
Koncsik Marcell:1 

Robotok a csatatéren: 

Az autonóm fegyverrendszerek humanitárius jogi szabályozása 
 

 

I. Bevezetés 

 

Néhány évvel ezelőtt a háborút vívó robotok gondolata puszta science fictionként élt a 

köztudatban, napjainkban azonban már egyáltalában nem elképzelhetetlen, hogy a – nem 

is túl távoli – jövő csatáiban magas szinten fejlett mesterséges intelligencián alapuló 

autonóm fegyverrendszerek vegyék át a kombattánsok2 szerepét. A „gyilkos robotok” 

nemzetközi jog szerinti legalitása azonban rendkívül vitatott kérdés, nem csak pozitivista 

megközelítésben, de morális és etikai szempontok alapján is.  

  

Az autonóm fegyverrendszerek nemzetközi jogi megítélése szűnni nem akaró viták 

forrásává vált, miután 2012-ben az emberi jogok védelmével foglalkozó Human Rights 

Watch civilszervezet közreadta a „gyilkos robotokként” aposztrofált autonóm 

fegyverrendszerek teljeskörű tilalmára felhívó tanulmányát, Losing Humanity: The Case 

against Killer Robots címmel.3 A kezdeményezés hatására az elmúlt évtizedben létrejött 

egy államközi együttműködés a mértéktelen sérülést okozónak vagy megkülönböztetés 

nélkül hatónak tekinthető egyes hagyományos fegyverek alkalmazásának betiltásáról, 

illetőleg korlátozásáról szóló nemzetközi egyezmény4 égisze alatt,5 amely 2016 óta a 

hivatalosan is a tárgykörnek dedikált kormányzati szakértők csoportjának munkájában 

testesül meg.6 Mi sem példázza jobban az autonóm fegyverrendszerek jelentette új 

kihívások égető fontosságát, mint António Guterres ENSZ Főtitkár szavai, miszerint a 

szakértői csoport munkája „elsőrendű fontosságú és sürgősségű”.7 

 

                                                 
1 Joghallható, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar. A publikáció az Innovációs 

és Technológiai Minisztérium ÚNKP-20-2 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának a nemzeti 

kutatási, fejlesztési és innovációs alapból finanszírozott szakmai támogatásával készült.       

     
2 A fogalom meghatározására lásd: Jean-Marie Henckaerts–Louise Doswald-Beck, Customary 

International Humanitarian Law, Volume I: Rules, Cambridge University Press, 2005, 11. o: 

Kombattánsnak minősül valamely összeütköző Fél fegyveres erőinek minden tagja, kivéve az egészségügyi 

személyzetet és a lelkészeket. 
3 Human Rights Watch, Losing Humanity: The Case against Killer Robots, November 2012, elérhető: 

https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/arms1112_ForUpload.pdf, (letöltve: 2020.11.10.) 
4 Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons which may be 

deemed to be Excessively Injurious or to have Indiscriminate Effects (with Protocols I, II and III), Geneva, 

10 October 1980, U.N.T.S. Vol. 1342, 137, No. 22495. 
5 Charles P. Trumbull IV, Autonomous Weapons: How Existing Law Can Regulate Future Weapons, 

Emory International Law Review, Vol. 34(2), 2020, 533-534. o. 
6 Uo. 
7 UN Secretary-General's message to Meeting of the Group of Governmental Experts on Emerging 

Technologies in the Area of Lethal Autonomous Weapons Systems, Geneva, Switzerland, 25 March 2019, 

elérhető: https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2019-03-25/secretary-generals-message-meeting-

of-the-group-of-governmental-experts-emerging-technologies-the-area-of-lethal-autonomous-weapons-

systems, (letöltve: 2021.08.10.) 

https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/arms1112_ForUpload.pdf
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2019-03-25/secretary-generals-message-meeting-of-the-group-of-governmental-experts-emerging-technologies-the-area-of-lethal-autonomous-weapons-systems
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2019-03-25/secretary-generals-message-meeting-of-the-group-of-governmental-experts-emerging-technologies-the-area-of-lethal-autonomous-weapons-systems
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2019-03-25/secretary-generals-message-meeting-of-the-group-of-governmental-experts-emerging-technologies-the-area-of-lethal-autonomous-weapons-systems
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Ebben a cikkben az autonóm fegyverrendszerek nemzetközi jogi szabályozásának 

legfontosabb aspektusait mutatjuk be, elsődleges figyelmet fordítva a humanitárius jog – 

vagy jus in bello – által támasztott követelményekre, mind az ilyetén fegyverek 

fejlesztését, mind a harctéren való alkalmazásukat tekintve. Elsőként a tanulmány 

definiálja az autonóm fegyverrendszereket és különböztet közöttük az önálló cselekvési 

képesség szintjeit alapul véve, majd meghatározza az alkalmazandó jogi kereteket és 

végül vizsgálja az annak való megfelelés kívánalmait. A cikk lezárásképpen összegezi a 

megállapításokat és ezidáig megválaszolatlan kérdéseket is felvet. 

 

II. Az autonóm fegyverrendszerek meghatározása 

 

Annak ellenére, hogy az autonóm fegyverrendszerek szabályozásáról szóló nemzetközi 

párbeszéd több mint egy évtizede tart, máig nem alakult ki univerzálisan elfogadott 

definíciójuk. Ebben a cikkben elsődlegesen a Nemzetközi Vöröskereszt (International 

Committee of the Red Cross) által alkotott meghatározásra támaszkodunk, jelezve 

azonban, hogy számos más megközelítésben is definiálhatók az autonóm 

fegyverrendszerek, példaként említve erre az Amerikai Védelmi Minisztérium (United 

States Department of Defense) által használt fogalmat. 

 

1. A Nemzetközi Vöröskereszt által alkotott definíció 

 

A Nemzetközi Vöröskereszt meghatározása szerint autonóm fegyverrendszernek minősül 

minden olyan fegyverrendszer, amely autonómiával rendelkezik a meghatározó, 

„kritikus” funkcióit tekintve.8 Ilyennek tekinthetjük azon fegyvereket, amelyek képesek 

kiválasztani (megkeresni, észlelni, azonosítani és követni) egy célpontot és támadást 

indítani (erőszakot alkalmazni, semlegesíteni vagy elpusztítani) azt, emberi beavatkozás 

nélkül.9 Ezt a meghatározást a szervezet 2021-ben még tovább pontosította, annak 

érdekében, hogy elősegítse egy, az autonóm fegyverrendszerek szabályozására irányuló 

nemzetközi szerződés létrehozatalát a fogalmi keretek tisztázásán keresztül. Eszerint a 

fenti definíciós elemek mellett, egy autonóm fegyverrendszer sajátossága továbbá, hogy 

aktiválását vagy élesítését követően önállóan kezdeményez támadást a környezetéből 

szenzorain keresztül begyűjtött adatokra reagálva, tehát a fegyverrendszer „üzemeltetője” 

nem képes meghatározni és nem is tudja, hogy pontosan mikor, hol és milyen célpontok 

ellen indít támadást a rendszer.10 A Vöröskereszt által alkalmazott definíció szándékosan 

széleskörű annak érdekében, hogy már egyes létező fegyvereket – például felfegyverzett 

pilóta nélküli repülőket (drónokat), pilóta nélküli repülő eszközökről indított fegyvereket 

vagy bizonyos típusú torpedókat – is ebbe a körbe vonhasson és ne csak (egyelőre) a 

gyakorlatban nem létező, futurisztikus rendszerekre vonatkozó megállapításokat tegyen.11 

 

                                                 
8 Views of the International Committee of the Red Cross (ICRC) on autonomous weapon system, 

Convention on Certain Conventional Weapons (CCW) Meeting of Experts on Lethal Autonomous 

Weapons Systems (LAWS), Geneva, 11 April 2016, elérhető: https://www.icrc.org/en/document/views-

icrc-autonomous-weapon-system, (letöltve: 2020.11.16.) 
9 Uo. 
10 ICRC Position on Autonomous Weapon Systems, 12 May 2021, elérhető: 

https://www.icrc.org/en/document/icrc-position-autonomous-weapon-systems, (letöltve: 2021.06.29.) 
11 Lásd 7. lj.  

https://www.icrc.org/en/document/views-icrc-autonomous-weapon-system
https://www.icrc.org/en/document/views-icrc-autonomous-weapon-system
https://www.icrc.org/en/document/icrc-position-autonomous-weapon-systems
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2. Egy másik megközelítés: US Department of Defense Directive No. 3000.09  

 

Egy másik, szintén sűrűn idézett meghatározás az Amerikai Védelmi Minisztérium által a 

3000.09 számú irányelvben alkotott definíció, amely szerint az autonóm 

fegyverrendszerek kategóriájába azok tartoznak, amelyek – ha egyszer aktiválták őket –, 

képesek kiválasztani és megtámadni egy célpontot további emberi beavatkozás nélkül.12 

Az irányelv külön kiemeli továbbá, hogy ide sorolandók azok a fegyverrendszerek is, 

amelyek ugyan képesek önállóan a célpont kiválasztására és megtámadására, de emberi 

felügyelet alatt állnak és a kezelőnek lehetősége van felülírni a rendszer által meghozott 

döntéseket.13 A definíció által felvetett koncepció, miszerint létezhetnek teljességgel 

autonóm és fél-autonóm fegyverrendszerek, átvezet az autonómia szintjében jelentkező 

eltérések nemzetközi jogi relevanciájához. 

 

3. In-, on- és out of the loop autonóm fegyverrendszerek 

 

A fentieknek megfelelően, fontos különbséget tennünk tehát az egyes autonóm 

fegyverrendszerek között aszerint, hogy milyen szintű emberi ellenőrzés mellett képesek 

ellátni a beprogramozott feladatukat. Ebben a cikkben a Human Rights Watch által 

kialakított hármas tagolást vesszük alapul, ami szerint léteznek ún. „in the loop”, „on the 

loop” és „out of the loop” autonóm rendszerek, aszerint, hogy az emberi ellenőrzés 

milyen mértékben érvényesül a döntéshozatal során.14 Scharre az első – in the loop – 

kategóriába sorolható rendszerek kapcsán a fél-autonóm jelzőt használja, ami arra utal, 

hogy ezek a fegyverek csak emberi parancsra képesek cselekedni, mindaddig nem 

folytatják a feladat ellátását, amíg emberi beavatkozás nem történik.15 On the loop ezzel 

szemben az a fegyver, amely már teljesen önállóan, emberi közreműködés nélkül is képes 

a feladatait elvégezni, azonban minden esetben fennmarad a beavatkozás lehetősége, 

vagyis az esély arra, hogy egy ember felülbírálja a rendszer döntését és szükség esetén 

megváltoztassa annak kimenetelét.16 A legnagyobb önállósággal az out of the loop 

autonóm rendszerek bírnak, amelyek teljesen emberi ellenőrzés és felügyelet nélkül 

képesek érzékelni a környezetüket, döntést hozni a begyűjtött adatok alapján és végre is 

hajtani azt, az effektív beavatkozás lehetősége nélkül.17 Ezen utóbbi rendszerek jelentik a 

legnagyobb kihívást a nemzetközi jog számára, lévén egy teljesen autonóm, fejlett 

mesterséges intelligencián alapuló fegyverrendszer – jóllehet jelenleg ilyen fegyverről 

nincs ismert adat18 – döntéshozatala nem volna maradéktalanul átlátható (jelentkezne 

                                                 
12 United States Department of Defense, Directive Number 3000.09, 21 November 2012, elérhető: 

https://www.esd.whs.mil/portals/54/documents/dd/issuances/dodd/300009p.pdf, letöltve: (2020.11.17), 13. 

o. 
13 Uo. 
14 Lásd 2. lj. 
15 Paul Scharre, Army of None: Autonomous Weapons and the Future of War, W. W. Norton & Company, 

2019, 28. o. 
16 Uo, 29. o. 
17 Uo. 
18 Vincze Viola, Autonomy and Artificial Intelligence in Autonomous Weapon Systems, In: Kajtár Gábor-

Sonnevend Pál (szerk.), A nemzetközi jog, az uniós jog és a nemzetközi kapcsolatok szerepe a 21. 

században, Tanulmányok Valki László tiszteletére, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2021, 578-579. o. 

https://www.esd.whs.mil/portals/54/documents/dd/issuances/dodd/300009p.pdf
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tehát az ún. black box effektus)19 és az általuk elkövetett jogértésekért való felelősség 

telepítése is rendkívül nehéz dogmatikai feladatnak bizonyulna. Habár jelenleg valódi, 

out of the loop autonóm fegyverrendszerek nem léteznek, in- és on the loop fegyverekre 

számos gyakorlati példát találunk.20 Előbbi kategóriába a távvezérlésű fegyverek 

sorolhatók, mint a drónok körében például az amerikai MQ-9 Reaper vagy az izraeli IAI 

Heron, míg on the loop fegyvernek minősülnek például az izraeli Iron Dome és Harpy, 

valamint az amerikai Aegis és Phalanx.21 

 

III. Az autonóm fegyverrendszerekre alkalmazandó jogi keretek meghatározása 

 

Annak ellenére, hogy az autonóm fegyverrendszerekre vonatkozóan – jelenleg – nem 

létezik kifejezetten a tárgykörnek dedikált lex specialis szabályozás,22 az alkalmazandó 

jog meghatározása körében elégséges kapaszkodót találunk a joggyakorlatban.23 Ebben a 

kontextusban kiemelkedő a Nemzetközi Bíróság azon megállapítása, miszerint a 

nemzetközi humanitárius jog „alkalmazandó a hadviselés minden formájára és a 

fegyverek mindegyékére, legyen szó akár a múlt, a jelen vagy a jövő fegyvereiről”.24 A 

humanitárius jogi rezsim abban az esetben képezi az autonóm fegyverrendszerek 

nemzetközi jogi vizsgálatának keretrendszerét, amennyiben azok jogszerűségének 

megítélésére egy nemzetközi vagy nem-nemzetközi fegyveres konfliktus kontextusában 

kerül sor.25 A jus in bello így tehát lex specialis módjára szabályozza az autonóm 

fegyverrendszereket, szembeállítva a lex generalisnak tekinthető emberi jogi rezsimmel, 

amely egyaránt alkalmazandó békeidőben és – mintegy minimum követelményeket 

tételezve – fegyveres konfliktusok során is.26 Habár az autonóm fegyverrendszerek 

körében egyaránt releváns továbbá – többek között – az állami és individuális felelősség, 

valamint a szuverenitás kérdésköre is, ebben a cikkben az ilyetén fegyverek humanitárius 

jogi szempontból releváns aggályait elemezzük, amely főként az 1949-ben megkötött 

                                                 
19 Michael Pizzi-Mila Romanoff-Tim Engelhardt, AI for humanitarian action: Human rights and ethics, 

International Review of the Red Cross, Vol. 102, Issue 913, 2020, 152. o. 
20 Matthias Brenneke, Lethal Autonomous Weapon Systems and Their Compatibility with International 

Humanitarian Law: A Primer on the Debate, In: Terry D. Gill-Robin Geiß-Heike Krieger-Christophe 

Paulussen (szerk.), Yearbook of International Humanitarian Law 2018, T.M.C. Asser Press, 2020, 65. o. 
21 Uo; A már létező, autonómiával bíró fegyverrendszerek részletes bemutatására lásd még: Vincze Viola, 

The Legality of the Use of Lethal Autonomous Weapon Systems in the Conduct of Hostilities, Doctoral 

Dissertation, Eötvös Loránd University of Sciences, Doctoral School Of Law, Budapest 2019, elérhető: 

https://edit.elte.hu/xmlui/bitstream/handle/10831/42384/Vincze%20Viola_%20dissertation.a.pdf?sequence

=1&amp;isAllowed=y, (letöltve: 2021.03.29.) 35-37. o. 
22 Tim McFarland, Autonomous Weapon Systems and the Law of Armed Conflict: Compatibility with 

International Humanitarian Law, Cambridge University Press, 2020, 89. o. 
23 Lásd például: Draft Report of the 2019 session of the Group of Governmental Experts on Emerging 

Technologies in the Area of Lethal Autonomous Weapons Systems, CCW/GGE.1/2019/CRP.1/Rev.2, 21 

August 2019, ¶17. 
24 Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, ¶86; A szerző 

saját fordítása. 
25 Brenneke: i.m. 63. o. 
26 Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory 

Opinion, I.C.J. Reports 2004, ¶106. 

https://edit.elte.hu/xmlui/bitstream/handle/10831/42384/Vincze%20Viola_%20dissertation.a.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
https://edit.elte.hu/xmlui/bitstream/handle/10831/42384/Vincze%20Viola_%20dissertation.a.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
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Genfi Egyezményekhez fűzött I. Jegyzőkönyvben27 található szabályok és elvek, 

valamint a nemzetközi szokásjog vizsgálatát teszi szükségessé. 

 

1. Nem mindent szabad, ami nem tilos: a Martens Klauzula 

 

Az autonóm fegyverrendszerekre irányadó jogi keretek vizsgálata során említeni 

szükséges a Martens Klauzulát, amely mintegy „zárja” a rendszert és biztosítja, hogy a 

jövő fegyverei – így az out of the loop autonóm fegyverrendszerek – se maradhassanak 

teljességgel szabályozatlanul.28 A Martens Klauzula – amely Fyodor Fyodorovich 

Martens orosz diplomata után került elnevezésre29  – modern szövege az 1949-ben 

elfogadott Genfi Egyezményekhez fűzött I. jegyzőkönyvben került kodifikálásra.30 A 

Jegyzőkönyv 2. cikkének (1) bekezdése szerint: „[a] polgári személyek és harcosok a 

jelen Jegyzőkönyvben vagy más nemzetközi megállapodásban nem szabályozott 

esetekben is a nemzetközi jognak a kialakult szokásokból az emberiesség törvényeiből és 

az emberiség lelkiismeretének követelményeiből folyó általános elvek védelme és hatálya 

alatt állnak.”31  

 

A Nemzetközi Bíróság a nukleáris fegyverekről szóló tanácsadó véleményében kimondta, 

hogy a Martens Klauzula a nemzetközi szokásjog részét képezi és „a katonai technológia 

rapid fejlődése körében megfelelő szabályozási eszköznek bizonyul”.32 Az I. 

Jegyzőkönyvhöz fűzött kommentár konkretizálja a Klauzula valódi szerepét, amennyiben 

megállapítja, hogy ezen szabály meggátolja azt a vélekedést, hogy minden, amit nem tilt 

kifejezetten valamely nemzetközi egyezmény, az megengedettnek tekinthető.33 

Másodsorban pedig egy biztonsági mechanizmusnak minősül, ami garantálja, hogy a 

technológia bárminemű fejlődése mellett is alkalmazandók maradjanak (legalább) a 

Klauzulában lefektetett szabályok, vagyis az „emberiesség törvényeiből” és az 

„emberiség lelkiismeretének követelményeiből” folyó általános elvek.34 

 

Bár a Klauzula pontos jogi természete vitatott,35 az mégis – a Nemzetközi Vöröskereszt 

szavaival élve – lényegében „az emberiség biztonsági hálójaként” funkcionál36  azáltal, 

                                                 
27 Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the protection of 

victims of international armed conflicts (Protocol I), Geneva, 08 June 1977, U.N.T.S. Vol. 1125, No. 17512 

(a továbbiakban: I. Jegyzőkönyv). 
28 Michael N. Schmitt-Jeffrey S. Thurnher, "Out of the Loop": Autonomous Weapon Systems and the Law 

of Armed Conflict, Harvard National Security Journal, Vol. 4, 2013, 275. o. 
29 Yves Sandoz-Christophe Swinarski-Bruno Zimmerman, Commentary on the Additional Protocols of 8 

June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949, Martinus Nijhoff Publishers, 1987, 38. o., ¶52. 
30 I. Jegyzőkönyv, 1. cikk (2) bekezdés. 
31 Uo; A hivatalos magyar nyelvű szövegre lásd: A háború áldozatainak védelmére vonatkozóan Genfben 

1949. augusztus 12-én kötött Egyezmények I. és II. kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló 1989. 

évi 20. törvényerejű rendelet, elérhető: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=98900020.TVR, (letöltve: 

2021.04.10.) 
32 Lásd 23. lj., ¶¶78, 84. 
33 Sandoz-Swinarski-Zimmerman: i.m. 39. o., ¶55. 
34 Uo; Schmitt-Thurnher: i.m. 275. o. 
35 Lásd például: Kjølv Egeland, Lethal Autonomous Weapon Systems under International Humanitarian 

Law, Nordic Journal of International Law, Vol. 85(2), 2016, 107. o. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=98900020.TVR
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hogy jogi keretet biztosít bizonyos etikai megfontolások beemelésére az autonóm 

fegyverrendszerek legalitásáról szóló vitába.37 Annak ellenére, hogy a Klauzula által 

nevesített „emberiesség törvényeiből” és az „emberiség lelkiismeretének 

követelményeiből” folyó általános elvek pontos tartalma tisztázatlan,38 egyes – az 

autonóm fegyverrendszerek tilalmát szorgalmazó – kezdeményezésekben megjelent az a 

gondolat, miszerint hiába felelnének meg az ilyen fegyverek a humanitárius jog és az 

emberi jogi rezsim által támasztott normatív követelményeknek, a Martens Klauzulából 

következően etikailag – és így jogilag is –  elfogadhatatlan lenne és szembe menne az 

emberiesség törvényeivel, hogy egy emberi felügyelet nélkül működő gépezet dönthessen 

élet és halál kérdésében.39 Habár a magam részéről egyetértek azzal a koncepcióval, hogy 

egy autonóm fegyverrendszernek nem csak a nemzetközi szerződésekben és a 

szokásjogban megtalálható explicit szabályokkal, hanem a Martens Klauzulával is 

összhangban kell lennie, osztom Schmitt álláspontját, miszerint a nemzetközi jog mai 

keretei között alacsony a valószínűsége, hogy valamely autonóm fegyverrendszer 

megfeleljen valamennyi normatív szabálynak és mégis beleütközzön a Klauzulába.40 

 

Gyakorlati szerepét jól illusztrálja, hogy a Nemzetközi Vöröskereszt a Martens 

Klauzulában – közelebbről pedig az „emberiség lelkiismeretének” követelményben – 

látja olyan humanitárius jogi alapelvek kialakulásának gyökerét, mint a felesleges 

szenvedést és szükségtelen sérüléseket okozó, illetve a természetüknél fogva 

különbségtételre képtelen fegyverek tilalma.41 Habár a Martens Klauzulából álláspontom 

szerint nem következik per se az autonóm fegyverrendszerek jogellenessége, 

mindenesetre – közvetett módon – jelentős szerepet kap a legalitásuk értékelése során.  

 

Annak érdekében, hogy átfogó képet adjon az autonóm fegyverrendszerek humanitárius 

jogi szabályozásáról, a cikk a következőkben elsőként vizsgálja azok per se 

jogellenességének felvetését és az államok fegyver felülvizsgálati kötelezettségét, majd 

bemutatja, hogy a harctéren való alkalmazás körében milyen követelményeket támaszt a 

jus in bello az új technológiákkal szemben. 

 

IV. Az autonóm fegyverrendszerek alapvető jogellenességének kérdése  

 

„Az összeütköző Feleknek a hadviselés módja vagy az eszköze megválasztásához való 

joga semmilyen fegyveres összeütközésben nem korlátlan.”42 Amint az I. Jegyzőkönyv 

idézett 35. cikkéből kitűnik, a jogszerűen alkalmazható fegyverek köre a jus in bello által 

                                                                                                                                                  
36 ICRC, Ethics and autonomous weapon systems: An ethical basis for human control?, 

CCW/GGE.1/2018/WP.5, 3 April 2018, elérhető: https://ccdcoe.org/uploads/2018/11/UN-180403-

GGE_Ethics_and_autonomous_weapon_systems.pdf, (letöltve: 2021.05.03.), 6. o. 
37 Neil Davison, A legal perspective: Autonomous Weapon Systems Under International Humanitarian 

Law, UNODA Occasional Papers, No. 30, 2018, elérhető: https://www.icrc.org/en/document/autonomous-

weapon-systems-under-international-humanitarian-law, (letöltve: 2021.05.03.), 8. o. 
38 Brenneke: i.m. 90. o. 
39 lásd 2. lj. 
40 Michael N. Schmitt, Autonomous Weapon Systems and International Humanitarian Law: A Reply to the 

Critics, Harvard National Security Journal Feature, 2013, 32. o. 
41 Lásd 35. lj., 6. o. 
42 I. Jegyzőkönyv, 35. cikk (1) bekezdés. 

https://ccdcoe.org/uploads/2018/11/UN-180403-GGE_Ethics_and_autonomous_weapon_systems.pdf
https://ccdcoe.org/uploads/2018/11/UN-180403-GGE_Ethics_and_autonomous_weapon_systems.pdf
https://www.icrc.org/en/document/autonomous-weapon-systems-under-international-humanitarian-law
https://www.icrc.org/en/document/autonomous-weapon-systems-under-international-humanitarian-law
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behatárolt, amely alól természetesen az autonóm fegyverrendszerek sem képeznek 

kivételt. Ennek megfelelően, az ilyen fegyverek jogszerűségének értékelése során 

elsőként arra kell figyelmet fordítanunk, hogy azok – felhasználásuk konkrét kontextusát 

ebben a lépésben figyelmen kívül hagyva – per se legálisnak minősülhetnek-e a 

nemzetközi jog alapján. Ebben a viszonylatban három fő kritériumnak kell eleget tennie 

egy autonóm fegyverrendszernek: nem okozhat felesleges szenvedést és szükségtelen 

sérüléseket, nem lehet természeténél fogva képtelen a civilek és a kombattánsok, 

valamint a civil és a katonai objektumok közötti különbségtételre, illetve nem lehetnek 

kontrollálhatatlan hatásai.43 Annak érdekében, hogy az itt meghatározott szabályok 

érvényesülése biztosított legyen, az államoknak kötelezettsége az I. Jegyzőkönyv 36. 

cikke alapján, hogy egy új fegyver fejlesztése vagy megszerzése során megállapítsák, 

hogy annak alkalmazása nem ütközne-e a nemzetközi jog szabályaiba. 

  

1. A felesleges szenvedést és szükségtelen sérüléseket okozó fegyverek tilalma 

 

„Tilos olyan fegyvereket, lövedékeket és anyagokat, valamint olyan hadviselési módokat 

alkalmazni, amelyek felesleges károkat, vagy szükségtelen szenvedést okoznak.”44 Ez, az 

I. Jegyzőkönyv 35. cikkének (2) bekezdésében kodifikált – a Nemzetközi Bíróság szerint 

a jus in bello egyik „kardinális alapelvét” képező és a nemzetközi szokásjog részeként is 

érvényesülő45 – szabály egyike a fegyverfejlesztés alapvetető korlátainak. A gyakorlatban 

nem teljeskörűen tisztázott, hogy pontosan milyen hatások minősülnek „szükségtelen 

szenvedésnek” vagy „felesleges kárnak”, azonban bizton ide sorolható például az 

elkerülhetetlenül maradandó fogyatékosság okozása, illetve az olyan támadások köre, 

amelyek minden esetben bizonyosan halálos kimenetellel járnak.46 Kitűnik tehát, hogy a 

tilalom nem azokra a fegyverekre vonatkozik, amelyek bizonyos felhasználási körben 

képesek felesleges szenvedést és szükségtelen sérülést okozni, hanem azokra, amelyek 

elkerülhetetlenül, a természetüknél fogva – a felhasználásuk konkrét kontextusára való 

tekintet nélkül – okoznak ilyen sérüléseket.47 Ebbe a körbe sorolhatjuk például a 

mérgezett fegyvereket, a biológiai és a kémiai fegyvereket, illetve a vakító 

lézerfegyvereket.48 

 

Kiemelendő azonban, hogy a felesleges kár és a szükségtelen sérülések relatív koncepciót 

takarnak, amely körben a Nemzetközi Bíróság úgy foglalt állást, hogy felesleges 

szenvedés az az ártalom, amely átlépi azt a szintet, amely elkerülhetetlenül szükséges egy 

jogszerű katonai cél eléréséhez.49 Ez lényegében egy mérlegelést jelent tehát a katonai 

szükségesség és a várható sérülések, illetve kár súlyossága között, amely alapján 

meghatározható mi minősül feleslegesnek vagy szükségtelennek. Annak ellenére tehát, 

                                                 
43 Kenneth Anderson-Matthew C. Waxman, Debating Autonomous Weapon Systems, their Ethics, and their 

Regulation under International Law, Washington College of Law Research Paper, No. 2017-21, 1104-

1107. o. 
44 I. Jegyzőkönyv, 35. cikk (2) bekezdés. 
45 Lásd 23. lj., ¶¶78-79; Henckaerts – Doswald-Beck: i.m. 237. o. 
46 Uo, 241. o. 
47 William H. Boothby, Weapons and the Law of Armed Conflict, Second Edition, Oxford University Press, 

2016, 53-54. o. 
48 Henckaerts – Doswald-Beck: i.m. 243-244. o. 
49 Lásd 23. lj. 
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hogy egy fegyver akár kiemelkedően súlyos sérülések okozására is alkalmas (de nem 

természetszerűen vezet mindig erre az eredményre), jogszerűnek minősül, amennyiben a 

mérlegelés eredményeképpen megállapítható, hogy szükséges és arányos az általa 

okozható sérülések köre az elérhető katonai előnyhöz mérten.50 

 

Összegezve a fentieket az a megállapítás tehető, hogy egy fegyver csak abban esetben 

ütközne a felesleges szenvedés és a szükségtelen károk tilalmába, amennyiben 

természeténél fogva, abban a felhasználási kontextusban, amelyre szánták, általános 

jelleggel okozna olyan sérüléseket, amelyek meghaladják a – szintén általánosságban vett 

– általa elérhető katonai előnyök mértékét.51 Egy autonóm fegyverrendszer tehát az 

esetek túlnyomó többségében feltehetően nem minősülne per se jogellenesnek ezen 

szabály alapján, lévén az autonómia ebben az értelembe kevéssé befolyásolja az érintett 

fegyver megfelelőségét. Ahogy Schmitt és Thurnher rámutatnak, ezen szabály 

szempontjából a releváns kérdés nem az, hogy autonóm módon működik-e valamely 

rendszer, hanem hogy olyan fegyvert alkalmaz-e, amely beleütközik a szükségtelen 

szenvedés és felesleges károk tilalmába.52 Mindezeket figyelembe véve az a konklúzió 

tehető, hogy az autonóm fegyverrendszerek teljeskörű, per se tilalma nem következik a 

felesleges szenvedés és a szükségtelen károk tilalmából.53 

 

2. A természetüknél fogva különbségtételre képtelen fegyverek tilalma 

 

A fegyverfejlesztés további korlátját jelenti az I. Jegyzőkönyv azon szabálya, amely 

szerint: „[t]ilos megkülönböztetés nélküli támadásokat indítani. Megkülönböztetés 

nélküli támadás az: amelynek során olyan harcmódot, vagy harceszközt alkalmaznak, 

amelyet nem lehet meghatározott katonai célpont ellen irányítani, és ezért minden ilyen 

esetben megkülönböztetés nélkül egyaránt sújtja a katonai célpontokat és a polgári 

személyeket, illetve polgári javakat”.54 Ez a – nemzetközi szokásjog részét képező –  

szabály az olyan fegyverek tilalmát határozza meg, amelyeket természetüknél fogva nem 

lehet kizárólag katonai célpontok ellen irányítani, lévén inherens módon képtelenek 

különbséget tenni civilek és kombattánsok, illetve polgári és katonai objektumok 

között.55 Fontos hangsúlyozni ebben a körben, hogy – amint a szükségtelen szenvedés és 

felesleges károk tilalma esetében is – a szabály csak azokat a fegyvereket tiltja, amelyek a 

tervezett felhasználásuk körülményei között egyáltalán nem képesek a különbségtételre 

legitim és illegitim célpontok között, tehát természetüknél fogva beleütköznek ebbe a 

tilalomba.56 Amennyiben létezik olyan felhasználási módja az érintett fegyvernek, amely 

képessé teszi a megkülönböztetés követelményének való megfelelésre – mert például 

sivatagi hadviselés során alkalmazzák, ahol nincs veszélyeztetett civil lakosság – akkor 

már nem állapítható meg a fegyver per se jogellenessége.57 Ebből következően fontos 

                                                 
50 Henckaerts – Doswald-Beck: i.m. 240. o; Boothby 2016: i.m. 54. o. 
51 Uo.  
52 Schmitt-Thurnher: i.m. 245. o. 
53 Rebecca Crootof, The Varied Law of Autonomous Weapon Systems, In: Andrew P. Williams-Paul D. 

Scharre (szerk.), Autonomous Systems Issues for Defence Policymakers, 2015, 104. o. 
54 I. Jegyzőkönyv, 54. cikk (4) bekezdés b) pont. 
55 Henckaerts – Doswald-Beck: i.m. 244. o. 
56 Trumbull: i.m. 556-557. o. 
57 Schmitt-Thurnher: i.m. 246. o. 
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utalnunk arra, hogy az itt tárgyalt szabály nem egyezik meg a jelen cikk 6.1. pontja alatt 

bemutatott különbségtétel követelményével, amely már nem per se vizsgálja egy fegyver 

jogszerűségét, hanem a felhasználás konkrét körülményeit mérlegelve annak szituatív 

jogszerűségének megállapítására szolgál. 

 

Tekintve, hogy egy fegyver csak abban az esetben minősül per se jogellenesnek, ha a 

tervezett felhasználása körében teljességgel képtelen különbséget tenni legitim és 

illegitim célpontok között – mint például a biológiai fegyverek – egyetértek azzal az 

általánosnak tekinthető vélekedéssel, miszerint az autonóm fegyverrendszerek inherens 

jogellenessége nem következik ebből a tilalomból, lévén például egy tengeralattjárók 

ellen alkalmazott rendszer esetében nem merül fel valós kockázat.58  

 

3. A kontrollálhatatlan hatást kiváltó fegyverek tilalma 

 

Bár a kontrollálhatatlan hatású fegyverek tilalma dogmatikailag nem különül el 

teljességgel a különbségtételre képtelen fegyverekre vonatkozó tiltástól, érdemes mégis 

külön tárgyalni a szabályozás tartalmát az autonóm fegyverrendszerek speciális 

tulajdonságára – az emberi felügyelet teljes vagy részleges hiányára – való tekintettel. Az 

I. Jegyzőkönyv megfogalmazása szerint: „[t]ilos megkülönböztetés nélküli támadásokat 

indítani. Megkülönböztetés nélküli támadás az: amelynek során olyan harcmódot, vagy 

harceszközt alkalmaznak, amelynek hatásait nem lehet a jelen Jegyzőkönyv kívánalmai 

szerint korlátozni, és ezért minden ilyen esetben megkülönböztetés nélkül egyaránt sújtja 

a katonai célpontokat és a polgári személyeket, illetve polgári javakat.”59 A 

kontrollálhatatlan hatást kiváltó fegyverek tilalma is részét képezi a nemzetközi 

szokásjognak.60 Ahogy Schmitt megállapítja, a tilalom alá eső fegyverek pragmatikus 

példáját a biológiai fegyverek képezik, például egy katonai egység megfertőzése 

valamely vírussal, amelynek későbbi továbbterjedésé nem tartható ellenőrzés alatt.61 Ha a 

tilalom klasszikus célkitűzését vesszük alapul, akkor az autonómia önmagában minden 

bizonnyal nem vezetne egy fegyverrendszer per se jogellenességéhez, lévén – ahogy 

fentebb láttuk – nem a felhasználás módja, hanem a fegyver szándékolt hatásai jelentik a 

döntő kritériumot a szabályoknak való megfelelés során. 

 

Ennek ellenére azonban, az out of the loop autonóm fegyverrendszerek körében 

jelentkező teljesen emberi felügyelettől mentes döntéshozatal, illetve annak esetleges 

kiszámíthatatlansága és átláthatatlansága álláspontom szerint szintén a vizsgálat tárgyává 

tehető a kontrollálhatatlan hatással bíró fegyverek tilalma körében.62 Számos 

kezdeményezésben megjelenik az a vélekedés, miszerint az érdemi emberi felügyelet 

(meaningful human control) hiánya ipso facto jogellenessé tenné az autonóm 

fegyverrendszereket,63 mert a döntéshozatal és annak következményei kikerülnek az 

                                                 
58 Lásd 55. lj. 
59 I. Jegyzőkönyv, 51. cikk (4) bekezdés c) pont. 
60 Henckaerts – Doswald-Beck: i.m. 247. o. 
61 Schmitt 2013: i.m. 14. o. 
62 Thompson Chengeta, Are autonomous weapon systems the subject of Article 36 of Additional Protocol I 

to the Geneva Conventions?, UC Davis Journal of International Law and Policy, Vol. 23(1), 2017, 98. o. 
63 Lásd például: Rebecca Crootof, A Meaningful Floor for ”Meaningful Human Control”, Temple 

International & Comparative Law Journal, Vol. 30, 2016, 53-54. o. 
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emberi irányítás köréből, ezáltal lényegében kontrollálhatatlan hatásokhoz vezetve.64 

Annak ellenére azonban, hogy ez a koncepció reális veszélyekre mutat rá, 

feltételezhetően mégsem vezet az autonóm fegyverrendszerek per se jogellenességéhez, 

hiszen a szándékolt felhasználás kontextusától is függ, hogy jogszerűnek minősül-e 

általánosságban egy fegyver.65  

 

Összegezve a három fegyverjogi kritériumot megállapítható, hogy egy „általános” 

autonóm fegyverrendszer nagy valószínűséggel nem minősülne per se jogellenesnek, 

hiszen a szükségtelen szenvedés és felesleges kár tilalma, a természetüknél fogva 

különbségtételre képtelen fegyverek tilalma, illetve a kontrollálhatatlan hatásokat kiváltó 

fegyvereke vonatkozó tilalom csak ritka, kirívó esetekben vezetnek egy fegyver 

teljeskörű jogellenességéhez. 

 

V. Az I. Jegyzőkönyv 36. cikke által támasztott fegyverfelülvizsgálati követelmény 

 

Annak érdekében, hogy egy autonóm fegyverrendszer megfeleljen valamennyi itt tárgyalt 

szubsztantív kritériumnak – ideértve a Martens Klauzulát is66 –, az államoknak 

kötelessége felülvizsgálni azok nemzetközi joggal való kompatibilitását az I. 

Jegyzőkönyv 36. cikkének megfelelően, ha pedig elmulasztják ezt megtenni, úgy 

felelősnek tekinthetők a fegyver által okozott jogellenes károkért.67 A szabály szerint: 

„[v]alamely új fegyver, hadtechnikai eszköz, vagy mód tanulmányozása, kifejlesztése, 

bevezetése, illetve rendszeresítése során az érintett Magas Szerződő Fél köteles 

megállapítani, hogy annak alkalmazása nem esik-e minden, vagy bizonyos körülmények 

között a jelen Jegyzőkönyv, vagy a Magas Szerződő Felet kötelező valamely más 

nemzetközi jogi szabály tilalma alá.”68 Annak ellenére, hogy – a fent bemutatott 

szubsztantív követelményekkel szemben – azt itt tárgyalt szabály szokásjogi természete 

vitatott a szakirodalomban,69 számos olyan állam is alkalmaz ennek megfelelő fegyver 

felülvizsgálati mechanizmusokat, amely nem ratifikálta az I. Jegyzőkönyvet.70  

 

A 36. cikk tág megfogalmazásából következően az államoknak egyaránt meg kell 

győződniük arról, hogy egy autonóm fegyverrendszer megfelel-e valamennyi nemzetközi 

szerződésben vállalt vagy a szokásjog útján kötelezővé vált szabálynak és megbízhatóan, 

illetve kiszámíthatóan működik-e.71 Vitatott azonban, hogy egy ilyen fegyver 

„megbízhatóságát” mihez viszonyítva kell az államoknak értékelniük. A többségi 
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álláspont szerint nem egy hipotetikus modellt, hanem az emberi képességeket kell alapul 

venni, amikor egy autonóm fegyverrendszer nemzetközi jognak való megfelelőségét 

vizsgáljuk, így tehát nem várható el az ilyen fegyverektől sem, hogy soha, semmilyen 

körülmények között ne kövessenek el hibákat.72 Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a 

felülvizsgálati eljárás során nem a fegyver szituatív jogszerűségét kell az államoknak 

mérlegelnie – lévén az a felhasználás kontextusától függ – hanem azt, hogy a fegyver 

általános természetét és szándékolt hasznosítását tekintve nem sérti-e a nemzetközi jog 

szabályait.73 

 

Fontos továbbá, hogy a vizsgálatnak csak a fegyver szándékolt felhasználására kell 

kiterjednie,74 így az államok nem kötelesek – és valójában nem is képesek –  ezen szabály 

alapján vizsgálni, hogy az érintett fegyver rosszhiszemű felhasználás esetén is 

megfelelne-e a nemzetközi jog szabályainak.75 Ezen túlmenően azonban, ahogyan azt 

Vincze Viola megállapítja, a 36. cikk szövege nem nyújt további iránymutatást arra 

vonatkozóan, hogy milyen formai és tartalmi kritériumoknak kellene megfelelnie egy 

fegyver felülvizsgálati eljárásnak, így lényegében ez az államok diszkréciójának körébe 

esik.76 Aggályosnak tekinthető továbbá, hogy – a Nemzetközi Vöröskereszt állásfoglalása 

szerint – az is az államok saját döntésén múlik, hogy nyilvánosságra hozzák-e a fegyver 

felülvizsgálati eljárások eredményét,77 amelyre a legtöbb esetben nemleges válasz 

várható, lévén szenzitív katonai információkról van.78  

 

A fegyver felülvizsgálatnak minden esetben ex ante, a fegyver bevetését megelőzően kell 

megtörténnie, azonban a Nemzetközi Vöröskereszt a 36. cikkhez készített 

iránymutatójában további támpontokat fogalmazott meg, hogy pontosan mikor kell az 

egyes esetekben elvégezni az értékelést.79 Kiemelendő ezek közül, hogy abban az 

esetben, ha egy fegyvert (vagy egyéb, fegyverré alakítható technológiát) jelentősen 

módosít valamely állam, úgy ismételten – vagy akár ennek következtében első 

alkalommal – kötelessége elvégezni a fegyver felülvizsgálatát is.80 

 

Összegezve a fentieket az a konklúzió tehető, hogy bár a fegyver felülvizsgálati eljárás 

fontos garanciális kötelezettséget jelent annak érdekében, hogy kizárólag a nemzetközi 

jognak megfelelő autonóm fegyverrendszerek kerüljenek kifejlesztésre és később 

alkalmazásra, a szabály gyakorlati érvényesülését több tényező is nehezíti. Figyelembe 

véve, hogy a fegyver felülvizsgálati eljárás nagymértékben az államok diszkrécióján 

alapszik, annak eredményét nem kötelező nyilvánosságra hozni és kizárólag az autonóm 

                                                 
72 UN General Assembly, Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, 

summary or arbitrary executions, Christof Heyns, A/HRC/23/47, 9 April 2013, ¶¶63-64; Marco Sassóli, 

Autonomous Weapons and International Humanitarian Law: Advantages, Open Technical Questions and 

Legal Issues to be Clarified, International Law Studies, Vol. 90, 2014, 319. o. 
73 Schmitt-Thurnher: i.m. 273-274. o. 
74 Boothby 2014: i.m. 170. o. 
75 Sandoz-Swinarski-Zimmerman: i.m. 424. o., ¶1469. 
76 Vincze 2019: i. m. 78. o. 
77 Lásd 65. lj. 
78 Markus Wagner, The Dehumanization of International Humanitarian Law: Legal, Ethical, and Political 

Implications of Weapon Systems, Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol. 47, 2014, 37. o. 
79 Lásd 65. lj., 951-952. o. 
80 Schmitt-Thurnher: i.m. 272. o. 
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fegyverrendszerek per se legalitásának megállapítására alkalmas, álláspontom szerint 

nem képes (maradéktalanul) garantálni az ilyen fegyverek nemzetközi jognak való 

megfelelését. Annak érdekében, hogy megállapítható legyen egy autonóm 

fegyverrendszer teljeskörű, szituatív jogszerűsége, elemezni szükséges továbbá a 

humanitárius jogban kialakult különbségtétel (distinction), arányosság (proportionality) 

és elővigyázatosság (precaution) elveinek való megfelelését is. 

 

VI. Autonóm fegyverrendszerek a harctéren: az alkalmazás humanitárius jogi 

szabályai 

 

Szemben annak alacsony valószínűségével, hogy egy autonóm fegyverrendszer per se 

jogellenesnek minősüljön a fent írtak szerint, jóval nagyobb kihívást jelent az alkalmazás 

körében érvényesülő három humanitárius jogi alapelvnek való megfelelés, amelyek a 

különbségtétel, az arányosság, és az elővigyázatosság szabályait foglalják magukban és 

mindig a felhasználás konkrét körülményeit figyelembe véve mérlegelendők.81  

 

Mindhárom itt tárgyalt alapelv körében igaz, hogy nem objektív, hanem szubjektív, 

mérlegelésen alapuló zsinórmértékül szolgálnak annak megállapítása során, hogy 

valamely támadás vagy egyéb hadművelet megfelel-e a jus in bello által támasztott 

követelményeknek.82 Ahogy Trumbull – álláspontom szerint helyesen – megállapítja, egy 

kombattáns által hozott döntés jogszerűségét az ésszerűség és jóhiszeműség 

követelménye alapján kell mérlegelni, amely minden esetben csak a körülmények 

összességét figyelembe véve állapítható meg.83 A tárgyalt humanitárius jogi alapelvek 

inherensen szubjektív természete tehát az egyik fő nehézséget jelenti az autonóm 

fegyverrendszerek nemzetközi jogi megfelelőségének vizsgálata során, lévén az 

„ésszerűség” szintjén való döntés képessége magas fokú kognitív készségek meglétét 

feltételezi. 

 

1. A különbségtétel követelménye 

 

A különbségtétel követelményét összefoglalva, az „összeütköző feleknek mindenkor 

különbséget kell tenniük a polgári lakosság és a harcosok, valamint a polgári javak és a 

katonai célpontok között”,84 „támadást szigorúan csak katonai célpontok ellen lehet 

indítani”85 és a „polgári lakosságot, valamint a polgári személyeket tilos megtámadni”.86 

A különbségtétel elve a nemzetközi szokásjog részét képezi87 és a Nemzetközi Bíróság 

szerint egyike a nemzetközi jog „áthághatatlan” normáinak.88 A modern hadviselés 

körében rendkívül gyorsan változó körülmények kiemelkedően nehézzé teszik a 

                                                 
81 Jeffrey S. Thurnher, The Law That Applies to Autonomous Weapon Systems, ASIL Insights, Vol. 17(4), 

elérhető: https://www.asil.org/insights/volume/17/issue/4/law-applies-autonomous-weapon-systems, 

(letöltve: 2021.05.11.)  
82 Trumbull: i.m. 559-560. o. 
83 Uo. 
84 I. Jegyzőkönyv, 48. cikk. 
85 Uo., 52. cikk (2) bekezdés. 
86 Uo., 51. cikk (2) bekezdés. 
87 Henckaerts – Doswald-Beck: i.m. 3, 25. o. 
88 Lásd 23. lj., ¶¶78-79. 
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különbségtétel követelményének való megfelelést, lévén egy támadó félnek nem csak az 

olyan objektív tényezőket kell azonosítania, mint hogy az ellenség kezében lévő tárgy 

fegyvernek minősül-e vagy katonai egyenruhát visel-e a célpont, hanem  az emberi 

viselkedést és szándékot is figyelembe kell vennie, amikor arról dönt, hogy legitim 

katonai célpontot készül-e megtámadni.89 A gyorsan változó körülmények miatt egy 

autonóm fegyverrendszernek tehát dinamikus módon is képesnek kell lennie arra, hogy 

megfeleljen a különbségtétel követelményének, ezért a jogszerűséghez magasszintű 

adaptációs készséggel is bírnia kell.90 

 

A hatásosabb védelem érdekében az I. jegyzőkönyv előírásai szerint vélelmezni kell, 

hogy egy személy a polgári lakosság körébe tartozik, ha ezen minőségével kapcsolatban 

kétely merül fel.91 Ezen vélelem értelmezése jól illusztrálja a különbségtétel 

követelménye által az autonóm fegyverrendszerek elé állított nehézségek körét. Amint 

Schmitt érvel, a vélelem érvényesítéséhez nem elégséges a kétely legkisebb formájának 

azonosítása, hanem egy ésszerű támadónak, a támadás végrehajtásának pillanatában 

rendelkezésére álló információk összességét figyelembe véve – kalkulálva olyan 

tényezőkkel, mint a célpont katonai értéke vagy egy későbbi (kevésbé kockázatos) 

támadás lehetősége – kell eldöntenie, hogy legitim, katonai célpontot készül-e 

megtámadni vagy a célba vett személy (vagy objektum) polgári minősége miatt 

jogellenes a támadás végrehajtása.92 A szabálynak való megfeleléshez szükséges 

mérlegelés tehát nagymértékben szituatív, szubjektív és az emberi ésszerűségre 

támaszkodva került meghatározásra. Ahhoz, hogy egy autonóm fegyverrendszer (valaha) 

képes legyen megfelelni a különbségtétel követelményének, rendkívül magas 

technológiai fejlettséget kell tehát elérnie, amely által biztosítható, hogy megbízható és 

kiszámítható módon legyen képes különböztetni legitim és jogellenes célpontok között. 93  

 

Ehhez olyan szenzorokra és algoritmusra van szükség, amelyen keresztül egy autonóm 

fegyverrendszer képes valamely referencia értéket alapul véve értékelni a fennálló kétely 

mértékét és mérlegelni, hogy kellő bizonyossággal tekinthető-e egy célpont legitimnek.94 

Mindemellett azonban az a tény, hogy a mérlegelésnek az emberi ésszerűséghez kell 

közelítenie azt is jelenti egyben, hogy az autonóm fegyverrendszerek körében sem 

várható el a minden körülmények között hibátlan működés, hanem az emberi 

képességeket alapul véve kell meghatározni azok jogszerűségét.95 Ebben a kontextusban 

is igaz továbbá az a megállapítás, miszerint egy autonóm fegyverrendszer jogszerűségét 

nagyban befolyásolja, hogy milyen környezetben alkalmazzák, lévén például egy civil 

lakosságtól távol eső sivatagi harctér esetében a különbségtétel követelményének való 

megfelelés nem bizonyulna megoldhatatlan problémának.96 

 

                                                 
89 Brenneke: i.m. 68. o. 
90 Christopher P. Toscano, “Friend of Humans”: An Argument for Developing Autonomous Weapons 

Systems, Journal of National Security Law & Policy, Vol. 8, 210. o. 
91 I. Jegyzőkönyv, 50. cikk (1) bekezdés. 
92 Schmitt 2013: i.m. 16-17. o. 
93 Trumbull: i.m. 574. o. 
94 Lásd 91. lj; Brenneke: i.m. 68. o. 
95 Sassóli: i.m. 319. o. 
96 Anderson-Waxman: i.m. 1106. o. 
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Bár a megkülönböztetés követelménye alapján felmerülő problémák köre kifejezetten 

széles – lásd például a kettős felhasználású objektumok közötti különbségtétel 

nehézségét97 vagy az ellenségeskedésben közvetlenül résztvevő polgári személyek 

azonosításának problémáját98 – álláspontom szerint a hors de combat állapotot 

felismerése jelenti az egyik legnagyobb kihívást e téren. Az I. Jegyzőkönyv kimondja 

ugyanis, hogy „[n]em szabad megtámadni azt, akiről felismerik, vagy az adott 

körülmények között felismerhető, hogy harcképtelen.”99 Ebben a körben harcképtelennek 

minősül az a személy, aki a szembenálló fél hatalmában van, egyértelműen kifejezésre 

juttatja azt a szándékát, hogy megadja magát vagy sebesülése, vagy betegsége 

következtében elvesztette eszméletét, vagy egyébként magatehetetlenné vált, és ezért 

önvédelemre képtelen, feltéve továbbá, hogy tartózkodik ellenséges cselekmények 

elkövetésétől és nem kísérel meg szökést.100 Az itt felsorolt ismertetőjegyek felismerése 

akár megoldhatatlan feladatnak is bizonyulhat egy autonóm fegyverrendszer számára,101 

lévén nem csak szubjektív, kontextus függő körülményeket – például egy sebesülés 

súlyosságát vagy a magatehetetlenség kezdetét és végét – kell figyelembe venni a hors de 

combat állapot meghatározása során, hanem az emberi szándékot is arra nézve, hogy egy 

kombattáns valóban kész-e megadni magát vagy esetleg ellenséges cselekmény 

elkövetésére készül miközben együttműködést szimulál.102  

 

Az autonóm fegyverrendszerek képessége, hogy megfeleljenek a különbségtétel 

követelményének rendkívül vitatott a szakirodalomban. Egyes szerzők álláspontja szerint 

az ilyen fegyverek feltételezhetően soha nem lesznek képesek disztingválni legitim és 

jogellenes célpontok között,103 ezzel ellenben mások úgy vélik, hogy a technológiai 

fejlődés elvezet majd a különbségtételre képes autonóm fegyverrendszerek korához.104 

Sőt, néhányan amellett is érvelnek, hogy nem csak megfelelni lesznek majd képesek 

ennek a követelménynek, hanem az autonóm fegyverrendszerek túl is szárnyalják majd 

az emberi precizitást, ezzel előmozdítva a humanitárius jog által biztosított védelem 

érvényesülését.105 A magam részéről egyetértek Brenneke vélekedésével, miszerint 

feltételezhető, hogy jelenleg egy out of the loop autonóm fegyverrendszer nem lenne 

képes megfelelni a különbségtétel követelményének, azonban korai lenne 

megállapítanunk, hogy ezt a szintet soha nem is éri majd el a technológia.106 

 

2. Az arányosság követelménye 

 

                                                 
97 Lásd: Vincze 2019: i.m. 100-101. o. 
98 Lásd: Uo., 114-119. o. 
99 I. Jegyzőkönyv, 41. cikk (1) bekezdés. 
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A jus in bello keretében kialakult arányosság követelménye szerint tilos olyan támadást 

indítani, „amely a polgári lakosság körében feltehetően annyi áldozatot követel, és annyi 

sebesülést okoz, valamint a polgári létesítményekben akkora károkat idéz elő, hogy azok 

önmagukban, vagy együttesen meghaladnák a támadástól várható konkrét és közvetlen 

katonai előny mértékét”.107 Az arányosság követelménye az I. Jegyzőkönyv több 

szabályában is megjelenik,108 illetve a nemzetközi szokásjog részének is tekinthető.109  

 

Ahogy arra Vincze Viola rámutat, a szabály angol szövegében található „excessive” – 

vagyis túlzott – jelző értelmezése kiemelten fontos az arányosság követelményének 

vizsgálata során,110 lévén a szabálynak való megfelelés civil életek és a támadás által 

elérhető katonai előny egymással szembeni mérlegelését teszi szükségessé.111 Az 

autonóm fegyverrendszerek – humanitárius jogi szempontból vett – jogszerűségének 

garantálása körében a legnagyobb kihívást feltehetően az arányosság követelményének 

való megfelelés okozza majd,112 hiszen a mérlegelés mindig szubjektív szempontok 

alapján történik és a túlzott civil veszteség, valamint az elérhető katonai előny 

mértékének meghatározása során a „józan ész” és a „jóhiszeműség” alapján kell eljárnia a 

döntéshozó katonai vezetőnek,113 ami így meglehetősen tág mérlegelési lehetőséget 

biztosít számára.114 Az arányosság követelménye tehát nem egy szimpla mennyiségi 

értékelést takar, hanem valójában egy ésszerűségi teszten nyugszik és emiatt nem, vagy 

csak rendkívül nehezen volna lefordítható egy algoritmus nyelvére.115  

 

Bár egy támadás arányosságának meghatározása nem objektív mérőszámok alapján 

történik, a civil veszteségek előzetes kalkulálására már létezik egy ún. járulékos veszteség 

becslő módszer (collateral damage estimate methodology [CDEM]), amely olyan 

tényezők figyelembevételével, mint például a bevetett fegyver pontossága, illetve a 

polgári lakosság jelenlétének valószínűsége képes egy előzetes, számszerűsített becslést 

adni a várható civil veszteségeket illetően.116 Habár ez az algoritmus alapú, objektív 

adatokon nyugvó módszer programozható lehet egy autonóm fegyverrendszerbe is, a 

várható civil veszteségek meghatározása önmagában nem elégséges a támadás arányossá 

minősítéséhez.117 Ehhez ugyanis meg kell becsülni továbbá a támadástól várható 

közvetlen és konkrét katonai előnyt is és mérlegelni is kell a két adatot egymáshoz 

mérten. 

 

A támadás által elérhető konkrét és közvetlen katonai előny meghatározása rendkívül 

komplex feladat, tekintve, hogy az – többek között –  függ az átfogó katonai stratégiától, 
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a támadás térbeli és időbeli dimenziójától, illetve a célpontnak tulajdonított katonai 

értéktől is.118 Ahhoz tehát, hogy egy autonóm fegyverrendszer képes legyen megbízható 

módon megbecsülni az általa indítani tervezett támadás várható katonai előnyeit, 

teljeskörűen tisztában kellene lennie egyaránt a hosszútávú és teljes haditervvel, valamint 

a másodpercek alatt változó harctéri állapotokkal is.119 Ha feltételezzük is, hogy a 

technológiai fejlődés következtében egy autonóm fegyverrendszer képessé válik felmérni 

a támadástól várható katonai előny mértékét és az ehhez kapcsolódó civil veszteségeket, 

az arányosság követelménye pusztán ezáltal továbbra sem volna megtartottnak tekinthető, 

hiszen a két eredményt egymással szembeállítva értékelni is szükséges azok viszonyát. 

Több szerző álláspontja szerint a legnagyobb kihívást éppen ez a mérlegelés jelentené 

egy autonóm rendszer számára, tekintve, hogy a járulékos civil veszteség, illetve az 

elérhető katonai előny objektív módon nem arányosítható egymással,120 így a támadás 

arányossá vagy aránytalanná minősítése elkerülhetetlenül egy szubjektív értékítélet 

eredménye, ami ésszerűséget és jóhiszeműséget kíván meg az értékelő részéről.121  

 

Összegezve a fenti nehézségeket, álláspontom szerint egy teljesen emberi felügyelet 

nélkül működő out of the loop autonóm fegyverrendszer jelenleg nem lenne képes 

megfelelni az arányosság – rendkívül összetett – követelményének.122 Mindemellett 

azonban nem értek egyet azzal az állásponttal, miszerint az arányosság olyan akadályt 

jelent, amely még egy magasan fejlett (jövőbeli) mesterséges intelligencia alapú autonóm 

fegyver esetében is per se kizárná annak jogszerűségét.123 Megismételve a különbségtétel 

követelményének kontextusában tett konklúziót, véleményem szerint korai lenne 

megítélni, hogy a jövő fegyverei képesek lesznek-e a humanitárius jognak megfelelő, 

arányos támadásokat végrehajtani.  

 

3. Az elővigyázatosság követelménye 

 

Az elővigyázatosság elvének elsődleges célja, hogy biztosítsa a civil lakosság és a polgári 

javak védelmét azáltal, hogy előírja a szembenálló felek számára valamennyi olyan 

megvalósítható óvintézkedés megtételének kötelezettségét, ami által elkerülhető vagy 

legalább minimalizálható a járulékos civil veszteségek bekövetkezte.124 Az 

elővigyázatosság elve szintén a nemzetközi szokásjog részét képezi, kodifikálásra pedig 

az I. Jegyzőkönyv 57. cikkében került.125 Ezen elv szerint a támadást tervező vagy afelől 

döntő félnek kötelessége többek között minden lehetséges módon meggyőződni arról, 

hogy a támadás jogszerű katonai célpont ellen irányul-e,126 kötelessége minden lehetséges 
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elővigyázattal megválasztani a támadás eszközét és módját, hogy elkerülhetővé váljon a 

járulékos civil veszteségek bekövetkezte,127 valamint lehetőség szerint köteles hatékony 

előrejelzést adni azon támadásokról, amelyek kihatással lehetnek a polgári lakosságra.128 

Az I. Jegyzőkönyv alapján az elővigyázatosság körébe tartozik továbbá a támadás 

felfüggesztésének kötelezettsége is, ha nyilvánvalóvá válik, hogy a célpont a 

humanitárius jog alapján nem minősül jogszerűnek vagy a támadás sértené az arányosság 

követelményét.129 

 

Az elővigyázatosság követelményének vizsgálatakor fontos hangsúlyozni, hogy az csak a 

megvalósítható óvintézkedések megtételére kötelezi az érintett felet.130 Ebbe a körbe 

azokat az intézkedéseket sorolhatjuk, amelyek a döntés meghozatalának időpillanatában a 

gyakorlatban kivitelezhetők, figyelembe véve mind a katonai, mind a humanitárius jogi 

megfontolásokat.131 Ahogy Brenneke megállapítja, a „megvalósítható” óvintézkedések 

meghatározása minden esetben egy szubjektív, kontextusfüggő döntés eredménye, lévén 

az elővigyázatosság nem eredménykötelmet, hanem gondossági kötelességet takar és így 

mindig az adott helyzet teljeskörű mérlegelése alapján állapítható meg, mi minősül 

megvalósítható lépésnek.132 Anderson és Waxman – hasonlóan a különbségtétel és az 

arányosság elveihez – az elővigyázatosság körében is az ésszerűséget, valamint a 

jóhiszeműséget tekinti zsinórmértékül.133 Az elővigyázatosságban rejlő szubjektivitás és 

szituatív mérlegelés magas szintű és komplex helyzetfelismerést és értékelési képességet 

kíván tehát, ezért kimagaslóan nehezen volna átültethető egy autonóm fegyverrendszert 

vezérlő algoritmus szintjére.134 

 

Ezzel összhangban, Schmitt az out of the loop autonóm fegyverrendszerek bevetésének 

elsődleges gátját jelenleg abban látja, hogy a támadó fél kötelezettségei közé tartozik 

minden lehetséges elővigyázattal megválasztani a támadás eszközét a járulékos civil 

veszteségek elkerülése vagy minimalizálása érdekében, amely kizárná egy – az emberi 

felügyelet hiányából adódóan kockázatosabb –  autonóm fegyverrendszer 

alkalmazhatóságát, ha a kitűzött cél ugyanolyan hatékonyan megvalósítható egy 

konvencionális fegyvert alkalmazva, amely várhatóan kisebb járulékos veszteséget 

okoz.135 Ugyanezt a problémát a másik oldalról megközelítve azonban az is 

feltételezhető, hogy amennyiben a technológiai fejlődés hatására egy autonóm 

fegyverrendszer meghaladná az emberi képességek szintjét, úgy az elővigyázatosság 

követelménye nem csak lehetővé tenné, hanem kötelezné is az érintett felet annak 

alkalmazására, amennyiben ezáltal minimalizálhatóvá válna a járulékos veszteségek 

mértéke.136 
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Vitatott mindemellett a szakirodalomban az is, hogy egy autonóm fegyverrendszer 

esetében ki minősül pontosan az elővigyázatossági kötelezettség címzettjének, lévén egy 

out of the loop rendszer esetében a fegyver bevetésről döntő parancsnok jelentősen kisebb 

hatékonysággal képes óvintézkedéseket tenni, mint például a rendszert beprogramozó 

személyzet.137 Véleményem szerint azonban az a feltételezés, hogy az 

ellenségeskedésben közvetlenül résztvevő nem vevő polgári személyek – az autonóm 

fegyverrendszerek fejlesztői – humanitárius jogi felelősséget viselnek az 

elővigyázatosság követelményének megtartása körében dogmatikailag nem igazolható, 

ezért a kötelezettség címzettjének tisztázása kívánatos. 

 

Összegezve az elővigyázatosság követelményét az a megállapítás tehető, hogy a 

nemzetközi humanitárius jog jelenleg nagy valószínűséggel nem tenné lehetővé egy 

mindennemű emberi felügyelettől mentes autonóm fegyverrendszer bevetését a harctéren 

a járulékos veszteségek nagyobb kockázatára való tekintettel, mindaddig amíg más 

fegyverek által is elérhető a kívánt eredmény, azonos hatékonysággal. Mindemellett úgy 

vélem azonban, hogy a technológiai fejlődés elvezethet odáig, amikor egy magasan fejlett 

mesterséges intelligencián alapuló autonóm fegyverrendszer nagyobb bizonyossággal 

lesz képes megtartani az elővigyázatosság elvébe foglalt kötelezettségeket, így egyes 

esetekben akár az államok normatív kötelességévé is válhat annak bevetése. 

 

VII. Konklúzió 

 

A technológia rendkívül gyors fejlődését figyelembe véve elképzelhető, hogy a nem túl 

távoli jövő háborúit nem (csak) kombattánsok vívják majd egymás ellen, hanem – valódi, 

out of the loop – autonóm fegyverrendszerek is megjelennek a harctéren. A nemzetközi 

jog, közelebbről pedig a jus in bello kimagaslóan fontos szerepet játszik annak 

garantálásában, hogy a „gyilkos robotok” majdani csatasorba állítása kizárólag a 

fegyveres konfliktusok jogszerű keretei között történhessen meg. Amint fentebb láttuk, az 

autonóm fegyverrendszerek körében nem azok per se legalitása a legvitásabb kérdés, 

hanem az alkalmazás jogszerűségéhez elengedhetetlen különbségtétel, arányosság és 

elővigyázatosság elveinek való megfelelés képessége. Összegezve az a megállapítás 

tehető, hogy napjainkban a jus in bello által támasztott komplex követelmények nagy 

valószínűséggel nem tennék lehetővé egy, a technológia mai szintjén elképzelhető out of 

the loop fegyver bevetését. Mindemellett azonban úgy vélem, hogy néhány éven 

(legfeljebb évtizeden) belül a haditechnika eléri majd azt a fejlettségi szintet, ahol – egy 

esetleges tilalmi megállapodás hiányában – a nemzetközi jog nem gördít majd többé 

akadályt az autonóm fegyverrendszerek alkalmazása elé.  
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