
AI cho thẩm phán và Luật sư 
Trí tuệ nhân tạo là một phần phổ biến và dai dẳng trong cuộc sống của 

chúng ta. 

Và sẽ trở nên như vậy hơn trong tương lai. AI được nhúng trong mua sắm 

thuật toán, hỗ trợ điều hướng và công cụ tìm kiếm. Ổ đĩa thuật toán 

phương tiện truyền thông xã hội - và, ngày càng nhiều, phương tiện. Các 

lĩnh vực đa dạng như nguồn nhân lực, tài chính và y học đều dựa vào AI. 

AI phát hiện gian lận và giao dịch cổ phiếu. Nghiên cứu cho thấy một số 

ứng dụng AI xác định các khối u với độ chính xác cao hơn so với nhân 

viên y tế. 

Thế hệ Z đã đến tuổi trưởng thành trong thời đại của các thuật toán. 

Khi AI đang thay đổi nền kinh tế và xã hội Mỹ, nó sẽ đồng thời chuyển đổi 

việc thực hành pháp luật và vai trò của Tòa án trong điều chỉnh việc sử 

dụng nó. Các công ty luật sử dụng các ứng dụng AI để tiến hành khám 

phá. Ít nhất 75 quốc gia sử dụng nhận dạng khuôn mặt cho trong nước 

mục đích an ninh và thực thi pháp luật. AI được sử dụng để xác định mô 

hình du lịch, để liên kết nghi phạm với hiện trường vụ án và cư trú danh 

sách theo dõi. Từ năm 2011 đến 2019, FBI đã sử dụng thuật toán nhận 

dạng khuôn mặt của mình để tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu liên bang và tiểu 

bang, chẳng hạn như thị thực và giấy phép, hơn 390.000 lần. AI cũng sẽ 

tác động trực tiếp và gián tiếp đến các lĩnh vực pháp lý của pháp luật hành 

chính, hợp đồng. AI, ví dụ, làm nền tảng cho sự ra đời của hợp đồng thông 

minh và các hình thức thẩm định hợp đồng mới. Tương tự như vậy, AI đưa 

ra những câu hỏi mới về các vấn đề cũ về trách nhiệm pháp lý khi AI được 

sử dụng để lái xe và chẩn đoán y tế. 

Luật hiếm khi bắt kịp với công nghệ. Cơ quan lập pháp và các thủ tục phúc 

thẩm chỉ đơn giản là không di chuyển cùng tốc độ với thay đổi công nghệ 

và không thể làm như vậy nếu họ đã cố gắng. Tương tự như vậy, các học 

giả và nhà bình luận hiện đang đặt câu hỏi tốt hơn là trả lời chúng. Khi các 

ứng dụng và trường hợp AI thực hiện theo cách của chúng ra tòa, tuy 

nhiên, các thẩm phán không có thời gian chờ đợi các câu trả lời. Khi các 



ứng dụng AI và các trường hợp phát sinh trong tranh tụng, các thẩm phán 

sẽ đối đầu với vấn đề tiểu thuyết này đến vấn đề khác. Quy luật chung của 

AI không thể chờ đợi. Báo cáo này nhằm cung cấp một khuôn khổ cho các 

thẩm phán để giải quyết vấn đề về AI. 

Đặc biệt, báo cáo xem xét cách AI sẽ tác động đến các tòa án bằng cách 

giải quyết hai bộ câu hỏi. 

(1) Các thẩm phán nên, sẽ hoặc có thể đóng vai trò gì trong giải quyết việc 

sử dụng AI trong xã hội Mỹ? Và, liên quan đến AI và học máy sẽ tác động 

như thế nào thực hành tư pháp tại các tòa án liên bang và tiểu bang? 

Phần đầu tiên của bài báo này giải quyết những câu hỏi này bằng cách 

xem xét ba mục đích của luật cũng như ba vai trò tư pháp: thẩm phán với 

tư cách là người gác cổng bằng chứng; thẩm phán theo hiến pháp người 

giám hộ; và đánh giá là người tiêu dùng AI. 

(2) Sau khi xác định được những vai trò này, các tòa án cần những gì hiểu biết 

về AI để phân tích hiệu quả việc sử dụng nó bằng cách đương sự và đưa ra 

quyết định sáng suốt về việc có nên sử dụng AI như một công cụ tư pháp? 

Phần thứ hai giải quyết những câu hỏi này bằng cách làm nổi bật các khía 

cạnh kỹ thuật của AI có khả năng đóng vai trò trung tâm trong cách AI 

được xét xử tại các tòa án. 

Báo cáo này không nhằm mục đích xác định và trả lời mọi câu hỏi AI đó có 

thể trình bày tại tòa án. Có quá nhiều câu hỏi để bài giải. Thay vào đó, mục 

tiêu là xác định một số câu hỏi và những thách thức với mục đích: 

• khuyến khích điều tra tư pháp về AI, bao gồm các lĩnh vực trọng tâm kiện 

tụng có khả năng xảy ra; 

• xác định các khía cạnh của AI sẽ thông báo cho các thẩm phán như thế 

nào định hình các quyết định của họ và tránh các án lệ ngoài ý muốn 

các hiệu ứng; và 

• đề xuất một khuôn khổ để giải quyết AI tại tòa án. 

Đó là dành cho các thẩm phán để phát triển một quy luật chung của AI. 

Báo cáo này là dự định là nơi bắt đầu hành trình trí tuệ phía trước. 



Cách thức AI hỗ trợ các Luật sư 

Khi nghĩ đến trí thông minh nhân tạo, bạn sẽ dễ dàng liên tưởng đến 

những chú robot kêu bíp bíp từ các bộ phim khoa học viễn tưởng. Sự thật 

là, AI còn nhiều trí tuệ hơn thế nữa. 

Đối với luật sư, công nghệ trí tuệ nhân tạo có thể tự thể hiện theo một số 

cách, từ nghiên cứu pháp lý nâng cao và thông tin chi tiết về phân tích sâu 

cho đến dịch vụ khách hàng cơ bản. Điều quan trọng là phải nhận ra rằng 

thuật ngữ trí tuệ nhân tạo không nhất thiết phải biểu thị một điều — AI có 

thể đại diện cho một số công nghệ và khả năng. 

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO, HỌC MÁY VÀ NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT 

Thực hiện nhiều nghiên cứu pháp lý? Bạn sẽ đặc biệt quan tâm đến học máy. 

Học máy cung cấp cho máy tính khả năng học mà không cần được lập 

trình rõ ràng. Học máy xây dựng các thuật toán có thể học hỏi và đưa ra 

dự đoán về dữ liệu. Các thuật toán như vậy hoạt động bằng cách xây dựng 

một mô hình từ các đầu vào ví dụ để đưa ra các dự đoán hoặc quyết định 

theo hướng dữ liệu, thay vì tuân theo các hướng dẫn chương trình tĩnh 

nghiêm ngặt. 

Nói cách khác, khi được sử dụng đúng cách, học máy sẽ giúp bạn đào sâu 

hơn vào nghiên cứu của mình. Nó có thể tìm các chủ đề phụ có thể liên 

quan đến tìm kiếm của bạn, phát hiện các kết nối giữa các chủ đề dường 

như không liên quan và thậm chí đưa ra đề xuất cho các truy vấn tìm kiếm 

của bạn. 

Công nghệ này cũng có thể chủ động sửa lỗi trong cụm từ tìm kiếm của 

bạn để giúp bạn đi đúng hướng — điều này đưa chúng ta đến với thứ gọi 

là phân tích ngôn ngữ. 

GIÁ TRỊ CỦA PHÂN TÍCH NGÔN NGỮ TRONG LUẬT 

Nếu bạn là một luật sư, thì bạn đã biết tầm quan trọng của các từ cụ thể 

trong một văn bản pháp luật — và đó là một vấn đề lớn đối với máy tính. 



Đó là một cách nói quá đáng khi nói rằng ngôn ngữ pháp lý có thể hơi khác 

một chút so với ngôn ngữ tự nhiên. Nhưng làm thế nào một máy tính giải 

mã các sắc thái giữa cách con người nói và viết, trong khi tính đến những 

phức tạp như thông tục, phương ngữ, thành ngữ và, chúng ta có dám nói 

điều đó, châm biếm không? 

Đây là một lĩnh vực cụ thể nơi khả năng học máy mang lại lợi ích lớn cho 

các luật sư. Đó là một quá trình chăm chỉ, nhưng có thể dạy cho máy tính 

cách đọc văn bản pháp luật thông qua xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng 

cao. Với công cụ phân tích phù hợp, bạn có thể sử dụng công nghệ này để 

xác định các từ hoặc cụm từ chính xác trong hàng triệu dòng văn bản. 

Điều này không chỉ tăng tốc độ nghiên cứu pháp lý của bạn mà còn có thể 

giúp bạn trích xuất ngôn ngữ tư pháp quan trọng có thể có lợi cho chiến 

lược của bạn. Hãy tưởng tượng bạn có thể sử dụng từ ngữ của chính 

thẩm phán trong lập luận của mình — một thứ khá mạnh mẽ. 

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên cũng thuận tiện cho việc thực hiện tìm kiếm. Nếu 

một máy có thể nhận ra các từ hoặc cụm từ nhất định, nó có thể giúp cung 

cấp các kết quả phù hợp hơn và tiết lộ vị trí các cụm từ cụ thể xuất hiện 

trong một tài liệu dài. 

PHÂN TÍCH HỮU ÍCH CHO LUẬT SƯ 
Bạn có thể đã nhận thấy từ "phân tích" bật lên khá nhiều cho đến nay. Bất 

kỳ cuộc thảo luận nào về trí tuệ nhân tạo đều phải bao gồm các cuộc thảo 

luận về phân tích và dữ liệu lớn, vì vậy điều quan trọng là bạn phải hiểu 

điều đó có nghĩa là gì. 

Nói một cách ngắn gọn, phân tích là khoa học rút ra những hiểu biết sâu 

sắc từ khối lượng lớn dữ liệu. Điều này có thể đặc biệt có giá trị khi nói đến 

dự báo các sự kiện trong tương lai — đó là nơi mà các phân tích dự đoán 

xuất hiện. 

Vì vậy, chẳng hạn, bằng cách phân tích một tập hợp lớn các phán quyết và 

dàn xếp, máy tính có thể đưa ra dự đoán chính xác hợp lý về thời gian một 

vụ án có thể đưa ra quyết định hoặc mức giải thưởng tiền mặt có thể 

có. Đó là thông tin chi tiết hữu ích cho các luật sư quyết định xem liệu việc 

kiện tụng có hợp lý về mặt tài chính hay không. 



Bạn cũng có thể dự đoán những thứ như kết quả chuyển động. Lấy một 

giám khảo cụ thể làm ví dụ. Bằng cách phân tích tỷ lệ cấp / sa thải trong 

quá khứ của họ đối với một đề nghị cụ thể, bạn sẽ biết được mức độ thành 

công của yêu cầu đề nghị tương tự của mình. 

Thông tin chi tiết này không phải là ma thuật — đó là phân tích dữ liệu. Và 

phân tích là nguồn cung cấp năng lượng cho các động cơ trí tuệ nhân tạo. 

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO CHO MỘT CÔNG TY LUẬT 

Cho đến nay, bài viết này đã chia sẻ cách AI có thể giúp các luật sư thực 

hành luật, nhưng có những lĩnh vực khác mà nó mang lại lợi ích. Từ góc 

độ kinh doanh, dịch vụ khách hàng là rất quan trọng đối với một công ty 

luật — có lẽ nhiều hơn hầu hết các ngành khác. 

Do đó, nhiều công ty đang thử nghiệm Chatbots. Đây là các công cụ dịch 

vụ khách hàng được hỗ trợ bởi AI có thể trả lời các câu hỏi thông thường 

của khách hàng một cách nhanh chóng và tự động. Điều đó giải phóng thời 

gian của bạn để tập trung vào các vấn đề có ảnh hưởng lớn. 

AI cũng có thể hỗ trợ tự động hóa, có thể bao gồm những thứ cơ bản như lên 

lịch và tiếp nhận khách hàng, cùng với việc gửi email xác nhận và nhắc nhở. 

AI SẼ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC THỰC HÀNH PHÁP 

LUẬT NHƯ THẾ NÀO? 

Bất kỳ ai quan tâm đến công nghệ luật sẽ cho bạn biết rằng trí tuệ nhân tạo 

trong nghề luật đã tạo ra tác động rất lớn trong cách các luật sư tiếp cận 

công việc của họ. 

Và mặc dù một số người đã cho rằng AI phù phép sẽ chiếm hết các công 

việc của luật sư - công bằng mà nói rằng những tin đồn liên quan đến sự 

sụp đổ của nghề luật sư là hơi phóng đại. Tương lai của các luật sư con 

người là khá vững chắc trong những thập kỷ sắp tới. Trên thực tế, thay vì 

lo sợ các công nghệ liên quan đến AI, nhiều chuyên gia pháp lý đã và đang 

nắm bắt các khả năng sử dụng nhiên liệu dữ liệu mà họ mở khóa. 

Vì vậy, trong khi trí tuệ nhân tạo đang phát triển ngày càng mạnh mẽ, đừng 

mong đợi sẽ sớm bắt tay với một luật sư người máy kim loại. 


