
Davant del nombre creixent de decisions
preses o facilitades per la IA (e.g. sobre
prestacions socials, sobre contractació o
acomiadament, etc.), creieu que el dret a la
impugnació és desitjable arreu des del punt
de vista normatiu?

Una gran majoria (87%) heu contestat afirmativament, o sigui, creieu que el dret a la

impugnació és desitjable davant del nombre creixent de decisions preses o

facilitades per la IA des d’un punt de vista normatiu.

El dret a impugnar decisions amb efectes significatius és un principi bàsic de l'estat

de dret. No obstant, aquest principi no és universal i tampoc està sempre clar com

es pot aplicar per a decisions importants preses o facilitades per la IA.

A la UE, sabem que la GDPR incorpora diversos drets individuals com el dret

d'oposició al tractament de dades i també el dret a impugnar decisions (Art. 22). De

forma similar, el Consell d'Europa conté el dret a impugnar en el seu conveni de

protecció de dades.

Conegut com a Conveni 108, estableix que “tots els individus tindran el dret … a no

ser subjectes d’una decisió que els afecti de manera significativa basant-se

únicament en un tractament automatitzat de dades sense tenir en compte les seves

opinions”. El dret a impugnar decisions preses o facilitades per la IA també està

agafant força fora d'Europa tal i com ho demostra que la OECD inclou aquest dret en

les seves recomanacions sobre IA.

Aquest no és un fet menor ja que les recomanacions de l'OCDE han estat

històricament la base de moltes lleis de protecció de tot el món, i les seves

recomanacions sobre IA és probable que tinguin una influència similar.

 Però malgrat que la impugnació és un mecanisme bàsic per establir i preservar la

justícia en la tradició adversària occidental, als EUA s’ha defugit en gran mesura

d’aquest dret en les recents propostes de llei que regulen la IA, tant a nivell estatal

com federal.
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En part, això és perquè existeixen persones (fins i tot de l’àmbit legal) que creuen

que les decisions que prenen els humans poden ser igual d’opaques i inexactes i

que, els algorismes, per contra, poden ser més justos, menys esbiaixats i més

precisos que les persones.

Aquesta perspectiva que Paul Schwartz va anomenar la “precisió seductora” de la

computació fa gairebé 30 anys, fa que algunes persones acabin confiant més

fàcilment en decisions preses o facilitades per “màquines”, confiant-les com a

“objectives” fins i tot quan no ho són.

Evidentment, això no vol dir que les persones que prenen decisions siguin

necessàriament millors que els algorismes. Per exemple, hi ha jutges humans que

poden ser racistes, tant de manera explícita com implícitament.

Tampoc implica que la IA sigui sempre precisa i, sens dubte, no elimina el biaix

humà. El que és important és que amb l’ús de la IA els sistemes de presa de

decisions s’alteren i afecten no tan sols els drets individuals, també el panorama

politic i els valors socials. 

Per exemple, en comptes de tenir una persona que pren decisions avaluant les

circumstàncies particulars d'una persona concreta ex post, la presa de decisions de

la IA trasllada algunes decisions polítiques des del principi als dissenyadors d'un

algorisme. En d’altres casos, les decisions polítiques desplacen la presa de

decisions o solució a la "caixa negra" d’un algorisme, no necessàriament observable

o explicable, tampoc pels propis dissenyadors. 

En definitiva, malgrat que podem dir que la presa de decisions humana no sempre

és millor que la presa de decisions de la IA, aquesta última planteja diferents reptes

als nostres supòsits sobre com funciona la presa de decisions.

I en aquest sentit, el dret a la impugnació és fonamental ja que invoca tant la

dignitat (participació) com els valors de l'estat de dret (transparència), tal i com

afirmen Kaminski i Urban (2021) en una publicació recent que us recomanem.

Kaminski, M., & Urban, J. (2021). The Right to Contest AI, Columbia Law Review,

121(7).
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