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Legal Analytics (САЩ)

ADELE

• База данни с над 5 мил. дела на 
федерални и щатски съдилища, 
ежедневно обновяване

• Търсене и филтриране по:
• Правна материя, съд

• Изход от делото, размер на 
присъдено обезщетение

• Продължителност на процеса, 
връзка между инстанциите; 
съотношение потвърдени/ 
отменени от горна инстанция

• Име на съдия, адвокат, 
търговско дружество

• Класификация на аргументи на 
страните (уважени/отхвърлени) 
и на изводите на съда според 
предмета 

• Известяване за нова 
информация 

• Уебсайт: https://lexmachina.com
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CaseText (САЩ)
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• Анализ на потребителски документ (иск, жалба, 
писмена защита)

• Препоръчване на решения със сходна 
фактическа обстановка или правни изводи

• Статус на решението - възприето като 
прецедент или отречено от практиката

• Контекстно търсене – след задаване на дума 
или изречение системата извършва търсене за 
подобни дела, съобразявайки правния контекст 
и терминологията 

• Уебсайт: https://casetext.com
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Blue J (Канада)

ADELE

• Прогноза за изхода на данъчни дела

• Конкретизиране на казуса чрез отговори на серия 
от въпроси

• Обяснителен доклад – списък с релевантна 
практика

• Запазване и промяна на критериите 

• Коментари на прогнозите

• Уебсайт: https://www.bluej.com
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Predictice (Франция)
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• Идентифициране на тенденции – продължителност на 
процеса, размер на разноските, изход от делото и размер 
на обезщетението

• Графично представяне – по хронология и по юрисдикция

• Анализ на потребителски документ – автоматично 
разпознаване на цитати; препоръчване на релевантно 
законодателство и съдебна практика

• Уебсайт: https://predictice.com
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