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Abstract
In recent years, robotic technology has been linked to human life, and the rate of entry and
role of robots in human life is constantly evolving and increasing. This increase has paved the
way for legislating the robot various behaviors and functions; because first of all, it is necessary
to ensure controlled and safe performance in society; Secondly, the effectiveness and efficiency
of robots in various areas of life depend on understanding the jurisprudential and legal issues.
One of the important and noteworthy legal issues in this field is the existence of civil liability
in case of mistakes and errors resulting from the robot acts. Using analytical descriptive
methods, examining the principles of civil liability and its elements in the realm of robot
behavior and presenting ijtihad evidence, this article has come to the conclusion that
committing a harmful act or harmful abandonment of an act by a robot causes responsibility
and, as the case may be, based on the theory of "respect", the human factor is condemned and
obliged to compensate; Because the robot has no real or legal personality and cannot be
compensated.
Keywords: Harmful abandonment of an act, robot, robot, harmful act, basis of respect, civil
liability.
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چکیده
فناوری رباتیک در سااا های اخیر با زندگی انسااان ویوند فافته و مینان ورود و نقر رباد در زندگی انسااانو ویوسااته در حا
ویشاارفو و فنونی اسااون افو فنونی زمینهساااز تقنیو در مورد شاایور رفتار و کارکردهای گوناگون رباد شااده اسااو زفرا او
اطمینانخاطر فافتو از عملکرد کنتر شاده و افمو در جامعه ضروری اسو ثانیا مینان اثربخشی و کارافی رباد در عرصههای
مختلف زندگی به شاناخو مساا فقهی و حقوقی مرتبط با آن بستگی داردن ازجمله مباحث حقوقی مهم و شافان توجه در افو
عرصهو وجود مسئولیو مدنی در صورد اشتباه و خطای ناشی از فع رباد اسون افو نوشتار بهروش توصیفیتحلیلیو ضمو
قلمرو کردار و رفتار رباد و با اقامۀ ادلۀ اجتهادی به افو نتیجه رسیده اسو
بررسای مبانی مسائولیو مدنی و احراز ارکان آن در
ک

که انجام فا ترک فع زفانبار توساط ربادو مسئولیوآور است و حسب موردو عام انسانی بر اساس نظرفۀ «احترام» محکوم و
ک
ملنم به جبران خسارد میشود زفرا رباد فاقد شخصیو حقیقی فا حقوقی اسو و نمیتواند از عهدر خسارد برآفدن
واژگان کلیدی :ترک فع زفانبارو ربادو ربادگرو فع زفانبارو مبنای احترامو مسئولیو مدنین
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مقدمه
فنااوری رباتیک همواره در حا ویشاارفو اسااو و منفوهای گوناگونی را برای آفندر بشاار نوفد میدهدن همۀ افو
ویشرفوها در تعام با جامعۀ انسانی اسو که تعرفف میشودن البته افو تعام میتواند منشأ سود و زفان باشد که از
همیو نقطاه وجود قوانیو برای تنظیم روابط ربااد در جامعه ضاارورد میفابدن مساائولیو مدنی از بااهمیوترفو
مباحث حقوق مدنی اسو که بهسبب تناحم حقوق افراد در جوامع صنعتی از جافگاه مهمی برخوردار اسون به دفگر
ساخوو با بررسای التناماد زندگی اجتماعیو افو نتیجه به دسو میآفد که رفتار افراد در جامعه از جوانب گوناگونو
میتواند بر دفگران مؤثر باشد و به آنان سود فا زفان برساندن
ربادها در عرصههای گوناگون قابلیو تعام با انسان را دارند و همیو تعام بستر شک گیری سود و زفان میان
آنها را فراهم میآوردن صنعتیبودن فناوری رباتیک نسبو به دفگر جوانب از حساسیو بیشتری برخوردار اسو که به
همیو موازادو احتما تضاییع حقوق افراد و جامعه بهصاورد جدیتر مطرح میشودن برای نمونه در وی کشتهشدن
زنی 02ساله در آمرفکا در جرفان تصادف با فک خودر کان شرکو «اوبر»و ولیس توضیح داد که افو خودران در لحظۀ
سااانحه بدون کنتر راننده در حرکو بوده اسااو))https://www.isna.ir/news/96122915491ن نمونۀ دفگر

افنکه رباتی در نمافشاگاه فناوری  9106ایو کنتر خود را از دساو داد و سابب شکستو فک شیشه و مجروحیو
فک مرد شد ()https://www.y jc.ir/00Od7Zن در افو نمونهها توسط رباد زفانهافی به تمامیو جسمانی افراد
فا اموا وارد شده اسون
با افو توضایحو نقر دانر حقوق برای ساماندهی فعالیوها روشو میشودن برای استفادر افمو از تکنولوژی و
وضع قوانیو و ضمانواجراهای قویو بافد به مطالعاد موشکافانهای دربارر عنصر ضرر و شیور تحقق آن در تعامالد
رباد با انسان دسو فافون با افو حا ورسرهافی در خصوص مسئولیو مدنی رباد ذهو انسان را به خود مشغو
میسازد مانند افنکه در صورد خطای ربادو بر وافۀ کدام مبانی میتوان رباد را مسئو دانسو؟ آفا امکان محاکمه
اش وجود دارد فا با روفکردی وفژه به ماهیو ربادو مقولۀ حقوقی جدفدی با الناماد وفژه نیاز اسااو؟ در صااورد
واردشادن ضارر آفا فی نفساه رباد مسائو جبران خساارد اسو فا افنکه کنر زفانی او را میتوان به عوام انسانی
مانند مالکو 7متصارفو 2ساازندهو 5برنامهنوفس 4و رخنهگر 3متوجه سااخو؟ نوشتار ویررو حاص بررسی افو
ورسرهاسون

1. Owner.
2. User.
3. Manufacturer.
4. Programmer.
5. Hacker.
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 .1مفهومشناسی
رباتگر :رباد 7در لغو بهمعنای آدمکو آدم مصاانوعی و آدم مکانیکی اسااو (سااا ساایو  )7741/2و در اصااطالحو
دساتگاه کنتر شاده توسط کامپیوتر و مجهن به وساف هوشمند برای تشخیص ورودی فا سیگنا ها فا شرافط محیطی
اساون افو دساتگاه همینیو مجهن به شایور محاساباتی برای تصمیمگیری و شیور راهنمافی برای فراهمکردن امکان
کنتر اسااو (حساانویو )161ن رباتیک نین قساامتی از هوش مصاانوعی اسااو که مرتبط با ربادها و علم مطالعهو
طراحیو سااخو و استفاده از رباد اسو (حسنویو  161قلیزاده نوریو )645ن مقصود از رباتگر کسی اسو که
از رباد اساتفاده میکند فا کنتر آن را بهصورد قانونی فا غیرقانونی به دسو میگیرد و ممکو اسو مالکو سازندهو
برنامهنوفس فا رخنهگر آن باشدن
مساائولیو مدنی :مساائولیو مدنی فعنی لنوم ورداخو خساااراد و جبران ضاارر واردشااده به فرد فا اموا و
دارافی های ملکی فا تصارفی او که ناشای از فع فا ترک فع دفگری فا اشیا و اموا تحو مالکیو فا تصرف فا کنتر
او باشدن
 .2مبانی مسئولیت مدنی ربات
مسئولیو مدنی دامنهای گسترده دارد و هرگاه عملی برخالف حق و بر اثر بیمبا تی فا بیاحتیاطی سبب ضرررسانی
شاودو بر اسااس آنو فرد زفانرساان محکوم به جبران خساارد خواهد شدن حقوقدانان برای اثباد مسئولیو مدنی
مبانی گوناگونی دارند که به هرفک اشاکا تی وارد شاده اسون افو نقدها و واسخها بهصورد گسترده در کتابهافی
نق شاده اسو (نک :بادفنیو  749تا  575قاسمزادهو  525تا  )540اما در فقه دو مبنا برای مسئولیو مدنی وجود
دارد که در زفر به آنها اشاره میکنیم:
تحلی

مساائولیو بر مبنای نظرفۀ «اسااتناد عرفی» :2هراند در حقوق افران تقصاایر بهعنوان اصاالی مهم وذفرفته

شادهو دفگر نظرفاد هم مبنای برخی مواد قانونی قرار گرفتهاندن در افو میان معلوم میشود که در تمام مبانیو جبران
زفان بهعنوان هدف نهافی ملحوظ اسو و می توان انتساب عرفی زفان به فاع را برای تعییو مسئو خسارد بهعنوان
مبنا وذفرفون صاااحب عناوفو ضااابطۀ مساائولیو را صاادق عرفی انجامفافتو کار توسااط فاع زفان دانسااته اسااو
(حساینی مراغیو )453/2ن از ساوی دفگر لنوم واسخگوفی فرد در برابر زفانهافی که به دفگران وارد میآوردو اصلی
ْ
َ
َ َ َ
َ َ َ
عرفی و عقالفی اساون مبنافر نین افو روافو اساوَ « :م ْو أض َّر کبش ْی ٍء کم ْو ط کر کفق ال ُم ْس کل کم َیوو ف ُه َو ل ُه ض کامو» (کلینیو
)420/74ن هرکس موجب زفانی در راه عبور مسلمانان گردد ضامو اسون»
در افو روافوو تقییدی برای عنصر تقصیر وجود ندارد بلکه انانیه عرف فع زفانبار را به فاع مستند بداندو
1. Robot.
2. Customary citationTheory.
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او مسائو جبران خواهد بودن به دفگر ساخو برای تحقق مسائولیو مدنیو تقصیر فاقد موضوعیو اسو و آنیه مهم
اساو صادق استناد عرفی فع زفانبار به فاع اسون بنابرافو او به افو دلی که استناد عرفی اعم از تقصیر اسو و
ثانیا روافاد مرتبط با مسائله مشاعر به اثباد عنصار تقصایر نیسوو میتوان استناد عرفی را بهعنوان مبنای مسئولیو
وذفرفو (بارفکلوو  34تا )36ن بروافه افو دفدگاه انانیه در اعما ربادو زفانی متوجه دفگران شودو با توجه به وضع
وفژر ربادو فعنی فقدان شخصیو انسانیو هرکس که از دفد عرفو فع زفانبار به او استناد فابدو مسئو خواهد بودن
افو دفدگاه را نمیتوان وذفرفون شااافد بتوان سااخو صاااحب عناوفو را بهطور مناساابی تحلی کرد اما او برای
مساائولیو سااببو ضااابطهای ارا ه نمیدهد (حکمونیاو  )201و صاارفحتر از افوو اصااال نمیتوان اسااتناد عرفی را
بهعنوان مبنا برگنفدن معتقدان به افو نظرفه مبنای مسئولیو مدنی را با مهمترفو رکو آن فعنی سببیو اشتباه گرفتهاند
اون اسااتناد عرفی اینی جن همان رابطۀ سااببیو نیسااون افو در حالی اسااو که در دفگر نظرفاد مربوا به مبناو
عالوه بر وجود اساتنادو بافسته اسو ضابطهای ارا ه شود مانند تقصیرو احتما خطر وننن اما در نظرفۀ استناد عرفی
نهتنها ارا ه نشادهو بلکه حذف گشاته و صارفا بر وجود اساتناد تأکید شده اسو (نک :هوشمند فیروزآبادیو )503ن
بنابرافو برای اثباد مسئولیو مدنی نمیتوان بر نظرفۀ استناد عرفی اعتماد کردن
تحلی مسائولیو بر مبنای نظرفۀ «احترام» :7افو مبنا را میتوان از قاعدر اصاطیادی «احترام» (موسوی قنوفنیو
 209بجنوردیو  706/2و  776/1جنافریو  )272/5برداشااو کردن فقهاا در باب احترام ما و جان مساالمان به
آفاد 2و روافاتی 5اشاره و دربارر استنباا حکم تکلیفی و وضعی از آنان بحث کردهاندن مقصود از «احترام» مصونیو
اموا و حقوق مالیو آبرو و حقوق معنوی اشخاص از تعدی دفگران اسو بدفو معنا که او تجاوز به حقوق فادشده
جافن نیسوو ثانیا در فرض تعدیو متجاوز مسئو شناخته میشود (قنواتی و جاورو ص )53ن برخی فقها (اصفهانیو
 )579/7معتقدند مستفید از قاعدر احترام تنها حکم تکلیفی اسو اما میتوان از اند جهوو حکم وضعی ضمان را
از آن برداشاو کرد :جهو او افنکه جبران خساارد از شائون احترام اسو فعنی مفهوم احترام افو اسو که و
مؤدا و
مورد آن در معرض هدر قرار نگیرد (همانو  )522/7و اگونه میتوان ادعا کرد که اینی محترم باشد ولی در صورد
تلف بدون رضااافوو حکمر عدم لنوم تدارک ضاارر باشااد؟ (مکارم شاایرازیو )253/2ن جهو دوم افو اسااو که
ک
ضمان مدلو التنامی قاعدر احترام اسو و میان احترام و ضمان تالزم وجود دارد (صدرو )290/5ن

وذفرش افو مبنا در صاورتی امکان دارد که بتوان تمام اقساام مختلف زفان را بدان توجیه کرد و نین هر شهروندی
فاار از هر مذهبی که داردو بتواند بدان تمسااک جوفدن با افو توضاایحو قلمرو مبنای احترام را از دو جهو میتوان
1. Respect Theory.
َ ُ ِّ َ َ َ ُ َ َّ ْ َ َ ْ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ْ ُ َ ْ َ ُ ُ ُ َ َ
َّ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ ْ َ
اض
2ن ُ «و آتوا النساء صدق کات کهو کنحلة ف کإن کطبو لکم عو شي ٍء کمنه نفسا فکلوه ه کنیئا م کرفئا (نساء )4 :فا أفها ال کذفو آمنوا تأ کلوا أموالکم بینکم کبالب کاط ک کإ أن تکون کتجارة عو تر ٍ
کم ْنکم» (نساء)29 :ن
َّ
َ
َ َْ
ُ
ُ
ُ
َ
ُ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
5ن مانند روافاتی که افو جمالد در آنها به کار رفته اسااو« :ح ْرمة م کال که کح ْرم کة د کم که» (نک :کلینیو )22/ 4و « ف کح ما ام کر ٍئ م ْس ا کل ٍم کإ کب کطیب کة نف ٍس کمنه» (نوریو 24/73
َ َ ُُْ ََ ُ َ َ َ
اب ح کق أح ٍد» (حرعاملیو  509/79کلینیو  572/75و )673/74ن
بروجردیو  )116/22و « فصلح ذه

نشریه فقه و اصول ،سال پنجاه و سوم ،شماره  ،4شمارۀ پیاپی 327

371

بررسای کرد :فکی از جهو شامو افو مبنا نسابو به خساراد معنوی عالوه بر شمو خساراد بدنی و مالی که در
افو خصاوص بافد دانسو شارع در کنار توجه به نفس و جان انسان و حفظ حرمو آن برای ما نین احترام قا شده
اسااو( 7هوشاامناد فیروزآبادیو ) 525ن در خصااوص جهو دوم در قلمرو مبنای احترام و شاامو آن نساابو به
غیرمسالمانان که در جامعۀ اسالمی زندگی میکنندو بافد دانسو طبق نظر فقها عالوه بر مسلمان مؤمو که احترام او
َ
ذاتی اساوو برخی انسااانها دارای احترام ع َرضاایاندو فعنی کافرانی که در سااافۀ عقد وذمه فا امان فا آتربس هسااتند
(صاحبجواهرو  22/27بحرانیو )264/79و وس انانیه کسی ما آنها را تلف کندو مطابق نظر فقها ضامو اسو
و تفاوتی بیو محترم ذاتی و عرضاای نیسااو (صاااجبجواهرو  263/24بحرانیو )439/79ن بنابرافو میتوان گفو
اموا کفاری که بهموجب قرارداد های شارعیو روابطی با مساالمانان دارند نین در حمافو اساالم اسااوو ما و خون
آن ها در حکم ما و خون مسالمانان اسو و همان حرمو را دارندن وس مبنای فقهی «احترام» نهتنها از حیث قلمرو
موضااوعی با محدودفتی مواجه نیسااو و همۀ خساااراد بدنیو مالی و معنوی را در بر میگیرد بلکه از حیث قلمرو
افرادی نین هم شام مسلمان و هم شام اه وذمه میشود (هوشمند فیروزآبادیو  523و )526ن
با افو توضاایح بافد گفو از میان مبانی مطرحشااده در باب مساائولیو مدنیو افو نظرفه با هیچ مشااکلی مواجه
نیسو و با ارا ۀ اسناد وشتیبان آنو بهوفژه کبرای کلی «هیچ حقی از هیچکس شافسته نیسو که وافما شود»و میتواند
مبناای مساائولیو مدنی قرار گیردن وس هرگونه تعدی و افراد خسااارد به حقوق دفگران توسااط رباد او را در مدار
مساائولیو قرار خواهد داد که البته با توجه به وضااعیو خاصاارو حسااب موردو اسااتفادهکننده از آن بافد از عهدر
خساارد برآفد زفرا براسااس قاعدر احترامو حق محترم بودن اموا و حقوق دفگران نادفده گرفته شاده اسو که البته
انیو اینی شاافساته نیساون همان گونه که مشااهده شد بنای افو نظرفه بر محترمشمردن حقوق انسان و اموا او
اسااتوار اسااو و نبافد بههیچوجه نساابو به اموا دفگری هیچگونه تعدی صااورد وذفرد وگرنه عام زفانرسااان به
دفگران مساائو اسااو و باافد از عهدر خسااارتی که افجاد کرده برآفدن در فناوری رباتیک نین بافد محور فعالیوها
بهگونهای باشااد که از جانب فعالیوهای رباد زفانی به دفگری وارد نیافد در غیر افو صااورد رباد بهدلی محترم
نشمردن جافگاه اموا انسان و اتالف آن عام زفان معرفی میشود بنابرافو همۀ وژوهشگران و طراحان و سازندگان
رباد بافد مسائو نه و با توجه مطلق به لنوم احترام به کراموو حرفم خصوصی و افمنی انسان عم کنند و اطمینان
دهند که فعالیوها در حوزر رباتیک بهشاایوهای افموو اخالقی و مهمتر از همه مبتنی بر احترام به انسااان و اموا وی
انجام میشاودن نین بافد با توجه به االرها و فرصاوهای احتمالی در آفندهو به اص مسئولیووذفری و گسترش آن
در افو حوزه و افبند باشاندن به دفگر ساخو نسابو به با ترفو سطح مسئولیو در برابر انسان و همۀ حقوق او متعهد
باشند و به افو اصو که رباد بافد بهسود انسان عم کند و در خدمو او باشد و نبافد بههیچ وجه به انسان و حقوق
7ن مطابق نظر شااارع که در کالم فقها تجلی فافته اسااوو قطع نماز برای حفظ ما جافن اسااو (صاااحبجواهرو  )722/77نین حیو ترس از عرض خود فا انسااان مؤمنیو در
صورد ظو غالب بر سالمو خودو دفاع بر او واجب اسو (همانو )76/22ن
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و اموا او آسایب برسااندو التنام عملی داشته باشندن افنون بر افوو بافد بر مبنای نظرفۀ احترامو در فرافندهای فناوری
ربااتیاک همواره اصاا احتیااا را لحاظ کنند بدفو معنا که فعالیوها در همۀ مراح بافد مبتنی بر حالو افمنی و
رعافو اسااتانداردهای زم علمی با روفکرد خدمو به جامعۀ انسااانی و حفاظو از منافع آن باشاادن بر همیو مبنا
مه ندسااان رباتیک در همۀ مراح بافد در مقاب آثاری که رباد ممکو اسااو در جامعۀ انسااانی و محیط زفسااو و
ساالمو انسان افجاد کندو واسخ گو باشندن طراحان رباد بافد همواره در همۀ مراح به همۀ حقوق انسانو سالموو
افمنی و رفاه او احترام گذارند و مالکیو او بر اموا را محترم شام ارندن بنابرافو انانیه از افو فناوری زفانی به انسان
وارد آفدو حسب موردو عام انسانی زفان بافد از عهدر خساراد برآفدن
 .3شرایط تحقق مسئولیت مدنی ربات
همواره برای افجاد مسئولیو مدنی وجود ضرر و ارتکاب فا ترک فع زفانبار و رابطۀ علیو و سببیو ضروری اسون
بافد هر ساه عنصار با هم جمع شاوند تا بتوان فرد زفانرساان را مسئو دانسون همیو سه عنصر در فع فا ترک فع
رباد نین مهم اسااون هرگاه فع فا ترک فع رباد منجر به زفان مسااتقیم 7فا غیرمسااتقیم 2به دفگری شااود و رابطۀ
ساببیو نین محرز باشادو قطعا رباد در دافرر مسائولیو قرار خواهد گرفون در افو قسامو به ارکان مسئولیو مدنی
اشاره میشود:
 .1 .3وجود عنصر ضرر
شهید صدر معتقد اسو ضرر عبارد اسو از نقص در فکی از حیثیاتی که بازگشو به انسان دارد ازجمله آنیه
منجر به شادد و ضیق و نگرانیهای عاطفی میشود (صدرو )754ن دو شرا تحقق افو عنصر که حق مطالبه افجاد
و
میکند افو اسو که مسلم و مستقیم و بیواسطه باشد (کاتوزفانو  41و )49ن افو دو شرا را از مادر  320قانون آفیو
دادرسی مدنی 5نین میتوان استنباا کردن
وقوع زفان در زندگی امروزی روشاو اساو و مصاادفق بسایار دارد که ناشای از کثرد تعامالد جامعۀ انسانی
اساون رباد نین با حضاور در جامعه قابلیو تعام با انسان را داراسو و در عرصۀ برقراری سود و زفان میان آن دوو
گاه حقوق انسان تضییع میشود بنابرافو با اذعان به همۀ منافای ربادو نبافد از زفانهافی که به جامعه فا انسان وارد
میساازدو اشم ووشیدن مصادفق زفانرسانی رباد بسیار اسون برای نمونه میتوان به جراحی رباتیک اشاره کردن در
سا  2002زنی آمرفکافی که به بیماری اندومیترفوز 4مبتال بودو بهکمک رباد تحو عم جراحی قرار گرفو اما با
7ن مقصود خود انسان اسون
2ن مقصود اموا فا دفگر اینهافی اسو که متعلق به انسان اسون
7ن مادر « :320درخصاوص مطالبۀ خ سارد واردهو خواهان بافد افو جهو را ثابو نمافد که زفان وارده بالواسطه ناشي از عدم انجام تعهد فا تأخیر آن و فا عدم تسلیم خواسته
بوده اسو در غیرافوصورد دادگاه دعوای مطالبۀ خسارد را رد خواهد کرد».
4. Endrometriosis.
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گذشو ده روز از جراحیو ونشکان متوجه وارگی در مح کلون 7و رکتوم 2افو بیمار شدندن آنها تمام د ف وارگی را
بررسای کردند اما هیچ اشاکالی در افو جراحی نیافتندن طبق بررسایهای جدفدو علو حوادث سا های  2002و
 2077در دو زمایاناه باوده کاه فاکای از آنهاا اسااتافااده از ربااد داوفنیی در اعماا جراحی بوده اساااو
()http://jjo.ir/NHnnZYن در افو نمونه بهروشاانی میتوان زفانرسااانی رباد بهشااک مسااتقیم و بیواسااطه را
مشاهده کردن
 .2 .3فعل یا ترک فعل زیانبار
مساائولیاو مدنی گاهی از انجامدادن کار و گاهی از ترک کار نشاائو میگیرد که ویامد هر دو ازبیورفتو ما فا
نفس فا نقصاان آن اساون بنابرافو افنکه کار انجامشاده فا ترکشاده سبب زفانرسانی به دفگری شودو مهمترفو رکو
افجاد مسئولیو مدنی اسون
 .1 .2 .3گونههای فعل زیانبار توسط ربات
فع زفانبار رباد را به دو گونه میتوان متصور شد:
مطلق فع وجودی زفانبار :فع زفانبار در فناوری رباتیک امکان دارد بهصااورد فک عم وجودی صااورد
وذفرد مانند افنکه رباد اموا مربوا به دفگری را تخرفب کندن تخرفب عملی وجودی اسااو که رباد آن را انجام
داده اسااون مجروحیو فک نفر در نمافشااگاه فناوری  9106ایو بر اثر ازدسااورفتو کنتر رباد Fattyو همینیو
کشتهشدن زن 02ساله در آمرفکا در تصادف با فک خودران شرکو «اوبر» و وقافع دفگر از افو دسوو نمونههافی از
زفانرسانی رباد بهشک فع مثبو و وجودی اسون
فع زفانبار ناشای از ساوءاساتفاده از حق :گاهی فع زفانبار ناشی از سوءاستفاده از حق اسو بدفو معنا که
افراد حیو اعما حق خودو سابب ورود زفان به دفگران میشاوندن زفانرساانی حیو اجرای حق دو صاورد دارد0 :ن
اجرای ْ
حق مساتلنم ورود زفان به دفگری باشاد که انیو زفانی جبرانوذفر نیساوو مانند اساتیفای حق قصاص 9ن
اجرای حق مساتلنم ورود زفان به دفگری نباشد اما صاحب حق طوری آن را اعما کند که زفان برسدن سوءاستفاده
از حق مالکیو رباد در مسائلۀ اشاتغا را میتوان از افو مصادفق دانسو با افو توضیح که ربادها با حضور خود
در جوامعو بسیاری از شغ ها را به تصرف خود درآوردهاند و افو موجب میشود افرادی شغ خود را از دسو بدهند
و بیکاریشااان ساابب زفان های فراوان مانند فقرو تنگدسااتیو اختال در ازدواو و حفظ نساا و محرومیو از بیمه
میشاودن افو تنها از ساوءاساتفادر مالک از حق مالکیو برای فافتو ساود بیشتر نشئو میگیردن با توجه به اص 40
قانون اسااسی و با استفاده از تنقیح مناا میتوان گفو مالک رباد نمیتواند استفاده از جنبۀ اطالقی حق خوفر را
وساایلهای برای زفان رساااندن به دفگران قرار دهد فعنی وی هراند حق هرگونه اسااتفاده از ما خود را داردو در افنجا
1. Colon.
2. Rectum.
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اون با جافگنفنی آنو ساابب ورود زفان به دفگران بهواسااطۀ بیکارکردن آنها میشااودو طبق مالک افو اصاا و حق
مالکیتر محدود میشاود و نمیتواند انیو بهرهوریای داشاته باشدن وانگهی با الغای خصوصیو «همسافگی» در
ماادر  752قاانون مدنی 7نین میتوان به محدودفو اسااتفاده از بهرهوری مالک حکم کرد بدفو بیان که اون هرگونه
اساتفاده از فناوری رباتیک موجب زفان به دفگران بهواساطۀ ازدسودادن شغلشان میشودو بر مبنای مالک افو مادهو
مطلق حق مالکیو وی وذفرفته نیسو بلکه بافد استفادر وی را در افو زمینه محدود ساخو (نظروور و دفگرانو 63
و  69و )16ن
برخی از مراجع تقلید معتقدند که احراز ساوءاستفاده در حق مالکیو سبب ضمان مالک نمیشودن2

در مقاب و

فکی از فقها در افو زمینه معتقد اساو« :اگر کارشناسان متبحر تشخیص دهند که افوگونه فناوری موجب استیصا
عمومی کارگران می شااودو حق اسااتفاده از آن فناوری وجود ندارد و ]اگرا کسااانی که اقدام به گسااترش و اسااتیصااا
عمومی کارگران کردهاندو دارای تقصایر می باشاند نفع و زفان هرکدام بر اساس موازفو علمی بررسی ]میاشود و اگر
احراز سوءاستفاده شودو طبق مینان تأثیرگذاری آن بافد حکم مقتضی صادر شودن»5

 .2 .2 .3گونههای ترک فعل زیانبار توسط ربات
ترک فع فعنی انسااان کاری را که بر عهده داردو انجام ندهد و از افو ترک زفانی تحقق فابدن ترک فع گونههافی
دارد که دو گونه از آن میتواند از مصادفق فعالیوهای رباد باشد:
ترک فع ناشای از عدم نگهداری اشایا و حیواناد :وقتی اینی تحو نظارد فرد اسوو بافد همهگونه کنتر بر
آن داشااته باشااد تا زفانی از جانب آن وارد نیافد بنابرافو اگر فرد در خصااوص نگهداریو ترک وظیفه کرد و از قضااا
ضاارری وارد آمدو در تحقق مساائولیو مدنی نبافد تردفد کردن فقها معتقدند حفظ و نگهداری حیوان وحشاای واجب
اسو و اگر فرد در افو زمینه اهما و سستی ورزدو ضامو همۀ جنافاد واردشده اسو (عالمه حلیو  631/5محقق
حلیو  259/4فیض کاشانیو  773/2صاحبجواهرو  729 /45موسویو  361 /2خوفیو )704ن آنیه افو فقها
و دفگر همنظرانشان بر مبنای آن فتوا دادهاندو روافاتی اسو که در باب «موجباد ضمان» وارد شده:
ُ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َّ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َّ ْ َ َ َ
0ن روافو حلبی« :س کئ عو بخ کت ٍیاغتلم فخرو کمو الد کار فقت رجال فجاء أخوالرج فضرب الفح کبالسی کف فقا
ک
ْ
ْ
َ
ْ ْ
َ
ِّ
َ
اح ُب ال ُبخ کت ِّی ضا کامو کللد َف که َو َفق َت ُص ث َم َو ُبخ کت ِّیه از امام صاادق(ع) دربارر شاتر خراسانی سؤا شد که به شهود
صا ک
آمده و از خانه بیرون زده و مردی را کشته اسو و برادر مقتو آمده و افو شتر نر را با شمشیر وی کرده اسو حضرد
فرمود’ :صاحب شتر ضامو دفۀ مرد اسوو ولی بهای شترش را میگیرد» (حرعاملیو )230/29ن
َ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ ُ ْ َّ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ َ َ
9ن روافو علیبوجعفر« :سألته عو بخ کتی مغت کل ٍم قت رجال فقام أخوالمقتو ک فعقر البخ کتی و قتله ما حاله قا علی
7ن «کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلنم تضرر همسافه شودو مگر تصرفی که بهقدر متعارف و برای رفع حاجو فا رفع ضرر از خود باشدن»
2ن استفتا از آفوالله صافی گلپافگانی در تارفخ 6اردفبهشو 0922و آفوالله حسینی شیرازی در تارفخ 99فروردفو0922ن
5ن استفتا از آفوالله علوی گرگانی در تارفخ 92فروردفو0922ن
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ْ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ
ُْ ْ
َُ َُْْ َ َ
َ
اح کب ال ُبخ کت ِّی ث َم ُن ُه علی ال کذی عق َر ُبخ کت َّی ُه از برادرم موسی دربارر شتری شهودزده
اح کب البخ کت ِّی کدفة المقتو ک و کلص ک
صا ک
که مردی را کشاته و برادر مقتو برخاساته و شتر را وی کردهو ورسیدم که حا افنان اگونه اسون حضرد فرمود’ :بر
صاحب شترو دفۀ مقتو اسو و بهای شتر نین بر کسی اسو که شتر را وی کرده اسو» (همانو )237ن
َ َْ ُ ُ َ ْ ُ ْ
َ َ َ َ ِّ
ْ ََ َ ََ َ َ َ ُ َ َ َ َ
اح کب که قا عل ْی که الد َف ُه دربارر شااتر
9ن روافو دفگر علیبوجعفر« :سااألته عو بخ کتی اغتلم فقت رجال ما علی ص ا ک
خراسانی که مسو شده و مردی را کشتهو ورسیدم که بر صاحب شتر ایسون فرمود’ :بافد دفه بپردازد» (همان)ن
افو ساه روافو از حیث ساندو صاحیح اساو و از حیث د لو نین قابلیو تمسک در بحث مراقبو از رباد و
نظارد بر نوع عملکرد او را دارد به افو تقرفر که هراند آنیه در روافاد تصارفح شده « ُبختی» اسوو میتوان از آن
الغای خصاوصایو کرد فعنی مورد روافو تنها شاام بختی و بلکه حیوان نمیشاود و با الغای خصااوصیو از آن
می توان از مالک روافاو در موارد دفگر نین اسااتفااده کردن از همیو منظرو تخصاایص حکم به بختی به هیچ فقیهی
نسابو داده نشاده اساو (خوفیو  506/42فاض لنکرانیو )96ن آفوالله سبنواری با عباردوردازی دقیقتر انیو
نمونههافی را تمثیلی برشمرده و قاعدهای کلی مطرح کرده اسو« :نگهداری هراینی که ترک مراقبو آن برای دفگری
مضار باشاد و نگهداری آن تحو اختیار مالک آن باشاد بافساته اسو و اگر در مراقبو سستی ورزدو ضامو جنافو
اسو» (سبنواریو )740/29ن
حادثۀ مرگ آن زن بر اثر تصاادف با خودران شارکو اوبر نین مصداق ترک فع اسو اون بهگنارش ولیسو افو
خودران در لحظۀ سااانحه بدون کنتر راننده بوده اسااون راننده میتوانسااته کنتر آن را به دسااو گیردو اما درافوباره
ساساتی ورزفده اساون اعتماد به تصامیمگیری رباتیک در مأمورفوهای انساانیو مشک آفرفو اسون ازافورو بافد
همواره کسی در کنار ربادو مراقب رفتارهای او باشد و اگر انیو مدفرفتی اعما نشودو مسئله میتواند مصداق ترک
فع در مراقبو از اشایا و وسااف باشادن اگر رباد نتواند در لحظهو تصامیمی هوشمندانه بگیرد و باعث زفان شودو
بیتردفد در مدار مسئولیو قرار خواهد گرفون
ترک فع ناشای از مراقبو از افراد :وقتی رباد مسائو مراقبو از افراد باشدو کوتاهی او که سبب زفانرسانی به
فرد میشاودو او را مسائو ورود خسارد خواهد کردن فقها در افو زمینه نوشتهاند که اگر فردی فرزند خود را به مربی
شانا بدهد و بر اثر تفرفط مربیو فرزند او غرق شودو مربی ضامو اسو (محقق حلیو  251/4عالمه حلیو 539
صاااحبجواهرو  706/45تبرفنیو )29ن دلی ضاامان در صااورد تفرفط افو اسااو که نگهداری از آن فرد واجب
اسو و وقتی تفرفط صورد گیردو فرد ضامو قلمداد میشود زفرا او بهتنهافی نمیتوانسته خود را از غرقشدن حفظ
کند (شهید ثانیو )565/73ن
رباد ورساتار بهترفو شااهد برای افو قسمو اسو که در موارد ترک فع میتواند در قلمرو مسئولیو قرار گیردن
برای نمونهو رباد ورستار  Stevieنوعی کنترلگر خودکار برای انجامدادن اموری اسو که به دخالو مستقیم ورستاران
نیاازی نداردن مثال  Stevieمیتواند زمان مصاارف دارو را فادآوری کند و در صااورتی که بیمار به توجه ورسااتار فا
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درمان های بیمارستانی نیاز داشته باشدو فرد مربوا را آگاه سازدو برای کمک به بیماری که روی زمیو افتادهو با ورستار
تااماااس بااگاایاارد و در صااااورد ناایاااز بااه آماابااو نااسو بااا اورژانااس ارتااباااا باارقاارار کاانااد
()https://www.isna.ir/news/97072312916ن حاا اگر در مواقع لنوم  Stevieافو کار را انجام ندهد و بر
اثر تأخیر در فادآوری اساتفاده از دارو فا ارتباانگرفتو با ورستار در مواقع اضطراریو ضرری بیشتر به بیمار وارد آفد و
حالر به وخامو گرافدو او در قلمرو مسئولیو قرار میگیردن
 .3 .3رابطۀ سببیت
اثباد ورود ضرر به زفان دفده و همینیو ارتکاب تقصیر فا وقوع فعلی از سوی خوانده فا کسانی که اعما آنان با
اوسوو بهتنهافی دعوای خسارد را توجیه نمیکند بلکه بافد احراز شود بیو ضرر و فع زفانبار رابطۀ سببیو وجود
دارد فعنی ضرر از آن فع ناشی شده اسو (کاتوزفانو )19ن به دفگر سخوو زفان بافد مستقیما ناشی از فع زفانبار
باشاد بهطوریکه در صاورد انتفای فع زفانبارو ضرر نین منتفی محسوب شودن لنوم وجود انیو رابطهای بدفهی
اساو جن افو نمیتوان حکم به مسئولیو مدنی کرد (بارفکلوو )757ن در افنکه آفا میتوان برای سببیو تعییو مالک
کردو میان فقها اختالف اسااوو 7ولی به هر صااورد بافد احراز شااود که میان رباد و فع زفانبارش رابطۀ سااببیو
وجود دارد بدفو معنا که منشاأ ضاررو فع رباد باشدو در غیر افو صورد نمیتوان به شک گیری مسئولیو مدنی
نظر دادن اما اون در زفانهای رباد معمو فک سبب وجود داردو احراز رابطه ویییدگی نخواهد داشون برای مثا و
انانیه در مواقع لنومو رباد ورستار  Stevieوظیفۀ خود راو که فادآوری زمان مصرف داروسوو انجام ندهد و سبب
شود که زفان بیشتری به بیمار وارد آفدو در قلمرو مسئولیو قرار میگیردن
 .4ادلۀ اثبات مسئولیت مدنی ربات
برای اثباد بار مسئولیو مدنی رباد میتوان به برخی قواعد و مبانی اجتهادی تمسک کرد:
 .1 .4قاعدر نفی ضرر
افو قاعده برگرفته از روافتی نبوی اساون معنای حدفث « ضارر» به کوتاه ساخو آن اساو که ضارر در اسالم
مشاروعیو نداردن عدم مشاروعیو ضاررو هم شاام مرحلۀ قانونگذاری میشاود و هم شام مرحلۀ اجرای قانون
(محقق دامادو )730/7ن برای اثباد مساائولیو مدنی مبتنی بر قاعدر فوقو میتوان از دو راه اسااتفاده کرد0 :ن شاامو
قاعده نسبو به احکام عدمی 9ن قاعدر اتالفن
شمو قاعده نسبو به احکام عدمی :از ویر افو ورسر مطرح بوده که آفا قاعدر نفی ضرر صرفا ناظر به احکام
7ن برای نمونه عدهای در افو موضاوع به ماهیو واساطه بیو سابب و زفان توجه کردهاند (نا ینیو  214/2صادرو )521/4و دستهای با طرح بحث فلسفی در صدد دستیابی به
مالک برآمدهاند (محقق حلیو  726/5محقق کرکیو )201/6و برخی صرف اسناد عرفی را لحاظ کرده (حسینی مراغیو  )453/2و برخی نین تعییو ضابطه را بیفافده دانسته
و گفتهاند بافد به روافاد تسبیب رجوع کرد (صاحبجواهرو )30/51ن
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وجودی اسااو فا افنون بر آن شااام احکام عدمی نین میشااودن فاض ا تونی (تونیو )795و صاااحب عروه (فندیو
)13/7و شاهید صادر (صادرو  )577و محقق خوفی (خوفیو  )314/5شاخصترفو فقهافی هستند که معتقدند افو
قاعدهو عالوه بر رفعو مثبو حکم نین هسااو و در مقاب و محقق نا ینی (خوانساااری نجفیو  )279صاااحب جامع
المدارک (خوانساریو  )792/3و صاحب منتقی ا صو (روحانیو  )432/3شاخصترفو مخالفان افو دفدگاهاندن
میتوان میان دو گروه انیو داوری کرد که اگر گسترر شمو قاعدر ضرر را محدود به احکام وجودی کنیمو افو
قاعده جن در مواردی که شارفعو بیان داشاتهو قلمرو نخواهد داشاون افو در حالی اساو که هراه از عصر تشرفع
فاصاله میگیرفمو مباحث جدفد در جامعه نمودار میشاود که فقه نمیتواند دربارر تعییو حکمشاان بیاعتنا بماند و
بافد طبق ادلۀ موجود به تعییو حکم اقدام کندن فکی از همیو مباحثو تعییو وضاعیو ضمان در مصادفقی اسو که
شاارفعو دربارر آنها حکمی نداردن می توان با اسااتفاده از قاعدر ضاارر انیو گفو که هیچ حکمی در دفو تشاارفع
نشاده که منشاأ زفان باشد و امکان تشرفع آن نین وجود نداردن وس افو دفدگاه که قاعدر ضرر نمیتواند مثبو حکم
باشادو بدون دلی اساو بلکه اطالق آن شاام همۀ مصاادفق ضارری میشود اه شارع دربارر آنها حکمی بیان
فرموده باشااد فا نهن برای همیو بیع غبنی بهدلی زفانآور بودن فا حرمو مراجعه به حکام جور در حالو توقف اخذ
حق به مراجعهو نفی میشااوندن نین نمونههافی که در آن بی توجهی به بیان حکم و جع آن ساابب افراد ضاارر باشاادو
مشاامو حکم قاعده خواهد بودن از سااوی دفگرو شااارع بهعنوان و
مقنو اگر در مواقع لنومو جع قانون نکند و از افو
حیث زفان متوجه افراد جامعه شاود و نظام زندگیشاان مخدوش شودو قطعا او سبب افراد ضرر خواهد بودن بنابرافو
همان گونه که تقنیو میتواند مضار به حا افراد باشاد و به کمک قاعدر ضرر نفی شودو به همان مینانو عدم تقنیو
نین میتواند مضار باشاد که بهواساطۀ قاعدر ضرر منتفی خواهد شدن از افو گذشته میتوان از وجود فا عدمو الغای
خصوصیو کرد و مسئلۀ نفی ضرر را بهشک وفژه به هیچکدام مختص ندانسو و مالک را بر وجود فا افراد ضرر نهاد
و انیو گفو که اص مهم آن اسو که ضرری تحقق فابدو اه منشأ آنو حکم باشد و اه عدم حکمن
وس در صاورد وقوع زفان توساط رباد و حکمنکردن به ضمانو افو خود زفانی دفگر اسو که اون عدم وضع
انیو حکمی منتسااب به شااارع خواهد بودو طبق قاعده بافد حکم ضاارری برداشااته شااود بنابرافو قاعده در احکام
عدمی نین مجا جرفان خواهد فافون
 .2 .4نفی ضرر غیرمتدارک
نخساتیو کسای که افو دفدگاه را ارا ه کردهو فاض تونی اسو (تونیو )795ن وافۀ استد

وی افو اسو که نفی

ضرر بهصورد حقیقی نیسون از آنجا که در خاروو ضررهای فراوان واقع میشودو به نااار بافد گفو منظور از نفی
ضاررو ضرر بدون جبران اسون در نتیجه هر ضرری دارای جبران اسو و تعهد به جبران همان مسئولیو مدنی اسو
(حکمونیاو )775ن بنابرافو زفانهای واردشده توسط ربادو اه ازطرفق فع زفانبار و اه ترک فع زفانبارو قابلیو
جبران خواهند داشون
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 .3 .4قاعدۀ اتالف
افو قاعده از مهمترفو قواعد در اثباد مسائولیو مدنی اساون مقصود از اتالف ما و نابودکردن و ازبیوبردن آن
و
اساو (بجنوردیو )22/2ن با مراجعه به زندگی خردمندان افو نکته مسلم به نظر میرسد که وقتی شخصی به اتالف
ما دفگری مبادرد میکندو عقال او را ضامو میشناسندن از سوی دفگرو اطالق ادلۀ قاعدر اتالف سبب میشود افو
قاعده صورد عمد و غیرعمد را شام شودن ازافورو شخصی که با عم خوفر موجب تلف ما دفگری شدهو ملنم
به ورداخو خسااارد اسااو (محقق دامادو  772 /7و )774ن البته اثباد مساائولیو مدنی رباد با افو قاعدهو بهدلی
وضع خاص ربادو منحصر در فرض فقدان قصد اسو زفرا رباد نمیتواند قاصد باشدن مادر  522قانون مدنی 7نین
مشعر به همیو مطلب اسون
 .4 .4تنقیح مناط
تنقیح منااا بهمعنای شااناسااافی علو حکم از کالم شااارع و قانونگذار بهنحو قطعی اسااون تنقیح مناا از
روشهافی اساو که مجتهد بهوسایلۀ آنو قصد شارع را از کالم (نص) وی استخراو می کندن افو در جافی اسو که
شاارع حکم واقعه و مناا آن را بیان کرده و همراه بیان مناا آنو اوصاافی را ذکر نموده که مجتهد فقیو دارد بعضی از
افو اوصاااف در تعلق حکم به موضااوع فا واقعه دخالو نداردن به همیو دلی از راه شااناسااافی و حذف آنهاو مناا
حقیقی حکم شارع را به دسو میآورد و از افو طرفق دامنۀ حکم را گسترش میدهد (مکارم شیرازیو )414 /2ن
مادر  554قانون مدنی و
مقرر میدارد « :مالک فا متصارف حیوان مسائو خسااراتی نیسو که از ناحیۀ آن حیوان
وارد میشاودو مگر افنکه در حفظ حیوان تقصایر کرده باشاد لیکو در هر حا اگر حیوان بهواسطۀ عم کسی منشأ
ضارر گرددو فاع آن عم مسائو خسااراد وارده خواهد بودن» مالک ماده آن اسو که اص بر عدم تقصیر اسوو
مگر افنکه خالفر ثابو شاودن با استفاده از تنقیح مناا قطعیو همیو مالک میتواند در ورود خسارد توسط رباد
به کار گرفته شودن
وانگهی با اسااتفاده از الغاء خصااوصاایو «حیوان» در ماده مذکور میتوان حکم به مساائولیو مدنی برای رباد
نمودن برخی فقها از افو مبنا در برداشو خود از روافاد باب موجباد ضمان بهره بردهاند (خوفیو  506 /42فاض
لنکرانیو )96ن به دفگر ساخو اگر کسای که از رباد استفاده میکند (با توجه با مثا های گذشته)و در حفظ و کنتر
آن کوتاهی کند فا افنکه رباد در اثر عم انساان منشأ ضرر گرددو مسئو حفظ آن در صورد تقصیر عهدهدار جبران
خسارد خواهد بودن علو حکم و
مقنو به جبران خساردو عنصر تقصیر اسو (سبنواریو )740 /29ن 2
 .5 .4بنای عقال
7ن مادر  « :522هرکس ما غیر را تلف کندو ضامو آن اسو و بافد مث فا قیمو آن را بدهد اعم از افنکه از روی عمد تلف کرده باشد فا بدون عمد و اعم از افنکه عیو باشد فا
منفعون و اگر آن را ناقص فا معیوب کندو ضامو نقص قیمو آن ما اسو».
 2ن البته بیان عنصر تقصیر افو توهم را افجاد نکند که نوفسندگان نسبو به دفدگاه مختار خود که نظرفۀ احترام باشدو بیتوجهاندن
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حیو بررسای ارتکازاد عرفی درمی فابیم بنای عقال بر افو اص استوار اسو که هیچ خسارتی بدون جبران باقی
نمیماند و وقتی فردی باعث افراد زفان به دفگری میشاودو عق او را ملنم به جبرانر میکندن با ویشرفو تکنولوژی
افو اصا مصادفق جدفد نین ویدا کرده اسون عقال در زمینۀ جبران خساراد مرتبط با رباد و فناوری رباتیک دغدغه
دارندن به همیو منظور کشااورهای درحا توسااعه مبتنی بر فناوریو در حیطۀ تقنیو در زمینۀ امکانساانجی بررساای
حقوقی مسئلهو شناسافی مسئو و نین جبران خسارد ناشی از اعما ربادو مطالعاتی را آغاز کردهاندن
برای نمونه در اکتبر  2076طرحی توسااط کمیتۀ فرعی تحقیق و توسااعۀ فناوری اطالعاد و شاابکه شااورای ملی
علوم و فناوری آمرفکا ارا ه شااده اسااون در افو طرحو هفو راهبرد منظور شااده اسااو که در راهبرد اهارم توجه به
مااقااولااۀ مساااائااولاایااو ماادناای طااراحو سااااازنااده و باارنااامااهنااوفااس دفااده ماایشااااود
()https://www.nitrd.gov/news/national_ai_rd_strategic_plan. a spxن اتحاادفاۀ اروواا نین در فورفۀ
 2071قواعد قانون مدنی در حوزر رباتیک را تصاوفب کرد که مالحظاتی در نظر داشاته اسو :افنکه هرقدر ربادها
خودمختاری بیشاتری داشاته باشاندو کمتر میتوان آنها را ابنارهافی سااده در دساتان کنشاگران دفگر ونداشوو افو
ورساار را ویر میکشااد که آفا قواعد معمو دربارر مساائولیو کافیاند فا به اصااو و قواعدی جدفد نیاز اسااو که
مساائولیاو قاانونی کنشااگران مختلف را از حیاث مساائولیاو در قباا رفتاار رباادهاا باهروشاانی تعییو کند؟
()http://www.europarl. e uropa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_EN. h tmlن
روسایه نین اقداماتی برای قانونی کردن اساتفاده از هوش مصانوعی انجام داده اساو و در جلساد متعدد دربارر
مااوضااااوعاااتاای هااماایااون هااوش مصاااانااوعایو تااعااام ا انسااااان و رباااد وننن بااحااث شااااده اسااااو
()https://www.kommersant.ru/doc/3466537ن
بنابرافو سایرر عقال دلیلی بر وجاهو مسائولیو مدنی رباد اسون شافد گفته شود سیرر عقال بافد با تأفید شارع
رسایده باشاد و تأفید سایرر عقال در حوزر رباتیک توساط شارع وجود نداردن در واسخ به افو اشکا گفته میشود که
امضای شارع برای سیرر عقال به طور اختصاصی نیاز نیسو بلکه امضای کلی او نسبو به امور عقالفی کافی اسون
به دفگر سخوو شارع موافقو کرده اسو تا امور عقال را به آنان واگذار کند بدفو معنا که مرتکناد عقالفی را در همۀ
زمانها وذفرفته اساو (فاضا لنکرانیو  27تا  )21بنابرافو نیازی به امضاای شاارع نسابو به سیره بهطور جن ی و
اختصااصی نیسون وانگهی حجیو سیره بر مبنای قضیۀ طبیعیه بوده و در بنای عقال همیو بس که ثابو شود آن کار
بر مبنای طبیعو عقالفی انجام گرفته اساو هراند ا مه(ع) بدان عم نکرده باشاندن در افو صورد اگر ردع نشده
باشدو همواره اعتبار دارد (صدرو )264/7ن
 .5تعیین مسئول جبران خسارت
هدف مساائولیو مدنی جبران خسااارد اسااو بدفو معنا که وقتی کساای با فعلی زفانبار موجب افراد خسااارد به

نظرپور و همکاران ،بررسی فقهیحقوقی مسئولیت مدنی ربات

311

دفگری میشااودو ملنم به جبران خسااارد زفاندفده اسااون بازگشااو زفاندفده به وضااع ویر از ورود زفان مهمترفو
اص در جبران خسارد اسون طبق افو اص و جبران بهمعنای واقعی منوا به اقداماتی اسو که زفاندفده را به وضع
قب از ورود زفان بازگرداند (رهویکو )92ن با افو وصاف وقتی که زفانی توسط رباد به دفگران وارد میآفدو افو زفان
باافد جبران شااود که حسااب مورد بهصااورد بیمهو دفهو دادن معاد مثلی فا قیمی امکانوذفر اسااو اما ماهیو
غیرانساانی رباد سبب شده تا نتوان به ضمان شخص او حکم کردو بلکه بافد ویجوی کسانی دفگر بودن برای همیو
میتوان جبران انگینر کنرگرافاانۀ رباد را به عاملی انسااانی مانندو مالکو ثالثو رخنهگرو سااازنده و برنامهنوفس
متوجه ساااخون افو در حالی اسااو که برخی فقها بهطور مطلقو بهکارگیرنده را مساائو جبران زفان دانسااتهاند  7اما
انانکه معلوم اسوو افو نظر تام نیسو و شام سازنده و طراح و برنامهنوفس نمیشود و حق آن بود که حکم مسئله
بهتفصی بیان میشدن
 .1 .5مسئولیت مالک2

در وضاعیتی که رباد در کنتر مالک اساو و بر اثر تفرفط مالکو موجب خساارد به دفگری میشودو بهدلی
تفرفط مالک در کنتر آن و جافن نبودن ورود زفان به دفگران مبتنی بر قاعدر احترام و اسااتناد تفرفط به مالکو خودش
بهعنوان مساائو جبران شااناخته میشااودن فقها نین در نمونههافی مانند اتالف زراعو (خوفیو  509/2روحانیو
 521/5سایستانیو  213/2مکارم شیرازیو  )791/2فا زخمیشدن دفگران توسط حیوان (محقق حلیو 259 /4
عالمه حلیو  631/5شهید ثانیو  511/73صاحبجواهرو  752/45سبنواریو  742/29موسویو  )361/2در
صاورتی که مالک در نگهداری آن تفرفط کرده باشادو قا به ضامان هستندن مفاد مادر  554قانون مدنی نین همیو
اسون
 .2 .5مسئولیت ثالث3

گاه رباد در تصارف فردی غیر از مالک اساو و در افو حالوو انانیه رباد منشاأ ورود زفان شودو مسئولیو
متوجه شااخص ثالث اسااون فقها نین معتقدند راکب و سااا ق حیوان ضااامو جنافاد و خساااراد واردشااده توسااط
حیواناند (طرابلسایو  250عاملیو  211موساویو  362 /2شاهید ثانیو )512/73ن مالک در ضمان راکب نین
رکوب اسااو که اعم اسااو از افنکه مالک آن باشااد (فاضاا لنکرانیو )700ن افنون بر مادر  554قانون مدنی که به
مسائولیو متصارف اشاره کردهو مادر  324قانون مجازاد اسالمی 4نین متصرف حیوان را ضامو همۀ خساردهافی
دانساته که از جهو او وارد شاده اساون در افو فرض نین اون رباد با افراد زفان سبب تضییع حق افراد شده اسوو
7ن استفتا از آفوالله صافی گلپافگانی در تارفخ 6اردفبهشو7599و آفوالله علوی گرگانی در 29فروردفو 7599و آفوالله حسینی شیرازی در تارفخ 22فروردفو7599ن
2. Owner liability.
3. Third party liability.
2ن «هرگاه کسای که ساوار حیوان اسو آن را در معابر عمومي فا دفگر مح های غیرمجاز متوقف نمافدو در مورد تمام خساردهافی که آن حیوان وارد میکند و مستند به فع
شخص منبور میباشد ضامو اسو و انانیه مهار حیوان در دسو دفگری باشد مهارکننده بهترتیب فوق ضامو اسون»
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براساس نظرفۀ احترامو متصرف بافد به جبران زفان اقدام کندن
 .3 .5مسئولیت رخنهگر1

گاه رباد که تحو کنتر مالک فا در تصارف فردی غیر از مالک اساوو بهوسیلۀ تحرفک رخنهگر افعا زفانبار
انجام میدهد فعنی با رخنه 2در سیستم کنتر رباد سبب افجاد خرابکاری و زفانآفرفنی توسط رباد میشودن برای
نمونه با رخنه در سایستم خودرانو کاری میکند که خودران به ارا قرمن بیاعتنا شود و از آن عبور کند و برخورد با
عابر ویاده فا تصاادم با خودروفی دفگر را موجب شودن فقرر وافانی مادر  554قانون مدنی مقرر میدارد« :ننن لیکو در
هر حا اگر حیوان بهواساطۀ عم کسای منشاأ ضارر گرددو فاع آن عم مسئو خساراد وارده خواهد بودن» فقها
معتقدند انانیه کسای حیوان را تحرفک کند و افو عم سابب ضرر زدن حیوان به دفگری شودو ضامو خواهد بود
(شاهید ثانیو  212حساینی عاملیو )191/79ن مساتند افو حکمو روافو صاحیح حلبی از امام صادق(ع) اسو:
َ
َ ْ َ َ ََ
َْ َ َ
َ َ َ َ َ َ
َ
َ َ
َ
«أ ُّف َما َر ُج ف َّنع َر ُجالعو ال کجد کار أ ْو نف َر کب که ع ْو َد َّاب کت که فخ َّر ف َماد ف ُه َو ض کامو کل کد َف کت که َو کإ کن انک َس َر ف ُه َو ض کامو کل کد َف که َما َف ْنک کس ُر
ک
ٍ
کم ْن ُه هر فردی که مردی را روی دفوار بترسااند فا اهاروافی را که بر آن ساوار اسو رم دهد و آن مرد بیفتد و بمیردو آن
فرد ضاامو دفۀ اوساو و اگر شاکساتگی ویدا کند هم او ضاامو دفۀ آن عضاو اوسو که شکسته اسو» (حرعاملیو
)232/29ن در افو فرض باهدلی افنکه ساابب افراد زفانو رخنۀ فرد دفگر در تنظیماد رباد اسااوو رخنهگر بافد به
جبران زفان اقدام کند اراکه اموا و نفوس و حقوق مردم محترماند و معنای احترام همیو اسااو که اگر به هرفک از
آنا ان زفاانی وارد آفدو عام بافد زفان را جبران کند زفرا نفس و اموا افراد بهدلی محترم بودنو تحو حمافو قانون
اسون
 .4 .5مسئولیت سازنده3

رباد به عنوان فک محصااو بافد طوری تولید شااود که به دفگران آساایب وارد نسااازدن به همیو منظور بافد همۀ
قواعد علمی و اساتاندارد های زم رعافو شاود تا رباد معیوب نباشدن عیب در ساخو رباد وقتی ویر میآفد که
ربااد طبق طرح مهنادساایشااده نبااشااد و فرافناد تولید آن معیوب باشااد برای نمونه قطعهای که برای فعالیو
ک
مهندسایشدر آن نیاز هسوو به کار نرفته فا به شک درسو جاگذاری نشده باشد در نتیجه هنگام استفاده از ربادو
نقص عملکرد رخ دهه و سبب ورود زفان میشودن ذکر افو نکته بافسته اسو که مقصود از عیب در بحث ماو نقصان
در عملکرد اساو بدفو معنا که در رباد اختاللی افجاد شاود که منجر به عملکرد ناقص او شاده و در نتیجه سبب
بروز حادثه و ورود زفان به دفگران شااودن رباد انساااننمای فوقویشاارفتۀ  PIBOTمیتواند همۀ مراح ورواز را با
اسااتفاده از اهرمهای کنتر اسااتاندارد هواویما انجام دهدن اگر افو رباد بر اثر خطا در جایگذاری برخی قطعاد و
1. Hackerliability.
2. Hack.
3. Manufacturer liability.
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حسگرها فا ارزفابینشدن صحو عملکردشانو نتواند متغیرهای صحو عملکرد ادواد فنی هواویما را وردازش و در
موقعیو خطرو تصامیم هوشامندانه بگیرد و افو سابب زفان رسانی به جان مسافران شودو سازنده در مدار مسئولیو
قرار خواهاد گرفاو زفرا هرگوناه اهماا در زمیناۀ ساااخاو و تولید ربادو میتواند عملکرد آن را بهوفژه در رباد
خودمختار تغییر دهدن با افو توضیح بافد گفو انانیه رباد بر اثر معیوب بودن فا اشکا فنی خسارد به بار آوردو
اون فاقد شاخصایو انسانی اسوو ناگنفر بهحکم عق و عرفو سازندر آن مسئو جبران شناخته میشودن به دفگر
سخوو اون مسئولیو ناشی از معیوب بودن تولیدو مسئولیتی محض اسوو سازنده در صورتی که رعافو قواعد فنی
را نکرده باشادو مسائو قلمداد می شاود و دلی افو حکم اینی جن احترام به حق انسان و استفادر افمو او از رباد
نیسون
5 .5ن مسئولیت طراح1
گاهی نقصاان عملکرد رباد ناشای از وجود عیب در فرافند طراحی اسو برای مثا سطح  3خودران گوگ به
شیوه ای طراحی شده اسو که برای حرکو نیاز به کاربر انسانی نیسو ولی در هوای مهآلود فا بارانیو امکان حرکو
ندارد و افو ناشای از عیب در طراحی اساو (حکمونیا و دفگرانو )247ن شاافد وقتی عیب ناشای از طراحی باشدو
رباد به محصااولی غیرافمو تبدف میشااود فعنی کارکردن با او در افو حالو خطرناک و زفانآفرفو باشاادن در افو
صورد با بروز زفانو بیتردفد طراح مسئو جبران زفان واردشده اسون
نتیجهگیری
در رباد از فناوری هوش مصانوعی اساتفاده میشاود و افو فناوری قادر اسو ربادها را بیشتر به خصافص انسانی
مجهن کنادن باه همیو دلیا ربادهاو بهوفژه گونۀ خودمختار آنهاو میتوانند در عملکرد زفانی متوجه دفگران کنند و
اون هیچ زفانی نبافد بدون واسااخ بماندو بحث مساائولیو مدنی در فناوری رباتیک رخ مینمافد که بافد با توجه به
قواعد عام مسئولیو مدنی به جبران خسارد اقدام کردن مبنافی که میتوان به کمک آن مسئولیو مدنی در حوزر افعا
رباتیک را توجیه کردو اصا احترام اسو که در مقافسه با دفگر مبانی مسئولیو مدنیو هیچ اشکا نظری و کاربردی
ندارد و افنون بر افو فک مبنای فقهی با اساناد وشاتیبان قوی محساوب میشاودن از سااوی دفگرو اون هدف اصلی
مسئولیو مدنی جبران خسارد اسو و رباد نین فاقد شخصیو حقوقی و الکترونیکی اسوو نمیتوان مستقیما خود
او را ملنم کرد تا از عهدر جبران خسارد برآفد بلکه بهدلی ماهیو غیرانسانیاش بافد ویجوی عام انسانی بود که
حسب مورد میتواند مالکو متصرفو رخنهگرو سازنده فا طراح رباد باشدن

1. Designer Liability.
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خوفیو ابوالقاسمو تکملة المنهاجو ااپ بیسووهشتمو قم :مدفنة العلمو 7470قن
___________و الهدایة فی االصولو ااپاو و قم :صاحب ا مرو 7471قن
___________و مبانی تکملة المنهاجو ااپاو و قم :مؤسسۀ احیاء التراث ا مام الخوفیو 7422قن
روحانیو محمدو منتقی االصولو ااپاو و قم :دفتر آفواللهو 7475قن
روحانیو محمدصادقو منهاج الصالحینو بیجا :بیناو بیتان
رهویکو حسوو حقوق مسئولیت مدنی و جبرانهاو ااپدومو تهران :خرسندیو 7592ن
سا سیو سیدمحسوو فرهنگ لغات و اصطالحات کامپیوترو تهران :سا سیو 7524ن

نظرپور و همکاران ،بررسی فقهیحقوقی مسئولیت مدنی ربات

ّ
سبنواریو عبدا علیو مهذب االحکام فی بیان الحالل و الحرامو ااپاهارمو قم :المنارو 7475قن
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سیستانیو علیو منهاج الصالحینو ااپونجمو قم :دفتر آفواللهو 7471قن
شهید ثانیو زفوالدفوبوعلیو مسالک األفهام الی تنقیح شرایع االسالمو ااپاو و قم :المعارف ا سالمیةو 7475قن
صاااحبجواهرو محمدحسااوبوباقرو جواهر الکالم فی شرررح شرررایع االسررالمو بهتصااحیح عباس قواانی و علی آخوندیو
ااپهفتمو بیرود :دار احیاء التراث العربیو 7404قن
صدرو محمدو ماوراء الفقهو بهتحقیق جعفر هادی دجیلیو ااپاو و بیرود :دارا ضواءو 7420قن
صادرو محمدباقرو بحوث فی شرح العروةالوثقیو بهتحقیق سیدمحمود هاشمیو ااپدومو قم :مجمع الشهید آفوالله الصدر
العالمیو 7402قن
____________و دروس فی علم االصولو ااپونجمو قم :اسالمیو 7472قن
____________و قاعدۀ الضرر و الضرارو بهتقرفر سیدکما حیدریو ااپاو و قم :دارالصادقیوو 7420قن
عالمه حلیو حسوبوفوسفو تلخیص المرام فی معرفة االحکامو بهتحقیق هادی قبیسیو قم :دفتر تبلیغاد اسالمیو 7427قن
____________و قواعد االحکام فی معرفة الحالل و الحرامو ااپاو و قمو دفتر انتشاراد اسالمیو 7475قن
فاض لنکرانیو محمدو تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة دیاتو ااپاو و قم :مرکن فقهی ا مۀ اطهارو 7472قن
فاض لنکرانیو محمدجوادو حق التألیفو بهتحقیق محمدجواد سعیدیو ااپاو و قم :مرکن فقهی ا مۀ اطهارو 7450قن
فیض کاشانیو محمدبوشاهمرتضیو مفاتیح الشرایعو ااپاو و قم :کتابخانۀ آفوالله مرعشی نجفیو بیتان
قاسمزادهو سیدمرتضیو مبانی مسئولیت مدنیو تهران :مینانو 7521ن
قانون مجازاد اسالمیو تدوفو جهانگیر منصورو ااپ فکصد و فازدهمو تهران :دفدارو 7592ن
قانون مدنیو تدوفو جهانگیر منصورو ااپ فکصد و فکمو تهران :دفدارو 7594ن
قلیزاده نوریو فرهادو فرهنگ تشریحی اصطالحات کامپیوتری مایکروسافتو ااپاو  ،تهران :آذر کانون نشر علومو بیتان
قنواتیو جلی و حساایو جاورو «مبنای احترام در شااناسااافی و حمافو از حرفم خصااوصاای در حوزر ارتباطاد»و مجلۀ حقوق
اسالمیو ش29و 7590و صص 55تا 39ن
کاتوزفانو ناصرو وقایع حقوقی-مسئولیت مدنیو ااپهفدهمو تهران :شرکو سهامی انتشارو 7594ن
کلینیو محمدبوفعقوبو الکافیو ااپاو و تهران :دارالحدفثو 7429قن
محقق حلیو جعفربوحساوو شررایع االسالم فی مسائل الحالل و الحرامو بهتصحیح عبدالحسیو محمدعلی بقا و ااپدومو
قم :اسماعیلیانو 7402قن
محقق دامادو مصطفیو قواعد فقهو ااپ دوازدهمو تهران:مرکن نشر علوم اسالمیو 7406قن
محقق کرکیو علیبوحسیوو جامع المقاصد فی شرح القواعدو ااپدومو قم :آ البیوو 7474قن
مکارم شیرازیو ناصرو القواعد الفقهیهو قم :مدرسۀ امام علیو 7477قن
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_____________و انوار االصولو بهتقرفر احمد قدسیو ااپدومو قم :مدرسۀ امام علیو 7422قن
موساوی قنوفنیو علیو رسرالۀ قاعدۀ «ما یضرمن بصحیحه یضمن بفاسده»و بهتحقیق سیدعلی موسوی علویو ااپاو و قم:
دفتر انتشاراد اسالمیو 7479قن
نا ینیو محمدحسیوو المکاسب و البیعو بهتقرفر محمدتقی آملیو ااپاو و قم :دفتر انتشاراد اسالمیو 7475قن
نظروورو حمنه و دفگرانو «بررسی فقهی حقوقی سوء استفاده از حق مالکیو رباد در امر اشتغا »و مجلۀ آموزههای فقه مدنیو
ش72و 7591و صص 37تا 22ن
نوریو حسیوبومحمدتقیو مستدرک الوسائل و مستنبط المسائلو ااپاو و قم :آ البیوو 7402قن
هوشامند فیروزآبادیو حسیوو «ارزفابی مبانی فقهی مسئولیو مدنی»و مجلۀ آموزههای فقه مدنیو 7592و ش79و صص 291
تا 522ن
فندیو محمدکاظمبوعبدالعظیمو تکملة العروه الوثقیو ااپاو و قم :داوریو 7474قن
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