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Rezumat 
  
Cu această lucrare, CCBE expune o serie de considerații cu privire la diferitele aspecte legale care 
decurg din utilizarea IA în următoarele domenii care privesc în mod direct profesia de avocat :  
  

A. Inteligența artificială și drepturile omului 
  
Practic, toate drepturile omului pot fi afectate de utilizarea sistemelor IA. În această lucrare, au fost 
abordate în special următoarele: 

• Dreptul la un proces echitabil din cauza, printre altele, a lipsei de transparență inerentă în 
modul în care IA funcționează. 

• Dreptul la libertatea de exprimare ca urmare a unei examinări și control sporit asupra modului 
în care oamenii se exprima. 

• Dreptul la libertatea de întrunire și de asociere atunci când IA este folosit pentru a identifica 
participanții la întruniri sau proteste. 

• Dreptul la viață în contextul armelor inteligente și al dronelor operate algoritmic.  

• Dreptul la confidențialitate și protecția datelor datorită naturii IA și a modului în care 
funcționează procesând, prelucrând și combinând datele.  

  
În această privință, este nevoie de discuții ample pentru a stabili dacă ar putea fi necesare noi cadre 
legislative pentru a codifica principiile și cerințele care reglementează utilizarea IA, împreună cu 
codurile de etică voluntară care obligă dezvoltatorii IA să acționeze în mod responsabil. Punerea 
sistemelor IA sub control independent și expert, informând în mod corespunzător persoanele 
afectate de utilizarea unui sistem IA și asigurând disponibilitatea căilor de atac pentru aceste persoane 
- apar deja ca recomandări adecvate.  
  
  

B. Utilizarea IA de către instanțe 
  
Este necesară o dezbatere fundamentală pentru a evalua în mod critic ce rol ar trebui să joace, dacă este 
cazul, instrumentele IA în sistemele noastre de justiție. Creșterea accesului la justiție, prin reducerea 
costurilor procedurilor judiciare ca urmare a utilizării instrumentelor IA, poate părea un rezultat dezirabil, 
însă puțin important ca accesul la justiție să fie crescu dacă se compromite calitatea justiției prin aceasta. 
Prin urmare, instrumentele IA trebuie adaptate corespunzător mediului justiției, luând în considerare 
principiile și arhitectura procedurală care stau la baza procedurilor judiciare. 
În acest scop, instanțele ar trebui să ia în considerare următoarele aspecte principale: 

• Posibilitatea pentru toate părțile implicate ca să identifice utilizarea IA într-un caz; 

• Nedelegarea puterii decizionale a judecătorului; 

• Posibilitatea de a verifica introducerea datelor și raționamentul instrumentului IA; 

• Posibilitatea de a discuta și de a contesta rezultatele IA; 

• Respectarea principiilor GDPR; 

• Neutralitatea și obiectivitatea instrumentelor IA utilizate de către sistemul judiciar ar trebui să 
fie garantată și verificabile. 

  
  

C. Utilizarea IA în sistemele de justiție penală 
  
O mare parte din activitatea forțelor de poliție în prevenirea infracțiunilor - inclusiv toate formele de 
supraveghere, cum ar fi interceptarea, colectarea și analizarea datelor (text, audio sau video) precum 
și analiza probelor fizice (probe ADN, infracțiuni informatice, declarații ale martorilor,...) - sunt astăzi de 
neconceput fără utilizarea IA. Acest lucru dă naștere la diverse probleme; de exemplu, prejudecățile 
inerente ale instrumentelor utilizate pentru a prezice infracțiunile sau evaluarea riscului de recidivă și 
instrumente precum tehnologia recunoașterii faciale fiind inexacte în identificarea persoanelor din rase 
diferite. Aceste forme de discriminare reprezintă o amenințare la drepturile civile. În plus, utilizarea IA în 
domeniul muncii medico-legale digitale și evaluarea riscurilor de recidivă se confruntă cu provocări, 
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având în vedere că modalitățile specifice de funcționare a algoritmilor nu sunt de obicei dezvăluite 
persoanelor afectate de rezultatul utilizării lor. Acest lucru îl lasă pe inculpat în poziția în care nu poate 
contesta predicțiile făcute de algoritmi. O altă preocupare se referă la inegalitatea armelor care poate 
apărea între capacitățile mai avansate pe care procurorii le-au avut la dispoziție și resursele mai limitate 
pe care le pot avea avocații.  
  
  

D. Probleme de răspundere 
  
Noțiunea de „ vină ” și „ răspundere” s-ar putea lupta să-și găsească locul în acest nou mediu, deoarece 
un sistem IA poate provoca pagube ca urmare a acțiunilor sale autonome determinate de date și 
algoritmi, fără nicio „defecțiune” în sensul tradițional. În această privință, problemele referitoare la sarcina 
probei, responsabilitatea (răspunderea) limitată și răspunderea pentru produsul defectuos trebuie 
să fie reanalizate într-o anumită măsură. Pentru a evita o lacună în ceea ce privește răspunderea 
juridică, cea mai rezonabilă cale de urmat în răspunderea civilă ar putea fi, cel puțin deocamdată, că 
responsabilitatea limitată (cu apărări reconsiderate și excepții prevăzute de lege) și răspunderea 
bazată pe vină ar trebui să continue să coexiste. 
  
  

E. Impactul IA asupra practicii juridice 
  
La fel ca multe alte aspecte ale societății noastre, avocații și firmele de avocatură sunt, de asemenea, 
afectate de creșterea cantității de date generate. În această privință, utilizarea IA în domeniul activității 
avocatului este, astăzi, mai mult sau mai puțin limitată la instrumentele de cercetare, la simplificarea 
analizelor de date și, în unele jurisdicții, la prezicerea unor posibile decizii judecătorești. Mai multe ramuri 
pot fi evidențiate: 

• Instrumente care facilitează analiza legislației, jurisprudența și literatura;  

• Instrumente care facilitează procesul de derularea cu diligența cuvenită a contractelor și a 
documentelor, precum și verificări ale conformității; 

• soluții de e- Discovery (identificarea automată a documentelor relevante și revizuirea asistată de 
tehnologie) 

• Solutii automatizate cu privire la redactarea de documente care vin în sprijinul avocaților în 
crearea documentelor legale într-un interval de timp mai scurt pentru avocați.  

  
Câteva ghiduri anterioare ale CCBE subliniază necesitatea ca avocații să folosească în mod conștient și 
responsabil aceste noi tehnologii pentru a-și desfășura activitățile în cel mai bun mod posibil, protejând 
relația de încredere între avocat și client și respectând reglementările actuale. Din aceste puncte de 
vedere, cele mai evidente principii de respectat în utilizarea instrumentelor IA vizează: obligația de 
competență, obligația de a informa clientul, menținerea independenței avocaților în materie de 
reprezentare și consiliere, obligația de a păstra secretul profesional / privilegiul profesional juridic și 
obligația de a apăra confidențialitatea datelor clienților. Acest lucru necesită, de asemenea, o evaluare 
minuțioasă a nevoilor de formare ale avocaților în ceea ce privește IA.    
  
Pașii următori 
  
Concluziile acestui document indică în mod clar necesitatea CCBE și a membrilor săi să continue 
monitorizarea impactului utilizării IA în domeniul juridic și al justiției. Având în vedere rolul dublu al 
avocaților, pe de o parte cu rolul lor activ în sistemul judiciar și, pe de altă parte, în calitate de furnizori de 
servicii juridice, aceștia au un rol unic de jucat atunci când vine vorba de dezvoltarea și implementarea 
instrumentelor IA, în special în acele domenii în care accesul la justiție și procesul corespunzător sunt în 
joc. 
  
Prin urmare, ținând cont și de evoluțiile viitoare ale politicilor privind IA la nivelul UE și al Consiliului 
Europei, CCBE ar putea dori să prezinte în detaliu opiniile sale cu privire la aspectele legate de utilizarea 
IA pe baza unor studii și reflecții ulterioare prin intermediul unor studii și analize suplimentare ale 
comitetelor și grupurilor sale de lucru. 
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Introducere 
  

„Roboți ai lumii! Puterea omului a căzut! 
O nouă lume a apărut: Conducerea roboților! Mărșăluiți!" 

Karel Capek, Roboții universali ai lui Rossum 
  

  
„Inteligența artificială” (IA) urmează să se infiltreze în multe aspecte din viața de zi cu zi a oamenilor. 
Creșterea recentă a așa numiților algoritmilor de învățare a mașinilor a declanșat o discuție fundamentală 
privind rolul pe care tehnologia ar trebui să joace în societățile noastre și considerațiile etice care trebuie 
luate în considerare atunci când acestea au un impact în creștere asupra vieții cetățenilor.  
  
În cadrul serviciilor juridice și al justiției, au început să apară în toată Europa start-up-uri orientate spre 
tehnologia juridică care au adus sau intenționează să aducă o serie de instrumente pe piață care promit 
să sprijine sarcinile profesioniștilor juridici în materie de analiză juridică, să reducă sarcinile repetitive și 
consumatoare de timp, să accelereze procedurile judiciare sau chiar să asiste judecătorilor în luarea 
deciziilor. De asemenea, au apărut instrumentele IA pentru poliție și au început să joace un rol important 
în sistemele de justiție penală. 
  
Utilizarea unor astfel de tehnologii ridică multe întrebări și constituie o adevărată provocare atât pentru 
instituțiile judiciare, cât și pentru avocați. 
  
Atât instituțiile UE, cât și Consiliul Europei au întreprins în ultimii doi ani diverse inițiative pentru a evalua 
impactul IA în diferite domenii. Spre exemplu, a fost stabilit Grupul de experți la nivel înalt în domeniul IA 
al Comisiei Europene (High-Level Expert Group on IA) care a publicat „Linii directoare de Etică pentru o 
IA de încredere“ (Ethics guidelines for trustworthy IA) iar Comisia Europeană pentru Eficiența Justiției 
(European Commission for the Efficiency of Justice - CEPEJ) a Consiliului Europei a adoptat un cod 
deontologic privind utilizarea IA în sistemele judiciare și în mediul acestora. După o serie de alte 
documente și studii politice, s-au luat angajamente și pentru stabilirea unui tip de cadru legislativ care să 
codifice anumite principii și cerințe ce trebuie respectate în elaborarea și implementarea instrumentelor 
IA. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că va prezenta propuneri legislative 
pentru o abordare europeană coordonată în ceea ce privește implicațiile umane și deontologice ale IA în 
primele 100 de zile ale mandatului său. Mai mult, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a înființat un 
Comitet Ad-hoc pentru Inteligența Artificială care va examina fezabilitatea unui cadru legal pentru 
dezvoltarea, proiectarea și aplicarea IA pe baza standardelor Consiliului Europei privind drepturile omului, 
democrația și statul de drept. 
  
Întrucât avocații joacă un rol important pentru asigurarea accesului la justiție, apărarea statului de drept și 
protecția valorilor democratice, ei par să aibă un rol deosebit atunci când vine vorba de dezvoltarea și 
implementarea în continuare a instrumentelor IA, în special în acele domenii acolo unde accesul la justiție 
și respectarea procedurilor sunt în discuție. În  viitorul apropiat, CCBE poate, prin urmare, dorește să 
comenteze pe marginea acestui subiect și să răspundă la consultări cu privire la evoluțiile politice viitoare 
privind IA la nivelul UE și Consiliului Europei.  
  
Prin urmare, obiectivul acestei lucrări este de a ajuta barourile membre și societățile de drept, 
membre ale CCBE să dea un răspuns detaliat și informat cu privire la astfel de evoluții și 
consultări, informându-le despre diferitele aspecte juridice care decurg din utilizarea IA în acele 
domenii care privesc în cel mai direct mod profesia de avocat. În loc să ofere recomandări 
prescriptive cu privire la modul de soluționare a problemelor ridicate, lucrarea identifică și explică 
provocările iminente și prezintă o serie de principii la nivel înalt care reflectă valorile democrației 
și ale statului de drept, principii în baza cărora evaluarea utilizării IA poate fi realizată ținând cont 
de aplicații și circumstanțe specifice. Ca atare, această lucrare servește de asemenea ca 
fundament pentru diversele comitete ale CCBE să analizeze și să elaboreze în continuare politici 
și recomandări în domenii specifice, în măsura în care este relevant și necesar.   
  
În scopul acestei lucrări, termenul „inteligență artificială” este utilizat pentru a descrie sisteme automate 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/high-level-expert-group-artificial-intelligence
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=60419
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=60419
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bazate pe algoritmi de învățare automată a mașinilor. Acești algoritmi permit sistemului să își analizeze 
propriile experiențe și să facă corecții pentru o performanță viitoare îmbunătățită, spre deosebire de 
sistemele automate bazate pe algoritmi fără capacități de învățare. 
  
După o parte introductivă care explică ce sunt algoritmi complecși și Inteligență Artificială, lucrarea 
prezintă diferitele aspecte juridice care decurg din utilizarea IA de către instanțe și sistemele de justiție 
penală, relația IA cu drepturile omului și răspunderea juridică, precum și impactul general al acesteia 
privind practica juridică.  
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Capitolul 1 - Ce sunt algoritmii complecși și „Inteligența 
artificială”? 
  

1.1. Introducere  
               
„Inteligență artificială” (IA) este un termen care este frecvent utilizat, dar deseori înțeles greșit. Tinde să 
contureze imagini ale sistemelor inteligente, de luare a deciziilor - fie roboți umanoizi din imaginația 
populară, fie cel puțin sisteme informatice inteligente capabile să se substituie acțiunii umane. Astfel de 
sisteme sunt, cu siguranță, incluse în categoria IA, dar de asemenea și alte sisteme mai puțin sofisticate. 
  
Într-adevăr, ca termen, „IA” este atât de larg și imprecis, încât este de o utilitate limitată în analizarea 
problemelor etice și juridice care decurg din utilizarea sa. O măsură a acestei lipse de precizie este aceea 
că sintagma „Inteligență artificială” este definită în Dicționarul englez de la Oxford nu ca un proces, ci ca 
un domeniu de studiu: 
  

„Studiul despre cum să producă mașini care au unele dintre calitățile pe care 
mintea umană le are, cum ar fi capacitatea de a înțelege limbajul, de a recunoaște 
imaginile, de a rezolva problemele și de a învăța.” 

Cu toate acestea, deoarece sintagma este acum mai frecvent folosită, ea descrie diferite procese 
efectuate de computere.  
  
Indiferent dacă un program este condus de un computer programabil de uz general sau îndeplinește 
funcțiile unui dispozitiv cu specializare restrânsă, precum un senzor automat de deschidere a ușilor, 
utilizarea algoritmilor se află în centrul tuturor proceselor computerizate. 
  
Un algoritm este un proces sau un set de reguli care trebuie urmate în calcule sau alte operațiuni de 
rezolvare a problemelor. Astfel de algoritmi sunt reprezentați printr-o serie structurată de pași logici, 
fiecare fiind capabil primească un răspuns fără echivoc, și a cărei structură poate fi reprezentată vizual cu 
ajutorul unui grafic. 
  
Utilizarea algoritmilor precedă invenția calculatoarelor. Algoritmii au fost folosiți de matematicieni timp de 
milenii, dar numai cu invenția unor mașini capabile să prelucreze algoritmi - adică calculatoare - au ajuns 
să fie o influență inevitabilă în toate domeniile vieții noastre. Unii algoritmi, deși nu sunt amenințări 
intrinseci la adresa drepturilor și libertăților noastre fundamentale, pot provoca în continuare probleme 
legale. Spre exemplu, în cazul în care un senzor de deschidere a ușii funcționează necorespunzător în 
timp ce o persoană trece prin ușă, ușa s-ar putea închide peste aceasta și îi poate provoca vătămări. Alți 
algoritmi, cum ar fi un sistem sofisticat de sortare și de luarea de decizii cu privire la aplicațiile pentru un 
de muncă, pot afecta drepturile omului. Unii algoritmi pot fi chiar capabili să afecteze statul de drept și 
alte principii democratice. 
  
În mod clar, natura atotcuprinzătoare și gradul crescător de sofisticare a algoritmilor computerelor 
necesită un răspuns prudent și coerent din partea CCBE la multiplele probleme care pot apărea din 
utilizarea lor.  
  
Prin urmare, atunci când analizăm problemele legale care decurg din utilizarea sistemelor informatice, 
este util să facem o distincție între cazurile care implică algoritmi simpli („dumb algorithms”) și cele în care 
algoritmii funcționează într-o manieră mai complexă și netransparentă. 
  
Oricât de utile pot fi aceste distincții, este defavorabil să devii obsedat de ceea ce este în esență un joc 
de definiție. Atunci când definesc expresia „IA”, unii oameni ar include orice algoritm prelucrat de o 
mașină, fie un computer programabil sau un cip pentru u deschiderea unei uși, în timp ce alții ar 
restricționa folosirea termenului numai la algoritmii mai complecși. Pot exista chiar discrepanțe în cadrul 
oricărui grup cu privire la programele care se califică sau nu se califică drept „IA”. 
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Au fost încercări de definire a „IA” într-un sens mai restrictiv. Astfel, o definiție a procesului IA este 
prezentată în standardul ISO 2382: 2015: 
  

„Capacitatea unei unități funcționale de a îndeplini funcții care sunt în general 
asociate cu inteligența umană, cum ar fi raționamentul și învățarea.” 

 
Cu toate acestea, standardul ISO tinde să sugereze un grad de precizie pe care un sistem IA nu îl poate 
avea în realitate. 
  
Cea mai comună abordare a definirii sistemelor IA se bazează în mod obișnuit pe reproducerea 
abilităților, de obicei atribuite oamenilor în rolurile lor de învățare și luare a deciziei. Astfel de definiții pot fi 
găsite în mai multe lucrări1 relevante ale organelor Consiliului Europei sau ale Comisiei Europene. Astfel, 
definiția IA include, de obicei, capacitatea de a învăța, adică de a percepe date (fie ele date analogice 
sau digitale) și de a le analiza și de a oferi un rezultat - fie sub formă de recomandări, decizii sau 
controale - ca abilități care disting IA de alți algoritmi mai puțin evoluați.   
  
Oricât de imprecisă și inutilă ar putea fi expresia „IA”, utilizarea ei aproape universală face dificilă evitarea 
folosirii acesteia. În plus, încă nu a fost stabilită o definiție acceptată universal, care ar putea distinge mai 
exact între diferitele tipuri de „IA”. Având în vedere evoluțiile viitoare ale politicilor la nivelul UE și al 
Consiliului Europei, se înțelege că CCBE în viitorul apropiat ar putea dori să comenteze și să răspundă 
consultărilor referitoare la așa-numitul „IA”, deoarece conceptul continuă să se extindă.  
  
Pentru a ajuta CCBE și comitetele sale să dea un răspuns detaliat și informat la astfel de evoluții și 
consultări, se intenționează acum să se sugereze o subdiviziune practică a conceptului amorf de „IA”. 
  
  

1.2. Subdiviziuni ale IA   
  
IA poate fi sub-împărțită în categorii precum algoritmi simpli, IA slabă și IA puternică.  
  
Un algoritm simplu este, de fapt, un program de calculator normal, convențional, cu care suntem toți 
familiari. Acesta rulează pe un computer sau dispozitiv care a fost programat de un om pentru a rula un 
anumit algoritm sau un set de algoritmi. Deși conceptual simplu, el poate, în construcția și funcționarea 
sa, să fie destul de complex, nu pentru că tehnologia este complexă, ci pentru că algoritmii sunt 
complecși. Algoritmii simpli sunt cu noi de mai multe milenii și, sub formă de mașină, cu siguranță de zeci 
de ani, dacă nu chiar de secole (sub forma Mașinii diferențiale  a lui Babbages / Babbages’s Difference 
Engine, proiectat în anii 1820).  
  
IA slabă, prin contrast, este un sistem care implică un element similar cu o autonomie. De obicei, un 
sistem de „IA slabă” este creat folosind niște algoritmi de „învățare”. Acești algoritmi efectuează un proces 
de optimizare automată (similar cu o analiză) pe baza exemplelor anterioare și acest lucru face mai 
departe corecțiile posibile la modelul de predicție utilizat până se obțin cele mai bune rezultate posibile 
realizabile cu acest algoritm dat. „Învățarea” aici este o iterație a parametrilor de ajustare în algoritmi 
complecși, pe baza unor exemple, pe valori corecte preconizate. Pe un set suficient de mare de exemple 
adecvate și cu utilizarea algoritmilor adecvați, această învățare poate, în multe domenii de utilizare, să 
conducă la optimizări utile și reutilizabile, care pot apărea ca o IA (slabă) pentru utilizatorii de zi cu zi. IA 
slabă este un fenomen relativ recent (folosit ca un termen din 1959), dar este în creștere ca importanță, 

 
1 Spre exemplu:  

- Consiliul Europei, Comisar pentru Drepturile Omului: „O privire asupra Inteligentei Artificiale: 10 pași pentru 
protejarea drepturilor omului” / Unboxing Artificial Intelligence: 10 steps to protect Human Rights 
(https://rm.coe.int/unboxing-artificial-intelligence-10-steps-to-protect-human-rights-reco/1680946e64);           

- Grupul de experți la nivel înalt în domeniul IA: „Linii directoare de etică pentru un IA de încredere” / Ethics 
guidelines for trustworthy IA (https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=60419);            

Grupul de experți la nivel înalt în domeniul IA: O definiție a IA: principale capacități și discipline / Definition of IA: main 
capabilities and disciplines (https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=60651) 

https://rm.coe.int/unboxing-artificial-intelligence-10-steps-to-protect-human-rights-reco/1680946e64
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=60419
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în special datorită descoperirilor importante în metodele de învățare profundă începând cu anul 2010. 
  
IA puternică este un sistem care se gândește cu adevărat pentru sine în același mod cum ar face o ființă 
umană (întrebarea dacă are un sentiment de identitate de sine este un aspect, mai degrabă filozofic 
decât o întrebare tehnică). IA puternică face în prezent obiectul science-fiction-ului. Încă nu există și nu 
este clar când se va materializa, dacă se va întâmpla vreodată. Prin urmare, acest lucru nu va fi abordat 
în această lucrare.  
  
Diferitele clase de IA sunt cel mai bine explicate prin referire la mai multe exemple: ascensoare, 
semafoare, Google Go, Google Go Zero și software-ul de diagnostic al cancerului, care este în prezent 
disponibil.  
  
Programele de calculator convenționale constau într-o serie structurată de etape logice, fiecare capabilă 
să primească răspuns într-un format de „da“ sau „nu“. Structura acestor etape poate fi reprezentată vizual 
printr-o diagramă de flux. Un exemplu este un ascensor, care este de obicei controlat de o serie de 
algoritmi care determina unde și în ce secvența ascensorul se va opri pe baza comenzilor date prin 
intermediul butoanelor „sus“, „jos“, și „etaj“ de către persoane din afara sau din interiorul ascensorului, 
precum și o intrare care îi „spune” ascensorului unde se află în prezent. Un alt exemplu este un set de 
semafoare controlate de semnalele provenind de la benzile detectoare aflate sub suprafața drumului, de 
la butoanele „traversare” operate de pietoni și uneori de cronometru. Majoritatea persoanelor nu ar 
considera aceste sisteme ca având IA. Mai pe larg, specialiștii în marketing și vânzătorii sunt foarte 
dornici să atribuie sistemelor „simple” termenul mai sofisticat de categorie a IA.  
  
Pe de altă parte, un sistem IA „slab” este scris folosind algoritmi care permit computerului „să învețe” de 
la sine și să ia decizii care ar părea autonome pentru majoritatea observatorilor. Aceste sisteme, de fapt, 
se bazează pe mecanisme de învățare automată. De exemplu, programul AlphaGo de la Google2  
(similar cu programele anterioare de jocuri de șah), este programat în așa fel încât sistemul poate fi 
„educat“, cu un set de date (în acest caz, un set de date de la jocurile anterioare Go) care permite 
sistemului să obțină intern răspunsuri adecvate la mutările făcute de adversarul său. Cu cât setul de date 
este mai mare și mai fiabil, cu atât rezultatul este mai bun. Următoarea generație de astfel de sisteme 
este caracterizată de sistemul AlphaZero3. În loc să fie educat (format) de un set de date, sistemele 
AlphaZero sunt programate cu regulile de bază ale jocului și apoi setate să joace împotriva lor până când 
au devenit capabile să joace. Este, de fapt, un sistem de autoeducare. programele (software) moderne 
de diagnosticare a cancerului sunt de asemenea pregătite pe baza seturilor de date și a propriei 
experiențe. Rezultatul este că reușește să realizeze semnificativ mai bine detectarea cancerelor cu debut 
precoce decât o pot face oamenii. Cu toate acestea, o eroare a acestor sisteme este că procesele lor 
interne de „raționare” tind să fie foarte complexe și impenetrabile pentru mulți, prin urmare, chiar și 
programatorii lor nu pot explica modul în care își ating rezultatele fără a suporta costuri suplimentare. 
Aceasta situație este denumită în mod obișnuit fenomenul „Black Box”. 
  
Diferența esențială dintre sistemele cu algoritmi simpli și cele ce includ IA slabă este că prima urmează o 
etapă precisă a regulilor logice (algoritmi) pentru a atinge un obiectiv, iar acesta va performa întotdeauna 
în același mod, fără posibilitatea îmbunătățirii bazată pe răspuns (feedback). Astfel, sistemele cu algoritm 
simplu vor lucra în modul în care au fost explicit programate. Acest tip de sistem prezintă mai puține 
probleme legate de răspunderea juridică decât comportamentul slab  al sistemelor de învățare bazate pe 
mașini  (IA slab). Acest lucru se datorează capacității tehnice al IA slabe de a „învăța” din experiența 
proprie. Adică, cu timpul, sistemul este capabil să își îmbunătățească modul în care realizează o anumită 
sarcină, într-un mod care nu a fost programat în mod explicit de către un om. Prin urmare, ar fi mai dificil 
să identificăm partea responsabilă și să înțelegem problema, în cazul în care sistemul funcționează 
defectuos. Multe (dar nu toate) sisteme de învățare bazate pe mașini pot fi descrise doar stocastic, adică 
prin raportare la rezultatele lor. În astfel de cazuri, capacitatea de a descrie, și chiar de a recrea prin 
inginerie inversă un astfel de comportament instruit (adică să explice ce date de intrare au fost cauza 
comportamentului instruit) este un domeniu de cercetare intensă. Astfel de sisteme pot fi ușor adaptabile 

 
2 AlphaGo este un program de calculator care joacă jocul de masă Go. 
3 AlphaZero este un program de calculator dezvoltat de compania de cercetare privind inteligența artificială 
DeepMind pentru a stăpâni jocurile de șah, shogi și go. 
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pentru aplicarea principiilor și soluțiilor legale existente.  
  
În sens restrâns, sistemele IA pot solicita uneori analize și soluții noi. De exemplu, pot exista prejudecăți 
ascunse sau erori de identificare în seturile de date care sunt utilizate pentru educarea sistemului 
relevant. În unele state din Statele Unite, există sisteme IA care analizeze probabilitatea unui presupus 
infractor de a comite infracțiuni în cazul în care acesta este eliberat pe cauțiune. Aceste sisteme pot 
determina dacă cauțiune va fi acordată. Din păcate, astfel de sisteme au fost acuzat de discriminare 
împotriva anumite secțiuni ale societății, nu din cauza unei slăbiciune inerente în algoritmii, ci pentru că 
setul de date utilizat pentru a educa sistemul ascundea o prejudecată. Nimeni nu poate presupune că 
sistemul va „gândi” în aceeași manieră în care ar  face-o un om. În mod similar, Google a dezvoltat un 
sistem de recunoaștere a fotografiilor prin intermediul IA, capabilă să distingă fotografiile câinilor de cele 
ale lupilor. S-a dovedit a fi remarcabil de exact, până când s-au introdus fotografii ale câinilor și respectiv 
ale lupilor pe un fundal neutru. În acel moment sistemul s-a prăbușit complet. Aceasta ne arată că 
sistemul s-a antrenat să facă distincția între câini și lupi nu pe baza respectivelor caracteristici fizice ale 
animalelor, ci după fundalul fotografiei, respectiv după cum decorul arată sălbatic sau domestic.  
  
  

1.3. Considerații suplimentare 
  
1.3.1. Scrierea software-ului: 
Când ia în considerare crearea de software, o persoană obișnuită poate avea în gând imaginea unui 
dezvoltator individual sau a unei echipe de dezvoltatori care scriu software de la zero. Cu toate acestea, 
acest lucru se întâmplă rareori. Este esențial să înțelegem că aceste sisteme (în special cele care 
folosesc software open-source, fie că sunt programe individuale sau platforme întregi, cum ar fi sistemul 
de operare Android) sunt adesea construite într-un mod care face aproape imposibilă identificarea unui 
singur dezvoltator sau a unui grup de dezvoltatori. 
  
Este posibil ca software-ul original să fi suferit multiple modificări de la mulți programatori. Uneori, 
numărul de oameni care lucrează la o aplicație software poate ajunge chiar și în sute. Modelul de 
licențiere, de exemplu în cazul familiei de licențe GPL, poate fi astfel conceput încât este puțin probabil 
să fie identificați programatorii software-ului, și, în măsura în care este posibil să facă acest lucru, aceștia 
pot avea rezidența în jurisdicții diferite. Mai mult, un dezvoltator care a contribuit la codul unui program de 
tip open-source poate să nu știe în momentul contribuției sale că direcția programului ar putea fi 
modificată ulterior și acesta poate fi încorporat ca element sau modul secundar în codul unui sistem de 
Inteligență Artificială.  
  
Această situație ar trebui să fie luată în considerare atunci când discutăm aspecte precum răspunderea 
legală.  
  
1.3.2. Autonomia dispozitivelor 
Natura autonomă a sistemelor de inteligență artificială poate da naștere la incertitudine. Nici măcar 
experții din domeniul IA nu sunt capabili să prevadă „deciziile” luate de un sistem de inteligență artificială 
sau să explice procesul prin care au fost luate acele decizii. În comparație cu sistemele fără inteligență 
artificială și cu produsele tradiționale pur mecanice, sistemele de inteligență artificială pot avea în ele un 
grad ridicat de imprevizibilitate.  
  
De asemenea, trebuie să se țină cont de faptul că un sistem de învățare  automatizat care este sau pare 
a fi un sistem autonom, s-ar putea să nu fie stabilit pe un singur dispozitiv autonom sau, în caz contrar, 
poate necesita totuși o interconectare cu senzori externi sau alte dispozitive autonome pentru a funcționa 
corect sau, într-adevăr, necesită o interconectare constantă cu un server de la distanță. 
  
De exemplu, comunicarea între vehicule autonome poate permite sistemelor automate de conducere ale 
unui număr de vehicule să coopereze între ele sau cu sistemele de control al traficului pentru a optimiza 
traficul și a reduce la minimum riscul de accidente. 
  
Mai mult, sarcinile care trebuie îndeplinite de dispozitive autonome, inclusiv vehicule cu sistem automat 
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de conducere, sunt extrem de complexe. 
  
  

1.4. Concluzie  
Din discuția de mai sus pot fi extrase următoarele: 
  

1. Trebuie avut grijă atunci când se utilizează expresia „IA“, deoarece poate avea mai multe 
înțelesuri. Din acest motiv, această lucrare utilizează expresia „IA“ pentru a descrie sisteme 
automatizate bazate pe algoritmi de învățare a mașinii. Acești algoritmi permit sistemului să-și 
analizeze propriile experiențe și să facă corecții pentru îmbunătățirea performanțelor viitoare, spre 
deosebire de sistemele automate bazate pe algoritmi convenționali (chiar dacă complecși), care 
sunt programați de un om pentru a rula un algoritm care nu este proiectat pentru a îmbunătăți un 
set de algoritmi de pe un computer sau un alt dispozitiv. Deoarece așa-numita IA puternică nu 
există încă în realitate, această lucrare nu discută mai mult despre „IA puternică” decât în cazul în 
care pot fi semnalate posibile probleme viitoare.  

  
2. Deoarece termenul „IA“ este extrem de larg, în domeniul său de aplicare, consultările și discuțiile 

pot de multe ori să nu facă distincția între sistemele construite pe algoritmi convenționali și 
sistemele construite pe învățarea mașinii. Din punct de vedere tehnic aceste două tipuri de 
sisteme sunt fundamental diferite. Uneori, aceste diferențe pot fi irelevante pentru problema 
discutată, dar, în multe ocazii, o înțelegere corectă a diferențelor tehnice dintre cele două tipuri 
poate fi esențială pentru realizarea unei analize corespunzătoare a unei probleme legale și 
formarea unui răspuns motivat și informat. Pot exista cazuri în care există un motiv bun pentru un 
răspuns diferit după cum este vorba de algoritmii convenționali sau cei bazați pe învățarea mașinii. 

  
3. Considerațiile tehnice privind orice chestiune dată pot să fi extinse dincolo de ceea ce se înțelege 

inteligența artificială,  și pot include considerațiile cu privire la modul de creare a software-ului 
relevant, selecția și compilarea seturilor de date utilizate pentru educarea sistemului și măsura în 
care un sistem anume ar fi autonom sau ar depinde de alte componente sau sisteme pentru 
funcționarea sa efectivă. 

  
 

Prin urmare, în abordarea tuturor acestor aspecte, este esențial să se înțeleagă clar natura tehnică 
a sistemelor potențial implicate și modul în care aceste sisteme ar putea afecta profesia de avocat. 
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Capitolul 2: Drepturile omului și inteligența artificială 
  

2.1. Introducere 
  
Analiza istorică arată că conceptul drepturilor omului așa cum îl percepem noi astăzi se dezvoltă de 
secole, dacă nu chiar milenii. Unii consideră drepturile omului drept cele Zece Porunci moderne4, dar cea 
mai veche sursă scrisă a acestor legi fundamentale poate fi urmărită înapoi în istorie chiar mai departe 
decât timpurile lui Moise și a celor Zece Porunci.  
  
Bazat pe cercetări arheologice, Codul Hammurabi poate fi urmărit până în secolul 18 î.Hr. Evident, codul 
include reguli abandonate de legea modernă cu privire la lucruri precum sclavia. Mai mult, pedepsele 
prevăzute în cod (exemple de principii „ochi pentru ochi” pot fi găsite în text) par destul de dure în 
comparație cu sistemele penale moderne. Totuși, codul prezintă și unele dintre cele mai vechi exemple 
ale dreptului la libertatea de exprimare, prezumția de nevinovăție, dreptul de a prezenta probe și dreptul 
la un proces echitabil5. 
  
Conceptul Drepturilor Omului a fost anticipat în texte juridice naționale atât de importante precum Carta 
Magna și Cartea Drepturilor din Anglia, Revendicarea Drepturilor în Scoția, Constituția și Cartea 
Drepturilor SUA și Declarația franceză privind drepturile Omului și Cetățeanului. Abia la jumătatea 
secolului al XX- lea conceptul de drepturi ale omului și libertăți fundamentale așa cum îl știm astăzi a fost 
recunoscut internațional, mai întâi, în Declarația universală a drepturilor omului6, urmată de perspectiva 
pan-europeană a Convenției pentru protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale7 și mai 
recent prin Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene8. Astăzi, drepturile omului stau la baza 
comportamentului și funcționării civilizației occidentale.  
  
  

2.2. Influența IA asupra drepturilor omului  
  
IA are capacitatea de a influența oamenii și viața lor. Multe exemple pot fi găsite în toată această lucrare - 
de la exemplul vehiculelor cu pilot complet automat și utilizarea IA pentru susținerea unei hotărâri 
judecătorești, trecând prin depistarea stadiilor timpurii ale cancerului. Chiar și astăzi, în multe domenii, 
sistemele de inteligență artificială pot oferi rezultate și productivitate mai bune decât ar putea obține 
oamenii vreodată, motiv pentru care oamenii au dezvoltat în primul rând IA. Cu toate acestea, utilizarea 
IA fără măsuri de precauție adecvate, poate afecta drepturile omului, motiv pentru care este atât de 
important ca instrumentele IA să fie întotdeauna evaluate corect în primele etape ale dezvoltării lor, 
pentru a reduce riscul de impact n. 
  
Pe parcursul acestei lucrări vor fi prezentate diverse aspecte care apar din utilizarea IA în legătură cu 
anumite drepturi ale omului. Cu toate acestea, trebuie să ținem cont că practic toate drepturile omului pot 
fi afectate de utilizarea sistemelor IA.  
  
Dreptul la un proces echitabil este punctul de plecare pentru capitolul 3 și 4 din această lucrare. Deși 
problemele referitoare la utilizarea IA în instanță și în procedurile penale vor fi identificate mai jos, este de 
menționat faptul că unii consideră că dreptul la un judecător (persoană) este parte a dreptului la un 
proces echitabil. Posibila prejudecată a seturilor de date pe care IA le folosește pentru a învăța constituie, 
de asemenea, un exemplu clar de problemă care afectează corectitudinea unui proces. Sistemele IA nu 
înțeleg întregul context al societăților noastre complexe. Datele lor de intrare constituie singurul context 
pentru ele și în cazul în care datele furnizate pentru a instrui IA sunt incomplete sau includ prejudecăți 
(chiar și neintenționate), atunci rezultatul pe care îl putem aștepta de la IA poate să fie la fel  de incomplet 

 
4 Walter J. Harrelson, Cele zece porunci și drepturile omului, Mercer University Press, 1997  
5 Paul Gordon Lauren, Bazele Justiției și Dreptului Omului în textele și gândirea juridică timpurie (disponibil la 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/13523.pdf) 
6 https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/ 
7 https://echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf 
8 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/13523.pdf
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
https://echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
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și denaturat. De asemenea, în stadiul actual de dezvoltare, sistemelor IA le lipsește adesea transparența 
în concluziile lor. Acestea nu au posibilitatea de a fi explicate, adică nu au capacitatea de a explica atât 
procesele tehnice ale unui sistem IA cât și deciziile umane conexe (de exemplu, zonele de aplicare a unui 
sistem)9. Prin urmare, oamenii nu înțeleg sau au îndoieli cu privire la modul în care aceste sisteme ajung 
la concluziile lor. Aceste concluzii pot fi inofensive în utilizarea obișnuită, dar atunci când sunt utilizate în 
fața unei instanțe, ele pot aduce atingere asupra echității procedurii.  
  
Dreptul la libertatea de exprimare și informație poate fi afectat de asemenea - IA va permite un nivel 
mai mare de supraveghere și control al modului în care oamenii se pot exprima atât online, cât și offline. 
În timp ce pot fi observate utilizări pozitive atunci când luptăm împotriva discursului urii și a știrilor false 
(fake news)10, linia dintre demarcare între utilizarea benefică a IA și utilizarea greșită pare să fie lipsită de 
consistență.  
  
În mod similar, dreptul la libertatea de întrunire și de asociere trebuie avut în vedere atunci când se 
utilizează IA pentru a identifica participanții la adunări, proteste sau orice alte întruniri mari. Deși sunt utile 
în unele situații pentru a proteja ordinea publică, astfel de instrumente pot fi ușor utilizate greșit împotriva 
adversarilor politici. Sunt deja disponibile sisteme capabile să recunoască automat persoanele 
(recunoaștere feței sau a mișcărilor) și analiza comportamentului lor. Se poate ca aceste instrumente să 
influențeze participarea oamenilor la adunări, diminuând astfel dreptul la libertatea de întrunire și de 
asociere. 
  
IA va afecta, de asemenea, dreptul la viață în contextul armelor inteligente și al dronelor operate 
algoritmic. Dreptul la protecție împotriva discriminării poate fi în discuție atunci când angajatorii folosesc 
IA pentru automatizarea unor părți a proceselor de recrutare a angajaților. Chiar și astăzi, sunt disponibile 
sisteme capabile să pre-selecționeze candidații la locul de muncă. 
  
În era noastră digitală, cantitatea de date pe care oamenii le furnizează despre ei înșiși este enormă. Fie 
că este vorba despre metadate sau de date conținut, aceștia oferă multe detalii despre viața lor personală 
sau detalii care sunt în general private. IA trăiește cu date iar capacitatea sa de a lucra cu datele și de a 
le combina este imensă11. Dreptul la viață privată și la protecția datelor este, prin urmare, în mod clar 
în discuție.  
  
Principiile democratice și statul de drept sunt strâns legate de drepturile omului, deoarece se 
completează reciproc. Având în vedere dreptul la viață privată, colectarea de informații din profilurile 
oamenilor de pe rețelele de socializare cu privire la opiniile lor politice12 și apoi folosirea (greșită) a 
acestora pentru a influența preferințele de vot și alegerile, nu numai că aduce atingere dreptului la viață 
privată, dar poate fi considerată o ingerință asupra unuia dintre principiile societății democratice cu un 
impact direct asupra ordinii publice. 
  

2.3. Considerații generale  
  
Unele dintre modalitățile disponibile pentru rezolvarea problemelor legate de utilizarea sistemelor IA vor fi 
discutate mai detaliat în secțiunile următoare. În general și pe baza recomandărilor13 disponibile în 
prezent în acest domeniu, trebuie menționat că evaluările amănunțite ale efectului sistemelor IA asupra 
diverselor drepturi ale omului, principiilor democratice și statului de drept constituie măsuri care pot fi 
utilizate pentru prevenirea conflictelor nedorite cu aceste drepturi, principii și reguli. Aceste evaluări ar 
trebui să fie realizate cât mai curând, chiar și în stadiul de dezvoltare timpurie, prin evaluarea impactului 
potențial pe care sistemele IA îl pot avea asupra drepturilor omului de-a lungul întregului lor ciclu de viață. 

 
9  Grup de experți la nivel înalt în domeniul IA: LINII DIRECTOARE DE ETICĂ PENTRU UN IA DE ÎNCREDERE 

(https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=60419) 
10  https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2018/11/IA-and-Human-Rights.pdf 
11  https://towardsdatascience.com/ai-and-the-future-of-privacy-3d5f6552a7c4 
12  https://en.wikipedia.org/wiki/Facebook%E2%80%93Cambridge_Analytica_data_scandal 
13  Consiliul Europei, comisar pentru drepturile omului: „O privire asupra Inteligentei Artificiale: 10 pași pentru 

protejarea drepturilor omului” / Unboxing Artificial Intelligence: 10 steps to protect Human Rights 
(https://rm.coe.int/unboxing-artificial-intelligence-10-steps-to-protect-human-rights-reco/1680946e64) 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn10
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=60419
https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2018/11/AI-and-Human-Rights.pdf
https://towardsdatascience.com/ai-and-the-future-of-privacy-3d5f6552a7c4
https://en.wikipedia.org/wiki/Facebook%E2%80%93Cambridge_Analytica_data_scandal
https://rm.coe.int/unboxing-artificial-intelligence-10-steps-to-protect-human-rights-reco/1680946e64
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Poate fi, de asemenea, necesar să supunem sistemele IA unui control independent și de expertiză, în 
special atunci când acestea sunt destinate utilizării publice. Publicarea rezultatelor unui astfel de control 
va crește probabil încrederea în sistemele IA. Deschiderea posibilității de examinare a sistemelor IA de 
către orice parte interesată poate crește mai mult gradul de încredere însă va antrena, din păcate 
interferențe proporționale în ceea ce privește secretele comerciale și alte drepturi de autor ale 
dezvoltatorilor de sisteme IA. 
  
Din motive de transparență și pentru a permite persoanelor să-și apere drepturile, pare potrivit ca 
persoanele afectate de utilizarea unui sistem IA să fie informate în mod corespunzător cu privire la 
utilizarea IA și că datele care le privesc pot fi examinate de un sistem automatizat. Acest lucru 
corespunde cu principiile actuale de protecție a datelor, care, în general, trebuie să fie respectate atunci 
când se utilizează IA, la fel ca orice normă juridică aplicabilă. 
  
Așa cum se întâmplă și în alte domenii, asigurarea disponibilității căilor de atac va fi probabil o măsură 
adecvată pentru a rezolva cazurile de utilizare greșită a sistemelor IA sau daunele cauzate de acestea.  
  
Trebuie avut în vedere dacă sistemele juridice disponibile în prezent sunt adecvate sau trebuie adaptate 
pentru a garanta că sistemele IA sunt utilizate în conformitate cu drepturile omului. Este posibil să fie 
necesar să se stabilească noi cadre juridice pentru a codifica anumite principii și cerințe în legătură cu 
codurile de deontologie voluntară care obligă dezvoltatorii de sisteme IA să acționeze în mod responsabil. 
Întrucât tehnologiile (inclusiv IA) sunt extra-naționale, ar fi de dorit să se creeze un cadru juridic care să 
nu se limiteze la o singură jurisdicție, ceea ce ar părea să fie în conformitate cu evoluțiile actuale14. 
  
  
  
  
  
  
  

 
14  A se vedea activitățile Consiliului Europei în acest domeniu și a Comitetului său adhoc pentru Inteligență Artificială 

care a fost înființat la 11 septembrie 2019 pentru a evalua necesitatea unui astfel de cadru juridic: 
https://www.coe.int/en/web/artificial-intelligence/-/the-council-of-europe-established-an-ad-hoc-committee-on-
artificial-intelligence-cahai 

https://www.coe.int/en/web/artificial-intelligence/-/the-council-of-europe-established-an-ad-hoc-committee-on-artificial-intelligence-cahai
https://www.coe.int/en/web/artificial-intelligence/-/the-council-of-europe-established-an-ad-hoc-committee-on-artificial-intelligence-cahai
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Capitolul 3 - Utilizarea Inteligenței Artificiale de către instanțe  
  

3.1. Introducere    
  
În domeniul justiției, există stimulente puternice pentru utilizarea inteligenței artificiale. Autoritățile publice 
au identificat deja beneficiile bugetare care ar putea fi obținute prin înlocuirea unei părți a personalului 
judiciar cu sisteme automatizate. Utilizarea posibilă a sistemelor automatizate în procesele de luare a 
deciziilor judiciare, prin permiterea unor rezultate judiciare programabile și previzibile atrage, de 
asemenea, o mulțime de provocări și riscuri semnificative pentru dreptul la proces echitabil și pentru 
administrarea justiției. În regimurile democratice, introducerea IA poate fi justificată și de dorința de a 
crește nivelul de furnizare a justiției, de a face justiția mai accesibilă, mai rapidă și mai puțin costisitoare. 
Pentru acele categorii de persoane pentru care accesul la justiție rămâne un lux inaccesibil, posibilitatea 
de a-și judeca cazul cu ajutorul unei mașini poate fi considerată progres. Anumite categorii de justițiabili 
cum ar fi cei din recursurile colective sunt cu siguranță pregătiți, de îndată ce fiabilitatea acestor 
programe va fi declarată ca fiind suficientă, să promoveze utilizarea acestor sisteme în scopuri contabile. 
 
Utilizarea potențială a IA ca instrument de luare a deciziilor ar putea permite, de asemenea, judecătorilor 
să facă judecăți mai coerente și de calitate superioară mai rapid, rațional și mai eficient. O astfel de 
utilizare în cadrul sistemului judiciar este deja menționată în rezoluția Parlamentului European din 12 
februarie 2019 pentru „O politică industrială europeană completă privind Inteligența Artificială și 
robotica”15. Prin urmare nu există nici o îndoială asupra faptului că IA va fi utilizat în domeniul justiției.  
 
Acest lucru ridică problema condițiilor unei astfel de utilizări. 
 
Prin urmare, obiectivul trebuie să fie continuarea lucrărilor inițiate de CEPEJ, care a definit principii 
generale. Este esențial să extindem o astfel de activitate, gândindu-ne la aplicații concrete ale IA. Se 
pune problema formulării de propuneri concrete care pot fi utilizate ca orientări pentru deciziile 
operaționale. În acest sens, preocupările CCBE sunt similare cu cele exprimate de Grupul de experți la 
nivel înalt al Comisiei Europene în domeniul IA. Urmare analizei diferitelor utilizări posibile ale IA în 
procesul judiciar, se observă imediat că introducerea acesteia în sistemele judiciare ar putea submina 
multe dintre fundamentele pe care se bazează justiția. În consecință, ar fi de dorit să elaborăm o hartă a 
modului  în care IA poate fi utilizată toate construcțiile posibile, pentru a verifica în fiecare caz modul în 
care IA se încadrează în aceste arhitecturi diferite și pentru a măsura efectele sale asupra acestora. (vezi 
mai jos paragraful 3.3). 
  

3.2. Necesitatea unui cadru deontologic privind utilizarea IA de către instanțe   
  

Nevoia de a defini un cadru etic/deontologic pentru utilizarea IA depășește domeniul justiției în sine. 
Comisia Europeană a înființat un grup de 52 de experți (Grupul de experți la nivel înalt în domeniul IA), 
care a publicat „Linii directoare de Etică în domeniul deontologiei pentru o IA de încredere“ (Ethics 
guidelines for trustworthy IA)16. 
  
Între timp, CEPEJ (Consiliul Europei și Comisia Europeană pentru Eficiența Justiției) a adoptat o „Cartă 
de deontologie europeană cu privire la utilizarea IA în sistemele judiciare și în mediul acestora17“, care  

 
15  Rezoluția Parlamentului European din 12 februarie 2019 privind o politică industrială europeană cuprinzătoare 

privind inteligența artificială și robotica, considerentul W: „Întrucât dezvoltarea suplimentară și utilizarea sporită a 
procesului decizional automatizat și algoritmic au un impact fără îndoială asupra alegerilor pe care le iau o 
persoană ( cum ar fi un om de afaceri sau un utilizator de internet) precum și o autoritate administrativă, judiciară 
sau altă autoritate publică pentru a ajunge la decizia finală de natură consumeristă, comercială sau de autoritate; 
întrucât sunt necesare garanții și posibilitatea controlului și verificării umane pentru procesul de luare a deciziilor 
automatizate și algoritmice”, disponibil aici: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-
0081_EN.html. 

16  http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0081_EN.html 
17  A se vedea „Carta de deontologie europeană cu privire la utilizarea IA în sistemele judiciare și în mediul 

acestora”, astfel cum a fost adoptată de către CEPEJ în cadrul adunării sale plenare din 3-4 decembrie 2018,  

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0081_RO.html
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=60419
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0081_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0081_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0081_EN.html
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include și un „studiu aprofundat privind utilizarea IA în sistemele judiciare, în special aplicațiile inteligenței 
artificiale de prelucrare a deciziilor judiciare și a datelor.“  
  
CCBE susține astfel de inițiative și rămâne convins de importanța de a continua monitorizarea punerii în 
aplicare a acestor principii și de a le extinde eventual, în lumina noilor evoluții și circumstanțe tehnologice.   
  
Cu toate acestea, doar analiza din punct de vedere deontologic nu va fi suficientă pentru a evalua 
impactul utilizării instrumentelor automatizate asupra sistemului judiciar. Prin urmare, este necesară 
continuarea acestei analize pentru a identifica principii operaționale eficiente care pot guverna, în 
practică, utilizarea instrumentelor automate. 
  
Aceasta este o sarcină dificilă, deoarece este foarte greu de măsurat impactul sistemelor ale căror 
utilizări nu sunt încă fixate și ale căror capacități nu sunt cunoscute cu exactitate. Deși este necesar, 
desigur, să cunoaștem aceste limitări, o examinare sistematică a diferitelor etape ale proceselor juridice 
penale și civile ar trebui, totuși, să permită identificarea serviciilor care ar putea fi furnizate în fiecare 
etapă a procesului judiciar de către sistemele automate. Va fi util să încercăm să imaginăm instrumentele 
care ar putea fi utilizate în viitor pe baza cunoașterii capacităților actuale ale sistemelor de calcul, care 
rămân limitate. 
  
Acest lucru poate include utilizarea unor astfel de sisteme în gestionarea cauzelor administrative, a 
audierilor de martori, a termenelor, a procesului în sine, a condamnărilor sau a executării hotărârilor 
judecătorești atât în cauze civilă, cât și în cauze penale. De asemenea, va fi necesar să se analizeze 
sistemele automatizate și bazele de date care pot fi puse la dispoziția procurorilor. 
  
Spre exemplu, Carta CEPEJ include, de asemenea, o listă de posibile utilizări ale IA și oferă o clasificare 
a acestor utilizări, care variază de la cele care sunt încurajate, la cele care ar trebui să fie luate în 
considerare numai cu „cele mai extreme rezerve“. La citirea raportului CEPEJ, se pare că chiar și 
utilizările care sunt de încurajat sunt susceptibile că bulversează echilibrul procesului. Este cazul, cu titlu 
de exemplu, al „valorificării patrimoniului jurisprudențial”, care permite judecătorului să dialogheze în 
limbaj natural cu o IA. Această situație poate duce deja la decizii în care devine dificil să se facă distincția 
între ceea ce a fost decis de oameni și ceea ce a fost decis de mașină. De exemplu, simplul fapt că 
instrumentul IA selectează, dintre precedentele existente, acele decizii din care judecătorul ar trebui să se 
inspire pentru a lua decizia sa, ar trebui să conducă la întrebări cu privire la condițiile în care poate fi 
făcută o astfel de selecție de către mașină. Orice proiectant de motoare de căutare trebuie să facă un 
compromis între nivelul de precizie (pentru a evita răspunsurile poluante cu multiple pozitive false) și rata 
de recunoaștere (capacitatea de a identifica toate documentele relevante din baza de date). Prin urmare, 
este foarte probabil că acest lucru să genereze probleme, chiar dacă, la suprafață, IA pare să fie doar o 
îmbunătățire. Tocmai în considerarea eventualelor utilizări greșite trebuie stabilit cu mare atenție un cadru 
pentru implementarea unor astfel de aplicații, în special în zona judiciară.  
 
Prin urmare, aceste cereri trebuie să fie armonizate cu principiile fundamentale care guvernează 
procedurile judiciare și să garanteze un proces echitabil: egalitatea armelor, imparțialitatea, 
procedurile contradictorii etc. 
  
Chiar dacă tentația de a sacrifica totul în favoarea eficienței poate fi prezentă, aceste drepturi 
fundamentale trebuie să rămână garantate tuturor justițiabililor. Din acest motiv, este necesar să se 
asigure în toate cazurile că drepturile fundamentale și exercitarea lor nu sunt compromise atunci când se 
utilizează sisteme automate.  
  
  
  

 
disponibilă online la adresa: https: //rm.coe. int / ethical-charter-en-for-publication-4-decembrie-2018 / 
16808f699c. 

https://rm.coe.int/ethical-charter-en-for-publication-4-december-2018/16808f699c
https://rm.coe.int/ethical-charter-en-for-publication-4-december-2018/16808f699c
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3.3. Identificarea utilizărilor posibile ale IA în sistemele de judecată      

  
CCBE a încercat să deseneze o hartă a posibilelor utilizări ale sistemelor IA în diferitele etape ale unei 
proceduri judiciare. Au fost identificate următoarele domenii care ar putea fi afectate și pentru care trebuie 
luate în considerare anumite principii18: 

Utilizarea IA de către Tribunale 

Etape 
Managementul 

cazurilor 
Înainte de proces Proces 

Deliberarea 
judecătorilor/ 
luarea deciziei 

După pronunțarea 
sentinței 

Aplicații Al 
posibile 

− Sistem de gestionare a 
cazurilor 

− Comunicații electronice - 
Platforme digitale 
accesibile avocaților / 
clienților 

− Monitorizarea automată a 
procedurilor 

− Sistem automat pentru 
monitorizarea întârzierilor 
procedurale 

− Sistem automat pentru 
completarea formalităților 
procedurale 

− Decizii automate cu privire 
la evoluția cazului 

− Managementul liniei de 
așteptare 

− Sortarea automată a 
apelurilor 

- Acorduri de recunoaștere a 
vinovăției: baze de date ale 
procurorilor 

− Utilizarea opțiunii de 
videoconferință 

− Transcriere automată / 
traducere automată 

− Prezentarea automată a 
documentelor dosarului 
pe ecrane în timpul 
audierilor 

− Gestionarea cazurilor (în 
situații de cazuri 
complexe) 

− Utilizarea Al emoționale 
(detectarea emoțiilor, 
etc. …) 

− Instrumente de 
jurisprudență 

− Tehnologia de predicție 

− Cercetări juridice și 
analize / cercetări 
autonome 

− Punctarea riscurilor / 
evaluarea suspectului 
(probabilitatea de 
recidivă) 

− Hotărâri automate 

− Instrumente de asistență 
scrisă și redactare de 
hotărâri 

− Sisteme de luare a 
deciziilor 

− Sisteme de asistență 
inteligentă (identificarea 
tiparelor, analiza datelor 
...) 

- Punctajul riscurilor / 
probabilității de recidivă / 
condiții de eliberare 
condiționată 

 Principiile și problemele principale care trebuie luate în considerare 

Principii − Procedură contradictorie 

− Statul de drept, proces 
adecvat, securitate 

− Fără restricții de acces la 
justiție 

− Egalitatea armelor 

− Transparența în luarea 
deciziilor 

− Accesul avocaților  la date  

− Procedură contradictorie 

− Egalitatea armelor 

− Accesul avocaților  la date 

− Protecția datelor și 
compatibilitatea cu 
drepturile fundamentale 

− Procedură contradictorie 

− Proces echitabil 

− Transparență 

− Neutralitate (în realizarea 
profilului) 

− Nu se folosește Al 
emoțional atunci când 
sunt utilizate probe video 
în timpul unui proces 

− Procedură contradictorie 

− Proces echitabil 

− Transparența cu privire la 
utilizarea Al-ului de către 
judecător 

− Transparența în procesul 
de luare a deciziilor 

− Algoritmi și răspundere 

− Răspunderea dacă apar 
erori 

− Acces la dovezi 

− Dreptul de a solicita o 
intervenție umană 
(judecător) 

− Procedură contradictorie 

− Proces echitabil 

− Transparența procesului 
de luare a deciziilor 

− Algoritmi și răspundere 

− Dreptul la apel 

 
Tabelul de mai sus arată că ne putem imagina folosirea instrumentelor IA în următoarele cazuri: 

• În gestionarea urmăririi cazurilor; 

• În timpul audierilor, fie în faza de judecată, fie în faza de instrumentare a procesului (de exemplu, 
negocierea cu Parchetul cu privire la acordul de recunoaștere a vinovăției; sau instrumente de 
evaluare pentru a calcula probabilitatea inculpatului de recidivă, care să permită procurorilor să 
stabilească strategic durata condamnării și oportunitățile de eliberare condiționată etc.) 

• Pentru a facilita procesul de luare a deciziilor de către judecător (faza de deliberare) 

• Pe parcursul monitorizării executării deciziilor  
  
De asemenea, instrumentele IA ar putea fi utilizate pentru evaluarea funcționării instanțelor și 
judecătorilor. Este posibil ca utilizarea algoritmilor să permită o monitorizare foarte detaliată și sofisticată 

 
18  Scopul unic al acestui tabel este de a indica posibilele utilizări ale instrumentelor IA în diferitele etape ale unei 

proceduri legale. Mai sunt încă multe de făcut pentru a evalua în mod critic rolul pe care instrumente IA ar trebui 
să îl joace, dacă e cazul, în sistemele de justiție. Ca atare, lista nu constituie o aprobare a utilizării acestor 
instrumente în instanțe. 
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a activității judiciare a fiecărei instanțe și chiar a fiecărui judecător. Este destul de ușor să ne imaginăm că 
aceste instrumente ar putea fi utilizate în gestionarea instanțelor și în evaluarea „performanței” instanțelor 
sau magistraților. De exemplu, aceste instrumente ar putea fi capabile să dezvăluie anumite prejudecăți 
în tiparele comportamentale ale magistraților. 
  
  

3.4. Principalele preocupări cu privire la utilizarea instrumentelor IA de către 
instanțele judecătorești    
  
Atunci când se iau în considerare diferitele etape ale proceselor judiciare, ar trebui să fie posibil să se 
verifice efectele probabile ale IA asupra arhitecturii sistemului judiciar. 
  
Una dintre principalele caracteristici ale procesului actual de luare a deciziilor în instanțele judecătorești 
este aceea că judecătorul (judecătorul unic sau un complet de judecată) se bazează pe informațiile date 
de părți. Părțile sunt cele care furnizează judecătorului materialul pentru luarea deciziei: fapte, probe, 
argumente, jurisprudență, etc. Este vorba de principiul contradictorialității, adică faptul că într-o cauză 
ambele părți la un proces penal sau civil trebuie să fie ascultate și să trebuie să aibă posibilitatea de a lua 
la cunoștință și de a răspunde cu privire la toate probele prezentate sau notelor depuse în vederea 
influențării deciziei curții.   
  
De asemenea, se poate ajunge la situația că judecătorul, în condițiile definite de sistemele judiciare care 
prevăd această posibilitate, să solicite expertiza tehnică a unui expert care nu este inclus în lista părților. 
Într-un astfel de caz, munca prestată de expert va fi introdusă în dezbatere, astfel încât părțile să poată 
discuta despre calitatea și relevanța sa în fața judecătorului înainte ca acesta să ajungă la o decizie. 
  
Principiul fundamental impune ca toate elementele pe care judecătorii își vor baza decizia să fie 
dezbătute de părți într-o manieră contradictorie. Una dintre condițiile unui proces echitabil este ca 
judecătorul să decidă asupra documentelor și argumentelor care i-au fost prezentate de părți. Fiecare 
parte trebuie să fi avut ocazia, înainte de deliberare, să citească și să discute documentele și 
argumentele părții adverse. Obiectul deciziei judecătorului se regăsește în probele furnizate de părți și 
discutate anterior în fața judecătorului. 
  
Utilizarea instrumentelor de IA de către instanțe ar putea, prin urmare, dezechilibra brutal mecanismele 
actuale, mai ales în cazul în care s-ar admite că judecătorul ar putea avea acces singur la acestea, pe 
durata procesului de deliberare.   
  
Actuală arhitectură generală a unui proces se explică prin necesitatea de a se asigura respectarea unui 
număr de principii și de a lua decizii ale căror caracteristici principale sunt după cum urmează:  

• Deciziile sunt luate de către judecătorul căruia societatea i-a delegat puterea de a judeca. 

• Deciziile se iau în urma unei proceduri contradictorii, iar judecătorul decide în lumina argumentelor și 
a probelor furnizate de către părți. 

• Deciziile sunt luate de un judecător imparțial. 

• Deciziile sunt motivate și conțin explicații care fac posibilă înțelegerea dispozițiilor legale și a 
precedentelor care le pot justifica.  

  
Odată cu introducerea instrumentelor IA, există mai multe dezavantaje care pot fi observate: 

• Utilizarea datelor și a elementelor care nu au făcut obiectul unei dezbateri contradictorii. 

• Exploatarea unor concluzii (chiar și parțiale) care nu au fost obținute prin raționamentul 
judecătorului, ceea ce duce la transferul unei părți din puterea decizională.  

• Lipsa de transparență a procesului, deoarece devine imposibil de știut ce ar trebui să fie atribuit 
judecătorului și ce provine de la o mașină. 

• Lipsa condițiilor echitabile (egalitatea armelor). De exemplu, dacă parchetul dispune de capacități 
avansate pentru analiza seturilor uriașe de date pe care apărarea nu le deține, inculpatul este situat 
într-un dezavantaj semnificativ. 

• Subminarea principiului imparțialității datorită imposibilității neutralizării și cunoașterii caracterului 
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părtinitor al proiectanților sistemului.  

• Încălcarea principiului motivării, din cauza existenței unor rezultate care sunt dincolo de 
raționamentul uman și nu pot fi urmărite, ceea ce ar putea conduce, de asemenea, la decizii prost 
justificate și motivate, limitând în acest fel dreptul la apărare.  

  
De asemenea, se pune întrebarea dacă ar putea apărea arhitecturi judiciare diferite de cea pe care o 
cunoaștem astăzi, mai ales dacă se recunoaște că, în anumite domenii, poate deveni posibilă 
încredințarea rezolvării unei dispute unei mașini. În acest context, identificarea diferitelor arhitecturi 
posibile ar permite identificarea de posibile evoluții ale sistemului judiciar și, încă o dată, identificarea de 
modele compatibile cu respectarea drepturilor fundamentale ale justițiabililor. 
  
Această verificare este dificilă și prin simplul fapt că instrumentele automate vor fi dezvoltate în afara 
sistemului judiciar. Aceasta este o situație fără precedent, deoarece în concepția clasică a proceselor 
juridice, singurul element care se află în afara părților în sine este judecătorul. Sistemele automatizate 
trebuie să atragă și mai multă atenție, deoarece instrumentele digitale nu pot fi în niciun caz considerate 
obiecte sau actori neutri. Mașina care urmează pașii unui algoritm pentru a obține un rezultat respectă 
instrucțiunile. Nu există nicio garanție că acest proces va fi unul corect sau imparțial, iar referirea prin 
design la conceptul de deontologie poate să nu fie suficientă. Corectitudinea software-ului poate fi, de 
asemenea, un obiectiv inaccesibil din punct de vedere matematic. Cazul Loomis19 din SUA, care s-a 
încheiat la Curtea Supremă a statului Wisconsin, ilustrează acest fenomen. În acest caz, a fost folosit un 
algoritm de evaluare a șanselor de recidivă ale unui infractor pentru a ajuta la determinarea sentinței 
potrivite. Ca urmare, au apărut pentru prima dată întrebări serioase cu privire la influența mașinilor asupra 
funcționării justiției. Decizia Curții, care a confirmat utilizarea unui sistem automatizat, al cărui scop a fost 
să evalueze probabilitatea ca o persoană acuzată să comită o infracțiune dacă este eliberată pe cauțiune, 
a fost obiectul multor critici. Acest lucru s-a datorat în special gradului de parțialitate al răspunsurilor 
oferite de sistem și, de asemenea, calității slabe și a fiabilității reduse a rezultatelor acestuia.  
  
Pot apărea întrebări similare cu privire la datele accesate sau pe care se bazează mașina. Utilizarea 
„cutiilor negre” ar putea submina, de asemenea, un alt principiu structural al procesului: motivarea soluției 
pe care o livrează. Cerința unei hotărâri motivate, care să prezinte motivele deciziei pare greu de 
reconciliat cu funcționarea anumitor aplicații software. 
  
Acești parametri diferiți ar trebui să fie luați în considerare la elaborarea recomandărilor care ar completa 
principiile deontologice (etice) generale deja identificate, în special de CEPEJ, pe care ar trebui să ne 
putem baza.  CCBE și membrii săi ar avea astfel un cadru de referință robust și operațional, care ar face 
posibilă acompanierea implementării instrumentelor IA în sistemul judiciar de garanția că acesta ar putea 
beneficia de ele, respectând regulile unui proces echitabil.   
  
  

3.5. O inteligență artificială adaptată mediului Justiției    
  
La punctul 3.4 de mai sus s-a demonstrat impactul potențial al instrumentelor de IA asupra sistemelor 
judiciare și modul în care acestea ar putea submina principiile garantate sau asigurate de arhitectura 
actuală a procedurilor judiciare. Prin urmare, este important ca instrumentele de IA să fie adaptate 
corespunzător mediului justiției, ținând cont de principiile și arhitectura procedurală care stau la baza 
procedurilor judiciare.     
 
Introducerea și utilizarea IA în sistemul judiciar trebuie controlate minuțios pentru a se asigura că 
instrumentele IA sunt capabile în mod eficient să îmbunătățească funcționarea sistemului judiciar și să 
faciliteze accesul la drept și la justiție.  
  
Prin urmare, definirea și adoptarea principiilor care guvernează utilizarea IA ar trebui să preceadă 
implementarea instrumentelor IA de către sistemul judiciar. În acest context, principiile stabilite de „Carta 
de deontologie europeană cu privire la utilizarea IA în sistemele judiciare și în mediul acestora” pot fi de 

 
19 Loomis versus statul Wisconsin, 881 NW2d 749 (Wis. 2016), 137 S.Ct. 2290 (2017). 

https://rm.coe.int/charte-ethique-fr-pour-publication-4-decembre-2018/16808f699b
https://rm.coe.int/charte-ethique-fr-pour-publication-4-decembre-2018/16808f699b
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ajutor. În plus, în mod ideal, principiile ar trebui transpuse în reguli operaționale (definite în avans), care 
să asigure că introducerea instrumentelor IA în sistemul judiciar nu ar aduce atingere regulilor unui 
proces echitabil, drepturilor apărării, principiului contradictorialității și independenței judecătorului.  
  
În acest scop, trebuie luate în considerare următoarele probleme principale :  

• Posibilitatea de a identifica utilizarea IA : toate părțile implicate într-o procedură judiciară ar 
trebui să poată identifica întotdeauna, în cadrul unei decizii judiciare, elementele ce rezultă din 
punerea în aplicare a instrumentului IA. Ar trebui să existe o separare strictă între datele sau 
rezultatele produse ca urmare a funcționării unui sistem IA și alte date din litigiu.   

• Nedelegarea puterii decizionale a judecătorului: rolul instrumentelor IA trebuie să fie definit 
astfel încât utilizarea instrumentelor să nu interfereze cu puterea decizională a judecătorului. În 
niciun caz, judecătorul nu trebuie să transmită (prin delegare) total sau în parte puterea sa de luare 
a deciziilor către un instrument IA. Instrumentele IA nu trebuie nici să limiteze și nici să 
reglementeze puterea decizională a judecătorului, de exemplu în contextul luării unei decizii 
automatizate. Atunci când decizia judecătorului se bazează (parțial) pe elementele care rezultă din 
implementarea unui instrument IA, acest lucru ar trebui să fie justificat și explicat în mod 
corespunzător în hotărâre.  

• Posibilitatea de a verifica introducerea datelor și raționamentul instrumentului IA: în cazuri în 
care decizia este probabil să se bazeze, total sau parțial, pe datele sau rezultatele furnizate de un 
instrument IA, părțile și / sau avocații acestora ar trebui li se oferă posibilitatea de a accesa acel 
instrument și de a evalua caracteristicile acestuia, datele utilizate și relevanța rezultatelor pe care le 
oferă. Prin urmare, „software-ul cu capacitate de învățare“, ar trebui să fie utilizat numai în măsura 
în care ar fi totuși posibil să se verifice modul în care mașina a obținut rezultatul propus și să se 
distingă elementele care rezultă din utilizarea de IA de analiza personală a judecătorului.   

• Posibilitatea de a discuta și de a contesta rezultatele IA: părțile ar trebui să aibă posibilitatea de 
a discuta în mod contradictoriu datele și concluziile care decurg dintr-un sistem automatizat. Prin 
urmare, folosirea IA trebuie întotdeauna să fie efectuată în afara fazei de deliberare și cu un timp 
rezonabil pentru discuțiile părților.  

• Respectarea principiilor GDPR: chiar și în afara sferei de aplicare a GDPR, principiile luării 
automate a deciziilor așa cum sunt enunțate la articolele (2) litera (f) și la articolul 22 ar trebui să fie 
luate în considerare. Prin urmare, nicio decizie a unei instanțe, a parchetelor sau a altor organe de 
aplicare a legii și a organelor judiciare nu ar trebui să se bazeze exclusiv pe prelucrări automate, cu 
excepția cazului în care sunt îndeplinite condițiile descrise la articolul 22 (2) din directiva GDPR. 
Orice parte care face obiectul unei astfel de prelucrări, fie că este vorba despre o persoană fizică 
sau o persoană juridică, ar trebui să fie informată despre existența oricărei decizii automate luată de 
către o instanță, parchet sau organe de aplicare a legii și a organele judiciare. Părțile ar trebui să 
aibă dreptul la informații utile despre logica implicată, precum și semnificația și consecințele 
preconizate ale unei astfel de decizii automatizate.  

• Neutralitatea și obiectivitatea instrumentelor IA utilizate de sistemul judiciar ar trebui să fie 
garantate și verificabile.  

  
Pentru a asigura respectul acestor probleme, trebuie depășite dificultăți de mai multe tipuri. Într-adevăr, 
unele dintre dificultăți pot fi legate de faza de proiectare și implementare a instrumentelor IA, în timp ce 
altele sunt rezultatul unor caracteristici specifice ale instrumentului în sine.  
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3.6. Concluzie    
  
Sunt necesare încă multe dezbateri pentru a evalua în mod critic rolul pe care trebuie să îl joace 
instrumentele IA în sistemele noastre de justiție. Schimbarea ar trebui să fie adoptată acolo unde se 
îmbunătățește sau cel puțin nu se înrăutățește calitatea sistemelor noastre de justiție. Cu toate acestea, 
drepturile fundamentale și aderarea la respectul normelor deontologice care stau la baza instituțiilor 
bazate pe statul de drept nu pot fi subordonate unor simple câștiguri de eficiență sau unor beneficii 
privind reducerea costurilor, indiferent că este vorba de utilizatorii instanțelor sau de autoritățile judiciare. 
 
Creșterea accesului la justiție, prin reducerea costurilor procedurilor judiciare, poate părea un rezultat 
dezirabil, dar este mai puțin important să îmbunătățim accesul la justiție dacă calitatea acesteia este 
compromisă în acest proces.   
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Capitolul 4 : Utilizarea IA în sistemele de justiție penală  
  
  

4.1. Prezentare generală a utilizării IA în dreptul penal    
  
Utilizarea IA în sistemele de justiție penală are loc actualmente în principal în domeniul activității 
diferitelor forțe de poliție și ale autorităților însărcinate cu aplicarea legii. Principalele domenii sunt: 
  

1. Prevenirea infracțiunilor (utilizarea predictivă a IA)               
2. Adunarea și analiza probelor (dovezilor) 
  

Utilizarea IA în domeniul activității avocaților este în prezent în mare parte limitată la instrumentele de 
cercetare, la simplificarea analizelor de date și, în unele jurisdicții, la prezicerea unor posibile decizii 
judecătorești. 
  
  

4.2. Utilizarea predictivă a IA de către forțele de poliție   
  
Utilizarea instrumentelor IA predictive face parte din așa-numitele „activități preventive ale forțelor 
polițienești” și constă în vizualizarea și analiza tendințelor în materie de delicvență pentru a putea face 
prognoze cu privire la locațiile în care există o probabilitate mai mare ca fapte penale să fie săvârșite și 
unde alocarea forței de intervenție a poliției (ca urmare a suplimentării numărului de agenți sau ca urmare 
a supravegherii video) poate avea un impact pozitiv. Acești algoritmi fac, în cea mai mare parte, o analiză 
demografică, a zonelor de criminalitate, a locațiilor probabile ale infractorilor, etc. Pentru ca aceste 
analize predictive să fie cât mai precise cu putință, se iau în considerare mai multe teorii din domeniul 
criminologiei, precum teoria victimizării repetate (teoria conform căreia o victimă recentă prezintă un risc 
temporar mai mare de a suferi ca urmare a unei infracțiuni decât non-victimele) și teoria bazată pe 
activități de rutină (teoria conform căreia criminalitatea implică trei elemente condiționale: un infractor 
probabil, o țintă adecvată și absența unui paznic capabil). Combinând toate aceste elemente, prezentările 
de ansamblu asupra probabilităților criminalității sunt create prin algoritmi.  
  
De exemplu, poliția bavareză a folosit un sistem numit „GLADIS” ( Geographisches Lage-, Analyse-, 
Darstellungs-und Informationssystem ) începând cu anul 2004. Sistemul folosește un software standard 
pentru crearea de imagini generale ca bază pentru deciziile strategice. Prezentările generale astfel 
generate sunt concepute ca hărți și includ examinări ale tipurilor de infracțiuni care apar în anumite zone, 
distribuția spațială exactă a criminalității și distribuția temporală a acesteia. 
  
Alți algoritmi sunt concepuți pentru a evalua riscurile inerente referitoare la anumite persoane, în special 
infractorii recidiviști. Au fost dezvoltate mai multe metode tehnologice pentru a calcula probabilitățile 
privind comiterea de infracțiuni de către persoane, încercând să se calculeze cât de probabil este pentru 
o anumită persoană să comită o infracțiune. Acești algoritmi se bazează pe factori precum situația 
economică, sexul, vârsta, cazierul, locul de reședință etc.  
  
Cu toate acestea, utilizarea practică a acestor algoritmi este criticată pe scară largă, deoarece includ, în 
egală măsură infracțiuni privind liniștea și ordinea (publică sau privată), care sunt mai frecvente în 
cartierele cu venituri mici, multe dintre ele fiind populate de grupuri etnice minoritare. Astfel de infracțiuni 
privind liniștea și ordinea (publică sau privată) atrag mai mulți polițiști în aceste cartiere. În consecință, 
polițiștii observă mai multe astfel de infracțiuni adesea fără victime, ceea ce face ca aceste zone să pară 
și mai periculoase, conducând la aceea ca mai mulți polițiști să fie atrași în aceste zone și așa mai 
departe. IA predictivă devine astfel o profeție care se împlinește de la sine care, în loc să prevină 
infracțiuni grave, devine un factor major care explică de ce în Statele Unite, atât de mulți adolescenți 
negri și hispanici din cartierele sărace sunt trimiși în închisoare pentru a consumul de droguri sau pentru 
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comiterea altor infracțiuni privind liniștea și ordinea (publică sau privată)20. 
  
  

4.3. Recunoașterea facială și alte măsuri de supraveghere  
  
Toate formele de supraveghere tehnică, în special interceptarea, colectarea și analizarea datelor (text, 
audio sau video), sunt de neconceput fără utilizarea IA. Acest lucru este valabil mai ales pentru inițierea 
măsurilor de supraveghere tehnică, care sunt adesea declanșate de sistemele IA care reacționează la o 
gamă largă de indicatori, mergând  de la un comportament „anormal” până la „cuvintele declanșatoare” 
dintr-o comunicare.  
  
Cu toate acestea, această tehnologie prezintă defecte grave care pun în pericol drepturile civile. De 
exemplu, tehnologia de recunoaștere facială a fost dovedită în mai multe studii ca fiind inexactă în 
identificarea persoanelor din rase diferite. De asemenea, există îngrijorări serioase cu privire la faptul că 
expresiile declanșatoare utilizate de agențiile de securitate naționale nu sunt suficient de atent alese 
(optimizate) și astfel conversațiile telefonice și corespondența prin e-mail a milioane de oameni sunt 
monitorizate fără o bază legală.  
  
În plus, utilizarea pe scară largă a recunoașterii faciale poate prezenta riscuri severe pentru o societate 
deschisă și pluralistă, dacă nu este utilizată în mod proporțional cu un scop propus, precum asigurarea 
siguranței publice. În multe situații, anonimatul reprezintă cea mai înaltă formă de protejare a libertății, iar 
tehnicile de recunoaștere facială care acoperă zone majore din spațiul public pun în pericol această 
libertate. Cu cât sunt mai exacte și cu cât utilizarea acestora este mai răspândită, cu atât devin mai 
periculoase. 
  
Următorul studiu al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA - European Union 
Agency for Fundamental Rights) oferă o analiză mai detaliată a provocărilor drepturilor fundamentale 
care rezultă din utilizarea tehnologiei de recunoaștere facială în contextul aplicării legii „Tehnologia de 
recunoaștere facială : considerente privind drepturile fundamentale în contextul aplicării legii / Facial 
recognition technology: fundamental rights considerations in the context of law enforcement / Technologie 
de reconnaissance faciale: considérations relatives aux droits fondamentaux dans le maintien de 
l’ordre”21.  
  
  

4.4. Utilizarea IA pentru analiza dovezilor    
  
IA este utilizată pentru a analiza dovezi fizice, cum ar fi probele de ADN și alte dovezi, inclusiv declarații 
ale martorilor, documente fizice, tipare de infracțiuni și instrumente utilizate de infractor. Acești algoritmi în 
principal compară datele colectate cu privire la dovezile fizice cu datele colectate în diverse baze de date, 
cum ar fi: baze de date ADN, baze de date cu arme de foc, registre de conturi bancare etc. Rezultatele 
găsite pot fi prezentate instanței de către un analist criminalist ca martor expert.  
  
Această tehnologie este considerată o dovadă suficientă în majoritatea jurisdicțiilor și a fost folosită 
pentru rezolvarea a milioane de infracțiuni. Cu toate acestea, nu este complet sigură. Există întotdeauna 
riscul de manipulare necorespunzătoare a ADN-ului colectat la locul crimei, inclusiv riscul ca locul crimei 
să fi fost compromis prin introducerea de ADN sau transferul de ADN pe victimă, pe o armă și pe alte 
obiecte, fie din greșeală sau intenționat.  
  
  

 
20  Pentru mai multe informații despre acest subiect, consultați Cathy O'Neil, „Arme de distrugere matematică: Ăn ce 

măsură informația crește inegalitatea și amenință democrația / How Big Data Increases Inequality and Threatens 
Democracy”, New York, Crown, 2016, pagina 84. 

21  FRA, Tehnologia de recunoaștere facială : considerente privind drepturile fundamentale în contextul aplicării legii, 
noiembrie 2019. 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-facial-recognition-technology-focus-paper-1_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-facial-recognition-technology-focus-paper-1_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-facial-recognition-technology-focus-paper-1_en.pdf
https://fra.europa.eu/fr/news/2019/technologie-de-reconnaissance-faciale-considerations-relatives-aux-droits-fondamentaux
https://fra.europa.eu/fr/news/2019/technologie-de-reconnaissance-faciale-considerations-relatives-aux-droits-fondamentaux
https://fra.europa.eu/fr/news/2019/technologie-de-reconnaissance-faciale-considerations-relatives-aux-droits-fondamentaux
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4.5. Criminalitatea cibernetică    
  
Deoarece activitățile infracționale cibernetice nu sunt posibile fără utilizarea IA (mai mult sau mai puțin 
sofisticată), poliția și organele de urmărire penală folosesc IA pentru detectarea activităților cibernetice. 
Colectarea de dovezi în cyberspațiu este realizată de IA. Cartografierea tranzacțiilor financiare nu ar 
funcționa fără IA și scanarea dark web-ului nu ar fi posibilă fără utilizarea IA. Există diferite forme de 
algoritmi folosiți de poliție și organele de urmărire penală pentru a analiza datele, analiză ce ar putea 
duce la rezolvarea infracțiunilor informatice. Aceste forme variază de la algoritmi care aplică metode 
științifice la recuperarea, analiza și interpretarea materialelor digitale relevante. Aceste metode sunt 
adesea denumite „criminalistică digitală”, termen inspirat de utilizarea reală a criminalisticii în analiza 
probelor. Utilizarea datelor în cercetările penale nu este executată doar de computere programabile, ci de 
toate tipurile de dispozitive digitale. Rezolvarea infracțiunilor informatice cu metode ale criminalisticii 
digitale poate fi destul de complicată, având în vedere faptul că datele digitale pot fi ușor pierdute sau 
distruse și că nu există o metodologie criminalistică digitală standard sau consecventă. Procedurile provin 
în mare parte din experiențele organelor de aplicare a legii, a administratorilor de sistem și a hackerilor.  
  
Pentru a asigura o procedură sigură în ceea ce privește prevenirea și urmărirea penală a infracțiunilor 
informatice, ENISA, Agenția pentru Cibersecuritate a Uniunii Europene a fost înființată în 2004. ENISA și 
EUROPOL, Agenția europeană de aplicare a legii, oferă manuale și cursuri de formare pentru abordarea 
datelor volatile, modificabile și ușor de distrus.  
  
Așa cum s-a menționat în toate domeniile IA, utilizarea IA în munca criminalistică se confruntă cu 
aceleași provocări, având în vedere că modalitățile specifice de funcționare a algoritmilor nu sunt de 
obicei dezvăluite persoanelor afectate de rezultatul utilizării acestora. În plus, în considerarea cursei în 
domeniul armelor tehnologice care se desfășoară actualmente și a faptului că autorii infracțiunilor  
încearcă să folosească algoritmi sofisticați pentru a-și masca activitățile infracționale, autoritățile 
însărcinate cu aplicarea legii întâmpină dificultăți în a ține pasul cu aceste tehnologii. Astfel, există o mare 
probabilitate ca utilizarea instrumentelor de IA de către organele de aplicare a legii să producă rezultate 
care nu reflectă adevărul și pot să conducă la condamnarea persoanelor nevinovate ca urmare a faptului 
că autoritățile au fost duse în eroare de autorul real al faptelor. 
  
 

4.6. Utilizarea IA în instanțele penale    
  
În ciuda utilizării pe scară largă a IA în faza de urmărire penală, utilizarea IA în timpul procesului propriu-
zis este încă destul de neobișnuită în Europa. Pe lângă utilizarea videoconferinței (care de obicei nu 
implică IA), majoritatea instanțelor penale din Europa nu folosesc niciun fel de IA în timpul procesului. 
Aceasta se datorează faptului că majoritatea jurisdicțiilor europene au dispoziții stricte potrivit cărora 
verdictele trebuie date exclusiv de judecători și / sau jurați. În cazul în care aceste instrumente vor fi 
utilizate în viitor, vor apărea aceleași tipuri de preocupări care au fost abordate în capitolul 3 al acestei 
lucrări. 
  
  

4.7. Utilizarea IA de către avocați și de către avocații din oficiu 
  
După cum s-a discutat mai sus, fază de urmărire penală este domeniul principal în care IA este utilizată 
în procedurile penale. În majoritatea jurisdicțiilor avocații nu participă deloc la această fază, cu excepția 
situației în care își sfătuiesc clienții, își însoțesc clienții la audieri și depun moțiuni pentru a administra  
probe sau depune contestații. În cadrul procedurii penale, cele două mari domenii în care avocații din 
Europa utilizează IA sunt algoritmii pentru cercetarea (legală) și algoritmii pentru analiza și interpretarea 
datelor relevante din proces. 
  
Instrumentele de cercetare juridică sunt relativ sofisticate și accesibile, în special cele oferite de editurile 
juridice, care au inclus și încorporat instrumente de cercetare juridică în bazele de date pe care le 
operează de câteva zeci de ani. 
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Este în curs de dezvoltare utilizarea algoritmilor pentru analiza datelor relevante pentru proces, de la 
toate tipurile de date digitale la documente fizice sau fotografii și declarații ale martorilor. Cele două 
probleme principale care apar se referă la faptul că datele sunt colectate în diferite formate digitale, iar IA 
trebuie să aibă capacitatea să identifice conținutul oricărei probe, în orice format. Algoritmii cei mai 
sofisticați care sunt capabili să facă acest lucru sunt (cel puțin în acest moment) atât de scumpi încât nu 
sunt la îndemâna financiară a majorității avocaților. Acest lucru ar putea crea o inegalitate de arme între 
capacitățile mai avansate pe care procurorii le-ar putea avea la dispoziție și resursele mai limitate pe care 
le pot avea avocații. Acest lucru îl plasează pe inculpat într-un dezavantaj semnificativ.  
  
  

4.8. Utilizarea IA în evaluarea riscului de recidivă    
  
Așa cum s-a descris la punctul 4.2, algoritmii de predicție a criminalității sunt folosiți la nivel macro de 
către forțele de poliție pe de o parte, iar pe de altă parte, algoritmi similari pot fi folosiți la nivel micro 
pentru a prezice probabilitatea ca o persoană să comită viitoare infracțiuni. Poliția din Durham folosește 
un algoritm numit Instrumentul de evaluare a riscurilor (HART - Harm Assessment Risk Tool) pentru a 
clasifica infractorii în trei grupuri, pe baza unei evaluări a riscului de recidivă în următorii doi ani după cum 
este  scăzut, moderat sau ridicat. Pe baza acestei evaluări, infractorii prevăzuți ca având „risc moderat” – 
de la care se așteaptă să recidiveze, dar nu într-o manieră grav violentă - sunt admiși în „punctul de 
control / Checkpoint”, care este un program ce vizează schimbarea mediului socio-cultural al acestor 
infractori mai degrabă decât să-i trimită în închisoare.  
  
Riscurile pentru o astfel de utilizare a IA sunt foarte similare cu riscurile descrise la punctul 4.2. Având în 
vedere că metodologia utilizată pentru realizarea acestor evaluări nu este de obicei dezvăluită 
inculpatului, acesta nu este în măsură să conteste predicțiile făcute de algoritmi. În plus, atâta vreme cât 
nu este posibil să se creeze o IA care să nu fie părtinitoare, există riscul ca anumite grupuri de persoane 
să fie excluse în mod nedrept din programele de care altfel ar putea beneficia.  
  
  

4.9. Posibile predicții privind utilizarea IA în sectorul justiției penale    
  
Este puțin probabil ca dezvoltarea algoritmilor complecși folosiți în sectorul justiției penale să se oprească 
la acest stadiu. Vor fi în mod sigur alte progrese și inovații tehnologice care vor contribui la utilizarea 
sporită a algoritmilor în toate aceste domenii.  
  
Pentru a vedea un exemplu cu privire la amploarea la care utilizarea algoritmilor ar putea ajunge în viitor, 
trebuie doar să analizăm experiența din Statele Unite, unde instanțele de judecată și departamentele de 
corecție folosesc algoritmi într-o măsură mult mai extinsă decât în Europa. Utilizarea instrumentelor de 
evaluare a riscurilor atât în faza de urmărire penală cât și în proces este foarte frecventă, cu algoritmi 
care analizează probabilitatea ca cineva să se prezinte în instanță, învățarea automată care controlează 
reținerea la domiciliu a unui condamnat, alocarea automată a celulelor de închisoare bazate pe nivelul de 
compatibilitate a colegilor de celulă. Multe alte instrumente depind în egală măsură de algoritmi.  
  
În multe cazuri, instanțele americane permit chiar algoritmilor să decidă pedeapsa care se va aplica 
infractorilor. Această practică este foarte criticată deoarece infractorii nu sunt capabili să evalueze 
funcționarea algoritmilor. Această lipsă de transparență se datorează adesea faptului că întreprinderile 
private scriu algoritmii. Agențiile guvernamentale cumpără numai sistemele și se întâmplă adesea ca 
funcțiile să fie integrate în aceste sisteme care conțin know-how exclusiv al dezvoltatorilor care sunt 
supuși obligațiilor de confidențialitate. Drept urmare, numai dezvoltatorii și uneori cumpărătorii au acces 
la procesul decizional nu însă și avocații.  
  
  



 26 

Cu toate acestea, Curtea Supremă din Wisconsin a hotărât în cauza Loomis versus Wisconsin, 881 
NW2d 749 (Wis. 2016), 137 S.Ct. 2290 (2017) că această cunoaștere limitată a rezultatului procesului 
decizional este suficientă și că nu este necesară o cunoaștere suplimentară a procesului. Cazul a urmărit 
să conteste folosirea de către statul Wisconsin a unui software propriu de evaluare a riscurilor, closed-
source (a cărui mod de funcționare este inaccesibil celor din exterior) în condamnarea lui Eric Loomis la 
șase ani de închisoare. Eric Loomis a susținut că folosirea unor astfel de algoritmi predictivi în stabilirea 
pedepsei încalcă dreptul inculpatului la un proces echitabil, deoarece îl împiedică pe inculpat să conteste 
validitatea științifică și acuratețea unor astfel de algoritmi. S-a susținut, de asemenea, că algoritmul în 
cauză („Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions”) sau COMPAS ar încălca 
drepturile la un proces echitabil, luând în considerare caracteristicile de sex și de rasă. Audierea acestui 
caz ar fi dat Curții Supreme a SUA posibilitatea de a se pronunța dacă prin condamnarea unei persoane 
pe baza unui algoritm de evaluare a riscurilor ale cărui funcții sunt protejate ca secret comercial și astfel 
nu sunt dezvăluite inculpatului se încalcă dreptul la apărare. Cu toate acestea, Curtea Supremă a SUA, 
în fața căreia a fost formulat recursul, a decis să nu o audieze, lăsând necontestată decizia Curții 
Supreme din Wisconsin.  
  
Prin faptul că nu există legi care să reglementeze utilizarea IA în justiția penală face ca procesele să fie și 
mai puțin transparente. În alte cazuri criticile exprimate privesc faptul că deciziile algoritmice se bazează 
adesea pe factori care par să fie prejudecăți etnice sau de altă natură, precum cele legate de gen sau de 
locul de rezidență în care trăiește suspectul. De asemenea, fiabilitatea și exactitatea algoritmilor nu sunt 
garantate. 
  
Unele dintre aceste metode nu pot fi încă implementate în jurisdicțiile europene din cauza legilor care 
interzic aceste proceduri. Dacă ar trebui să fie puse în aplicare, este probabil să fie introduse simultan 
reglementări detaliate privind utilizarea acestor caracteristici. Cu toate acestea, nu poate fi exclus faptul 
că țările europene se vor adapta la aceste schimbări și își vor extinde utilizarea instrumentelor bazate pe 
algoritmi în sistemele lor de justiție penală. 
  
  
  
  

4.1. Concluzie    
  
Mai sunt încă multe de făcut pentru a evalua în mod critic care este rolul instrumentelor de IA în sistemul 
nostru de justiție penală. Dacă prevenirea săvârșirii infracțiunilor, creșterea ratei de soluționare a 
infracțiunilor și îmbunătățirea calității hotărârilor penale sunt cu siguranță obiective pe care toată lumea le 
va împărtăși, riscurile de părtinire și discriminare împotriva unor grupuri particulare din societățile noastre 
sunt mari, iar amenințarea supravegherii în masă de către sistemele IA prezintă un risc pentru societățile 
deschise și pluraliste. În special în sistemul justiției penale, drepturile fundamentale și respectarea 
standardelor etice sunt fundamentale pentru apărarea statului de drept. Prin urmare, sistemele IA ar 
trebui introduse numai atunci când există suficiente garanții împotriva oricărei forme de prejudecată sau 
discriminare. Toate măsurile de supraveghere sporită trebuie să fie evaluate cu atenție din perspectiva 
impactului pe care îl pot avea asupra unei societăți deschise și pluraliste.  
  
  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ro&u=https://en.wikipedia.org/wiki/COMPAS_(software)
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Capitolul 5: Probleme de răspundere juridică 
  

5.1. Introducere 
  
Sistemele IA intră din ce în ce mai mult utilizate atât ca sisteme de sine stătătoare - care pot funcționa pe 
calculatoare obișnuite - cât și ca parte a unor produse mai complexe. Un exemplu este software-ul de 
diagnostic medical utilizat pentru a analiza tomografiile pentru semnele precoce ale cancerului și 
autovehiculul cu pilot complet automat sunt exemple ale acestei utilizări din ce în ce mai răspândite.  
  
Este probabil să apară erori și eșecuri inevitabile în sistemele IA în sine sau în produsele și sistemele mai 
complexe din care fac parte. Astfel de disfuncționalități pot duce fie la vătămări corporale fie la pierderi 
economice. Astfel pagube ar putea rezulta dintr-o eroare de programare, dar pot, mai probabil, să rezulte 
din acțiunile autonome ale sistemului IA în sine. În plus, chiar dacă nu există nicio eroare sau defecțiune 
în sistemul propriu-zis, astfel de produse pot fi utilizate într-un mod periculos, dând naștere la o eventuală 
răspundere civilă sau penală. 
  
În orice caz, pentru a proteja utilizatorii în mod corespunzător și pentru a încerca să se atingă o anume 
predictibilitate pentru dezvoltatori, este necesar să se vegheze ca ajungerea la un „vid de 
responsabilitate“22 să fie evitată. 
  
Cum trebuie abordate astfel de probleme? 
  
  

5.2. Răspundere civilă  
  
În abordarea probleme modelului de răspundere civilă a sistemelor IA, unii pot fi tentați să spună că 
sistemul de drept este deja bine dezvoltat, în special în ceea ce privește răspunderea pentru produsele 
defectuoase, precum și alte regimuri de răspundere juridică în vigoare în statele membre, și că tot ceea 
ce este necesar pentru a proteja potențialele victime este aplicarea acestuia. Pe de altă parte, deoarece 
IA este un nou fenomen, unele persoane ar putea dori să încerce să reinventeze dreptul răspunderii civile 
pentru a rezolva problemele pe care le ridică. În realitate, o abordare mai nuanțată, care să ia în 
considerare noile provocări aduse de IA poate fi necesară. Această abordare ar trebui să ia în 
considerare, de asemenea, tipul special de sistem IA vizat și contextul în care este probabil ca acesta să 
fie utilizat.  
  
În mod evident, o analiză cuprinzătoare a tuturor tipurilor posibile de sisteme de răspundere civilă și 
probleme care ar putea apărea nu se află în sfera de aplicare a acestei lucrări, dar pot fi date încă câteva 
indicii despre tipul de probleme care pot apărea. Din motive practice, acest lucru se va face în special în 
lumina raportului publicat recent de Grupul de experți privind răspunderea juridică și noile tehnologii 
instituit de Comisia Europeană23. Trebuie menționat, totuși, că există un număr mare de alte studii24 și 

 
22  Nathalie Nevejans, Tratat de drept și etică pentru robotica civilă / Traité de droit et d'éthique de la robotique civile, 

2017, p. 553 și urm.. 
23  Comisia Europeană : Raport al Grupului de experți privind răspunderea juridică și noile tehnologii - Formarea 

noilor tehnologii: Responsabilitatea pentru Inteligența Artificială și alte tehnologii digitale emergente, decembrie 
2019. 

24  Numai pentru a menționa unele studii, a se vedea, de exemplu: Andrea Bertolini: Roboți ca produse: Cazul pentru 
o analiză realistă a aplicațiilor robotice și a normelor de responsabilitate / Robots as Products: The Case for a 
Realistic Analysis of Robotic Applications and Liability Rules, (Law Innovation and Technology, 5 (2), 2013, 214-
247), 19 mar 2014; Cédric Coulon: Despre robot în legea răspunderii civile: despre daunele cauzate de lucrurile 
inteligente, Răspunduere civilă și asigurări , studiul nr. 6, 2016; Serviciul parlamentar de cercetare european O 
abordare comună a UE privind normele de răspundere și asigurarea pentru vehicule conectate și autonome  
februarie 2018; Serviciul Parlamentar European de Cercetare: Costul non-Europei în robotică și inteligență 
artificială, iunie 2019. 

https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeetingDoc&docid=36608
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615635/EPRS_STU(2018)615635_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615635/EPRS_STU(2018)615635_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631752/EPRS_STU(2019)631752_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631752/EPRS_STU(2019)631752_EN.pdf
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documente politice25 redactate în această privință, care merită luate în considerare atunci când analizăm 
mai detaliat acest subiect.  
  
Dacă cineva analizează modele de răspundere existente, există câteva moduri posibile de abordare a  
problemei privind răspunderea civilă în ceea ce privește IA26 : 1) un sistem al răspunderii civile bazat pe 
conceptul de eroare sau 2) un sistem al răspunderii civile limitate. În cadrul acestor categorii largi, pot 
exista posibilități pentru abordări diferite. De exemplu, în ceea ce privește ultima variantă, sistemul ar 
putea fi fie un regim al răspunderii civile limitate - în care există răspundere civilă indiferent dacă există 
sau nu un defect și în care nu sunt permise apărări pentru excluderea sau diminuarea răspunderii civile - 
sau un sistem al răspunderii civile limitate care permite mai multe apărări, după modelul Directivei 85/374 
/ CEE27 (Directiva UE privind responsabilitatea pentru produsele defectuoase). Mai mult, este posibil să 
fie luate în considerare și alte regimuri de răspundere civilă în contextul IA. De exemplu, raportul Grupului 
de experți menționează răspunderea indirectă (răspunderea care rezultă din acțiunile altora) cu privire la 
tehnologiile autonome. În plus, răspunderea contractuală sau alte regimuri de compensare ar putea fi 
aplicate în unele ecosisteme digitale alături de sau în loc de răspundere civilă delictuală28.  
  
Abordările par să difere semnificativ în ceea ce privește cel mai bun regim pentru a trata această 
problemă a răspunderii civile în ceea ce privește IA. Cu toate acestea, cea mai rezonabilă modalitate, cel 
puțin deocamdată, ar putea fi aceea că responsabilitatea limitată (cu apărări reconsiderate și excepții 
legale) și răspunderea bazată pe culpă continuă să coexiste.  
  
Indiferent de abordarea adoptată, anumite modificări importante vor trebui să fie aduse regimurilor privind 
răspunderea la nivel național și al UE, având în vedere aspecte precum:  
  
În primul rând, atributul de auto-învățare și luarea deciziilor autonome în sistemele IA combate utilizarea 
raționamentului tradițional legal bazat pe conceptul de „previzibilitate” ca bază a răspunderii. În acest 
context, un sistem IA poate provoca daune fie ca urmare a unui „defect” tradițional, de exemplu în 
software, dar și ca o consecință a acțiunilor „proprii” determinate de date și algoritmi, fără niciun „defect” 
în sensul tradițional29. Astfel, răspunderea pentru daune nu poate fi atribuită cu ușurință „culpei” din 
partea unei persoane (indiferent că vorbim de persoană fizică sau juridică), nici prin existența unui defect 
într-un produs, în sensul unei defecțiuni specifice în acel produs. În aceste condiții, s-ar putea spune că 
răspunderea pentru acțiunile întreprinse de un sistem IA nu ar trebui să fie neapărat legată de noțiunea 
de eroare/culpă (în sensul său tradițional) sau de un „defect” (în sensul său tradițional). Este de remarcat 
faptul că Directiva UE privind responsabilitatea pentru produsele defectuoase, deși se bazează pe 
existența unui „defect”, definește „defectul” nu în sensul tradițional, ci în raport cu rezultatul - adică „un 
produs este defect atunci când nu asigură siguranța la care o persoană are dreptul să se aștepte, ținând 
cont de toate circumstanțele... ”(articolul 6 alineatul (1)”. 
  
În al doilea rând, se pune problema cui i se poate aplica răspunderea. Aceasta poate fi o sarcină dificilă, 
având în vedere opacitatea sistemelor de IA și având în vedere multitudinea persoanelor posibil 
implicate, cel mai probabil în mai multe jurisdicții, iar în cazul unor persoane, poate chiar fără cunoștința 
acestora că munca lor va fi utilizată ulterior într-un Sistem IA. Există mai multe posibilități de identificare a 

 
25  În ceea ce privește documentele politice, a se vedea, de exemplu: Rezoluția Parlamentului European din 16 

februarie 2017 cu recomandările Comisiei privind normele de drept civil privind robotica (2015/2103 (INL)). 
26  A se vedea, de exemplu, Herbert Zech: Răspunderea pentru sisteme autonome: Abordarea riscurilor specifice ale 

IT-ului modern (1 mai 2018). În: Sebastian Lohsse / Reiner Schulze / Dirk Staudenmayer (eds.): Răspunderea 
pentru inteligența artificială și internetul lucrurilor, Nomos / Hart (2019). 

27  Directiva Consiliului din 25 iulie 1985 de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale 
statelor membre cu privire la răspunderea pentru produsele cu defect. 

28  Comisia Europeană: Raport al Grupului de experți privind răspunderea juridică și noile tehnologii - Formarea 
noilor tehnologii: Răspundere pentru inteligența artificială și alte tehnologii digitale emergente, decembrie 2019, 
pg. 36–37. 

29  În această problemă, a se vedea, de exemplu: Jean-Sébastien Borghetti: Cum poate fi inteligența artificială 
defectă? în Sebastian Lohsse / Reiner Schulze / Dirk Staudenmayer (eds.) : Răspunderea pentru inteligența 
artificială și internetul lucrurilor, Nomos / Hart (2019). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IP0051&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IP0051&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A31985L0374
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A31985L0374
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeetingDoc&docid=36608
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diferiților actori cărora li s-ar aplica răspunderea civilă. De exemplu, raportul recent al Grupului de experți 
sugerează: responsabilitatea limitată a operatorului și a producătorului; sau obligațiile operatorului și ale 
producătorului de prudență și diligență în cazul unei răspunderi cauzată de o eroare30. Introducerea 
noțiunii de „operator” ca „persoana care controlează riscul aferent operării unui IA și care beneficiază ca 
urmare a operării acestuia” este binevenită în această privință, cu o distincție între operator „frontal” și 
operator „dorsal”. Acești operatori, precum și producătorii ar trebui să respecte obligațiile specifice de 
prudență și diligență, dând naștere la răspundere în cazul în care nu respectă aceste îndatoriri.  
  
Apărările care există în prezent în sistemele de răspundere limitată, cum ar fi răspunderea pentru 
produsele defectuoase, ar trebui apoi regândite, în special cu privire la o apărare referitoare la riscurile de 
dezvoltare.  
  
Problemele referitoare la sarcina probei trebuie de asemenea luate în considerare în contextul sistemelor 
IA. Victimele ar trebui să aibă dreptul la facilitarea privind sarcina probei în situațiile în care dificultățile de 
a dovedi existența unui element al răspunderii sunt disproporționate, depășind ceea ce ar trebui să fie 
așteptat în mod rezonabil. În unele cazuri, inversarea sarcinii probei poate fi adecvată, cum ar fi în 
absența informațiilor înregistrate despre tehnologia de operare (înregistrarea se face din proiectare) sau 
în cazul eșecului de a oferi victimei acces rezonabil la aceste informații31.  
  
În cazul în care mai multe persoane au cooperat pentru crearea unei unități IA și victima nu poate dovedi 
care dintre aceste persoane a creat elementul care duce la daune, astfel de norme de facilitare ar trebui 
să poată conduce, de asemenea, la o responsabilitate comună a acestor persoane față de victimă. Ar 
trebui să fie posibile cererile de despăgubire (dreptul de regres) între comitenții erorii. 
  
În ceea ce privește daunele, se pare că este necesar să nu fie luate în considerare doar daunele fizice și 
materiale, ci și distrugerea datelor victimei ca fiind pagube, compensabile în condiții specifice32. Cei care 
solicită daune pot fi consumatori, precum și profesioniști.  
  
În cele din urmă, potrivit raportului Grupului de experți, asigurarea obligatorie de răspundere civilă ar 
putea fi considerată o soluție pentru a oferi victimelor un acces mai bun la compensații în situații care 
expun terții la un risc crescut de vătămare și ar putea proteja, de asemenea, potențialii comitenți de erori 
împotriva riscului răspunderii juridice33. Atunci când luăm în considerare această posibilitate, pot fi luate 
în considerare și probleme mai largi ale politicii socio-economice, cum ar fi de exemplu, oportunitatea 
percepută de a garanta, pe de o parte, că nicio persoană care suferă pierderi prin operarea unui sistem 
IA nu va fi privată de compensație, iar pe de altă parte, temerea că acest lucru ar putea avea un efect de 
încetinire asupra inovației sau o ingerință nedorită în relațiile de afaceri.   
  
  

5.3. Răspunderea penală  
  
Deși este probabil ca majoritatea problemelor care vor apărea să fie cele privind răspunderea juridică 
civilă, este posibil ca întrebările privind răspunderea penală să nu fie în totalitate absente.  
  
De exemplu, Comisiile Juridice pentru Anglia și Țara Galilor și pentru Scoția au emis recent un Document 
Comun de Consultare privind Vehiculele cu pilot complet automat care, printre alte subiecte, a analizat 
răspunderea penală în legătură cu utilizarea acestor vehicule. În Codul Rutier din Marea Britanie, anumite 
obligații statutare revin proprietarului sau șoferului unui vehicul pentru a se asigura că vehiculul este 
conform cu Reglementările de construcție și utilizare a vehiculului (cum ar fi asigurarea ca pneurile au 
suficientă adâncime a căii de rulare și sunt umflate corespunzător, frânele funcționează corespunzător 
etc.). Acest lucru se face pentru a se asigura că vehiculele nu sunt conduse într-un mod periculos sau 

 
30  Comisia Europeană: Raport al Grupului de experți privind responsabilitatea și noile tehnologii - Formarea noilor 

tehnologii: Răspunderea pentru inteligența artificială și alte tehnologii digitale emergente /, pg. 39-46.  
31  Ibid, pg. 47-55.   
32  Ibid, pg. 59-60.   
33  Ibid, pg. 61 - 62.  
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fără grija și atenția corespunzătoare, precum și că șoferul nu depășește limita de alcool maximă permisă 
în fluxul sanguin.  
  
Sistemele IA din vehicule reprezintă actualmente doar suport pentru șofer, dar care este 
responsabilitatea ocupantului vehiculului care stă pe scaunul din față atunci când un vehicul se află pe 
drum public, conducându-se singur? În această situație, ocupantul nu va fi considerat șofer; dar care ar fi 
situația în care, după cum este probabil, ocupantului i se poate cere să preia controlul vehiculului, fie în 
caz de urgență, fie dacă vehiculul încetează să se mai afle pe domeniul său de exploatare (cum ar fi o 
autostradă)? Pentru a lua în considerare această situație, Comisiile Juridice au sugerat crearea unei noi 
clasificări de „utilizator responsabili / user in charge” căreia i se vor impune diverse îndatoriri. Cu toate 
acestea, ce se întâmplă dacă software-ul nu este actualizat sau vehiculul se află sub controlul de urgență 
al unui operator situat într-un centru de control din India și care este beat? Unde se află răspunderea 
penală?  
  
Acest exemplu al vehiculelor cu pilot complet automat și abordarea sugerată de Comisiile Juridice  din 
Marea Britanie nu este oferită ca să ofere răspunsuri, ci mai mult ca să servească drept alertă cu privire 
la tipul de probleme care pot apărea în dreptul penal în ceea ce privește sistemele IA și funcționarea lor.  
  
  

5.4. Concluzie  
  
Nu există o singură soluție simplă care să răspundă tuturor problemelor de răspundere juridică care pot 
apărea în legătură cu sistemele IA, nu numai din cauza complexității acestor sisteme și a diversității 
contextelor în care pot apărea asemenea probleme, ci și a deciziilor care este posibil să trebuiască să fie 
luate cu privire la politica pe care legea ar trebui să o adopte. Este posibil ca mai degrabă să fie nevoie 
de o abordare echilibrată și nuanțată, adaptată la problemele particulare.  
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Capitolul 6: Impactul IA asupra practicii juridice 
  
  

6.1. Introducere 
  
Această parte oferă o imagine de ansamblu asupra modului în care avocații europeni pot folosi 
instrumente care utilizează unele forme de IA. Vor fi discutate doar acele instrumente care permit 
avocaților să acționeze în capacitatea lor profesională.  
 
Accentul este pus pe în principal pe instrumente care sunt sau ar putea fi în viitorul apropiat de interes 
practic pentru practicienii individuali precum și pentru formele mai mici de exercitare a profesiei. Cu toate 
acestea, nu există intenția de a furniza o listă practică de instrumente accesibile. În primul rând, omiterea 
oricăror produse comerciale sau nume de marcă este intenționată. În al doilea rând, obiectivul este de a 
oferi avocaților europeni o idee despre cum ar putea arăta viitorul în ceea ce privește instrumentele IA și 
domeniile în care aceste instrumente riscă să fie schimbate. Intenția este de a oferi o imagine de 
ansamblu mai largă asupra instrumentelor IA care ar putea fi de interes, chiar dacă aceste instrumente 
nu există încă sau nu sunt încă practice, în special pentru avocații care practică profesia pe piețe de 
dimensiuni limitate.  
 
Acest capitol începe cu sublinierea importanței pentru avocații unuia dintre sub-domeniile din domeniile 
de cercetare tipice legate de IA - procesarea limbajului natural. În continuare, este discutată o problemă 
generică, dar importantă în domeniul IA: de ce este dificil pentru avocați să aplice IA în practica lor? 
Următoarea parte urmărește să acopere furnizarea de servicii juridice și domenii practice conexe ale 
utilizării IA din două perspective ușor diferite, care se suprapun - din punctul de vedere al avocaților și din 
cel al aplicațiilor IA. Ultimele două părți abordează aspecte esențiale ale profesiei de avocat, și anume 
efectul utilizării IA în practica juridică asupra deontologiei profesionale și a formării avocaților.  
  
 

6.2. Importanța prelucrării limbajului natural pentru formele de exercitare a 
profesiei 
  
O abordare populară și bine-cunoscută a discuției despre IA se bazează pe patru caracteristici posibile 
de-a lungul a două dimensiuni: o Inteligență artificială ar putea fi definită ca o mașină (a) ce gândește ca 
un om, (b) ce gândește rațional, (c) ce acționează ca un om, sau (d) ce acționează rațional34. Pe baza 
definiției „ce acționează ca un om”, una dintre capabilitățile cheie pentru crearea unui instrument IA 
funcțional este capacitatea unui computer de a comunica cu oamenii în limbajul oamenilor. Acesta este 
motivul pentru care activitatea informatică în domeniul prelucrării limbajului natural a devenit unul dintre 
sub-domeniile cheie ale cercetării referitoare la IA. Cu toate acestea, prelucrarea automată a limbajului 
natural, sau PLN abreviat (engleză NLP - natural language processing, franceză TAL - traitement 
automatique des langues), este un domeniu interdisciplinar, axat pe obiectivul de a determina 
calculatoarele să îndeplinească sarcini utile care implică limbajul uman, și nu neapărat prin utilizarea 
algoritmilor de învățare automată. Cele mai promițătoare cercetări și descoperiri recente în prelucrarea 
limbajului natural sunt legate de progresele din domeniul IA. Părți foarte importante ale instrumentelor și 
modelelor informatice utilizate în prelucrarea automată a limbajului natural sunt construite pe algoritmi de 
învățare automată, iar învățarea profundă este una dintre principalele forțe motrice din spatele noului val 
de interes și de noi aplicații în instrumentele de prelucrare automată a limbajului natural 35.  
 
Pentru avocați, prelucrarea limbajului natural este importantă, deoarece toată activitatea lor este legată 
de limbajul uman, scris sau vorbit. Prin urmare, majoritatea progreselor din IA care pot afecta activitatea 
avocaților sunt probabil legate de instrumentele prelucrării limbajului natural și de noile capabilități din 

 
34 Russel, Stuart și Norvig, Peter, Inteligența artificială: o abordare modernă. Upper Saddle River, New Jersey: 

Prentice Hall, 2010, p. 2. 
35 Deng, Li și Liu, Yang, [ed.]. 2018. Învățare profundă în procesarea limbajului natural. Singapore: Springer, 2018. p. 
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domeniul prelucrării limbajului natural. 
 
 

6.3. Dificultăți generale în utilizarea IA în formele de exercitare a profesiei 
  
Problema centrală a utilizării învățării automate în general pentru formele de exercitare a profesiei o 
constituie lipsa datelor analizabile deținute de o formă de exercitare a profesiei. Chiar dacă avocații 
lucrează cu o cantitate din ce în ce mai mare de informații textuale, aceste informații sunt în mare parte 
nestructurate, sensibile și descentralizate. De asemenea, avocații trebuie să fie atenți pentru că o parte 
considerabilă a informațiilor cu care ei trebuie să lucreze nu va ajunge probabil niciodată într-o formă 
analizată, structurată, indiferent dacă aceasta ar fi din motive tactice sau din alte motive36. Drept urmare, 
este nevoie de mult efort pentru a transforma această masă de date în caracteristici pe care învățarea 
automată le poate analiza și din care poate obține experiență. În același timp, majoritatea formelor de 
exercitare a profesiei din Europa sunt constituite din practicieni unici și cabinete de avocat mici, fără nicio 
infrastructură sau, oricum, cu o infrastructură prea mică (i) pentru a genera date semnificative despre 
modul în care funcționează avocatul sau (ii) pentru a captura metadate importante despre documentele 
create de avocat. Pontajul și datele înregistrate pentru respectarea cerințelor de reglementare (privind 
gestionarea cazurilor și a dosarelor) sunt excepția mai degrabă decât regula în operațiunile normale ale 
unei forme de exercitare a profesiei.   
  
Majoritatea formelor mici de exercitare a profesiei nu au resursele necesare pentru înregistrarea datelor 
și nu există instrumente accesibile universal pentru a face acest lucru. Nu există o piață la nivel european 
sau la nivel mondial pentru instrumente care să asiste avocații. Mai degrabă, piețele relevante sunt 
specifice fiecăreia dintre cele 27 de jurisdicții ale UE. Chiar și avocații care vorbesc aceeași limbă trebuie 
să utilizeze instrumente diferite dacă provin din țări diferite, deoarece contextul acestor instrumente legale 
diferă mult (de exemplu, un avocat din Germania poate să nu folosească software-ul de gestionare a 
cazurilor folosit în Austria, deoarece reglementările aplicabile avocatului și soluțiile de e-guvernare cu 
care avocat interacționează sunt foarte diferite).  
  
Un alt aspect al acestei probleme este lipsa de date și de modele de instruire suficiente în domeniile de 
prelucrare a limbajului natural, în general. Chiar dacă cercetătorii sunt capabili să obțină dezvoltări 
uimitoare în limbile engleză și chineză (așa-numitele „bogate”) în domeniul PLN, acest lucru nu înseamnă 
că orice dezvoltator este capabil sau dorește să își asume riscul de a comercializa astfel de descoperiri în 
aplicațiile profesionale din domeniul juridic. Pe cele mai mari piețe juridice, mâna invizibilă a pieței poate 
orienta dezvoltatorii către această rută, dar pe piețele juridice mai mici, fragmentate, acest lucru este 
incert. Progresele în domeniul  PLN în limbile bogate poate economisi mult timp și efort pentru 
cercetătorii din alte limbi (așa-numitele „rare”), dar asta nu se traduce direct în descoperiri de instrumente 
juridice pe astfel de piețe. După cum am menționat anterior, pentru utilizarea legală, este posibil să fie 
nevoie să fie pregătite modelele separate pentru diferitele jurisdicții care utilizează aceleași limbi.  
  
Deja, multe firme de avocatură aflate în fruntea utilizării instrumentelor IA au aflat din proprie experiență 
că unele dintre „instrumentele tehnologice juridice inovatoare” puternic comercializate în Europa ca fiind 
independente de limbă, se dovedesc în practică improprii pentru utilizarea comercială în alte limbi decât 
limba engleză. O serie de instrumente de analiză a contractelor, de diligență rezonabilă și de asamblare a 
documentelor sunt vândute ca având capacități „multilingve” sau ca fiind independente de limbă. Cu toate 
acestea, atunci când forma europeană de exercitare a profesiei de dimensiuni medii încearcă efectiv să 
folosească aceste instrumente, această promisiune se dovedește a fi doar o referire la funcții foarte 
generice accesibile în instrumente, care necesită investiții disproporționate din partea utilizatorului. O 
astfel de investiție ar putea consta în învățarea manuală de către utilizator a unui set mare de date (care 
trebuie să fie colectate, pregătite și curățate de către utilizator) în scopul învățării automate. Aceasta ar 
putea însemna de asemenea că un tip de limbaj de programare este accesibil în software-ul pe baza 
căruia utilizatorul ar deveni responsabil pentru dezvoltarea (și mentenanța) unui „strat” specific pentru 
„limbajul său rar”. Limbajul de programare nu este neapărat ușor de integrat cu instrumentele deja 

 
36 [36] Simshaw, Drew, Probleme etice în Robo-avocatură: Necesitatea orientărilor privind dezvoltarea și utilizarea IA 
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disponibile în respectiva limba dată. În ambele cazuri, utilizatorul necesită atât de multă investiție, încât 
firmele de avocatură mai bine nu folosesc deloc instrumentul.  
 
În multe domenii de aplicare, utilizările legale necesită o așa numită interpretabilitate37 „cu sens puternic” 
a rezultatelor furnizate pe baza unui model. În fapt, concluziile bazate pe algoritmi de învățare automată 
sunt adesea inutile în domeniul juridic, cu excepția cazului în care oamenii ar putea explica și rezultatele, 
chiar dacă acest lucru ar putea însemna explicarea acestora numai experților disponibili la nivel național, 
care pot fi sau nu desemnați de instanță (la nivel național). Este vorba, așa cum a fost explicat în 
capitolele anterioare, de o cerință esențială a statului de drept. În plus, majoritatea textelor juridice pe 
care avocații le creează și le folosesc profesional nu numai că trebuie să fie convingătoare pentru alți 
actori umani (cum ar fi judecătorii, experții sau clienții), ci trebuie să se bazeze pe un set de argumente 
specifice, precum citarea legislației sau a cazurilor din trecut.   
 
Există în mod normal utilizări ale IA în sectorul juridic, unde nu sunt necesare rezultate puternic 
interpretabile, cum ar fi căutarea informațiilor într-un număr mare de texte, sinteza textelor sau a 
statisticilor privind deciziile din trecut. Cu toate acestea, cazul foarte citat al instrumentului COMPAS 
(utilizat pentru analiza riscurilor de recidivă) arată că, chiar dacă scorurile de risc acordate s-au bazat pe 
dovezi statistice, multe persoane iau în considerare problema corectitudinii sau a încrederii în astfel de 
rezultate din perspective diferite38.  
 
De asemenea, trebuie să reținem că instrumentele prelucrării limbajului natural  instruite într-un domeniu 
tind să aibă o acuratețe mult mai redusă atunci când sunt utilizate într-un domeniu diferit, care este 
agravată de problemele specifice ale limbajului juridic specific, în special conceptele juridice care folosesc 
aceleași cuvinte ca în cazul unui limbaj obișnuit, dar care au unul sau mai multe sensuri foarte diferite în 
diferite sub-domenii ale aceleiași jurisdicții.  
 
În cele din urmă, nu trebuie să uităm gluma potrivit căreia „dacă punem aceeași întrebare unui număr de 
10 avocați vom primi 20 de răspunsuri diferite”. Dacă presupunem că acest fenomen nu este vina 
specifică a avocaților întrebați, ci un produs natural al naturii problemelor juridice și al limbajului de drept 
în general, această caracteristică a problemelor juridice și a textelor juridice are, de asemenea, un efect 
considerabil asupra a ceea ce putem aștepta de la învățarea automată, a calității instruirii acestor 
instrumente și, pe cale de consecință asupra limitării domeniilor în care IA poate fi de folos avocaților.  
  
 

6.4. Principalele categorii de instrumente 
 

6.4.1. Instrumente IA pentru uz legal, din perspectiva avocaților 
  
La fel ca în multe alte aspecte ale societății noastre, avocații sunt afectați și de creșterea cantității de date 
care este generată. Documentele prezentate la instanțe devin mai lungi, dosarele conțin mult mai multe 
informații decât acum 10 ani și chiar cantitatea și diversitatea dovezilor disponibile crește în mod vizibil. 
Dintre toate noile instrumente care se bazează pe IA și PLN, este cel mai probabil ca avocații să câștige 
de pe urma acelor instrumente care îi ajută să proceseze un volum mai mare de date. Este vorba nu 
numai de a putea prelua informații semnificative în dosare noi cât mai rapid posibil, dar și de a răspunde 
exigenței clienților ca un avocat să țină cont de informații istorice, cum ar fi conținutul unui e-mail trimis 
avocatului acum zece ani. Formele de exercitare a profesiei, cât de mici ar fi, trebuie să fie organizate și 
operate într-un mod care să permită o astfel de căutare, ceea ce presupune costuri administrative 
considerabile.  
 
O ramură a căutării informațiilor utilizate de avocați pentru a sprijini cercetarea lor este analiza 
legislației, a jurisprudenței și a literaturii. Instrumentele analitice sunt adesea utilizate pentru 

 
37 (Deng, și colab., 2018 p. 320-321). Interpretabilitatea cu sens slab înseamnă doar capacitatea de a trage idei din 

modelele neuronale deja instruite, care pot oferi explicații indirecte despre modul în care modelele îndeplinesc 
sarcinile de PLN dorite 
38  A se vedea, de asemenea, capitolele 4.2 și 4.6 de mai sus.  
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confirmarea sau respingerea argumentelor, însă și pentru negocierile cu alte părți, de exemplu, despre 
care poate fi „suma obișnuită acordată” în cazuri similare.  
 
Un alt domeniu foarte promițător este cel care este de obicei descris ca soluții de descoperire 
electronică, adică identificarea automată a documentelor relevante și revizuirea asistată de 
tehnologie (așa cum a fost analizat și în secțiunea 4.4). Termenul „descoperire electronică” (e-discovery) 
este adesea utilizat chiar și în țările europene, deși nu există nicio procedură de descoperire similară cu 
cea din procedura civilă din Anglia și Țara Galilor și în alte jurisdicții de drept comun. Datorită regulilor 
privind răspunderea juridică și a obligațiilor din partea curatorului, s-au făcut deja investiții considerabile 
în identificarea automată a documentelor relevante și, mai important pentru avocați, în revizuirea asistată 
de tehnologie. Pentru avocații din oficiu, disponibilitatea în instanțe a unor astfel de instrumente de 
revizuire asistată de tehnologie este foarte importantă, chiar și în țările mai mici. Fără astfel de 
instrumente, avocații din oficiu nu sunt în măsură să își desfășoare în mod eficient activitatea date fiind 
volumele tot mai mari de dovezi care sunt colectate, în general în faza de investigare (instrumentare) a 
unui dosar penal (cum ar fi dovezi electronice din sisteme informatice etc.). În plus, perioada scurtă de 
timp disponibilă pentru avocatul din oficiu pentru pregătirea cazului împiedică, de asemenea, capacitatea 
avocaților din oficiu de a-și desfășura eficient munca fără aceste instrumente. Aceste instrumente de 
revizuire sunt utile și în cazuri non-penale, inclusiv în cercetarea premergătoare procesului a 
documentelor și a probelor disponibile de la client. Procesul de a efectua due diligence cu privire la 
contracte și la documente, precum și revizuirile cu privire la conformitate reprezintă un alt domeniu 
major în care capacitatea crescută de a găsi informații provoacă, chiar acum, mari schimbări. Având în 
vedere că cea mai mare parte a activității de due diligence desfășurată de părți externe este în prezent 
realizată în săli de date virtuale, pentru astfel de părți este important să poată utiliza aceste instrumente 
de analiză a documentelor în sălile de date virtuale puse la dispoziție.  
 
Pe lângă instrumentele de recuperare a informațiilor, există și aplicații IA care sprijină avocații în crearea 
unor documente juridice mai consistente într-un interval de timp mai scurt prin intermediul automatizării 
documentelor. Chiar dacă unii avocați utilizează automatizarea documentelor de aproape 30 de ani, 
capacitățile de generare a limbajului natural ale instrumentelor IA pot duce posibilitățile de automatizare a 
documentelor la un nou nivel. În prezent, instrumentele de automatizare a documentelor necesită 
prelucrarea manuală obositoare a precedentelor notări pentru a crea un model pentru automatizare. Este 
necesară o expertiză considerabilă în domeniul automatizării pentru o astfel de activitate, inclusiv 
cunoașterea unui limbaj special de script-uri sau implicarea dezvoltatorilor în rezolvarea problemelor de 
integrare în raport cu alte instrumente utilizate în practica juridică. Cu toate acestea, realizarea 
documentelor de automatizare ar trebui să fie mai degrabă un exercițiu pentru experții din domeniul 
juridic. De asemenea, aceste instrumente ar trebui să permită avocaților să exprime cerințe legale la un 
nivel mai abstract decât nivelul unui document (sau un model specific al unui contract), deoarece aceasta 
este singura modalitate de a asigura coerența clauzelor pe diferite șabloane și în multe domenii de drept 
în care o firmă oferă consultanță.  
  
Exigența contradictorie a unei abstractizări mai mari și a unei redactări mai ușoare poate fi rezolvată doar 
prin utilizarea fiabilă a instrumentelor naturale de prelucrare a limbajului natural pentru înțelegerea și 
generarea limbajului.  
 
Pe lângă faptul că permite o disponibilitate mai rapidă a documentelor, automatizarea documentelor 
conferă și alte avantaje strategice formelor de exercitare a profesiei. Datele anterioare nestructurate pot fi 
îmbogățite cu date structurate, ceea ce face ca activitatea desfășurată cu calculatorul să fie mult mai 
ușoară și mai de încredere (a se vedea problema de a nu avea date structurate din secțiunea anterioară), 
iar astfel de instrumente ajută formele de exercitare a profesiei să preia cunoștințele fiecărui avocat. 
Aceste cunoștințe sunt în principal preluate atunci când avocații creează sau actualizează șabloane și 
când un avocat răspunde la un chestionar sau interviu pentru un caz specific, deoarece răspunsul este, 
de asemenea, înregistrat alături de documentul creat. De asemenea, este mai firesc ca avocații să 
înregistreze cunoștințe (explicații sau motive) în timpul procesului de redactare, apoi să creeze separat 
note pentru utilizarea ulterioară. 
 
Instrumentele bazate pe IA pot schimba multe aspecte ale modului în care funcționează o formă de 
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exercitare a profesiei precum și toate aspectele legate de furnizarea de consultanță juridică, de la 
modalitatea în care clienții găsesc și intră în contact cu avocații, până la modalitatea modul în care se 
desfășoară cercetarea juridică și pregătirile interne, trecând prin modul în care un avocat oferă sfaturile și 
serviciile sale clientului. Utilizarea aplicațiilor IA ar putea face dificilă chiar și granița între ceea ce 
constituie și ce nu constituie consultanță juridică.  
  
6.4.2. Instrumentele de inteligență artificială pentru utilizare legală, din perspectiva aplicațiilor de 
inteligență artificială  
 
Informaticienii și experții în știința datelor au propria lor literatură despre instrumente IA cu propriile lor 
categorii. Merită menționate acele categorii ale „literaturii IA” care vor oferi cel mai probabil ajutor util 
avocaților, în viitor. Unele categorii nu au nevoie de nicio explicație, dar din motive de terminologie 
corectă, este totuși util să le menționăm39.  
 
O categorie banală este recunoașterea vorbirii. Acesta este deja un înlocuitor foarte utilizat pentru 
avocații mai în vârstă, care obișnuiesc să se bazeze pe dictare și nu pe tastarea propriului text pe 
tastatură sau pentru avocații care sunt în mișcare și nu sunt capabili să utilizeze tastaturi din anumite 
motive (utilizarea timpului între ședințele de judecată, în timpul conducerii autovehiculului etc.) Acesta 
este unul dintre domeniile în care instrumentele care folosesc modele de învățare profundă au făcut deja 
o diferență, chiar și în limbile rare.  
 
Un alt domeniu în care învățarea profundă a făcut progrese minunate este traducerea automată. Chiar 
dacă traducerea nu este un tip legal de muncă în sine, avocații pot petrece multe ore în astfel de sarcini, 
și multe ore ale unor traducători cu mai puțin experiență pot fi economisite pentru primele schițe, chiar și 
în limbi mai puțin obișnuite.  
 
În alte domenii ale procesării PLN de texte, învățarea profundă nu a făcut până acum progrese 
spectaculoase. Cu toate acestea, avocații ar putea totuși să utilizeze corespunzător diferitele soluții de 
preluare și extragere a informațiilor din domeniul PLN, cu condiția ca avocații să aibă acces la 
instrumente de calitate profesională și nu numai la instrumente care se află la nivel de cercetare. În 
prezent, chiar și cele mai banale procesoare de cuvinte pe care le folosesc avocații au încorporate 
capacități de căutare „expresii uzuale”40, dar, deoarece aceste capacități sunt dificil de utilizat, majoritatea 
avocaților nici măcar nu știu despre această posibilitate.  
 
În mod similar, etichetarea părților de vorbire poate fi utilă pentru avocați deoarece le oferă posibilitatea 
de a obține vedere de ansamblu la un nivel diferit de căutare: de exemplu, prin evidențierea tuturor 
referințelor la „leasing” utilizat ca substantiv, dar nu ca verb. Dacă, într-un set mare de patruzeci de 
documente, avocatul dorește să obțină o imagine de ansamblu a obligațiilor unui „furnizor”, avocatul ar 
putea folosi un instrument de „analiză a dependenței” și să identifice doar acele propoziții sau paragrafe 
în care subiectul propoziției este furnizorul. În mod similar, tehnicile pentru Recunoașterea Entităților 
Denumite pot fi utile pentru astfel de căutări, în care software-ul poate revizui și eticheta toate propozițiile 
unui set mare de documente și poate arăta avocatului o imagine de ansamblu asupra organizațiilor, 
persoanelor sau locațiilor din setul de documente, fără ca avocatul să trebuiască să citească totul. Funcții 
de căutare similare sunt prezente pentru relațiile de timp, denumite „recunoașterea expresiei temporale” 
(de exemplu, pentru a căuta prin toate contractele și a găsi data de plată sau perioada necesară de 
notificare a rezilierii sau evidențierea termenelor pentru documentele judecătorești) sau pentru detectarea 
evenimentelor (cum ar fi includerea unei intrări în calendar dacă documentul instanței menționează o 
nouă audiere). 
 

 
39  A se vedea Indurkhya, Nitin și Damerau, Fred J., [ed.], Manual de prelucrare a limbajului natural ediția a 2-a Boca 

Raton, CRC Press, 2010, pg. 168, 169. 
40  Expresiile uzuale reprezintă o tehnică de căutare veche de 50 de ani (care nu se bazează pe IA) bazată pe 

tiparele de căutare. De exemplu, identificați toate referințele dintr-un document în formatul de unu până la patru 
numere care se termină cu „. § ”sau „ .§ ”(o referință clasică la o dispoziție dintr-o lege din Ungaria) ar arăta astfel: 
„[0-9] {1,4}. \s? §”. Căutări similare sunt posibile în Microsoft Word, cu caractere variabile dar avocații îl folosesc 
foarte rar.  
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Deși s-a menționat generarea de limbaj ca un subdomeniu important al PLN pentru avocați în legătură cu 
automatizarea documentelor, soluțiile de automatizare disponibile pentru firmele mai mici folosesc în 
prezent instrumente de învățare automată numai în circumstanțe foarte limitate. Acest lucru se realizează 
prin modificarea declinării unui substantiv sau a unei conjugări a unui verb dintr-o clauză mai abstractă 
pentru a se încadra într-un document specific, cum ar fi cu mai mulți locatori, locatari sau subiecți ai 
închirierii într-un document, unde clauza inițială se afla la singular și prin modificarea corectă a 
terminațiilor cuvintelor în limbi aglutinante. Pentru a permite  un nivel superior de abstractizare a 
documentelor și șabloanelor, instrumentele de automatizare a documentelor trebuie să se bazeze pe un 
anumit nivel de limbaj al instrumentelor PLN. 
  
 

6.5. Aspecte deontologice privind utilizarea IA în practica juridică  
  
Exercitarea profesiei de avocat trebuie să se bazeze întotdeauna pe respectarea principiilor deontologice. 
Aceasta este o condiție prealabilă pentru ca avocați să își mențină rolul important în societatea civilă. 
  
Răspândirea tot mai mare a sistemelor IA în cadrul formelor de exercitare a profesiei necesită o discuție 
cu privire la principiile deontologice care ar trebui să guverneze utilizarea acestora. În primul rând, este 
necesar să se verifice dacă normele deontologice actuale sunt suficiente pentru a permite utilizarea 
corectă a instrumentelor IA în profesia de avocat. Dacă nu este cazul, ar trebui să se examineze dacă 
normele existente ar putea fi utilizate cel puțin ca bază în funcție de care noi reguli ar putea fi elaborate în 
continuare sau dacă ar trebui stabilite reguli complet noi.  
  
Apariția tehnologiei în formele de exercitare a profesiei a dus deja la discuții cu privire la necesitatea 
adaptării regulilor deontologice la noile instrumente disponibile avocaților: pe această temă, CCBE a 
pregătit o serie de documente pentru a face cunoscut avocaților care folosesc instrumente electronice, 
riscurile asociate acestora. În special, se face referire la Ghidul privind utilizarea comunicațiilor electronice 
(Ghidul CCBE privind comunicațiile electronice și internetul, la utilizarea cloud-ului (Ghidul CCBE privind 
utilizarea serviciilor de cloud computing de către avocați și la utilizarea de platforme juridice online 
(Ghidul CCBE privind utilizarea de către avocați a platformelor juridice online. Toate aceste ghiduri 
subliniază necesitatea ca avocații să utilizeze în mod conștient și responsabil noile tehnologii pentru a-și 
desfășura activitățile în cel mai bun mod posibil, protejând relația de încredere între avocat și client și 
respectând reglementările aplicabile. Mai mult, recent a fost adăugată o nouă frază la comentariul privind 
Principiul G) din Carta CCBE a Principiilor de bază ale profesiei juridice europene, care privește 
competența profesională a avocatului.  
  
Din aceste puncte de vedere, cele mai evidente principii în utilizarea instrumentelor IA vizează: obligația 
de competență, obligația de a informa clientul, menținând în același timp independența avocaților în 
materie de apărare și consiliere și datoria de a păstra secretul profesional / privilegiul profesional legal, 
precum și obligația de a proteja confidențialitatea datelor clienților.  
  
 
6.5.1. Obligația de competență 
  
Obligația de competență se referă la obligația avocatului de a fi întotdeauna la curent cu normele în 
vigoare și cu jurisprudența relevantă. În plus, avocații ar trebui să fie conștienți și să adopte, într-o 
măsură rezonabilă, diferite instrumente care să le permită să răspundă mai bine nevoilor clienților lor. 
Aceasta poate include, de exemplu, o mai bună organizare a formei de exercitare a profesiei sau 
adoptarea de instrumente IA. 
  
Atunci când adoptă diferite instrumente IA, această obligație de competență nu înseamnă că avocații ar 
trebui să devină ingineri informaticieni și nici nu este necesar ca aceștia să înțeleagă cum funcționează 
un instrument la nivel algoritmic. Cu toate acestea, dacă intenționează să utilizeze instrumente care 
utilizează IA (cum ar fi cele care sugerează răspunsuri la întrebări legale), va fi necesar să înțeleagă pe 
larg cum funcționează aceste instrumente și care sunt limitele lor, în timp ce se iau în considerare 
riscurile și beneficiile pe care le pot aduce cazului specific la care lucrează avocatul. Această necesitate 

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/IT_LAW/ITL_Position_papers/EN_ITL_20051230_Electronic_communication_and_the_internet.pdf
https://www.ccbe.eu/NTCdocument/07092012_EN_CCBE_gui1_1347539443.pdf
https://www.ccbe.eu/NTCdocument/07092012_EN_CCBE_gui1_1347539443.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/DEONTOLOGY/DEON_Guides_recommendations/EN_DEON_20180629_CCBE-Guide-on-lawyers-use-of-online-legal-platforms.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/DEONTOLOGY/DEON_CoC/EN_DEON_CoC.pdf
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este evidențiată și în comentariul recent modificat adus Principiului G al Cartei CCBE, după cum am 
menționat mai sus, care afirmă că un avocat ar trebui să fie conștient de avantajele și riscurile utilizării 
tehnologiilor relevante în practica sa. 
  
Prin urmare, obligația de competență ar trebui să atragă nu numai nevoia de a utiliza furnizori de 
încredere, ci și capacitatea de a solicita și înțelege informațiile privind caracteristicile de bază ale 
programului. Poate că informațiile care trebuie solicitate ar putea include modalități de verificare a 
respectării celor cinci principii ale Cartei Europene Deontologice privind utilizarea IA în sistemele judiciare 
elaborate de CEPEJ41. Mai mult, este important ca avocații să fie conștienți de limitările programului în 
cauză. De exemplu, poate fi imposibilă includerea în program a anumitor date care ar putea fi relevante 
în soluționarea cazului.  
  
Competența înseamnă, de asemenea, neacceptarea pur și simplu a rezultatelor produse de software, 
sau prin învățarea automată, ci verificarea acelor rezultate folosind cunoștințele proprii. Avocații sunt 
obligați să verifice și să își asume responsabilitatea pentru rezultatele cercetărilor care ar fi fost realizate 
pentru ei de către alții, cum ar fi stagiarii sau alți avocați care sunt implicați în examinarea cazului și vor 
trebui, de asemenea, să își asume responsabilitatea pentru orice sfaturi pe care le poate oferi pe baza 
acelor cercetări. De asemenea, atunci când sfaturile date clientului depind de cercetările efectuate de un 
instrument IA, avocatul va trebui să verifice rezultatele obținute de instrumentul de IA. Rezultatele 
produse de sistemele IA, deși sunt utile, nu sunt infailibile și de multe ori depind și de calitatea 
informațiilor prelucrate și de orice prejudecăți care pot fi reflectate în algoritmii folosiți. Din acest motiv, 
este necesar să se verifice cu atenție rezultatele, ținând cont de faptul că nu totul poate sau trebuie făcut 
de IA. 
  
În cele din urmă, pentru dezvoltarea adecvată a instrumentelor IA în domeniul juridic, este important ca 
avocații să fie implicați și în procesul de proiectare. Contribuția avocaților este cu siguranță necesară 
pentru dezvoltarea corespunzătoare a programelor concepute pentru rezolvarea problemelor legale, care 
nu pot fi încredințate exclusiv tehnicienilor care știu cum funcționează algoritmii, dar care nu au 
cunoștințele juridice necesare. Prin urmare, va fi important pentru avocați să dobândească competențe 
specifice în acest domeniu.  
  
 
6.5. 2. Obligația de a păstra secretul profesional / privilegiul profesional legal și obligația de a proteja 
confidențialitatea datelor clienților 
  
Obligația majoră privind secretul profesional / privilegiul profesional legal trebuie să fie asigurată atunci 
când se utilizează instrumente IA. Aceasta înseamnă că comunicările dintre avocați și clienții lor sunt 
păstrate confidențiale: nu poate exista încredere fără certitudinea confidențialității. După cum se 
subliniază în Carta CCBE, acest principiu poate fi văzut ca având o dublă natură - respectarea 
confidențialității nu este doar obligația avocatului, ci este un drept fundamental al omului în ceea ce 
privește clientul. 
  
Confidențialitatea, în special atunci când vine vorba de noile tehnologii, se află în centrul obligațiilor 
deontologice ale avocaților, care nu au voie să dezvăluie informații despre reprezentarea clientului lor 
decât dacă sunt autorizate în mod expres de către client pe baza consimțământului informat. Este posibil 
ca, în anumite cazuri, nevoia de a respecta secretul profesional / privilegiul profesional juridic să fie un 
motiv pentru care un instrument IA nu poate fi utilizat.     
  
Obligația de a proteja confidențialitatea datelor clientului a devenit și mai strictă odată cu adoptarea 
Regulamentului privind protecția datelor personale, care include obligații de securitate puternice în 
protejarea și păstrarea datelor respective. Avocații trebuie să aibă cea mai mare atenție pentru a respecta 
aceste obligații pentru a evita pierderea sau dezvăluirea neautorizată a datelor (chiar și în cazul în care 
acest lucru ar putea fi neintenționat). 

 
41  A se vedea „Carta Europeană Deontologică cu privire la utilizarea IA-ului în sistemele judiciare și în mediul 

acestora, astfel cum a fost adoptată de către CEPEJ în cadrul adunării sale plenare din 3 - 4 decembrie 2018, pg. 
7-12 

https://rm.coe.int/ethical-charter-en-for-publication-4-december-2018/16808f699c
https://rm.coe.int/ethical-charter-en-for-publication-4-december-2018/16808f699c
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În acest sens, utilizarea sistemelor IA în cadrul formelor de exercitare a profesiei implică obligații și mai 
stricte în ceea ce privește noile modalități în care datele sunt colectate, utilizate, legate de datele altora și 
stocate. 
  
Atunci când un avocat alege să stocheze date în cloud cu terți, există totuși posibilitatea ca avocații să 
stocheze informațiile clienților pe care le consideră deosebit de sensibile doar la birou și sub formă de 
hârtie. Pe de altă parte, instrumentele IA trebuie să poată fi puse în aplicare cu toate datele disponibile 
avocatului pentru a opera corect și pentru a răspunde nevoilor de creștere a exactității. 
  
Este posibil ca avocații să fie nevoiți să obțină consimțământul informat și explicit al clienților pentru 
prelucrarea și utilizarea datelor lor, în special a datelor sensibile, pentru a implementa instrumente IA; 
avocaților li se poate cere să demonstreze că au ales programe care satisfac principiile protecției datelor 
cu caracter personal (confidențialitate prin design). Ei trebuie să poată informa clientul cu privire la orice 
aspecte relevante, inclusiv, de exemplu, posibilitatea de a nu șterge datele odată introduse în sistem. 
  
Clientul ar trebui să aibă libertatea de a decide dacă să permită avocatului sau nu să se bazeze pe 
anumite sisteme IA pentru trata cazul său. 

  
  
  

6.6. Formarea avocaților și IA  
  
Noul peisaj cu care ne confruntăm și nevoia de a dobândi abilități specifice legate de IA este următoarea 
mare provocare. Această evoluție constantă și faptul că există multe domenii (interne și externe) 
implicate duc la o situație în care avocații ar trebui să îmbrățișeze urgent o mentalitate de formare pe tot 
parcursul vieții, conștientizând concomitent investițiile și resursele aferente necesare (financiare, resurse 
umane, timp etc.).  
  
Odată cu ascensiunea IA și cu apariția tehnologiei juridice, practica juridică a devenit din ce în ce mai 
complexă datorită problemelor juridice noi ridicate de IA și de dezvoltarea de instrumente digitale extrem 
de sofisticate pe care avocații trebuie să le stăpânească și să le înțeleagă. Impactul IA asupra formării 
avocaților nu se limitează la abilitățile tehnologice necesare. De asemenea, este foarte important să se 
dezvolte competențele relaționale și performanțele tactice pertinente, precum și capacitatea crescută de 
a înțelege mai bine nevoile clienților. Prin urmare, formarea ar trebui să fie utilizată pentru a extinde 
competența generală a avocaților în înțelegerea mediului tehnologic în care este posibil să lucreze, 
menținând totodată accentul pe principiile legate de deontologie profesională și drepturile omului. 
  
Formele de exercitare a profesiei și avocații sunt sub presiune din ce în ce mai mare din partea cererilor 
tot mai numeroase ale clienților pentru servicii juridice mai rapide, mai ieftine și mai bine direcționate. 
Pentru a rămâne competitivi, trebuie să se înțeleagă avantajele potențiale și evidente, precum și 
oportunitățile IA. O cultură profesională ar trebui să includă o înțelegere cognitivă la nivel înalt a IA care 
ar spori gândirea critică și creativitatea avocaților, precum și capacitatea lor de a se concentra pe 
probleme importante și complexe.  
  
Ar fi de dorit să se adopte programe de instruire și să se ofere cursuri de formare care să ofere cunoștințe 
și abilități practice și teoretice. Acest lucru ar permite avocaților să înțeleagă și să poată folosi tehnologia 
juridică, inclusiv IA, blockchain, contracte inteligente, megadate, instrumente de soluționare a litigiilor 
online (ODR - online dispute resolution), automatizare etc. O astfel de formare va permite avocaților să 
ofere asistență juridică unui nou tip de client care ar putea fi implicat în probleme juridice(cum ar fi 
răspunderea juridică) în legătură cu crearea, vânzarea sau utilizarea instrumentelor tehnologice. 
  
Instrumentele IA ar trebui utilizate pentru a crea noi moduri de a oferi instruire și a dezvolta metodologia 
de formare, îmbunătățind semnificativ experiența de învățare și accelerând procesul de învățare prin 
înlăturarea diverselor obstacole minore. Acest lucru ar putea îmbunătăți, de asemenea, calitatea 
experienței de învățare, prin folosirea de algoritmi specifici bazați pe o combinație de învățare automată, 
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învățare profundă (într-un timp corespunzător) și prelucrare a limbajului natural. Aceste instrumente 
didactice ar putea include pe cele care pot prelucra întrebările și răspunsurile utilizatorilor în timp real, 
oferind raționamente, sfaturi și clarificări. Ar putea încuraja crearea de noi materiale și metode didactice, 
cum ar fi integrarea IA în nevoile de învățare adaptate și individualizate. În consecință, ar trebui promovat 
schimbul de experiență și informații cu privire la cele mai bune metode relevante de instruire pentru 
avocați între Barouri și Societățile de Drept.  
  
Avocații ar putea participa, de asemenea, la crearea și implementarea instrumentelor IA pentru profesie. 
Implicarea lor ar putea îmbunătăți proiectarea instrumentelor de învățare automată prin colaborarea cu 
alte profesii și părți interesate din acest domeniu. Acest lucru ar putea duce la noi nevoi de instruire și noi 
oportunități pentru avocați. 
  
Asemenea idei ar putea fi asistate prin înființarea laboratoarelor de avocatură IT / IA sau a atelierelor în 
facultățile de drept. Astfel de laboratoare / ateliere ar putea dobândi, de asemenea, o dimensiune 
europeană prin atragerea de cercetători colaboratori și profesioniști inovatori și prin asigurarea schimbului 
de experiență transfrontalier. Aceste laboratoare / ateliere pot fi, de asemenea, eligibile pentru finanțare 
din fonduri UE. Evoluțiile din IA ar putea duce la crearea de noi specializări pentru avocați sau chiar la 
apariția de noi profesii.  
  

6.7. Concluzie  
  
Instrumentele IA pot schimba în detaliu multe aspecte ale modului în care serviciile juridice sunt oferite și 
livrate clienților, precum și a modului în care se schimbă funcționarea internă a formelor de exercitare a 
profesiei. Chiar și întrebarea „ce anume constituie consultanță juridică” este schimbată de unele aplicații 
IA. Deși IA nu modifică valorile de bază ale profesiei de avocat, cum ar fi importanța confidențialității, 
aceasta face schimbări importante în modul în care funcționează formele de exercitare a profesiei. Pentru 
a rămâne competenți și pentru a putea susține statul de drept în interesul clienților lor, avocații trebuie să 
fie suficient de competenți pentru a pune întrebări semnificative despre deciziile luate de sistemele IA - iar 
avocații trebuie învățați cum să facă acest lucru. Avocații vor avea întotdeauna un set de competențe și 
abordări diferite de cele ale experți în știința datelor. Cu toate acestea, înțelegerea și sublinierea limitelor 
de aplicabilitate și utilitate a sistemelor IA nu poate rămâne un domeniu pur tehnic. La fel cum statul de 
drept impune ca judecătorii să înțeleagă cele mai importante aspecte ale acestor sisteme de luare a 
deciziilor, la fel și avocații trebuie să își susțină clienții în explicarea acestor funcții în fața instanțelor.   
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Concluzii generale 
  
  
Odată cu oportunitățile și beneficiile oferite de IA apare de asemenea și o mare responsabilitate de a ne 
asigura că IA rămâne deontologic și că respectă drepturile omului.   
  
Utilizarea IA reprezintă, în anumite aspecte, amenințări semnificative pentru calitatea sistemelor noastre 
de justiție, protecția drepturilor fundamentale și a statului de drept. Aceste amenințări sunt deosebit de 
acute atunci când avem în vedere posibilul rol viitor al instrumentelor de luare a deciziilor bazate pe IA în 
domeniul justiției și al aplicării legii. Drepturile fundamentale care stau la baza statului de drept nu pot fi 
subordonate unor simple câștiguri de eficiență sau beneficii de reducere a costurilor, indiferent dacă sunt 
în beneficiul utilizatorilor din instanțe sau ale autorităților judiciare. În scopul de a gestiona în mod eficient 
această schimbare, trebuie să se stabilească principii și reguli concrete, și, în același timp, trebuie 
identificate un loc și rol adecvate pentru sistemele IA în astfel de domenii judiciare.  
  
Transparența, corectitudinea, responsabilitatea și normele deontologice ar trebui să fie domenii pe care 
să se pună accent distinct. Pentru ca sistemele IA să fie utilizate ca element integrant într-o societate 
democratică, nu este suficient să se bazeze doar pe încrederea în expertiza specialiștilor tehnici care 
operează în domeniul sistemelor informatice. Noi legături de încredere trebuie să fie construite în rândul 
specialiștilor în domeniu, cei care lucrează în instituțiile noastre democratice și cei care sunt angajați în 
toate domeniile în statul de drept este implicat. O astfel de integrare trebuie să țină seama de expertiza 
specifică și rolurile actorilor și specialiștilor din diferite sectoare și profesii. Transparența și aplicabilitatea 
nu vor fi obținute doar obligând furnizorii de servicii IA să obțină noi certificate, aprobări și mărci de 
încredere care să susțină respectarea unei liste de principii deontologice.  
  
În conformitate cu aceste cerințe, utilizarea IA în procedurile penale modifică  ceea ce se așteaptă de la 
avocatul din oficiu, în special capacitatea avocatului de a analiza și interpreta datele relevante pentru 
proces. De asemenea, clienții care fac obiectul procedurilor penale ar trebui să se aștepte ca avocatul lor 
să poată identifica principalele surse recurente de imparțialitate în analizele care se bazează pe IA și să 
poată explica acest lucru judecătorilor implicați.  
  
O altă problemă complexă este problema răspunderii juridice civile în legătură cu sistemele IA. Acesta nu 
este un lucru la care se poate răspunde prin simpla alegere între un sistem de răspundere bazat pe 
eroare și unul bazat pe răspundere limitată sau prin aplicarea unor sisteme de răspundere pentru 
produsele defectuoase legate de asigurarea de răspundere civilă. Mai degrabă, este posibil să fie 
solicitată o abordare echilibrată și nuanțată, adaptată la problema particulară.  
  
O societate trebuie să fie sigură că instrumentele IA funcționează corect. Scopul ar trebui să fie 
valorificarea avantajelor IA pentru a oferi un acces îmbunătățit la justiție în sistemele noastre, diminuând 
simultan și reducând pericolele și riscurile asociate cu această schimbare.  
  
În ceea ce privește avocații, dacă intenționează să utilizeze instrumente care utilizează IA la furnizarea 
de servicii juridice, va fi necesar să înțeleagă cum funcționează aceste instrumente și care sunt limitele 
lor, luând în considerare riscurile și beneficiile pe care le pot aduce cazului specific. Prin urmare, 
formarea continuă ar trebui să fie utilizată pentru a extinde competența generală a avocaților, pentru a 
înțelege mediul tehnologic în care aceștia ar putea să lucreze, menținând totodată accentul pe principiile 
deontologice și pe drepturilor omului.  
  
Mesajul care poate fi preluat din această lucrare este faptul că este cert că CCBE și membrii CCBE 
trebuie să continue monitorizarea impactului utilizării IA în domeniul juridic și al justiției. Având în vedere 
rolul dublu al avocaților, pe de o parte cu rolul lor activ în sistemul judiciar și, pe de altă parte, în calitate 
de furnizori de servicii juridice, aceștia au un rol unic de jucat atunci când vine vorba de dezvoltarea și 
implementarea instrumentelor IA, în special în acele domenii în care accesul la justiție și procesul 
echitabil sunt în joc. 
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Prin urmare, și ținând cont și de evoluțiile viitoare ale politicilor privind IA la nivelul UE și al Consiliului 
Europei, CCBE ar putea dori să își articuleze în continuare opiniile cu privire la aspectele privind utilizarea 
IA pe baza unor studii și reflecții ulterioare prin intermediul comitetelor și grupurile sale de lucru.   
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