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Inngangur 

● Áður fyrr var óraunhæft að draga til baka birta grein, þar sem dreifing á pappír var órekjanleg og óafturkræf. 

● Meiðyrðamál sem komu upp tóku tillit til þessa. 

● Með aukinni gagnagrunns- og netvæðingu er það orðið raunhæft að “kippa greinum úr umferð” með svo til engum tilkostnaði. 

● Þetta opnar gáttir fyrir ritskoðun aftur í tímann. 

● Mjög hættulegt í sögulegu samhengi. 

● Einhvernvegin verður að finna jafnvægi milli verndunar sögulegra heimilda og skaðabótaréttar vegna meiðyrða. 



Áhrifaþættir 

● Meiðyrðamál eru höfðuð eftir að meiðyrði eru birt. 

● Undanfari meiðyrðamáli er oftast hótun/krafa og mögulega sáttaferli. 

● Ef fjöldi daga er talin frá fyrstu útgáfu fram til hótunar eða lögsóknar má búast við að þær séu Poisson-dreifðar með mismunandi stikum. 

● Mögulegar tekjur útgáfuaðila af birtum greinum minnka mjög hratt eftir fyrstu birtingu. 

● Vilji útgáfuaðila til að vernda útgáfurétt sinn minnkar væntanlega í réttu hlutfalli við kostnað sem það hefur í för með sér, með tilliti til orðsporshnekks. 

● Því má búast við að það séu hagræn takmörk fyrir því sett hve lengi aðili vill vernda gögn í gagnasafni sínu. 

● Við viljum komast að því hver þessi takmörk eru, og sjá til þess að lagaleg vernd gagna taki við á réttum tíma. 

● Með þessu má finna jafnvægi milli kæruréttar aðila sem hefur hugsanlega beðið álitshnekki og varðveisluréttar þeirra sem stunda útgáfustarfsemi. 



ATH: 

 

Tölfræðilegar dreifingar sem eftir koma miðast við “tölfræðitilfinningu” höfundar, en styðjast ekki við raunverulegar mælingar. 

 

 

Slíkar mælingar væri æskilegt að væru gerðar. 









Mögulegar aðgerðir 

● Tímatakmörkun á skaðabótaábyrgð vegna meiðyrða. 

● Safnréttur kominn á gagnvart birtum greinum, þ.a. eftir tiltekinn tíma sé greinum skilað í þar til gert safn, eða bann sett við því að þær séu fjarlægðar úr safni. 



Má ekki eyða úr gagnasafni vegna meiðyrða? 



Má ekki eyða úr gagnasafni vegna meiðyrða? 

Má ekki höfða meiðyrðamál? 


