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مصنوعی  هــوش  از  شرکت ها  برساند.  انجام  به  را 
می کنند  استفاده  مختلفی  برنامه های  در  ضعیف 
خودکار  خــودروهــای  تا  گرفته  قیمت  تنظیم  از  که 
می شود.  شامل  را  انبار  ربــات هــای  و  وام  تأیید  و 
شناسایی  در  ضعیف  مصنوعی  هوش  از  محققان 
نظیر  و شیوع ویروس های عفونی  سرطان پستان 
مصرف  می کنند.  استفاده  )کرونا(  ووهــان  ویــروس 
چ  یا بینگ5  سر گوگل  که در  نیز هر زمان  کننده ها 
می برند.  بهره  ضعیف  مصنوعی  هوش  از  می کنند 
دستیار  کورتانا،  بیکسبی،  الکسا،  از  که  زمــان  هر 
گوگل یا سیری سوالی می پرسند، در حال استفاده 
از هوش مصنوعی ضعیف هستند. حقوق دان ها 
گسترده ای از برنامه های خود از هوش  نیز در طیف 

مصنوعی ضعیف استفاده می کنند.

صنعت بـــرای مصنوعی هــوش ســودمــنــدی
حقوق

از هوش مصنوعی در صنعت  استفاده خاص 
حقوقی را می توان به خودکار سازی آن از طریق نرم 
گر توسط یک متخصص  ا که  کرد  اشاره  افزارهایی 

حقوقی انجام می گرفت، همان نتیجه را داشت.
گسترده ای از تحلیل های اسناد، شامل  طیف 
کشف الکترونیکی با  تحلیل قراردادها، مرور اسناد 

ابزارهای  کافی. شرکت های جدید و قدیمی  دقت 
ــه  ارائـ مــصــنــوعــی  ــوش  هـ بــر  مبتنی  ســنــد  تحلیل 
برنامه  از  مورگان6   پی  جی  مثال،  برای  می دهند. 
کوین  اسم  با  خود،  داد  قرار  اطالعات  اختصاصی 
کــرده است تا زمــان مــرور قــرار دادهــای  7 استفاده 

دهــد.  کاهش  ساعت   360.000 تــا  را  سالیانه اش 
ای  کیراسیستمز8   نظیر  جــدیــدتــری  شــرکــت هــای 
صرفه  برای  پیشنهادهایی  دیگر  بسیاری  و  براویا9  
که با استفاده از  جویی در زمان و هزینه می دهند 
کافی به تحلیل قراردادها  هوش مصنوعی به دقت 
از هوش مصنوعی  استفاده  می پردازند. همچنین 
ــه مــی دهــد بــه طرز  کــه ارائـ بــا تــوجــه بــه بــهــره وری 

چشمگیری افزایش یافته است.
ابزار تحقیق حقوقی مبتنی بر هوش مصنوعی، 
انواع مختلفی از قابلیت های تحلیلی و پیش بینی 
پژوهش  شرکت های  از  بسیاری  می دهد.  ارائــه  را 
که  ساخته اند  کوتاهی  تحلیل  ابــزارهــای  حقوقی 
که در خالصه  کنند  را شناسایی  موارد مربوطه ای 
ــزار  اب آنها  از  برخی  بــاشــد.  نیامده  شــده  ــزاری  ــارگ ب
که  مــی دهــنــد  ارائـــه  را  ــی  ــ دادرس تحلیل  و  تجزیه 
کمک  داده های پرونده قبلی و سایر داده ها را برای 
به وکال در پیش بینی نتایج پرونده در اختیار او قرار 
کانادایی از صرفه جویی زیادی  می دهد. یک وکیل 
در زمان و هزینه مشتری اش با استفاده از یک ابزار 
به  کــه  داد  خبر  الکسی10   نــام  بــه  مصنوعی  هــوش 
کنش  وا در  را  حقوقی  نامه  تفاهم  خودکار،  صورت 
دادگاه  بود.  کرده  تنظیم  وارده  تحقیقی  سؤال  به 
بــر هوش  افـــزاری مبتنی  ــرم  ن مــردمــی چین  عــالــی 
که قضات  کسین11  ساخته است  مصنوعی به نام فا
به  شرکتی  می دهد.  یــاری  سوابق  شناسایی  در  را 
از هوش مصنوعی  استفاده  با  اینتراسپکشن12   نام 
بــرای  ــی  ــ دادرس خــطــرات  هــشــدار  و  بینی  پیش  و 
مشتریان خود، عمق یادگیری را افزایش می دهد. 
کوانت  کــورت  بینی  پیش  تحلیل  و  تجزیه  شرکت 
همکاری  دادخواست  مالی  تأمین  شرکت  دو  با   13

به  مصنوعی،  هــوش  از  استفاده  بــا  تــا  اســت  ــرده  ک
کند.  کمک  دادرســی  بودجه  فرصت های  ارزیابی 
استفاده  با  می توانند  معنوی  مالکیت  حقوقدانان 
نظیر  مصنوعی  هــوش  بــر  مبتنی  افــزارهــای  نــرم  از 
کوانا15  در جستجوی آی پی،  آنا و  نو14   ترید مارک 

کنند. حفاظت از برند و ارزیابی خطرات استفاده 
هوش  از  استفاده  به  عملی  اتوماسیون  حوزه 
اتوماسیون  از  اعم  وظایفی  انجام  بــرای  مصنوعی 

الکترونیکی  صورتحساب  مدیریت  تا  گرفته  اسناد 
نئوتا  شرکت  دی ای16   ان  پرفکت  ابزار  دارد.  اشاره 
شرکت  ایــن  مصنوعی  هــوش  بستر  از  الجــیــک17  
نامه های  توافق  ایجاد  ــد  رون ســازی  ســاده  جهت 
لیگال  می کند.  اســتــفــاده  اطــالعــات  افــشــای  عــدم 
خودکار  تولید  ــرای  ب مصنوعی  هــوش  از  میشن18  
دعاوی  مانند  دادخواست  به  مربوط  اسناد  انــواع 
ــشــف اســـتـــفـــاده مــی کــنــد.  ک ــای  ــواســــت هــ و درخــ
هوش  از  دیـــورس20   هلو  و  ویـــورس19   شرکت های 
مصنوعی برا اتوماسیون فرآیندهای مرتبط با طالق 
چندین  بریتانیا  در  کوگ21   شرکت  می برند.  بهره 
کــرده  ایــجــاد  مصنوعی  هــوش  بــر  مبتنی  سیستم 
را  شخصی  صدمات  ادعــای  دادخواست  که  است 
استیت  آل  شرکت  می سازند.  خــودکــار  صــورت  به 
از هوش مصنوعی برای خودکار نمودن خالصه   22

ــی از حق  ــازی دعـــاوی ســود مــی بــرد. در دادرسـ س
مصنوعی  هوش  بر  مبتنی  افــزار  نرم  اختراع،  ثبت 
اسپسیفیکو23  بطور خودکار اولین درخواست حق 
شده  ارائـــه  ادعــاهــای  مجموعه  از  را  اخــتــراع  ثبت 
آ24   کلوم اس یو ام اس  کاربر تهیه می کند.  توسط 
کمک به پیش نویس  نواع ادعاهای ورودی را برای 
حق ثبت اختراع در سطح دامنه اختراع خود ایجاد 
الکترونیکی،  حساب  صورت  در  سرانجام  می کند. 
گلید26 ،  کیس  و  فلگ25   بریت  نظیر  شرکت هایی 
بــررســی خــودکــار صــورت  بــرای  از هــوش مصنوعی 

حساب حقوقی استفاده می کنند.
نشان  دســتــه  ســه  ــن  ای تــوســط  کــه  همانطور 
کارایی  داده شده است، هوش مصنوعی می تواند 
مفید و صرفه جویی در هزینه را برای ارائه خدمات 
خدمات  تــر  پائین  هزینه  دهـــد.  نمایش  قــانــونــی 
شده  ممکن  مصنوعی  هــوش  از  اســتــفــاده  بــا  کــه 
را  حقوقی  خدمات  به  دسترسی  می تواند  اســت، 
دیلویت،  در  محققان  نهایتًا،  دهــد.  افــزایــش  نیز 
که  کرده اند  بینی  پیش  دیگر  جاهای  و  مکنزی27  
فناوری های اتوماسیون مانند هوش مصنوعی یک 
به صورت  را  از مشاغل حقوقی  اعظمی  روز بخش 
خودکار انجام خواهد داد. اما برخی وکالی همکار 
تغییر  حــال  در  وضعیت  با  انطباق  بــرای  راه هــایــی 
هدایت  کــه  زمــانــی  از  یافته اند.  حقوقی  خــدمــات 
را در  بر هوش مصنوعی  پروژه های حقوقی مبتنی 
گرفته اند، نقش آن ها راهبردی تر، نظارتشان  پیش 
است.  شــده  دولــت  با  ارتباط تر  کم  و  باالتر  سطح 
با  را  حقوقی  خدمات  چطور  می دانند  که  وکالیی 


