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چكيده
در محیط الکترونیکیی مخیاطرات مختلییی وجیود دارد .مخیاطرات تجیارت و بازرنیانی الکترونیکیی از
مهمترین مخاطرات فضای مجازی درنظر نرفته میشوند .بیمۀ مخاطرات مذکور ،از روشهای کیاهش و
مدیریت مخاطرات فضای مجازی بهشمار میرود ،اما سؤال اساسی در این زمینه این است که آیا حقیوق
ایران مقررات و قوانین کافی در این حوزه دارد؟ فرض مقالۀ حاضر این است که نظام حقیوقی میا دارای
مقرراتی کلی در این زمینه است ،اما ابهامهایی نیی در ایین میورد وجیود دارد .مقالیۀ حاضیر رویکیردی
تحلیلی-تطبیقی داشته و از دو بخش تشکیل شده است .در بخش نخست سعی بر این است که مییاهیم
اصلی تشریح شده و دالیل اهمیت بیمۀ تجارت الکترونیکی با توجیه بیه پیشیینۀ آن بررسیی شیود و در
بخش دوم به موانع قانونی و مشکالت مربوط به طراحی بیمههای مخاطرات تجارت الکترونیکی پرداخته
میشود.
واژههای کليدی :بیمه ،بیمۀ تجارت الکترونیکی ،حقوق ایران ،مخاطرات محیط مجازی.

 نویسنده مسئول ،تلین09122260604 :

Email: sadeghilaw@ut.ac.ir

170

دانش مخاطرات /دورة  ،1شمارة  ،2زمستان 1393

مقدمه
در جهان امروز ،رایانهها بر همۀ ابعاد زندنی انسان تأثیر دارنید .عناصیر اساسیی تجیارت هم یون
اطالعات خصوصی مشتریان ،طراحی محصول و اطالعات حسابداری همه در رایانهها ذخییره شیده
و این اطالعات غیرملموس نسبت عظیمی از دارایی شرکتها را شیامل میی شیوند [ .]21تجیارت
الکترونیکی ارائۀ روشی جدید در امور بازرنانی است که میتواند هرنونه تعامیل میالی و اقتصیادی
بین اشخاص مختلف را شامل شود .امروزه تجارت الکترونیکی دارای کاربرد نسیتردهای در جوامیع
پیشرفته است ،اما همانند دیگر شیوههای فعالیتهای تجاری ،تجارت الکترونیکی نی بیا خطرهیای
منحصر به خود از جمله حمالت ویروسی ،خطر هکرهای اینترنتی و اقدامات جاعالن و سیارقان در
فضای مجازی نام برد .این خطرهای بالقوه موجب تردیید اصینات تجیاری در اسیتیاده از اب ارهیای
الکترونیکی برای معامالت خواهد شد .هرچه شرکتها سیعی کننید تجیارت الکترونیکیی خیود را
توسعه دهند و خدمات و کاالهای خود را بهشیکل الکترونیکیی عرضیه و نگهیداری کننید ،منبعیی
بالقوه برای حملهها و خطرهای خاص محیط مجازی ایجاد خواهد شد .در دیدناه حداقلی میتیوان
فرض کرد که یك هکر جوان بهطور تصادفی به سامانۀ تاجر توجه کرده و برای او ایجیاد م احمیت
کند .اما امروزه نروههای خرابکار سازمانیافته و خبره موجب تقویت خطرهای موجیود در فضیای
مجازی شدهاند .این خطرهای دركشده بر اعتمادپذیری زیرساختهای ملی ،حیاظیت از مالکییت
فکری مؤسسات و کشورها ،یکپارچگی سرمایهنذاری مالی آنها و کنترل هویت اشیخاص تأثیرنیذار
است [ .]15با شناسایی و بهکار بردن فنون امنیتی میتیوان مخیاطرات تجیارت الکترونیکیی را بیه
حداقل رساند ،اما در هر حال با توجه به روزآمد بودن فناوریها و فنهیای میورد اسیتیاده در ایین
نوع کسبوکار ،ضرر و زیان نروهی از فعاالن این عرصه اجتنابناپذیر خواهد بود .بیهعبیارت دیگیر
مدیریت خطرها در اینترنت و تجارت الکترونیکی دربرنیرندة روشهیایی بیرای کیاهش خطرهیا و
شدت زیانهای ناشی از آن نی میشود .تعدادی از این روشها شامل استیاده از نرماف ارهایی مثل
دیوار آتش یا نرماف ارهای ضید وییروس و ضید نییوذ اسیت کیه هرچنید موجیب کیاهش خطرهیا
میشوند ،آنها را حذت نمیکنند ،بنابراین برای اینکه مدیریت خطرهای تاجر بهطیرز مناسیبتیری
انجیام نییرد ،اسیتیاده از روشهیای انتقیال خطرهیا در کنیار سیایر روشهیا ضیرورت دارد [.]12
تجیارتهیای کنیونی اسیتیاده از بیمییه بیهعنیوان یکییی از روشهیای میدیریت مخیاطرات امییری
شناختهشده است .متناسب با نیاز و امکانات تاجر ،مالك یا هر شخص در معرض خطیر ،روشهیای
مدیریت مخاطرات ،متیاوت است .برنامهری ی برای مدیریت خطیر قبیل از وقیوع حادثیه ،نیازمنید
تمرک بر ارتقای امنیت و استیاده از روشهایی برای مبارزه با خطر مورد نظر اسیت .ممکین اسیت
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برخی از اشخاص فقط ایین مرحلیه از میدیریت خطرهیا را کیافی بپندارنید و بیا اتخیاذ روشهیای
پیشگیرانه مطمئن شوند که احتمال وقوع حادثه بسیار کم است و دیگر تمیایلی بیرای اسیتیاده از
روشهایی کیه هدفشیان میدیریت خطیر بعید از وقیوع حادثیه اسیت نداشیته باشیند .در تجیارت
الکترونیکی این اطمینان هیچ وقت حاصل نخواهد شد .خطرهای ناشی از فضای مجیازی میاهیتی
ناشناخته دارند و روشهای حمله و نوع خطرها نی با نذر زمان پی ییدهتیر و متییاوت بیا نذشیته
میشوند؛ همین ویژنی موجب میشود هر آن امنیت سیامانه نقی شیود و حادثیهای روی دهید.
بنابراین مدیریت خطر در تجارت الکترونیکی هنگیامی موفی اسیت کیه از ترکیبیی از روشهیای
مدیریت خطرها بهره نرفته شود .بهعبارتی مدیر خطیر در تجیارت الکترونیکیی بایید هم میان بیا
ارتقای امنیت سامانه ،برای ایجاد حس اعتماد بیشتر در مشتریان ،به فکر جبران خسارات احتمالی
وارد بر آنان نی باشد .یکی از روشهای پرسابقۀ جبران خسارات ،بیمه است .ویژنییهیای زنیدنی
امروزی و خطرهای خاص آن ،بیمه را به یکی از نیازهای اجتنابناپذیر عصیر حاضیر تبیدیل کیرده
است که عالوه بر تأمین آسایش و امنیت فردی ،دارای آثار اجتماعی فراوانی است.
روش تحقيق :روش تحقی این مقاله ،روش تحلیلی و مبتنی بر مطالعه کتابخانیهای اسیت
بدین ترتیب که نویسندنان ضمن مراجعه به منابع مختلف فارسی و انگلیسی مرتبط ،به تحلیل
جایگاه موضوع در حقوق ایران پرداخته و برای نقد بهتر حقیوق کشیور ،از مطالعیۀ تطبیقیی در
حقوق آمریکا به عنوان کشوری موف و پیشرو در این زمینه نی بهره بردهاند.
مفهوم «بيمة تجارت الكترونيكی» و تمييز آن از «بيمة الكترونيكی»
مطاب تعرییی فنی ،بیمه عملیاتی است که در آن بیمهنر افرادی (بیمهن اران) را که در معرض
حادثه و خطر خاصی قرار دارند ،سازماندهی میکند و از محل مبالغی که از جمع ح بیمههای
دریافتی فراهمشده از بیمهن ارانی که این حادثه عمالً برای آنها تحق مییابید رفیع خسیارت
مینماید [ .]9براساس این تعریف ،افرادی برای خرید پوشش بیمه به بیمهنران رجوع میکننید
که در معرض حادثه و خطری خاص قرار دارند .امروزه خطرهایی که در دنییای سینتی موجیب
تمایل به خرید بیمه میشود ،برای بیشتر افراد شناختهشیدهانید .بیمیهنامیههیای آتیشسیوزی،
سرقت ،ماشینآالت ،عمر و بیمههای دریایی از بیمهنامههایی است که مدتهاست در بازار بیمه
عرضه میشوند ،اما نوع فعالیتهای انسان نی در نذر زمیان تغیییر کیرده و روشهیای تجیاری
دستخوش تغییراتی شده است .امروزه تجارت الکترونیکیی یکیی از عرصیههیای جدیید فعالییت
تجاری است که اقبال به آن روزبهروز بیشتر میشود .از وقتی که بیمهنیران خطرهیای تجیارت
الکترونیکی و نیازهای تجاری خاص را بهتر درك کردند ،بیمهنامههای تجیارت الکترونیکیی نیی

172

دانش مخاطرات /دورة  ،1شمارة  ،2زمستان 1393

کاملتر شدهاند .سازمانها با اف ایش وابستگی به داراییها و اطالعیات خیود ،در مقابیل حمیالت
مکرر و زیانبار ناشی از ارتباط به شبکههیای رایانیهای ،آسییبپیذیرتر مییشیوند .جلیونیری از
خسارت در شبکه هرن کامل نخواهد بود .در حال حاضر استیاده از بیمیۀ تجیارت الکترونیکیی
بهعنوان بخشیی از راه حیل کلیی امنییت مبیادالت اینترنتیی مطیرت اسیت ،امیا بیمیۀ تجیارت
الکترونیکی« ،عملیاتی است که بهموجب آن بیمهنر از محل ح بیمههای درییافتی ،اقیدام بیه
سازماندهی و رفع خسارت احتمالی از افرادی میکند که در معیرض مخیاطرات خیاص تجیارت
الکترونیکی قرار دارند».
بیمۀ تجارت الکترونیکی ممکن است با اصطالت دیگری بهنیام بیمیۀ الکترونیکیی خلیط شیود بیا
اینحال این دو با هم تیاوت بسیار دارند .در بیمۀ تجارت الکترونیکی چنانکه نیتیم ،شرکت بیمیه ییا
بیمهنر ،مخاطرات موجود در فضای تجارت الکترونیکی را بیمه میکند ،درحالیکه بیمیۀ الکترونیکیی
یعنی استیاده از فناوری الکترونیکی جدید در بیمهها؛ یعنیی بیمیههیا بیدون تغیییر میاهوی خاصیی،
بهجای تولید و عرضه در قالب سنتی یا کاغذی ،بهصورت الکترونیکیی اسیتیاده مییشیوند بیه تعبییر
دیگر ،در بیمۀ الکترونیکی ،بیمهنامههای ساب یا سنتی ،بدون تغییر باقی میمانند و این نیوع فیروش،
بازاریابی و عرضۀ بیمهنامه است که تحول مییابد و بهصورت الکترونیکی انجام مینیرد [.]8
پيشينة بيمة تجارت الكترونيكی
با بیان دالیل اهمیت بیمههای مخاطرات در تجارت الکترونیکی این پرسش مطرت میشیود کیه
آیا قانونگذار در کشورهای مختلف از جمله ایران درصدد قاعدهمندسازی این نوع بیمهها برآمیده
است؟ یا قانونگذاران اساساً به این بحث نگاه حقوقی نداشته یا انیر داشیتهانید ،همیان مقیررات
سنتی بیمه را برای پوشش محیط الکترونیکی نی کافی مییدانسیتهانید؟ بیرای پاسیخ بیه ایین
پرسشها ،به اختصار به پیشینۀ بیمۀ تجارت الکترونیکی در آمریکا (بهدلییل پیشیرو بیودن ایین
کشور در این بحث) و ایران میپردازیم:
در اواخر دهۀ 1990بیمهنامۀ هکر برای اولین بار ایجاد شد [ .]16شرکت بیمۀ لوییدز در سیال
 1998با پیشرفت و توسعۀ فناوری اطالعیات در زمینیه بیمیۀ اطالعیات و امنییت فضیای مجیازی
فعالیت خود را شروع کرد .بهمرور زمان بیمۀ امنییت دادههیا و اطالعیات یارانیهای ،تحیت نظیارت
شرکت بیمۀ لویدز و شرکت انحصاری تامسیون بیهعنیوان اولیین بیمیهنامیه در زمینیه مخیاطرات
سیستمهای اطالعاتی عرضه شد .این بیمهنامه میواردی چیون کالهبیرداری از مشیتری ،از دسیت
دادن دادههای سیستمهای کامپیوتری و برنامیههیای آن ،از دسیت دادن دادههیای الکترونیکیی و
مدیا ،حمالت ویروسهای رایانهای ،اخاذی از راه دسترسی به سیستمهای اطالعاتی و ایجیاد وقییه
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در امور تجاری را تحت پوشش قرار میداد [ .]18آن ه موجب شتاب بیشتر عرضۀ بیمههای فضای
مجازی شد حوادثی بود کیه خسیارات زییادی را متوجیه تجیار و شیرکتهیای شیاغل در تجیارت
الکترونیکی کرد .در فوریۀ سال  2000حمالت هماهنگ داس 1بر ضد شرکتهای ب رگ آمریکیایی
طرتری ی شد .این حمالت مانع عرضۀ خدمات سایتهای اینترنتی معروفی هم یون آمیازون ،ای
بی ،سی.ان.ان ،یاهو و زد.دینت بهمدت سه ساعت شد و در حدود  1/2میلییارد دالر خسیارت بیه
آنها وارد آورد .از پیامدهای دیگر این حمالت کاهش سرعت اینترنت در برخی سایتهای دیگیر تیا
 60درصد سرعت عادی بود .انرچه قبل از سال  2001نی شاهد عرضۀ برخی از انواع بیمۀ تجارت
الکترونیکی و فضای تبادل اطالعات بودیم ،واقعۀ یازدهم سیپتامبر  2001نقطیۀ عطییی در تیاریخ
عرضۀ بیمۀ فضای مجازی و امنییت فضیای تبیادل اطالعیات بیود .در سیال  2001و در میاههیای
جوالی ،سپتامبر و اکتبر سه حمله به فضای مجازی از طری کرمهای اینترنتیی رد ،نیمیدا و کلی
انجام نرفت .واقعۀ یازدهم سپتامبر ،بعد از رویداد پرلهاربر در سال  ،1941بیشیترین صیدمه را از
لحاظ امنیت ملی و اقتصادی به دولت فدرال وارد کرد .در تاریخ آمریکا ایین اولیین بیاری بیود کیه
دولت بهتنهایی نمیتوانست از زیرساختهای خیود محافظیت کنید [ .]20مجموعیۀ ایین عوامیل،
شرکتهای بیمهای را به فکر عرضۀ محصوالت بیمهای پیشرفتهتر برای امنیت تجارت الکترونیکیی
و امنیت فضای تبادل اطالعات انداخت و هم نین موجب شد چند قانون در ایاالت متحدة آمریکیا
وضع شود که ال امات امنیتی را برای شرکتهای مختلف وضیع مییکیرد .قیانون هیپیا  21996در
خصوص امنیت و یکپارچگی در نگهداری اطالعات بیماران و عرضۀ خدمات درمیانی ،قیانون سیك
 2002در مورد حیظ اطالعات و مکاتبات الکترونیکی مشتریان مؤسسات میالی ،قیانون نیرام لییچ
 1999در خصوص اعالم سیاستهای شرکتهای مالی برای حییظ اطالعیات مشیتریان و افی ایش
امنیت تراکنشهای الکترونیکی ،قانون ساربین  -اکسلی  2002و قانون ایالتی کالییرنییا  2002کیه
در خصوص تضمین امنیت اطالعات مشتریان و اطالع رسانی سریع در صورت دسترسی غیرمجیاز
به داده های الکترونیکی است ،از جملۀ این قوانین بودند .بنابراین ،جدا از سیایر عوامیل دخییل در
توسعۀ بیمۀ تجارت الکترونیکی ترکیب دو عامل اف ایش خطرها و ال امات سازناری با آنهیا موجیب
شد شرکتها و اشخاص درنیر در تجارت الکترونیکی به فکر استیاده از بیمه بییتند [ .]16به ایین
ترتیب شرکتهای بیمهای بیشتری وارد این عرصه شدند و محصوالت متنوعتری هم در خصیوص
بیمۀ فضای مجازی عرضیه شید .البتیه بیا توجیه بیه متغییر بیودن خطرهیای موجیود در تجیارت
الکترونیکی این محصوالت نی در سازناری با این خطرها با نذشت زمان تغییر خواهند کرد.
1. Dos
2. HIPAA: Health Insurance Portability and Accountability Act 1996
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مهمترین مسئله در زمینۀ تنظییم شیرایط عمیومی بیمیهنامیه در فضیای مجیازی و تبیادل
اطالعات ،ایجاد استانداردی بهنام  ISO 17799اسیت .ایین اسیتاندارد امنییت اطالعیات را پاییۀ
حیاظت آنها در مقابل محدودة وسیع تهدیدها و دلیل تیداوم کیاری ییك شیرکت و بیه حیداقل
رساندن خسارت وارده و به حداکثر رساندن داراییهای مالی و غیر مالی یك تجارت میشیمارد.
در این استاندارد مواردی بهعنوان خط قرم مشخص شده که رعایت آنهیا از طیرت بیمیهنی ار،
برای بیمه کردن تجارت ال امی است .این موارد به قرار زیرند:
• دارا بودن اسناد مکتوب خط مشی امنیت اطالعات؛
• تضمین امنیت اطالعات و فضای مجازی؛
• آموزش و تحصیل امنیت اطالعات؛
• ن ارش حوادث امنیتی؛
• پایهنذاری و تأسیس طرت مدیریتی تداوم تجاری [.]10
به این ترتیب شرکت های بیمه بر رعایت و اجرای این استاندارد از سوی بیمیهنی ار تأکیید
میکنند ،بدون اینکه در مقررات استاندارد  ISO 17799شرطی مبنی بر ال امی بودن رعاییت آن
ننجانده شده باشد.
در ایران ،سابقۀ نهاد بیمه به سیال  1310و فعالییت شیرکتهیای بیمیهای خیارجی ،و سیابقه
قانونگذاری بیمه به سال  1316و تصویب قانون بیمه در  36میاده بیاز میینیردد [ ،]5امیا سیابقۀ
تدوین قوانین در خصوص تجارت الکترونیکی ،به قدمت بیمه نیست .اولین قانون مربوط به تجارت
الکترونیکی در ایران ،به سال  1382و تصویب قانون تجارت الکترونیکی برمینیردد .دیگیر قیوانین
تصویبشده در این زمینه عبارتند از قانون انتشار و دسترسیی آزاد بیه اطالعیات مصیوب  ،1388و
قوانین مرتبط با حقوق مالکیت فکری ،طب ارجاعی که مادة  62قانون تجارت الکترونیکی بیه ایین
قوانین داده است و آخرین قانون ،قانون جرایم رایانهای مصوب  1388است .عالوه بر ایین قیوانین،
آییننامههایی نی در زمینۀ تجارت الکترونیکی تصویب شده است .برخی از ایین قیوانین ییا آییین
نامهها به بحث امنیت در تجارت الکترونیکی پرداختهاند؛ از جمله قیانون تجیارت الکترونیکیی ،بیه
شناسایی دفترهای خدمات صدور نیواهی الکترونیکیی ،داده پییام و امضیای الکترونیکیی مطمیئن
پرداخته است .در مادة  4آییننامۀ نظام بانکداری الکترونیکی نی آمده است« :بانك مرک ی موظف
است بیا همکیاری وزارت ارتباطیات و فنیاوری اطالعیات ،تمهییدات الزم را جهیت تیأمین امنییت
بانكداری الکترونیکی فیراهم آورد .مسیئولیت برقیراری امنییت بانیكداری الکترونیکیی براسیاس
استانداردهای بینالمللی بر عهدة بانك مرک ی است .این امر نافی مسئولیت بانیكهیا در خصیوص
برقراری امنیت بانکداری الکترونیکی نبیوده و تبعیات ناشیی از آن بیر عهیده بانیكهیا اسیت» .در
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مصوبات دیگری نی مییتیوان ردپیای عالقیهمنیدی مجرییان قیانون بیه نسیترش بیمیۀ تجیارت
الکترونیکی را مشاهده کرد .مطاب مادة  9آییننامۀ ساماندهی فعالیت و نظارت بیر فروشیگاههیای
مجازی مصوب  ،1388/06/21دارندنان مجوز فروشگاههای مجازی مل م شدهاند که برای پوشیش
بیمهای وظایف و مسئولیتهای خود در قبال مصرتکنندنان ،براساس مواد  2تا  8قانون حماییت
از مصرتکنندنان مصوب  1388اقدام کنند .مادة  9آیییننامیۀ سیاماندهی فعالییت و نظیارت بیر
فروشگاههای مجازی ،ضمانت اجرای روشنی ندارد و در عمل نی  ،بیهدلییل نبیود کنتیرل خیاص و
مناسب بر فروشگاههای مجازی ،بعید بهنظر میرسد این میاده قیدرت اجراییی الزم را بیرای الی ام
فروشگاههای مذکور به استیاده از پوشش بیمهای داشته باشد .بهعالوه ال ام عرضهکننیدنان کاالهیا
و خدمات به بیمه وظایف و مسئولیتهای آنها در قبال مصرتکنندنان ،هرن در قانون حماییت از
حقوق مصرتکنندنان تصریح نشده است و از مواد  2تا  8آن هم استنباط نمیشود .معلوم نیسیت
آییننامۀ ساماندهی چگونه چنین ال امی را به قانون مذکور ربط داده است! هم نین به این سیؤال
نی باید پاسخ نداده است که چرا این ال ام بیرای فروشیگاههیای مجیازی وجیود دارد ،ولیی دربیارة
فروشگاههای غیرمجازی فعال در تجارت الکترونیکی اجرا نمیشود [ .]1در خصوص تأمین امنییت
فضای تبادل اطالعات نی در ایران مقرراتی به تصویب رسیده است .در سال  ،1382شیورای عیالی
امنیت فضای تبادل اطالعات کشور بهمنظور تدوین نظام ملی امنیت فضای تبادل اطالعات کشیور،
بررسی ضوابط نظامدهیی تحقیقیات در حیوزة امنییت قضیایی تبیادل اطالعیات و سیاسیتگذاری،
هماهنگی و نظارت بر اجرای سیاستهای امنیت فضای تبادل اطالعیات کشیور بیا مصیوبۀ هییأت
وزیران تشکیل شد .در سال  1387نی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،تصویبنامهای با عنوان
«سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات کشور» را به تأیید ریییسجمهیور رسیاند .در
این تصویبنامه یکی از راهبردهایی که بر آن تأکید شده تا نهادهای متیولی در خصیوص آن اقیدام
کنند ،امنسازی زیرساختهای حیاتی کشور در قبال حمالت الکترونیکیی اسیت .هرچنید امیروزه
شرکتهای بیمۀ دولتی و غیردولتی زیادی در ایران فعالاند و قوانین و مقرراتیی نیی در خصیوص
تجارت الکترونیکی به تصویب رسییده اسیت ،هییچ کیدام از ایین شیرکتهیا سیابقهای در عرضیۀ
بیمههای مرتبط با فضای مجازی ندارند .نبود کارشناسان متخصص ،نداشتن آمار دقیی خسیارات
واردشده در حوادث تجارت الکترونیکی و در نتیجه دشواری تعیین مقدار ح بیمیه ،ناآشینایی بیا
ساختار بیمۀ تجارت الکترونیکی و فضای تبادل اطالعات و رون ناچی تجارت الکترونیکی در ایران
میتواند از جمله دالیل عدم استقبال از بیمۀ تجارت الکترونیکی باشد .اکنیون بیهدنبیال برخیی از
حوادث خسارتزا در بانکداری الکترونیکی ،نیاز به این نیوع بیمیه توسیط متخصصیان و متصیدیان
تجارت الکترونیکی احساس شده است .به دنبال انتشار خبیر هیك سیه میلییون کیارت بیانکی در
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ابتدای سال  1391و تقاضای بانك مرک ی برای تغییر رم کارتهای اینترنتی از سیوی مشیتریان،
موضوع بیمۀ تجارت الکترونیکی از طرت برخی کارشناسان برای پوشش این نونه خطرهیا ،دوبیاره
مطرت شد؛ هرچند به عقیدة بسیاری ،بهدلیل موانع فنی و حقوقی موجود هم نان راه برای تحقی
بیمۀ تجارت الکترونیکی در ایران ناهموار است.
تحليل دادهها و بحث
مهمترين چالشهای حقوقی
الف) ابهام در قابليت بيمة مخاطرات حوزة تجارت الكترونيكی

موضوع عقد بیمه «خطر تحق حادثۀ خسارتبار» است .خطر موضوع بیمه باید اتیاقی ،واقعی و
مشروع باشد .در اتیاقی بودن خطرهای بیمۀ تجارت الکترونیکیی شیکی وجیود نیدارد و واقعیی
بودن خطر نی در مورد آنها قابل تحق است .بیشتر خطرهای مربیوط بیه تجیارت الکترونیکیی
برای تحق نیاز به سوء نیت دارند و بیهعبیارتی اقیداماتی مجرمانیهانید کیه در قیوانین ج اییی
کشورهای مختلف جرمانگاری شدهاند .بنابراین با توجه به اینکه مسئولیت ج ایی قابلییت بیمیه
شدن ندارد ،بهطور طبیعی در قلمرو بحث ما نی قرار نمینیرند .با وجود این ،تاجرانی که میورد
این حمالت و اقدامات قرار مینیرند میتوانند برای جبران زیانهای واردآمده ،اقیدام بیه خریید
بیمههای اموال کنند .هم نین نروهی از این خطرها مانند انتشار ویروس ممکن است بیهطیور
سهوی نی اتیاق بییتند و تاجر نیع مشروعی در خریدن بیمههای مسئولیت تجارت الکترونیکیی
در مقابل ادعاهایی داشته باشد که در این موارد علیه او مطرت میشیود .بنیابراین آن یه موجیب
تردید است دو موضوع است .1 :آیا بیمهنری که اقدام به صیدور بیمیهنامیههیای تمیام خطرهیا
بهطور سنتی کرده است باید خسارت ناشی از خطرهای فضای مجازی را نی جبران کند؟  .2آیا
میتوان دادهها و فایلهای الکترونیکی را مال ،بهمعنای آن ه در حقوق بیمه بیهعنیوان موضیوع
بیمه از آن یاد میشود ،دانست؟ در تعریف موضوع بیمه نیته مییشیود کیه «نیعیی اسیت کیه
شخص متقاضی در تمامی امالك ییا امیوال شخصیی کیه حی مالکییت و بهیرهمنیدی از آن را
برخوردار بوده یا با قصد استیاده ،مونتاژ یا نصب کرده است ،دارا میباشد» .بر این اساس برخیی
شرکتهای بیمه ای بر این ادعا هسیتند کیه برنامیههیای رایانیهای ییا دادههیایی کیه بیهشیکل
الکترونیکییی ذخیییره شییدهانیید «مییال» نیسییتند و در نتیجییه قابلیییت بیمییه شییدن ندارنیید [.]2
بیمهنامه های سنتی برای پوشش خطرهای سنتی آتشسوزی ،سیل و دیگر قوای قهریه طراحی
شدهاند .ازآنجا که این بیمهنامهها قبل از ظهور اینترنت مرسوم بودهاند ،خطرهای جدیید فضیای
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مجازی را پوشش نمی دهند .همین امر موجب دعاوی پره ینهای بین بیمهنران و بیمیهنی اران
شده است که در این میان بیمهنران بر طراحی استثنائات سختتری تأکید دارند .آنها هم نین
برای جلونیری از تحت شمول بیمه قرار نرفتن خسارات اینترنتی ،بیمهنامههای جدیدی عرضه
میکنند .برای مثال از آنجا که اموال و داراییهای اینترنتی ال اماً شکل فی یکی ندارند ،حمله به
آنها ممکن است به ایجاد خسارات فی یکی منجر نشود ،ازاینرو مناقشات فراوانیی بیین طیرفین
قرارداد بر سر تعیین میهیوم «داراییی ملمیوس» و «خسیارات فی یکیی» در قراردادهیای بیمیه
بهوجود آمده است [ ،]16بهنحوی که بیمهنران خسارات ناشی از تجارت الکترونیکیی را خیار
از شمول این عناوین میدانند و بیمهن اران خالت آن استدالل میکنند .عالوه بر این مشکالت،
مسئلۀ دیگر آن است که درحالی که بیشتر بیمهنامیههیای مسیئولیت عمیومی پوشیش جهیانی
ندارند ،بسیاری از خسارتهای ناشی از تجارت الکترونیکیی ،جنبیۀ بیین المللیی دارنید .انیر در
بیمهنامۀ یك شرکت ،بر پوشش خطر خاصی تصریح شده باشد ،شمول این پوشش بر خسیارات
ناشی از حوادث فرامرزی مورد تردید است .نتیجه آنکه نقص و ناتوانی بیمههای سنتی در زمینۀ
پوشش خطرهای تجارت الکترونیکی ،نیاز به طراحی و عرضۀ بیمهنامیههیایی را بیهوجیود آورده
است که این خطرهای جدید فضای مجازی را نی بدون تردید پوشش میدهند [.]16
در این زمینه دادناههای ایاالت متحدة آمریکا نی اختالت کردهاند ،بهطوریکه دادنیاه فیدرال
ایالت ویرجینیا در دعوای شرکت امریکن آنالین بر علیه شرکت بیمۀ سنت پائول مرکوری در سال
 2002رأی داده بود که دادهها ،نرماف ارها و سامانههای رایانهای از جملۀ اموال فی یکیی و ملمیوس
نیستند ،بنابراین نمیتوان توسط بیمهنامههای مسئولیت عمومی سنتی خطرهای تهدیدکنندة آنها
را که موجب ورود خسارت به بیمهن ار میشود تحت پوشش قرار داد .در مقابل این رأی در همیان
سال دادناه تجدیدنظر نیومک یکو در دعوای مؤسسۀ کامپیوتر کرنر علیه شرکت بیمۀ فانیدزفایرمن
عنوان کرد :بدون اینکه در این ماجرا تردید قابل مالحظهای وجود داشته باشید اطالعیات رایانیهای
مال محسوب میشوند؛ و به بیمهنر بعد از پذیرش دعوا ح داد که بهعنوان دفاع ،تقصیر بیمهن ار
را در از دست رفتن دادهها بهعلت تعمیر رایانه ثابت کند [.]13
در جهت تعیین اینکه آیا پوشش بیمهای سنتی و بیمهنامه تهییهشیده مییتوانید دادههیای
الکترونیکی را پوشش دهد یا نه دادناهها ابتدا بیه ادبییات بیهکیار رفتیه در آن بیمیهنامیه نگیاه
میکنند .شرکتهای بیمه اغلب از قیود و شروط یکسان در فرمهیای بیمیهای اسیتانداردی کیه
دفتر خدمات بیمهای 1برای تنظیم شرایط عمومی بیمهنامهها تهیه کرده است استیاده میکننید
1. ISO: Insurance Services Office
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بنابراین سیاستهای ادارة خدمات بیمهای و رویههای ایین دفتیر ،مشیوقی بیرای شیرکتهیای
بیمهای در تنظیم بیمهنامههای آنها است .ادبیات کنونی و زبان مورد استیاده در بیمهنامیههیای
تنظیمی ادارة خدمات بیمهای بیهنونیهای اسیت کیه دادههیای الکترونیکیی را از پوشیشهیای
عرضهشده مستثنا کرده یا دایرة شمول آن را محدود میکند .علیرغم وضیعیت بیمیهنامیههیای
تنظیمی استاندارد ،موضوع پوشش دادههای الکترونیکی و سیایر دادههیای نامحسیوس بیهطیور
نستردهای محل بحث و اختالت باقی مانده است .به همین دلیل همۀ شرکتهای بیمهنیر نیی
فرمهای استاندارد ادارة خدمات بیمهای را بهکار نمیبرند [.]21
در دنیای تجارت امروزی پوششهای بیمهای که دادههای الکترونیکی و زییانهیای تجیارت
الکترونیکی را استثنا میکنند دیگر کاربردی ندارند ،زیرا امروزه میهوم مال و شکل دارایی تغییر
یافته است .بسییاری از بازرنانیان ،فروشیگاههیای فی یکیی و معیامالت رو در روی خیود را رهیا
کردهاند و فقط به تجارت الکترونیکی مشغولاند [ .]21بهتازنی در بیمهنامههای عرضهشده زبان
خاصی بهکار نرفته شده که در آنها به اینکه آیا مخاطرات تجارت الکترونیکی تحت پوشش قرار
می نیرند یا نه اشاره شده است .با وجود این ،ناهی در تیسیر قیراردادهیای بیمیهای مشیکالتی
پیش میآید؛ هر چند به پوشش بیمهای برای دادههای رایانهای یا نرماف ارها بهطور خاص اشاره
شده است .این مشکالت ناشی از جدید ،ناشناخته و پیشبینیناپیذیر بیودن خطرهیای تجیارت
الکترونیکی است [ .]19با وجود این باید نیت که رویۀ اغلب شرکتهای بیمه و نی مواردی کیه
موضوع به دادناه کشانده شده ،نشان میدهد که برنامههیای رایانیهای و دادههیای الکترونیکیی،
ج ء اموال منقول محسوب میشوند و در نتیجه قابلیت بیمیه را دارنید ،چیرا کیه «دارای ارزش
دائمی بوده و در قالب نوار یا وسایل مشابه تجسم مادی پیدا مییکننید .البتیه در مقیام ارزییابی
ارزش قابل بیمه چنین اب ارهایی نباید تنها به قیمت الشه یا تراشهای که اطالعات در آن ذخیره
شده توجه داشت .بلکه باید قیمت واقعی دادههای موجود با مراجعه به کارشناس تعیین نردیده
و مبنای محاسبه ح بیمه و پوشش بیمیه قیرار نییرد» [ .]2در صیورتی کیه تجهیی ات میورد
استیاده در امر فناوری اطالعات موجب ورود خسارت به مالك یا دارندة آن یا شخص ثالث شود،
این بحث که آیا چنین خساراتی را میتوان تحت پوشش «بیمۀ مسئولیت» قرار داد یا خیر نیی
حل شده است .استداللی که نویسندنان در این خصوص ذکر کرده اند و از همه جهت منطقیی
بهنظر می رسد آن است که انر خسارات ،ناشی از نق وسایل یا بیمباالتی بیمهن ار یا کارکنان
وی باشد ،در هر حال مشمول پوشش بیمهای مسئولیت مدنی قرار میینییرد و نیوع وسییله ییا
برنامه ای که موجب خسارت شده در اصل صدق پوشش بیمه ای تأثیری ندارد .در ایاالت متحدة
آمریکا ،با در نظر نرفتن همین آرای قضایی و با عدول تدریجی از آرایی که در آنها بر غیر قابیل
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بیمه بودن فناوری اطالعات حکم شده ،بیمهنامههای تجارت الکترونیکی امروزه به وفور استیاده
میشوند .رویۀ بیمه ای نی بر این امر داللت دارد کیه در حیوزة فضیای مجیازی ،بیمیۀ عمیومی
تجاری ،بیمۀ اموال ،بیمۀ مسئولیت و بیمۀ تمامی خطرها از جمله بیمهنامههایی است کیه هییچ
منع قانونی یا عملی در صدور آنها وجود ندارد .در مورد پوشیش بیمیهای مالکییت فکیری بیرای
برنامههای رایانهای نی این رویه تثبیت شده که برنامۀ رایانهای و صدا و تصیویر ابتکیاری کیه از
جای دیگر تقلید نشده ،میتوانند مشمول ح بر اثر شیده و «میال» محسیوب شیوند [ .]3ایین
تصریح و حمایت ،بهویژه در مورد بازیهای یارانهای که تقلید و شبیهسازی از آنهیا وجیود دارد،
مهم و واجد آثار عملی بهنظر میرسد .در ایران ،وجود قیانون حماییت از حقیوق پدیدآورنیدنان
نرماف ارهای رایانهای مصوب  ،1379مستند مناسبی برای حمایت از این نرماف ارها اسیت .البتیه
پوشش بیمهای برای حقوق مالکیت فکری ،به خرید بیمهنامۀ مستقل یا تصیریح بیه پوشیش در
سایر بیمهنامهها نیاز دارد ،چراکه در عمل بیمهنامۀ اموال یا مسئولیت ،این دسته از مخاطرات را
شامل نمیشود .بیمۀ تمام مخاطرات ،تا زمانی که پوشش حقیوق مالکییت فکیری از شیمول آن
مستثنا نشده باشد ،شامل نق این حقوق از سوی اشخاص ثالث میشود [.]4
امروزه بهطور کلی محدودیتی شایان توجه برای شرکتهیای بیمیهای از نظیر بیمیهپیذیری
خطرهای تجارت الکترونیکی وجود ندارد؛ بهعبارت دیگر ،برای بیمه کردن خطرها ،شرکتهیای
بیمهنر اجرای برخی اقدامات امنیتی فنی را از تاجر تقاضا میکنند و تعدادی از این بیمیهنیران
از اب ارهای حقوقی مانند محدودیت پوشش یا دسترسی ج ئی اسیتیاده مییکننید تیا برخیی از
خطرها را از دامنۀ خطرهایی که توسط آنها قابل پوشش نیست خیار کننید .امیا شیرکتهیای
دیگری هستند که می توانند بدون استثنا قائل شدن ،این خطرها را پوشش دهند .این تیاوت در
عرضۀ پوششهای بیمهای از طرت بیمهنران یك منطقۀ خاکستری 1ایجاد میکنید .خطرهیایی
که در این ناحیه قرار مینیرند این ویژنی را دارند که همۀ بیمهنران با توجه به اختالت فاحش
خطرهای دنیای مجازی با یکدیگر ،مایل به بیمه کردن آنها نیستند و تنها بعضی از شرکتهیای
بیمه ،توانایی و تمایل دارند که برای پوشش دادن زیانهای ناشی از این خطرها ،بیمهنامیههیای
خاص عرضه کنند [ .]14این تیاوت در رویۀ شرکتها بهمعنای بیمیهناپیذیری خطرهیای حیوزة
تجارت الکترونیکی نیست و خطرهای این حوزه نی در صورت دارا بودن ویژنیهای خطیر قابیل
بیمه همانند خطرهای موجود در دنیای فی یکی قابلیت بیمه شدن را دارند .برای مثیال شیرکت
بیمۀ  Marsh GmbHیك بستۀ بیمهای عرضه مییکنید کیه طبی آن همیۀ خطرهیای تجیارت
1 .Grey Zone
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الکترونیکی مثل زیانهای بهوجودآمده توسط هکرها و کارمندان تیاجر پوشیش داده مییشیوند.
این بیمهنامه هم نین خرابیهای ناشی از عملکرد نادرست نرماف ارها ییا سیرورها و زییانهیای
ناشی از آنها را در بر مینیرد .بهعالوه زیانهای مورد ادعای شیخص ثالیث تحیت پوشیش ایین
بیمهنامهاند .حتی این بیمهنامه کاهش ارزش سهام شرکت در بورس در اثر حمیالت هکرهیا بیه
پایگاه الکترونیکی تاجر را نی جبران میکند [.]14
در خصوص مستند بیمهپذیری خطرهای حوزة تجارت الکترونیکی در حقوق ایران میتوان بیه
مادة  4قانون بیمۀ  1316ایران تمسك جست :در این ماده آمده است« :موضوع بیمه ممکن اسیت
مال باشد اعم از عین یا منیعت یا هر ح مالی یا هر نیوع مسیئولیت حقیوقی مشیروط بیر اینکیه
بیمهنذار نسبت به بقاء آن ه بیمه میدهد ذینیع باشد و هم چنین ممکن است بیمه بیرای حادثیه
یا خطری باشد که از وقوع آن بیمهنذار متضرر مینردد» .در این ماده بیمهپذیری تمام انواع میال
پذیرفته شده است و هر چی که ارزش اقتصادی برای دارندة آن داشیته باشید مییتوانید مشیمول
پوشش بیمهای قرار نیرد؛ بهعالوه ،مسئولیت حقوقی نی از جمله مواردی است کیه در ایین میاده
بهعنوان موضوع بیمه ذکر شده است و با توجه به اینکه مسئولیت افیرادی کیه از معاملیه بیا تیاجر
متضرر میشوند غالباً حقوقی است ،مشکلی در این خصوص نی بروز نمییابد.
ب) توقف تجارت الكترونيكی و پوشش بيمهای خسارات ناشی از عدمالنفع

مخاطراتی که تجارت الکترونیکی را تهدید میکنند در بیشتر موارد موجب وقیه در تجارت تاجر
میشوند و دسترسی او را به شبکه یا سامانۀ الکترونیکی خود قطع میکنند .برای مثال حمیالت
ویروسی منجر به اختالل در سامانۀ تیاجر ،موجیب تعطییل موقیت فعالییت او تیا رفیع مشیکل
میشوند و در این مدت تاجر از رسیدن به منافعی که در صورت نبود مشکل عایدش میشد بیاز
می ماند .یا هکری که اقدام به ربودن اطالعات تاجر و جایگ ین کردن سامانۀ تجار با یك تصیویر
زمینۀ مجازی میکند ،قطع تجارت تاجر تا راه اندازی مجدد سیامانه را بیر او تحمییل مییکنید.
خساراتی که تاجر در این مدت متحمل می شود از نوع خسارات ناشی از عدمالنیع است .اما آییا
خسارات ناشی از عدمالنیع قابل بیمه شیدنانید؟ امیروزه اینکیه خسیارات ناشیی از عیدمالنییع
مسلمالحصول قابلیت مطالبه و بیمه را دارد در حقوق ایران و سایر کشورها پذیرفته شده اسیت.
در خصیوص تجیارت الکترونیکییی نیی مییتییوان نییت ضییرر و زییان ناشیی از عییدمالنییع کییه
مسلمالحصول است قابلیت بیمه شدن را دارد و ضرر و زیان محتملالحصیول کیه امیروزه قابیل
مطالبه نیست قابلیت بیمه شیدن را نیی نیدارد .امیا شیرط اصیلی پرداخیت خسیارت در بیمیۀ
عدم النیع سنتی ،توقف تولید بر اثر خسارت مادی است .خاموش کیردن رایانیههیای متصیل بیه
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شبکه بهدلیل حملۀ جهانی وییروس نیی  ،حکیم تعطیلیی کسیبوکیار را دارد و مییتیوان ایین
مخاطرات را تحت پوشش بیمۀ عدمالنیع قرار داد.
امروزه در بسیاری از کشورها بیمههای عدمالنیع صادر میشوند ،بهطوری که در انگلسیتان بیمیۀ
عدمالنیع آتشسوزی ،ماشینآالت ،تجهی ات الکترونیکی ،تمامخطر نصب و توقیف تأسیسیات انیرژی
شهری طراحی شده است .مشکل دیگری که ممکن است در این خصوص ایجاد شیود نحیوة ارزییابی
خسارات ناشی از عدمالنیع است که ح بیمه نی باید براساس آن پرداخت شود .اساساً بیمهنر بیرای
اینکه بتواند منافع یك بنگاه تولیدی را بیمۀ عدمالنیع کند ،الزم اسیت کیه بیا مراجعیه بیه سیواب و
بیالنهای کاری و نی دفترهای تجاری آن شرکت ،پیشینۀ درآمدی آن را استخرا کند.
بهطور خالصه در مورد تجارت الکترونیکی هم می توان نیت با توجه به اینکه درآمد تجار و
شرکت های تجاری حاصل از معامالت الکترونیکی بهصیورت روزانیه ییا ماهانیه مشیخص اسیت،
ارزیابی خسارات وارده ممکن است .پس از مشخص شدن درآمد ماهانۀ تجار ،شرکتهای بیمیه-
نر بر همین مبنا بیمۀ زیانهای ناشی از توقف تولید را بهمدت  6یا  12ماه عرضه میکننید .در
بیمۀ عدمالنیع ،مدت زمانی هم بهنام «دورة انتظار» منظور میشود؛ برای مثال  15روز ،که انیر
واحد بیمهشده در طی دورة انتظار بازسازی شد و به تولید ادامه داد ،بیمهنیر تعهیدی نخواهید
داشت؛ ولی چنان ه دورة انتظار طی شد و بازسازی و تعمیرات هنوز ادامه داشت ،بیمهنر بعد از
سپری شدن این مدت برای مدت معینی که تعهد کرده اسیت سیود و مخیار ناشیی از توقیف
تولید بیمهن ار را جبران میکند [.]17
ازآنجا که روند ارزیابی خطرها و شناسایی مراحل تولید و برآورد خسارت احتمیالی و میی ان
آن نیازمند کار کارشناسی دقی و مبتنی بر شناخت عوامل و فرایند تولید است و بیا توجیه بیه
آنکه نرخ بیمه نی تابعی از خسارت و تعداد دفعات خسارت محتمل اسیت ،نیرخنیذاری در ایین
نوع بیمه بسیار مهم و حساس است .محاسبۀ ح بیمه براساس می ان احتمال وقوع خطر اصلی
بیمه شده ،وضعیت اقتصادی مؤسسۀ بیمهشونده ،نحوة ثبت حسابهای مالی شامل صورتهیای
سود و زیان و ترازنامه و روند سوددهی یا زیاندهی آن ،دورة زمانی و قابلیت جایگ ینی خطیوط
تولید ،مقدار سرمایه شرکت بیمه ،حد احتمال وقوع خطر عدمالنیع ،سواب خسارتی بیمهن ار و
با توجه به وضعیت بیمهن ار در دورة انتظار صورت مینیرد [.]5
ج) ارزيابی مخاطرات تجارت الكترونيكی و تقويم آنها

بیمهنران در ارزیابی مخاطرات با توجه به نوع خطری که با آن روبیهرو هسیتند کیار راحیت ییا
دشواری را پیش رو خواهند داشت .درصورتیکه خطر موضوع بیمیه دارای سیابقه بیوده و بیرای
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بیمهنر شناخته شده باشد ،مانند سایر بیمههای سنتی ،احتمال وقوع حادثه بررسی و ح بیمه
و تعهدات طرفین بر مبنای آن تعیین می شود .اما برای نروه دیگر مخاطرات که سابقهای ندارند
و بیمهنر از ابعاد خسارات ناشی از آنها ،نحوة پیشگیری و کاهش احتمیال وقیوع حادثیه اطیالع
دقیقی ندارد ،بیمهنر در قبال این مخاطرات ییا بیه طیرق مختلیف مسیئولیت خیود را محیدود
میکند یا آنها را استثنائات بیمهنامه قید میکند .مهمترین مسئله در ارزییابی ایین مخیاطرات و
تقویم آنها بهره نرفتن از کارشناسان خبره و آشنا بیه علیوم رایانیه اسیت .در ارزییابی خسیارت
واردشده ،انر موضوع بیمه دارای ارزش ثابت باشد و بخشی از آن یا همۀ آن از بین رفته باشید،
محاسبۀ شدت خسارت ،دشوار نیست و همانند بیمههای سنتی میتوان آن را با توجه بیه ارزش
مال تعیین کرد .در حقوق ایاالت متحدة آمریکا ،درصورتیکه موضوع بیمه از اموال و حقیوق بیا
ارزش ثابت نباشد ،برای تعیین مقیدار خسیارت ،از تحلییل بیر مبنیای منیعیت ازدسیترفتیه و
خسارات وارد بر دارایی تاجر در طول وقوع حادثه استیاده میشود.
د) طرفين قرارداد بيمه

هرکس نمیتواند از تأمین بیمهای سود ببرد و با انعقاد قیرارداد بیمیه ،در صیورت تحقی خطیر
موضوع بیمه مبالغی را از بیمهنر دریافت کند .تنها افرادی میتوانند ذینیع قرارداد بیمیه قیرار
نیرند و از پوشش بیمه بهره ببرند که دارای نیع بیمهای باشند .منظور از نیع بیمهای آن اسیت
که نیع شخص در آن باشد که حادثۀ موضوع بیمه تحق نیابد و در صورت تحق حادثه ضرری
متوجه او شود [ .]5در بیمههای تجارت الکترونیکی هم تاجر میتواند متحمل خسیارت شیود و
هم مشتری میتواند با وقوع حادثه ،قربانی خطر شود .برای مثیال در نظیام بیانکی ،خطیر هیك
سیستم و خالی کردن حساب های مشتریان از موارد خطیر مشیتری محسیوب مییشیود .حیال
بیمهن اری که بیمه را برای جبران خسارات وارد به خود خریداری کرده است ،بییشیك طیرت
قرارداد بیمهای محسوب میشود .اما در فرضی که به مشتری خسارت واردشده و بیمهنی ار نیی
ح بیمه را در قیمت نهایی محصول و خدمت منظور داشته است ،آیا هم اوست که بیمیهنی ار
محسوب میشود .بهعبارت دیگر در فرضی که بیمهن ار طب قواعد مسیئولیت میدنی ،مسیئول
بروز حادثه نیست و عامل سومی موجب ضرر مشتری شده است اما بیمهنر خسارات وارد بیه او
را جبران میکند ،باز هم میتوان نیت تاجر طرت قرارداد بیمه محسوب میشود؟
نکتۀ شایان توجه این است که عقد بیمه میتواند توسط نماینیدة بیمیهنی ار منعقید شیود.
نمایندنی ممکن است مطاب قواعد عمومی وکالت یا اداره فضولی مال غیر باشد .درصیورتیکیه
قرارداد به نمایندنی منعقد شود ،قرارداد برای اصیل محسوب شده و حقوق و تکیالیف ناشیی از
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عقد متوجه اصیل خواهد بود (مواد  5و  6قانون بیمه) .این تحلیل را نمیتیوان در فیرض میا در
خصوص بیمۀ تجارت الکترونیکی بهکار نرفت .چه اینکه بیمهن ار خود تکالیف ناشی از بیمیه را
بر عهده نرفته است و حقوق مربوط به آن متعل به مشیتریان اسیت .در قراردادهیای بیمیهای
ممکن است قرارداد بیمه توسط شخصی که فاقد نیع بیمه است منعقد شود ،ولی در این صورت
ذینیع عقد بیمه باید شخصی باشد که دارای نیع بیمهای در مورد خطر موضوع بیمه اسیت .در
این موارد که در اصطالت بیمه برای حساب دیگری نامیده میشود ،بیمهنی ار متعهید پرداخیت
ح بیمه خواهد بود ،بدون آنکه در صورت وقوع خطر موضوع بیمه ،ح دریافت مبلغ و تیأمین
تعیینشده در بیمهنامه را داشته باشد .در ایین صیورت تعهیدات بیمیهنیر بیه حسیاب دیگیری
قراردادی معتبر و صحیح است و منافاتی با فلسیۀ وجودی بیمه نیدارد ،زییرا شخصیی از تیأمین
بیمه سود میبرد که دارای نیع بیمهای است و بیمهن ار فاقد نیع بیمهای تنها تعهدات در مقابل
بیمهنر را بر عهده مینیرد ،بدون آنکه حقی بر مبالغ پرداختی توسط بیمهنر داشته باشد .ایین
عمل ممکن است به انگی ة اعطای خدمات تجاری مناسبتر و جلب مشتری یا هر انگیی ة میالی
یا عاطیی دیگر باشد [ .]4در همین راستا برخی از پژوهشگران حوزة بیمۀ فضای مجازی ضیمن
پیشنهاد شرایط عمومی ایننونه بیمه نامهها ،در تعریف طرفین قرارداد بیمه تجارت الکترونیکی
آوردهاند« :طرفین قرارداد بیمۀ تجارت الکترونیکی عبارتند از شرکت بیمیه کیه عبیارت از ییك
شرکت تجاری میباشد و بیمهنذار که عبارت از شخص حقیقی یا حقوقی است که قرارداد بیمه
را با شرکت منعقد کرده و پرداخت ح بیمه را به ترتییب منیدر در قیرارداد تعهید مییکنید.
بیمهنذار ممکن است اقدام به پوشش بیمه ای افرادی نماید که طرت قرارداد بیمه بیوده و تنهیا
استیاده کننده از سرمایه بیمه در صورت تحق شرایط مقرر باشند .در بیمه تجارت الکترونیکیی
این شخص میتواند مشتری بیمهنذار باشد که در این سند «بیمهشده» نامیده میشود» [.]11
ه) مسئله تعيين حق بيمههای تجارت الكترونيكی

عقد بیمه از جمله عقود معوض است؛ یعنی بیمهن ار باید در قبیال تعهید بیمیهنیر بیه جبیران
خسارت احتمالی او عوضی بپردازد که این عوض همان ح بیمه است .ح بیمه در عقد بیمیه،
علت تعهدات بیمهنر بهشمار میرود و بیمهنر در قبال دریافت ح بیمیه ،خطیر را مییپیذیرد.
ح بیمه باید متناسب با خطر باشد و از نظر تجاری نی مقدار ح بیمه باید بهنحوی باشد کیه
رضایت مشتریان را نی فراهم آورد و به بیمهنران توان رقابت با یکدیگر را نیی بدهید .بیا اینکیه
طرفین باید در مقدار ح بیمه توافی کننید ،در عمیل ،بیمیهنیران آن را تعییین مییکننید و
بیمهن اران نان یر از قبول آن هستند .با اینحال ،بهعلت وجود رقابت آنها نمیتوانند ح بیمیه
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را به دلخواه خود تعیین کنند [ .]6بهعبارت دیگر ،این مبلغ نمیتواند در عمل نران باشد ،زییرا
عوامل بازار خودبهخود حداقل ممکن را تحمیل میکند ،همانطور که در قیمت سایر خدمات و
کاالها وضع بههمین صورت است .بنابراین بیمهنر باید با مالحظۀ آمار و احتمیاالت و اطالعیات
قدیم و جدید خویش ،نرخ مناسب برای پوشش بیمهای با شرایط خاص را تعیین کند [.]7
در تجارت الکترونیکی ارزیابی دستهای از مخاطرات بهدلیل نداشتن سابقه حتی در کشیورهای
دیگر ،قبل از وقوع نتایج و آثارشان ناممکن ،دشوار یا صرفاً بر مبنای حیدس و نمیان اسیت .بیرای
مثال ،شرکت بیمهای که بازرنانان الکترونیکی را در قبال مخیاطراتی ماننید قییلشیکنی و «سیایر
مخاطرات» بیمه میکند ،ممکن است از ماهیت واقعی «سایر مخیاطرات» اطالعیی نداشیته باشید.
ازاینرو درصورتیکه این خطر ،کامالً نادر باشد ،مانند اینکه روش جدیدی برای نیوذ ابداع شود که
نه ویروس و نه عنوان هك کردن و قیلشکنی داشته باشد و در عین حال به بیمیهنی اران زییادی
خسارت وارد کند ،احتمال زیان تجاری یا حتی ورشکستگی شرکت بیمیه وجیود خواهید داشیت.
برای این دسته از مخاطرات ،شرکتهای بیمه میتوانند از رویۀ «پوشش بیمهای محدود» اسیتیاده
کنند .در این شیوه ،ضمن تعیین ح بیمۀ مج ا برای مخاطرات ناشناخته ،تعهد بیمهنیر در قبیال
این خطرها به مبلغ خاصی محدود میشود [.]7
تعیین سقف برای تعهدات بیمهنر در بیمههای سنتی نی دارای سابقه است .روشهای تعییین
سقف در بیمههای سنتی را در مورد بیمههای تجارت الکترونیکیی نیی مییتیوان بیهکیار بیرد .در
بیمههای اموال که بهطور معمول قیمت مال موضوع بیمه مشخص است ،ممکن اسیت ارزش میال
موضوع بیمه بسیار زیاد باشد و بیمهنر حاضر به پوشش کامل خطر مال موضیوع بیمیه نباشید ییا
ناهی بیمهنر برای جلب احتیاط و مراقبت بیشتر بیمهن ار به حیظ و نگهداری مال ،تیرجیح دهید
تنها بخشی از قیمت مال را تحت پوشش قرار دهد .امیا در بیمیههیای مسیئولیت ،قیمیت اعالمیی
وجود ندارد و مسئولیت مدنی نی سقف معینی ندارد و علیاالصیول نامحیدود اسیت و در میواردی
ممکن است این مسئولیت بسیار سنگین باشد .در این وضعیت ،بیمهنر بیا توجیه بیه محاسیبات و
تراز مالی و شرایطی که دارد تعهدات خود در جبران خسارت را محدود میکند .شورای عالی بیمه
در موارد عدیدهای سقف تعهدات شرکت بیمه را تعیین کرده است .این پدیده بهخصوص در میورد
بیمههای مسئولیت ،امری معمول و عمومی است [ .]4بیتردید بیمهن ار نی در خرید بیمهنامیهای
که بیمهنر درصدد تحدید مسئولیت خود است محاسباتی را در نظر مینیرد .بیمیهنی ار در صیدد
است مسئولیت یا اموال خود را ن د شرکتی بیمه کند کیه مبلیغ تعلی نرفتیه بیه او بابیت جبیران
خسارات به اندازهای باشد که توان ادامۀ فعالیت از او سلب نشود .هرچه سیقف لحیاظشیده توسیط
بیمهنر به انتظارات بیمهن ار ن دیكتر باشد ،امکان انعقاد عقد بیمه بیشتر میشود.
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تعارض میان عالقۀ شرکت های بیمه به جلیب مشیتری و در اختییار نیرفتن بیازار تجیارت
الکترونیکی از یك طرت و ضرورت سوددهی و صرفۀ تجاری بیمهنامههای تجارت الکترونیکی از
سوی دیگر نی مشکلی دیگری در تعیین مقدار ح بیمه است که میتوان نیت بهدالیل زیر در
بیمههای تجارت الکترونیکی امروزی حل شده اسیت :نخسیت اینکیه ،بیا توسیعۀ بیازار حقیای
بیشتری آشکار و تجربههای بیشتری اندوخته میشود؛ دوم اینکه میان مخاطرات موضوع بیمیه،
سرمایۀ تعهدشده از سوی شرکت بیمه و نرخ ح بیمه ارتباط مستقیمی وجود دارد و در نتیجه
بهراحتی میتوان با محاسبۀ دو معیار اول ،ابهام سوم را رفع کرد؛ در نهایت اینکیه نسیبت مییان
نرخ ح بیمه و سرمایۀ (تعهد) بیمهنر است که تعیینکننده است [ .]2در بیمهنامههای تجارت
الکترونیکی ح بیمه میتواند در صورت روشن بودن ارزش مال مورد بیمه ،مبلغ معینی باشید.
در برخی از شرکتها نی بسته به نوع پوشش ،ح بیمه از پینج ییا شیشهی ار دالر بیرای ییك
میلیون دالر پوشش بیمهای ( 5یا  6درصد) متغیر است.
نتيجهگيری
هرچند م ایای بیمۀ تجارت الکترونیکی و محركهای آن میتوانند عوامیل بسییار مهمیی بیرای
بیمهنران و متولیان صنعت بیمه در طراحی و اسیتیاده از آن در اییران باشید ،نبایید ابهامیات و
چالش های استیاده از آن را به فراموشی سپرد .در خصوص چالشهای حقوقی دو سیؤال اصیلی
مطرت است:
 .1آیا داراییهای ناملموس و الکترونیکی را میتوان موضوع بیمه دانست و آنهیا را میال ،بیه
معنایی که در حقوق بیمه مدنظر بوده و در مادة  4قیانون بیمیۀ  1316شیرایط آن آمیده اسیت
شمرد؟
 .2آیا بیمههای سنتی تمام خطرهای فضای مجازی را نی تحت پوشش قرار میدهند؟
در کنار اینها قابلیت پوشش بیمهای زیانهای ناشی از عدمالنیع تجارت الکترونیکی ،تعییین
طرفین عقد بیمه و مسئلۀ تعیین ح بیمههای مربوط به تجارت الکترونیکی نی ابهاماتی اسیت
که نیاز به توضیح و تبیین دارند.
با وجود مادة  4قانون بیمۀ  1316ایران که موضیوع بیمیه را هیر نیوع میال ،حی میالی ییا
مسئولیت حقوقی دانسته است ،در هر موردی که دادههای الکترونیکی طب قیانون دارای ارزش
اقتصادی باشند یا نق یا تجاوز به این دادهها و حقوقی که برای اشخاص متصور اسیت موجیب
مسئولیت شمرده شود ،آن دادة الکترونیکی یا ح مورد بحث میتواند موضوع بیمه قرار نییرد.
اینکه مال الکترونیکی یا ح موجود در فضیای مجیازی ،مییتوانید میال موضیوع بیمیه باشید
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بهمعنای عرضۀ بیمهنامه برای همۀ اموال و حقوق در تجارت الکترونیکی نیست .بهعبارت دیگیر
هر چند ارزش مورد بحث میتواند با تراضی طرفین و با مجوز مادة  4مال موضیوع بیمیه باشید،
ناهی خطرهای موجب نق ح یا موجیب حادثیه بیرای بیمیهنیر ناشیناختهانید ییا بیمیهنیر
کارشناسانی برای ارزیابی مخاطرات و خسارات وارد بر ارزش مورد بحث در اختیار ندارد یا اینکه
احتمال وقوع خطر موجب زیان بهقدری زیاد است که با محاسبات بیمهای ،بیمهنر تمایلی برای
عرضۀ بیمهنامه برای آن خطرها ندارد ،زیرا صرفۀ اقتصادی برای او متصور نیست.
در زمینۀ سؤال دوم نی باید نیت دادناههیایی کیه ایین موضیوع در آنهیا مطیرت شیده ،در
خصوص اینکه آیا زیانهای وارد بر مال موضوع بیمه ناشی از خطرهای فضای مجازی نی تحیت
پوشش بیمهنامه تمام خطرها قرار مینیرند یا نه اختالت دارند .آن ه در تیسیر بیمهنامیه میورد
توجه قرار مینیرد و اهمیت تعیینکننده در ایین موضیوع دارد ،زبیان و ادبییات بیهکاررفتیه در
بیمهنامههای تمام خطرها است ،هر چند با مطرت شدن خطرهای فضای مجازی امروزه به اینکه
این خطرها تحت پوشش بیمه قرار مینیرند یا خیر ،اشاره مییشیود .بیا بررسیی آثیار و احکیام
قراردادهای بیمۀ فضای تبادل اطالعات می توان دید که اصول بیمهای پذیرفتهشده در بیمههای
سنتی در این نوع بیمهها نی جاری است .بهطوریکه در قانون بیمۀ  1316ایران میتوان بیشتر
احکام و آثار مندر در بیمهنامههای فضای مجازی را یافت .بنابراین برای طراحیی و اسیتیاده از
بیمههای تجارت الکترونیکی در کشور ،نیاز به وجود قانون بیمهای مج ا احساس نمیشود ،کمیا
اینکه در هیچ کشوری قانون بیمۀ مستقلی برای این حوزه تدوین نشده است .در کشورهایی که
شرکتهای بیمهنر در خصوص فضای تبادل اطالعات اقدام به عرضیۀ بیمیهنامیههیای مختلییی
کردهاند ،این شرایط عمومی بیمهنامههای تنظیمشدة مختص این فضاست که منیتج بیه تنظییم
قواعد و ویژنیهای مربوط به تجارت الکترونیکی و بیمه در قالب بیمیۀ فضیای تبیادل اطالعیات
شده است .در کشورهای فعال در زمینۀ بیمۀ تجارت الکترونیکی ،هرچند قانون بیمیهای بیهنیام
بیمۀ مخاطرات تجارت الکترونیکی یا قانون بیمۀ فضای تبیادل اطالعیات وجیود نیدارد ،قیوانین
زیادی در این کشورها تدوین شده است که ال امات فنی و امنیتی متیاوتی را به اشیخاص فعیال
در حوزة تجارت الکترونیکی تحمیل کردهاند.
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