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ON PETITIO PRINCIPII IN LEGAL ARGUMENTATION

S u m m a r y

In the Article I attempted to discuss and describe petitio principii in the sphere of 

formulating and proposing arguments in the actual practice of law. First, I discussed a basic –

from a historical perspective and also its frequency of usage – conception of petitio principii. 

Then, received in such way data (i. e. ratio propria of the name 'petitio principii'; in other 

words the name by means of we describe some fallacy in demonstration) were brought face to 

face with a conception of an argument, namely with the information on its function and 

structure. This operation provided a form of petitio principii that – in regards to general and 

abstractive character – can be used in any discussion. The final stage of the considerations 

concentrated on specification of such general and abstractive conception of petitio principii 

by introducing essential aspects of a persuasion existing in legal practice.
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O PETITIO PRINICIPII W ARGUMENTACJI PRAWNICZEJ

S t r e s z c z e n i e

W rozważaniach zawartych w artykule podjąłem próbę określenia pojęcia petitio principii

jako błędu swoistego dla sfery argumentacji prawniczej. Wpierw scharakteryzowałem jak – z 

perspektywy historycznej i zarazem w kontekście częstotliwości używania wyrażenia 'petitio 

principii' –  przede wszystkim jest rozumiane petitio principii. Następnie dane te (czyli ratio 

propria nazwy 'petitio principii', za pomocą którego rzeczony termin służy do oznaczania 

pewnego rodzaju błędu w dowodzeniu) skonfrontowałem z pojęciem argumentu (tj. 

wypowiedzi argumentacyjnej), miano-wicie z informacjami o strukturze argumentu i jego 

funkcji. Otrzymaną w ten sposób koncepcję petitio principii, którą – ze względu na jej ogólny 

i abstrakcyjny charakter – odnieść równie dobrze można do każdej odmiany argumentacji, 

dookreśliłem poprzez zestawienie jej z istotowymi i zarazem swoistymi właściwościami 

przekonywania, jakie istnieją w praktyce prawniczej.
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