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Temats: Lūgumraksts Nr. 1155/2012, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais 
A. S., par tīmekļa vietņu uzraudzību un intelektuālā īpašuma tiesību 
aizsardzību

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par kādam Rumānijas valspiederīgajam piederošo 
tīmekļa vietni MathsLinks, kura satur matemātikas uzdevumus. Viņš norāda, ka vairumā 
gadījumu netiek sniegtas atsauces uz avotu. Norādot, ka vispār intelektuālā īpašuma tiesības 
ar likumu tiek aizsargātas pret nesaskaņotu lietošanu vai pavairošanu, lūgumraksta iesniedzējs 
prasa pārbaudīt attiecīgo tīmekļa vietni un atsauces uz tajā publicēto matemātikas uzdevumu 
avotiem (publikācijas nosaukumu, sējumu, datumu un autoru). Matemātikas uzdevumi ir to 
sastādītāju un publicētāju īpašums un tiek izdoti ar ISSN numuru. Lūgumraksta iesniedzējs 
prasa veikt attiecīgās tīmekļa vietnes pārbaudi, lai konstatētu, vai šī prasība ir ievērota.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 11. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. martā

Komisijas komentāri
Autortiesības neaizsargā darbības metodes un matemātiskās koncepcijas. Tomēr autortiesību 
aizsardzību varētu attiecināt uz šādu metožu un koncepciju aprakstu, ja to izklāsts ir 
pietiekami oriģināls. Minētajā gadījumā, pamatojoties uz Komisijai sniegto informāciju, nav 
iespējams noteikt, vai attiecīgajiem matemātikas uzdevumiem varētu piemērot autortiesību 
aizsardzību. Būtībā šā jautājuma izskatīšana, kā arī sūdzību izskatīšana saistībā ar intelektuālā 
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īpašuma tiesību vai citu tiesību normu pārkāpumu, ir Rumānijas varas iestāžu kompetencē. 
Turklāt Komisija nav kompetenta pārbaudīt, vai kādas valsts tīmekļa vietnē publicētā 
informācija ir pretrunā ar valsts tiesību aktiem, un Komisija arī nevar veikt nekādus 
pasākumus, lai pārtrauktu kādu iespējamu pārkāpumu.

Secinājumi
Pamatojoties uz Komisijas rīcībā esošo informāciju, nav iespējams secināt, vai attiecīgos 
matemātikas uzdevumus varētu aizsargāt autortiesības. Komisija vērš Lūgumrakstu komitejas 
uzmanību uz to, ka attiecīgā lūgumraksta iesniedzējam būtu ieteicams sazināties ar Rumānijas 
Autortiesību biroju (ORDA) (e-pasta adrese: office@orda.gov.ro), lai tas nodarbotos ar šā 
jautājuma izskatīšanu.


