
Wykład 4  
Logika dla prawników

Dyskusja oraz rodzaje 
argumentów
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• * Wykład opracowany w oparciu o 
podręczniki: 

• T. Hołówka, Kultura logiczna w 
przykładach, Warszawa 2006. 

• K. Szymanek, K. A. Wieczorek, A. S. 
Wójcik, Sztuka argumentacji. Ćwiczenia w 
badaniu argumentów, Warszawa 2004.
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Reguły racjonalnej dyskusji

• Reguła swobody argumentacji 
• Reguła odpowiedzialności za głoszone 

poglądy 
• Reguła uczciwości wobec stanowiska 

przeciwnika 
• Reguła trzymania się meritum sprawy
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Reguła swobody argumentacji 

• Należy unikać argumentów, które atakują 
przeciwnika a nie głoszoną tezę. Unikać 
argumentów typu: ad personam, ad 
baculum oraz ad misericordiam.
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Reguła odpowiedzialności za głoszone 
poglądy

• Należy brać odpowiedzialność za 
zgłaszane argumenty (wyłącznie 
argumentujący zobowiązany jest do 
obrony tezy, którą postawił; gotowość do 
poddania własnego stanowiska pod 
dyskusję) 

• Zakaz używania argumentów typu: 
Przerzucania ciężaru dowodu na 
przeciwnika, ad ignorantiam 
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Reguła uczciwości wobec stanowiska przeciwnika  

• Unikać tendencyjnego przedstawiania 
stanowiska przeciwnika tzn. 
przypisywania adwersarzom wniosków, 
których oni faktycznie nie wyciągają. 

• Zakaz argumentów typu: słomiana kukła, 
dyskwalifikujące nazwanie
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Reguła trzymania się meritum sprawy 

• Unikać argumentacji nie dotyczącej 
bezpośrednio rozpatrywanego problemu 

• Zakaz używania argumentów typu: ad 
populum, potok słów, zmiana tematu, 
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Wypowiedź argumentacyjna

• Wypowiedź argumentacyjna jest to 
wypowiedź, w której za pomocą jednych 
zdań (przesłanek) uzasadnia się jakieś 
inne, z założenia kontrowersyjne, zdanie 
(konkluzję).
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Argument

• Argumentem nazywamy wyodrębniony 
zespół zdań złożonych z przesłanek i 
konkluzji.
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Wewnętrzna struktura argumentu 

• Pełna rekonstrukcja argumentu powinna 
także uwzględniać jego wewnętrzną 
strukturą. Często zdarza się, że 
argumenty są złożone, czyli zawierają w 
sobie podargumenty, których funkcją jest 
wspieranie mniej oczywistych przesłanek.

 10



Podział argumentów ze względu na 
wewnętrzną strukturę

• argument prosty - jest w nim tylko jedna przesłanka. 
• argument równoległy - przesłanki wspierają 

konkluzję w sposób niezależny. 
• argument szeregowy - przesłanki wspierają 

konkluzję w sposób łączny. 
• argument mieszany - niektóre grupy przesłanek są 

połączone szeregowo a niektóre wspierają konkluzję 
niezależnie. 

• argument złożony  - zawiera przynajmniej jeden 
podargument.
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Argument prosty

• Pewnie wczoraj długo balowałeś, bo 
wyglądasz na zmęczonego. 

  
• Przesłanka: Wyglądasz na zmęczonego. 
------------------ 

Konkluzja: Wczoraj długo balowałeś.
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Argument szeregowy

• Los obdarza nas najwyżej miłością albo bogactwem. 
A przecież tobie przypadł ostatnio ogromny spadek. 
Zatem na miłość nie masz co liczyć. 

• Przesłanka 1: Los obdarza nas miłością albo 
bogactwem. 

• Przesłanka 2: Tobie przypadł spadek (w domyśle: 
Los obdarzył cię bogactwem)  
---------------------- 

• Konkluzja: Los nie obdarzy cię miłością.
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Argument równoległy

• Wszyscy wiemy, że na studiach mamy dużo wolnego 
czasu. Dodatkowo, na studiach spotykamy dużo 
ciekawych osób. Stąd płynie prosty wniosek, że okres 
studiów, to często najlepsze lata w naszym życiu. 

  
• Przesłanka 1: Na studiach mamy dużo wolnego czasu. 
• Przesłanka 2: Na studiach spotykamy dużo ciekawych 

osób. 
----------------------- 

Konkluzja: Okres studiów, to często najlepsze lata w 
naszym życiu.
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Argument mieszany

• Jeśli Jan popełnił przestępstwo, to świadek musiałby 
go widzieć, a zeznał przecież, że nigdy go nie widział. 
Poza tym Jan nie miał żadnego motywy. Zatem Jan 
jest niewinny. 

•   
• Przesłanka 1: Jeśli Jan popełnił przestępstwo, to 

świadek musiałby go widzieć. 
• Przesłanka 2: Świadek zeznał, że nigdy go nie widział. 
• Przesłanka 3: Jan nie miał żadnego motywy. 
------------------ 

Konkluzja: Jan jest niewinny.
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Argument złożony
• Jeśli Marek W. był pracownikiem spółki Oxyn, to z pewnością 

miał dostęp do wewnętrznych informacji. A przecież na konto 
Marka W. regularnie spółka Oxyn wpłacała pieniądze. Co 
ciekawe Marek W. Miał również spore długi. Zatem, to z 
pewnością on sprzedał tajne informacje dotyczących 
specyfikacji przetargowych firmie Oxyn. 

• Przesłanka 1:  Jeśli Marek W. był pracownikiem spółki Oxyn, to 
z pewnością miał dostęp do wewnętrznych informacji. 

• Przesłanka 2: Na konto Marka W. regularnie spółka Oxyn 
wpłacała pieniądze. 

• Przesłanka 3: Marek W. Miał spore długi.  
Konkluzja: Marek W. sprzedał tajne informacje dotyczących 
specyfikacji przetargowych firmie Oxyn.
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Argument z autorytetu

• Argument, którym uzasadnia się dany 
pogląd ze względu na to, że podziela go 
wskazana osoba lub osoby (autorytet) 

• Osoba X twierdzi, że p 
• ------------------------- 
• Zatem: p
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Argument ad hominem

• Argument, w którym zwalcza lub zbija się 
poglądy danej osoby przez wskazanie cech tej 
osoby. (zaprzeczenie argumentu z autorytetu) 

• Schemat: 
• Osoba A posiada cechę C (czyni C w sytuacji S) 
• --------------- 
• Wniosek: Twierdzenie osoby A w kwestii K nie 

zasługuje na zaufanie

 18



Warunki poprawności argumentu z 
autorytetu

• Czy osoba lub osoby, na którą opinię się 
powołuje się argumentujący jest 
ekspertem w dziedzinie, do której należy 
rozpatrywany pogląd? 

• Czy wypowiedź danej osoby (eksperta) 
odpowiada jej przekonaniom? 

• Jakie są opinie innych ekspertów? 
• Czy dostatecznie sprecyzowano, czyją 

opinię się przytacza?
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Argumentum ad verecundiam

• Przyjęcie danej opinii odbywa się nie na 
podstawie rzeczowej analizy przytoczonej 
opinii, ale przez samo uleganie 
psychologicznemu wpływowi. 

• (do nieśmiałości, do bojaźni) 
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Rodzaje ad hominem

• Wskazania braku kompetencji, dobrej 
woli, obiektywizmu itp. 

• Sprzeczność pomiędzy głoszoną tezą a 
postępowaniem 

• Argument typu „ty także” (tu quoque)
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Równia pochyła

• Argumenty „roztropnościowe” przeciwko 
zrobieniu pierwszego kroku. 

• Warunki poprawności: 
• Czy pierwszy krok został adekwatnie 

przedstawiony? 
• Nie potrafimy zakwestionować żadnego z 

ogniw rysującego się „łańcucha”. 
• Końcowego rezultatu rzeczywiście nie da się 

zaakceptować.
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