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Czy programy mogą mieć intencje? 
O odpowiedzialności agentów programowych

1. Czym są software agents?

Połączenie w jednym zdaniu „intencji” z „programami komputerowymi” może 
wydawać się bardzo karkołomnym zakreśleniem obszaru dociekań. Na pierwszy 
rzut oka taki temat mógłby raczej wskazywać na związki z literaturą fantastyczno-
-naukową, w najlepszym razie z nurtem prawo i literatura. Również przypisywanie 
odpowiedzialności bytom, będącym w swej istocie czystą informacją, ciągiem zer 
i jedynek, wydaje się bardziej odpowiadać pogłębionym studiom futurologicznym. 
W artykule tym chciałbym jednak wskazać, że jest to temat wielce interesujący dla 
teoretyka prawa, a wkrótce może nawet istotny dla dogmatyków. Omówię w zarysie 
najważniejsze problemy teoretyczne związane z zagadnieniem software agents, aby 
zaś podkreślić, że nie jest to temat ani fi kcyjny, ani tylko czysto teoretyczny, będę 
się starał ogólnie uzasadnić tezę, że aby sprostać problemom wywoływanym przez 
pojawienie się agentów programowych, prawu potrzebna jest konstrukcja nowej 
osoby, którą roboczo można nazwać „e-osobą”.

Artykuł podzielony jest na trzy części. W pierwszej z nich postaram się wyjaśnić 
pojęcia, których używam. Niektóre z nich mogą budzić wątpliwości (szczególnie 
w związku z kontynentalnym typem systemów prawa), inne w zasadzie mogą być 
całkowicie niejasne. W drugiej części omówię ogólnie najważniejsze problemy, 
jakie pojawiają się w związku z zastosowaniem agentów programowych. Postaram 
się nakreślić główne kierunki badań oraz zaznaczyć najbardziej kontrowersyjne 
kwestie. Część ta posłuży mi jako tło dla części trzeciej, w której zajmę się już 
bezpośrednio osobowością prawną agentów, starając się opisać i obronić tezę po-
stawioną na samym początku.

Pierwszym i najważniejszym pojęciem, które wymaga określenia, jest termin 
„agent programowy”. Jest ono tłumaczeniem angielskiego terminu „software agent”. 
Główna wątpliwość, jaka na początku może się pojawić, to zastosowanie słowa 
„agent”. W polskim porządku prawnym, jak również w większości kontynental-
nych systemów prawa, termin ten kojarzony jest bezpośrednio z umową agencyjną. 
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Kodeks cywilny reguluje ją w tytule 23, defi niując w art. 758, że agentem jest osoba, 
„która zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do stałego 
pośredniczenia za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz 
dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu”. Z jednej 
strony regulacja ta może rozświetlać nieco termin „agent programowy”, jednak 
z drugiej może prowadzić do wielu nieporozumień. Wynika to przede wszystkim 
z faktu, że oryginalny termin został pierwotnie ukuty na gruncie porządku anglo-
amerykańskiego, gdzie termin „agent” ma nieco odmienne znaczenie (Bing, 2004: 
39–52). Termin „agent” funkcjonuje tam bowiem bardzo podobnie do znanego 
z prawa polskiego terminu „przedstawiciel” – agentem jest osoba autoryzowana do 
dokonywania czynności prawnych na rzecz reprezentowanego.

Jedynym dokumentem w języku polskim, w którym pojawia się odwołanie do 
„agentów programowych”, jest Konwencja ONZ o wykorzystywaniu komunikacji 
elektronicznej w kontraktach międzynarodowych. Znajdujemy w niej defi nicję 
„automatycznego systemu informacyjnego”, stanowiącą, że jest to „program kom-
puterowy, narzędzie elektroniczne bądź inne urządzenie, samodzielnie wywołujące 
zdarzenia albo odpowiadające na nie lub na przesyłane dane, pod warunkiem że 
w całości lub w części funkcjonuje bez nadzoru lub interwencji ze strony osoby 
fi zycznej”. Bardzo podobną defi nicję pojęcia „electronic agent” można znaleźć 
w amerykańskim projekcie Uniform Computer Information Transaction Act.

Czym zatem są owe agenty? Mówiąc najprościej, są to programy komputerowe 
(trudno bowiem wskazać jakiekolwiek inne urządzenie automatyczne, które spełnia-
łoby powyższe wymogi, nie będąc w jakiś sposób zaprogramowanym), dysponujące 
pewnego rodzaju autonomią decyzyjną. Kluczowe w przytoczonej powyżej defi nicji 
legalnej jest to, że działają one bez nadzoru lub interwencji kogokolwiek z zewnątrz.

Dla ilustracji powyższej defi nicji można posłużyć się przykładem testowanego 
na MIT programu tete-a-tete (MIT, 2000). Był to program stworzony do zawierania 
i negocjowania umów sprzedaży. Programowi temu podawano ogólne ramy, w jakich 
miały się mieścić poszczególne postanowienia umowne, lecz to sam program, komu-
nikując się z drugim podobnym programem, ustalał szczegółowe warunki umowy 
dla danej strony. Innemu testowanemu programowi – nazywał się on AuctionBot 
(Wurman i in., 1998), można było zlecać wygrywanie aukcji internetowych z za-
strzeżeniem, że musi on jednocześnie dbać o to, by nabyć licytowany przedmiot po 
jak najkorzystniejszej cenie.

Jako inne (od zawierania umów sprzedaży), planowane zastosowanie agentów 
programowych podaje się chociażby ustalanie kalendarzy: osoba korzystająca z po-
mocy danego programu niejako zleca mu zadanie, na przykład zarejestrowania do 
lekarza, zaś to sam program sprawdza dostępne terminy, kalkuluje koszty, spraw-
dza dojazd do danego gabinetu. Agenty programowe wciąż są w fazie testów i nie 
funkcjonują jeszcze na szeroką skalę. Można się jednak spodziewać, że w ciągu 
kilku lat, wraz z rozwojem sieci w wersji 3.0, czyli sieci semantycznej, mającej ana-
lizować zapytania również pod względem treści, a nie tak, jak dzieje się to obecnie 
jedynie pod względem formy, znajdą się one na porządku dziennym (Berners-Lee 
i in., 2001: 40–49).
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Uściślenia wymaga również pojęcie intencji. W potocznym rozumieniu tego 
słowa oczywiste jest, że odpowiedź na zadane w tytule pytanie musi być negatyw-
na. Niemniej pojęcie to, o niewątpliwych konotacjach fi lozofi cznych, jest niejasne, 
toteż można spróbować zdefi niować je tak, aby owa negatywna odpowiedź nie była 
nieunikniona. Częstokroć jako warunek jakiegoś intencjonalnego stanu poznawczego 
czy emocjonalnego podaje się świadomość. Wówczas dyskusja przenosi się na inny 
poziom, problem zaś pozostaje nierozwiązany – wciąż nie wiadomo, czym jest intencja. 
Konieczne jest wobec tego maksymalne ujednoznacznienie tego pojęcia i dodatkowo 
usunięcie z niego wszelkich warunków spełnialnych wyłącznie przez ludzi. W tym 
celu można przyjąć schemat przedstawiony przez fi lozofa Daniela Dennetta, który 
pośród trzech możliwych podejść do obiektów w świecie wskazał właśnie podejście 
intencjonalne (Dennett, 1997). Jest ono rozumiane niejako w behawiorystyczny sposób 
– Dennett twierdzi, że korzystamy z tego podejścia, wyjaśniając zachowania pewnych 
bytów poprzez przypisanie im pewnych stanów mentalnych, takich jak pragnienie 
czy przekonanie. W tym podejściu jest to swego rodzaju heurystyka – teoretycznie 
moglibyśmy przewidywać i „rozumieć” jakieś zachowanie, opierając się wyłącznie 
na czysto fi zycznych obliczeniach, jednak dużo łatwiej jest nam operować pojęciem 
intencji (Sartor, 2009: 253–290). Choć jest to oczywiście dyskusyjne z fi lozofi cznego 
punktu widzenia, w dalszej analizie przyjmiemy takie rozumienie. Jest ono użyteczne 
przede wszystkim dlatego, że świetnie przystaje do wszelkich zachowań ludzkich, 
a dodatkowo daje się stosować do wszelkich pozostałych bytów, nie stawiając przy 
tym żadnych mocnych założeń ontologicznych.

2. Problemy z odpowiedzialnością na gruncie prawa polskiego

Tak zdefi niowana „intencja” zostanie wykorzystana w ostatniej części referatu, tym-
czasem chciałbym zakreślić ogólne tło rozważań na temat agentów programowych. 
W tej chwili nie jest możliwe rozważanie jakichś kazusów, w których głównym 
problemem byłoby zastosowanie agentów, gdyż są one wciąż raczej programami 
eksperymentalnymi, nie zaś szeroko rozpowszechnionymi, komercyjnymi apli-
kacjami. Wyobraźmy sobie jednak, że to oprogramowanie pojawia się w wersji 
rynkowej, zaś do sądu trafi a sprawa, w której jeden z kontrahentów kwestionuje 
ważność umowy zawartej z udziałem agenta programowego, twierdząc, że program 
zapewniał nieefektywną z ekonomicznego punktu widzenia preferencję jednych 
kontrahentów nad innymi.

Podstawowym problemem, na który może natknąć się sędzia w takiej sprawie, 
jest wysoka nieadekwatność zastanej siatki pojęciowej. Zgodnie z polskim prawem 
program komputerowy jest utworem, zaś przepisy prawa autorskiego wielokrotnie 
odsyłają w swych regulacjach dotyczących programu do dzieła literackiego. W po-
wyższym przypadku najbardziej oczywistą podstawą odpowiedzialności byłby art. 
55 ust. 1 pr. aut., mówiący o odpowiedzialności za wady fi zyczne utworu. Jednak 
konstrukcja tego przepisu zdaje się w niewielkiej mierze uwzględniać specyfi kę 
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programów komputerowych, szczególnie wtedy gdy są to programy, których dzia-
łanie nie sprowadza się jedynie do automatycznego transferu oświadczeń woli 
czy też ich automatycznego akceptowania. Działanie wspomnianych agentów nie 
jest bowiem jedynie automatyczne, ale również w pewnej mierze autonomiczne, 
zaś efekty tych działań najłatwiej wyjaśniać przez wspomniane wcześniej pojęcie 
intencji. W takim wypadku trudno jednoznacznie ocenić wadliwość omawianego 
utworu, gdyż z oczywistych przyczyn każdy efekt jego działania jest w pewnej mierze 
nieprzewidywalny. Program zatem może działać całkowicie poprawnie, ale wynik 
posłużenia się nim może być niezadowalający dla osoby, która z niego korzysta.

Oczywiście można by z jednej strony twierdzić, że jest on zwykłym narzędziem, 
jednak fakt, że jest to program komputerowy, nieco utrudnia sprawę. O ile w przy-
padku klasycznego narzędzia nie mamy problemu z określeniem jego funkcji, o tyle 
w przypadku komputera (postrzeganego jako narzędzie) funkcja nie jest już taka 
oczywista. Komputer jest bowiem maszyną uniwersalną, tak samo jest też uniwersal-
nym narzędziem. Może służyć do dowolnego zadania, w zależności od wyboru użyt-
kownika. Program zatem można postrzegać przez pryzmat uniwersalności maszyny, 
dzięki której działa. Mimo to może wydawać się, że wyjaśnianie za pomocą kategorii 
„narzędzia” jest w tym momencie najbardziej adekwatne. Czym bowiem miałby się 
różnić omawiany program od prostej, mechanicznej maszyny? W istocie nie różni się 
on niczym – w grę wchodzi jednak problem opisu. Tak jak wspomniałem, przyjęta 
wcześniej, Dennettowska siatka pojęciowa jest jedynie heurystyką. Nie wyklucza 
ona opisywania wszystkiego na najbardziej podstawowym, fi zykalnym poziomie. 
Nie wyklucza również takiego opisywania ludzi. Właściwie mając odpowiednie 
moce obliczeniowe i odpowiednią wiedzę, moglibyśmy wyobrazić sobie swoistego 
demona Laplace’a, który jest w stanie doskonale przewidywać zachowania ludzi, 
jedynie opierając się na fi zykalnej wiedzy o ich ciele. Jednak z racji ograniczonej 
mocy obliczeniowej i ograniczonej liczby dostępnych informacji łatwiej jest operować 
pojęciami związanymi z motywami i intencjami. Podobnie w kontekście omawia-
nych programów. Jeśli chcemy dowiedzieć się, do jakiego wyniku doprowadzi jego 
użytkowanie, łatwiej będzie stwierdzić, że chce on zawrzeć jak najkorzystniejszą 
umowę niż wskazywać poszczególne kroki wykorzystywanego algorytmu.

Rozważania pozwalają zidentyfi kować inny problem związany z zastosowaniem 
agentów programowych – dotyczący bezpośrednio odpowiedzialności za transak-
cje wykonywane przy użyciu tego typu oprogramowania, której rozkład nie jest 
oczywisty. Również w literaturze prezentuje się różne podejścia do tego problemu.

3. Sposoby usunięcia niespójności

W zasadzie można wyróżnić cztery podstawowe możliwości rozstrzygnięcia prob-
lematyki odpowiedzialności. Zwykło nazywać się je podejściem tradycyjnym, hi-
storycznym, nowoczesnym i postępowym. Według podejścia tradycyjnego traktuje 
się agenta jedynie jako jednostkę transmitującą oświadczenie woli kontrahenta. Jest 
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to po prostu inny sposób na wyrażenie woli przez daną osobę, właściwie równo-
znaczny z oświadczeniem woli za pomocą środków komunikacji, takich jak telefon 
czy e-mail. Takie podejście opiera się na twierdzeniu, że istnieje wiele podobieństw 
pomiędzy oświadczeniem woli składanym chociażby za pomocą listu elektronicz-
nego a oświadczeniem woli składanym przez agenta. Rozumowanie takie, choć na 
pierwszy rzut oka wydaje się w istniejącym stanie rzeczy odpowiednie, zdecydo-
wanie mija się ze specyfi ką agentów. Nie bierze się w nim w ogóle pod uwagę, że 
ostateczna decyzja przekazywana kontrahentowi przez program nie jest ani znana 
osobie korzystającej z agenta, ani możliwa do szczegółowego przewidzenia. Nie 
można mówić o transmisji woli, bo u kontrahenta korzystającego z agenta tej woli 
po prostu nie ma – występuje u niego ogólna chęć zawarcia umowy (na jak najlep-
szych warunkach) i szczegółowa wola dotycząca użycia agenta (Wettig i Zehender, 
2004: 111–135).

Każde kolejne podejście uwzględnia autonomię agentów, różnią się one jednak 
stopniem nasilenia owego uwzględnienia.

Rozwiązaniem, które uwzględnia tę autonomię w najmniejszym stopniu, jest 
podejście historyczne. Jego dość łudząca nazwa, jeżeli weźmiemy pod uwagę, 
że dotyczy rozważań na temat rozwiązań technologicznych dostępnych dopiero 
w XXI w., bierze się z faktu, że koncepcja ta wzorowana jest na prawie rzymskim. 
Oczywiście Rzymianie mimo swego prawodawczego geniuszu nie przewidzieli 
istnienia agentów programowych, niemniej w ich porządku prawnym istniała kon-
strukcja przyznająca zdolność do czynności prawnych bez zdolności prawnej. Takową 
w Rzymie posiadali niewolnicy. Stosując to do omawianej sytuacji, mielibyśmy do 
czynienia ze swego rodzaju elektronicznymi niewolnikami. Koncepcja ta wydaje 
się jednak dość dziwaczna. Przede wszystkim z zewnętrznego punktu widzenia jej 
konsekwencje nie różniłyby się właściwie w ogóle od koncepcji tradycyjnej – efekty 
działania niewolników były bowiem przypisywane ich właścicielom, tutaj zatem 
znów cała odpowiedzialność spadałaby na użytkownika programu. Można zatem 
tę koncepcję odrzucić jako mało praktyczną (Wettig i Zehender, 2004: 111–135). 
Ponadto, stosują się do niej właściwie wszystkie zarzuty, które można sformułować 
przeciwko podejściu tradycyjnemu.

Zupełnym przeciwieństwem podejścia historycznego jest podejście nowoczesne. 
Zakłada ono przypisanie osobowości prawnej agentom programowym. W podejściu 
tym wskazuje się na pewne podobieństwa między agentem elektronicznym a na przy-
kład reprezentantem. Podkreśla się dodatkowo, że choć osobowość osoby fi zycznej 
jest niewątpliwie swego rodzaju cechą naturalną, to już osobowość prawna jest tworem 
czysto prawniczym i wynika z konwencji. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby na 
mocy podobnej konwencji przypisać osobowość prawną agentom programowym 
(Wettig i Zehender, 2004: 111–135). Wadą podejścia nowoczesnego jest fakt, że stara 
się ono nie wychodzić poza zastaną siatkę pojęciową, rozszerzając odpowiednio 
zakres istniejących pojęć. Wydaje się, że nie jest to podejście właściwe, po pierwsze 
dlatego, że czytelność prawa niezwykle by na tym ucierpiała – powszechnie wystę-
pującym w języku słowom przypisywano by zaskakujące znaczenie. Po drugie zaś 
dlatego, że gdyby odbywało się to na płaszczyźnie interpretacyjnej, prawdopodobnie 
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trudno byłoby osiągnąć jakikolwiek konsensus znaczeniowy – mogłoby się okazać, 
że każdy posługuje się inną (przynajmniej częściowo) defi nicją osoby, co byłoby 
niedopuszczalne, ze względu na podstawowy charakter tego pojęcia.

Najwłaściwszym i moim zdaniem jedynym celnym rozwiązaniem jest podej-
ście nazywane postępowym, postulujące zaprzestanie posługiwania się analogiami 
oraz dopasowywania istniejących rozwiązań do nowych sytuacji za wszelką cenę. 
Postuluje się tutaj wprowadzenie kolejnego rodzaju „osoby” do porządku prawnego: 
osoby elektronicznej czy też w skrócie e-osoby (Wettig i Zehender, 2004: 111–135). 
Takie rozwiąz anie wydaje się najlepiej dostosowanym do istoty problemu. Jest 
swego rodzaju złotym środkiem: nie przerywa bowiem dyskusji przez zrównanie 
sposobu działania agenta programowego z pocztą elektroniczną, z drugiej zaś 
strony nie odbiega znacząco od standardów prawnych. Wszak istnieje w systemie 
mnóstwo pojęć konwencjonalnych, którego doskonałym przykładem w omawianym 
kontekście jest wspomniana już osoba prawna. Tego typu osoba jest czystą, choć 
wzmocnioną tradycją, instytucją prawną. Osoba elektroniczna byłaby czymś podob-
nym, pozbawionym jedynie komponentu pozwalającego odwołać się do tradycji. 
Nadto taka konstrukcja umożliwiłaby większą odpowiedniość między prawem 
a rzeczywistością. W tym momencie, przynajmniej w sensie terminologicznym, 
dochodzimy bowiem powoli do granic wydajności systemu, traktując omawiane 
programy – mogące podejmować autonomiczne i nie do końca przewidywalne 
decyzje – jak „utwory literackie”. Wydaje się, że wprowadzenie takiej konstrukcji 
do prawa umożliwiłoby nieco bliższe poszukiwanie analogii czy to w przepisach 
o przedstawicielstwie, czy też o umowie agencyjnej. Regulacja taka pozwoliłaby 
na łatwiejszą adaptację w sytuacji, kiedy oprogramowanie podejmujące decyzje 
stałoby się jeszcze bardziej popularne. Właśnie takiej sytuacji można spodziewać 
się w ciągu kilku najbliższych lat.

4. Podsumowanie

Podsumowując powyższe rozważania, należy jasno stwierdzić, że sosfware agents 
bynajmniej nie są obiektami fi kcyjnymi. Choć rozważania, które ich dotyczą, ko-
respondują aktualnie wyłącznie z eksperymentalnymi dziedzinami, nie wydaje się 
słuszne zarzucanie im zbytniego wybiegania w przyszłość. Obecny system prawny 
jest zupełnie nieprzystosowany na pojawienie się tego typu programów, które właś-
ciwie w każdej chwili mogą wejść do komercyjnego obiegu. Fakt ten powoduje, że 
w wypadku potencjalnego sporu sędzia musiałby poruszać się niemal po omacku, 
dokonując subsumpcji pod przepisy, które są odpowiednie do zupełnie odmiennych 
sytuacji. Nakaz rozstrzygnięcia zmuszałby go jednak do stworzenia karkołomnych 
interpretacji, które nierzadko mogłyby okazać się krzywdzące bądź niesprawiedliwe. 
Dlatego też wydaje się, że rozważenie omawianego zagadnienia już w tej chwili na 
gruncie teoretycznym może okazać się niezwykle owocne zarówno z perspektywy 
dogmatyki, jak i polityki tworzenia prawa.
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