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Військовослужбовці вимагають заборони використання самокерованої  зброї. 

 

Повністю самокерована (автономна) зброя - це системи озброєння, які можуть виявляти цілі і вести 

вогонь по ним без управління людиною.  

 

Це не бойові безпілотники під управлінням людини, а машини, які самостійно вирішують - 

знищувати цілі чи ні, без втручання людини. Рішення на знищення не залежить від навичок, знань, 

інтелекту, навчання, досвіду, людяності, моральних якостей, усвідомлення ситуації і розуміння 

законів війни і міжнародного гуманітарного права, на які звичайні жінки і чоловіки військової 

служби спираються, приймаючи рішення в бою. Машина сама визначає чи є ціль озброєною 

винятково ґрунтуючись на програмному забезпеченні, ймовірно, розробленому в лабораторії 

за роки до прийняття рішення на знищення. Передавати машині прийняття рішень про 

ведення вогню на знищення юридично і етично некоректно. 
 

Ще жодна країна не виробила повністю самокеровану зброю, але вона знаходиться на стадії 

розробки в багатьох країнах. Настав час покласти кінець розробці і остаточному 

використанню такої зброї. 
 

Дехто стверджує, що використання такої зброї необхідне і неминуче. Серед інших аргументів 

стверджується, що така зброя підвищить живучість особового складу, і це, можливо, буде в тому 

випадку, якщо у супротивника не буде схожого озброєння, але якщо самокерована зброя є з 

одного боку, то вона з'явиться і в іншої сторони. 

 

Нам відомо, що у машин немає людської слабкості: вони не втомлюються, не зляться, на них не 

впливає погода і темрява як на людей, вони не піддаються страху і тому машини перевершують 

людей за бойовими якостями. У машин немає цієї слабкості, вони не несуть відповідальності 

за свої рішення - вони можуть і будуть атакувати безкарно.  

Ми віримо в те, що використання цієї зброї має бути заборонено, відповідно до існуючого 

Міжнародного Гуманітарного Права. 

 

Технологічні досягнення в робототехніці вже допомагають солдатам виявляти вибухові речовини, 

проводити пошуково-рятувальні операції і виконувати деякі інженерні завдання. Однак, багато 

військовослужбовців і тих хто знаходяться у запасі серйозно стурбовані перспективою доручення 

рішень про відкриття вогню на знищення (коли і по кому) машинам.  

Самокерована зброя не несе відповідальності за свої дії. Також висловлюється серйозне 

побоювання, особливо щодо асиметричних бойових дій, що машини здатні напевно відрізняти 

цілі залучені в бойові дії законно від тих, що залучені незаконно. 

 

Як солдати, матроси, льотчики що знаходяться на службі або у відставці, ми об'єднуємося у 

заклику накласти заборону на розробку, постановку на озброєння і використання систем 

озброєння, в яких рішення про застосування сили приймається  автономно. 
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