
AI xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) được sử dụng như 

thế nào trong luật 

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang thay đổi cách thức hoạt động của lĩnh vực pháp 

lý. Trong khi việc áp dụng AI trong luật vẫn còn mới, các luật sư ngày nay 

có rất nhiều công cụ thông minh theo ý của họ. Một trong những ứng dụng 

AI hữu ích nhất là xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP). 

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên là một tập hợp con của AI xử lý ngôn ngữ tự 

nhiên của con người, bằng văn bản hoặc giọng nói. Một số ví dụ quen 

thuộc nhất bao gồm đề xuất tìm kiếm dự đoán của Google, trình kiểm tra 

chính tả và nhận dạng giọng nói. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên là một ngành 

công nghiệp đầy hứa hẹn, dự kiến sẽ trị giá 27.6 tỷ đô la vào năm 2026 và 

nó có ý nghĩa quan trọng đối với lĩnh vực pháp lý. 

Đây là cách các luật sư đang sử dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên ngày nay. 

Hợp lý hóa nghiên cứu pháp lý 

Một trong những ứng dụng phổ biến và hữu ích nhất của Xử lý ngôn ngữ 

tự nhiên trong luật là trong nghiên cứu pháp lý. Tiến hành nghiên cứu kỹ 

lưỡng là điều cần thiết cho tất cả các quy trình pháp lý, nhưng đó cũng là 

một phần lý do tại sao chúng mất nhiều thời gian như vậy. Giải quyết yêu 

cầu bồi thường thương tích cá nhân có thể mất đến ba năm, điều này có 

thể làm nản lòng khách hàng. 

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên có thể giúp rút ngắn các mốc thời gian này bằng 

cách hợp lý hóa quá trình nghiên cứu. Các công cụ tìm kiếm pháp lý được 

hỗ trợ bởi NLP có thể dịch ngôn ngữ đơn giản sang "tiếng Pháp", giúp việc 

sàng lọc các tài liệu và trường hợp liên quan trở nên dễ dàng hơn. Các 

chương trình Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao hơn có thể tìm kiếm các 

khái niệm, không chỉ các từ khóa cụ thể, giúp luật sư tìm thấy những gì họ 

cần nhanh hơn. 

Các chương trình Xử lý ngôn ngữ tự nhiên có thể phân tích một nghiên 

cứu điển hình hoặc tài liệu và đề xuất các trường hợp tương tự khác để 

luật sư xem xét. Những khuyến nghị này có thể giúp các luật sư hiểu tiền 

lệ cho một vấn đề nhanh hơn và kỹ lưỡng hơn. 



Soạn thảo và phân tích văn bản quy phạm pháp luật 

Thật khó để phóng đại tầm quan trọng của việc lựa chọn từ và cú pháp 

trong luật. Bất kỳ sự mơ hồ nào trong hợp đồng hoặc tài liệu pháp lý khác 

đều có thể mở ra cho nó những diễn giải ngoài ý muốn. Xử lý ngôn ngữ tự 

nhiên có thể giúp luật sư tránh những sai sót này trong khi soạn thảo tài 

liệu, bảo vệ khách hàng và danh tiếng của họ. 

Một số chương trình xem xét hợp đồng có thể xử lý tài liệu bằng 20 ngôn 

ngữ, giúp luật sư trên toàn cầu hiểu hoặc soạn thảo hợp đồng. Những 

người khác có thể tự động tạo các mẫu dựa trên luật, thỏa thuận hoặc 

chính sách của công ty nhất định. Những công nghệ này vừa giúp luật sư 

tiết kiệm thời gian vừa giúp họ đảm bảo lựa chọn từ và cú pháp chính xác. 

Các luật sư bận rộn có thể bỏ lỡ những sai lầm hoặc sự mơ hồ vô tình 

trong một tài liệu, điều này có thể khiến họ phải trả giá sau này. Kiểm tra kỹ 

mọi thứ bằng các chương trình NLP giúp đảm bảo họ tìm thấy hoặc nói 

mọi thứ họ cần. 

Tự động hóa các tác vụ thường ngày 

Công việc pháp lý nổi tiếng là chuyên sâu, vì vậy bất kỳ số lượng tự động 

hóa nào cũng có thể là một cứu trợ đáng kể cho các luật sư. Mặc dù bản 

thân NLP không phải là một công nghệ tự động hóa, nhưng nó có thể cho 

phép tự động hóa trong một số lĩnh vực. Ví dụ phổ biến nhất của ứng dụng 

này là chatbot. 

Một cuộc khảo sát năm 2018 cho thấy 59% khách hàng pháp lý mong đợi 

luật sư có mặt ngoài giờ làm việc. Chatbot có thể cung cấp hỗ trợ 24 giờ, 

giúp những khách hàng này nhận được câu trả lời họ cần mà không cần 

luật sư phải làm thêm giờ. Những dịch vụ tương tự này cũng có thể giải 

quyết các câu hỏi ban đầu của mọi người, giúp hướng họ đến các dịch vụ 

họ cần nhanh hơn. 

Như đã đề cập trước đó, một số công cụ tự động hóa dựa trên NLP có thể 

soạn thảo các phiên bản cơ bản của hợp đồng. Các dịch vụ khác có thể 

sắp xếp và lưu trữ tài liệu tự động dựa trên ngôn ngữ mà chúng chứa. Tự 

động hóa các quy trình này giúp luật sư tiết kiệm thời gian, giảm căng 

thẳng và giúp họ hỗ trợ nhiều khách hàng hơn. 



Dự đoán phán quyết 

Một trong những ứng dụng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên mới nhất nhưng hứa 

hẹn nhất trong luật là phân tích dự đoán kết quả trường hợp. Các chương 

trình Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao có thể phân tích các nghiên cứu 

điển hình trong quá khứ để xây dựng các mô hình dự đoán cho một khu vực 

pháp lý nhất định. Các thuật toán này sau đó có thể dự đoán cách tòa án có 

thể phán quyết, giúp các luật sư điều chỉnh một lập luận hiệu quả hơn. 

Một nghiên cứu năm 2016 đã tạo ra một mô hình Xử lý ngôn ngữ tự nhiên 

có thể dự đoán với độ chính xác 79% những gì tòa án sẽ quyết định trong 

một trường hợp nhất định. Với nhiều năm nghiên cứu bổ sung và tiến bộ 

công nghệ, các dịch vụ tương tự ngày nay có thể sẽ chứng minh chính xác 

hơn nữa. Sử dụng các mô hình này để tác động đến lập luận của luật sư 

có thể cải thiện đáng kể cơ hội thành công của họ. 

Vì các chương trình Xử lý ngôn ngữ tự nhiên này dựa vào học máy, nên 

càng nhiều luật sư sử dụng chúng, chúng sẽ càng trở nên hữu ích hơn. 

Với nhiều trường hợp cần phân tích hơn, các mô hình dự đoán này sẽ 

ngày càng trở nên chính xác. 

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên giúp cả luật sư và khách hàng 

Công việc pháp lý hiếm khi đơn giản, điều này có thể gây khó chịu cho cả 

luật sư và khách hàng của họ. Các công cụ AI như xử lý ngôn ngữ tự 

nhiên có thể giúp hợp lý hóa và cải thiện công việc pháp lý, đảm bảo kết 

quả tốt hơn cho tất cả mọi người tham gia. 

Sự phụ thuộc của ngành pháp lý vào ngôn ngữ chính xác khiến nó trở 

thành nơi lý tưởng để sử dụng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Mặc dù khái niệm 

này vẫn đang trong giai đoạn đầu, nhưng nó đã cho thấy tiềm năng to lớn 

đối với các luật sư và khách hàng của họ. 

AI xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) được sử dụng như 

thế nào trong luật 

Có nhiều cách mà xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) có thể được sử dụng để 

hỗ trợ các nhiệm vụ trong ngành pháp lý. Một số ví dụ bao gồm: 



Nghiên cứu pháp lý: Xử lý ngôn ngữ tự nhiên có thể được sử dụng để tìm 

kiếm thông qua khối lượng lớn các tài liệu và trường hợp pháp lý để xác 

định thông tin và xu hướng liên quan. 

Phân tích hợp đồng: Xử lý ngôn ngữ tự nhiên có thể được sử dụng để 

trích xuất các điều khoản và điều khoản chính từ hợp đồng, giúp việc xem 

xét và đàm phán các thỏa thuận dễ dàng hơn. 

Mã hóa dự đoán: Xử lý ngôn ngữ tự nhiên có thể được sử dụng trong các 

quy trình khám phá điện tử để xác định các tài liệu liên quan, giảm lượng 

thời gian và nguồn lực cần thiết để xem xét thủ công. 

Phân tích cảm tính: Xử lý ngôn ngữ tự nhiên có thể được sử dụng để 

phân tích tình cảm của các tài liệu pháp lý, chẳng hạn như xác định giọng 

điệu của hợp đồng hoặc tình cảm của lời khai của nhân chứng. 

Dịch ngôn ngữ: Xử lý ngôn ngữ tự nhiên có thể được sử dụng để dịch 

các tài liệu pháp lý từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, giúp luật sư và 

công ty làm việc với khách hàng và đối tác trên toàn thế giới dễ dàng hơn. 

Nghiên cứu pháp lý 

Có, nghiên cứu pháp lý là một lĩnh vực mà xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) 

có thể đặc biệt hữu ích. Thuật toán Xử lý ngôn ngữ tự nhiên có thể được 

đào tạo để hiểu ngôn ngữ và thuật ngữ được sử dụng trong các văn bản 

pháp luật, cho phép họ tìm kiếm thông qua khối lượng lớn văn bản và xác 

định thông tin liên quan. Điều này có thể đặc biệt hữu ích khi tìm kiếm 

thông qua cơ sở dữ liệu lớn về các trường hợp và quy chế, vì nó có thể tiết 

kiệm rất nhiều thời gian và công sức so với việc xem xét thủ công từng tài 

liệu. Một số công cụ nghiên cứu pháp lý sử dụng NLP bao gồm LexisNexis, 

Westlaw và Ravel Law. 

Phân tích hợp đồng 

Phân tích hợp đồng là một lĩnh vực khác mà xử lý ngôn ngữ tự nhiên 

(NLP) có thể hữu ích. Các thuật toán NLP có thể được đào tạo để trích 

xuất các điều khoản và điều khoản chính từ các hợp đồng, giúp việc xem 

xét và đàm phán các thỏa thuận dễ dàng hơn.  



Thuật toán NLP có thể xác định và làm nổi bật các điều khoản liên quan đến 

điều khoản thanh toán, trách nhiệm pháp lý hoặc chấm dứt. Điều này có thể 

tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức so với việc xem xét thủ công từng 

hợp đồng và có thể giúp đảm bảo rằng các điều khoản và điều kiện quan 

trọng không bị bỏ lỡ. Một số công ty công nghệ pháp lý cung cấp các công 

cụ phân tích hợp đồng sử dụng NLP bao gồm LegalSifter và Kira Systems. 

Mã hóa dự đoán 

Mã hóa dự đoán là một kỹ thuật sử dụng trí tuệ nhân tạo, bao gồm xử lý 

ngôn ngữ tự nhiên (NLP), để xác định các tài liệu liên quan trong quá trình 

khám phá pháp lý. Nó hoạt động bằng cách đào tạo một thuật toán trên 

một bộ tài liệu mẫu đã được xem xét thủ công và gắn nhãn là có liên quan 

hoặc không liên quan. Sau đó, thuật toán sử dụng khóa đào tạo này để xác 

định các mẫu và tính năng trong các tài liệu cho thấy mức độ liên quan. 

Sau đó, nó có thể được áp dụng cho phần còn lại của bộ tài liệu để dự 

đoán tài liệu nào có khả năng có liên quan, cho phép người đánh giá tập 

trung nỗ lực của họ vào các tài liệu hứa hẹn nhất. Điều này có thể tiết kiệm 

rất nhiều thời gian và tài nguyên so với việc xem lại tất cả các tài liệu theo 

cách thủ công. 

Phân tích cảm xúc 

Phân tích cảm xúc là một kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) có thể 

được sử dụng để phân tích cảm xúc của ngôn ngữ viết hoặc nói. Trong 

ngành pháp lý, phân tích cảm xúc có thể được sử dụng để phân tích giọng 

điệu của hợp đồng, cảm xúc của lời khai của nhân chứng hoặc tình cảm 

đánh giá trực tuyến của một công ty luật. 

Ví dụ: một thuật toán Xử lý ngôn ngữ tự nhiên được đào tạo để phân tích 

cảm xúc có thể xác định xem hợp đồng được viết bằng giọng điệu tích 

cực, trung lập hay tiêu cực, hoặc liệu lời khai của nhân chứng nói chung là 

thuận lợi hay bất lợi cho một bên cụ thể. Thông tin này có thể hữu ích 

trong nhiều bối cảnh pháp lý khác nhau, chẳng hạn như đàm phán hợp 

đồng, giải quyết tranh chấp và quản lý danh tiếng. Một số công ty công 

nghệ pháp lý cung cấp các công cụ phân tích cảm xúc bằng Xử lý ngôn 

ngữ tự nhiên bao gồm eBrevia và LegalMation. 



Dịch thuật ngôn ngữ 

Dịch thuật ngôn ngữ là một lĩnh vực khác mà xử lý ngôn ngữ tự nhiên 

(NLP) có thể hữu ích trong ngành pháp lý. Thuật toán NLP có thể được sử 

dụng để dịch các tài liệu pháp lý từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, 

giúp các luật sư và công ty luật dễ dàng làm việc với khách hàng và đối tác 

trên toàn thế giới. 

Có một số công cụ dịch ngôn ngữ có sẵn sử dụng Xử lý ngôn ngữ tự 

nhiên, chẳng hạn như Google Dịch và Microsoft Translator. Những công cụ 

này có thể xử lý một loạt các ngôn ngữ và có thể đặc biệt hữu ích cho việc 

dịch các tài liệu pháp lý có chứa thuật ngữ chuyên ngành. Tuy nhiên, điều 

quan trọng cần lưu ý là mặc dù các công cụ dịch dựa trên Xử lý ngôn ngữ 

tự nhiên có thể rất hữu ích, nhưng chúng không hoàn hảo và có thể tạo ra 

các bản dịch kém chính xác hoặc sắc thái hơn so với các bản dịch do một 

dịch giả là con người tạo ra. Do đó, thường nên có các văn bản pháp lý 

được dịch bởi một dịch giả chuyên nghiệp, đặc biệt là đối với các tài liệu 

quan trọng hoặc phức tạp. 

 


