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 یاسالم  حقوق و ی آورفن قواعد منظر از رباتیک یفری ک  تی مسؤول  رب یآمد رد
 1آباديدهمحمدعلي حاجي

 2نيافاطمه بهزادي
 3صالح اسماعيلي

 

 چکيده 
 اخت اعیات  بی   روز هی   بشی   فنیاور ،  پیش ف  و جوامع صنعت  رشد ب  توج  با

 پیشی ف   سیای   در. آیید می   بی   هیا آن از استااده مقام در و کندم  پیدا دس  جدید 
 جدید  م حل  وارد نیء رباتی  دانش مصنوع ، هوش جدید مااهی  پیدایش و فناور 

 آرزو  حقی  ت بی ا   بش  امیدوار  ام وزه ک  ا گون  ب . اس  شده خویش حیات از
ضیی ورت اتخییاذ قواعیید و . اسیی  یافتیی  افییءایش مصیینوع  انسییان سییاخ   دی ینیی 
را در بسیت   امین تضیمین     فنی   ابءارآالت این از استاادهاج اهای  ک  بتواند ضمان 
 انگیار  جی م   کننیده  توجیی   عمیده  از لوازم ورود در این م حل  اس . مبنیا   ،نماید

 از ناشی   صیدمات  ب ابی   در افی اد از  حااظی  م در ابتیدا  تیوان می   را نقض این قواعد
 ایی آ امیا ؛ دانسی   آن شیمار ب  خی ات از پیشگی   و صنعت  ابءارآالت این با فعالی 
 بی   ناپیذی  جبی ان   وصیدمات  اسی   شعور و عق  فاقد ک  ربات ب  مسؤولی   توانم 

 ب رسی    ب نوشتار این ک د؟ مجازاتاو را  وقائ  شد  اس  ک ده وارد  چیء یا کس 
هیا   یافتی   آینیده،  در کی   شیود  ا روزنی   شاید ،پ دازد م  هاربات کیا   مسؤولی 

 .گی د ق ار حاص  از آن در ع ص  تقنین مورد توج 
 

 غی ازفع انگار ، مسؤول ناش ج م صدم ، کیا  ، مسؤولی ،ربات واژگان کلید :
 

                                 
 .ويسنده مسؤول()ن دانشگاه قم شناسي دانشکده حقوقاستاديار گروه حقوق جزا و جرم – 1

 dr_hajidehabadi@yahoo.comرايانامه: 

 اه قم و مدرس دانشگاه.شناسي دانشگکارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم – 2

 .دانشگاه مدرسو  قشم المللنيب واحددانشگاه آزاد اسالمي  المللنيب حقوقدکتري  يدانشجو  – 3

mailto:dr_hajidehabadi@yahoo.com
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 مقدمه
 نونگتذاري، احکتام ختويش را در قالتب    به عنوان يگانه مبدأ داراي صالحي  قا خداوند
 دستتوراتي  شتامل  شتريع   مبتادي  1باطل نازل فرموده اس . از حق تمييز و در راستاي قرآن
 از و 2شتده،  جتاري  (صلي اهلل عليته و آلته و ستلم   )پيامبر زبان بر پروردگار سوي از که اس 
 اجتمتاعي  يضته فر به عنتوان يتک   آن به عمل و قانون به احترام وض، اين دستورات، اهداف
 قترار  کامل تبعي  و اطاع  مورد و حرام واجب به صورت شار  مقدس و نهي امر تا اس ،
 توجته  متورد  هتا آن از تخلت   اجتراي ي ضمان به مثابه واخروي دنيوي کيفرهاي و گرفته،
 بزهکتار  شتخص  در متورد  کته  است   ايمسلله جزايي مسؤولي  اصل .گردد واق، ابناي بشر
 شود.مي مطرح
ها، نه به طور مستقيم، کته از طرقتي بتا واستطه، در نقت  قواعتد       اين وجود، گاه انسانبا 

تتوان در چنتين فرضتي    آيد که متي نمايند، که در اينجا اين سؤال پيش ميقانوني مداخله مي
 ها نمود.نيز براي افراد مسؤولي  قائل شده و کيفري را متوجه آن

اي اس ، که تعيين هاي خطاکارانهنين کنشي چها در زمرهارتکاب جرم از طريق ربات
تواند ابعاد جديدي را بتر روي  ها در بعد کيفري، مياشخاص مسؤول و حدود مسؤولي  آن

 پژوهشگران عرصه عدال  جزايي بگشايد. 
 :1333است  )ملبتوبي،   آمده آهني آدم ماشيني، آدم واره،آدم معناي به لغ  فرهنگ در ربات واژه
 واژه چه اگر. اس  اجباري کار معناي به که شده مشتق چک زبان در ربات کلمه از ي مذکورواژه .(1

 در خودکتار  مکتانيکي  موجودات ساخ  يايده ها قبل،اما از سال بود، نشده مطرح بيستم قرن تا ربات
همت    و رفتته  فراتتر  ايتده  از و حتي پديتد آوردن چنتين محصتولي    داش ؛ وجود جهان کنار و گوشه
 وستايل  حيتوان،  و انستان  حيتات  از تقليتد  با تا که مصروف خود نمود، را باستان عصر عانمختر بهترين

 و شتد  داده نستب   نيز خودکار هايخلبان به ربات واژه دوم، جهاني جنگ در ايجاد نمايند. خودکاري

                                 
 .22. انعام،  1

 .13. شوري،  2
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 ستال  همتان  در نيتز  صتنعتي  ربتات  ستاخ   مجتوز  و شتد  ستاخته  صتنعتي  ربتات  اولتين  1123 سال در

 (. 1-2 :1333ملبوبي،)د گردي درخواس 
يتک موجتود    يتا  هتا فتيلم  در موضوعي عنوان به مردم، يتصوير ربات در اذهان عامه اس  ممکن
 توستط  است  کته   مکتانيکي  قطعات از ترکيبي حقيق  ربات کهدر حالي تداعي شود، ويرانگر وهمي 
 .(3-3 :1333ي،اس  )ملبوب گرديده ريزيبرنامه خاص کارهاي انجام براي و شده ساخته انسان
واقعيت    در شترايطي کته   شوند؛مي جان تفسيربي و مرده ها موجوداتيحاضر،عموما  ربات حال در
 توانند اعمالي نظيرمي سازد کهرا به عنوان کنشگراني فعال پديدار مي هاربات مصنوعي، هوش پيشرف 
 از امروزه نسلي. (Neilm, 2011: 4دهند ) انجام هدفمند را خالقي  و يادگيري کنجکاوي، رفتار، تقليد
 انستان  مانند حتي و بگيرند ياد کنند، صحب  بخوانند، ببينند، توانندمي که هستند تحول حال در هاربات
دارنتد. بته    وستيعي  هايآفريني نقش گوناگون حرف و صناي، در امروزه هاربات. باشند داشته احساس

 رباتيتک،  توستعه  به نحتوي کته   دارند، حياتي بسيار قشن هاربات ايحرفه هايجراحي عنوان نمونه، در
 بتا  جراحي، اتاق در حضور فيزيکي بدون پزشک. کندمي پذيرامکان را راه دور از جراحي امکان اصل
 عمليتات  بتراي  بزرگتي  هتاي فرص  عمل اين که دهد،مي انجام را جراحي عمل ربات به دادن دستور
 .کندمي فراهم شيوه، تريندقيق با هم آن نيستند، دسترس در دليل هر به که بيماراني روي بر جراحي

هتا،  کارخانته  در بتوده، کته امتروزه    بشتري  جامعته  به وفاداري گذارانخدم  هاربات به هر روي،
بته رغتم ايتن     .دارنتد  برعهتده  بشري رفاه زندگي در ايويژه نقش و داشته حضور منازل حتي و ادارات
 کتار  بته  جترايم  ارتکتاب  در و نيز به بار آورنتد  شديدي خسارات و هايبآس توانندمي هاربات مطالب،
 ستؤال  ايتن  جاي شود،مي تعبير هوشمند نسل به آن از که ربات جديد هاينسل به توجه با .شوند گرفته
کرد و مورد مجازات قرار  شناسايي مسؤوليتي را جرم ارتکاب در هابراي آن توانمي آيا که دارد وجود
هتا  آن بته  نسب  کيفري واکنش بند بعدي در گاهآن و ها،ربات کيفري مسؤولي  ابتدا در مقاله اين. داد
 .داده اس  قرار بررسي مورد را

 

 هاربات کيفري . مسؤوليت1

 مستؤولي   مبتاني  بتر تبيتين   عتالوه  کته  اس  آن مستلزم ربات کيفري مسؤولي  بررسي
 از يتک  هتر  در مستؤولي   نمتود ايتن  ي هتاي رباتيتک، نحتوه   فعالي  انگاري جرم و کيفري
 .گيرد قرار مطالعه مورد جرايم
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 1-1رباتيک کيفري مسؤوليت . مبانی 

 ايگونته  بته  بايتد  باهوش هايماشين گونهاين طراحي بنابراين اس ، ماشين ربات، نوعي
 ,Hallevy) مورد استتفاده قترار گيرنتد    بشري واالي هايآرمان خدم  در همواره که باشد

 ايوستيله  عنتوان  بته  شده، انساني اقدامات جايگزين هافعالي  ربات که زماني از .(1 :2010
 يتک  و ربتات  يتک  بتين  واقعتي  تفتاوت  هتيچ  کته گرديده، به نحوي استفاده هاآن از صرف
 .(Hallevy, 2010: 1-2)شد در نظر گرفته نمي گوشتيپيچ

و تح  شتمول   مندقاعده را بکارگيري اين ابزارها نحوه و بايسته اس  شيوه منظور بدين
در قالتب سته    را رباتيتک  بتر  حتاکم  قتوانين  آستيموف  آيزا . قوانين خاص خود در آورد

 فعتاليتش  عتدم  اثر در يا برساند آسيب انسان به نبايد ربات يک اول،: اس  کرده بيان قاعده
 کنتد  را اطاعت   انستان  هايفرمان بايد ربات يک دوم، شود؛ آسيب دچار انساني دهد اجازه
 کنتد،  محافظت   ختويش  از بايتد  ربتات  يتک  ستوم،  باشتد؛  اول قانون با تضاد در اينکه مگر
 مذکور که . قواعد(Hubbard, 2012: 6)نباشد  قبلي قوانين مخال  محافظ  اين که مادامي
 حتدود  کترد،  يتاد  "رباتيتک  عملکترد  بتر  نتاظر  آوريفتن  قواعد" عنوان به هاآن از توانمي

 قترار  بحتث  متورد  بيشتر  ادامته  در کته  ستازد، متي  مشتخص  را هتا ربات مسؤولي  و عملکرد
 گرف . خواهند

 مشخصتات  متضمن اس ، اهلل حاکمي  بر متکي که اسالم بخش حيات تعاليم و نظامات
 کته  بخشتد را شتکل متي   ميزانتي  و معيتار  ها،آن از هر کدام که اس  ممتازي هايويژگي و

استالم، بته عنتوان     جزايتي  قتوانين . م است  استال  نظام حاکم بر و قواعد اصول اهمي  بيانگر
 راه اس ، السالم(معصومين )عليهم روايات و قران آيات از که مستخرج بخشي از اين نظام،

 از تبعيت   شتريع ،  پيتروان  مناستب   همتين  بته . نمايندمي تضمين را هاانسان تعالي و تکامل
هتا  آن از تخل  تکاليفي که نمايند،تلقي مي تکلي  خود و فريضه يک را آن ونواهي اوامر
 تتاري   مطالعته . است   اختروي  وعقوبت   دنيوي کيفر و مستوجب شده محسوب وجرم گناه
و  جترايم  مکتتب،  ايتن  کيفري نظام اسالم، آيين استقرار از پس که دهدمي نشان جزا حقوق

داده، کته متشتکل از اصتول شتکلي و متاهوي       قرار مشخصي و قواعد نظم تح  تخلفات را
هتاي الهتي   و زمينه صيان  از آرمان نداش  سابقه حقوقي نظامات ساير در وده کهمتعددي ب

در ايتن  . نماينتد هاي انساني را به ختوبي تتلمين متي   جوام، بشري و کرام ، حقوق و آزادي
 برختورداري  جترايم،  کليته  در نظام، ضمن پذيرش اصل شخصي بودن مستؤولي  کيفتري،  
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شتر  ثبتوت    را بتر حرمت    و علتم  اختيتار  بلوغ، عقل، يعني تکلي  عامه شرايط از مرتکب

 تعقيتب  از را مصتون  مردگتان  و از اين طريتق اطفتال، ديوانگتان    و مسؤولي  جزايي دانسته،
 از بعضتي  در را مسؤولي  استعمال موارد و مسؤولي  قرآني داش . مختصاتومجازات نگه

 (23) آيته  نحتل،  ارکته ستوره مب  (13( و)23) آيتات  انفال، مبارکه سوره اول نظير: آيه آيات
 :1312وليتدي، ) پيگيتري نمتود   تتوان انبيا  مي مبارکه سوره (23) وآيه صافات سوره مبارکه

221-213). 
 مطترح  گنتاه  يتا  جترم  مرتکتب  شتخص  متورد  در کته  است   ايمستلله  جزايي مسؤولي 

 احراز براي الزم شرايط ساير و جرم مرتکب اهلي  و توانايي بررسي آن موضو  و شودمي
 عرفتا   و شترعا   کته  ديتد  خواهتد  کيفر زماني بزهکار ديگر عبارت به. اس  کيفري مي مجر
تحت  مفهتوم    استالمي  کيفتري  حقتوق  در بازخواست   قابليت   ايتن  باشتد،  بازخواس  قابل

 بته  نستب   انسان که مسؤوليتي نو  هر از اس  که عبارت شود،مي مطرح اخالقي مسؤولي 
 قصتاص،  و حتدود  از اعتم  استالم،  کيفتري  مقتررات  رد .باشتد مي دارا ديگران يا خدا، خود
 اعمتال  مجترم  حتق  در مجازاتي گونههيچ باشد، نداشته وجود بازخواس  قابلي  که مادامي
 جزايتي  مستؤولي   مستلله  اثبتات  کيفتر،  تحميتل  شترو   يکي از اساس اين و بر شد نخواهد
 بلتوغ  شتيعه،  يعلما اکثري  نظر مطابق اسالمي، مورد موض، حقوق در. اس  جرم مرتکب

 1 ستن  اتمتام  سالگي، و در زنتان، از  13 به ورود و سالگي 12 سن از اتمام قانوني در مردان،
 مکلت   نرستيده  بلتوغ  ستن  به که کسي اين يابد؛ بنابرسالگي تعين مي 11 به ورود و سالگي
 بته  حکتم  و دانسته منزله خطا به را کود  عمد فقها عمدي، قتل جرم باره در النهايه نيس ،
 و انتد داده قترار  مال  را کود  تمييز سن نيز سرق  جرم تکرار در .اندنموده عاقله ضمان

 تجويز شده اس .  حاکم مميز تلديب توسط در صورت ارتکاب اين جرم از سوي کود 
 مقابتل  در عاقتل  لفتظ  است ،  مرتکب بودن عاقل جزايي مسؤولي  شرايط از ديگر يکي
 بتار  کته  دارد آن بر دالل  قلم رف، به راج، روايات سالميا فقه در شود.مي استعمال مجنون
 زمتاني  مرتکتب  استالمي، جنتون   حقتوق  شتده است . در   داشتته  بتر  مجانين دوش از تکلي 
 مبتتال  جترم  ارتکتاب  حال در شخص که گردد،مي مسؤولي  زوال و تکلي  اسقا  موجب
 باشد. جنون به

 )علتم  اطمينتان  جزايي، کته معتادل  به عنوان مؤلفه ديگر ثبوت مسؤولي   حرم ، به علم
جه  تحقق قابلي  بازخواس  در افراد الزم انگاشتته شتده    اس ، فقهي اصطالح عادي( در
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چته  . شتود متي  تقويت   او پتذيري تکلي  استعداد گردد بيشتر انسان علم که اندازه اس . هر
 اطتال   و باشتند، علتم   قانوني مقررات يا اجتماعي روابط مذهبي، دستورات از ناشي تکالي 
شتود، کته نصتوص    متي  محستوب  جزايتي  مستؤولي   تحقتق  شرايط از يکي ها،آن وجود از

 قتومي  هتيچ  کته  فرموده مقرر اسرا سوره مبارکه در کريم قرآن اسالمي بر آت تلکيد دارند.
 از .باشتد  شتده  تمتام  هتا آن بتر  حج  آنکه مگر کنيم،نمي عذاب قانون از تخل  جرم به را

 اعتتراف  آن و بته  آورده استالم  کستي  که اگر شده نيز نقل (السالمليهع) عبداهللحضرت ابي
 بر حد نشده، روشن او براي و حرام حالل که حالي کند، در زنا بنوشد، شراب وسپس کند،
 (.323 :1311 عاملي، حر)شود نمي جاري او

 در نيز از ديگر شرايط ثبوت مسؤولي  جزايي است  کته مبتنتي بتر آزادي انستان      اختيار
 در کستي  و هتر  شتده  آفريتده  مختار موجودي انسان اسالم نظر از اس . خود اعمال نتخابا

 بايتد  هتا آن از حاصتله  نتايج و افعال برابر که در يابدمي را واقعي  اين خويش وجود فطرت 
 حقوق در گردد. سلب يا مختل اس  ممکن جهاتي گاه به باشد. با اين وجود اراده گوپاس 
متورد بررستي قترار     اضتطرار  اجبتار، اکتراه و   عنوان تح  مرتکب اراده سلب عوامل اسالم
 يتا  اجبتار  علت   بته  مکلت   ياراده که شود ثاب  گاه هر اسالمي قواعد موجب به اند.گرفته
 شد. خواهد منتفي مسؤولي  و ساقط او از تکلي  شده، سلب اضطرار يا اکراه

 کيفتري  يتا  متدني  مسؤولي  ونهگ دو از يککدام با آنکه بايد توجه داش  که برحسب
 بود: خواهد متفاوت قواعد باشيم، مواجه

 از عبتتارت ختتود وعمتتومي کلتتي مفهتتوم در متتدني مستتؤولي  متتدني. مستتؤولي  التت .
 مستؤولي   .(22: 1333پيتک،  ره)بار اس  زيان رفتارهاي از ناشي خسارت جبران مسؤولي 
 کته  خطتري  يا نامشرو  ضرر جبران رمنظو به گاه و اشخاص، مباالتيبي اصوال  در اثر مدني
 حتال  همته  در متدني  مستؤولي   تحقق براي ليکن .آيدمي به وجود شده ايجاد ديگران براي
 فعتل  بتين  ستببي   رابطه بار وزيان فعل ارتکاب ضرر، تحقق دارد: ضرورت عنصر سه وجود
 گتر دي واهداف اس ، ديدهزيان ضرر جبران مدني مسؤولي  اصلي هدف .شده وارد وضرر
 مستؤولي   بارکته زيتان  اقتدامات  ستاير  به نسب  يا بازدارندگي زيان يواردکننده تنبيه مانند
   کنند.مي ايفا فرعي نقشي مدني مسؤولي  در باشدمي آن اصلي اهداف کيفري
 و آثتار  تحمتل  بته  انستان  التزام از اس  عبارت کيفري مسؤولي  کيفري. مسؤولي  ب. 
 جترم  بتين  ارتباطي پل کيفري مسؤولي  واق، در اس ، زده سر وا از که مجرمانه افعال نتايج
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شتتود متتي شتتناخته مستتؤول عنتتوان بتته پتتل ايتتن از عبتتور بتتا مجتترم باشتتد،متتي ومجتتازات

خود،  خودي مجرمانه، به پديده ارتکاب کيفري، صرف ديدگاه . از(113:1311ساريخاني،)
 بتودن  سترزنش  قابتل  و يکيفر مسؤولي  ايجاد الزمه بلکه نيس ؛ کيفري مسؤولي  موجب
 مرتکتب  عمتل  يابد، دوم ارتکاب آگاهانه اراده و ميل با نخس ، عمل که اس  آن مرتکب
 رابطته  و انتستاب  آن فاعتل  و ارتکتابي  جترم  ميتان : باشد، سوم وي خطاي يا سو ني  با توأم
 آگتاهي  بعضتا  اختيتار و  عقتل، بلتوغ،   داراي مجترم  اينکه چهارم و باشد، داشته وجود علي 
 .  شودمي تحميل مجرم بر کيفري مسؤولي  شرايط اين وجود صورت در که دباش
 و جترم  آن يکفته  دو از يکتي  در کته  است   عتدال   تترازوي  ماننتد  کيفري مسؤولي  
 بته  متمتادي  قترون  تتا . است   تعتادل  برقتراري  شتاقول،  ايتن  ياس . وظيفه مجازات ديگري
 تنبيته  در حتي گرديد،لقي ميت مجازات مستحق حال هر در و مرتکب شدنمي توجه شخص
 بته  شتدند، نمتي  قائتل  مختار و مکره مجنون، و عاقل کبير، و صغير بين فرقي سرکوبگري، و

 و کيفتري  مکاتب الهي، اديان ظهور به دنبال بود، موضوعي امري کيفري مسؤولي  عبارتي
 و يتز تمي و در  اختيتار،  و اراده ماننتد  موضتوعاتي  بته  نويني شکل گرف  کته  هاي انديشه
 شد. بيشتري توجه آن فروعات و کيفري مسؤولي 
 استاس  همتين  بتر  داننتد، متي  قصتد  اختيار و بلوغ، عقل، را تکلي  عامه شرايط فقها اکثر
 اقترار  حتين  در اقرارکننتده  کته  اس  نافذ صورتي در اقرار» داردمي بيان ا. م. ق (133) ماده
 مستؤولي   عامته  شترايط  عنتوان  بته  شتر   سته  ايتن  وجتود  .«باشد مختار و قاصد بالغ، عاقل،
 خواهتد  کيفتر  زماني گناه يا جرم مرتکب .اس  ضروري عمد غير و عمد جرايم در کيفري
 قصتاص،  حتدود،  در کيفتري  باشد. مستؤولي   بازخواس  قابل وعرفا  قانونا  و شرعا  که ديد

. باشتد  مختتار  و بالغ عاقل، جرم ارتکاب حين در فرد که شود مي محقق زماني تنها تعزيرات
 يتا خيتر    شتود مي هم ربات شامل تکلي  عامه شرايط آيا که اس  اين اساسي پرسش حال
 انگتاري جترم  بتر مبتاني   متروري  اجمتال،  بته  چند هر اس  الزم بحث اين به پرداختن از قبل
 انگتاري توجيته جترم   بتر  فتر   رباتيتک  کيفري مسؤولي  پذيرش زيرا باشيم، داشته هاربات
 باشد.عرصه مي در آن جرايم

 رباتيک حوزه در انگاريجرم مبانی .1-2

 براي و شده محسوب جرم رفتاري آن مطابق که قانوني بر تصويب مبني قانونگذار عمل
 تتا  ملزمنتد  قانونگتذاران  .دارد نتام  انگتاري جترم  شودمي گرفته نظر در مجازات آن مرتکب
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 بختش مشتروعي   مباني تح  عنوان اصول از اين کنند، رعاي  را اصولي انگاريجرم براي
 بته  را 2سترزنش  و اصل 1صدمه اصل دو دانانشود. حقوقياد مي انگاريجرم کنندهتوجيه و

 .اندکرده معرفي انگاريجرم مباني توجيهي ترينبنيادي عنوان
 جامعته،  اعضتاي  کته  شودمي ناشي حقيق  اين انگاري ازجرم دهي مشروعي  ضرورت
 ايتن  آنکه مگر دهند، انجام بخواهند که را رفتاري هر توانندمي اباحه و آزادي اصول مطابق
 بته  ستازد،  دارجريحته  را عمومي افکار و کرده وارد ساير افراد لطمه و جامعه حقوق به رفتار
قتدرت بتازدارنگي    مجتازات،  يک حد در شديد، و قهرآميز اجرايضمان  تنها که ايگونه

ممنوعيت    بتر  اصل مبنا اين بر. بخشد تسکين را يعموم از تکرار آن را داشته و بتواند افکار
 ديگتر  عبتارت  بته  شتناخ ؛  جترم  از روي ستليقه  تتوان نمي را رفتار مداخله کيفري اس ، و

 امتتر ايتتن .استت  برائتت  و اباحتته آزادي، اصتتولي چتتون ختتالف امتتري انگتتاري اساستتا جتترم
 را وآنتان  دارد،متي  ذربر حت  رفتارها يگسترده و خواهانهانگاري دلجرم از را گذارانقانون
 پتي  در شتديد  وسرزنشتي  رفتتار، صتدمه   يک که مواردي به انگاري راجرم تا سازدمي ملزم
 در و خيانت   عمتد،کالهبرداري، سترق    انگتاري قتتل  جترم  مثال سازند. براي محدود دارد
 دو بتا هتر   متذکور  جترايم  .برنتد متي  بهره بخشمشروعي  مباني از و بوده توجيه قابل امان 
 صتدمه  افتراد  متال  يتا  جان امني ، به سو، يک از زيرا دارند؛ مطابق  و سرزنش صدمه اصل
انگيزاننتد،   متي  بتر  را اجتمتاعي  و اخالقتي  وسترزنش  تقبيح ديگر، سوي و از کنند،مي وارد
 اس . سرزنش و صدمه اصول انگاري، رعاي جرم شر پيش بنابراين
 بتر  کيفتري  مسؤولي  ابتناي که ورزندمي اصرار امر اين بر 3گراياننتيجه و گرايانصدمه
 حقتوق  اصتلي  و اوليته  نقتش  زيترا  است ،  ناصتحيح  مترتکبين  ذهني وضعي  و تقصير عنصر
 گرايتي فايتده  پرتوي در کيفري مسؤولي  پايه براين .اس  صدمه از جلوگيري مدرن جزاي
 بنتد  از و ختورد متي  پيونتد  کنتد، متي  تعيتين  قتانون  کته  بتاري زيتان  رفتتار  با مداري،صدمه و

 مستؤولي   ميتزان  در فرعتي  تتلثيري  مرتکب قصد سان بدين .شودمي رها اخالقي مسؤولي 
 را و جامعته  فترد  زيتان  بته  منتتج  اعمتال  تنهتا  صدمه، اصل اساس بر گذارد.مي جا بر کيفري
 کترده  ايمستامحه  يتا  تخلت   وتنهتا  نبتوده  قاصد که مرتکب چند هر شناخ ، جرم توانمي

                                 
1 . Harm principle 

2 . Blame principle 

3 . consequentiality 
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مخل نظتم عمتومي    اعمال  مطلق و مسؤولي  با عمدي، جرايم غير ايمانگاري جرجرم. باشد
 گرايانه اس .فايده اين ديدگاه ندارند، مديون ذاتي قبح که

 استاس  بتر  هتا نيتز  ربتات  جمله از پيشرفته آالتماشين از ناشي مدرن انگاري جرايمجرم
 آستيب  و مهصتد  ورود ستبب  ربتات  زيترا  دارد، بيشتتري  مناسب  گراييو فايده صدمه اصل
در  حتدي  تتا  نيتز  سترزنش  اصل اگرچه آورده؛ را فراهم جامعه به صدمه هاي و زمينه گشته

 ايتن  بتا  صتدمه  اصتل  ولتي  تواند کاربرد داشته باشد،رفتارها مي گونهانگاري اينتوجيه جرم
 انگتاري جترايم  جرم مبناي آينده در اس  ممکن حال اين با دارد، بيشتري سازگاري جرايم
 اصتل  کنوني نظم اساس بر ولي متحول شود، سرزنش به سم  اصل هاربات توسط ارتکابي
 در اين عرصه نمود بيشتري دارد. صدمه

 عليه تماميت جسمانی جرايم در ها ربات کيفري مسؤوليت .1-3

 و جستم  کته  است ، جرايمتي   آميتز خشون  جرايم زمره از جسماني تمامي  عليه جرايم
 ستنگيني  مجتازات  مختل  حقوقي هاينظام در قديم هايزمان را نشانه گرفته و از فرد جان
 جستماني  تمامي  عليه جرم مرتکب ربات يک اگر حال. به دنبال داشته اس  مرتکبان براي
 بتدن  وارد را را ختود  نيش که عنکبوتي مانند نمود  قلمداد جاني را او توانمي چگونه شود
 شتناخ    مستؤول  را عنکبتوت  توانمي نهچگو ميرد،مي قرباني آن نيش واسطه به و کندمي
 کلمتات  آن در  بته  قتادر  امتا  است ،  شتده  شنيده کلمات تکرار به قادر که طوطي يک يا

مناستب   .(Hallevy, 2010: 8)دانست    افتترا   جترم  مرتکتب  راآن  توانمي چگونه نيس ،
ه قترار  اس  بررسي اين مسلله را متناسب با مصداق جرم عليه تمامي  جسماني متورد مطالعت  

 دهيم.
 عمتدي  براي اس . عمد قتل تمامي  جسماني عليه جرم شديدترين البته و ترينشاخص
 عامتدا  ) باشد  داشته را نيز نتيجه فعل، قصد در ضمن عمد بايد مرتکب جرم، شدن محسوب
 نخواهتد  عمتدي  ارتکتابي  دو مؤلفه جرم اين از يک هر با فقدان ،(قصده في عامدا  فعله، في
 کته  است   داده قترار  مورد امعان نظر عمدي قتل براي را حال  چند ( ق.م.ا. 211)ماده  .بود

 از: عبارتند
 غيتر  افتراد  يتا  معين افراد يا برفرد جناي  ايراد قصد کاري انجام با مرتکب گاه هر ال .
 ختواه  شتود،  واق، آن نظير يا مقصود جناي  نيز عمل در و باشد، داشته را جم، يک از معين
 نشود. خواه بشود آن نظير يا جناي  آن وقو  موجب نوعا  يارتکاب کار
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 آن نظيتر  يا شده واق، جناي  موجب نوعا  که دهد انجام کاري عمدا  مرتکب هرگاه ب.
 کتار  آن کته  بوده آگاه ولي باشد، نداشته را جناي  آن ارتکاب قصد که چند هر گردد،مي
 شود.مي آن نظير يا جناي  آن موجب نوعا 
 هتم  را کتاري  و باشتد،  نداشتته  را آن نظيتر  يا شده واق، جناي  ارتکاب قصد هرگاه پ.
 آن نظيتر  يتا  شتده  واقت،  جنايت   موجتب  نوعتا   متعتارف  افتراد  بته  نسب  اس  داده انجام که
 وضتعي   هتر  يتا  پيتري  بيمتاري، ضتع ،   علت   بته  عليته مجني خصوص در ليکن شود،نمي
 آن نظيتر  يتا  جنايت   آن موجتب  عتا  نو زمتاني،  يتا  مکتاني  خاص وضعي  عل  به يا ديگري
 مکتاني  خاص وضعي  يا عليهمجني نامتعارف وضعي  به مرتکب آنکه بر مشرو  شود،مي
 باشد. متوجه و آگاه زماني يا

يتا   فترد  آنکته  داشته، بدون را آن نظير يا شده واق، جناي  ايراد قصد مرتکب هرگاه ت.
 شتود، ماننتد   واقت،  آن نظيتر  يتا  صتود مق جناي  نيز عمل وي باشد، و در مقصود معيني جم،
 .کند گذاريبمب عمومي اماکن در اينکه

 انتستاب  ربتات  بته  را عمتد  قتتل  توان اين مصاديقمي حال سؤال اساسي آن اس  که آيا
 چيتزي  بته  ندارنتد  اجازه و برسانند آزار هاانسان به نبايد که هاربات اول قانون مورد در داد 
 صتدمه  قربتاني  بته  کستي  ستيطره  تح  رباتي اگر شود که سؤال اس  ممکن برسانند، ضرر
 و ستبب  داشتته  مظنتوني را  دستتگيري  ماموري   پليس خدم  که در رباتي مانند کند، وارد
 روي بتر  جراحتي  دستتور  او به پزشکي عمليات در که رباتي يا باشد؛ شده بر او آسيب ايراد
 چگونته  را ربتات  نمايتد،  بيمتار وارد را بته   ايو در اين راستا صدمه باشند، داده را بيمار يک
 بيتان  ( ق.م.ا.211) متاده  )ال ( بند دانس   در عمد قتل نهاي  و در صدمه مسؤول توانمي
 يتک  از معين غير افرادي يا فرد بر جناي  ايراد قصد کاري انجام با مرتکب گاه هر که شده
 بته  او و از باشتد  نتاه گبتي  عامتل  يک ربات که اس  ممکن بند اين در... باشد داشته را جم،
 از درب کتردن  بتاز  بتراي  ستارق  که گوشتيپيچ يک مانند شود، استفاده صرف ابزار عنوان
 دانست   ستارق  تتوان نمتي  را گوشتتي پيچ که اس  بديهي حال  اين کند، درمي استفاده آن
 اينکته  مثتل  ؛(Hallevy, 2010: 9) است   شتده  استتفاده  آن از ابزار يک عنوان به فقط چون
 جرمتي  است ،  کيفري ذهني حاالت فاقد ذهني لحاظ از که کود  يک از استفاده با کسي
و  کتود   گوشتتي، پتيچ  متوارد  ايتن  در کته  است   شود، بديهي مرتکب آن از استفاده با را

 ندارند. را شدن شناخته مسؤول جه  تکلي  عامه شرايط يکربات هيچ
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 اهتداف  به ربات از استفاده با که 2کاربري يا 1نويسبه برنامه جرم ارتکابي توسط ربات،

 بتر  هتا آن ي بتزه بته  دهنتده تشتکيل  عوامتل  تمتام  چون شود،مي منتسب اند،رسيده خود شوم
 گردد.مي

ربتات   روي جترم  ارتکتاب  منظتور  بته  را ايبرنامته  است   ممکتن  افتزار  نترم  نويسبرنامه
 در رخانته کا يتک  زدن آتتش  برنامته  طراحتي  بتا  به طور نمونته  باشد. کرده نصب طراحي و
 کتامال   ربات موارد اين در آن شود، کارگران مرگ نهاي  ودر کارخانه احراق سبب شب،
 است   جترم  مباشر ربات هرچند شود،مي شناخته و قاتل مجرم نويسبرنامه و اس  تقصيربي
 کته  اس ، مباشر از اقوي سبب و موضو  مصداق بحث شود،نمي اسناد داده او به جرم ولي
اين مثتال ماننتد حتالتي     .(Hallevy, 2010: 10 گردد )مي محسوب اقوي ببس نويسبرنامه

 در شتود،  گنتاهي بته اعتدام   بي فرد محکومي  موجب کذب شهادت با اداي اس  که کسي
 نداشتته  تقصير، مسؤوليتي به لحاظ عدم امکان اسناد ناشي از فقدان اعدام اجراي مباشر اينجا
 .(313: 1312صادقي، محمد مير) شاهد به عنوان سبب اقوي مسؤول اس  و

اختيتار،  بتي  جنايت ،  در مباشتر  کته صورتي در نموده تصريح که ق.م.ا. (223) ماده طبق
 ماننتد » اس ، عبتارت  ضمان سبب صرفا  باشد، هاآن مانند و مجنون يا مميز صغيرغير جاهل،
يق هماننتد  بودن مصاديق دارد، دارد، قابلي  شمول بتر ديگتر مصتاد    تمثيلي که مشعر بر« آن

 باشد، بته حکتم متاده   که سبب مي افزار نرم نويس برنامه لذا در اين فر ، ربات را نيز دارد.
 شود.شناخته مي قتل و مرتکب ضامن

 از برنامه طراحي شده در ربات، از استفاده با اما کند،نمي ريزيبرنامه را افزار نرم کاربر،
 هتر  اجتراي  بتراي  کته  ربتاتي  کتارگيري  بته  ابت  کتاربر  يک مثال عنوان به شود؛مي منتف، آن

ضترب   دستتور  چنانچه متعاقتب . اس  شده طراحي دهدمي فرمان او به شخص که دستوري
کترده، هماننتد حيتواني مثتل      اجرا را شدهداده دستور همان دقيقا  ربات به فردي آسيب زند،

 حتاالت  ايتن  در .سگ که در پي دستور صاحبش در حمله به ديگتري، اقتدام نمتوده است     
 جترم  ارتکتاب  قصد اس  که اين کاربر قابل سرزنش نبوده و آموزمانند حيوان دس  ربات
 عمتدي  بتزه  بته اتهتام ارتکتاب    نمتوده و لتذا   عملتي  را آن ربات به دادن دستور با و کرده را

 شتود،  قرباني ترساندن سبب ربات از استفاده با کاربر آنکه ديگر حال . شد خواهد محکوم

                                 
1- programer 

1- user 
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 شخصتي  روي بته  کستي  گتاه  هتر » داردمتي  که بيان اسالمي مجازات قانون (211) وفق ماده
 موجتب  کته  ديگتري  کتار  هر يا انگيزد، بر او سوي به را سگ مانند حيواني يا بکشد، سالح
 شتخص  ارعتاب  ايتن  اثتر  بر دهد، انجام صوتي انفجار يا کشيدن فرياد مانند گردد او هراس
 ديته  يتا  قصتاص  بته  جنايتات  انتوا   تعتاري   استاس  بتر  مورد حسب گردد، مصدوم يا بميرد
 ماده، بيتانگر  اين در«گردد وي هراس موجب که ديگري کار هر» ؛ عبارت«شودمي محکوم
 شامل شود. را هم ربات فر  ناظر بر ميتواند و اس ، آن بودن عام و تمثيلي جنبه
 انجتام  را کتاري  عمتدا   مرتکتب  گتاه  هر ( مشعر بر اينکه211) ماده ب فراز بند مورد در
 ارتکتاب  قصتد  کته  چنتد  هتر  گتردد، متي  آن نظيتر  يا شده واق، جناي  موجب نوعا  که دهد
محتل   در جنگجتو،  ربتات  يتک  از استتفاده  بتا  که توان فر  نمود کاربريباشد، مي نداشته

 کته  هتا شتود، شتخص  کتاربر    رفته و سبب ايراد صدمه بته آن  رف  و آمد مردم مانند خيابان
بتردن   اينکته  از آگتاهي  با و عمدا  چنانچه کاربر .اس ضامن آورده محدوده اين به را ربات

شتود، اقتدام نمتوده باشتد جنايت  عمتدي بته وي        مي جناي  موجب ربات به آن مکان نوعا 
 .استناد دارد
داشتته   را جترم  ارتکتاب  بتر  مستتقيم  و صريح قصد نويسبرنامه يا کاربر موارد سابق، در
 مستتقيم  و هدف قلبي خواس  ممنوعه صدمه کهطوري به ،(113: 1312صادقي، محمد مير)
 موضتو  قصتد   شتده  واق، جناي  در مورد اخير .(11: 1332ثاني، شهيد)شود تلقي مي هاآن

 بتر  )ب( بنتد . يافته اس  جلوه احتمالي صورت به و قصد نبوده، نويسبرنامه يا کاربر صريح
 يتا  احتمتالي  قصتد . دارد يحتصتر  شتده  واقت،  جنايت   بتودن  بينتي پيش و قابل بودن احتمالي
قصتد شتده    را شده واق، نتيجه آنکه بدون اس  رفتار نتيجه بينيپيش همان شديد، پرواييبي

 قتتل  رهايي از مستؤولي   از که اس  از طريق وض، اين مقرره در صدد آن باشد؛ قانونگذار
 گيريباشتد جلتو  متي  سترزنش  قابتل  عمد قاتل يک رفتار مثل هاآن کساني که رفتار عمدي 
 توستط  ارتکتابي  جترايم  احتمتالي   بينتي پيش مورد در .(112 :1312صادقي، محمد مير)کند 
در بته کتارگيري    کتاربر  يتا  نويسبرنامه نخس  دارد، در مدل وجود متفاوت مدل دو ربات
 کتاربر  يا نويسبرنامه دوم مدل اما در ندارد، جرم ارتکاب براي ايمجرمانه قصد هيچ ربات

 يتک  اول متورد  در. کنتد از آن استفاده مي ربات طريق از جرم ارتکاب نظورم به آگاهانه و
 شتود؛ نمتي  محسوب عمدي جناي  صدمه ورود صورت در که اس  غفل  از خاص نمونه
 يتک  مثتال  عنتوان  کرد، به راطرح جرم در وشرک  دستيهم بحث توانمي دوم مدل در اما
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 برنامته  امتا  دهتد، مي بانک يک از را نخش سرق  يک ارتکاب برنامه ربات به نويس،برنامه

 برنامته  بته رغتم اينکته    بکشتد،  را بانک کارمندان ربات حال اگر طراحي نشده، براي کشتن
اي نيتز از ستوي   بيني چنين حادثهربات طراحي شده، اما چون امکان پيش براي خشن سرق 
ستخگو باشتد   پا عمتد  نستب  بته اتهتام قتتل     بايتد  نتويس  برنامته  نتويس وجتود داشتته،   برنامه
(Hallevy, 2010: 16). 

و  حيوانتات  ماننتد  ربتات  باشتد. متي  بحتث  قابل نيز ربات يدارندهنگه شخص مسؤولي 
 مراقبت   به مؤظ  حيوان يا کود  يک دارد؛ همانگونه که نگهبان نگهداري به نياز هابچه
 شتد، بامتي  بينتي پيش قابل خطرهاي از جلوگيري براي حيوان و کود  بر نظارت و مناسب
دارد نيتز بتا چنتين تکليفتي مواجته       عهتده  بتر  را پيچيده ربات يک کنترل وظيفه که شخصي
خطترات   وجتود  دارنتده بتا  نگته  اگتر  است .  ضتامن  آن از حفاظت   عدم صورت در بوده، و
 را او فعتل  تر  اين توانمي باشد، او فعل در عمد نوعي و نکند نگهداري ربات از احتمالي

تيتري کته فقتط يتک     هفت   کته  کستي  ماننتد  کترد،  تلقي مستقيم غير قصد به نحوي توأم با
 بته  نيتز  تيتر  همتان  که احتمال و با وجود اين گيرد،مي نشانه کسي سم  به فشنگ را داشته،

 عمدي قتل به حال  اين در شود،مي قتل سبب و اقدام نموده شود، شليک عليهمجني سم 
 در اين فر  محقق اس . قيممست غير و احتمالي قصد نوعي شد، زيرا خواهد محکوم
عواقتب غيتر قابتل کنترلتي بته بتار        است   ممکتن  جنگي هايجناي  در ربات از استفاده
بته   ربتات  ولتي  دهتد،  قترار  حمله مورد را خاصي منطقه که دهند دستور رباتي به اگر آورد،
کيفتري ناشتي از    مستؤولي   عتدم  بتر  را بنا چيس   اگر تکلي  کند تجاوز نيز ديگر مناطق
 بتراي  هتا ربتات  از استتفاده  بته  هتا دولت   زمينته ترغيتب   بگذاريم، پذيري رباتمؤاخذه عدم
 عامتل  عنتوان  بته  ربتات  ستنتي،  ديتدگاه  طبتق  .شودخود فراهم مي شوم مقاصد به يابيدس 
 قضتايي  هتاي حتوزه  از برختي  در تلقتي شتود؛   ختود  افعتال  عواقب مسؤول تواندنمي گناهبي
موضتو    کته  وجود دارد، "ديگر مجرم يک پش  در رممج يک" تئوري پذيرفتن به تمايل

 .(Gross, 2012: 2) بردمي ديگري فعل از ناشي کيفري مسؤولي  را تح  قاعده
گتردد، بته طتور     عمتدي  غير قتل مشمول اس  ممکن ربات مرگ قرباني در اثر فعالي 

 زشکپ اگر ق.م.ا. (313) ماده وفق مثال در خصوص به کارگيري ربات در عرصه پزشکي،
 ضتامن  و صدمه شود، پزشتک  تل  دهد، موجبمي ربات به را آن دستور که معالجاتي در
 تقصتير نشتده   نمتوده و مرتکتب   رعايت   را ضتوابط  تمام (312) ماده مطابق آنکه مگر اس 
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باشد، و اال مرگ قرباني تح  عنوان قتل غير عمد به پزشک دستور دهنده بته ربتات استتناد    

 تلت   عضتو  از زيتادتر  و باشتد  عضتو  قصاص حکم اجراي مسؤول تيربا دارد. يا فرضا  اگر
خواهتد   ديته  ضتامن  باشتد  از سوي دستوردهنده کترده  احتياطيبي احراز صورت در گردد،
 بود.
نيز مطتابق همتان قواعتد نتاظر بتر جنايت  بتر نفتس، نستب  بته            نفس، مادون جنايات در

 شود.مي گيريتصميم نويسبرنامه يا کاربر شخص مسؤولي  کيفري

 مالکيت و اموال عليه جرايم در هاربات کيفري مسؤوليت .1-4

و  شتناخته،  محتترم  را مشرو  مالکي  خود مختل  اصول در ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون
 ايتن  توانتد نمتي  کسهيچ و اس ، خويش کار و کسب از حاصل مالک کس هر (33) اصل اساس بر
 جلوگيري منظور صيان  از اين اصول و به براي اجراضمان  نيبيپيش ضرورت. کند سلب او از را حق
. در ايتن راستتا دو نمونته از    است   ناپذيرديگران امري اجتناب اموال به نسب  افراد احتمالي تجاوز از

 نماييم.اند را بررسي ميانگاري شدهاعمالي که در تعر  به حقوق مالي افراد جرم
 .است   سترق   مالکيت   و اموال عليه جرايم تريناي،ش و ترينمهم جمله از ال . سرق .

 بته  متعلتق  متال  ربتودن  از است   عبارت سرق  اسالمي مجازات قانون (232ماده ) موجب به
 کتردن  ختارج  و يد وض، طريق از و مثب  فعلي با مرتکب سرق ، جرم مادي رکن در غير.
متال، شتيئي بتا ارزش     يتد با جرم موضو . نمايداقدام به ربايش آن مي مالکانه تصرف از مال

 .(22: 1333زاده، حبيب)مشرو  و منقول و متعلق به غير باشد  اقتصادي،
 جترم  متادي  رکتن  آن تحقتق  بتدون  که اس  ربايش ايران حقوق در سرق  رکين رکن
 جز اصلي عنوان به 1تصاحب عنصر انگلستان حقوق در اما پيوس ، نخواهد وقو  به سرق 
 .(233-233: 1312صادقي، محمد مير) باشدمي سرق  جرم مادي رکن
 شتناخ    ستارق  تتوان مي را کسي صورت گيرد، چه ربات توسط يک مال ربايش اگر
 را متال  کستي  گتاه  هتر  ق.م.ا. (222) ماده طبق نموده اس   روشن را تکلي  قانونگذار آيا
 مباشتر خود  کند خارج حرز از ايارادهبي وسيله هر يا حيوان مميز، غير مجنون، طفل توسط
 "ايارادهبتي  وستيله  هتر " بته  اشتاره  کته  متاده  ايتن  تمثيلي جنبه موجب به .شودمي محسوب
 يتا  نتويس کته کستي، اعتم از برنامته     زمتاني  شود؛ پسمي مشمول حکم آن ربات نيز نموده،
عنتوان فاعتل معنتوي، بته      بته  مباشتر  نمايتد،  استتفاده  سترق   ارتکتاب  بتراي  رباتي از کاربر،

                                 
1. Oppropriation 
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 شتد؛  خواهتد  محکتوم  ون، حسب حدي يا تعزيري بودن جرم ارتکابي،قان در مقرر مجازات

 کنتد،  استتفاده  جرم ارتکاب ابزار عنوان به کبوتري يا حيوان تعليم با کسي که همانند جايي
شتود  متي  تلقتي  سترق   مباشر دهندهتعليم فرد بربايد، را ديگري به متعلق مال آن طريق از و
 .(213: 1332صادقي محمد مير)

 و شتود، متي  محستوب  مالکيت   و امتوال  عليته  جرايم زمره از تخريب . جرمب. تخريب
تخريتب يتا    متورد  متال  آسايش، به اعتبار موضو  و امني  عليه جرايم احتساب آن در زمره

 بتا  مقابلته  قصتد  بته  و خرابکارانته  و تروريستتي  جترايم  راستتاي  در کته  مرتکب ني  و قصد
 نتابود  تخريتب  جرم مادي رکن .خواهد بود نمايداقدام مي سياسي ديگر اهداف يا حکوم 
 قتانوني  و شترعي  نظتر  از کته  ملمتوس  و مالي عيني اس ، غير مال به خسارت ايراد و کردن
 شود.مي گرفته نظر در اقتصادي مابازا  آن براي
 متعلتق  غيرمنقول يا منقول اشيا عمدا  کس هر شده ( بيان322) ماده در تعزيرات قانون در
 بته  بينتدازد؛  کتار  از يتا  نمايتد،  تلت   بعضتا   يتا  کتال   نحو هر يابه نمايد، بتخري را ديگري به

 ديگتري  بته  مال متعلتق  رباتي اگر. خواهد شد محکوم سال سه تا ماه شش از حبس مجازات
 بتا  کستي  گاه هر دانس   تخريب جرم مباشر عنوان به را او توانمي چگونه کند، تخريب را
متان، از توجته    باشتد،  کترده  استتفاده  تخريب وسيله نوانع به رباتي از تخريب قصد و با ني 

 در اثتتر ي عامتتد از ربتتات نخواهتتد بتتود. البتتته اگتتر بتته استتتفاده کننتتده  کيفتتري مستتؤولي 
اموال ديگران را تخريتب نمايتد، بته لحتاظ عمتدي بتودن        ربات احتياطي،بي و انگاريسهل

 .د بودجرم تخريب، بحث از ارتکاب جرم سالبه به انتفا  موضو  خواه

 امنيت عليه درجرايم هاربات کيفري مسؤوليت .1-5

 باشتند  داشتته  آفرينينقش توانندمي هاربات هاآن بيشر در و دارد، وسيعي گستره امني  عليه جرايم
 .شودمي اشاره هاآن ترينمهم به بخش اين در که

 جتترم امنيتت ، عليتته فراملتتي جتترايم و قتتديمي بتتارز مصتتاديق از يکتتي التت . جاسوستتي.
 انتوا   جاسوستي  جترم  .يابتد ارتکتاب متي   يافتته ستازمان  به شکل معموال  که اس  جاسوسي
( در اين زمينته استاس   213) ماده شده اس . اشاره آن به تعزيرات قانون در که دارد مختلفي

 قصتد  بته  کتس  هتر » مصداق عام جاسوسي را مورد حکتم قترار داده است ، کته مطتابق آن     
 مربتو   مواض، به امنيتي يا نظامي يا سياسي اسرار از اطال  کسب يا برداري،يا نقشه سرق ،
 حتال  در صتالح ذي مقامتات  يتا  متلمورين  اجتازه  بدون که اشخاصي همچنين و شود؛ داخل
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 دستتگير  ممنوعته  اماکن يا نظامي استحکامات از برداريعکس يا فيلم گرفتن يا بردارينقشه
 بتا يکتي از مقاصتد    کستي  اگتر  .«شوندمي محکوم حبس سال شش سه تا مجازات به شوند،
 جرم آ يا بگيرد فيلمي يا عکس و کند وارد اجازه بدون ممنوعه مناطق به را رباتي شده، ذکر
 ربتات  روي بتر  افتزاري نترم  با نصب نويسبرنامه خير  اگر يا پيوسته وقو  به جاسوسي جرم
 صتورت  آگاهي و طال ا با و عمدا  کهصورتي در کند، هداي  ممنوعه اماکن سوي به راآن

 و شتتود،متتي شتتناخته گنتتاهبتتي عامتتل عنتتوان بتته و ربتتات داده رخ جاسوستتي باشتتد، گرفتتته
 از يتک هيچ داراي ربات زيرا شد، خواهد محسوب جاسوسي جرم معنوي نويس فاعلبرنامه
 قصتد  هتيچ  بتدون  و مستتقل  عامتل  يتک  عنتوان  به ربات اگر نيس ؛ اما تکلي  عامه شرايط
 متاده  مشتمول  باشتد،  شتده  ممنوعته  منتاطق  وارد کتاربر  يتا  نويسبرنامه انبج از ايمجرمانه

 بود. نخواهد ضامن کسهيچ و شد نخواهد (213)
 قصتد  کسي گاه هر ( ق.م.ا.211ماده ) طبق بند )ت( عمومي. اماکن در گذاريب. بمب

 وي قصتود م معينتي  جم، يا فرد آنکه بدون باشد، داشته راآن  نظير يا شده واق، جناي  ايراد
 امتاکن  در گتذاري بمتب  ماننتد  شتود،  واقت،  آن نظيتر  يا مقصود جناي  نيز عمل و در باشد،

انجتام   ربتات  يتک  از استتفاده  بتا  اگر اين جناي  .شودمي محسوب عمدي عمومي، جناي 
 بتار  او بتر  کيفري مسؤولي  و شودمي شناخته مسؤول جرم مباشر عنوان کننده بهاقدام شود،

 .خواهد شد
 منظتور  بته  صترفا   و نداشتته  را جنايت   ارتکتاب  قصتد  نتويس برنامه يا کاربر چنانچه البته
 نمتوده باشتد، ولتي    استتفاده  گتذاري بمتب  براي ربات از عمومي غير محل يک در آزمايش
 اگتر  اول، حالت   در دارد: حالت   دو شتود،  عمتومي  امتاکن  وارد ناخواسته صورت به ربات
 کته  نحوي به باشد، نزديک عمومي اماکن به ربات يآزمايشي در نظر گرفته شده برا منطقه
 يا کاربر ولي کند،بينيرا پيش خيابان مانند عمومي اماکن به ربات ورود امکان عاقل فرد هر
فرستتادن   بتتوان  کته  باشتد  بتاال  قتدر  آن تتوجهي بي درجه اگر توجهي نمايد،بي نويسبرنامه
 نتويس برنامه يا کاربر آنکه بدون تلقي نمود، کشنده نوعا  فعلي عنوان به را بمب حامل  ربات 
 و شود؛مي (211) ماده )ب( بند مشمول باشد، جناي  واق، شده داشته جناي  را يا قتل قصد

 باشتد، و  داشتته  معقتولي  فاصتله  عمتومي  امتاکن  با آزمايش مورد منطقه اگر دوم، در حال 
 عتدم  يتا  مقتررات  و نظامات رعاي  عدم يا انگاريسهل يا احتياطيبي لحاظ به حسب اتفاق



ل  رب یآمد رد مسؤو ی  ک  ت ی  فر  ی
یک

ت ربا
منظر از  اعد  قو فن   و ی آور

حقوق م   سال  یا

 

 

33 

 
 کتاربر  يتا  نتويس برنامته  و است ،  عمتدي  غيتر  شتده  واق، جنايات شود، واق، جنايتي مهارت
 شد. خواهد ديه پرداخ  به محکوم
 شتده،  استتفاده  تقصيربي عاملي عنوان به ربات از موارد از برخي در جرايم بيان شده، در
 دو هتر  در کته  بتود،  نمتوده  مقتررات  نق  مستقل صورت به ربات نيز موارد از بعضي در و

 مستؤولي   قاعتده  طبتق  نتويس برنامته  يتا  کتاربر  و نداشت ،  کيفري مسؤولي  ربات صورت
 يتک  نيست   ممکن که بر آنند برخي. شدندمي شناخته مسؤول ديگري فعل از ناشي کيفري
 اهتد خو قتادر  ربات دور چندان نه ايآينده در شود؛ اما قلمداد مسؤول اخالقي نظر از ربات
 .(Sparrow, 2007: 73)باشد  خويش هايعواقب فعالي  مسؤول بود
 

 ها ربات عليه کيفري . واکنش2

بته   انستان  ماننتد  را او تتوان متي  چگونته  در فر  پذيرش مسؤولي  کيفري براي ربات،
 تنظتيم  مبنتاي . کترد   حتبس يتا جتزاي نقتدي محکتوم      اعتدام،  هاي متعارف ماننتد مجازات
و وراي آنکته واقعيتتي    کيفتري رباتيتک   مستؤولي   پتذيرش  فتر   بتر  ربات براي مجازات

  (.Hallevy, 2010: 34-35)عملي داشته باشد، مبتني شده اس  

 . اعدام2-1

 گترفتن  نظتر  در است ؛  زنتدگي  از فترد  متضمن محرومي  هاانسان براي اعدام مجازات
 (.زنتدگي  از محروميت  )  برستد  نتتايج  همان به اس  ممکن ربات يک براي اعدام مجازات

 هنگتامي  و شتود متي  کنترل افزارهاينرم حذف موجب ربات يک بر اعدام اجراي مجازات
 حتذف  لذا شود،مي بيشتر جرم ارتکاب از ناتوان ديگر ربات شد، حذف کنترل افزارنرم که
 :Hallevy, 2010)اعدام در انسان اس   با مجازات برابر ربات يک براي کنترل مستقل قوه

 و آن، کتردن  نابود و نيس  قالب در را ربات مورد در اعدام مجازات توانمي . البته(29-30
 نظتر  بته  ربتات  ستاخ   زيتاد  هتاي هزينته  به توجه با. نمود اجرايي افزارنرم انداختن ازکار نه
 .باشد داشته بيشتري بازدارندگي شيوه اين رسدمي

 . حبس2-2

 شتديد  جترايم  بتراي  ربغت  حقتوقي  هتاي نظتام  در کيفرهتا  تترين محبوب از يکي حبس
 هتاي محتدودي   اعمتال  و آزادي از محرومي  متضمن انسان براي زندان مجازات. باشدمي
) است    ختويش  زنتدگي  بتر  مديري  براي آزادي حرک  و آزادي رفتار، آزادي بر شديد



رغب
الم و 

س ق ا
حقو ی 

تطبیق هش  و
اهم ژپ

فصلن
 

 

 

 

36 

 
Hallevy, 2010: 31)محتدوده تعريت     در فعاليت   بتراي  آزادي شامل ربات يک . آزادي

 در شترک   آزادي کند،مي پزشکي فعالي  که ربات يک مثال عنوان به .اس  شده براي او
 عمتل  آزادي فعاليت  دارد،  کارخانته توليتدي   يک در که رباتي يا دارد، را جراحي عمليات
 هايي که موجتب عتدم امکتان   تحميل محدودي  حبس، ماهي  به توجه با. دارد توليد براي
جازاتي با همان آثار حبس در نظتر گرفتته   شد، در حقيق  م خواهد مجاز ربات توسط اقدام
 .سازدمي محدود ربات را آزادي شود کهمي

 المنفعه عام کار به . الزام2-3

 جتاي  بته  غترب  حقوقي هاينظام در نوين اجرايضمان  يک اجتماعي الزام به خدمات
 نظتر  در حبس کنار در مجازات عنوان به اجباري کار تحميل ها انسان مورد در. اس  حبس
 از در بستياري  کتارگر  عنتوان  بته  هتا را آن تتوان متي  نيتز  هتا ربتات  متورد  در شود.مي گرفته
کارخانه جه  انتفا  آنجتا و تستهيل کتار     يک در که رباتي مانند گمارد، هاي کاريحوزه

 (.Hallevy, 2010: 171)شود گرفته مي به کار ساير کارگران

 . جزاي نقدي2-4

 بتراي  جريمته  پرداخت  . است   حتبس  جاي به وسطمت محدوديتي نقدي، جزاي به حکم
 پرداخ  از ناتوان شخص که زماني. شودمي شاناموال از برخي از محرومي  باعث هاانسان
 ماننتد  جايگزين هايمجازات باشد، نداشته جريمه پرداخ  براي کافي اموال يا باشد جريمه
 در تحميل جزاي نقدي واق، رد و ندارند، مالي هيچ هاربات معموال . گردندمي اعمال حبس
 جاي تلمل دارد. هاربات مورد

 در عمتومي  هتاي مجتازات  بيشتتر  شتد،  بحتث  اعمال قابل هايمجازات در که طورهمان
 هتاي واکتنش  از ديگتر  ايگونته  از تتوان متي  وجتود  يتن  با هستند. اعمال قابل هاربات مورد
 عليتته کته  است   هتايي مجتتازات آن و گفت   ستخن  رباتيتک  جتترايم بتا  مواجهته  در کيفتري 
 شود.  مي اعمال ربات طراح و سازنده هايشرک 
 

 گيري نتيجه

 منظتور  به دارد. قانوني هايحلراه به نياز مصنوعي هوش عرصه در فناوري سري، توسعه
فعاليت  در ايتن    بايتد  هتا آسيب برابر در از جامعه حفاظ  نيز و بالقوه خطرات از جلوگيري

 است   الزم هتا تربتا  زمينه در. گيرد قرار جزايي مقررات ويژه و به قوانين عرصه در معر 
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 توجته  متورد  بزنتد  آستيب  انسان به نبايد ربات يک که اول قانون مخصوصا  رباتيک، قوانين
بر مبنتاي اصتولي    هااس  حکوم  الزم هاربات کاربرد افزايش به توجه بگيرد. با قرار بيشتر

 يافتته  ارتکاب جرايم کيفري مسؤولي  و ردازنددر اين عرصه بپ انگاريجرم به چون صدمه
 جملته  از و است   گرفتته  را ستنتي  بزهکتاري  جاي مدرن بزهکاري امروزه .کنند مشخص را

 از .است   هاآن در زمره ي رباتيکعرصه که اس  نو هايآوريفن از استفاده آن مختصات
 و هتا، ربتات  نيمتد  و کيفتري  شناستايي مستؤولي    بتراي  مناستبي  راهکار اس  الزم رو اين

بته   بگيتريم.  نظتر  در هاآن طراحان و توليدکنندگان مواردي در حتي نيز و کنندگان،استفاده
 کتاربر  و نتويس برنامه طراح، مداخله ميزان بتوانيم فني نظر از که اس  ضروري همين جه 

 مستؤولي   ميتزان  نهايت   در تتا  کترده،  کشت   را هتا ربات رفتار در شده نصب افزارهاينرم
 .شوند مشخص هاآن مدني و فريکي
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