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Logiczna rekonstrukcja argumentacji prawniczej
Streszczenie

Rekonstrukcja  rozumowa  prawniczych  pozostaje  w  polu  zainteresowa  zarówno  prawników,ń ń  

filozofów,  jak  i  badaczy  sztucznej  inteligencji.  W moim  wyst pieniu  zajm  si  zagadnieniemą ę ę  

komputerowych rekonstrukcji rozumowa  prawniczych.ń

Komputerowa  rekonstrukcja  rozumowa  wymaga  stworzenia  ich  formalnej  reprezentacji.ń  

Przedstawi  i  omówi  kwestie  zwi zane  z  formalizacj  rozumowa  prawniczych.  Szczególnę ę ą ą ń ą 
uwag  po wi c  dwóm blisko zwi zanym grupom problemów. Pierwsza dotyczy podwa alno cię ś ę ę ą ż ś  

rozumowa  prawniczych. Podwa alno  ta ma kilka obliczy. Z jednej bowiem strony zwi zana jestń ż ść ą  

z  wyst powaniem w systemie  prawnym jawnych  (eksplicytnych)  oraz  ukrytych  (implicytnych)ę  

wyj tków od norm prawnych. Z drugiej za  strony podwa alno  ci le wi e si  ze specyficznymą ś ż śćś ś ąż ę  

kontekstem, w którym przeprowadzane s  rozumowania  prawnicze:  jest  to  post powanie  przedą ę  

organami s dowymi, administracyjnymi i innymi stosuj cymi prawo. Z tego powodu rozumowaniaą ą  

prawnicze ze swej natury s  „dialogiczne”. Znaczy to, e w praktyce procesowej strony opróczą ż  

uargumentowania swojego w asnego stanowiska za cel stawiaj  sobie równie  obalenie stanowiskał ą ż  

strony przeciwnej. „Dialogiczno ”  ta od strony dogmatyki i doktryny prawnej ujmowana jest wść  

konstrukcji  rozk adu  ci aru  dowodu.  Zasady  rozk adu  ci aru  dowodu  wraz  z  instytucjł ęż ł ęż ą 
domniema  prawnych okre laj , na kim w procesie (lub post powaniu nieprocesowym) spoczywań ś ą ę  

obowi zek  udowodnienia  zaj cia  okre lonych  okoliczno ci.  Podwa alno  rozumowaą ś ś ś ż ść ń 

prawniczych oznacza oczywi cie, e schematy wnioskowa , na których si  opieraj , cz sto nie sś ż ń ę ą ę ą 
schematami dedukcyjnymi. Ze wszystkich tych cech wyró niaj cych rozumowania prawnicze na tleż ą  

rozumowa  w ogóle wynikaj  specyficzne wymogi,  które musi  spe nia  formalna reprezentacjań ą ł ć  

rozumowa . Poka  przy tym, e klasyczny rachunek predykatów pierwszego rz du nie spe niań żę ż ę ł  

wszystkich tych wymogów.

Druga grupa problemów zwi zania  jest  z  zagadnieniem reprezentacji  wiedzy prawnej.  Kwestiaą  

reprezentacji  wiedzy  w  przypadku  rozumowa  prawniczych  ma  przynajmniej  trzy  aspekty.  Poń  

pierwsze,  formalna  reprezentacja  wiedzy  prawniczej  powinna  odpowiada  w  jakim  stopniuć ś  

tradycyjnie ujmowanej strukturze systemu norm prawnych, które uk adaj  si  w pewn  hierarchi .ł ą ę ą ę  

Po  drugie,  je eli  rekonstrukcje  takie  maj  by  u yteczne  dla  prawników,  to  powinny  byż ą ć ż ć 
przynajmniej w pewnym stopniu psychologicznie wiarygodne, to znaczy odpowiada  sposobowi, wć  



jaki prawnicy rzeczywi cie przeprowadzaj  rozumowania. Po trzecie za , je eli  rekonstrukcje teś ą ś ż  

maj  przybra  posta  jakiego  programu  komputerowego,  to  struktura  reprezentacji  wiedzyą ć ć ś  

prawniczej musi gwarantowa  atw  jej rozszerzalno  i modularno .  Poka , e równie  z tymićł ą ść ść żę ż ż  

problemami nie radzi sobie klasyczny rachunek predykatów.

Po  sformu owaniu  listy  kryteriów,  które  spe nia  musi  system  umo liwiaj cy  adekwatnł ł ć ż ą ą 
rekonstrukcj  rozumowa  prawniczych, przedstawi  dwa modele argumentacji. Pierwszym z nichę ń ę  

b dzie  klasyczny  model  argumentacji  Dunga  (1995),  drugim b dzie  nowszy  model  Carneadesę ę  

(Gordon, Prakken, Walton 2007; Gordon, Walton 2012). Porównam je ze sob  i poka  ich mocne ią żę  

s abe strony dla omawianego zagadnienia. Model Dunga, chocia  bardzo abstrakcyjny i ogólny,ł ż  

wydaje si  mniej obiecuj cy ni  Carneades. Na przyk adzie modelu Carneades poka  równie , jakę ą ż ł żę ż  

rozwi za  mo na cz sto  poruszane  w literaturze  problemy dotycz ce  rekonstrukcji  domniemaą ć ż ę ą ń 

prawnych.

Na  zako czenie  wska  pewne  cie ki,  jakimi  mog  pój  badania  dotycz ce  rekonstrukcjiń żę ś ż ą ść ą  

rozumowa  prawniczych.  Z  jednej  strony  bowiem rekonstrukcje  wycinków  wiedzy  prawniczejń  

mog  pos u y  do tworzenia wspomagaj cych prac  prawnika aplikacji komputerowych, z drugieją ł ż ć ą ę  

za  strony  osi gni cia  na  polu  maszynowego  przetwarzania  tekstów  argumentacyjnych  dajś ą ę ą 
nadzieje  na  to,  e  w  przysz o ci  mo liwa  b dzie  bardziej  kompletna  rekonstrukcja  wiedzyż ł ś ż ę  

prawniczej  i  stworzenie  automatycznych  systemów,  które  potrafi yby,  opieraj c  si  na  niej,ł ą ę  

przeprowadza  rozumowania prawnicze.ć
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