
របធានបទ៖  វវិាទម៉ាក (MARK DISPUTES-LA DISPUTE DE LA MARQUE) 
(វវិាទកមមសិទធិបញ្ញា  INTELLECTUAL PROPERTY DISPUTE-LA DISPUTE DE LA PROPRIÉTÉ 
INTTELECTUELLE) 
 

ម៉ាក គឺជាសញ្ញា ដដលអាចមមើលមឃើញមោយដភនក ម ើយររូវបានោក់សំគាល់ទំនិញ របស់ 
ស រគាសមួយៗ ដូចជា កំុពយូទ័រម៉ាកសូនី ទូរស័ពទម៉ាកអាយ វូន សំមលៀកបំពាក់ម៉ាកប្លសូាក ជាមដើម 
។ ម៉ាកសំគាល់ទំនិញ ឬផលិរផលមនេះ ររូវបានមៅថា ពាណិជ្ជសញ្ញា  (Trademark) ។ មា ស់ម៉ាក 
មនសិទធិផ្តា ច់មុខ កនុងការមរបើរបាស់ និង មធវើអាជី្វកមមមោយផ្តទ ល់ ឬបនា ។ ផលិរផល ឬមសវាជាមរចើន 
ររូវបានលក់ោច់មោយសារ ដរម៉ាករបស់វាររូវបានមគទទួលសាា ល់ និងដឹងពីសាន ដដរបស់ស រគាស 
ពាណិជ្ជកមមដដលមធវើចរាចរទំនិញ ឬផលិរផលទំងម េះ។ ម រុមនេះ វវិាទដនការទមទរជា 
មា ស់កមមសិទធិ ឬសិទធិមធវើអាជី្វកមមមលើម៉ាកលបីម េះ ក៏អាចមកើរមនម ើង ។ 
 
វវិាទដនការមរបើរបាស់ម៉ាកដដលជាកមមសិទធិបញ្ញា  គឺជាបញ្ញា សមុរគសាម ញ និងបណ្តា លឲ្យស រគាស 
ដដលកំពុងមធវើចរាចរម៉ាកម េះ ររូវជួ្បរបទេះនូវការខារបង់ជាមរចើន មនដូចជា៖ ផលចំណូលដន 
អាជី្វកមមថយចុេះ (អរិថិជ្នទិញទំនិញស រគាសមផេងមោយការរច ំ) គុណភាពដនផលិរផលអន់ 
ឬទបជាងមុន (មោយសារដរម៉ាកដូច ឬស្សមដៀងមនរំដលមថាក) ។ល។ ដដលប៉ាេះពាល់ដល់កិរាិយស 
ស រគាស ម ើយក៏ជាមូលម រុ ំឲ្យអរិថិជ្នអាចពិចារណ្តឈប់មរបើផលិរផលដដលមន 
ម៉ាកម េះមៅមពលមរកាយផងដដរ ។ ការទមទរ ឬក៏ការទប់សាា រ់នូវការរមំោភកមមសិទធិបញ្ញា មនេះ 
គឺជាវធិានការដដលគួរមធវើជាប ទ ន់ មោយពឹងដផែកមលើយនាការដនការមោេះស្សាយវវិាទតាមរបព័នធ 
រុោការ (Litigation) ឬ ការមោេះស្សាយវវិាទមរៅរបព័នធរុោការ (ADR) ។ ឧទ រណ៍៖ 

– សមគមកាម វមវៀរណ្តមបានចំណ្តយរបាក់រ ូរដល់ ៦០០ោនដុោល រស រដឋអាមមរកិ 
ជាមូលនិធិបដិភាគរបស់សមជិ្ក មដើមបីទមទរម៉ាកកាម វលបីម ម្ េះ  “Buon Ma Thuot” 
របស់ខលួនមៅរបមទសបារាងំ។ (ដកស្សង់ពីអរថបទ សុបញ្ាវន័ដ ចុេះផាយដថៃទី ៧ វចិឆិកា ២០១១)  

– ផលិរស្សា មោយោក់ម៉ាក សូនី ររូវបានចាប់ខលួនម ម្ េះ សួស ធីតា អាយុ ៥០ឆ្ន ំ ជាមា ស់ 
ទីតំាងផលិរស្សាសូនី ដកលងកាល យ រកុងមបា៉ាយដប៉ារ មខរាប ទ យមនជ័្យ ។  

– តំាងលក់ សីុឌី ដកលងកាល យយីមោ មរកានសីុឌី ររូវបានឃារ់ខលួនមា ស់ទីតំាងម ម្ េះ ឌុច សុជា 
មភទស្សី អាយុ ៦៤ឆ្ន ំផងដដរ ។ (ដកស្សង់ពីអរថបទ បុ្ន សំណ្តង ចុេះផាយដថៃទី ១២ សីោ 
២០១១ ) 

 
យនាការមោេះស្សាយវវិាទមរៅរបព័នធរុោការដូចជា ការសំរេុះសំរលួ (Mediation)–មជ្ឈរាការ 
(Arbitration) អាចមនភាពសមស្សប សំរាប់ការមោេះស្សាយវវិាទម៉ាកមនេះដដរ ពីមរពាេះកនុងករណី 
វវិាទម៉ាកស្សមដៀងគាន  (មា ស់ម៉ាកមនអំណេះអំណ្តងមរៀងៗខលួន) ការមធវើជំ្នួញម្ វនឆ្យ (មា ស់ម៉ាក 



និងអនកទទួលសិទធិមធវើអាជី្វកមម) ការចរចាមោយមនអនកសរមុេះសរមួលជួ្យ ជាជំ្មរ ើសដដលលែអាច 
ផាល់ផលរបមោជ្ន៍ដល់គូវវិាទទំងសងខាង និងមៅដររកាទំ ក់ទំនងកិចាការជំ្នួញជាមួយគាន បនា 
មទៀរ ។ មលើសពីមនេះកនុងករណីវវិាទមផេងមទៀរ ឬដូចករណីឧទ រណ៍ទំង៣ខាងមលើ ក៏អាចមរបើវធីិ 
មនេះផងដដរ របសិនមបើភាគីវវិាទគិរមៅមលើ ការចំណ្តយមពលមវោ ការចង់បានដររបាក់សំណង១មុខ 
ផលប៉ាេះពាល់ដដលមនលកខណេះររឹមដរធួនលមម ឬការខវេះការយល់ដឹងពីភាគីរមំោភសិទធិ ។ល។ 

 
សរបុមសចកាីមក វវិាទពាណិជ្ជសញ្ញា  (Trademark) ជាទូមៅមកើរមនម ើងមៅមពលដដល 

ទំនិញ ឬផលិរផល ររូវបានទីផារចាប់អារមមណ៍ និងអាចផាល់ផលចំណូលដល់ស រគាស ឬ 
មា ស់ម៉ាក។ ការមោេះស្សាយវវិាទមនយនាការ២ មោយតាមរុោការ ឬមរៅរបព័នធរុោការ ដដល 
ភាគីវវិាទអាចមរជ្ើសមរ ើសមដើមបីយកមកមរបើរបាស់ជារបមោជ្ន៍របស់ខលួន ។ ការមរជ្ើសយកតាមដបប 
ណ្តមួយម េះ វាជាធមមតាដផែកមលើសាថ នភាពជំ្មោេះ របមភទជំ្មោេះ មពលមវោ ការចំណ្តយរបាក់ 
មសថរភាពទំ ក់ទំនង និងមសចកាីររូវការរបស់របស់ភាគីវវិាទ។ មដើមបីមធវើការសំមរចចិរាមួយមោយ 
មិនអល់ឯក ឬជាក់ចាស់ មៅមពលមនវវិាទ ជាការរបមសើរ ភាគីវវិាទគួររបឹកាជាមួយអនកជំ្ ញមោេះ 
ស្សាយវវិាទ ឬមមធាវ ី៕ 
 
 

By OVT dispute resolution 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ការមោេះស្សាយវវិាទ មោយមនអនកទីបីជួ្យ អាចទទួលផលរបមោជ្ន៍ដូចជា៖ 
Disputes resolved by Mediator/Arbitrator: 

– អាចរកាទំ ក់ទំនងបនា Still remained the relationship 
– ចំណ្តយរិច Less expenses 
– មរបើរយេះមពលខលី Short time 
– ដំមណើ រការមនភាពងាយស្សួល Easy process 
– រកាអាថ៌កំបំាង Keep confidential 

www.ouchvutthy.wordpress.com; www.linkein.com/pub/ouch-vutthy/49/652/49b; 

M: 012 888 025 // 016 999 027  
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