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1. Wstęp 

 

Próby łączenia prawa i nauk neurokognitywnych na pierwszy rzut oka mogą 

wydawać się przedsięwzięciem nie tyle odważnym, co wręcz brawurowym. 

Poszukiwanie odpowiedzi na pytania z zakresu nauk prawnych i prawno-filozoficznych 

w neuronaukach, wymaga syntezy nie tylko dwóch różnych dziedzin wiedzy, ale 

również dwóch różnych sposobów uprawiania nauki. Do niedawna jeszcze panowała 

opinia, że przedstawiciele nauk humanistycznych (the arts) nie mogą w swych analizach 

posługiwać się wynikami badań prowadzonych w naukach przyrodniczych (science). 

Tego rodzaju przekonanie traci jednak (na szczęście) coraz bardziej na znaczeniu. 

Filozofowie, a także teoretycy różnych dziedzin, coraz częściej w swych intelektualnych 

wojażach, zapuszczają się na tereny dotychczas zarezerwowane dla członków kasty 

przyrodników. W miejscu starego, pojawia się tutaj jednak inny problem, mianowicie 

normatywna natura prawa uodparnia w pewnym stopniu tę dziedzinę wiedzy (praktyki) 

na zmiany zachodzące w naukach, których twierdzenia są ściśle deskryptywne. 

Oczywiście, na gruncie prawa mamy do czynienia z normatywnym charakterem 

twierdzeń, jednakże cały system prawa (łącznie z doktryną, judykaturą etc.) zakłada 

pewne tezy deskryptywne. I to właśnie one mogą zmieniać się pod wpływem rozwoju 

neuronauk. To zagadnienie jest jednak na tyle obszerne, że nie będzie przedmiotem 

precyzyjnej refleksji w tej pracy, chociaż zostanie w pewnym stopniu przedyskutowane 

w dalszej części.  

Wiek XX nazwany jest wiekiem fizyki, wiek XXI zapewne zwany będzie 

wiekiem biologii. To właśnie biologia (bardzo szeroko pojęta) poczyniła w ostatnich 

dwudziestu latach najbardziej spektakularne postępy. W ramach biologii możemy 

wyróżnić neurobiologię, z kolei w ramach neurobiologii, wyróżniamy szereg bardziej 

szczegółowych dyscyplin, jedną z których są nauki neurokognitywne (cognitive 

neurosciences)1. Mają one za swój przedmiot m.in.: uwagę (attention), język, pamięć, 

motywacje, sposoby postrzegania, podstawy zachowań społecznych, a przede wszystkim 

podstawy podejmowania decyzji. Oferują one - filozofom prawa w pierwszej kolejności, 

ale także prawnikom praktykom - nowe perspektywy, z których analizować będzie 

można teoretyczne i praktyczne problemy nauk prawnych.  

                                                            
1 W dalszej części pracy, ze względów metodologicznych, będę posługiwał się pojęciem “neuronauk” w 
znaczeniu nauk neurokognitywnych.  
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Niektórzy z przedstawicieli prawa i etyki zaczynają mówić wprost o początku 

naturalizacji2 nauk normatywnych. Ten daleko posunięty optymizm (optymizmem 

wszakże jest zakładanie, że zbliżamy się do ideału pewności wiedzy przyrodniczej), nie 

jest pozbawiony podstaw. Zwłaszcza dzisiaj, gdy coraz większa grupa naukowców, 

prawników praktyków i filozofów dostrzega potencjalnie duże możliwości płynące z 

powstania tzw. neurolaw – czyli interdyscyplinarnej dziedziny badań, która skupia się 

na systematycznej analizie możliwego wpływu wyników badań neuronauk na nauki 

prawne.  

Neurolaw wpisuje się w szerszy nurt interdyscyplinarnych badań nad prawem, 

który współtworzą m.in. socjologia prawa, ekonomiczna analiza prawa, critical legal 

studies, szkoła psychologiczna. Sama idea sięgania do innych dziedzin wiedzy nie jest 

więc czymś zupełnie nowym. Z tą różnicą, że w przypadku neurolaw nie odwołujemy 

się do psychologii czy ekonomii, ale do neuronauk. Dlatego także przyjmuje się zwykle, 

że ma ono (przynajmniej) jedną przewagę nad powyższymi interdyscyplinarnymi 

stanowiskami, mianowicie jest najmocniej związane z science. Dziedziną ludzkiej 

wiedzy, o której można bez najmniejszych wątpliwości powiedzieć, że poczyniła 

najbardziej spektakularne postępy i spełniła wiele z pokładanych w nią nadziei.  

Celem niniejszego tekstu będzie więc zaprezentowanie problematyki związanej z 

neurolaw. Po pierwsze, zostaną przedstawione kwestie metateoretyczne wynikające z 

łączenia prawa i neuronauk. Ta ogólna refleksja jest o tyle potrzebna, o ile zarysuje nam 

horyzont ogólnych problemów, z którymi każdy zwolennik naturalizacji nauk 

normatywnych będzie musiał się zmierzyć. Po drugie, interpretacje wyników badań 

neurobiologicznych prowadzą do konstruowania argumentów lub teorii filozoficznych. 

Dlatego też warto przyjrzeć się temu, jak takie teorie są budowane. Bowiem same 

badania niewiele nam mówią, należy je najpierw zinterpretować, stawiając wcześniej 

określone hipotezy (podobnie rzecz ma się z badaniem zjawisk fizycznych, ale nie tylko 

ich). Te interpretacje pozwalają z kolei na budowanie odpowiednich modeli emocji, 

bądź intuicji, bądź rozumowań dedukcyjnych. Następnym krokiem jest już propozycja 

pewnego argumentu filozoficznego. Z problematyką budowania modeli silnie powiązana 

                                                            
2 Mamy tutaj jednak do czynienia z naturalizmem swoistego rodzaju.  Nie chodzi o sprowadzanie wszystkich 
aspektów wszystkich problemów nauk prawnych, czy szerzej nauk  nie-przyrodniczych do oddziaływań na 
poziomie neuronalnym. Naturalizm, o którym zwolennicy neurolaw mówią ma polegać przede wszystkim, na 
interpretacji wyników badań neuronauk, konstruowaniu na podstawie tych interpretacji argumentów, albo nawet 
teorii filozoficznych i zestawianiu ich z teoriami o genezie stricte filozoficznej, czy prawniczej. A następnie, być 
może, proponowanie zmian w prawie, albo jego interpretacji. 
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jest tematyka sposobu i źródeł pozyskiwania danych, które stanowią przedmiot 

interpretacji. Dlatego też po omówieniu stadiów budowy argumentów filozoficznych, w 

kolejnej części pracy zostaną zaprezentowane trzy źródła danych, a także krótko opisane 

możliwe kontrowersje z nimi związane. 

Po trzecie, neurolaw jako najnowszy nurt w filozofii prawa rozwija się w sposób 

poniekąd chaotyczny. Publikowana jest duża liczba tekstów, które dotyczą konkretnych, 

niepowiązanych ze sobą zagadnień prawnych. Dlatego też zostaną przywołane trzy 

kryteria, które – w większym, lub mniejszym stopniu – mają na celu uporządkowanie 

prowadzonych niezależnie od siebie dyskusji.  

Po czwarte, w ostatniej i najobszerniejszej części pracy zostaną przedstawione 

sposoby w jaki neuronauki mogą wpłynąć na myśl nie tylko filozoficzno-prawną, ale 

również dogmatyczno-prawną. Począwszy od zmian założonych tez, leżących u podstaw 

systemu prawa, przez zmianę paradygmatu interpretacyjnego poszczególnych terminów 

pojawiających się w naukach prawnych, aż po praktyczne skutki wykorzystywania 

technologii używanej w badaniach neurobiologicznych w praktyce stosowania prawa.  

Innymi słowy, nie będzie to pełne sprawozdanie z całości prac prowadzonych w 

ramach neurolaw. Celem tego artykułu jest prezentacja płaszczyzn na jakich możemy 

być świadkami naturalizacji nauk prawnych. Oczywiście, przy prezentacji każdej z 

trzech płaszczyzn będziemy zajmować się wybranymi kwestiami. Nie oznacza to więc 

kompletnego zdawania sprawy z aktualnego stanu badań. Nie jest to ani możliwe, ani, 

na szczęście konieczne z punktu widzenia celów tej pracy.    

2. Metateoretyczne pytania 

 

Problematyka znaturalizowanych nauk prawnych swoim zakresem obejmuje nie 

tylko szczegółowe kwestie wynikające z prób łączenia prawa i neuronauk, ale także  

tzw. zagadnienia metateoretyczne. Są nimi zagadnienia o znaczeniu ogólnym dla 

wszelkiego rodzaju tego typu zabiegów. Naturalizacja nauk prawnych nie jest bowiem 

czymś per se oczywistym i potrzebnym. Z tego rodzaju wątpliwościami łączy się 

pierwsze metateoretyczne pytanie, które można postawić:  

 

1) pytanie o sensowność – czy prawnikom (a także teoretykom, filozofom prawa) 

potrzebna jest wiedza z zakresu neuronauk? Czy rzeczywiście musimy być po 
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części neurobiologami, by lepiej rozumieć i stosować prawo? Podchodząc do 

rzeczy praktycznie można powiedzieć, że skoro system prawny radzi sobie 

całkiem nieźle bez tego rodzaju perspektywy, to czy sięganie do neuronauk ma 

sens?  

 

Powyższa wątpliwość ma po części charakter teoretyczny, a po części 

praktyczny. Zanim jednak postaramy się z nią uporać, postawmy drugie pytanie, które z 

wiąże się pierwszym: 

 

2) pytanie o zmianę pojęciową – dlaczego prawnicy (filozofowie prawa) mają 

konfrontować wyniki swoich dogmatycznych czy teoretycznych badań z 

wynikami nauk przyrodniczych? Skoro pojęcia w naukach prawnych mają 

charakter normatywny, a nie – jak w przypadku neuronauk – deskryptywny, to 

czy wpływ tych drugich na pierwsze, może przebiegać na jakiejkolwiek 

płaszczyźnie? Innymi słowy, czy siatka pojęciowa prawa nie jest przypadkiem 

impregnowana na siatki pojęciowe nauk przyrodniczych?  

 

Z punktu widzenia celów tej pracy nie jest potrzebnym i koniecznym definitywne 

rozwiewanie metateoretycznych wątpliwości. Ważniejszą rzeczą niż odpowiedzi na 

powyższe pytania jest ich postawienie. Mimo tego, spróbujmy krótko odnieść się do 

powyżej sformułowanych wątpliwości, zanim przejdziemy do omawiania następnych. 

Prawnicy nie muszą być oczywiście po części neurobiologami. Tak jak nie muszą 

również orientować się w gąszczu twierdzeń wyprowadzanych w naukach 

ewolucyjnych. Trudno jednak zignorować fakt, że neuronauki odkrywają pewne prawdy 

o człowieku i jego podstawowych własnościach, sposobach podejmowania decyzji, 

skłonnościach do zachowań społecznych i antyspołecznych. Celem badaczy zajmujących 

się neurolaw jest przede wszystkim dostarczanie wiedzy, aktualizacja założeń systemu 

prawa, który przecież zależy w pewnym stopniu od przyjętych twierdzeń 

deskryptywnych (np. dotyczących tego jak ludzie podejmują decyzję itp.). Dlatego też 

ignorancja wobec nauk przyrodniczych, choć oczywiście możliwa, nie powinna mieć 

miejsca. Jeżeli tak odpowiemy na pytanie o sensowność, to jednocześnie widzimy jak 

można odpowiedzieć na pytanie o normatywny charakter pojęć prawnych. Skoro prawo 

jako system instytucji normatywnych przyjmuje pewne tezy deskryptywne, to podział 
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pojęciowy opisowe – powinnościowe przestaje być wyraźnym, a tym samym nie 

przekreśla definitywnie projektów z zakresu neurolaw. Problemem innego rodzaju jest 

jednak kwestia, czy taka aktualizacja jest potrzebna i czy powinno zmieniać się pod jej 

wpływem przepisy prawa. To pytanie pozostawimy jednak bez odpowiedzi, ponieważ to 

prawnicy powinni sobie przede wszystkim na nie odpowiedzieć. 

Przejdźmy teraz do kolejnych metateoretycznych pytań. Kolejnym jest pytanie o 

metodologię neurolaw. Mianowicie, co w zasadzie mamy na myśli, gdy mówimy o 

naturalizacji nauk normatywnych: 

 

3) pytanie metodologiczne -  historia refleksji prawnej sięga ponad dwóch tysięcy 

lat, podczas gdy neurobiologia swoje pierwsze kroki stawiała „zaledwie” 150 lat 

temu3, a rewolucyjne odkrycia, które mogłyby zmienić prawo pojawiły w 

ostatnim dwudziestoleciu4. W związku z powyższymi faktami metodologia tego 

rodzaju analiz jest na etapie tworzenia, paradygmaty stosowania neurosciences 

do fundamentalnych pojęć prawnych takich jak: pojęcie osoby, poczucie 

sprawiedliwości, pojęcie własności, normatywności, wolnej woli etc. wymagają 

wypracowania swoistej metodologii nie tylko przez prawników, czy teoretyków 

prawa, ale również przez przedstawicieli nauk przyrodniczych. Zmierzenie się z 

problemem metodologii tego rodzaju badań, jest jednym z najważniejszych 

problemów w ogóle.  

 

Rozwianie metodologicznych wątpliwości jest tutaj niemożliwe do 

przeprowadzenia. Co więcej, każda próba odpowiedzi na tak postawione pytania jak 

powyżej, wymaga o wiele więcej miejsca, niż może je zagwarantować artykuł 

wprowadzający do tematyki neurolaw. By jednak nie pozostawiać powyższego pytania 

w zawieszeniu, w dalszej części pracy postaramy się poruszyć relewantne kwestie w 

trakcie skrótowej prezentacji sposobu budowy teorii filozoficznych w świetle 

neuronauk. Wtedy także będzie możliwa do przeprowadzenia ocena poszczególnych 

etapów konstruowania teorii. 

Pozostało nam jeszcze jedno pytanie do postawienia, które znajduje  

zastosowanie w przypadkach wyłącznie z zakresu neurolaw: 

                                                            
3 S. Zeki, O.R. Goodenough, Law and the brain: introduction [w:] Phil. Trans. R. Soc. Lond B 359, s. 1662. 
4 Tamże, s.1661. 
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4) pytanie o wiarygodność badań neurobiologicznych – czy rzeczywiście techniki 

wypracowane w neurobiologii są na tyle wiarygodne, że mogą one stanowić 

swoiste punkty wyjścia dla dyskusji nad zagadnieniami teoretyczno-prawnymi? 

Czy fMRI lub PET  to urządzenia na tyle zaawansowane technologicznie, że 

posługiwanie się danymi uzyskanymi z ich użyciem jest postępowaniem 

uprawnionym? Czy ciągle jesteśmy na gruncie nauk przyrodniczych, czy już 

zaczynamy swoiste wróżenie z fusów? 

 

Wydaje się, że dotychczasowe sukcesy w wykorzystywaniu m.in. fMRI w 

procesach sądowych w Stanach Zjednoczonych nastawiają optymistycznie. Dlatego też 

przyjmuje się, że wątpliwość dotycząca jakości badań w neuronaukach, może być jedną 

z łatwiejszych do rozwiania, chociażby poprzez sięgnięcie do dotychczasowych 

sukcesów neurolaw.  

Oczywiście ta krótka prezentacja problemów z zakresu metateorii neurolaw nie 

wyczerpuje katalogu problemów, które stoją przed prawnikami czy filozofami prawa 

sięgającymi do nauk neurokognitywnych. Ważna jest jednak sama świadomość 

trudności stojących na drodze tych, którzy w swoich naukowych poszukiwaniach nie 

tylko obracają się w kręgu nauk humanistycznych, ale także zapuszczają się na tereny do 

niedawna dostępne jedynie biologom czy genetykom.  

 

3.  Zagadnienie teorii filozoficznej w świetle neuronauk 

3.1. Stadia budowy teorii 

 

Ta część pracy będzie dotyczyć zagadnienia budowy argumentu filozoficznego w 

oparciu o dane neuronaukowe. Będzie to także częściowa odpowiedź na pytanie 

metodologiczne. Dotychczas pierwsze stadium budowy teorii miało swój początek w 

doznaniach ludzi, którzy na co dzień np. orzekają o tym co dobre, a co złe, co 

powinniśmy robić, a czego nie powinniśmy (przypadek konstruowania teorii 

odnoszących się do sądu normatywnego). Ten rodzaj doświadczeń i opisów to przede 

wszystkim deskrypcje o charakterze czysto introspekcyjnym, często zresztą wzajemnie 

ze sobą sprzeczne. W przeszłości były one przedmiotem intensywnych badań 
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prowadzonych przez filozofów i teologów. Dzięki nim mogły powstać filozoficzne 

teorie dotyczące np. sądu normatywnego5, które wykazywały już większy stopień 

obiektywności. Obecnie sytuacja ulega zmianie, pierwszym stadium jest przede 

wszystkim interpretacja danych uzyskanych z (może być alternatywnie): (a) analizy 

skutków uszkodzeń strukturalnych mózgu (lesion data), (b) analizy sposobu w jaki 

osoby biorące udział w eksperymencie reagują na zlecone im zadania, albo w jaki 

sposób je wykonują (behavioral data), (c) analizy funkcjonowania mózgu podczas 

wykonywania zleconych zadań (imaging data). Te odpowiednio zinterpretowane dane 

pozwalają na postawienie pewnych tez odnoszących się, na przykład, do roli emocji w 

procesie rozwiązywania dylematów moralnych, czy prawnych. Tak właśnie powstaje 

uproszczony model emocji, który określa formalną rolę procesów emocjonalnych 

uwikłanych w konkretną aktywność ludzką. Możliwość budowy modelu oznacza, że 

korzystając ze zinterpretowanych danych jesteśmy w stanie zaproponować zestaw 

połączonych, spójnych, niesprzecznych ze sobą tez, a także przetestować taki model.  

Dokładając do modelu emocji, model rozumowań dedukcyjnych, oraz 

intuicyjnych, otrzymujemy uproszczony, neurofilozoficzny obraz tego, jak wygląda w 

świetle neuronauk zagadnienie sądu normatywnego. Następnie, konfrontuje się tak 

uzyskany obraz z istniejącymi już tradycjami filozoficznymi. Dla przykładu, z 

Kantowską, w której w rozumowaniach normatywnych główną rolę odrywały procesy o 

charakterze racjonalnym, oraz Humowską, gdzie aspekt emocjonalny był z kolei 

aspektem dominującym. Trzecim stadium jest przeprowadzenie sprzężenia zwrotnego 

pomiędzy filozoficznymi teoriami sądu normatywnego, a teorią neurofilozoficzną. 

Sprzężenie takie kończyć się ma odrzuceniem teorii filozoficznych jawnie sprzecznych z 

argumentem neurofilozoficznym, oraz modyfikacją innych teorii filozoficznych, lub 

propozycją nowej, opisującej interesujące nas zagadnienie w sposób znacznie bogatszy 

od koncepcji wcześniejszych. 

 

 

                                                            
5 Zagadnienie sądu normatywnego nie znalazło się tutaj przypadkiem. Będzie ono przewijać się przez dalszą 
część pracy z dwóch powodów, po pierwsze ma ono znaczenie dla nauk prawnych. Po drugie, zostało ciekawie 
opracowane w literaturze z zakresu neuronauk. Dlatego też, gdy będę powoływał się na przykłady związane z 
zagadnieniami z zakresu neurolaw, często nawiązywał będę właśnie do sądów normatywnych, które pozwolą 
wypełnić treścią przykłady, które będą się pojawiać. 
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3.2. Problematyka pozyskiwania danych 

 

Jak już widzieliśmy w neuronaukach mamy trzy główne źródła pozyskiwania 

danych. Tak jak w przypadku konstruowania  modelu, nie będziemy się zajmować nimi 

w sposób bardzo szczegółowy. Prześledzimy je jednak bliżej by zrozumieć charakter 

prac związanych z ich interpretacją. 

Pierwszą grupę źródeł, z których udaje się pozyskiwać nam informację są tzw. 

(1) behavioural data, czyli dane, które czerpiemy z obserwacji sposobu w jaki określone 

zadanie zlecane osobom biorącym udział w eksperymencie są wykonywane, lub sposobu 

w jaki osoby biorące udział reagują. Te dane to między innymi trafność odpowiedzi na 

zadawane pytania, czas reakcji na bodziec, czy poziom stresu. Problem w tym jednak, że 

behavioural data nie mówią nam wiele o sposobie funkcjonowania mózgu, który 

traktowany jest w tym przypadku jak czarna skrzynka6. Zleca się wykonanie zadania 

osobie i po sposobie w jaki czynność ta została wykonana wnosi się o charakterze 

procesów, które musiały wystąpić by zadanie to zostało rozwiązane w ten sposób.  

Innym ważnym źródłem informacji potrzebnych do zbudowania dobrego modelu 

są tzw. (2) lesion data. Studia polegające na badaniu uszkodzeń fizycznych różnych 

części mózgu, będących wynikiem wypadku, zmian w funkcjonowaniu spowodowanych 

chorobą, a także dane uzyskiwane z analizy budowy mózgu u ludzi, u których wystąpiły 

zaburzenia na etapie rozwoju. Lesion data były bardzo cennym źródłem informacji na 

wczesnym etapie neurosciences, zwłaszcza wtedy, gdy próbowano zidentyfikować 

obszary w naszym mózgu odpowiadające za język, czy za procesy emocjonalne7. 

Badania skupiające się na analizie uszkodzeń struktury mózgu mają jednak poważne 

ograniczenia. Najpoważniejszymi z nich są ograniczenia natury etycznej. Mówimy 

bowiem tutaj o poddawaniu skomplikowanym badaniom ludzi, którzy są w mniejszym, 

lub większym stopniu mentalnie upośledzeni.  

Co więcej, do momentu zanim wypracowano techniki obrazowania mózgu, które 

pozwalają na stwierdzenie deficytów strukturalnych w mózgach ludzi żyjących, 

większość badań prowadzonych była pośmiertnie. Jak widać powyższe metody, mimo 

swoich nie wątpliwych zalet, miały jednak swoje ograniczenia.8  

                                                            
6 Wada, z której behawioryści uczynili zaletę. 
7 O.R. Goodenough, K. Prehn,… s. 1715. 
8 Tamże, s. 1715. 
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Możliwość pozyskiwania informacji o sposobie funkcjonowania mózgu u ludzi 

żyjących, z jednoczesnym „wglądem” w pracę żywego, pracującego mózgu 

doprowadziły do właściwej rewolucji neurobiologicznej. Trzecie źródło danych to 

przede wszystkim nieinwazyjne metody obrazowania odpowiednich części mózgu, 

podczas wykonywania zleconych przez badaczy czynności. Dwie najważniejsze z metod 

to PET9 i fMRI10. Nie ma potrzeby by opisywać szczegółowe działanie tych 

mechanizmów, wystarczy powiedzieć, że dzięki tego rodzaju technikom możemy 

zaobserwować aktywność (ujawniającą się jako podświetlenie części mózgu), lub brak 

tej aktywności, podczas wykonywania określonych zadań (na przykład, podczas 

rozwiązywania dylematów moralnych, zadań matematycznych, czy prób przypominania 

sobie wydarzeń z wczesnego dzieciństwa).  

Na pierwszy rzut oka widać już, jaką przewagę mają techniki obrazowania mózgu 

nad behavioural i lesion data. W przeciwieństwie do danych płynących z analizy tych 

pierwszych, mamy większe pojęcie o procesach zachodzących w naszym mózgu, (mózg 

nie jest już dla nas „czarną skrzynką”), z kolei przewaga nad studiami płynącymi z 

analizy lesion data, polega na tym, że możemy dokonywać naszych analiz na osobach 

żyjących, a także możemy uniknąć pewnych sytuacji o wątpliwym statusie etycznym.  

Niestety, w przypadku interpretacji obrazów pracy mózgu, również musimy 

pamiętać o kilku rzeczach, o których część entuzjastycznie nastawionych przedstawicieli 

nauk humanistycznych zdaje się zapominać. Przede wszystkim, należy pamiętać, że 

wszystkie obszary naszego mózgu są cały czas aktywne11, ergo cały czas są 

podświetlone. Dlatego też, gdy dokonujemy obrazowania i naszym oczom ukazują się 

„świecące” tylko pewne części naszego mózgu, to dzieje się tak dlatego, że statystycznie 

w tych obszarach mózgu następuje wzrost np. ciśnienia krwi, przez co wnosi się o 

udziale tej części mózgu w wykonaniu pewnego zadania mentalnego.  

                                                            
9 Pozytonowa Tomografia Emisyjna (ang. Positron emission tomography, PET) jest techniką obrazowania, w 
której (zamiast jak w tomografii komputerowej – zewnętrznego źródła promieniowania rentgenowskiego lub 
radioaktywnego) rejestruje się promieniowanie powstające podczas anihilacji pozytonów (anty-elektronów). 
Źródłem pozytonów jest podana pacjentowi substancja promieniotwórcza, ulegająca rozpadowi beta plus. 
Substancja ta zawiera krótko żyjące izotopy promieniotwórcze, dzięki czemu większość promieniowania 
powstaje w trakcie badania, co ogranicza powstawanie uszkodzeń tkanek wywołanych promieniowaniem. 
(źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Pozytonowa_emisyjna_tomografia_komputerowa). 
10 Funkcjonalny magnetyczny rezonans jądrowy (ang. functional Magnetic Resonance Imaging, fMRI) - 
wyspecjalizowana odmiana obrazowania rezonansu magnetycznego. Za pomocą tej metody mierzona jest 
hemodynamiczna odpowiedź ośrodkowego układu nerwowego. Od początku lat dziewięćdziesiątych fMRI stał 
się dominującą metodą obrazowania mózgu ze względu na niską inwazyjność, brak promieniowania 
jonizującego i stosunkowo szeroki dostęp (źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/FMRI). 
11  O.R. Goodenough, K. Prehn… s.1776 
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Nie jest więc, tak, że „pytając” nasz mózg o to jak funkcjonuje, dostajemy 

bezpośrednie, jasne odpowiedzi.12 Co więcej, „te kolorowe plamki” na mózgu, które 

jesteśmy w stanie zaobserwować mogą wskazywać na różne rzeczy, w zależności od 

tego jaką hipotezę chcemy sprawdzić. Na koniec warto jeszcze zaznaczyć, że z 

technicznego punktu widzenia również pojawiają się trudności, bowiem mimo tego, że 

rozdzielczość zdjęć, na których możemy obserwować aktywność poszczególnych części 

naszego mózgu, nie pozwala ciągle na identyfikację konkretnych grup neuronów. 

Pomimo tych wszystkich problemów, musimy mieć świadomość, że jesteśmy 

dopiero na początku naszej drogi jeżeli chodzi o próby łączenia neurosciences i prawa. 

Neurolaw jest dyscypliną o charakterze bezdyskusyjnie pionierskim, dlatego nie 

powinniśmy poddawać się bez walki i już na początku naszej przygody rezygnować z 

dalszych dociekań. Zwłaszcza, że neurolaw ma już na swoim koncie pierwsze sukcesy, o 

których poniżej. 

 

4. Neurolaw. Labirynt perspektyw 

 

 Ilość zmian w prawie, które postęp w neuronaukach prawdopodobnie przyniesie, 

wymaga przyjęcia pewnych kryteriów, umożliwiających prowadzenie uporządkowanej, 

systematycznej dyskusji. By taką dyskusję poprowadzić nieodzowny jest wybór 

odpowiedniego kryterium organizującego podejmowane problemy. W literaturze 

przedmiotu pojawiły dotychczas się trzy próby opisania płaszczyzn, na których prawo i 

neurosciences mogą się spotkać.   

 Autorem pierwszej propozycji jest Owen D. Jones13. Zgodnie z  podziałem przez 

niego przyjętym prawo i neuronauki spotykają się – po pierwsze - wtedy, gdy na 

horyzoncie zainteresowania prawników znajdują się internal states. Stany wewnętrzne 

ludzi podlegają ocenie przez prawników w wielu sytuacjach, m.in. gdy zastanawiamy się 

nad poczytalnością sprawcy przestępstwa w chwili czynu, czy zdolnością do czynności 

prawnych w momencie zawierania umowy etc. Mówiąc bardziej ogólnie, prawnicy 

pytają o sposoby w jaki funkcjonuje nasz mózg, gdy postrzegamy, podejmujemy 

decyzje, oceniamy zachowania swoje i innych, wybieramy możliwe wzorce zachowań 

                                                            
12 Tamże, s. 1776. 
13 Por. O. Jones, Law, evolution and the brain: applications and open questions, Phil. Trans. R. Soc. Lond. B 
359, s. 1697–1707.. 
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itp. W drugim przypadku prawnicy sięgają do neurosciences, gdy zajmują się 

zewnętrznymi efektami funkcjonowania mózgu, czyli wtedy, gdy badają zachowania 

będące skutkiem pewnych procesów neurobiologicznych.14   

 Drugi podział zaproponował Brent Garland15. Według niego, prawo interesuje się 

z jednej strony technikami neurobrazowania i monitorowania mózgu, a z drugiej 

sposobami modyfikacji jego normalnego działania. Pod pierwszy przypadek podpadają 

takie kwestie (relewantne dla prawa) jak: badanie uprzedzeń rasowych, wykrywacze 

kłamstw, śmierć mózgu itp. W przypadku drugiego członu podziału chodzi zwłaszcza o 

nowe procedury leczenia z uzależnień, lub o pewne procedury usprawnienia 

kognitywnych możliwości człowieka. Oznacza to, że oprócz badania normalnego 

funkcjonowania mózgu, prawnicy będą wkrótce zaabsorbowani metodami 

umożliwiającymi modyfikowanie funkcji kognitywnych.  

 Ostatni i najważniejszy sposób porządkowania dyskusji w neurolaw polega na 

rozróżnieniu natury oddziaływań nauk neurobiologicznych na nauki prawne. W 

pierwszej kolejności mówi się o zmianie rozumienia fundamentalnych dla systemu 

prawa pojęć. Pojawiają się głosy, że zaczynamy mieć do czynienia z neurobiologicznym 

zwrotem pojęciowym w prawie. W literaturze przedmiotu już dziś toczone są dyskusję 

dotyczące znaczenia pojęcia osoby w prawie16, wolnej woli17, racjonalności18, natury 

sądów normatywnych19, kompetencji20, odpowiedzialności, czy nawet pojęcia 

własności21. W drugiej kolejności zwraca się uwagę na praktyczne korzyści jakie nauki 

prawne mogą odnieść w związku z ich stopniową naturalizacją. Najwięcej emocji 

wzbudzają tzw. neuronaukowe wykrywacze kłamstw, które z dokładnością nieosiągalną 

dla obecnie stosowanych wariografów, potrafią pomóc w stwierdzeniu czy osoba 

poddająca się badaniu podczas przesłuchania kłamie, mówi prawdę, albo myli się. To 

jednak nie koniec, ponieważ możliwe staje korzystanie z technik, za pomocą których 

można wykryć uprzedzenia rasowych czy kulturowe u ludzi, którzy nie muszą być nawet 

świadomi swoich przesądów. To tylko dwa przykłady z całej gamy praktycznych 

                                                            
14 Tamże, s. 1697-1698. 
15 B. Garland, Neuroscience and the Law. Brain, Mind, and Scales of Justice, Dana Press NewYork/Washington 
D.C. 2004, s.6. 
16 Tamże s. 164 i n. 
17 Por. J Greene, J. & Cohen, J. 2004 For the law, neuroscience changes nothing and everything. Phil. Trans. R. 
Soc. Lond. B 359, 1775–1785. 
18 Por. B. Garland..., s. 165. 
19 Por. O.R. Goodenough, K. Prehn… 
20 Por. B. Garland…, s. 80-82 i 142. 
21 Por. Stake, J. E., The property ‘instinct’, Phil. Trans. R. Soc. Lond. B 359, s. 1763–1774. 
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zastosowań neurobiologii w procesach stosowania prawa, ale dobrze ilustrują 

możliwości płynące z postępu dokonywanego w naukach przyrodniczych.   

Każdy z powyższych podziałów ma swoje wady. Stosowanie dwóch pierwszych 

w zasadzie nie porządkuje nam dyskusji. Gdy prześledzimy literaturę przedmiotu to 

okaże się, że w zasadzie każdy z autorów w bardziej lub mniej wyraźny sposób zwraca 

uwagę na to czy interesują go kwestie usprawnienia zdolności kognitywnych, czy ich 

rekonstrukcja. Albo czy skupia się na wewnętrznych mechanizmach przekonań, czy ich 

realizacji. To tyle, nie ma to w zasadzie większego znaczenia. Tak czy siak, nie 

zyskujemy szerszego obrazu dynamiki dyskusji w neurolaw. Dlatego też w niniejszej 

pracy skupimy się na ostatnim i wydaje się, że na najpowszechniejszym podziale. 

Oczywiście, on również nie jest bez wad, przede wszystkim nie jest podziałem 

rozłącznym. Ma jednak tę przewagę nad pozostałymi dwoma, że wykorzystanie go 

ukazuje w największym stopniu ogół możliwości jakie wiążą się z rozwojem neurolaw.  

 

5. Perspektywa językowa. Zwrot pojęciowy 

 

5.1. Osoba i tezy antropologiczne w prawie i neuronaukach 

 

Zacznijmy właściwe analizy od konkretnych problemów pojęciowych, a 

dokładnie od analizy pojęcia <osoby>, które wydaje się być jednym z najbardziej 

fundamentalnym w myśli prawniczej. Problem w tym, że termin ten jest wysoce 

nieoperatywny. Początkowo pojawiał się (w językach greckim i etruskim) jako termin z 

zakresu sztuki, przedstawień teatralnych, gdzie oznaczał maskę. Potem przeniknął do 

filozofii stoickiej, gdzie czasami używany był na określenie roli jaką człowiek ma 

odegrać w życiu. Następnie, zachowując znaczenie zbliżone do powyższych pojawił się 

w siatce pojęciowej prawa rzymskiego, gdzie rozumiany był jako status prawny 

(osobami mogły być więc także spółki, a nie koniecznie musieli nimi być ludzie np. 

niewolnicy). Widać więc na pierwszy rzut oka, że we wczesnej fazie rozwoju <osoby> 

nie była ona tożsama z człowiekiem. Kolejno, za sprawą Tertuliana i Boecjusza, trafiło 

do teologii gdzie miało pomóc rozwiązać pewne spory związane z interpretacją statusu 

Trójcy Świętej. W końcu, zaczęło pojawiać się w filozofii i etyce, gdzie dziś jest jednym 

z pojęć o najwyższym stopniu skomplikowania, co powoduje czasem, że pojawiają się 
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głosy by porzucić <osobę>, ponieważ posługiwanie się nim przynosi więcej szkód, niż 

pożytku. Zwłaszcza w dyskusjach etycznych i bioetycznych. Jaka jest rola pojęcia osoby 

w dzisiejszych systemach prawnych? Na to pytanie częściowej odpowiedzi próbował 

udzielić Stephen J. Morse w artykule New Neurosciences, Old Problems. Próbując 

jednocześnie zarysować perspektywy czekające <osobę> jeżeli pod uwagę zaczniemy 

brać neuronauki.22  

Osoba według Morse to podmiot racjonalny, potrafiący uczyć się reguł i 

zachowywać zgodnie z ich dyspozycjami. Posługuje się ona regułami jako przesłankami 

w rozumowaniach dotyczących tego co powinni, a czego nie powinni robić: 

 

„Human action is distinguished from all other phenomena because only action is 

explained by reasons resulting from desires and beliefs, rather than simply by 

mechanistic causes. Only human beings are fully intentional creatures. To ask 

why a person acted a certain way is to ask for reasons for action, not for 

reductionist biophysical, psychological, and sociological explanations (…). Only 

persons can deliberate about what action to perform and can determine their 

conduct by practical reason.”23 

 

Nacisk na racjonalność praktyczną w kontekście idei prawa i pojęcia osoby w 

ujęciu proponowanym przez Morse’a widać zwłaszcza w opisie tego jak prawo 

funkcjonuje: 

 

„(…) law operates through practical reason, even when we most habitually follow 

the legal rules. Law can directly and indirectly affect the world we inhabit only 

by its influence on practical reason. For the law, then, a person is a practical 

reasoned.”24 

 

 Jak widać na powyższym przykładzie, definicja osoby (i prawa) zakłada pojęcie 

racjonalności, które dla Morse’a jest po prostu cechą podmiotu, będącego w stanie 

rozumieć przesłanki (reguły prawne, moralne, społeczne) postępowania i działać w 

                                                            
22 S. Morse, New Neurosciences, Old problems, [w]: B. Garland, Neuroscience and the Law…, s. 157-201. 
23 Tamże, s. 160. 
24 Tamże, s. 163 – 164. 
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zgodzie z nimi.25 Nie wchodząc za bardzo w szczegóły można uogólnić, że Morse 

rozumuje ciągle w paradygmacie kartezjańskim. Z jednej strony mamy procesy 

biologiczne, z drugiej tajemnicze „coś”, co powoduje, że możemy zastanawiać się nad 

naszymi zachowaniami, wybierać pomiędzy nimi. Nasze działania nie są instynktowe, 

ale oparte są przede wszystkim na rozumie praktycznym, do którego odwołuje się 

prawo, chcąc zezwolić, albo wymusić jakieś postępowanie. Cała argumentacja Morse 

idzie w tym kierunku, że <osoba> i jej działanie nie jest „the mechanistic outcome of 

mechanistic variables.”26 Autor nie wprowadza rozróżnienia na pojęcie człowieka i 

pojęcie osoby, ale wydaje się, że w swojej argumentacji je w pewnym sensie utożsamia. 

To znaczy, każdy człowiek jest osobą, ponieważ każdy człowiek ma tendencje do 

rozumowania w sposób racjonalny. Morse zastanawia się następnie, czy rewolucja 

neurobiologiczna, której jesteśmy świadkami przypadkiem nie spowoduje 

znaturalizowania pojęcia osoby w ten sposób, że nie będziemy mogli mówić o osobie w 

innych kategoriach, aniżeli biologicznych. Ciekawe, że prowadzi swoje rozważania w 

perspektywie, którą narzuca dualizm mózg-umysł. Ponieważ osoba, wg Morse, 

skorelowana jest silnie z umysłem, więc jego naturalizacja, redukcja do stanów 

biologicznych może unicestwić osobę jako podmiot racjonalny, świadomy swoich 

wyborów. Stwierdza jednak, że mimo wszystkich problemów, zagrożenie ze strony 

neurosciences nie jest jeszcze aktualne, nie pojawiły się bowiem naukowe argumenty, 

które skłaniały by do porzucenia tego pojęcia, dlatego też ciągle możemy mówić o 

<osobie>, w sposób w jaki wymaga tego prawo.  

Podsumowując, zaletą tego typu rozważań jest przede wszystkim to, że zwracają 

one uwagę na koncepcję podmiotu prawa, oraz na to jak może się on zmienić pod 

wpływem nauk neurokognitywnych. Jednak badania takie wymagają o wiele większej 

ostrożności i precyzji, niż to ma miejsce w argumentacji Morse’a. Po pierwsze, przyjęta 

przez niego definicja osoby jest arbitralna. Po drugie, sposób w jaki dowodzi swoich 

racji wyraźnie ujawnia przywiązanie (nie uzasadnione przez autora!) do paradygmatu 

kartezjańskiego, jednocześnie pisząc, że ten sposób myślenia o <osobie> jest dla niego 

najbardziej przekonującym, co więcej, jest on zgodny z pojęciem <osoby> zakładanym 

w prawie. Po trzecie, jak widzieliśmy wcześniej naturalizacja nauk prawnych, o której 

mówiliśmy jest naturalizacją innego rodzaju, niż tą, o której mówił Morse’a. W naszym 

                                                            
25 Tamże, s. 164. 
26 Tamże, s. 160. 
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przypadku pomiędzy prawem a neuronaukami, występuje pośrednik – teoria filozoficzna 

(zbudowana w oparciu o modele). U Morse’a nic takiego się nie pojawia, co zresztą 

będzie powodować szereg poważnych problemów.  

 Istnieje jednak inny sposób analizy <osoby> w prawie. Przede wszystkim, prawo 

zakłada pewne tezy antropologiczne dotyczące człowieka, którego zachowania 

organizuje. Na przykład takie, w jaki sposób ludzie podejmują decyzję, czy odnajdują 

się w tej, lub innej sytuacji (np. pod wpływem silnego stresu). Takie założenia 

antropologiczne pozwalają skonstruować pewien obraz człowieka zakładany przez 

prawo. Obraz, ponieważ nie jest to kompletny opis tego, czym człowiek jest. W obrazie 

takim zawiera się przede wszystkim charakterystyka człowieka w zakresie relewantnym 

dla systemu prawa. Tego rodzaju obraz człowieka, można następnie zaktualizować 

poprzez zestawienie go z obrazem człowieka zrekonstruowanym na podstawie osiągnięć 

nauk neurokognitywnych. Kolejnym krokiem być może będzie (to zależy, czy pojawi się 

taka potrzeba) próba zmiany (rozumienia, paradygmatu interpretacyjnego) na przykład 

pojęcia <osoby> fizycznej w prawie prywatnym, a także pojęć z nią powiązanych (np. 

oświadczenia woli, wad oświadczeń woli, zdolności do czynności prawnych). W tym 

sensie, zmiana założonych przez prawo tez antropologicznych, może wpłynąć na zmianę 

rozumienia pojęcia osoby fizycznej i instytucji z nią związanych.   

Zmiana rozumienia jednej instytucji w strukturze siatki pojęciowej (np. zdolności 

do czynności prawnych), zmienia następne, z kolei to następne pojęcie może mieć 

wpływ na kolejne i tak dalej. Końcowym etapem tego procesu, w przypadku siatek 

pojęciowych nauk prawnych mogą być  zmiany w przepisach prawa, a na samym końcu 

nawet w sposobach stosowania prawa. 

 

5.2. Sądy normatywne. Z punktu widzenia neuronauk 

 

Kolejnym zagadnieniem żywo dyskutowanym w literaturze przedmiotu jest 

kwestia na pierwszy rzut oka o charakterze tylko teoretycznym, chodzi mianowicie o 

naturę sądów normatywnych. Podmiot wydając sąd normatywny orzeka o tym – mówiąc 

ogólnie - co należy czynić, jak również od jakich zachowań powinien się powstrzymać. 

Możemy jednak przywołać bardziej precyzyjną definicję: 
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„For our own usage, we like the term ‘normative judgment’  as  an  inclusive  

description  of  the  many  flavours humans find among those things that ought to 

be done and those that ought not to be done, particularly in the social context of 

interaction with other humans. In this sense, normative judgment first involves 

the construction of a system (or systems) of norms, values and expectations, and, 

second, the evaluation of the actions of another agent, or of our own actions, 

made with respect to these norms, values and expectations.”27 

 

Z punktu widzenia filozofii nauk normatywnych, zagadnienie tego rodzaju sądów 

jest zagadnieniem istotnym. Wypracowanie określonej definicji sądów normatywnych 

nakłada ograniczenia na później proponowane definicje etyki, czy prawa. Zrozumienie 

procesów stojących za decyzjami podejmowanymi w kontekstach normatywnych ma 

również tę cechę, że wpływa ono na pojęcie podmiotu w prawie. Trudno bowiem 

przyjmować z góry jakąś definicję, a następnie przechodzić do porządku dziennego nad 

sprzecznymi z tą definicją, uzyskanymi eksperymentalnie opisami sposobu 

podejmowania decyzji przez ten podmiot właśnie.  

Filozofowie od wieków, można powiedzieć bez zbędnej przesady, zastanawiali 

się nad sposobami orzekania o tym co dobre, a co złe. Pytanie, które sobie wówczas 

zadawano można sformułować następująco: co znajduje się u źródeł rozumowania 

normatywnego? Odpowiedzi, jak można było się spodziewać, były znacząco różne. 

Przyjmiemy – dla celów dydaktycznych - pewną klamrę kompozycyjną, mówiąc, że 

mieliśmy do czynienia z dwoma skrajnymi stanowiskami i szeregiem wariacji pomiędzy 

nimi. Pierwsze ze skrajnych stanowisk zajął Immanuel Kant, dla którego to rozum 

odpowiedzialny był przede wszystkim za rozumowania normatywne. Z kolei na drugim 

biegunie, możemy umiejscowić tradycję filozoficzną, której prekursorem był David 

Hume, a która uznawała emocje za najważniejszy składnik naszych sądów o tym, co 

dobre a co złe. 

 Na powyższe pytanie nie udało się udzielić do dziś rozstrzygającej odpowiedzi. 

Co więcej, dotychczas nie posiadaliśmy źródła wiedzy o wysokim stopniu 

obiektywności, które umożliwiłaby podważenie chociaż części sprzecznych ze sobą 

poglądów filozoficznych. Filozofia miała jednak takie momenty, w których odkrycia, na 

przykład w fizyce, były powodem do odrzucenia całych systemów filozoficznych. W 

                                                            
27 O.R. Goodenough, K. Prehn…, s. 1710. 
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przypadku natury sądów normatywnych sytuacja dziś także zaczyna się zmieniać. 

Jesteśmy w stanie zaobserwować aktywność niektórych obszarów naszego mózgu 

podczas rozwiązywania dylematów moralnych, czy też przypadków prawnych. Nie 

traktujemy już naszego mózgu jak „czarnej skrzynki”, której zadajemy pewne zadania, a 

następnie obserwujemy „dopiero” zachowania. Ta zmiana w dotychczasowych analizach 

pozwoliła na sformułowaniu kilku zastanawiających hipotez. Jednym z nich było 

odrzucenie ujęcia rozumowań normatywnych, jako rozumowań racjonalnych sensu 

stricto. Skłoniło to kilku myślicieli do przyjęcia tzw. „społecznego intuicyjnego 

modelu”28 zgodnie z którym orzekanie o tym co dobre a co złe, co słuszne a co 

niesłuszne odbywa się przede wszystkim z udziałem emocji. Rozum odgrywa rolę 

wtórną, ponieważ jego funkcja polega na tworzeniu ex post uzasadnień naszych 

wyborów. W świetle jednak najnowszych badań tego rodzaju interpretacja musi także 

zostać odrzucona: 

 

„Całość zebrany dowodów wskazuje, że sąd normatywny opiera się na jednej, lub 

więcej wyższych funkcjach mentalnych, które z kolei tworzone są z dużej liczby 

różnorodnych kognitywnych i afektywnych procesów, takich jak rozumienie 

sytuacji, uświadomieniu sobie jej emocjonalnego charakteru, aktywacji norm z 

pamięci długotrwałej, organizowaniu reguł w pamięci operacyjnej, 

porównywaniu reguły z zastaną sytuacją, oraz ocenie czy zachodzi transgresja, a 

wszystko to dokonuje się pod wpływem procesów emocjonalnych.”29 

 

 Powyższy, skrótowy opis nowego modelu sądu normatywnego nazywany jest w 

literaturze teoretycznym modelem konsensualnym, ponieważ w jego przypadku tak 

rozum jak i emocje konstytuują tego rodzaju sąd. Jest jednak również trzeci komponent, 

najmniej zbadany, chodzi mianowicie o intuicję. Mamy przecież do czynienia z sądami, 

o których trudno byłoby powiedzieć, że jesteśmy emocjonalnie zaangażowani w ich 

podejmowanie, jak również trudno byłoby powiedzieć, że są podejmowane przez nas 

świadomie. Mowa tutaj na przykład o procesach decyzyjnych związanych z 

kierowaniem pojazdem na trasie, którą przemierzamy codziennie, czy o przechodzeniu 

przez ulicę na zielonym świetle. Teoretyczny model konsensualny stara się uwzględnić 
                                                            
28 J. Haidt, The emotional dog and its rational tail: a social intuitionist approach to moral judgment, Psychol. 
Rev. 108, s. 814–834. 
29  O.R. Goodenough, K. Prehn…, s. 1717. 
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wszelkie czynniki, które mają wpływ na ostateczny wynik sądu. Jednym ze skutków 

wprowadzenia tego modelu było postawienie hipotezy, że argumentacja w paradygmacie 

emocje-rozum nie jest właściwym punktem wyjścia do dalszej dyskusji.  

Prowadzone są obecnie badania, które za cel postawiły sobie zidentyfikowanie 

regionów w mózgu powiązanych z odpowiednimi rodzajami wydawanych sądów. 

Uwagę badaczy przyciąga w szczególności pytanie, czy możliwe jest rozróżnienie na 

płaszczyźnie neurobiologicznej sądu moralnego, od sądu wydawanego na podstawie 

tekstu prawnego.30 Goodenough i Prehn31, powołując się na niepublikowane dotąd 

rezultaty badań, twierdzą, że dokonanie takiego rozróżnienia jest możliwe. Badania 

powyższe wskazują, że w trakcie wydawania sądu opartego na wyeksplikowanych 

ustawowo regułach uaktywnia się obszar kory, która odpowiadała za rozumowania 

dedukcyjne. Z kolei gdy wnioskujemy nie na podstawie wymienionych ustawowo reguł, 

a raczej przesłanki naszego rozumowania są niekodyfikowane, to w naszym mózgu: 

czołowe i przedczołowe obszary kory oczodołowej, stanowią najaktywniejszą jego 

część, ergo w takim rozumowaniu dominują procesy emocjonalne. Obserwacja ta – 

skądinąd bardzo ciekawa – stanowi raczej przyczynek do dyskusji dotyczącej relacji 

prawa i moralności, aniżeli swego rodzaju argument ją w jakikolwiek sposób 

rozstrzygający. Postępy w badaniach były powodem do postawieniu także innych, 

ważnych pytań.  

Następnym krokiem jest analiza porównawcza aktywności neuronalnej 

prawników i osób niezwiązanych zawodowo z profesją prawniczą podczas 

rozwiązywania przypadków prawnych i dylematów moralnych. Uszczegółowiając, 

naukowcy pracują nad znalezieniem odpowiedzi na trzy pytania (grupy pytań): 

 

1. Czy zachodzą różnice w aktywności poszczególnych części mózgu, gdy 

rozwiązujemy przypadki „łatwe” i „trudne” (hard cases)? 

2. Czy neuronalny proces podejmowania decyzji jest taki sam u osób zawodowo 

zajmujących się prawem jak i osób, które z prawem nie mają wiele 

wspólnego? 

                                                            
30 A. Fernandez, Mind, Brain, and the Law, bepress Legal Series, Paper 1530, 2006, s. 4. 
31 O.R. Goodenough, K. Prehn…, s. 1719. 
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3. Czy obszary mózgu odpowiedzialne za sądy moralne, etyczne i niezwiązane z 

rozumowaniami prawniczymi sądy pokrywają się ze sobą?32 

 

Dotychczas, badania związane z naturą sądów normatywnych wzbogacać mogły – 

wydawać by się mogło – refleksję w naukach prawnych jedynie na poziomie 

teoretycznym. Otóż, dowiadujemy się trochę więcej, o procesach neurobiologicznych 

zaangażowanych w wydawanie sądów w przypadkach prawnych, moralnych, etycznych. 

Teoretyczny model konsensualny przedstawia wizję sądu normatywnego, który „godzi” 

niejako dwie tradycje filozoficzne: kantowską i hume’owską, znosząc to 

przeciwstawienie przez dodanie trzeciego elementu układanki – intuicji.  

Okazuje się, że można iść dalej i zapytać, czy te rozważania mogą pomóc nam 

lepiej stosować prawo. Badania prowadzone na sędziach pierwszej i drugiej instancji w 

trakcie wydawania przez nich wyroków przyniosły bardzo ciekawe rezultaty. Dzięki 

zastosowaniu technik fMRI i PET okazało się, że procesy zaangażowane w 

podejmowanie wyroków aktywują inne części mózgu u sędziów I instancji aniżeli u 

sędziów II instancji. W przypadku orzekania w I instancji aktywowały się te części 

mózgu, które ulegają aktywacji w takich sytuacjach jak opisanych w tzw.  dylemacie z 

kładką (footbridge type dilemma). Sytuacja przedstawiona w dylemacie przedstawia się 

tak, że osoba, której zadaje się rozwiązanie dylematu musi postawić się na miejscu 

osoby, która stoi nad kładką przerzuconą nad torem tramwajowym a obok stoi drugi 

człowiek. Tramwaj poniżej zmierza w kierunku pięciu osób stojących na torach. Jedyną 

rzeczą, którą można zrobić by zapobiec śmierci pięciu osób, to zrzucić stojącego obok 

człowieka na tory pod koła tramwaju. Wtedy zamiast pięciu osób, zginie tylko jedna. 

Mimo tego rachunku, większość osób skonfrontowanych z powyższą sytuacją nie 

decyduje się na zepchnięcie człowieka. Analiza aktywności mózgu osób mających to 

rozwiązania ten dylemat wykazała, że dużą rolę w procesie podejmowania decyzji biorą 

udział te obszary, którym zwykle przypisuje się procesy emocjonalne.  

Podsumowując, sędziowie pierwszej instancji podczas wydawania wyroków 

rozumują oczywiście w sposób racjonalny, jednakże rola neuronalnych procesów 

odpowiedzialnych za rozumowania afektywne jest na tyle znacząca, że końcowy efekt 

ich procesu decyzyjnego – wyrok – niekoniecznie musi odpowiadać obiektywnym 

kryteriom oceny konkretnego przypadku.   

                                                            
32 A. Fernandez…, s. 5. 
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Z kolei w przypadku sędziów II instancji neurologiczna aktywności podobna jest 

do tej, którą wykazują osoby mające za zadanie rozstrzygnięcie tzw. dylematu z 

tramwajem (trolley type dilemma). Osoba mająca rozwiązać dylemat konfrontowana jest 

z następującą sytuacją: zbliżający się tramwaj – jeżeli nie zmieni się tor jego jazdy – 

wjedzie w grupę pięciu osób. Jedyne co można zrobić, to zmienić zwrotnice tak, że 

skieruje się tramwaj na inny tor, na którym przebywa tylko jedna osoba. Dzięki temu 

pięciu osobom nic się nie stanie a tylko jedna osoba zostanie potrącona.  

W przeciwieństwie do dylematu z kładką, większość badanych zdecydowałaby 

się na przestawienie zwrotnicy i de facto uratowała by życie pięciu osobom kosztem 

jednej. Schemat aktywności mózgu osób badanych w trakcie rozwiązywania dylematu z 

tramwajem ujawnił, że większą aktywność wykazywały te obszary mózgu, którym 

zwykle przypisuje się rozumowania dedukcyjne, czysto racjonalne. Interpretacja 

powyższych wyników wskazywała, że im większe uwikłanie osób mających rozwiązać 

jakąś sytuację, wydać sąd, podjąć decyzję, w relacje z innymi osobami, tym mniejszy 

stopień racjonalności wspomnianych sądów i decyzji. 

Przeniesienie tych wyników na grunt nauk prawnych pozwoliło na sformułowanie 

kilku ciekawych propozycji. Postulaty te odnoszą się przede wszystkim do sfery 

stosowania prawa. Otóż, utrzymuje się, że im większy utrzymywany dystans pomiędzy 

stronami sporu a sędziami, tym większy stopień racjonalności wyroku. Ponieważ w 

przypadku sędziów pierwszej instancji, aktywacji w większym stopniu podlegają te 

części mózgu, którym możemy przypisać odpowiedzialność za emocje, to ich 

zaangażowanie w spór powinno być możliwie jak najmniejsze. A będąc bardziej 

precyzyjnym, jego kontakty ze stronami powinny być sprowadzone do minimum. Ta 

procedura ma zapewnić większą racjonalność wydanego wyroku, dzięki czemu wyrok 

będzie bardziej sprawiedliwy dla stron. To tylko jeden z przykładów związanych z 

sytuacjami, gdy neuronauki, wzbogacając nasze intuicje na poziomie teoretycznym, 

oddziałuje – na razie potencjalnie – na  praktykę stosowania prawa. Nie jest to jednak 

koniec możliwości wykorzystania wyników prac prawników i neurobiologów nad 

procesami odpowiedzialnymi za powstanie i przebieg sądów normatywnych. 
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5.3. Filozoficzny model zachowań antyspomecznych 

 

Program badawczy zajmujący się genezą zachowań antyspołecznych odniósł się 

do prób budowania modeli sądów normatywnych. Doszło do tego niejako naturalnie, 

ponieważ zachowania antyspołeczne to przede wszystkim te zachowania, które polegają 

na łamaniu obowiązujących w danej społeczności reguł postępowania. Badacze 

zajmujący się tego rodzaju zachowaniami porównali wzorce aktywności części mózgu u 

osób, które wykazywały antyspołeczny wzorzec zachowania z obszarami mózgu 

zaangażowanymi w wydawanie sądów normatywnych.  Metodą, która posłużyła do 

uzyskania obu rodzajów obrazów był fMRI. Wyniki uzyskane z powyższej analizy 

porównawczej stały się punktem wyjścia dla poszukiwania właściwego sposobu 

przypisywania odpowiedzialności karnej osób, charakteryzujących się tego rodzaju 

zachowaniami.  

 Analiza danych płynących z obrazowania mózgu wykazała, że obszary 

odpowiedzialne za rozumowania normatywne pokrywają się z tymi częściami mózgu, 

które ulegają funkcjonalnemu, lub strukturalnemu uszkodzeniu w przypadku osób 

wykazujących tendencje antyspołeczne, zachowania kryminalne czy nawet 

psychopatyczne. Pamiętając, że podstawą sądów normatywnych są neuronalne 

mechanizmy, które odpowiadają tak za myślenie racjonalne, jak i za myślenie 

afektywne, neurobiolodzy doszli do wniosku, że zachowania antyspołeczne występują u 

osób, które maja uszkodzone – co do zasady – obszary mózgu odpowiadające za procesy 

afektywne, a stanowiące jeden z komponentów sądów normatywnych. Prześledźmy jakie 

to może mieć konsekwencje prawne. Zanalizujmy przypadek zachowań 

psychopatycznych. Zgodnie z modelem zachowań antyspołecznych, psychopata nie jest 

niepoczytalny w sensie prawnym, ponieważ w swoim postępowaniu doskonale zdaje 

sobie sprawę z wagi i znaczenia swojego czynu. Mówiąc potocznymi słowy, ma 

świadomość dobrego i złego. Jednakże, brakuje mu poczucie tego, że nie powinien robić 

tego, co zostało zabronione, nie występuje u niego nic, co moglibyśmy nazwać 

poczuciem sprawiedliwości.  

Czy w takiej sytuacji osoby o skłonnościach psychopatycznych powinny 

odpowiadać na normalnych zasadach za popełnione czyny? Czy też fakt, że w ich 

przypadku występuje pewien deficyt neurobiologiczny ma mieć wpływ na kwestię 

przypisania im odpowiedzialności? Jeżeli udzielimy pozytywnej na powyższe pytania 
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może okazać się, że tego rodzaju „pobłażliwe” traktowanie ze strony wymiaru 

sprawiedliwości może spowodować wzmocnienie zachowań antyspołecznych. To jeden 

z wielu dylematów, z którymi prawnicy będą musieli się zmierzyć, wraz z dalszym 

rozwojem coraz nowszych technik badania mózgu.  

Zmiana pojęciowa nie odbywa się całkowicie, jak można zauważyć na 

przykładzie analizy natury sądów normatywnych, w oderwaniu od strony praktycznej 

nauk prawnych. Teoretyczne badania skupiające się na jednym problemie mogą mieć w 

przyszłości wpływ nawet na kilka praktycznych aspektów stosowania prawa. 

Konstrukcja teoretycznego modelu konsensualnego rzuciła nowe światło nie tylko na 

problem racjonalności sędziów orzekających w różnych instancjach, ale także na 

kwestię przypisania odpowiedzialności za popełniony czyn u osób, które wykazują 

medycznie udowodnione skłonności do zachowań antyspołecznych. Ten przykład 

pokazuje, że nad rozważaniami teoretycznymi, praktycy nie powinni przechodzić do 

porządku dziennego. Z kolei osoby zajmujące się teorią i filozofią prawa powinni 

zwrócić baczniejszą uwagę na konsekwencje praktycznego zastosowania neuronauk w 

stosowaniu prawa. 

 

6.  Perspektywa praktyczna 

6.1. Neuroscience-based lie detectors. Kontrowersje 

 

Wpływ nauk neurokognitywnych i dziedzin pokrewnych na domenę prawa może 

również mieć inny charakter. Zamiast analizować znaczenia pojęć nauki prawa i dopiero 

później zastanawiać się nad możliwymi efektami tych zmian, można spojrzeć od razu – 

jak chcą niektórzy - od strony stosowania prawa i zapytać czy techniki rozwijane i 

wykorzystywane w badaniach nad mózgiem, mogą okazać się użyteczne dla osób 

zawodowo, na co dzień zajmujących się prawem.  

Dobrą przykładem wykorzystania wprost neurosciences w postępowaniach 

prawnych jest pojawienie się tzw. neuroscience-based lie detectors, czyli wykrywaczy 

kłamstw nowej generacji. Dotychczas, wariograf, jako przyrząd służący do pomiaru 

zmian w organizmie osoby przesłuchiwanej, był używany jako narzędzie pozwalające 

określić organom ścigania stopnień powiązania osoby przesłuchiwanej z przestępstwem. 

Wariograf, nie jest – jak się sądzi powszechnie – wykrywaczem kłamstw sensu stritco. 



24 

 

Jego zadaniem jest rejestracja zmian takich parametrów fizjologicznych jak: oddech, 

ciśnienie krwi, przewodnictwo elektryczne skóry, potliwość. Dopiero ocena 

rejestrowanych zmian pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy w psychice badanego 

znajdują tzw. „ślady emocjonalno-pamięciowe” mające związek z przestępstwem. W 

zależności od rodzaju tych zmian i ich intensywności, można z kolei postawić tezę, że 

osoba kłamie odpowiadając na pytania.  

Z badaniem wariograficznym wiążą się jednak poważne kontrowersje. Pierwszą z 

nich, choć nie najważniejszą, jest konieczność uzyskania zgodny osoby do poddania się 

temu badaniu, co w oczywisty sposób znacznie obniża jego użyteczność dla organów 

ścigania. Kolejnym mankamentem badania wariograficznego, znacznie poważniejszym, 

są stwierdzone przypadki oszukania wariografu przez osoby do tego specjalnie 

przygotowane. Co więcej, skuteczność tego rodzaju procedury ocenia się na poziomie 

70-80%. Dzieje się tak ponieważ część populacji wykazuje małe zmiany fizjologiczne 

związane z kłamstwem, mówiąc innymi słowy, istnieją ludzie potrafiący kłamać „bez 

mrugnięcia okiem”. Wszystkie te fakty są powodem, dla którego ekspertyza 

wariograficzna nie może stanowić dowodu w sądzie. Sytuacja ulega jednak powoli 

zmianie, ponieważ badanie wariografem nie jest już jedynym narzędziem, które 

umożliwiałoby weryfikację ustnych zeznań osoby. 

Obecnie rozwój technik związanych z badaniami neurobiologicznymi umożliwił 

powstanie kilku nowych narzędzi służących do wykrywania kłamstw, tzw. 

neuroscience-based lie detectors, są nimi: skan mózgu w bliskiej podczerwieni, 

obrazowanie termiczne, funkcjonalny rezonans magnetyczny i tzw. „brain 

fingerprinting”33.  Pierwsza z tych technik, czyli skan w bliskiej podczerwieni, polega na 

pomiarze ciśnienia krwi34. Pomijając szczegóły techniczne tej operacji, polega ona na 

zarejestrowaniu małych zmian w korze przedczołowej, która jest ośrodkiem 

odpowiedzialnym za procesy decyzyjne uaktywniające się w momencie oszukiwania 

przez daną osobę. Oznaczać to może, zdaniem niektórych35, że jesteśmy w stanie 

zaobserwować podejmowanie decyzji o kłamstwie zanim zostanie ono wyartykułowane. 

Inną techniką jest tak zwane obrazowanie termiczne. U podstaw tej procedury leży 

                                                            
33 www.brainwavescience.com; Neuroscience and The Law, 109 I n. 
34 R. James, “Brainwave monitoring becomes ultimate lie detectors” SciScoop: Exploring Tomorrow, January 6, 
2003.  
35 Por. Britton Chance, biofizyk z uniwerysteu Pensylwanii. 
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przekonanie o większej emisji ciepła w okolicach oczu osób, które kłamią aniżeli tych, 

które mówią prawdę.  

Jedna z metod badania mózgu, która zrewolucjonizowała neuroscience, czyli 

funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI) również brany jest pod uwagę jako 

narzędzie pozwalające ocenić czy badany podmiot kłamie, myli się, czy mówi prawdę. 

Eksperyment mający na celu zanalizowanie przydatności fMRI przeprowadził dr Daniel 

Langleben z Uniwersytetu Pennsylwanii. Grupa, na której eksperyment był 

przeprowadzony liczyła osiemnaście osób. Na początku eksperymentu każdy z 

ochotników otrzymał zestaw specyficznych kart do gry, następnie każdy został 

umieszczony w MRI i poddany przesłuchaniu. Osobom znajdującym się we wnętrzu 

MRI komputer prezentował konkretną kartę z pytaniem czy dana osoba otrzymała ją na 

początku eksperymentu.  W przeciwieństwie do prawdomównych, kłamcy mieli w 

większym stopniu zaktywizowane (podświetlone) pewne części mózgu, zwłaszcza 

przednią część kory obręczy (anterior cingulate cortex, ACC) i zakręt czołowy górny 

(superior frontal gyrus). ACC nie jest jednak obszarem mózgu, o którym możemy 

powiedzieć w sposób rozstrzygający, że jest odpowiedzialny za procesy związane z 

kłamaniem. Przednia część kory obręczy zaangażowana jest również za procesy 

decyzyjne in general, rozwiązywanie konfliktów a także za procesy, w których znaczącą 

rolę odgrywają emocje. Pomimo tych wątpliwości zostało zaobserwowane, że u osób 

które prawdomównie odpowiadały na pytania AAC nie było „podświetlone”. W zamian 

aktywizowała się u nich inna część mózgu, mianowicie płat skroniowy (temporal lobe).  

Na dzień dzisiejszy jedyny wniosek, który można z całą pewnością wysunąć jest 

taki, że w zależności od tego, czy mówimy prawdę, czy kłamiemy, inne części naszego 

mózgu biorą udział w podejmowaniu tych decyzji. Jednakże, na pytanie czy ACC 

odpowiedzialne jest ściśle za procesy związane z kłamaniem, na razie nie mamy 

odpowiedzi.36  

Najbardziej rozwiniętą technologicznie metodą wykrywania kłamstw jest tzw. 

„brain fingerprinting”. Polega ona na badaniu elektroencefalografem bioelektrycznej 

czynności mózgu. Badanie polega na rozmieszczeniu elektrod na powierzchni skóry 

czaszki, które rejestrują zmiany napięcia elektrycznego, których przyczyną jest 

                                                            
36 D. Langleben, L. Schroeder, J. Maldijan et al. 2002. “Brain activity during simulated deception: An event- 
related functional magnetic resonance study.”  Neuroimage 15, s. 727-732. 
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aktywność neuronów kory mózgowej37. To co istotne z naszego punktu widzenia to 

sytuacja, w  której elektroencefalograf rejestruje falę zwaną P300. Fala ta powstaje w 

trzysta mili sekund po kontakcie z bodźcem.  Gdy osoba poddana badaniu styka się 

(widzi, słyszy) z zupełnie nowym stymulantem, fala P300 wykazuje pewien potencjał, 

którego interpretacja pozwala na stwierdzenie, że z tym bodźcem dana osoba miała już 

w przeszłości styczność.  

 W związku z odkryciem tej fali dwóch amerykańskim neurobiologów  L. Farwell 

i E. Donchin38 przeprowadziło eksperyment w warunkach laboratoryjnych, którego 

efektem było stwierdzenie, że niektóre z faktów ukrywanych przez daną osobę mogą 

zostać wyciągnięte na światło dzienne dzięki pomiarowi fali P300.  Na przykład, osobie 

podejrzanej na ekranie komputera wyświetla się obrazy z miejsca zbrodni, które mogła 

widzieć tylko policja i sprawca przestępstwa. Elektroencefalograf może w takiej sytuacji 

zarejestrować odpowiednią zmianę w fali P300, dzięki czemu przesłuchujący będzie 

mógł stwierdzić, że przesłuchiwany jest w posiadaniu informacji, o których twierdzi, że 

nic nie wie. Na przykład, przesłuchujący być może będzie w stanie stwierdzić, że 

przesłuchiwany to ten człowiek, który dopuścił się popełnienia przestępstwa.  

Na dzień dzisiejszy technika ta została użyta w postępowaniu sądowym kilka razy. 

Najbardziej spektakularnym przykładem jej zastosowania jest sprawa Terry’ego 

Harringtona 39, który po 24-ech latach odbywania kary dożywocia za zabicie stróża 

nocnego został oczyszczony z zarzutów i zwolniony z więzienia. L. Farwell w 

postępowaniu sądowym wykazał, że elektryczny wzorzec mózgu jest niezgodny z 

wzorcem jaki powinna mieć osoba obecna na miejscu zbrodni. Sąd dopuścił możliwość 

wykorzystania dowodu opartego na badaniu elektroencefalografem zgodnie ze 

standardem wypracowanym w amerykańskim systemie sądownictwa, zwanym 

Standarem Daubert’a.  

Składa się on z czterech punktów: 

 

1) falsyfikowalność:  czy technika (lub teoria) może zostać przetestowana? 

                                                            
37 Soltani M., Knight RT: Neural origins of the P300. Critical Revs in Neurobiology 2000, s. 199-224. 
38 Farwell LA, Donchin E: The truth will out: interrogative polygraphy (‘lie detection’) with event-related brain 
potentials. Psychophysiology 1991.,s. 531-547.  
39  Harrington v. Iowa, no. PCCV 073247 (Pottawattamie County D.C. Iowa, November 14, 2000). 
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2) ocena środowiska: czy dana technika (teoria) została opublikowana i 

przedyskutowana? Ten element standardu zapobiega stosowaniu „zbyt świeżych” 

teorii w postępowaniach prawnych.  

3) współczynnik błędu: jaki jest aktualny, albo potencjalny współczynnik błędu przy 

stosowaniu określonej techniki (lub teorii)? (W przypadku Brain Fingerprinting 

współczynnik błędu to ok. 1-2%). 

4) ogólna akceptacja: ważnym elementem oceny czy dana teoria (metoda) może 

zostać użyta w postępowaniu sądowym jest stopień jej akceptacji w środowisku 

naukowym (Frye test). 

 

Powyższe fakty wskazują na to, że badanie z użyciem EEG może pomóc organom 

ścigania na poziomie nieosiągalnym dla dotychczasowych technik mających na celu 

zbadanie stopnia powiązania danej osoby z konkretnym przestępstwem. Nie tylko w 

odniesieniu do podejrzanego technika to może znaleźć zastosowanie. Być może okaże 

się również użyteczna w przypadku oceny wiarygodności świadków, albo nawet stron w 

procesie cywilnym. Wachlarz zastosowań może więc być bardzo szeroki, przez co, 

wpływ brain fingerprinting na prawo odczuwalny w wielu jego gałęziach, nie tylko w 

prawie karnym. 

 Na koniec warto jednak wspomnieć, że stosowanie EEG w nauce prawa budzi 

wątpliwości natury tak etycznej, jak i prawnej. Na przykład, czy można poddawać 

pomiarowi elektroencefalografem osobę bez jej zgody?  Jeżeli potraktujemy badanie 

EEG jak procedurę podobną do pobierania odcisków palców, to zgodna oskarżonego – 

zgodnie z art. 72 §2, 1) k.p.k. – nie jest elementem koniecznym dla przeprowadzenia tej 

procedury. Jednakże, należy pamiętać, że oskarżony – zgodnie z art. 175 §1 k.p.k. – ma 

prawo do odmowy składania wyjaśnień bez podania przyczyn. W sytuacji więc, gdy 

brain fingerprinting może w sposób poważny obciążyć oskarżonego, to obowiązek 

poddania się badaniu nie będzie miał charakteru „wymuszenia” wyjaśnień. Nie jest to 

jednak koniec problemów z odmową poddania się temu badaniu. Warto zastanowić się, 

czy zasada domniemania niewinności (art. 5 k.p.k.), która brzmi: 

  

§1. Oskarżonego uważa się za niewinnego dopóki wina jego nie zostanie 

udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem.  

§2. Nie dające się usunąć wątpliwości  rozstrzyga się  na korzyść oskarżonego. 
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Pytanie jakie pojawi się tutaj w niedalekiej przyszłości będzie dotyczyło 

wiarygodności wyjaśnień oskarżonego, który odmówił poddania się temu badaniu. Czy 

zasada domniemania niewinności nie powinna być w pewnym stopniu zweryfikowana w 

świetle powyższych faktów? Czy jej weryfikacja wpłynie na treść innych zasad, które 

kształtują proces karny? Jak widać neuronauki, a w tym przypadku wykrywacze 

kłamstw, niosą obietnice zwiększenia efektywności stosowania prawa. Cena, jaką za to 

zwiększenie będziemy musieli zapłacić, wcale nie musi być wysoka. A przynajmniej nie 

tak wysoka, by jej zapłata leżała poza granicami naszych możliwości.  

 

7. Podsumowanie 

 

Połączenie filozofii, prawa i nauk przyrodniczych w nowym nurcie 

interdyscyplinarnej refleksji nad prawem – neurolaw – będzie bez wątpienia w 

najbliższej przyszłości najżywiej dyskutowaną płaszczyzną badania prawa. Zwłaszcza, 

że neuronauki co chwila dostarczają nam nowych danych, które mogą mieć znaczenie 

dla osób zajmujących się w ten, czy inny sposób prawem. Choć studia z zakresu 

neurolaw - jak zostało zaznaczone we wstępie - nie są wolne od niebezpieczeństw 

związanych z pionierskim charakterem całego przedsięwzięcia, to rozwiązania, które 

będzie można uzyskać są na tyle obiecujące, że prace na pograniczu nauk 

przyrodniczych i prawnych będą zapewne nabierać tempa. Zmiany w strukturze siatek 

pojęciowych różnych gałęzi prawa, nowe propozycje interpretacji istniejących już 

instytucji prawnych, czy swoiste rewolucje w procesie stosowania prawa, to tylko klika 

sposobów – na razie odnotowanych – w jaki prawo może zmieniać się pod wpływem 

neuronauk. Nadzieje rozbudza dodatkowo fakt, że filozofia jak i dogmatyka prawa 

znajdują swoje podstawy w „twardych” dowodach nauk przyrodniczych. Na dzień 

dzisiejszy mamy jeszcze zbyt dużo niewiadomych by popadać w euforię związaną z 

powstaniem neurolaw. Z drugiej strony, z całą pewnością możemy stwierdzić, że na 

przekreślanie tego typu dociekań jest również zdecydowanie za wcześnie. 

  

 


