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Abstract 
The tremendous technological development sweeping the world 
rapidly and successively led to the emergence of so-called smart 
electronic devices, or what is called artificial intelligence devices, 
and these devices and their programs were used in various sectors, 
and this achieves abundant economic development for the country 
by reducing the labor force and limiting effort and time, however 
it raises the use of These devices have many problems, especially 
with regard to civil liability arising from their damages, the 
appropriateness of current legislation and their ability to 
accommodate developments on this technology, and accordingly, 
the research delves into the basis of the liability arising from these 
devices for the damages they cause to others.                                                                                                  
Key Words: Gaps - Liability - Civil - Damage - Smart Devices  

  لخصامل
أن التطور التكنولوجي اهلائل الذي جيتاح العـامل بشـكل سـريع ومتالحـق أدى اىل            

ظهور مايسـمى بـاألجهزة االلكترونيـة الذكيـة او مـايطلق عليهـا بـأجهزة الـذكاء         
االصطناعي واستخدمت هذه االجهزة وبراجمها يف خمتلف القطاعـات وهـذا حيقـق تنميـة     

ل التقليل من االيـدي العاملـة واقتصـار اجلهـد والوقـت،      اقتصادية وفرية للبلد من خال
ومع ذلك يثري استخدام هذه االجهزة العديـد مـن االشـكاليات ال سـيما فيمـا يتعلـق       
باملسؤولية املدنية الناشئة عن اضرارها ومدى مالئمة التشـريعات احلاليـة و قـدرا علـى     

البحـث خيـوض يف اسـاس    استيعاب التطورات على هذه التقنيـة، وبنـاءا عليـه، فـإن     
  املسؤولية الناشئة من هذه األجهزة عن االضرار اليت تسببها للغري .

  االجهزة الذكية . –االضرار  –املدنية  –املسؤولية  –الكلمات االفتتاحية : الثغرات 
  املقدمة 

  فكرة موضوع البحث-١
مـع مـن كافـة    أن ثورة املعلومات واالتصاالت أدت اىل احداث تغـريات أساسـية يف ات  

نواحيه واحدث منظومة من الكيانات اليت نـدركها باإلحسـاس أكثـر مـن ان نـدركها      
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بلمسها وميكن القول ان هذه املنظومة ترتكز علـى بـدايات ملموسـة تنتـهي اىل مظـاهر      
حمسوسة متنحها القيمة الفعلية واصـبحت هـذه الكيانـات رفيقـة لإلنسـان يف خمتلـف       

بل اخذت منحى يقتـرب مـن نشـاط األنسـان     ،الكترونية  نشاطاته ومل تقتصر على كوا
والتفاعل معه وقد افرزت هذه التقنيـات وسـائل ومعـدات يصـطلح عليهـا بـاإلجهزة       
االلكترونية الذكية ، ومع االستمرار يف استعماهلا فنشـأت عنـها عالقـات قانونيـة بـني      

علـى   هذه االجهزة ومنتجيها واحدث تنوع يف سـوق العمـل وعـززت وجـوده ولكـن     
الرغم من املزايا من هذه االجهزة فنتوقع حدوث ضرر يصـدر منـها فعلـى سـبيل املثـال      
االضرار اجلسمانية اليت تسببها االلة الذكية عند توقفهـا املفـاجئ كمـا تسـبب اضـرار      
معنوية كقيام االجهزة مثال بنشر منشور يضرر بالسمعة فان ترتيـب املسـؤولية عـن هـذا     

) مـن القـانون   ٢٣١لة االوىل باـا ختضـع ألحكـام املـادة (    وذاك قد يبدو واضح للوه
والـيت حتـدثت عـن املسـؤولية عـن اآلالت       ١٩٥١لسـنة   ٤٠املدين العراقـي رقـم   

امليكانيكية واليت تتطلب الوقاية واحلراسة ملـن يسـتخدمها وأسـتلزمت ان تكـون هـذه      
االضـرار الـيت سـببها    االلة حتت تصرفه املادي ،فينبغي هنا حتديد املسؤولية املدنيـة عـن   

وعلى وجه الدقة هذا من جهة وحنـن نعـرف ان االجهـزة التقنيـة مل تصـل اىل مرحلـة       
الكمال السيما قد تتعرض للقرصنة او تتعرض للعطـل املفـاجئ وقـد يكـون االشـخاص      

اكثر من شخص من جهة اخرى ، فمـن خـالل ذلـك فهـل تنفـع القواعـد        ااملسريين هل
ة املدنية عن االشياء ، أو مسؤولية املتبـوع عـن التـابع كأسـاس     العامة التقليدية للمسؤولي

  لألضرار الناشئة عن االجهزة االلكترونية الذكية فهنا تكمن فكرة البحث .  
مشكلة البحث : تتلخص املشكلة بان هناك العديـد مـن التسـاؤالت حـول البحـث      -٢

ن نقـوم  من ضمنها من الذي يتحمـل املسـؤولية عـن تلـك األضـرار؟ وهـل ميكـن ا       
او مسؤولية املتبـوع عـن التـابع ؟ ام هنـاك اسـس       فكرة احلراسةاملسؤولية على نظرية 

  جديدة ميكن ان نقوم هذه املسؤولية عليها .  
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أمهية البحث : ملوضوع البحث أمهية كبرية خاصة يف حتديد مـن هـو املسـؤولية عـن      -٣
بـدون تعـويض،   التعويض ، فاملضرور قد الحيصل على تعـويض كامـل، أو قـد يتـرك     

فالبد من تدخل املشرع يف اموعة املدنيـة ،أومبوجـب قـوانني خاصـة حيـدد بشـكل       
واضح كيفية التعامل مع هذه التكنولوجيا اجلديدة ومواجهة األضـرار الـيت تنشـأ عنـها،     
من خالل آليات حمددة تساعد املضـرور يف احلصـول علـى حقـه كـامالً دون تكبـده       

  تنمية اقتصادية لدخل الفرد واتمع بصورة عامة .  مصاريف باهظة وبدوره حيقق 
:سيتبع البحث املنهج التحليلي املقـارن بـني بعـض التشـريعات الـيت      :منهج البحث  -٤

أعطت غطاء قانونية للمسؤولية الناشئة عـن االجهـزة الذكيـة  وكـذلك نتجـه لـآلراء       
  الفقهية املتبعة يف هذا اخلصوص.  

 سـنتحدث يف املبحـث االول  حـثني  خطتـه علـى مب  خطة البحث : سنقسم البحث  -٥
 القـانوين  لالسـاس االجهزة االلكترونية الذكية ، وسنخصـص املبحـث الثـاين     عن مفهوم
  الذكية. االجهزة اضرار عن املدنية للمسؤولية

  الذكية االلكترونية االجهزة املبحث االول: مفهوم
تميـز االخـري بانـه لـه     تعد االجهزة الذكية احدى صـور الـذكاء االصـطناعي وي        

تطبيقات واسعة دخلت كل جماالت احلياة فهـو يظهـر علـى شـكل مصـابيح او بنـوك       
اموال او انسان آيل وغريها . فـان للـدخول يف مفهـوم االجهـزة االلكترونيـة الذكيـة       

من تقسيم هذا املبحث على مطلـبني سـنتناول يف املطلـب االول تعريـف االجهـزة      البد 
 األجهـزة  لعمـل  القـانوين  ويف املطلـب الثـاين سـنتناول التكييـف    االلكترونية الذكية 

  الذكية . االلكترونية
  تعريف االجهزة االلكترونية الذكية: املطلب االول

تعرف االجهزة الذكيـة باـا االنشـطة الـذي تبـديها اآلالت بشـكل متكامـل               
القـدرة علـى الـتعلم    ومتناسق مبا حياكي القدرات الذهنية البشرية وامناط عملـها كمثـل   

واالستنساخ وردة الفعل ، وتعرف ايضا باا عبارة عن "دراسـة وتصـميم أنظمـة ذكيـة     
) ، كمـا ان يعـد مـن اهـم     ١تستوعب بيئتها وتتخذ إجراءات تزيد من فرص جناحهـا" ( 
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هذه االجهزة هي "الروبوت "  والذي يسمى باللغة العربيـة "االنسـان االيل " وهـي آلـة     
مربجمة سلفا او بإيعـاز وسـيطرة مـن االنسـان او بايعـاز مـن        بأعماليام قادرة على الق

). ومثة رأي يرى ان اجلهـاز الـذكي عبـارة عـن "بـرامج وتقنيـات       ٢برامج حاسوبية(
وليس قطعة من حديد او اي معـدن اخـر فهـو مـتحكم بـه الكترونيـا يقـوم بتنفيـذ         

ـ     ز باملرونـة وليسـت مـن    االيعازات وتتفاعل معها وتتكيف مـع املـتغريات ألـا تتمي
اجلمادات وكل هذا يتم بوسائل الكترونيـة " وان املقصـود بالوسـائل االلكترونيـة كمـا      

 ٧٨عرفها املشرع العراقي يف قانون التوقيـع االلكتـروين واملعـامالت االلكترونيـة رقـم      
) باــا "اجهــزة او معــدات او ادوات كهربائيــة او  ٨/ ف١يف املــادة ( ٢٠١٢لســنة 

ة او ضوئية او كهرومغناطيسـية او أيـة وسـائل اخـرى مشـاة تسـتخدم يف       مغناطيسي
  انشاء املعلومات ومعاجلتها وتبادهلا وختزينها " .

اجلهاز االلكتروين الذكي يتكون من جـزئني مهمـني أوهلمـا : اجلـزء املـادي :وهـو          
ان  جسم اآللة الذكية، وثانيهما جزء افتراضي يتضمن كـم مـن الربجميـات وهـذا يعـين     

هناك مكون مادي يدار عن بعد بواسطة معينة ومكـون افتراضـي الكتـروين وأن اطـراف     
) وعليـه فـان هـذا االمـر حيتـاج      ٣هذه املكونات هو املخترع واملنتج واملستهلك والغري(

اىل وسيط الكتروين وذكر تعريفه ايضا قانون التوقيـع واملعـامالت االلكترونيـة العراقـي     
ه الوســيط االلكتــروين " برنــامج احلاســوب او أيــة وســيلة ) بانــ ٨/ف١يف املــادة (

بقصـد انشـاء او    إلجـراء الكترونية اخرى تستخدم من اجل تنفيذ اجراء او االسـتجابة  
  ارسال او تسلم معلومات ".

عرفنا ان اجلهاز الذكي عبارة عن كيان الكتروين حبسب مقدار البيانـات الـيت محـل عليـه     
اىل نتائج اجيابية مـن خـالل تطـوير عمـل اجلهـاز وسـرعة        الن الزيادة يف الربجمة تؤدي

االستجابة عند التعامل معها وقد تكون هناك نتائج سلبية غـري مرغـوب فيهـا تـؤدي اىل     
  ).  ٤خلل يؤثر على امكانية عمل اجلهاز وهنا قد يسبب الضرر للغري(
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ماديـة  ومن خالل ماتقدم نستنتج ان اجلهاز االلكتروين يتكـون مـن عناصـر ومقومـات     
تتمثل باألشكال واملظاهر املتعددة الـيت تكـون عليهـا هـذه االجهـزة واآلالت الذكيـة       
وكذلك تتضمن عناصر معنوية من خالل وجود الـربامج او الربجميـات يف هـذه االجهـزة     
الذكية من خالل شبكة االنترنت وهـذه الشـبكة هـي شـبكة ضـخمة مـن اخلـوادم        

توكـول مشـترك يتكـون ويـب مـن املواقـع       املركزية اليت ترتبط مـع بعضـها يف برو  
االلكترونية مرتبطة مع بعضها الـبعض مـن خـالل روابـط تشـعبية وعنـاوين مواقـع        

  الكترونية .
  التكييف القانوين لعمل األجهزة االلكترونية الذكية: املطلب الثاين

يعد حتديد التكييف القانوين ألي مصطلح قـانوين مـن أدق املوضـوعات ، وعـرببعض         
قه عن التكييف القانوين بانه عمل قضائي يقوم به القاضـي بإعطـاء الوصـف القـانوين     الف

السليم للواقعة املعروضة عليه متهيدا لتطبيق احلكم القـانوين املالئـم عليهـا ، ، كمـا انـه      
ايضا عمل فقهي يقوم به الفقيه بتصنيف الوقائع حسـب أوصـافها فيجمـع عـددا منـها      

يقوم بتسمية هـذه اموعـة ليـتم مـن بعـد ذلـك إدراج        ويضعها يف جمموعة واحدة مث
) لذا جند اختالف الفقه القـانوين يف حتديـد التكييـف القـانوين لعمـل      ٥الوقائع املماثلة (

االجهزة الذكية بعد ان نالت اعتراف هلا بشخصـية الكترونيـة فهنـاك مـن الفقـه مـن       
قانونيـة تابعـة لالجهـزة     انكر عنها الشخصية القانونية وهناك من اعترف هلـا بشخصـية  

وجهـة  الذكية  وعليه سوف نقسم هذا املطلب علـى فـرعني سـنتناول يف الفـرع االول     
االجهـزة  وجهـة تعـد   االجهزة االلكترونية ليست هلا شخصية قانونية والفرع الثـاين  تعد 

  االلكترونية متتع بالشخصية القانونية .
  قانونية شخصية هلا تليس االلكترونية االجهزة تعد : وجهةالفرع االول

يرى جانب من الفقه القانوين ان االجهزة االلكترونيـة ليسـت هلـا شخصـية قانونيـة          
وعدم وجود املربر يدعو اىل منحها هذا الشخصية وستبقى عبارة عـن اشـياء ويـتم حـل     
االشكاليات الناشئة عن االضرار اليت تسببها تلك االجهـزة للغـري خاضـعة اىل مسـؤولية     
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، وهي احلراسة الفعلية اليت نصت عليها التشريعات املدنيـة لـذا فـان التعـويض      احلراسة
  عن الضرر يقع ملن تكون بيده هذه االجهزة اثناء عملها .

ومن اصحاب هذا االجتاه قال "أن منح الشخصـية القانونيـة للروبوتـات مثـل الشـخص      
مثـل احلـق يف    الطبيعي أمراً صعب للغايـة، ألن الروبـوت سـيتمتع حبقـوق اإلنسـان،     

الكرامة واملواطنة. وهذا يتعارض مع ميثـاق احلقـوق األساسـية لالحتـاد األوريب واتفاقيـة      
محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية. كما أنـه ال ميكـن منحـه الشخصـية القانونيـة      
على غرار الشخص املعنوي، وذلك ألن الشـخص املعنـوي خيضـع لتوجيـه األشـخاص      

) . لـذا ومـن املمكـن ان    ٦ا ال ينطبق علـى الروبوتـات الذكيـة" (   الذين ميثلونه، وهذ
يكون التعويض عن الضرر من خالل نظام التأمني االلزامي مـن حـوادث هـذه االجهـزة     
وانشاء صناديق خاصة لتغطية االضرار الناشـئة عنـها كنظـام مكمـل للتـامني يف حالـة       

  عدم وجود غطاء تأميين.
   القانونية بالشخصية متتع االلكترونية االجهزة تعد : وجهةالفرع الثاين

ذهب جانب آخر من الفقه القانوين بـالقول ان االجهـزة االلكترونيـة ميكـن منحهـا          
وخاصة الروبوت الشخصية القانونية شأنه شان بقيـة االشـخاص املعنويـة ومـن مث فأـا      

ـ      جالت تتمتع باسم خاص ا وموطن وذمة مالية مسـتقلة وجنسـية بعـد تسـجيلها يف س
  تصدرها الدولة بعد حني .

أن هذا التشابه بني االجهزة االلكترونية الذكية والشخصية املعنويـة قـد يكـون متنـاقض     
بني كال الشخصيتني شخصية الروبوت والشخصـية املعنويـة كـون ان القـانون نظمهـا      

) من القانون املـدين العراقـي والـيت نصـت علـى انـه "       ٤٧مبواد صرحية كما يف املادة (
االدارات واملنشـات العامـة الـيت مينحهـا      –الدولـة.ب   –االشخاص املعنويـة هـي:ا   

 –القانون شخصية معنوية مسـتقلة عـن شخصـية الدولـة بالشـروط الـيت حيـددها.ج        
االلوية والبلديات والقـرى الـيت مينحهـا القـانون شخصـية معنويـة بالشـروط الـيت         

ان تكـون كالشخصـية املعنويـة يف    ) فـاالجهزة االلكترونيـة الميكـن    ٧حيددها....." (
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احلكم واملسؤولية ، عالوة على ذلك ان هذا اجلهـاز الـذكي سـيتكمن مـن اداره نفسـه      
يف املستقبل ، وقد اسند هذا االجتاه رأيه ألنه هذا اجلهـاز قـد يتبـع صـاحبه يف التشـغيل      

جلهـاز عنـد   او الشركة املصنعة او اهز او املربمج الن املربمج مثال يسـتطيع ان يوقـف ا  
وصولة اىل درجة من العدائية وينسب اليه اخلطأ ومن هنا فـاذا حـدث تقصـري يف اي مـن     
هذه املراحل يف عمل اجلهاز االلكتروين الذكي فالعربة ملن ميثـل روحـه وهـو العقـل ألنـه      

سـرية او السـيارة الذاتيـة    يستطيع التحكم به وايقافه كمـا هـو احلـال يف الطـائرة امل    
  .  القيادة
يتمتـع  الـذكي   مع ذلك الميكن االخذ ذا االجتاه على اطالقـه ، الن هـذا اجلهـاز   لكن 

باملرونة وامكانية ان حيلل البيانات عند التعامـل معهـا وان هـذا اجلهـاز سـوف يتمتـع       
بالشخصية االلكترونية واالستقالل يف املستقبل عند ظهـور االجيـال اجلديـدة دن تـدخل     

  ) .  ٨من البشر (
  ساس القانوين للمسؤولية املدنية عن اضرار االجهزة الذكيةألا: املبحث الثاين

لتحديـد االسـاس القــانوين السـليم للمسـؤولية املدنيــة عـن اضـرار االجهــزة            
االلكترونية الذكية يتوجب الوقوف على االسـس القانونيـة التقليديـة ومـن مث االنتقـال      

 طـرأت علـى االجهـزة    اىل االسس احلديثـة وبيـان مـدى مالئمتـها للحداثـة الـيت      
االلكترونية وجعلها تقوم باختاذ الكثري من االعمال اليوميـة وعليـه سـوف نقسـم هـذا      
املبحث على مطلبني سنخصص املطلـب االول لألسـاس التقليـدي كأسـاس املسـؤولية      
عن االضرار وسنتناول يف  املطلب الثاين االسـاس القـانوين احلـديث للمسـؤولية املدنيـة      

  االلكتروين الذكي. ألضرار اجلهاز
  األساس التقليدي كأساس املسؤولية عن االضرار: املطلب االول

ـ ة املدنياملسـؤول  يرى جانب أخر من الفقه لتأسس       ة عـن األضـرار الناشـئة عـن     ي
ـ على عدد من النظراستخدام االجهزة الذكية  ـ ديات التقلي ا ة، أبـرز ي  احلراسـة،  فكـرة  ھ

ـ األشياء اليت فعل عن ةاملسؤولي أي ـ  تها تتطلب حراس ة يمسـؤول فضـال أن   خاصـة،  ةعناي
ة االجهـزة االلكترونيـة عـن االضـرار يف فـرعني      ير مسؤوليه  لتربيتابعاملتبوع عن أفعال 
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ستناول يف الفرع االول فكرة احلراسـة كأسـاس املسـؤولية عـن االضـرار ويف الفـرع       
  -: وكااليت الثاين مسؤولية املتبوع عن التابع كأساس للمسؤولية

  فكرة احلراسة كأساس املسؤولية عن االضرار: الفرع االول
يقصد باحلراسة السيطرة الفعلية املسـتقلة علـى الشـيء الـيت متكـن صـاحبها مـن            

الرقابة والتوجيـه و التصـرف يف الشـيء حلسـاب نفسـه ويقصـد بالشـيء يف هـذه         
بـه يف   املسؤولية": كل شيء مادي غريحي إذا كان بطبيعتـه أو بسـبب ظـروف حميطـة    

حاجة إىل عناية خاصة ، مع مالحظـة أن اآلالت امليكانيكيـة تعتـرب دائمـاً يف حاجـة إىل      
  هذه العناية اخلاصة حبكم القانون .

) مـن  ١٧٨) من القانون املدين العراقي ويقابلـها نـص املـادة (   ٢٣١أذ نصت املادة (    
ت ميكانيكيـة ،أو  ) على انه :" كل مـن كـان حتـت تصـرفه آال    ٩القانون املدين املصري(

اشياء أخرى تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضـررها يكـون مسـؤوالً عمـا حتدثـه مـن       
ضرر ما مل يثبت انه اختذ احليطة الكافية ملنع وقوع هذا الضرر، هـذا مـع عـدم االخـالل     
مبا يرد يف ذلك من أحكام خاصة" نالحظ من خـالل املـادة ان القـانون العراقـي جعـل      

)  ١٢٤٢حتت تصرفه هذه االشياء  بينمـا يف فرنسـا توضـح املـادة(      املسؤول من كانت
، وايضـا  املـادة(   ٢٠١٦لسـنة   ١٣١من القانون املدين الفرنسي الصادر باملرسوم رقـم  

) من القانون املدين املصري، بأن الشـخص ال يسـأل عـن األضـرار النامجـة عـن        ١٧٨
ـ   ن فعـل األشـخاص الـذين    فعله الشخصي فحسب، بل يسأل أيضاً عن الضرر النـاتج م

يسأل عنهم أو عن األشياء الـيت يف حراسـته. ونظـراً ألنـه ال ميكـن اعتبـار الـذكاء        
االصطناعي شخصاً، يري بعض الفقهاء أن تطبيق املسـؤولية عـن حراسـة األشـياء عليـه      

ـ تـاج إىل عنا حيالشيء تبدو مناسبة الن  نـه  يأو تكو عتـه يطب ة خاصـة إذا كـان خطـرا   ي
، ة اخلاصـة علـى خطـورة الشـيء حمـل احلراسـة       يار العنايد معيف حتدتوقيبته، فيوترك

بـه ، خبـالف   ينـه وترك يحمايـة حبكـم تكو  لة خاصـة ل يإىل عنا كون حباجةيفاألصل أن 
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ومـن هـذا نطبـق     يف العنایـة  مـن  القدر ذاھاألشیاء غیر اخلطرة اليت قد ال حتتاج إىل 
  ن وحراسة االستعمال.يالتكوحراسة  يهماة على الروبوت بنوعيفكرة احلراسة الفعل

سـببة للضـرر،   امل الروبـوت  أفعـال  عـن  احلـارس  مسؤولية أساس هلدف تنصيف وذلك
ـ ة قانونيتمتع بشخصي كون أن الروبوت ال ـ ة وال بذمـة مال ي ـ ة مسـتقلة ل ي تم الرجـوع  ي

 الضـامن  الشـخص  هـو  عتـرب وي املـربمج  أو الصانع س هواراحلض املضرور. فيه لتعوسعل
ـ ين يالتكو رةمباش لكمي الذي  ً الروبـوت  عبتصـني  قـام  مـن  ه هـو وصف قانونا نظرا ألن
فـإذا ثبـت أن    ن الـداخلي للروبـوت وبرجمتـه   ية على حمتـوى التكـو  يالفنالرقابة يقوم ب

كـون حـارس   يع أو برجمـة الروبـوت ف  يواء يف تصنب داخلي سيعود لعيالضرر الذي وقع 
ـ طة الفعللـك السـل  مي ألنـه  املضـرور  ضيتعو عن املسؤول وين هوالتك علـى   اكة آن ذي

ـ  له الذي احلارس فهوأما حارس االستعمال  ،الروبوت ـ طرة الفعليالس ة علـى الروبـوت   ي
املسـتخدم (مسـتأجر أو    سـتخدمه ألغـراض متعـددة ملصـلحته سـواء كـان      يذي ال

ـ سأل عن الضرر يمستثمر)، ف ض مـا  يلـزم بـالتعو  ي وريالواقع من أفعال الروبوت على الغ
  ة وقت حدوث الضرر.يعللك السلطة الفميدام 

جيدر بالذكر ان املشرعني العراقي و املصري مثله كمثل بقيـة التشـريعات املدنيـة العربيـة      
عطينا تعريف شامل ملعىن احلراسة ، لذلك تضـافرت جهـود الفقـه والقضـاء     ياألخرى  مل 

لـى  واحلراسـة تـبىن ع   يف حماولة إلجياد بعض الضوابط (املعايري) لتحديد مـدلول احلراسـة  
تجلـى العنصـر املـادي بـثالث     يوالعنصر املادي والعنصر املعنـوي   مها نيسين رئيعنصر

الرقابـة . أمـا العنصـر املعنـوي،     سلطات هي : سلطة االستعمال وسلطة التوجيه وسلطة 
عـربان عـن   يان العنصـران متالزمـان و  وهـذ عين استغالل الشيء ملصـلحة احلـارس.   يف

ـ ال السلطة عن اثهدحياألضرار اليت   كـون ي بـها مبوج والـيت  احلـارس  كهـا لمي الـيت  ةفعلي
  عن االضرار . مسؤوال

أعترب القانون هنا اخلطأ هو خطـأ مفتـرض يف جانـب احلـارس ، بـدليل ان التزامـه          
التزامه بتحقيق نتيجة ال التزام ببذل عنايـة ومـن مث فـال سـبيل      بالسيطرة على الشيء هو

ه قد اختذ احليطـة الكافيـة ملنـع وقـوع الضـرر      للحارس أن ينفي هذا اخلطأ إال بإثبات ان
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) من القانون املـدين العراقـي او بأثبـات السـبب األجـنيب       ٢٣١كما ذهبت الية املادة( 
) من القـانون املـدين املصـري ، وكـذلك القـانون املـدين       ١٧٨كما ذهبت الية املادة( 

  منه  . ١٢٤٢الفرنسي يف املادة 
قفـا قلقـا إزاء هـذا املوضـوع، اي املسـؤولية      ومع ذلك وقد وقف فقهـاء القـانون مو  

الناشئة وحتديد طبيعة الشخص املسؤول عن أفعال الروبـوت، فمـا زال الفقـه التقليـدي     
يكيف املسؤول عن الروبوت بوصف حارس األشـياء امليكانيكيـة اخلطـرة مـع افتـراض      

لـك  ة الروبوت علـى فكـرة احلراسـة، وذ   يانه من الصعب تصور مسؤوللذا ) ،١٠اخلطأ(
عتـه اخلاصـة   يصعب وصف الروبـوت الـذكي بأنـه شـيء لطب    يث يألسباب عدة منها ح

ـ ،كما أن فكرة احلراسة تقوم على أساس سـلطة التوج  ه واإلشـراف واملراقبـة والميكـن    ي
  تصور هذا  بالنسبة لألجهزة االلكترونية الذكية  .

  مسؤولية املتبوع عن التابع كأساس للمسؤولية: الفرع الثاين
) مـن  ٢١٩ألساس القانوين ملسؤولية املتبـوع عـن التـابع نصـت عليـه  املـادة (      ا      

احلكومـة والبلـديات واملؤسسـات االخـرى الـيت       – ١القانون املدين العراقي على أنه " 
تقوم خبدمة عامة وكل شخص يستغل احد املؤسسـات الصـناعية او التجاريـة مسـؤولون     

الضرر ناشئاً عـن تعـد وقـع منـهم اثنـاء      عن الضرر الذي حيدثه مستخدموهم، اذا كان 
ويستطيع املخدوم ان يتخلص مـن املسـؤولية اذا اثبـت انـه بـذل       – ٢قيامهم خبدمام ،

ما ينبغي من العناية ملنع وقوع الضرر او ان الضرر كان ال بد واقعاً حـىت لـو بـذل هـذه     
ـ       ١١العناية" ( يت ) يتضح من هذه املـادة أن الشـخص يكـون مسـؤوال عـن اضـرار ال

ـ    هم  ويـرى جانـب   حيدثها االشخاص التابعون له واليت تقع منهم يف اثنـاء قيـامهم بعمل
ة املتبوع عن أعمـال تابعـه بأـا: "إلـزام املتبـوع بـأداء الضـمان        يمن الفقه ان مسؤول

ـ الضـرر، إذا كـان للمتبـوع سـلطة فعل    احملكوم به على تابعه الذي أوقـع   ة يف رقابتـه  ي
ـ ن التابع يف حـال تأد م الضار الفعل ووقع يههوتوج ) فالبـد  ١٢"(بهافتـه  أوبسـب  ية وظي

  من احلديث عن هذه املسؤولية بيان وحتديد اطراف املسؤولية ومها التابع واملتبوع  
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ـ والتوج األوامـر  منـه  ويتلقـى  املتبـوع  لسـلطة  خيضع الذي الشخص وهفالتابع: "  اته
ـ  النقض حمكمة عرفته وقد".  اهبتنفيذ ويقوم  عمـل ي الـذي  الشـخص  وه": بأنـه  ةيالفرنس

 شخصـا  كـون ي قـد  والتـابع ". واملراقبـة  الرقابـة  سلطة هيعل لكمي آخر شخص حلساب
عمـل ملصـلحته شـخص آخـر     ي)،  وأما املتبوع فيقصد به "شخص ١٣ا (يا أو اعتباريعيطب
ـ للق اتهيتلقـى منـه األوامـر والتـوج    ية ويضع لسلطته الفعلخيسمى التابع، والذي ي  امي

  اً".ياً أو شخصاً اعتباريعين املتبوع شخصاً طبكويبالعمل"، وقد 
: ١ويشترط لقيام مسؤولية املتبوع عن اعمال تابعـه ينبغـي تـوافر ثالثـة شـروط هـي:       

  : صدور خطأ التابع اثناء العمل  ٣: صدور خطأ من التابع. ٢قيام عالقة تبعية.
وبـني حمـدث   الشرط األول: قيام عالقة تبعية : بني من يـراد الرجـوع عليـه بـالتعويض     

الضرر يقصد بعالقة التبعية، وجود سلطة فعليـه تشـمل التوجيـه والرقابـة بـني املـراد       
الرجوع عليه بالتعويض، وبـني التـابع، حبيـث تكـون للمتبـوع سـلطة رقابـة التـابع         
وتوجيهه، بغض النظر عن مصدر هذه السـلطة الفعليـة مبوجـب عالقـة التبعيـة، سـواء       

  ن.  نشأت عن عقد أو نص يف القانو
يغلب أن تنشأ عالقة التبعية عن عقد بـني التـابع واملتبـوع كمـا يف حالـة املصـانع           

واملتاجر مثل عالقة صاحب املؤسسة بالعاملني لديه، وهذه السلطة تنشـأ ولـو كـان عقـد     
       ـا تتـوفر ولـو مل يتقـاضالعمل باطالً، ولو مل يكن املتبوع حراً يف اختيار تابعـه، كمـا أ

اذ تتوفر صفة التبعية ولو كان التابع يؤدي خدمتـه مـن دون مقابـل، ولـو مل      التابع اجراً،
  ميلك املتبوع حق فصل تابعه من العمل

كما يقصد بسلطة التوجيه، أن يكون من حق املتبـوع اصـدار األوامـر الـيت توجـه إىل        
 تابعه فعالقة التبعية تتحقق ولوكان العقـد بـاطال فاملسـؤولية تترتـب تقصـريية وليسـت      

  عقدية . 
وال يشترط لقيام عالقة التبعية معرفة املتبوع بأصـول عمـل التـابع، اذ ال تقتضـي هـذه      
العالقة قدرة املتبوع على الرقابـة والتوجيـه مـن الناحيـة الفنيـة، بـل تكفـي الرقابـة         
والتوجيه من الناحية االدارية، مثل السـائق التـابع لصـاحب السـيارة املتبـوع الـذي ال       
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لذا فالتشترط عالقة التبعية ان يكون املتبـوع بالغـاً سـن الرشـد أو قـادراً       يعرف القيادة
على مباشرة الرقابة والتوجيه من الناحية اإلداريـة بنفسـه، مـادام التـابع خيضـع لرقابـة       

  ) .١٤وتوجيه الويل او الوصي (
  الشرط الثاين: صدور خطأ من التابع:

ة التـابع، الن األخـرية هـي أسـاس األوىل،     ال تقوم مسؤولية املتبوع اال إذا قامت مسؤولي
ومسؤولية التابع تتحقق وتقوم عند توفر أركاا الثالثة اخلطـأ والضـرر والعالقـة السـببية     
بني اخلطأ والضرر فان انتفت مسؤولية التابع انتفت مسـؤولية املتبـوع كمـا هـو احلـال      

راً، مـىت كـان القـانون    مثال قد تنتفي مسؤولية املتبوع حىت لو ارتكب التـابع فعـالً ضـا   
ينفي عنه صفة اخلطأ، لكونه يف حالـة دفـاع شـرعي أو يف إحـدى حـاليت الضـرورة أو       

  ألن سبباً أجنبياً اضطر املتبوع الرتكاب الفعل الضار.
  الشرط الثالث :صدور خطأ التابع أثناء العمل  

ولية اذا ارتكب التابع اخلطـأ يف غـري وقـت العمـل فالتتحقـق مسـؤ      وفقا هلذا الشرط 
املتبوع ويكون التابع وحده هو املسؤول يترتب علـى ذلـك يسـأل املتبـوع عـن فعـل       
تابعة الضار ولو مل يعلم املتبوع بالفعل ومل يأمر به أو علـم بـه لكنـه كـان معارضـاً لـه،       

) ، ١٥كما يسأل املتبوع ولو كان التابع قد جاوز حـدود وظيفتـه أو أسـاء اسـتعماهلا (    
جوع بالتعويض على املؤسسة عنـد ضـرب موظـف لـه داخـل      لذلك ميكن للمتضرر الر

املؤسسة، وكذلك ميكن ملـن دهسـه سـائق سـيارة يعمـل حلسـاب املالـك الرجـوع         
بالتعويض على األخري (مالك السيارة) عن الضرر الالحـق بـه نتيجـة السـرعة الشـديدة      
 للسائق، ما إذا انتفى األسـاس الـذي تقـوم عليـه مسـؤولية املتبـوع، وهـو افتـراض        
االخالل بواجب الرقابة أو غريه، فال تقـوم مسـؤولية املتبـوع، السـيما يف حالـة كـون       
خطأ التابع غري ذي عالقة بالوظيفة أو اخلدمة، وهذا االساس ينتفـي عنـد انتفـاء العالقـة     
املكانية والزمانية بني الوظيفة والفعل الضار مثل عدم مسؤولية املؤسسـة مـن جرميـة قتـل     
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ملوظف أو املسـتخدم فيهـا خـارج أوقـات الـدوام الرمسـي يف حمـل        أو سرقة ارتكبها ا
  سكنه.
من خالل ماذكر وبعد مابينا املقصود بشخص التـابع واملتبـوع وشـروط املسـؤولية           

يتبني لنا بانه الميكن تطبيق فكرة مسؤولية املتبوع عن التـابع ملسـائلة اجلهـاز االلكتـروين     
نه جمرد آلة واليتمتـع بالشخصـية القانونيـة عـالوة     عن االضرار اليت سببها للغري ذلك أل

على ذلك هناك من الفقه القانوين من اشار بالقول وحنن منيـل اليـه "بـآن تطبيـق فكـرة      
احلراسة اليت تعود إىل عقود خلت ال يستقيم مـع واقـع األجيـال املتقدمـة مـن بـرامج       

لـتعلم الـذايت األمـر الـذي     الذكاء االصطناعي و اليت تتميز باالستقاللية و القدرة علـى ا 
حيون دون إمكانية ان نتنبأ بتصـرفاا أو إخضـاعها للسـيطرة و التوجيـه التـام الـذي       

  ).١٦حنتاج إليه إلعمال  تلك الفكرة"(
االساس القانوين احلديث للمسؤولية املدنية ألضرار اجلهاز الثاين : املطلب 

  االلكتروين الذكي
ظريات التقليدية كوا مل تعطـي اسـاس قـانوين قـوي     بعد تطور طويل وبعد ان انتقدت الن

ميكن ان نعتمد عليه يف حتديـد االسـاس القـانوين للمسـؤولية عـن االضـرار اجلهـاز        
االلكتروين الذكي ظهرت هناك نظريات قد تكون حديثـة يف حتديـد مـن يتحمـل تبعـة      

-١-االضرار الناشئة من اجلهاز الذكي ميكن أن نؤسـس ذلـك علـى نظـريتني منـها :     
    -:وكااليت النيابة القانونية ،وعليه سوف نتناول ذلك يف فرعني -٢  عقد الوكالة 

  تأسيس املسؤولية املدنية على عقد الوكالة: الفرع االول
) منـه "الوكالـة عقـد    ٩٢٧عرف املشرع العراقي يف القانون املدين الوكالـة يف املـادة(    

م." يتضـح مـن هـذه املـادة إىل أن     يقيم به شخص غريه مقام نفسه يف تصرف جائز معلـو 
الوكيل العادي يلتزم بأن يقوم بعمل قانوين، وعليـه يكـون التوكيـل يف البيـع والشـراء      
واإلجيار والرهن، كذلك احلال يف الوكيـل اإللكتـروين أيضـاً فيصـح ان يقـوم األخـري       

رهـا  بإبرام مثل تلك العقود وغريها وتكون مبثابة معـامالت إلكترونيـة ترتـب كافـة آثا    
القانونية بواسطة وسيط الكتروين وقـد عـرف قـانون التوقيـع االلكتـروين واملعـامالت       
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) " برنـامج احلاسـوب او أيـة     ١/٨االلكتروين العراقي الوسيط االلكتـروين يف املـادة (  
وسيلة الكترونية اخرى تستخدم من اجـل تنفيـذ اجـراء او االسـتجابة إلجـراء بقصـد       

) ١١مـات" كـذلك ماجـاء يف املـادة ذاتـه يف الفقـرة (      انشاء او ارسال او تسلم معلو
تعريف العقد االلكتروين بانه " ارتباط االجيـاب الصـادر مـن احـد املتعاقـدين بقبـول       
االخر على وجه يثبت اثره يف املعقود عليه والذي يـتم بوسـيلة الكترونيـة " اي ان هـذا     

ـ       ون عـرب الوسـيط   القانون اجاز التعامـل االلكتـروين ومـن ضـمنها الوكالـة ان تك
  االلكتروين .  

الوكالة بكوا عقد من العقود يشترط توفر فيها اركـان العقـد وهـي التراضـي واحملـل        
والسبب بقدر مايتعلق االمر مبسؤولية اجلهاز االلكتـروين بكوـا وكـيال ومبـا انـه وإذا      

التصـرف  كانت إرادة الوكيل اإللكتروين حتل حمل إرادة املوكـل يف التعاقـد فـأن آثـار     
من حقوق والتزامات تنصرف مع ذلـك للموكـل مباشـرة إذ أن الوكيـل اإللكتـروين ال      

  ).١٧ينشأ إرادته وسلطاته بنفسه وإمنا الذي ينشؤها هو املوكل(
الً وذلك يكن اعتبار اجلهاز االلكتروين الذكي  وكميمع ذلك واستنادا اىل احكام الوكالة ال 

ة مستقلة ية قانونياجلهاز الذكي  شخص متنح مل الدول كافة يف نيالقوان أن اھلعدة أسباب، من
تمتع ية مستقلة، وعليه فاجلهاز الذكي يف األساس مل يفهو ليس له حمل اعتبار خاص وال ذمة مال

تمكن من إبرام عقد الوكالة، ومن هنا إن ختلف اإلرادة ية املطلوبة حىت يباإلرادة القانون
بصدد ختلف ركن أساسي من أركان عقد الوكالة أال  ة للجهاز الذكي سوف نكونيالقانون

اجلهاز  أن إىل باإلضافة. الوكالة عقد بطالن ذلك على ترتبيف ل،يالوك جانب من الرضا وھو
) ٢/ ف٩٣٠اذ نصت املادة (، املشرع اھتطلب اليت الالزمة ةيالقانون ةيلھتمتع باأليالذكي  ال 

 يشترط ان يكون بالغاً فيصح ان يكون الصيب " ويشترط ان يكون الوكيل عاقالً مميزاً وال
املميز وكيالً، وان مل يكن مأذوناً" من هنا ومن خالل هذه املادة ان املشرع اشترط ان يكون 

الوكيل عاقال مميز فاذا اردنا تطبيق ذلك على اجلهاز االلكتروين فهو عدمي االرادة اصال فكيف 
ل يتمتع الوكيث أن املشرع العراقي تطلب أن يذ حيكون عاقال مميز يتمتع باألهلية الناقصة ا
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اجلهاز االلكتروين الذكي واملوكل عن  ليالوك نيب املربمة الوكالة عقد تصح حىت زييالتم ةيلھبأ
الً وفقاً للقانون املدين يع أن نعترب اجلهاز االلكتروين الذكي وكيهذا اجلهاز، فبذلك ال نستط

ملدنية على نظرية الوكالة الختلو من الثغرات القانونية وكما العراقي لذا فان تأسيس املسؤولية ا
  تأسيس املسؤولية املدنية على أساس النيابة القانونية: الفرع الثاينمبني يف اعاله . 

النيابة القانونية هي النيابة اليت يكون مصدرها القانون ، فتكـون هـذه النيابـة مبوجـب        
ا عرفهـا الفقـه باـا " حلـول ارادة النائـب حمـل       نص قانوين ونستند اليها والنيابة كم

ارادة االصيل يف انشاء تصرف قانوين مع اضـافة هـذا التصـرف اىل شـخص االصـيل ال      
) فهـذا التعريـف يسـتلزم وجـودة ارادة للنائـب واذا أردنـا       ١٨اىل شخص النائب " (

دة تطبيق ذلك على اجلهاز الـذكي يعـين أن يكـون لـه ارادة كمـا هـو احلـال يف ارا       
  االصيل .  

على أية حال ان هذه النيابة القانونيـة جنـد مصـدرها الربملـان األورويب حينمـا شـرع       
ة "النائـب اإلنسـاين املسـؤول" وفقـاً لقواعـد القـانون املـدين األورويب اخلـاص         ينظر

ل الروبـوت  يفـرض املسـؤولية عـن تشـغ    ي، حـىت  ٢٠١٧بالروبوتات الصادر يف سنة  
تبصـرهم   ومـدى  اسـتغالله  أو عهيتصـن  يف مھقاً ملدى خطأعلى جمموعة من األشخاص وف

يف تفادي التصرفات الـمتوقعة مـن الروبـوت، فتكـون املسـؤولية عبـارة عـن نيابـة        
قانونية دون افتراض اخلطأ وال اعتبار الروبوت شـيء اي أسـس املسـؤولية املدنيـة عـن      

سـة او مسـؤولية   اجلهاز الذكي بعيدا عن مسؤولية االشـياء والـيت هـي مسـؤولية احلرا    
املتبوع عن التابع .فنظرا لعدم امكانية مساءلة اجلهاز الذكي عـن الضـرر الـذي اصـاب     

ل الروبـوت علـى أسـاس اخلطـأ     يض املضرور بسبب تشـغ يالغري من جراء عمله عن تعو
كـون صـانعاً أو مشـغالً أو    يواجب األثبات فتكون املسؤولية على النائـب الـذي قـد    

  وبوت.مالكاً أو مستعمالً للر
وتكون هذه النيابة للصانع او املشـتغل ،أو املالـك نيابـة مفترضـة يف املسـؤولية ألـا       
ختالف صور النيابة القانونية يف النصوص القانونيـة والـيت تكـون للـويل او الوصـي ،أو      
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القيم . فهذا النائب قد يكـون صـانعا ،أو مشـغال ،أو مسـتخدما ،أو مالـك ويكـون       
  طأ الثابت فهو خطأ غري قابل إلثبات العكس . املسؤولية على أساس اخل

قد عرب بعض الفقه بعبارة دقيقة بانه عن هذه النيابـة " ان  أسـاس مسـؤولية النائـب          
اإلنساين هو اخلطأ يف التصنيع أو اإلدارة الذي يـودي إىل احنـراف أدائـه خـالل وضـعية      

قـال ،أيضـا،  " أمـا الروبـوت     التشغيل أو عدم تفادي ذلك رغم توقُّع النائب لذلك" " و
  ).١٩الواقف عن احلركة فهو خيضع لتكييف الشيء وليس اآللة الذكية" (

ركان املسؤولية يف القـانون املـدين وهـي أسـاس اخلطـأ      أتطبيقا لذلك فنطبق من ذلك    
ء كـان اخلطـأ واقـع بسـبب     وننظر فيما اذا كان اخلطـأ سـوا   ة،يوالعالقة السبب والضرر

ـ وذلـك مـع تطب  ل أو استعمال الروبوت، يتشغ ع أويإدارة تصن ق مبـدأ التناسـب بـأن    ي
  كون الضرر متناسباً مع اخلطأ وحتقيق العالقة السببية بني اخلطأ والضرر . ي

أو أن تتحقق املسؤولية مـن مجـيعهم فتكـون املسـؤولية علـى اسـاس التضـامن  بـني         
نتوجـه اىل التضـامن   االشخاص الذي هلم عالقة بتشغيل اجلهاز الـذكي فـيمكن هنـا ان    

" التضـامن   ٣٢٠املنصوص عليه يف القواعد العامة يف القـانون املـدين  اذ نصـت املـادة     
ما بني املدينني ال يفترض وامنا يكون بناء على اتفـاق او نـص يف القـانون." ومـع ذلـك      
وعلى الرغم من االجيابيات اليت ميكن ان خترج مـن جـراء تطبيـق هـذه النظريـة وهـي       

يث للربملان االوريب لكن الميكن ان نبقى على هـذه النظريـة نعـم هـي نيابـة      ابتكار حد
قانونية من نوع خاص اذا اردنا تطبيقها على املسـؤولية ومـن الـذي يتحمـل التعـويض      
عن الضرر الذي حيدثه اجلهاز االلكتروين الذكي ومـن تطبيقاتـه "الروبـرت "لكـن حنـن      

قـانون نظـرا للحاجـة هلـا مـن قبـل نـاقص        نعلم ان النيابة القانونية تفرض مبوجب ال
االهلية، أو عدميها او من يكون فاقدها لظروف معينـة بـل وقـد تنتـهي هـذه الظـروف       
ويعاد يتمتع باألهلية وتنتهي هذه النيابـة ، فالنيابـة القانوينـة الـيت فرضـتها النصـوص       

ـ     از االلكتـروين  القانونية يف القانون املدين وقانون رعاية القاصرين قـد اليتطـابق مـع اجله
ع باإلرادة اصال أضـف إىل ذلـك التكـون لـه شخصـية قانونيـة ال طبيعيـة        متفهو اليت
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والمعنوية فهو ليست بالشخص حىت ميكـن أن نتحـدث عـن االرادة ومـع ذلـك قـد       
يكون هذا التطبيق هو االنسب حاليـا حينمـا نسـأل املشـغل أو املسـتخدم بنـاء علـى        

 عـن عيـوب الـيت تظهـر باجلهـاز الـذكي او تثـار        النيابة فتثار مسؤولية الصانع مثال
مسؤولية املشغل الن هذه االجهزة التتحـرك باسـتقاللية والذاتيـة يف عملـها لـذا فقـد       
يكون اصلح تطبيق يف الوقت احلايل على الرغم من الثغـرات القانونيـة الـيت ذكرناهـا يف     

املدنيـة عـن اضـرار    اعاله ، فنحتاج اىل تشريع نصوص قانونية صرحية تؤسس املسـؤولية  
  االجهزة الذكية 

وكما يقول الفقيه" دكي " "حني تضع قاعدة من قواعد القـانون الوضـعي حتـت تصـرف     
الفرد طريقا قانونيا ، اال يعين ذلك ان هذا الفـرد ، الـذي لـه مكنـة اللجـوء اىل هـذا       

  ).٢٠الطريق ،ميلك حقا او انه صاحب حق" (
  اخلامتة : 

بـ " الثغرات القانونية يف املسـؤولية املدنيـة الناشـئة عـن أضـرار      يف اية حبثنا املوسوم 
دراسة مقارنـة " نـدرج اهـم أهـم النتـائج والتوصـيات       -االجهزة االلكترونية الذكية 

   -وكما يأيت :
  النتائج -اوال:

ان االجهزة االلكترونية الذكية عبارة عن اآلالت تكون قـادرة علـى القيـام بأعمـال     -١
  .  تتضمن عناصر مادية واخرى معنوية بإيعاز وسيطرة من االنسان فهيمربجمة سلفا او 

ـ       -٢  اأن االجهزة االلكترونية هي احـدى صـور الـذكاء االصـطناعي وتتميـز باـا هل
  تطبيقات واسعة دخلت كل جماالت احلياة كااالت الطبية والعسكرية واملصرفية .

انونيـة مسـتقلة كمـا هـو احلـال      أن االجهزة االلكترونية الذكية ليست هلا شخصية ق-٣
يف الشخصية املعنوية ألنه ليست هلا اسم وموطن وذمـة ماليـة مسـتقلة وجنسـية ، كمـا      

  اا ليست كالشخص الطبيعي كوا عدمية االرادة وليست هلا كيان بشري.  
أن املسؤولية الناشئة عن االجهـزة الذكيـة الميكـن اقامتـها علـى املسـؤولية عـن        -٤

ن اجلهاز هـو لـيس شـيئا ألنـه يـدخل فيـه عناصـر معنويـة وهـي          االشياء وذلك ال
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الربجميات، كذلك الميكن اقامتها على مسؤولية املتبوع عن التـابع عـن االخـري يفتـرض     
  فيه ان يكون شخصا طبيعيا ،أو معنويا واجلهاز الذكي ليس شخصا معنويا.

مـن بـرامج الـذكاء    أن تطبيق فكرة احلراسة ال يستقيم مع واقع األجيـال املتقدمـة    -٥
  االصطناعي و اليت تتميز باالستقاللية و القدرة على التعلم الذايت.

 ثانيا : التوصيات 
نقترح على املشرع العراقي االسراع يف اضـافة نصـوص قانونيـة او تشـريع قـانون      -١

خاص حيكم املسؤولية االلكترونية عن االجهزة الذكية كي ميكـن مسـائلته عـن االضـرار     
ها كي نبتعد عن االجتهادات الفقهيـة والقضـائية يف حتديـد شـخص املسـؤول      الناشئة عن

 من الضرر . 
نقترح انشاء صناديق للتأمني عن االضـرار الـيت تصـدر مـن االجهـزة االلكترونيـة       -٢

الذكية كي خنتصر كثري من اجراءات املباشرة للحصـول علـى  التعـويض مـن الضـرر      
  سواء اكان ضررا ماديا او معنويا.

ترح اعطاء سلطة واسـعة للقاضـي يف تكييـف املسـؤولية الناشـئة عـن اضـرار        نق-٣
االجهزة االلكترونية دون رقابة حمكمـة التمييـز وخاصـة يف املسـائل الواقعيـة للتقـدير       

  بكون حماكم املوضوع هي االقرب للواقع من حمكمة التمييز .  
  اهلوامش 

   على املوقع االلكتروين التايل :قال منشور على شبكة االنترنت و) الذكاء االصطناعي.. ما هو؟ وما أبرز مظاهره ؟ م١(
https://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology  .  

 –جملـة املفكـر    -الذكاء االصـطناعي واملسـؤولية اجلنائيـة الدوليـة      -) دعاء جليل حامت ود. ملى عبد الباقي العزاوي ٢(
  .٢٦ص – ٢٠١٩ -١٨العدد 

 باآللـة االختصاص القضائي الدويل يف املسـؤولية املدنيـة الناشـئة عـن التعامـل       -الرسول عبد الرضا االسدي ) د. عبد٣(
-جامعـة بابـل   –كليـة القـانون    -السـنة التحضـريية   –الفرع اخلاص   -حماضرات القيت على طلبة الدكتوراه–الذكية 

  .٥ص – ٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الدراسي 
 -تأثر وسائل االتصـال احلديثـة يف تطـوير قواعـد القـانون الـدويل اخلـاص        –السدي ) د. عبد الرسول عبد الرضا ا٤(

  . ١٥ص -٢٠١٩ –دار النهضة العربية  -١ط
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أمهية الفرق بني التكييـف القـانوين والطبيعـة القانونيـة يف حتديـد نطـاق تطبيـق القـانون          -) د. حممد سليمان االمحد٥(
    ٧ص – ٢٠٠٤- ٢٠العدد  –السنة التاسعة  –الد االول  –ق حبث منشور يف جملة الرافدين للحقو -املختص

 -”دراسـة حتليليـة  “املسؤولية املدنية عـن أضـرار الـذكاء االصـطناعي     -امحد حممد  ) نقال من د. عبدالرازق وهبه سيد٦(
 : متـاح علـى شـبكة االنترنـت وعلـى املوقـع االلكتـروين التـايل         –القانونيـة   لألحبـاث حبث منشور يف جملة جيـل  
https://jilrc.com   .  

  ) وما بعدها من القانون املدين العراقي .٤٨) انظر كذلك املادة (٧(
 –مركـز املسـتقبل لألحبـاث     –خروج الذكاء االصطناعي عن السيطرة البشـرية خمـاطر وديـدات     –) أيهاب خليفه ٨(

  . ١٨ص -٢٠١٧
"كل من توىل حراسة أشـياء تتطلـب حراسـتها عنايـة خاصـة      )من القانون املدين املصري  على أن  ١٧٨) نصت املادة( ٩(

أو حراسة آالت ميكانيكية يكون مسئوالً عما حتدثه هذه األشياء من ضـرر، مـا مل يثبـت أن وقـوع الضـرر كـان بسـبب        
  أجنيب ال يد له فيه".

علـى جـدوى   ” نسـاين إشكالية الشخص املسؤول عن تشغيل الروبوت (تـأثري نظريـة "النائـب اإل    -) د.مهام القوصي١٠(
حبـث نشـر يف  جملـة    -دراسة حتليلية استشرافية يف قواعد القانون املدين األورويب اخلـاص بالروبوتـات  -القانون يف املستقبل) 

  . https://jilrc.comعلى شبكة األنترنت  – ٢٥جيل األحباث القانونية املعمقة العدد 
  ) من القانون املدين الفرنسي .١٣٨٣ين املصري واملادة ( ) من القانون املد١٧٤) تقابلها نص املادة (١١(
   -مطبعـة اجلامعـة    -١ط-احلـق الشخصـي   -املصـادر الغیـر ارادیـة لاللتـزام     -) د. عدنان السرحان، عدنان ١٢(

  . ٤٥ص- - ٢٠١٠
 -لیلیـة حت دراسـة - اآليل اإلنسـان  أضـرار  عـن  املدنیة املسؤولیة - یريھ) نیلة علي مخیس حممد بن خرور امل١٣(

  . ٢٣ص-٢٠٢٠- القانون كلية – املتحدة العربیة االمارات جامعة - دكتوراه اطروحة
- ٢٠٠٧ –املكتبـة القانونيـة    –مصـادر االلتـزام    -١ج –املوجز يف شرح القانون املـدين   -) د. عبد ايد احلكيم١٤(

   ٥٧٤ص
  . ٥٧٤ص -املرجع السابق-) د. عبد ايد احلكيم١٥(
حنو تنظيم قانوين للذكاء االصطناعي يف حياتنا إشـكالية العالقـة بـني البشـر واآللـة      -الرحيم الدحيات  ) د.عماد عبد١٦(
  .٢١ص– ٢٠١٩  -اجلزائر– ٥العدد  – ٨الد  -حبث منشور يف جملة االجتهاد  للدراسات القانونية واالقتصادية–
حبـث منشـور يف جملـة أهـل      -تـروين دراسـة مقارنـة   النظام القانوين للوكيل اإللك -) د. غين د. غين ريسان جادر ١٧(

  . ٥ص – ٢٠٠٧ -٥البيت عليهم السالم العدد 
  . ٩٤ص- -املرجع السابق -) د. عبد ايد احلكيم١٨(
  وما بعدها .  ٧ص -املرجع السابق -) د. مهام القوصي١٩(
  . ٣١٣ص– ٢٠٠٩- عمان –دار الثقافة للنشر والتوزيع  -١ط–فلسفة القانون  –) د.منذر الشاوي ٢٠(

  املراجع  
  الكتب  -١
املكتبـة   –مصـادر االلتـزام    -١ج –املـوجز يف شـرح القـانون املـدين      -د. عبد ايد احلكـيم -١

  .  ٢٠٠٧ –القانونية 
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تأثر وسـائل االتصـال احلديثـة يف تطـوير قواعـد القـانون        –د. عبد الرسول عبد الرضا االسدي -٢
  .٢٠١٩ –ية دار النهضة العرب -١ط -الدويل اخلاص

ـ -نان السرحان، عدنان د. عد -٣ ـ  ارادرياملصادر الغ مطبعـة   -١ط-احلـق الشخصـي   -ة لاللتـزام  ي
  . ٢٠١٠   -اجلامعة 

   ٢٠٠٩-عمان  –دار الثقافة للنشر والتوزيع  -١ط–فلسفة القانون  –د.منذر الشاوي -٤
  االطاريح اجلامعية -٢
ـ  ةولياملسـؤ  - يهريس حممد بن خرور امليلة علي مخين -١ دراسـة  -يل اآل اإلنسـان  أضـرار  عـن  ةاملدني
  .٢٠٢٠-كلية القانون  –ة املتحدة يجامعة االمارات العرب -دكتوراه  اطروحة -ةيليحتل
  البحوث واملقاالت واحملاضرات  -٣
مركـز   –خروج الذكاء االصطناعي عـن السـيطرة البشـرية خمـاطر وديـدات       –أيهاب خليفه  -١

  .٢٠١٧ –املستقبل لألحباث 
الـذكاء االصـطناعي واملسـؤولية اجلنائيـة الدوليـة       -دعاء جليل حامت ود. ملى عبد الباقي العـزاوي  -٢
  . ٢٠١٩ -١٨العدد  –جملة املفكر  -
االختصـاص القضـائي الـدويل يف املسـؤولية املدنيـة الناشـئة        -د. عبد الرسول عبد الرضا االسدي-٣

السـنة   –الفـرع اخلـاص     -طلبـة الـدكتوراه   حماضـرات القيـت علـى   –عن التعامل بااللة الذكية 
  . ٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الدراسي -جامعة بابل –كلية القانون  -التحضريية

حنو تنظيم قانوين للـذكاء االصـطناعي يف حياتنـا إشـكالية العالقـة      -د.عماد عبد الرحيم الدحيات  -٤
 – ٨الـد   -واالقتصـادية حبث منشـور يف جملـة االجتـهاد  للدراسـات القانونيـة      –بني البشر واآللة 

  . ٢١ص– ٢٠١٩  -اجلزائر– ٥العدد 
حبـث منشـور    -النظام القانوين للوكيل اإللكتـروين دراسـة مقارنـة    -د. غين د. غين ريسان جادر -٥

  .٥ص – ٢٠٠٧ -٥يف جملة أهل البيت عليهم السالم العدد 
بيعـة القانونيـة يف حتديـد نطـاق     أمهية الفرق بني التكييـف القـانوين والط   -د. حممد سليمان االمحد -٦

 –السـنة التاسـعة    –الـد االول   –حبث منشور يف جملة الرافـدين للحقـوق    -تطبيق القانون املختص
  .   ٢٠٠٤- ٢٠العدد 

  مصادر االنترنت   -٤
الذكاء االصطناعي.. ما هو؟ وما أبرز مظاهره ؟ مقال منشور علـى شـبكة االنترنـت وعلـى املوقـع      -١

     تايل :ين الااللكترو
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https://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology .  
دراسـة  “املسؤولية املدنيـة عـن أضـرار الـذكاء االصـطناعي      -د. عبدالرازق وهبه سيدامحد حممد  -٢

متـاح علـى شـبكة االنترنـت وعلـى املوقـع        –القانونيـة   لألحباثحبث منشور يف جملة جيل  -”حتليلية
  .   https://jilrc.comااللكتروين التايل : 

إشـكالية الشـخص املسـؤول عـن تشـغيل الروبـوت (تـأثري نظريـة "النائـب          -د.مهام القوصي -٣
دراسـة حتليليـة استشـرافية يف قواعـد القـانون املـدين       -على جدوى القانون يف املسـتقبل)  ” اإلنساين

علـى   – ٢٥يـة املعمقـة العـدد    حبث نشر يف  جملة جيـل األحبـاث القانون  -األورويب اخلاص بالروبوتات
  . https://jilrc.comشبكة األنترنت 

  القوانني   -٥
  .١٩٥١ لسنة ٤٠ رقم العراقي املدين القانون-١
  .١٩٤٨لسنة ١٣٣املصري رقم  املدين القانون -٢
  . ١٨٠٤القانون املدين الفرنسي الصادر -٣
  .٢٠١٦ لسنة ١٣١ رقم باملرسوم الصادر الفرنسي املدين القانون-٣
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