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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1155/2012, του Α.Σ., ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με τον έλεγχο 
των ιστοτόπων και την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τον ιστότοπο MathsLinks, ο οποίος 
ανήκει σε ρουμάνο υπήκοο και περιέχει μαθηματικά προβλήματα. Ισχυρίζεται ότι, στις 
περισσότερες περιπτώσεις, δεν αναφέρεται η πηγή προέλευσης του περιεχόμενου. Τονίζει ότι 
γενικώς η υποκλοπή ή η μη εξουσιοδοτημένη αναπαραγωγή έργων που καλύπτονται από 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας απαγορεύεται βάσει νόμου και ζητεί να εξετασθεί ο εν 
λόγω ιστότοπος και να απαιτηθεί να αναφέρεται η πηγή προέλευσης κάθε μαθηματικού 
προβλήματος που δημοσιεύεται σε αυτόν (περιοδική έκδοση, τεύχος, ημερομηνία και 
δημιουργός). Τα μαθηματικά προβλήματα ανήκουν στους δημιουργούς τους και στις
περιοδικές εκδόσεις που τα δημοσιεύουν, βάσει συγκεκριμένου αριθμού ISSM. Ο αναφέρων 
ζητεί να διερευνηθεί ο εν λόγω ιστότοπος ώστε να διαπιστωθεί εάν συμμορφώνεται με την 
απαίτηση αυτή.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Ιανουαρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Μαρτίου 2013

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής 
Οι μέθοδοι επίλυσης και οι μαθηματικές έννοιες, ως τέτοιες, δεν προστατεύονται από 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ωστόσο, μια πρωτότυπη περιγραφή τέτοιων μεθόδων ή 
εννοιών θα μπορούσε να προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εφόσον η 
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έκφρασή της διακρίνεται από επαρκή πρωτοτυπία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, σύμφωνα 
με τις πληροφορίες που διαβίβασε η Επιτροπή, δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί αν τα εν 
λόγω μαθηματικά προβλήματα θα μπορούσαν να προστατεύονται από δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας. Στην πραγματικότητα, εναπόκειται στις ρουμανικές αρχές να 
εξετάσουν το ζήτημα, καθώς και κάθε διαμαρτυρία που αφορά την παραβίαση δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων νομικών κανόνων. Ακόμη, η Επιτροπή δεν είναι αρμόδια 
να εξετάσει κατά πόσο οι πληροφορίες που περιέχονται σε έναν εθνικό ιστότοπο 
παραβαίνουν την εθνική νομοθεσία ή να λάβει μέτρα για να σταματήσει ενδεχομένως η 
παραβίαση αυτή.

Συμπεράσματα
Στη βάση των πληροφοριών που διαβίβασε η Επιτροπή, που διαβίβασε η Επιτροπή, δεν είναι 
δυνατό να προσδιοριστεί αν τα εν λόγω μαθηματικά προβλήματα θα μπορούσαν να 
προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Επιτροπή επισημαίνει στην 
Επιτροπή Αναφορών ότι το καλύτερο θα ήταν να συμβουλεύσουν τον αναφέροντα να 
απευθυνθεί στη ρουμανική υπηρεσία θεμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας («ORDA»), στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση office@orda.gov.ro, ζητώντας της να εξετάσει το αίτημά του.


