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tatást és a képzést elég rugalmassá kell tenni 
ahhoz, hogy gyorsan és hatékonyan lehessen 
új készségeket tanítani. Szükségszer_en na-
gyobb hangsúlyt kap majd az élethosszig 
tartó tanulás és a munkahelyi képzés, illetve a 
távtanulás és a szimulációs játékok szélesebb 
kör_ használata. A mesterséges intelligencia 
önmagában is nagy segítségünkre lehet a 
számítógépes tanulás személyre szabásában, 
a dolgozók képzési hiányainak felmérésben, 
illetve az átképzés lehetQségeit tekintve is.

A társasági és magatartásbeli készségek 
szintén nagyobb súllyal esnek majd a latba. 
Amikor az állások nem tartanak örökké, a 
technológia állandóan változik, és meghosz-
szabbodik a munkában töltött idQ, elQtérbe 
kerülnek a társasági készségek. Ezek nagy 
elQnyt jelenthetnek majd az empátiát igénylQ, 
és az emberi kapcsolatokkal járó munkában – 
mindezek meghaladják a gépek képességeit.

A jóléti rendszerek is korszer_sítésre szo-
rulnak, hogy zökkenQmentesebb legyen az 
állásváltás, és az átképzési idQszakban tá-
mogatni lehessen a dolgozókat. Az egyik 
szinte csodaszerként beharangozott modell az 
„alapjövedelmi rendszer”, mely bárkit megil-
letne helyzetétQl függetlenül. Ennek azonban 
csak akkor lenne értelme, ha elég komoly 
érvek szólnának amellett, hogy ez a m_szaki 
forradalom – az elQzQektQl eltérQen – tényleg 
a munkaerQ iránti kereslet csökkenésével 
jár. A világnak ehelyett inkább Dánia ún. 
„rugalmas biztonság” („flexicurity”) rend-
szerébQl kellene tanulnia, mely megengedi 
a cégeknek, hogy tetszés szerint vegyenek 
fel és bocsássanak el dolgozókat („hire and 
fire system”), miközben támogatja a mun-
kanélkülieket az átképzés és az álláskeresés 
ideje alatt. A járulékos juttatások, a nyugdíj 
és az egészségügyi támogatás pedig magukat 
a dolgozókat illessék meg ahelyett, hogy a 
munkáltató kezében maradnak ezek a jogok – 
mint ma ez gyakran elQfordul.

A technikai haladás ellenére napjainkban 
nem sok jel utal arra, hogy az ipari forra-
dalom korából ránk maradt oktatási és tár-
sadalombiztosítási rendszer korszer_södne 
és rugalmasabbá válna. Itt az idQ, hogy a 

döntéshozók munkához lássanak; minél töb-
bet késlekednek, annál nagyobb terhet rónak 
a jóléti államra. „A törvényhozóknak nem 
lebeghet törvényesebb cél a szemük elQtt”, 
mint azokra vigyázni, akinek a megélhetését 
tönkretette a technikai haladás – írta John 
Stuart Mill az 1840-es években. Ez igaz volt 
a gQzgép korában, és igaz marad a mestersé-
ges intelligencia korában is.

(The Economist)

Zara Orsolya9

Robo sapiens: a robot mint jogi személy? 
– az intelligens robotok jogi felelQsségérQl

Viharos gyorsasággal fejlQdQ és játszva tanuló 
intelligens robotok új generációja jelent meg, 
mely a felelQsséggel kapcsolatos kérdések egész 
sorát veti fel. Példaként említhetQk a vezetQ 
nélküli autóba épített robotok, vagy egy üzle-
teket kötQ algoritmus a tQzsdepiacon. Ez a cikk 
azokat a jogszabályi feltételeket járja körbe, 
melyek szerint ezek a robotok károkozás esetén 
felelQsnek tekinthetQk tetteik következményei-
ért. Feltárjuk továbbá annak a jogértelmezésben 
történt változásnak a következményeit is, hogy 
hogyan ruházza fel a törvény – a jogi személye-
kétQl annyira nem is távol álló – jogállással a 
robotoknak ezt az új fajtáját.

Az önállóságból következQ felelQsség
Az intelligens robotok már 2013 óta az érdek-
lQdés középpontjába kerültek a francia CERNA 
bizottságban, mely a digitális tudományhoz és 
technológiához kötQdQ kutatási etikával foglal-
kozik (Commission de réflexion sur l’Ethique 

9 Orsolya Zara Brüsszelben, az Európai 
Parlamentben jogi és politikai tanácsadó, továb-
bá tagja a robotok jogaival foglalkozó, párizsi 
székhely_ Association on the Rights of Robots 
(ADDR) társaságnak.
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de la Recherche en sciences et technologies 
du Numérique d’Allistene); néhány magáncég 
is vizsgálódott ez ügyben. A jogi szakértQk 
figyelmét pedig a robotok természete – az ön-
állóságuk – ragadta meg.

Az a képességük, hogy alkalmazkodnak a 
beléjük táplált új adatokhoz, és hogy külsQ 
irányítás vagy beavatkozás nélkül, önállóan 
cselekednek, azt jelenti, hogy kárt is okoz-
hatnak, sQt akár még felelQsségre is vonhatók 
ezért. A jogi szakértQk közt vita tárgya, hogy 
mi történik, ha a robot rossz döntést hoz azért, 
mert saját tanulási folyamata módosította az 
elQre beprogramozott parancsokat. A törvény-
alkotóknak el kell dönteniük, hogy az ilyen 
robotoknak szerzQdésen kívüli vagy éppen 
szerzQdéses felelQsségük van-e. Ma a fele-
lQsség hasonló kérdéseit jogilag rendszerint 
a termékfelelQsség, a fogyasztóvédelem és a 
szavatosság jól bevált kategóriái fedik le.

Joghézag
A jelenlegi törvénykezés azonban nem tudja 
kezelni az intelligens robotok elszámoltatha-
tóságának kérdését. Vegyünk példának egy 
olyan robotot, amelyik minden biztonsági 
elQírásnak eleget tesz forgalomba kerülése-
kor. Az önálló tanulási és alkalmazkodási fo-
lyamatnak köszönhetQen ez a robot elQre nem 
látható, ártalmas döntéseket hozhat. Tévesnek 
tekinthetQk-e az ilyen döntések?

Egy olyan forgatókönyv szerint, melyben a 
robot döntését tévesnek tekintjük, a jogászok 
arra törekszenek, hogy ráhárítsák valakire a 
felelQsséget. Ezért azt is mérlegelniük kell, 
hogy következésképpen a robot mint termék 
vajon eleve hibás volt-e. Arról is meg kell 
gyQzQdniük, hogy a termék megjelenésének 
idején a tudományos és m_szaki tudás volt-e 
olyan szinten, hogy kimutathasson egy ilyen 
m_ködési hibát. Az intelligens robotokról 
csak akkor lehetne kijelenteni, hogy meghi-
básodtak, ha képtelenek volnának a tanulásra 
– nem pedig, ha egy önálló rossz döntést hoz-
nak. Ráadásul, ha egyszer a robot forgalomba 
kerül, csak kivételes esetekben lehet bizonyí-
tani a gyártó vagy a programozó felelQsségét. 
Egy szokványosan m_ködQ robot valójában 

kiszámíthatatlan lehet. Ezzel szemben a gyár-
tó olyan fokú védettséget élvez, amelyhez ha-
sonló csak a lQfegyver-gyárosoknak jár meg 
az Egyesült Államokban. 

A robotok felelQssége
A felvetett problémák új jogi szabályozást 
igényelnek, mely ahhoz vezethet, hogy a 
robot – saját tetteiért vagy mulasztásaiért – 
teljes vagy részleges közvetlen felelQsségre 
lesz vonható. Bármennyire távolinak is t_nik, 
ez többé már nem a tudományos-fantasztikus 
regények világa.

Egy robot felelQsségének megállapításához 
kérdések hosszú sorára kell választ talál-
nunk. Az elsQ: Van-e egy intelligens robotnak 
jogképessége? Végül is, képes ügyleteket 
bonyolítani, tulajdonosa üzletét irányítani, 
és másokkal bizonyos kapcsolatot fenntar-
tani. Ha feltételezzük, hogy egy intelligens 
robot rendelkezik egyfajta jogképességgel, 
akkor jogok is megilletik és kötelezettségeket 
is vállalhat? Szabad szerzQdéseket kötnie? 
Vagy egy lépéssel továbbmenve: perelhetQ 
egy ilyen robot?

Továbbá, feltéve, hogy van egy bizonyos 
fokú önrendelkezésük, személyként kell-e 
tekintenünk rájuk? Vagy létre kellene esetleg 
hoznunk egy különleges, elektronikus sze-
mély (e-személy) státuszt a robotjainknak? 
Meddig terjednének ennek az e-személynek 
a jogai és kötelességei? Hogyan különítenénk 
el egy e-személy korlátolt és korlátlan fele-
lQsségét? Képes lesz-e egy e-személy bírósági 
eljárásban keresetindításra? BeperelhetQ har-
madik félnek okozott kár esetén, ha netalán 
nem állna természetes személy a felelQsségi 
láncolat legvégén? 

FelelQsségbiztosítási fedezet
Lehetséges megoldásként képzelhetQ el egy 
kötelezQ felelQsségbiztosítási rendszer a ro-
botok számára – a gépjárm_-biztosítás min-
tájára. Bár egy biztosítási rendszer keretein 
belül túl bonyolult vagy költséges lehet kár-
térítést kapni. Egy másik megoldás lehet egy 
külön kártérítési alap, melyet a robotok által 
okozott károk elszenvedQi számára hoznának 



127

létre. Ennek az az elQnye, hogy eleve kizárja 
a robot vétkességének vagy felelQsségének 
megállapítását, és így szükségtelenné válik 
a robotbiztosítás. Maga a tény, hogy a robot 
okozta a kárt, elégséges alapot szolgáltat a 
kártérítéshez.

Ki fog befizetni ebbe a kártérítési alapba? 
ElsQ körben azok járulnának hozzá, akiknek 
gazdasági érdekük f_zQdik a robotok m_kö-
déséhez. A gazdasági érdek nem korlátozódik 
azokra, akik gyártják, programozzák, eladják 
vagy használják Qket. Valójában mindenki 
élvezi a robotika elQnyeit, a magán- és a tár-
sadalmi életben egyaránt. Ezért mindannyi-
unk közös érdeke, hogy a kártérítési alapba 
fizessünk; akár új adónemnek is be lehetne 
vezetni.

Végül még egy olyan forgatókönyv is el-
képzelhetQ, melyben maguk a robotok is 
befizetQkké válnak. Gondoljunk csak például 
a vezetQ nélküli taxikra, ahol az útiköltséget 
– vagy egy részét – átutalhatnák az alapba. 
Az alap egy részét, amely nem lett kártérí-
tésre felhasználva, vissza lehetne forgatni a 
kutatásba és fejlesztésbe. Ez arra ösztönözné 
a gyártókat, hogy biztonságosabb robotokat 
hozzanak létre, és további területeken is szor-
galmazzák használatukat.

(Euroscientist)

Nicholas Lezard

Szvetlana Alekszijevics: Csernobili ima 
cím_ könyvének recenziója –  

megszólalnak a tanúk

A túlélQk szívszaggató monológjainak át-
dolgozott kiadása – a Nobel-díjas írónQ 
gondozásában

Azt gondolom, nyugodt lélekkel kijelent-
hetjük, hogy az írott történelem túlnyomó 
részében az oroszok többsége nem érezte 

magát a sors kegyeltjének azért, mert ebben 
az országban született. Az orosz néprQl szóló 
igaz történet nemigen lehet több, mint milliók 
hangján üvöltQ kétségbeesés, melyet csak 
néha szakítanak meg a hihetetlen gyengédség, 
hQsiesség és akasztófahumor pillanatai.

Jobbára ezzel a technikával él Szvetlana 
Alekszijevics belorusz írónQ: könyvei inter-
júk százainak a gy_jteményei, melyeket olyan 
emberekkel készített, akiknek a különféle 
formákban testet öltQ orosz állam beleszólt 
a sorsába. A Csernobili ima cím_ könyvben 
az egyes interjúk rendszerint csak pár oldalt 
tesznek ki, és monológként olvasandók – így 
is vannak feltüntetve a tartalomjegyzékben. 
„Monológ arról, hogy milyen könny_ porrá 
lenni”; „Monológ arról, hogyan tud belénk 
férkQzni valami teljesen ismeretlen dolog”, és 
így tovább.

1986. április 26-án felrobbant a négyes szá-
mú reaktor a csernobili atomerQm_ben, az ak-
kor még a Szovjetunióhoz tartozó Ukrajnában, 
és 50 millió curie sugárzó anyag került a lég-
körbe, melynek 70%-a Belorussziára hullott, 
de még bQven jutott több olyan országnak 
is, amelyek még csak nem is a szomszédban 
vannak. (Fehéroroszország fölé május elsején 
kezdett érkezni a radioaktív felhQ.)

A pusztítás mértéke és alattomos természe-
te minden bizonnyal felülmúlják az emberi 
képzelQerQ határát, ami az egyik fQ magyará-
zata annak, miért annyira helyénvaló a m_ben 
az Alekszijevics által elQszeretettel használt 
többszólamú forma – melyért az írónQ 2015-
ben megkapta az irodalmi Nobel-díjat. Csak 
a tanúk szájából hangozhat el az események 
igaz leírása; a Csernobili imában a kataszt-
rófával és annak utóhatásaival kapcsolatos 
tudnivalók tisztázása után („a falvakon átha-
ladva megdöbbenünk a temetQkben a sírok 
sokaságán”), az egyik t_zoltó özvegyének a 
beszámolójába élhetjük bele magunkat, aki-
nek a férjét behívták oltani a robbanás után. 
SugárfertQzés okozta halálának – ennek a 
fokozódó kínszenvedésekkel teli két hétnek 
– a leírása annyira szívszaggató volt, hogy 
azt hittem, nem leszek képes folytatni az 
olvasást. Annak a szeretetnek az ereje tartotta 


