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Abstract  

Artificial intelligence (AI) and machine learning are creating a promising future in tech 

innovations. From early cancer detection apps to autonomous vehicles, possibilities seem to 

be endless. Yet, with such technology, harm is also bound to follow. In such instances, the 

issue of tort liability begs our attention. Who should bear reasonability in case of an 

accident? When is an injury foreseeable? Such questions in negligence law will require a 

different perspective when one is dealing with an accident arisen out of the implementation 

of AI. Should tort law take the route of products liability law? Or will traditional negligence 

law be sufficient? This article takes a bite at the current literature on autonomous vehicles 

and medical malpractice law and the challenges of assigning liability. It also offers a look 

into possible guiding principles for AI. This article aims to provide a roadmap for further 

research in Iran on the intersection of torts and AI. 

Keywords  

Artificial Intelligence, Tort Law, Negligence, Machine Learning, AI Principles. 

                                                                                                                            
*
 
Email: ztakhshid@law.harvard.edu  



  

 

 مسئولیت مدنیة در حوزهوش مصنوعی های  چالشبر ای  مقدمه

 زهرا تخشید

برکمن کالین برای اینترنت مؤسسة حقوق دانشگاه هاروارد، عضو دانشکدة مدرس حقوق دکتری و  محقق پست
 درو جامعه در دانشگاه هاروا

 (05/02/1400 تاریخ پذیرش:ـ  04/12/1399 )تاریخ دریافت:

 چکیده

، نظام حقوقی هوش مصنوعیهای  یکی از زیرشاخه منزلةبه  ،یادگیری ماشینبیش از پیش کارگیری  و بهبا گسترش اینترنت نسل پنجم 
 همةمورد استفاده از هوش مصنوعی و عدم امکان بررسی های  با توجه به گستردگی حوزه. حقوقی گوناگونی مواجه خواهد شداالت ؤسبا 
 االتؤسـ به برخی از این  و هوش مصنوعیپیش رو در رابطه با مسئولیت مدنی های  با بررسی چالش تحقیق ایندر یک مقاله، در  ها نآ

. شد تمرکز ،دو مثال رایج امروزی منزلةبه  ،پزشکان از هوش مصنوعی نوینة بر خودروهای خودران و استفاددر این تحقیق  .پرداخته شد
بـه  گـذار   توجـه حقوقـدانان و قـانون   جلـ   با هوش مصنوعی و یـادگیری ماشـین و    دانانقحقو آشنایی مقدماتی تحقیقاین ة هدف اولی
از جملـه   ــ  حقـوقی موجـود   مباحـ  در  هابرخـی پینـنهاد  ، در بخش نهایی. بود در این زمینه گذاری قانونة در حوز پیش روهای  چالش

گذاران در پی  در این مرحله الزم است حقوقدانان و سیاست. دآی می ـ یاجبارة بیمو  شخصیت حقوقی هوش مصنوعی، مسئولیت محض،
 استفاده از هوش مصنوعی باشند.برای راهبردی تدوین اصول اخالقی و حقوقی 
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 مقدمه
در خیابانی در ایالت آریزوناای  پیاده خود را ة دوچرخ که درحالی ،ای ساله ۴۹خانم  ،۲۰۱۸در سال 

 ،آزمایشای باود   حرکات که در حاال   ،با یک خودروی خودران شرکت اوبر ،داد می حرکتمریکا ا

 (.Woodall 2018) ۱تصادف کرد و کشته شد

 ۲هاا  و وجود ابردادهخودران با پیشرفت در تکنولوژی هوش مصنوعی های  وخودرة اولیساخت 

باه   ارائاه ة هنوز آمااد باشند  خودران که به طور کامل ییهاخودرودر حال حاضر ست. میسر شده ا

استفاده از تکنولوژی آن باه واور    ة اجازها  در برخی از ایالت فقطمریکا ادر  مثالً .اند بازار نشده

بنیاان وان ت و فنااوری     متخصصان شرکت دانا   ۱۳۹۶در ایران نیز در سال  .محدود وجود دارد

ة هرچناد هناوز باه مرحلا    ؛ فارس موفق به تولید خودروی ایرانی بدون راننده شدند یجهوشمند خل

 .(۲۰۳: ۱۳۹۹ و الهام برزگر) استعموم نرسیده ة استفاد

و در  این خودروها تصادفا  ،بیشتر از خودروهای خودرانة استفادو با  نزدیکای  در آینده ،اما

چگونگی  این خصوصحائز اهمیت در  ز نکا یکی ا ۳د.پی  رو خواهد بو حقوقیسؤاال  نتیجه 

با استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری  که در قالب ماشین در رابطه با رباتی است مسئولیت ت یین

 ۴این مسئولیت هم از منظر کیفری هم از منظر مدنی قابل بررسی است. .ماشین طراحی شده است

                                                                                                                            
جبران خسار  وارده باه توافاق رسایدند. ایان      در پی این حادثه شرکت اوبر و خانوادة فرد متوفی برای حل اختالف و. ۱

 توافق به م نای عدم طرح شکایت در دادگاه بود.
2. big data 

بایاد دانسات کاه باه طاور کلای اساتفاده از         ،هرچند ارائة خودروهای خودران تصادفا  را نیز به دنبال خواهد داشات  .۳

مار  و میار و   ، د. باه عباار  دیگار   شاو  مای خودروهای خودران سبب کاه  چشمگیر سوانح راهنمایی و رانندگی 

رانندگی توسط رانندة انسان باه مراتاب بااالتر از احتماال تصاادف باا خودروهاای         و مصدومیت در سوانح راهنمایی

کنناد. باا اساتفاده از     هاا از تولیاد خودروهاای خاودران اساتقبال مای       خودران است. به همین دلیل به طور کلی کشور

 شد  کاه  پیدا خواهد کرد. شدگان به طای انسانی آمار کشتهخودروهای خودران و حذف خ

هاای   دانیم که ماشاین  تواند ذهن حقوقدان را به خود مشغول کند. می اال  دیگری نیز میؤپی  از بروز چنین حوادثی س. ۴

اسات کاه   ناوی  مسائول    کنند. حال آیا یک برناماه  ها و تکنولوژی هوش مصنوعی عمل می خودران با استفاده از داده

با خطر سانحه راننده را حفظ کند یا جان عاابر را نجاا     هکه در وور  مواجه ندبرنامة ماشین را به نوعی طراحی ک

االتی از ایان دسات باه    ؤکند که عابر یک کودک باشد با امید به زندگی باال یا یک فارد ساالمند؟ سا    آیا فرق می  دهد؟



 229  مسئولیت مدنیة در حوزهوش مصنوعی های  چالشبر ای  مقدمه

 محادود خودروهاای خاودران   ة توسا   باه هاا   ورود ابارداده استفاده از هوش مصنوعی و تأثیر 

مسائولیت   ماثالً را تغییر خواهناد داد.   انسانگوناگونی از زندگی های  جنبهزودی  بهبلکه  ؛شود نمی

را به وجود آورد. ی مباحث جدیدتواند  می نیز در بستر استفاده از هوش مصنوعی کاالهای م یوب

نما در زندگی روزمره بیشتر خواهاد   انسان های ربا احتمال استفاده از  همچنین نزدیکای  آیندهدر 

اگار  (. Lee 2019شوند ) میاستفاده ها  ربا برخی از در ژاپن برای کمک به سالمندان امروزه، شد. 

  ، چه کسی مسئول است؟دشوفرد سالمند  درم یوب بودن سبب بروز آسیب جسمی  به دلیل ربا 

و هاا   با گساترش ابارداده  است.  گوناگونی ها در تشخیص بیماریها  مثال دیگر استفاده از داده

آید کاه در واور     می پی ال ؤساین  هستند بینی بیماری فرد التی که قادر به پی آ ساخت ماشین

 باه آیاا پزشاکی کاه      بروز خطا در تشخیص بیماری چه کسی مسئول جبران خسار  خواهد بود؟

ساازنده و مهنادس طاراح ماشاین     یاا    مسائول اسات   کارده استفاده  اطمینان داشته و از آن دستگاه

 ؟پزشکی

در برخای   ماثالً حقاوق جازا نیاز راه یافتاه اسات.      ة حتای در حاوز  مریکا اهوش مصنوعی در 

افزارها  با استفاده از نرم ،ودور قرار آزادی موقت یا قرار بازداشتة برای اجاز ،رسیدگیهای  حوزه

آزادی یا قرار بازداشت فرد  بهاقدام بررسی و سپ  را میزان ریسک بروز مجدد جرم توسط مجرم 

قضاایی خاود مساتلزم    هاای   کنند. استفاده از هوش مصنوعی و مسئولیت قاضی در روند پرونده می

 ۱.است بررسی جداگانه

و یاادگیری ماشاین   تکنولوژی هاوش مصانوعی    وجه مشترک بسیاری از کاالها و خدماتی که از

 :Selbest 2020) گیری اسات  تصمیم ی او براینمایو راه ویژگی توویه دادن به کاربر کنند می استفاده

وام توساط   یاهادا  یاا  (Heilweil 2019) کارمناد  اساتخدام از تکنولوژی هوش مصانوعی در  (. 1319

                                                                                                                            
 د.کرا  را نیز درگیر خواهد اما حوزة اخالقی ؛مسئولیت حقوقی ارتباط دارد

، «هاای هاوش مصانوعی    سنجی مسئولیت کیفاری ساامانه   امکان»نهاد،  رضا پاک و حانیه آقاشاهی ←برای مطال ة بیشتر  .۱

همچناین   ؛(۱۳۹۸آباان   ۲۹ ا  ۱۰: اریز)تااری  برگا   همای  ملی هوش مصنوعی و محاسابا  نارم در علاوم انساانی     

، همای  ملی هوش مصنوعی و محاسبا  نرم در علاوم انساانی   «ی در حقوقکاربرد هوش مصنوع»مهرنوش ابوذری، 

 (.۱۳۹۸آبان  ۲۹ ا ۱۰: اریز)تاری  برگ 
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بارای   انساان  بخا ، در ایان   .شود میستفاده اپزشکی های  حتی توویهو ( Townson 2020) ها بانک

در  کناد. اماا   مای مراج اه   ،ش مصنوعی طراحای شاده  از هو استفادهکه با  ،مربوطهة راهنمایی به برنام

مسئولیت مدنی ناشی از اشتباه به چاه   شرایطست. در این ا نهاییة رندیگ بسیاری از موارد خود تصمیم

مسئولیت مدنی والد به دلیل تقصایر   مثل ،ویژههای  شناسایی مسئولیت همانندیا آ  وور  خواهد بود؟

 هستیم؟ زمینهزمند شناسایی مسئولیت ویژه در این نیا ،مدنی محضهای  کودک یا مسئولیت

در ساختارشاکنی  آن تکنولوژی هوش مصنوعی و آثار با حقوقدانان  پژوه این در گفتار اول 

روهاای  دبر خوکید أت با ،در گفتار دوم. دشون می آشنا به وور  مقدماتی سنتی حقوقیهای  تحلیل

ة استفاده از این تکنولاوژی در حاوز   آثاراز  یت داد، پزشکان از هوش مصنوعیة خودران و استفاد

پیشنهادی موجود های  به راهکاراشاره  اب در گفتار سوم ،در نهایت .شود می بررسی مسئولیت مدنی

محقاق   باشاد ماؤثر   در طراحی و استفاده از هاوش مصانوعی   تواند می برخی اوولی که بررسیو 

 .سازدم فراهبیشتر  تخصصیرا برای تحقیق  بستر کند می تالش

 1هوش مصنوعی و یادگیری ماشینآشنایی با گفتار اول: 
 هوش مصنوعی

ارتباطی باه یاک   این پرس  رسید  می نه چندان دور به نظرای  هوش مصنوعی چیست؟ در گذشته

به طور کلی به »هوش مصنوعی  طی چند سال گذشته شرایط تغییر کرده است. ؛ اماحقوقدان ندارد

 دهد که هوشامندانه  می شود که از خود رفتاری نشان می افزاری گفته نرمافزاری یا  سختة هر برنام

 رایاناة تواناایی یاک   »اناد:   ت ریا  کارده   چناین برخی نیز آن را (. Kelnar 2017) «رسد. می به نظر

کارهایی که به طور م مولی منتساب   دادن شود به انجام می کنترل رایانهی که با یک رباتیا دیجیتال 

 (.Copeland 2020) «.است مندبه موجودا  هوش

شاود کاه مجهاز باه      مای  گفتههایی  توس ه و طراحی سیستمة پروژ»به طور م مول این واژه به 

نتیجاه   ،ت مایم دادن فکر کردن، کش  کاردن م اانی،    تواناییمانند  ؛فکری بشر هستندهای  سیستم

بارای  شناساان   کاه روان  یتانکبرخی از  (.Copeland 2020) «گذشته.ة و یادگیری از تجرب ۲،گرفتن

                                                                                                                            
 .نه ارائة ت اری  فوق تخصصی یادشده است،هدف از ارائة ت اری  در این مقاله آشنایی ابتدایی حقوقدانان با مفاهیم . ۱

2. generalization 
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مؤثر  به عملکرد کامپیوتر« هوشمند بودن»در انتصاب  کنند می استفادههوشمند بودن انسان تووی  

  ناد از ا عباار  د شاو مفیاد واقا     نیاز  تواند برای فهم هوش مصنوعی می که. این نکا  بوده است

و  ،۲مشاکال ، ادراک  حال کاردن   ،۱جدید، آماوختن، اساتدالل کاردن   توانایی در تطبیق با شرایط 

 (.Copeland 2020) استفاده از زبان

 ۳گیرناد، باا قیااس    یااد مای  هوشمند با آزمون و خطا  کامپیوترهایهای  برخی از برنامه ،امروزه

قاادر باه درک    کنند )مانند توانایی در باازی شاطرنج(،   برای م ماها پاس  پیدا میکنند،  می استدالل

یق دیادن و حا  چشاایی چاه باا لما  محایط اطاراف و         )چه از طر محیط اطراف خود هستند

، و قادر به فهم یاک زباان و پاسا  گفاتن باه      مانند جاروبرقی هوشمند( ،تشخیص فضای پیرامون

های هوشمند خانگی ساخت گوگل یا الکسا ساخت شرکت  هستند )مانند بسیاری از دستگاهال ؤس

تکنولاوژی   ،ر محدود در حال اجراسات در حال حاضر به طوها  این تواناییهمة هرچند  ۴.آمازون(

 5شوند. تر می تر و پیچیده روز به روز قویها  است و برنامه پیشرفتسرعت در حال  به

                                                                                                                            
1. reasoning 

2. perception 

3. deductive reasoning 
 اما در حال پیشرفت است. ،ها محدود البته این نوع استدالل کردن توسط کامپیوتر

 ←برای اطالع بیشتر . ۴
What Is Automatic Speech Recognition? https://developer.amazon.com/en-US/alexa/alexa-skills-

kit/asr, Bernard Marr, Machine Learning In Practice: How Does Amazon's Alexa Really Work? 

Forbes https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/10/05/how-does-amazons-alexa-really-

work/?sh=40ac3af11937 (2018). 

 نون دانشمندان در حال توسا ة ناوعی از کاامپیوتر هساتند کاه تکنولاوژی آن را کاامپیوتر کوآنتاومی        اک است هم گفتنی. 5

(quantum computing )را تولیاد   هاا کامپیوتر ایان آم نوعی از .بی. ش این مقاله شرکت آیردر زمان نگا. اند دهینام

کاه قاادر باه     ،هایی توس ة چنین کامپیوترکرده است. شرکت گوگل نیز مدعی تولید این نوع از کامپیوتر شده است. با 

روی  های دیگری پی  چال  ،های امروزی نیز فراتر است وتریتحلیل ابرداده در حجم و سرعتی هستند که از سوپرکامپ

توانناد باا تواناایی     ین تکنولوژی باشند مای ا. گفته شده کشورهایی که دارای گرفتخواهد قرار دانان و کشورها قحقو

ه الیان با   های ف لی محاافظ حاریم خصووای آن    های امنیتی برای سیستم ف لی با سرعت باال چال  های شکستن رمز

گاذاران در ایان زمیناه را باه      های پی  روی حقوقدانان و سیاسات  این تکنولوژی و چال  دربارةوجود آورند. بحث 

 ←فارسای   زباان  هاای کوآنتاومی باه    وتریبرای مطال ة بیشتر و آشنایی مقدماتی با کامپ) کنیم. فروتی دیگر موکول می

 ((۱۳۹۸مهر  ۹پایگاه خبرآنالین ) ی چیست؟مکامپیوتر کوانتوذوالفقار دانشی، 

https://developer.amazon.com/en-US/alexa/alexa-skills-kit/asr
https://developer.amazon.com/en-US/alexa/alexa-skills-kit/asr
https://developer.amazon.com/en-US/alexa/alexa-skills-kit/asr
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گروه تخصصی هوش  است که یت ریف در تووی  هوش مصنوعی مفید یکی دیگر از ت اری 

 :بدین شرحارائه کرده است؛  ۱اروپا کمیسیونمصنوعی 

افزارها( هستند که  افزارها )و حتی گاه سخت نرمهای  سیستم( AIهوش مصنوعی )های  سیستم»

آنان قرار گیرد آناان باه   ة به عهدپیچیده اند تا در وورتی که یک تکلی   توسط انسان طراحی شده

 و هاا  دست آوردن دادهه وور  فیزیکی یا در اب اد دیجیتالی با درک محیط اطراف خود از طریق ب

اساتدالل کاردن بار اسااس      ،۲ساختاریافته یاا سااختارنیافته  ة آورد دست بههای  تحلیل و تفسیر داده

 انجاام  بارای و  کنناد اند عمل  به دست آوردهها  وتحلیل اطالعاتی که از این داده یا با تجزیه ،ها یافته

 هاوش مصانوعی  هاای   سیساتم گیرند. ب تصمیمتکلی  اولیه  دادن هدف انجام اببهترین عمل  دادن

را  رفتاار خاود   توانند می ها همچنین آن .را یاد بگیرند ۴اعدادیهای  یا مدل ۳دیننماد عقواتوانند  می

 5«اعمال قبلی خود بر محیط وفق دهند.ثیر أتبر اساس تحلیل 

و طای زماان گااه     نیست شده برای هوش مصنوعی یکسان باید در نظر داشت که ت اری  ارائه

 .است تر شدن این حوزهپیشرفت علم و پیچیدهکرده است. این تغییر در ت اری  به دلیل  نیز تغییر

یاادگیری  » ،که باه پیشارفت آن بسایار کماک کارده اسات       ،هوش مصنوعیهای  زیرشاخهیکی از 

 .است« ماشین

                                                                                                                            
https://www.khabaronline.ir/news/1305029 ستیچ-یکوانتوم-وتریکامپ/  

1. European Commission’s High-Level Expert Group on Artificial Intelligence 

2. structured or unstructured data 

باا  ( Structuredتفاو  دادة سااختاریافته ) »مس ود کاویانی،  ←ای ساختاریافته و ساختارنیافته  برای آشنایی با تفاو  داده

 .(۱۳۹۹دی  :ینترنتی آموزشی چیستو )آخرین بازدیدپایگاه ا ،«چیست؟( Unstructured) غیرساختاریافته

https://chistio.ir -افتهیساختار-داده/ structured -افتهیرساختاریغ- unstructured 
3. symbolic rules 

های عصبی  کند و برخالف هوش مصنوعی شبکه تر است که با نمادها فکر می ی سادههوش مصنوعی نمادین هوش مصنوع

 ها ندارد. داده نیازی به کالن
4. numeric model 

5. European Commission’s High-Level Expert Group on Artificial Intelligence “Ethics Guidelines for 

Trustworthy AI’ (2019) Pg 36. (available at https://ec.europa.eu/digital-single-

market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai) 

https://www.khabaronline.ir/news/1305029/کامپیوتر-کوانتومی-چیست
https://chistio.ir/داده-ساختاریافته-structured-غیرساختاریافته-unstructured/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai
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 یادگیری ماشین

 سال است که وجود داشاته اسات. باه طاور عاادی     ها  آن بی  از دهة هوش مصنوعی به شکل ساد

 را طراحی ها نوی  آن هستند که برنامه هاییدستورساده، که های  الگوریتم یادگیری ماشین در قالب

های  با داده به کارهای محدودیکارکرد هوش مصنوعی . در ابتدا گرفت می مورد استفاده قرار ،کرده

باا  هاا   انساان  ه،امروز(. Kelnar 2017( ))مانند بازی شطرنج توسط کامپیوتر شد می خالوه محدود

در هاا   در حاال تولیاد داده   ۱ناد ا هایی که به نحوی به اینترنات متصال   هاستفاده از اینترنت و دستگا

در زمان بهیناه  ها  قادر به تحلیل حجم سنگینی از دادهدر آغاز ها  انسان . در نتیجهاند گسترده یحجم

نوی  باه تحلیال    زدند که به جای آنکه برنامههایی  دست به طراحی برنامه محققان نبودند. بنابراین

 را انجام دهد.شده چنین تحلیلی  افزار طراحی نرمگیری بپردازد  نتیجهو ها  داده

 :آن را بدین شرح ت ری  کرده اسات  ،روی یادگیری ماشین یکی از دانشمندان پی  ،آرتور ساموئل

ریازی   واراحت برناماه   دهد که بدون آنکاه باه   می این قدر  راها  از مطال ا  که به کامپیوترای  شاخه»

ة انتقال وظیف»در اینجا منظور از یادگیری توسط کامپیوتر (. Kelnar 2017) «دگیری باشند.شوند قادر به یا

مختلا  باه   های  متغیرخاص با بررسی های  از دادهای  بینی آینده در رابطه با مجموعه سازی و پی  بهینه

یاد آوردن  بیشترین هدف از یاادگیری ماشاین پد  »نیز به طور م مول  (.Kelnar 2017) «الگوریتم است.

انتخااب هاوش مصانوعی    است  گفتنی (.Kelnar 2017) «خاص است.ة بینی برای یک استفاد ابزار پی 

 (.Zittrain 2019) موجود استهای  بلکه انتخابی بر مبنای داده ؛انتخاب بر مبنای علیت نیست

از  یک که هر امروزه بی  از پانزده رویکرد برای استفاده و طراحی یادگیری ماشین وجود دارد

باا اساتفاده از   کاه   است «یادگیری عمیق»ها  یکی از این رویکردکنند.  یک نوع الگوریتم استفاده می

 ۲ن کاامپیوتری وناور هاای   که به شبکه ،(مصنوعی عصبیة )شبک مغزی انسانهای  نوسازی نور مدل

د کاامپیوتر  شاون  مای  سبب ،بسیارهای  و استفاده از داده با تمرین ،به زبان ساده ،م روف شده است

(. Kelnar 2017) که از او خواسته شده یاد بگیارد را ای  وظیفه و آزمون و خطا خود بتواند با تمرین

 به توضیح این تکنولوژی نخواهیم پرداخت. م رفی مقدماتی در این مقاله بی  از این

                                                                                                                            
1. Internet of things (اینترنت اشیا)  

2. neural network 
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آگااهی    منویسای یاادگیری ماشاین، عاد     برناماه های  مهم در اینجا، عالوه بر تنوع رویکردة اما نکت

ایان یکای از   اسات.   ۱کامپیوتر در مثاال یاادگیری عمیاق   رسیدن نتیجه به  مراحل همةاز نوی   برنامه

سانتی مبتنای بار قاعاده     هاای   یادگیری ماشین با الگوریتمهای  اولی الگوریتمهای  و تفاو ها  چال 

ا بارای برناماه   مشاخص و واضاح ر   هایدساتور نوی   مبتنی بر قاعده، برنامههای  در الگوریتم ۲است.

مانناد مراحال دساتور پخات یاک کیاک،        ماثالً، کند که برای انسان نیز قابل فهام اسات.    ت ری  می

و  ،سپ  این کاار  ،این کار را انجام بده ،اگر نشد ،گوید این کار را انجام بده می نوی  به ماشین برنامه

 ...(Fry 2018: 10.) همانناد مراحال    ،باه عباار  دیگار   اناد.   یادگیری ماشین پیچیدههای  اما الگوریتم

یاادگیری ماشاین نیاز شابیه      ،کناد  که مراحل مختلفی را در آن واحد طی مای  ،آموزش مغز یک انسان

 افازاری  نارم استفاده از یادگیری ماشین ة امروزه یکی از انواع گسترد مثالً، کند. چنین آموزشی عمل می

 طاراح  برناماه،  ایان در  .تشاخیص دهاد   سان راانة تواند چهر می که با استفاده از یادگیری عمیق است

هاا   نوی  داده برنامهبرسد.  شده اشارهة شود تا ماشین به نتیج می داند به طور دقیق چه مراحلی طی نمی

کند، و وقتی در مسیر درست تشاخیص اسات باه     می دهد، هدف را برای آن مشخص می به ماشین را

کند تا به نتیجه برسد ناام لوم   را طی می ی  چه مراحلدهد. اما اینکه ماشین سپ می آن بازخورد مثبت

اساتفاده از هاوش   ثیر أتا باه   ،حال که به طور مقدماتی با مفاهیم اولیه در این حوزه آشنا شادیم  است.

 پردازیم. میدر تحلیل مسئولیت مدنی ه و آثار آن ردر زندگی روزممصنوعی 

 یادگیری ماشین کارگیری بهز نمونه ادو بررسی 

تحلیال حقاوقی را    ،گرفته که بیشتر مورد توجه حقوقدانان قرار ،حوزه دوتکیه بر  با تحقیق در این

مسائولیت مادنی پزشاکان کاه بارای تشاخیص        و مسئولیت مدنی اتومبیل خاودران  بریم: میپی  

روهاای  دخوبار  ای  مقدماه  تحلیال حقاوقی،   قبل از ،اما. کنند می بیماری از هوش مصنوعی استفاده

 دهیم. می ارائه مصنوعی پزشکی هوش خودران و

                                                                                                                            
1. deep learning 

2. rule based algorithms 
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 خودروهای خودران

تکنولاوژی  پیشرفته از یادگیری ماشاین هساتند.   ة خودروهای خودران یکی از اب اد ملموس استفاد

تاا   (بادون اتوماسایون  )از سطح وفر  ؛تقسیم استقابل  سطحامروزه به ش  خودران  خودروهای

از حالت در دست داشاتن گااز تاا فهام      ،. بین این سطوحخودرو(بودن کامل  خودران)سطح پنج 

سطوح در  تکنولوژی هوش مصنوعی موجود در خودروهای خودران ۱محیط اطراف و موان  است.

 عصابی مصانوعی خاودرو   هاای   به شبکه روداز سنسورهای خوها  داده .یادگیری عمیق است یباال

رماان ماشاین، ترماز، و    فو دستور عملای بارای راه اناداختن     شود میآنجا داده پردازش  ود نرو می

به طور م ماول موافاق باا     هادستوراین ة نتیج شود. می ارائه خودرو توسط برنامهدیگر های  سیستم

چنان پیچیده است که اگار  یادگیری عمیق اما سیستم  (.Knight 2017) رفتار یک انسان راننده است

، فهم چرایای تصامیم    توق رفتاری نامت ارف از ماشین سرزند، مانند رد کردن چراغ قرمز به جای

هاای   گاوریتم لرا گااه ا ها  به همین دلیل این نوع الگوریتم. برای طراحان آن نیز دشوار است خودرو

 نامند. می ۲سیاهة ج ب

رو در  پای  هاای   کاه شارکت   ،مریکاا( همچنان در ۲۰۲۱در زمان نگارش این مقاله )ابتدای سال 

قانون فدرال برای قانونمند کردن  ،(۳انند شرکت تسالتولید خودروهای خودران در آن وجود دارند )م

در حاال   در کنگاره  ۲۰۱۸طرحای از ساال   هرچناد   ؛به تصویب نرسایده اسات   خودرانروهای دخو

 ،برخی از ایاال اند.  هزدگذاری در این زمینه  خود دست به قانونها  ایالت این،با وجود  .است بررسی

برخی، مانند ایالات   .دهند می استفاده از خودروهای خودران راة ازاج ،مانند ایالت کالیفرنیا یا کالورادو

دهناد   مای  را خاودران استفاده از خودروی ة در وور  همراهی انسان اجاز فقطایلینویز و نیویورک، 

                                                                                                                            
مسئولیت کیفری کاربر خودروی خاودران  » (.۱۳۹۹) حسین الهام غالم ومحمدرضا  ،برزگر ←برای آشنایی با پنج سطح  .۱

 .۲۰۷ا  ۲۰۶وص  و ۲۲۹ ا ۲۰۱ ص، و۳۰ ، ش۸ ، سپژوه  حقوق کیفری، «در قبال ودما  وارده توسط آن
2. black box algorithms 
3. Tesla 

در ماه آوریل کند.  اکنون خودرویی را وارد بازار کرده است که خود بدون سرنشین ماشین را پارک می شرکت تسال هم الًمث

باا برخاورد باه درخات دچاار ساانحه شاد و دو         مریکاایک خودروی خودران شرکت تسال در ایالت تگزاس  ۲۰۲۱

ه دلیال اوالی باروز ساانحه و ساطح اساتفاده از       آن جان خود را از دست دادند. تا زمان نگاارش ایان مقالا    ینسرنش

 تکنولوژی خودران خودرو مشخص نشده است.
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 .(هرچند خودرو باه واور  خاودران حرکات کناد      ،یک نفر پشت فرمان باشد دبای )بدین م نی که 

همچنان قانون یا دستورال ملی در این زمینه تصاویب  ، ۱ت مریلند یا آالسکامانند ایال، برخی ایاال  نیز

در هرچند تا زمان نگارش این مقاله قانونی در این زمینه به تصویب نرسیده است،  ،در ایران .اند نکرده

 اساتفاده از ایان ناوع    ،ران ایرانی پلی  تاردد دی خوخودروآمیز  پ  از آزمای  موفقیت ،۱۳۹۶سال 

 در سطح شهر به وور  موقتی و مشروط توسط پلی  ممنوع اعالم شد. خودروها

 2پزشکی هوش مصنوعی

پزشکی است. ة و هوش مصنوعی در حرفها  استفاده از دادهها  ابردادهآوری  جم یکی دیگر از نتایج 

ای کامپیوتری مابهم بار  های  مدل استفاده از که به م نای نامند می ۳سیاهة گاه پزشکی ج ب این امر را

گساترده قاادر باه تحلیال حجام      ای  که با وجود مخازن دادههایی  الگوریتم ؛تشخیص بیماری است

 دهد. می درمان آن راپیشنهاد بینی تشخیص بیماری و  ها توان پی  که به آن هستندها  باالیی از داده

فت در گر می در قبل وور ها  جدید تشخیص بیماری با تصمیماتی که بر مبنای دادهة شیو تفاو 

در چناین   طور که یاد شاد  (. همانPrice 2018: 295) سیاه استة مبهم و نام لوم بودن پزشکی ج ب

 فرایند رسیدن به نتیجه نام لوم است.هایی  تمیالگور

بسایار مثبتای در روناد تشاخیص     ثیر أتا  ۴هوش مصنوعی پزشکی و یادگیری ماشاین پزشاکی  

ایکا  های  عک  از جمله آنالیز (؛Gerke et al. 2020: 2) داشته است بیمارانو کمک به ها  بیماری

تواناد   مای  هوشمند کههای  گوشیهای  اپلیکیشنطراحی و ساخت (، Hosny et al. 2018: 500) ری

ماانیتور  هاای   سیساتم طراحای  (، Zakhem et al. 2018: 1383) سارطان پوسات را تشاخیص دهاد    

 Ramanujam et) ل دارد زمین بخورددهد چه زمانی مریض سالمند احتما سالمندان که تشخیص می

al. 2019.) قرار  مریکاابهداشت و درمان ة گذاران حوز بدین جهت این تکنولوژی مورد توجه قانون

 ةزمینا راهباردی در  ة برناما باه عناوان    هاییپیشنهاد فقطه النگارش این مق زمانگرفته است. اما در 

                                                                                                                            
 ←برای مشاهدة قوانین منصوب در این زمینه و اطالعا  بیشتر . ۱

National Conference of State Legislatures: Autonomous Vehicles | Self-Driving Vehicles Enacted 

Legislation, https://www.ncsl.org/research/transportation/autonomous-vehicles-self-driving-

vehicles-enacted-legislation.aspx 
2. medical artificial intelligence  

3. black-box medicine 

4. medical machine learning 
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ارائاه  مریکا اغذا و داروی  توسط سازمانان تکنولوژی دیجیتال در بهداشت و درمة توس ه و استفاد

اساتفاده از هاوش    از ساوی دیگار   آوری در این زمیناه وجاود نادارد.    و همچنان قانون الزام ۱شده

تاا  هرچناد   ۲.بشاود تواند موجب خسار  و در نتیجه مسئولیت مدنی نیاز   می مصنوعی در پزشکی

کاه ناشای از    ،پزشاکی خساار    ةدمریکاا پرونا  او حقوق  ایراندر حقوق زمان نگارش این مقاله 

با  توان به برخی احتماال  اشاره کرد. می ،یافت نشدبرای بررسی  ،استفاده از هوش مصنوعی باشد

باه   گفتاار دوم در  ،خودران و پزشکی مبتنی بر هاوش مصانوعی  های  توجه به این مقدمه بر ماشین

 .شود پرداخته می مسئولیت مدنیة بررسی برخورد این دو با حوز

 هوش مصنوعی و چالش مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیرفتار دوم: گ
 نیسات و  ۱۳۳۹در حقوق ایران مباحث مسئولیت مدنی محدود به قانون مسئولیت مادنی مصاوب   

و  وافایی ) اناد  قوانین دیگری نیز به طور پراکنده به مباحث مارتبط باا مسائولیت مادنی پرداختاه     

در الزاماتی که بادون  »سالمی، قانون مدنی )ذیل عنوان از جمله قانون مجازا  ا ؛(۴: ۱۳۹۴ رحیمی

اجباری خسار  واردشده به شاخص ثالاث در اثار حاواد       ةبیمقانون ، «(شود قرارداد حاول می

قاانون   ۲ة قانون تجار  الکترونیک، و ماد ۷۸ة ، ماد۱۳۹5اردیبهشت مصوب ناشی از وسایل نقلیه 

ایرانای   حقوقادانان وجود این قوانین گوناگون،  . با۱۳۸۸کنندگان مصوب  حمایت از حقوق مصرف

. ارتکااب ف ال   ۲ ؛. وجاود ضارر  ۱: اناد  هقواعد عمومی مسئولیت مدنی را به سه عنصر تقسیم کرد

 .(۲۳۹: ۱۳۹۲)کاتوزیان سببیت بین ف ل شخص و ضرری که وارد شده است ة . رابط۳ ؛بار زیان

 شاده در مباحاث ذیال    مطرحهای  در نظر داشت که در حال حاضر پاس  قط ی به پرس د بای

مسئولیت مدنی  در پی بررسی حاال  مختل  بروز حادثه و چال  وجود ندارد و حقوقدانان ورفاً

در بسیاری از موارد تا زمانی که از تکنولوژی هوش مصانوعی و یاادگیری عمیاق در    حتی هستند. 

ن متغیر بودن تکنولوژی و با در نظر داشتاست.  ناممکن، پاس  قط ی به پرس  نشودعمل استفاده 

                                                                                                                            
1. U.S. Food and Drug Admiration (FDA), Digital Health Innovation Action Plan, 

https://www.fda.gov/media/106331/download (accessed Dec. 29, 2020) 
تحلیلای و  ای  مقدماه . »(۱۳۹۸)زهرا تخشید  ؛حسن ،دینی  برای آشنایی مقدماتی با اوول مسئولیت مدنی در آمریکا رک. ۲

 .۲۳۷-۲۱۷، )وص ۲، ش ۴۹ ، دمطال ا  حقوق خصووی، «مریکااتطبیقی حقوق مسئولیت مدنی ة انتقادی بر مطال 
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باه بررسای ساه عنصار مسائولیت مادنی در        با گذر زمان موجودهای  تغییر تحلیل امکان در نتیجه

 پردازیم. می برخورد با هوش مصنوعی

 وجود ضرر  یک:

مسلم باشد نه احتمالی، مستقیم باشد، شخصی باشاد،  »در حقوق ایران ضرری قابل جبران است که 

جبران نشده باشاد،   د که به حق شخص یا نف  مشروع او وارد شده است، قبالًباشای  ناشی از لطمه

موضوع قابلیات   بررسی استفاده از هوش مصنوعیدر  .(۹۹: ۱۳۹۴)وفایی  «بینی باشد. و قابل پی 

چاه از نظار تحقاق تقصایر و تمیاز      »ه دانیم ک می .خواهد بود رو روبههایی  بینی ضرر با چال  پی 

علیت میان ف ال مرتکاب و ورود ضارر    ة طص به عهده دارد چه از لحاظ رابتکلیفی که شخة درج

عاالوه   باه  .(۳۰۰: ۱۳۹۲)کاتوزیاان   «بینی ضرر یکی از شرایط ایجااد مسائولیت اسات.    امکان پی 

 «ارزیاابی خساار  در نظار گرفات.    ة نامت ارف و دور از انتظار را نبایاد در محاساب  های  خسار »

 سار  ناشی از خطای هوش مصنوعی خسارتی دور از انتظار است؟آیا خ (.۲۹۹: ۱۳۹۲)کاتوزیان 

که آیا تکیه بر  بداندتواند  نمی بیماری استفاده کند، تشخیصاگر پزشکی از دستگاهی برای  مثالً

سیاه ة ج بموضوع  با توجه بهمنفی خواهد داشت. ثیر أتآمیز خواهد بود یا  بینی ماشین موفقیت پی 

 تشخیصای امکان بررسی دالیلی که ماشین دست باه انتخااب    ،شداشاره  انبد تر که پی  ،الگوریتم

فار  تشاخیص مبتنای بار      باا آیاا  . یا عدم اعتبار آن وجود ندارد اعتبار سنجی امکان وخاص زده 

 بینی را به اثبا  برساند؟تواند ضرری قابل پی  می فرد متضرر ،هوش مصنوعی منجر به ضرر

کند که طراحی شاده   که کاربر از ابزاری استفاده ین استافر  دیگری که قابل بررسی است 

کاه  هاایی   بر اساس داده مثالًفردی بر مبنای اطالعا  شخصی وی به وی ارائه دهد. های  تا توویه

انجام برای درمان کمردرد خود  را فالن حرکت فیزیکی دبای فردتوویه کند که به ماشین داده شده 

؟ با توجه به اینکه برنامه بر بینی بوده است آیا ضرر قابل پی   ،ودش. حال اگر کمردرد فرد بدتر دهد

 پیشانهاد حرکات را داده اسات، در چاه واور       شاده  اشارهفرد شخص  منحصربه العا مبنای اط

 بینی بوده است؟ ضرر قابل پی توان ثابت کرد که  می

تواند از  می ولوژیاین تکنباید در نظر داشت که استفاده از هوش مصنوعی به دلیل آن است که 

بارای کااربری خااص    ای  به نتیجاه تر  و با پردازشی فراتر و گسترده ودفراتر رقابلیت تحلیل انسان 



 239  مسئولیت مدنیة در حوزهوش مصنوعی های  چالشبر ای  مقدمه

دساتگاه مادعی شاود حتای     ة به عبار  دیگر، ممکن اسات ساازند  (. Selbest 2020: 1338) برسد

دساتگاه  یارا  ز .ماشین پیشانهادی را نخواهاد داشات   ة پزشکی عادی توانایی ایجاد تردید در پروس

همچنین را بررسی کرده که بررسی آن توسط یک پزشک عادی ممکن نبوده است. هایی  حجم داده

بینای   توان اثبا  کرد کاه دساتگاه پای     می آگاهی از روندی که دستگاه طی کرده به چه طریقنابا 

دچاار   فرد باه دالیال دیگار    و اشتباهی ارائه داده است؟ شاید پیشنهاد حرکت فیزیکی وحیح بوده

 بینی نبوده است. قابل پی  داده رخضرر و  شدهآسیب جسمی 

قابلیات توضایح دارد   آن  الگاوریتم هایی از یادگیری ماشین که  تکیه بر روش بارسد  می به نظر

۱موجود را برطرف کرد.های  بتوان برخی از چال 
اما به دلیل محدودیت امکاان اساتفاده از اوال     

بینی ضارر همچناان در اکثار ماوارد      ال  بررسی قابلیت پی قابلیت توضیح در هوش مصنوعی چ

 وجود خواهد داشت.

باا   رساد  مای  به نظار بینی ضرر قابل طرح است.  در مورد خودروهای خودران نیز پرس  پی 

 ،ی خسار  واردشده به شخص ثالث در اثر حواد  ناشی از وسایل نقلیاه راجبا ةبیمقانون وجود 

باا تصاویب   ویژه آنکه  به ۲؛خسار  اطمینان حاول آمده است از جبران ،۱۳۹5مصوب اردیبهشت 

حاواد   »ة حوادثی که قابلیت جبران خسار  را دارناد و افازودن واژ  ة دایرة توس  وقانون جدید 

بسیاری از حواد  و ضررهای وارده را مشمول ت ری  قانون جدیاد دانسات   توان  می «غیر مترقبه

هاای   مشامول ماشاین  تواناد   مای  هرچناد اما این اساتثنا   .(۸۳: ۱۳۹۷ و همکاران آبادی فیلبهرامی )

، شاامل ساایر ابازار و    خاودران نشاده اسات(   های  به ماشینای  در قانون اشاره البتهشود ) خودران

 و اثباا  آن  بینای ضارر   شود و قابلیت پی  نمی کنند می التی که از هوش مصنوعی استفادهآ ماشین

 د.پی  رو خواهد بو اولی های یکی از چال 

 یا تقصیر بار دو: ارتکاب فعل زیان
به طور کلی مسئولیت مبتنی بر تقصیر است و مسئولیتی که مبتنی بار   شود می ایران گفتهدر حقوق 

تقصایر   باار  الزم اسات تاا ف ال زیاان    مبتنی بار تقصایر    مسئولیتموردی دارد. ة تقصیر نباشد جنب

                                                                                                                            
1. Interpretability and explainability 

 .۱۳۹5اردیبهشت  مصوب ری خسار  واردشده به شخص ثالث در اثر حواد  ناشی از وسایل نقلیه،ااجب ةقانون بیم. ۲
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مبتنی بر استفاده از هوش مصانوعی  مسئولیت مدنی ة در حوز .(۱۴۷: ۱۳۹۴)وفایی  محسوب شود

یکی  و مقصر دانستن انتساب ضرر موارداری از یرسد در بس می ند که به نظرا عوامل مختلفی دخیل

رساد   مای  به نظر خودروهای خودراندر مورد (. Giuffrida 2019: 443) دشوار استامری ها  از آن

بیمه با مشکل پرداخت خسار  ناشای  ، از جمله ایران، است ماشین اجباریة در کشورهایی که بیم

 مسائولیت را برطارف  ال ؤسا اما راهکار جبران خساار  پاسا  باه     .بود دنخواهرو  از حادثه روبه

پاذیرش ضامنی مسائولیت    »کند. به عبار  دیگر، وجود تکلی  جبران خسار  توساط بیماه    نمی

 سی مسئول است؟در وور  بروز خسار ، در تئوری چه ک شرایط،در این  است. «وردخو ةدارند

 دبای آیا  خودرو را به نیابت از خودروی خودران مسئول جبران خسار  دانست؟ ةرانندتوان  می آیا

شخصیت حقوقی قائل شد و در  ۱،است در قالب ماشین یرباتواق  که در  ،برای خودروی خودران

پای   ی ها از چال اال  ؤساین   ؟این وور  شخصیت حقوقی را مسئول جبران خسار  دانست

 .است مسئولیت مدنیة رو در حوز

پزشاکی از  ة جام ا  عارف  بر اساسکه را آیا پزشکی  .م یار تشخیص تقصیر استدیگر  چال 

توان مقصر دانسات؟   می استفاده کرده است یابزاری مبتنی بر هوش مصنوعی برای تشخیص بیمار

 )وافایی  ان پزشک نبودتقصیر شرط ضم ،۱۳۷۰منسوخ سال  ،قانون مجازا  اسالمی ۳۱۹ة در ماد

تقصیر را یکی از شاروط مسائولیت پزشاک     ۴۹5ة در ماداما قانون جدید  .(۱۶۰: ۱۳۹۴ و رحیمی

 .(۸۰ا  5۳ :۱۳۹۲دارائی ؛ ۱۶۰: ۱۳۹۴ و رحیمی )وفایی دانسته است

دهد  هرگاه پزشک در م الجاتی که انجام می»آن مقرر داشته:  ۱ة و تبصر ۴۹5 ةماددر این زمینه 

مگر آنکه عمال او مطاابق مقاررا  پزشاکی و      ؛بدنی گردد ضامن دیه است ةودمیا  موجب تل 

موازین فنی باشد یا اینکه قبل از م الجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچاه  

برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او م تبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل خذ ا

در وور  عدم  .۱ ةتبصر .شود می ی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیلبیهوش

نکارده  خاذ  اهرچناد برائات    ؛قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد

 «.باشد

                                                                                                                            
   است.اما ماشین خودران نیز یک ربا .تر باشد شاید تصور شخصیت حقوقی برای ربا  در قالب انسان ملموس. ۱
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طبق قانون جدید فر  تقصیر بار پزشاک مقارر شاده و     که  اند بر آناز حقوقدانان نیز  ای عده

یکای از   .دشوتواند از مسئولیت جبران خسار  مبرا  می خود   اثبا  عدم تقصیرپزشک در وور

ال ؤسا  ۱ه باشاد. دپزشک مطاابق مقاررا  پزشاکی عمال کار      آن است که موارد اثبا  عدم تقصیر

اینجاست که آیا استفاده از ابزار پزشکی مبتنی بر هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در تشخیص یا 

 شود؟ می رف پزشکی محسوبخروج از ع درمان بیماری

پزشاک انساان   نظار  با هایی  چنین تکنولوژیباید در نظر داشت که در حال حاضر استفاده از 

را بایاد از   موق یات قابال تصاور اسات. ابتادا دو      موق یات چند  وور گیرد. در این  می وور 

در  ماثالً ت )عرف پزشکی شده اس ۲هوش مصنوعیة که استفاده از تووی زمانیدیگر جدا کنیم:  یک

در حالت اول  هوش مصنوعی عرف پزشکی نیست.ة نزدیک( و زمانی که استفاده از توویای  آینده

در  ایان اسات کاه    با بررسی حاال  مختلا   برخی از حقوقداناندیدگاه )مبتنی بر عرف پزشکی( 

هوش مصانوعی واحیح    ةتوویاما  کندنهوش مصنوعی عمل ة وورتی که پزشک بر مبنای تووی

رسد، پزشک مسئول خواهد بود. در همین حالت بآسیب  به بیمار این عدم پیرویة و در نتیج باشد

هوش مصنوعی اشتباه بوده است اما پزشک بر مبنای عارف پزشاکی   ة تووی شودعرفی اگر روشن 

روی کرده است، در وور  ورود خسار  به بیماار پزشاک در عمال خاود کوتااهی      یاز توویه پ

اساتفاده از   حالات دوم کاه  در  (.Price et al. 2019: 1766) ل نخواهاد باود  نکرده و در نتیجه مسئو

این تکنولوژی( اما پزشک مبتنی ة در مراحل اولی مثالًهوش مصنوعی همچنان عرف پزشکی نشده )

در واورتی کاه باه    ، هوش مصنوعی عمل کند و مشخص شود توویه اشتباه بوده اسات ة بر تووی

 ئول جبران خسار  خواهد بود.مسپزشک  شود،بیمار آسیبی وارد 

کارگیری هر روش  هب» طبق قانون جدید مجازا  اسالمی این است کهبرخی از حقوقدانان نظر 

ای به همراه دارد و این خطر بی  از میازان   نشده بینی درمانی جدید برای اولاین باار خطارا  پی 

خاود   خاودی   یت پرمخاطره باه لذا قرار دادن بیمار در یک وض .های عادی است مت ارف در درمان

ه شاود. لاذا اگر پزشک بخواهد روش درمانی جدید را برای درمان بیمار با  تقصایر محساوب مای

                                                                                                                            
 ...« مگر آنکه عمل او مطابق مقررا  پزشکی و موازین فنی باشد» است؛این ماده مقرر داشته که پزشک در م الجا  ضامن دیه . ۱

2. ai recommendation 
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کاار گیارد، بایاد باه بیماار اطاالع دهد که قصد استفاده از روشی جدید را دارد و رضاایت و یاا   

ز و تشخیص پزشک مبتنی بر هوش رسد تجوی می به نظر .(5۶: ۱۳۹5)دارائی  «.برائت را اخذ نماید

که نیازمند اخذ برائت و رضایت بیمار اسات.   استدرمانی جدید های  از جمله روشمصنوعی نیز 

مهم متغیر بودن ة نکتشرایط  ن. در ایعادی خواهد شد ن تکنولوژیاستفاده از ایاما با گذشت زمان 

ن م یاار عرفای در ساایر    ایا در طاول زماان اسات.    ای  و عرف حرفه تشخیص تقصیرعرفی م یار 

 ۱است. انطباقشود نیز قابل  می استفادهای  از تکنولوژی هوش مصنوعی در امری حرفهشرایطی که 

 سببیتة سه: رابط
نظاام  کناد و   مای  میان دو فر  تفاو  قائل شد: زمانی که انسان از ماشین اساتفاده  دبای مورددر این 

ة سببیت مانند هار حادثا  ة ر این وور  اثبا  رابطدد. دان می انسان را مسئول جبران خسار  حقوقی

اما ممکن است نظام حقوقی یا فردی که از ماشاینی  . نیستتوضیح ویژه  به نیاز. بنابراین است دیگری

تمایل به مسئول دانستن ماشاین مبتنای بار هاوش مصانوعی       انجامیدهکه به ایجاد ضرر  کردهاستفاده 

طور کاه   همان به جای انسان ماشین یا ربا  را مسئول دانست؟ توان می داشته باشد. در این شرایط آیا

هاای   انتخاب هوش مصنوعی یک انتخاب بر مبنای علیت نیست، بلکه انتخابی بر مبنای داده گفته شد

هاایی   برخی راهکاار  ،با وجود این سببیت و چرایی وجود ندارد.ة رابط ،دیگرموجود است. به عبار  

 .شود ه میبدان پرداخت به طور مختصر اند که در ادامه نهاد کردهرا برای مسئولیت نهایی پیش

                                                                                                                            
یی أهای موجود در آن زمان ر شده مبتنی بر هوش مصنوعی و داده های طراحی ممکن است قاضی با استفاده از برنامه مثالً. ۱

م یار عرفی در پزشکی در رابطه با حاال  مختل  مسئولیت قاضی نیز قابال   زمینةوادر کند. حال توضیح قبلی در  را

هاای   یان برناماه  اها برای ودور قرار بازداشات یاا آزادی زنادانی از     مریکا برخی از دادگاهااکنون در  است. هم انطباق

اکنون بیشتر مشکال  مرتبط با تب یض نژادی به دلیال   ه است. همبودهمراه کنند که با مشکالتی  کامپیوتری استفاده می

های موجود در بازار است. توضیح بیشتر خارج از فروت کوتاه این مقالاه   افزار ها در برخی از نرم یکنواخت بودن داده

  ←توانند برای مطال ة بیشتر  مندان می و مستلزم پژوه  دیگری است. عالقه
A Replacement for Justitia's Scales? Machine Learning's Role in Sentencing. ME Donohue. Harvard 

Journal of Law & Technology 32 (2), 657, 2019. 7, 2019. 

 ←برای نظر موافق استفاده از هوش مصنوعی در ودور احکام قضایی 
Mirko Bagaric, Dan Hunter, and Nigel Stobbs, Erasing the Bias Against Using Artificial Intelligence 

to Predict Future Criminality: Algorithms are Color Blind and Never Tire, 88 U. Cin. L. Rev. 

1037 (2020). 
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 موجود پیشنهادیهای  راهکارگفتار سوم: 

برای قانونمند کردن مسئولیت مدنی ناشی از استفاده از هوش مصنوعی چند نظریاه پیشانهاد شاده    

 م رفای  ، بلکاه نیسات راهکار نهاایی  ة هدف از این قسمت ارائ .شود مییک اشاره  که به هر است

تواناد خاود موضاوع     مای  هار یاک  بررسی دقیق اب اد انتخااب  است.  موجودهای  راهکارمقدماتی 

 دیگر باشد.تحقیقی 

 مسئولیت محض

مسئولیت مدنی عام بهتار اسات باا    اثبا  برخی از عناور  ند که با توجه به عدم امکانا برخی قائل

ة حاوز در مریکاا  احقاوق  . در کارد  دیده اقادام  استفاده از مسئولیت محض به جبران خسار  زیان

در این شرایط نیازی باه   ۱مسئولیت مدنی ناشی از کاالهای م یوب از این نظریه استفاده شده است.

 ود.تولیدکنناده مسائول جباران خساار  خواهاد با       به ورف وقوع حادثاه اثبا  تقصیر نیست و 

قاانون حمایات از    (.۱۸5: ۱۳۹۲)کاتوزیاان   اسات  ایجااد خطار  ة مسئولیت محض مبتنی بر نظریا 

بادون نیااز باه تقصایر      ۳ة کنندگان خودرو بر مبنای مسئولیت محض تدوین شده و در ماد مصرف

 .(۳۱۰: ۱۳۹۴ و رحیمی )وفایی «خودرو قرار داده است.ة کنند عرضهة مسئولیت محض را بر عهد»

کساانی کاه   از دیاد  داشته باشد. ثری ؤمنق  تواند  می مسئولیت مدنیة در اینجا اشاره به فلسف

تفاو  چندانی ندارد که چاه کسای   » دانند می گیری از وقوع حادثه اول را در مسئولیت مدنی پی 

باا رویکارد تحلیال اقتصاادی نیاز مهام آن       (. Selbest 2020: 1320) «مسئول جبران خسار  است

و خساار  را   بگیارد تواناد جلاوی باروز حادثاه را      می ۲د که چه کسی با کمترین هزینهوخواهد ب

به عنوان مبنایی برای مسئولیت مدنی، اینکه چه  ،۳عدالت اوالحیة با انتخاب نظریاما  برطرف کند.

                                                                                                                            
کنندگان نسبت به  حکم وریحی مبنی بر مسئولیت محض عرضه» ۱۳۸۸کنندگان سال  در قانون حمایت از حقوق مصرف .۱

مسئولیت مدنی )الزاماا  خاارج   اهلل رحیمی،  سید حسین وفایی و حبیب) «شود. کاال دیده نمی خسار  ناشی از عیب
کننده با  ولیت جبران خسارا  وارده به مصرفئمس«  این قانون مقرر شده: ۱۶. اما در مادة ۳۱۱ ،۱۳۹۴، ۸، چ از قرارداد(

باشد که موجاب ورود   و دولتی می شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصووی ةکننده به عهد تشخیص مرج  رسیدگی

عالوه بر شرکت مادر، ش به یاا نماینادگی    ،های خارجی کننده شده است. در مورد شرکت خسار  و اضرار به مصرف

 «.ول خواهد بودئآن در ایران مس
2. least cost avoider 

3. corrective justice 
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به نظر نگارنده الزامای در انتخااب یاک    داشت. کسی مسئول جبران خسار  است اهمیت خواهد 

برای حقوقدان وجود ندارد. ممکن است در یک زمان انتخاب  مبنای مسئولیت مدنی منزلةبه  نظریه

باا توجاه باه شارایط زماان رویکارد        دبای ک نظریه برای جبران خسار  بهتر از نظر دیگر باشد.ی

 وحیح را نیز انتخاب کرد.

 1اجباری ةبیم

کاالهاا و   هماة جبران خسار  بارای   ةدن بیمکرجبران خسار  اجباری  هاییکی دیگر از راهکار

افازار یاا    نرمة بدین ترتیب تولیدکنند .کنند عمل می ماشینست که بر مبنای یادگیری ا افزارهایی نرم

جام اه  . یکای از آثاار مثبات چناین رویکاردی در      شاود  میمصون  افزار از جبران خسار  سخت

 . باید در نظر داشت که مسئولیت محضهموارسازی پیشرفت علم و تکنولوژی در این حوزه است

و از پیشرفت علام   شودور تواند سبب ایجاد ترس ناشی از مسئولیت میان مهندسان و نوابغ کش می

دیاده نیاز    و زیاان  شود میاجباری این ترس رف  های  در این زمینه جلوگیری کند. اما با وجود بیمه

 آورد. می امکان جبران خسار  را برای خود فراهم

 2مسئولیت نیابتی

سائول  را م یرباتشرکت طراح  مثالًتوان  می اند با مسئولیت نیابتی از حقوقدانان پیشنهاد دادهای  عده

 ةمااد در حقوق ایران مسئولیت ناشی از اشیا مانند آنچه در  .شود می که منجر به ایجاد ضرر دانست

با ریزش دیوار و بناا باا    ارتباطقانون مجازا  اسالمی در  5۱۹ ةمادقانون مدنی آمده است یا  ۳۳۳

خسار  ناشی از »مثال و همچنین در  یادشدهمسئولیت نیابتی مورد نظر ما متفاو  است. در موارد 

شاخص در   (۲۶۸: ۱۳۹۴ و رحیمای  )وافایی  «دهاد  اشیائی که انسان روی دیوار یا بالکن قرار می

 در ارتبااط باا  سرپرسات   مسئولیت همچنین در وورتی مسئول است که مرتکب تقصیر شده باشد.

 ۱۲ ةمااد در ایاران حتای مطاابق     ۳.نیز تقصیر و کوتاهی سرپرست شرط استف ل وغیر و مجنون 

                                                                                                                            
1. no fault insurance 

2. vicarious liability: respondent superior 

چاون مباشار خساار  شاخص      ماا اناشی از ف ل غیر نیسات،  »در همة مصادق مسئولیت  اند که بر آنبرخی حقوقدانان  .۳

... به دیگر سخن ممکن است برخی مصاادیق   رسد مسئولیت ناشی از ف ل غیر است دیگری است در ظاهر به نظر می

ساید حساین    ←)« غیار نباشاد.    ال فت خاص و ناشای از  مانند مسئولیت سرپرست وغیر و مجنون در واق  مسئولی
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احتیااطی نداشاته مسائول جباران خساار  کاارگر        قانون مسئولیت مدنی اگر کارفرما ثابت کند بی

 .(۳۲۳: ۱۳۹۴ و رحیمی )وفایی (است ویدن کرنیست )هرچند ملزم به بیمه 

نایب به  ،رایج استمریکا اکه در حقوق  ،این نوشتاردر نظر  موردمسئولیت نیابتی ة اما در نظری

خاود مرتکاب   حتای اگار    ؛طه مسئول ضرری است که دیگری وارد کرده استدلیل وجود یک راب

خسارتی اسات کاه کاارگر    ل جبران مسئو کارفرما ،در این نوع مسئولیت هیچ تقصیری نشده باشد.

ایان ناوع مسائولیت     .هرچند کارفرما تقصیری نداشته باشاد  ؛حین مسئولیت خود وارد کرده است

ایجااد   مشاکل  شده بر مبنای هاوش مصانوعی   طراحیای  نامهبرنیابتی برای شرکت طراح ماشین یا 

 یست.ن برای تشویق دانشمندان سیاست مناسبیکه  را در بر داردعلم ة در توس  احتمالی وقفه

 شخصیت حقوقی هوش مصنوعی

طور که برای شناسایی  هوش مصنوعی شخصیت حقوقی داد. همانبه  ستبهتر ا اند که بر آنبرخی 

نیاز از شخصایت    زمیناه  در ایان  توان می ،شود میشخصیت حقوقی استفاده  ازها  مسئولیت شرکت

بدین ترتیب در وور  باروز خساار  شاخص حقاوقی هاوش مصانوعی       . کردحقوقی استفاده 

خودروهاای خاودران باه    مسئولیت کیفری ة در حوزبرخی در ایران نیز . گیرد میدعوا قرار ة خواند

 (.۸۶ا  55 :۱۳۹۸ و انصاری اده)عطاز اند سنجی این نظریه پرداخته امکان

 نویسان برنامه رایشنهادی بیپاخالقی و حقوقی اصول 
اران ذگا  سیاسات ، حقوقادانان و  شدبا توجه به ابهاما  و نظری بودن بسیاری از مباحثی که مطرح 

اناد.   تولیدکنندگان محصوال  مبتنی بر هوش مصنوعی زدهاوولی راهبردی برای  نگارشدست به 

، ردتوان تصاور کا   نمی اب اد مسئولیت حقوقی هوش مصنوعی را همةرچند همچنان بدین ترتیب ه

 ایان در . ردنزدیاک کماک کا   ای  توان به هموار ساختن راه حقوقدانان در آینده می با چنین اوولی

که در اسناد مشابه در سراسر دنیا در حال حاضار   اوولیمشترک میان های  زمینهبه برخی از  بخ 

اروپاا باه ناام     ةاتحادیا سایون  یساند کم  هتوان با  می در این میان. شود داخته میپر قابل یافت است

                                                                                                                            
 .(۳۰۹ص ، ۱۳۹۴، ۸چ  ،مسئولیت مدنی )الزاما  خارج از قرارداد(اهلل رحیمی،  وفایی و حبیب
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اساتراتژی  » ۲،«قواعد هوش مصانوعی پکان  » ۱،«راهنمای اخالقی برای هوش مصنوعی قابل اعتماد»

هاوش  »مانناد   اناد،  کارده طراحی ها  طور اوولی که برخی شرکت و همین ۳آلمان،« هوش مصنوعی

 اشاره کرد. ،۴«مصنوعی در گوگل: اوول ما

در  5هااروارد برکمن کالین برای اینترنت و جام اه در دانشاگاه   ة موسس گروهی از محققان در

که در بسایاری از   را مشترکیهای  زمینه ،دنیاسراسر  اسناد موجود درة مطال با  ،تحقیقیة پروژ یک

 ( کاه Fjeld et al. 2020اناد )  کارده بنادی   ماورد طبقاه   هشتاین اسناد بدان پرداخته شده است در 

عادالت   ۹،شفافیت و قابلیت توضیح دادن ۸،امنیت ۷،پذیری مسئولیت ۶،حریم خصووی  اند از: عبار 

هر  ۱۳.اوول انسانی یارتقا ۱۲،ای مسئولیت حرفه ۱۱،کنترل انسان بر تکنولوژی ۱۰،و دوری از تب یض

پاذیری   مسائولیت  باه  در این فروت کوتاه ،۱۴است  هویژ یچند هر یک از این اوول نیازمند تحقیق

 .شود میاشاره 

 تاوان باه   مای  .شاود  هوش مصنوعی باه مسائولیت مادنی محادود نمای     ة حوزپذیری در  مسئولیت

و قابلیات تکرارپاذیری    از جملاه باازبینی   ،پذیری طراحی هوش مصنوعی در مراحل مختل  مسئولیت
                                                                                                                            
1. European Commission’s High-Level Expert Group on Artificial Intelligence, ‘Ethics Guidelines for 

Trustworthy AI’ (2018) https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-

trustworthy-ai 
 :مثالًاتحادیة اروپا چندین سند و چارتر دیگر نیز در این زمینه دارد. 

Council of Europe, European Commission for the Efficiency of Justice, ‘European Ethical Charter on 

the Use of Artificial Intelligence in Judicial Systems and Their Environment’ (2018) 

(https://rm.coe.int/ethical-charter-en-for-publication-4-december-2018/16808f699c) 

2. Beijing Academy of Artificial Intelligence, ‘Beijing AI Principles’ (2019) 

(https://www.baai.ac.cn/blog/beijing-ai-principles?categoryId=394). 

3. German Federal Ministry of Education and Research, the Federal Ministry for Economic Affairs 

and Energy, and the Federal Ministry of Labour and Social Affairs, ‘Artificial Intelligence 

Strategy’ (2018). https://www.ki-strategie-deutschland.de/home.html. 

4. google, ‘ai at google: our principles’ (2018) )https://www.blog.google/technology/ai/ai-principles/( 

5.  Berkman Klein Center for Internet & Society at Harvard University 

6. privacy 

7. accountability 

8. safety and security 

9. transparency and explainability 

10. fairness and non-discrimination 

11. human control of technology 

12. professional responsibility 

13. promotion of human values 

 است برای مطال ة کامل این اوول به منب  اولی مراج ه شود. هشایست. ۱۴

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai
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محصاوال   ة و توسا   بازرسی طراحی ۲،از هوش مصنوعی استفادهثیر أتمسئولیت در ارزیابی  ۱،پروسه

 اشاره کرد. ۴رابطه با طبی تو استفاده از هوش مصنوعی و حتی  ۳مبتنی بر هوش مصنوعی،

مسئولیت جبران خسار  ناشای از هاوش   ة د اسناد موجود در زمینوارهار دانشگاه طبق تحقیق

ود گیری کلی مشترکی در اسناد موجا  نتیجه و استمصنوعی و یادگیری ماشین همچنان مورد ابهام 

 مثاباة کشور هند و کمپانی مکروسافت به دنبال استفاده از اوول مسئولیت مادنی باه   » مثالًنیست. 

 .Fjeld et al) «هساتند.  احتیااطی  ابزار کافی برای رسیدگی به جبران خسار  ناشی از خطاای بای  

این زمینه در  دبای همچنان اند که بر آنن یدیگر مانند چ از کشور های که برخی درحالی ؛(34 :2020

کار شود و تضمینی در کافی بودن امکان ارجاع به اوول مسئولیت مدنی در وور  باروز حادثاه   

در هار   اناد  اعاالم کارده  اناد   در این رابطه نرسایده ای  برخی دیگر نیز هرچند به نتیجه وجود ندارد.

باا   شاود  تاالش مای   ،. بادین ترتیاب  را مقصر دانستنویسان  دهندگان و برنامه وور  نباید توس ه

 ،. از ساوی دیگار  شاود  جلاوگیری  از وقفه در پیشارفت تکنولاوژی  نویسان  دانستن برنامهنمسئول 

تواند یکی  می افزار محصول یا نرم ةتوس اجرایی تکنولوژی و مراحل تولید و م سمکانیشفافیت در 

عملکارد   ةپذیری باشد. با شافافیت در نحاو   مسئولیتم سمکانیتنظیم  مفید درمقدماتی  هایاز ابزار

باه  درستی  بهتر مقصر اولی را شناسایی و  مسئولیت مدنی آسانة توان حتی در زمین یک دستگاه می

 5.کرد اقدامجبران خسار  

 نتیجه
 .شدبرای حقوقدانان ارائه  هوش مصنوعی و یادگیری ماشینة بر مفاهیم اولیای  اول مقدمه گفتاردر 

بررسای برخای از    هبا  مسئولیت مادنی پزشاکان   خودروهای خودران وة بر دو حوزکید أتبا  سپ 

مسائولیت   در زمیناة اال  ؤسا که امروزه حقوقدانان برای پاساخگویی باه    هایی پرداخته شد دیدگاه

                                                                                                                            
1. verifiability and replicability 

2. impact assessment 

3. evaluation and auditing requirement 

4. environmental responsibility 

هاای مبتنای بار هاوش      ای خود از انتشاار جزئیاا  برناماه    حرفهرار سافظ ها به دلیل تمایل به ح ممکن است برخی شرکت .5

 تا به ت ادل الزم در این میان برسند. استمصنوعی خودداری کنند که این خود چالشی برای حقوقدانان و سیاستمداران 
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و  اساتفاده از هاوش مصانوعی   گساترش  با توجه باه   .اند کردهمدنی ناشی از هوش مصنوعی ارائه 

جاام  منطباق بار     قاوقی و اخالقای  ح اوولة تهی، مختل های  در عروه یادگیری ماشین در ایران

به دلیل در جریان بودن توس ه و هرچند  .ستا ایرانی و در عین حال جهانی امری ضروریة جام 

پای   هاای   چاال  برخی از مبتنی بر هوش مصنوعی پاس  قط ی برای های  افزار تولید کاالها و نرم

توان با تکیه بر اوول  میرد، وجود ندا نآرو در استفاده از هوش مصنوعی و مسئولیت مدنی ناشی 

مباحثی که در رابطاه باا ورود   . آینده هموار ساختهای  پیشنهادی راه را برای حل چال راهبردی 

بسایار فراتار از    دارد نیازبه مطال ه مسئولیت مدنی و به طور کلی حقوق ة هوش مصنوعی به حوز

ی مقدماتی به نقد و بررسی هر یاک  یک مقاله است. امید است حقوقدانان با استفاده از این راهنما

 شده به وور  تخصصی بپردازند. از مباحث مطرح



 249  مسئولیت مدنیة در حوزهوش مصنوعی های  چالشبر ای  مقدمه

 منابع

تطبیقای حقاوق مسائولیت    ة تحلیلی و انتقادی بر مطال ای  مقدمه. »(۱۳۹۸)زهرا تخشید  ؛حسن ،بادینی

 (۲۳۷-۲۱۷، )وص ۲، ش ۴۹ ، دمطال ا  حقوق خصووی، «مریکاامدنی 

مسائولیت کیفاری کااربر خاودروی خاودران در قباال       (. »۱۳۹۹)لهام حسین ا غالم ؛محمدرضا ،برزگر

 .۲۲۹ -۲۰۱، ص ۳۰ ، ش۸ ، سپژوه  حقوق کیفری، «ودما  وارده توسط آن

هاا و تحاوال     ناوآوری » (.۱۳۹۷) حسن نجفی اول ؛رضا پوراسماعیلی علی ؛آبادی، وادق بهرامی فیل

حواد  ناشی از وسایل نقلیة مصوب  قانون بیمة اجباری خسارا  واردشده به شخص ثالث در اثر

 .۱۰۰-۸۱ص و (،۱۳۲) ۴ش  ،۳۳ س ،بیمه، «۱۳۹5

 ۱۳۹۲مصاوب   ،عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازا  اساالمی »(. ۱۳۹5محمدهادی ) ،دارائی

 .، ۸۰-5۳، وص ۱۴ ش ،۴، د پژوه  حقوق خصووی ،«)بررسی فقهی و حقوقی(

ازپژوهی مفهوم مسئولیت کیفری هوش مصنوعی در حقاوق  ب»(. ۱۳۹۸) جالل انصاری؛ س ید ،عطازاده

پژوه  تطبیقی حقوق اسالم ، «خودروهای خودران( :موردی ة)مطال  و آلمان ،مریکاااسالم، ایران، 

 .۸۶ا  55، وص (۲۲) ۴ش  ، س، و غرب

 .۸چ  ،)الزاما  خارج از قرارداد( مسئولیت مدنی (.۱۳۹۴) اهلل رحیمی حبیب ؛وفایی، سید حسین

 ج ،انتشارا  دانشگاه تهران، ۱۲چ ، های خارج از قرارداد مسئولیت مدنی الزام (.۱۳۹۲)ناور  ،توزیانکا

 .قواعد عمومی :۱
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