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Streszczenie

Rekonstrukcja rozumowań prawniczych pozostaje w polu zainteresowań zarówno prawników,
filozofów, jak i badaczy sztucznej inteligencji. W moim wystąpieniu zajmę si ę zagadnieniem
komputerowych rekonstrukcji rozumowań prawniczych.
Komputerowa rekonstrukcja rozumowań wymaga stworzenia ich formalnej reprezentacji.
Przedstawię i omówię kwestie związane z formalizacją rozumowań prawniczych. Szczególną
uwagę poświęcę dwóm blisko związanym grupom problemów. Pierwsza dotyczy podważalności
rozumowań prawniczych. Podważalnośćta ma kilka obliczy. Z jednej bowiem strony związana jest
z występowaniem w systemie prawnym jawnych (eksplicytnych) oraz ukrytych (implicytnych)
wyjątków od norm prawnych. Z drugiej zaś strony podważalnośćściśle wiąże się ze specyficznym
kontekstem, w którym przeprowadzane są rozumowania prawnicze: jest to postępowanie przed
organami sądowymi, administracyjnymi i innymi stosującymi prawo. Z tego powodu rozumowania
prawnicze ze swej natury są „dialogiczne”. Znaczy to, że w praktyce procesowej strony oprócz
uargumentowania swojego własnego stanowiska za cel stawiają sobie również obalenie stanowiska
strony przeciwnej. „Dialogiczność” ta od strony dogmatyki i doktryny prawnej ujmowana jest w
konstrukcji rozkładu ciężaru dowodu. Zasady rozk ładu ciężaru dowodu wraz z instytucją
domniemań prawnych określają, na kim w procesie (lub postępowaniu nieprocesowym) spoczywa
obowiązek

udowodnienia

zajścia

określonych

okoliczności.

Podważalność rozumowań

prawniczych oznacza oczywiście, że schematy wnioskowań, na których się opierają, często nie są
schematami dedukcyjnymi. Ze wszystkich tych cech wyróżniających rozumowania prawnicze na tle
rozumowań w ogóle wynikają specyficzne wymogi, które musi spe łnia ć formalna reprezentacja
rozumowań. Pokażę przy tym, że klasyczny rachunek predykatów pierwszego rzędu nie spe łnia
wszystkich tych wymogów.
Druga grupa problemów związania jest z zagadnieniem reprezentacji wiedzy prawnej. Kwestia
reprezentacji wiedzy w przypadku rozumowań prawniczych ma przynajmniej trzy aspekty. Po
pierwsze, formalna reprezentacja wiedzy prawniczej powinna odpowiada ć w jakimś stopniu
tradycyjnie ujmowanej strukturze systemu norm prawnych, które uk ładają się w pewn ą hierarchi ę.
Po drugie, jeżeli rekonstrukcje takie mają by ć użyteczne dla prawników, to powinny by ć
przynajmniej w pewnym stopniu psychologicznie wiarygodne, to znaczy odpowiada ćsposobowi, w

jaki prawnicy rzeczywiście przeprowadzają rozumowania. Po trzecie zaś, jeżeli rekonstrukcje te
mają przybra ć posta ć jakiegoś programu komputerowego, to struktura reprezentacji wiedzy
prawniczej musi gwarantowa ćłatwą jej rozszerzalność i modularność. Pokażę, że również z tymi
problemami nie radzi sobie klasyczny rachunek predykatów.
Po sformułowaniu listy kryteriów, które spe łnia ć musi system umożliwiający adekwatną
rekonstrukcję rozumowań prawniczych, przedstawię dwa modele argumentacji. Pierwszym z nich
będzie klasyczny model argumentacji Dunga (1995), drugim będzie nowszy model Carneades
(Gordon, Prakken, Walton 2007; Gordon, Walton 2012). Porównam je ze sobą i pokażę ich mocne i
słabe strony dla omawianego zagadnienia. Model Dunga, chociaż bardzo abstrakcyjny i ogólny,
wydaje się mniej obiecujący niż Carneades. Na przykładzie modelu Carneades pokażę również, jak
rozwiąza ć można często poruszane w literaturze problemy dotyczące rekonstrukcji domniemań
prawnych.
Na zakończenie wskażę pewne ścieżki, jakimi mogą pójść badania dotyczące rekonstrukcji
rozumowań prawniczych. Z jednej strony bowiem rekonstrukcje wycinków wiedzy prawniczej
mogą posłuży ć do tworzenia wspomagających pracę prawnika aplikacji komputerowych, z drugiej
zaś strony osiągnięcia na polu maszynowego przetwarzania tekstów argumentacyjnych dają
nadzieje na to, że w przysz łości możliwa będzie bardziej kompletna rekonstrukcja wiedzy
prawniczej i stworzenie automatycznych systemów, które potrafi łyby, opierając się na niej,
przeprowadza ćrozumowania prawnicze.
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