
Confidentiality and legal professional privilege – The use of any IT service 

that requires input or exposure of data to a program hosted beyond an 

organization's firewall poses a risk to the confidentiality and privilege of the 

data that is being analyzed. Therefore, law firms and other organizations 

planning to use ChatGPT should clarify whether any data inputted into the 

tool will be retained and used by OpenAI or the ChatGPT software, as well 

as the security controls that OpenAI has in place. 

Copyright ownership – Copyright laws protect certain subject matters that 

are expressions of ideas, including "literary works" expressed in print or 

writing. In Australia, copyright is likely to protect the various human-

generated inputs used by ChatGPT, such as articles in its training dataset 

or queries submitted by users, as well as the software code that makes up 

the chatbot itself. However, copyright is unlikely to protect ChatGPT's text 

output, to the extent that it has not been copied from any inputs. 

In the UK, for computer-generated works that involve no human author, the 

author (and therefore first copyright owner) is taken to be "the person by 

whom the arrangements necessary for the creation for the work are 

undertaken." Therefore, lawyers wishing to use ChatGPT to generate legal 

documents or advice should be aware that their ability to prevent third 

parties from using or copying those documents or advice may be limited to 

the extent they simply comprise ChatGPT's responses, potentially 

undermining their commercial value. However, copyright could still protect 

a new work created by a human lawyer using ChatGPT's responses by 

adding to or editing the responses, to the extent such additions, changes, 

or new materials created are "original." 

Copyright and moral rights infringement – If ChatGPT generates a 

response that copies a substantial part of any input authored by and/or 

owned by a third party, a user who reproduces or distributes that response 

without permission from the copyright owner may be infringing copyright. 

Additionally, a user who fails to properly attribute the author or edits the 

response in a way that is prejudicial to the author's honor or reputation may 

be infringing moral rights. However, it may be difficult to identify where 

there is a risk of infringement or who the copyright owner and/or author is, 



given that ChatGPT draws from its broader training data rather than 

specific sources to generate responses, and its processes are generally 

unknown to the user. 

Ethical concerns – The use of ChatGPT raises several ethical concerns for 

legal practitioners, including competence, duty to the client, and 

independence. Lawyers must be competent and understand how emerging 

technologies like ChatGPT operate, as well as the benefits and risks to 

their clients. They must also act in the best interests of their clients and 

exercise independent professional judgment when practicing law. 

Overreliance on technologies such as ChatGPT may be considered a 

failure to exercise independent judgment, and lawyers will be expected to 

carefully scrutinize the output of AI tools that they use as part of their 

practice. 

To mitigate some of these risks and concerns, law firms and in-house legal 

teams considering the use of ChatGPT and other generative AI 

technologies should consider implementing safeguards such as scrutinizing 

the output, implementing rules regarding the submission of information to 

the chatbot, and taking steps to protect copyright. 
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Bảo mật và đặc quyền nghề nghiệp hợp pháp - Việc sử dụng bất kỳ dịch 

vụ CNTT nào yêu cầu đầu vào hoặc tiếp xúc dữ liệu với một chương trình 

được lưu trữ ngoài tường lửa của tổ chức gây rủi ro cho tính bảo mật và 

đặc quyền của dữ liệu đang được phân tích. Do đó, các công ty luật và các 

tổ chức khác có kế hoạch sử dụng ChatGPT nên làm rõ liệu bất kỳ dữ liệu 

nào được nhập vào công cụ sẽ được OpenAI hoặc phần mềm ChatGPT 

giữ lại và sử dụng, cũng như các biện pháp kiểm soát bảo mật mà OpenAI 

có sẵn. 

Quyền sở hữu bản quyền - Luật bản quyền bảo vệ một số chủ đề nhất định 

là sự thể hiện ý tưởng, bao gồm "tác phẩm văn học" được thể hiện bằng 

bản in hoặc văn bản. Ở Úc, bản quyền có khả năng bảo vệ các đầu vào 

khác nhau do con người tạo ra được ChatGPT sử dụng, chẳng hạn như 

các bài viết trong tập dữ liệu đào tạo hoặc các truy vấn do người dùng gửi, 



cũng như mã phần mềm tạo nên chính chatbot. Tuy nhiên, bản quyền 

không có khả năng bảo vệ đầu ra văn bản của ChatGPT, đến mức nó 

chưa được sao chép từ bất kỳ đầu vào nào. 

Ở Anh, đối với các tác phẩm do máy tính tạo ra không liên quan đến tác giả 

là con người, tác giả (và do đó là chủ sở hữu bản quyền đầu tiên) được coi là 

"người mà các sắp xếp cần thiết cho việc tạo ra tác phẩm được thực hiện." 

Do đó, các luật sư muốn sử dụng ChatGPT để tạo tài liệu pháp lý hoặc lời 

khuyên nên lưu ý rằng khả năng ngăn chặn bên thứ ba sử dụng hoặc sao 

chép các tài liệu hoặc lời khuyên đó có thể bị giới hạn trong phạm vi chúng 

chỉ đơn giản là bao gồm các phản hồi của ChatGPT, có khả năng làm suy 

yếu giá trị thương mại của họ. Tuy nhiên, bản quyền vẫn có thể bảo vệ một 

tác phẩm mới được tạo ra bởi một luật sư con người bằng cách sử dụng 

phản hồi của ChatGPT bằng cách thêm hoặc chỉnh sửa các phản hồi, trong 

phạm vi các bổ sung, thay đổi hoặc tài liệu mới được tạo ra là "bản gốc". 

Vi phạm bản quyền và quyền nhân thân - Nếu ChatGPT tạo ra phản hồi sao 

chép một phần đáng kể của bất kỳ đầu vào nào do tác giả và / hoặc thuộc 

sở hữu của bên thứ ba, người dùng sao chép hoặc phân phối phản hồi đó 

mà không có sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền có thể vi phạm bản 

quyền. Ngoài ra, người dùng không ghi nhận đúng tác giả hoặc chỉnh sửa 

phản hồi theo cách gây phương hại đến danh dự hoặc danh tiếng của tác 

giả có thể vi phạm quyền đạo đức. Tuy nhiên, có thể khó xác định nơi có 

nguy cơ vi phạm hoặc chủ sở hữu bản quyền và / hoặc tác giả là ai, vì 

ChatGPT rút ra từ dữ liệu đào tạo rộng hơn thay vì các nguồn cụ thể để tạo 

phản hồi và quy trình của nó thường không được người dùng biết đến. 

Mối quan tâm về đạo đức - Việc sử dụng ChatGPT làm dấy lên một số mối 

quan tâm về đạo đức đối với những người hành nghề luật sư, bao gồm 

năng lực, nghĩa vụ đối với khách hàng và tính độc lập. Luật sư phải có 

năng lực và hiểu cách thức hoạt động của các công nghệ mới nổi như 

ChatGPT, cũng như những lợi ích và rủi ro cho khách hàng của họ. Họ 

cũng phải hành động vì lợi ích tốt nhất của khách hàng và thực hiện phán 

quyết chuyên môn độc lập khi hành nghề luật sư. Sự phụ thuộc quá mức 

vào các công nghệ như ChatGPT có thể được coi là một thất bại trong việc 



thực hiện phán quyết độc lập và các luật sư sẽ phải xem xét cẩn thận đầu 

ra của các công cụ AI mà họ sử dụng như một phần của hoạt động của họ. 

Để giảm thiểu một số rủi ro và lo ngại này, các công ty luật và nhóm pháp 

lý nội bộ đang xem xét việc sử dụng ChatGPT và các công nghệ AI tạo ra 

khác nên xem xét thực hiện các biện pháp bảo vệ như xem xét kỹ lưỡng 

đầu ra, thực hiện các quy tắc liên quan đến việc gửi thông tin cho chatbot 

và thực hiện các bước để bảo vệ bản quyền. 

----------------- 
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