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حق فراموش شدن در ترازو:
نیاز ناشی از فضای مجازی یا تهدیدی برای آزادی بیان!؟
سید محمدهادی قبولی درافشان -1مصطفی بختیاروند -2اکرم آقا محمدی
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 .1مقدمه
تراکگذاری اطالعات اهمیت

در روزهای اولیه پیدایش اینترنت ،مردم به جزئیات فنی اش
میدادند.امادرحالحاضرآنچهبرایآنهااهمیتداردچگونگیحذفاطالعاتاستواین-

کهچهقواعدیبایدبرحذفاطالعاتحاکمباشد( .)Owings, 2015:45بههمیندلیل،حقوق
جدیدیازقبیلحقفراموششدن7شکلگرفتهاست.مطابقحقفراموششدن،شخصموضوع
اطالعات میتواند از موتورهای جست و جوی اینترنتی همچون گوگل درخواست حذف
اطالعاتراجعبهخودرابنماید.درواقع،اینحق،مبتنیبراینمسألهاستکهآیابایدبهکاربران
اینترنتامکانحذفاطالعاتشخصی(ازقبیلتصاویر،متون،دیدگاهها،اسنادرسمی،مجوزها
وهرنوعدیگرازاطالعاتشخصیتوصیفکننده رفتارهاواعمالسابقوغیره)ازفهرست
نتایجتهیهشدهتوسطموتورهایجستجو،تارنماها،شبکههایاجتماعی،وبالگهاوغیرهرااعطا
نمودیاخیر(.)Gutwirth et al, 2011: 90رویکردکشورهایمختلفبویژهایاالتمتحدهآمریکا
واتحادیهاروپاییدرخصوصحقفراموششدنمتفاوتاست،بهطوریکهبرخینویسندگان
ازایناختالفچنینتعبیرکردهاند«:درخصوصموضوعحریمخصوصیوحقفراموششدن،
آمریکاییهامریخیواروپاییهاونوسیهستند»(.)Rustad, Kulevska, 2015: 355درسال4372
دیواندادگستریاروپااینحقرابهنحومسلمیدرپرونده شخصیبهنامکاستژاگونزالسعلیه
شرکت گوگل اعمال کرد .از مقررات مشهور در خصوص حق فراموش شدن ،حق حذف
اطالعاتدردستورالعملحمایتازداده7338بودکهبهعنوانحقفراموششدنوپاکشدن
درپیشنویسارائهشدهتوسطکمیسیوناروپامنتشرشدهبود.بااینحال،مباحثپارلمانیمنجر

بهایننتیجهشدکهحقحذف4نسبتبهحقفراموششدنمناسبتراستوهمچنینبیشترباید
بررویحقپاککردن9متمرکزشد( .)Giovanni, 2015:71
املآئیننامه حمایت

درژانویه،4374کمیسیوناروپایکطرحپیشنهادیبرایتجدیدنظرک
ازدادهبهعنوانجایگزیندستورالعمل 7338ارائهداد 2.درزمانمطرحشدنقوانینومقررات
جدیدحمایتازداده،ویویانردینگ8معاونرئیسکمیسیوناروپاوکمیسراروپاییتأکیدکرد
رلگر اطالعات را
که «اگر شخص تمایلی به پردازش اطالعات شخصی یا ذخیره بهوسیله کنت 
الحقفیالنسیان(حقالنسیان) 1.Right to be forgotten (right to oblivion), droit à l'oubli,
2. Right to Delete.
3. Right to Erasure.
4. http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/com_2012_11_en.pdf
(26/4/2016).
5. Viviane Reding.
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نداشته و هیچ دلیل قانونی برای نگه داشتن آنها وجود نداشته باشد ،اطالعات باید از سامانه
آئیننامهحمایت
کنترلگرحذفشود»(.) Reding, 2012: 2شورایاتحادیهاروپاییدرماده 71
ازداده74372کهقلمروآناشخاصحقیقیرادربرمیگیردودستورالعملمذکوررانسخکرده
است،درماده71آنراحقفراموشوپاککردننامگذاریکرد .
درآمریکا،پذیرشحقفراموششدنبنابردالیلیدرتعارضباحقآزادیبیاندانستهشده
است.درقوانینایرانمقرراتصریحیراجعبهحقفراموششدندیدهنمیشود؛هرچندکهدر

بعضیمواد قانونیومقرراتمیتوانردپاییازاینحقرایافت؛ضمناینکهدرفقهامامیهبه
عنوانمنبعاصلیحقوقایران،قواعدواحکامیدرتأییداینحقوجوددارد.ایندرحالیاست
که اینترنتاشخاص را درمعرضنقض حریمخصوصی قراردادهو شایستهاست کهبا بهره
کشورهایدیگر،تمهیداتقانونیالزمدراینخصوصپیشبینیشود.ازاین-

جستنازتجارب
رودراینپژوهشابتدامفهومحقفراموششدن(شماره ،)4سپسرویکردنظامهایحقوقی
مختلفبهخصوصاتحادیهاروپایی،ایاالتمتحدهآمریکاوفقهامامیهوحقوقایران(شماره)9
موردبررسیقرارگرفتهاست.سپسبهمحدودیت (شماره ،)2استثنائات(شماره )8وانتقادات
واردبرحقفراموششدن(شماره)2پرداختهایم .


 .2مفهوم حق فراموش شدن
حقفراموششدنحقیمبتنیبراستقاللفردیودرارتباطباحقداشتننسبتبهحذف
اطالعاتشخصیدریکمقیاسزمانیاست؛مبنای دیگراینحق،غلبهمنافعشخصیبرمنافع
عمومیاست( .)Weber, 2011: 120-121
ازطرفدیگر،اینمسألهازحقاشخاصمبنیبرتعیینسیرتحوالتزندگیخودبهصورت
دلخواهوبدوناینکهدائماًیاطیمدتخاصی،بهطورغیرقانونی،عواقبناخوشایندعملسابق
خودراتحملکنند،ناشیشدهاست(.)Mantelero, 2013: 231بهعبارتدیگر«،حقفراموش
شدن حق سکوت کردن نسبت به رویدادهایی است که در گذشته اتفاق افتاده و دیگر اتفاق
نخواهدافتاد»(.)Pino, 2000: 237بهعقیدهبرخیصاحبنظران،حقفراموششدنمشتملبرسه
مفهوماست:نخست-حقمطالبهحذفدادههادرزمانمناسب؛دوم-حقیدربرابرجامعهمبنی
1. Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April
2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and
on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data
Protection Regulation.
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بر داشتن یک نامه اعمال سفید7؛ سوم -حق مرتبط شدن با اطالعات فعلی و منفک شدن از
اطالعاتمنقضیشده(.)Rustad, Kulevska, 2015: 367; Koops, 2011: 236مفهومنخستحق
فراموششدن،حقاشخاصموضوعدادههاجهتملزمنمودندیگرافرادیاسازمانهابهپاک
کردناطالعاتراجعبهآنهااستوصرفنظرازاینکهخودشخصموضوعدادههاآنهارا
دراینترنتقراردادهباشدیاشخصثالثاعمالمیشود.مفاهیمدوموسوممشابهاندزیراهردو،
امکانیکشروعتازهرافراهممیکنند– حقاشتباهکردنوتکاملیافتنبهوسیلهعبرتگرفتن
ازخطاهاوحقروزآمدنمودناطالعات.دوگونهاخیرحقفراموششدناینامکانرابرایافراد
فراهممیکنندکهزندگیخودراشکلدهنددرحالیکهگونهنخستبهدیگراناجازهمیدهد
اینکاررابرایآنهاانجامدهند(.)Rustad, Kulevska, 2015 :367-368


 .3رویکرد نظامهای حقوقی در مقابل حق فراموش شدن
الف -رویکرد اتحادیه اروپایی در مقابل حق فراموش شدن

دراروپاحقفراموششدنبهعنوانیکحقمرتبطباشخصیت،شاملعناصرمختلفاز
جملهکرامت،احتراموحقحریمخصوصیدرنظرگرفتهمیشود(.)Werro, 2009: 285اینحق
دراتحادیهاروپاییازدستورالعملحمایتازداده 4مشتقودرنهایتتوسطدیواندادگستری
اروپا9اجرا()Voss, 2014: 7و،همانطورکهگفتیم،درآییننامه4372پذیرفتهشد .
درفرانسه،حقفراموششدنبراینخستینبار،بهطورضمنی،دراواخردهه،7313بهوسیله
ماده  23قانونشماره  15-71/7315بهرسمیتشناختهشدکهبهافرادحقتقاضایحذفداده-
هایشخصیراکهفاقداهمیتهستند،داد(.)Stupariu, 2015: 20همچنینحقفراموششدنبه
طورضمنیدرماده  442-43قانونمجازاتفرانسهگنجاندهشدهاست( Gutwirth et al, 2011:

.)90مرجعحمایتازدادهفرانسهحقفراموششدندراینترنتراواجداهمیتدانستهواستمرار
دردسترسبودندادههایشخصیبررویاینترنترا،تهدیدینسبتبهآزادیبیانفردوآزادی
تغییرعقایدشتلقینمودهاست.بهعالوه،مرجعمذکورازطرحقانونیفرانسهکهدرسال4333
باهدفتقویتحقفراموششدندرفضایدیجیتالمنتشرشدحمایتنمودهاست.همچنین
علیرغمعدمتصویباینطرحواینکهقوانینفعلیبهطورصریححقفراموششدنرادربر
1.Clean Slate.
2. Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995
(Data Protection Directive), Official Journal L 281, 23/11/1995, p. 0031 – 0050.
3. The European Court of Justice.

حقفراموششدندرترازو:نیازناشیازفضایمجازییاتهدیدیبرایآزادیبیان!؟  111

ندارند،نشانههاییازاینحقدررویهقضائیفرانسهدیدهمیشود( .)Hoboken, 2013: 10-11
دادگاهحقوقبشراستراسبورگتصمیمهایبسیاریرابااِعمالمعیارتعادلمنافعمیانحق
اساسیحفظحریمخصوصی(ماده5کنوانسیوناروپاییحقوقبشر)وحقآزادیبیان(ماده73
همانکنوانسیون)اتخاذنموده؛هرچندکهبهحقفراموششدنبهطورخاصنپرداخته است.در
پرونده کارولینهانوفر (کهدرآلمانناموفقبود)دادگاهحقوقبشرصراحتاًاعالمکردکهالزم
هایسنتیدرخصوصبهاشتراکگذاریاطالعاتمشتملبرمنافعشخصیافراد،

استرسانه
محدودشوند(.)Weber, 2011: 12همچنینایندادگاهرابطه آزادیرسانهدربرابرحق حریم
خصوصیرادریکپرونده خاص(مربوطبهنروژ)تبییننمودهاست؛دراینپروندهفردیکه
دارایسابقه کیفریبودبهاصلبرائتوحقفراموششدناستنادکردودادگاهبهایننتیجه
رسیدکهدراثرانتشاراطالعات،بهاعتباروحیثیتفرد،خصوصاًتمامیتجسمیوروحیویبه
شدتخدشهواردشدهاست 7.
دراسپانیا،دادگاه تواناییشهرونداناسپانیاییرادرخصوصحذفاطالعاتغیرضروریو
ربطبهعنوانیکحقبهرسمیتشناخت.اطالعاتغیرضروریوبیربطاطالعاتیهستندکه


بی
اساساً به شرایط مطلوب ارتباطی نداشته یا اطالعاتی هستند که حقیقی نبودهاند .وقایع پرونده
اسپانیاییکهبهشناساییحقفراموششدنانجامیدبهشرحزیراست( Rustad, Kulevska, 2015:

 .)363-365
درسال،4373ماریوکاستژاگونزالس،ازاتباعاسپانیا،شکایتیرادرمرجعحمایتازداده
اسپانیاعلیهالوانگواردیا(روزنامهمطرحاسپانیا)وشرکتگوگلمطرحوادعانمودکهدرزمان
وارد کردنناماو درقسمت جستجویگوگل ،نتایج به اخبار روزنامه الوانگواردیاپیوند داده
میشوندکهمشتملبراعالمیههایمزایدهامالکجهتتوقیفاموالویهستند.همچنینباتوجه

بهبیاعتباریاخبارمذکوربهعلتخاتمه دعوادرطیبیشازیکدهه قبل،ازروزنامه مزبور

تقاضایحذفاطالعاترانمود.متعاقباً،خواهانتقاضاکردکهگوگل،پیوندبهآناخباررا
حذفوبدینترتیبهرگونهارتباطباناماورامحونماید .
مرجعحمایتداده اسپانیامقررداشتکهگوگلبهعنوانکنترلگردادهمسؤولیتحذف
نتایجرابرعهدهدارد.بعدازاینتصمیمگوگلدعوایینزددادگاهملی،عالیتریندادگاهاسپانیا
اقامهنمودکهدادگاهپروندهرابهدیواندادگستریاروپاارجاعداد.درژوئن،4379دادستان
1. A. v. Norway, April 9, 2009, No. 28070/06, Sect. 1.
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کل،نظرمشورتیخودراصادرواعالمنمودگوگلمسؤولیتیمبنیبرحذفپیوندهاازموتور
جستجویشبرمبنایدعوایحریمخصوصیبرعهدهندارد.ویاستداللنمودکهمخفیسازی
اطالعاتمشروعوقانونیموجوددرحوزهعمومی،بهآزادیبیانلطمهواردمیکندوبیطرفی
اطالعاتدراینترنتراتضعیفمیکند .
دیوانعالیاروپااستداللدادستانکلرارد کردویکحقموسعفراموششدنراطبق
قانونداخلیاسپانیاکهمبتنیبردستورالعملحمایتازداده  38بودبهرسمیتشناخت.دیوان
مقررداشتگوگلبهعنواننمایهکننده اطالعات،دادههایشخصیراپردازشمیکندولذا
مشمولتعهداتکنترلگرهابهموجبدستورالعملاست.درواقع،بهمنظوراینکهبتوانمجموعه
کاملتعهداتمندرجدرمقرراتحمایتازدادهرابریکموتورجستوجوتحمیلنمود،
الزماستموتورجستجواطالعاتشخصیراموردپردازشقراردهدوعالوهبرآن،درارتباط
باچنینپردازشیبهعنوانکنترلگرعملکند.باتوجهبهمسأله اول،دیواناروپاتوضیحدادبه

منظوراینکهخدماتجستجویموتورهایجستجوبهطورخودکارجستجوییرادرخصوص
تارنماهایموجودبررویاینترتانجامدهندالزماستاطالعاتراموردبازیابیقرارداده،آنها
را نمایه نموده و بر روی تارنماهای در دسترس کاربران قرار دهند .این بدان معنی است که
موتورهایجستوجواطالعاتراجمعآوری،بازیابی،ثبتودرفهرستهایجستوجو،

سازماندهیکرده،بررویسرورهابهاشتراکگذاشتهواطالعاتشخصیراهمراهبااطالعات
دیگرافشاءساختهودردسترسکاربرانقرارمیدهند.مطابقبندبماده4دستورالعملحمایت

ازدادهچنینفعالیتهاییمیتواننددردایرهپردازشاطالعاتشخصیقراربگیرند 7.

دیوانبااستنادبهمواد(74ب)و(72الف)دستورالعملحکمدادکهگوگلتعهدپاککردن
اطالعات ازنمایهاشرابرعهدهدارد.دیوان ایناستداللگوگلراردکردکه تحمیل تعهد
حذفدادههایشخصیناقضاصلتناسب 4استواینحذفبایدبرعهده ناشرکهمسؤول
عمومیکردناطالعاتاستقرارگیرد.دیواناستداللنمودکهموتورهایجستجودسترسیبه
این اطالعات را که براحتی در دسترساند ممکن میکنند ،زیرا کاربران را قادر میسازند
اطالعاتراجعبهشخصموضوعدادههاراصرفاًباتایپکردننامویبهدستآورند.احتمال
نقضحقحریم خصوصی شخصموضوعدادهها توسطموتورهایجستجومانند گوگل ،در
نتیجهنقشبرجستهایکهدرسازماندهیاطالعاتدارند،نسبتبهناشراولیهوببیشتراست .
1. Case C-131/12, Google Spain v. AEPD and Mario Costeja González, para 28.
2.Proportionality Principle .
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باتوجهبهبند 34حکمدیواناروپادرپروندهکاستژاگونزالس،زمانیمیتواندرخواست
حذف اطالعات را نمود که پردازش دادههای شخصی ،مطابق با دستورالعمل مذکور صورت
کهاطالعاتپردازششدهتاحدینادرست،بیربطبهاهدافپردازش

گرفتهباشد،خصوصاًزمانی
دادهویاتاحدمفرطیمربوطبههدفپردازشاست7.پسازدریافتچنیندرخواستی،اپراتور
موتور جست وجوملزمبهپیرویاستجز درمواردخاصی نظیر نقشاطالعاتدرزندگی
اجتماعی ،که در این صورت پردازش دادهها از طریق برتری مصالح عموم در فهرست نتایج
نمایشدادهخواهندشد4.اینمقررهبدانمعنیاستکهاپراتورموتورجستوجوسنجشیرادر
خصوصاطالعاتمربوطبهحقحریمخصوصیوحمایتازاطالعاتشخصیدربرابرحق
عمومدردسترسیبهاطالعاتموردبحثانجاممیدهد(.(Nurullaev, 2015: 7




بهخاطراینرأیدیوان،گوگلبرایکاربراناروپاییامکان حذفاطالعات راازطریق
فرمهای برخطفراهمکردهاست.باوجوداین،چنینفرمهاییمورداطمیناننیستند،بدینمعنی

کهروشننیستگوگلچهاستانداردهاییرابرایتعییناطالعاتغیرضروریوبیربطاعمال
مینماید 9.چندماهپسازحکمدیوان،گوگلگزارششفافسازیمنتشرنمودکهمشتملبر

اطالعاتتمامیدرخواستهایحذفدریافتیاززمانآغازفرآینددرخواستدرمی4372بود.
تاسیژانویه،4378گوگل 435547درخواستدریافتنمودهبودکهدرهریکامکانذکر
چندیننشانیوجوددارد.2نکتهمهمقابلذکرایناستکهگوگلاطالعاترابرمبنایکشور
موردتقاضایفردحذفمیکندنهدرسطحاتحادیهاروپایییادرسطحجهانی،لذادرخواست
حذفپیوندهاازگوگلایتالیاتأثیریبرتارنمایگوگلآلماننخواهدداشت.بههمینسبب،
امکان جستجوی نام کاستژا در تارنمای  google.frوجود دارد و نتایج راجع به بدهیهای وی
نمایشدادهمیشود.درفرمدرخواستحذفداده،ازکاربرخواستهمیشودکشورموردنظرش
را انتخاب نماید .معذلک ،برخی کشورهای اتحادیه اروپایی خواستار یک حق حذف جهانی
بودهاند( .)Antani, 2015: 1178
درماده71آییننامه4372بهافرادحقدادهشدهاستازکنترلگردادههادرخواستحذف
دادههایراجعبهخودرابنماید.اعمالاینحقمنوطبهوجودشششرطاستکهدربند7این
1. Ibid, Para 88.
2. Ibid, Para 97.
3. https://support.google.com/legal/contact/lr eudpa? product=websearch, Last visited:
16/3/2017.
4. https://www.google.com/transparencyreport/removals/europeprivacy, Last visited:
16/3/2017.
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مادهبیانشدهاست:دادههابیشازاینبرایهدفیکهبهخاطرآنجمعآورییاپردازششده
بودندضرورینباشند؛ رجوعفردموضوعدادهها از رضایت به پردازشوفقدانمبنایقانونی
دیگربرایپردازش؛اعتراضفردموضوعدادههابهپردازشوفقدانسببقانونیبرایپردازش؛
پردازشغیرقانونیدادههایشخصی؛ضروریبودنحذفدادههابرایانجامیکتعهدقانونی؛
جمعآوریدادههادرارتباطباپیشنهادارائهخدماتجامعهاطالعاتی.طبقبنددوهمانماده،هر
گاهکنترلگردادههارادردسترسعمومقراردادهوطبقبندقبلیمکلفبهپاککردنآنها
باشدبایدبادرنظرگرفتنفناوریموجودوهزینهاجرایاینتکلیف،اقداماتمتعارفی،ازجمله
تدابیرفنی،راانجامدهدتاکنترلگرانیراکهدادههاراپردازشمیکنندازاینامرمطلعکندکه
شخصموضوعدادههاپاککردن هرگونهپیوند(لینک)یاکپی دادهها رادرخواست کرده
است .
 
ب -رویکرد ایاالت متحده آمریکا در مقابل حق فراموش شدن

درآمریکاحقفراموششدنعمالًوجودندارد.برایشرکتهایآمریکایی،خصوصاًآن-
واجرایچنینحقی،زمینهسازمشکالتبسیاری

هاییکهدراینترنتفعالیتمیکنندشناسایی 
خواهدبود.محاکمآمریکا،بااستنادبهحقآزادیبیانمطابقمتمماولقانوناساسی 7ازانتشار
اطالعاتصادقانهمرتبطبامنافععمومیدرمورداشخاصمجرمحمایتکردهاند4.آزادیبیان،
بهعنوانحقیتثبیتشدهدرمقایسهباسایرحقوقاساسیتبدیلشدهاست.براینمونه،دیوان
عالی آمریکا از حق طرفداران نازی برای تظاهرات در خیابانها و آتش زدن پرچم آمریکا
حمایتکردهاست(.)Antani, 2015: 1184طیچنددهه،عمالًدادگاههایآمریکاقلمروبالقوه
ریفنمودهاند 9،زیراتوجیهمحدودکردنآزادی

حقفراموششدنرابهشیوه کامالًمضیقیتع
بیاننیازمندبررسیدقیققانوناساسیدرخصوصمنافععمومیاست).(Weber, 2011: 122به
طورکلی،قضاتآمریکاییمعتقدنداگرشخصیمطالبیرابرایعدهایافشانماید،قادرنخواهد
بودآنهاراازافشایاطالعاتبرایبقیهمنعکند .2
بسیاریازصاحبنظرانآمریکاییدرمواجههباپیشنهادشناساییوتوسعهحقفراموششدن،
".7کنگرهدرخصوص...محدودیتآزادیبیانیامطبوعات...هیچقانونیوضعنخواهدکرد" .
2. Cox Broadcasting v. Cohn, 420 U.S. 469, 493-496 (1975); Grisworld v. Connecticut,
381 U.S. 479, 482-486 (1965).
)3. Smith v. Daily Mail Publishing Co., 443 U.S. 97 (1979
4. http://www.nytimes.com/2010/07/25/magazine/25privacy-t2.html?pagewanted=all&_r=0,
(last visited: 25/4/2016).
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اروپاییرابهداشتنتفکراتمبهممتهمکردهاند()Fleischer, 2011: 1واینحق

مقاماتاتحادیه
را مغایر با ارزشهای اساسی ایاالت متحده آمریکا (همچون آزادی بیان و رسانه) دانستهاند
اروپاییراپیشنهادکردهاندکهمطابق

(.)Ryan, 2011: 2برخیدراینخصوص،رویکرداتحادیه
آنشناساییحقفراموششدندرحقیقتیکحقمالکیتاستبراطالعاتایجادشده-کهدر
غیر این صورت وجود نداشت2011: 1( -

 ،)Fiveash,با این حال برخی گفتهاند که پذیرش

رویکرد اتحادیه اروپایی به پدیدههای ناخوشایندی همچون بوروکراسی (کاغذبازی) جهت
بررسیتقاضاهاوسنجشمنافععمومیوفردیخواهدانجامید( .)Sterling, 2011: 1
بااینحال،برخیازصاحبنظرانآمریکاییحاضربهقبولنوعمحدودیازحقفراموش
شدنهستند(.)Pop, 2010: 1برایمثال،پیشنهادمیدهندکهکودکانبایدبتواننداطالعاتارسال
برخیدیگرخاطرنشانکردهاندکهمفهومبه حداقل

شدهاز روی بیمباالتیراحذفنمایند 7
رساندناطالعات(کهنوعیازحقفراموششدنمحسوبمیشود)قابلیتگستردهشدنرادارد
( .)Brookman, 2010: 1معذلک ،برخی به مفهوم تبرئه کردن و فراموش کردن به عنوان یک
مظهرارزشانسانیاشارهمیکنندومعتقدندقوانینآمریکا(درخصوصورشکستگی،سوابق
جزائیودیون)حداقلدربرخیموارد،حقفراموششدنراشناساییکردهاند( .)Daly, 2011: 2



ج -رویکرد فقه امامیه و حقوق ایران در مقابل حق فراموش شدن

ازآنجاکهنظامحقوقیایرانبرمبنایفقهامامیهاستواراستلذاقبلازورودبهبحثاز
حقوقایرانالزماستکهپیشینهحقفراموششدندرفقهامامیهبررسیگردد.حقیقتایناست
که حق مذکور به صورتی که ذکر شد در آثار فقه امامی سابقه ندارد اما میتوان با توجه به
مفاهیمیمانندحقوحریمخصوصیازمبنایبهرسمیتشناختنحقفراموششدندفاعکرد.
درتوضیحبایدگفتکهحق در اصطالحفقیهان بهمعنایسلطنتبودهوامریاعتباری است
(مکارمشیرازی45/7:7279،؛آخوندخراسانی.4)2:7232،برایناساس،بهرسمیتشناختناین
سلطنتواعتبارکردنآنتوسطقانونگذار،منافاتیبامبانیفقهامامیندارد.ازسویدیگرحفظ
حریم خصوصی افراد که در قالب حقوق و آزادیهایی مانند حق مالکیت ،حق آزادی از
تجسس،حقبرخورداریازاصلبرائت،حقغیرقابلتعرضبودنحقوقوابستهبهشخصیت
1.http://www.commonsensemedia.org (last visited: 11/4/2016).
برایمطالعهبیشتردرزمینهمفهوموویژگیهایحقر.ک.خمینی47/7:7273،؛محققداماد24/7،7913،؛انصاریو

.4
طاهری592/4:7952،؛آخوندخراسانی2:7232،؛نائینی24/7:7275،؛ذوالمجدین.8:7942،
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انسان،حفظآبرویافراد،منعازتجسسدراسرارافراد 7،منعافشایاسرارولزومکتمانسر4،
موردتأکیدواقعشده،نشاندهندهحمایتنظامحقوقیاسالمازحقوقانسانهاومنعورودضرر
بهآناناست.برایناساس،هرگونهتجسسوافشایاطالعاتشخصیافرادکهتمایلیبهاظهارو
افشای آن ندارند و باعث تحقیر ایشان شود ،منافی رعایت اصل کرامت ذاتی انسان است.
اطالعاتی مانند مشکالت خانوادگی ،عیوب رفتاری یا گفتاری ،پیشینه منفی افراد و گناهان و

اشتباههایگذشته آنان ،ازجملهاطالعاتی است که ممکناست شخص رضایت به افشایآن
نداشته باشد و در صورت افشای اطالعات یاد شده ،حیثیت و آبروی وی از بین میرود و یا
شخصاز افشای آن احساسسرافکندگی مینماید .بنابراین،برایحفظ کرامت ذاتی افرادالزم
کهازحریمخصوصیومیلواراده متعارفآنان نسبتبهحذفاطالعاتشخصیشان

است 
)بیحرمتیبه
حمایت شود .بههمیندلیل استکهاندیشمندانفقهامامی(طوسی 3/8:7231 ،
شخصیتانسانهاراحرامدانستهوبرخیازآنان(خمینی)228/7:7278 ،هتکحرمتانسانرا

اندکهحرمتآنباحرمتقتلنفسبرابریمیکند.برخی
ازجملهمحرماتمؤکدیذکرکرده 
ازفقیهان(منتظرینجفآبادى)981/4:7278،نیزممانعتازهتکحرمتوآبرویانسانرااز

باب وجوب دفع منکر ،واجب دانستهاند .جالب توجه است که بعضی از بزرگان فقه امامی
(عراقی)932:7243،برایناعتقادندکهدستورپیامبراکرم(ص)بهقلعدرختخرمادرقضیه
سمرهبنجندبکهبراساسقاعدهالضرر9صادرشدهاستدرممانعتازهتکحرمتصاحب
خانهبودهاست .
بدیهی است که عدم پذیرش حق فراموش شدن نیز میتواند سبب ورود ضرر از جمله
ضررهایمعنویوروحیبهافرادگرددلذابایدبااستنادبهقاعدهالضررکهبهعقیدهاندیشمندان
فقهامامی(حسینیمراغی971/7:7271،؛مکارمشیرازى)52/7:7277،عالوهبرنفیحکم،جعل
حکم نیز مینماید ،با وضع قانونی که متضمن حمایت از حق یاد شده باشد از ورود ضرر
.7آیه74سورهمبارکهحجرات":یَاأَیُّهَاالَّذِینَآمَنُوااجْتَنِبُواکَثِیراًمِنَالظَّنِّإِنَّبَعْضَالظَّنِّإِثْمٌوَالَتَجَسَّسُواوَالَیَغْتَبْبَعْضُکُمْ
بَعْضاًأَ یُحِبُّأَحَدُکُمْأَنْیَأْکُلَلَحْمَأَخِیهِمَیْتاًفَکَرِهْتُمُوهُوَاتَّقُوااللَّهَإِنَّاللَّهَتَوَّابٌرَحِیمٌ"؛برایدیدنروایاتمرتبطر.ک.
حرعاملی424/78:7233،؛نوری.493/3:7235،
.4برایدیدنروایاتاینبحثر.ک.کلینی985/4:7928،؛حرعاملی722/74:7233،؛همو931:7233،؛مجلسی:7239،
.484/14
بیتا:
؛انصارى  ،

.9برایدیدندیدگاههایفقهایامامیهدررابطهبامفادقاعدهالضررر.ک.موسویبجنوردی433/7:7273،
899/4؛آخوندخراسانى953 :7233 ،؛اصفهانى75 :7273 ،؛عراقى71 :7275،؛همو937:7243،؛خوانسارى735:7919،؛
مروججزائری239/2:7278،؛مشکینىاردبیلى923/2:7279،؛فیروزآبادى933/2:7233،؛نراقى29:7271،؛آشتیانى:7239،
؛خمینى،بیتا2/7:؛همو19:7278،؛سیستانى3:7272،؛محققداماد .797/7:7232،
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جلوگیریکردزیرافقدانقانونمناسبدررابطهباحقفراموششدننیزسببورودضرربه
افرادجامعهاست .
بهنظرمیرسدصرفنظرازدالیلیادشدهبرایبهرسمیتشناختنحقفراموششدنووضع
قانونمناسبجهتحمایتازآنبتوانبهدلیلعقلنیزدراینموردتمسکجست.بدینمعنی
کهبااعتمادبهدرکعقلدرمسئلهحسنوقبحعقلی7میتوانگفتکهعقلبهصورتمستقل،
عدمجوازافشایاسرارافرادوهتکآبرویآنان رادرکمیکندوایندرکعقلیباحکم
شرعمالزمهدارد .
در حقوق ایران نیز حریم خصوصی از اهمیت ویژهای برخوردار است .بر اساس اصل 48
قانوناساسی«:بازرسیونرساندننامهها،ضبطوفاشکردنمکالماتتلفنی،افشایمخابرات
تلگرافیوتلکس،سانسور،عدممخابرهونرساندنآنها،استراقسمعوهرگونهتجسسممنوع
استمگربهحکمقانون».همانگونهکهمالحظهمیشوداینمادهحریمخصوصیارتباطاترا
موردحمایتقراردادهودرعینحال،برایایناصل«استثنایقانونیراپذیرفتهاستتابراساس
آن،حریمافرادیکهاحتماالًامنیتوآسایشاجتماعرابرهممیزنند،موردتفتیشقرارگیرد»
(هاشمی.)51:7952،باتوجهبهاینکهحقفراموششدناصوالًمربوطبهاطالعاتیاستکهقبالً
افشاءشدهودرحالحاضراهمیتنداردیابهطورکلیفردتمایلیبهاستمرارانتشارآنهاندارد،
ایناصلنمیتواندمبنایمستقیمیبرایآنباشد،هرچندکهروححاکمبراصلمذکور،نشاناز
اهمیتحریمخصوصیدرایراندارد.ممکناستگفتهشودجستجویموتورهایجستجوبرای
بازیابیاطالعاتنوعیتجسسودرنتیجهطبقایناصلممنوعاست؛درمقابلمیتواناستدالل
پیشگفتهراذکرنمودمبنیبراینکهدرحقفراموششدنسخنازاطالعاتیاستکهقبالًافشا
شدهاست .
بهموجباصل44قانوناساسی«،حیثیتاشخاصازتعرضمصوناست،مگردرمواردیکه
قانونتعیینمیکند».بهنظرمیرسدمیتوانازایناصل،مبناییبرایحقفراموششدنیافت
چراکهبرایمثال،شخصیرادرنظربگیریمکهسالهاپیشمرتکبجرمیشدهواکنونزندگی
جدیدوشرافتمندانهایراآغازکردهاست؛میتوانگفتکهازلوازمحفظحیثیتوی،حقمنع
موتورهایجستجوازانتشاراخبارراجعبهجرمخوداست .
یکیازفصولقانونتجارتالکترونیکی( 7954مشتملبرمواد 85تا)27بهحمایت ازداده
..7برایمطالعهبیشتردرزمینهمالزمهحکمعقلوشرعر.ک.مظفر .725:7913،
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پیامهای شخصی اختصاص یافته است .بر اساس ماده  85قانون مذکور« :ذخیره ،پردازش و یا
توزیع داده پیامهای شخصی مبین ریشههای قومی یا نژادی ،دیدگاههای عقیدتی ،مذهبی،
خصوصیاتاخالقیودادهپیامهایراجعبهوضعیتجسمانی،روانیویاجنسیاشخاصبدون
رضایت صریحآنهابههرعنوانغیرقانونیاست».اینمادهکهناظربهدادههایحساساست
(زرکالم،)755:7952،سطحباالییازحریمخصوصیرادرفضایمجازیبهرسمیتشناختهکه
باتوجهبهخصوصیاتاینفضاولزومحمایتمؤثرازاطالعاتشخصی،قابلتوجیهاست.در
موردایندادههارضایتصریحضروریدانستهشدهاست.باتوجهبهماده 83همانقانون،حتی
درصورترضایتصریحشخصموضوعدادهپیام،عالوهبرضرورتانطباقمحتوایدادهپیام
با قوانین مجلس ،رعایت شرایطی از جمله استفاده متناسب با اهداف جمع آوری ،صحیح و
روزآمدبودندادههاودسترسیشخصبهپرونده رایانهایخودوامکانحذفواصالحداده-
هایناقصیانادرستوحقویبرایدرخواستمحوکاملپروندهخودالزماست.بهنظرمی-
رسدازشروطاخیر،میتواننوعیحقفراموششدنرابرداشتنمود،زیرااطالعاتیکهپیشاز
اینصحتداشتهومثالًهدفجمعآوری آنهامحققشدهیااکنونصحیحنیستنددرصورت
درخواست شخص ،باید حذف یا تصحیح شود .پس اگر شخص بتواند درخواست حذف
اطالعاتی را بنماید که خود در اختیار دیگران قرار داده ،به طریق اولی حق خواهد داشت از
موتورهایجستجوبخواهداطالعاتراجعبهاوراازفهرستنتایججستجوحذفنمایند.دراین
مادهازسوابقجناییکهدرواقعموضوعاصلیحقفراموششدندراروپااستسخنیبهمیان
نیامده،همچنینازوضعیتمالیاشخاصمانندورشکستگیبحثینشدهاست .
مطابقباماده2آئیننامهسجلقضائیمصوب«:7952/77/4برگسجلقضائیپسازانقضاء
13سالازتاریخوالدتشخصیکهسجلقضائیبهناماوصادرشدهیاپسازاطالعرسمیاز
مرگاوازمیانبردهمیشود».بهنظرمیرسدوقتیامکانمحوسجلقضائی(مشتملبرسوابق
کیفری شخص) وجوددارد ،میتوانباقیاساولویت ،حقی برایویمبنیبرتقاضایحذف
چنیناطالعاتیاز نتایججستوجودرنظرگرفت.البتهمدتزمانمذکور،بسیارطوالنیاست
ولی این ماده از تمایل نظام قضائی کشور به حذف اطالعات ،در هنگام زوال اهمیت آنها
حکایتدارد.چنینتمایلیمنطقیبهنظرمیرسدزیرابرایمثال؛ شخصیکهمجازاتشاجرا
شده،اگرپسازگذشتمدتزمانقابلتوجهی،کماکاناطالعاتراجعبهمجرمیتاودر
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دسترسدیگرانباشد،درواقعمجازتمضاعفوجدیدینسبتبهاواعمالمیشودکهگاهمانع
از آغاز یک زندگی جدید و عاری از اشتباهات گذشته خواهد بود .ماده  49قانون مجازات
اسالمی،7934انتشارحکمقطعیرابهعنوانیکیازمجازاتهایتکمیلیبرایمحکومینخاص
به صالحدید دادگاه منوط نموده است .باز گذاشتن دست افراد در انتشار اطالعاتی از قبیل
محکومیتهایکیفری،آنهمپسازگذشتمدتمدیدی،درحالیکهقانونگذارانتشارحکم
قطعیرادرمواردخاصیآنهمبهصورتاختیاریپیشبینیکردهاست،برخالفارادهقانون-
گذارخواهدبود .
به موجب ماده  71قانون جرائم رایانهای « ،7955هر کس به وسیله سامانههای رایانهای یا
مخابراتیصوتیاتصویریافیلمخصوصییاخانوادگییااسراردیگریرابدونرضایتاوجز

درمواردقانونیمنتشرکندیادسترسدیگرانقراردهد،بهنحویکهمنجربهضرریاعرفاًموجب
هتکحیثیتاوشود،بهحبساز 37روزتا 4سالیاجزاینقدیازپنجمیلیون()803330333
ریالتاچهلمیلیون()2303330333ریالیاهردومجازاتمحکومخواهدشد» .7
بهنظرمیرسدازحکماینمادهنیزمیتوانمبناییبرایحقفراموششدناستنباطنمود،زیرا
اطالعاتی که سابقاً منتشر شده و اکنون در حالت عادی قابل بازیابی نیست ،هرگاه در نتایج
جستجونمایشدادهشود،ممکناستموجبضرریاهتکحیثیتفردشود؛لذا افرادبایدحق
حذفچنیننتایجیراداشتهباشند .
درقانونانتشارودسترسیآزادبهاطالعات،7955یکیازاستثنائاتدسترسیبهاطالعات،
حمایتازحریمخصوصیاست.طبقماده  72اینقانون«:چنانچهاطالعاتدرخواستشده
مربوطبهحریمخصوصیاشخاصباشدویادرزمرهاطالعاتیباشدکهبانقضاحکاممربوطبه
حریمخصوصیتحصیلشدهاست،درخواستدسترسیبایدردشود».حکماینمادهنیزمی-
تواندبهعنوانمبناییبرایحقفراموششدندرنظرگرفتهشودزیرااطالعاتراجعبهحریم
خصوصی،بهعنواناستثنائیبر حق دسترسی به اطالعات قلمدادشدهاست.مقرره دیگرقابل
استناددراینخصوص،تبصره ماده  47همانقانوناستکهبهموجبآن«درصورتانتشار
اطالعاتواقعیبرخالفمفاداینقانون،اشخاصحقیقیوحقوقیحقدارندکهمطابققواعد
عمومی مسئولیتهای مدنی ،جبران خسارتهای وارد شده را مطالبه نمایند» .پس حتی انتشار
اطالعاتواقعینیزازدیدگاهقانونگذارممکناستمسئولیتمنتشرکنندهرادرپیداشتهباشد.
.7تأکیدازنگارندگاناست.
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البتههمانطورکهمالحظهمینماییمقانونبهقواعدعمومیمسئولیتمدنی،جهتاثباتخسارت
ارجاعدادهاست .

 .4محدودیت حق فراموش شدن
حقفراموششدنرابایدبامالحظه حقوقدیگرنظیرآزادیبیانبررسیکرد.درآمریکا،
استیسیاسنایدر دانشجوی 48سالهدانشگاهآموزشوپروشدریکمهمانیدرحالیکهیک
لیوانپالستیکیبهدستداشتوکالهدزداندریاییرابرسرکردهبودعکسگرفتوآنرابا
شعار «دزد دریایی مست» 7در صفحه خود در یکی از شبکههای اجتماعی منتشر کرد .مدیر
دبیرستان ،پس از مشاهده عکس ،به وی یادآور شد که این عکس ،حرفهای نبوده و رئیس
دانشگاهابرازداشتکهوینوشیدنمشروبرادرفضایمجازیبرایدانشآموزانخودکهبه

سنقانونینرسیدهاندتبلیغمیکند.لذاآنهاازدادنمدرکبهویخودداریکردند.استیسیدر
دادگاه اقامهدعوانمودهواستداللکرد که طبقمتمماول قانوناساسی حق قراردادن تصویر
مذکورراداشتهودانشگاهحقآزادیبیانویتحتاینمتممرا،بهوسیله مجازاتاوبهخاطر
رفتار(کامالًقانونی)درغیرساعاتاداری،نقضکردهاست.درسال،4335قاضیدادگاهفدرال
بخش،اینادعارابااستداللمرتبطنبودنبیانویبامصالحعمومیواینکهعبارت«دزددریایی
مست»درجشدهتوسطوی،بیانحمایتشدهمحسوبنمیشود،ردکرد .4
اینسؤالهمقابلطرحاستکهآیاحقفراموششدنحقیقتاًحقحریمخصوصیمحسوب
میشود؟چراکهحریمخصوصیمربوطبهاطالعاتشناختهشدهبهصورتعمومینیست.در

مقابل ،حق فراموش شدن ،اطالعات عمومی را بعد از سپری شدن مدت خاصی به اطالعات
خصوصیتبدیلمیکندکهدیگربعدازآنامکاندسترسیبهچنیناطالعاتیتوسطشخص

ثالث امکانپذیر نباشد .در حقیقت ،بخشی از مشکل ناشی از این است که کاربران اینترنتی
سانسوررامخربدانستهودرصدددورزدنآنهستند(.)Weber, 2011: 122گفتهشدهکهحق
فراموش شدن متمایز از حق حریم خصوصی است ،چرا که حق حریم خصوصی دربرگیرنده
اطالعاتیاستکهبهصورتعمومیشناختهشدهنیست،درحالیکهحقفراموششدنشامل
حذفاطالعاتیاستکهعلناًدریکزمانخاصشناختهشدهبودندودیگر،اشخاصثالثحق
1. Drunken Pirate.
=2. http:// www. nytimes. com/ 2010/07/25/ magazine/ 25privacy-t2.html?pagewanted
all&_r=0 (25/4/2016).
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دسترسیبهآنهاراندارند( .)Crovitz, 2010: 1
درنهایت،بایدجنبهفرهنگیاینحقرادرنظرگرفتودیدکهجامعهتاچهحدتغییرکرده
است،براینمونهمیتوانبهاظهارنظرمارکزوکربرگ،مدیراجراییفیسبوک،درخصوصاین
شبکهاشارهنمود.بهعقیده وی،فیسبوکمنعکسکننده تحوالتجامعهاست.بسیاریازمردماز
هادرازایخدماتوآسایشراضیبهنظرمیرسند

مبادلهاطالعاتشانبرایاشتراکگذاریآن
(البتهآنهاازعواقبناشیازرفتارشانآگاهنیستند(.) Palfrey, 2008: 1مشکلمهمدرمورداین
حقایناستکهآیادولتبایدآنهاییراکهازچنیناطالعاتی،کهبهطورداوطلبانهبرروی
اینترنت منتشر شده ،استفاده میکنند مجازات کند؛ به لحاظ قانونی رضایت اشخاص به انتشار
دونمحدودیتزمانی،اعتباراشخاصرابهمخاطرهمیاندازد(.)Weber, 2011: 122-123

اطالعاتب
چنینحمایتازحریمخصوصیبایدبههماناندازهدرخصوصافشایاطالعاتجمعآوری

هم
شدهمنعکسشود؛اینرویکردمستلزمنظارتبهترتوسطتارنماهااست(.)Waldkirch, 2010: 2
ازاینروفناوریپیشرفتهمیتواندنقشمهمیرادرزمینه جمعآوریاطالعاتدرآیندهایفاکند.
حقاساسیفراموششدنباوضعیتپیچیدهایمواجهاست.بنابراینتطبیقیاتوسعه اصولکلی
حمایتازدادهبهچنینحقجدیدی،امرارزشمندیمحسوبمیشود).(Weber, 2011: 123

 .5استثنائات حق فراموش شدن
حقفراموششدنحقمطلقیتلقینمیشود.بندسهماده 71آئیننامه حمایتازدادهدرپنج
فقره،استثنائاتاینحقرابیانکردهاست.طبقاینماده،هرگاهپردازشبرایمواردپنجگانهزیر

ضروریباشدتعهدحذفاطالعاتاعمالنمیشود:اجرایحقآزادیبیانواطالعات؛رعایت
تعهدقانونییاانجامعملیدرراستایمنافععمومییااعمالصالحیترسمیاعطاشدهبهکنترلگر
دادهها؛حفظمنافععمومیدرزمینهبهداشتعمومی؛بایگانیبهمنظوررعایتمصالحعمومی،برای
مقاصدعلمی،تحقیقاتییاآماریتاحدیکهاعمالحقفراموششدننیلبهاهدافپردازشرا
غیرممکنیابهطوراساسیبامشکلمواجهکند؛اقامهدعاویقانونیودفاعدربرابرآن .

 .6انتقادات وارد بر حق فراموش شدن
انتقادات عمدهنسبتبهحقفراموششدن از این ایده ناشی میشود که اینحق ،حق آزادی
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میکند (.)Solove, 2003:976بسیاری از کشورها و به طور خاص ایاالت متحده
بیان را محدود  
آمریکا در قوانین داخلی خود آزادی بیان داخلی بسیار قوی دارند که تلفیق آن را با حق فراموش
شدنبهچالشمیکشاند(.)Whitman, 2004 :1161-1162پسازصدورحکمدیواناروپادرسال
).برآئیننامه

،4372نویسندگانآمریکاییآنرابادر تعارضباآزادیبیاندانستند(Lee,2015:1
پیشنهادی 4374اینانتقادواردشدهبودکهاینآئیننامهمیتواندباعثشودشرکتهاییمانند
فیسبوکیاگوگلبهنظامسانسوربرایرهاییازمجازاترویبیاورندودرنتیجهاحتماالًتمام
اطالعات به خاطر هراس از مجازات حذف شود؛ همچنین به عقیده برخی حق فراموش شدن
موجبمیشودنتایججستوجویگوگلوموتورهایجستوجویاینترنتیدیگر،نتیجهجست-
وجویطبیعینباشدویکپارچگیاطالعاتمبتنیبراینترنترابهخطرمیاندازد.بهعالوه،پساز
صدورحکمدیواناروپا،سخنگویگوگلاعالمکردکهفرآیندارزیابی،نهفقطبهسببمتعدد
بودنزبانهابلکهبهخاطرضرورتبررسیدقیق،ازنظرفنیپیچیدهاستویافتنراهکاررسیدگی
بهدرخواستهاممکناستهفتههابهطولانجامد(.) Tessa, 2014: 2

 .7نتیجهگیری
حقفراموششدنحقیاستکهبراساسآنمیتواندرخواستحذفاطالعاتیرانمود
کهمربوطبهزندگیخصوصی،ارتکابجرائم،ارسالمضامیننابخردانهمشتملبرعکس،فیلمو
مواردیازاینقبیلاست.اینحق،کهمطلقنیست،سابقهچندانیدرنظامحقوقیکشورهاندارد.
وندههابهآناستنادگردیدو
ولیدربرخیکشورهاخصوصاًکشورهایاروپاییدربعضیپر 
عمالًدادگاههارادراینخصوصباچالشاجرایاینحقمواجهساخت.ازقوانینیکهبراینحق
دراتحادیه اروپاییصحهگذاشته دستورالعمل حمایتاز داده  7338است کهآییننامه4372
حمایتازدادهآنرانسخ کرد.پس ،درواقعاینحق،کهریشهدر حقوقفرانسهدارد،در
اتحادیه اروپاییازدستورالعملحمایتازدادهاتخاذشد.دیواندادگستریاروپاآنرااعمالو
در این راستا چندین نکته را در خصوص قلمرو سرزمینی دستورالعمل و تعاریف بیان کرد و
سرانجامآییننامه4372حقیادشدهراصریحاشناساییکرد.اینحقدرایاالتمتحدهآمریکا
بااستقبالچندانیروبرونشدهوبابرخیانتقاداتهمچونافزایشنظامسانسور،محدودکردن
دسترسیبشربهاطالعات،تعارضباآزادیبیانورسانه،خطرنتایججستوجویمختلفو
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عدم یکپارچگی اینترنت مواجه شده است .در فقه امامیه ،علیرغم عدم پیشبینی صریح چنین
حقی،برخیاحکاممبنیبرحرمتتجسسدرزندگیخصوصیولزومحفظکرامتانسانهاو
ممنوعیتواردکردنضرربهافرادازطریقهتکحیثیتآنان،مؤیدچنینحقیاست.درنظام
حقوقیایراننیزحقفراموششدنپیشبینینشدهواینحقرابایدبهطورضمنی،ازبرخیمواد
قانونیاستنباطنمود.درعینحال،باعنایتبهلزومحفظحریمخصوصیوآبرویافراد،دست-
کمزمینهبرایتصویببرخیموادقانونیکهحقفراموششدنواحکاموآثارآنرابهطور
صریح پیشبینی کنند فراهم است .بویژه اینکه جامعه ما علیرغم تحوالت فناورانه ،هنوز هم
جامعهایپایبندبهاخالقاستوحریمخصوصیواطالعاتشخصی،برایاکثریتافراداهمیت
بسیارزیادیدارد .
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