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قانون رقم )5( ل�سنة 2014

بتعديل بع�ض اأحكام القانون رقم )22( ل�سنة 2006

ب�ساأن حماية حقوق املوؤلف واحلقوق املجاورة

نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة                  ملك مملكة البحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون العقوبات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976، وتعديالته،

وعلى القانون املدين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 2001،

وعلى قانون الجراءات اجلنائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2002،

حكومة  بني  احلرة  التجارة  اتفاقية  على  بالت�شديق   2005 ل�شنة   )23( رقم  القانون  وعلى 

مملكة البحرين وحكومة الوليات املتحدة الأمريكية،

املجاورة،  واحلقوق  املوؤلف  حقوق  حماية  ب�شاأن   2006 ل�شنة   )22( رقم  القانون  وعلى 

وتعديالته،

اأقر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شه، وقد �شدقنا عليه واأ�شدرناه:

املادة الأوىل

الفقرة  و)56(  الأوىل،  الفقرة  و)55(   ،)4( الفقرة   )45( اأرقام  املواد  بن�شو�س  ي�شتبدل 

القانون رقم )22( ل�شنة 2006  البند )ب( من  الأوىل، و)64( الفقرتني )2( و)3(، و)66( 

ب�شاأن حماية حقوق املوؤلف واحلقوق املجاورة الن�شو�س الآتية:

مادة )45( الفقرة )4(:

تاأجري  اأو  بيع  اأو  ت�شدير  اأو  ا�شترياد  اأو  تعديل  اأو  اأو جتميع  ت�شنيع  �شخ�س  اأي  على  يحظر 

يحمله  ما  لديه  وجد  اأو  يعلم  كان  �شواء  ملمو�شة،  اأو غري  ملمو�شة  و�شيلة  اأو  نظام  اأي  توزيع  اأو 

اإ�شارات  اأ�شا�شي، يف فك ت�شفري  الو�شيلة يتم ا�شتخدامهما ب�شكل  اأو  النظام  باأن  على العتقاد 

م�شفرة حاملة لربنامج ومر�شلة بالأقمار ال�شناعية، دون ت�شريح من �شاحب احلق يف توزيع 

هذه الإ�شارة.

مادة )55( الفقرة الأوىل:

الفئتني  عمليات  من  اأي  ب�شاأن  الف�شل  هذا  لأحكام  طبقًا  املقدم  بالإخطار  لالعتداد  يجب 

الثالثة اأو الرابعة، اأن يكون مكتوبًا وموقعًا من �شاحب احلق واأن يقدم اإىل املمثل املعني من قبل 

مزود اخلدمة امل�شار اإليه يف املادة )52( من هذا القانون، ويجوز توجيه هذا الإخطار بالربيد 

الإلكرتوين متى اقرتن بتوقيع اإلكرتوين.
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مادة )56( الفقرة الأوىل:

عمليات  ب�ساأن  الف�سل  ه��ذا  لأح��ك��ام  طبقاً  المقدم  الم�ساد  بالإخطار  لاعتداد  يجب 

اإلى  يقدم  واأن  ال�ساأن  �ساحب  من  وموقعاً  مكتوباً  يكون  اأن  الرابعة  اأو  الثالثة  الفئتين 

اإليه في المادة )25( من هذا القانون،  الممثل المعين من قبل مزود الخدمة الم�سار 

ويجوز توجيه هذا الإخطار بالبريد الإلكتروني متى اقترن بتوقيع اإلكتروني.

مادة )64( الفقرتني )2( و)3(:

)2( يجوز ل�شاحب احلق يف حالة عجزه عن اإثبات مقدار ال�شرر اأن يختار يف اأي وقت وقبل 

قفل باب املرافعة يف الدعوى احلكم له بتعوي�س تقدره املحكمة مبا ل يقل عن خم�شمائة دينار 

ول يجاوز ت�شعة اآلف دينار عن كل تعٍد اأو فعٍل حمظوٍر مت ارتكابه. ويخف�س التعوي�س مبا ل يقل 

عن مائة وخم�شني دينارًا اإذا ثبت للمحكمة اأن املدعى عليه كان ح�شن النية.

اأو املوؤ�ش�شات  اأو دور حفظ الوثائق واملخطوطات  )3( ل تلزم املكتبات التي ل ت�شتهدف الربح 

الأفعال  من  اأي  ارتكاب  عن  تعوي�س  ب�شداد  التجارية  غري  العامة  الإذاعة  هيئات  اأو  التعليمية 

املن�شو�س عليها يف الفقرات من )1( اإىل )3( من املادة )45( من هذا القانون وذلك اإذا ثبت 

للمحكمة اأنها مل تكن تعلم اأو ل يوجد لديها ما يحملها على العتقاد باأن ما قامت به ينطوي على 

تّعٍد اأو ي�شكل فعاًل حمظورًا.

مادة )66( البند )ب(:

ب- يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على �شتة اأ�شهر اأو بالغرامة التي ل جتاوز األفي دينار كل من 

خالف اأمرًا ت�شدره املحكمة من اأطراف الدعوى اأو اأعوان الق�شاة اأو اخلا�شعني لولية املحكمة 

ب�شاأن حماية املعلومات ال�شرية التي تظهر اأو يتم تبادلها يف �شياق اأية اإجراءات ق�شائية.

املادة الثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل 

به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

             ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:

بتاريـخ:  17 ربيع الآخر 1435هـ               

املوافـق: 17 فبــــــرايـــــر 2014م                 


