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 چکیده

پی پیدايش و گسترش  های مهمی است که درها راجع به يکی از چالشسازی ديدگاهدنبال شفافه اين مقاله ب
ه است. اين واقعیت که در جهان دها پديدار شحريم خصوصی و حمايت از داده در حوزه 1.5 باينترنت و و

ی است. بشر در تعارض با حافظه شکننده شود،موش نمیفرا زیچچیهو  شده سپردهبه خاطر  زیچهمه ،اينترنت
 گرفتهشکل 2«شدنحق بر فراموش»درباره یگذارمقرراتبه نیاز به اروپا بحث راجع  در همین راستا، در جامعه

 حقوق شخصیت و عناصری چون حق بر حريم خصوصی، خلوت و حمايت از داده است. ،که مبنای آن
توانند خواستار حذف صی دارد، افراد میاين حق که ريشه در حق بر حريم خصوموجب به

با شدن فراموشحق بر ممکن است ند. از سوی ديگر، شوآن شدن فراموشاطالعاتشان در اينترنت و 
 ،اند نظیر آزادی بیان و دسترسی به اطالعاتسنتی مورد حمايت قرار گرفته طوربهساير حقوق اساسی که 

 قرار گیرد. در تعارض
های شدن که بنیان و اساس آن توسط آژانسچه، تعريف و شناسايی حق بر فراموشاين مقاله به تاريخ

 . کندحمايت از داده را بررسی می اروپايی جديد در حوزه و چارچوب دپردازريزی شده میحمايت از داده پی
 

 واژگان کلیدی
، 2330از داده  ، فضای مجازی، دستورالعمل حمايتشدنفراموشحمايت از داده، حريم خصوصی، حق بر 

 ديوان دادگستری اروپا 1521مه  21رأی 
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 مقدمه
در ارتباط با حريم خصوصی، حمايت از داده،  1.5ينترنت و وب اهای ترين چالشيکی از مهم

 زیچچیهرا ثبت و ضبط کرده و  زیچهمه ،نامحدود ديجیتالی است. اينترنتحافظة  و آبرو ،هرتش
اينترنت و اين واقعیت که دسترسی به اطالعات از طريق  کند. ظرفیت گستردها فراموش نمیر

 حريم خصوصی ايجاد کرده است؛ آمیز در زمینهی جدل، مباحثشدهسهیل ت گرجستجوموتورهای 
حیثیت اجتماعی  رای مخاطبین جهانی است که اعادههر متنی بالقوه دا ،که در اينترنتخصوصاً اين

ها و افشای بدون رضايت ها، رسوايیها، بدنامیاساس، تهمترا برای قربانیان شايعات بی

 1.کندهای شخصی دشوارتر میداده

ضبط و نگهداری  ،ويیيهای ويداسناد مکتوب، تصاوير و فیلمازجمله تمامی اطالعات  ،در وب
برای مثال، اگر شخصی نام ديگری را در موتورهای  .ها در شبکه وجود داردشود. دادهمی

های شخصی وی راحتی به بخش عظیمی از اطالعات خصوصی و دادهبه ،کند جستجوجستجوگر 
کند. بسیاری از نوجوانان که تحت تأثیر ديگران و با هدف از گذشته تاکنون دسترسی پیدا می

ند پس از مدتی کنهای خود را در محیط مجازی منتشر میبخش وسیعی از داده ،شدناجتماعی
 1شوند.اطالعات مواجه میهنگام يافتن شغل با مشکل افشای به 

رای اصالح قوانین حمايت نويس قانونی باروپا بحث راجع به پیش در اتحاديه 1521از ژانويه 
 يگزين دستورالعمل حمايت از دادهکه جا ستا آن اروپا آغاز شده است. اين قوانین بر در از داده
ن قواعد و اعمال و اجرای کردروزدنبال بهه ، بفناوریو با توجه به پیشرفت سريع  دوش 2330

 اروپاست. آن در اتحاديه پیوستة
حق بر »ری، حقوق اساسی و شهروندی، ايدهکمیسر دادگست،نگيرد انيويونخستین بار 

اينترنت از قدرت نامحدودی برای » :کردمطرح و اعالم  1521ژانويه  11را در  «شدنفراموش
های شخصی حتی وچکی از دادهجستجو و حفظ خاطرات برخوردار است. ممکن است بخش ک

هايی او مثال 1«.جای گذارد سازی، تأثیری عمیق برگذاری يا عمومیها پس از به اشتراکسال
که اندکی پس از آن، از  ندکه اطالعاتی را در اينترنت منتشر کرد کردنوجوانانی مطرح  درباره

شدن داده تی به حق بر فراموشفرص بايدتنها افشای آن پشیمان شده بودند. در چنین موقعیتی نه
 دادههای شخصی نیز به افراد نظرکردن از رضايت بر پردازش دادهبلکه بايد حق صرف ،شود
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 0شود.
بارز نیاز به  معتقد است که نمونه 6های اروپا، مقام ناظر حمايت از دادهنکسیهاست تریپ

آن، امکان حذف  وجبمبهاست که شدن فراموشهای شخصی، حق بر حمايت مؤثرتر از داده
های اجتماعی و ساير خدمات آنالين شبکه در زمینه ويژهبه شود وهای شخصی فراهم میداده
اطالعات پس از طی  بايداين حق،  موجببهبر اين باور است که  نکسیهاستاعمال است. قابل

ی حذف اقدامی برا ،پاک و محو شود، حتی اگر صاحب داده ،خودکار طوربهمدت زمان مشخص 
ها مجهز به تاريخ ، دادهديگر عبارت بهها مطلع نبوده باشد. ها نکرده باشد يا از نگهداری دادهداده

 7د.شو انقضا
 

 شدنفراموشمفهوم حق بر  .9
های اجتماعی در بستری تاريخی پديد آمده و تکامل يافته و با توسعه شبکهشدن فراموشحق بر 
 افته است.و اهمیتی جديد ي گستره ،مجازی

 

 شدنفراموشحق بر پیشینة  .9ـ9
عنوان حقی اساسی دارد. حق بر حريم هريشه در ادراک و فهم حريم خصوصی ب ،اين حق

کند که افراد بتوانند در فضای مجازی ناشناس بمانند و خود تصمیم بگیرند خصوصی ايجاب می
حق  که ،با مشکل اساسی افراد ،يک از اطالعاتشان در دسترس عموم قرار گیرد. اين حقکه کدام
دسترس ها در اينترنت قابليک از اطالعات راجع به آنکه کداماست  ی درباره اينگیرتصمیم

آن را در اينترنت قرار  ،که صاحب دادهرا های شخصی تنها دادهها نه. نگرانی، مرتبط استباشد
 .ارددربرد رندگذامی به اشتراک ديگرانکه را هم بلکه اطالعاتی  ،گیرددربرمی داده

کند، بدين معنا که برخی از با حقوق کیفری ارتباط پیدا میشدن فراموشحق بر  ةگذشت
شود. حذف و به فراموشی سپرده می ،کیفری افراد ز گذشت مدت مشخص، از سابقهجرائم پس ا

 وکرده امعه را تسهیل بازگشت محکومین به ج ،های کیفری از سوابق کیفریمحو محکومیت
ای به اين عد تازهبُ ،های اطالعاتی و ارتباطاتی. پیشرفت فناوریدهدمیها د به آنفرصتی مجد

موضوع بخشیده است. نیاز به حذف برخی اطالعات راجع به افراد به استناد حق بر حريم 
رسد که الزم به نظر میپیش مورد توجه قرار گرفته است.  از بیش ،خصوصی و حقوق شخصیت
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، تعادل برقرار اطالعات و اراده و تصمیم افراد در حفظ اطالعات نتشار و توزيع آزادانهمیان ا است
 8شود.، به رسمیت شناخته میحق بر فراموشیشود. به همین منظور، 
اصل »ها بحث معنای موضوع جديدی نیست. تا مدت ،شدنفراموشعنوان حق بر 

سات دادگاه و سوابق کیفری جلصورت بهحق دسترسی عموم درمورد  ويژهبه 3«های شفافدادگاه

از  حقّ»ادامه داشت. نخستین بار در اروپا اصطالح  ، کانادا و استرالیاامريکاافراد در اروپا،  گذشته
دن آثار منفی افشای سوابق قضايی و کرفرصت به افراد در مسدود دادنمعنای ه ب 25«زدايیخاطر

حق »بحث راجع به اصطالح  ،. پس از آنشد جنايی که مدت طوالنی از آن گذشته است، مطرح
حق حذف يا اعتراض به پردازش بدون رضايت  ،بدين معنا که به افراد ،آغاز شد «شدنفراموشبر 

های روزنامه ها پیش از اين در اسناد عمومی مانندحتی اگر اين داده داده شود، های شخصیداده
 22.رسمی دولت آمده باشد

يکی از اصول اساسی  و های شخصیی مبتنی بر حمايت از داده، مفهومشدنفراموشحق بر 
در زمان الزم را ها است که مدت نگهداری از داده 21فرانسه 2378های قانون انفورماتیک و آزادی
های نادرست، مبهم، ناقص يا بندی و حق محوشدن دادهچارچوب ،الزم برای نیل به هدف

 21کند.ن ممنوع است مطرح میآوری، انتقال يا نگهداری آهايی که جمعداده

 26و خلوت 20گمنامی 21،ماندندر فضای مجازی از حق بر ناشناسشدن فراموشحق بر 
، رئیس کمیسیون ملی اطالعات و الکستورککند. در فرانسه اين حق از سوی حمايت می

 و دلیلد ،اين حق ، وجودفرانسویدانان حقوقنظر ه مطرح شد. ب 1553نوامبر  21در  27هاآزادی

 مطابق نظريه .رای بشر ضروری استحافظه ب موشی به اندازهکه فرااساسی دارد: نخست آن
کردن است. اگر توانايی فراموش پا نگاه داشته است، آنچه بشر را سر»28،رشونبرگریم کتوريو

در زمان  تواندنمید و کنهمواره گذشته را به ياد آورده و مقايسه می ،دکن فراموش نتواندفردی 
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حمايتی در مقابل شیوة رسد اين ابزار حقوقی تنها نظر میه که بدوم آن«. دکنگیری تصمیمحال 
واقع، وضعیت کنونی کاربرد اينترنت و  . دراستکاربران در فضای مجازی  پیش روی تهديداتِ

د. ابزارهای دهمیشدن فراموشبه حق بر  ایهای شخصی، اهمیت فزايندهسوءاستفاده از داده
مانع تخصیص  ،بودنگوی اين تهديدات باشد و ويژگی مجازیپاسخ ستا ود نتوانستهحقوقی موج

 ،شدنفراموشاست تا در خصوص حق بر  الزماست.  شدهحقی قانونی با ضمانت اجرای مؤثر 
گذاری دقیق مقررات 23،های دامنهمانند حمايت از نام ،همچون ساير موضوعات مرتبط با اينترنت

 15.صورت گیرد
 

 های اجتماعی مجازیشدن در شبکهفراموش ق برح .2ـ9
تواند اطالعات را برای مدتی نامحدود در محیط اينترنت قرار داده و در عصر حاضر، هرکس می

گیرد. با ای و خواه شخصی، در دسترس همگان قرار میذخیره کند. اين اطالعات، خواه حرفه
های شخصی خود را عمدی يا پیش داده از ای، افراد بیشپیدايش ابزارهای فناوری و رايانه

 دهند.های اجتماعی مجازی قرار میشبکه ويژهبهعمدی در اينترنت غیر
اجتماعی مجازی  در شبکه 11،کنستوگاساله دبیرستان  10آموزگار  12،درينااش لیاست

و در ا .بودگذاشته  اشتراکبه  11«زد دريايی مستد»تصويری از خود با عنوان  11سیاسپیما
 ،کرد. اين تصويرکاله دزدان دريايی بر سر گذاشته و مشروبات الکلی مصرف می ،رتصوي

علت تصوير، او را به  نخست، بازرس مدارس با مشاهده 10.يجاد کردا شمشکالت بسیاری براي
ه در آن مشغول ب یسیاستکه  16ليلرزویمد؛ سپس رئیس دانشگاه کرای توبیخ برخورد غیرحرفه

به اين تصمیم اعتراض و دعوای حقوقی را  یسیاستد. کری وی را معلق مدرک آموزگار ،کار بود
علت رفتار قانونی در ساعاتی غیر از ساعات کاری محکوم شده و  که بهآغاز کرد با اين استدالل 

نخست قانون اساسی  تحت حمايت آزادی بیان و اصالحیهاقدام او در انتشار چنین تصويری 
 ده و اظهار داشت که اصالحیهکر استدالل وی را رد 17ایلوانیپنساه اين، دادگباوجود بود.  امريکا
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20. M. Pierre-Xavier Chomiac De Sas, op. cit., 8-9. 

21. Stacy Snider 
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24. “Drunken Pirate” 

25. For more information about the facts of the case Stacy Snyder, you can see the article titled “Court 

Rules against Teacher in MySpace ‘Drunken Pirate’ Case”, published in The Washington Post on 

December 3rd, 2008, http://wapo.st/g3SH. 

26. Millersville University 
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اين  18کند.های اجتماعی مجازی حمايت نمینخست قانون اساسی از مطالب ارسالی در شبکه
های اجتماعی مجازی گذاشتن اطالعات در شبکهاشتراکای از تأثیرات منفی بهنمونه ،ندهپرو

توانند از حق محوشدن و آيا شهروندان نمی است که اين آيدبه میان میکه است. پرسشی 
های اجتماعی مجازی برخوردار شده در شبکهگذاشتهاشتراکبه اطالعات شخصیِشدن فراموش

 13باشند؟
دهد میحق  ،است، به افراد ذکر شده EC/16/30ها که در دستورالعملحقوق حمايت از داده

خواه حساس و غیرحساس و خواه  ،شناسايیابلق های شخصیِسايرين از داده بر استفادهکه 
معنای حق افراد در حذف و محو ه ب ويژهبه ،. اين حقنظارت کنند رمانهحمحرمانه و غیرم

واقع،  ته است. دررضايت خود را اعالم نداش ،های شخصی در مواردی است که صاحب دادهداده

رضايت صاحب داده الزامی است.  های شخصی،يافتن روند پردازش دادهقانونیجنبة در راستای 
های شناسايی خود در شبکهافراد از اين حق برخوردارند که حذف يا اصالح اطالعات قابل

، افرادی که رضايت بر انتشار تصوير، فیلم ديگر عبارت بهنند. کاجتماعی مجازی را مطالبه 
ه استناد قوانین حمايت از ب ،های اجتماعی مجازی نداشته باشندويی و نظرات خود در شبکهيويد

های شخصی خود را اعمال يا اصالح دادهشدن فراموششدن، توانند حق حذفاروپا میدادة 
 15کنند.

انتشار های اجتماعی مجازی در شبکهرا های شخصی داده داده، شخص صاحب حال اگر
 در .روشن استتکلیف چه خواهد بود؟ پاسخ اين پرسش در کشورهای اروپايی نظیر اسپانیا  دهد،

صراحت از حق انصراف از رضايت سخن گفته است. به 12هاقانون حمايت از داده اين کشور،
که داليل و اصولی وجود هنگامی ـ شدهاين قانون به حق انصراف از رضايت اعالم 6. 1ماده

آن را  نظر کرده واز رضايت خود صرفتوانند میاشاره کرده است. درنتیجه، افراد  ـ داشته باشد
 ،های اجتماعیاز مسئولین شبکه حتی اگر صاحب داده، آن را منتشر کرده باشد، ند وکنباطل 

 .را بکنند های شخصیتقاضای حذف داده
که حق دسترسی، اعتراض، اصالح و حذف اطالعات منتشرشده در  فتپذير ددرهرحال باي

استمرار وجود اطالعات در حل واقعی و مؤثر برای حل مشکل راه ،های اجتماعی مجازیشبکه
کاربران مختلف در سراسر عمومی شده و اين اطالعات وارد حوزهازآنجاکه ها نیست. اساساً شبکه

پذير امکان ،اطالعاتکامل و مؤثر د، احتماالً حذف کنناری ذيا بارگ کپی توانند آن رامی دنیا

 
28. The United States District Court for the Eastern District of Pennsylvania, December 3rd, 2008, Case 
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29. Pere Simón Castellano, op. cit., 7. 
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31. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección deDatos de Carácter Personal. 



  28   های نوین اطالعاتیحقوق بشر و حق بر فراموش شدن در عصر فناوری

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،هاهای شخصی در شبکه، اعطای حق دسترسی، اعتراض، اصالح و حذف دادهحالباايننیست. 
 11های شخصی است.ضمانت به شهروندان برای نظارت بر داده حداقلِ
 

شناختن حق رسمیتها در بهها و نقش آنهای اروپایی حمایت از دادهآژانس .2

 شدنبر فراموش

 33های فرانسهآژانس حمایت از داده .9ـ2
 10«شدنفراموشحق بر »شناختن میترسبه در11،های فرانسهکمیسیون ملی انفورماتیک و آزادی

 دارد: بوده است. کمیسیون اعالم می پیشگام هادر انطباق با اصول حمايت از داده
بیش از گذشته به فعلیت  2378ژانويه  6شک در عصر کنونی، اصول مندرج در قانون بی»

 :است ورداراز حمايتی افزون برخزير ها و فضای مجازی، اصول در عصر شبکه ست.ا هدش نزديک
حق دسترسی و  16،شده، محرمانگی اطالعات اسمیآوریهای جمعاصل نظارت بر صحت داده

 13.«شدنحق بر فراموش ،و درنهايت 18حق ممانعت 17،اصالح
بیش از هر  ،که اصول حمايت از داده مسئلهبا گذشت زمان، کمیسیون با درک بیشتر از اين 

ی داد. در سال نیز تسرّ تارنماهاحمايت را به  است، مجازیهای مرتبط با ظهور شبکه ،چیز
 د:کرمنتشر  «شدنفراموشحق بر »ای در شناسايی طبیعت اساسی بیانیه ،، کمیسیون1553

که اطالعات راجع به اشخاص در فضای مجازی بماند و استمرار داشته باشد اين»... 
افراد در طی زمان تغییر کنند. پذيرش و خطرناک است زيرا طبیعت انسانی اقتضا دارد که قابلغیر

تبع آن از حق تغییر نظر، مذهب، عقايد همگان از حق حمايت از آزادی بیان و آزادی انديشه و به
. به همین جهت، برخوردارند تغییر در زندگی ،و درنهايت 15سیاسی، ارتکاب خطای جوانی

مطرح شده است  «دنشفراموشحق بر »کمیسیون از بحثی که در فرانسه راجع به موضوع مهم 
 12.«کندخرسندی می زابرا

اما هنوز در مجمع ملی به  کردهاين، در فرانسه در طرح قانونی که سنا تصويب  بر عالوه
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 11دارد:اشاره شده و بیان میشدن فراموشصراحت به حق بر تصويب نرسیده است، به
انونی، امکان در اين طرح قزير درمجموع، الزم به ذکر است که بسیاری از تدابیر »

است: ... امکان اعمال  کردهدر فضای مجازی را فراهم شدن فراموشاثردادن به حق بر ترتیب

تر و مؤثرتر از دادرسی مدنی آسان ها...؛ امکان استفادهحذف داده 11،تر حق ممانعت، شهرتآسان
 11.«ها برای افراد دشوار استدر مواردی که اعمال حق حذف داده

 

 45های ایتالیاایت از دادهآژانس حم .2ـ2
ای راجع به پرونده 1551در نوامبر  ستها در ايتالیااين آژانس که باالترين مقام حمايت از داده

های قانون حمايت از داده 22 و اين حق را بنابر ماده کردی را بررس 16«شدنفراموشحق بر »
 ،های شخصی، داده22 ق مادهاين حق اصرار ورزيد. مطاببه رسمیت شناخت و بر وجود  17ايتالیا

رفتن اهداف، بینست و با ازاآوری و نگهداری جمعتنها با اهداف خاص، مشخص و قانونی قابل
 22 دارد که آنچه در مادهعالم میتوجیه قانونی نخواهد داشت. بنابراين آژانس ا ،پردازش ديگر

است که شدن فراموشحق بر  هه، دربردارندشدحمايت از آن های ايتالیا قانون حمايت از داده
بین رفته است.  که هدف اساسی پردازش ازاست  هنگامی به های شخصیشامل حق حذف داده

رود و کار میهها بعنوان ابزاری برای اعمال مؤثر اصول حمايت از دادههبشدن فراموشحق بر 
 دو باي به کار رود، دهآوری شآن جمع منظوربهها تنها برای هدفی که ست که دادها مستلزم آن

 18که برای نیل به هدف نیاز است نگهداری شود.تا زمانی باشدروز به و صحیح، دقیق، کامل
 

 41های اسپانیاآژانس حمایت از داده .3ـ2
است. شدن فراموشپیشرو در بسط و تعريف نوين از حق بر  ،های اسپانیا آژانس حمايت از داده

آيد و تا شهروندی که جزء مقامات عمومی به حساب نمی هست اين امکان ،بنابر مقررات آژانس
های شخصی در اينترنت برخوردار ، از حق واکنش و تصحیح دادهیستموضوع اخبار عمومی ن

 
42. Proposition de loi visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l’heure du numérique, submitted 

byYves Détraigne and Anne-Marie Escoffier, senators, recorded by the Senate Presidency, p. 

8,<www.senat.fr/leg/ppl09-093.html>. 
43. Renommé 

44. Pere Simón Castellano, op. cit., 19-20. 
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کنند. آژانس به حجم وسیعی از اطالعات را ارائه می ،جوگرخصوصاً که موتورهای جست 05باشد؛
صحیح و غیر های شخصیِداده دربردارندهرنماهای تاهای موجود به هر دستور داد تا لینک گوگل

زمان از هم ،که افرادکردو عنوان  کنددر آن نقض شده حذف شدن فراموشکه حق بر  را منقضی
ها در پردازش دادهمنتشرشده بدون رضايت و حق اعتراض به  های شخصیِحق حذف داده
عاتی که از سوی اشخاص ثالث در که اطال با اين ادعا گوگلجوگر برخوردارند. موتورهای جست

مطرح و استدالل  02دعوايی در دادگاه ملی اسپانیا ،شوددسترس قرار گرفته، عمومی محسوب می
و  هاتارنماممکن است مسئول آنچه در  جوگرنتشاردهندگان و نه موتورهای جستکرد که تنها ا

ع به برقراری تعادل میان بحثی مهم راج ا،اين دعو به دنبالشود فرض شوند. اينترنت منتشر می
سو و آزادی بیان و اطالعات از سوی ديگر در اروپا آغاز شد. دادگاه از يکشدن فراموشحق بر 

 ،در خصوص دو موضوع 01ملی اسپانیا به بررسی موضوع پرداخت و از ديوان دادگستری اروپا
حمايت از حق  ملزم به ضمانت و گوگلکه آيا د: نخست آنکرمشی مقدماتی تقاضای ارائه خط

ای اروپا هدستورالعمل حمايت از داده a.21  و b .21ها و حق اعتراض موجود در مواد حذف داده
قانونی بوده اما  ،مبدأتارنمای در  هااز دادهدر شرايطی که نگهداری  کهيا خیر؟ دوم آن هست

وصی، حق حريم خصتهديدکنندة  ،ورهای جستجوگرمتقاضی مدعی است که نمايش آن در موت
را ملزم به  گوگلتواند های اسپانیا می، آيا آژانس حمايت از دادهاستشدن فراموشآبرو و حق 

 01؟حذف يا مسدودکردن اطالعات کند
باره است: ديوان اعالم ها در اينگوی پرسشپاسخ ديوان دادگستری اروپا 1521 مه 21رأی 

بر موتورهای  2330لعمل اً دستورااتحاديه اروپا خصوص دادةدارد که قوانین حمايت از می
های به پردازش داده گوگل .استحاکم  01«دادهکنندة کنترل»عنوانبه گوگلهمچون  ،جوگرجست

پردازد. شايان ذکر است که پیش از اتحاديه اروپا میدادة موضوع دستورالعمل حمايت از  شخصیِ
بندی شاخصتنها ها را که دادهود پیروز شده ببا اين استدالل  ،های مشابهدر پرونده گوگل ،اين
، ملزم به رعايت امريکابه جهت استقرار دفتر مرکزی اين شرکت در  و ،کند و نه پردازشمی

دارد که های اروپايی نیست. ديوان در رأی خود اظهار میهمچون شرکت ،تعهدات حمايت از داده
اکان مشمول قوانین حمايت از اگر شرکتی دارای شعبات فرعی در حوزه اتحاديه اروپا باشد، کم

دارای شعبه در اروپا همچون  يیِامريکاهای بنابراين، ساير شرکت. شوداتحاديه اروپا می دادة
ديوان با شناسايی حق بر  ،واقع شوند. درنیز مشمول اين قوانین می نينکدایلو  بوکسیف، تریتوئ

 
50. AEPD Decision procedure no. TD/01335/2008 and TD/00627/2009. 

51. Audiencia Nacional 

52. Court of Justice of the European Union 

53. Pere Simón Castellano, op. cit., 22-23. 

54. Controller 
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توانند درخواست حذف اطالعات تحت شرايط معین می ،دارد که اشخاص، مقرر میشدنفراموش
قانونی منتشر شده  صورتبهنمايند و حتی در مواردی که اطالعات بناکافی و نامرتبط خود را 

 00وجود دارد.اين امکان باشد، 
 

 در رویه کمیسیون اروپاشدن فراموشحق بر  .3

دادة در اصالحیه دستورالعمل حمایت از شدن فراموشاق حق بر الح .9ـ3

 وپاار اتحادیه

اروپا )دستورالعمل حمايت از افراد  اتحاديه 2330اگرچه اغلب اصول و حقوقی که در دستورالعمل 
تا به امروز معتبر و  شده،حمايت  از آن 06ها(های شخصی و جريان آزاد دادهدر برابر پردازش داده

که را یطی روند ارتباطات عمومی و مح 1.5مورد توجه بوده، واقعیت اين است که اينترنت و وب 
ها در خصوص حريم خصوصی و است و چالش تغییر دادهکلی طوربهد شومیها در آن توزيع داده

 07سرعت افزايش يافته است.ها بهحقوق حمايت از داده
 12های مهم برای حمايت از داده در قرن يکی از چالش عنوانبهموضوع حق بر فراموشی 

ده است. کراين موضوع توجه ويژه به کمیسیون اروپا  اًاخیر ه است. به همین منظور،دپديدار ش
 03،ایو کمیته منطقه 08اقتصادی و اجتماعی تبات و ارتباطات با شورا، کمیتهکمیسیون در مکا

بیان  65«اروپا های شخصی در اتحاديهيت از دادهرويکردی جامع راجع به حما»تحت عنوان 

 62دارد:می

دن کرار اعمال حق دسترسی، اصالح، حذف و مسدودورزيم بر اهمیت اصالح ابزکید میأت»
 ها، زمانیمعنای حق افراد در قطع پردازش يا حذف دادهه بشدن فراموشها و تبیین حق بر داده

ها نیست، در مواردی که پردازش با رضايت صاحب داده که ديگر برای اهداف قانونی نیازی به آن
نگهداری به  که مدت ده يا زمانیکرنظر صرفاز رضايت خود او که صورت گرفته يا هنگامی

 61.«پايان رسیده است

 
55. Judgment of 13 may 2014 Court of Justice of the European Union, accessed January 5, 2015, 

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-05/cp140070en.pdf 
56. Council Directive 95/46/EC of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the 

processing of personal data and on the free movement of such data. 

57. Pere Simón Castellano, op. cit., 24. 

58. Economic and Social Committee 

59. Committee of the Regions 

60. “A Comprehensive Approach on Personal Data Protection in the European Union” 

61. Pere Simón Castellano, op. cit., 25. 

62. European Commission COM (2010) 609 Final, “A Comprehensive Approach on Personal Data 

Protectionin the European Union”, Brussels, 2010, <http://bit.ly/bXUXvi>. 
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ها را ستوده و ها در راستای اصالح قوانین حمايت از دادهشورای اتحاديه اروپا، تالش
 ،ابزاری قانونی عنوانبهرا شدن فراموشحق بر  کرده است کهکمیسیون اروپايی را تشويق 

 61.کندتعريف و تبیین 
ها ای اخذ نظرات گوناگون راجع به رويکرد جامع و نوين به حمايت از دادهبر کمیسیون اروپا

مذاکرات  1521ژانويه  20تا  1525نوامبر  1از تاريخ  ،حق بر فراموشیازجمله اروپا  در اتحاديه
 61شود:د. در ادامه به برخی از مذاکرات اشاره میعمومی برگزار کر

در برخی مقررات شدن فراموشق حق بر های اسپانیا از الحاآژانس حمايت از داده
آوری در ها و اصول محدوديت جمع، مشخصاً راجع به کیفیت دادهEC/16/30دستورالعمل

دن کرشدن دو حق حذف، مسدودشناختهرسمیتدر بهحمايت و موافقت خود را  c.6.2و  a 7.مواد
های شخصی داده ضايترهای نادرست در اينترنت و اعتراض علیه پردازش بدون يا اصالح داده

 60د.کرجوگر اعالم در موتورهای جست
حق »از  67«شدنفراموشحق بر »پیشنهاد کرد که اصطالح  66دولت فدرال آلمان

تر از دومی دارد و به مفهومی وسیع ،تمییز داده شود، چرا که اصطالح نخست 68«کردنحذف
روشنی ابزار مرتبط و به بايد جديد اروپايی دستورالعملآلمان بر اين باور است که  ،همین جهت

را مشخص و استثنائات آن را در چارچوب جديد شدن فراموشمناسب برای اعمال حق بر 
تعیین تاريخ انقضا »عالوه، دولت آلمان از ايدهه. بکندهای اروپا تبیین های حمايت از دادهسیاست

 63کند.استقبال می «ها در فضای مجازیبرای داده

برقراری برای  ،که چارچوب حمايتی جديد کردنیز پیشنهاد  75های بلژيکادهمقام حمايت از د
اطالعات  و نیاز به حفظ و ذخیرهشدن فراموشتعادل میان محدوديت در مدت نگهداری، حق بر 

های تاريخی و فرهنگی تحت حمايت آزادی ، دادهديگر عبارت به. کندتالش تاريخی و فرهنگی 
به آرشیو مختص به تحقیقات تاريخی  بايدمنظور  ست و به همینارسانی اطالعات و اطالع
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the Council – A Comprehensive Approach on Personal Data Protection in the European Union, adopted 
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64. Pere Simón Castellano, op. cit., 26. 
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66. German Federal Government 
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69. Contribution of the German Federal Government to the European Commission’s Consultation on the 
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 72انتقال يابد.

، شدنفراموششناختن حق بر رسمیتبه بیشتری را از انتقادات ،انگلستان ،اما از سوی ديگر
داليل  اين نظام،در کشورهايی با  .کندال پیروی میاز نظام حقوقی کامن اين کشور. مطرح کرد

ست و رويکردی کامالً متفاوت نسبت به کشورهای ابسیار اندک  ،اين حقشناختن رسمیتبه
 71دارد:بیان می 71، دفتر کمیسر اطالعات انگلستانحالباايندارد. وجود اروپايی 

اهمیتی اساسی دارد.  ،«رضايت»دهیم، را مدنظر قرار میشدن فراموشکه حق بر  هنگامی»
مواردی که ازجمله . کندروشنی مشخص را بهوسعت و مرزهای اعمال اين حق  بايدکمیسیون 

های در شبکهرا ها و سوابق خود ست که فردی بخواهد دادها اعمال اين حق میسر است زمانی
شدن اين حق در برخی ست... اجرايیاگونه موارد محدود اما اين کنداجتماعی مجازی پاک 

قرار گرفته  نترنتيا در عموم دسترس در اطالعاتست، چرا که روروبهشرايط با مشکالت فنی 
ن مرزهای کرداست. کمیسیونر اطالعات انگلستان از پیشنهاد کمیسیون در خصوص مشخص

 71.«کنداستقبال می «شدنفراموشحق بر »
رسد که کمیسیون گرفته، به نظر میهای صورتکه با توجه به مذاکرات و مشورتنتیجه آن

، کندهای اروپا وارد حمايت از داده دستورالعمل را در اصالحیهشدن فراموشحق بر  ،اروپا

شناختن حق بر رسمیتبر به ديوان دادگستری اروپا مبنی 1521 مه 21از رأی  طور کههمان

 استقبال کرده است.شدن فراموش
 

 تحلیل پیشنهاد کمیسیون اروپا .2ـ3
 دستورالعمل ينی برجايگز منظوربه 1521 کمیسیون اروپا در ژانويهمقررات پیشنهادی  27 ماده

شدن به حق بر فراموش 70«و محوشدنشدن فراموشحق بر »تحت عنوان  2330حمايت از داده 
از  ندارند که ديگران که ديگر رضايت افراد در مواردی 27 ه است. مطابق مادهکرداره اش

جوانی های شخصی که در دوران کودکی و نوخصوصاً در رابطه با داده ـاستفاده کننداطالعاتشان 
های شخصی را بخواهند تا داده کنندهاز کنترل توانندمی ـ در دسترس عموم قرار گرفته است

 
71. Contribution of the Belgian Data Protection Authority to the European Commission’s consultation 
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74. Contribution of the Belgian Data Protection Authority to the European Commission’s consultation 

onthe comprehensive approach to personal data protection in the European Union, Brussels, 2011, 
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 76.کندمحو 
های شخصی را عمومی ساخته يعنی در داده ،کنندهاست که اگر کنترل شدهدر اين ماده مقرر 

ه به پردازش کرا و اشخاص ثالثی کند تدابیر فنی را اعمال  بايددسترس عموم قرار داده باشد، 
مرتبط با پیوند قطع کپی و حذف هرگونه بر  مبنیها مشغول هستند از تقاضای صاحب داده داده
 77ع سازد.های شخصی مطلداده

که است. مطابق مقررات پیشنهادی، هنگامی برانگیزبحثبیان شده بسیار  27 آنچه در ماده

اقدامات منطقی  شخصه کلیهبه ايدبکننده نترلک ،کندهای شخصی را بفردی تقاضای حذف داده
های شخصی برای شناسايی تمامی اشخاص ثالث مرتبط و برای تأمین امنیت پردازش دادهرا 

خود منتشر ساخته  بوکسیفشخصی  اگر نوجوانی که تصاويری در صفحه. برای مثال، کنداتخاذ 
، 27 د، مطابق مادهشووير ار محو تصااند، خواستدوستانش تصاوير را ذخیره کرده ،آن دنبالبه و 
. مشکل آنجاست که به لحاظ کندملزم است تصاوير او را از آلبوم دوستانش نیز حذف  بوکسیف

 78.یستپذير نها امکانشده در ساير سايتحذف تصاوير کپی و ذخیره ،فنی

ن کردکه مشخص چرا ،است یساختن اشخاص ثالث، شرط دشوارعواقع، الزام به مطل در
 عمالً غیرممکن است. ،های شخصی در آن پراکنده شده و انتشار يافتهکه داده هايیمکان

وصی بر تعادل میان آزادی بیان و حق بر حريم خص دربارههايی پرسش ،مقررات پیشنهادی
 73:شودخته میپرداجای گذاشته است که به آن 
داده فراهم  هايی است که صاحبتنها حاکم بر داده ،شدنفراموشپرسش اول: آيا حق بر 

 شود؟میحاکم اند نیز هکردآورده يا بر اطالعات عمومی که سايرين منتشر 
بلکه هرگونه  حاکم است، ،کردهشناسايی که کاربر منتشر بر اطالعات قابلتنها نه 27 ماده

شود. که در فضای مجازی در دسترس قرار گرفته است نیز شامل میرا اطالعات راجع به کاربر 
منتشر  ديگران توسطرسد بنابر مقررات پیشنهادی، تمامی اطالعات راجع به افراد نظر میه ب

نیز مشمول تعريف  اندکردهديگران کپی  منتشر کرده وخود افراد که  یو اطالعات اندکرده
های از داده 1 چرا که مطابق تعريف ماده شودمی 27 های شخصی موجود در متن مادهادهد

واقع، تمايزی بر اساس منبع  گیرد. درراجع به صاحب داده را دربرمیشخصی، هرگونه اطالعات 
که صاحب داده را تنها اطالعاتی طور که اشاره شد، نهاين، همانبر  عالوه 85اطالعات وجود ندارد.
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79. On The “Right to be forgotten”: Challenges and suggested changes to the data protection regulation, 

May 2, 2013, Center for Democracy and Technology, CDT Analysis of the European Commission’s 

Proposed Data Protection Regulation (Apr. 9, 2012): 4-5, accessed Septemer 1, 2013, 
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80. Katarzyna Ciuckowska–Leszczewicz, op. cit., 7. 
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دهد بلکه اطالعات ها پوشش میخود منتشر ساخته، همچون نظرات شخصی در وبالگدرمورد 
گونه از تعارض میان حق بر حريم شود. ايناند نیز شامل میفراهم آورده که ديگرانرا راجع به او 

 اند، در بررسیخصوصی فرد و حق آزادی بیان ساير افراد که راجع به وی مطالبی منتشر ساخته
جوهای منتهی به تخلفات حذف جستبر مبنی ، گوگلسپانیا به ادادة دستور مقام حمايت از  پرونده

بايست میمورد توجه قرار گرفت. ديوان  ديوان دادگستری اتحاديه اروپا در رانپیشین مالیاتی کارب
امحاء موارد جستجو در خصوص اطالعات درمورد  گوگلگرفت که آيا دستور به تصمیم می

، در تعارض با آزادی شدنفراموشقانونی و صحیح به استناد حق بر حريم خصوصی و حق بر 
حتی در مواردی  ،ديوان مقرر داشت که درخواست به حذف 1521 مه 21در رأی  82بیان نیست؟

 طوربهالبته در هر مورد  .پذير استامکان باشد صحیح و قانونی منتشر شده طوربهکه اطالعات 
به لحاظ آزادی بیان و منفعت عمومی پرونده،  بايد گوگلمشخص، درخواست حذف لینک از 

هايی همچون محدوديت ،شدنفراموشای حق بر واقع، ديوان بر در .دشوجداگانه لحاظ  طوربه
نقش صاحب داده در حوزه عمومی و زندگی اجتماعی و منفعت عمومی دسترسی به برخی 

بر اهمیت حق بر حريم  ،، بیشترين پافشاری ديوانحالبااين .نظرگرفته استاطالعات، در

ی خاص هاوندیپواسطه نمايش ههای شخصی است که ممکن است بخصوصی و حمايت از داده

 81.شودتعرض  به آن گوگلجوی نام اشخاص حقیقی و حقوقی در جست به دنبال
 27 ر افراد نیز حاکم است؟ آيا مادهتا چه میزان بر بیان سايشدن فراموشپرسش دوم: حق بر 

 حاکم اند نیزديگر افراد آن را نقل کرده کرده و فراهمکه صاحب داده آن را بر اطالعات شخصی 
 شود؟ می

راجع به اطالعات ايشان که سايرين فراهم  ،اعطای حق گسترده به کاربران بر عالوه 27 ماده
گونه محدوديتی دهد. اين ماده هیچاند، حق مداخله در محتوای بیان ساير کاربران را نیز میآورده

است، ده کرقول يا تفاسیر ساير کاربران راجع به اطالعاتی که صاحب داده فراهم در قبال نقل
شخصی خود در خصوص  اگر کاربری در صفحه 27مطابق ماده  برای نمونه،گیرد. درنظر نمی

قول مستقیم از نقل ،سايرين برای او نظر بگذارند و برخی از اين نظرات يا نظر کندفیلمی اظهار
های خود قولبلکه نقل ،خواستار حذف مطلب اصلیتنها نهحق دارد  وی متن اصلی کاربر باشد،

منفعت يک کاربر  ،نمود موقعیتی است که در آن ،مسئلهد. اين شونیز باند کردهکه ديگران اشاره 
 کند.با حق بیان و مشارکت در مباحث عمومی تالقی پیدا می ،در حذف اطالعات

 تقاضا ،آورندگان خدمات آناليندهد که از فراهمبه کاربر اين امکان را میپیشنهادی  27 ماده

 
81. On the “Right to Be Forgotten”: Challenges and Suggested Changes to the Data Protection 

Regulation, op. cit., 3. 
82. Judgment of 13 May 2014 Court of Justice of the European Union , op. cit. 
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 ، حذفهايی که عمومی شده و در دسترس همگان قرار گرفته استدادهازجمله را ها دادهکند که 
منطقی بر . اين امر سبب محدوديت در حق آزادی بیان کاربران و تحمیل مسئولیتی غیرکند

 د.شوآورندگان خدمات آنالين میفراهم
بیان  های شخصی، آزادیين، اعطای حقی گسترده برای حذف دادهنظر برخی مفسرهب

حقوق کاربران اينترنت را  ،پیشنهادی 27 دهد. بنابراين مادهثیر قرار میاشخاص ثالث را تحت تأ
افراد و دادة برای ايجاد تعادل میان حقوق حمايت از  یمناسب سازوکارکند و در تنظیم تهديد می

تعادل میان چگونگی برقراری  ،رو بوده است. اين مادههحقوق آزادی بیان ديگران با شکست روب
که در است  حالیدراين دهد. روشنی توضیح نمیحق بر حريم خصوصی و آزادی بیان را به

با العمر ناشی از اعمال ارتکابی صغار، جلوگیری از بدنامی مادام منظوربهبسیاری از کشورها 
از حذف محکومیت نوجوانان  سیاست محدودسازی انتشار يا دسترسی به سوابق کیفری نوجوانان،

واقع، قانونگذاران اين کشورها  ها پس از طی مدتی مشخص، اعمال شده است. درسوابق آن

تصمیمی  هنگام تالقی حق بر حريم خصوصی و آزادی بیان و دسترسی به اطالعات حقیقی،به

 81اند.دشوار اما مناسب اتخاذ کرده
بر  بتوانند بايدفراد ا ،است که بنابر حق بر حريم خصوصی مسئلهاين  دنمو ،پیشنهادی ماده

اعطای آگاهی  به دنبالدرستی . اگرچه اين ماده بهکنند نظارت های خودچگونگی پردازش داده
توجه شايسته و کافی ، به آزادی بیانهاست، های آنبیشتر به کاربران برای نظارت بر داده

حق بر  قوق بشر، ازازجمله کنوانسیون اروپايی ح ،حقوق بشر المللیِدر اسناد بین. نکرده است
قانون موجب بهبا اهداف قانونی و  بايده و هرگونه محدوديت بر آن شدآزادی بیان حمايت 

 81صورت گیرد.
، کندها میر به حفظ و نه حذف دادهکننده را مخیّکنترل ،استثنائی طوربهدر مواردی  27 ماده

 به اين شرح:
سالمت  حفظ منفعت عمومی در حوزه منظوربه ـ1حمايت از آزادی بیان؛  منظوربه ـ2

برآوردن تعهد قانونی  منظوربه ـ1لمی؛ ع و اهداف تحقیقاتی تاريخی، آماری منظوربه ـ1عمومی؛ 
موضوع  ،کنندهحقوق اتحاديه يا کشورهای عضو که کنترل موجببههای شخصی در حفظ داده

 80ست.ا آن
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 شدنفراموشبررسی تطبیقی حق بر  .4
متفاوت با يکديگر  ،راجع به حريم خصوصی و حقوق حمايت از داده امريکاا و های اروپديدگاه

شناسد که حمايت اساسی می 86ست که اروپا حريم خصوصی را حقیا است. تفاوت اصلی آن
داند که اساسی می 87حريم خصوصی را ارزشی امريکاکه درحالی ،کنددولت را ايجاب میگستردة 

های فرهنگی، تاريخی و سرزمینی ناشی از تفاوت ،ين تفاوتآزادی بیان بر آن مقدم است. ا
 88است.

و اروپا در خصوص اطالعات محکومین کیفری نیز بسیار متمايز از يکديگر  امريکانگرش 
 را به رسمیت 83های راجع به محکومین کیفریاست. آلمان، سوئیس و اسپانیا حق حذف داده

حمايت  ،از انتشار سوابق کیفری افراد امريکاساسی نخست قانون ا اند. درمقابل، اصالحیهشناخته
 35کند.می

است.  شدههای گوناگون در سراسر دنیا مقررات پیشنهادی کمیسیون اروپا موجب مباحثه

های اروپا بلکه بر شرکت در حوزه اتحاديهتنها نه ،دشواالجرا الزم ،شک اگر اين مقرراتبی

 .گذاشتخواهد  یرمشغول به تجارت در اروپا تأث يیِامريکا

 

 رویکرد کشورهای اروپایی .9ـ4
ت أکه از حقوق شخصیت نششدن فراموشحق بر  بار در يک کشور اروپايی )فرانسه(، به نخستین

حذف  ایبر. کمیسیون اروپا هم در واکنش به خواست شهروندان اروپايی شدگیرد، توجه می
حق بر ازجمله ها يت از دادهحما دربارهرا  یاطالعات در فضای مجازی، مقررات جديد

، شدنفراموشنسبت به حق بر  کشورهای اروپايی رويکرد واقع، د. درکرمطرح شدن فراموش

 .تر استمتعادل

 :شوددر کشورهای اروپايی اشاره میشدن فراموشهايی از اعمال حق بر در ادامه به نمونه
ی و گمنامی افراد با آزادی میان حق بر حريم خصوصبوده است که انگلستان همواره مدعی 

 32بليمر، شخصی به نام 2360ای در سال است. در پرونده ، تعادل برقرار کردهبیان در مطبوعات
و هويت و نام شد آزاد  2385سال داشت به قتل رساند. او در 22که خود تنها  دو کودک را زمانی
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 کردنشان م شمرده و خاطرحق حريم خصوصی او را محتر ،. دادگاهکردجديدی برای خود انتخاب 
ح است. البته بر منفعت عمومی و آزادی مطبوعات مرجّ ،شدنفراموشحق بر  ،که در اين پرونده

دادگاه اين امکان را برای مطبوعات در نظر گرفت که در صورت تغییر شرايط، خواستار تجديدنظر 
 31.شونددر اين حکم 
 والترنام ه آلمان بازيگر مشهوری بدر  2335در سال  31لوبر نفردامو  31ورله ولفگانگ

 را به قتل رساندند و به زندان محکوم شدند. پرونده مورد توجه عموم قرار گرفت و به 30ریسدلم
اين دو  1558و  1557های شد. در سال ايپدیکيو تارنماینام قاتلین وارد  ،علت شهرت مقتول

و کرده به دادگاه آلمان مراجعه محض آزادی بهها آنند. دنفر مشمول عفو و از حبس آزاد ش
نام  ،ند. درنهايتدهای آلمانی و انگلیسی شبه زبان 36ايپدیکيو تارنمایخواستار حذف نام خود از 

اختیارات  ی انگلیسی در حوزهايپدیکيوازآنجاکه ی آلمانی حذف شد اما ايپدیکيوايشان از 
 37رت نگرفت.اقدامی جهت حذف نام صو ،گرفتهای آلمان قرار نمیدادگاه

است. محکوم پرونده مدعی شد که  1552در سال  38بروکسلی دادگاه أمثال ديگر، ر

آزادی وی را اعالم کرده و  ،. اخبار تلويزيونکردندنقض  راوی شدن فراموشحق بر  ها،رسانه

ده بود. در اين پرونده نیز دادگاه به کرکیفری او را با نمايش تصاويری برای عموم پخش گذشتة 
 33ی داد.أع وی رنف

راجع  255وبیوتيآوردن امکان نمايش فیلمی در علت فراهم به گوگلدر ايتالیا، مديران اجرايی 
 252به سوءاستفاده از کودکی معلول، به نقض قانون حريم خصوصی ايتالیا محکوم شدند.

ای دارد که مانع از انتشار تصاوير افراد حريم خصوصی قوانین سختگیرانه سوئیس در حوزه
در اين شدن فراموششود. حمايت از حق بر حريم خصوصی و حق بر دون رضايت ايشان میب

تصوير فردی را که مشکوک به  شدندبرای مثال، اخیراً مطبوعات ملزم  .حداکثری است ،کشور
 251ند.ده نمايش شطرنجی صورتبه دزدی از بانک بود

 سه نیز نقض حريم خصوصی بهاستفاده از تصاوير افراد بدون رضايت ايشان در حقوق فران
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در البته  251.کندنظر گرفته و از آن صرفتواند در هر زمان رضايت خود را پسشمار رفته و فرد می
اين حق به  واسطه مقررات،به انتقاد نیز وارد شده است کهاين های فراوان، حمايتباوجود فرانسه 

های کافی برخوردار است و به انتاز ضمو ساير کشورهای اروپايی  میزان کافی در اين کشور
وجود شدن فراموشنیازی به تخصیص حقی خاص و ويژه برای  ،همین علت از لحاظ حقوقی

 251ندارد.
جوهای منتهی به ، جستشدنفراموشحق بر  موجببهدستور داد تا  گوگلدر اسپانیا دولت به 

 یدوتیگ هوگونام دکتر  2332. در سال کندسال پیش منتشر شده پاک  15که بیش از را ای مقاله
تر در جراحی زيبايی مدعی کوتاهی دک ،بیمار سابق ،آن درای آورده شده بود که در مقاله 250روسو

اين، کماکان در صورت جستجوی نام باوجود شده بود.  اکه دکتر از اين اتهام مبرحال آن ،هدش
 256شد.مشاهده می گوگلجوی وی، مقاله مذکور در صفحه اول جست

موردی که افراد مدعی  35در  داد کههای اسپانیا نیز به گوگل دستور حمايت از دادهآژانس 
به مقاالت  هاوندیپ نقض حريم خصوصی در نتايج جستجو در موتورهای جستجوگر شده بودند،

ما شمارد اها را محترم می. البته اسپانیا آزادی بیان در حمايت از روزنامهحذف کند را خبری آنالين
هم مدعی شد که اسپانیا تنها کشوری  گوگل. شودنمیجوگر اين حمايت شامل موتورهای جست

ده که حاوی اطالعاتی غیر از اطالعات کريی هاوندیپاست که اين شرکت را ملزم به حذف 
 257نگاری بوده است.غیرقانونی همچون معامالت قاچاق و هرزه

است. در سال  253سالفاکسولمالک اردوگاه  258ایاسم یانیج ويمار نمونه ديگر در اسپانیا پرونده
نفر  155و بیش از شد در اردوگاه وی تصادفی سهمگین اتفاق افتاد. تانکر سوخت منفجر  2378

که با گذشت بیش از  او اين بود استدالل .کردشکايت  گوگلجان خود را از دست دادند. مالک از 
به نمايش گذاشته  گوگله در صفحات دادجوی تصادف رخنام اردوگاه او در جست ،سی سال

شود، افراد به اردوگاه می و صدمه وارد کرده و مانع مراجعهشود و اين امر به تجارت و کار امی

گناهی او محرز است. او مدعی شد که از حق که تقصیری متوجه اردوگاه وی نبوده و بیحال آن
. اما شودی منفی هاوندیپشدن پاکتواند خواستار حذف و برخوردار است و میشدن فراموشبر 

مستقیم مورد پیگرد قانونی  طوربهرا  گوگلکه نتوانسته بود  مالک در پرونده شکست خورد چرا
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ای ديگر که در آن مردی اسپانیايی خواستار حذف پرونده به دنبالدر همین راستا و 225قرار دهد.
از موتور  ـ سال پیش 26لی در علت ديون ماه اش براجع به حراج خانهـ اطالعات شخصی خود 

که آيا شهروندان اروپايی یدشده بود، دادگاه اسپانیا از ديوان دادگستری اروپا پرس گوگلجستجوگر 
 ،در رأيی 1521 مه 21نند؟ ديوان نهايتاً در کب گوگلاز را هايشان توانند تقاضای حذف دادهمی

نافع و حق بر حريم خصوصی مرد که مکرد و اعالم را تفسیر  2330دستورالعمل  21ماده 
سال پیش  26اطالعات حساس بوده و  چرا که اطالعات وی در زمره استاسپانیايی در اولويت 

 .های مرتبط با آن وجود نداردو ديگر هیچ منفعت عمومی برای نمايش لینک منتشر شده بود
سیون اروپا نیز از آن با رأی ديوان که کمی 222.شودحذف  گوگلی مذکور بايد از هاوندیپبنابراين 

راهی مناسب برای حفظ حريم خصوصی و  عنوانبه  «شدنفراموشحق بر » ،استقبال کرده
 .شدحمايت از داده شهروندان اتحاديه اروپا پذيرفته 

 

 امریکارویکرد  .2ـ4
 پديدآورندگانصورت گرفته است. بسیاری از  امريکادر شدن فراموشبیشترين انتقادها از حق بر 

جوگر به حذف و ان دانسته و اجبار موتورهای جستفین آثار، اين حق را خالف آزادی بیو مؤل
 221شمارند.را نوع جديدی از سانسور می هاوندیپغیرفعال ساختن 

 است. ديوان شدهپديدار  و آزادی بیان تعارض میان حريم خصوصی امريکاهاست که در مدت
حتی اگر متضمن آسیب به  ـ د ارزش خبریاعالم داشته که مطالب صحیح و واج امريکاعالی 

 221مورد حمايت آزادی مطبوعات است. ـ افراد دخیل در آن باشد
م عموم در دسترسی همچون حقی در تعارض با حق مسل ،شدنفراموشبه حق بر  امريکادر 

های خبری در انتشار اطالعات مرتبط با مالحظات عمومی نگريسته به اطالعات و حق سازمان
اجع به محکومین، بنا انتشار اطالعات صحیح و مرتبط با منافع عمومی ر ،در اين کشورشود. می
ابراين، انتشار سوابق و پذير است. بننخست قانون اساسی و حق آزادی بیان امکاناصالحیة بر 

 ،همتحد عالی اياالت ديواننیست و رو روبهبا مانع قانونی  امريکاکیفری افراد در  تاريخچه
آور افراد را شرمگذشتة حق مطبوعات در افشای که حق بر حريم خصوصی،  استنپذيرفته 
رسد که حريم نظر میه ست و بروروبهبا حمايت چشمگیری  امريکاآزادی بیان در  .دکنمحدود 

دست  هقانونی بغیر طوربهافشاشده،  شود که اطالعات شخصیِخصوصی تنها زمانی غالب می
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 221آمده باشد.
نیز به حساب  220امريکاهای خبری آنالين مشکلی برای سازمان ،شدنفراموشحق بر 

آيد. نخست به اين دلیل که با حق دسترسی عمومی به اطالعات و حق انتشار اطالعات راجع می
دوم اينکه با توجه به مالحظات  .تعارض داردهای خبری وی سازمانبه منافع عمومی از س

 م خصوصیشده در حريبا اصل پذيرفتهشدن موشفرانخست قانون اساسی، حق بر  اصالحیه
ولو خصوصی بوده باشد، ديگر خصوصی  است هدعمومی ش )اطالعاتی که وارد حوزه تعارض دارد

 226محسوب نخواهد شد(.
رنگ و فراموش بر اين باور نیست که منافع و مالحظات عمومی با گذشت زمان کم امريکا

است. در خصوص سوابق عمومی، مدت  ر تعارضد شدنفراموشاين امر با حق بر  .شودمی
که لزوماً از اهمیت منافع عمومی در طول زمان کاسته  کند چراشده تفاوتی ايجاد نمیسپری

 227ست.اشود و به قوت خود باقی نمی

مخالفت شدن فراموشحق بر توسعة يی با پیشنهاد امريکادانان حقوقرين و بسیاری از مفس
های اساسی با ارزش اند کهکرده 228«آلودتفکری مه»ايی را متهم به کرده و قانونگذاران اروپ

در اين میان، برخی از مفسرين تا  223.تعارض دارد مانند آزادی بیان و آزادی مطبوعات امريکا
اند. برای مثال، برخی پیشنهاد را پذيرفتهشدن فراموشحدودی تفسیری محدودتر از حق بر 

احتیاطی منتشر ف اطالعاتی که ناآگاهانه و در اثر بیدهند که برای کودکان، حق حذمی

از  215،«کردنبخشیدن و فراموش»اند، در نظر گرفته شود. برخی ديگر معتقدند که مفهوم ساخته

ورشکستگی و قوانین ازجمله ) امريکا ههای بنیادين بشری است که قوانین اياالت متحدارزش
 212اند.را مدنظر قرار دادهشدن فراموشحق بر  ،ترتیب ينه اکیفری( به آن توجه داشته و ب

اعمال برای حمايت از را قابل2371211قانون حريم خصوصی توان تا حدودی می، امريکادر 
در قبال  211های فدرالدانست. اين قانون بر چگونگی عملکرد آژانسشدن فراموشحق بر 

 ،لت از افشای اطالعات افراد، دو2371کند. در قانون شناسايی افراد، نظارت میهای قابلداده
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که افراد از حق دسترسی به سوابق خود و اصالح اشتباهات بدون رضايت ايشان منع شده، درحالی
اعمال است و شامل افراد و های فدرال قابلموجود برخوردارند. البته اين قانون تنها بر آژانس

 211.شودنمی گوگلهای خصوصی مانند شرکت

 27 ماده 1دارد که بند اعالم می 1521210 گزارش خود در مارس در امريکااتاق تجارت 
 ن کلیهکرددر جهت مطلعکند میکننده را ملزم شود که کنترلساز میزمانی مشکل ،پیشنهادی

. حال تدابیر الزم و منطقی اتخاذ کنند ،های شخصیشدن دادهاشخاص ثالث از تقاضای پاک
بسیار دشوار است چرا که تارنماها جوگر و ای جستاين اجبار در خصوص موتوره ،آنکه درعمل

 لزوماً از تمامی منابع اطالعاتی آگاهی ندارند.
را ه است پیش از اين رضايت خود شدهايش پردازش اين، اگر شخصی که داده بر عالوه

ها به اشخاص ثالث در چارچوب قرارداد خدماتی اعالم کرده باشد، شرايط اين انتقال دادهبر مبنی 
فسخ باشد، در مقام اجرای قوانین جاری اين رضايت قابل اگرکماکان اجرا شود.  بايدايت رض

 ،واقع، مقررات پیشنهادی ها را پاک کند. درفوراً داده بايدرضايت منتفی است و شخص ثالث 
 216مشروعخطرافتادن حقوق قراردادی ضمن طرح حق مطلق برای انصراف از رضايت، احتمال به

کند رضايت خود را به حساب باز می ،که فردی در بانکدارد. برای مثال، هنگامیرا به همراه 
های خود اعالم راجع به پرداخت های گذشتهداده ويژهبههای شخصی پردازش داده برایبانک 

گیری در خصوص اعطای وام استفاده کند. اگر ها برای تصمیمتواند از اين دادهدارد. بانک میمی
های پیشین اعمال های راجع به پرداخترا در خصوص دادهشدن فراموشاهد حق بر اين فرد بخو

رسد که مقررات نظر میه کند، آيا بانک ملزم است به اجرا و اعمال قرارداد حساب ادامه دهد؟ ب
تواند بر حقوق قراردادی داشته باشد مدنظر قرار میشدن فراموشکه حق بر را پیشنهادی، تأثیری 

 217.نداده است
دهنده يا فريب بلکه نیست یحق نوين ،شدنفراموشحق بر  ،امريکانظر اتاق بازرگانی ه ب

ه نیز حتی خطرناک است و نبايد به شهروندان القا شود که حقی اساسی و نوين است. در فرانس
ه شدايت حماز اين حق قانون مدنی  3 بر حريم خصوصی در ماده حقواسطة بهپیش از اين 

، حقوق فردی ايجاب 2378 ژانويه 6های نفورماتیک و آزادیقانون ا 6ـ0 ادهاست. مطابق م
 ح آننیست، محو و فراموش شود. مرجّ هايی که ديگر برای رسیدن به هدف الزامیکند تا دادهمی

حقوق  ،های فنی، با اعمال روششدنفراموشجای خلق توهمی جديد با نام حق بر ست که بها
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 218.شودتقويت  ،موجود

 

 رویکرد سایر کشورها .3ـ4
های حذف فیلم داد که از 213برزيلی گوگلحکم به دستگیری رئیس  ،دادگاهی در برزيلاخیراً 

ها حاوی افترا و توهین و . اين فیلم، خودداری کرده بودانتقادی يک نامزد انتخابات شهرداری
 215ناقض قوانین انتخاباتی برزيل بود. ،درنتیجه

ده است. کروی نام يک فرد را کامالً مسدود بدانجا پیش رفته که جستجدادگاه تا  ،در آرژانتین
تصاويری نامناسب در  ،دشو که معروفخواننده پاپ آرژانتینی، پیش از آن 212هادوکن اینیرجيو

 ایبر ،ی دادگاه را به نفع خودأو توانست ر دپس از مدتی پشیمان ش او .اينترنت منتشر ساخته بود
نتوانست تمامی تصاوير را پاک  اهوي، گوگلدست آورد. برخالف ير به دن نمايش تصاوکرمسدود

 بهی دادگاه بود أر را که دربردارنده رونوشت ای سفیدصفحه شدمجبور  ،به همین علت .کند
 211.بگذاردنمايش 
حق  211،«بگويد هستید گوگلشما هر آنچه »ست که در دورانی که ا ها نشانگر آننمونهاين 

قی های جنايی است بلکه حاعمال بر سوابق کیفری و محکومیتقابلتنها نه ،شدنفراموشبر 
 211اطالعاتشان است. متعلق به همگان در خصوص کلیه

 

 رویکرد ایران .4ـ4

زندگی خصوصی و  را دربارهاطالعاتی  ،پیش از بیش ،ايران نیز همچون ساير کشورها افراد در
 يکی ،مجازی اجتماعی هایشبکه در الیتفع و کنند. عضويتای خود در اينترنت منتشر میحرفه

 شده همراه مجازی فضای کاربران ايرانی چشمگیر استقبال با حاضر حال در که است مسائلی از
 شخصی هایاستفاده از دادهسوء ،های اجتماعیشبکهاينترنت و با گسترش محبوبیت  است و

حق بر  مراجع تقنینی به نونک اما متأسفانه تايافته است.  طرق مختلف افزايش افراد به
حال، بااين و حتی ادبیات حقوقی نیز با اين مفهوم بیگانه بوده است. انددهرکتوجه نشدن فراموش

قانون اساسی و برخی مقررات و  توان به اصولرسد که برای حمايت از اين حق مینظر میه ب
 .کردقوانین عمومی استناد 
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 11اند. بنابر اصل اشاره کرده «حقوق انسانی»رعايت قانون اساسی به لزوم  15و  21اصول 
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در » قانون اساسی،

استفاده کرده، آن را به حق بر  «حقوق»توان از واژه می .«مواردی که قانون تجويز کند
ق، تعرض به حقوق و حیثیت اشخاص که تجاوز به اين ح کردو تفسیر داد تسری شدن فراموش

هتک حرمت و حیثیت کسی  ،13مصون نگاه داشته شود. اصل  بايداين اصل موجب بهاست که 
ممنوع و  «هر صورت که باشدبه»که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی يا تبعید شده را 

تحقق يابد. در ن شدفراموشنقض حق بر  صورتبهکه ممکن است  ،موجب مجازات دانسته است
 ه است.شدجبران خسارت معنوی و اعاده حیثیت توجه به نیز  272اصل 

تواند در موارد قانون مسئولیت مدنی از جبران خسارت معنوی حمايت کرده است که می
هر کس بدون مجوز قانونی »اين قانون،  2ماده طبق د. شواعمال شدن فراموشنقض حق بر 

اطی به جان يا سالمتی يا مال يا آزادی يا حیثیت يا شهرت تجاری يا به احتیبیدرنتیجة عمداً يا 
که موجب ضرر  کندای وارد موجب قانون برای افراد ايجاد گرديده لطمههر حق ديگری که به

به  3و  1. مواد استمسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود  ،«مادی يا معنوی ديگری شود
مسئولیت جبران زيان وارده به حیثیت و اعتبارات و موقعیت  به 8جبران خسارت معنوی و ماده 
که به حیثیت و اعتبارات شخصی يا  کسی»دارد: نیز مقرر می 25ديگری اختصاص دارند. ماده 

تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زيان مادی و شود میخانوادگی او لطمه وارد می
 .«معنوی خود را بخواهد

هريک از مستخدمین و » :داردقانون تعزيرات مقرر می 081ازات اسالمی، ماده در قانون مج
ها  مورين دولتی، مراسالت يا مخابرات يا مکالمات تلفنی اشخاص را بدون اجازه صاحبان آنأم

، به حبس از يک سال تا سه سال و يا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ريال کند افشا
اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه »همین قانون،  618اده . بنابر م«محکوم خواهد شد

شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی، کسانی که به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار می
اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و يک روز تا يک سال حبس و يا به يک میلیون و پانصد هزار 

 .«شوندای نقدی محکوم میتا شش میلیون ريال جز
صوت يا تصوير  ،ای يا مخابراتیهای رايانهوسیله سامانههرکس به»دارد: مقرر می 710ماده 

يا فیلم خصوصی يا خانوادگی يا اسرار ديگری را بدون رضايت او جز در موارد قانونی منتشر کند 
موجب هتک حیثیت او شود،  که منجر به ضرر يا عرفاًنحویهيا در دسترس ديگران قرار دهد، ب

به حبس از نودويک روز تا دو سال يا جزای نقدی از پنج میلیون ريال تا چهل میلیون ريال يا هر 
 .«دو مجازات محکوم خواهد شد

بايد  2181 مصوب ،ی مشروع و حفظ حقوق شهروندیهاقانون احترام به آزادی 8طبق بند 
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مورد های خانوادگی و ضبط بیهای فامیلی و فیلمها و عکسها و نوشتهاز افشای مضمون نامه
اين ماده واحده نیز کنجکاوی در  22د. بند شوها و معاينات محلی خودداری ها در بازرسیآن

 منع کرده است.را ال از گناهان گذشته افراد ؤاسرار شخصی و خانوادگی و س
ه هتک شرف يا حیثیت يا که مشتمل بر تهديد برا انتشار مطالبی  ،قانون مطبوعات 12ماده 

 افشای اسرار شخصی باشد ممنوع دانسته است.
مصوب  ،قانون مرکز آمار ايران 7ماده ، 2126مصوب  ،قانون دفاتر اسناد رسمی 02 هماد
 ،نامه مترجمان رسمیآيین 17ماده ، 2166مصوب  ،های مستقیمقانون مالیات 111 ماده ،2101

رسانی و اينترنت )رسا( و کننده خدمات اطالعدهای ارائهنامه واحآيین 21ـ6، بند 2171مصوب 
قانون کارشناسان  16ماده ، 2185مصوب  ،نامه دفاتر خدمات حضوری اينترنتآيین 20ـ7بند 

ماده ، 2181مصوب  ،یقانون تجارت الکترونیک 70و  61مواد ، 2182مصوب  ،رسمی دادگستری
افشای  اليحه حمايت از حريم خصوصی، 61 دهما و 2181مصوب  ،قانون بازار اوراق بهادار 16

 اند.دهکرهای مرتبط به خود را منع اطالعات و اسرار اشخاص در حوزه
پیام شخصی ... و ، ذخیره، پردازش يا توزيع دادهیقانون تجارت الکترونیک 08مطابق ماده 

 ها بهح آنهای راجع به وضعیت جسمانی، روانی يا جنسی اشخاص، بدون رضايت صريپیامداده
های پیامپیام بايد بتواند دادهموضوع داده ، شخص03ِماده  (د)بند  هر عنوان غیرقانونی است. طبق

، شدنفراموشمصداق حمايت از حق بر  مشخص، طوربهناقص يا نادرست را محو يا اصالح کند. 
هر زمان با در  پیام شخصی،ای دادهپرونده رايانه محو کاملبر مبنی پذيرش درخواست شخص 

نیز برای ناقض شرايط مقرر در مواد  72است. ماده  03ماده  (ه)رعايت ضوابط مربوطه، وفق بند 
 در بستر مبادالت الکترونیکی، مجازات يک تا سه سال حبس در نظر گرفته است. 03و  08

ی نوعکه به ـ افشا و انتشار بدون رضايت اطالعات اشخاص ،بنابراين، در تمامی اين مقررات

 .مجازات تعیین شده است ،ه و برای متخلفدمحکوم ش ـ دارد تعارضشدن فراموشبا حق بر 

 

 نتیجه
که  ستا های نوين اطالعاتی و ارتباطاتی بودهشاهد پیشرفت بدون توقف فناوری ،های اخیردهه

ين است. در اه دای و روابط شخصی افراد شتدريج سبب تغییرات در زندگی اجتماعی، حرفههب
نظارت  ،بر اين محیط بايدست که حقوق اجديد ارتباطات عمومی  نمونه 1.5یان، اينترنت و وبم

چارچوب  ، مانندجهانی باشد ائل جاری ناشی از ساختار پیچیده اين شبکهگوی مسداشته و پاسخ
های گمنامی در اطالعات انتشاريافته، محدوديت آزادی بیان در اينترنت، حدود و میزان مسئولیت

. تمامی شدنفراموشو حق بر  216شده، سرقت هويتگذاشتهاشتراکدوام اطالعات به 210،کهشب
 

135. Limits of anonymity on the network 
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اروپا راجع به حمايت از  در رويکرد جديد و جامع اتحاديه ای نزديکاين موضوعات در آينده

در نظر گرفته EC/16/30217دادة حمايت از  های شخصی با اصالح دستورالعمل اروپايیِداده

 218خواهد شد.
الحی دستورالعمل جاری راجع به قواعد حمايت از داده و الحاق حق بر فراموشی بر طرح اص

های اروپايی، ، مقام ناظر حمايت از دادهنکسیهاست تریپچارچوب جديد آن در حال بررسی است. 
های شخصی تر از دادهای از نیاز به حمايت مؤثر و قوینمونه عنوانبهاين حق جديد را 

و رأی جديد ديوان  اروپايی و کمیسیون اروپادادة های حمايت از ی آژانسهمکارشمرد. برمی
ه ب مسئله، اين حالباايناست. شدن فراموشحق بر  پذيرشدادگستری اروپا نشانگر تمايل در 

ه دش یچالش بزرگ ،هاعلت مشکالت ناشی از اجرای فنی و درنظرگرفتن زمان انقضا برای داده
تهديدی علیه برخی حقوق اساسی  ،سوءاستفاده از اين حق استممکن  از سوی ديگر، 213است.

 ـ حق بر آغاز و توسعه215فعالیت اقتصادیهمچون حق بر آزادی بیان، حق بر اطالعات يا حق بر 
حفاظت از میراث »مسئلة زمان هم بايدبنابراين  212به حساب آيد. ـ هافعالیتی مبتنی بر داده

 211نظر قرار گیرد.و آزادی اطالعات مد 211«اطالعات مجازی
طور روشن را بهشدن فراموشابزار مناسب اعمال حق بر  ،شايسته است که دستورالعمل جديد

. مسلماً رأی اخیر ديوان دادگستری کندساختار و مرزهای اين حق را مشخص  وتوصیف  و دقیق،
د هرچن 211؛ياری رساندشدن فراموششدن مرزهای حق بر اروپا تا حدودی توانسته به مشخص

که  ورده سازد چراآاينکه اين رأی نتوانسته است انتظارات را بربر مبنی ايراداتی بر آن وارد شده 
توجه کافی به حق آزادی بیان نداشته و راه را برای سانسور و سوءاستفاده متخلفین در حذف 

گیرد یتنها در حوزه اتحاديه اروپا صورت م هاوندیپحذف  .سوابق نامناسب خود فراهم کرده است
حق بر حريم  ،پذير است. ديوانو ساير کشورهای غیراروپايی امکان امريکاو دسترسی به آن در 

يافتة توسعهبرانگیز از دکترين خروجی تأسف ،واقع خصوصی و حمايت از داده را برتر دانسته و در
)که  ديوان اروپايی حقوق بشر داشته است. شايسته بود که ديوان میان حق بر آزادی بیان

تعادل برقرار  ،حق دريافت اطالعات است( و حق بر حريم خصوصی و حمايت از داده دربردارنده
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998 

کنندگان داده اعطا کنترل عنوانبهگر جستجوخطیر را به موتورهای  ةکند، حال آنکه اين وظیف
ر نظصرف 210توانند مرجع مناسبی برای برقراری اين تعادل باشند،االصول نمیکرده است که علی

داده  کنندةکنترل عنوانبهگر نبايد جستجواصوالً موتورهای  ،نظر برخی متخصصینه از اينکه ب
 216بندی شوند.طبقه
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