HƯỚNG DẪN TRA CỨU CƠ SỞ DỮ LIỆU WESTLAW
I. GIỚI THIỆU
Cơ sở dữ liệu Westlaw là một dịch vụ nghiên cứu pháp lý trực tuyến cho các luật
sư và chuyên gia pháp lý và là sản phẩm của Thomson Reuters. Ngoài ra, Westlaw cung
cấp các dịch vụ cơ sở dữ liệu độc quyền. Các nguồn thông tin về Westlaw bao gồm hơn
40.000 cơ sở dữ liệu luật. Các luật sư, nhà nghiên cứu luật, sinh viên sử dụng CSDL này
trong nghiên cứu, học tập và làm việc. Đây là CSDL cung cấp cho người dùng lượng
thông tin khổng lồ tài liệu, bài viết, các luật lệ, án lệ, tạp chí luật, luận văn, biểu mẫu
pháp lý của Hoa kỳ và nhiều nước trên thế giới.
II. KHAI THÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU WESTLAW
Người sử dụng dùng máy tính của Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học
Luật Tp. Hồ Chí Minh hoặc máy tính cá nhân, điện thoại sử dụng hệ thống wifi của Nhà
trường, trang tra cứu Westlaw sẽ tự động xuất hiện mà không cần đăng nhập Username
và Passworld.
Để truy cập cơ sở dữ liệu Westlaw ngoài khuôn viên trường, người sử dụng liên hệ
email library@hcmulaw.edu.vn để được cấp Username và Passworld.
Đăng nhập cổng thông tin thư viện tại địa chỉ: http://library.hcmulaw.edu.vn/ để
khai thác CSDL Westlaw, chọn biểu tượng “WESTLAW”
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Hoặc truy cập link:
https://1.next.westlaw.com/search/home.html?rs=IWLN1.0&vr=3.0&sp=HCMUni1000&__lrTS=20210916163758571&transitionType=Default&contextData=%28sc.Defa
ult%29
Giao diện xuất hiện màn hình tra cứu như sau:

Diễn giải
Trong Westlaw tài liệu được hiển thị:
-

All Content: nội dung gồm án lệ, văn bản pháp luật, quy chế pháp lý, hệ thống
Key Number, biểu mẫu, nguồn tài liệu thứ cấp,…

-

Federal Materials : tài liệu liên bang.

-

State Materials: tài liệu tiểu bang.

-

Practice Areas: lĩnh vực: tập hợp tài liệu theo chủ đề/lĩnh vực pháp luật.

-

Tools : công cụ tìm.
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1. Tra cứu theo nội dung (All Content)
Chọn All Content/Secondary Sources (nguồn thứ cấp)

Ở đây, chúng ta có thể tìm ở nhiều dạng khác nhau, tìm theo loại tài liệu (By type), theo
tiểu bang (By State), theo chủ đề (By topic), theo xuất bản (By Publication Series)
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Ví dụ: Tìm theo chủ đề (By topic), chọn “CIVIL RIGHT”
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Kết quả: có 147 ấn phẩm được lọc liên quan đến chủ đề cần tìm. Tiếp theo, chúng
ta chọn chữ cái “C” trong bảng chữ cái hàng ngang để đi đến ấn phẩm (Vì chúng ta đang
tìm ấn phẩm có chữ cái đầu tiên là chữ “C”). Chúng ta chọn 01 ấn phẩm bất kỳ.
Ví dụ: “Columbia Human Rights Law Review”

Số lượng tài liệu tìm được
Kết quả thể hiện 10 bài viết gần nhất của ấn phẩm cần tìm, chọn bài để xem
thông tin chi tiết
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2. Tra cứu theo lĩnh vực (Practice Areas)

Trong “Practice Areas” tài liệu chia thành nhiều chủ đề khác nhau, trong từng chủ
đề chia theo từng loại hình như Case (án lệ), Regulations (Quyết định), Statutes & Court
Rules (Quy định và nội quy của tòa án)…
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Ví dụ: chọn “Case”, đọc toàn văn nội dung.

3. Tra cứu án lệ (Case)
Chọn Case/All Federal Cases
Ví dụ: Tìm “Labour law and Contract” để giới hạn tìm kiếm, chúng ta để từ khóa cần
tìm trong ngoặc kép “”
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Kết quả tìm kiếm ra như sau

Diễn giải ký hiệu trong Key Cite
Key Cite là dịch vụ nghiên cứu trích dẫn chỉ có trong cơ sở dữ liệu Westlaw. Khi
bạn tìm được tài liệu, ở mỗi tài liệu sẽ xuất hiện biểu tượng hình lá cờ
Cờ vàng : Có một số thông tin tiêu cực, hạn chế sử dụng.
Cờ đỏ: Cho bạn biết những án lệ đã hết hiệu lực.
Cờ sọc xanh: cho biết một tài liệu đã được kháng cáo lên Tòa án phúc thẩm Hoa Kỳ
hoặc Tòa án tối cao Hoa Kỳ.

9

4. Tra cứu nâng cao (Advance Search)

Tra cứu nâng cao là chế độ tìm kiếm dạng kết hợp các toán tử AND, OR
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Ví dụ: Tìm “LABOR LAW”, chọn lĩnh vực (Document Fields) “CONTRACT”, giới
hạn thời gian “LAST 3 YEARS”
Lệnh tìm nâng cao (Advanced) thể hiện như sau: (labor & law) & DA(aft 09-18-2018)
& TI(contract)
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Kết quả thể hiện 12 dạng tài liệu khác nhau, mỗi dạng tài liệu có số lượng cụ thể.
Để đọc toàn văn, chọn và bấm vào tiêu đề cần đọc, tài liệu ở dạng PDF.

Để hiểu và khai thác hết các công dụng của CSDL Westlaw, người sử dụng phải
thành thạo ngôn ngữ tiếng Anh, đặc biệt là tiếng Anh chuyên ngành luật. Thông tin trong
CSDL Westlaw rất thú vị và bổ ích cho giảng viên và người học trong quá trình học tập,
nghiên cứu và giảng dạy./.
Chúc các bạn thành công!
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