międzynarodowy. Przyjęcie takiego założenia automatycznie implikuje
znikomą rolę niezmiennego prawa naturalnego. Wbrew pozorom, prawo naturalne, sformułowane w sposób znacznie bardziej ogólny, winno w stanach
zagrożenia bezpieczeństwa publicznego pozostawać aktualne.
Dalsza analiza wymagać będzie zagłębienia się w doktryny prawnonaturalne. Na potrzeby niniejszej pracy, przyjęto za punkt wyjścia klasyczną
koncepcję, wyrażoną przez św. Tomasza z Akwinu, która, jeżeli posłuży za
3

C. Schmitt, Teologia polityczna i inne pisma, Znak, Kraków-Warszawa 2000, s. 60.
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kierunek interpretacyjny, przynieść powinna ciekawe rezultaty. Podstawowym
założeniem tej doktryny jest cel państwa określony jako szczęście jego obywateli lub szerzej – członków jego społeczeństwa. Tym samym, państwo powinno
tworzyć warunki, w których jednostki te mogą rzeczone szczęście osiągnąć4,
a do jego podstawowych zadań należy zapewnienie im bezpiecznego trwania
we wspólnocie. Ochrona tej wspólnoty, a zarazem zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, jest podstawową powinnością władzy publicznej.
W konfrontacji z powyższym należy się zastanowić, czy prawo naturalne
może zatem legitymizować działania aparatu państwowego, które służą do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, a sprzeczne są z prawem stanowionym
(pozytywnym)? Najbardziej „utartym” konfliktem między prawem pozytywnym a naturalnym jest kwestia norm stanowionych naruszających normy moralne. W odniesieniu do tematyki niniejszej pracy, konflikt ten nabiera zgoła
odmiennego charakteru. Sprowadza się on bowiem do zakresu kompetencji
władz do działania oraz legitymizacji aktów stanowionych z punktu widzenia
prawa naturalnego. Spojrzenie to wymaga zmiany aspektu przedmiotowego na
podmiotowy, w szczególności w odniesieniu do funkcjonowania władzy wykonawczej, powołanej przecież do wykonywania prawa, ale również do konstruowania bieżącej polityki państwa oraz odpowiedniego reagowania na grożące
mu niebezpieczeństwo.
Ze względu na swój szeroki charakter, prawo naturalne definiowane
może być jako zespół dóbr dla osoby, czyli zespół celów, które należy osiągnąć,
aby to dobro osiągnąć5. Ujęcie to, tj. w odróżnieniu od prawa pozytywnego
przedstawienie jako zespołu celów, a nie norm, daje pewien zakres elastyczności w zakresie wyznaczania adresatów zobowiązanych do ich zrealizowania.
Konkludując, prawo naturalne samą normę traktuje jako środek do realizacji nadrzędnego celu, a jej treść jest kwestią wtórną. Tym samym, w ocenie
prawa naturalnego, jeżeli zachowanie władzy w stanie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego nakierowane jest na dobro wspólne, wówczas uzyskuje ono
legitymizację.
Naturalnie, dopuszczalne są sytuacje, gdy prawo stanowione (pozytywne)
utrudnia lub uniemożliwia zrealizowanie celu wyznaczonego przez prawo naturalne, a to na przykład wtedy, gdy normy prawa stanowionego będą stanowiły przeszkodę w podjęciu działania np. z przekroczeniem kompetencji czy bez
uzyskania formalnej autoryzacji. Władza państwowa jest oczywiście formalnie

4
5
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związana prawem pozytywnym, tzn. materialnym i proceduralnym. Prawo
naturalne może okazać się jednak lepszym wyznacznikiem oceny podejmowanych działań i ich legitymacji. Jego celem jest bowiem dobro społeczeństwa,
a jednym ze środków do jego osiągnięcia musi być kształtowanie we władzach
państwowych trwałej skłonności do czynienia tego dobra. W sytuacjach zagrożenia, a tym samym także w obliczu ataku terrorystycznego, wewnętrzne uwarunkowania członków władzy wykonawczej będą mieć kluczowe znaczenie dla
realizacji celu, tzn. ochrony dobra wspólnego.
Użycie siły a aksjologia prawa międzynarodowego
Aksjologia prawa międzynarodowego jest to filozofia wartości leżących
u podstaw międzynarodowego porządku prawnego, która w zetknięciu z wartościami ontologicznymi i poznawczymi przybiera określoną postać normatywną6. Konkretyzacja tej postaci jest uzależniona od myśli filozoficzno-prawnej, przyjętej przez dany system prawny. Tak ujęty problem sprowadza się
w zasadzie do pytania, które różni przedstawicieli pozytywizmu i naturalizmu
prawniczego, a zatem do zagadnienia ontologicznej pozycji wartości w prawie,
czyli uzależnienia (lub nie) istnienia prawa od innego porządku normatywnego.
Wartość jako podstawową kategorię aksjologii definiować należy zaś
jako to, co stanowi cel ludzkich pożądań lub dążeń czy też to, co w istotnym stopniu bierze się pod uwagę przy podejmowaniu decyzji praktycznych7.
W kontekście omawiania porządku prawnego, decyzje te winny być rozumiane sensu largo jako korzystanie z upoważnień, jakich normy prawne udzielają
podmiotom tego prawa. Pomimo pozytywistycznego, utopijnego postulatu
o rozdzieleniu prawa i moralności, a tym samym zapewnieniu mu neutralności
moralnej należy zważyć, iż odseparowanie wartości od norm prawnych nie jest
w praktyce możliwe. Co więcej, sama ta koncepcja jest wewnętrznie sprzeczna,
gdyż sama opiera się na wartości, jaką jest ludzka wolność i tolerancja w zakresie wyboru, posiadania i zmiany przekonań. Prawo jest bowiem wytworem
kultury, powstałym na skutek „przefiltrowania” faktów przez współczynnik
humanistyczny8.
Społeczność międzynarodowa, ze względu na swój szeroki charakter cechuje się pluralizmem aksjologicznym. Niestety, nie wpływa on pozytywnie na
J. Kranz (red.), Świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej. Dylematy prawa i polityki, Instytut Wydawniczy Europrawo, Warszawa 2009.
7
P. Dutkiewicz, Problem aksjologicznych podstaw prawa we współczesnej polskiej filozofii
i teorii prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1996.
8
Tak F. Znaniecki, Nauki o kulturze, PWN, Warszawa 1992, s. 133-134.
6
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budowanie stabilnych podstaw prawa międzynarodowego. Im szersza grupa
określająca hierarchię wartości, tym większa rozbieżność w kwestii zgody na
różnego rodzaju problemy o zasięgu ogólnoświatowym. Można jednak wyróżnić wartość podstawową, szczególnie dla społeczności międzynarodowej istotną – pokój. Podstawowy charakter tej wartości przejawia się w uzależnieniu
realizacji innych wartości od jej istnienia. Użycie siły zbrojnej niewątpliwie
ogranicza możliwość występowania pokoju, czasem trwale go zaburzając. Uzasadnienie naruszenia tej wartości ma swoje źródło w konieczności realizacji
środkami siłowymi wartości wyższej od pokoju. Jest to konflikt o charakterze
aksjologiczno – prawnym, towarzyszący ludzkości w zasadzie od jej początków
i odciskający piętno na nauce i filozofii prawa międzynarodowego.
Obowiązujące od średniowiecza do schyłku XIX wieku koncepcje prowadzenia wojen, takie jak doktryna wojny sprawiedliwej, koncepcje klasycznego prawa wojny (Alberico Gentili i Hugo Grocjusz), nowożytny naturalizm prawniczy czy wywodząca się z niemieckiej filozofii prawa kwestia
prymatu Sein nad Sollen nie wytrzymują zderzenia z wyzwaniami współczesnego świata. Atak na amerykańskie wieże World Trade Center z 11 września
2001 roku funkcjonuje w świadomości kulturowej jako akt godzący w podstawowe wartości demokratycznych zachodnich cywilizacji. Znamienny jest
jego wpływ na rozumienie wojny, polityki i bezpieczeństwa. Jako centralne
zagadnienie umiejscowił kwestię legalności użycia siły zbrojnej, jednocześnie
uświadamiając skalę nowego rodzaju i źródła zagrożenia. Rosnąca fala międzynarodowego terroryzmu zmusiła członków międzynarodowej społeczności do
refleksji nad aktualnością systemu stworzonego przez Organizację Narodów
Zjednoczonych, a w szczególności nad miejscem nieregularnych grup zbrojnych oraz kwestii odpowiedzialności międzynarodowoprawnej za ich działania.
Koncepcja wojny sprawiedliwej
a polityka selektywnej eliminacji
Koncepcja wojny sprawiedliwej to zespół zasad normatywnych, który jest
efektem historycznej ewolucji myśli prawnej. Osadza się ona na ocenie, czy
użycie siły zbrojnej jest prawnie i moralnie usprawiedliwione (ius ad bellum)
oraz w jaki sposób ewentualna wojna może być sprawiedliwie prowadzona
(ius in bello)9. Główną i zarazem najbardziej istotną zasadą ius ad bellum jest
przyczynowy charakter działań wojennych – muszą być one spowodowane
9
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zdarzeniem, które swoją wagą i rodzajem usprawiedliwia użycie siły militarnej.
Co więcej, wojna musi być wypowiedziana przez legitymizowaną władzę i prowadzona w słusznym, prawym celu. Na gruncie ius ad bellum, wojna stanowi
środek ostateczny (postulowane są działania pozbawione przemocy, przede
wszystkim dyplomatyczne), za pomocą którego można zrealizować pierwotnie
zamierzony cel, a ponadto jest on proporcjonalny do przewidywanych strat.
Najważniejszą zasadą ius in bello jest zaś zasada rozróżniania (ochrony
osób cywilnych), która nakazuje siłom zbrojnym państw atakowanie jedynie
kombatantów. Naturalnie, niezamierzone straty wśród osób cywilnych są dozwolone, ale należy dołożyć wszelkich starań, aby zminimalizować ich liczbę.
Z uwagi na rozkład decyzyjności w zakresie odpowiednich etapów prowadzenia wojny, decyzje w zakresie ius ad bellum spoczywają na ramionach odpowiednich polityków, podczas gdy użycie siły w zakresie ius in bello najczęściej
pozostawione jest żołnierzom.
Współcześnie, doktryna wojny sprawiedliwej stała się bardzo szeroka,
a to z uwagi na rozbieżności w ocenie samej sprawiedliwej przyczyny podjęcia
działań wojennych. Koncepcja ta wyznacza jedynie pewien obszar moralności,
w ramach którego pojawiają się nowe przekonania i wątpliwości, wywołane
nieustannie zmieniającą się naturą wojny. Ma to szczególne znaczenie w kontekście niniejszej pracy, gdyż jak zostało udowodnione, zarówno prawo humanitarne jak i międzynarodowe prawo praw człowieka (a tym samym odpowiednio paradygmat wojenny oraz paradygmat ochrony porządku publicznego)
zdają się nie nadążać za rozwojem nowych zagrożeń i rozwiązań wojennych,
takich jak globalny terroryzm, selektywna eliminacja czy użycie dronów do
celów wojskowych. W konsekwencji, analiza doktryny wojny sprawiedliwej
może prowadzić do postulatów dotyczących zmiany czy też aktualizacji współczesnych uregulowań prawnych, a także do krytycznej oceny wysiłków podjętych dotychczas w tym zakresie.
a) Selektywna eliminacja a ius ad bellum
W przemówieniu na National Defense University w maju 2013 roku10,
prezydent Barack Obama oficjalnie uznał selektywne eliminacje za moralnie i prawnie uzasadnione działania wojenne w ramach realizacji prawa USA
do samoobrony przeciwko działaniom Al – Kaidy i „sił sprzymierzonych”.
10
Barack Obama, prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, Remarks by the President
at the National Defense University, 23 maja 2013 r., https://obamawhitehouse.archives.gov/the
-press-office/2013/05/23/remarks-president-national-defense-university, dostęp online z dnia
3 maja 2019 r.
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Niewątpliwie miał on rację – zakres oraz charakter selektywnych eliminacji
dokonanych przez administrację Baracka Obamy pozwala na stwierdzenie,
że były to działania prowadzone w warunkach wojennych, a nie, przypuśćmy, „ostatnie deski ratunku” służb odpowiedzialnych za utrzymanie porządku
publicznego.
Nasuwa się jednakże pytanie o uzasadnienie tychże działań wojennych.
Czy miały sprawiedliwościową przyczynę? Czy osoby będące celem selektywnych eliminacji były kombatantami? Czy stanowiły bezsprzeczne zagrożenie
o takim nasileniu, że należało w stosunku do nich owe działania wojenne podjąć? Zasadnym zdaje się być przyjęcie, że kluczowym jest typ zagrożenia oraz
jego skala – w tym zakresie odwołać się należy do zasady proporcjonalności,
o czym więcej w poprzednich rozdziałach pracy. Musi być ono na tyle dolegliwe, że zezwoli na zaadoptowanie wprawdzie niepokojącego, ale implikującego
odpowiednie środki standardu wojennego, tj. uznania legalności selektywnej
eliminacji na podstawie przyznania ewentualnemu celowi statusu wroga, a tym
samym przyjęcia prawa do samoobrony jako podstaw działania w tym zakresie.
Wydarzenia z 11 września 2001 roku niewątpliwie udowodniły, że Al –
Kaida stanowi zagrożenie wykraczające daleko poza próg potrzebny do uznania
jej działań za wojenne. Administracja George’a W. Busha zainicjowała konflikt
zbrojny w Pakistanie właśnie za pomocą selektywnych eliminacji na pakistańskich Terytoriach Plemiennych Administrowanych Federalnie. Barack Obama do 1 września 2016 roku autoryzował 373 selektywne eliminacje11. Należy
zastanowić się, czy kampania prowadzona przez Baracka Obamę w dalszym
ciągu miała sprawiedliwościowe uzasadnienie? Już w 2009 roku, tj. w czasie
inauguracji prezydentury Baracka Obamy, zagrożenie ze strony Al – Kaidy
sukcesywnie malało. Po 11 września 2001 roku nie przeprowadzono żadnych
ataków na Stany Zjednoczone o chociażby podobnym zasięgu i skali. Co więcej, na status Al – Kaidy niewątpliwie znacząco wpłynęła wojna w Afganistanie,
która doprowadziła do rozproszenia się członków tej organizacji po innych
krajach całego świata. Naturalnie, w przypadku zmniejszenia się zagrożenia,
nie można już mówić o sprawiedliwej przyczynie wojny. W tej sytuacji, selektywna eliminacja narusza zasady ius ad bellum. Należy wskazać w szczególności
na moralne zagrożenie płynące z użycia dronów – ponieważ jest ono obarczone
niewielkim ryzykiem dla osób dokonujących takiego ataku, politycy z większą łatwością autoryzują tego rodzaju operacje pod pretekstem zapobiegania

Bureau of Investigative Journalism, Get the Data: Drone Wars, www.thebureauinves
tigates.com/category/projects/drones/drones-graphs/, dostęp online z dnia 3 maja 2019 r.
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eskalacji zagrożenia ze strony ugrupowań terrorystycznych. Co więcej, użycie
dronów zmienia charakter rzekomo prowadzonej wojny na znacznie bardziej
indywidualny. Mimo w dalszym ciągu aktualnego kolektywnego charakteru,
wojna nie wymaga już tak wielkiego poświęcenia społecznego oraz moralnego zaangażowania. Armia składa się z zaciągniętych ochotników, działania
prowadzone są również za pomocą prywatnych oddziałów paramilitarnych,
z użyciem precyzyjnych bomb i innych broni, dodatkowo przenoszonych
przez bezzałogowe drony, sterowane ze znacznej odległości. Z punktu widzenia społeczeństwa, tego typu współczesna wojna budzi mniej kontrowersji,
a tym samym jest dużo łatwiejsza do zaakceptowania. Przykładowo, ostatnia
wojna w Libii prowadzona była jedynie za pomocą dronów – użycie regularnych oddziałów nie było potrzebne, aby ją wygrać.
Mimo swego rodzaju „tarczy”, którą stanowią operacje z udziałem dronów, oddzielając amerykańską opinię publiczną od realiów wojny, ostatecznie
ich konsekwencje są bardzo rzeczywiste. Podczas operacji Stanów Zjednoczonych na pakistańskich Terytoriach Plemiennych Administrowanych Federalnie, przez cały dzień słychać było charakterystyczny dźwięk wydawany
przez drony, co powodowało nieustanny strach wśród lokalnej społeczności.
Według dostępnych danych statystycznych, od 2004 roku, pociski wystrzelone z dronów spowodowały śmierć pomiędzy 2499 a 4001 osób12. Naturalną
konsekwencją tego stanu rzeczy jest naruszenie pakistańskiej suwerenności,
a tym samym rosnących w tym obszarze resentymentów, wycelowanych w Stany Zjednoczone. Administracja Baracka Obamy broniła swoich działań w tym
zakresie twierdząc, że pakistański rząd zezwolił na przeprowadzenie wszystkich operacji z użyciem dronów. Znamienne, że CIA prowadziło takie operacje nie tylko z terytorium Afganistanu, ale także z bazy Shamsi w Pakistanie,
a pakistański rząd sam obarczył się odpowiedzialnością za część tych ataków13.
b) selektywna eliminacja a ius in bello
Przyjęcie założenia, że kampania operacji z użyciem dronów autoryzowana przez Baracka Obamę była naruszeniem koncepcji wojny sprawiedliwej
w zakresie ius ad bellum, implikuje praworządność drugiego z alternatywnych
rozwiązań – wystąpienia do pakistańskiego rządu z prośbą o aresztowanie
Tamże.
Stanford Law School & New York University School of Law, Living Under Drones:
Death, Injury, and Trauma to Civilians from US Drone Practices in Pakistan, 2012, www.
scribd.com/document/248328035/Stanford-NYU-Living-Under-Drones, dostęp online z dnia
3 maja 2019 r.
12
13
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wszystkich osób cywilnych oraz kombatantów, przeciwko którym Stany Zjednoczone mogłyby wytoczyć sprawę przed sądem. Niewątpliwie byłoby to żądanie o bardzo dużej skali, a jego sukces mógłby okazać się ograniczony – a to
i tak przy założeniu, że pakistański rząd w ogóle by na tę propozycję przystał.
Według danych zebranych przez The Burau of Investigative Journalism14,
łączna liczba zabitych w konsekwencji ataków dronowych osób cywilnych
w latach 2009-2016 wynosiła 257 osób i sukcesywnie malała:
Rok

Liczba zabitych osób

% udziału w liczbie ofiar

2009

100

22

2010

89

11

2011

52

14

2012

13

7

2013

0

0

2014

0

0

2015

2

3

2016

1

9

Tabela 5 – opracowanie na podstawie danych The Bureau of Investigative Journalism15.

Otwarte pozostaje pytanie o proporcjonalność tych stosunków. Podstawowym zagadnieniem jest punkt odniesienia do oceny tej kwestii. Zasadnym
wydaje się być przyjęcie porównania liczby osób zabitych przez ewentualne
cele selektywnej eliminacji do liczby cywilów zabitych w konsekwencji prowadzonych selektywnych eliminacji. Według danych statystycznych, siły
Al – Kaidy są odpowiedzialne za śmierć ponad 4 400 osób cywilnych16, podczas gdy liczba przypadkowych, cywilnych ofiar nalotów dronów na przestrzeni lat 2009-2016 to 257 osób.
Należy pochylić się także nad kwestią potencjalnej liczby ofiar w sytuacji, gdy do interwencji na terenie Pakistanu doszłoby z wykorzystaniem innej
techniki militarnej – chociażby zaangażowania regularnych oddziałów wojska. Niewątpliwie tego typu działanie pociągnęłoby za sobą śmierć nie tylko

Bureau of Investigative Journalism, Get the Data: Drone Wars, www.thebureauinvestigates.com/category/projects/drones/drones-graphs/, dostęp online z dnia 3 maja 2019 r.
15
Tamże.
16
A. Plaw, Counting the Dead: The Proportionality of Predation in Pakistan, w:
B.J. Strawser (red.), Killing by Remote Control: The Ethics of an Unmanned Military, 2013.
14
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osób cywilnych, ale także, a właściwie przede wszystkim, żołnierzy oddziałów
zaangażowanych w konflikt.
Podsumowując, jakkolwiek drony są bronią bardzo precyzyjną, to w dalszym ciągu operacje z ich użyciem wzbudzają moralne wątpliwości w zakresie
możliwości ustalenia ewentualnego statusu kombatanta, a tym samym oceny
braku proporcjonalności ofiar cywilnych. Rozumowanie oparte na precyzyjności technologicznej dronów może implikować również swego rodzaju przekonanie o „precyzyjności moralnej”, co nie zawsze musi być adekwatne.
c) selektywna eliminacja a ius ante bellum
Koncepcja wojny sprawiedliwej obarczona jest wadami w rozumowaniu –
wiąże się z tendencją do osobnej oceny każdej wojny w kategoriach moralnych.
Pominięte zostaje tym samym przygotowanie do działań wojennych, które ma
kluczowy wpływ na sprawiedliwościowe nie tylko rozpoczęcie, ale i przeprowadzenie ewentualnej wojny. Można w tym miejscu wskazać na tworzenie się
nowej kategorii we współczesnej filozofii wojny, a to „sprawiedliwej gotowości
militarnej” – ius ante bellum17.
Opierać się ona winna na dwóch kryteriach:
I. Czy przygotowanie militarne danego kraju jest sprawiedliwe wobec
jego sił zbrojnych oraz innego personelu wojskowego?
II. Czy przygotowanie militarne danego kraju pozwala na użycie siły wojskowej jedynie w sytuacji prowadzenia wojny ze sprawiedliwych pobudek?
W odniesieniu do pierwszego kryterium należy wskazać na obowiązek
państwa w zakresie dostosowania swojej podstawowej struktury obronnej
do ogólnej zasady używania siły militarnej jedynie w celu ochrony ludności
przed naruszeniami praw człowieka, wynikającymi z innej operacji wojskowej.
Obowiązek ten wykazuje de facto zdolność państwa do przeciwstawiania się
zewnętrznym aktom agresji oraz do realizowania celów wspólnotowych, a to
na przykład pomoc innym państwom w ich samoobronie czy też interwencje
humanitarne (zapobieganie katastrofom humanitarnym wywołanym działaniami zbrojnymi).
Z kryterium tym związane jest także obostrzenie w zakresie wprowadzania nowych technologii – jest to możliwe jedynie wtedy, gdy jest absolutnie
niezbędne lub prowadzi do ochrony podstawowych praw człowieka na poziomie światowym. W przeszłości zdarzały się jednakże przykłady wprowadzenia
A. Moseley, Just War Theory, Inernet Encyclopedia of Philosophy, https://www.iep.
utm.edu/justwar/, dostęp online z dnia 10 września 2019 r.
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nowych technologii wojskowych w celu zdobycia przewagi w konflikcie, który
w innym przypadku nie zostałby rozwiązany, lub jego rozwiązanie pochłonęłoby nieproporcjonalnie wysoką liczbę ofiar.
Wprowadzanie przez Stany Zjednoczone nowych broni w postaci uzbrojonych dronów (które są głównym środkiem dokonywania selektywnej eliminacji) zdaje się nie przystawać do tych wytycznych. Flota dronów nie dość, że
wzmaga militarną dominację USA na świecie, ale również zaspokaja finansowe interesy zarówno rządu Stanów Zjednoczonych, jak i prywatnych podwykonawców, poprzez kreowanie nieustannej potrzeby prowadzenia badań,
rozwoju, produkcji i sprzedaży nowych rodzajów broni. Wytwory tej spirali
eksportowane są także do innych krajów, takich jak Chiny, Izrael czy Wielka
Brytania. Co ciekawe, dronami posługują się także państwa mniej zaawansowane militarnie, takie jak Nigeria i Republika Południowej Afryki. Prymitywne, podstawowe modele tych urządzeń były także w posiadaniu Hamasu
i Hezbollahu.
Mimo kontrowersji towarzyszących samemu wprowadzeniu programu
dronowego nie należy zapominać, że urządzenia te, jak każda inna broń, mogą
być – i są – wykorzystywane w celu szeroko pojętej ochrony praw człowieka.
Przeprowadzenie interwencji humanitarnej z ich użyciem jest niewątpliwie
dużo bardziej bezpieczne dla żołnierzy państwa zaangażowanego. Co więcej,
użycie dronów może w niektórych przypadkach uczynić taką interwencję
w ogóle możliwą.
Drugie kryterium nakłada na państwo wymóg odpowiedniego wyedukowania oraz wytrenowania personelu wojskowego, tj. w sposób, który pozwoli
na rozważne poszanowanie pierwszego kryterium - uciekania się do użycia siły
jedynie w słusznych, sprawiedliwych sytuacjach. Używanie dronów w operacjach wojskowych niewątpliwie rozmywa tę odpowiedzialność, gdyż nie jest
dla żołnierzy praktycznie w ogóle dolegliwe. Są oni jednakże tak samo jak na
polu bitwy, zdolni do rozpoznania konsekwencji swoich czynów – u niektórych z nich rozpoznany został syndrom pourazowy (PTSD)18.

P. Chatterjee, American Drone Operators are Quitting in Record Numbers, The Nation, 5 marca 2015 r., www.thenation.com/article/200337/american-drone-operators-are-quit
ting-record-numbers#, dostęp online z dnia 4 maja 2019 r.
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ASPEKTY FILOZOFICZNE

Wpływ terroryzmu na filozofię prawa –
podsumowanie
Terroryzm, nasilający się szczególnie w drugiej połowie XX wieku oraz
pierwszej dekadzie XXI wieku, zmusił filozofów prawa do debaty o funkcjonowaniu prawa w czasie załamań społecznych oraz nagłych, gwałtownych kryzysów, niosących ze sobą zagrożenie dla zbiorowego bezpieczeństwa. Znamienne,
że po ataku na WTC z 11 września 2001 roku, to samo obowiązujące prawo,
z jednej strony posłużyło jako instrument służący do prowadzenia wojny
z terroryzmem, z drugiej zaś jako tarcza dla osób, które broniły ograniczenia
wolności obywatelskich przez tę wojnę.
Wprawdzie kontrowersyjna, ale możliwa do przeprowadzenia i zaakceptowania jest hipoteza polegająca na przypuszczeniu, że prawo może działać podobnie do materii, która w stanach granicznych (np. blisko prędkości światła)
zachowuje się inaczej niż w zwykłych warunkach. Wiąże się to z brakiem adekwatności zasobów pojęciowych zachodniej tradycji prawnej w odniesieniu
do zagrożenia publicznego które niosą ze sobą ataki terrorystyczne. Ukształtowane przed rozpoczęciem wojny z terroryzmem pojęcia przestępstwa, ataku
zbrojnego i wojny nie są adekwatne do uchwycenia istoty nowych zagrożeń.
Należy tym samym znaleźć formułę, która pozwoli na obranie dobra wspólnego jako głównej dyrektywy działań władzy państwowej w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa publicznego. Jeżeli zagrożona jest wspólnota, to władza
publiczna winna ją chronić, nawet jeżeli miałoby się to odbyć kosztem naruszenia zasady prymatu jednostki nad państwem.
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„Od tej chwili zaczął się strach,
a wraz z nim przyszło zastanowienie.”
- Dżuma, Albert Camus
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Jak starano się wykazać w niniejszej pracy, obecny porządek prawny oraz
dorobek doktryny nie jest wystarczający, aby nie tylko uznać, ale w ogóle ocenić legalność operacji selektywnej eliminacji. Trudność ta opiera się w szczególności na problemach definicyjnych – zarówno w odniesieniu do samego
terroryzmu, jak i selektywnej eliminacji. Mnogość definicji, w szczególności
doktrynalnych, wynika niewątpliwie z niezwykle złożonego charakteru tych
zjawisk – czynników historycznych, społecznych, politycznych, etycznych,
filozoficznych, psychologicznych oraz ekonomicznych. Osiągnięcie konsensusu w tym zakresie, a tym samym ujęcie omawianego przedmiotu w syntetycznej, abstrakcyjnej formie ułatwiłoby konkretne określenie czynów objętych
przymiotem terrorystycznego charakteru, a także pozwoliłoby na jednoznaczne wyznaczenie granic dopuszczalności lub zakazu stosowania selektywnej eliminacji w tym zakresie. Nie sposób pominąć gwarancyjnej funkcji postulowanego uregulowania, które z pewnością pozwoliłoby zapobiec wykorzystywaniu
prawa humanitarnego oraz karnego w walce politycznej oraz w celu usprawiedliwienia dla łamania praw człowieka – tym samym czyniłoby zadość zasadzie
nullum crimen sine lege certa.
Synteza wniosków płynących z niniejszej pracy nieuchronnie prowadzi
do możliwości uznania legalności selektywnej eliminacji, czego dowodzą kolejno kroki A, B, oraz C, przedstawione poniżej.
A – terroryzm jako wojna
B – uznanie ataku terrorystycznego za akt agresji w rozumieniu prawa
międzynarodowego.
C – odrębne uregulowanie – nowy paradygmat.
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Ad. A – terroryzm jako wojna
Przyjmując założenie, że do osób podejrzanych o działalność terrorystyczną winno się stosować powszechne prawo karne, a tym samym karać jednostkę za popełniony czyn w konsekwencji legalnego aresztowania oraz przeprowadzenia rzetelnego procesu, napotyka się na szereg trudności. Po pierwsze,
współpraca międzynarodowa w sprawach karnych jest znacząco utrudniana,
a to np. przez niechęć USA w kwestii utworzenia Międzynarodowego Trybunału Karnego. Tak samo współpraca pomiędzy policją oraz służbami pokrewnymi funkcjonującymi w odrębnych porządkach prawnych wprawdzie
funkcjonuje, jednak nietrudno sobie wyobrazić, że obarczona jest wieloma
trudnościami o charakterze formalnym, co spowalnia całość procesu.
Kwalifikacja terroryzmu jako zbrodni wiązałaby się również z koniecznością przypisania winy oraz ukarania sprawców, a zatem implikowałaby stosowanie paradygmatu ochrony porządku publicznego. Terrorystów podejrzanych
o planowanie zamachów lub oskarżonych o ich dokonanie należałoby legalnie
aresztować, a następnie doprowadzić przed sąd, co z oczywistych względów jest
znacząco utrudnione, a w wielu przypadkach zapewne niewykonalne. Problematyczny charakter takiej kwalifikacji nie wynika jedynie z przebiegłości czy
nieuchwytności ugrupowań terrorystycznych oraz ich członków, ale również
z pomocy, której w tym zakresie udzielają im państwa czy podmioty niepaństwowe, co zostało omówione szerzej w rozdziale „Aspekty prawne” niniejszej
pracy. Państwa winny zatem wyrzec się chęci przypisania winy – selektywna
eliminacja stanie się wówczas częścią konwencjonalnej wojny i przy dołożeniu najlepszych starań, będzie wynikała jedynie z rozsądnej taktyki wojskowej,
a nie z chęci odwetu czy ukarania terrorystów.
Współczesna walka z terroryzmem, mimo swojego podrzędnego wobec
wewnątrzspołecznych lub transnarodowych wojen charakteru, nabiera coraz
to większego znaczenia. Na przykładzie Iraku oraz Afganistanu wykazać można, że samo przeciwstawianie się ugrupowaniom terrorystycznym przybiera
postać swoistej wojny.
Wojna jest zjawiskiem o wielorakim charakterze - politycznym, prawnym,
militarnym, ekonomicznym, społecznym, psychologicznym oraz kulturowym1. Rozważania teoretyczne na temat wojny opierają się na kilku charakterystycznych dla niej paradygmatach poznawczych – są to paradygmat natury,
rasy i walki ras, walki o byt i przestrzeń życiową, historiozoficzny, właściwości
1
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społeczeństw, interesu narodowego, wojny przeciwko wojnie oraz konfliktu2.
Z punktu widzenia działalności organizacji terrorystycznych, to właśnie ten
ostatni będzie miał szczególne znaczenie. W pierwszej kolejności należy podnieść, że żadna z wersji teorii konfliktu nie utożsamia go z wojną. Do walki
(bezpośredniej konfrontacji), a zatem również wojny, dochodzi najczęściej na
skutek konfliktu strukturalnego wewnętrznych interesów gospodarczych i społeczno-politycznych. Wojna jest zatem ekstremalną postacią tych konfliktów,
których innego rozwiązania zbiorowości ludzkie nie są zdolne wypracować.
Współcześnie pojęcie wojny siłą rzeczy zostało powiązane z działalnością ugrupowań terrorystycznych. Opisywanie działań jako „terrorystycznych”
wynika między innymi z chęci pozbawienia ich jakiejkolwiek legitymacji politycznej. Zresztą tego rodzaju ugrupowania same siebie stawiają w pozycji partyzantów walczących o wyzwolenie grup czy to etnicznych, czy społecznych.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że decyzja o prowadzeniu konfliktu w formie
terroryzmu nie świadczy o tchórzostwie, a o racjonalności w ocenie stosunku
sił podmiotów walczących. Jednakże w odróżnieniu od walk partyzanckich,
terroryści nie byliby w stanie przeprowadzić krótkotrwałej konfrontacji militarnej z oddziałami regularnych sił zbrojnych wroga, nie tylko ze względu na
liczebność, ale także na posiadane uzbrojenie. Tym samym, działania terrorystyczne będą uderzały w psychiczne, a nie fizyczne osłabienie sił drugiej strony
– zamachy nie mają na celu osłabienia zdolności militarnych, stanowią one
przesłanie skierowane do polityków oraz ludności, a także demonstrują bezbronność wobec takiego rodzaju walki. Mają unaocznić słabość zaatakowanego państwa.
Istotne w kontekście niniejszych rozważań jest porównanie trzech modeli
prowadzenia walki zbrojnej – wojny regularnej (konwencjonalnej), wojny partyzanckiej oraz terroryzmu.

2

Tamże.
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Oddziały

Uzbrojenie

wojna regularna

wojna partyzancka

terroryzm

Duże (armie)

Średnie (oddziały)

Małe (kilkuosobowe
grupy)

Pełne (siły powietrzne, Broń lekka,
wodne, lądowe)
czasem artyleria

Broń ręczna, często
zdobyczna, broń
własnej roboty, często
niekonwencjonalna
(bomby, samochodypułapki, ładunki
wybuchowe,
pasy szahida)
Pojedyncze (uprowadzenia, porwania,
branie zakładników,
punktowe ataki)

Taktyka

Operacje wojskowe

Działania konkretnych
oddziałów

Cele

Armia przeciwna,
infrastruktura

Przeciwnicy polityczni,
personel wojskowy,
oddziały przeciwnika

Ogół ludności cywilnej, głowy państw,
symbole

Skutek

Fizyczna destrukcja

Fizyczne wyczerpanie
strony przeciwnej

Zastraszenie, wymuszenie, oddziaływanie
psychologiczne

Kontrola

Tak

Tak

nie

Ubiór

Umundurowanie

Częste
umundurowanie

Nie

Strefy walki

Uznawane obszary
geograficzne

Ograniczenie
do obszaru działania
oddziału

Brak, działania
globalne

Międzynarodowa
legalność

Tak, jeżeli zgodna z
prawem

Tak, jeżeli zgodna
z prawem

Nie

Krajowa
legalność

nie

nie

nie

Tabela 4., źródło: Chaliand G., Blind A., The History of Terrorism. From Antiquity to
al Qaeda, Berkeley – Los Angeles – London 2007, s. 26.

Łatwo stwierdzić, że terroryzm jako samodzielna strategia uniezależnił się od
jakichkolwiek innych form prowadzenia operacji militarnych. Decydujące
jest wyjątkowe połączenie przemocy z szerokim medialnym rozgłosem, co
pozwala osiągnąć maksymalne efekty przy stosunkowo niewielkim nakładzie.
Przeobrażenie terroryzmu w wojnę per se nastąpiło w końcu XX wieku, kiedy
to do ataków dochodziło w zasadzie na całym świecie, bez żadnych ograniczeń
w wyborze ofiar, a decydującym zasobem stały się ludność i infrastruktura
cywilna – pierwszym przykładem jest atak z 11 września 2001 roku, który
redefiniował pojęcia broni oraz pola bitwy. Kluczowym założeniem jest fakt,
że przeciwna strona nie może odpowiedzieć analogicznymi środkami. Należy
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jeszcze raz podkreślić szczególne znaczenie przekazu medialnego w prowadzeniu wojny terrorystycznej. Prezentowane obrazy przemocy zawierają w sobie
sugestię, że kolejne ataki będą tylko eskalowały poziom strat. Tym samym
niejako kołem zamachowym ugrupowań terrorystycznych jest właśnie walka
na obrazy.
Państwa demokratyczne we współczesnym świecie nie są w stanie prowadzić tej wojny w sposób symetryczny - ich społeczeństwa nie są gotowe
na ponoszenie nieodłącznych, wysokich strat. Z militarnego punktu widzenia,
największe mocarstwa zachodnie są gotowe do zaangażowania się w ten konflikt z całym swoim potencjałem. Nie mogą jednak tego zrobić ze względu na
ograniczenia prawne oraz kwestie finansowe (w jaki sposób taka interwencja
może zostać sfinansowana). Teoretycznie, jako główną „blokadę” prawną ów
interwencji wskazać można prawa człowieka, jednak jest to miecz o dwóch
ostrzach – może dawać państwom swego rodzaju czek in blanco, który można
wykorzystać do dowolnej interwencji w ochronie swoich interesów militarnych i geopolitycznych, nie bacząc na granice państwowe. Tym samym, wojna
mogłaby stać się przedłużeniem moralności - co w zasadzie już ma miejsce,
jeżeli wskazać na postępującą ilość wojen pacyfikacyjnych oraz prowadzonych
w obronie praw człowieka, szczególnie w regionie Bliskiego Wschodu. Naturalną ich konsekwencją jest wzmożenie aktywności ugrupowań terrorystycznych.
Całość debaty toczonej nad problematyką prawa oraz bezprawia interwencji militarnych sprowadzić można do błędnej pozycji oceny problemu –
jedynie z perspektywy państw interweniujących, a nie rejonu, w którym interwencja ta ma mieć miejsce. Należy niejako „przed nawias” wysunąć fakt,
iż bazy i obozy szkoleniowe ugrupowań terrorystycznych lokują się przeważnie w miejscach, gdzie nastąpiło załamanie struktur państwowych – najczęściej na skutek wojny domowej. Tendencja ta ukazuje, że w obecnym świecie
nie ma regionów, w których do załamania tychże struktur mogłoby dojść bez
poważnych konsekwencji dla globalnego porządku. Stabilność polityczna jest
bowiem dobrem wspólnym, którego bezpośrednim beneficjentem jest zagrożone społeczeństwo, a pośrednim – wszystkie państwa. Tego rodzaju militarne
interwencje są zatem niejako eksportem politycznej stabilności i stwarzania
podstaw do rozwoju państwowości w niestabilnych regionach.
Próbą ograniczenia militarno-politycznego ryzyka przy konieczności interwencji jest użycie ataków z powietrza, także przez statki bezzałogowe (drony) i precyzyjnych, kierowanych pocisków – tendencja ta wyraźnie ukazuje
asymetrię we współczesnych wojnach, w szczególności prowadzonych przeciwko terroryzmowi.
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W obliczu stałego rozwoju ugrupowań terrorystycznych oraz pojawiających się przed nimi nowych możliwości dokonywania ataków można postawić tezę, że wojna jako konflikt międzypaństwowy na naszych oczach
przechodzi do historii. Tym samym stopniowo nieaktualne stają się normy
prawa międzynarodowego, tworzone przecież na gruncie wojen prowadzonych między państwami i do nich adresowane. Na świecie widoczne są dwie
przeciwstawne tendencje – europejska, próbująca dopasować współczesne
prawo międzynarodowe do zawirowań historycznych, oraz amerykańska, która to prawo stopniowo odrzuca (o czym świadczy m. in. fakt odmowy USA
w kwestii uznania międzynarodowego trybunału ścigającego zbrodnie wojenne). Oparcie przyzwolenia na interwencję zbrojną na terytorialnie określonej
państwowości sankcjonuje naruszenie międzypaństwowych reguł i samego
prawa międzynarodowego, a tym samym odbiera możliwość prowadzenia
działań przeciwko organizacjom typu Al – Kaida. Władze amerykańskie stawiają natomiast na długofalową walkę z terrorystami, która polega na dokonywaniu ciągłych, pojedynczych uderzeń i następującym po nich wycofywaniu
się. W wątpliwość poddać można perspektywę nie tylko wygrania, ale w ogóle
zakończenia takiej wojny. Niezależnie od rezultatu, najbliższe czasy niewątpliwie będą dla globalnej społeczności niezwykle burzliwe.
Ad. B – uznanie ataku terrorystycznego za akt
agresji w rozumieniu prawa międzynarodowego
Atak terrorystyczny całkowicie odpowiada definicji agresji określonej
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w Rezolucji 33143, co przesądza o prawie
państwa do samoobrony w odpowiedzi na taki akt. Jedynym wyjątkiem jest
kwestia podmiotu, gdyż grupy terrorystyczne oczywiście nie są państwem. Jednakże prawo międzynarodowe dopuszcza rozszerzenie zakresu podmiotowego
definicji zbrodni agresji na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ
13684, w której to Rada uznała, że terroryzm pogwałcił bezpieczeństwo i pokój
międzynarodowy, w związku z czym państwo dysponuje w odpowiedzi wszelkimi środkami samoobrony.
Jak podniesiono we wcześniejszych rozdziałach pracy, kluczową cechą selektywnej eliminacji jako narzędzia realizacji polityki bezpieczeństwa
państwowego musi być jej reaktywność. Osoby bądź grupy osób poddawane
http://hrlibrary.umn.edu/instree/GAres3314.html, dostęp online z dnia 4 stycznia
2019 roku.
4
S/RES/1368 (2001), 12 września 2001.
3
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selektywnej eliminacji są każdorazowo sprawcami zbrodni o charakterze trwałym, często wieloosobowym i wieloczynowym, a sam akt poprzedzony jest różnego rodzaju wyczerpującym procedurom demokratycznego państwa prawa.
Jakkolwiek selektywna eliminacja nie jest regulowana bezpośrednio prawem stanowionym, to jednocześnie nic nie stoi na przeszkodzie, aby tego rodzaju czyny uregulować. Nie wolno zatem traktować ich jako pozaprawnych
czy też zabronionych ex definitione. Analiza prawa międzynarodowego w tym
zakresie pozwala na wysnucie wniosku, że dyrektywą generalną, której winna
być podporządkowana selektywna eliminacja jest klauzula Martensa, a formuła Webstera określa kryteria legitymizacji, które muszą zostać spełnione na
gruncie międzynarodowego prawa humanitarnego. Należy pamiętać, że każdy
przypadek selektywnej eliminacji jest poprzedzony tzw. analizą Battle Damage
Assessment, podczas której prawnicy specjalizujący się w prawie wojskowym
pomagają określić wszystkie konieczne parametry tej operacji.
Jeżeli przyjąć normy prawa międzynarodowego za wystarczające w dopuszczeniu legalności selektywnej eliminacji, to należy pamiętać, że każdy
przypadek oceny jest indywidualny. Nie wolno zatem prowadzić rozważań
nad jej dokonaniem w próżni etycznej czy moralnej, ponadto musi ona podlegać ocenie w oparciu o konkretny dla danej sprawy stan faktyczny.
W celu zilustrowania tego postulatu, można dokonać przykładowej analizy legalności operacji Neptune Spear (omówionej we wcześniejszych rozdziałach pracy, zakończonej śmiercią Osamy bin Ladena) na gruncie prawa
międzynarodowego. Administracje zarówno George’a Busha, jak i Baracka
Obamy przyjęły, że Stany Zjednoczone po ataku z 11 września 2001 roku
znalazły się w pozycji ofiary napaści zbrojnej ze strony Al – Kaidy, co daje im
możliwość powołania się na prawo do samoobrony w rozumieniu art. 51 Karty
Narodów Zjednoczonych5 oraz Rezolucji Rady Bezpieczeństwa nr 13686 oraz
13737. Przeświadczenie to zmaterializowało się w postaci operacji militarnych
prowadzonych przeciwko siłom Al – Kaidy, czyli podmiotu niepaństwowego,
którego członkowie rozlokowani są po całym świecie. Prowadzi to do wniosku, że rzeczone operacje muszą być siłą rzeczy prowadzone na terytoriach innych państw. Przyjęcie tego stanowiska powoduje jednakże rozszerzenie granic

Karta Narodów Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Porozumienie ustanawiające Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych, Dz.U.
1947 nr 23 poz. 90.
6
S/RES/1368 (2001), 12 września 2001.
7
S/RES/1373 (2001), 28 września 2001.
5
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konfliktu zbrojnego de facto do terytorium całego świata – naturalnie, tylko
i wyłącznie w odniesieniu do podmiotu niepaństwowego.
Stany Zjednoczone uznają także w tym kontekście dopuszczalność rozszerzenia prawa do samoobrony o użycie siły o charakterze wyprzedzającym,
a nawet prewencyjnym. Wynika to z faktu, iż w ocenie rządu Al – Kaida nie
zaniechała planów ataku Stanów Zjednoczonych, co więcej – cały czas tych
ataków się dopuszcza. Przeświadczenie to nie tylko uprawnia, ale wręcz zobowiązuje USA względem własnych obywateli do użycia siły śmiercionośnej
w ich obronie, co ma skutkować śmiercią odpowiedzialnych za planowanie
ataków, wysokich rangą przywódców ugrupowań terrorystycznych.
Jak wykazano w rozdziale „Aspekty prawne” niniejszej pracy, powołanie
się na prawo do samoobrony wobec aktora niepaństwowego może budzić pewne wątpliwości. Współczesna doktryna prawa międzynarodowego8 wskazuje
jednakże na dopuszczalność dokonania napaści zbrojnej w rozumieniu art.
51 Karty Narodów Zjednoczonych9 również przez podmiot niepaństwowy.
Podkreśla się, że redakcja art. 51 KNZ10 wskazuje na napaść zbrojną na jedno z państw członkowskich ONZ, nie precyzując, że musi ona być dokonana przez inne państwo11. Co do zasady, aktor niepaństwowy może dokonać
napaści zbrojnej, jeżeli istnieją dowody oraz dane wywiadowcze wskazujące
na jego niewątpliwą odpowiedzialność za ten atak lub serię ataków12. Należy także wskazać, że skoro autorzy Karty Narodów Zjednoczonych13 nie byli
w stanie przewidzieć, że zagrożeniem dla bezpieczeństwa państw mogą być
także podmioty niepaństwowe, należy bronić się na kanwie nowej konstrukcji
samoobrony.
Ataki ugrupowań terrorystycznych oraz prawna bezradność państw doprowadziły do wniosku, że koncepcja samoobrony przedstawiona w Karcie
Narodów Zjednoczonych14 nie jest już wystarczająca. Szeroko omawianym

Por. rozdział „Aspekty prawne” niniejszej pracy.
Karta Narodów Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Porozumienie ustanawiające Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych, Dz.U.
1947 nr 23 poz. 90.
10
Tamże.
11
T.M. Franck, Terrorism and the Right of Self – Defense, American Journal of International Law, 2001, nr 95, s. 840.
12
T.D. Gill, The Eleventh of September and the Right of Self-Defense, w: W. P. Herere
[red.], Terrorism and the Military: International Legal Implications, T.M.C Asser Press, Haga
2003, s. 27.
13
Karta Narodów Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Porozumienie ustanawiające Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych, Dz.U.
1947 nr 23 poz. 90.
14
Tamże.
8
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w doktrynie15 rozwiązaniem jest przyznanie państwom uprawnienia do podjęcia przeciwko podmiotom niepaństwowym działań zbrojnych, które nie stanowią naruszenia art. 2 ust. 4 KNZ16. Wynika to z wykładni celowościowej
art. 51 KNZ17, która wskazuje, że na prawo do samoobrony wpływ powinien
mieć przede wszystkim rozmiar ataku i jego skutki, a nie kwestia podmiotu
dokonującego. Historia XX oraz XXI wieku pokazuje, że ugrupowania terrorystyczne są w stanie przeprowadzić atak o sile i skutkach porównywalnych
z działaniami zbrojnymi państw. Naturalnie, państwo-ofiara obowiązane jest
do przestrzegania zasad konieczności i proporcjonalności, a celem odpowiedzi
musi być powstrzymanie konkretnego ataku lub zapobieżenie kolejnym, a nie
chęć zemsty czy odwetu.
Podsumowując, działania podjęte przeciwko Al – Kaidzie jako podmiotowi niepaństwowemu, odpowiedzialnemu za zamachy terrorystyczne na World
Trade Center i Pentagon, mogą być uznane za działania w samoobronie na
gruncie prawa międzynarodowego. Należy jednak pamiętać o niebezpieczeństwie, które niesie ze sobą prowadzenie działań militarnych na terytorium innego kraju (np. wymierzonych w bazy, magazyny czy schrony organizacji terrorystycznych), w szczególności prowadzonych bez uprzedniej zgody. Mimo
legalności samej operacji jako samoobrony w świetle prawa międzynarodowego, stanowią one ingerencję zbrojną w samorządność innego państwa oraz
mogą prowadzić do konfliktu międzypaństwowego.
Amerykańska koncepcja w zakresie suwerenności państwowej jest bardzo
zbliżona do tej prawnomiędzynarodowej – jeżeli podmiot niepaństwowy dopuszcza się ataku zbrojnego z terytorium państwa, które nie chce lub nie jest
w stanie (unwilling or unable) się mu przeciwstawić, wtedy państwo-ofiara
ataku ma prawo użyć siły wobec tego podmiotu18. Naturalnie, musi to nastąpić z poszanowaniem zasady proporcjonalności oraz może być stosowane
jedynie podczas trwania zagrożenia, w celu jego eliminacji. Tym samym, państwo-ofiara niejako „wyręcza” lub „przejmuje obowiązki” państwa, z którego
terytorium doszło do ataku. Należy ponownie zaznaczyć, że operacja taka

15
Tak np. J.J. Paust, Responding Lawfully to International Terrorism, Whittier Law
Review, 1986, nr 8, s. 716-717.
16
Karta Narodów Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Porozumienie ustanawiające Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych, Dz.U.
1947 nr 23 poz. 90.
17
Tamże.
18
J.J. Paust, Responding Lawfully to International Terrorism, Whittier Law Review,
1986, nr 8, s. 716-717.
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nie może być skierowana przeciwko państwu, a jedynie przeciwko terrorystom, którzy na terytorium danego państwa mają swoje bazy.
Na gruncie prawa międzynarodowego nie sposób ocenić kwestii legalności stosowania tej koncepcji. Ogólne zasady wynikające z praktyki państw
w tym zakresie wskazują, że:
• państwo-ofiara winno zwrócić się do państwa, z którego terytorium
dokonano ataku, z prośbą o wyeliminowanie zagrożenia i dać mu odpowiedni
czas na odpowiedź;
• państwo-ofiara winno dokonać racjonalnej oceny zdolności państwa,
z którego terytorium dokonano ataku, do podjęcia odpowiednich działań
w tym zakresie;
• państwo-ofiara winno rozważyć zastosowanie zaproponowanych przez
drugie państwo środków reakcji;
• państwo-ofiara winno ocenić swoje relacje z drugim państwem.
Analiza powyższych kryteriów prowadzi do jednoznacznego wniosku –
legalność operacji Neptune Spear na terytorium Pakistanu można uznać na
podstawie trzech scenariuszy: zgoda Pakistanu na interwencję, upoważnienie
USA do interwencji przez Radę Bezpieczeństwa ONZ lub działanie USA w
samoobronie i przy jednoczesnym przyjęciu okoliczności, że władze Pakistanu „nie chcą lub nie są w stanie” zneutralizować zagrożenia, które dla USA
stwarza Al – Kaida i jej członkowie. W ocenie administracji Baracka Obamy,
zastosowanie ma trzecia z przedstawionych możliwości. Niezdolność Pakistanu do podjęcia działań przeciwko Al – Kaidzie przejawiała się w następujących
okolicznościach:
• skierowanie prośby do pakistańskiego rządu o możliwość podjęcia
działań przeciwko Osamie bin Ladenowi najprawdopodobniej doprowadziłoby do uniemożliwienia wykonania misji;
• bezpośrednie sąsiedztwo pakistańskich instalacji wojskowych i posiadłości bin Ladena implikowało znaczącą wątpliwość w zakresie realizacji międzynarodowych zobowiązań Pakistanu dotyczących walki z Al – Kaidą;
• wywiad USA podejrzewał, że rząd pakistański wiedział o obecności
bin Ladena na jego terytorium, a co więcej – mógł nawet informować go
o działaniach USA przeciwko Al – Kaidzie;
• z uwagi na poziom ochrony bin Ladena oraz jego wyjątkowy status,
istniały wątpliwości dotyczące kompetencji sił zbrojnych Pakistanu w zakresie
przeprowadzenia tak trudnej operacji.
Należy pamiętać, że ocena ta dokonywana jest na podstawie udostępnionych danych. Nie jest bowiem jasne, czy rząd pakistański wiedział
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o przeprowadzanej operacji, a tym bardziej czy w ogóle wyraził na nią zgodę. Analizując medialne doniesienia z operacji Neptune Spear oraz wypowiedzi
przedstawicieli obydwu rządów można odnieść wrażenie, że akceptacja rządu
Pakistanu nastąpiła dopiero po zakończeniu działań.
Kolejnym aspektem wymagającym analizy jest status Osamy bin Ladena
i ocena faktycznej legalności tego celu w aspekcie prawa międzynarodowego.
Intuicyjnie wiadomo, że był to niezwykle wpływowy przywódca Al – Kaidy,
który odgrywał istotną, jeżeli nie kluczową rolę w jej strukturach. Nie mniej
istotna jest jego rola jako ikony, charyzmatycznego i inspirującego przywódcy. W ocenie rządu USA, był on legalnym celem ataku, a tym samym stanowił bezpośrednie zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych. W obliczu analizowanego uprzednio I Protokołu dodatkowego z 1977 roku19 oraz określonych
w nim zasad określania celów wojskowych należy ocenić, w jaki sposób Osama
bin Laden angażował się w działania zbrojne prowadzone przez Al – Kaidę.
Do wiedzy powszechnej należy fakt organizowania, planowania i przygotowywania przez niego działań Al – Kaidy, przy jednoczesnym braku bezpośredniego w nich udziału. W takiej sytuacji, niezbędne jest określenie związku przyczynowego między czynem a szkodą, będącą jego bezpośrednią konsekwencją.
Analogicznie, pośredni lub bezpośredni udział w działaniach zbrojnych rozróżniony będzie w oparciu o pośredni lub bezpośredni charakter wyrządzonej
szkody. Przedstawione kryterium pozwala na uznanie, że osoba, która tylko
i wyłącznie rozwija lub utrzymuje zdolność ugrupowania terrorystycznego do
przeprowadzenia ataku (np. rekrutując członków, udzielając wsparcia merytorycznego czy finansowego, nabywa lub przemyca broń) nie bierze w nim
czynnego udziału. Takie założenie prowadzi do wniosku, że Osama bin Laden
nie uczestniczył bezpośrednio w działaniach zbrojnych, co za tym idzie nie
był kombatantem, a osobą cywilną – tym samym objęty był ochroną przed
atakiem.
Status członków Al – Kaidy, a tym samym Osamy bin Ladena, rząd amerykański określił jako „nielegalni kombatanci” – są to osoby, których udział
w działaniach zbrojnych ma charakter bezpośredni, a nie są do tego uprawnione. Mimo statusu cywila, zachowują się one jak kombatanci, w związku
z czym nie mogą korzystać z ochrony przysługującej osobom cywilnym. Tym
samym nie można uznać ich za jeńców wojennych, jeżeli zostaną schwytani przez siły przeciwnika. Według niektórych przedstawicieli doktryny,

I Protokół dodatkowy do konwencji genewskich dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych z 8.06.1977 r. (Dz.U. z 1992 r. Nr 41 poz. 175, zał.).

19

197

ZAKOŃCZENIE

nielegalni kombatanci naruszyli zasadę rozróżniania (nie odróżniali się od cywilów),
w związku z czym nie mogą korzystać ze statusu kombatanta20. Wydany
w 2009 roku Military Commissions Act21, sformułował definicję nielegalnego
kombatanta - jest to osoba, która nie jest legalnym kombatantem oraz jest
zaangażowana w działania zbrojne prowadzone przeciwko Stanom Zjednoczonym czy ich sojusznikom lub celowo i w znaczący sposób je wspiera,
a w czasie popełniania tych czynów była członkiem Al – Kaidy. Kategoria ta została jednak stworzona na potrzeby zatrzymywania osób zaliczających się do niej,
a nie na potrzeby selektywnej eliminacji. Ta zaś jest regulowana przez nadane
prezydentowi USA upoważnienie do użycia siły militarnej w stosunku do każdego, kto planował, zatwierdził, planował lub pomagał w realizacji zamachów
z 11 września 2001 roku. Skonstruowanie definicji nielegalnego kombatanta
i w ogóle wprowadzenie tego pojęcia do użytku posłużyło amerykańskiej administracji jako pretekst do traktowania Osamy bin Ladena jako celu nieprzerwanie, bez względu na charakter jego zaangażowania w działania zbrojne.
Kwalifikacja ta jest jednak obarczona znaczącym błędem, polegającym na
pomieszaniu porządków międzynarodowego i niemiędzynarodowego konfliktu zbrojnego. Ze statusu kombatanta mogą korzystać bowiem tylko i wyłącznie osoby zaangażowane w międzynarodowy konflikt zbrojny, zatem nielegalny kombatant powinien analogicznie pojawiać się jedynie w tym kontekście,
skoro regulacje dotyczące niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych statusu kombatanta w ogóle nie przewidują.
Należy tym samym zastanowić się, jaki status przysługiwałby Osamie bin
Ladenowi przy założeniu niemiędzynarodowego charakteru konfliktu USA
z Al – Kaidą. W tego rodzaju sporach obowiązującym pojęciem jest „osoba
cywilna” (mimo braku jego wyraźnej definicji), której przysługuje ochrona
na podstawie art. 13 ust. 2 II Protokołu Dodatkowego22. Co do zasady, ludność cywilna nie może być przedmiotem ataku. Ochrona ta ustaje jednak
w momencie, gdy dana jednostka bierze udział w działaniach zorganizowanej
grupy, przede wszystkim o charakterze zbrojnym. W kontekście Al – Kaidy,
20
M.S. Wong, Targeted Killings and the International Legal Framework: With Particular
Reference to the U.S. Operation against Osama bin Laden, Chinese Journal of International Law,
2012, nr 11, s. 138.
21
The Military Commissions Act of 2009 amended the Military Commissions Act of 2006,
Title XVIII of the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2010, H.R. 2647, Pub.L.
111-84, 123 Stat. 2190 z dnia 28 października 2009 r.
22
Protokoły dodatkowe do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczący
ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół I) oraz dotyczący ochrony
ofiar niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół II), sporządzone w Genewie dnia
8 czerwca 1977 r., Dz.U. 1992 nr 41 poz. 175.
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jej członkami będą osoby, które sprawują w jej strukturach ciągłe funkcje bojowe
(continuous combat function). Jednocześnie nie są one chronione na gruncie
prawa międzynarodowego i mogą być celem ataku zawsze i wszędzie, niezależnie od kwestii bezpośredniego udziału w działaniach zbrojnych – chyba, że
trwale porzucą swoje funkcje. Ten ostatni element może być problematyczny
w ocenie i niesie ze sobą poważne ryzyko pomyłki, a tym samym zaatakowania
osoby, która nie jest już legalnym celem. Państwo, które ma zamiar dokonać
selektywnej eliminacji w oparciu o ten porządek prawny ma również obowiązek wykazania, że osoba będąca celem jest członkiem oraz sprawuje ciągłe
funkcje bojowe w zorganizowanej grupie zbrojnej oraz przestawienia na poparcie tego faktu niezbitych dowodów.
Podkreślana przez H. H. Koha23 przywódcza funkcja Osamy bin Ladena
oraz jego kluczowa rola operacyjna wydaje się spełniać przedstawione wyżej
kryteria. Na administracji amerykańskiej spoczywał tym samym obowiązek
wykazania, że w kontekście zasady rozróżniania, Osama bin Laden jest członkiem zorganizowanej grupy zbrojnej, a to z uwagi na sprawowanie ciągłych
funkcji bojowych związanych z bezpośrednim udziałem w działaniach zbrojnych, przez co może być legalnym celem ataku na gruncie międzynarodowego
prawa humanitarnego.
Pomimo ustalenia legalności celu selektywnej eliminacji, należy upewnić
się, że jest on również dozwolony w świetle zasady proporcjonalności oraz
jego selektywna eliminacja uzasadniona jest koniecznością wojskową – jest to
pochodna uznania przez amerykańską administrację konfliktu z Al – Kaidą
za konflikt zbrojny. Na gruncie międzynarodowego prawa humanitarnego,
użycie siły dozwolone jest w takim stopniu i formie, które są wymagane do
osiągnięcia celu konfliktu, tj. całkowitego lub częściowego poddania się strony
przeciwnej w jak najkrótszym czasie i przy minimalnym użyciu sił i środków
(czyli również życia własnych żołnierzy). Równie istotne jest przestrzeganie
zasady humanitaryzmu, która zabrania zadawania cierpienia oraz powodowania ran czy zniszczeń niebędących koniecznymi do osiągnięcia uzasadnionych
celów wojskowych.
Po uznaniu, że Osama bin Laden był legalnym celem ataku należy wskazać, że kolejnym obowiązkiem rządu oraz sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych było rozważenie zastosowania wobec niego środków o łagodniejszym,
nieśmiercionośnym charakterze. Winno się zatem najpierw podjąć próbę
H.H. Koh, Legal Adviser, Department of State, The Obama Administration and
International Law, Washington DC, 25 marca 2010 roku, https://2009-2017.state.gov/s/l/rele
ases/remarks/139119.htm, dostęp online z dnia 7 lutego 2019 r.
23
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zatrzymania go, a użycie siły, tym bardziej śmiercionośnej, zastosować dopiero w sytuacji absolutnej konieczności. Niestety, dokładny przebieg operacji
Neptune Spear – selektywnej eliminacji Osamy bin Ladena – nie został do tej
pory ujawniony, a zatem dalsze rozważania mogłyby być prowadzone jedynie
w sferze teoretycznej. Niewątpliwie kluczowe byłoby podanie do publicznej
wiadomości dokładnych instrukcji, jakie Biały Dom przekazał członkom oddziału Navy SEAL, jak próbowano zmusić Osamę bin Ladena do poddania się
oraz jakiego stopnia zagrożenie stwarzał w dniu dokonania omawianej operacji.
Niewątpliwie, omówiony wyżej przypadek podkreśla skalę wyzwania,
jakie dla obecnego prawa międzynarodowego stanowi selektywna eliminacja.
Z drugiej strony, może także posłużyć jako baza do sformułowania ogólnych
wniosków, pozwalających na dalszą, zarówno ogólną, jak i jednostkową ocenę
selektywnej eliminacji.
Ad. C – odrębne uregulowanie – nowy paradygmat
Jak wykazano powyżej oraz w rozdziale Aspekty prawne niniejszej pracy, z dwóch możliwych paradygmatów – ochrony porządku publicznego oraz
wojennego – bliższe celom oraz warunkom selektywnej eliminacji jest przyjęcie jej oceny w warunkach paradygmatu wojennego. Jednakże żaden z tych
modeli nie zapewnia ram prawnych adekwatnych do uchwycenia problemu
skutecznej odpowiedzi na terroryzm międzynarodowy. Wadą paradygmatu
ochrony porządku publicznego jest jego nieprzystosowanie do sytuacji, kiedy skala przemocy jest podobna do niemiędzynarodowego konfliktu zbrojnego, a państwo, z którego terytorium dokonywane są ataki, nie chce lub nie
może zapewnić skutecznej ochrony. Paradygmat wojenny nie był zaś tworzony
w czasach, gdy terroryzm międzynarodowy był obecny, więc siłą rzeczy rozwiązania w nim przyjęte nie mogą być w pełni stosowane do walki z tego
rodzaju przeciwnikiem. Co do zasady, terroryści nie są kombatantami i mogą
być zaatakowani jedynie w trakcie brania udziału we wrogich działaniach, co
stanowi znaczące utrudnienie, jeżeli konflikt dotyczy z jednej strony państwa,
a z drugiej niepaństwowej grupy zbrojnej. Z drugiej strony, jeżeli konflikt ten
zostanie zakwalifikowany jako niemiędzynarodowy, państwa dysponują niemalże nielimitowaną możliwością namierzania oraz eliminowania osób, które
zdają się być członkami ugrupowań terrorystycznych, nawet jeżeli nie stwarzają one bezpośredniego zagrożenia.
Stworzenie pojęcia niemiędzynarodowego konfliktu zbrojnego miało na
celu „rozciągnięcie” ochrony zapewnianej przez normy międzynarodowego
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prawa humanitarnego do sytuacji, gdzie nie miałoby ono zastosowania wprost.
Nie tylko ze względu na konieczność zastosowania tego porządku do aktorów
niepaństwowych, ale także na fakt, że w przeciwnym razie jedynymi ramami
prawnymi, które można by było stosować, są regulacje wewnętrzne państwa
zaangażowanego w konflikt.
Co oczywiste, konflikt zbrojny pomiędzy państwem a międzynarodowym ugrupowaniem terrorystycznym nie jest międzynarodowym konfliktem
zbrojnym. Działania prowadzone w jego ramach przekraczają jednakże, granice terytoriów państwowych, w związku z czym nie spełnia także w pełni
kryteriów konfliktu niemiędzynarodowego. Jak wykazano powyżej, stosowanie międzynarodowego prawa praw człowieka również napotyka na szereg
trudności. Przede wszystkim, terroryści nie znajdują się w zasięgu jurysdykcji państwa-ofiary, a więc jedno z najważniejszych założeń przyjmowanych
w traktatach dotyczących praw człowieka nie jest spełnione. Trudności tych
nie wolno ignorować, ale nie oznacza to automatycznie, że reżim praw człowieka winien być odrzucony. Hipotetycznie, można dokonać jego swoistej „fuzji”
z niektórymi uwarunkowaniami właściwymi dla niemiędzynarodowego konfliktu zbrojnego.
Jak wykazano w niniejszej pracy, jedynym dopuszczalnym usprawiedliwieniem dokonywania operacji selektywnej eliminacji jest działanie w ochronie potencjalnych ofiar ataku terrorystycznego. Na gruncie tradycyjnych zasad
praw człowieka, a tym samym paradygmatu ochrony porządku publicznego,
użycie siły śmiercionośnej w obronie jednostek przed bezprawną przemocą jest
usprawiedliwione jedynie wtedy, gdy jest absolutnie konieczne. Przeprowadzony w rozdziale „Aspekty prawne” niniejszej pracy test proporcjonalności
i konieczności wskazuje, że siła ta spełnia powyższe wymagania jedynie wtedy, gdy chroni przed nadciągającym atakiem. W innym przypadku, należy
zastosować mechanizmy ochrony porządku publicznego. Zasadnym zdaje się
być stwierdzenie, że w przypadku, gdy członkowie danego ugrupowania terrorystycznego nie znajdują się w zasięgu jurysdykcji państwa-ofiary, a skala
stosowanej przez nich przemocy porównywalna jest do konfliktu zbrojnego,
ocena absolutnej konieczności musi być przeprowadzona od nowa.
Kluczowym kryterium w ocenie tejże konieczności jest dostępność alternatywnych, skutecznych środków ochrony porządku publicznego. Z uwagi
na fakt, iż celem operacji może być jedynie zapobiegnięcie przyszłym atakom,
a nie kara czy odwet, zasadnym wydaje się być ocena absolutnej konieczności
w sposób analogiczny jak w przypadku państwowego prawa do samoobrony,
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wyrażonego w art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych24. W ramach tego przepisu państwo nie może użyć siły, jeżeli istnieją inne środki prowadzące do
skutecznej obrony. W odniesieniu do konfliktu z ugrupowaniami terrorystycznymi, ograniczenie to sprowadza się do niedopuszczalności przeprowadzania
selektywnej eliminacji w sytuacjach, gdy terrorysta będący potencjalnym celem może być schwytany i osądzony. Ocena skuteczności w zakresie ewentualnego schwytania i osądzenia oraz ich pozycji jako realnej alternatywy zależy od
faktycznej kontroli państwa-ofiary nad terytorium, z którego działa ugrupowanie terrorystyczne. Jeżeli kontroli takiej nie ma, to należy odwołać się do chęci oraz zdolności do schwytania lub aresztowania terrorystów przez podmiot,
który tę kontrolę sprawuje, ewentualnie do jego zdolności do powstrzymania
działalności ugrupowania terrorystycznego.
Jak ustalono w poprzednich rozdziałach pracy, na gruncie paradygmatu
wojennego, generalną zasadą w konfliktach zbrojnych jest legalność atakowania kombatantów nawet w sytuacjach, gdy nie stwarzają oni bezpośredniego
zagrożenia. Postulowany w niniejszym podrozdziale paradygmat mieszany
winien ograniczać to przyzwolenie jedynie do sytuacji, gdy istnieją wiarygodne dowody potwierdzające okoliczność planowania lub przygotowywania
ataków terrorystycznych przez osobę będącą potencjalnym celem selektywnej
eliminacji, a inne środki służące do zatrzymania tej osoby nie mają zastosowania lub są nieefektywne. Naturalnie, kryterium to stwarza ryzyko pomyłki –
podejrzane osoby mogą mimo wszystko okazać się osobami cywilnymi, a nie
terrorystami.
Użycie siły śmiercionośnej musi każdorazowo czynić za dość wymogom
proporcjonalności. W postulowanym modelu winien on opierać się na trzech
filarach:
• zagrożenie życia stwarzane przez działania ugrupowań terrorystycznych;
• ocena szansy na zrealizowanie tego zagrożenia, jeżeli działania nie zostaną natychmiast udaremnione;
• możliwość zranienia lub zabicia osób cywilnych w wyniku przeprowadzenia operacji selektywnej eliminacji.
Ostatni z punktów jest szczególnie trudny do oszacowania, ze względu
na pewien stopień nieprzewidywalności każdej misji wojskowej oraz szczególny rodzaj zagrożenia, jakie wywołują członkowie ugrupowań terrorystycznych.
Karta Narodów Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Porozumienie ustanawiające Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych, Dz.U.
1947 nr 23 poz. 90.
24
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Nierzadko są wśród nich zamachowcy samobójczy, których ewentualna eliminacja może przynieść niespodziewane straty w ludności cywilnej. Oczywistym jest jednak, że podejrzenie możliwości zranienia lub zabicia cywilów automatycznie wyklucza dopuszczalność przeprowadzenia operacji selektywnej
eliminacji.
Niewątpliwie, operowanie jedynie dwoma skrajnymi paradygmatami
prowadzi do nadużyć i kreuje „szarą strefę” między wojną a pokojem, która jest przez obecnych „liderów” w zakresie selektywnej eliminacji – USA
i Izrael – wykorzystywana do przeprowadzania operacji nierzadko wątpliwych
w zakresie legalności. Wytworzona w ten sposób przestrzeń stwarza pole do
przyjęcia z jednej strony bardzo liberalnej interpretacji (paradygmat wojenny),
z drugiej zaś interpretacji de facto w większości przypadków uniemożliwiającej
podjęcie skutecznych działań przeciwko terrorystom (paradygmat ochrony porządku publicznego). Przedstawiony wyżej paradygmat mieszany ma na celu
umiejscowienie selektywnej eliminacji jako w pełni kontrolowanego wyjątku,
a nie flagowej polityki antyterrorystycznej lub niemalże całkowicie zakazanego
naruszenia praw człowieka.
Najnowsza linia orzecznicza Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
wyraźnie wskazuje, że w sytuacji, gdy jednostki rządowe są odpowiedzialne
za użycie siły śmiercionośnej, obowiązkiem państwa jest przeprowadzenie
niezależnego śledztwa w tym zakresie. Winno ono zakończyć się orzeczeniem
stwierdzającym, czy działanie podjęte przez te jednostki wypełniało zobowiązanie państwa do poszanowania i zapewnienia prawa do życia25. Zastosowanie
przedstawionego powyżej mieszanego paradygmatu, tj. odniesienie międzynarodowego prawa praw człowieka do konfliktu zbrojnego z ugrupowaniami terrorystycznymi implikowałoby zobowiązanie każdego państwa dokonującego
selektywnej eliminacji do przeprowadzenia rzetelnego śledztwa w tym zakresie,
a w sytuacji, gdy operacja ta okazałaby się naruszeniem międzynarodowych
standardów – należałoby wyciągnąć odpowiednie prawne konsekwencje w stosunku do osób odpowiedzialnych za jej przeprowadzenie.
Ocena legalności nie tylko selektywnej eliminacji, ale także innych środków walki z terrorem międzynarodowym polaryzuje doktrynalną dyskusję. Zauważyć można następującą prawidłowość – przedstawiciele państw, które były
celami ataków terrorystycznych zazwyczaj legitymizują selektywną eliminację
w oparciu o doktrynę war on terror, pomimo jej sprzeczności z powszechnie

25
Wyroki ETPCz w sprawach McKerr vs. UK, Hugh Jordan vs. UK, Kelley i inni vs.
UK, Shanaghan vs. UK – wszystkie z dnia 4 maja 2001 roku.
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obowiązującymi standardami praw człowieka i prawa humanitarnego. Z drugiej zaś strony, przedstawiciele państw, które nigdy nie stawiały czoła ugrupowaniom terrorystycznym, a także organizacje pozarządowe wspierające prawa
człowieka oraz podobne im instytucje widzą nie tylko w selektywnej eliminacji,
ale także w każdej, w ich ocenie zbyt dotkliwej reakcji na ataki terrorystyczne,
poważne zagrożenie dla systemu praw człowieka.
Ciężko się z nimi nie zgodzić. Przesadna reakcja, polegająca na naruszeniu
standardów prawa humanitarnego i międzynarodowego prawa praw człowieka,
faktycznie takie zagrożenie stwarza i może prowadzić do daleko idących reperkusji. Przyzwolenie na stosowanie selektywnej eliminacji nie może być jednak
negowane jedynie przez abstrakcyjne, oderwane od rzeczywistości twierdzenia
oraz alternatywne propozycje, które de facto pozostają ślepe na tragiczne, ale
konieczne wybory stawiane przed społeczeństwem przez realia współczesnego
świata.
Przedstawiony i omówiony powyżej paradygmat mieszany opiera się na
założeniu, że traktowanie członków ugrupowań terrorystycznych jako cywilów,
którzy w odpowiednich sytuacjach stają się kombatantami, jest nierealistyczne
i niestosowalne w praktyce. Z drugiej strony, postrzeganie ich jako kombatantów, którzy mogą być celem ataku w każdej chwili jest poważnym naruszeniem
prawa do życia w niemiędzynarodowych konfliktach zbrojnych. Zaproponowane rozwiązanie pośrednie to nic innego jak próba stworzenia realistycznej
alternatywy, która pozwoli zagrożonym państwom na ochronę osób znajdujących się na ich terytorium przed atakami terrorystycznymi bez konieczności
naruszenia praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego. Opiera się ono na założeniu, że jeżeli nie zostaną stworzone realistyczne i wykonalne standardy w zakresie działania w konfliktach zbrojnych z ugrupowaniami
terrorystycznymi, państwa zmuszone będą do działania w bezprawnej niszy,
w której operują również ugrupowania terrorystyczne. Nisza ta niesie ze sobą
na tyle duże zagrożenie, że chociaż obecnie funkcjonujące lub proponowane
w niniejszej pracy standardy nie są idealne, to w dalszym ciągu są one lepsze niż
obecne w niej całkowite bezprawie.
Wnioski końcowe
Operacje antyterrorystyczne, w tym także selektywna eliminacja, to swoista „wojna cienia”, prowadzona z daleka od opinii publicznej. Jest to wojna,
która nie polega na konwencjonalnych starciach siły militarnej, a na operacjach
prowadzonych w ukryciu, niemalże wywiadowczych. Należy jednak pamiętać,
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że żadne obowiązujące prawo nie afirmuje prowadzenia wojny, a jedynie
w określonych przypadkach ją legalizuje. Warto jednakże zastanowić się, czy
w przypadku wojny prowadzonej z terroryzmem, selektywne eliminacje nie
są, aby jedynym obecnie stosowanym środkiem, który jest w stanie zachwiać
przeciwnika w posadach i uderzyć go w faktycznie słaby punkt.
Niezależnie od przyjętych ram prawnych, które winny być stosowane do
oceny legalności selektywnej eliminacji, po syntezie wniosków płynących z niniejszej pracy można sformułować kilka skierowanych do państw rekomendacji. Po pierwsze, powinny one podawać do publicznej wiadomości podstawę
prawną dokonywanej operacji wraz ze wskazaniem, dlaczego podjęto decyzję
o zabiciu, a nie schwytaniu terrorysty. Po drugie, konieczne winno być także
podjęcie wszelkich starań, aby dokonywana selektywna eliminacja była zgodna z prawem międzynarodowym, a po jej przeprowadzeniu należy dokonać
ponownej oceny tejże legalności i w przypadku negatywnego wyniku, wprowadzić program rekompensujący czy naprawczy. Co więcej, w przypadku, gdy
selektywna eliminacja dokonywana jest na terytorium jednego państwa przez
siły zbrojne drugiego, to pierwsze winno wyrazić publiczną zgodę na tę interwencję i przedstawić jej podstawy. Niezwykle istotne jest również, by państwa
dokonujące tej operacji podały do publicznej wiadomości liczbę osób cywilnych zabitych w formie tzw. collateral damage i środki, które zostały podjęte,
aby tych ofiar uniknąć.
Przy zastosowaniu paradygmatu ochrony porządku publicznego, a tym
samym międzynarodowego prawa praw człowieka, dodatkowe wymagania
skierowane w stosunku do państw to przede wszystkim wymóg jednoznacznego wskazania, z jednoczesnym ustawowym ograniczeniem, sytuacji w których
funkcjonariusz publiczny może użyć siły śmiercionośnej. W szczególności należy wymienić możliwe cele czy taktyki operacyjne, które mogą być stosowane
zamiennie, a także dopasować etapy operacji do natężenia siły. Należy jednak
pamiętać, że nagłe zagrożenie (np. terrorysta-samobójca) może spowodować,
że stopniowanie reakcji okaże się niemożliwe. Konieczne jest także zapewnienie odpowiednich środków do przeprowadzenia rzetelnego, niezależnego, publicznego śledztwa w zakresie ewentualnych naruszeń prawa.
Jeżeli za obowiązujący przyjąć paradygmat wojenny, a tym samym prawo humanitarne, państwa winny dodatkowo być obowiązane do ujawnienia
środków służących do przeprowadzenia ewentualnego śledztwa w zakresie selektywnych eliminacji dokonanych z naruszeniem prawa, a w szczególności do
ujawnienia sprawców i ekstradycji ich do państwa, które jako pierwsze podniosło ten zarzut i ma interes prawny w ustaleniu ewentualnego braku legalności
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konkretnej operacji. Należy się także upewnić, że dokonano wszelkich starań,
aby pozyskać rzetelne i prawdziwe dane wywiadowcze, które pozwolą na ocenę legalności celu selektywnej eliminacji, przykładowo – stworzenie systemu
dowodzenia i kontroli, który takie informacje zbiera, ocenia i przekazuje odpowiednim komórkom w siłach zbrojnych. Postulat ten rozciąga się także na
ocenę skutków użycia wybranej broni, obecności osób cywilnych na obszarze
operacyjnym oraz ich ewentualnej zdolności do ochrony. Niezwykle istotny
jest absolutny zakaz dokonywania selektywnej eliminacji w oparciu o podejrzenia czy niezweryfikowane informacje wywiadowcze. Jeżeli na którymkolwiek
etapie operacji okaże się, że cel utracił przymiot legalności (lub nigdy go nie
miał) lub straty byłyby zbyt duże, siły zbrojne przeprowadzające selektywną
eliminację muszą mieć możliwość przerwania jej w każdej chwili lub odłożenia
w czasie. W szczególności w odniesieniu do terenów miejskich, gdzie strata
w ludności cywilnej może być większa niż gdziekolwiek indziej, należy odpowiednio uprzedzić atak i dać możliwość ukrycia się.
Całkowicie zakazane jest dokonywanie tych operacji motywowane chęcią zemsty, zdobycia przewagi politycznej czy w akcie terroru. Należy jeszcze
raz stanowczo podkreślić, że operacje te mogą być dokonane jedynie po wyprzedzającej je analizie rzetelnych danych wywiadowczych oraz w uzasadnionych okolicznościach, sanujących selektywne eliminacje w świetle obowiązującego prawa. Jeżeli zatem przyjąć za Carlem von Clausewitzem, że „wojna ma
swoją własną gramatykę”26, to selektywna eliminacja w obecnym rozumieniu
byłaby jej strukturalnym fundamentem.

26
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