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یــا اطــاعــات م ــورد اطــمــیــنــان کــافــی در خصوص

تعیین مرزهای وظایف اخالقی را به یک مساله

میکند سوالی است که پاسخش را خودشان باید

سیستمهای هوش مصنوعی ندارند که از میان

فوری تبدیلی کند.

به خودشان بدهند.

آنها دست به گزینش بزنند .سوما ،اجــرای مؤثر
هوش مصنوعی نیازمند یک فرایند کاری تعریف
شده ،تخصص فنی قوی ،آموزش گسترده پرسنل
و فرا گیری الگوریتم ،اجــرای درســت فرآیندهای
مدیریت تغییر و تمایل به تغییر و کار با تکنولوژی
است .کاربران بالقوه هوش مصنوعی باید بدانند
که بکارگیری فن آوری ممکن است سختتر از آنچه
انتظار مـیرود باشد .در واقع بزرگترین چالش نه
استقرار هوش مصنوعی ،بلکه رساندن کاربران آن
به حدی است که به آن اعتماد کنند.

چگونه وکال باید با ظهور هوش مصنوعی در ارائه
خــدمــات حقوقی تعامل کنند و از آن استفاده
نمایند؟
هــوش مصنوعی ظرفیت تأثیر چشمگیری
بر حرفه حقوق دارد .برخی از ایــن واهمه دارنــد
که هوش مصنوعی به وکال و دیگر مشاغل مرتبط
با حقوق آسیب وارد کند ،همانطور که فناوری
جــایــگــزیــن بخشی از کــارهــای آنه ــا ش ــده اســت
و فــرص ـتهــای آم ــوزش ــی را کــاهــش داده اســت.
دیگران پیش بینی میکنند که هوش مصنوعی،

نتیجه گیری
تقاطع هــوش مصنوعی و حقوق موضوعی
است که حداقل بــرای  50سال محل بحث بوده
اســت .امــا توسعه و بکارگیری هــوش مصنوعی با
ظهور عصر هوش مصنوعی در حال شتاب گرفتن
اس ــت .شــایــد مطابق پیش بینیها ،ســال 2020
سالی به یاد ماندنی در بکارگیری هوش مصنوعی
در بــازار حقوقی باشد .با وجــود محدودیتهایی
کــه هــوش مصنوعی دارد و شــایــد بخاطر آنهــا،
حقوق دان ها باید چگونگی تحت تأثیر قرار گرفتن

سـ ـ ــؤاالت انــتــق ــادی وکـ ــا و ظــه ــور هــوش
مصنوعی

نظر قرار بدهند .متخصصان حقوقی باید چگونگی

ه ــن ــگ ــام در ن ــظ ــر گ ــرف ــت ــن تـ ــوانـ ــای ـ ـیهـ ــا و

بهره گیری از فرصت را برای بهبود ارائــه خدمات

محدودیتهای استفاده از هوش مصنوعی برای
ارائه خدمات حقوقی ،بسیاری از سؤاالت مربوط
به نقش هــوش مصنوعی در بــازار حقوقی مطرح
میشوند .بــرای وکــا مهمترین ســؤال مربوط به
اخالق حقوقی و نقش وکال در عصر هوش مصنوعی
است.

هوش مصنوعی چگونه بر وظایف اخالقی وکالت
تأثیر میگذارد؟
ً
ایــن کــه دقیقا وظــایــف اخــاقــی وکــا چگونه
تحت تأثیر هوش مصنوعی قرار میگیرد مشخص
نــیــســت .بــرخــی مــعــتــقــدنــد وک ــا وظــیــفــه اخــاقــی
دارن ــد کــه از هــوش مصنوعی در راســتــای بهبود
قیمت هزینههای حقوقی و ارائه بهترین خدمات
ممکن به مشتریان خود استفاده کنند .دیگران
به این اشــاره میکنند که شرایط حقوقی ممکن
است وجود داشته باشد که در آن نباید از هوش
مصنوعی استفاده کرد ،مانند محافظت از مشتری
در برابر الگوریتمهای ناهمگون ،و این که وکیل
باید بداند کجا استفاده از هوش مصنوعی مناسب
اس ــت .هرچند در نهایت هــوش مصنوعی مــورد
استفاده قرار میگیرد ،فرضیه محققان این است
که هوش مصنوعی بر وظایف اخالقی وکال در مورد
کفایت فناوری ،محرمانه بــودن ،نظارت ،ارتباط
با مشتری ،داوری مستقل ،موکلین سابق ،عمل
غیرقانونی ،شــارژ بیش از حد و تضاد منافع تأثیر
خواهد گــذاشــت .توسعه سریع هــوش مصنوعی

وظایف اخالقیشان توسط هوش مصنوعی را مد

بـ ــرخـ ــی م ـع ـت ـقــدنــد وک ـ ــا وظ ـی ـفــه
اخــاقــی دارن ــد کــه از هــوش مصنوعی
در راس ـتــای بـهـبــود قیمت هزینههای
حقوقی و ارائــه بهترین خدمات ممکن
به مشتریان خود استفاده کنند .دیگران
به این اشاره میکنند که شرایط حقوقی
ممکن اســت وجــود داشـتــه باشد کــه در
آن نباید از هــوش مصنوعی استفاده
کـ ــرد ،مــانـنــد مـحــافـظــت از مـشـتــری در
برابر الگوریتمهای ناهمگون ،و این که
وکیل باید بداند کجا استفاده از هوش
مصنوعی مناسب است.

حــقــوقــدانهــا را از درگــیــری بــا تخصصشان آزاد
میکند تا بر کارهای با ارزشتر و نقشهای جدید
با فرصتهای ارائه خدمات تازه متمرکز شوند .اما
دیگران طرفدار کــاوش واقــع بینانه تر دربــاره این
مساله اند که چگونه وکال میتوانند و باید از هوش
مصنوعی برای افزایش کارآیی و مهارتهای خود
استفاده کنند .بسیاری نیز توصیههای عملی در
زمینه چگونگی بهره گیری از هوش مصنوعی در
خدمات حقوقی برای وکال داشتهاند .و همانطور
که باالتر اشاره شد ،برخی همکاران راههایی برای
استفاده از هوش مصنوعی در امــور حقوقی پیدا
ً
کردهاند .نهایتا ،این که هر وکیل چگونه با هوش
مصنوعی در بـ ــازار حــقــوقــی تــعــامــل و هماهنگی

حقوقی از طریق فرایندها و فناوریهای جدید
بررسی کنند و از پیشرفت اخالقی هوش مصنوعی
اطمینان حاصل نمایند .با انجام این کار ،آنها
ق ــادر خــواهــنــد بــود تــا تغییرات بــعــدی را در بــازار
حقوقی شناسایی و هدایت کنند.
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