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១.អ្វីជាសិទ្ធិផ្តាច់មុខ?
I. ប្រើ្ាស់ ប្វើអាជីវកមម ចាត់ចចង អ្នុញ្ញាត ប ើសិទ្ធិររសខ់លួន

II. ហាមឃាត់ការប្រើ្ាស់ ឬការរំបោភរំពាន និងរតឹងបៅតុោការ ឬស្ថារ័ន

មានសមតថកិចច



២.ការទ្ទ្ួ ានសិទ្ធិផ្តាច់មុខ (Exclusive right)

មាចាស់កមមសិទ្ធិរញ្ញាមានសិទ្ធិផ្តាច់មុខ៖
 មា ាក៖ ចុុះរញ្ជី ឬបោយភាព ាបីបោយការប្រើ្ាស់
 ្រកាសនីយរ័្តតកកកមម៖ បោយការចុុះរញ្ជី
 គំនូរឧសាាហកមម៖ បោយការចុុះរញ្ជី
 សិទ្ធិអ្នកនិពនធ និងសិទ្ធិ្រហាក់្រចហ ៖ បោយការរបងកើតស្នាដៃ (ចុុះរញ្ជី)

អ្នកចៃ មិនចមនជាមាចាស់កមមសិទ្ធិរញ្ញាអាចទ្ទ្ួ សិទ្ធិផ្តាច់មុខពមីាចាសក់មមសទិ្ធិរញ្ញា
តាមរយៈកិចចសនាាអាជាញារណ្ណ កិចចសនាាចចកចាយឬកិចចសនាាប្ហវនឆាយឬការបទេរ
កមមសិទ្ធិរញ្ញា



សិទ្ធិផ្តាច់មុខកនុងចាារ់មា ាក



សិទ្ធិផ្តាច់មុខកនុងចាារ់្រកាសនីយរ័្តតកកកមម



សិទ្ធិផ្តាច់មុខស្មារ់គំនូរឧសាាហកមម



សិទ្ធិអ្នកនិពនធ និងសិទ្ធិ្រហាក់្រចហ 



៣.វិស្ ភាពដនសិទ្ធិផ្តាច់មុខ
I. អ្នកទ្ទ្ួ សិទ្ធិផ្តាច់មុខជាអ្នកមានសិទ្ធិប្វើអាជីវកមមបៅកនុងទ្ីតាំងផ្តាច់មុខ ប ើទំ្និញចៃ ទ្ទ្ួ សិទ្ធិ។ គ្មានអ្នកណា

មានសិទ្ធិកនុងការយកទ្ំនិញសុទ្ធ ឬទ្ំនិញៃូចគ្នា ចៃ មានមា ាកៃូចឬសញ្ញាសំគ្ ់្សបៃៀងគ្នាកនុងទ្ីតាំងផ្តាច់មុខ
ប ើយ។

II. សិទ្ធិផ្តាច់មុខនំឲាយមាចាស់សិទ្ធិអាចបរៀរចំទ្ីទាារររស់ខលួនបោយោក់ដលលខុសគ្នាពីកចនលងមួយបៅកចនលងមួយ។ គ្ត់អាច
ហាមមិនឲាយទ្ំនិញគ្ត់្តូវានយកចូ បៅកនុងតំរន់មួយបទាេងបទ្ៀតបទ្ បៃើមាបីកុំឲាយមានការ្រកួត្រចជងដលល រវាង
ទ្ំនិញខលួនឯង។

III. ការនំចូ ទ្ំនិញសុទ្ធ មកកនុងតំរន់ ចៃ មានសិទ្ធិផ្តាច់មុខទ្ទ្ួ បោយអ្នកទ្ទួ្ សិទ្ធិ គឺជាការនំចូ ្សរគ្នា
Parallel Importation



៤.. សិទ្ធិទំងបនុះនឹង្តូវទុត
បគ្ ការណ្៍ចរាចរណ្៍បោយបសរីដនទ្ំនិញ(បសវា)៖ មាចាស់កមមសិទ្ធិរញ្ញាមិនអាចហាមឃាត់ការប្វើ
ចរាចរបោយតតិយជនានប ើយ បៅកនុងករណ្ីខាងប្កាម្តូវានរំបពញ៖

ការោក់ ក់ទ្ំនិញ៖  កខណ្ៈដនទ្ំនិញ? ទ្ំនិញស្ក Tester?

ប ើចៃនៃីមួយ (National, Regional & International Exhaustion)

បោយមានការ្ពម្ពមប្ពៀងពីមាចាស់សិទ្ធិ

បនុះគឺជាការទុតសិទ្ធិ (Exhaution of Right)
ចំណាំ៖ សិទ្ធិអ្វីចៃ ទុត? 

វាមិនចមនជាការទុតរ ត់សិទ្ធិទំងអ្ស់បទ្ ចតជាការទុតរ ត់សិទ្ធិប្វើអាជីវកមម ឬចរាចរដនទ ិតទ 
(Commercialisation/free circulation) ចតរ ុបណា្ាុះ។



ទ្្មង់ដនការទុតសិទ្ធិផ្តាច់មុខ តាមវិស្ ភាពដនចៃនៃី
ការទុតសិទ្ធិផ្តាច់មុខប ើចៃនៃីមួយ (National, Regional & International Exhaustion)
អា្ស័យប ើ បតើ្របទ្សនំចូ (country of importation) ប្ជើសបរីសយកការទុតសិទ្ធិចររ
ណា៖ A country of importation can choose to apply:
 The concept of national exhaustion does not allow the IP owner to control the 

commercial exploitation of goods put on the domestic market by the IP owner or 

with his consent. However, the IP owner (or his authorized licensee) could still 

oppose the importation of original goods marketed abroad based on the right of 

importation. 

 The concept of regional exhaustion, the first sale of the IP protected product by 

the IP owner or with his consent exhausts any IP rights over these given products 

not only domestically, but within the whole region, and parallel imports within the 

region can no longer be opposed based on the IP right. 

 The concept of international exhaustion, the IP rights are exhausted once the 

product has been sold by the IP owner or with his consent in any part of the 

world.

(See: http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/export/international_exhaustion.htm)

http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/export/international_exhaustion.htm


ការទុតសិទ្ធិកនុងក្មិតជាតិ National 

Exhaustion

្របទ្ស ក
ទ្ំនិញ ៣៣ ៃុោលា

្របទ្ស ង
ទ្ំនិញ ២០ៃុោលា

មាចាស់សិទ្ធិរញ្ញា

អ្នកនំចូ 
 ក់រនត ២៧ ៃុោលា

Parallel Importation is 
prohibted



ការទុតសទិ្ធិកនុងក្មិតតរំន់ Regional Exhaustion

តំរន់ ក
ទ្ំនិញ ៣៣ ៃុោលា

្របទ្ស ង (សថិតបៅ
ប្ៅតំរន់ ក)
ទ្ំនិញ ២០ៃុោលា

មាចាស់សិទ្ធិរញ្ញា

អ្នកនំចូ 

 ក់រនត ២៧ ៃុោលា
Parallel Importation is 

prohibted



ការទុតសិទ្ធិកនុងក្មិតអ្នតរជាតិ international 

Exhaustion

្របទ្ស ក
ទ្ំនិញ ៣៣ ៃុោលា

្របទ្ស ង
ទ្ំនិញ ២០ៃុោលា

មាចាស់សិទ្ធិរញ្ញា

អ្នកនំចូ 
 ក់រនត ២៧ ៃុោលា

Parallel Importation is not 
prohibited



ការទុតសិទ្ធិមា ាក



ការទុតសិទ្ធិ្រកាសនីយរ័្តតកកកមម



ការទុតសិទ្ធិគំនូរឧសាាហកមម



សូមអ្រគុណ្

MERCI


