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សេចក្តីេិក្ា៖ មូឌុលននេះមានរយៈនេលររហែល ២ នមាង ន ើមបីសិក្សា។
ម ៉ូឌល
៣៖ សិទ្ិប្ធ រហាក់ប្រហែល
ុ
នោលរំណង
រន្ទារ់េីរញ្ចរ់ការសិក្សាមូ ឌុលននេះអ្នក្សគួរហែអាច
១. រាយជារញ្ជីគុណររនោជន៍អ្ំេីសិទ្ិធររហាក្ស់ររហែល។
២.

ក្សស្សង់ រយៈនេលការពារសិទ្ិធររហាក្ស់ររហែល ូចហ លមានហចក្សក្សនុងអ្នុសញ្ញាទ្ី

រក្សុងរម
ុ និងក្សិចចរេមនរេៀង TRIPS។

៣. េនយល់ររហែល ២៥០ ពាក្សយ េីនរៀរសតីេីទ្សសនៈទានននសិទ្ិរធ រហាក្ស់ររហែល
មានភាេពាក្ស់េ័នធ “ររនេណីនិងទ្ំននៀមទ្ំលារ់អ្ក្ស
ន ស្សុក្ស”។
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អារមភកថា
សិទ្ិធររហាក្ស់ររហែលគឺជាសិទ្ិក្ស
ធ ុងទ្ិ
ន
ភា
ឋ េមួ យចំនួនររហាក្ស់ររហែលនៅនឹងសិទ្ិធអ្នក្ស

និេនធ។ នោលរំណងននសិទ្ិធររហាក្ស់ររហែលគឺការពារផលររនោជន៍ស្សរចារ់ររស់ររ
ូ វនត
រុគគល និងនីែិរុគគលហ លចូលរួមរនងកើែស្ននន សរមារ់ ស្នធារណជន។ ឧទាែរណ៍ជាក្ស់ហសតង
មូយគឺអ្ក្ស
ន ចនរមៀង ឬអ្នក្សនលលងហ លសហមតងស្ននន ររស់អ្នក្សនិេនធរទ្នលលង ល់ស្នធារណៈជន។
នោលរំណងទាំងមូលននសិទ្ិធររហាក្ស់ររហែលទាំងននេះគឺការពារមនុសសនិងអ្ងគភាេទាំងនន្ទេះ
ហ លរញ្ូច លទាំងខ្លឹមស្នរការនចនររឌិែ រនចចក្សនទ្ស ឬអ្ងគភាេជំន្ទញ ក្សនុង ំនណើរននការន្ទំមក្ស
នូវស្ននន មួយ ល់ស្នធាណៈជន។

មូឌុលននេះនឹងេនយល់អ្ក្ស
ន អ្ំេីររនលទ្សិទ្ិធររហាក្ស់ររហែល នែើសិទ្ិទា
ធ ំងនន្ទេះរែូវទ្ទ្ួល
បានោង ូចនមតច រយៈនេលននសិទ្ិធហ លទ្ទ្ួលបាន និងសនធិសញ្ញាអ្នតរជាែិ ចំរងៗ ឬអ្នុ
សញ្ញាអ្នតរជាែិ ចំរងៗ ហ លពាក្ស់េ័នជា
ធ មួយនឹងសិទ្ិធររហាក្ស់ររហែល។
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សិទ្ិប្ធ រហាក់ប្រហែល
អ្វីហ លនិោយ ំរូងគឺសិទ្ិធររហាក្ស់ររហែលនន្ទេះគឺជាពាក្សយថ្មីមួយ នែើយឯក្សស្នរមួយ
ចំនួនសំនៅ ល់សិទ្ិធ ូចោននឹងពាក្សយសិទ្ិធជិែខាង (neighboring rights) ។ មូ ឌុលននេះនឹងនររើ
របាស់រែឹមហែពាក្សយសិទ្ិធររហាក្ស់ររហែល។ ចារ់នផតើមការសិក្សាររស់អ្ក្ស
ន នោយន្វើការស្នតរ់វគគ
សនមលងននសិទ្ិរធ រហាក្ស់ររហែល។
វគគសនមលងទ្ី ១៖ នែើអ្នក្សអាចក្សំណែ់ ទ្សសនៈទានសិទ្ិ រធ រហាក្ស់ ររហែលននេះសរមារ់ខ្ំុម
្ តង

នទ្ៀែនទ្?

សិទ្ិធររហាក្ស់ររហែលគឺមិនហមនជាសិទ្ិធអ្នក្សនិេនធនទ្ រុហនតសិទ្ិធននេះគឺមានទ្ំន្ទក្ស់ទ្ំនងោន
ោនោងជិែសនិែជាមួយសិទ្ិធអ្នក្សនិេនធ
សិទ្ិធអ្នក្សនិេនធ។

សិទ្ិធទាំងននេះបានមក្សេី ស្ននន ហ លបានការពារនោយ

ូនចនេះសិទ្ិធទាំងនន្ទេះគឺហែងហែមានការពាក្ស់េ័នធោន។

ផតល់នូវររនលទ្សិទ្ិផ្ត
ធ ត ច់

មុខ្ ូចោននឹងសិទ្ិធអ្ក្ស
ន និេនធ រហនតសិទ្ិធររហាក្ស់ររហែលមិនរគរ ណតរ់នលើស្ននន េិែនន្ទេះនទ្។
សិទ្ិធររហាក្ស់ររហែលរគរ ណតរ់ នលើអ្ីហវ លជារ់ទាក្ស់ ទ្ងនឹ ងស្ននន មួយ ក្សនុងន័ យទ្ូ នៅក្សនុងការ
ន្ទំយក្សស្ននន នៅ ល់ស្នធារណៈជន។

ឧទាែរណ៍ចនរមៀងហ លបានការពារនោយសិទ្ិធអ្ក្ស
ន

និេនធ នែើយវាឆលងកាែ់ ំណាក្ស់កាលនផសងៗ។
សនមែថានយើងមានរទ្ចនរមៀងន ើមមួយរទ្

ជា្មមតាវារែូវបានការពារសរមារ់អ្ក្ស
ន

និេនធរទ្នលលង និងអ្នក្សនិេនធទ្ំនុក្សជាអ្នក្សកាន់ការ់សិទ្ិធអ្នក្សនិេនធន ើម េួក្សនគនឹងផតល់វានៅឲ្យអ្នក្ស
ចនរមៀងមានក្ស់ហ លសហមតងវា

និងោែ់ ឬន្ទងនឹងរែូវការនូវររនលទ្ននការការពារមួយផងហ រ។

ររសិននរើវារែូវបានថ្ែទ្ុក្ស ឬររសិននរើអ្នក្សនចៀងសងឃឹមវាបានផាយ អ្ំនេើទាំងនន្ទេះពាក្ស់េ័នធ
នឹងជរមុញឲ្យរក្សុមែុន ៏ហទ្
មួយ។
ស្ននន

ហ លនឹងចង់បានរែូវបានការពារមុនវាចូល ល់ក្សិចចរេមនរេៀង

ំរូងននសិទ្ិធររហាក្ស់ររហែលទាំងននេះ

ហ លកាលនន្ទេះគឺជាសិទ្ិធររស់អ្ក្ស
ន សហមតង

នពាលគឺអ្ក្ស
ន សហមតង អ្នក្សចនរមៀង ែួសហមតងន្ទ ការ អ្នក្សរបាំ អ្នក្សនលលង និងនផសងៗនទ្ៀែ។
នេលនន្ទេះមានរក្សុមទ្ី២មូយរក្សុម ផលិែក្សរែវណ
ូ ូ រកាម ឬផលិែក្សរេិែរបាក្ស ជានរចើន

ននរទ្ចនរមៀងថ្ែទ្ុក្សជាសមាារៈថ្ែទ្ុក្ស

ខ្ណៈហ លសមាារៈថ្ែទ្ុក្សចារ់ នផតើមេីបាលសាិក្សែវូណូ

រកាមថ្ែទ្ុក្សក្សនុងសុីឌី និងឧរក្សរណ៍ថ្ែទ្ុក្សឌី ជីថ្ល។ ហ លទាំងនន្ទេះគឺ ជាការការពារររនលទ្
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ពាណិជជក្សមមជានរចើន

ក្សនុងន័យមួយហ លការរនងកើែគុ ណភាេការថ្ែទ្ុ ក្សសនមលងមាននរចើ នក្សនុង

ការផលិែជាមួយនឹងក្សិចកា
ច រពារការវ ិនិ នោគ

រន្ទារ់ជាមួ យនឹ ងការជារ់ ទាក្ស់ ទ្ងនឹ ងសិលបៈ

ហ លបានទាក្ស់ទ្ិនក្សនុងការផលិែ ការនិ េនធ ឬការសហមតងរទ្ចនរមៀងមួយរទ្។ ោងណាក្ស៏
នោយសូមបីហែក្សនុង ំនណើរការទាំងមូ លននការនរជើសនរ ើសការនរជាមហរជងនោយឧរក្សរណ៍

អ្នក្ស

នចេះចាំនរចើន ការនរៀរចំ រទ្នលលង និងអ្វីនផសងៗនទ្ៀែ មានវែធុធាែុ ររក្សរនោយភាេនឆនររឌិែ
មួយចំនួនហថ្មទាំងភាេជាក្ស់ ហសតងជានរចើ ន និ ងវែធុធាែុពាណិជជមម ៏សំខាន់ ។ នយើងគួហែអ្ែ់្ែ
ម ់
ក្សនុងចិែតហ លផលិែក្សរទាំងននេះគឺ ជាក្សនុងចំ នណាមជនរងនរោេះភាលមជានរចើន
ស្ននន

ននការលួយរនលំ

ខ្ណៈហ លេួក្សនគមិនទ្ទ្ួលបាននូវរបាក្ស់ក្សនរម ហ លរែូវបានរហងវរនៅឲ្យផលិែក្សរ

ហ លលួចរនលំស្ននន

រុហនតជា្មមតាការបាែ់រង់ររស់េួក្សនគ ការបាែ់រង់ែិរញ្ា វែធុររស់េួក្សនគ

គឺរែូវបានធាលក្ស់ចុេះជារនតរន្ទារ់ចំនពាេះអ្នក្សសហមតង និងអ្នក្សនិេនធ។ ននេះគឺជានែែុហ លផលិែក្សរ
ថ្ែទ្ុក្សសនមលងរែូវបានផតល់នូវសិទ្ិធជាក្ស់លាក្ស់ផងហ រ។
រក្សុមទ្ីរីហ លទ្ទ្ួលបាននូវក្សិចកា
ច រពារនូវសិទ្ិធររហាក្ស់ររហែលគឺ អ្ងគភាេទ្ូរផាយ។

សិទ្ិធររស់េួក្សនគបានមក្សេី ការនឆនររឌិែររស់េួក្សនគ នពាលគឺការរនងកើែការផសេវផាយ មិនហមន
នក្សើែនចញេីមាែិកាននការផសេវផាយ មិននចញេីហខ្សភាេយនត រុហនតនចញេីសក្សមមភាេននការ
ផសេវផាយ។

ការេិែណាស់ហ លេួក្សនគមានលទ្ធភាេរនញ្ចញសញ្ញាហ លរនងកើែបានជាការ

ផសេវផាយហ លរែូវផតល់ជូនេួក្សោែ់នូវក្សិ ចកា
ច រពារសិទ្ិធចំនពាេះសញ្ញាណទាំងនន្ទេះ។
នរៅេីននេះ វាជាការវ ិនិនោគ

ការខ្ំ ររឹ ងហ លេួ ក្សោែ់បានរនងកើែក្សនុងការោក្ស់រញ្ូច លោន និ ង

ការផសេវផាយក្សមមវ ិ្ីនផសងៗហ លបានពាក្ស់ េ័នធ។
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វាគមិនបានរញ្ញ
ជ ក្ស់ផងហ រថា
នៅនឹងសិទ្ិធអ្ក្ស
ន និេនធនន្ទេះនទ្

ការចារ់នផតើម ំរូងរំផុែននសិទ្ិរធ រហាក្ស់ររហែលមិន ូច

រុហនតេួក្សវាមានទ្ំន្ទក្ស់ទ្ំនងោងជិែសនិទ្ជា
ធ មួយោន

“សិទ្ិធទាំង

ននេះ នក្សើែនចញេី េីស្ននន មួយហ លបានការពារនោយសិទ្ិធអ្នក្សនិេនធ”។
នេលខ្លេះសិទ្ិធររហាក្ស់ររហែលមានការពាក្ស់េ័នធនឹងស្ននន ជានរចើនហ លមិនរែូវបាន
ការពារនោយសិទ្ិធអ្ក្ស
ន និេនធ ឧទាែរណ៍ ស្ននហ ហ លសធិែក្សនុងក្សមមសិទ្ិ ស្ន
ធ
ធារណជន។

អ្នុញ្ញាែតិឲ្យនយើងេិចារណា សរមារ់ជាឧទាែរណ៍ េាណូមួយ concerto នលងនលលងនោយ
នលាក្ស រីែូវ ិន។ វាររហែលរែូវបានសហមតងក្សនុងស្នលររគុំ ែន្តនតី ឬវាអាចរែូវបានថ្ែចមលងទ្ុក្ស

ក្សនុងសុីឌី។ នលាក្សរីែូវ ិនបានស្នលរ់ក្សុងឆ្
ន
ន ំ១៨២៧ រគរ់ស្ននន ររស់ោែ់គឺជាក្សមមសិទ្ិរធ រស់ស្ន

ធាណៈ នែើយ ូនចនេះមិនន្វើក្សិចកា
ច រពារសិទ្ិធអ្ក្ស
ន និេនធនន្ទេះនទ្។ នែែុននេះ អ្នក្សណាមានក្ស់មានសិទ្ិធ
សហមតងនូវរទ្នលលងជា

អាចនិោយបានថាអ្នក្សណាមានក្ស់ នលងនលលងេាណូររស់នលាក្សរិ ែូវ ិន

ឬថ្ែចមលងក្សនុងសុីឌី មិនចាំបាច់ មានការអ្នុញ្ញាែនន្ទេះន
ោងណាក្ស៏ នោយក្សនុងឧទាែរណ៍ ូ ចោន

និងវង់នលលង)

ររហែលហ រ

ើយ។

អ្នក្សសហមតងការររគុំ ែន្តនតី

(អ្នក្សនលងេាណូ

ូចោននឹងផលិែក្សរននសុីឌីផុក្សការថ្ែចមល
ា
ងការររគុំ ន្តនតីក្ស៏ទ្ទ្ួលនូវសិទ្ិធររហាក្ស់

ចំនពាេះការសហមតងននការររគុំ ែន្តនតី

និងការថ្ែចមលងររស់េួក្សោែ់នោយនរៀងៗ

ខ្លួន។ នែែុ ូនចនេះ ក្សនុងឧទាែរណ៍នរកាមននេះ ការេិចារណា មិនមានអ្នក្សណាមានក្ស់មានសិទ្ិធ
ទ្ទ្ួលថ្ែចមលងការសហមតងផ្តាល់ននការររគុំ ន្តនតី ូចោន
នន្ទេះនទ្។

នោយោមនការយល់រេមេីអ្ក្ស
ន សហមតង

ូចោនននេះោមនអ្នក្សណាមានក្ស់គឺមានសិទ្ិធចមលងនូវការថ្ែចមលងសនមលងននការសហមតង

ការររគុំ ន្តនតីេាណូ ូចោន នោយោមនការយល់រេមេីផលិែក្សរថ្ែចមលងសនមលងនន្ទេះនទ្។
វាររហែលមានក្សំេុងមានការចារ់អារមមណ៍

ក្សែ់ សមាគល់ផងហ រថាផលិែក្សរការថ្ែ

ចមលងសនមលងអាចទ្ទ្ួលនូវក្សិចកា
ច រពារ សូមបីហែអ្វីៗហ លបានថ្ែចមលងគឺមិនរែូវបានចាែ់ទ្ុក្សជា
ស្ននន ក្ស៏នោយ។ ការថ្ែចមលងសនមលងមួយររហែលជាផាុក្សនូ វសនមលង្មមជាែិ

ូចជា សនមលង

សែវស្នលរ រលក្សមហាសមុរទ្។ល។ សនមលងទាំងនន្ទេះគឺមិនហមនជាស្ននន នន្ទេះនទ្។ ោងណាក្ស៏
នោយ

រក្សុមែុនថ្ែចមលងសនមលងហ លបាននរៀរផលិែក្សមមសុីឌីផុក្សសនមល
ា
ងទាំងនន្ទេះនឹងបាន

ការពារជំទាស់នឹងអ្ំនេើននការរនលំនផសងទាក្ស់ទ្ងនឹងការថ្ែចមលង ូចោន។
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េំណួរវាយតម្មលខ្ួនឯង
ល

SQA ១. សតើរក្ុម ឬោងគភាពទំងបី ដែលទទួលបានេិទិធរបហាក្់របដែល មានោវីខ្លះ?
េរសេរចសមលើយរបេ់ោនក្ទីសនះ

ចុចទីសនះេរមាប់ចសមលើយ
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SQA ចសមលើយទី ១
រក្ុមទំងបីដែលទទួលបានេិទិធរម
ូ មាន


ោនក្េដមតង ែូចជា ោនក្ចសរមៀង



ផលិតក្រការថតចមលង ែូចជារក្ុមែ៊ុនថតចមលង



ោងគភាពទូរផាយ

វាគ្មិនបានបញ្ជ
ា ក្់ថាជាកាលក្ំណត់ និយមន័យការបនលំក្ុងវគ្គ
ន
េសមលង។

របេិនសបើោនក្មិនចាេ់នូវោតថន័យម្នពាក្យសនះឥៃូវនឹងគ្ឺ ជាសពលលអមួយរក្សមើលក្នុង
េន្ទទនុរក្ម។
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ែូចវគ្គេសមលងដែលបានពនយល់ េិទិធរបហាក្់របដែលជាទូសៅរតូវបានផតល់ឱ្យោនក្
ទទួលផលបីរបសភទែូចជា ោនក្េដមតង ផលិតក្រថតចមលង និងោងគភាពទូរផាយ។
េិទិធោនក្េដមតងគ្ឺរតូវបានស្គគល់ ពីសរពាះការបសងកើតរបក្បសោយការម្ចនរបឌិតរបេ់ពួក្
សគ្គ្ឺចំបាច់ផល
ត ់នូវជីវ ិត ឧទែរណ៍ ស្គនម្ែសភលង ស្គនម្ែវ ិន្ទែក្មម និ ងស្គនម្ែរំរបាំ និងរូប
ភាពមានចលន្ទ និងពីសរពាះដតពួក្សគ្មាន ផលរបសោជន៍រតឹមរតូវក្នុងក្ិចចការពារស្េប
ចាប់ម្នការោធិ បាយផ្ទទល់ខ្ួន។
ល

េិទិធផលិតក្រថតចមលងគ្ឺបានស្គគល់ ពីសរពាះ

ធនធាន

របក្បសោយការម្ចនរបឌិត ធនធានែិរញ្ញ វតថុ និងធនធាន
ោងគភាពរបេ់ពួក្សគ្គ្ឺចំបាច់បសងកើតការថតចមលងេសមលង
ដែលសរបើរបាេ់ឲ្យជារបសោជន៍ ចំសពាះស្គធារណជន
ក្នុងជាទំរង់ ជំនួយែវូណូរកាម (សថប កាដេត េុីឌី មី នី
ឌីេ។ល។)។
ពួក្សគ្ក្៏មាននូវផលរបសោជន៍សពញចាប់ ផងដែរក្នុងការមានធនធានស្េបចាប់ចំបាច់

សែើមបីសធវើេក្មមភាពជំទេ់នឹងការសរបើរបាេ់សោយពុំមានការោនុញ្ជញត សទះជាវាគ្ឺជាគ្ំនិត
ម្នការបសងកើត

និងការចូលរួមចមលងសោយមិ នមានការោនុ ញ្ជញត(បនលំ)

ផសពវផាយសោយមិនមានការោនុញ្ជញត

ឬក្នុងរូបរងជាការ
ឬការទំន្ទក្់ទំនងសោយមិនមានការោនុញ្ជញតែល់

ស្គធារណជនចំសពាះែវណ
ូ ូ រកាមរបេ់ពួក្សគ្ក្៏សោយ។
ែូចគ្ននដែរ េិទិធោងគភាពទូរផាយគ្ឺរតូវបានស្គគល់ពីសរពាះដតមុ ខ្ងាររបេ់ពួក្សគ្េថិតក្នុង
ការបសងកើតស្គនម្ែដែលសរបើរបាេ់ឲ្យជារបសោជន៍ ចំសពាះស្គធារណជន និង ម្នផល

របសោជន៍សោយរតឹមរតូវក្នុងការពិ និតយសលើការចក្់ផាយ ឬការចក្់ផាយសៃើងវ ិញោំពី
ការផសពវផាយរបេ់ពួក្សគ្។
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ឥៃូវស្គតប់េសមលងវគ្គបន្ទទប់ ដែលទក្់ ទងសៅនឹងស្គរៈេំានន់ និ ងការវ ិវតតន៍េិទិរធ បហាក្់
របដែលចំសពាះការផសពវផាយ សោយផតល់នូវឧទែរណ៍តាមរយៈការផសពវផាយ
រពឹតិតការណ៍ក្ីឡាមួយ។
វគ្គេសមលងទី ២ េិទិធរបហាក្់របដែេរមាប់ោនក្ផសពវផាយម្នរពឹតិកា
ត រណ៍ក្ីឡា
េិទិធោនក្ផសពវផាយមានស្គរៈេំានន់ ជាពិសេេានលំងណាេ់ដែរក្នុងការទំន្ទក្់ទំនងចំសពាះ

ក្មមវ ិធីក្ីឡា។ របសទេជាសរចើន ក្មមវ ិធី ក្ីឡាមួយនឹ ងមិនរតូវបានពិចរណាថាមានេិទិ ក្
ធ ុង
ន
ក្ិចចការពារេិទិធោនក្និពនធសន្ទះសទ។

មានរបសទេមួយចំនួន

សែើយរបសទេអាសមរ ិក្គ្ឺជា

ឧទែរណ៍ែំបូង ដែលគ្ិតថាការរបក្ួតបាល់ទត់មួយ ដែលសៅសពលដែលវាគ្ឺរតូវបាន
ថតជាស្គនម្ែសស្គតទេសន៍
របឌិតោ៉ ងរគ្ប់រគ្នន់។

ពីសរពាះវារតួវបានពិចរណាថាគ្ឺជាស្គនម្ែរបក្បសោយការម្ចន
ប៉ុ ដនតក្ុងរបសទេែម្ទសទៀតជាសរចើ
ន
នដែលចាប់ក្ំណត់ ថាដលបងគ្ឺ

ជាក្តាតេសរមចចិតត និងមិនរបក្បសោយការម្ចនរបឌិតនូវចំណុចដែលមានគ្ុណេមបតតិរគ្ប់
រគ្នន់េរមាប់ក្ិចចការពារសទ។

ោនក្ថតរូបគ្ឺរគ្នន់ដតថតេក្មមភាព

និងរពឹតិកា
ត រណ៍ែម្ទ

សទៀតដតប៉ុសណាណះ។ គ្នត់របដែលជាោនក្ជំន្ទញានងថតរូបមានក្់ ប៉ុដនតមិនដមនជាេិលបក្រ
មានក្់សន្ទះសទ។ មានការផសពវផាយដបបសនះតិចតួចណាេ់ សែតុែូសចនះ របេិនសបើមាន ការ
ផសពវផាយទំងសនះរតូវបានពិចរណាោំពីតម្មលម្នក្ិចចការពារ។
មានផលរបសោជន៍ោ៉ងសរចើន សលើ េិទិធផសពវផាយតាមទូរេសន៍ េរមាប់ក្ីឡាោូឡាព
ំ ិក្ ។
អាចមានការសោះែូរលុយរប់លាន ឬសកាែ ែុលាល សផ្ទន ោុឺរូ ៉ រែង់ ឬសយន ។
ប៉ុដនតវាអាចជាការវ ិនិសោគ្សោយគ្នមនការទក្់ ទញ សែើយវាអាចមិនដមន
ផសពវផាយទំងសន្ទះ

របេិនសបើោនក្

បានចំណាយលុយរបចំឆ្នំេរុបោ៉ ងសរចើនជាមុនេរមាប់អាជាាប័
ណណ ផ្ទតច់មុខ្សលើការផសពវផាយ

ឬេរមាប់មសធាបាយផ្ទតច់មុខ្នូវ

រពឹតិតការណ៍ក្ីឡាេំានន់ែ៏ម្ទសទៀតេរមាប់ផលរបសោជន៍ម្ន
តំបន់ផសពវផាយជាក្់លាក្់មួយ

សែើយមិនអាចទទួលបានក្ិចច

ការពារដែលបានផតល់ឱ្យសោយេិទិធរបហាក្់របដែលសែើមបីររំង
រក្ុមែ៊ុនែ៏ម្ទសផសងសទៀតពីការផសពវផាយសៃើងវ ិញស្គនម្ែរបេ់ពួក្
សគ្
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ឬថតចមលង

និ ងលក្់ វ ីសែោូ ម្នស្គនម្ែសន្ទះ។

10

ឧទែរណ៍េសងេបសនះគ្ឺមានបំណងពនយល់ោំពីមូលសែតុ ដែលរក្ុមដែលពាក្់ព័នធែូចជា
ោនក្េដមតង ផលិតក្រែវណ
ធ ទួលបានក្ិចកា
ច រពារពី
ូ ូ រកាម និ ងោងគភាពទូរផាយ មានេិទិទ
េិទិធរបហាក្់របដែល។
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ការសឆលើយតបជាលក្េណៈោនតរជាតិដែលបានសរៀបចំជាសលើក្ែំបូងចំសពាះតរមូវការ
េរមាប់ក្ិចចការពារស្េបចាប់ នូវរបសភទទំងបីម្នផលរបសោជន៍ េិទិរធ បហាក្់របដែលគ្ឺ ជា
សេចក្តីេននិោាន ក្នុងឆ្ន១
ំ ៩៦១ ម្នោនុេញ្ជញទីរក្ុងរម
ុ ៉ ឬជាពិសេេ “ោនុញ្ជញោនតរជាតិេីព
ត ីក្ិចច
ការពារោនក្េដមតង ផលិតក្រែវូណូរកាម និងោងគភាពទូរផាយ។ មិនែូច” ោនុេញ្ជញោនតរជាតិ

ជាសរចើនសផសងសទៀត ដែលជារបភពម្នចាប់ជាតិ សែើយមានបំណងសធវើេំសោគ្ចាប់ ដែលមាន
ស្ស្គប់ ោនុេញ្ជញទីរក្ុងរម
ុ ៉ គ្ឺជាការខ្ិតរបឹងដរបងបសងកើតបទបញ្ជ
ា ោនតរជាតិ មួយក្នុងវ ិេ័យថមីមួយ
ដែលចាប់ជាតិ តិចតួចណាេ់ដែលមានស្ស្គប់ក្ុងសពលសន្ទះ។
ន

សនះមានន័យថារបសទេជា

សរចើននឹងមានពរងាង និងោនុម័តចាប់មុនចូលជាេមាជិក្ោនុេញ្ជញ។
ចប់តាំងពីការោនុម័តោនុេញ្ជញឆ្នំ ១៩៦១ ចំនួនរបសទេជាសរចើនបានសធវើចាប់ទក្់ទង
សៅនឹងោនុេញ្ជញ និងចាប់របេ់របសទេសផសងៗជាសរចើន ដចងសលើេពី ក្រមិតោបបរមានក្នុងក្ិចច
ការពារដែលបានបសងកើតសោយោនុញ្ជញ។

ការសឆលើយតមជាលក្េណៈោនតរជាតិបចចុបបននជាសរចើ ន

តរមូវការក្ិចកា
ច រពារស្េបចាប់ទំងសនះ

សែើ មបីសឆលើយតបសៅនឹងការវ ិវតតម្ន

ជាសែើមសែតុន្ទំឱ្យមានការចុះែតថសលានរបេ់េនធិ

េញ្ជញ WIPO េតីោំពីការេដមតង និ ងែវូណូរកាម (“WPPT”) ដែលបានបញ្ចប់សៅទីរក្ុងែសឺដណវ

ចុះម្ថៃទី ២០ ដខ្ធនូ ឆ្នំ ១៩៩៦។ ការោភិវឌឍម្នេនធិេញ្ជញសនះគ្ឺបានសរៀបចំផល
ត ់ជូននូវក្ិចច
ការពារឲ្យបានសរចើននូវេិទិធសបតិក្ភ័ណឌ និ ងេិទិ េ
ធ ីលធម៌ របេ់ោនក្េដមតង និ ងផលិតក្រែវូណូ

រកាម ជាពិសេេចំសពាះការទញយក្ផលរបសោជន៍របេ់ពួក្សគ្ក្នុងទរមង់ ឌីជីថល រួមទំង
សលើរបព័នធោុីនធីដណត។ េនធិេញ្ញ សនះចូលជាធរមានសៅម្ថៃទី២០ ដខ្ឧេភា ឆ្នំ២០០២។

ឥៃូវោនក្យល់ោំពីរបសភទមនុ េស
និ ងោងគភាពដែលអាចទទួ លបានក្ិចចការពារសរកាម
េិទិធរបហាក្់របដែល ោវីបន្ទទប់ េរមាប់ការពិចរណាគ្ឺ “សតើេិទិធទំងសន្ទះមានោវីខ្លះ” ជាសគ្នល
ការណ៍េិទិធទំងសន្ទះគ្ឺស្េសែៀងសៅនឹងេិទិដធ ែលផតល់ឱ្យមាចេ់េិទិោ
ធ នក្និពនធ។ សន្ទះគ្ឺជាេិទិធ
ររំងោនក្ែ៏ម្ទពីការទញយក្ផលរបសោជន៍សោយគ្នមនការោនុញ្ជញតពីការេដមតង ថតចមលង ឬ
ផសពវផាយដែលបានការពារ។
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សិទ្ិបា
ធ នផតលឲ្
់ យអ្នកទ្ទ្ ួលផលពីសទ្
ិ ិប្ធ រហាក់ប្រហែល
េិទិធបានផតល់ជូនោនក្ទទួលផលបី ពីេិទិ រធ បហាក្់របដែលក្នុងចាប់ ជាតិ គ្ឺែូចតសៅ

សទះបីជាមិនដមនេិទិទ
ធ ំងោេ់រតូវបានផតល់ឲ្យក្នុងចាប់ ដតមួយក្៏សោយ។
-

ោនក្េដមតងគ្ឺរតូវបានផតល់ឲ្យនូវេិទិជា
ធ សរចើនររំងនឹងការក្រមិត(ការថតចមលង) ការ
ផសពវផាយ

និងការទក្់ទងែល់ស្គធារណជនោំពីការេដមតងផ្ទទល់របេ់ពួក្សគ្

សោយគ្នមនការយល់រពមពី ពួក្សគ្ និ ងេិទិ រ
ធ រំងការក្រមិតផលិតសៃើងវ ិញោំ ពីការេ
ដមតងរបេ់ពួក្សគ្។ េិទិក្
ធ ុងការសផសពវ
ន
ផាយ និ ងេិទិធផសពវផាយជាស្គធាណម្នការ

ថតបញ្ូច លក្នុងែវូណូរកាមជាលក្េណៈពាណិជាក្មម
អាចជារបសភទម្នលាភការ
របក្បសោយេមធម៌ ជាជាងេិទិធររំង។ សនះអាចតាមរយៈ អាជាាប័ណណផ្ទតច់មុខ្
ដែលបានពិ ភាក្ាក្នុងម៉ូឌុលេិទិធោនក្និពនធ។ សោយលក្េណៈម្ន ការម្ចនរបឌិត ចាប់
ជាតិមួយចំនួនក្៏ ផល
ត ់េិទិធេីលធម៌ ឱ្យោនក្េដមតងផងដែរ

លុបសចលសោយមិនេមសែតុផលនូវស្មះរបេ់ពួក្សគ្

ដែលអាចរបឆ្ំងនឹងការ
ឬការដក្ដរបការេដមតង

ដែលប៉ះពាល់ែល់ពួក្សគ្។
- ផលិតក្រែវូណូរកាមគ្ឺ រតូវបានផតល់ឲ្យនូ វេិទិ ោ
ធ នុ ញ្ជញតត ឬហាមឃាត់ផ្ទទល់ និងមិន

ផ្ទទល់ក្ុងការផលិ
ន
តសៃើងវ ិញ ការន្ទំចូល និងការដចក្ចយែវូណូរកាមរបេ់ពួក្សគ្
និងថតចមលងវតថុទំងសន្ទះ និ ងេិទិ ធទទួលបានលាភការរបក្បសោយេីលធម៌

េរមាប់ការផសពវផាយ និ ងទំ ន្ទក្់ទំនងែល់ស្គធារណៈជនោំ ពីែូណ
វ ូ រកាម។

ោងគភាពផសពវផាយគ្ឺ រតូវបានផតល់នូវេិទិ ោ
ធ នុ ញ្ជញ ឬហាមឃាត់ ការផសពវផាយសៃើងវ ិញ
ការក្រមិត និងការផលិតសៃើងវ ិញនូ វការផសពវផាយរបេ់ពួក្សគ្។ ក្នុងចាប់ ខ្លះេិទិ ប
ធ ដនថមគ្ឺ រតូវ
បានផតល់ឲ្យ ឧទែរណ៍ ក្នុងរបសទេម្នេែភាពោុឺ រប
ុ ៉ ផលិតក្រែវូណូរកាម និ ងោនក្េដមតងគ្ឺ

រតូវបានផតល់ឲ្យនូវេិទិធជួលែវូណូរកាម (ចំសពាះោនក្េដមតង ស្គនម្ែសស្គទេសន៍) និងរបសទេខ្លះ
ផតល់ឲ្យេិទិធជាក្់លាក្់សលើការផសពវផាយតាមដខ្ស។ ក្នុងក្ិចរច ពមសរពៀង TRIPSផលិតក្រែវូណូ
រកាម (ក្៏ែូចជាមាចេ់េិទិធែ៏ម្ទសផសងសទៀតក្នុងចាប់ ជាតិេីព
ត ី ែូណ
វ ូ រកាម) គ្ឺរតូវបានផតល់ឲ្យ
េិទិធជួល។

ែូចជាក្រណីក្នុងចាប់ េីព
ត ី េិទិធោក្
ន និពនធ ោនុេញ្ជញទីរក្ុងរម
ុ ៉ និងចាប់ជាតិ មានការោក្់ក្ំែិត
ោ៉ ងពិតរបាក្ែចំសពាះការោនុញ្ជញតេិទិធ ជាឧទែរណ៍ ការសរបើរបាេ់ឯក្ជន សរបើចំសពាះការ

ែក្ស្េង់ខ្ីៗ
ល ក្នុងការទក្់ទងជាមួយការរយការណ៍ពី រពឹ តិ កា
ត រណ៍បចចុបបនន និ ងសរបើ េរមាប់ការ

បសរងៀន ឬការស្ស្គវរជាវវ ិទាស្គស្រេត ពីក្ិចចការពារការេដមតង ែវូណូរកាម និ ងការផសពវផា
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យ។

របសទេជាសរចើនោនុញ្ជញតតតាមរបតិ បតតិការោក្់ ក្ែិតរបសភទែូ ចគ្ននក្នុងេិទិរធ បហាក្់

របដែលែូចជាចាប់របេ់ពួក្សគ្ដែលផតល់ទំន្ទក្់ ទំនងក្នុងក្ិ ចកា
ច រពារេិទិ ោ
ធ នក្និពនធ។

រយៈសពលការពារេិទិធរបហាក្់របដែលសរកាមោនុេញ្ជញទីរក្ុងរម
ុ ៉ គ្ឺមានរយៈសពល ២០ ឆ្នំគ្ិត
ចប់ពីែំណាច់ឆ្នំម្ន៖
ការេដមតងសក្ើតសៃើង សោយការេដមតងមិ នបញ្ូច លក្នុងែវូណូរកាម

ការក្រមិត(កាថតចមលង) ក្រណីបានថតបញ្ូច លក្នុងែវូណូរកាមនូវការេដមតង

ោនក្គ្ួរដតក្ំណត់ថាចាប់ជាតិជាសរចើន ដែលការពារេិទិរធ បហាក្់របដែល ផតល់ឲ្យរយៈសពល
ដវងជាងរយៈសពលខ្លីបំផុតដែលមានដចងក្នុងោនុេញ្ជញទី រក្ុងរម
ុ៉ ។

ក្នុងក្ិ ចចរពមសរពៀងTRIPS េិទិធោនក្េដមតង និងផលិតក្រែវូណូរកាមគ្ឺរតូវបានការពារ
េរមាប់រយៈសពល ៥០ ឆ្នំ គ្ិតចប់ពីែំណាច់ឆ្នំម្នការថតបញ្ូច ល ឬការេដមតង និងេិទ
ធ ិោ
ធ ងគ
ភាពផសពវផាយេរមាប់រយៈសពល

២០ឆ្នំគ្ិតចប់ពីែំណាច់ឆ្នំម្នការផសពវផាយបានសក្ើតសៃើ

ង។ ែូសចនះមានន័យថារបសទេដែលចូលជាេមាជិក្សៅនឹងក្ិចចរពមសរពៀងTRIPS នឹងបានផតល់
ឬដក្ដរបចាប់របេ់ពួក្សគ្ ផតល់ក្ិចចការពារដវងជាងែូចដែលបានតរមូវសោយោនុេញ្ជញទីរក្ុងរ ៉ុ
ម។
ក្នុងល័ក្ខ្
េ ័ណឌការោនុវតតេិទិធ មធាបាយសោះស្ស្គយេរមាប់ការរ ំសលាភបំពាន ឬការ
របរពឹតប
ត ទសលមើេេិទិធរបហាក្់របដែលគ្ឺ របហាក្់របដែលសៅនឹងមាចេ់ដែលមានេិទិោ
ធ នក្និព
នធទំងសន្ទះ។សនះរួមមានការោភិរក្ស
សទេរពែមទណឌ

ឬវ ិធានការបសណា
ត ះអាេនត ែំសណាះស្ស្គយរែាបបសវណី

វ ិធានការតាមមាត់រចក្រពំ ដែន និ ងវ ិធានការ

មសធាបាយការសោះស្ស្គយ

និងទណឌក្មមរបឆ្ំងនឹងការរ ំសលាភក្នុងទិ ែភា
ា ពឧបក្រណ៍បសចចក្សទេ។ េូមរ ំលឹក្សៃើងវ ិញេ
មាារៈដែលបានបងាាញក្នុងម៉ូ ឌុលេិទិធោក្
ន និពនធមុន។

គ្ំនិតេិទិធរបហាក្់របដែលបានទក្់ទញការរបុងរបយ័តនជាមសធាបាយម្នក្ិចចការពារ

ការបងាាញពីវបបធម៌ដែលមិនបានថតចមលងម្នរបសទេក្ំពុងោភិវឌឍនជាសរចើន
ម្នរបម្ពណីទំន្ទមទំមាលប់។

ដែលគ្ឺជាដផនក្

សោយស្គរមានោនតរគ្មន៍របេ់ោនក្េដមតងសទើបការបងាាញ

របម្ពណីទំន្ទមទំមាលប់ទំងសន្ទះគ្ឺរតូវបានផសពវផាយជាស្គធារណ។ សោយការផតល់ជូននូវក្ិចច
ការពារេិទិធរបហាក្់របដែល
ទូលាយ

របសទេក្ំពុងោភិវឌឍអាចផតល់ជូនផងដែរនូវក្ិចចការពារែ៏ទូលំ

ែល់ការេដមតងវបបធម៌

បុរណ

ដែលមានតម្មល

ដែលក្ំណត់ ពីោតថិភាពនិងោតត

េញ្ជញណ ដែលពិតជាមានស្គរៈេំានន់ ដែលអាចដបងដចក្វបបធម៌នីមួយៗបានពីរបសទេមួយ
សៅរបសទេមួយ ឬទូទំងពិភពសលាក្។
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ែូចគ្ននផងដែរ ក្ិ ចចការពារផលិតក្រែវូណូរកាម និ ងោងគភាពទូរផាយផាយ ជួយបសងកើត

ជាមូលោានេរមាប់លទធភាពឧេាែក្មមជាតិ ផសពវផាយការបងាាញវបបធម៌ ជាតិ ក្ុងរបសទេ
ន

និងជាេំានន់ ក្នុងទី ផាយសរៅរបសទេ។ ចរនតរបជារបិយភាពែ៏េសមបើមម្ន “តន្រនតីពិភពសលាក្”
បងាាញថាមានទីផារដបបសនះ ប៉ុដនតមិនដមនផលរបសោជន៍ សេែាក្ិចចដែលបានពីការសធវើអាជីវ
ក្មមម្នទីផារទំងសនោ

បានរតៃប់សៅរបសទេដែលជារបភពសែើមម្នការបងាាញវបបធម៌សន្ទះ

សទ។
ជាេសងេបក្ិចកា
ច រពារេិទិធរបហាក្់របដែលមានសគ្នលបំណងពីរ
ជាតិ និងផតល់ជាមសធាបាយេរមាប់ការសធវើអាជីវក្មមក្ុងទី
ន
ផាយោនតរជាតិ។
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សង្ខេប
ក្នុងដផនក្សនះ ោនក្បានេិក្ាោំពីេិទិធរបហាក្់របដែល សែើយក្៏ អាចសៅបានផងដែរថា
េិទិធពាក្់ព័នធ ឬជាពិសេេ
“េិទិធពាក្់ព័នន
ធ ឹងេិទិោ
ធ នក្និពនធ”។ សគ្នលបំណងរបេ់េិទិធ
របហាក្់របដែលគ្ឺការពារផលរបសោជន៍ស្េបចាប់របេ់មនុេសពិតរបាក្ែ ឬោងគភាពដែល
ចូលរួមបសងកើតស្គនម្ែជូនស្គធារណជន ឬោនក្ទំសន្ទះដែលបានបដនថមការម្ចនរបឌិត បសចចក្សទេ
ឬោងគភាពជំន្ទញ។
ជាទំលាប់េិទិប
ធ រហាក្់របដែលបានផតល់សៅឲ្យោនក្ទទួលផលរបសោជន៍បីរបសភទែូច
ជា ោនក្េដមតង ផលិតក្រ

និងោនក្ផសពវផាយ។

តរមូវការក្ិចកា
ច រពារស្េបចាប់ម្នោនក្ទទួល

ផលរបសោជន៍ទំងបីរក្ុមសនះគ្ឺ រតូវបានក្ំ ណត់ ក្ុងោនុ
ន
េញ្ជញទី រក្ុងរម
ុ ៉ ឆ្នំ១៩៦១ ដែលជាការ
ខ្ិតខ្ំរបឹងដរបងបសងកើតបទបញ្ជ
ា ោនតរជាតិ ក្ុងវ
ន ិេ័យថមីមួយដែលក្នុងចាប់ជាតិ មួយចំ នួនមានរួច

សៅសែើយ។ ជាងសនះសៅសទៀត របសទេជាសរចើនជាធមមតាបាសនះសរពៀងង និងោនុម័តចាប់មុន
ចូលជាេមាជិក្ោនុេញ្ជញសនះ។ ោនុ េញ្ជញទី រក្ុងរម
ុ ៉ សទះជាមិ នសពញបរ ិបូ ណ៌ និ ងក្នុងតរមូវ
ការបដនថមបនថយ

គ្ឺសៅដតជាគ្ំរោ
ូ នតរជាតិមួយគ្ត់េរមាប់ក្ិចកា
ច រពារក្នុងវ ិេ័យសនះ។

ែូ ចជា

េិទិធោនក្និពនធ ោនុេញ្ជញទីរក្ុងរម
ុ ៉ និងចាប់ជាតិមានោក្់ក្ំែិតសលើការោនុញ្ជញតេិទិធ េរមាប់
ការសរបើរបាេ់ឯក្ជន ការសរបើរបាេ់ែក្ស្េង់ខ្ីល និងការសរបើរបាេ់េរមាប់ការបសរងៀន ឬការ
ស្ស្គវរជាវវ ិទាស្គស្រេត។
រយៈសពលម្នក្ិចកា
ច រពារេិទិ រធ បហាក្់ របដែល ែូចដែលបានរបកាេក្នុងោនុ េញ្ជញទី

រក្ុងរម
៉ុ គ្ឺមានរយៈសពល ២០ ឆ្នំគ្ិតចប់ពីែំណាច់ឆ្នំម្ន (១) ការថតចមលងបានបសងកើត (២) ការ
េដមតងបានសក្ើតសៃើង (៣) ការផសពវផាយបានសក្ើតសៃើង។ ការោភិ រក្ស ឬវ ិធានការណ៍បសណា
ត ះ
អាេនតេំសៅចំសពាះមសធាបាយសោះស្ស្គយេរមាប់ការរ ំសលាភបំពាន ឬការរបរពឹតតសលមើេសលើ
េិទិធរបហាក្់របដែល។ ទំងសនះរួមទំងមសធាបាយសោះស្ស្គយរែាបបសវណី សទេរពែមទណឌ
វ ិធានការណ៍តាមមាត់រចក្រពំ ដែន និងវ ិធានការណ៍ មសធាបាយសោះស្ស្គយ និ ងទណឌក្មម
របឆ្ំងនឹងរ ំសលាភក្នុងទិែាភាពឧបក្រណ៍បសចចក្សទេ។

េនធិេញ្ជញថមីបំផុតក្នុងវ ិេ័យេិទិ រធ បហាក្់ របដែល េនធិេញ្ជញ WIPO េតីពីការេដមតង

និងែវូណូរកាម (“WPPT”) បានបសងកើនវ ិស្គលភាពោំពីក្ិចចការពារេិទិ ោ
ធ នក្េដមតង និ ងផលិក្រែវូ
ណូរកាមសោយបសងកើនែល់ “េម័យឌីជីថល” ជាមួយក្ិចចការពារដែលបានក្ំណត់ចំសពាះការ
សធវើអាជីវក្មមសលើស្គនម្ែដែលបានការពារក្នុងទំរង់ ឌីជីថល រួមទំងសលើោុីនធី ដណត។
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វាគ្ឺមានស្គរៈេំានន់ក្ំណត់ថាេិទិធរបហាក្់របដែលអាចនឹងរតូវបានសរបើរបាេ់ផង
ដែលេរមាប់ការពារការបងាាញពីវបបធម៌ដែលមិនបាននិពនធ និងមិនបានថតចមលងក្នុងរបសទេ

ក្ំពុងោភិវឌឍន៍ជាសរចើន។ ក្ិចចការពារេិទិរធ បហាក្់របដែលបានកាលយជាដផនក្មួយែ៏ធំនិងជាបុសរ
លក្េខ្័ណឌចំបាច់ ែល់ការចូលរួមក្នុងរបព័នពា
ធ ណិជាក្មម និ ងការវ ិនិ សោគ្ោនតរជាតិ។

ោតថបទចាប់
ផាយ

ោនុេញ្ជញទីរក្ុងរម
ុ ៉ េរមាប់ក្ិចកា
ច រពារោនក្េដមតង ផលិតក្រែវូណូរកាម និ ងោងគភាពទូរ

ក្ិចចរពមសរពៀងTRIPS
េនធិេញ្ជញ WIPO េតីពីការេដមតង និ ងែវូណូរកាម (WPPT)
ោនុេញ្ជញទី រក្ុងរពុចដេ៊ល េតីពីការដចក្ចយក្មមវ ិធី បញ្ូា នរលក្េញ្ជញតាម
ផ្ទកយរណ។
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