
La Gran Bretanya, els Països Baixos i Letònia
són exemples de països que ja han
implementat o estan a punt d'utilitzar la IA
en el sistema de justícia penal. 
Us preocupa la introducció de la IA en aquest
àmbit? 

 

Una majoria (56,5%) heu contestat que us preocupa la introducció de la IA en el

sistema de justícia penal, mentre que a la resta no us preocupa (27%) o bé heu

seleccionat que no ho sabeu (16%).

L’ús de la IA és creixent en diferents sistemes judicials, per identificar precedents en

la jurisprudència, per la gestió de processos judicials o per donar suport als jutges

amb prediccions sobre la durada d’una sentència o per puntuacions de

reincidència, entre altres.

Aquest ús es deu, en gran part, a l’afany de millora de diferents procediments en els

sistemes judicials de molts països per tal que aquests siguin menys llargs, menys

costosos i, en definitiva, més eficients per a persones, famílies i empreses.

No obstant, l’ús de la IA per l'anàlisi jurídica i la justícia predictiva preocupa degut a

que pot tenir implicacions per als drets humans, ja que l'opacitat d’alguns sistemes

d'IA poden anar en contra dels principis de justícia oberta, el degut procés i l'estat

de dret.

Tanmateix, estudis realitzats en diverses jurisdiccions proporcionen proves

substancials que l’ús de la IA pot tenir una influència significativament negativa en

la justícia penal degut a que podria reforçar resultats discriminatoris i injusts o

infringir drets fonamentals.

És per això que, el novembre de 2020, UNESCO va llançar una enquesta sobre l’ús

de la IA a operadors judicials de tot el món, incloent-hi jutges, advocats i funcionaris

que treballen al poder judicial, fiscalia o ministeris de dret.
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La majoria d’enquestats van subratllar la necessitat de formació legal sobre les

implicacions dels sistemes d'IA, entre altres per a la comprensió dels reptes ètics

que presenta l'ús de la IA en diferents contextos socials.

Als EUA, on l’ús de la IA en aquest àmbit s’ha generalitzat, principalment a través

dels despatxos d'advocats que l’utilitzen per examinar jurisprudència (e.g. e-

discovery) o per predir decisions judicials (e.g. CaseCruncher Alpha), també

s’utilitza de manera quotidiana .en avaluacions de risc, com a mecanisme per

permetre als tribunals reduir o renunciar a condemnes de presó. Però això no

significa que el seu ús no sigui controvertit, especialment quan la presa de

decisions pot revelar diferents biaixos estructurals.

Un dels casos més coneguts és el del programari d'avaluació de riscos COMPAS, que

es va utilitzar per predir la probabilitat d’acusats de cometre un futur delicte, amb

un biaix racial contra els afroamericans acusats.

A la UE, la legislació vigent restringeix l'ús de decisions automatitzades en una gran

varietat de contextos. Així doncs, l’Article 22 de la GDPR estableix que les persones

interessades tenen dret a no ser subjectes a decisions "únicament" basades en

processos automatitzats.

Especialment quan aquests produeixen "efectes jurídics" que els afecten, o quan els

"afecten de manera significativa". També existeix l’anomenada Law Enforcement

Directive, la legislació de dades de la UE que regula el tractament de dades amb

finalitats de justícia penal.

En aquesta hi ha una disposició que obliga als Estats membres a prohibir les

decisions basades exclusivament sobre el tractament automatitzat, quan

produeixin "efectes legals adversos" sobre la persona, o els efectes que són

"igualment significatius".

Però la prohibició de la presa de decisions automatitzada està subjecta a dues

excepcions considerades molt àmplies. Les decisions automatitzades estan

prohibides segons el GDPR i el LED, "tret que ho autoritzi la Unió o la legislació

estatal d’un Estat Membre".
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Si bé han d’haver-hi “garanties adequades per als drets i llibertats de les dades

subjecte, almenys el dret a obtenir la intervenció humana”, es considera que

aquestes disposicions donen una àmplia discrecionalitat als Estats Membres per

anul·lar la prohibició general.

En aquest sentit, l’exemple més paradigmàtic en el context de la UE seria el

d’Estònia, on l’ús de la IA en el sistema judicial s’ha accelerat i ja s’utilitza per

adjudicar disputes de petites reclamacions de menys de 7.000 euros. 

Malgrat que el cas d'Estònia no és el primer, si que es considera pioner en donar

autoritat per prendre decisions a un algorisme. Però la IA no s’atura i ara s’afegeixen

d’altres solucions com xatbots per gestionar multes o d’assistència jurídica al

mateix país i a d'altres.

En la Resolució del Parlament Europeu de 12 de febrer de 2019 per a "Una política

industrial europea integral sobre IA i la robòtica”, és evident que es contempla l’ús

potencial de la IA com a eina de presa de decisions en els sistemes judicials de la UE.

Abans però caldrà tenir en compte, tal i com ho va fer la Comissió Europea per a

l’Eficiència de la Justícia (CEPEJ), els cinc principis de la carta ètica sobre l’ús de la

IA en els sistemes judicials.

I fins aquí per avui. Us recomanem la lectura de:  Kerikmäe, T., & Pärn-Lee, E. (2021).

Legal dilemmas of Estonian artificial intelligence strategy: in between of e-society

and global race, AI & Society, 36(2): 561-572.
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