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چکیده
در طول تاریخ ،حقوق مسئولیت مدنی با زیانهایی روبرو بوده که از طریق اشیا وارد شده استت
برخی از این خسارات ناشی از فعل اشیایی مثل بنا ،حیوان ،خودرو بوده است در تعیین مسئول
ورود خسارت ،مالک و گاه متصتر اشتیا ،نتستتین کستانی هستتند کته در یبتال زیتاندیتده
مسئولیت دارند ولی امروزه به دلیل تحوالت فنی که در اشیا روی داده است ،نباید از مسئولیت
سازنده و طراح شیء غافل بود دربارۀ اشیایی که دارای هوش مصنوعی هستند ،ابعاد مستئولیت
ورود زیان ناشی از آن بسیار پیچیدهتر از حالت سنتی آن است و تنهتا ویتتی متیتتوان احاتا
سابق را بر آن بار کرد که هوش مصنوعی جزء ابزار بهشمار آید پس ،هرگاه بتوان برای آن یائتل
به استقالل و اختیار تصمیمگیری شد ،مسئولیت خود آن اشیا نیز مطرح متیشتود امتا در ایتن
خصوص ،مشاالتی مثل شناسایی تقصیر ماشتین و نحتوۀ جبتران خستارت مطترح متیشتود و
چارهای جز اعطای شتصیت بر آن بایی نمیماند

واژگان کلیدی
تقصیر ماشین ،شتصیت حقویی ،عیب تولید ،مسئولیت مدنی ناشی از اشیا ،هوش مصنوعی

* فاس12296066219 :

Email: Rajabya@ut.ac.ir
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مقدمه
حقوق تابع موضوعات است و با تحتوالت عوتو و فنتون ،احاتا جدیتدی را بتر پایتا ستنن یتا
مستئولیت
نوآوریهای حقویی جعل میکند یای از عرصه های محسوس این تحتوالت ،زمینتا م سئول
ناشی از اشیا است اشیا زیانهای بسیاری بهبار میآورند؛ گاه دیوار خراب میشود ،گاهی خودرو
تصاد میکند و گاه رباتی سبب آسیب میشود چنانکه میبینیم ،این نوع مسئولیت تحوالتی
به خود دیده است که کمتر در سایر عرصههای حقویی میتوان دید از میان اشیا ،مثل گذشته،
تنها با ساختمان و خودروهای ساده و حیوان روبرو نیستیم؛ با ربات و خودروهای خودرانی طر
هستیم و هوش مصنوعی که ممان است از جانب خود تصمیم بگیرد اینها ممان است رأسا یا
با ارادۀ دیگران که در شیء تحقق یافته است ،سبب زیان دیگران شود
هوش مصنوعی ( )Artificial Intelligenceکه ممان است در هر شیء فیزیاتی یتا غیتر آن
جووه کند ،میتواند رباتی برای یاری انسانها در امور خانگی ،مثل نظافت و آشپزی باشتد یتا در
تتصص خاصی ،مثل پزشای و یضاوت و مشغول باشد که احاا حقویی خاصی بتر آن شتغل
حاکم است درهرحال ،ممان است از این فعالیت هتا آستیبی ایدتاد شتود؛ بترای مثتال ،هتوش
مصنوعی فعال در منزل موجبات زیان مهمانان را فراهم ستازد یتا هوشتی کته بترای جراحتی و
درمان است ،به بیماران آسیب برساند یا خودروی بدون راننتده باعتت تصتاد و زیتان جتانی و
مالی عابران شود
امروز موضوعات یادشده ممان است مستئوا معمتول اجتمتاع نباشتد ،امتا رختدادها نشتان
می دهد که در آینده نزدیک با مسائل بغرنج آن روبرو خواهیم شد پس ،نیاز است که اکنون بته
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
مسائل جاری میتاباند که در پرتو آن میتوان ابعاد گنگ بسیاری از مشاالت جاری و ستنتی را
روشن کرد و راههایی را که به اشتباه رفتهایم به ما بنمایاند
با عنایت به تحوالتی که در مسئولیت ناشی از اشیا در یرون معاصتر بتهویتوع پیوستته ،الز
است بدانیم که آیا این تحوالت موضوعی ،بر احاا حقویی نیز مؤثر بتوده یتا خیتر و اگتر تت ثیر
داشته ،اکنون چه احاامی بر مسئولیت مدرن حاکم است؟
در مطالعا مسئولیت ناشی از هوش مصنوعی در میان متتصصان حقویی ایتن حتوزه ،راههتای
گوناگونی انتتاب شده است پارهای از حقوقدانان بین این پدیده و اصول کوتی مستئولیت تفتاوتی
نگذاشتهاند و کسانی را مسئول زیان ناشی از هوش مصنوعی متیداننتد کته در ایتن زیتان تقصتیر
داشتهاند اما گروهی ،از مسئولیت تقصیری گذر کرده ،در این پدیدۀ جدید اجتماعی ،مطالعا ختود
را بر مسئولیت دارنده متمرکز نموده و گروه دیگر ،از جنبا مسئولیت سازنده به آن توجه کردهاند
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بهطور کوی ،جدای از شناسایی تقصیر در زیانهای ناشی از اشیا ،سه مرحوه را متیتتوان در
تحوالت احاا مسئول یت از این دست ترسیم کرد :در مرحوا نتست که با اشیای ستاکن روبترو
هستیم ،مسئول یت مالک و گاه متصر مطرح است؛ در مرحوا دو که با اشیای متحتر روبترو
هستیم ،مسئولیت عیب ناشی از تولید پا به میان میگذارد و سراندا  ،در مرحوا سو کته اشتیا
استقالل رأی دارند ،مسئولیت خود آنها مطرح است در این نوشته ،به تبعیت از این تحتوالت،
مطالعا خود را ادامه میدهیم

حقوق سنتی مسئولیت ناشی از اشیا
در ابتدا الز است که با مفهو و مصادیق زیان ناشی از اشیا آشنا شویم تا سپس بتوانیم مستائل
حامی آن را روشن کنیم

 .1مسائل موضوعی و حکمی
شیء و زیتان
ویتی از مسئولیت ناشی از اشیا ستن میگوییم ،منظور رابطا سببیت مادی بین شتیء
وارده است؛ اعم از آناه رابطا مادی بین شیء و زیان بهوجود آید ،مثل جراحت ناشی از تصاد
رابطته مماتن ا ست
استت
همچنتین ،راب طه
سگ همچ نین
پارس ستگ
خودرو یا چنین نباشد ،مثل حموا یوبی ناشی از پتارس
یزدانیتان ،0936 ،ص
ازطریتق حیتوان (ر یزدان یان،
مستقیم باشد یا غیرمستقیم؛ مثل سرایت بیماری ازطر یق
 )910پس ،در هر صورت ،شیء باید «سبب» و نه صر «شرط» ورود خسارت باشد
ااران،
هماتاران
یان و هم
زدانیتان
اشیا سبب ورود خسارت به انواع گونتاگون تقستیم متیشتوند (ر یزدان
لت بترای اشتتاص
حالتت
هر دو حا
جتان ،در هتر
 ،0932ص  963و  )901گاه شیء اعم از جاندار یا بتی جان
شتند و
داشتتند
مسئولیت ایداد میکند (مواد  999و  999ق ) همچنین ،پیش از این ،اشیا ستاون دا
جز در صورت تر فعل مالک ،مسئولیت ایداد نمیشد؛ اما در یرون جدید اشیایی ابداع شد که
بتهن ظر
نظتر
حرکت دارد و فعل شیء هم موجد مسئولیت است در این حالت ،در کنار ایناته شتیء به
یرار
خطرنا میآید و نیازمند اجرای احاا ایمنی است ،در کنار مالکِ شیء ،شتص دیگتری یترار
میگیرد که نظارت و مرایبت از شیء را برعهده دارد؛ مثل راننده یا مدیر و نیز به دلیتل تاویت
به رعایت اصول ایمنی ،سازنده و همااران او نیز وارد عرصا مسئولیت میشوند
اگر بتواهیم برای اشتاص نسبت به اشیا مسئولیت یائل شویم ،باید تاوی خود را با مبنای
آن روشن کنیم آیا مسئولیت برای سودی است که از داشتن شیء نصیب اشتاص میشتود یتا
مستئولیت ناشتی از
نسبت به تقصیر در ورود زیان (یا حفاظت از شتیء) استت؟ درصتورتی کته م سئولیت
مستئولیت مالتک مفتروو و او متتتار بته
تقصیر باشد ،گاه برای آسانی جبران خستارت وارده ،م سئولیت
مراجعه به مقصر اصوی است

052

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

 .2مسئولیت مالک و متصرف
ازآندا که ممان است بر شیء واحد حقوق متعددی بار شود ،دچار تردید میشویم که آیا کسی
حق عینتی
تی حتق
حتتی
شد یتا ح
مسئول است که حق مالایت بر عین دارد یا اگر کسی مالک منافع باباشتد
تبعی و داشته باشد ،مسئولیت دارد؟
شته ااستت،
ست،
داشتته
صیر دا
تقصتیر
اگر مبنا تقصیر باشد ،متصر اشیا نیز به اندازهای که در ورود زیتان تق
مسئول توقی میشود منظور از متصر کسی است که نظارت یتا هتدایت متؤثری بتر شتیء در
زمان ایراد خسارت داشته باشد؛ مانند رانندۀ خودرو در حقوق ایران ،مبنای مستئولیت مالتک و
متصر  ،مبتنی بر تقصیر است؛ چه جاندار باشد یا بیجان و چه منقول باشد یا غیرمنقول
یای از اشیای مسبب خسارت ،حیوان است در این خصوص با مراجعه به متادۀ  999یتانون
مدنی درمییابیم که مسئولیت مبتنی بر تقصیر مالک و متصر است متواد  202و  222ق ا
متادۀ  229ق ا در فترو ختاص دعتوت دیگتران،
نیز دارای چنین حامی است باایتنحتال ،مادۀ
دعوتکننده را مسئول زیان های ناشی از حیوان دانستته استت بترای همتین ،برختی استتادان
مسئولیت مالک را محض دانستهاند (کاتوزیان ،0919 ،ص  )919و برختی دیگتر بتا استتناد بته
تبصرۀ ماده ،فرو تقصیر را مناسبتر میدانند (صفایی و رحیمی ،0939 ،ص 209؛ یزدانیتان و
همااران ،0932 ،ص )903
یتانون
متادۀ  999ی
دربارۀ بنا نیز میتوان یائل به حام مشابه بود و صتاحب آن را بتر استاس مادۀ
مدنی مسئول توقی کرد پس ،ویتی مالک مسئول است که در ورود زیان به صورت فعل یا تر
فعل دخالت داشته باشد اطالع مالک از خرابی بنا (مادۀ  999ق ) از این جموه است این اطالع
گران،
دیگتران،
مدی و دی
محمتدی
ممان است شتصی باشد یا ایناه هر مالای نوعاً مطوع فرو شتود (ر مح
 ،0930ص  )006از مادۀ  203یانون مدازات اسالمی نیز حام مشابه استتراج میشود
مادۀ  0919یتانون متدنی ستابق فرانسته ،0مالتک متال منقتول و
ست متادۀ
نتستت
با استناد به بند نت
غیرمنقول مسئول زیانهای ناشی از آن ،مثل سرایت آتش و توقی میشد این مسئولیت ابتتدا
مبتنی بر تقصیر و سپس بتدون درنظتر گترفتن تقصتیر بتود ()Mazeaud, 1998, p. 604؛ مگتر
درجایی که مال یانونا در تصر کس دیگری ،مثل مست جر باشتد در آن صتورت ،متصتر بتر
اساس مواد  0099و  0099یانون مدنی سابق دارای مسئولیت ،جز در فرو یطع رابطا سببیت،
مثل وجود عوت خارجی بود ( )le Tourneau, 1972, p. 435درحقیقت ،متصر شیء نمای ندۀ
نماینتدۀ
 0با تغییر یانون مدنی فرانسه در سال  ، 2106مقررات سابق یانون متدنی آن کشتور در آن نظتا حقتویی معتبتر
نیست و تنها ارزش تاریتی دارد؛ اما از این جهت که مبنای یتانون متدنی ماستت ،نتا بتردن از آن ،بته ستبب
ارزش تطبیقی و تاریتی رواست
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ست؛
مالک توقی میشود و از این جنبه ،مسئولیت او به معنای شناسایی مسئولیت برای مالک ااستت؛
مگر ایناه از حدود اختیارات خود خارج شود (ر محمدی و همااران ،0930 ،ص )009
ممان است زیان ناشی از خودرو باشد در حقوق ایران (مواد  221یانون مدازات استالمی و
نقویته) و
شی از وستایل نقو یه
حواد ناناشتی
یانون بیما اجباری خسارات واردشده به شتص ثالت در اثر حتواد
برخی نظا های حقویی ،مسئولیت راننده و دارندۀ مبتنی بر تقصیر است (ر رهپیتک،0932 ،
دارنتدۀ
ندۀ
سوئیس ،دار
مان و ستوئیس،
قوق آلآلمتان
حقتوق
ص  )211بااینحال ،در بسیاری از نظا های حقتویی ،مثتل ح
شی از
چه زیتان ناناشتی
ست؛ چته
خودرو ااستت؛
کت ختودرو
حرکتت
یات و حر
عمویتات
خودرو مسئول محض زیانهای ناشی از عمو
رانندگی نادرست باشد یا نقایص فنی آن ( )Müller, 2016, p. 336درحقیقت ،باید حام داد که
ابتدا مالک دربارۀ دیگران مسئول است؛ مگر ثابت کند کس دیگری بر مال تسوط داشته و تت ثیر
دخالت او رابطا سببیت زیان را با مالک یطع کرده است پس ،اگر متصر مال غیر رشید باشتد
مستئولیت مالتک همچنتان پابرجتا استت
یا تصر او تحت نظارت یا در اثر تقصیر مالک باشد ،م سئولیت
بنابراین ،باید بین استفادۀ عموی و هدایت یانونی تفاوت بگذاریم؛ مسئولیت مالک تا حدی ااستت
ست
که نتوان زیان را به کس دیگری ،مثل هدایتکنندۀ غیریانونی (سارق) ،منتسب کرد (ر ب ند
بنتد
«ت» مادۀ  02یانون بیما اجباری) در هما این موارد ،زیاندیده شتص ثالت است ،اما اگر خود
مالک یا متصر آسیب ببینند ،حام متفاوت است
انتقتال ایتن
در فرو انتقال مال ،مسئولیت مالک به خریدار منتقل میشود اما دربارۀ زمان انت قال
هماتاران،
ااران،
مدی و هم
محمتدی
مسئولیت توافقی نیست به نظر برخی ،تصر مادی خریدار مال است (مح
استت؛ چرا که
چراکته
بول ،مهتم ا ست
مان ییبتول
ثل ززمتان
قویی ،ممثتل
حقتویی،
قال ح
انتقتال
مان انت
 ،0930ص )020؛ درحالی که ززمتان
مسئولیت «مالک» مد نظر است و او از تاریخ ایداد «حق مالایت» مسئول است و در غیر آن ،با
یزدانیتان ،0936 ،ص  )916بتاایتنحتال ،مماتن ا ست
استت
مسئولیت متصر خوط میشود (ر یزدان یان،
شتص بهواسطا شیئی مسئول توقی شود که پیش از ورود زیان ،مالک آن بوده و در زمان ورود
یدار یتا ثالتت
خریتدار
سارت خر
خستارت
سبب خ
خسارت ،مالایتی بر آن ندارد و آن را فروخته است و سپس ،ستبب
یع ،مستئولیت
مبیتع،
سالمت مب
میشود در ایندا ،جدای از شرط ضمنی یا صریح یراردادی تضمین ستالمت
برای آن نمتی توان
تتوان
یاطعی را بترای
فروشنده بابت خسارات ناشی از شیء بحتبرانگیز است و دلیتل یتاطعی
نتستت،
ست،
وا نت
مرحوتا
یافت اگرچه او مالک شیء بوده است ،اکنون مالایتی بر آن ندارد ازاینرو ،در مرح
سازندۀ کاال و سپس او بهعنوان واردکننده و مسئول است

 .3مسئولیت سازنده و طراح
شتیء در یبتال خستارات ناشتی از آن مستئول استت
در کنار مالک و متصتر  ،گتاه ستازنده و طتراح شیء
خطتای
طای
بر خ
ناظر بتر
شتیص» ( )Bench Errorاستت و نتاظر
مسئولیت سازنده به دلیل عیب تولید یا «خطای تتشتتیص
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نای عد
عتد
معنتای
سهوی در فرایند تولیدِ مندر به محصول معیوب است ) (Mackie, 2018, p. 1322عیب به مع
بتاریاوو ،0930 ،ص  )29و
باریاوو،
ست (ر
طرفین ااستت
فق طترفین
توافتق
نای آن توا
مبنتای
انطباق کاال با یصد فروشنده است و مب
ممان است در طرح ،تولید و تعویم یا هشدار باشد (کاتوزیان ،0912 ،ص )00؛ یعنی ممان است ننفتس
فس
به
کاال را بته
توان کتاال
طراحی و نوع کاال معیوب باشد یا نقص در مرحوا تولید ایداد شده باشد همچنین ،متیتتوان
گاه
تبتار ،0902 ،ص  )31گتاه
دلیل همراه نداشتن راهنمایی و هشدار الز و کافی ،معیوب دانست (جعفریت بار،
عمومتماً
عاوی عمو
نیز زیان به واسطا یرارگرفتن کاال در وضعیت متفاوت ایدتاد متیشتود بتاایتنحتال ،در ددعتاوی
محصول منطبق با توصیفات طراحی مد نظر تولیدکننده نبوده است )(Mackie, 2018, p. 1223
هد ،بوبواته
اه
شش نمتیددهتد،
پوشتش
سارات وارده را پو
خستارات
بر خ
برابتر
ضمان او در برا
مسئولیت سازندۀ کاال ،تنها ضتمان
سالمت کتاال،
کاال،
ثل ستالمت
دربرگیرندۀ هما وظایفی است که به دلیل اشتغال به تولید ،متوجه اوست؛ ممثتل
بتاریاوو ،0930 ،ص )29
هشتدار ( باریاوو،
صفانه و ه شدار
منصتفانه
تضمین سالمت (ایمنی) ،عرضا محصول ،ییمت من
رابطتا
طا
سترش راب
ها گگستترش
ای از آنهتا
ست :ییاتی
شده ااستت
برای همین ،راههایی برای حل مسئوه پیشبینتی شتده
گر ،گگستترش
سترش
دیگتر،
حل دی
ست راهحتل
یراردادی به تما مصر کنندگان و زیانهای خارج از دادوستد ااستت
به هتر
هر
شتانی بته
صیر پیمتان ش
تقصتیر
یراردادی و تق
طا یتراردادی
رابطتا
مسئولیت یهری بر پایا تسبیب ،یطع نظر از راب
فع شتده
شده
عوا ررفتع
بات ددعتوا
مصر کنندهای که زیان دیده است در برخی نظریههای تازه نیز موانع اثاثبتات
یل ،در هتر
هر
دلیتل،
است تا زیاندیده در مقابل یدرت مالی و فنی تولیدکننده بیپناه نماند به همین دل
بت ککنتد
ند
دو نظا یراردادی و یهری ،زیاندیده از اثبات تقصیر خوانده معا است و فقط بایتد ثاثابتت
یان ،0912 ،ص 0؛
(کاتوزیتان،
ست (کاتوز
سته ااستت
برخاستته
ضرر از آن برخا
بوده و ضترر
یوب بتوده
معیتوب
یل ،مع
تحویتل
که کاال هنگا تحو
جعفریتبار ،0902 ،ص  20به بعد) همچنین ،در این موارد نباید مسئولیت نهادهای عمومی را
بر
نی بتر
مبتنتی
سئولیت آن مبت
ااران ،0930 ،ص )000؛ چراکته ممستئولیت
هماتاران،
مدی و هم
محمتدی
فراموش کرد (ر مح
ست
شتریان ااستت
تاوی عمومی ارائا کاالی سالم ،ایمن و منطبق با وعدههای دادهشده به همتا ممشتتریان
شی از
سنتی ،ناناشتی
ظر ستنت
سازنده از ننظتر
سئولیت ستازنده
(ر باریاوو ،0930 ،ص  )29چنانکه میبینیم ،ممستئولیت
یار
اختیتار
یوب اخت
معیتوب
یرارداد و محدود به رابطا دو طر آن بوده است یانون مدنی به خریدار کاالی مع
هد و لی
ولتی
بااهتد
میدهد که یرارداد بیع را فسخ کند یا تفاوت بهای کاالی سالم و معیوب را از ثمن باا
مال
خطرهای ناشی از کاالهای صنعتی ممان است از بهای دادوستد آن فراتر باشد و به جان و متال
تولیدکننتده
نده
دیگر مصر کنندگان آسیب برساند و نیز ممان است دامنگیر کسانی شود که بتابا تولیدکن
رابطا حقویی ندارند پس ،مسئولیت را باید از یرارداد خارج کرد (کاتوزیان ،0912 ،ص )0
در حقوق ایران ،بنا حاایت دیگری دارد مواد  200و  201ق ا و تبصرۀ مادۀ  03آئینناما
صیر در ستاخت
ساخت
تقصتیر
به تق
اجرایی مادۀ  99یانون نظا مهندسی و کنترل ساختمان 0919ش ،ناظر بته
است و در کنار مالک ،سازنده را نیز مسئول میداند امروزه میتوان در یوانین متعتدد موضتوعه
این نوع مسئولیت را یافت (ر یانون حمایت از مصر کنندگان 0911ش)
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طراحی نظام جدید مسئولیت
با هما مطالبی که پیشتر آمد ،باز ممان است دربارۀ هوش مصنوعی یائل به بررسی جداگانه و
استت :دنیتای
سه ویژگتی ا ست
جدیدی باشیم ابتدا الز به یادآوری است که هوش مصنوعی دارای سته
اطرا را فهم میکند ،اطالعات دریافتی را تحویل میکند و سپس بر مبنای آن عمل متیکنتد
بات» ( )Robotخطتاب شتود یتا صترفا
شته« ،رربتات
داشتته
مادی دا
ثر متادی
این هوش مصنوعی ممان است ااثتر
استت )(Wildhaber & Müller, 2017, p. 135؛
به «بتات» ( )Botا ست
شهور بته
نر افزاری باشد کته ممشتهور
پس ،تفاوت ربات با رایانه و برنامههای رایانهای« ،عمل مادی» آن استت ()Calo, 2015, p. 530
همچنین ،ربات با پارادایمهای احساس ،فار و عمل ،از دیگر فناوریهتای جدیتد متمتایز استت
ناگفته نماند وجود هریک از این سه در رباتها به صورت طی است و میتواند در هتر متوردی
کم یا زیاد باشد ()Calo, 2015, p. 530
درهرحال ،ربات بیش از سایر دارنتدگان هتوش مصتنوعی ستبب زیتان و ایدتاد مستئولیت
میشود منتها ،دلیل اهمیت جنبه های حقویی ربات ،تدسم آن و ایدامات پیشبینتیناپتذیر در
کنار ظرفیت اجتماعی است که در فناوریهای دیگر غایب است ()Calo, 2015, p. 530؛ چراکته
ممان است کامال مستقل در  ،تفار و عمل کند یا وسیوهای برای اجترای فرمتانهتای انستان
باشد اگرچه این ویژگی دارای مراتب گوناگون است ،برای سادهستازی مطالتب ،نتاگزیر مباحتت
حقویی مسئولیت آن را در دو دستا ابزار بودن ماشین یا مستقل بودن آن مطالعه میکنیم

 .1ابزار بودن ماشین
حیتیوان
ید) ،ح
تولیتد)،
یب تول
(عیتب
کاال (ع
حقوقدانان خارجی مسئولیت ربات را در یالبهای گوناگونی ،مثل کتاال
ند ( Calo,
کردهاانتد
سی کترده
بررستی
ستقل برر
خطرنا  ،برده ،محدور ،کود  ،نماینده و دارندۀ شتصیت ممستتقل
 )2015, p. 543در ادامه ،مطالب مرتبطی را که شامل مقایسا پدیدۀ ربات با این نوع متوویتات
است ،بررسی میکنیم برخی خواستهاند مسئولیت ربات را با مسئولیت ناشی از نگهداری حیوان
ند رربتات
بات
ماننتد
مقایسه کنند ،چراکه از نظر ایشان رفتار حیوانات پیشبینیناپذیر و خطرنا بوده ،مان
هوش ممصتنوعی
صنوعی
یت هتوش
فعالیتت
تابع اصل «آزمون و خطا» است ) (Müller, 2017, p. 160بااینحال ،فعال
مبتنی بر الگوریتمهای مشابه افاار منطقی انسان است و تنها بتشی از آن به احساسات و غرایز
فاوت های
هتای
حیوانی میماند ( )Cerka et al., 2015, p. 683دروایع ،بایستی بین این دو یائل به تتفتاوت
ست و
اساسی بود؛ حیوان موجود زنده و دارای احساس و یادر به در است ،اما ربات چنین نینیستت
ست ( & Johnson
داز ااستت
ساس آن مدتاز
احستاس
شود ،اح
صب شتود،
بر روی آن ننصتب
اگر هم گیرندههای حساسی بتر
بهر سمیت
رستمیت
 )Verdicchio 2018, p. 294پس نباید احاا اخالیی و حقویی مشابهی را برایشان بته
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شناخت؛ مثالً آموزش متووق انسانی ،مثل ربات ،بسیار متفاوت است با آموزش متووق خداو ند،
خداونتد،
و منش مسئولیت مالک چیز دیگری است؛ بنابراین ،باید دنبال مبنای دیگتری بترای بحتت بتود
()Johnson & Verdicchio 2018, p. 297
به نظر گروه دیگر بایستی با کمی تغییر ،احاا مسئولیت ناشی از عیب تولید را بر ربات اعمال
کردها ند
انتد
کرد ) (Vladeck, 2014, p. 140حقوقدانان مسئولیت عیب تولید را به دو دسته تقسیم کترده
(کاتوزیان ،0912 ،ص 3؛ جعفریتبار ،0902 ،ص  :)13دستهای که ناشی از طبیعت خطرنا کاال
ستقوط
راننتدگی و سقوط
هنگتا ران ندگی
تصتاد هن گا
احتمتال ت صاد
ماننتد احت مال
استت؛ مان ند
و احتمال بروز آسیب در استفاده از آن ا ست؛
هواپیمای درحال پرواز و خطرهای ناشی از خوردن دارو دستا دو که ناشی از پایین بودن کیفیت
کاال از حد انتظار خریدار و عر مصر کننده است و در اصطالح حقوق «عیب» نامیده میشود بر
صیر در
تقصتیر
باالتی و تق
به بتیممبتاالتی
ست و بته
اساس این تقسیمبندی ،خطر ناشی از کاالی خطرنا  ،ذاتی ااستت
یز و
پرهیتز
جریان تولید ارتباط ندارد ،اما خطر ناشی از کاالی معیوب عرَضی و ناشی از بیمباالتی در پره
ست (جعفتریتبتار ،0902 ،ص  )11دربتارۀ هتوش
کوشش در راه ت مین ایمنی مصر کنندگان ااستت
سبب عیتب
مصنوعی نیز میتوان چنین حام کرد پس ،خسارات هوش مصنوعی ممان است به ستبب
نر افزار باشد یا ازآندا که با تعامل ،تدربه کسب میکند و ارتااب خطای آن محتمل است ،حتی در
مستئولیت باشتد ( Müller,
سامانه ،موجتد م سئولیت
فرو سالمت نر افزار نیز به دلیل تصمیمات نادرست ستامانه
 )2017, p. 157بنابراین ،احاا مسئولیت ناشی از عیب تولید کاال منطبق با این پدیده نیست ،زیرا
هوش مصنوعی سامانا یادگیر است که تدارب خود را میآموزد و تصمیمات مستقل میگیرد و تنها
سب کترد ()Cerka et al., 2015, p. 386
منتستب
به او منت
زمانی سازنده مسئول است که بتوان زیتان را بته
سببیت را ازبتین
طا ستببیت
رابطتا
دروایع ،نحوۀ ورود زیان از این محصول هوشمند بهگونهای است که گتاه راب
میبرد و زیان به مالک یا متصر و متصدیان منتسب نمیشود ()Mackie, 2018, p. 1223
ازجموته متواردی کته هتوش مصتنوعی مماتن استت خطرنتا باشتد ،جوتوۀ آن در یالتتب
خودروهای خودران است در این فرو ،اعمال مسئولیت بر سازندۀ آن سبب بازدارندگی است و
که از
خطر تصادفات ناشی از این نوع خودروها را کاهش میدهد درحقیقت ،سازندگان هستند کته
مل شتوند
شوند
متحمتل
سئولیت آن را متح
ید ممستئولیت
پس بابایتد
ند؛ پتس
برنتد؛
سود متیبر
ست ستود
معامالت خودروهای از این ددستت
( )Müller, 2016, p. 338همچنین ،در تطبیق مسئولیت ناشی از هوش مصنوعی بتابا ممستئولیت
سئولیت
ناشی از خودرو ،باید الزامات بیما اجباری را نیز بهیاد داشت و دارنده را به بیما مسئولیت ناشی
از زیانهای آن موز کرد ) (Müller, 2017, p. 161شتایان ذکتر استت کته در کنتار ایتن نتوع
خودروها ،گاه ماشینهایی را میسازند که خود عامل خطر و زیانبار است ،مثل رباتهای مبارزه
سازنده و
و جنگ ،که وضعیت اینها متفاوت از رباتهایی است که به اشتباه برنامهریزی شده و ستازنده
مدیر آن مسئولیت دارند ()Simmler & Markwalder, 2018, p. 7-8
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فاوتی
مدنی تتفتاوتی
سئولیت متدنی
خطرنتانا و غیتر آن در ممستئولیت
به نظر برخی در حقوق ایران بین شتیء خطر
هداری
نگهتداری
پذیرفت ،چراکته نگ
نیست (یزدانیان و همااران ،0932 ،ص  )900این ادعا را نمیتوان پتذیرفت
متواد  931و 222
م
ست (ر
ندۀ آن ااستت
نگهدارنتدۀ
صیر نگهدار
تقصتیر
فرو تق
جب فترو
موجتب
حیوان یا شیء خطررنتانا مو
ق ا) بنابراین ،در خصوص کاالهای دارای اثر جنبی و منفی که تولید آن ناگزیر و مباح باشتد،
تمییتز
یز
ست بترای همتین ،تمی
قول ااستت
معقتول
اجرای یواعد عمومی و مبتنی ساختن مسئولیت بر تقصیر مع
غوب بتودن
بودن
مرغتوب
نه مر
ست ،نته
هاستت،
نهها
هزینته
اباحه یا منع تولید آن با معیارهای بیرونی ،مانند درجا نیاز و هزی
دستتانهای ممثتثل
پیشد ستانه
یدامات پتیش
وه اایتدامات
ازجموته
تولید (کاتوزیان ،0912 ،ص  )11لذا اصول ایتصادی ،ازجم
احتیاط ،بر آن حاکم است و اشتاص درگیر می بایست ایدامات الز را برای پیشتگیری و حتتی
جبران بعدی زیان بهعمل آورند
مبنتای ایتن ن ظر،
نظتر،
در زمینا مسئولیت عیب تولید هم معموال مسئولیت محض وجتود دارد مب نای
نظریا «جیب عمیق» ) (Deep Pocketدر امریااست و مسئولیت جبران خسارت برعهدۀ کستی
برنامتهنتویس
است که در فعالیت سودمند و مفید شرکت جسته است؛ چه سازنده باشتد و چته برنا مه
( )Cerka et al., 2015, p. 386درحقیقت ،خطاهای برنامهنویسی یا نقص سیستم سبب کارکرد
نادرست وسایل نقویه است و سازنده مسئول طراحی ،ساخت و دستورات ماشین است (Müller,
صنوعی دارای
هوش ممصتنوعی
) 2016, p. 337در این صورت ،عیب ناشی از برناما رایانهای موجود در هتوش
اختصاصاتی است که در سایر محصوالت نیست؛ ازجموه همیشه ازبین بردن صددرصدی ایرادات
ش ععیتوب
یوب
برای ککشت
نده بترای
تولیدکننتده
که تولیدکن
ست کته
سئوه آن ااستت
ها ممستئوه
تنهتا
و خطاهای برنامه ناممان است و تن
ساخت ووجتود
جود
آزمایشهای متعار را بهکار برده است یا خیر؟ لذا تقریباً تفاوتی بین طراحی و ستاخت
مر شتاوی
شامل اامتر
افتزار شتامل
نر ا ف
سئولیت نتر
صیر در ممستئولیت
تقصتیر
ندارد ( )Mackie, 2018, p. 1223بنابراین ،تق
هایی
«آزمایشهای الز » است ،نه سالمت مطوق کاال پس ،اگر اثبات شود که چنتین آزمتایشهتایی
تحقق نیافته ،مسئولیت ناشی از عیب برعهدۀ طراح و پدیدآورندۀ نر افزار است0
گوشتزد
شزد
مه را گو
عامته
صالح عا
هت ممصتالح
جهتت
به ج
پس از هما این مباحت ،باید اصل کوی مسئولیت مالک بته
شد ،ممستئولیت
سئولیت
ید آن باباشتد،
تولیتد
کرد توضی ح ایناه هرگاه در مسئولیت ،تعارو بین مالایت شیء و تول
خودرو و
ثل ختودرو
ند؛ ممثتل
عه ککنتد؛
مراجعته
مالک مقد است و بعد مالک میتواند به سازنده یا مدیر (راننده) مراج
فعویته
یه
ربات چراکه هرگاه کسی از عموی سود ببرد ،باید زیان آن را نیز تحمل کند (من له الغر فعو
بات
بار اثاثبتات
داستت و بتار
بات هویدا ست
الغر ) دروایع ،از ظواهر امر ) (res ipsa loquiturمسئولیت مالک رربتات
ند کته
که
بات ککنتد
هان ننیتیز اثاثبتات
خواهتان
که خوا
ست کته
عد مسئولیت بر دوش خوانده است منتها ،شرط آن ااستت
 0مادۀ  02کنوانسیون سازمان مول راجع به استفاده از ارتباطات الاترونیای در یراردادهای بینالمووتی نیتز یاعتدۀ
کوی را بیان میکند که هرگاه از جانب شتص حقیقی یا حقویی رایانهای برنامهریزی شتده باشتد ،ستراندا در
برابر پیا های تولیدی ماشین مسئول است
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خوانده انحصاراً ربات را کنترل میکند ) (Calo, 2015, p. 544پس درصورت نقص در طراحی،
مالک بایستی اثبات کند که این نقص مربوط به سازنده یا طراح است ( Cerka et al., 2015, p.
مموتو
وو
شیء مم
 ) 386با این توضیح که گاه ممان است مالک را مطوقاً مسئول خسارات وارده از شتیء
یز او یتایا
گاه ننیتز
ند؛ گتاه
عه ککنتد؛
مراجعته
وی بدانیم و به او اجازه دهیم که بعد از جبران خسارت به مقصر مراج
سازنده را مسئول زیانهایی بدانیم که پیشبینی میکرده است و در مواردی که مالک یا سازنده
یتا بر
بتر
توان پیشبینی مسائل را نداشته باشد ،اشتاص مرتبط دیگر ممان است به دلیل تقصیر ی
مبنای دیگر مسئول باشند
در فرو اول ،مسئولیت مالک به دلیل خطری است که ایداد کرده و سودی که از مالایتت
میبرد ،اما در فرو دو  ،به دلیل آن است که تقصیر محتمل بر دوش مالک است
سراندا  ،برخی به دلیل خطرنا دانستن رباتها ،یائل به تقسیم مسئولیت میان گروهی از
شتر »
هاد ممشتتتر
یا «ننهتتاد
نظریتتا
ند ایشتتان نظر
کردهاانتتد
داد کتترده
شتر را ایایدتتاد
یاد ممشتتتر
که بنبنیتتاد
ستند کتته
شتاص ههستتتند
ااشتتتاص
( )CommonEnterprise Doctrineرا میپذیرند و بر آناند که مسئولیت مشتر محض برعهدۀ
کرده باباشتند
شند
تما اشتاص درگیر در یضیه است؛ به شرطی که همه برای هد واحدی فعالیت کترده
) (Cerka et al., 2015, p. 386بهنظر میرسد که این نظریته را بتا کمتی تعتدیل متیتتوان بته
یانونگذار آینده پیشنهاد داد

 .2استقالل ماشین
بر اساس تعری سازمان جهانی استاندارد )« ،(ISOربات سازوکار فعال برنامهریزیشده در دو یتا
چند محور با درجهای از استقالل است که در فضای خود جهت اجرای وظای مد نظر در حتال
حال
حرکت است» 0چنانکه میدانیم ،این ماشینها در جایی برنامهریزی میشوند و اختیار عمل به
مداد
سئول یویومتداد
که ختود آنهتا را ممستئول
ست کته
معنای آزادی ارادۀ انسانی را ندارند حال ،آیا درست ااستت
شتتص؟ اگتر ب توان
بتتوان
کنیم؟ درحقیقت ،مسئوا اصوی آن است که هوش مصنوعی شیء است یتا شتص
جواب این پرسش را در هر مورد یافت ،پاسخ شیوۀ شناسایی مسئولیت آن نیز پیش ماست
سان متیتوا ند
توانتد
یر؛ انانستان
خیتر؛
سئول ،خ
به نظر برخی ،هوش مصنوعی میتواند ابزار وایع شود ،اما ممستئول،
مسئول وایع شود ،اما ابزار ،خیر بااینحال ،چارهای جز ییاس هوش مستقل و انسان در حقوق و
تاالی نیست ( )Müller, 2017, p. 162درحقیقتت ،شناستایی شتصتیت حقتویی در گذشتته
ریشه دارد در یونان باستان ،کشتی میتوانست طر دعوا وایع و حتی گناهاار شناخته شتود و
در رو نیز معابد و کویساهای یرون وسطا طر حق وایع میشدند منتها ،تفاوتی که شتصتیت
 0برای مطالعه در این مورد ،ر

به نشانی اینترنتی زیر ( 26مارس :)2103
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
است ،نه ایناه خود هوش و اراده داشته باشتد ( 0)Solum, 1992, p. 1239بتهطتور کوتی ،سه
سته
روش برای شناسایی شتصیت برای موضوعات وجود دارد :نتست ،دیدگاه ماورای حقوق است و
ند؛ ممثتل
ثل
شتتص) متیککنتد؛
به طتر حقتوق ( شتص
بدیل بته
بهدنبال خواصی است که موضوع حقوق را تتبتدیل
دربتر
بر
دورین و را در
محدتورین
ست و کودکتان و مح
ضیق ااستت
که ممضتیق
دا کته
ازآندتا
یار ازآن
معیتار
عقالنیت و استقالل ایتن مع
بریتراری
یراری
صیت و بر
شتصتیت
سایی شت
شناستایی
ثار شنا
نمیگیرد ،دارای ایراد است دو  ،معیار مبتنی بر نتیده و آآثتار
سو ،
حق و تاوی است؛ در ایندا ،اهمیت رفتار و توانایی موضوع حقوق نادیده گرفته میشود ستو
حت و انانستان
سان
ضوع ببحتت
موضتوع
معیار مبتنی بر شرایط یانونی است این معیار دنبال آن نیست که بین مو
نای
مبنتای
بر مب
یتانونی کتار دارد ( )Cerka et al., 2017, p. 692بتر
مقایسه کند و به حقوق و تاتالی یانونی
ئه دادها ند؛
انتد؛
ارائته
صیت ارا
شتصتیت
جود شت
رویاردهای پیشگفته ،حقوقدانان نظریات گوناگونی را دربارۀ ووجتود
مثل نظریا امتیاز ،فرو یانونی ،نمادسازی و وایعگرایی ( )Cerka et al., 2017, p. 692بتهنظتر
بردن از
میرسد که در حقوق ایران راهحل اخیر انتتاب شده است دروایع ،یانون تدارت با نا بتردن
صوص
خصتوص
قویی ،در خ
حقتویی،
شتص ح
سان بتابا شتتص
حقوق و تاالی طبیعی انسان در مادۀ  211و مقایسا انانستان
اشتاص حقویی رویارد مبتنی بر وایعیت را انتتاب کرده است2
سته (ر
دانستته
بر دان
برابتر
گان برا
بردگتان
شتا برد
گذشت
ضعیت گذ
برخی نویسندگان وضعیت کنونی ربات را با ووضتعیت
رجبی ،0936 ،ص  )223و بر آناند که بر اساس یواعد مسئولیت نیابتی ،مسئولیت اعمال آنها
برعهدۀ مالاشان است ( )Cerka et al., 2015, p. 386برای همین ،مناسب است که به تبعیت از
عل غیتر
سئولیت ففعتل
نواع ممستئولیت
شیا را از انتواع
شی از ااشتیا
سئولیت ناناشتی
حقوق کشورهای عربی ،مانند مصر ،ممستئولیت
بشمریم (احمدزاده و مهریار ،0936 ،ص  ،)01چراکه عمل ربات ،عمل صاحب آن توقی میشود
( )Cerka et al., 2015, p. 386ولی ایرادی که میتوان به این دیدگاه وارد کرد ،مستتقل بتودن
اعمال ربات از مالک و ایدا بر اساس طرح طراحتان و ستازندگان استت بنتابراین ،آزادی عمتل
ندارد و آندا که آزادی و استقالل باشد ،ارتباطی به مالک ندارد؛ پس ،با برده متفاوت است
همچنین ،هوش مصنوعی ممان است به واسطا نقض یرارداد یا اشتباهات یراردادی در برابر
سامانه
لک ستامانه
مالتک
به ما
اصیل مسئول توقی شود در ایندا هم چنانکه یصد انعقاد یرارداد را منتسب بته
(بته میتزان کم تر)
کمتتر)
هوشمند بدانیم ،زیانهای یراردادی آن به مالک ،مثل اشتباه در بیان ییمت ( به

 0امروزه در اتحادیا اروپایی الیحههایی در جریان است که شتصیت حقویی را برای رباتها بهرسمیت شناخته است:
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

 2باید دانست که انسان آزاد است و برای هد خاصتی آفریتده نشتده (اصتالت وجتود) ،امتا ماشتین و ستایر اشتتاص
حقویی محدود به کارکردهای خاصی هستند ( )ultra viresکه انسانها برای آن تعری کردهاند (اصالت ماهیت)
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نیز منتسب به اوست و مالک بایستی موز به نتایج این اشتباه باشد؛ چراکه ،هوشمندی ستامانه
محدود به انعقاد معاموه طبق دستور است ،نه تشتیص مصوحت مالک (السان ،0930 ،ص )90
در این صورت ،می توان اصیل را که غالبا مالک است ،مستئول زیتان یتراردادی ناشتی از هتوش
مصنوعی دانست بااین حال ،باید از این مستئولیت گتذر کترد و دنبتال مستئولیت ختود هتوش
مصنوعی در یبال رفتارهای آن بود
با هما این احوال ،شناسایی مسئولیت زیان ناشی از هوش مصنوعی مستقل بتبرای ااشتتاص
شتاص
سبب
ست و ستبب
سب ااستت
نامناستب
یرد ،نامنا
یده متیگگیترد،
نادیتده
درگیر ،جدای از آناه زندیرۀ سببیت ورود زیان را ناد
شاست فناوری و پنهان کردن شتصیت سازندگان رباتها است ()Cerka et al., 2017, p. 689
بزار و ووستیوه
سیوه
بات را اابتزار
توان رربتات
که ببتتوان
دروایع ،مسئولیت مالک ،متصر و در فرضی پیش میآید کته
دانست؛ وگرنه اگر بتوان برای آن هوش فرو کرد ،خود ربات مسئولیت دارد

 .3نظریۀ تقصیر ماشین؟
تا ایندا دانستیم که هرگاه هوش مصنوعی کامالً مستقل باشد ،آگاه از اعمال خود بوده و به ت بع
تبتع
ست ()Cerka et al., 2015, p. 383
سب ااستت
متناستب
قوق و تاتالی متنا
حقتوق
آن مسئول است؛ پس ،دارای ح
حال ،با توجه به ایناه مبنای مسئولیت در حقتوق ایتران مبتنتی بتر تقصتیر استت (کاتوزیتان،
 ،0912ص  ،)010الز است بدانیم که ربات میتواند مقصر یومداد شود یا خیر؟
باشتد یتا
بر اساس نظریا تقصیر ،اشتاص مسئول اعمال و ویایعی هستند که مقصود آنهتا با شد
جهتت
هت
خاص از ج
تار ختاص
رفتتار
تاب رف
انتتتاب
برای انت
آگاهانه خود را در معرو آن یرار دهند و ایشان را بتوان بترای
آگاهی از عوایب کار خود سرزنش کرد ()Simmler & Markwalder, 2018, p. 11؛ پس ،تقصیر
ویتی معنا دارد که اختیاری باشد و در حقوق ،اختیار به معنای تشتتیص مصتوحت استت لتذا،
هرگاه ماشین در حدی از بووغ باشد که مصالح و مفاسد کار خود را تشتیص دهد و راه صتحیح
صل ااستتقالل
ستقالل
را انتتاب کند ،آنگاه میتوان تقصیر را دربارۀ اعمال آن مطرح کرد این تابعی از ااصتل
شود ( & Simmler
مستئولیتهتای خاصتی شتود
ربتات از م سئولیت
ستبب معافیتت ر بات
است و خود میتواند گاه سبب
سئولیت بترای
برای
یراری ممستئولیت
بریتراری
بته بر
مایتیل به
تر ما
کمتتر
قوق کم
حقتوق
قت ،ح
درحقیقتت،
 )Markwalder, 2018, p. 12درحقی
سوء ننیتیت
بیگناهان است ازاینرو ،بیشتر خطاها مبتنی بر مفهو و کارکرد انسانی است؛ مثل ستوء
شیم
در حقوق جزا و تقصیر و پیشبینیپذیری زیان در مسئولیت مدنی ویتی با نظامی طر باباشتی
سئول نینیستت
ست
یز ممستئول
که در آن زیانِ پیشبینیناپذیر سبب مسئولیت نباشد ،آنگاه ربات مستقل ننیتز
()Calo, 2015, p. 542
گاه اعاعمتال
مال
هرگتاه
پس ،هر
یت دارد؛ پتس،
اهمیتت
بااین حال ،بیش از تقصیر شتصی ماشین ،مصالح جامعه اهم
ماشین خال متعار باشد ،تقصیر تحقق یافته است درحقیقت ،معیار تقصیر ماشین بتابا انانستان
سان
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گاه یرار
یترار
دادگتاه
ظر داد
مد ننظتر
متفاوت است برای نمونه ،محدودیتهای آگاهی و خطاهای انسان گاهی متد
ماشتین
صوالً ما ش
که ااصتو
چراکته
ست ،چرا
می گیرد و تقصیر محسوب نمی شود؛ اما این برای ماشین موجه نینیستت،
یتان،
ختاص ورود ز ی
یتت خاص
یتن مویع ی
یتد در ا ی
ساخته میشود تا کار غیرخطایی را بهاندا رساند و نبا ی
مرتاب خطا شود ()Vladeck, 2014, p. 132
فت و گگفتت
فت
درحقیقت ،معیار تقصیر دربارۀ رباتها حالت نوعی مییابد؛ حتی میتوان جووتر ررفتت
که وجود این وسیوا خطرنا  ،فارغ از اعمال ماشین ،آن یا صاحب آن را مسئول ایداماتش میکند
بااینهمه ،مطالعا ما فارغ از این دیدگاهها و متوجا تقصیر شتصی ماشین است پس ،پر سش
پرستش
اصوی آن است که هوش مصنوعی را میتوان عامل اخالیی دانست یا خیر؟ برای این هد  ،هتوش
هوش
مصنوعی باید هم از نظر خارجی شناخته شود و هم از منظر داخوی یعنی ،از منظر خارجی ،جامعا
ما از ننظتر
ظر
شت اامتا
داشتت
عایی دا
ادعتایی
مد نظر بایستی آن را عامل اخالیی بشناسد که اکنون نمیتوان چنین اد
مل
عواطتط ععمتل
بر عوا
نی بتر
مبتنتی
داخوی ،بهنظر میرسد که هوش مصنوعی دارای شرایط الز باشد ،ولی مبت
تتر کنتد
یی تر
اخالیتی
ست آن را اخال
نمیکند؛ هرچند مشارکت این نوع هوش در ایدامات اخالیی مماتن ااستت
( )Brożek & Bartosz, 2018, p. 5به نظر برخی ،ربات اخالیاً مسئول توقی نمیشود ( & Simmler
 ،)Markwalder, 2018, p. 4زیرا اشتاص یواعد را میسازند و ماشین تحت انقیاد آنها است پس،
سانی از
جودات غیرانانستانی
موجتودات
طتوطیوار مو
لهروی طوطی
دنبالته
ماهیت جبری و فرمانبرداری مانع خالییت است و دنبا
یواعد ،به معنای خالییت موجود در این اشیا نیست (رجبی ،0936 ،ص )292
کنتد ایتن را
درحقیقت ،بسیاری بر این باورند که رایانه وایعاً دارای هوش نیست و تقوید میک ند
نگ ( Alan Mathison
تورینتگ
لن توری
سته ،آآلتن
برجستته،
باور ریاضتیدان برج
به بتاور
اه بته
ایناته
گر این
نمیتوان پذیرفت ممگتر
دا
نتیدتا
 ،)Turingاعتقاد داشته باشیم که می گوید دربارۀ هوش آنچه اهمیت دارد ،نتیده است و نتی
تون ،0939 ،ص  )920توضتیح ایناته آ لن
آلتن
(واربرتتون،
ندارد (واربر
فاوتی نتدارد
سان تتفتاوتی
کار هوش مصنوعی با انانستان
سؤاالت ممشتابه
شابه
تورینگِ نتیده گرا بر آن است که باید از انسان و رییب فاری او ،یعنی ماشین ،ستؤاالت
شین دارای
ماشتین
شد ،ما
ئل شتد،
فاوت یایائتل
ین دو تتفتاوت
بین اایتن
پرسید؛ هرگاه پاسخها بهگونه ای باشد که نتوان بتین
هوشی همانند انسان است ( )Solum, 1992, p. 1235سِترِرلِ ( )John Rogers Searleفرای ندگرا
فراینتدگرا
که در
ست کته
بر آن است که تفار برای هوش مصنوعی ممتنع است و عمل ماشین مثل انسانی ااستت
بر ااستاس
ساس
های او بتر
سخهتای
شد و پاپاستخ
شده باباشتد
اتاق دارای الفبای چینی با یک کتاب راهنمای زبان رها شتده
دستورات این کتاب باشد ( )Solum, 1992, p. 1263پس ،هوش مصنوعی فاید روح ،هوشیاری،
عوم ،احساسات ،عالیق و ارادۀ آزاد است ()Solum, 1992, p. 1262؛ درنتیده ،هوش مصنوعی را
نمیتوان همانند هوش انسان دانست
ست و ایتن متتتص ربتات نیستت
گوریتمی ااستت
بااینهمه ،به نظر برخی ،هما اعمال انسان الالگتوریتمی
جود
موجتود
عد از پتیش مو
یواعتد
بر و یوا
جبتر
()Grimmelmann, 2016, p. 408؛ یعنی ،اعمال ،همه بر اساس ج
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برای اعمتال
ند ماشتین ،متیتتوان آن را بترای
فراینتد
صادفی در فرای
صر تتصتادفی
عناصتر
است همچنین با گنداندن عنا
غیرمتویع برنامهریزی کرد ( )Bridy, 2012, p. 10از این گذشته ،برنامهریزی ماشین ممان است
متن باز)
بتاز)
نتیدا فعالیت انسانهای متفاوت باشد؛ مثالً هرگاه ربات نتیدا برناما رایانهای (بهویژه متتن
دهتد؛ افتزون بتر ایتن،
باشد ،در طی روزآمدکردنهای متعدد تغییر میکند و نتیدا متفاوت مید هد؛
برنامه ممان است مشال و خطا داشته باشد و کار ناند و نیز احتمال نفوذ غیرمداز (هک) دور
از انتظار نیست ( )Balkin, 2015, p. 53پس ،مسئوا اصوی در مسئولیت مدنی هوش ممصتنوعی،
صنوعی،
در توانایی یادگیری و تصمیمگیری آن نهفته است ) (Müller, 2017, p. 156همینکته ماشتین
یاد بگیرد و تصمیماتی را در دوراهیها اتتاذ کند ،اخالیا مسئول اعمال خود است0

 .4آثار حقوقی مسئولیت ماشین
امروزه از ظواهر برمی آید که کمتر وسیوهای را میتوان یافت که خود به صتورت مستتقل در ،
تفار و عمل کند درحقیقت ،یریب به اتفاق ماشینها استقالل ندارند و نمیتواننتد بیندیشتند و
تصمیم بگیرند بنابراین با عنایت به این وایعیت ،یول به ایناه هرگتاه کستی ختال ایتن ظتاهر
ستن گوید ،بایستی ادعای خود را اثبات کند ،یول صوابی است؛ یعنی باید در پی اعمتال ا صل
اصتل
موضوعی ابزار بودن ماشین در محاکم بود ،نه مصوحتسندی یا استقالل آن
این رویارد از نظر مصالح اجتماعی نیز مستحسن است؛ چراکه مسئول دانستن ماشین سبب
نفی عوایب مسئولیت اشتاص نمیشود به عبارت دیگر ،مسئولیت اشتتاص ستبب بازدارنتدگی
است ،اما معوو نیست که این یاعده بر روی مسئولیت ماشینها اماان اعمال داشته باشد
ست و
مور ااستت
شوارترین اامتور
وه ددشتوارترین
ازجموته
از این گذشته ،اعمال مسئولیت مدنی بر هتوش مصتنوعی ،ازجم
ازآندا که حالت جبرانی دارد و بایستی خسارات مورد حام را از دارایی ماشین برداشت کرد ،بسیار
آبتادی و هماتاران،
حتاجیدهآ بادی
حاجی
از مسئولیت جزایی دشوارتر است (برای مطالعتا در ایتن بتاره ،ر
سئولیت ،تنهتا
هد ممستئولیت،
 ،0939ص )62؛ چراکه در مسئولیت جزایی با مدازات طر هستیم اگر هتد
برای امنیتت بازار
بتازار
پیشگیری باشد ،آنگاه جبرانْ حالت جزایی مییابد در این صورت ،ممان است بترای
ایتدا کترد در ایندتا ،تنهتا ابهتا
به حذ مادی ربات یا پا کردن برنامه یا تغییر الگوریتمها و ا یدا
باییمانده شناسایی حقوق اساسی برای هوش مصنوعی است ()Solum, 1992, p. 1258
درحقیقت ،اگر هد مسئولیت مدنی ،بریراری عدالت معاوضی و جبران خسارت زیاندیتده
 0مزیت هوش مصنوعی بر انسان حضور همیشگی اطالعات و فراموش ناردن امور است ،امتا از طتر دیگتر ،فایتد
احساس است و ممان است باعت خسارات عمدی شود؛ این دو ویژگی ،آن را از خصایص انستانی متمتایز و در
احاا آن تغییرات ایداد میکند
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باشد ،رابطا بین اموال ربات و زیاندیده مطرح است و شرط این جبران ،شناسایی حق مالایتت
برای ربات است افزون بر این ،ممان است این پرسش بهمیان آید که آیتا ربتات اماتان انعقتاد
یرارداد بیمه مسئولیت را دارد ( )Solum, 1992, p. 1245همچنتین ،بترای ستایر جبترانهتای
غیرمالی نیز حدایوی از تشتیص مصوحت و اختیار ربات مطرح است

نتیجه
میتتوان
توان
یانی را متی
عمو خسارات واردۀ موجب مسئولیت از طریق اشیا صورت میگیرد و کمتر ززیتانی
موضتوعیت
ضوعیت
ست و مو
یان ااستت
یافت که شیئی در آن دخیل نباشد در بیشتر موارد ،شیء ابزار ورود ززیتان
شتوند؛ ممثتل
ثل
می شون
سارات متی
خستارات
سئول خ
ندارد ،اما گاهی چنین نیست و افراد گوناگون مرتبط با آن ،ممستئول
مالک ،متصر و سازندۀ شیء مسئولیت در دو فرو نتست ،یادگار دوران گذشته ،و مسئولیت
صر ااستت
ست
معاصتر
هتای معا
سازنده که بهویژه به دلیل عیب تولید کاالست ،حاصل تحوالت فنی در یرن های
خی اامتور
مور
برختی
جرای بر
شد و در ااجترای
شته باباشتد
داشتته
امروز میتوان پیشتر رفت؛ شیء ممان است استقالل دا
ثل ادارهکن ندۀ
کننتدۀ
شیء ،ممثتل
مرتبط بتابا شتیء،
متتار باشد (شیء دارای هوش مصنوعی) ،پس افراد جدید مترتبط
هوش مصنوعی یا نگارندۀ برنامه و نر افزار آن ،مسئول جبران زیانهای ناشی از آن خواهند بود
حق و
طر حتق
شیم و او را طتر
صیت باباشتیم
شتصتیت
به شت
جدای از این ،ممان است برای هوش مصنوعی یائل بته
ها
بر آنهتا
تاوی بشناسیم ،در این صورت ،افزون بر ایناه میتواند نمایندۀ افراد محسوب شود و بتر
ست در اایتن
ین
دانستت
سر زده از آن دان
مال ستر
سئول اعاعمتال
مسئولیت نیابتی بار کند ،می توان خود ربات را ممستئول
فرو است که مفهو حقیقی «فعل» شیء تحقق مییابد
برای توضیح بیشتر باید گفت کته ماشتین انتواع گونتاگون و استتقالل و اختیتار آن مراتتب
متعددی دارد برخی ابزار دست انسان است و برخی دیگتر اختیتار عمتل دارد در میتان دستتا
اخیر ،بعضی می تواند ادارۀ امور خود را در دست گیرد و برخی نیز هنتوز درگیتر جبتر ناشتی از
الگوریتمهاست مال تشتیص مسئولیت خود هوش مصنوعی تشتیص مصوحت است؛ یعنتی،
شد در آن
سیده باباشتد
ووغ ررستیده
ربات بتواند مدیریت امور مالی خود را برعهده گیرد و به اصطالح به ببوتوغ
صورت ،میتوان مسئولیت مدنی بر آن بار کرد درغیر اینصورت ،انسان مسئول اعمال آن استت
و در صورتی که به ثالثی آسیب رسیده باشد ،این انسان مسئول ،در ابتدا مالک و سپس ،مماتن
مستئول استت و در برابتر مالتک،
است مدیر یا سازنده آن باشد درهرحال ،مالک در برابر ثالتت م سئول
سازنده و هدایتکنندۀ آن پاستگو است
ظری ااستت،
ست،
مر ننظتری
با عنایت به ایناه هنوز استقالل رباتها و جبران خسارات از جانب آنها اامتر
ها بتدانیم
بدانیم
مال آنهتا
الز است که در شرایط کنونی آن را ابزار توقی کنیم و دیگران را مسئول اعاعمتال
بااینحال ،بر یانونگذار فرو است که مقرراتی را دربارۀ شتصیت و مسئولیت هتوش مصتنوعی
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مقرر سازد و این اماانپذیر نیست جز ایناه ابعاد ناشناختا حضور این اشتتاص الاترونیاتی در
جامعه از طر دانشمندان حقویی کاویده شده باشد
در وضع موجود حقتویی نیتز چنانچته تشتتیص دهتیم کته ربتات دارای هتوش مصتنوعی
بهگونهای استقالل شتصیت دارد که بتواند تصمیم بگیرد ،شناسایی شتصیت عموی آن خالی از
ایراد است و میتوان اینگونه ربات را مسئول اعمال خود یومداد کرد و نتایج حقویی آن ،شتامل
جبران دارایی ماشین و انعقاد بیمه و را پذیرفت در این صورت ،میتوان به صتورت استتثنایی
ضمان مدنی را بر افراد انسانی درگیر در صورت مشارکت یا احراز رابطا سببیت بار کرد
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