
1 
 

 

© WIPO/OMPI                               

សេចក្តីេិក្ា៖ ម ូឌុលននេះមានរយៈនេលររហែល ២ នមា ង ន ើមបីសិក្សា។ 
 

ម ៉ូឌលុ ៣៖ សិទ្ធិប្រហាកប់្រហែល 
 
នោលរំណង 

រន្ទា រ់េីរញ្ច រ់ការសិក្សាម ូឌុលននេះអ្នក្សគួរហែអាច 
១. រាយជារញ្ជ ីគុណររនោជន៍អំ្េីសិទ្ធិររហាក់្សររហែល។ 
២.  ក្សស្សង់រយៈនេលការពារសិទ្ធិររហាក់្សររហែល ូចហ លមានហចក្សក្សនុងអ្នុសញ្ញា ទី្

រក្សុងរ  មុ និងកិ្សចចរេមនរេៀង TRIPS។ 
៣. េនយល់ររហែល ២៥០ ពាក្សយ េីនរៀរសតីេីទ្សសនៈទានននសិទ្ធិររហាក់្សររហែល 

មានភាេពាក់្សេ័នធ “ររនេណីនិងទំ្ននៀមទំ្លារ់អ្នក្សស្សុក្ស”។ 



2 
 

 

© WIPO/OMPI                               

អារមភកថា 
សិទ្ធិររហាក់្សររហែលគឺជាសិទ្ធិក្សនុងទិ្ ឋភាេមួយចំនួនររហាក់្សររហែលនៅនឹងសិទ្ធិអ្នក្ស

និេនធ។ នោលរំណងននសិទ្ធិររហាក់្សររហែលគឺការពារផលររនោជន៍ស្សរចារ់ររស់ររូវនត
រុគគល និងនីែិរុគគលហ លចូលរមួរនងកើែស្នន ន សរមារ់ស្នធារណជន។ ឧទាែរណ៍ជាក់្សហសតង
មូយគឺអ្នក្សចនរមៀង ឬអ្នក្សនលលងហ លសហមតងស្នន ន ររស់អ្នក្សនិេនធរទ្នលលង ល់ស្នធារណៈជន។ 
នោលរំណងទំាងមូលននសិទ្ធិររហាក់្សររហែលទំាងននេះគឺការពារមនុសសនិងអ្ងគភាេទំាងនន្ទេះ 
ហ លរញ្ចូ លទំាងខ្លឹមស្នរការនចនររឌិែ រនចចក្សនទ្ស ឬអ្ងគភាេជំន្ទញ ក្សនុង ំនណើ រននការនំ្ទមក្ស
នូវស្នន ន មួយ ល់ស្នធាណៈជន។ 

 
ម ូឌុលននេះនឹងេនយល់អ្នក្សអំ្េីររនលទ្សិទ្ធិររហាក់្សររហែល នែើសិទ្ធិទំាងនន្ទេះរែូវទ្ទួ្ល

បានោ ង ូចនមតច រយៈនេលននសិទ្ធិហ លទ្ទួ្លបាន និងសនធិសញ្ញា អ្នតរជាែិចំរងៗ ឬអ្នុ
សញ្ញា អ្នតរជាែិចំរងៗ ហ លពាក់្សេ័នធជាមួយនឹងសិទ្ធិររហាក់្សររហែល។ 
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សិទ្ធិប្រហាកប់្រហែល 
អ្វីហ លនិោយ ំរូងគឺសិទ្ធិររហាក់្សររហែលនន្ទេះគឺជាពាក្សយថ្មីមួយ នែើយឯក្សស្នរមួយ

ចំនួនសំនៅ ល់សិទ្ធិ ូចោន នឹងពាក្សយសិទ្ធិជិែខាង (neighboring rights) ។ ម ូឌុលននេះនឹងនររើ
របាស់រែឹមហែពាក្សយសិទ្ធិររហាក់្សររហែល។ ចារ់នផតើមការសិក្សាររស់អ្នក្សនោយន្វើការស្នត រ់វគគ
សនមលងននសិទ្ធិររហាក់្សររហែល។ 

 
វគគសនមលងទី្១៖ នែើអ្នក្សអាចកំ្សណែ់ទ្សសនៈទានសិទ្ធិររហាក់្សររហែលននេះសរមារ់ខ្្ុំមតង

នទ្ៀែនទ្? 
 
សិទ្ធិររហាក់្សររហែលគឺមិនហមនជាសិទ្ធិអ្នក្សនិេនធនទ្ រ ុហនតសិទ្ធិននេះគឺមានទំ្ន្ទក់្សទំ្នងោន

ោន ោ ងជិែសនិែជាមួយសិទ្ធិអ្នក្សនិេនធ សិទ្ធិទំាងននេះបានមក្សេីស្នន ន ហ លបានការពារនោយ
សិទ្ធិអ្នក្សនិេនធ។  ូនចនេះសិទ្ធិទំាងនន្ទេះគឺហែងហែមានការពាក់្សេ័នធោន ។ ផតល់នូវររនលទ្សិទ្ធិផ្តត ច់
មុខ្ ូចោន នឹងសិទ្ធិអ្នក្សនិេនធ រ ហនតសិទ្ធិររហាក់្សររហែលមិនរគរ ណត រ់នលើស្នន ន េិែនន្ទេះនទ្។ 
សិទ្ធិររហាក់្សររហែលរគរ ណត រ់នលើអ្វីហ លជារ់ទាក់្សទ្ងនឹងស្នន ន មួយ ក្សនុងន័យទូ្នៅក្សនុងការ
នំ្ទយក្សស្នន ន នៅ ល់ស្នធារណៈជន។ ឧទាែរណ៍ចនរមៀងហ លបានការពារនោយសិទ្ធិអ្នក្ស
និេនធ នែើយវាឆលងកាែ់ ំណាក់្សកាលនផសងៗ។ 

សនមែថានយើងមានរទ្ចនរមៀងន ើមមួយរទ្  ជា្មមតាវារែូវបានការពារសរមារ់អ្នក្ស
និេនធរទ្នលលង និងអ្នក្សនិេនធទំ្នុក្សជាអ្នក្សកាន់ការ់សិទ្ធិអ្នក្សនិេនធន ើម េួក្សនគនឹងផតល់វានៅឲ្យអ្នក្ស
ចនរមៀងមាន ក់្សហ លសហមតងវា និងោែ់ឬន្ទងនឹងរែូវការនូវររនលទ្ននការការពារមួយផងហ រ។  
ររសិននរើវារែវូបានថ្ែទុ្ក្ស ឬររសិននរើអ្នក្សនចៀងសងឃមឹវាបានផាយ អំ្នេើទំាងនន្ទេះពាក់្សេ័នធ
នឹងជរមញុឲ្យរក្សុមែ ុន ៏ហទ្ ហ លនឹងចង់បានរែូវបានការពារមុនវាចូល ល់កិ្សចចរេមនរេៀង      
មួយ។  ំរូងននសិទ្ធិររហាក់្សររហែលទំាងននេះ ហ លកាលនន្ទេះគឺជាសិទ្ធិររស់អ្នក្សសហមតង
ស្នន ន  នពាលគឺអ្នក្សសហមតង អ្នក្សចនរមៀង ែួសហមតងន្ទ ការ អ្នក្សរបំា អ្នក្សនលលង និងនផសងៗនទ្ៀែ។ 

នេលនន្ទេះមានរក្សុមទី្២មូយរក្សមុ ផលិែក្សរែវូណូរកាម ឬផលិែក្សរេិែរបាក្ស ជានរចើន
ននរទ្ចនរមៀងថ្ែទុ្ក្សជាសមាា រៈថ្ែទុ្ក្ស ខ្ណៈហ លសមាា រៈថ្ែទុ្ក្សចារ់នផតើមេីបាល សាិក្សែវូណូ
រកាមថ្ែទុ្ក្សក្សនុងសីុឌី និងឧរក្សរណ៍ថ្ែទុ្ក្សឌីជីថ្ល។ ហ លទំាងនន្ទេះគឺជាការការពារររនលទ្
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ពាណិជជក្សមមជានរចើន ក្សនុងន័យមួយហ លការរនងកើែគុណភាេការថ្ែទុ្ក្សសនមលងមាននរចើនក្សនុង
ការផលិែជាមួយនឹងកិ្សចចការពារការវនិិនោគ រន្ទា រ់ជាមួយនឹងការជារ់ទាក់្សទ្ងនឹងសិលបៈ
ហ លបានទាក់្សទិ្នក្សនុងការផលិែ ការនិេនធ ឬការសហមតងរទ្ចនរមៀងមួយរទ្។ ោ ងណាក៏្ស
នោយសូមបីហែក្សនុង ំនណើ រការទំាងមូលននការនរជើសនរ ើសការនរជាមហរជងនោយឧរក្សរណ៍ អ្នក្ស
នចេះចំានរចើន ការនរៀរចំ រទ្នលលង និងអ្វីនផសងៗនទ្ៀែ មានវែធុធាែុររក្សរនោយភាេនឆនររឌិែ
មួយចំនួនហថ្មទំាងភាេជាក់្សហសតងជានរចើន និងវែធុធាែុពាណិជជមម ៏សំខាន់។ នយើងគួហែអ្ែ់្មែ់
ក្សនុងចិែតហ លផលិែក្សរទំាងននេះគឺជាក្សនុងចំនណាមជនរងនរោេះភាល មជានរចើន ននការលួយរនលំ
ស្នន ន      ខ្ណៈហ លេួក្សនគមិនទ្ទួ្លបាននូវរបាក់្សក្សនរម ហ លរែូវបានរហងវរនៅឲ្យផលិែក្សរ
ហ លលួចរនលំស្នន ន  រ ុហនតជា្មមតាការបាែ់រង់ររស់េួក្សនគ ការបាែ់រង់ែិរញ្ាវែធុររស់េួក្សនគ 
គឺរែូវបានធាល ក់្សចុេះជារនតរន្ទា រ់ចំនពាេះអ្នក្សសហមតង និងអ្នក្សនិេនធ។ ននេះគឺជានែែុហ លផលិែក្សរ
ថ្ែទុ្ក្សសនមលងរែូវបានផតល់នូវសិទ្ធិជាក់្សលាក់្សផងហ រ។ 

រក្សុមទី្រីហ លទ្ទួ្លបាននូវកិ្សចចការពារនូវសិទ្ធិររហាក់្សររហែលគឺអ្ងគភាេទូ្រផាយ។ 
សិទ្ធិររស់េួក្សនគបានមក្សេីការនឆនររឌិែររស់េួក្សនគ នពាលគឺការរនងកើែការផសេវផាយ មិនហមន
នក្សើែនចញេីមាែិកាននការផសេវផាយ មិននចញេីហខ្សភាេយនត រ ុហនតនចញេីសក្សមមភាេននការ
ផសេវផាយ។ ការេិែណាស់ហ លេួក្សនគមានលទ្ធភាេរនញ្ចញសញ្ញា ហ លរនងកើែបានជាការ
ផសេវផាយហ លរែូវផតល់ជូនេួក្សោែ់នូវកិ្សចចការពារសិទ្ធិចំនពាេះសញ្ញា ណទំាងនន្ទេះ។ នែើយ
នរៅេីននេះ វាជាការវនិិនោគ   ការខំ្ររឹងហ លេួក្សោែ់បានរនងកើែក្សនុងការោក់្សរញ្ចូ លោន  និង
ការផសេវផាយក្សមមវ ិ្ ីនផសងៗហ លបានពាក់្សេ័នធ។ 
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វាគមិនបានរញ្ញជ ក់្សផងហ រថា ការចារ់នផតើម ំរូងរំផុែននសិទ្ធិររហាក់្សររហែលមិន ូច
នៅនឹងសិទ្ធិអ្នក្សនិេនធនន្ទេះនទ្ រ ុហនតេួក្សវាមានទំ្ន្ទក់្សទំ្នងោ ងជិែសនិទ្ធជាមួយោន  “សិទ្ធិទំាង
ននេះ នក្សើែនចញេីេីស្នន ន មួយហ លបានការពារនោយសិទ្ធិអ្នក្សនិេនធ”។  

នេលខ្លេះសិទ្ធិររហាក់្សររហែលមានការពាក់្សេ័នធនឹងស្នន ន ជានរចើនហ លមិនរែូវបាន
ការពារនោយសិទ្ធិអ្នក្សនិេនធ ឧទាែរណ៍ ស្នន ហ ហ លសធិែក្សនុងក្សមមសិទ្ធិស្នធារណជន។ 
អ្នុញ្ញា ែតិឲ្យនយើងេិចារណា សរមារ់ជាឧទាែរណ៍ េាណូមួយ concerto នលងនលលងនោយ
នលាក្ស រីែូវនិ។ វាររហែលរែវូបានសហមតងក្សនុងស្នលររគំុែន្តនតី ឬវាអាចរែូវបានថ្ែចមលងទុ្ក្ស
ក្សនុងសីុឌី។ នលាក្សរីែូវនិបានស្នល រ់ក្សនុងឆ្ន ំ១៨២៧ រគរ់ស្នន ន ររស់ោែ់គឺជាក្សមមសិទ្ធិររស់ស្ន
ធាណៈ នែើយ ូនចនេះមិនន្វើកិ្សចចការពារសិទ្ធិអ្នក្សនិេនធនន្ទេះនទ្។ នែែុននេះ អ្នក្សណាមាន ក់្សមានសិទ្ធិ
សហមតងនូវរទ្នលលងជា    អាចនិោយបានថាអ្នក្សណាមាន ក់្ស នលងនលលងេាណូររស់នលាក្សរិែូវនិ   
ឬថ្ែចមលងក្សនុងសីុឌី   មិនចំាបាច់មានការអ្នុញ្ញា ែនន្ទេះន ើយ។ 

ោ ងណាក៏្សនោយក្សនុងឧទាែរណ៍ ូចោន  អ្នក្សសហមតងការររគំុែន្តនតី (អ្នក្សនលងេាណូ 
និងវង់នលលង)  ូចោន នឹងផលិែក្សរននសីុឌីផាុក្សការថ្ែចមលងការររគំុ ន្តនតីក៏្សទ្ទួ្លនូវសិទ្ធិររហាក់្ស
ររហែលហ រ ចំនពាេះការសហមតងននការររគំុែន្តនតី និងការថ្ែចមលងររស់េួក្សោែ់នោយនរៀងៗ       
ខ្លួន។ នែែុ ូនចនេះ ក្សនុងឧទាែរណ៍នរកាមននេះ ការេិចារណា មិនមានអ្នក្សណាមាន ក់្សមានសិទ្ធិ
ទ្ទួ្លថ្ែចមលងការសហមតងផ្តា ល់ននការររគំុ ន្តនតី ូចោន  នោយោម នការយល់រេមេីអ្នក្សសហមតង
នន្ទេះនទ្។  ូចោន ននេះោម នអ្នក្សណាមាន ក់្សគឺមានសិទ្ធិចមលងនូវការថ្ែចមលងសនមលងននការសហមតង
ការររគំុ ន្តនតីេាណូ ូចោន  នោយោម នការយល់រេមេីផលិែក្សរថ្ែចមលងសនមលងនន្ទេះនទ្។ 

វាររហែលមានកំ្សេុងមានការចារ់អារមមណ៍ ក្សែ់សមាគ ល់ផងហ រថាផលិែក្សរការថ្ែ
ចមលងសនមលងអាចទ្ទួ្លនូវកិ្សចចការពារ សូមបីហែអ្វីៗហ លបានថ្ែចមលងគឺមិនរែូវបានចាែ់ទុ្ក្សជា
ស្នន ន ក៏្សនោយ។ ការថ្ែចមលងសនមលងមួយររហែលជាផាុក្សនូវសនមលង្មមជាែិ  ូចជា សនមលង
សែវស្នល រ រលក្សមហាសមុរទ្។ល។ សនមលងទំាងនន្ទេះគឺមិនហមនជាស្នន ន នន្ទេះនទ្។ ោ ងណាក៏្ស
នោយ រក្សមុែ ុនថ្ែចមលងសនមលងហ លបាននរៀរផលិែក្សមមសីុឌីផាុក្សសនមលងទំាងនន្ទេះនឹងបាន
ការពារជំទាស់នឹងអំ្នេើននការរនលំនផសងទាក់្សទ្ងនឹងការថ្ែចមលង ូចោន ។ 
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េំណួរវាយតម្មលខ្លួនឯង 

SQA ១. សតើរក្មុ ឬោងគភាពទំងបី ដែលទទួលបានេិទធិរបហាក់្របដែល មានោវីខ្លះ? 

េរសេរចសមលើយរបេ់ោនក្ទីសនះ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចុចទីសនះេរមាប់ចសមលើយ 
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SQA ចសមលើយទី ១ 

 រក្ុមទំងបីដែលទទួលបានេិទធិរមូមាន 

 ោនក្េដមតង ែូចជា ោនក្ចសរមៀង 

 ផលិតក្រការថតចមលង ែូចជារក្មុែុ៊នថតចមលង 

 ោងគភាពទូរផាយ  
 
 

 វាគ្មិនបានបញ្ជា ក់្ថាជាកាលកំ្ណត់និយមន័យការបនលំក្នុងវគ្គេសមលង។ 

 របេិនសបើោនក្មិនចាេ់នូវោតថន័យម្នពាក្យសនះឥៃូវនឹងគឺ្ជាសពលលអមួយរក្សមើលក្នុង
េន្ទទ នុរក្ម។ 
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ែូចវគ្គេសមលងដែលបានពនយល់ េិទធិរបហាក់្របដែលជាទូសៅរតូវបានផតល់ឱ្យោនក្
ទទួលផលបីរបសភទែូចជា ោនក្េដមតង ផលិតក្រថតចមលង និងោងគភាពទូរផាយ។ 

 

 េិទធិោនក្េដមតងគឺ្រតវូបានស្គគ ល់ ពីសរពាះការបសងកើតរបក្បសោយការម្ចនរបឌិតរបេ់ពួក្
សគ្គឺ្ចំបាច់ផតល់នូវជីវតិ ឧទែរណ៍ ស្គន ម្ែសភលង ស្គន ម្ែវនិ្ទែក្មម និងស្គន ម្ែររំបំា និងរបូ
ភាពមានចលន្ទ និងពីសរពាះដតពួក្សគ្មាន ផលរបសោជន៍រតឹមរតូវក្នុងកិ្ចចការពារស្េប
ចាប់ម្នការោធិបាយផ្ទទ ល់ខ្លួន។ 

 
 

េិទធិផលិតក្រថតចមលងគឺ្បានស្គគ ល់ ពីសរពាះ   ធនធាន
របក្បសោយការម្ចនរបឌិត ធនធានែិរញ្ញវតថុ និងធនធាន
ោងគភាពរបេ់ពួក្សគ្គឺ្ចំបាច់បសងកើតការថតចមលងេសមលង

ដែលសរបើរបាេ់ឲ្យជារបសោជន៍ចំសពាះស្គធារណជន
ក្នុងជាទំរង់ជំនួយែវូណូរកាម (សថប កាដេត េីុឌី មីនី    

ឌីេ។ល។)។ 

 

ពួក្សគ្ក៏្មាននូវផលរបសោជន៍សពញចាប់ផងដែរក្នុងការមានធនធានស្េបចាប់ចំបាច់
សែើមបីសធវើេក្មមភាពជំទេ់នឹងការសរបើរបាេ់សោយពំុមានការោនុញ្ជញ ត សទះជាវាគឺ្ជាគំ្និត
ម្នការបសងកើត និងការចូលរមួចមលងសោយមិនមានការោនុញ្ជញ ត(បនលំ) ឬក្នុងរបូរងជាការ
ផសពវផាយសោយមិនមានការោនុញ្ជញ ត ឬការទំន្ទក់្ទំនងសោយមិនមានការោនុញ្ជញ តែល់
ស្គធារណជនចំសពាះែវូណូរកាមរបេ់ពួក្សគ្ក៏្សោយ។ 

 

ែូចគ្នន ដែរ េិទធិោងគភាពទូរផាយគឺ្រតូវបានស្គគ ល់ពីសរពាះដតមុខ្ងាររបេ់ពួក្សគ្េថិតក្នុង
ការបសងកើតស្គន ម្ែដែលសរបើរបាេ់ឲ្យជារបសោជន៍ចំសពាះស្គធារណជន និង  ម្នផល
របសោជន៍សោយរតឹមរតវូក្នុងការពិនិតយសលើការចក់្ផាយ ឬការចក់្ផាយសៃើងវញិោំពី
ការផសពវផាយរបេ់ពួក្សគ្។ 
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ឥៃូវស្គត ប់េសមលងវគ្គបន្ទទ ប់ ដែលទក់្ទងសៅនឹងស្គរៈេំានន់ និងការវវិតតន៍េិទធិរបហាក់្
របដែលចំសពាះការផសពវផាយ សោយផតល់នូវឧទែរណ៍តាមរយៈការផសពវផាយ
រពឹតតិការណ៍កី្ឡាមួយ។ 

 

វគ្គេសមលងទី២ េិទធិរបហាក់្របដែេរមាប់ោនក្ផសពវផាយម្នរពឹតតិការណ៍កី្ឡា 

 

េិទធិោនក្ផសពវផាយមានស្គរៈេំានន់ជាពិសេេានល ំងណាេ់ដែរក្នុងការទំន្ទក់្ទំនងចំសពាះ
ក្មមវធីិកី្ឡា។ របសទេជាសរចើន ក្មមវធីិកី្ឡាមួយនឹងមិនរតូវបានពិចរណាថាមានេិទធិក្នុង
កិ្ចចការពារេិទធិោនក្និពនធសន្ទះសទ។ មានរបសទេមួយចំនួន សែើយរបសទេអាសមរកិ្គឺ្ជា
ឧទែរណ៍ែំបូង ដែលគិ្តថាការរបកួ្តបាល់ទត់មួយ ដែលសៅសពលដែលវាគឺ្រតវូបាន
ថតជាស្គន ម្ែសស្គតទេសន៍ ពីសរពាះវារតួវបានពិចរណាថាគឺ្ជាស្គន ម្ែរបក្បសោយការម្ចន
របឌិតោ៉ងរគ្ប់រគ្នន់។ បុ៉ដនតក្នុងរបសទេែម្ទសទៀតជាសរចើនដែលចាប់កំ្ណត់ថាដលបងគឺ្
ជាក្តាត េសរមចចិតត និងមិនរបក្បសោយការម្ចនរបឌិតនូវចំណុចដែលមានគុ្ណេមបតតិរគ្ប់
រគ្នន់េរមាប់កិ្ចចការពារសទ។ ោនក្ថតរបូគឺ្រគ្នន់ដតថតេក្មមភាព និងរពឹតតិការណ៍ែម្ទ
សទៀតដតបុ៉សណាណ ះ។ គ្នត់របដែលជាោនក្ជំន្ទញានងថតរបូមាន ក់្ បុ៉ដនតមិនដមនជាេិលបក្រ
មាន ក់្សន្ទះសទ។ មានការផសពវផាយដបបសនះតិចតួចណាេ់ សែតុែូសចនះ  របេិនសបើមាន ការ
ផសពវផាយទំងសនះរតូវបានពិចរណាោំពីតម្មលម្នកិ្ចចការពារ។ 

 

មានផលរបសោជន៍ោ៉ងសរចើន សលើ េិទធិផសពវផាយតាមទូរេសន៍េរមាប់កី្ឡាោូឡាពិំក្ ។ 

អាចមានការសោះែូរលុយរប់លាន ឬសកាែ ែុលាល  សផ្ទន ោឺុរ ៉ ូរែង់ ឬសយន ។ 

 

បុ៉ដនតវាអាចជាការវនិិសោគ្សោយគ្នម នការទក់្ទញ សែើយវាអាចមិនដមន  របេិនសបើោនក្
ផសពវផាយទំងសន្ទះ បានចំណាយលុយរបចំឆ្ន ំេរបុោ៉ងសរចើនជាមុនេរមាប់អាជាា ប័

ណណផ្ទត ច់មុខ្សលើការផសពវផាយ ឬេរមាប់មសធាបាយផ្ទត ច់មុខ្នូវ
រពឹតតិការណ៍កី្ឡាេំានន់ែ៏ម្ទសទៀតេរមាប់ផលរបសោជន៍ម្ន

តំបន់ផសពវផាយជាក់្លាក់្មួយ សែើយមិនអាចទទួលបានកិ្ចច
ការពារដែលបានផតល់ឱ្យសោយេិទធិរបហាក់្របដែលសែើមបីររងំ

រក្ុមែុ៊នែ៏ម្ទសផសងសទៀតពីការផសពវផាយសៃើងវញិស្គន ម្ែរបេ់ពួក្
សគ្ ឬថតចមលង និងលក់្វសីែោូម្នស្គន ម្ែសន្ទះ។  
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ឧទែរណ៍េសងេបសនះគឺ្មានបំណងពនយល់ោំពីមូលសែតុដែលរក្ុមដែលពាក់្ព័នធែូចជា 
ោនក្េដមតង ផលិតក្រែវូណូរកាម និងោងគភាពទូរផាយ មានេិទធិទទួលបានកិ្ចចការពារពី
េិទធិរបហាក់្របដែល។ 
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ការសឆលើយតបជាលក្េណៈោនតរជាតិដែលបានសរៀបចំជាសលើក្ែំបូងចំសពាះតរមូវការ
េរមាប់កិ្ចចការពារស្េបចាប់នូវរបសភទទំងបីម្នផលរបសោជន៍េិទធិរបហាក់្របដែលគឺ្ជា
សេចក្តីេននិោា ន ក្នុងឆ្ន ំ១៩៦១ ម្នោនុេញ្ជញ ទីរក្ុងរ ៉មុ ឬជាពិសេេ “ោនុញ្ជញ ោនតរជាតិេតីពីកិ្ចច
ការពារោនក្េដមតង ផលិតក្រែវូណូរកាម និងោងគភាពទូរផាយ។ មិនែូច” ោនុេញ្ជញ ោនតរជាតិ
ជាសរចើនសផសងសទៀត ដែលជារបភពម្នចាប់ជាតិ សែើយមានបំណងសធវើេំសោគ្ចាប់ដែលមាន
ស្ស្គប់ ោនុេញ្ជញ ទីរក្ងុរ ៉មុគឺ្ជាការខិ្តរបឹងដរបងបសងកើតបទបញ្ជា ោនតរជាតិមួយក្នុងវេ័ិយថមីមួយ
ដែលចាប់ជាតិតិចតួចណាេ់ដែលមានស្ស្គប់ក្នុងសពលសន្ទះ។ សនះមានន័យថារបសទេជា
សរចើននឹងមានពរងាង និងោនុម័តចាប់មុនចូលជាេមាជិក្ោនុេញ្ជញ ។ 

ចប់តំាងពីការោនុម័តោនុេញ្ជញ ឆ្ន ំ ១៩៦១ ចំនួនរបសទេជាសរចើនបានសធវើចាប់ទក់្ទង
សៅនឹងោនុេញ្ជញ  និងចាប់របេ់របសទេសផសងៗជាសរចើន ដចងសលើេពីក្រមិតោបបរមានក្នុងកិ្ចច
ការពារដែលបានបសងកើតសោយោនុញ្ជញ ។ 

ការសឆលើយតមជាលក្េណៈោនតរជាតិបចចុបបននជាសរចើន សែើមបីសឆលើយតបសៅនឹងការវវិតតម្ន
តរមូវការកិ្ចចការពារស្េបចាប់ទំងសនះ ជាសែើមសែតុនំ្ទឱ្យមានការចុះែតថសលានរបេ់េនធិ
េញ្ជញ  WIPO េតីោំពីការេដមតង និងែវូណូរកាម (“WPPT”) ដែលបានបញ្ច ប់សៅទីរក្ុងែសឺដណវ
ចុះម្ថៃទី ២០ ដខ្ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៩៦។ ការោភិវឌឍម្នេនធិេញ្ជញ សនះគឺ្បានសរៀបចំផតល់ជូននូវកិ្ចច
ការពារឲ្យបានសរចើននូវេិទធិសបតិក្ភ័ណឌ  និងេិទធិេីលធម៌របេ់ោនក្េដមតង និងផលិតក្រែវូណូ
រកាម ជាពិសេេចំសពាះការទញយក្ផលរបសោជន៍របេ់ពួក្សគ្ក្នុងទរមង់ឌីជីថល រមួទំង
សលើរបព័នធោីុនធីដណត។ េនធិេញ្ញសនះចូលជាធរមានសៅម្ថៃទី២០ ដខ្ឧេភា ឆ្ន ំ២០០២។ 

ឥៃូវោនក្យល់ោំពីរបសភទមនុេស និងោងគភាពដែលអាចទទួលបានកិ្ចចការពារសរកាម
េិទធិរបហាក់្របដែល ោវីបន្ទទ ប់េរមាប់ការពិចរណាគឺ្ “សតើេិទធិទំងសន្ទះមានោវីខ្លះ” ជាសគ្នល
ការណ៍េិទធិទំងសន្ទះគឺ្ស្េសែៀងសៅនឹងេិទធិដែលផតល់ឱ្យមាច េ់េិទធិោនក្និពនធ។ សន្ទះគឺ្ជាេិទធិ
ររងំោនក្ែ៏ម្ទពីការទញយក្ផលរបសោជន៍សោយគ្នម នការោនុញ្ជញ តពីការេដមតង ថតចមលង ឬ
ផសពវផាយដែលបានការពារ។ 
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សិទ្ធិបានផតលឲ់្យអ្នកទ្ទ្លួផលពីសទិ្ធិប្រហាកប់្រហែល 
េិទធិបានផតល់ជូនោនក្ទទួលផលបីពីេិទធិរបហាក់្របដែលក្នុងចាប់ជាតិគឺ្ែូចតសៅ 

សទះបីជាមិនដមនេិទធិទំងោេ់រតូវបានផតល់ឲ្យក្នុងចាប់ដតមួយក៏្សោយ។ 

- ោនក្េដមតងគឺ្រតូវបានផតល់ឲ្យនូវេិទធិជាសរចើនររងំនឹងការក្រមិត(ការថតចមលង) ការ
ផសពវផាយ និងការទក់្ទងែល់ស្គធារណជនោំពីការេដមតងផ្ទទ ល់របេ់ពួក្សគ្
សោយគ្នម នការយល់រពមពីពួក្សគ្ និងេិទធិររងំការក្រមិតផលិតសៃើងវញិោំពីការេ
ដមតងរបេ់ពួក្សគ្។ េិទធិក្នុងការសផសពវផាយ និងេិទធិផសពវផាយជាស្គធាណម្នការ
ថតបញ្ចូ លក្នុងែវូណូរកាមជាលក្េណៈពាណិជាក្មម អាចជារបសភទម្នលាភការ
របក្បសោយេមធម៌ ជាជាងេិទធិររងំ។ សនះអាចតាមរយៈ អាជាា ប័ណណផ្ទត ច់មុខ្
ដែលបានពិភាក្ាក្នុងមូ៉ឌុលេិទធិោនក្និពនធ។ សោយលក្េណៈម្ន ការម្ចនរបឌិត ចាប់
ជាតិមួយចំនួនក៏្ផតល់េិទធិេីលធម៌ឱ្យោនក្េដមតងផងដែរ ដែលអាចរបឆំ្ងនឹងការ
លុបសចលសោយមិនេមសែតុផលនូវស ម្ ះរបេ់ពួក្សគ្ ឬការដក្ដរបការេដមតង 
ដែលប៉ះពាល់ែល់ពួក្សគ្។ 

- ផលិតក្រែវូណូរកាមគឺ្រតូវបានផតល់ឲ្យនូវេិទធិោនុញ្ជញ តត ឬហាមឃាត់ផ្ទទ ល់ និងមិន
ផ្ទទ ល់ក្នុងការផលិតសៃើងវញិ ការនំ្ទចូល និងការដចក្ចយែវូណូរកាមរបេ់ពួក្សគ្ 
និងថតចមលងវតថុទំងសន្ទះ និងេិទធិទទួលបានលាភការរបក្បសោយេីលធម៌ 
េរមាប់ការផសពវផាយ និងទំន្ទក់្ទំនងែល់ស្គធារណៈជនោំពីែវូណូរកាម។ 

ោងគភាពផសពវផាយគឺ្រតូវបានផតល់នូវេិទធិោនុញ្ជញ  ឬហាមឃាត់ការផសពវផាយសៃើងវញិ 
ការក្រមិត និងការផលិតសៃើងវញិនូវការផសពវផាយរបេ់ពួក្សគ្។ ក្នុងចាប់ខ្លះេិទធិបដនថមគឺ្រតូវ
បានផតល់ឲ្យ ឧទែរណ៍ ក្នុងរបសទេម្នេែភាពោឺុរ ៉បុ ផលិតក្រែវូណូរកាម និងោនក្េដមតងគឺ្
រតូវបានផតល់ឲ្យនូវេិទធិជួលែវូណូរកាម (ចំសពាះោនក្េដមតង ស្គន ម្ែសស្គទេសន៍) និងរបសទេខ្លះ
ផតល់ឲ្យេិទធិជាក់្លាក់្សលើការផសពវផាយតាមដខ្ស។ ក្នុងកិ្ចចរពមសរពៀង TRIPSផលិតក្រែវូណូ
រកាម (ក៏្ែូចជាមាច េ់េិទធិែ៏ម្ទសផសងសទៀតក្នុងចាប់ជាតិេតីពីែវូណូរកាម) គឺ្រតូវបានផតល់ឲ្យ
េិទធិជួល។ 
ែូចជាក្រណីក្នុងចាប់េតីពីេិទធិោនក្និពនធ ោនុេញ្ជញ ទីរក្ុងរ ៉មុ និងចាប់ជាតិមានការោក់្កំ្ែិត
ោ៉ងពិតរបាក្ែចំសពាះការោនុញ្ជញ តេិទធិ ជាឧទែរណ៍ ការសរបើរបាេ់ឯក្ជន សរបើចំសពាះការ
ែក្ស្េង់ខ្លីៗក្នុងការទក់្ទងជាមួយការរយការណ៍ពីរពឹតតិការណ៍បចចុបបនន និងសរបើេរមាប់ការ
បសរងៀន ឬការស្ស្គវរជាវវទិាស្គស្រេត ពីកិ្ចចការពារការេដមតង ែវូណូរកាម និងការផសពវផា
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យ។ របសទេជាសរចើនោនុញ្ជញ តតតាមរបតិបតតិការោក់្ក្ែិតរបសភទែូចគ្នន ក្នុងេិទធិរបហាក់្
របដែលែូចជាចាប់របេ់ពួក្សគ្ដែលផតល់ទំន្ទក់្ទំនងក្នុងកិ្ចចការពារេិទធិោនក្និពនធ។ 

រយៈសពលការពារេិទធិរបហាក់្របដែលសរកាមោនុេញ្ជញ ទីរក្ុងរ ៉មុគឺ្មានរយៈសពល ២០ ឆ្ន ំគិ្ត
ចប់ពីែំណាច់ឆ្ន ំម្ន៖ 

 ការេដមតងសក្ើតសៃើង សោយការេដមតងមិនបញ្ចូ លក្នុងែវូណូរកាម 

 ការក្រមិត(កាថតចមលង) ក្រណីបានថតបញ្ចូ លក្នុងែវូណូរកាមនូវការេដមតង 

ោនក្គួ្រដតកំ្ណត់ថាចាប់ជាតិជាសរចើន ដែលការពារេិទធិរបហាក់្របដែល ផតល់ឲ្យរយៈសពល
ដវងជាងរយៈសពលខ្លីបំផុតដែលមានដចងក្នុងោនុេញ្ជញ ទីរក្ុងរ ៉មុ។ 

ក្នុងកិ្ចចរពមសរពៀងTRIPS េិទធិោនក្េដមតង និងផលិតក្រែវូណូរកាមគឺ្រតូវបានការពារ
េរមាប់រយៈសពល ៥០ ឆ្ន ំ គិ្តចប់ពីែំណាច់ឆ្ន ំម្នការថតបញ្ចូ ល  ឬការេដមតង និងេិធទធិោងគ
ភាពផសពវផាយេរមាប់រយៈសពល ២០ឆ្ន ំគិ្តចប់ពីែំណាច់ឆ្ន ំម្នការផសពវផាយបានសក្ើតសៃើ
ង។ ែូសចនះមានន័យថារបសទេដែលចូលជាេមាជិក្សៅនឹងកិ្ចចរពមសរពៀងTRIPS នឹងបានផតល់ 
ឬដក្ដរបចាប់របេ់ពួក្សគ្ ផតល់កិ្ចចការពារដវងជាងែូចដែលបានតរមូវសោយោនុេញ្ជញ ទីរក្ងុរ ៉ុ
ម។ 

ក្នុងល័ក្េខ័្ណឌ ការោនុវតតេិទធិ មធាបាយសោះស្ស្គយេរមាប់ការរសំលាភបំពាន ឬការ
របរពឹតតបទសលមើេេិទធិរបហាក់្របដែលគឺ្ របហាក់្របដែលសៅនឹងមាច េ់ដែលមានេិទធិោនក្និព
នធទំងសន្ទះ។សនះរមួមានការោភិរក្ស  ឬវធិានការបសណាត ះអាេនត ែំសណាះស្ស្គយរែាបបសវណី 
សទេរពែមទណឌ   វធិានការតាមមាត់រចក្រពំដែន និងវធិានការ  មសធាបាយការសោះស្ស្គយ 
និងទណឌ ក្មមរបឆំ្ងនឹងការរសំលាភក្នុងទិែាភាពឧបក្រណ៍បសចចក្សទេ។ េូមរលឹំក្សៃើងវញិេ
មាា រៈដែលបានបងាា ញក្នុងមូ៉ឌុលេិទធិោនក្និពនធមុន។ 

គំ្និតេិទធិរបហាក់្របដែលបានទក់្ទញការរបងុរបយ័តនជាមសធាបាយម្នកិ្ចចការពារ
ការបងាា ញពីវបបធម៌ដែលមិនបានថតចមលងម្នរបសទេកំ្ពុងោភិវឌឍនជាសរចើន ដែលគឺ្ជាដផនក្
ម្នរបម្ពណីទំន្ទមទំមាល ប់។ សោយស្គរមានោនតរគ្មន៍របេ់ោនក្េដមតងសទើបការបងាា ញ
របម្ពណីទំន្ទមទំមាល ប់ទំងសន្ទះគឺ្រតវូបានផសពវផាយជាស្គធារណ។ សោយការផតល់ជូននូវកិ្ចច
ការពារេិទធិរបហាក់្របដែល របសទេកំ្ពុងោភិវឌឍអាចផតល់ជូនផងដែរនូវកិ្ចចការពារែ៏ទូលំ
ទូលាយ ែល់ការេដមតងវបបធម៌ បុរណ ដែលមានតម្មល ដែលកំ្ណត់ពីោតថិភាពនិងោតត
េញ្ជញ ណ ដែលពិតជាមានស្គរៈេំានន់ដែលអាចដបងដចក្វបបធម៌នីមួយៗបានពីរបសទេមួយ
សៅរបសទេមួយ ឬទូទំងពិភពសលាក្។ 
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ែូចគ្នន ផងដែរ  កិ្ចចការពារផលិតក្រែវូណូរកាម និងោងគភាពទូរផាយផាយ ជួយបសងកើត
ជាមូលោា នេរមាប់លទធភាពឧេាែក្មមជាតិផសពវផាយការបងាា ញវបបធម៌ជាតិក្នុងរបសទេ 
និងជាេំានន់ ក្នុងទីផាយសរៅរបសទេ។ ចរនតរបជារបិយភាពែ៏េសមបើមម្ន “តន្រនតីពិភពសលាក្” 
បងាា ញថាមានទីផារដបបសនះ  បុ៉ដនតមិនដមនផលរបសោជន៍សេែាកិ្ចចដែលបានពីការសធវើអាជីវ
ក្មមម្នទីផារទំងសនោ បានរតៃប់សៅរបសទេដែលជារបភពសែើមម្នការបងាា ញវបបធម៌សន្ទះ
សទ។ 

ជាេសងេបកិ្ចចការពារេិទធិរបហាក់្របដែលមានសគ្នលបំណងពីរ គឺ្ការបងាក រវបបធម៌
ជាតិ និងផតល់ជាមសធាបាយេរមាប់ការសធវើអាជីវក្មមក្នុងទីផាយោនតរជាតិ។ 
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សង្ខេប 
 

ក្នុងដផនក្សនះ ោនក្បានេិក្ាោំពីេិទធិរបហាក់្របដែល សែើយក៏្អាចសៅបានផងដែរថា
េិទធិពាក់្ព័នធ ឬជាពិសេេ  “េិទធិពាក់្ព័នធនឹងេិទធិោនក្និពនធ”។ សគ្នលបំណងរបេ់េិទធិ
របហាក់្របដែលគឺ្ការពារផលរបសោជន៍ស្េបចាប់របេ់មនុេសពិតរបាក្ែ ឬោងគភាពដែល
ចូលរមួបសងកើតស្គន ម្ែជូនស្គធារណជន ឬោនក្ទំសន្ទះដែលបានបដនថមការម្ចនរបឌិត បសចចក្សទេ 
ឬោងគភាពជំន្ទញ។ 

ជាទំលាប់េិទធិបរហាក់្របដែលបានផតល់សៅឲ្យោនក្ទទួលផលរបសោជន៍បីរបសភទែូច
ជា ោនក្េដមតង ផលិតក្រ  និងោនក្ផសពវផាយ។  តរមូវការកិ្ចចការពារស្េបចាប់ម្នោនក្ទទួល
ផលរបសោជន៍ទំងបីរក្មុសនះគឺ្រតូវបានកំ្ណត់ក្នុងោនុេញ្ជញ ទីរក្ុងរ ៉មុឆ្ន ំ១៩៦១ ដែលជាការ
ខិ្តខំ្របឹងដរបងបសងកើតបទបញ្ជា ោនតរជាតិក្នុងវេ័ិយថមីមួយដែលក្នុងចាប់ជាតិមួយចំនួនមានរចួ
សៅសែើយ។ ជាងសនះសៅសទៀត របសទេជាសរចើនជាធមមតាបាសនះសរពៀងង និងោនុម័តចាប់មុន
ចូលជាេមាជិក្ោនុេញ្ជញ សនះ។ ោនុេញ្ជញ ទីរក្ុងរ ៉មុ សទះជាមិនសពញបរបូិណ៌ និងក្នុងតរមវូ
ការបដនថមបនថយ គឺ្សៅដតជាគំ្រោូនតរជាតិមួយគ្ត់េរមាប់កិ្ចចការពារក្នុងវេ័ិយសនះ។ ែូចជា
េិទធិោនក្និពនធ ោនុេញ្ជញ ទីរក្ុងរ ៉មុ និងចាប់ជាតិមានោក់្កំ្ែិតសលើការោនុញ្ជញ តេិទធិេរមាប់
ការសរបើរបាេ់ឯក្ជន ការសរបើរបាេ់ែក្ស្េង់ខ្លី និងការសរបើរបាេ់េរមាប់ការបសរងៀន ឬការ
ស្ស្គវរជាវវទិាស្គស្រេត។ 

រយៈសពលម្នកិ្ចចការពារេិទធិរបហាក់្របដែល ែូចដែលបានរបកាេក្នុងោនុេញ្ជញ ទី
រក្ុងរ ៉មុ គឺ្មានរយៈសពល ២០ ឆ្ន ំគិ្តចប់ពីែំណាច់ឆ្ន ំម្ន (១) ការថតចមលងបានបសងកើត (២) ការ
េដមតងបានសក្ើតសៃើង (៣) ការផសពវផាយបានសក្ើតសៃើង។ ការោភិរក្ស ឬវធិានការណ៍បសណាត ះ
អាេនតេំសៅចំសពាះមសធាបាយសោះស្ស្គយេរមាប់ការរសំលាភបំពាន ឬការរបរពឹតតសលមើេសលើ
េិទធិរបហាក់្របដែល។ ទំងសនះរមួទំងមសធាបាយសោះស្ស្គយរែាបបសវណី សទេរពែមទណឌ  
វធិានការណ៍តាមមាត់រចក្រពំដែន និងវធិានការណ៍ មសធាបាយសោះស្ស្គយ និងទណឌ ក្មម 
របឆំ្ងនឹងរសំលាភក្នុងទិែាភាពឧបក្រណ៍បសចចក្សទេ។ 

េនធិេញ្ជញ ថមីបំផុតក្នុងវេ័ិយេិទធិរបហាក់្របដែល េនធិេញ្ជញ  WIPO េតីពីការេដមតង 
និងែវូណូរកាម (“WPPT”) បានបសងកើនវសិ្គលភាពោំពីកិ្ចចការពារេិទធិោនក្េដមតង និងផលិក្រែវូ
ណូរកាមសោយបសងកើនែល់ “េម័យឌីជីថល” ជាមួយកិ្ចចការពារដែលបានកំ្ណត់ចំសពាះការ
សធវើអាជីវក្មមសលើស្គន ម្ែដែលបានការពារក្នុងទំរង់ឌីជីថល រមួទំងសលើោីុនធីដណត។ 
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វាគឺ្មានស្គរៈេំានន់កំ្ណត់ថាេិទធិរបហាក់្របដែលអាចនឹងរតូវបានសរបើរបាេ់ផង
ដែលេរមាប់ការពារការបងាា ញពីវបបធម៌ដែលមិនបាននិពនធ និងមិនបានថតចមលងក្នុងរបសទេ
កំ្ពុងោភិវឌឍន៍ជាសរចើន។ កិ្ចចការពារេិទធិរបហាក់្របដែលបានកាល យជាដផនក្មួយែ៏ធំនិងជាបុសរ
លក្េខ័្ណឌ ចំបាច់ែល់ការចូលរមួក្នុងរបព័នធពាណិជាក្មម និងការវនិិសោគ្ោនតរជាតិ។ 

 
 
 
 
 
 

ោតថបទចាប់ 
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