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 قدمهم

حقوق  تابع موضوعات است و با تحتوالت عوتو  و فنتون، احاتا  جدیتدی را بتر پایتا ستنن یتا          
سئولمستئول های محسوس این تحتوالت، زمینتا   کند  یای از عرصههای حقویی جعل مینوآوری یت م

شود، گاهی خودرو شود، گاهی خودرو می آورند؛ گاه دیوار خرابآورند؛ گاه دیوار خرابمی بارباربهبهبسیاری  هایهایزیان اشیااشیااست   اشیااشیاناشی از 
یت تحوالتی مسئولمسئولبینیم، این نوع که می  چنانشودشودمی و گاه رباتی سبب آسیبو گاه رباتی سبب آسیبکند می تصاد تصاد 

توان دید  از میان اشیا، مثل گذشته، های حقویی میبه خود دیده است که کمتر در سایر عرصه
تنها با ساختمان و خودروهای ساده و حیوان روبرو نیستیم؛ با ربات و خودروهای خودرانی طر  

ها ممان است رأسا  یا هوش مصنوعی که ممان است از جانب خود تصمیم بگیرد  اینهستیم و 
 با ارادۀ دیگران که در شیء تحقق یافته است، سبب زیان دیگران شود 

( که ممان است در هر شیء فیزیاتی یتا غیتر آن    Artificial Intelligenceهوش مصنوعی )
در امور خانگی، مثل نظافت و آشپزی باشتد یتا در   ها تواند رباتی برای یاری انسانجووه کند، می

تتصص خاصی، مثل پزشای و یضاوت و    مشغول باشد که احاا  حقویی خاصی بتر آن شتغل   
هتا آستیبی ایدتاد شتود؛ بترای مثتال، هتوش        حال، ممان است از این فعالیتهرحاکم است  در

وشتی کته بترای جراحتی و     مصنوعی فعال در منزل موجبات زیان مهمانان را فراهم ستازد یتا ه  
و زیتان جتانی و    درمان است، به بیماران آسیب برساند یا خودروی بدون راننتده باعتت تصتاد    

 مالی عابران شود 

موضوعات یادشده ممان است مستئوا معمتول اجتمتاع نباشتد، امتا رختدادها نشتان         امروزامروز
یاز است که اکنون بته  دهد که در آینده نزدیک با مسائل بغرنج آن روبرو خواهیم شد  پس، نمی

فار ابعاد حقویی آن و حل مشاالت ناشی از شتصیت، مالایت، یرارداد و مسئولیت این اشیای 
عصر اطالعات ریومی باشیم  از این گذشته، مسوم است که مطالعا نهادهتای نوپدیتد، نتوری بتر     

ری و ستنتی را  توان ابعاد گنگ بسیاری از مشاالت جاتاباند که در پرتو آن میمسائل جاری می
 ایم به ما بنمایاند هایی را که به اشتباه رفتهروشن کرد و راه

ویتوع پیوستته، الز    یت ناشی از اشیا در یرون معاصتر بته  مسئولمسئولبا عنایت به تحوالتی که در 
است بدانیم که آیا این تحوالت  موضوعی، بر احاا  حقویی نیز مؤثر بتوده یتا خیتر و اگتر تت ثیر      

 یت مدرن حاکم است؟مسئولمسئوله احاامی بر داشته، اکنون چ

هتای  در مطالعا مسئولیت ناشی از هوش مصنوعی در میان متتصصان حقویی ایتن حتوزه، راه  
دانان بین این پدیده و اصول کوتی مستئولیت تفتاوتی    ای از حقوقگوناگونی انتتاب شده است  پاره

اننتد کته در ایتن زیتان تقصتیر      داند و کسانی را مسئول زیان ناشی از هوش مصنوعی متی نگذاشته
جدید اجتماعی، مطالعا ختود   پدیدۀپدیدۀاین  دردراند  اما گروهی، از مسئولیت تقصیری گذر کرده، داشته

 اند و گروه دیگر، از جنبا مسئولیت سازنده به آن توجه کرده را بر مسئولیت دارنده متمرکز نموده
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تتوان در  از اشیا، سه مرحوه را متی  های ناشیطور کوی، جدای از شناسایی تقصیر در زیانبه
یت از این دست ترسیم کرد: در مرحوا نتست که با اشیای ستاکن روبترو   مسئولمسئولتحوالت احاا  

یت مالک و گاه متصر  مطرح است؛ در مرحوا دو  که با اشیای متحتر  روبترو   مسئولمسئولهستیم، 
در مرحوا سو  کته اشتیا   گذارد و سراندا ، هستیم، مسئولیت عیب ناشی از تولید پا به میان می

ها مطرح است  در این نوشته، به تبعیت از این تحتوالت،  استقالل رأی دارند، مسئولیت خود آن
 دهیم مطالعا خود را ادامه می

 

 یت ناشی از اشیامسئولمسئولحقوق سنتی 

آشنا شویم تا سپس بتوانیم مستائل   اشیااشیادر ابتدا الز  است که با مفهو  و مصادیق زیان ناشی از 
 امی آن را روشن کنیم  ح

 

 مسائل موضوعی و حکمی .1

زیتان   شیء وشتیء و بین  گوییم، منظور رابطا سببیت مادیگوییم، منظور رابطا سببیت مادیستن می ویتی از مسئولیت ناشی از اشیاویتی از مسئولیت ناشی از اشیا
، مثل جراحت ناشی از تصاد  ، مثل جراحت ناشی از تصاد  وجود آیدزیان به شیء وشیء وبین  مادیمادی؛ اعم از آناه رابطا وارده استوارده است

سگپتارس ستگ  نباشد، مثل حموا یوبی ناشی از نباشد، مثل حموا یوبی ناشی از یا چنین  خودروخودرو نینهمچنتین   پارس  طهرابطته ، همچ ست استت  مماتن   راب ا
یقازطریتق سرایت بیماری  مستقیم؛ مثلمستقیم؛ مثلیا غیر مستقیم باشدمستقیم باشد یان، یزدانیتان،      ن )رن )رحیتوا  ازطر  ، ص، ص09360936یزدان

 خسارت باشد  ورودورود  «شرطشرط» نه صر نه صر و « سببسبب»در هر صورت، شیء باید  (  پس،(  پس،910

اارانزدانیتان و هماتاران  شتوند )ر    ی به انواع گونتاگون تقستیم متی    سبب ورود خسارتسبب ورود خسارتاشیا  یان و هم ، ، زدان
لتدر هتر دو حالتت  ، جانجتان یا بتی  جاندارجاندار(  گاه شیء اعم از 901و  963 ، ص، ص09320932 هر دو حا بترای اشتتاص    در 

شتند و داشتتند و  ستاون   اشیااشیااین،  ازاز(  همچنین، پیش    قق 999 وو 999 موادموادکند )مسئولیت ایداد می دا
 کهکهشد  ابداعابداعاشیایی  اما در یرون جدیداما در یرون جدید؛ شدشدنمی فعل مالک، مسئولیت ایدادفعل مالک، مسئولیت ایدادتر   جز در صورتجز در صورت
ظر نظتر  بهبته در کنار ایناته شتیء    حالت،حالت،این  دردراست   فعل شیء هم موجد مسئولیتفعل شیء هم موجد مسئولیت  ووحرکت دارد  ن

 یراریترار دیگتری   ، شتص، شتصشیء در کنار مالکِدر کنار مالکِاحاا  ایمنی است،  آید و نیازمند اجرایآید و نیازمند اجرایمی خطرنا خطرنا 
نیز به دلیتل تاویت     مدیر ومدیر ویا  را برعهده دارد؛ مثل رانندهرا برعهده دارد؛ مثل رانندهشیء  که نظارت و مرایبت ازکه نظارت و مرایبت ازگیرد می

 وند ش، سازنده و همااران او نیز وارد عرصا مسئولیت میبه رعایت اصول ایمنی

مسئولیت یائل شویم، باید تاوی  خود را با مبنای  اشیااشیااگر بتواهیم برای اشتاص نسبت به 
شتود یتا   برای سودی است که از داشتن شیء نصیب اشتاص می مسئولیتمسئولیتآن روشن کنیم  آیا 

سئولیتمستئولیت استت؟ درصتورتی کته     نسبت به تقصیر در ورود زیان )یا حفاظت از شتیء(  ناشتی از   م
سئولیتمستئولیت تقصیر باشد، گاه برای آسانی جبران خستارت وارده،   مالتک مفتروو و او متتتار بته      م

 مراجعه به مقصر اصوی است 
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 . مسئولیت مالک و متصرف2

که آیا کسی  شویمشویممی بار شود، دچار تردیدبار شود، دچار تردیدبر شیء  واحد حقوق متعددی  استاستممان  کهکهازآندا 
شدمالک منافع باشتد یا اگر کسی  داردداردعین  بربرمالایت  حقحق  است کهاست کهمسئول  حقحتتی حتق  یتا   مالک منافع با تی  عینتی   ح
 ؟؟مسئولیت دارد داشته باشد،داشته باشد،    تبعی وتبعی و

ست، تقصتیر داشتته استت،    زیتان   که در ورودکه در ورودای به اندازهبه اندازهنیز  مبنا تقصیر باشد، متصر  اشیامبنا تقصیر باشد، متصر  اشیااگر  شته ا صیر دا تق
در   منظور از متصر  کسی است که نظارت یتا هتدایت متؤثری بتر شتیء      شودشودمی مسئول توقیمسئول توقی

زمان ایراد خسارت داشته باشد؛ مانند رانندۀ خودرو  در حقوق ایران، مبنای مستئولیت مالتک و   
 جان و چه منقول باشد یا غیرمنقول متصر ، مبتنی بر تقصیر است؛ چه جاندار باشد یا بی

یتانون   999یای از اشیای مسبب خسارت، حیوان است  در این خصوص با مراجعه به متادۀ  
  اا    قق 222 وو 202ابیم که مسئولیت مبتنی بر تقصیر مالک و متصر  است  متواد  یمدنی درمی

  در فترو ختاص  دعتوت دیگتران،     اا    قق 229 مادۀمتادۀ حتال،  ایتن نیز دارای چنین حامی است  با
های ناشی از حیوان دانستته استت  بترای همتین، برختی استتادان       کننده را مسئول زیاندعوت

( و برختی دیگتر بتا استتناد بته      919، ص 0919ند )کاتوزیان، امسئولیت مالک را محض دانسته
؛ یزدانیتان و  209، ص 0939دانند )صفایی و رحیمی، تر میتبصرۀ ماده، فرو تقصیر را مناسب

 ( 903، ص 0932همااران، 

انون ییت  999 مادۀمتادۀ توان یائل به حام مشابه بود و صتاحب آن را بتر استاس    دربارۀ بنا نیز می
زیان به صورت فعل یا تر   ویتی مالک مسئول است که در ورودویتی مالک مسئول است که در ورودرد  پس، مدنی مسئول توقی ک

 اطالعاطالع  این جموه استجموه استاین   (  از (  از قق 999ادۀ اطالع مالک از خرابی بنا )ماطالع مالک از خرابی بنا )م  دخالت داشته باشددخالت داشته باشدفعل 
گران،محمتدی و دیگتران،      )ر)ر  شتود  هر مالای نوعاً مطوع فروهر مالای نوعاً مطوع فرویا ایناه  است شتصی باشداست شتصی باشدممان  مدی و دی  مح
  شودشودمی مشابه استتراجمشابه استتراجنیز حام  یانون مدازات اسالمییانون مدازات اسالمی 203 (  از مادۀ(  از مادۀ006 صص، 0930

مادۀبند نتستت متادۀ  با استناد به  ست  ، مالتک متال منقتول و    0یتانون متدنی ستابق فرانسته     0919 بند نت
شد  این مسئولیت ابتتدا  های ناشی از آن، مثل سرایت آتش و    توقی میغیرمنقول مسئول زیان

(؛ مگتر  Mazeaud, 1998, p. 604) مبتنی بر تقصیر و سپس بتدون درنظتر گترفتن تقصتیر بتود     
درجایی که مال یانونا  در تصر  کس دیگری، مثل مست جر باشتد  در آن صتورت، متصتر  بتر     

یانون مدنی سابق دارای مسئولیت، جز در فرو یطع رابطا سببیت،  0099و  0099اساس مواد 
ندۀ نماینتدۀ  یء ش متصر متصر (  درحقیقت، le Tourneau, 1972, p. 435بود ) وجود عوت خارجیوجود عوت خارجیمثل  نمای

                                                           
 ، مقررات سابق یانون متدنی آن کشتور در آن نظتا  حقتویی معتبتر      2106با تغییر یانون مدنی فرانسه در سال   0

این جهت که مبنای یتانون متدنی ماستت، نتا  بتردن از آن، بته ستبب         نیست و تنها ارزش تاریتی دارد؛ اما از
 ارزش تطبیقی و تاریتی رواست 
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ست؛جنبه، مسئولیت او به معنای شناسایی مسئولیت برای مالک استت؛ این  شود و ازشود و ازمی مالک توقیمالک توقی  جنبه، مسئولیت او به معنای شناسایی مسئولیت برای مالک ا
 ( ( 009 ، ص، ص09300930محمدی و همااران، محمدی و همااران،     از حدود اختیارات خود خارج شود )راز حدود اختیارات خود خارج شود )رمگر ایناه 

یانون مدازات استالمی و   221ممان است زیان ناشی از خودرو باشد  در حقوق ایران )مواد 
شی ازخسارات واردشده به شتص ثالت در اثر حتواد  ناشتی از  بیما اجباری  یانون حواد  نا یهنقویته وستایل   خسارات واردشده به شتص ثالت در اثر  ( و نقو

، 0932پیتک،  های حقویی، مسئولیت راننده و دارندۀ مبتنی بر تقصیر است )ر    رهبرخی نظا 
ندۀ حقتوق آلمتان و ستوئیس، دارنتدۀ     های حقتویی، مثتل   حال، در بسیاری از نظا این(  با211ص  سوئیس، دار مان و  قوق آل ح

چههای ناشی از عمویتات و حرکتت ختودرو استت؛ چته     زیان خودرو مسئول محضخودرو مسئول محض ست؛  خودرو ا کت  یات و حر شی از ناشتی از  زیتان   های ناشی از عمو نا
(  درحقیقت، باید حام داد که Müller, 2016, p. 336) نقایص فنی آننقایص فنی آنیا  رانندگی نادرست باشدرانندگی نادرست باشد

است؛ مگر ثابت کند کس دیگری بر مال تسوط داشته و تت ثیر   مسئولمسئولابتدا مالک دربارۀ دیگران 
با مالک یطع کرده است  پس، اگر متصر  مال غیر رشید باشتد  دخالت او رابطا سببیت زیان را 

سئولیتمستئولیت یا تصر  او تحت نظارت یا در اثر تقصیر مالک باشد،  مالتک همچنتان پابرجتا استت       م
ست استفادۀ عموی و هدایت یانونی تفاوت بگذاریم؛ مسئولیت مالک تا حدی استت  باید بین  ،،بنابراین استفادۀ عموی و هدایت یانونی تفاوت بگذاریم؛ مسئولیت مالک تا حدی ا
ند بنتد      ررکرد ) منتسبمنتسب یانونی )سارق(،یانونی )سارق(،غیر کنندۀکنندۀایتایتمثل هدمثل هدکس دیگری،  را بهرا بهزیان  که نتوانکه نتوان ب

خود خود اگر  دیده شتص ثالت است، امادیده شتص ثالت است، اماموارد، زیانموارد، زیاناین  در همادر هما(  یانون بیما اجبارییانون بیما اجباری 02 مادۀمادۀ« « تت»»
 است  متفاوتمتفاوتحام  متصر  آسیب ببینند،متصر  آسیب ببینند،یا  مالکمالک

قالانتقتال شود  اما دربارۀ زمان در فرو انتقال مال، مسئولیت مالک به خریدار منتقل می ایتن   انت
ااران، محمتدی و هماتاران،   مال  است ) به نظر برخی، تصر  مادی خریداربه نظر برخی، تصر  مادی خریدارتوافقی نیست   مسئولیتمسئولیت مدی و هم مح

بولکه زمتان انتقتال حقتویی، مثتل زمتان یبتول      درحالی  ؛؛(020 ، ص، ص09300930 مان ی ثل ز قویی، م قال ح مان انت ستاستت ، مهتم  که ز که چراکته  ؛ ا چرا
آن، با آن، با غیر  مسئول است و درمسئول است و در« مالایت حقحق»»ایداد ایداد تاریخ  ازازاو  مد نظر است ومد نظر است و« « مالکمالک»»مسئولیت مسئولیت 

یان، یزدانیتان،      رر) شودشودمی مسئولیت متصر  خوطمسئولیت متصر  خوط ست استت  حتال، مماتن   ایتن (  بتا 916 ، ص، ص09360936یزدان ا
ورود زیان، مالک آن بوده و در زمان ورود  ازازپیش  واسطا شیئی مسئول توقی شود کهواسطا شیئی مسئول توقی شود کهشتص بهشتص به
یدارستبب خستارت خریتدار   سپس،  است واست ویتی بر آن ندارد و آن را فروخته مالامالاخسارت،  سارت خر یتا ثالتت    سبب خ

یع،یراردادی تضمین ستالمت مبیتع،  صریح  یا شرط ضمنیشرط ضمنیجدای از  در ایندا،در ایندا،  شودشودمی سالمت مب مستئولیت   یراردادی تضمین 
براییتاطعی را بترای  برانگیز است و دلیتل  بحت خسارات ناشی از شیءخسارات ناشی از شیءبابت  فروشندهفروشنده توان تتوان  آن نمتی  یاطعی را 

ست، رو، در مرحوتا نتستت،   ایناینبر آن ندارد  ازبر آن ندارد  ازمالایتی  مالک شیء بوده است، اکنونمالک شیء بوده است، اکنوناو  یافت  اگرچهیافت  اگرچه وا نت رو، در مرح
  ئول استئول استمسمس    عنوان واردکننده وعنوان واردکننده واو بهاو به  سپس ووکاال  سازندۀسازندۀ

 

 . مسئولیت سازنده و طراح3

در یبتال خستارات ناشتی از آن مستئول استت        شیءشتیء در کنار مالک و متصتر ، گتاه ستازنده و طتراح     
شتیصخطای تشتتیص »یا  تولیدتولیدمسئولیت سازنده به دلیل عیب  طای نتاظر بتر خطتای    ( استت و  Bench Error« )خطای ت بر خ ناظر 
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عد  به معنتای عتد      عیب (Mackie, 2018, p. 1322)معیوب است  مندر به محصولمندر به محصول سهوی در فرایند تولیدِسهوی در فرایند تولیدِ نای  به مع
ست )رانطباق کاال با یصد فروشنده است و مبنتای آن توافتق طترفین استت )ر     طرفین ا فق  نای آن توا ( و 29 ، ص، ص09300930باریاوو، بتاریاوو،      انطباق کاال با یصد فروشنده است و مب

فس ممان است نفتس    (؛ یعنی00 ، ص، ص09120912هشدار باشد )کاتوزیان، هشدار باشد )کاتوزیان، یا  است در طرح، تولید و تعویماست در طرح، تولید و تعویمممان  ممان است ن
بهتتوان کتاال را بته   ، متی داد شده باشد  همچنینداد شده باشد  همچنیندر مرحوا تولید ایدر مرحوا تولید اید یا نقص معیوب باشمعیوب باشکاال  طراحی و نوعطراحی و نوع کاال را   توان 

بار، تبتار،  همراه نداشتن راهنمایی و هشدار الز  و کافی، معیوب دانست )جعفریهمراه نداشتن راهنمایی و هشدار الز  و کافی، معیوب دانست )جعفریدلیل   گاهگتاه (  31 ، ص، ص09020902ت
ماً در دعتاوی عمومتاً   حتال،  ایتن شتود  بتا  ایدتاد متی   به واسطا یرارگرفتن کاال در وضعیت متفاوتبه واسطا یرارگرفتن کاال در وضعیت متفاوتنیز زیان  عاوی عمو در د

  (Mackie, 2018, p. 1223)ر تولیدکننده نبوده است ر تولیدکننده نبوده است محصول منطبق با توصیفات طراحی مد نظمحصول منطبق با توصیفات طراحی مد نظ
ششکاال، تنها ضتمان او در برابتر خستارات وارده را پوشتش      ۀمسئولیت سازندمسئولیت سازند سارات وارده را پو بر خ ضمان او در برا اه دهتد، بواته   نمتی  کاال، تنها  هد، بو د

کاال، است که به دلیل اشتغال به تولید، متوجه اوست؛ مثتل ستالمت کتاال،    وظایفی  دربرگیرندۀ همادربرگیرندۀ هما سالمت  ثل  است که به دلیل اشتغال به تولید، متوجه اوست؛ م
صفانه و منصتفانه و  ییمت  ، عرضا محصول،، عرضا محصول،)ایمنی(تضمین سالمت تضمین سالمت  شدارهشتدار من (  29 ، ص، ص09300930باریاوو، بتاریاوو،  ) ه

ستشتده استت  بینتی  پیش مسئوهمسئوههایی برای حل هایی برای حل ، راه، راهبرای همین ای از آنیاتی از آن : شده ا طا هتا گستترش رابطتا    ی سترش راب ها گ
ست  راههای خارج از دادوستد استت  راه زیان کنندگان وکنندگان ویراردادی به تما  مصر یراردادی به تما  مصر  سترش حتل دیگتر، گستترش    های خارج از دادوستد ا گر، گ حل دی

صیرتسبیب، یطع نظر از رابطتا یتراردادی و تقصتیر   پایا  مسئولیت یهری برمسئولیت یهری بر یراردادی و تق طا  هر انی بته هتر   ششت پیمتان  تسبیب، یطع نظر از راب به  انی 
شده های تازه نیز موانع اثبتات دعتوا رفتع شتده     در برخی نظریهدر برخی نظریه  دیده استدیده است  زیان کهکهای کنندهکنندهمصر مصر  فع  عوا ر بات د های تازه نیز موانع اث
هر به همین دلیتل، در هتر     پناه نماندپناه نماندبی دیده در مقابل یدرت مالی و فنی تولیدکنندهدیده در مقابل یدرت مالی و فنی تولیدکنندهزیان است تااست تا یل، در  به همین دل

ند ثابتت کنتد   یتد  با دیده از اثبات تقصیر خوانده معا  است و فقطدیده از اثبات تقصیر خوانده معا  است و فقطزیان دو نظا  یراردادی و یهری،دو نظا  یراردادی و یهری، بت ک ثا
یلنگا  تحویتل ه که کاالکه کاال یان، معیتوب بتوده و ضترر از آن برخاستته استت )کاتوزیتان،       ، نگا  تحو ست )کاتوز سته ا ضرر از آن برخا بوده و  یوب  ؛ 0 ، ص، ص09120912مع
موارد نباید مسئولیت نهادهای عمومی را موارد نباید مسئولیت نهادهای عمومی را این  ، در، دربه بعد(  همچنین 20، ص 0902تبار، جعفری
ااران، محمتدی و هماتاران،       ررکرد ) فراموشفراموش مدی و هم برمستئولیت آن مبتنتی بتر   (؛ چراکته  000 ، ص، ص09300930مح نی  سئولیت آن مبت  م
ستمشتتریان استت  همتا   شده بهشده بههای دادههای دادهو منطبق با وعدهو منطبق با وعدهایمن  سالم،سالم،کاالی  ومی ارائاومی ارائاعمعمتاوی   شتریان ا  م

سنتبینیم، مستئولیت ستازنده از نظتر ستنت    که میکه میچنانچنان(  29 ، ص، ص09300930باریاوو، باریاوو،     رر) ظر  سازنده از ن سئولیت  شی از ناشتی از  ی، بینیم، م نا
یاریانون مدنی به خریدار کاالی معیتوب اختیتار    استاستبوده  یرارداد و محدود به رابطا دو طر  آنیرارداد و محدود به رابطا دو طر  آن یوب اخت  یانون مدنی به خریدار کاالی مع

هدتفاوت بهای کاالی سالم و معیوب را از ثمن بااهتد یا  را فسخ کندرا فسخ کندبیع  دادداددهد که یراردهد که یرارمی لی ولتی    تفاوت بهای کاالی سالم و معیوب را از ثمن باا و
مالخطرهای ناشی از کاالهای صنعتی ممان است از بهای دادوستد آن فراتر باشد و به جان و متال   خطرهای ناشی از کاالهای صنعتی ممان است از بهای دادوستد آن فراتر باشد و به جان و 

نده شود که بتا تولیدکننتده   گیر کسانی ممان است دامنممان است دامننیز  کنندگان آسیب برساند وکنندگان آسیب برساند ومصر مصر دیگر  با تولیدکن شود که 
 ( 0، ص 0912را باید از یرارداد خارج کرد )کاتوزیان،  مسئولیتمسئولیت، پسپس  رابطا حقویی ندارند رابطا حقویی ندارند 

ناما ناما آئین 03 تبصرۀ مادۀتبصرۀ مادۀ  و اا    قق 201 وو 200 موادمواددر حقوق ایران، بنا حاایت دیگری دارد  
ساخت ناظر بته تقصتیر در ستاخت    ش، 0919 یانون نظا  مهندسی و کنترل ساختمانیانون نظا  مهندسی و کنترل ساختمان 99 اجرایی مادۀاجرایی مادۀ صیر در  به تق ناظر 

توان در یوانین متعتدد موضتوعه     امروزه میداندداندمی مسئولمسئولنیز  است و در کنار مالک، سازنده رااست و در کنار مالک، سازنده را
 ش( 0911کنندگان این نوع مسئولیت را یافت )ر    یانون حمایت از مصر 
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 مسئولیتمسئولیتطراحی نظام جدید 

تر آمد، باز ممان است دربارۀ هوش مصنوعی یائل به بررسی جداگانه و با هما مطالبی که پیش
سهدارای سته به یادآوری است که هوش مصنوعی جدیدی باشیم  ابتدا الز   ستاستت ویژگتی   دارای  : دنیتای  ا

کنتد   متی  بر مبنای آن عملبر مبنای آن عملسپس  ووکند می را تحویلرا تحویلدریافتی  کند، اطالعاتکند، اطالعاتمی اطرا  را فهماطرا  را فهم
شتهاثتر متادی داشتته   این هوش مصنوعی ممان است  مادی دا ثر  باتربتات »، ا ( خطتاب شتود یتا صترفا      Robot« )ر

بهمشتهور بته  افزاری باشد کته  نر  شهور  ست استت  ( Bot« )بتات » م ؛ (Wildhaber & Müller, 2017, p. 135)ا
(  Calo, 2015, p. 530آن استت ) « عمل مادی» ،یاانههای رایو برنامه انهپس، تفاوت ربات با رای

استت    زی جدیتد متمتای  هتا فناوری گرهای احساس، فار و عمل، از دیمهمچنین، ربات با پارادای
تواند در هتر متوردی   است و می  رت طیها به صوسه در ربات نناگفته نماند وجود هریک از ای

 ( Calo, 2015, p. 530باشد ) ادزی اکم ی
مستئولیت   دتاد و ای اندارنتدگان هتوش مصتنوعی ستبب زیت      راز سای شحال، ربات بیهردر

در  ریناپتذ ینت یبشهای حقویی ربات، تدسم آن و ایدامات پیجنبه تاهمی لشود  منتها، دلیمی
(؛ چراکته  Calo, 2015, p. 530) ستا بغای گری دیهار فناوریاجتماعی است که د تکنار ظرفی

هتای انستان   ای برای اجترای فرمتان  ممان است کامال  مستقل در ، تفار و عمل کند یا وسیوه
ستازی مطالتب، نتاگزیر مباحتت     باشد  اگرچه این ویژگی دارای مراتب گوناگون است، برای ساده

 کنیم ودن ماشین یا مستقل بودن آن مطالعه میحقویی مسئولیت آن را در دو دستا ابزار ب

 

 ابزار بودن ماشینابزار بودن ماشین. 1
یهای گوناگونی، مثل کتاال )عیتب تولیتد(، حیت    دانان خارجی مسئولیت ربات را در یالبدانان خارجی مسئولیت ربات را در یالبحقوقحقوق ید(، ح یب تول کاال )ع   وانوانهای گوناگونی، مثل 

کردهمستتقل بررستی کترده     تته و دارندۀ شتصیه و دارندۀ شتصیندندمحدور، کود ، نمایمحدور، کود ، نمای  ،،خطرنا ، بردهخطرنا ، برده سی  ستقل برر ند )انتد ) م  ,Caloا

2015, p. 543 مرتبطی را که شامل مقایسا پدیدۀ ربات با این نوع متوویتات  ادامه، مطالب (  در (  در
اند مسئولیت ربات را با مسئولیت ناشی از نگهداری حیوان اند مسئولیت ربات را با مسئولیت ناشی از نگهداری حیوان برخی خواستهبرخی خواسته  میکناست، بررسی می

بات ناپذیر و خطرنا  بوده، ماننتد ربتات   بینیپیش رفتار حیواناترفتار حیوانات  ایشان مقایسه کنند، چراکه از نظرمقایسه کنند، چراکه از نظر ند ر ناپذیر و خطرنا  بوده، مان
صنوعی فعالیتت هتوش مصتنوعی    حال، این  با(Müller, 2017, p. 160)است است « « آزمون و خطاآزمون و خطا»»تابع اصل تابع اصل  هوش م یت  فعال

 احساسات و غرایزاحساسات و غرایزبه  های مشابه افاار منطقی انسان است و تنها بتشی از آنهای مشابه افاار منطقی انسان است و تنها بتشی از آنمبتنی بر الگوریتممبتنی بر الگوریتم
فاوتدروایع، بایستی بین این دو یائل به تفتاوت (  Cerka et al., 2015, p. 683ماند )حیوانی می های هتای  دروایع، بایستی بین این دو یائل به ت

ست و و دارای احساس و یادر به در  است، اما ربات چنین نیستت و    اساسی بود؛ حیوان موجود زندهاساسی بود؛ حیوان موجود زنده و دارای احساس و یادر به در  است، اما ربات چنین نی
ست )های حساسی بتر روی آن نصتب شتود، احستاس آن م دتاز استت )      اگر هم گیرندهاگر هم گیرنده داز ا ساس آن م  شود، اح صب  بر روی آن ن  & Johnsonهای حساسی 

Verdicchio 2018, p. 294 به(  پس نباید احاا  اخالیی و حقویی مشابهی را برایشان بته سمیت رستمیت  (  پس نباید احاا  اخالیی و حقویی مشابهی را برایشان  ر



 0931 پاییز و زمستان، 2، شمارۀ 04حقوق تطبیقی، دورۀ مطالعات     054

 

ند، یار متفاوت است با آموزش متووق خداونتد،  شناخت؛ مثالً آموزش متووق انسانی، مثل ربات، بسشناخت؛ مثالً آموزش متووق انسانی، مثل ربات، بس یار متفاوت است با آموزش متووق خداو
بنابراین، باید دنبال مبنای دیگتری بترای بحتت بتود     و منش  مسئولیت مالک چیز دیگری است؛ و منش  مسئولیت مالک چیز دیگری است؛ 

(Johnson & Verdicchio 2018, p. 297)  
بر ربات اعمال  تولید راتولید راعیب  مسئولیت ناشی ازمسئولیت ناشی ازبه نظر گروه دیگر بایستی با کمی تغییر، احاا  

کردهتقسیم کترده دسته  دودودانان مسئولیت عیب تولید را به   حقوق(Vladeck, 2014, p. 140)کرد  ند انتد  تقسیم  ا
که ناشی از طبیعت خطرنا  کاال که ناشی از طبیعت خطرنا  کاال ای (: دسته13، ص 0902تبار، ؛ جعفری3  ، ص، ص09120912)کاتوزیان، )کاتوزیان، 

سقوط و احتمال بروز آسیب در استفاده از آن استت؛ ماننتد احتمتال تصتاد  هنگتا  راننتدگی و ستقوط         ندگی و  گا  ران صاد  هن مال ت ند احت ست؛ مان و احتمال بروز آسیب در استفاده از آن ا
کیفیت  بودنبودنپایین  دو  که ناشی ازدو  که ناشی از  دستا رواز و خطرهای ناشی از خوردن دارورواز و خطرهای ناشی از خوردن داروهواپیمای درحال پهواپیمای درحال پ

  بر شودشودمی نامیدهنامیده« عیب» کننده است و در اصطالح حقوقکننده است و در اصطالح حقوقکاال از حد انتظار خریدار و عر  مصر کاال از حد انتظار خریدار و عر  مصر 
بهخطرنا ، ذاتی استت و بته  کاالی  خطر ناشی ازخطر ناشی از، بندیبندیتقسیمتقسیماساس این  ست و  صیر در مبتاالتی و تقصتیر در   بتی  خطرنا ، ذاتی ا باالتی و تق م

یز و مباالتی در پرهیتز و  بی ضی و ناشی ازضی و ناشی ازمعیوب عرَمعیوب عرَکاالی  خطر ناشی ازخطر ناشی ازاما  باط ندارد،باط ندارد،جریان تولید ارتجریان تولید ارت مباالتی در پره
ست کنندگان استت  مصر مصر ایمنی  کوشش در راه ت مینکوشش در راه ت مین (  دربتارۀ هتوش   11، ص 0902تبتار،  )جعفتری کنندگان ا

سبباست به ستبب توان چنین حام کرد  پس، خسارات هوش مصنوعی ممان مصنوعی نیز می عیتب   است به 
، حتی در محتمل استمحتمل استآن  خطایخطایارتااب  ووکند کسب می با تعامل، تدربهبا تعامل، تدربهه یا ازآندا ک افزار باشدافزار باشدنر نر 

سامانهتصمیمات نادرست ستامانه دلیل  بهبهنیز  افزارافزارسالمت نر سالمت نر فرو  سئولیتمستئولیت ، موجتد  تصمیمات نادرست   ,Müllerباشتد )  م

2017, p. 157 )  ،این پدیده نیست، زیرا تولید کاال منطبق باتولید کاال منطبق باعیب  مسئولیت ناشی ازمسئولیت ناشی ازاحاا   بنابراین،بنابراین  
و تنها و تنها گیرد می آموزد و تصمیمات مستقلآموزد و تصمیمات مستقلمی است که تدارب خود رااست که تدارب خود رایادگیر  هوش مصنوعی ساماناهوش مصنوعی سامانا
سبرا بته او منتستب  زیتان   که بتوانکه بتواناست  زمانی سازنده مسئولزمانی سازنده مسئول به او منت (  Cerka et al., 2015, p. 386کترد )  را 

سببیت را ازرابطتا ستببیت را از  گتاه   کهکهای است گونهگونهبهبه محصول هوشمندمحصول هوشمندزیان از این  نحوۀ ورودنحوۀ وروددروایع،  طا  بتین  راب
 ( ( Mackie, 2018, p. 1223شود )شود )نمیمنتسب منتسب  متصر  و متصدیانمتصر  و متصدیانیا  مالکمالکبه به   زیان رد ورد وبمی

ازجموته متواردی کته هتوش مصتنوعی مماتن استت خطرنتا  باشتد، جوتوۀ آن در یالتتب           
اعمال مسئولیت بر سازندۀ آن سبب بازدارندگی است و اعمال مسئولیت بر سازندۀ آن سبب بازدارندگی است و خودروهای خودران است  در این فرو، 

که از هستند کته از    درحقیقت، سازندگان دهددهدمی نوع خودروها را کاهشنوع خودروها را کاهشاین  خطر تصادفات ناشی ازخطر تصادفات ناشی از هستند 
سوددستت ستود  این  معامالت خودروهای ازمعامالت خودروهای از ست  سئولیت آنبرنتد؛ پتس بایتد مستئولیت آن    متی  د ید م پس با ند؛  شوند را متحمتل شتوند    بر مل  را متح

((Müller, 2016, p. 338 ) )  سئولیت مسئولیت ناشی از هوش مصنوعی بتا مستئولیت   همچنین، در تطبیق با م مسئولیت ناشی از هوش مصنوعی 
را به بیما مسئولیت ناشی را به بیما مسئولیت ناشی   ت و دارندهت و دارندهیاد داشرا نیز به الزامات بیما اجباریالزامات بیما اجباریباید  ناشی از خودرو،ناشی از خودرو،

  شتایان ذکتر استت کته در کنتار ایتن نتوع        (Müller, 2017, p. 161)کرد  موز موز  آنآن هایهایزیان ازاز
های مبارزه های مبارزه ، مثل ربات، مثل رباتاست باربارزیان خطر وخطر وعامل  که خودکه خودسازند را می هاییهاییگاه ماشینگاه ماشینخودروها، 
سازنده و ستازنده و  و شده شده ریزی نامهنامههایی است که به اشتباه برهایی است که به اشتباه برها متفاوت از رباتها متفاوت از رباتوضعیت اینوضعیت این، که و جنگو جنگ

 ( Simmler & Markwalder, 2018, p. 7-8ند )مدیر آن مسئولیت دارمدیر آن مسئولیت دار
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نا  وخطرنتا  و در حقوق ایران بین شتیء   به نظر برخیبه نظر برخی فاوتیآن در مستئولیت متدنی تفتاوتی   غیتر   خطر مدنی ت سئولیت   آن در م
پذیرفتتوان پتذیرفت نمی ادعا راادعا را(  این 900 ، ص، ص09320932یزدانیان و همااران، یزدانیان و همااران، نیست ) هدارینگهتداری ، چراکته  توان   نگ

ست )ررنتا  موجتب فترو تقصتیر نگهدارنتدۀ آن استت )ر      خطخطحیوان یا شیء  ندۀ آن ا صیر نگهدار فرو تق جب  نا  مو  222و  931واد ممت     ر
که تولید آن ناگزیر و مباح باشتد،   در خصوص کاالهای دارای اثر جنبی و منفیدر خصوص کاالهای دارای اثر جنبی و منفی  بنابراین، ا(ا(    قق

ستاجرای یواعد عمومی و مبتنی ساختن مسئولیت بر تقصیر معقتول استت   قول ا یز ، تمییتز    بترای همتین  اجرای یواعد عمومی و مبتنی ساختن مسئولیت بر تقصیر مع ، تمی
نهو هزینته نیاز  مانند درجامانند درجابیرونی،  با معیارهایبا معیارهایآن  منع تولیدمنع تولیدیا  اباحهاباحه بودن هاستت، نته مرغتوب بتودن     و هزی غوب  نه مر ست،  ها

پیش(  لذا اصول ایتصادی، ازجموته ایتدامات پتیش   1111، ص ، ص 09120912تولید )کاتوزیان، تولید )کاتوزیان،  یدامات  وه ا ستانهدستتانه (  لذا اصول ایتصادی، ازجم ثای مثت د ل ای م
بایست ایدامات الز  را برای پیشتگیری و حتتی   احتیاط، بر آن حاکم است و اشتاص درگیر می

 عمل آورند جبران بعدی زیان به
نایمبنتای وجتود دارد    محضمحض مسئولیتمسئولیتمعموال   تولید همتولید همعیب  ئولیتئولیتمسمسدر زمینا  ظر، نظتر،  ایتن   مب ن

کستی   در امریااست و مسئولیت جبران خسارت برعهدۀدر امریااست و مسئولیت جبران خسارت برعهدۀ   (Deep Pocket)««عمیقعمیقجیب » نظریانظریا
مهبرنامته باشتد و چته    جسته است؛ چه سازندهجسته است؛ چه سازندهشرکت  است که در فعالیت سودمند و مفیداست که در فعالیت سودمند و مفید   نتویس برنا

((Cerka et al., 2015, p. 386 ) ) کارکرد  نقص سیستم سببنقص سیستم سببنویسی یا خطاهای برنامهخطاهای برنامه، درحقیقت
 ,Müller)نقویه است و سازنده مسئول طراحی، ساخت و دستورات ماشین است نقویه است و سازنده مسئول طراحی، ساخت و دستورات ماشین است وسایل  نادرستنادرست

2016, p. 337) صنوعی دارای موجود در هتوش مصتنوعی دارای   ای ناشی از برناما رایانهناشی از برناما رایانه  در این صورت، عیب هوش م موجود در 
بردن صددرصدی ایرادات بردن صددرصدی ایرادات بین یشه ازیشه ازمحصوالت نیست؛ ازجموه هممحصوالت نیست؛ ازجموه همسایر  اختصاصاتی است که دراختصاصاتی است که در

ندهو خطاهای برنامه ناممان است و تنهتا مستئوه آن استت کته تولیدکننتده      که تولیدکن ست  سئوه آن ا ها م یوب بترای کشت  عیتوب     و خطاهای برنامه ناممان است و تن ش  ع برای ک
جود طراحی و ستاخت وجتود   بین  خیر؟ لذا تقریباً تفاوتیخیر؟ لذا تقریباً تفاوتییا  برده استبرده استکار های متعار  را بههای متعار  را بهآزمایش ساخت و طراحی و 
نر تقصتیر در مستئولیت نتر    بنابراین،  ( ( Mackie, 2018, p. 1223ندارد )ندارد ) سئولیت  صیر در م فافت تق مرزار شتامل امتر  ا شامل ا شتاوی   زار 

 هاییهتایی چنتین آزمتایش   اثبات شود کهاثبات شود کهاگر  ،،  پسنه سالمت مطوق کاالنه سالمت مطوق کاال  ،استاست« « های الز های الز آزمایش»
  0افزار استافزار استبرعهدۀ طراح و پدیدآورندۀ نر برعهدۀ طراح و پدیدآورندۀ نر عیب  ، مسئولیت ناشی از، مسئولیت ناشی ازتحقق نیافته

شزد پس از هما این مباحت، باید اصل کوی مسئولیت مالک بته جهتت مصتالح عامته را گوشتزد       مه را گو صالح عا هت م به ج پس از هما این مباحت، باید اصل کوی مسئولیت مالک 
سئولیت ح ایناه هرگاه در مسئولیت، تعارو بین مالایت شیء و تولیتد آن باشتد، مستئولیت    کرد  توضیکرد  توضی شد، م ید آن با ح ایناه هرگاه در مسئولیت، تعارو بین مالایت شیء و تول

خودرو و تواند به سازنده یا مدیر )راننده( مراجعته کنتد؛ مثتل ختودرو و     مالک مقد  است و بعد مالک میمالک مقد  است و بعد مالک می ثل  ند؛ م عه ک تواند به سازنده یا مدیر )راننده( مراج
یه ربات  چراکه هرگاه کسی از عموی سود ببرد، باید زیان آن را نیز تحمل کند )من له الغر  فعویته   ربات  چراکه هرگاه کسی از عموی سود ببرد، باید زیان آن را نیز تحمل کند )من له الغر  فعو

بات هویمسئولیت مالک ربتات هوی  (res ipsa loquitur) ایع، از ظواهر امرایع، از ظواهر امرالغر (  دروالغر (  درو ستداستت مسئولیت مالک ر باتو بتار اثبتات    دا بار اث   و 
یعد  مسئولیت بر دوش خوانده است  منتها، شرط آن استت کته خواهتان نیت     هان ن که خوا ست  که اثبتات کنتد کته      ززعد  مسئولیت بر دوش خوانده است  منتها، شرط آن ا ند  بات ک اث
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شتده باشتد، ستراندا  در     یزیربرنامه یاانهیرا یحقوی ای یقیکه هرگاه از جانب شتص حق کندیم انیرا ب یکو
 ول است ئمس نیماش یدیتول یهاا یبرابر پ
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  ،،ییپس درصورت نقص در طراحپس درصورت نقص در طراح      (Calo, 2015, p. 544)ند ند ککخوانده انحصاراً ربات را کنترل میخوانده انحصاراً ربات را کنترل می
 .Cerka et al., 2015, pطراح است )طراح است )  اایینقص مربوط به سازنده نقص مربوط به سازنده   ننیید که اد که ااثبات کناثبات کن  ییستستییمالک بامالک با

وو  (  با این توضیح که گاه ممان است مالک را مطوقاً مسئول خسارات وارده از شتیء مموتو    386 شیء مم (  با این توضیح که گاه ممان است مالک را مطوقاً مسئول خسارات وارده از 
یا وی بدانیم و به او اجازه دهیم که بعد از جبران خسارت به مقصر مراجعته کنتد؛ گتاه نیتز او یتا       یز او  گاه ن ند؛  عه ک وی بدانیم و به او اجازه دهیم که بعد از جبران خسارت به مقصر مراج

اردی که مالک یا سازنده اردی که مالک یا سازنده مومو  دردرکرده است و کرده است و بینی میبینی میهایی بدانیم که پیشهایی بدانیم که پیشسازنده را مسئول زیانسازنده را مسئول زیان
بر بتر    ااییت   ررییتقصتقص  دلیلدلیلممان است به ممان است به   گرگرییاشتاص مرتبط داشتاص مرتبط د  د،د،ئل را نداشته باشئل را نداشته باشمسامسا  ییننییببتوان پیشتوان پیش

   باشندباشند  للمبنای دیگر مسئومبنای دیگر مسئو

مالایتت   خطری است که ایداد کرده و سودی که ازخطری است که ایداد کرده و سودی که ازدلیل  در فرو اول، مسئولیت مالک بهدر فرو اول، مسئولیت مالک به
  آن است که تقصیر محتمل بر دوش مالک استآن است که تقصیر محتمل بر دوش مالک استدلیل  اما در فرو دو ، بهاما در فرو دو ، بهبرد، برد، می

گروهی از گروهی از میان  به تقسیم مسئولیتبه تقسیم مسئولیتیائل  ها،ها،خطرنا  دانستن رباتخطرنا  دانستن رباتدلیل  برخی بهبرخی بهسراندا ، 
کردهاشتتتاص هستتتند کتته بنیتتاد مشتتتر  را ایدتتاد کتترده  داد  شتر  را ای یاد م که بن ستند  شتاص ه ندانتتدا یا نظریتتا   ایشتتان ا شتر نهتتاد مشتتتر »نظر هاد م   «ن

((CommonEnterprise Doctrineرا )را ) ند که مسئولیت مشتر  محض برعهدۀ ند که مسئولیت مشتر  محض برعهدۀ ااو بر آنو بر آنپذیرند پذیرند می
شند که همه برای هد  واحدی فعالیت کترده باشتند   ی شرطشرط؛ به در یضیه استدر یضیه استدرگیر  تما  اشتاصتما  اشتاص کرده با که همه برای هد  واحدی فعالیت 

(Cerka et al., 2015, p. 386)تتوان بته   رسد که این نظریته را بتا کمتی تعتدیل متی     نظر می  به
 گذار آینده پیشنهاد داد یانون

 

 ن. استقالل ماشی2

یتا   شده در دوشده در دوریزیفعال برنامهفعال برنامهوکار ربات سازربات ساز»»، ، (ISO)س تعری  سازمان جهانی استاندارد س تعری  سازمان جهانی استاندارد بر اسابر اسا
حال از استقالل است که در فضای خود جهت اجرای وظای  مد نظر در حتال  ای چند محور با درجهچند محور با درجه از استقالل است که در فضای خود جهت اجرای وظای  مد نظر در 

شوند و اختیار عمل به شوند و اختیار عمل به ریزی میبرنامهبرنامهجایی  دردرها دانیم، این ماشینکه می  چنان0««حرکت استحرکت است
کهدرست استت کته  آیا  زادی ارادۀ انسانی را ندارند  حال،زادی ارادۀ انسانی را ندارند  حال،معنای آمعنای آ ست  مدادرا مستئول یومتداد  هتا  ختود  آن  درست ا سئول یو  را م
توان بتتوان  ؟ اگتر  شتصشتتص یتا   استاستشیء  درحقیقت، مسئوا اصوی آن است که هوش مصنوعیدرحقیقت، مسئوا اصوی آن است که هوش مصنوعیکنیم؟  ب
  ماستماستنیز پیش  پرسش را در هر مورد یافت، پاسخ شیوۀ شناسایی مسئولیت آنپرسش را در هر مورد یافت، پاسخ شیوۀ شناسایی مسئولیت آناین  جوابجواب

ساناند ابزار وایع شود، اما مستئول، خیتر؛ انستان   توتومی به نظر برخی، هوش مصنوعیبه نظر برخی، هوش مصنوعی یر؛ ان سئول، خ ند توانتد  متی  اند ابزار وایع شود، اما م توا
 هوش مستقل و انسان در حقوق وهوش مستقل و انسان در حقوق وییاس  جزجزای حال، چارهحال، چارهاینمسئول وایع شود، اما ابزار، خیر  بامسئول وایع شود، اما ابزار، خیر  با

(  درحقیقتت، شناستایی شتصتیت حقتویی در گذشتته      Müller, 2017, p. 162تاالی  نیست )
طر  دعوا وایع و حتی گناهاار شناخته شتود و  توانست ریشه دارد  در یونان باستان، کشتی می

شدند  منتها، تفاوتی که شتصتیت  در رو  نیز معابد و کویساهای یرون وسطا طر  حق وایع می

                                                           
 (:2103مارس  26برای مطالعه در این مورد، ر    به نشانی اینترنتی زیر )  0

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:8373:ed-2:v1:en 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:8373:ed-2:v1:en
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حقویی سنتی با شناسایی شتصیت برای هوش مصنوعی دارد، مفتروو بتودن شتتص ستنتی     
سه سته  طتور کوتی،     بته 0( ,1239p. Solum, 1992است، نه ایناه خود  هوش و اراده داشته باشتد ) 

است و است و حقوق  ماورایماورایدیدگاه  نتست،نتست،: روش برای شناسایی شتصیت برای موضوعات وجود داردروش برای شناسایی شتصیت برای موضوعات وجود دارد
بهرا تبتدیل بته  حقوق  که موضوعکه موضوعخواصی است  دنبالدنبالبهبه بدیل  ثل کنتد؛ مثتل   ( متی شتصشتتص طتر  حقتوق )   را ت ند؛ م ک

ست ومعیتار ازآندتا کته مضتیق استت و       ایتن  عقالنیت و استقاللعقالنیت و استقالل ضیق ا که م دا  یار ازآن دورین وو محدتورین و کودکتان   مع بر را دربتر      و مح را در
یراری دو ، معیار مبتنی بر نتیده و آثتار شناستایی شتصتیت و بریتراری     دارای ایراد است   د،د،گیرگیرنمینمی صیت و بر سایی شت ثار شنا دو ، معیار مبتنی بر نتیده و آ

سو ، ستو ،    شودشودمی نادیده گرفتهنادیده گرفتهحقوق  است؛ در ایندا، اهمیت رفتار و توانایی موضوعاست؛ در ایندا، اهمیت رفتار و توانایی موضوعتاوی   حق وحق و
سان موضتوع بحتت و انستان    بین  کهکهنیست  معیار دنبال آنمعیار دنبال آن  این معیار مبتنی بر شرایط یانونی استمعیار مبتنی بر شرایط یانونی است حت و ان ضوع ب مو

نایبتر مبنتای     ((Cerka et al., 2017, p. 692دارد )دارد )کتار   یانونییتانونی تاتالی    به حقوق وبه حقوق و  ووکند  مقایسهمقایسه  بر مب
ئه دادهدانان نظریات گوناگونی را دربارۀ وجتود شتصتیت ارائته داده   گفته، حقوقگفته، حقوقپیشپیشرویاردهای  صیت ارا جود شت ند؛ انتد؛  دانان نظریات گوناگونی را دربارۀ و ا

نظتر  (  بته Cerka et al., 2017, p. 692گرایی )مثل نظریا امتیاز، فرو یانونی، نمادسازی و وایعمثل نظریا امتیاز، فرو یانونی، نمادسازی و وایع
بردن از یانون تدارت با نا  بتردن از  حل اخیر انتتاب شده است  دروایع، در حقوق ایران راهرسد که می یانون تدارت با نا  

صوصو مقایسا انستان بتا شتتص حقتویی، در خصتوص      211در مادۀ  انسانانسانتاالی  طبیعی  حقوق وحقوق و قویی، در خ شتص ح با  سان   و مقایسا ان
  2مبتنی بر وایعیت را انتتاب کرده استمبتنی بر وایعیت را انتتاب کرده استاشتاص حقویی رویارد 

شربات را با وضتعیت گذشت  نویسندگان وضعیت کنونی  برخیبرخی ضعیت گذ سته )رتا بردگتان برابتر دانستته )ر   ربات را با و بر دان گان برا     تا برد
ها آن مسئولیت اعمالمسئولیت اعمالنیابتی،  ند که بر اساس یواعد مسئولیتند که بر اساس یواعد مسئولیتاا( و بر آن( و بر آن223ص  ،،09360936رجبی، رجبی، 

(  برای همین، مناسب است که به تبعیت از (  برای همین، مناسب است که به تبعیت از Cerka et al., 2015, p. 386است )است )شان برعهدۀ مالابرعهدۀ مالا
شیا را از احقوق کشورهای عربی، مانند مصر، مستئولیت ناشتی از اشتیا را از ا    شی از ا سئولیت نا علنتواع مستئولیت فعتل   حقوق کشورهای عربی، مانند مصر، م سئولیت ف غیتر   نواع م

شود شود می عمل ربات، عمل صاحب آن توقیعمل ربات، عمل صاحب آن توقی، چراکه ((01 ، ص، ص09360936)احمدزاده و مهریار، )احمدزاده و مهریار،   بشمریم
((Cerka et al., 2015, p. 386  )  )توان به این دیدگاه وارد کرد، مستتقل بتودن   ولی ایرادی که می

ین، آزادی عمتل  اعمال ربات از مالک و ایدا  بر اساس طرح طراحتان و ستازندگان استت  بنتابرا    
 ندارد و آندا که آزادی و استقالل باشد، ارتباطی به مالک ندارد؛ پس، با برده متفاوت است 

واسطا نقض یرارداد یا اشتباهات یراردادی در برابر همچنین، هوش مصنوعی ممان است به
لک یصد انعقاد یرارداد را منتسب بته مالتک   که چناناصیل مسئول توقی شود  در ایندا هم  به ما  سامانهستامانه یصد انعقاد یرارداد را منتسب 

به)بته   بیان ییمت های یراردادی آن به مالک، مثل اشتباه درهای یراردادی آن به مالک، مثل اشتباه درهوشمند بدانیم، زیان تر( کمتتر(  میتزان   ) کم

                                                           
 رسمیت شناخته است:ها بههایی در جریان است که شتصیت حقویی را برای ربات  امروزه در اتحادیا اروپایی الیحه0

Delvaux, M. (2016). Draft Report with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on 

Robotics. European Parliament Committee on Legal Affairs Report 2015/2103 (INL)  

اشتتاص   ریو ستا  نیامتا ماشت   ،نشتده )اصتالت وجتود(    دهیت آفر یهد  خاصت  یدانست که انسان آزاد است و برا دیبا  2
  (تیاند )اصالت ماهکرده  یآن تعر یها برا( که انسانultra viresهستند ) یخاص یمحدود به کارکردها یحقوی
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ستامانه   هوشمندیهوشمندی؛ چراکه، اشتباه باشداشتباه باشدنتایج این  موز  بهموز  بهمالک بایستی  ست وست وومنتسب به امنتسب به انیز 
(  90، ص 0930)السان،  محدود به انعقاد معاموه طبق دستور است، نه تشتیص مصوحت مالکمحدود به انعقاد معاموه طبق دستور است، نه تشتیص مصوحت مالک

توان اصیل را که غالبا  مالک است، مستئول زیتان یتراردادی ناشتی از هتوش      در این صورت، می
حال، باید از این مستئولیت گتذر کترد و دنبتال مستئولیت ختود هتوش        اینمصنوعی دانست  با

 مصنوعی در یبال رفتارهای آن بود 

بناشی از هوش مصنوعی مستقل بت زیان  شناسایی مسئولیتشناسایی مسئولیتبا هما این احوال،  شتاص رای اشتتاص  ناشی از هوش مصنوعی مستقل  رای ا
یدهرا نادیتده زیان  درگیر، جدای از آناه زندیرۀ سببیت وروددرگیر، جدای از آناه زندیرۀ سببیت ورود سببگیترد، نامناستب استت و ستبب    متی  را ناد ست و  سب ا یرد، نامنا  گ

 ( ( Cerka et al., 2017, p. 689ها است )ها است )فناوری و پنهان کردن شتصیت سازندگان رباتفناوری و پنهان کردن شتصیت سازندگان رباتشاست 
سیوه آید کته بتتوان ربتات را ابتزار و وستیوه      پیش می در فرضیدر فرضی، متصر  و    مسئولیت مالکمسئولیت مالکدروایع،  بزار و و بات را ا توان ر که ب آید 

  بتوان برای آن هوش فرو کرد، خود ربات مسئولیت داردبتوان برای آن هوش فرو کرد، خود ربات مسئولیت دارداگر  انست؛ وگرنهانست؛ وگرنهدد

 

 ؟؟ننماشیماشی  ررنظریۀ تقصینظریۀ تقصی. 3

بع بوده و به تبتع  خود  هرگاه هوش مصنوعی کامالً مستقل باشد، آگاه از اعمالهرگاه هوش مصنوعی کامالً مستقل باشد، آگاه از اعمالتا ایندا دانستیم که  بوده و به ت
قوق ودارای حقتوق و پس،  آن مسئول است؛آن مسئول است؛ ست )متناستب استت )  تاتالی    دارای ح سب ا (  (  Cerka et al., 2015, p. 383متنا

حال، با توجه به ایناه مبنای مسئولیت در حقتوق ایتران مبتنتی بتر تقصتیر استت )کاتوزیتان،        
 تواند مقصر یومداد شود یا خیر؟(، الز  است بدانیم که ربات می010، ص 0912

شدباشتد هتا  آن ند که مقصودند که مقصودویایعی هست بر اساس نظریا تقصیر، اشتاص مسئول اعمال وبر اساس نظریا تقصیر، اشتاص مسئول اعمال و یتا   با
خاصبترای انتتتاب رفتتار ختاص    بتوان  راراایشان  ار دهند وار دهند وآگاهانه خود را در معرو آن یرآگاهانه خود را در معرو آن یر تار  تاب رف هت از جهتت   برای انت از ج

(؛ پس، تقصیر Simmler & Markwalder, 2018, p. 11کرد ) سرزنشسرزنشکار خود  آگاهی از عوایبآگاهی از عوایب
به معنای تشتتیص مصتوحت استت  لتذا،      اختیاراختیارویتی معنا دارد که اختیاری باشد و در حقوق، 

مفاسد کار خود را تشتیص دهد و راه صتحیح   هرگاه ماشین در حدی از بووغ باشد که مصالح و
ستقالل تابعی از اصتل استتقالل   توان تقصیر را دربارۀ ا عمال آن مطرح کرد  این را انتتاب کند، آنگاه می صل ا تابعی از ا

باتربتات معافیتت   سببستبب گاه  تواندتوانداست و خود میاست و خود می سئولیتمستئولیت از  ر  & Simmlerشود )شتود )  هتای خاصتی  م

Markwalder, 2018, p. 12    ی(  درحقیقتت، حقتوق کمتتر مایت تر ما قوق کم قت، ح برای بریتراری مستئولیت بترای    به بته    لل(  درحقی سئولیت  یراری م بر
یخطاها مبتنی بر مفهو  و کارکرد انسانی است؛ مثل ستوء نیت    شترشتررو، بیرو، بیاینایناست  ازاست  از  گناهانگناهانبیبی سوء ن   تتخطاها مبتنی بر مفهو  و کارکرد انسانی است؛ مثل 

شیدر مسئولیت مدنی  ویتی با نظامی طر  باشتی   انانی زیی زیررییپذپذییننییببششو پیو پی  رردر حقوق جزا و تقصیدر حقوق جزا و تقصی   ممدر مسئولیت مدنی  ویتی با نظامی طر  با
ست نیتز مستئول نیستت      آنگاه ربات مستقلآنگاه ربات مستقل  ،،ناپذیر سبب مسئولیت نباشدناپذیر سبب مسئولیت نباشدییننییببششکه در آن زیانِ پیکه در آن زیانِ پی سئول نی یز م ن

((Calo, 2015, p. 542 ) ) 
مال حال، بیش از تقصیر شتصی ماشین، مصالح جامعه اهمیتت دارد؛ پتس، هرگتاه اعمتال     ایناینبابا گاه اع پس، هر یت دارد؛  حال، بیش از تقصیر شتصی ماشین، مصالح جامعه اهم

سان ماشین خال  متعار  باشد، تقصیر تحقق یافته است  درحقیقت، معیار تقصیر ماشین بتا انستان    با ان ماشین خال  متعار  باشد، تقصیر تحقق یافته است  درحقیقت، معیار تقصیر ماشین 
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یرار هی متد نظتر دادگتاه یترار     های آگاهی و خطاهای انسان گاهای آگاهی و خطاهای انسان گامتفاوت است  برای نمونه، محدودیتمتفاوت است  برای نمونه، محدودیت گاه  ظر داد مد ن هی 
که شود؛ اما این برای ماشین موجه نیستت، چراکته   گیرد و تقصیر محسوب نمیگیرد و تقصیر محسوب نمیمیمی ست، چرا صوالًاصتوالً شود؛ اما این برای ماشین موجه نی شماشت   ا   ننییما

  ان،ان،ییت زز  ورودورود  خاصختاص   تتییت مویعمویع  ننییت اا  دردر  ددییت نبانبا  وو  رساندرساند  اندا اندا بهبه  رارا  ییییخطاخطاشود تا کار غیرشود تا کار غیرییمم  ساختهساخته
 ( ( Vladeck, 2014, p. 132))  شودشود  خطاخطا  مرتابمرتاب

فت توان جووتر رفتت و گفتت   می حتیحتی؛ یابدیابدمی ها حالت نوعیها حالت نوعیاتاتدرحقیقت، معیار تقصیر دربارۀ ربدرحقیقت، معیار تقصیر دربارۀ رب فت و گ توان جووتر ر
 کند می صاحب آن را مسئول ایداماتشصاحب آن را مسئول ایداماتشیا  وسیوا خطرنا ، فارغ از اعمال ماشین، آنوسیوا خطرنا ، فارغ از اعمال ماشین، آناین  که وجودکه وجود

سش پرستش  ها و متوجا تقصیر شتصی ماشین است  پس، همه، مطالعا ما فارغ از این دیدگاهاینبا پر
هوش هد ، هتوش  این  برایبراییا خیر؟  وان عامل اخالیی دانستوان عامل اخالیی دانستتتمی اصوی آن است که هوش مصنوعی رااصوی آن است که هوش مصنوعی را هد ، 

از منظر خارجی، جامعا از منظر خارجی، جامعا یعنی،  هم از نظر خارجی شناخته شود و هم از منظر داخوی هم از نظر خارجی شناخته شود و هم از منظر داخوی باید  مصنوعیمصنوعی
ظر ادعتایی داشتت  امتا از نظتر     چنین  توانتواننمی که اکنونکه اکنون آن را عامل اخالیی بشناسدآن را عامل اخالیی بشناسدبایستی  مد نظرمد نظر ما از ن شت  ا عایی دا اد

ملمبتنتی بتر عواطت  عمتل    ولی  ارای شرایط الز  باشد،ارای شرایط الز  باشد،رسد که هوش مصنوعی درسد که هوش مصنوعی دمی نظرنظرداخوی، بهداخوی، به ط  ع بر عوا نی   مبت
ییاستت آن را اخالیتی  مماتن   نوع هوش در ایدامات اخالیینوع هوش در ایدامات اخالییمشارکت این  هرچندهرچندکند؛ نمی ست آن را اخال کنتد   ترتتر ا

(Brożek & Bartosz, 2018, p. 5 )  شود )شود )اخالیاً مسئول توقی نمیاخالیاً مسئول توقی نمی به نظر برخی، رباتبه نظر برخی، رباتSimmler & 

Markwalder, 2018, p. 4،)،)  است  پس، است  پس،   هاهاسازند و ماشین تحت انقیاد آنسازند و ماشین تحت انقیاد آنمی رارااشتاص یواعد اشتاص یواعد زیرا
لهماهیت جبری و فرمانبرداری مانع خالییت است و دنبالته  جوداتوار موجتودات طوطیطتوطی روی ماهیت جبری و فرمانبرداری مانع خالییت است و دنبا سانی از انستانی از  غیر وار مو ان

 ( 292، ص 0936نیست )رجبی،  اشیااشیااین  یواعد، به معنای خالییت موجود دریواعد، به معنای خالییت موجود در

ندکنتد می و تقویدو تقویدنیست  بر این باورند که رایانه وایعاً دارای هوشبر این باورند که رایانه وایعاً دارای هوشدرحقیقت، بسیاری   رارا  ایتن  ک
گرتوان پذیرفت مگتر نمی باور ایناته بته بتاور     توان پذیرفت م به  اه  نگ )دان برجستته، آلتن تورینتگ )   ریاضتی این لن توری سته، آ  Alan Mathisonدان برج

Turing ،)داگوید دربارۀ هوش آنچه اهمیت دارد، نتیده است و نتیدتا اعتقاد داشته باشیم که میاعتقاد داشته باشیم که می  گوید دربارۀ هوش آنچه اهمیت دارد، نتیده است و نتی
تون، هوش مصنوعی با انستان تفتاوتی نتدارد )واربرتتون،     کار  ندارد )واربر فاوتی  سان ت لن آلتن  ضتیح ایناته   (  تو920 ، ص، ص09390939هوش مصنوعی با ان آ

شابه گرا بر آن است که باید از انسان و رییب فاری او، یعنی ماشین، ستؤاالت مشتابه   تورینگِ نتیدهتورینگِ نتیده سؤاالت م گرا بر آن است که باید از انسان و رییب فاری او، یعنی ماشین، 
شین دارای ای باشد که نتوان بتین ایتن دو تفتاوت یائتل شتد، ماشتین دارای       گونهگونهها بهها بهپرسید؛ هرگاه پاسخپرسید؛ هرگاه پاسخ شد، ما ئل  فاوت یا ین دو ت بین ا ای باشد که نتوان 

ِرلِ(  سِترلِ Solum, 1992, p. 1235هوشی همانند انسان است )هوشی همانند انسان است ) ندگرا فراینتدگرا    ((John Rogers Searle) (  س فرای
که در بر آن است که تفار برای هوش مصنوعی ممتنع است و عمل ماشین مثل انسانی استت کته در    ست  بر آن است که تفار برای هوش مصنوعی ممتنع است و عمل ماشین مثل انسانی ا

سخاتاق دارای الفبای چینی با یک کتاب راهنمای زبان رها شتده باشتد و پاستخ    شد و پا شده با ساس هتای او بتر استاس    اتاق دارای الفبای چینی با یک کتاب راهنمای زبان رها  بر ا های او 
پس، هوش مصنوعی فاید روح، هوشیاری، پس، هوش مصنوعی فاید روح، هوشیاری،  ( ( Solum, 1992, p. 1263دستورات این کتاب باشد )دستورات این کتاب باشد )

(؛ درنتیده، هوش مصنوعی را (؛ درنتیده، هوش مصنوعی را Solum, 1992, p. 1262حساسات، عالیق و ارادۀ آزاد است )حساسات، عالیق و ارادۀ آزاد است )عوم، اعوم، ا
 توان همانند هوش انسان دانست توان همانند هوش انسان دانست نمینمی
ستالگتوریتمی استت  همه، به نظر برخی، هما اعمال انسان اینابب گوریتمی ا و ایتن متتتص ربتات نیستت      ال

(Grimmelmann, 2016, p. 408 ؛ یعنی، اعمال، همه)  عد ازبر اساس جبتر و یواعتد از بر و یوا جودموجتود پتیش   بر اساس ج  مو
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ندبا گنداندن عناصتر تصتادفی در فراینتد     است  همچنین صادفی در فرای صر ت برایآن را بترای تتوان  متی  ،،ماشتین  با گنداندن عنا اعمتال   آن را 
است است ریزی ماشین ممان ، برنامه، برنامه(  از این گذشتهBridy, 2012, p. 10ریزی کرد )متویع برنامهمتویع برنامهغیر

متنویژه متتن بهبهای )های متفاوت باشد؛ مثالً هرگاه ربات نتیدا برناما رایانههای متفاوت باشد؛ مثالً هرگاه ربات نتیدا برناما رایانهنتیدا فعالیت انساننتیدا فعالیت انسان باز( بتاز(  ویژه 
هد؛دهتد؛ می متفاوتمتفاوت و نتیداو نتیداکند می های متعدد تغییرهای متعدد تغییرروزآمدکردنروزآمدکردنطی  باشد، درباشد، در ، ، افتزون بتر ایتن    د

دور دور )هک(  مدازمدازغیر ناند و نیز احتمال نفوذناند و نیز احتمال نفوذکار  و خطا داشته باشد وو خطا داشته باشد ومشال  استاستممان  برنامهبرنامه
صنوعی، ش مصتنوعی،  مسئوا اصوی در مسئولیت مدنی هومسئوا اصوی در مسئولیت مدنی هو، پسپس(  Balkin, 2015, p. 53نیست ) از انتظاراز انتظار ش م

کته ماشتین     همین(Müller, 2017, p. 156)آن نهفته است آن نهفته است گیری و تصمیمو تصمیمیادگیری  در تواناییدر توانایی
  0ها اتتاذ کند، اخالیا  مسئول اعمال خود استیاد بگیرد و تصمیماتی را در دوراهی

 

 . آثار حقوقی مسئولیت ماشین4

ت که خود به صتورت مستتقل در ،   توان یافای را میآید که کمتر وسیوهامروزه از ظواهر برمی
تواننتد بیندیشتند و   ها استقالل ندارند و نمیتفار و عمل کند  درحقیقت، یریب به اتفاق ماشین

تصمیم بگیرند  بنابراین با عنایت به این وایعیت، یول به ایناه هرگتاه کستی ختال  ایتن ظتاهر      
صل اصتل  عنی باید در پی اعمتال  ستن گوید، بایستی ادعای خود را اثبات کند، یول صوابی است؛ ی ا

   آنآنیا استقالل  سندیسندینه مصوحتنه مصوحتدر محاکم بود،  موضوعی ابزار بودن ماشینموضوعی ابزار بودن ماشین

دانستن ماشین سبب  مسئولمسئولاین رویارد از نظر مصالح اجتماعی نیز مستحسن است؛ چراکه 
اشتتاص ستبب بازدارنتدگی     مسئولیتمسئولیتشود  به عبارت دیگر، اشتاص نمی مسئولیتمسئولیتنفی عوایب 
 ها اماان اعمال داشته باشد ماشین مسئولیتمسئولیتمعوو  نیست که این یاعده بر روی است، اما 

ست و ازجموته دشتوارترین امتور استت و     هتوش مصتنوعی،    اعمال مسئولیت مدنی براعمال مسئولیت مدنی براز این گذشته،  مور ا شوارترین ا وه د ازجم
بسیار  برداشت کرد،برداشت کرد،ماشین  از داراییاز داراییبایستی خسارات مورد حام را  ازآندا که حالت جبرانی دارد وازآندا که حالت جبرانی دارد و

بادیآبتادی دهدهحاجیحتاجی )برای مطالعتا در ایتن بتاره، ر        وارتر استوارتر استاز مسئولیت جزایی دشاز مسئولیت جزایی دش و هماتاران،   آ
سئولیت،اگر هتد  مستئولیت،  (؛ چراکه در مسئولیت جزایی با مدازات طر  هستیم  62، ص 0939 هد  م تنهتا   اگر 

برایاست بترای ممان  صورت،صورت،این  دردر  یابدیابدمی باشد، آنگاه جبرانْ حالت جزاییباشد، آنگاه جبرانْ حالت جزاییپیشگیری  بازار بتازار  امنیتت   است 
یدا ایتدا       ها وها وتغییر الگوریتمتغییر الگوریتمیا  ردن برنامهردن برنامهککیا پا   به حذ  مادی رباتبه حذ  مادی ربات کترد  در ایندتا، تنهتا ابهتا       ا

 ( Solum, 1992, p. 1258مانده شناسایی حقوق اساسی برای هوش مصنوعی است )بایی

دیتده  مدنی، بریراری عدالت معاوضی و جبران خسارت زیان مسئولیتمسئولیتدرحقیقت، اگر هد  

                                                           
فایتد   گتر، یامتا از طتر  د   ،اطالعات و فراموش ناردن امور است یشگیبر انسان حضور هم ینوعهوش مص تیمز  0

و در  زیمتمتا  یانستان  صیآن را از خصا ،یژگیدو و نیشود؛ ا یاحساس است و ممان است باعت خسارات عمد
  کندیم دادیا راتییاحاا  آن تغ
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ه مطرح است و شرط این جبران، شناسایی حق مالایتت  دیدباشد، رابطا بین اموال ربات و زیان
میان آید که آیتا ربتات اماتان انعقتاد     برای ربات است  افزون بر این، ممان است این پرسش به

هتای  (  همچنتین، بترای ستایر جبتران    Solum, 1992, p. 1245یرارداد بیمه مسئولیت را دارد )
 ات مطرح است غیرمالی نیز حدایوی از تشتیص مصوحت و اختیار رب

 

 نتیجه

میگیرد و کمتر زیتانی را متی  عمو  خسارات واردۀ موجب مسئولیت از طریق اشیا صورت میعمو  خسارات واردۀ موجب مسئولیت از طریق اشیا صورت می یانی را  توان تتوان  گیرد و کمتر ز
ضوعیت یافت که شیئی در آن دخیل نباشد  در بیشتر موارد، شیء ابزار ورود زیتان استت و موضتوعیت     ست و مو یان ا یافت که شیئی در آن دخیل نباشد  در بیشتر موارد، شیء ابزار ورود ز

میندارد، اما گاهی چنین نیست و افراد گوناگون مرتبط با آن، مستئول خستارات متی    سارات  سئول خ ثل د؛ مثتل  شونشتون ندارد، اما گاهی چنین نیست و افراد گوناگون مرتبط با آن، م د؛ م
و مسئولیت و مسئولیت   ،،دو فرو نتست، یادگار دوران گذشتهدو فرو نتست، یادگار دوران گذشتهمسئولیت در مسئولیت در مالک، متصر  و سازندۀ شیء  مالک، متصر  و سازندۀ شیء  

ست معاصتر استت     هایهتای ، حاصل تحوالت فنی در یرن، حاصل تحوالت فنی در یرنکاالستکاالست  به دلیل عیب تولیدبه دلیل عیب تولیدویژه ویژه که بهکه بهسازنده سازنده  صر ا   معا
مور شیء ممان است استقالل داشتته باشتد و در اجترای برختی امتور        ؛؛تر رفتتر رفتتوان پیشتوان پیشامروز میامروز می خی ا جرای بر شد و در ا شته با شیء ممان است استقالل دا
ثل ادارهپس افراد جدید مترتبط بتا شتیء، مثتل اداره      ،،شد )شیء دارای هوش مصنوعی(شد )شیء دارای هوش مصنوعی(متتار بامتتار با شیء، م با  مرتبط  ندۀ کننتدۀ  پس افراد جدید  کن

های ناشی از آن خواهند بود  های ناشی از آن خواهند بود  افزار آن، مسئول جبران زیانافزار آن، مسئول جبران زیانهوش مصنوعی یا نگارندۀ برنامه و نر هوش مصنوعی یا نگارندۀ برنامه و نر 
حق و جدای از این، ممان است برای هوش مصنوعی یائل بته شتصتیت باشتیم و او را طتر  حتق و       طر   شیم و او را  صیت با به شت جدای از این، ممان است برای هوش مصنوعی یائل 

بر تواند نمایندۀ افراد محسوب شود و بتر  صورت، افزون بر ایناه میصورت، افزون بر ایناه می  در ایندر این  ،،تاوی  بشناسیمتاوی  بشناسیم   هاهتا آنآنتواند نمایندۀ افراد محسوب شود و 
ین توان خود ربات را مستئول اعمتال ستر زده از آن دانستت  در ایتن      مسئولیت نیابتی بار کند، میمسئولیت نیابتی بار کند، می ست  در ا سر زده از آن دان مال  سئول اع توان خود ربات را م
 یابد یابد شیء تحقق میشیء تحقق می« « فعلفعل»»فرو است که مفهو  حقیقی فرو است که مفهو  حقیقی 

اختیتار آن مراتتب    برای توضیح بیشتر باید گفت کته ماشتین انتواع گونتاگون و استتقالل و     
متعددی دارد  برخی ابزار دست انسان است و برخی دیگتر اختیتار عمتل دارد  در میتان دستتا      

تواند ادارۀ امور خود را در دست گیرد و برخی نیز هنتوز درگیتر جبتر ناشتی از     اخیر، بعضی می
یعنتی،   هوش مصنوعی تشتیص مصوحت است؛هوش مصنوعی تشتیص مصوحت است؛خود  مال  تشتیص مسئولیتمال  تشتیص مسئولیتهاست  الگوریتم

شدو به اصطالح به بوتوغ رستیده باشتد   گیرد امور مالی خود را برعهده امور مالی خود را برعهده مدیریت  ت بتواندت بتواندرباربا سیده با ووغ ر در آن در آن   و به اصطالح به ب
اعمال آن استت   مسئولمسئولصورت، انسان کرد  درغیر این توان مسئولیت مدنی بر آن بارتوان مسئولیت مدنی بر آن بارمی صورت،صورت،

و در صورتی که به ثالثی آسیب رسیده باشد، این انسان  مسئول، در ابتدا مالک و سپس، مماتن  
سئولمستئول حال، مالک در برابر ثالتت  هریر یا سازنده آن باشد  دراست مد استت و در برابتر  مالتک،     م

  تکنندۀ آن پاستگو اسسازنده و هدایت

ست، ها امتر نظتری استت،    ها و جبران خسارات از جانب آنها و جبران خسارات از جانب آنهنوز استقالل رباتهنوز استقالل رباتایناه  با عنایت بهبا عنایت به ظری ا مر ن ها ا
مال آنرا مسئول اعمتال آن دیگران  ووکنیم  آن را ابزار توقیآن را ابزار توقیدر شرایط کنونی  الز  است کهالز  است که بدانیمهتا بتدانیم  را مسئول اع   ها 

گذار فرو است که مقرراتی را دربارۀ شتصیت و مسئولیت هتوش مصتنوعی   حال، بر یانوناینبا
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پذیر نیست جز ایناه ابعاد  ناشناختا حضور این اشتتاص الاترونیاتی در   مقرر سازد و این اماان
 جامعه از طر  دانشمندان حقویی کاویده شده باشد 

حقتویی نیتز چنانچته تشتتیص دهتیم کته ربتات  دارای هتوش مصتنوعی          در وضع موجود 
استقالل شتصیت دارد که بتواند تصمیم بگیرد، شناسایی شتصیت عموی آن خالی از  ایگونهبه

گونه ربات را مسئول اعمال خود یومداد کرد و نتایج حقویی آن، شتامل  توان اینایراد است و می
توان به صتورت استتثنایی   و    را پذیرفت  در این صورت، می جبران دارایی ماشین و انعقاد بیمه

 ضمان مدنی را بر افراد انسانی درگیر در صورت مشارکت یا احراز رابطا سببیت بار کرد 

 

 منابع و مآخذ
 فارسیفارسی  ..11

 هاهاکتابکتاب  الف(الف(
 ، تهران: انتشارات سمت 0ی، چ ا(، حقوق تدارت الاترونی0930  السان، مصطفی )0

، تهران: نشتر  0مدنی سازندگان و فروشندگان کاال، چ  ت(، مسئولی0902ر، حسن )تبا  جعفری2
 دادگستر 

ها، ویترایش دو ، تهتران: انتشتارات    مدنی و جبران ت(، حقوق مسئولی0932پیک، حسن )  ره9
 خرسندی 

متدنی )الزامتات ختارج از     ت(، مستئولی 0939اهلل )  صفایی، ستید حستین و رحیمتی، حبیتب    9
 ، تهران: انتشارات سمت 6 یرارداد(، چ

و و چاپ  ، تهران: مؤسسا، تهران: مؤسسا9چ  ضمان یهری،ضمان یهری،: های خارج از یراردادهای خارج از یرارداد، الزا ، الزا (0912)   کاتوزیان، ناصر  کاتوزیان، ناصر22
  انتشارات دانشگاه تهرانانتشارات دانشگاه تهران

تهتران: مؤسستا چتاپ و     ،،0، چ دتولی بمدنی ناشی از عی ت(، مسئولی0910  کاتوزیان، ناصر )6
 انتشارات دانشگاه تهران 

، تهتران:  0ا کوتاهی از فوسفه، مترجم: متریم تقدیستی، چ   تچ(، تاری0939) نایدلنایدل  واربرتون، 0
 نشر یقنوس 

 

 هاهامقالهمقاله  ب(ب(
مدنی متدنی    تتی مسئولیی مسئولیققمطالعا تطبیمطالعا تطبی»»(، (، 09360936عبدالمطوب و مهریار، محمد )عبدالمطوب و مهریار، محمد )سید    احمدزاده بزاز،  احمدزاده بزاز،11

قی،، مدوتا حقتوق تطبیقتی،   ««و مصرو مصر رانای و عوامل رفع آن در حقوقو عوامل رفع آن در حقوق  اءاءبر اشیبر اشی تمالای ناشی ازناشی از قوق تطبی وا ح   ، مد
   22 ، ش، ش0909 ، ج، ج011011



 045  ضمان در هوش مصنوعی

 

یمبتنی بتر تولیت    تتمبنای حقوق مسئولیمبنای حقوق مسئولی  للتحویتحوی»»  (،0930)  باریاوو، عویرضا   باریاوو، عویرضا 33 بر تول قوق ، مدوتا حقتوق   «ددمبتنی  وا ح ، مد
   00 ، ش، ش0202خصوصی، دورۀ خصوصی، دورۀ 

درآمتدی بتر   »(، 0939نیتا، فاطمته؛ استماعیوی، صتالح )    آبادی، محمدعوی؛ بهزادیده  حاجی01
فصوناما پژوهش تطبیقی  ،«آوری و حقوق اسال از منظر یواعد فن کی رباتیفرکی تمسئولی

  2، ش 0اسال  و غرب، دورۀ 

سانانستان  رغی ازاز  دآمدهدآمدهمحصوالت پدیمحصوالت پدیفاری  حقوقحقوق»»(، (، 09360936  رجبی، عبداله )  رجبی، عبداله )0000 قوق ، مدوتا حقتوق   «ان وا ح ، مد
   2ش  ،،09 خصوصی، دورۀخصوصی، دورۀ

شی از مدنی ناشتی از    تتمبانی مسئولیمبانی مسئولی»»(، (، 09300930))  پروین  محمدی، مهدی؛ ابدالی، مهرزاد؛ اکبرینه،   محمدی، مهدی؛ ابدالی، مهرزاد؛ اکبرینه، 0202 مدنی نا
قوقدر حقتوق  (وانحی ساختمان وساختمان و)  ءءفعل شیفعل شی مدنیو فرانسته بتر استاس یتانون متدنی      رانایت  در ح یانون  ساس  بر ا سه   2106 و فران
  0 ، ش، ش2222های حقوق تطبیقی، دورۀ های حقوق تطبیقی، دورۀ ، پژوهش، پژوهش«فرانسهفرانسه

شیمدنی ناشی از اشتی   تتطرح یاعدۀ مسئولیطرح یاعدۀ مسئولی»»(، (، 09360936  یزدانیان، عویرضا )  یزدانیان، عویرضا )0909 قوقدر حقتوق   اءاءمدنی ناشی از ا و و  رانایت  در ح
   22، ش ، ش 9090، فصوناما مطالعات حقوق خصوصی، دورۀ ، فصوناما مطالعات حقوق خصوصی، دورۀ «فرانسهفرانسه

صویمحمدهادی؛ عباسیان، رضتا؛ مصتوی  سید   مهدوی،مهدوی،   یزدانیان، عویرضا؛  یزدانیان، عویرضا؛0909 ضا؛ م (، (، 09320932))  نیوشتا نژاد، نتژاد،  محمدهادی؛ عباسیان، ر
، ، «و فرانسهو فرانسه رانای در حقوقدر حقوق  اءاءمدنی ناشی از اشیمدنی ناشی از اشی  تتدر مسئولیدر مسئولی  ءءی اوصا  شیی اوصا  شیققمطالعا تطبیمطالعا تطبی»»

   00، ش ، ش 00مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ 
 

 یخارج .2

A) Books 

15. le Tourneau,  Philippe (1972), La Responsabilité Civile, Tome 1, Dalloz. 

16. Mazeaud, Henri, Léon et Jean (1998), Leçons de Droit Civile, Tome II, Premier 

Volume,  9e édition, Par François Chabas, Montchrestien. 

 

B) Articles 

17. Balkin, Jack M., (2015), "The Path of Robotics Law", California Law Review, 

vol. 6, p. 45-60. 

18. Bridy, Annemarie, (2012), "Coding Creativity: Copyright and the Artificially 

Intelligent Author", Stanford Technology Law Review, No. 5, p. 1-28. 

19. Brożek, Bartosz & Bartosz Janik (2018), "Can artificial intelligences be moral 

agents", New Ideas in Psychology, p. 1- 6. 

20. Cerka, Paulius, Jurgita Grigiene & Gintare Sirbikyte (2017), "Is it possible to 

grant legal personality to artificial intelligence software systems?", Computer 

Law & Security Review, 33, p. 685-699. 

21. Cerka, Paulius, Jurgita Grigiene & Gintare Sirbikyte (2015), "Liability for 

damages caused by artificial intelligence", Computer Law & Security Review, 

31, p. 376-389. 



 0931 پاییز و زمستان، 2، شمارۀ 04حقوق تطبیقی، دورۀ مطالعات     044

 

22. Calo, Ryan, 2015, "Robotics and the Lessons of Cyberlaw", California Law 

Review, Vol. 103, No. 3, p. 513-563. 

23. Grimmelmann, James (2016), "There’s No Such Thing as a Computer-Authored 

Work—And It’s a Good Thing, Too", Columbia Journal of Law & the Arts, vol. 

3, p. 403-416. 

24. Johnson, Deborah G. & Mario Verdicchio (2018), "Why Robots should not be 

treated like Animals", Ethics and Information Technology, no. 20, p. 291-301. 

25. Mackie, Tom (2018), "Proving Liability for highly and fully automated Vehicle 

Accidents in Australia", Computer Law & Security Law, 34, p. 1314-1332. 

26. Müller, Melinda Florina (2016), "Liability Issues Concerning Self-Driving 

Vehicles", EJRR Special Issue on the Man and the Machine, n. 2. 

27. Müller, Melinda Florina (2017), "Roboter als Wundertüten – eine zivilrechtliche 

Haftungsanalyse", PJA 2, p. 152. 

28. Simmler, Monika & Nora Markwalder (2018), "Guilty Robots? - Rethinking the 

Nature of Culpability and Legal Personhood in an age of Artificial Intelligence", 

Criminal Law Forum, Springer Nature. 

29. Solum, Lawrence B. (1992), "Legal Personhood for Artificial Intelligences", 

North Carolina Law Review, vol. 70, no. 4, p. 1231-1287. 

30. Vladeck, David C. (2014), "Machines without Principales: Liability Rules and 

Artificial Intelligence", Wash L Rev, n. 89, p. 117-150. 

31. Wildhaber, Isabelle & Melinda Florina Müller (2017), "Roboterrecht – eine 

Einleitung", PJA 2, p. 135-140. 

 


