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សេចក្តីេិក្ា៖ សេសរៀនសនេះមានរយៈសេលររហែល ៥ សមា៉ោ ង ស ើេបីេិក្ា។ ររេិនសរើោនក្េិនមាន
សេល ោនក្អាចមានភាេងាយស្េួលក្នុងការេិក្ារន្ទទរ់េីស្វើការស្តតរ់ េសេលងវគ្គទីរី ។
មេម ៀនទី ២ សិទធិអ្នកនិពនធ
សោលរំណង
រន្ទទរ់េីរញ្ចរ់ការេិក្ាសេសរៀនសនេះោនក្គ្ួរហែអាច
១. ឱ្យោែថន័យេិទិធោនក្និេនធ និងផ្តល់ ឧទាែរណ៍ររសេទឡនស្តនឡ

ហ លរគ្រ ណតរ់

សោយេិទិធោក្
ន និេនធ។
២. េនយល់ ោំេីេិទិធចំនួន ២៥០ ពាក្យ ហ លរែូវបានការពារសោយេិទិធោក្
ន និេនធ។ េិទិធឡន
ការចេលង េិទិធឡនការេហេតង ការរក្ហររ និងការយក្លំន្ទំតាេ។
៣. េិេណ៌ន្ទោំេីការោក្់ក្ំែិែចំនួន ២៥០ពាក្យ ហ លររហែលមានសៅក្នុងេិទិហធ ល
រគ្រ ណតរ់សោយសោលរំណងទី ២។

៤. ហលលងោំេីរយៈសេលទូសៅររេ់េិទិធោនក្និេនធ ហ លរែូវបានផ្តល់ក្ុងោនុ
ន
េញ្ញដទី រក្ុងហរ៊ែ
ន ក្នុង េែភាេោឺររ
៉ោុ និងេែរ ឋអាសេរ ិក្។

៥. េនយល់ ភាេជាមាចេ់ឡនេិទិោ
ធ នក្និេនធ អាចរែូវបានទទួល និងសផ្ទរយ៉ោ ង ូចសេតច។
៦. រាយរញ្ជី វ ិធានការចំនួន ០៥ ហ លអាចរែូវបានធាលរ់សររើេិទិធចារ់រងខំ។

៧. ផ្តល់ក្រណីេិក្ាេួយហ លក្ំេុងហែពាក្់េ័នធរញ្ញ
ា េិទិធោនក្និេនធ ទីេួយក្ំណែ់ោំេី
រញ្ញ
ា ទាំងសន្ទេះ រន្ទទរ់េក្រងាាញ ហផ្នក្ខ្លេះៗហ លរែូវបានោនុវែតឡនទាក្់ទងេនធិេញ្ញដ
ហផ្ែងៗ ហ លនិយយេីរញ្ញ
ា ហ លបានក្ំណែ់។
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សេចក្តីសផ្តើេ
សេសរៀនេិទិធោនក្និេនធសនេះ េនយល់ោំេីររសេទសផ្ែងៗ (ស្តនឡ ) ហ លរែូវបានការពារសរកាេ
ចំណងសជើង េិទិធោនក្និេនធ េិទិធហ លមាចេ់េិទិោ
ធ ក្
ន និេនធមាន និងរសរៀរ ហ លរែូវបានសររើរបាេ់
េិទិធទាំងសន្ទេះេរមារ់គ្ុណេេបែតិពាណិជជក្េម។

ចារ់ជាសរចើនហ លពាក្់េ័ នធនឹងេិទិោ
ធ នក្និេនធ

គ្ឺស្េស ៀងសៅនឹងររសទេទាំងោេ់ហ លបានចុេះែែថសលខាសលើោនុេញ្ញដោនតរជាែិ

និងក្ិចចរេេ

សរេៀងពាណិជជក្េមសផ្ែងៗ។ រ៉ោុហនត េរមារ់ចសេលើយចាេ់លាេ់េួយឡនេំនួរេិទិធោនក្និេនធសផ្ែងៗ
ចារ់(េិទិោ
ធ នក្និេនធ)ឡនររសទេររេ់ោនក្គ្ួររែូវបានេិសរោេះ។
ឯក្ស្តរសយងពាក្់េ័នធសៅនឹងោនុេញ្ញដទីរក្ុងហរ៊ែន

ោនក្នឹងស

ើញរេេទាំងស្តតរ់ោំេី

និងក្ិចរច េេសរេៀងTRIPS

ក្នុងសេសរៀនសនេះ

សែើយោនុេញ្ញដនិងក្ិចចរេេសរេៀងសន្ទេះនឹងរែូវបានេនយល់សៅចុងរញ្ចរ់ឡនសេសរៀនសនេះ។េរមារ់
សេលសនេះរោន់ហែ ឹងថា

ោនុេញ្ញដ

ទាក្់ទងសៅនឹងវ ិេ័យេិទិធោនក្និេនធ។

និងក្ិចចរេេសរេៀងសន្ទេះ

គ្ឺជាក្ិចចរេេសរេៀងោនតរជាែិេីរ

សែើយរែូវបានេនយល់ផ្ងហ រេី េស្ោបាយសោេះស្ស្តយសផ្ែងៗហ ល មាចេ់េិទិធោនក្និេនធ
ររហែលជំទាេ់រាល់ការរំពានសផ្ែងៗសលើេិទិធររេ់េួក្សគ្។ សរៅេីសនេះ េស្ោបាយសោេះស្ស្តយ
ទាំងសនេះ

គ្ឺអាចសររើរបាេ់បានក្នុងររសទេជាសរចើ នរ៉ោុ ហនតោនក្គ្ួរហែេិ សរោេះជាេួយចារ់ជាែិររេ់

ោនក្ ស ើេបីចាេ់ោំេីស្តថនភាេក្នុងររសទេររេ់ោនក្។

សែើោីខ្
វ េះល (ស្តនឡ )ហ លរគ្រ ណតរ់សោយេិទិោ
ធ ក្
ន និេនធ?

ូចជារគ្រ់ វ ិេ័យឡនក្េមេិទិរ
ធ ញ្ញដផ្ងហ រ
ហ ឡនរញ្ញដេនុេែ។

េិទិធោនក្និេនធគ្ឺពាក្់េ័នធជាេួយនឹងការពារស្តន

ក្េមេិទិឡធ នេិទិធោនក្និេនធគ្ឺការពារស្តនឡ ោក្ែរស្តស្រេត

និងស្តនហ េិលបៈ

សផ្ែងៗ។ ស្តនឡ ទាំងសន្ទេះ រួេទាំងោក្ែរ ែន្រនតី និងស្តនឡ សផ្ែងៗ ឡនវ ិចិរែេិលបេះ
េណ៍ រូរចមាលក្់(េិលបេះជាងចមាលក្់) និងស្តនឡ ហ លហផ្ែក្សៅសលើរសចចក្វ ិទោ
និងររេ័នធទីន័យ
ន សោៃិចរែូនិចសផ្ែងៗ។

ូចជាគ្ំនូរលារ

ូចជាក្េមវ ិ្ីក្ំេយូទ័រ

េមាគល់ថាការពារស្តនឡ េិទិធោនក្និេនធ គ្ឺជាការេហេតងេីគ្ំនិែ និងេិនហេនរោន់ហែជាគ្ំនិែសន្ទេះ
សទ។

ូសចនេះររេិនសរើោនក្ស្េសេើលស្េឡេេីរលង់ណាេួយឡន ំសណើរសរឿង គ្ឺេិនរែូវបានការពារសន្ទេះ

សទ។ ឧទាែរណ៍ េីរង
ល ់េួយឡន ំសណើរសរឿងឡនសរឿងរា៉ោ វេួយោំ េីរុរេ និងស្រេតីវ ័យសក្មងក្ំ េុងធានក្់ក្ុង
ន
ោនលង់សេនែ៍លីសវ រើរគ្ួស្តរ និងវណណ ៈជាឧរេគ្គ ៏សោយ នឹងេិនរែូវបានការពារសន្ទេះសទ។ ោនក្និេនធ
សផ្ែងៗររហែលជានិេនធសរឿងជាសរចើនសោយសតតែសៅនឹង ំសណើរសរឿងររហាក្់ររហែលោនសនេះ។
រ៉ោុហនតសៅសេលោនក្េហេតងវាជាសរឿងខ្លី ឬសរឿងរា៉ោ វខ្លីេួយសោយការនិយយ ឬេហេតង សោយរសរៀរ
េហេតង ំសណើរសរឿងេួ យក្នុងសរឿងរា៉ោ វសន្ទេះនឹងរែូវបានការពារ។

សែែុសនេះេរមារ់ជាឧទាែរណ៍

ការេហេតងររេ់ សេក្សេពៀ(Shakespear) ក្នុងសរឿងរូេីោូ និងជូលាែ (Romeo and Juliet) នឹងរែូវ
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បានេិចារណាជារសរៀរេហេតងររក្រសោយការឡចនររឌិែឡន ំសណើរសរឿងសន្ទេះ។ យ៉ោ ងណាក្៏សោយ
ោនក្និេនធ ឡទជាសរចើនររហែលជានិេនធសរឿងលមីៗ សោយសតតែសៅនឹង ំសណើរសរឿងររហាក្់ររហែល
ោនសនេះ ។
ោនុេញ្ញដទីរក្ុងហរ៉ោន (ឆ្នំ១៨៨៦) ជាោនុេញ្ញដោនតរជាែិចំណាេ់េួយហ លរគ្រ់រគ្ងេិទិធ
ោនក្និេនធ ហចង ូចែសៅសៅក្នុងមារតា ២

ពាក្យថា “ស្តនឡ ោក្ែរស្តស្រេតនិងេិលបៈ” រួេរញ្ូច លរគ្រ់ ផ្លិែផ្លឡនវ ិេ័យោក្ែរស្តស្រេត

វ ិទោស្តស្រេត និងេិលបៈ សទាេះរីការ េហេតងស្តនឡ

មានរសរៀរឬទរេង់ណាក្៏សោយ

ូចជា

សេៀវសៅ ក្ូនសេៀវសៅផ្ែេវផ្ាយេ័ែ៌មាន និងការនិេនធសផ្ែងសទៀែ ោែថរទ បាឋក្ថា េុនទរក្ថា
្េមសទេន្ទ និងស្តនឡ សផ្ែងសទៀែហ លមាន ររសេទ ូចោន ស្តនឡ ន្ទ ក្េម ឬន្ទ ក្េមែូរយែន្រនតី

ស្តនឡ របាំ និងការក្ំស្តនត តាេរយៈការេហេតងកាយវ ិការ ការហែងរទសេលងសោយមាន ឬោមន
ទំនុក្សរចៀង

ស្តនឡ ភាេយនត

និងស្តនឡ ទាំងឡាយហ លរងាាញ

ំសណើរការ ូចោននឹងការលែ

ភាេយនត ស្តនឡ ជាតទំងគ្ំនូរ គ្ំនូរតែ់ េណ៌ ស្តថរែយក្េម រូរចមាលក្់ តទំងចមាលក្់ ស្តនឡ េុេពលម
ចមាលក្់ ស្តនឡ

លែរូរ និងស្តនឡ ទាំងឡាយរងាាញ ំសណើរការ ូចោននឹងការលែរូរ ស្តនឡ េិលបៈ

ោនុវែត រូរភាេេនយល់ ហផ្នទី រលង់ គ្ំនូេវាេនិង ស្តនឡ

ទរេង់រីខានែទាក្់ទងនឹងេូេិស្តស្រេត

ឋានសលខា ស្តថរែយក្េម ឬវ ិទោស្តស្រេត។ (......) ការរក្ហររ ការយក្លំន្ទំតាេ ការេរេួលែន្រនតី
និងការហក្ ហររសផ្ែងសទៀែឡនស្តនឡ ោក្ែរស្តស្រេតឬេិលបៈ រែូវការពារ ូចស្តនឡ

ស ើេ សោយេិន

រ៉ោេះពាល់ ល់េិទិធោនក្និេនធស្តនឡ ស ើេ (......) ការចងរក្ងស្តនឡ ោក្ែរស្តស្រេតឬេិលបៈ

ូចជាឯក្

ស្តរ េសមាធាន និងក្រេងស្តនឡ សោយេូលសែែុឡនការសរជើេសរ ើេ និង សរៀរចំជាមាែិកាហ លជា
ការរសងកើែហផ្នក្រញ្ញដ

រែូវការពារហររសន្ទេះ

សោយេិនរ៉ោេះពាល់ ល់េិទិធោនក្និេនធស្តនឡ នីេួយៗ

ហ លជាហផ្នក្ឡន ការចងរក្ងសនេះសៃើយ។
មិនតរមូវឱ្យស្ននដៃអក្សរស្នស្រ្ត ឬស្ននដៃ្ិលបៈគួរជាស្ននដៃលអ ឬ ្ិលបៈមានតដមលន

ោះ

នទ។ យ៉ា ងណាក្៏នោយស្ននដៃគួរតតជាស្ននដៃនៃើម។ តរមូវការននោះ មានភាពខុ្គ្ននពីរបនទ្មួយ
នៅរបនទ្មួយនទៀត

ន

ក្នុងច្បំ នណាមល័ក្ខ
ខ ័ណឌ
ទូនៅមួយអាច្បនឹងនិ យយថា ក្នុងរបនទ្តៃលរបកាន់យក្ទំលាប់ច្បាប់ទូនៅ(Common Law) គឺ
មានតរមូវការតិច្បតូច្បណា្់
ន

ើយជាទូនៅវារតូវបានក្ំណត់នោយច្បាប់។
នរៅពីន

ោះស្ននដៃមិនរតូវបានថតច្បមលងពីស្ននដៃមួយនផសងនទៀត

ោះនទ តៃលអនក្និពនធគួរតតរតូវបានបហាញនូនូវច្បំនួនអបបបរមាពីនំ

ូ ពលក្មម ការវ ិនិច្ប័ យ
ឆ ក្នង
ុ

ការបនងកើតស្ននដៃ។ ក្នុងបណូរបនទ្របកាន់យក្ទំលាប់ ច្បាប់រៃឋបបនវណី តរមូវការគឺជាូឹក្
ញាប់មានភាពខព្់បំផុត ឧទា រណ៍ថា ស្ននដៃរតូវផតល់រា ជាបុ គគលិក្លក្ខណៈអនក្និពនធ។ ការ
ខំរបឹងដច្បនរបឌិតមួយនឹងរតូវបានតរមូវពីអនក្និពនធតៃលរបត
លក្ខណៈវ ិនិច្ប័យ
ឆ ។
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ពលក្មម

និង
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នតើស្ននដៃទាំងឡាយ

តៃលអាច្បរតូវបានការពារនរកាមអនុ្ញ្ញាទីរក្ុងតប៊ែនោក្់ក្ំណត់

មានលក្ខខណឌនៅនឹ ងារាងក្ំ ណត់ ក្ុងមារា២ឬនទ?
ន
ស្តនឡ គ្ួររែូវសក្ើែសៃើងេីគ្ំនិែហ លស្តនឡ ទាំងសន្ទេះ

គ្ឺងាយរែូវបានការពារសរកាេោនុ

េញ្ញដទីរក្ុងហរ៊ែនហ លេិនរែូវបានោក្់ក្ំណែ់មានលក្ខខ្័ណឌគ្ឺ ូច េីឧទាែរណ៍បានស្េង់សចញ
ខាងសលើ។

ូសចនេះរញ្ជីេួយគ្ឺេិនរែូវទូលំទូលាយ។ ោនក្នឹងបានេសងកែសេើលថាោនុេញ្ញដទីរក្ុង

ហរ៊ែនរញ្ញ
ជ ក្់ថា “ការេហេតងស្តនឡ
ស្តស្រេត វ ិទោស្តស្រេត និងេិលបៈ
ូសចនេះ.....”

ការេហេតង

ោក្ែរស្តស្រេត និ ងេិលបៈ នឹងរួេទាំងផ្លិែក្េមក្ុងវ
ន ិេ័យ ោក្ែរ

” ូសចនេះ”

ោវីក្៏សោយររហែលជា វ ិ្ី ឬ

ទរេង់ ឡនការេហេតងររេ់វា

ចំែទាវស ើេបីឈានសៅ ល់ការហចនររឌិែលមីសរៅេីការហចនររឌិែ

ហ លរងាាញក្នុងរញ្ជី។ ឧទាែរណ៍ ការេសរេចររេ់ែុលាការក្នុងររសទេសផ្ែងៗបានការពារេ
មាារៈ ូចជា

-េំរុរែឯក្ជន
-ការហណន្ទំេីការហលងលេះោន
-ការកាែ់េក្់
-ការលំោរតកសលើស្តពនេួយ
-ការរងាាញ “Son-et-lumiere”
-រក្ោេររៃងសផ្ែងៗ
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នតើអីនវ ៅជាស្ននដៃបនត?
លក្ខណៈ្ំខាន់ៃ័ដទនផសងៗនទៀតដនមារា២ ដនអនុ្ញ្ញាទីរក្ុងតប៊ែន គឺអនុ្ញ្ញាការពារ
“ស្ននដៃបនត”។ស្ននដៃបនតទាំងន

ោះនក្ើតនច្បូពីស្ននដៃៃដទតៃលមានរបភពរួច្បរួច្បន

ើយឧទា

រណ៍

ដនស្ននដៃបនតរម
ួ មានៈ
- ការបក្តរបស្ននដៃនផសងៗនៅជាភាស្ននផសងនទៀត
-ការយក្លំ

ំាមស្ននដៃនផសងៗ

ៃូច្បជាការបនងកើតឆាក្ភាពយនតតៃលបាននតតតនលើ

របនលាមនលាក្មួយ
-ការនរៀបច្បំបទតភលង ៃូច្បជានំ

ន់វង់នភលងមួយដនការតតងបទនភលងៃំបូងនគតៃលតតងនោយ

ពាណូ
-ការតក្តរបស្ននដៃៃ័ដទនផសងៗ ឧទា

រណ៍ ការ្នងខបរបនលាមនលាក្មួយ

-ការច្បងរក្ងស្ននដៃអក្សរស្នស្រ្តនិង្ិលបៈៃូច្បជា្ពវវច្ប

ធិបាយ ក្ំរងក្ំណាពយនផសងៗ

។ក្នងក្រណីតបបននោះភាពនៃើមឋិតនៅនលើការនរនើ្នរ ើ្និងនរៀបច្បំ ស្ននដៃទាំងន

ោះ ។

អនក្រតូវច្បងចំថា មុននឹងចប់នផតើមបនងកើតស្ននដៃបនត អនក្រតូវតតនគ្នរព្ិទិធរប្់អនក្និពនធដនស្ននដៃ
ៃំបូង។ ឧទា

រណ៍ អនក្និពនធមានក្់តៃលច្បង់បក្តរបរបនលាមនលាក្មួយនៅជាភាស្នបរនទ្មួយ

គួរត្វងរក្ការអនុញ្ញាតរតឹមរតូវពី អនក្និពនធរបនលាមនលាក្តៃលនឹងរតូវយក្មក្បក្តរប។ ការនធវើ
ការបក្តរបតៃលមិនមានការអនុញ្ញាតរតឹមរតូវ
រ ំនលាភបំពាន្ិទិធអក្
ន និពនធ។
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វគគ្នមលងទី ១: នតើ របនភទស្ននដៃអវីខលោះអាច្បរតូវបានការពារនោយច្បាប់្ិទិធអនក្និពនធ?
្ិទិធអនក្និពនធការពារស្ននដៃអក្សរស្នស្រ្ត និង្ិលបៈ តៃលមានតច្បងក្នុងច្បំណងននើងរប្់
អនុ្ញ្ញាទីរក្ុងតប៊ែន។ គំនិតពីររតូវបាននលើក្ន ើងក្នុងន័ យទូលាយ ។ ពាក្យ្ិលបៈ មិនតមន
មានន័យរតឹមតតជារបនលាមនលាក្ ក្ំណាពយ ឬនរឿងរា៉ា វខលីៗន
តណ

ោះនទ វាអាច្បរគបៃណតប់ នលើន្ច្បក្តី

ំពីការតថទាំយនយនត ឬការនិពនធតៃល មិនអាច្បយល់បាននោយមនុ្សភាគនរច្បើន ៃូច្បជា

ក្មមវ ិធី ក្ុំពយូទ័រនផសងៗ។ ធាតុ្ំខាន់ដនពាក្យននោះ គឺ ពាក្យ “ស្ននដៃ”។ អវីតៃលនយើងមានន័យនៅទី

ននោះគឺ ការ្តមតងរប្់មនុ្ស គឺ ជាក្ាត្នរមច្បច្បិ តត។ ៃូ នច្បនោះរប្ិននបើខំុមា
្ នគំនិតដនគំនូរលាប
ពណ៌ “រពោះអាទិតយនលើ្មុរទ” អនក្ណាមានក្់នផសងនទៀតក្៏អាច្បនរបើគំនិតៃូច្បគ្ននននោះតៃរ មិនរតូវ
បានការពារន

ោះនទ។ ប៉ាុតនត នៅនពលតៃលខ្ំុគំនូរលាបពណ៌រប្់ខំុអ
្ ំពី“រពោះអាទិតយនលើ្មុរទ”
គំនូរលាបពណ៌ន ោះគឺជាការ្តមតង និងរតូវបានការពារ។
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្ំនួរវាយតដមលខូនឯង(SAQ)
ល
(SAQ) 1: នតើស្ននដៃក្មម្ិទិធបញ្ញា្ំខាន់តៃលបាននិយយនោយវាគមិន
“ស្ននដៃអក្សរស្នស្រ្ត និង្ិលបៈ” ដនអនុ្ញ្ញាទីរក្ុងតប៊ែនមានអវីខលោះ។
្រន្រច្បនមលើយរប្់អនក្ទីននោះ
ច្បុច្បទីននោះ្រមាប់ច្បនមលើយ
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(SAQ) 1 ច្បនមលើយ:
ការនលើក្តលង្ំខាន់បំផុតពីបញ្ជីតៃលបាននិយយក្នុងវគគ្នមលង

នផសងៗ។ ទាំងននោះគឺជាផលដនការតច្បនរបឌិតនោយបញ្ញា ន
គួរក្ត់្មាគល់ថាបញ្ជីក្ុងអនុ
ន
្ញ្ញាទីរក្ុងតប៊ែន
ក្រមិតន

គឺជាក្មមវ ិធី ក្ុំពយូទ័រ

ើយរតូវបានចត់ទុក្ជាស្នន។ ្ខាន់

គឺ មិនតមនជាបញ្ជីមានលក្ខណៈនពូនលូនិង

ោះនទ។ រគ្នន់តតជាការបហាញនូពីលក្ខណៈដនស្ននដៃអក្សរស្នស្រ្តនិង្ិលបៈតតប៉ាុនណាណោះ។

របនភទស្ននដៃថមីៗនទៀតតៃលមិនបានក្ំ ណត់ក្ុងបញ្
ន
ជ ីក្ុងមារា
ន
២ ដនអនុ្ញ្ញាទីរក្ុងតប៊ែន ប៉ាុតនត

រតូវបានបញ្ូច លក្នុង្ញ្ញាណដនដនការតច្បនរបឌិតមួយ “ក្នុងវ ិ្័យអក្សរស្នស្រ្ត វ ិទាស្នស្រ្ត និ ង
្ិលបៈ” គឺជាផលិតផលដនរបព័នធផសពវផយយច្បំរោះ
ុ ព ុព័ត៌មាន។ ក្នុងក្ំ ុងនពលតៃលមិនមាន
និយមន័យស្្បច្បាប់តៃលអាច្បទទួលយក្បាន

មានការរពមនរពៀងជាឯក្ច្បនទមួយថាការរួម

បញ្ូច លគ្នននៃើមដន្នមលង អតថបទ និងរូបភាពក្នុងទរមង់ឌីនីថលតៃលអាច្បៃំនណើរការបាននោយ
ក្មមវ ិធី ក្ុំពយូទ័រ តំណាងនអាយភាពជាអនក្និពនធ គឺ រគប់រគ្នន់ នៃើមបីការពារជាស្ននដៃផលិតផលដន
របព័នធផសពវផយយច្បំរោះ
ុ នរកាមឆ័រត្ិទិអ
ធ នក្និពនធ។
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នតើ្ទ
ិ ិអ
ធ ីខ
វ ោះល តៃលបានការពារនោយ្ិទិអ
ធ ក្
ន និពនធ?
ក្នុងអារេាក្ថាក្នុងនមនរៀនននោះ បានពនយល់ថាលក្ខណៈ្ំខាន់បំផុតដនរទពយគឺថាមាច្់្ិទិធ

អាច្បនរបើរបា្់្ិទិត
ធ ត ច្ប់មុនបាន ឧទា

រណ៍ ៃូច្បជា្ិទិធនរបើរបា្់ាមតៃលអនក្ច្បង់បាន ន

គ្នមននរណាមានក្់អាច្បនរបើរបា្់រតឹមរតូវាមច្បាប់ នោយគ្នមនការអនុញ្ញាតពីមាច្់ន

ោះនទ។

ើយ

ឃ្លល

“្ិទិធនរបើរបា្់ាមតៃលអនក្ច្បង់បាន មិនតមនមានន័យថា ពួក្នគអាច្បនរបើរបា្់ នោយមិនគិតពី
្ិទិធតៃលទទួលស្នគ្់នោយស្្បច្បាប់
ន

ោះន

ើយ។ ឧទា

តមនមានន័យថា

និងផលរបនយនន៍រប្់្មានិក្ៃ៏តទនទៀតដន្ងគម

រណ៍ មាច្់ឡានមួយអាច្បនឹងនរបើរបា្់វា “ាមតតអនក្ច្បង់” ប៉ាុតនតននោះមិន

ងអាច្បនបើក្បរឡានរប្់

អនក្ៃ៏តទនផសងនទៀត មិនមានន័យថា

ងនោលមិនរបយ័តនរបតយ៉ាង និងបងករនរគ្នោះថានៃល់

ងនឹងអាច្បមិនយក្ច្បិតទ
ត ុក្ោក្់ច្បំនពាោះបទបញ្ញ
ជ ច្បរាច្បរន

ោះ

នទ។ ្ិទិអ
ធ នក្និពនធគឺជាតមក្ធាងដនក្មម្ិទិធបញ្ញា។ មាច្់្ិទិអ
ធ នក្និពនធស្ននដៃតៃលបានការពារ
អាច្បនឹងនរបើរបា្់ស្ននដៃៃូ ច្បតៃលខលួនច្បង់ បាន
របា្់វានោយគ្នមនការអនុញ្ញាត។

និងអាច្បនឹងរារាំងអនក្ៃ៏ដទនផសងនទៀតពីការនរបើ

ៃូនច្បនោះ្ិទិធតៃលអនុញ្ញាតនរកាមច្បាប់ជាតិ

ច្បំនពាោះមាច្់្ិទិធ

អនក្និពនធក្ុងស្ន
ន
ន ដៃតៃលបានការពារមួយគឺ ធមមាជា”្ិទិធតតច្ប់មុខ”: នរបើរបា្់ស្ននដៃ ឬអនុញ្ញាត
នអាយអនក្ៃ៏នទៀតនរបើរបា្់ស្ននដៃ ស្្បាម ្ិទិធតៃលទទួលស្នគល់នោយស្្បច្បាប់ និងផល
របនយនន៍រប្់អនក្ៃ៏ដទនទៀត។
មាន្ិទិធពីររបនភទ្ថិតនរកាម្ិទិធអនក្និពនធ:
អនុញ្ញាតឱ្យមាច្់្ិទិធទាូយក្រហាញវន់

្ិទិធន្ៃឋក្ិច្បច(្ិទិធនបតិក្ភ័ណឌ)

ិរញ្ា វតថុពីការនរបើរបា្់ស្ននដៃរប្់ខួននោយអន
ល
ក្ៃ៏ដទ និង

្ិទិធ្ីលធម៌ តៃលអនុញ្ញាតនអាយអនក្និពនធចត់ វ ិធានការនៃើមបីរក្យទំ
ខលួនគ្នត់តទល់និងស្ននដៃ។ ឥ
តៃលបានពិពណ៌
។
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តៃល

ក្់ ទំនងតទល់ខួន
ល
រវាង

ូវ្ូមស្នតប់វគគ្នមលង និងស្នក្លបងតូក្្ិទិធន្ៃឋក្ិច្បចនផសងៗ
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េសេលងវគ្គ ២: សែើេិទិធោីខ្
វ លេះហ លមាចេ់េិទិធោនក្និេនធមាន?
មាចេ់េិទិធោនក្និេនធមានរណំុត ឡនេិទិធសផ្ែងៗ

ហ លរគ្រ់រគ្ងសោយហផ្នក្សោយោនុេញ្ញដ

ទីរក្ុងហរ៊ែន ហ លជាេិទិធោរបររមា និងសោយហផ្នក្សោយចារ់ជាែិ ហ លជាទូសៅមានេិទិធហវងជា
ង។ ជាររឡេណី និងររវែតិស្តស្រេត េិទិធផ្លិែសៃើងវ ិញ គ្ឺជាគ្នលឹេះហ លបានឆលុេះរញ្ញ
ច ង
ំ ក្នងពាក្យ

េិទិធោនក្និេនធ។ េិទិធផ្លិែសៃើងវ ិញរគ្រ ណតរ់សលើការសបាេះេុេពសេៀវសៅ និងការលែចេលងផ្ង
ហ រ។

រ៉ោុហនតេិទិធផ្លិែសៃើងវ ិញក្៏រគ្រ ណតរ់វ ិ្ីស្តស្រេតទំសនើរជាសរចើ នឡនការផ្លិែសៃើងវ ិញ ូច

ជា ការលែចេលងជាហខ្ែអាែ់ និងការលែចេលងឡនការលែចេលងហខ្ែអាែ់។ េិទិធផ្លិែសៃើងវ ិញរគ្រ

ណតរ់ការរក្ាទុ ក្ស្តនឡ ក្នុងោងគចងចាំក្ុំេយូទ័ ការលែចេលងឡនក្េមវ ិ្ីក្ុំេយូទ័រ ក្នុងឌីេេគិែ េុីឌី

រេ
៉ោូ េុីឌីរ ីែហ រលរេ
ូ ៉ោ ជាស ើេ។

េិទិធ ឡទសទៀែមានហ លមានររវែតិស្តស្រេតេួយ ៏ហវងគ្ឺជាេិទិធេហេតង។ ោនក្េហេតងស្តនឡ
សៅសេលមានរទសេលងេួយ ឬសេលោនក្ស ើរែួ សលើឆ្ក្ សែើយរយៈកាលជាសរចើនឆ្នំក្នលងេក្ េិទិធ
សនេះ រសងកើែេិទិសធ ផ្ែងសទៀែជាសរចើន

ូចជាេិទិធទូរផ្ាយ និងេិទិធផ្ែេវផ្ាយជាស្តធារណៈ។

េិទិធផ្ែេវផ្ាយជាស្តធារណៈ សេលខ្លេះរែូវបានក្ំណែ់ខ្ុេៗោនក្នុងចារ់ជាែិសផ្ែងៗ ការផ្ាយ

តាេទូរផ្ាយ អាចនឹងរសងកើែជាហផ្នក្េួយឡនការផ្ាេវផ្ាយជា ស្តធារណៈ ឬេិទិធទាំងសនេះ បាន
ភាជរ់ នឹងគ្ំនិែ ូចោន រ៉ោុហនតរែូវបានរគ្រ ណតរ់ ររសេទទាំងោេ់ឡន ការផ្ែេវផ្ាយ ហ លការផ្ាយ
តាេទូរផ្ាយជាេួយ ការផ្ែេវផ្ាយតាេហខ្ែ និងតាេោុិន្ឺសណែ ជាររសេទេួយសផ្ែងសទៀងឡន
ការផ្ែេវផ្ាយ។
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េំនួរវាយែឡេលខ្ូនឯង(SAQ)
ល

(SAQ) 2: សែើេិទិធទាំងេីរររសេទហ លបានរញ្ញ
ជ ក្់ក្ុងេសេល
ន
ងជាោវី?
ផ្តល់ឧទាែរណ៍េរមារ់េិទិធនីេួយៗ
េរសេរចសេលើយររេ់ោនក្ទីសនេះ

ចុចទីសនេះេរមារ់ចសេលើយ
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(SAQ) 2 ចសេលើយ:
េិទិធេីរហ លបានរញ្ញ
ជ ក្់សន្ទេះរួេមានៈ

េិទិធផ្លិែសៃើងវ ិញ ឧទាែរណ៍ឡនេិទិធសនេះគ្ឺជាេិទិធោនុញ្ញដែឱ្យលែចេលង សបាេះេុេព ឬលែ

ចេលងជាការហេែ
េិទិធទាក្់ទងនឹងការេហេតង។ល។ ឧទាែរណ៍សនេះគ្ឺជាេិទិធេហេតងស្តនឡ

ូចជាចសរេៀង

េូយរទ និងេិទិផ្
ធ ែេវផ្ាយស្តនឡ ជាស្តធារណនិងផ្ែេវផ្ាយតាេទូរផ្ាយ។

រក្ុម្ិទិធៃ៏្ំខាន់ៃដទមួយនទៀត តៃលមិនបានបញ្ញ
ជ ក្់ ក្ុងវគគ
ន
្នមលងគឺ ្ិទិធទាក្់ ទងនឹ ងការបក្
តរប និងការយក្លំ
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េិទិផ្
ធ លិែសៃើងវ ិញ
េិទិធររេ់មាចេ់េិទិោ
ធ នក្និេនធការពារោនក្ ឡទេីការស្វើការលែេលងស្តនឡ ររេ់ោែ់គ្ឺជាេិទិធ
េូលោឋនរំផ្ុែសរកាេេិទិធោនក្និេនធ ។ ឧទាែរណ៍ ការលែចេលងស្តនឡ ហ លបានការពារេួយគ្ឺជា
េក្េមភាេហ លបានេហេតងសោយោនក្សបាេះេុេមា
ា ន ក្់ ហ លចង់ស្វើការហចក្ចាយការចេលងស្តនឡ ជា
ោែថរទសៅស្តធាណជន សទាេះជាក្នុងទរេង់ លែចេលងហ លបានសបាេះេុ េា ឬេែ៌ មានឌី ជីលល
េុីឌី រេ
៉ោូ ក្៏សោយ។

ូ ចជា

ូចោនហ រេិទិធឡនោនក្ផ្លិែក្រែវូណូរកាេ ផ្លិែនិងហចក្ចាយ េុីឌី (CDs)

ហ លមានការលែចេលងការេហេតងស្តនឡ ែន្រនតីគ្ឺហផ្ែក្សលើការោនុញ្ញដែសោយហផ្នក្ហ លរែូវបានផ្តល់

ឲ្យសោយោនក្និេនធរទសេលងឡនស្តនឡ សន្ទេះ ស ើេបីផ្លិែសៃើងវ ិញនូ វេមាេធាែុទាំងសន្ទេះ ក្នុងការ
លែ។

សែែុ ូសចនេះ

េិទិធរគ្ររគ្ងេក្េមភាេឡនការផ្លិែសៃើងវ ិញ

គ្ឺជាេូលោឋនស្េរចារ់

េរមារ់ទរេង់ជាសរចើនឡនការស្វើអាជីវក្េមឡនស្តនឡ ហ លបានការពារ។
េិទិធ ឡទសទៀែ

គ្ឺ រែួវបានទទួ លស្តគល់ក្ុងចារ់
ន
ជាែិរហនថេសៅសលើេិទិធេូលោឋនឡនការ

ផ្លិែសៃើងវ ិញ។ ឧទាែរណ៍ ចារ់េួយចំនួនរួេមានេិទិធោនុញ្ញដឲ្យហចក្ចាយនូវការចេលងស្តនឡ

ជាក្់ហេតងេិទិផ្
ធ លិែសៃើងវ ិញ គ្ឺជាែឡេលសេ ក្
ឋ ិចចរនតិចរនទួច ររេិនសរើ មាចេ់េិទិ ោ
ធ ក្
ន និ េនធេិន
អាចោនុញ្ញដែឲ្យស្វើការហចក្ចាយការលែចេលងហ លបានស្វើសៃើងជាេួយការយល់រេេររេ់ោែ់។

េិទិធហចក្ចាយគ្ឺជាក្េមវែថុឡនការោេ់េិទិ រ
ធ ន្ទទរ់េី ការលក្់សលើក្ទី ១ ឬការសផ្ទរមាចេ់េិទិល
ធ ែេលង

ឡទសទៀែ ហ លបានរសងកើែេី ការោនុញ្ញដែររេ់មាចេ់េិទិធ។ មានន័យថា រន្ទទរ់ េីមាចេ់េិទិធោក្
ន

និេនធបានលក្់ ឬសផ្ទរភាេជាមាចេ់េិទិធសលើការលែចេលងស្តនឡ ជាក្់លាក្់ណាេួយ មាចេ់េិទិឡធ ន
ការលែចេលង អាចសររើរបាេ់វា សោយេិនបាច់មានការោនុញ្ញដែរហនថេេី មាចេ់េិទិធោក្
ន និេនធ សទាេះ
សបាេះរង់សចាលឬលក្់ សៃើងវ ិញ។

យ៉ោ ងណាក្៏សោយ ចំសពាេះការជួលឡនការលែចេលងទាំងសនេះ មានការសក្ើនសៃើងចារ់េិទិធ

ោនក្និេនធជាែិ ក្៏ ូចជា ក្ិចចរេេសរេៀង(TRIP) បានទទួលស្តគលេិទិធសផ្ែងសទៀែេរមារ់ ក្េមវ ិ្ី ក្ុំ
េយូទ័រ ស្តនឡ សស្តែទេែន៍ និ ងស្តនឡ ែវូណូរកាេ ។ េិទិធជូលគ្ឺរែូវបានយល់ថារែឹេរែូវ េីសរពាេះ

ការសជឿនសលឿនហផ្នក្រសចចក្វ ិជាជ បានស្វើឲ្យមានភាេងាយស្េួលក្នុងការលែចេលងររសេទស្តនឡ ទាំង
សនេះ ឧទាែរណ៍ក្នុងររសទេេួយចំ នួនហ លបានរងាាញថាការលែចេលងគ្ឺរែូវបានស្វើសៃើងសោយ
ោែិលិជនជួលហាង សែើយ ូសចនេះការររែិរែតិេិទិធរគ្ររគ្ង់ការជួលគ្ឺមានស្តរេំខាន់ស ើេបីការពារ

មាចេ់េិទិធេិទិោ
ធ នក្និេនធសលើការផ្លិែសៃើងវ ិញ។ ជាចុងសរកាយ ចារ់េិទិធោនក្និេនធេូយចំនួនរួេ
©WIPO/OMPI
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ទាំងេិទិធរគ្រ់ រគ្ងការន្ទំចួលការលែចេលងជាេស្ោបាយេួ យក្នុងការការពារការរ៉ោេះពាល់
ការណ៍ហ ន ីេិទិធោក្
ន និេនធ

សោល

ហ លជាផ្លររសយជន៍សេ ឋក្ិចចមាចេ់េិទិធោនក្និេនធនឹងស្វើឲ្យខ្ូច

ខាែ ររេិនសរើេិនអាចសររើេិទិផ្
ធ លិែសៃើងវ ិញ និ ងេិទិហធ ចក្ចាយក្នុងេូលោឋនហ ន ីេួយ។

មានេក្េមភាេេួ យចំ នួនឡនការផ្លិែស្តនឡ េួយសៃើងវ ិញ ហ លជាការសលើក្ហលងចំសពាេះ
ចារ់ទូសៅ េីសរពាេះេួក្សគ្េិនមានែរេូវការការោនុញ្ញដែេីោនក្និេនធ ឬមាចេ់េិទិធ ៏ឡទសទៀែ ទាំង
សនេះគ្ឺរែូវបាន ឹងថាជា “ការក្រេិែេិទិ”ធ ។ ឧទាែរណ៍ ចារ់ជាែិជាសរចើនជាររឡេណីោនុញ្ញដែ
ឲ្យឯក្ែតជនស្វើការលែចេលងស្តនឡ ហែេួយេរមារ់ ឯក្ជន

តទល់ខ្ួន
ល

និ ងសោលរំ ណងេិនហេន

ពាណិជជក្េម។ ការផ្ុេសៃើងរសចចក្វ ិជាជឌី ជីលល ហ លរសងកើែលទធភាេផ្លិែការលែចេលងស្តនឡ
ោមនការោនុញ្ញដែហ លមានគ្ុណភាេខ្ពេ់ហ លេិនអាចេំោល់បានជាក្់ហេតងេីររេេ

(សែើយ

ូសចនេះ ជាការជំនួេររសេើរំផ្ុែេរមារ់ការទិញការលែចេលងហ លបានោនុញ្ញដែ ឬការទទួលបាន
សោយរែឹេរែូវតាេចារ់)

រែូវបានសលើក្សៃើងជាេំនួរសលើការរនតភាេរែឹេរែូវចំសពាេះការក្រេិែ

េិទិធសលើេិទិធផ្លិែសៃើងវ ិញ។
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េិទិេ
ធ ហេតងជាស្តធារណៈ េិទិទ
ធ ូរផ្ាយ និងផ្ែេវផ្ាយជាស្តធារណៈ
ជា្េមតាេថិែសរកាេចារ់ជាែិ

ការេហេតងជាស្តធារណៈ

គ្ឺរែូវបានេិចារណាថាការ

េហេតងស្តនឡ េួយចំនួនសៅក្ហនលងេួយស្តធារណៈ ឬអាចមានវែតមាន ឬសៅទីក្ហនលងេួយេិនសរើក្
ចំែរជាស្តធារណ

រ៉ោុហនតទីក្ហនលងហ លមានចំនួនេនុេែសរចើេគ្ួរេេសរៅេីរងវង់រគ្ួស្តរ្េមតា

និង េងគេេនុេែហ លស្តគល់ជិែេនិែរំផ្ុែមានវែតមាន។
ឋិែសលើេូលោឋនេិទិធេហេតងជាស្តធារណៈ ោនក្និេនធ ឬមាចេ់េិទិេ
ធ ិទិោ
ធ នក្និេនធ ៏ឡទសទៀែ
អាចនឹ ងោនុញ្ញដែឲ្យការេហេតងស្តនឡ ជាស្តធារណៈតទល់

ូ ចជា ការរងាាញការស ើរែួ េួយក្នុង

សរាងសលាខនឬ ការរងាាញវង់សេលងឡនរទេសហារ ីេួយក្នុងស្តលររគ្ុំ ែន្រនតី។ការេហេតងជាស្តធារណៈ
រួេទាំងការេហេតងសោយការលែេលងផ្ងហ រ

ូសចនេះ ស្តនឡ ែន្រនតីហ លបានែំ ណាងក្នុងែវូណូរកាេ

គ្ឺរែួវបានេិចារណាថា “បានេហេតងជាស្តធារណៈ” សៅសេលហ លែវូណូរកាេគ្ឺបានសលងសលើ
ឧរក្រណ៍ ំសៃើងេសេលងក្នុងក្ហនលងជាសរចើ ន ូចការោក្់ ថាេមា៉ោ េុីនសរចៀង យនតសហាេះ ហាងលក្់
ោីវា៉ោន់្ំៗ។

េិទិធផ្ែេវផ្ាយ
ស្តធារណៈជន

រគ្រ ណតរ់ការផ្ាយសោយលក្ខណៈោែ់មានហខ្ែរេរមារ់េមាជិក្ឡន

ក្នុងលក្ខណៈជាេញ្ញដហ លោនុញ្ញដែឱ្យឧរក្រណ៍ទទួលេសេលង

េសេលង សទាេះជាសោយវ ិទយុ ទូ រទេែន៍ ឬតកយរណរ។

ឬរូរភាេនិង

សៅសេលស្តនឡ េួយគ្ឺរែូវបានផ្ែេវផ្ាយជាស្តធារណៈ េញ្ញដេួយគ្ឺរែូវបានស្តយសៃើង

សោយហខ្ែ ឬហខ្ែការ ហ លអាចទទួលបានសោយេនុេែហ លបានចូលសៅ ល់ឧរក្រណ៍ហ ល
បានភាជរ់សៅនឹងហខ្ែ ឬររេ័នធហខ្ែការ។
សរកាេោនុញ្ញដទីរក្ុងហរ៊ែន មាចេ់េិទិធេិទិោ
ធ នក្និេនធមានេទិធតតច់េុខ្ចំសពាេះការោនុញ្ញដែការ
េហេតងជាស្តធារណៈ ផ្ែេវផ្ាយ និងទំន្ទក្់ទំនងសៅស្តធារណៈជនចំសពាេះស្តនឡ ររេ់េួក្សគ្។
សរកាេចារ់ជាែិេួយចំនួន
ផ្ែេវផ្ាយគ្ឺរែូវបានជំ នួេ

េិទិត
ធ ត ច់េុខ្ររេ់ោនក្និេនធ

ឬមាចេ់េិទិធ ៏ឡទសទៀែហ លោនុញ្ញដ ែ

ក្នុងកាលេះសទេេះេិ ែរបាក្

សោយេិទិធចំសពាេះការរង់ឡលលររក្រ

សោយេេ្េ៌សទាេះរីជាការោក្់ក្ំែិែ ូចោនសលើេិទិធផ្ែេវផ្ាយគ្ឹោមននិងេិនស្តេញ្ដ ក្៏សោយ។
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េិទិឡធ នការរក្ហររ និងេិទិឡធ នការយក្លំន្ទតា
ំ េ
អំនពើដនការបក្តរប

ឬការយក្លំ

ំាមស្ននដៃមួយរតូវបានការពារនោយ្ិទិធអនក្និពនធ

តៃលតរមូវមានការអនុញ្ញាតពីមាច្់្ិទិធផងតៃរ។

ការបក្តរបមានន័យថាការបហាញនូស្ននដៃមួយ

ក្នុងភាស្នមួយ ឬៃ៏ដទនទៀតនរៅពី ស្ននដៃនៃើម។ ការយក្លំ ំាមគឺរតូវបានយល់ជាទូនៅថាជា
ការតក្តរបស្ននដៃមួយបនងកើតជាស្ននដៃមួយនទៀត ឧទា រណ៍ ការយក្លំ ំាមរបនលាមនលាក្
មួយបនងកើតជារូបភាពមានច្បល
ៗគ្ននដនអានីវក្មម។

ឧទា

ឬការតក្តរបស្ននដៃមួយនធវើឲ្យវា្មរមយ្រមាប់លក្ខខណឌនផសង
រណ៍

ការតក្ដរបអតថបទន្ៀនៅ្ិក្យនៃើមមួយតៃលបាននរៀបច្បំ

្រមាប់ការអប់ រ ំជាន់ ខ្
ព ់នៅក្នុងអតថបទន្ៀវនៅ្ិក្យ

តៃលបានបរមុងទុក្្រមាប់្ិ្សនៅ

ថានក្់នរកាម។

ការបក្តរបនិងការយក្លំ
ៃូនច្បនោះ ការនរៀបច្បំផលិតន

ំាមគឺជាស្ននដៃតៃលបានការពារនោយ្ិទិធអនក្និពនធ។ ន

ើងវ ិូ និងនបាោះពុមកា
ភ របក្តរបមួយ ឬការយក្លំ

អនុញ្ញាតរតូវបានទទួលពីមាច្់្ិទិធ្ិទិធអនក្និពនធទាំងពីរ
និពនធក្ុងការបក្តរប
ន
ឬការយក្លំ

តុ

ំាមមួយ ការ

ពីស្ននដៃនៃើមនិងពីមាច្់្ិទិធ្ិទិធអក្
ន

ំាម។

្ិទិធន្ៃឋក្ិច្បចដនរបនភទ្ិទិធតៃលបានបញ្ញ
ជ ក្់ខាងនលើអាច្បរតូវបាននផទរ ឬរបគល់នៅមាច្់

ៃដទនទៀតជាធមមា្រមាប់ ថវ ិការមួយច្បំ នួន ឬការបង់តដមល្ិទិ ធ តផអក្នលើនគ្នលបំណងដនការនរបើ
របា្់ស្ននដៃ។ យ៉ា ងណាក្៏នោយ របនភទទីពីរដន្ិទិធ ្ិទិ្
ធ ីលធម៌ អាច្បនឹងមិនរតូវបាននផទរ ។
ពួក្វាតតងតត នៅជាមួយអនក្និពនធនៃើមដនស្ននដៃ។
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ឥៃូវស្តតរ់ វគ្គេសេលងរន្ទទរ់ េរមារ់ការេិ េណ៌ន្ទេី េិទិ េ
ធ ិល្េ៌ ។
វគ្គេសេលងទី ៣: ឥៃូវ សែើ ោីជា
វ េិទិេ
ធ ីល្េ៌េិែរបាក្ ?
េិទិធ ហ លខ្ញំុសទើ របានរញ្ញ
ជ ក្់គ្ឺរែូវបានស្តគល់ថាជាេិទិធសេ ឋក្ិចច។ េិទិេ
ធ ីល្េ៌គ្ឺសផ្ែង

ោន វារែូវបានរសងកើែសោយវែថុេីរ ទីេួយគ្ឺភាេជាមាចេ់េិទិធក្និេនធ។ សន្ទេះគ្ឺជាេិទិធទាេទារឋានៈ
ោនក្និេនធស្តនឡ

និងមានភាេជាោនក្និេនធហ លបានទទួលស្តគល់សន្ទេះ។

វាជាេិទិជា
ធ េូលោឋន

ហ លែរេូវឱ្យោក្់ សឈាមេះររេ់ោនក្សៅសេលស្តនឡ គ្ឺរែូវបានផ្លិែផ្លិែសៃើងវ ិញ។
ោនក្បាននិេនធសេៀវសៅេួយ

ររេិនសរើ

រន្ទទរ់េក្ោនក្មានេិទិធេួយសោយចារ់ មានសឈាមេះររេ់ោក្
ន រញ្ញ
ជ ក្់

ជាោនក្និេនធររេ់សេៀវសៅ និងរែូវបានោក្់សឈាមេះសៅសេលស្តនឡ រែូវបានសររើរបាេ់ យ៉ោ ងសហាច
ណាេ់សៅក្នុងការក្ំែិែហ លេេសែែុ ផ្ល។ សយើងេិនអាចេងឃឹេថាោនក្ចាក្់េុីឌីក្ុងក្ហនល
ន
ងរាំ
អាចររកាេេីោនក្និេនធរទសេលង ោនក្និេនធទំនុក្ ោនក្ចាែ់ហចង និ ងជាអាទិ៍េរមារ់ រគ្រ់ការលែ
ហ លោែ់ចាក្់ រ៉ោុហនតររេិនសរើោនក្ចាក្់ស្តនឡ សៅក្ហនលងររគ្ុំែន្រនតីេួយ ការររគ្ុំែន្រនតីហររររឡេណី
ឡនសេលងទំសនើរ ោនក្និេនធរទសេលងនឹងោក្់ចំណងសជើងងាយយល់ហ លរែូវមានការរញ្ញ
ជ ក្់េីសឈាមេះ
ររេ់ោែ់ក្ុងក្េម
ន
វ ិ្ី។ ជាការេិែគ្ឺោនុវែតេរមារ់ស្តនឡ េំខាន់ជាសរចើន ូចជា ការរញ្ញ
ច ង
ំ ស្តនឡ

ទាំងសន្ទេះក្នុងសរាងសលាខន ឬស្តលររគ្ុំែន្រនតី តាេេិែរគ្រ់ស្តនឡ ទាំងោេ់ជាសោលការណ៍ សយើង
រែូវោក្់សឈាមេះោនក្និ េនធ។សនេះគ្ឺ ជាការផ្ែេវផ្ាយ ៏ េិែរបាក្ ផ្ងហ រក្នុងក្រណីេួ យចំនួន

រ៉ោុ ហនត

េិនរគ្រ់សេលទាំងោេ់សន្ទេះសទ។ សរៅេីសនេះ ការលលឹងហលលងេិែរបាក្ លំោិែគ្ឺជាោវីៗហ លទាក្់ទង
នឹងចារ់ជាែិ ជាទូសៅសយងសលើការោនុវែតន៍ និងោវីហ លមានេីេុនេក្។
េិទិធេីល្េ៌គ្ឺជាេិទិធឡនការសោរេ ហ លគ្ឺជា េិទិធជំទាេ់សៅនឹង ការហក្ហររឬសររើរបាេ់

ស្តនឡ

ិ៍ ត
ហ លស្វើឱ្យរ៉ោេះពាល់ ល់ ក្ិ ែិយ
ត េ និ ងសក្រសឈា
ម េះោក្ែរស្តស្រេត និងេិលបៈររេ់ោនក្និេនធ។

ោនក្និេនធអាចជំទាេ់នឹងការសររើរបាេ់ស្តនឡ ររេ់ោែ់ក្ុងររ
ន
ិរទកាេស្តស្រេត ររេិនសរើ ស្តនឡ គ្ឺ
េិនហេនមានលក្ខណៈជាកាេស្តស្រេត។

សែើយោនក្និេនធអាចជំទាេ់នឹងការហក្ហររខ្លឹេស្តរស្តនឡ

ហ លស្វើឱ្យរ៉ោេះពាល់ ល់រូរណភាេវរប្េ៌ ឬេិលបៈ។
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េំនួរវាយែឡេលខ្ួនឯង(SAQ)
ល
SAQ 3: េនមែថាោនក្បានកាលយជាេិលបក្រមានក្់ សោយអាស្េ័យនូវរំហណក្ឡនចំសណេះ ឹងេិលបៈ
ហ លបានោរោរស្តទរជាោនតរជាែិ ហ លជាវ ិភាគ្ទាន
ោនក្ស

ល់ការោេិរក្ែ្េមជាែិ និងសរកាយេក្

ើញថាវាគ្ឺក្ំេុងរែួវបានសររើរបាេ់ ក្នុងការេហេតងេ៉ោូ ែរនតុេះរងាែរ់ សោយោមនការោនុ ញ្ញដែ

ររេ់ោក្
ន សោយរក្ុេនសយបាយ្េមតាេួយរក្ុេក្ំេុងោំរទរ
នឹងស្វើោី?
វ
េរសេរចំសលើយររេ់ោក្
ន ទីសនេះ

ច្បុច្បទីននោះ្រមាប់ច្បំនលើយ
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SAQ 3 ចំសលើយ
ររេិនសរើោនក្បានរក្ាេិទិធសេ ឋក្ិចពា
ច ក្់េ័នធ ោនក្អាចនឹងហាេឃាែការសររើរបាេ់សរកាេ
េិទិធទាំងសន្ទេះ។

ររេិនសរើោនក្បានសផ្ទរេិទិទា
ធ ំងសន្ទេះេុន

ការសររើរបាេ់ហ លេិនមានការ

ោនុញ្ញដែ ោនក្នឹងសៅហែអាចរញ្ឈរ់ ការសររើរបាេ់េិទិធសរកាេេិទិេ
ធ ីល្េ៌ទាក្់ទងនឹង ការសោរេ
េិទិធឡនការសោរេ។
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ោនក្គ្ួរហែបាន ឹងេីររសេទឡនស្តនឡ ោក្ែរស្តស្រេត និងេិលបេះ ហ លរែូវបានរគ្រ ណតរ់
សោយេិទិធោនក្និេនធ និងររសេទឡនេិទិធហ លមាចេ់េិទិោ
ធ នក្និេនធមានក្់មាន និងោនក្អាចនឹងសងឿង
ឆងល់

ថាសែើ សែែុោីបា
វ នជាោនក្និេនធស្តនឡ

ូចោនេួយទទួលេិទិធោក្
ន និេនធេរមារ់ស្តនឡ សន្ទេះ។

ស្តតរ់វគ្គេសេលងរន្ទទរ់ស ើេបី ឹង
វគ្គេសេលងទី ៤: សែើោនក្អាចរបារ់សយើងរនតិចោំេីថាសែើេិទិធោនក្និេនធគ្ឺជាការេិែបានទទួលឬ?
ោមនរញ្ញ
ា សៃើយ ការេិែវាគ្ឺស្តេញ្ដ ។ ោនក្េិនចាំបាច់ ស្វើោីវសន្ទេះសទ

សរកាេោនុេញ្ញដទី

រក្ុងហរ៊ែន ហ លោមនក្ំណែ់េីទរេង់ឡនស្តនឡ សន្ទេះសទ។ ជាេូលោឋន ស្តនឡ ររេ់ោក្
ន គ្ឺរែូវបាន
ការពារសោយ ំ សណើរការឡចនររឌិែសោយខ្លួនវាតទល់។ យ់ងណាក្៏សោយ សរកាេចារ់ជាែិេួយ
ចំនួន គ្ួរគ្ែ់េមាគល់ក្ុងររសទេ
ន
common Law ស្តនឡ
បានការការពារសន្ទេះសទ។

េិ នចាំបាច់លែរញ្ូច លជាេុនស ើេបីទទួល

សោយការលែរញ្ូច ល សែើោនក្ចង់មានន័យយ៉ោ ងសេ៉ោច?
បានក្ែ់រតា ឬលែចេលង។ ោនក្េិ នធាលរ់បានលែស្តនឡ សោយខ្លួនោនក្តទល់ ររេិនសរើោនក្

ហែងរទសេលងេួយ រនលឺេូរែុឹេ (hum) ោរ់ជួនសលើផ្ូវល សែើយខ្ញំុបានលែវាទុក្ សេលសន្ទេះវារែូវបាន
លែរញ្ូច ល។ រ៉ោុហនតវាក្៏មានន័យថារែួវបានការពារហ រ

ូសចនេះសេលសន្ទេះររេិនសរើខ្ំុយ
ញ ក្វាេក្ស្វើ

ការលែចេលងនូវរទសេលងររេ់ោនក្ េរមារ់ការផ្លិែសៃើងវ ិញឲ្យររសេើសៃើងជាឧទាែរណ៍ ខ្ញំុនឹង
រ ំសលាេេិទិធោក្
ន និេនធររេ់ោនក្។ ភាេភាេខ្ុេោនទីសនេះគ្ឺេិែជាេិនមានស្តរេំខាន់សន្ទេះសទ វាគ្ឺ
ជាេំនួរេូលោឋនេួយេីររសេទេេតុតាងហ លោនក្នឹ ងរែូវការក្នុងែុ លាការ ក្នុងសរឿងក្តីស្តនឡ
រំផ្ុែហ លរែូវបានក្ំ ណែ់ ក្ុងរសរៀរ្េម
ន
តា
អាចលែរញ្ូច លរបាំបាសៃក្នុងវ ិស ោូ
ហែងឬរាំរបាំ

៏ក្រេ

ូ ចជាការទមាលរ់ និយេរបាំបាសៃ។ េេវឡលងសនេះ ោនក្

និងសររើរបាេ់ររសេទឡនការនិេនធជាេិសេេេួយរសងកើែការ

រ៉ោហនតការស្វើ ូចសនេះេិនេូវមានការវ ិវែតសទរែូែ ល់េេវឡលង។

ទីសន្ទេះអាចជារញ្ញ
ា

េួយ ររេិនសរើោនក្បានោេះអាងថា ោនក្បានរសងកើែរបាំបាសៃេួយ សែើយនរណាមានក្់បានរសងកើែ
ការេហេតងោំេីវា។ ោនក្កាែ់សេចក្តីសេលសន្ទេះអាចនិយយថា “លែ អាចឲ្យខ្ញំុរងាាញេេតតាងេួ
យ
ុ
ចំនួនហ លមានស្ស្តរ់ោំេីស្តនឡ ររេ់ោនក្”

ររេិនសរើេិនរែូវបានោក្់សចញជាទរេង់ ណាេួយ

េ័េុតាអាចនឹ
ត
ងេិបាក្ក្នុងការផ្តល់ឱ្យ។ សែើយក្នុងររសទេចារ់ Civil Law
ការពារចារ់េីសេលរសងកើែវា។

ស្តនឡ គ្ឺ រែូវបាន

ូសចនេះេូេបីហែោនក្នឹក្រក្ក្ំ ណាក្យក្នុងខ្ួ រក្ាលររេ់ោក្
ន សន្ទេះ វាក្៏

រែូវបានការពារផ្ងហ រ។ វានឹងជារញ្ញ
ា ររេ់ោក្
ន
ជាការេិែក្នុងការរងាាញេេតុតាងេីការរសងកើែ
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ក្ំណាេយ ។ សរកាេចារ់ Common Law ោនក្អាចរែូវបានែរេូវឱ្យរសងកើែក្នុងទរេង់ ណាេួយ

ួច

ជា េំសណរ ឬលែចេលងក្នុងសលរ។

សែើមានក្ហនលងណាេួយក្នុងេិ េេសលាក្ហ លោនក្រែូវសោរេតាេហរររទជាក្់លាក្់ស ើេបី

ទទួលបានេិទិធោនក្និេនធ?

ក្នុងររសទេហ លជាេមាជិ ក្ោនុ េញ្ញដទី រក្ុងហរ៊ែ ន មាចេ់េិទិ ធ ឬ ោនក្និេនធររសទេទាំង

ោេ់ឡនររសទេេមាជិក្ទីរក្ុងហរ៊ែន ឡទសទៀែ

ហ លមានគ្ុណេេបែតិរគ្រ់រោន់េរមារ់ក្ិចច

ការពារ សរកាេោនុេញ្ញដោមនក្ំណែ់េីហរររទសន្ទេះសទ

ូសចនេះេិនមានែរេូវការរសងកើែការចុេះរញ្ជី

សន្ទេះសទ។ ររសទេេួយចំនួន អាចែរេូវឱ្យេលរ ឋររេ់ខ្ួនសោរេហរររទ
ល
សោយស្តរោនុេញ្ញដ
ោនតរជាែិទាក្់ទងហែជាេួយនឹ ងរររេឹែិក្
ត េមចំសពាេះេលរ រ
ឋ រសទេ ។ ជាសោលការណ៍ររសទេេួយ

អាចក្ំណែ់ចចំ សពាេះេលរ ឋររេ់ខ្ួលន។ ឧទាែរណ៍ ក្នុងេែរ អា
ឋ សេរ ិក្ មានររវែតិឡនលក្ខខ្ណឌ
ែរេូវចាេ់

ហ លែរេូវឱ្យស្វើការចុេះរញ្ជីសៅការ ិយល័យេិទិធោក្
ន និេនធ

Library of Congress

ហ លជាហផ្នក្េួយឡន

សែើយ ក្នុងការទាេទារ េិទិធោនក្និេនធ តាេរយៈសេចក្តីជូន ំណឹងេីការ

រក្ាេិទិធ ោក្ែរCគ្ូររងវង់ ហ លោនក្ររហែលជាបានស
មានឆ្នំឡនកាលររ ិសចឆទឡនការសបាេះេុេា ំរូង។

ើញក្នុងសេៀវសៅេំខាន់ជាសរចើន រន្ទទរ់េក្

ោវីទាំងសនេះគ្ឺ េិែជាមានស្តរៈេំខាន់ជាេិសេេេរមារ់ស្តនឡ ជនជាែិអាសេរ ិក្។

ូសចនេះ

េរមារ់ស្តនឡ ជនជាែិអាសេរ ិក្ េែរ ឋ ែរេូវឱ្យេិនិែយសលើ ោវីៗហ លស្តនឡ ររសទេអាចស្វើឱ្យ
ររសេើរសៃើងេរមារ់

ក្ិចចការពារហ លែួេេីោីវហ លរែូវបានផ្តល់សោយោនុេញ្ញដទីរក្ុងហរ៊ែន

ូសចនេះចំសពាេះស្តនឡ េិែរបាក្

ហ លរែូវបានេិចារណាជាផ្លររសយជន៍េិសេេចំសពាេះទីផ្ារ

អាសេរ ិក្ ចាំបាច់រែូវេិនិែយេីររេ័នធចុេះរញ្ជីឡនររសទេសន្ទេះ ។ អាចស្វើ ូសចនេះ រ៉ោុហនត វាមានក្ិចច
ការពារតាំងេីស ើេ ំរូង

ូសនេះ តាេការេិែវាគ្ឺេិនចាំបាច់ ស្វើោីវសៅសទ និងលក្ខណៈហររសនេះ មាន

ចំសពាេះរគ្រ់ររសទេជាេមាជិក្ោនុេញ្ញដទីរក្ុងហរ៊ែន។
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្ំនួរវាយតដមល ខលនឯង(SAQ)
ូ
SAQ

4:

គ្ិែស្េឡេថាោនក្គ្ឺជាេលរ មា
ឋ ន ក្់ឡនឡនររសទេេួយ

ហ លបានចុ េះែែថសលខាក្នុងោនុ

េញ្ញដទីរក្ុងហរ៊ែន សែើយោនក្រសងកើែស្តនឡ ោក្ែរស្តស្រេតេួយ។ សែើ ោក្
ន រែូវចាែ់វ ិធានការហររណាខ្លេះ
ស ើេបីទទួលបានេិទិធោនក្និេនធចំសពាេះស្តនឡ ?

េរសេរចំសលើយររេ់ោក្
ន ទីសនេះ

ចុេះទីសនេះេរមារ់ចំសលើយ
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SAQ 4 ច្បំនលើយៈ
ក្នុងលក្ខខ្ណទូ សៅគ្ឺ ងាយស្េួលរំផ្ុែ េិនមានោវីហ លរែូវស្វើសន្ទេះសទ។ ោនុេញ្ញដទីរក្ុង

ហរ៊ែនរសងកើែសោលការណ៍ោមនលក្ខខ្ណឌទរេង់ ការរសងកើែសៃើង សេមើនឹងក្ិចកា
ច រពារ។
ក្នុងររសទេCommon

Law

ភាគ្សរចើ នរែរេូវឱ្យមានការរសងកើែសៃើងក្នុងទរេង់ ណាេួយ

ស្តនឡ រែូវហែរែូវមានការក្ែ់រតា ឬលែចេលង។ ជាឧទាែរណ៍ របាំបាសៃ

ំរូងសៃើយគ្ឺបាន

េំោល់ក្ុងក្ំ
ន
ណែ់របាំ សែើយរចចុរបននបានលែចេលងជាវ ិស ោូ ។
ក្នុងររសទេ civil law ស្តនឡ គ្ឺរែូវបានការពារេី សេលរសងកើែសៃើង ហ លសៅហែមានរញ្ញ
ា

េរមារ់ការោនុវែតេីការរសងកើែសៃើងក្នុងែុ លាការ។ គ្ួ រក្ែ់េមាគល់ថាអាចែរេូវឱ្យមានទរេង់ហររ
រទសរកាេចារ់ជាែិេរមារ់ក្ិចកា
ច រពារចំសពាេះររជាេលរ ឋខ្ួន។
ល
ក្នុងររសទេោនុ េញ្ញដទី រក្ុងហរ៊ែ
ន មាចេ់េិទិធររសទេទាំងោេ់ សរៅេីរ េ
ឋ មាជិក្ោនុេញ្ញដទីរក្ុងហរ៊ែនមានក្ិចកា
ច រពារសោយោមន
ទទរេង់ហរររទ(ោមនការចុេះរញ្ជី)។
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ការនផទរ្ិទិអ
ធ ក្
ន និពនធ
ស្តនឡ ឡចនររឌិែជាសរចើន ហ លបានការពារសោយេិទិោ
ធ នក្និេនធែរេូវការវ ិនិ សយគ្ែិរញ្ដ វែថុ

និងជំន្ទញវ ិជាជជិ វៈេរមារ់ផ្លិែក្េមររេ់េួក្សគ្ និងជួយសរជាេហរជងការផ្ែេវផ្ាយ និ ងរណំុត
ការហចក្ចាយ។េក្េមភាេជាសរចើន ូចជាការសបាេះេុេាសេៀវសៅ ការលែចេលងរទសេលង ឬការផ្លិែ

ភាេយនតគ្ឺស្វើសៃើងសោយោងគការពាណិជជក្េមឯក្សទេ ឬរក្ុេែ៊ែុន េិនហេនស្វើសោយតទល់សោយ
ោនក្និេនធសៃើយ។ ្េមតា ោនក្និេនធ និងោនក្រសងកើែសផ្ទរេិទិរធ រេ់េួក្សគ្សៅឱ្យរក្ុេែ៊ែុនទាំងសនេះ
សោយរសរៀរជាក្ិចេ
ច នោក្ិចច ជាលនូេក្វ ិញនូ វការរង់ក្ឡរេ។ ការរង់ក្ឡរេអាចមានទរេង់សផ្ែងៗ
ូចជា ការរង់ េរុរហែេតង ឬលាេការហផ្ែក្សលើភាគ្រយឡនផ្លទុនហ លបានរសងកើែសោយស្តនឡ ។

ការសផ្ទរ អាចមានឥទធិេលសលើេិទិធសរែិក្េ័ណឌទាំងោេ់ ឬេួយចំនួន (ការសផ្ទរេិទិធសោយ
ហផ្នក្)។ ឧទាែរណ៍ ោនក្និេនធររសលាេសលាក្ជាភាស្តោង់សគ្លេមានក្់ អាចលក្់សៅឲ្យោនក្សបាេះេុេព
មានក្់ នូវការផ្លិែសៃើងវ ិញ និងេិទិ ហធ ចក្ចាយររេ់ោែ់ ក្៏ ូចជាេិទិរ
ធ ក្ហររ និងយក្លំន្ទំតាេ
ររេ់ោែ់ក្ុងររសលាេសលាក្។
ន

រ៉ោុ ហនតោក្
ន និេនធររហែលសរជើេយក្រសរៀរសផ្ែងេីសនេះ

ររហែលជាេសរេចចិែរ
ត ំហរក្េិទិធហ លោែ់មានរវាងេនុេែសផ្ែងៗ។

ោែ់

ូសចនេះ ោនក្និេនធររសលាេ

សលាក្ អាចសផ្ទរេិទិធែ់សបាេះេុេា និងផ្លិែសៃើងវ ិញនូ វររសលាេសលាក្ហ លបាននិ េនធក្នងភាស្ត
ោង់សគ្លេសៅឲ្យោនក្សបាេះេុេាមានក្់។ ោែ់ររហែលជាសផ្ទរេិទិរ
ធ ក្ហរររសលាេសលាក្សៅជា ភាស្ត
បារាំង រុេែី និងអារារ់ សៅជាោនក្សបាេះេុេាសផ្ែងៗរីោនក្សទៀែ។ រហនថេេីសនេះ ោែ់ររហែលជាសផ្ទរ
េិទិធរតារតាេររសលាេសលាក្ររេ់ោែ់សៅជាភាេយនត(ឬ សលាខន ឬការេហេតងេួយ) សៅេនុេែ
សផ្ែងៗ។
ការសផ្ទរររហែជារែូវបានោនុ ញ្ញដែេរមារ់ ក្ំៃុងសេលជាក្់ លាក្់ េួយ និ ងហ ន ីហ លបាន

ក្ំណែ់ ឬេរមារ់រយៈសេលឡនលក្ខខ្័ណឌសេលសលញឡនេិទិធោក្
ន និេនធ និងទូទាំងេិេេសលាក្។
សែែុសនេះ

មាចេ់េិទិោ
ធ ក្
ន និេនធររសលាេសលាក្េួយអាចសផ្ទរេិទិធ

សៅឲ្យោនក្សបាេះេុេាមានក្់នូវេិទិធ

សបាេះេុេាសេៀវសៅជាភាស្តោង់សគ្លេ េរមារ់ហ ន ីជាក្់លាក្់េួយ សពាល េែរ ឋអាសេរ ិក្ និង
េរមារ់ក្ំៃុងសេល ២០ ឆ្នំ។ ឬោែ់ររហែលជាេសរេចចិែតសផ្ទរេិទិធសៅេនុេែ ហ លនូវេិទិធ
សបាេះេុេាររសលាេសលាក្ជាភាស្តោង់សគ្លេទូទាំងេិេេសលាក្

និ ងេរមារ់ក្ំៃុងសេលេិទិ ោ
ធ នក្

និេនធ។ ការរួេរញ្ូច លោនសនេះ គ្ឺ មានសរចើ ន និ ងអាស្េ័យសលើការចរចាររវាងគ្ូ រភាគ្ី។
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ូចហ លសយើងបានស

ើញ ការសផ្ទរេិទិមា
ធ នវ ិបាក្ជាេំខាន់ ល់ោនក្និេនធ។ តាេចារ់ ោនក្ទទួល

េិទិធ(េនុេែហ លបានេិទិធ ឬេិទិធរែូវបានទទួលការសផ្ទរេិទិធ)គ្ឺរែូវបានសផ្ទរេិទិធសោយក្ិចេ
ច នោ
ល់ោែ់។
ូសចនេះ
ោន។

ូសចនេះោែ់កាលយជាមាចេ់េិទិធលីម េរមារ់រយៈសេល និងហ ន ីហ លបានរេេសរេៀង។

វាគ្ឺមានស្តរៈេំខាន់ហ លោនក្និេនធ ឹងយ៉ោ ងចាេ់ោំេីសែែុរចច័យេីររែតិរែតិការេួយ ូច
សនេះគ្ឺជាសែែុហ លចារ់េិទិោ
ធ នក្និេនធជាែិជាសរចើនែរេូវឱ្យមានរទរបញ្ញដែតិេីេ
ត ីការសផ្ទរ

េិទិធ គ្ឺរែូវបានស្វើសៃើងជាលាយលក្ខណ៍ោក្ែរ និងចុេះែែថសលខាសោយ ឬក្នុងន្ទេោនក្សផ្ទរេិទិ ធ
ស ើេបីឱ្យនឹងយក្ជាការបាន ឬឱ្យមានររេិទភា
ធ េ។ ការែរេូវហររសនេះ ជួយស្វើឲ្យរបាក្ ថាោនក្
និេនធគ្ឺយល់ ឹងយ៉ោ ងចាេ់ោំេីេិទិធហ លោែ់ មាន ក្នុងែឡេលរ៉ោុន្ទមន និងមានលក្ខខ្ណឌោវីខ្លេះ។
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េំនួររន្ទទរ់ ោនក្ររហែលជាអាចេួរថា សៅសេលហ លខ្ញំុទទួលបានេិទិធោនក្និេនធ សែើរយៈសេល
រ៉ោុន្ទមនហ លស្តនឡ ររេ់ខ្ំុញរែូវបានការពារ?

េសេលងវគ្គទី ៥: សែើ រយៈសេលរ៉ោុន្ទមនហ លេិទិធោនក្និេនធការពារ?
ជាសោលការណ៍ សលើក្ហលងហែចារ់ជាែិ ហចងសផ្ែង រយៈសេលការពារោរបរមាសរកាេោនុ
េញ្ញដទីរក្ុងហរ៊ែនគ្ឺ ៥០ ឆ្នំ។ រយៈសេលគ្ឺរែូវបានគ្ណន្ទេី ំណាច់ឆ្នំឡនការស្តលរ់ររេ់ោនក្និេ
នធ ោនក្េិនបាច់គ្ិែេី ឡលងហ លោែ់ស្តលរ់ សន្ទេះសទ ោនក្រែូវការរែឹេ ឹងហែឆ្នំ។ រ៉ោុឡនតមានការនិនន្ទនការ
េនោរក្ិចចការពារន្ទសេលរចចុរបន្។

ក្នុងេែភាេោឺររ
ុ ៉ោ

និងេរមារ់ររសទេឡនែំរន់សេ ឋក្ិចច

េែភាេោឺររ
៉ោុ រយៈសេលគ្ឺ ៧០ ឆ្នំេី ំណាច់ឆ្នំឡនការស្តលរ់ររេ់ោនក្និេនធ និង
ោនហ លបានក្ែ់ រតាសៅក្នុងចារ់ររេ់េែរ អា
ឋ សេរ ិក្

រយៈសេល ូច

ូសចនេះគ្ឺ ូចោនគ្ឺ ៧០ ឆ្នំ។

ូសចចេះមាន

និន្ទនការេនោររយៈសេលការពារេី ៥០ សៅ ៧០ ឆ្នំ។

េូេចំណាំថា យ៉ោ ងណាក្៏ សោយមានក្រណីហ លក្នុងោនុ េញ្ញដទីរក្ុងហរ៊ែ នែរេូវការោរបរ

មាគ្ឺែិចជាង ៥០ ឆ្នំសរកាយេរណភាេ។ ឧទាែរណ៍ េរមារ់ ស្តនឡ ែវូណូរកាេ និ ងស្តនឡ
េិលបៈោនុវែត រយៈសេលោរបរមាឡនក្ិចកា
ច រពារគ្ឺ ២៥ ឆ្នំរន្ទទរ់េីការរសងកើែស្តនឡ ។
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េំនួរវាយែឡេលខ្ូនឯង(SAQ)
ល

SAQ 5: សែើរយៈសេលោរបរមាឡនក្ិចកា
ច រពារេិទិធោនក្និេនធសរកាេោនុេញ្ញដទីរក្ុងហរ៊ែនមានរយៈ
សេលរ៉ោុន្ទមន? សែើ មានការតលេ់រូរយ៉ោ
ត
ង ូចសេតច?
េរសេរចសេលើយររេ់ោនក្ទីសនេះ

ច្បុោះទីននោះ្រមាប់ច្បនមលើយ
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SAQ 5 ចសេលើយៈ
រយៈសេលោរបរមាឡនក្ិចចការពារសរកាេោនុេញ្ញដទីរក្ុងហរ៊ែនគ្ឺ ៥០ ឆ្នំ ចារ់េីឡលងហ លោនក្
និេនធស្តលរ់។ រយៈសេលសនេះរែូវបានេនោរសោយររសទេេួយចំនួន ូចជាររសទេេែភាេោឺររ
៉ោុ
និងេែរ ឋអាសេរ ិក្ សៅ ៧០ឆ្នំ ចារ់េីការស្តលរ់ររេ់ោនក្និេនធ។ យ៉ោ ងណាក្៏ សោយ ក្នុងក្រណី
េួយចំនួន ក្ិចកា
ច រពារសរកាេោនុេញ្ញដទីរក្ុងហរ៊ែនគ្ឺែិចជាង ៥០ ឆ្នំ រន្ទទរ់េីការស្តលរ់ររេ់ោនក្
និេនធ។
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ឥៃូវសនេះ

ល់សេលឱ្យោនក្េិចារណាេីការក្រេិែេិទិធទូសៅឡនមាចេ់េិទិោ
ធ នក្និេនធ ហ ល

មានសរកាេចារ់ជាែិេួយចំនួន។
ការក្រមិត្ិទិធ
និយយក្នុងលក្ខណៈចសងែៀែ

ការក្រេិែេិទិធ ំរូងគ្ឺជាការសលើក្ហលងសចញេីក្ិចចការពារ

េិទិធោនក្និេនធោំេីររសេទស្តនឡ េួយចំនួន។ ក្នុងររសទេេួ យចំនួន ស្តនឡ

រែូវបាន ក្សចញេីក្ិចច

ការពារ ររេិនសរើស្តនឡ ទាំងសន្ទេះ េិ នរែូវបានស្វើសៃើងក្នុងទរេង់ ររ
ូ ិ យណាេួ យ ជាឧទាែរណ៍
ស្តនឡ ន្ទ ក្េមនឹងបានការពារសៅសេលហ លមានការក្ែ់រតាចលន្ទ ក្នុងក្ំ ណែ់ រតារបាំ ឬបាន
លែចេលងក្នុងវ ីស ោូ សលរ។ ក្នុងររសទេេួ យចំនួន(េិ នទាំងោេ់) ោែថរទចារ់ ែុលាការ និងការ
េសរេចចិែតរ បា
ឋ លរែូវបាន ក្សចញេី ក្ិចកា
ច រពារេិទិោ
ធ នក្និេនធ។
ររសេទឡនការក្រេិែេិទិទ
ធ ីេីរសលើេិទិធររេ់ោក្
ន និេនធ
ទាក្់ទងនឹងេក្េមភាេឡនការស្វើអាជីវក្េម

និងមាចេ់េិទិធោក្
ន និេនធ ៏ឡទសទៀែ

ជា្េមតាែរេូវឱ្យមានការការោនុញ្ញដែេី មាចេ់េិទិធ

ហ លសរកាេកាលៈសទេៈជាក្់លាក្់ ហ លមានហចងក្នុងចារ់ អាចស្វើសៃើងសោយ ោមនការោនុញ្ញដ
ែ។ មានការក្រេែិេិទិេ
ធ ី រររសេទជាេួលោឋនក្នុងររសេទសនេះ

១. សររើរបាេ់សោយសេរ ី ហ លជាេក្េមភាេឡនការស្វើអាជីវក្េមស្តនឡ

ហ លោមន ការ

ោនុញ្ញដែ និងោមនកាែេវក្ិចចទូទាែ់េង ល់មាចេ់េិទិធេរមារ់ការសររើរបាេ់។
២.

អាជាញរ័ណណរញ្ញ
ជ ហ លេក្េមភាេស្វើអាជីវក្េម

អាចស្វើសៃើងសោយោមនការោនុញ្ញដែ

រ៉ោុហនតមានកាែេវក្ិចទ
ច ួទាែ់េង់មាចេ់េិទិធ។
ឧទាែរណ៍េរមារ់ការសររើ របាេ់សោយសេរ ី រួេមានអាគ្ែោឋនេីស្តនឡ ហ លបានការពារ
ឱ្យហែផ្តល់ររេេឡនអាគ្ែោឋសន្ទេះ រួេទាំង សឈាមេះោនក្និេនធ គ្ឺរែូវបានរញ្ញ
ជ ក្់ និងទំែំឡនការោក្់
ែឡេលសន្ទេះគ្ឺអាចយល់រេេបានជាេួយនឹងការោនុវែតន៍រែឹេរែូវ

ការសររើរបាេ់ស្តនឡ សោយេស្ោ

បាយលំោរសោយរូរេរមារ់ សោលរំណងរសរងៀន និងការសររើរបាេ់ស្តនឡ េរមារ់សោលរំណង
រាយការណ៍េ័ែ៌មាន។ ចំសពាេះេិទិផ្
ធ លិែសៃើងវ ិញ ោនុ េញ្ញដទី រក្ុងហរ៊ែនមានវ ិធានទូ សៅ ជាជាង
ការេិណន្ទលេែិែេីការក្រេិែ មារតា ៩ (២) ក្ំណែ់ថារ ជា
ឋ េមាជិក្ររហែលជាផ្តល់េរមារ់
ការផ្លិែសៃើងវ ិញសោយសេរ ីក្នុង “ក្រណីេិសេេេួយចំនួន” ហ លេិនស្វើឲ្យរ៉ោេះពាល់ ល់ការស្វើ
អាជីវក្េមជា្េមតា និងេិនស្វើឲ្យខ្ូចររសយជន៍ ស្េរចារ់ររេ់ោនក្និេនធ។
ខាងសលើ

ូចហ លបានក្ំណែ់

ចារ់ជាសរចើនមានរទរញ្ដ ែិតេីការោនុ ញ្ញដែការផ្លិែសៃើងវ ិញនូវស្តនឡ េួយតតច់េុខ្
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េរមារ់ការសររើរបាេ់លក្ខណៈរុគ្ល
គ
ឯក្ជន និងការសររើរបាេ់េិនហេនពាណិជជក្េម។ យ៉ោ ងណា
ក្៏សោយ ភាេងាយស្េួល និងគ្ុណឡនភាេការលែចេលងតទល់ខ្ួនសនេះ
ល
អាចស្វើសៅបានសោយការ

លែេសេលង ឬលែវ ីស ោូ និងការស្វើឲ្យររសេើសៃើងរសចចក្វ ិទោរចចុរបននជាសរចើ ន ហ លស្វើឱ្យររសទេ
េួយចំនួនររងួេវ ិស្តលភាេឡនរទរញ្ដ ែិតសនេះ។
ចេលង

ររេ័នច
ធ ារ់េួយចំនួនោនុញ្ញដែឲ្យមានការលែ

រ៉ោុហនតមានយនតការេរមារ់ រង់ក្ឡរេ ល់មាចេ់េិទិធ

ចំសពាេះការស្វើឱ្យខ្ូចខាែ ល់ផ្ល

ររសយជន៍សេ ឋក្ិចរច រេ់េួក្សគ្ តាេរយៈការោក្់ក្ឡរេការលក្់ហលរទសទ និងឬ តាឧរក្រណ៍
លែ។
ជាការរឡនថេចំសពាេះការសររើរបាេ់សោយសេរ ី ហ លបានេនយល់ក្ុងចារ់
ន
ជាែិ ចារ់ ររេ់

ររសទេេួយចំនួនទទួលស្តគល់ថាជាការសររើរបាេ់ ៏រែឹេរែូវ ឬ

ោនុញ្ញដែឲ្យសររើរបាេ់ស្តនឡ សោយោមនការោនុញ្ញដែេីមាចេ់េិទិធ

ក្ិចរច េេសរេៀង ៏រែឹេរែូវ ហ ល
ក្តាតហ លយក្េក្គ្ិែថា ូច

ខាងសរកាេ៖ ្េមជាែិ និ ងសោលរំ ណងឡនការសររើ របាេ់ រារ់ រញ្ូច លទាំងថាសែើ េរមារ់ សោល
រំណងពាណិជជក្េម ្េមជាែិឡនស្តនឡ ហ លបានសររើរបាេ់ ចំ នួនស្តនឡ ហ លបានសររើ របាេ់ក្ុង
ន
ទំន្ទក្់ទំនងសៅនឹងស្តនឡ ទាំងេួល
មានេកាតនុេលេីស្តនឡ ។

និងររេិទធភាេឡនការសររើ របាេ់ក្ុងែឡេល
ន
ពាណិជជក្េមហ ល

ូចហ លបានោ្ិរាយខាងសលើ អាជាញរ័ ណណរញ្ញ
ជ ោនុ ញ្ញដែឲ្យសររើរបាេ់ស្តនឡ ក្នុងកាលៈ

សទេៈេិែរបាក្ សោយោមនការោនុញ្ញដែេីមាចេ់េិទិធ រ៉ោុហនតតាេការររែិរែតិចារ់
េំណងសោយសយងតាេការសររើរបាេ់។

អាជាញរ័ ណណសនេះគ្ឺរែូវបានសៅថា

ែរេូវឲ្យមាន

”អាជាញរ័ណណរញ្ញ
ជ ”

េីសរពាេះេួក្សគ្គ្ឺរែូវបានោនុញ្ញដែសោយចារ់ និងអាចសលើក្ហលងេីេិទិត
ធ ត ច់េុខ្ររេ់ ោនុញ្ញដែ
សោយចារ់េិសេេ។

អាជាញរ័ ណណរញ្ញ
ជ គ្ឺជាទូសៅរែូវបានរសងកើែសៃើងក្នុងកាលៈសទេៈ ហ ល

មានការសក្ើែសៃើងនូវរសចចក្វ ិជាជលមីេួយ
ជាែិមានការរេួយបារេាថា

េរមារ់ផ្ែេវផ្ាយស្តនឡ

ល់ស្តធារណជនសែើយចារ់

មាចេ់េិទិធរារាំង ល់ការោេិ វឌឍរសចចក្វ ិជាជលមីសោយការរ ិ សេ្េិន

ោនុញ្ញដែឱ្យសររើ របាេ់ស្តនឡ ។ សនេះជាការេិ ែក្នុងោនុេញ្ញដែទី រក្ុងហរ៊ែន ហ លបានទទួលស្តគល់
ទរេង់េីរឡនអាជាញរ័ ណណ៖ ទីេួយ ោនុញ្ញដែឱ្យមានការផ្លិែសៃើងវ ិញហររសេកានិ ចនូ វស្តនឡ
ន្រនតី និងទីេីរ េរមារ់ការផ្ែេវផ្ាយ។ គ្ួរក្ែ់េមាគល់ថា
េរមារ់អាជាញរ័ ណណរញ្ញ
ជ

ូរ

យ៉ោ ងណាក្៏សោយ ការរងាាញេេតតា
ុ

រែូវបានសលើក្សៃើងជាេំនួរជាសរចើន

ចារ់តាំងេី មានជសរេើេ ៏មាន

ររេិទភា
ធ េេរមារ់ផ្ែេវផ្ាយស្តនឡ ជាស្តធារណៈ សោយហផ្ែក្សលើ ការោនុញ្ញដែហ លបានផ្តល់
ឲ្យសោយមាចេ់េិទិធ រួេទាំងក្នុងទរេង់ជាការរគ្រ់ រគ្ង់េិទិ រធ េ
ួ ។
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សទាេះស្តថនភាណាក្៏សោយ ក្នុងររសទេររេ់ោក្
ន ចំសពាេះេិទិ ោ
ធ នក្និ េនធ អាចនឹងមានស្តថន

ភាេហ លេិនអាចសជៀេវាងបានហ លក្ំេុងមានការរ ំសលាេេិទិធោនក្និេនធ

ូសចនេះវាគ្ឺមានស្តរៈ

េំខាន់េិចារណាោំេីររសេទឡនវ ិធានការសោេះស្ស្តយហ លមាចេ់េិទិ ធោក្
ន និេនធរែូវចាែ់ ។
ការោនុវែថន៍េទ
ិ ិធ
ោនុេញ្ញដទីរក្ុងហរ៊ែនមានរញ្ដ ែិខ្
ត លេះពាក្់េ័នធនឹងការោនុវែតន៍េិទិធ
ោរជាែិ និងេតង់ោរោនតរជាែិលីមគ្ួរឱ្យក្ែ់េមាគល់ក្ុងសេលលម
ន
ីៗសនេះ
ការសជឿនសលឿនឡនេស្ោបាយរសចចក្វ ិជាជោំ េីការរសងកើែ

រ៉ោុហនតមានការវ ិវែតន៍េង
ត ់

សោយក្តាត្ំេីរ។ ទី ១ គ្ឺជា

និ ងការសររើ របាេ់

(ទាំងទទួ លបាន

ោនុញ្ញដែ និងេិនបានោនុញ្ញដែ) ឡនស្តនឡ ហ លបានការពារ និ ងជាេិ សេេ រសចចក្វ ិជាជឌីជីលល
ហ លអាចរសងកើែសៅបានស ើ េបីរញ្ូជ ន និងចេលងឲ្យលែរំផ្ុែោំេីេ៌ែ័មានេួយចំនួន ហ លមានក្នុង
ទរេង់ឌីជីលល រួេទាំងស្តនឡ ហ លបានការពារសោយេិទិធោនក្និេនធ សៅក្ឡនលងណាក្៏សោយសលើ
េិេេសលាក្។ ក្តាតទីេីរគ្ឺការរសងកើនស្តរៈេំខាន់សេ ក្
ឋ ិចចោំេីចលន្ទទំនិញ និងសេវាក្េមហ ល
បានការពារសោយក្េមេិទិ រ
ធ ញ្ញដក្នុងអាណាចរក្ពាណិជជក្េមោនតរជាែិ ពាណិជជក្េមក្ុងផ្លិ
ន
ែផ្ល
ក្េមេិទិរ
ធ ញ្ញដរចចុរបននគ្ឺមានការរ ីក្ចំសរ ើនក្នុង

ហ លហចងលេែិែោំេីរញ្ដែិតក្ុងការោនុ
ន
វែតន៍េិទិធ

ពាណិជជក្េមេិេេសលាក្។

ក្ិចចរេេសរេៀងTRIPS

គ្ឺ ជាេេតុតាងរគ្រ់រោន់េីទំន្ទក្់ ទំនងលមីរវាងក្េម

េិទិធរញ្ញដ និងពាណិជជក្េម។ ក្ថាខ្័ណឌខាងសរកាេេនយល់ និងេសងខរោំេីរញ្ដ ែិកា
ត រោនុវែតន៍ចារ់
េួយចំនួនហ លបានជួរររទេះក្នុងចារ់ជាែិ ន្ទសេលរចចុរបនន

ហ លអាចរែូវបានហរងហចក្ជា

ររសេទ ូចខាងសរកាេ៖ វ ិធានោេិរក្ែ ឬវ ិធានការរសណា
ត េះអាេនន វ ិធានការេុីវ ិល វ ិធានការរេែម
ទណឌ

វ ិធានការតាេមាែ់រចក្រេំហ ន

និ ងវ ិធានការ

េំណង

និងទណឌក្េមររឆ្ំងចំសពាេះ

ឧរក្រណ៍រសចចក្សទេ។
វ ិធានការោេិរក្ែ ឬវ ិធានការរសណាណេះអាេនន មានសោលរំណងេីរ៖ ទីេួយ រារាំងការ
រ ំសលាេរំពានេិនឱ្យសក្ើែសៃើង

ជាេិសេេរារាំងការឈាន ល់ការរ ំសលាេរំពានសលើេុខ្ទំនិញ

សៅក្នុងរណា
ត ញពាណិជជក្េម រួេទាំងការែូរចូលទំនិញរន្ទទរ់េីការរែួែេិនិែយេនធគ្យ និងទីេីរ
រក្ាេ័េុតាងទាក្់
ត
ទងសផ្ែងៗហ លអាចសចាទររកាន់េីការរ ំសលាេរំពានសោយខ្ុេចារ់។
សនេះ

ូច

អាជញ្រែុ លាការក្នុងររសទេេួ យចំ នួនអាចមានេេតថក្ិចចសចញវ ិធានការរសណា
ត េះអាេនន

សោយេិនចាំបាច់ ជូន ំណឹងេុន ល់ោនក្រ ំសលាេរំ ពាន។ ក្នុងន័ យសនេះ ោនក្រំ ពានសោយខ្ុេចារ់
គ្ឺរែូវបានរារាំងេិនឱ្យស្វើរំលាេ់ទីទំនិញរ ំសលាេរំពានហ លបានេងែ័យ។

វ ិធានការរសណា
ត េះ

អាេននទូសៅ គ្ឺការហឆក្សឆរទំនិញជនសលមើេ និងរ ឹរោូេទំនិញរ ំសលាេរំពាន ឧរក្រណ៍សររើរបាេ់
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ស ើេបីផ្លិែទំនិញសលមើេ

និង

ឯក្ស្តរពាក្់េ័នធទាំងោេ់

និងការលែចេលង ៏ឡទៗសទៀែេី

េក្េមភាេពាណិជជក្េមហ លរ ំសលាេរំពានសោយខ្ុេចារ់។
វ ិធានការរ រ
ឋ បសវណី
ហ លបានទទួលរង

ទូទាែ់េងមាចេ់េិទិធេរមារ់ការស្វើឲ្យខ្ូចររសយជន៍ពាណិជក្េម

សោយស្តរការរ ំសលាេរំពាន

្េមតាក្នុងទរេង់ការខ្ូ ចខាែរបាក្់ កាក្់

និង

រសងកើែមានការញសញើែ ល់ការការររ ំសលាេរំពានរនតសទៀែ។ ជាញឹក្ញារ់ ក្ុងទរេង់
ន
ជាការរញ្ញ
ជ
ររេ់ែុលាការឱ្យរំតលញទំនិញរ ំសលាេរំពាន និងេមាារៈ និងររោរ់ររោហ លបានសររើរបាេ់

េរមារ់ផ្លិែទំនិញ សៅសេលហ លអាចមានការរនតោំសេើរ ំសលាេរំពានែសៅសទៀែ ែុលាការអាច
នឹងសចញវ ិធានការរសណា
ត េះអាេននររឆ្ំងនឹងោំសេើសន្ទេះ ការខ្ក្ខានរំសេញតាេវ ិធានការសន្ទេះនឹង
ជាក្េមវែថុហ លោនក្រ ំសលាេ រពានទទួលនូវការតក្េិន័យ។
វ ិធានការរេែមទណឌ មានរំណងោក្់ទណឌក្េម ល់រុគ្ល
គ ណាហ លលួចចេលង េិទិធោក្
ន និេ
នធ

និងេិទិធររហាក្់ររហែលលក្ខណៈពាណិជជក្េម

រ ំសលាេរំពានរនតសទៀែ។

ូ ចក្នុងក្រណីរ ឋរបសវណី

ស ើេបីរងាកការ

សោលរំណងឡនការោក្់ ទណឌក្េមគ្ឺរែូវបានស្វើសៃើងសោយការោក្់ឱ្យ

ទទួលេិន័យ្ងន់្ងរ និងកាែ់សទាេោក្់េនធន្ទោរ ស្េរ់តាេទេងន់សទាេ ហ ល ោនុវែតចំសពាេះ រទ
សលមើេ ហ លទាក្់ទងនឹងភាេ្ងន់្ងរ ជាេិសេេក្នុងក្រណីេិនរាងចាល។ សោលរំណងឡនការស្វើ
រាងចាលគ្ឺរែូវបានស្វើសៃើងសោយការរញ្ញ
ជ ឱ្យរ ឹរោូេ ការរ ឹរោូេ និងការរំតលញទំនិញរ ំសលាេ
រំពាន

ូចជាេមាារៈ និងររោរ់ររោសររើរបាេ់ក្ុងការរររេឹ
ន
ែរ
ត ទសលមើេ។
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វ ិធានការតាេមាែ់រចក្រេំហ ន គ្ឺជាខ្ុេោនេីវ ិធានការការោនុ វែតចារ់ ហ លបានេិេណ៌ន្ទ
ក្នលងេក្
ែុលាការ។

វ ិធានការសនេះទាក្់ទងនឹងេក្េមភាេស្វើសៃើងសោយអាជាញ្រគ្យជាជាងសោយអាជាញ្រ
វ ិធានការតាេមាែ់រចក្រេំហ នោនុញ្ញដែឲ្យមាចេ់េិទិធសេនើសៅអាជាញ្រគ្យេយួរទុក្ក្នុង

ការចរាចរណ៍នូវទំនិញហ លបានេងែ័យេការរ ំសលាេរំពានេិទិធោនក្និេនធ។ សោលរំណងឡនការ
េយួរទុក្សៅក្នុងការចរាចណ៍គ្ឺផ្តល់ឲ្យមាចេ់េិទិ ន
ធ ូវសេលសវលាេេស្េរ ល់ការចាែ់ និែិវ ិ្ី
ែុលាការររឆ្ំងនឹងោនក្រ ំសលាេរំពានហ លបានេងែ័យ

ោមនហានិេ័យឡនការោក្់ឱ្យចរាចរណ

ទំនិញរ ំសលាេរំពានសៅក្នុងទីផ្ាររន្ទទរ់ ការេិនិែយគ្យ។ ជាទូសៅមាចេ់េិទិធរែូវហែរងាាញអាជាញ្
រគ្យថាមានេ័េុតាងរគ្រ់
ត
រោន់ោំេីការរ ំសលាេរំពាន
ូចសនេះអាចស្វើឱ្យងាយស្េួលក្នុងការស្តគល់ទំនិញ

រែូវផ្តល់ឲ្យការេិេណ៌ន្ទលេែិែឡនទំនិញ

និងរែូវផ្តល់របាក្់ធាន្ទស ើេបីជួេជុលការខ្ូច

ខាែ ល់ោនក្ន្ទំចូល មាចេ់ទំនិញ និងអាជាញ្រគ្យក្នុងេិនមានការរ ំសលាេរំពាន។
ររសេទវ ិធានការោនុវែតន៍ចារ់ ចុងសរកាយ ហ លបានេសរេចជាស្តរៈេំខាន់ រំផ្ុែក្នុងការ

សររើរបាេ់ក្ុងរសចច
ន
ក្វ ិជាជឌីជីលល រួេមាន វ ិធានការ

ំសណាេះស្ស្តយ និងទណឌក្េមររឆ្ំងការ

រ ំសលាេចំសពាេះេស្ោបាយរសចចក្សទេ។ ក្នុងក្រណីេួយចំនួន េស្ោបាយជាក្់ហេតងក្នុងការរងាករ
ការលែចេលង ហ លសគ្សៅថា ររេ័នកា
ធ រពារការលែចេលងឬររេ័នធរគ្រ់រគ្ងការលែចេលង ហ ល
មាន ឧរក្រណ៍រសចចក្សទេហ លរារាំងការលែចេលង ឬស្វើឱ្យគ្ុណភាេឡនការលែចេលងោន់ ហ ល
ស្វើឱ្យេិនអាចសររើរបាេ់បាន។

ឧរក្រណ៍រសចចក្សទេក្៏ រារាំងការទទួលការរំហរលងជាក្េមវ ិ្ី

ទូរទេែន៍ ផ្ងហ រ សលើក្ហលងជាេួយការសររើ របាេ់ជាោក្ែរក្ូ ។ រ៉ោុហនតជារសចចក្សទេអាចរសងកើែ
ឧរក្រណ៍សោយេស្ោបាយររេ័នធក្ិចចការពារការលែចេលងនិងររេ័នកា
ធ ររគ្រ់រគ្ងការលែចេលង ក្៏
ូចជាររេ័នធរំហលងរតូ។

លិែ

ការន្ទំចូល

រទឹ េីសត រកាេវ ិធានការររឆ្ំងការរ ំសលាេរំពានោំេីឧរក្រណ៍សនេះគ្ឺការផ្

និងការហចក្ចាយគ្ួររែូវបានចាែ់ទុក្ថារ ំសលាេរំពានេិទិធោក្
ន និេនធហ លរែូវ

ោក្់ទណឌក្េមររហាក្់ររហែលនឹងការរររេឹែតសលមើេ ៏ឡទៗសទៀែ។
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ក្ិចរច េេសរេៀងោនតរជាែិទាក្់ទងនឹងេិទិោ
ធ ក្
ន និេនធ
េូេស្តតរ់ នូវវគ្គេសេលងខាងសរកាេ
េិទិធោនក្និេនធ។

ហ លេិ េណ៌ន្ទោំ េីក្ិចចរេេសរេៀងោនតរជាែិ ក្ុងវ
ន ិេ័យ

េសេលងវគ្គ ៦: សែើោនុេញ្ញដោនតរជាែិេំខាន់ ឬេនធិេញ្ញដេំខាន់ ហ លរគ្រ់ រគ្ងវ ិេ័យេិទិោ
ធ នក្
និេនធមានោវីខ្លេះ?
េនធិេញ្ញដ ំរូងគ្ឺោនុេញ្ញដទីរក្ុងហរ៊ែនេតីេីក្ិចកា
ច រពារស្តនឡ ោក្ែរស្តស្រេត

និងេិលបៈ។

ោនុេញ្ញដសនេះ រសងកើែសៅឆ្នំ១៨៨៦ រ៉ោុហនតបានហក្ជាសរចើន ង ែួយ៉ោងររមាណក្នុងចសន្ទលេះ ២០ ឆ្នំ។
ក្ំហណហររចុងសរកាយរំ ផ្ុែបានចូលជា្រមានក្នុងទី រក្ុងបា៉ោ រ ីេក្នុងឆ្នំ ១៩៧១។
ោនុេញ្ញដទីរក្ុងហរ៊ែនទាក្់ទងនឹងក្ិចកា
ច រពារេិទិោ
ធ នក្និេនធ។
រររេឹែិក្
ត េមជាែិ

វាសតតែជាេូលោឋន ូចជា

មានន័យថាសរកាេចារ់ជាែិោនក្េិនអាចររកាន់ររឆ្ំងនឹងស្តនឡ េីររសទេជា

េមាជិក្ ៏ឡទៗសទៀែឡនោនុេញ្ញដ។ វាហផ្ែក្សលើេង
ត ់ោក្ិចចការពារោរបរមា ហ លរែូវក្ំណែ់សោយ
ចារ់ជាែិ សទាេះរីចារ់ជាែិអាចហចងសផ្ែងេីសនេះ និងរសងកើែសោលការណ៍ ៏ឡទសទៀែ។
រចចុរបនន

សយើងមានក្ិចចរេេសរេៀងTRIPS។

ទាក្់ទងនឹងក្េមេិទិរ
ធ ញ្ញដសនេះ
សចញេីក្ិចចររជុំ

Uruguay

ក្ិចចរេេសរេៀងេតីេីទិ ឋភាេពាណិជជក្េម

គ្ឺជាក្ិចចរេេសរេៀងេួ យឡនក្ិចចរេេសរេៀងទាំងឡាយហ លផ្ុេ
េតីោំេីការចរចាពាណិជជក្េម

និងរែូវបានរគ្រ់រគ្ងសោយោងគការ

ពាណិជជក្េមេិេេសលាក្។
ក្ិចចរេេសរេៀងTRIPSក្នុងចំសណាេក្ិចរច េេសរេៀង ៏ឡទៗសទៀែមានការសយងសៅរទរបញ្ញដ

ែិតជាស្តរធាែុ ឡនោនុេញ្ញដទីរក្ុងហរ៊ែន ហ លេិនហចងេីេិទិេ
ធ ីល្េ៌ ហ លេិនរែូវបានចាែ់ទុក្ថា
ពាក្់េ័នន
ធ ឹងពាណិជជក្េម។ ស ើេបីឱ្យមានោនុសលាេភាេតាេក្ិចរច េេសរេៀងTRIPS

ររសទេទាំង

ឡាយ រែូវោនុសលាេតាេរទរបញ្ញដែិតឡនោនុេញ្ញដទីរក្ុងហរ៊ែនេរមារ់ការចារ់សផ្តើេរន្ទទរ់ េក្មាន
រទោឋនរឡនថេេួយចំនួនឡនក្ិចកា
ច រពារហ លបានរងាាញសោយក្ិចចរេេសរេៀងTRIPS

ជាេំខាន់

រំផ្ុែចំសពាេះ ររសេទឡនការរសងកើែលមី (ក្េមវ ិ្ីក្ុំេយូទ័រ និ ងររេ័នធទិន័ យ
ន ស ើេ) និ ងទរេង់លី មឡនអាជីវ
ក្េម (េិទិធជួល)។
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ូចសនេះររសទេហ លចូលជាេមាជិក្

ឬឲ្យេចាចរ័នក្ិចចរេេសរេៀងTRIPSរែូវហែោនុ

សលាេស្វើតាេោនុេញ្ញដែទីរក្ុងហរ៊ែន (សទាេះជា មារតា ៦ េទួនឡនោនុេញ្ញដទីរក្ុងហរ៊ែន េិនហចងោំេី

េិទិធេីល្េ៌ ហ លេិនទាក្់ទងនឹងពាណិជជក្េម សោយេិទិ េ
ធ ីល្េ៌ េិនហេនជាវែថុអាចលក្់ ូរ
បាន) រហនថេេីសនេះក្ិចរច េេសរេៀងTRIPS ក្៏មានហចងេីទិ ឋភាេឡន
រសចចក្វ ិជាជលមី ។
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េនយល់េីវគ្គេសេលងហ លោនក្បានស្តតរ់ េននិេីទការទូែហ លបានស្វើសៃើង ក្នុងហខ្្នូ ឆ្នំ១៩៩៦
បានរសងកើែក្ិចរច េេសរេៀងការពារេិទិោ
ធ ននិេនធោនតរជាែិលីម

ូចជា េនធិេញ្ញដWIPO េតីេីេិទិោ
ធ នក្

និេនធ (WCT)។ េនធិេញ្ញដសនេះ សឆលើយែរចំសពាេះែរេូវការការពារស្តនឡ សេលសផ្ទរជាលក្ខណៈឌីជី
លល រួេទាំងតាេោុីនស្ើហណែ។ ក្េមវែថុហ លរែូវបានការពារតាេរយៈេិទិធោនក្និេនធសោយ WCT
រួេមានក្េមវ ិ្ីក្ុំេយូទ័រ សទាេះក្នុង រសរៀរ ឬទរេង់ ណាក្៏សោយ និងការចងរក្ងទិន័នយ ឬទិននន័យ
ឡទៗសទៀែ (ររេ័ នទ
ធ ិ ន័យ
ន ) ក្នុងទរេង់ ណាេួយ សោយសែែុផ្លឡនការសរជើេសរ ើេ ឬសរៀរចំ

មាែិការសងកើែបានជា

ការរសងកើែសោយរញ្ញដ។ េិទិធោននិេនធរេ
ូ មាន េិទិហធ ចក្ចាយ េិទិធជួល និង

េិទិធផ្ែេវផ្ាយជាស្តធារណៈ សែើយរញ្ញ
ជ ក្់ចាេ់ថាេិទិធផ្ែេងផ្ាយជាស្តធារណៈរគ្រ ណតរ់
ការសផ្ទរស្តនឡ តាេរយៈរណា
ត យឌីជីលល ូចជាោុីន្ឺហណែ។
សៃើងវ ិញហ លបានក្ំ ណែ់ក្ុងោនុ
ន
េញ្ញដទី រក្ុងហរ៊ែន

វាក្៏បានហចងផ្ងហ រថាេិទិផ្
ធ លិែ

រែូវបានោនុ វែតយ៉ោងសេញសលញក្នុងររ ិយ

កាេឌីជីលល។ សែែុសនេះការរក្ាទុក្ស្តនឡ ក្នុងទរេង់ឌីជីលលក្នុងឧរក្រណ៍សោៃិចរែូនិច (ឧទា

ែរណ៍ ការរក្ារទុក្ក្នុងោងគរចងចាំររេ់ក្ុំេយូទ័រ) គ្ួ រចាែ់ ទុក្ជាការផ្លិែសៃើងវ ិញ ។ េិទិទា
ធ ំង
សនេះ ជា្េមតា គ្ឺជាវែថុឡនការក្រេិែ និងការសលើក្ហលងេួយចំនួន។

---------------------------------------------------------------------------------------------េមាគល់ៈ េនធិេញ្ញដ ឡទសទៀែ ហ លបានស្វើសៃើងក្នុងេននិេីទការទូែ ូចោនសន្ទេះ ក្៏បានរសងកើែ

េនធិេញ្ញដ WIPO េតីេីការេហេតង និ ងែវូណូរកាេ ។ េនធិេញ្ញដសនេះគ្ឺ បានេិភាក្ាក្នុងសេសរៀន
េិទិធររហាក្់ររហែល។
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េំនួរវាយែហេលខ្ួនឯង
ល
(SAQ)
SAQ 6: សែើោីវហ លបានរគ្រ ណតរ់សរកាេ WCT?

េរសេរចំសលើយររេ់ោក្
ន ទីសនេះ

ចុចទីសនេះេរមារ់ចំសលើយ
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SAQ 5 ចំសលើយៈ
WCT រែូវបានរសងកើែសៃើងសរពាេះហែ ររសទេែែថសលខ្ីបានទទួលស្តគល់ េីែរេូវការស ើេបី
ផ្តល់ឲ្យមាន ំសណាេះស្ស្តយរគ្រ់រោន់ចំសពាេះរញ្ញ
ា ហ លសក្ើែសៃើងេីការោេិ វឌឍន៍សេ ឋក្ិចច េងគេ
វរប្េ៌ និងរសចចក្សទេ។ សនេះេំសៅជាេិសេេចំសពាេះែរេូវការឡនក្ិចកា
ច រពារស្តនឡ ោក្ែរស្តស្រេត
និងស្តនឡ េិលបៈហ លបានសផ្ទរតាេរយៈោុីន្ីហណែ។

ជាេិសេេស្តនឡ ហ លបានសលើក្សៃើង

សោយ WCT រួេមានក្េមវ ិ្ី ក្ុំេយូទ័ រ និងររេ័នទ
ធ ិ ន័ នយ។ WCT េរងីក្រេំហ នក្ិចចការពារេិទធោក្
ន

និេនធចំសពាេះការេហេតងគ្ំនិែ េិនហេនរោន់ហែជាការគ្ិែសន្ទេះសទ និ ែិវ ិ្ី រសរៀរររែិរែតិការ ឬ
គ្ំនិែគ្ណិែវ ិទោ ជាស ើេ។ ស្តនឡ ររេ់ោនក្និេនធបានរគ្រ ណតរ់សោយ WCT ក្៏មានផ្ងហ រនូវ
េិទិធហចក្ចាយ េិទិធជួល និងេិទិធផ្ែេវផ្ាយជាស្តធារណៈ។
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ជាចុងសរកាយ សេចក្តីេនធិោឋនឡនសេសរៀនសនេះក្នុងេិទិោ
ធ នក្និេនធ ចូរសតតែេីស្តរៈេំខាន់ោំេីចារ់
េិទិោ
ធ ននិេនធក្ុងររសទេក្ំ
ន
េុងោេិ វឌឍន៍។

សែើមានគ្ុណររសយជន៍ោីេ
វ រមារ់ររសទេក្ំេុងោេិវឌឍន៍េីក្ិចកា
ច រពារេិទិោ
ធ ក្
ន និេនធ?
សែើគ្ុណររសយជន៍េីក្ិចកា
ច រពារេិទិធោក្
ន និ េនធេរមារ់ររសទេក្ំេុងោេិវឌឍន៍ មានោវីខ្លេះ?
មានគ្ុណររសយជន៍វរប្េ៌ និងគ្ុណររសយជន៍សេ ឋក្ិច។
ច

ជាកាេិែសយើងគ្ួរហែេិនគ្ួរ

រំសេលចថាេិទិោ
ធ នក្និេនធ ក្៏ពាក្់េ័នធនឹងវរប្េ៌ផ្ងហ រ។ ររសទេក្ំេុងោេិវឌឍន៍ទាំងោេ់មានេែ
គ្េេិលបៈកាលំងខាលរំផ្ុែ។

េិនមានេនុេែសលើហផ្ន ី

ហ លេិនមានការឡចនររឌិែសន្ទេះសទ

និង

របាក្ ណាេ់ររេិនសរើេិនមានក្ិចចការពារេិទិោ
ធ នក្និេនធ េែគ្េន៍េិលបៈនឹងរែូវបានសគ្សបាក្
រសពាឆែ និងរារាំងេីទទួលក្ហរេជារបាក្់េីក្ិចចខ្ំររឹងហររងររេ់េួក្សគ្។ េេវឡលងសនេះស្តនឡ ោក្ែរ
ស្តស្រេត និងេិលបៈបានកាលយជាទេែនៈយ៉ោ ងទូលាយ

រួេទាំងជាហផ្នក្ឡនវរប្េ៌ េែគ្េន៍

េិលបៈ ឧេាែក្េមរសចចក្វ ិទោេ័ ែ៌មានវ ិទោ ឬឧេាែក្េមក្េមវ ិ្ីក្ុំេយូទ័ រផ្ងហ រ។
ចំនួនរបាក្់ជាសរចើន

ររហែលរែូវបានវ ិនិ សយគ្ក្នុងការរសងកើែក្េមវ ិ្ី ក្ុំេយូទ័ រេួយ

ឬហខ្ែ

ភាេយនត ឬ ក្េមវ ិ្ី ទូរទេែន៍ េួយ។ រ៉ោុ ហនតររេិនសរើ មានការលែចេលងគ្ឺសចញសលើទីផ្ា េនុេែរគ្រ់
ោនគ្ឺរែូវបានោនុញ្ញដឱ្យលែចេលងវា

សេលសន្ទេះនឹងបាែ់រង់ចំនូលវេកាតនុេល

និងេិនមានការ

សលើក្ទឹក្ចិែតចំសពាេះការឡចនររឌិ ែ ឬជួ យសរជាេហរជងវ ិនិ សយគ្ែសៅសទៀែ។ សែែុសនេះ នឹងោមនការ
ជរេុញឱ្យមានការឡចនររឌិែហ លស្វើឱ្យរ៉ោេះពាល់្ងន់្ងរ ល់ វរប្េ៌ជាែិយ។ សន្ទេះគ្ឺជាទិ ឋភាេេួ

យ។ សឆលើយែររញ្ញ
ា សនេះ គ្ួ រហែអាចនិ យយថាស្តនឡ ក្នុងស្េុក្គ្ួ ររែូវបានការពារ រ៉ោុហនតគ្ួរហែោមន
ក្ិចចការពារចំសពាេះស្តនឡ ររសទេ

េីសរពាេះអាចមានលំែូររបាក្់សចញេីររសទេររសទេក្ំេុង

ោេិវឌឍន៍ អាចនឹងជួរនឹងផ្លអារក្ក្់។
រ៉ោុហនត

សនេះជាទិ ភា
ឋ េខ្លីេួយរ៉ោុសណាណេះ។

មានការេំអាង ៏រ ឹងេួយចំនួនថាអាចសលើក្សៃើង

ក្នុងការោំរទក្ិចចការពារស្តនឡ ោនតរជាែិ។
ំរូង ររេិនសរើក្ិចកា
ច រពារគ្ឺរែូវបានក្ំណែ់រែឹេហែចំសពាេះស្តនឡ ជាែិ ស្តនឡ ររសទេ នឹង
រែូវបានោនុញ្ញដែឲ្យចូ លសៅក្នុងទី ផ្ាក្នុងស្េុក្សោយោមនក្ំ ណែ់ ែឡេលេិទិ ោ
ធ នក្និេនធណាេួ យ។

ស្តនឡ ទាំងសនេះរែូវបានលក្់ ក្ុងែឡេល
ន
ទារ។ េិែណាេ់ ោនក្សររើរបាេ់ររហែលជាទទួលបានផ្ល
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ររសយជន៍េីែឡេលទារ ូចសន្ទេះ។ រ៉ោុហនតការោនុវែតន៍សនេះអាចនឹងមាឥទធិេលខ្ូចររសយជន៍ ល់ការ
លក្់ផ្លិែផ្លហ លបានរសងកើែក្នុងស្េុក្ ណាេួ យ ហ លមានររក្ួែជាេួយស្តនឡ ររសទេស ើេ
ហ លបានហចក្ចាយក្នុងែឡេលទាក្់ ទាញ។

លទធផ្លសរោេះថានក្់ គ្ឺថាោនក្សររើ របាេ់ររហែលជាហររ

ខ្នងោក្់ផ្លិែផ្លជាែិ និងងាក្សៅទិញផ្លិែផ្លររសទេហ លេិនេូវឡលល។ វរប្េ៌ជាែិ

ូច

ជាែន្រនតី ឬសេៀវសៅ ឬឧេាែក្េម ៏ឡទៗសទៀែ អាចមានផ្លរ៉ោេះពាល់ ។
ទីេីរ េិនអាចរញ្ញ
ជ ក្់រគ្រ់រោន់នូវផ្លចំសណញហ លេិលបក្រក្នុងស្េុង និ ងោនក្ឡចនររឌិែ

សទាេះជាក្នុងររសទេក្ំ េុងោេិ វឌឍន៍ ឬក្៏ េិនោេិ វឌឍន៍ ររហែលជាេក្េីក្ិចចការពារស្តនឡ ររេ់េួក្
សគ្សៅររសទ។

ទីផ្ាក្នុងស្េុក្ររហែលជាអាចមានក្រេិែ

ផ្លិែផ្លវរប្េ៌ហ លរែូវបានន្ទំសចញ

និងមានែរេូវការ

ទាញចំណូលេី

និងលក្់សៅខាងសរៅ។ោរគ្ុណ ល់ េស្ោបាយទំន្ទក្់

ទំនងទំ សនើររចចុរបនន ស្តនឡ រែូវបានសគ្ស្តតរ់ ឬអាន ឬស

ើញ េិនរែឹេហែក្នុងេែគ្េន៍ក្ុងស្េុ
ន
ក្

ឬររសទេ ហ លេួក្សគ្បានរសងកើែសន្ទេះសទ រ៉ោុហនតក្៏បានផ្ងហ រសៅែំរន់ឆ្ងយៗ។ ក្នុងក្រណីេួយ
ចំនួន

របាក្់ចំណូលសរចើនរំផ្ុែហ លបានរសងកើែេី អាជីវក្េមស្តនឡ េួ យក្នុងហ ន ីររសទេ

ចំណូលយ៉ោ ងសរចើនសលើេេីចំណូលហ លទទួលបានេី អាជីវក្េមក្ុងស្េុ
ន
ក្។
រែូវបានសគ្េសងកែស

ផ្តល់

ក្រណីទាំងសនេះអាច

ើញរចីនក្នុងវ ិេ័យែន្រនតី ក្េមវ ិ្ីទូរទេែន៍ េូវហវ ហខ្ែភាេយនត សេៀវសៅ។ល។

ក្ិចចការពារសរៅររសទេ ក្នុងទី ផ្ាររសទេគ្ឺ េិែជាំមានស្តរៈេំខាន់ណាេ់ចំសពាេះោនក្និេនធ និង
ោនក្រសងកើែ។ រែូវយល់ថាេិលបក្រមានក្់ ឬោនក្

ោសងកើែមានក្់េក្េីររសទេណាេួយ នឹងេិនទទួល

បានក្ិចកា
ច រពារសរៅររសទេ ររេិនសរើោក្
ន និេនធ និងេិលបក្ររសទេ េិន ទទួលបាននូវក្ិចច
ការពារក្នុងររសទេររេ់ខ្ួន។
ល
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េសងខរ
សេសរៀនសនេះ

បាននិយយេីរចន្ទេេព័នធទូសៅឡនចារ់េិទិធោនក្និេនធ

និងបានផ្តល់ឲ្យនូវ

ទេែនៈោេីៈ
(1). ស្តនឡ ោក្ែរស្តស្រេត និងេិលបៈហ លបានការពារសោយេិទិធោនក្និេនធ
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ែែំេីោែ់។
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េិទិធរិែិក្េ័ណឌ

និងេិទិធេីល

្េ៌។ សៅក្នុងការការពារឡនេិទិរ
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ជាេួយមាចេ់ស ើេេំខាន់សទាេះជាេិទិធរិែិក្េ័ណឌរែូវបានសផ្ទរក្៏សោយ។
រហនថេេីសនេះររសេទស្តនឡ ហ លបានរញ្ញ
ជ ក្់ខាងសលើ
រគ្រ ណតរ់សរកាេេិទិធោនក្និេនធហ លបានផ្ុេសចញ។
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សនេះគ្ឺជាផ្លិែក្េមេែុររ
ូ អារក្ែ
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