
Đơn số ĐN2-2002-00602 Ngày 30.7.2002 
 

Xác nhận hành vi vi phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu "AKAI"  
của Công ty Công ty AKAI ELECTRIC CO., LTD. 

 
- Đơn đề nghị số 53/SHCN ngày 29 tháng 7 năm 2002 của Công ty tư vấn và 
đại diện sở hữu trí tuệ Trường Xuân 

- Công văn số 1022/KN ngày 15 tháng 8 năm 2002 của Cục Sở hữu trí tuệ 

________________________________________________________________ 

1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá: 

Công ty AKAI ELECTRIC CO., LTD. 

2. Văn bằng bảo hộ  có liên quan: 

- Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá số 306 cấp ngày 
10/3/1986 bảo hộ cho các sản phẩm thuộc nhóm 09. 

 

3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 



Các tổ chức, cá nhân kinh doanh 

4. Hành vi xâm phạm:  

- Các tổ chức, cá nhân có hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ 
để buôn bán, xuất-nhập khẩu sản phẩm đài radio-cassette mang dấu hiệu 
“NAKAI”  

5. Mẫu sản phẩm: 

 

6. Người đề nghị thẩm định: 

Công ty tư vấn và đại diện sở hữu trí tuệ Trường Xuân đại diện cho AKAI 
ELECTRIC CO., LTD. 
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Đơn số ĐN2-2003-00094 ngày 12.11.2005 

Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với  

nhãn hiệu hàng hoá  "AQUAFINA" của Công ty PepsiCo. 

- Đơn đề nghị số 0270/INVESTIP-IP ngày 15/3/2005 của Công ty Sở hữu công 
nghiệp INVESTIP  

- Công văn số 432/TTKN  ngày 28 tháng 3 năm 2005 của Cục Sở hữu trí tuệ. 

1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá:  

Công ty PepsiCo, Inc. 

Địa chỉ: 700 Anderson Hill Road, Puchase New York 10577, USA 

2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá số 41088 cấp ngày 
10.5.2002 và bảo hộ nhãn hiệu “AQUAFINA” cho các sản phẩm thuộc nhóm 
32 là bia, nước khoáng và nước có ga;  

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá số 41971 cấp ngày 
09.7.2002 bảo hộ nhãn hiệu “AQUAFINA, hình” cho các sản phẩm thuộc nhóm 
32 là bia, nước khoáng và nước có ga. 

 



 

3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Một số cửa hàng kinh doanh trên thị trường Hà Nội  

 

4. Hành vi xâm phạm:  

Trên thị trường Hà Nội xuất hiện một số các sản phẩm nước tinh khiết 
đóng chai các loại mang nhãn hiệu “AQUAVISA, hình” được bày bán. 

 

5. Mẫu sản phẩm xâm phạm: 



 



 

 

6. Người đề nghị thẩm định: 

Công ty Sở hữu công nghiệp INVESTIP 



Đơn số ĐN2-2005-00458 ngày 07.10.2005 
Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu 

“ATM” của Công ty URAI PHANICH CO., LTD 
- Đơn đề nghị số 95/BKN-INVENCO ngày 07.10.2005 của Công ty Sở hữu 

trí tuệ INVENCO. 
- Công văn số 2128/SHTT-TTKN ngày 31.10.2005 của Cục Sở hữu trí tuệ. 

 
1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá:  

Công ty URAI PHANICH CO., LTD 
(địa chỉ: 24/2 Soi Pichai 1, St. Louis 3, Yannawa, Bangkok 10120, Thailand) 

 
2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

Các Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa (GCN ĐKNHHH) số 
4062 (cấp ngày 06.1.1992, gia hạn đến ngày 28.02.2011) bảo hộ nhãn hiệu “ATM 
& Hình” và GCN ĐKNHHH số 44893 (cấp ngày 20.01.2003) bảo hộ nhãn hiệu 
“ATM & Hình” cho một số sản phẩm thuộc nhóm 01 trong đó có chất thay thế 
cho dung dịch để tôi vôi.  

 1



 
3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Công ty Cổ Phần Nam Việt Úc  
Thành phố Hồ Chí Minh 

 
4. Hành vi xâm phạm:  

Sản xuất và bày bán sản phẩm bột Mastic mang nhãn hiệu ATM 
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5. Mẫu sản phẩm 

 
 
 
6. Người đề nghị thẩm định: 

Công ty Sở hữu trí tuệ INVENCO đại diện cho Công ty URAI PHANICH 
CO., LTD 
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Đơn số ĐN2-2006-00371 ngày 19/7/2006 
 

Xác nhận hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu 
"AZUCARADAS và Hình" của Công ty ARCOR 

 
- Đơn đề nghị số 100/BK-INVENCO Ngày 19/7/2006 của Công ty sở hữu trí 

tuệ INVENCO 
- Công văn số 1770/SHTT-TTKN ngày 01/8/2006 của Cục Sở hữu trí tuệ 

__________________________________________________________________ 
 

1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá: 

Công ty ARCOR S.A.I.C (AR) 

Avda, Fulvio Pagani 487, Arroyito, Tỉnh Cordoba, Cộng hoà Argentina 

2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

 Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu hàng hoá "AZUCARADAS và Hình" 
số 71621 ngày 26/04/2006, theo số đơn 4-2004-10684 bảo hộ cho các sản 
phẩm/dịch vụ bao gồm: Cà phê, chè, ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay 
thế cà phê, bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mỳ, bánh, mứt, kẹo, kem, mật 
ong, nước mật đường, men, bột nở, muối, tương hạt cải, dấm và nước sốt (gia vị); 
gia vị, kem lạnh thuộc nhóm 30.   
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3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Công ty TNHH Bánh kẹo - Nước Giải khát Thành Hải 

 Tỉnh Nam Định. 
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4. Hành vi xâm phạm: 

 Sử dụng, lưu thông và chào bán sản phẩm Bánh kẹo mang nhãn hiệu 
AZUCARADAS và Hình. 

(AR) 
5. Mẫu sản phẩm xâm phạm: 

 

6.Người đề nghị thẩm định: 

          Công ty Sở hữu trí tuệ INVENCO đại diện cho Công ty ARCOR S.A.I.C  
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Đơn số ĐN2-2003-00284 ngày 16.9.2003 

Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu 
“BETADINE” của Công ty MUNDIPHARMA AG. 

- Đơn đề nghị số 2030/P&TB ngày 16.9.2003 của Công ty Tư vấn Sở hữu công 
nghiệp và Chuyển giao công nghệ (P&TB). 

- Công văn số 275/KN ngày 15.10.2003 của Cục Sở hữu trí tuệ. 

 

1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá:  

Công ty MUNDIPHARMA AG  

2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

Nhãn hiệu “BETADINE” được bảo hộ tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận 
đăng ký nhãn hiệu hang hoá số 18389 cấp ngày 11.10.1995 cho các sản phẩm 
thuộc Nhóm 03: chế phẩm dùng để trang điểm; Nhóm 05: chế phẩm dược dùng 
cho người và động vật. 
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3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa. 

 

4. Hành vi xâm phạm:  

Sản xuất và lưu hành tương tự gây nhầm lẫn với sản phẩm dung dịch kháng 
khuẩn BETADINE của Công ty MUNDIPHARMA AG. 

 

5. Mẫu sản phẩm: 

   

 

6. Người đề nghị thẩm định: 

Công ty tư vấn Sở hữu công nghiệp và Chuyển giao công nghệ (P&TB) 
thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đại diện cho Công ty 
MUNDIPHARMA AG. 
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Đơn số ĐN2-2006-00095 ngày 12.11.2003 

Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu 
“HABECO & Hình”của ổng Công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội 

- Đơn đề nghị số 120/HABECO-CN ngày 22.3.2006 của Tổng Công ty bia-
rượu-nước giải khát Hà Nội.   

- Công văn số 600/SHTT-TTKN ngày 30.3.2006 của Cục Sở hữu trí tuệ. 

 

1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá:  

Tổng Công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội 

Số 183 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

- Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá số 15807 (cấp ngày 17.3.1995, 
gia hạn hiệu lực đến ngày 18.7.2014) bảo hộ nhãn hiệu “HABECO & Hình”;  

- Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá số 15932 (cấp ngày 20.3.1995; 
gia hạn hiệu lực đến ngày 18.7.2014) bảo hộ nhãn hiệu “BIA HÀ NỘI”;  

- Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá số 49309 (cấp ngày 20.6.2003) 
bảo hộ tổng thể nhãn hiệu “BIA HÀ NỘI, HABECO & Hình”(bao gồm cả 
màu sắc) cho các sản phẩm bia thuộc nhóm 32.  
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3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Sản phẩm lưu thông trên thị trương có nhãn hiệu “Bia cao cấp Việt Hàn” 
được sản xuất tại Thanh Xuân, Hà Nội. 

 

4. Hành vi xâm phạm:  

Bia chai có nhãn “BIA VIỆT HÀN” có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu công 
nghiệp về nhãn hiệu hàng hoá tại các giấy chứng nhận số 49309 của Tổng công ty 
Bia-Rượu-NGK Hà Nội. 

5. Mẫu sản phẩm xâm phạm: 

 

 

6. Người đề nghị thẩm định: 

Tổng Công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội 
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Đơn số KN-2002-00291 nộp ngày 26/4/2002 

Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu 
hàng hoá "BLACK CAT“ của Công ty CARRERAS CIGARETTES AG  

- Đơn đề nghị số 98/SHCN ngày 26/4/2002 của Công ty CONCETTI. 

- Công văn số 756/KN ngày 20 tháng 6 năm 2002 của Cục Sở hữu trí tuệ. 

1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá:  

Công ty CARRERAS CIGARETTES AG 

Địa chỉ: Zaehlerweg 4, CH 6300, Zug, Thuỵ Sĩ  

2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá số 14667, 28263, 30377, và 
36598 bảo hộ nhãn hiệu “CRAVEN “A” & hình”, “Craven international và hình 
con mèo đen”, “Hình con mèo đen” và “CRAVEN “A” & Hình con mèo đen” 
cho các sản phẩm thuốc lá... thuộc nhóm 34. 

 

 



 

3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Black Cat Wilson Tobacco Co., Ltd  

4. Hành vi xâm phạm:  

Trên thị trường hiện xuất hiện nhiều sản phẩm thuốc lá đang được bày 
bán mang nhãn hiệu “BLACK CAT”. 

5. Mẫu sản phẩm xâm phạm: 
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6. Người đề nghị thẩm định: 

Công ty nghiên cứu và Tư vấn  chuyển giao công nghệ và Đầu tư (CONCETTI) 

 4



Đơn số ĐN2-2004-00332 Ngày 21.9.2004 
 

Xác nhận hành vi vi phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu  
"BVQI và Hình"của Công ty BUREAU VERITAS 

- Đơn đề nghị số 379/TX-SHCN ngày 21.9.2004 của Công ty tư vấn và đại diện 
sở hữu trí tuệ Trường Xuân. 

 - Công văn số 1687/TTKN ngày 04 tháng 10 năm 2004 của Cục Sở hữu trí 
tuệ. 

1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá: 

Công ty BUREAU VERITAS, REGISTRE INTERNATIONAL DE 
CLASSIFICATION DE NAVIRES ET D’AERONEFS  

2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

- Đăng ký quốc tế (ĐKQT) số 791126 (ngày cấp 08.7.2002) bảo hộ nhãn hiệu 
“BVQI & Hình” cho các dịch vụ thuộc nhóm 42 tư vấn về quản lý chất lượng, đào 
tạo, thử nghiệm, kiểm tra, kiểm định.... trong mọi lĩnh vực hoạt động sản xuất và dịch 
vụ; cấp chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng các loại chứng chỉ khác cho các 
hoạt động của doanh nghiệp. 

 



3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Công ty TNHH Du lịch Thương mại & Dịch vụ Khám phá Mới  

(Discovery Company Ltd) 

Thành phố Hồ Chí Minh 

4. Hành vi xâm phạm:  

Công ty TNHH Du lịch Thương mại & Dịch vụ Khám phá Mới đang sử 
dụng trái phép nhãn hiệu “BVQI & hình” của BUREAU VERITAS để quảng 
cáo cho các dịch vụ du lịch của mình. 

5. Mẫu sản phẩm: 
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6. Người đề nghị thẩm định: 

Công ty tư vấn  và đại diện sở hữu trí tuệ Trường Xuân đại diện cho chủ 
Đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hoá. 



Đơn số ĐN2-2006-00126 ngày 03.4.2006 

Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu 
"Cartier" của Công ty Cartier International BV  

- Đơn đề nghị số M13510/J.009.06/DN hd ngày 30/3/2006 của Công ty 
Cartier 

- Công văn số 767/SHTT-TTKN ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Cục Sở hữu 
trí tuệ. 

1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá:  

Công ty Cartier International BV 

Địa chỉ: 135 Herengracht 436, Amsterdam 

2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

Đăng ký quốc tế (ĐKQT) số 402012 (ngày đăng ký 16.10.1973, gia hạn 
hiệu lực đến ngày 16.10.2013) bảo hộ nhãn hiệu “Cartier” dùng cho rất nhiều 
sản phẩm thuộc các nhóm: 09, 14, 16, 18, 21, 28, trong đó có các sản phẩm: (i) 
đồng hồ, đồ trang sức bằng kim loại, đá quý thuộc nhóm 14; (ii) các loại túi 
xách tay, ví làm từ chất liệu da, giả da thuộc nhóm 18; (iii) kính đeo mắt thuộc 
nhóm 09; (iv) nước hoa và mỹ phẩm thuộc nhóm 03. 
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3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Sản phẩm lưu hành trên thị trường không do chủ nhãn  hiệu sản xuất 

 

4. Hành vi xâm phạm:  

Trên thị trường có bán các sản phẩm có sử dụng các nhãn hiệu “Cartier” 
không phải do Công ty Cartier sản xuất. 
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5. Mẫu sản phẩm xâm phạm: 

 

 

6. Người đề nghị thẩm định: 

Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh 
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Đơn số ĐN2-2006-00125 ngày 30.3.2006 

Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu 
"Chanel" của  Công ty Chanel  

- Đơn đề nghị số M13510.06/J.008.06/VN hd ngày 30/3/2006 của Văn 
phòng Luật sư Phạm & Liên danh. 

- Công văn số 766/SHTT-TTKN ngày17.4.2006 của Cục Sở hữu trí tuệ. 

 

1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá: 

Công ty Chanel 

Địa chỉ: 135, Avenue Charles de Gaule F-92200 NEUILLY SUR SEINE 

 

2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

- Đăng ký quốc tế (ĐKQT) số 201151 (ngày đăng ký 15.6.1957; gia hạn 
hiệu lực đến ngày15.6.2007) bảo hộ nhãn hiệu "CHANEL" dùng cho nhiều sản 
phẩm thuộc các nhóm: 01, 02, 05, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34 trong đó có sản phẩm: (i) đồng hồ, đồ trang sức bằng kim 
loại, đá quý thuộc nhóm 14; (ii) các loại túi xách tay, ví làm từ chất liệu da, giả 
da thuộc nhóm 18; (iii) quần áo, giầy dép, mũ nón thuộc nhóm 25; 

 - ĐKQT số 324128 (ngày đăng ký26.10.1966; gia hạn hiệu lực đến 
ngày26.10.2006) bảo hộ nhãn hiệu “Hình” cho sản phẩm hoa các loại thuộc 
nhóm 3 và 21;  

- ĐKQT số 324136 (ngày đăng ký26.10.1966; gia hạn hiệu lực đến 
ngày13.11.2009) bảo hộ nhãn hiệu “No5, Chanel, Paris” dùng cho sản phẩm: từ 
nhóm 01 đến nhóm 28, 34 và các dịch vụ từ nhóm 34 đến nhóm 42.   
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3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Sản phẩm lưu hành trên thị trường không do chủ nhãn hiệu sản xuất 

 

4. Hành vi xâm phạm: 

  Trên thị trường có bán các sản phẩm không phải do Công ty Chanel sản 
xuất có sử dụng các nhãn hiệu nói trên. 
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5. Mẫu sản phẩm xâm phạm: 

 

6. Người đề nghị thẩm định: 

Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh 
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Đơn số: KN-2002-00249 ngày 11.4.2002 

Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu 
“CLEAR & Hình” của Công ty UNILEVER N.V  

- Đơn đề nghị số: THAN/CDENR/INF ngày 10/4/2002 của Công ty TNHH 
Trần Hữu Nam và Đồng sự  

- Công văn số: 429/KN ngày 18/4/2002 của Cục Sở hữu trí tuệ. 

 

1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá:  

Công ty UNILEVER N.V 

2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

- Nhãn hiệu “CLEAR & hình”- Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá 
(GCN ĐKNHHH) số 35149 cấp ngày 10/10/2000; 

- Nhãn hiệu “CLEAR & hình” - GCN ĐKNHHH 35150 cấp ngày 10/10/2000; 

- Nhãn hiệu “CLEAR & hình” - GCN ĐKNHHH 35151 cấp ngày 10/10/2000; 

- Nhãn hiệu “CLEAR & hình” - GCN ĐKNHHH 35152 cấp ngày 10/10/2000; 

 cho các sản phẩm “Các loại xà phòng; các loại nước hoa, các loại tinh dầu; 
các loại mỹ phẩm; các loại dầu; các loại kem và mỹ phẩm dưỡng da; các mỹ phẩm 
dưỡng tóc; thuốc đánh răng; các chế phẩm dùng để trang điểm không chứa dược 
chất, dầu gội đầu (nhóm 03).  





 

3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Công ty mỹ phẩm An Hoà 

4. Hành vi xâm phạm:  

Sản xuất, buôn bán, lưu thông, quảng cáo nhằm để bán, chào bán, tàng trữ 
nhằm để bán các sản phẩm Trà chanh mang dấu hiệu “EDENR & Hình”. 



5. Mẫu sản phẩm xâm phạm: 

 

6. Người đề nghị thẩm định: 

Công ty TNHH Trần Hữu Nam & Đồng sự (TRAN H.N & ASSOCIATES)  

 

           



ĐN2-2006-00268 ngày 09.6.2006 

Xác nhận xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu “Coca – 
Cola, Hình” của Công ty The coca-cola company 

- Đơn đề nghị số 64/2006/DHS-SHCN ngày 05 tháng 6 năm 2006 của Văn 
phòng luật sư Đoàn Hồng Sơn;  

- Công văn số 1400/SHTT-TTKN ngày 19.6.2006 của  Cục Sở hữu trí tuệ. 

 

1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá : 

The coca-cola company 

(Hoa Kỳ) 

2. Văn bằng bảo hộ  có liên quan : 

The coca-cola company là chủ sở hữu của rất nhiều các nhãn hiệu nổi 
tiếng và được đăng ký bảo hộ tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ, bao gồm cả các nhãn 
hiệu “coca-cola” (chữ cách điệu), “coca-cola” (chữ cách điệu) và Hình Dải 
Băng Năng động”. Theo các giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá sau 
đây: 

 

Số Nhãn hiệu Số Bằng Ngày cấp Nhóm 

1 “coca-cola” (chữ cách điệu)   7114 28.12.1992 32 

2 “coca-cola” (chữ cách điệu) và 
Hình Dải Băng Năng động”  

7119 28.12.1992 32 

3 “coca-cola” (chữ cách điệu) và 
Hình Dải Băng Năng động”  

53254 08.03.2004 32 

4 “coca-cola” (chữ cách điệu) và 
Hình Dải Băng Năng động”  

15868 18.03.1995 32 
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3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Cơ sở nước ngọt Ánh Dương 

Xã Phước Lợi, Bến Lức, Long An 

4. Hành vi xâm phạm: 

Trên thị trường xuất hiện sản phẩm nước giải khát mang nhãn hiệu “coca-
cola” (chữ cách điệu) và Hình Lượn Sóng” tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu 
“coca-cola” (chữ cách điệu) và Hình Dải Băng Năng động” của khách hàng 
chúng tôi – the coca-cola company  - được bảo hộ tại Việt Nam theo các Giấy 
chứng nhân ĐKNHHH số 7114, 7119, 53254 và 15868. 

 

5. Mẫu sản phẩm: 

  

Sản phẩm của Công ty The 
Coca – Cola Company 

Sản phẩm xâm phạm của Cơ 
sở nước ngọt ánh Dương 

6. Người đề nghị thẩm định : 

Văn phòng luật sư Đoàn Hồng Sơn 
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Đơn số ĐN2-2003-00340 ngày 12.11.2003 

Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu 
“COFFEE-MATE” của Công ty Societe des Produits Nestle S.A. 

- Đơn đề nghị số 2693/KN ngày 12/11/2003 của Công ty Sở hữu trí tuệ 
BANCA 

- Công văn số 557/KN ngày 24/12/2003 của Cục Sở hữu trí tuệ. 

 

1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá:  

Công ty Societe des Produits Nestle S.A 

(địa chỉ: CH-1800 Vevey, Switzerland) 

2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá số 6002 bảo hộ nhãn hiệu: 
“COFFEE-MATE” cho các sản phẩm thuộc nhóm 29 gồm “Rau, quả, thịt, gia cầm, 
cá và sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc từ biển, tất cả những sản phẩm này dưới 
dạng chiết xuất, dạng xúp, dạng nấu đông, dạng bột nhão được nấu chín; dạng đồ 
hộp được làm đông lạnh hoặc khử nước cũng như dưới dạng giòn tan; mứt; trứng; 
sữa; pho mát và các sản phẩm thực phẩm khác trên cơ sở của sữa, chất thay thế 
sữa; dầu thực vật và mỡ ăn; chế phẩm chứa protein cho thực phẩm” cấp ngày 
17.9.1992. 
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3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Công ty TNHH Cà Phê Trung Nguyên 

Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đăk Lăk 

 

4. Hành vi xâm phạm:  
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Bán ra thị trường sản phẩm cà phê hòa tan uống liền mà dấu hiệu chỉ dẫn 
thành phần ghi trên bao bì trùng với nhãn hiệu hàng hóa “COFFEE-MATE” đã 
được đăng ký bảo hộ độc quyền của Nestle. 

5. Mẫu sản phẩm: 

 

6. Người đề nghị thẩm định: 

Công ty Sở hữu trí tuệ BANCA - đại diện cho Công ty Societe des Produits 
Nestle S.A. 
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Đơn số ĐN2-2005-00065 nộp  ngày 21/02/2005 

Xác nhận hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu 
“CRAVEN “A” & hình” của Công ty CARRERAS CIGARETTES AG  

- Đơn đề nghị số 72/SHCN ngày 21/02/2005 của Công ty CONCETTI 

- Công văn số  294/TTKN ngày 02/3/2005 của Cục Sở hữu trí tuệ. 

______________________________________________________________ 

1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá: 

Công ty CARRERAS CIGARETTES AG 

Địa chỉ tại Zaehlerweg 4, CH 6300, Zug, Thuỵ Sĩ 

2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá (GCN ĐKNHHH) số 
14667, 28263, 30377, và 36598 bảo hộ nhãn hiệu “CRAVEN “A” & hình”, 
“Craven international và hình con mèo đen”, “Hình con mèo đen” và 
“CRAVEN “A” & Hình con mèo đen” cho các sản phẩm thuốc lá... thuộc nhóm 
34.  



 

3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Công ty Thuốc lá Bình Dương 

4. Hành vi xâm phạm:  

Sử dụng nhãn sản phẩm tương tự gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu đã được 
đăng ký bảo hộ cho các sản phẩm thuốc lá CRAVEN A theo các GCN 
ĐKNHHH số 35068, 14612, 511795, 22021 và 28263 của CARRERAS 
CIGARETTES AG. 
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5. Mẫu sản phẩm: 

 

Sản phẩm được bảo hộ Sản phẩm xâm phạm 

6. Người đề nghị thẩm định: 

Công ty nghiên cứu và Tư vấn  chuyển giao công nghệ và Đầu tư (CONCETTI) 
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Đơn số ĐN2-2006-00130 ngày 04.4.2006 

Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu 
"DIANA" của Công ty DIANA 

- Đơn đề nghị số 0304-01/TM-06 ngày 12/11/2003 của Công ty   

- Công văn số 703/SHTT-TTKN ngày 12.4.2006 của Cục Sở hữu trí tuệ. 

 

1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá:  

Công ty TNHH Sản xuất khăn tã giấy DIANA  

 

2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá (GCN ĐKNHHH) số 29217 
(cấp ngày 04.01.1999) bảo hộ nhãn hiệu “Diana, DIATCO & Hình” cho các sản 
phẩm “Giấy vệ sinh dùng cho phụ nữ” thuộc nhóm 05. 

 

 1



3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Cơ sở Việt Hưng-KCN Xuân Lâm-Thuận Thành, Bắc Ninh 

 

4. Hành vi xâm phạm:  

Sản xuất và kinh doanh loại băng vệ sinh nhãn hiệu DILINA có nhãn hiệu và 
kiểu dáng mẫu mã tương tự nhãn hàng băng vệ sinh DIANA 

 

5. Mẫu sản phẩm xâm phạm: 

 

6. Người đề nghị thẩm định: 

Công ty TNHH Sản xuất khăn tã giấy DIANA 
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Đơn số ĐN2-2006-06-00094 ngày 21.3.2006 

Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu "DI-
ANTALVIC” của Công ty AVENTIS 

- Đơn đề nghị số 106/2006/IP-KN ngày 24.3.2006 của Công ty Investip 

- Công văn số 631/SHTT-TTKN ngày 04.4.2006 của Cục Sở hữu trí tuệ. 

1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá:  

Công ty AVENTIS PHARMA S.A, địa chỉ 20, Avenue Raymond Aron Antony 
(FR) F-92160 France 

2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá (GCNĐKNHHH) số 2.6890, 
cấp ngày 13.04.l998 cho các sản phẩm dược, thú y và vệ sinh thuộc nhóm 05.  
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3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Công ty Dược phẩm Đồng Nai 

4. Hành vi xâm phạm:  

Sản xuất và lưu hành loại thuốc tân dược mang nhãn hiệu DIINTASIC có 
cùng hoạt chất vâ công dụng giảm đau như DI-ANTALVIC và có trình bày bố cục 
và nội dung phần hình hoàn toàn tương tự với nhãn hiệu “DI-ANTALVIC, logo, 
hình”. 

5. Mẫu sản phẩm xâm phạm: 

 

 
Mẫu sản phẩm của Công ty AVENTIS Mẫu sản phẩm của  

Công ty Dược phẩm Đồng Nai 
 
 

6. Người đề nghị thẩm định: 

Công ty Sở hữu công nghiệp INVESTIP 
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Đơn số ĐN2-2005-00577 ngày 08.12.2005 

Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn 
hiệu “FF FENDI” của Công ty FENDI ADELE S.R.L 

- Đơn đề nghị số THN/FENNEL_01/INF ngày 02.12.2005 của Công ty 
Trần Hữu Nam và Đồng sự. 

- Công văn số 54/SHTT-TTKN ngày 10.01.2006 của Cục Sở hữu trí tuệ. 

 
1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá:  

Công ty FENDI ADELE S.R.L 
(ITALIA) 

2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

Nhãn hiệu hàng hoá đăng ký quốc gia số 17382 cho nhãn hiệu “FF, 
FENDI”, ngày ưu tiên 20/03/1193. 

 
3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Công ty liên doanh KSN COSMETECH 

khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 



 
4. Hành vi xâm phạm:   

Sản xuất lưu thông, quảng cáo nhằm để bán, chào bán, tàng trữ để bán sản 
phẩm  kem làm trắng da “FJ FENNEL Romance & Hình”. 
 
5. Mẫu sản phẩm: 

 
 

 
6. Người đề nghị thẩm định: 

Công ty Trần Hữu Nam và Đồng sự - đại diện cho Công ty FENDI 
ADELE S.R.L (“Công ty”) 
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Đơn số ĐN2-2005-00576 ngày 02.12.2005 
Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu “FF 

FENDI, hình” của Công ty FENDI ADELE S.R.L 
- Đơn đề nghị số THN/FENNEL/INF ngày 02.12.2005 của Công ty Trần Hữu 

Nam và Đồng sự 
- Công văn số 53/SHTT-TTKN ngày 10.01.2006 của Cục Sở hữu trí tuệ. 

 
1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá:  

Công ty FENDI ADELE S.R.L 
(ITALIA) 

2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 
 

Nhãn hiệu hàng hoá đăng ký quốc gia số 17382 cho nhãn hiệu “FF, FENDI, 
hình”, ngày ưu tiên 20/03/1193. 
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3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Công ty liên doanh KSN COSMETECH 

khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
4. Hành vi xâm phạm:   

Sản xuất lưu thông, quảng cáo nhằm để bán, chào bán, tàng trữ để bán sản 
phẩm kem làm trắng da “FJ FENNEL &Hình”. 
 
5. Mẫu sản phẩm: 
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6. Người đề nghị thẩm định: 

Công ty Trần Hữu Nam và Đồng sự - đại diện cho Công ty FENDI ADELE 
S.R.L. 
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Đơn số ĐN2-2005-00459 ngày 07.10.2005 
 

Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu 
“GALANT, hình” của Công ty URAI PHANICH CO., LTD. 

- Đơn đề nghị số 94/BKN-INVENCO ngày 07.10.2005 của Công ty Sở hữu 
trí tuệ INVENCO. 

- Công văn số 2098/SHTT-TTKN ngày 26.10.2005 của Cục Sở hữu trí tuệ. 

 
1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá:  

Công ty URAI PHANICH CO., LTD 
(địa chỉ: 24/2 Soi Pichai 1, St. Louis 3, Yannawa, Bangkok 10120, Thailand) 

 
2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá "GALANT và Hình" số 
4061 có hiệu lực đến ngày 28/02/2011, đối với các sản phẩm thuộc nhóm 02: 
thuốc màu, sơn, vecni; chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ; thuốc nhuộm; chất tạo 
màu; nhựa tự nhiên dạng thô; kim loại dạng lá và dạng bột dùng cho hoạ sĩ, 
người làm nghề trang trí, nghề in và nghệ sĩ.   
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3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Công ty Cổ Phần Nam Việt Úc 
Thành phố Hồ Chí Minh 

 
4. Hành vi xâm phạm:  

Sản xuất và bày bán sản phẩm bột Mastic mang nhãn hiệu GALANT  
 

5. Mẫu sản phẩm 
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6. Người đề nghị thẩm định: 
Công ty Sở hữu trí tuệ INVENCO đại diện cho Công ty URAI PHANICH 

CO., LTD. 
 

 3



Đơn số ĐN2-2005-00326 ngày 2.08.2005 
Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu 

“Hình” của Công ty ACE-COOK 
- Đơn đề nghị số M4893.05/HCM-hd ngày 02.8.2005 của Văn phòng Luật 

sư Phạm và Liên danh  
- Công văn số 2047/SHTT-TTKN số 20.10.2005 của Cục Sở hữu trí tuệ            

 
1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá:  

Công ty TNHH Ace-Cook Việt Nam 
Địa chỉ: 6/1B Trường Chinh, phường Tân Thạnh, quận Tân Phú, thành phố  

Hồ Chí Minh. 
 
2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá số 61712 cấp ngày 
08.4.2005 bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá”Hình” cho các sản phẩm “mỳ ăn liền” 
thuộc nhóm 30 . 
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3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 
Công ty Thương mại và Chế biến Thực phẩm Hoà Hợp 

Tỉnh Bình Dương 
 
4. Hành vi xâm phạm:  

Công ty Thương mại và Chế biến Thực phẩm Hoà Hợp sản xuất, bày bán 
sản phẩm mỳ ăn có phần hình thể hiện trên bao gói mỳ gà của Công ty Hoà Hợp 
tương tự gây nhầm lẫn với phần hình thể hiện trong nhãn hiệu “Hình” bảo hộ 
theo GCN ĐKNHHH số 61712.  

 
5. Mẫu sản phẩm xâm phạm: 
Mẫu bao gói mang dấu hiệu xâm phạm 

quyền sở hữu công nghiệp 
Mẫu bao gói theo GCNĐKNHHH số 

61712 

 
6. Người đề nghị thẩm định: 

Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh 
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Đơn số KN-2001-00643 ngày 07.12.2001 

Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu 
"HARD ROCK CAFE" của Công ty Hard Rock Limited 

- Đơn đề nghị số VN33/M213/01 ngày 07 tháng 12 năm 2001 của Công ty 
Lê & Lê; 

- Công văn số 1472/KN ngày 18/12/2001 của Cục Sở hữu trí tuệ. 

1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá: 

Công ty Hard Rock Limited 

Địa chỉ: Suite 2, Seaton House, 17/19 Seaton Place St. Helier, Jersey,  

Channel Island, United States 

2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

 Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá số 35831 ngày 25.12.2000 
bảo hộ nhãn hiệu "HARD ROCK CAFE & Hình " thuộc nhóm 25 đối với quần 
áo, đồ đi chân, đồ đội đầu và nhóm 42 đối với nhà hàng, quán cà phê, cửa hàng 
cà phê, quán rượu nhỏ, tiệm rượu, quầy bán rượu pha, quán ăn tự phục vụ, dịch 
vụ cung cấp thực phẩm, và đồ uống để ăn tại nhà hàng và mang về,  dịch vụ nhà 
hàng bán thức ăn nhanh, thiết kế nội thất và ngoại thất của nhà hàng và cơ sở 
kinh doanh cũng như thiết kế các trang thiết bị cần thiết cho việc cung cấp thực 
phẩm và đồ uống, các dịch vụ tư vấn và thông tin liên quan đến các dịch vụ nêu 
trên. 
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3.  Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Nhà hàng số 22-24 Đường Mạc Thị Bưởi, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh 

4.  Hành vi xâm phạm:  

 Nhà hàng số 22-24 Đường Mạc Thị Bưởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 
Minh đang sử dụng nhãn hiệu hàng hoá “HARD ROCK CAFE” mà không được 
sự cho phép của Hard Rock Limited. 
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5. Mẫu sản phẩm xâm phạm: 

 

6. Người đề nghị thẩm định: 

Công ty LÊ & LÊ 
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Đơn số ĐN2-2006-00017H ngày 04.5.2006 

Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu 
“Heineken” của Công ty liên doanh nhà máy bia Việt Nam  

- Đơn đề nghị số 0305/2006/LTR-DGM01 ngày 04.5.2006 

- Công văn số 1111/SHTT-TTKN ngày 22.5.2006 của Cục Sở hữu trí tuệ 

_______________________________________________________________ 

1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá:  

Công ty liên doanh Nhà máy bia Việt Nam  

Tầng 15 Tháp tròn Mê Linh - Số 02 Ngô Đức Kế, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

- Đăng ký quốc tế số 271077, ngày đăng ký 27.6.1963, bảo hộ nhãn hiệu 
“HEINEKEN & Hình”;  

- Đăng ký quốc tế số 632513, ngày đăng ký 24.02.1995, bảo hộ nhãn hiệu 
“Heineken & Hình”;  

- Đăng ký quốc tế 746068, ngày đăng ký 23.11.2000, bảo hộ nhãn hiệu “Hình” cho 
sản phẩm bia các loại thuộc nhóm 32 

 1



 

 2



 

3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Nhà máy rượu bia Hubico - Thăng Long  

Thành phố Nha Trang 

 

4. Hành vi xâm phạm:  

Sản xuất sản phẩm mang nhãn tương tụ nhu hiệu nhãn hiệu bia Heineken 
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5. Mẫu sản phẩm xâm phạm: 

   

Mẫu thật Mẫu xâm phạm 

 

6. Người đề nghị thẩm định: 

Công ty liên doanh Nhà máy bia Việt Nam 
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ĐN2 - 2005 - 00501 ngày 28.10.2005 

Xác nhận xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu “Hình 
chai rượu HENNESSY” của Công ty SOCIETE JAS HENNESY &CO  

- Đơn ngày 28.10.2005 của Văn phòng Luật sư Đoàn Hồng Sơn. 

- Công văn số 2340/SHTT-TTKN ngày 28.11.2005 

 

 
1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá: 

Công ty SOCIETE JAS HENNESSY & CO. 

Cộng hoà Pháp 
 
2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

STT Nhãn hiệu Số chứng nhận Ngày cấp Nhóm 

1 Hình Chai Rượu 
HENNESSY 

33623 28/03/2000 33 

2 HENNESSY 554084 10/05/1990 (gia 
hạn đến 

10/05/2010) 

32, 33 

3 Jas hennessy  
coGNAC Và Hình 

254543 10/04/1962 (gia 
hạn đến 

10/04/2012) 

32, 33 

4 Jas hennessy  & CO. 
coGNAC Và Hình 

193363 14/06/1956 (gia 
hạn đến 

14/06/2006) 

32, 33 

 



 

  
 
 

3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 
Doanh nghiệp tư nhân Dương Thảo 

Thị trấn Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng 
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4.Hành vi xâm phạm: 

Trên thị trường đang lưu thông sản phẩm rượu “PERSIMMON DRINK 
Liqueur” của Doanh nghiệp tư nhân Dương Thảo vi phạm quyền sở hữu nhãn 
hiệu hàng hoá của Jas hennessy  & CO bằng việc sử dụng nhãn hiệu trùng lặp 
với nhãn hiệu “HENNESSY” và “HENNESSY COGNAC và Hình Cánh Tay” 
đã được đăng ký bảo hộ của Jas Hennessy  & CO.  cho các sản phẩm rượu như 
nêu trên không hề được sự cho phép của chủ nhãn hiệu. 
 
 
5. Mẫu sản phẩm: 
 

 
 

Sản phẩm Rượu Hennessy 
của Công ty Societe Jas Hennessy & Co 
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Sản phẩm rượu xâm phạm của Doanh nghiệp tư nhân Dương Thảo 

 
6. Người đề nghị thẩm định : 

Văn phòng Luật sư Đoàn Hồng Sơn 
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Đơn số ĐN2-2004-00046 Ngày 03.3.2004 
 

Xác nhận hành vi vi phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu 
"Hình" của Công ty DAIMLERCHRYSLER AG  

 
- Đơn đề nghị số 30/SHCN đề ngày 17.02.2004 của Công ty tư vấn và đại 

diện sở hữu trí tuệ Trường Xuân;  
- Công văn số 457/KN ngày 09 ngày 4 năm 2004 của Cục Sở hữu trí tuệ 

_______________________________________________________________ 

1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá: 

DAIMLERCHRYSLER AG 

Địa chỉ: FTP/T-HPC 0533 D-70546 Stuttgart 

2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

- Đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hoá số 341235 bảo hộ nhãn hiệu “hình 
sao ba cánh cách điệu thể hiện trong hình tròn”  



 

3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Công ty cơ khí Ô tô 3-2 

Đường Giải Phóng, Hà Nội 

4. Hành vi xâm phạm:  

Công ty cơ khí Ô tô 3-2 đang sản xuất, đóng các loại xe khách, sử dụng 
trên các tài liệu quảng cáo, giấy tờ giao dịch, biển hiệu dấu hiệu “hình ngôi sao 
ba cánh cách điệu thể hiện trong hình tròn”. 
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5. Mẫu sản phẩm: 

 

6. Người đề nghị thẩm định: 

Công ty tư vấn và đại diện sở hữu trí tuệ Trường Xuân đại diện cho chủ 
Đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hoá. 
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Đơn số ĐN2-2004-00110 ngày 07.5.2004 

Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu 
“Hình cá ngựa” của Công ty CHOCOLATERIE GUYLIAN N.V. 

- Đơn đề nghị số 930/P&TB ngày 07.5.2004 của Công ty Tư vấn Sở hữu công 
nghiệp và Chuyển giao công nghệ  

- Công văn số 751/KN ngày 18.5.2004 của Cục Sở hữu trí tuệ. 

 

1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá:  

Công ty CHOCOLATERIE GUYLIAN N.V. 

 

2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

Nhãn hiệu “hình cá ngựa” được bảo hộ theo Giấy chứng nhận đăng ký quốc 
tế số 790851 từ ngày 16.12.2002 cho các sản phẩm thuộc nhóm 30 “Sôcôla, sôcôla 
nhân hạt dẻ”. 
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3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Công ty Cổ phần Sô cô la Bỉ (Bel Cholat) 

Quận Đống đa, Hà Nội. 

   

4. Hành vi xâm phạm:  

Sản xuất và lưu hành trên thị trường sản phẩm sôcôla “hình cá ngựa” trùng 
với sản phầm sô cô la “hình cá ngựa” được bảo hộ theo Đăng ký quốc tế số 790851 
của Công ty Chocolaterie Guylian N.V. 
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5. Mẫu sản phẩm: 

 

 

6. Người đề nghị thẩm định: 

Công ty tư vấn Sở hữu công nghiệp và Chuyển giao công nghệ (P&TB) 
thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đại diện cho Công ty 
Chocolaterie Guylian N.V. 
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Đơn số KN-2002-00529 ngày 04.7.2002 

Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với các nhãn hiệu 
“Chai hình khối” và “chai MAGGI” của Công ty Societe des Produits Nestle 

S.A. 

- Đơn đề nghị số 1364/KN ngày 04.7.2002 của Công ty Sở hữu trí tuệ 
BANCA 

- Công văn số 861/KN ngày 16.7.2002 của Cục Sở hữu trí tuệ. 

1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá: 

Công ty Societe des Produits Nestle S.A 

(địa chỉ: CH-1800 Vevey, Switzerland) 

2. Văn bằng bảo hộ liên quan: 

Nhãn hiệu quốc tế số 640537 cho loại chai hình khối; và 

Nhãn hiệu chai MAGGI theo đăng ký quốc tế số 631005 cho các sản phẩm 
nước chấm thuộc nhóm 30. 
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3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Xí Nghiệp Nam Dương 

Thành phố Hồ Chí Minh 

4. Hành vi xâm phạm: 

Lưu hành một số sản phẩm nhái lại các nhãn hiệu nói trên của Nestle 
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5. Mẫu sản phẩm: 

 

 

 

 

 

 

6. Người đề nghị thẩm định: 

  Công ty Sở hữu trí tuệ BANCA - Đại diện cho công ty Societe des Produits 
Nestle S.A 
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Đơn số KN-2002-00530 ngày 04.7.2002 

Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với các nhãn 
hiệu “Chai hình khối” và “Chai MAGGI” của Công ty Societe des 

Produits Nestle S.A. 

- Đơn đề nghị số 1365/KN ngày 04.7.2002 của Công ty Sở hữu trí tuệ 
BANCA 

- Công văn số 862/KN ngày 16.7.2002 của Cục Sở hữu trí tuệ. 

 

1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá: 

Công ty Societe des Produits Nestle S.A 

(địa chỉ: CH-1800 Vevey, Switzerland) 

2. Văn bằng bảo hộ liên quan: 

Nhãn hiệu quốc tế số 640537 cho loại chai hình khối; và 

Nhãn hiệu chai MAGGI theo đăng ký quốc tế số 631005 cho các sản 
phẩm nước chem thuộc nhóm 30. 
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3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Cơ sở Trường Thành 

Phường 10, quận 6, Thành phố Hồ chí Minh 

4. Hành vi xâm phạm: 

 Lưu hành một số sản phẩm nhái lại các nhãn hiệu nói trên của Nestle 
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(i) Giống về nhãn hiệu: 

- Về hình dáng của chai: Hình dáng bên ngoài của loại chai này gần 
như hoàn toàn giống với hình dáng chai của Nestle. 

- Về kích thước của chai: Loại chai này cũng có hình khối giống với 
chai của Nestle về kích thước và tỷ lệ ở đáy, chiều dài các cạnh, chiều 
cao và dung tích. 

- Về nút chai: Nút chai của loại sản phẩm của Cơ sở Trường Thành 
tương tự với nút chai của Nestle. 

(ii) Giống về sản phẩm: 

Loại chai của Cơ sở Trường Thành và các nhãn hiệu của Nestle đều 
được dùng cho các loại sản phẩm nước chấm thuộc nhóm 30. 

 

5. Mẫu sản phẩm: 
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6. Người đề nghị thẩm định: 

 Công ty sở hữu trí tuệ BANCA - đại diện cho công ty Société Produits 
Nestlé S.A. 
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Đơn số ĐN2-2005-00590 ngày 19.12.2005 

Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu 
“Hình chai MAGGI” của Công ty Societe des Produits Nestle S.A. 

- Đơn đề nghị số 2020/KN ngày 19.12.2005 của Công ty Sở hữu trí tuệ 
BANCA 

- Công văn số 44/SHTT-TTKN ngày 09.01.2006 của Cục Sở hữu trí tuệ. 

 

1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá: 

Công ty Societe des Produits Nestle S.A 

(địa chỉ: CH-1800 Vevey, Switzerland) 

 

2. Văn bằng bảo hộ liên quan: 

Nhãn hiệu "Hình chai MAGGI" được bảo hộ theo Đăng ký quốc tế số 
631005 thuộc nhóm 30. 
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3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Công ty thuỷ sản khu vực I 

(thuộc Tổng Công ty thuỷ sản Việt Nam – Seaprodex) 

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

 

4. Hành vi xâm phạm: 

Sản xuất các sản phẩm nước tương được đựng trong chai có hình dáng tương 
tự hình chai trong nhãn hiệu "Chai hình khối" và "Hình chai MAGGI" của Nestle. 

Giống nhau về nhãn hiệu: 
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- Về hình dáng của chai: Hình dáng bên ngoài của loại chai này gần như hoàn toàn 
giống với hình dáng chai trong các nhãn hiệu nêu trên của Nestle với thân vuông, 
cổ dài; 

- Về kích thước của chai: Loại chai này cũng có hình khối giống với chai của 
Nestle về kích thước và tỷ lệ ở đáy, chiều dài các cạnh, chiều cao và dung tích.  

- Về nút chai: Nút chai của sản phẩm của Công ty thuỷ sản khu vực I có hình dáng 
tương tự với nút chai của Nestle và đều có chóp nhọn ở trên đỉnh. 

Giống nhau về sản phẩm: 

- Loại chai của Công ty thuỷ sản khu vực I và các nhãn hiệu của Nestle đều được 
dùng cho sản phẩm nước tương thuộc nhóm 30, hoàn toàn giống nhau về tính chất, 
mục đích sử dụng và kênh tiêu thụ. 

 

5. Mẫu sản phẩm xâm phạm: 

 

6. Người đề nghị thẩm định: 

Công ty sở hữu trí tuệ BANCA - đại diện cho công ty Société Produits 
Nestlé S.A. 
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Đơn số ĐN2-2003-00397 Ngày 29.12.2003 
 

Xác nhận hành vi vi phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu  
"Hình chữ H"của Công ty HYUNDAI MOTOR 

 
- Đơn đề nghị số 0365/SHCN ngày 10.12.2003 của Công ty tư vấn và đại diện 

sở hữu trí tuệ Trường Xuân 
- Công văn số 602/KN ngày 11 tháng 12 năm 2003 của Cục Sở hữu trí tuệ 

_______________________________________________________________ 
 
1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá: 

Công ty HYUNDAI MOTOR 

Địa chỉ: 140-2, Ke-Dong, Chongro-Ku, Seoul, Korea 

 

2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

- Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá số 21811 ngày 09/8/1996 bảo hộ 
nhãn hiệu "H  & Hình" cho các sản phẩm thuộc nhóm 12: Các thiết bị giao thông 
trên bộ; xe cộ bao gồm cả ô tô chở khách, máy kéo, xe buýt; các bộ phận và phụ 
tùng cho các loại hàng hoá nói trên thuộc nhóm 12. 



 

3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Công ty cổ phần Vận tải Ô-tô Nam Định  - Địa chỉ: Km số 02, đường 
Điện Biên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

 

4. Hành vi xâm phạm:  

Công ty cổ phần Vận tải Ô-tô Nam Định đang sản xuất, đóng các loại xe 
khách mang dấu hiệu hình chữ “H” cách điệu trùng lặp với nhãn hiệu đã đăng 
ký của HYUNDAI MOTOR COMPANY. 
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5. Mẫu sản phẩm: 

 

 

6. Người đề nghị thẩm định: 

Công ty tư vấn và đại diện sở hữu trí tuệ Trường Xuân đại diện cho chủ 
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá 
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Đơn số ĐN2-2006-00148 Ngày 14.4.2006  

 
Xác nhận hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với 

nhãn hiệu hàng hoá “algemarin” và  “ (Hình cá ngựa)” của Công ty 
BOTTGER GMBH Pharmazeutische und Kosmetische 

 
- Đơn đề nghị số DE10/M846/06 ngày 13 tháng 4 năm 2006 của Công ty 

TNHH LÊ & LÊ 
- Công văn số 905/SHTT-TTKN ngày 26.4.2006 của Cục Sở hữu trí tuệ 

________________________________________________________________ 

 

1.Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hóa: 

Công ty BOTTGER GMBH Pharmazeutische und Kosmetische 
Praparate có địa chỉ tại số 2, Paulsbroner-Strasse, D-10709 BERLIN, 
Cộng Hoà Liên Bang Đức.  

 

2.Văn bằng bảo hộ  có liên quan: 

Đăng ký quốc tế số 304198 (ngày đăng ký 26.10.1965, gia hạn 
hiệu lực đến ngày 26.10.2015) bảo hộ  nhãn hiệu “Algemarin”; và  

Đăng ký quốc tế số 377324 (ngày đăng ký 24.3.1971, gia hạn 
hiệu lực đến ngày 24.3.2011) bảo hộ nhãn hiệu “Hình cá ngựa” dùng 
cho rất nhiều sản phẩm mỹ phẩm, trong đó có các sản phẩm: “sữa 
tắm” thuộc nhóm 03.  
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3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Công ty TNHH Thương Mại Khang Hưng, 

Quận 5, Thành phố  Hồ  Chí Minh 

Cửa hàng Mỹ  phẩm Quốc Huy 

Quận 10, Thành phố  Hồ  Chí Minh 

 

4. Hành vi xâm phạm:  

Công ty TNHH Thương Mại Khang Hưng và Cửa hàng Mỹ  phẩm 
Quốc Huy đang kinh doanh các sản phẩm sữa tắm có sử dụng các 
nhãn hiệu “algemarin” và “hình cá ngựa”. 

 

5. Mẫu sản phẩm: 

ẢNH SẢN PHẨM XÂM PHẠM CỦA CÔNG TY KHANG HƯNG 
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ẢNH SẢN PHẨM XÂM PHẠM CỦA CỬA HÀNG QUỐC HUY 

 

 

6. Người đề nghị thẩm định: 

Công ty TNHH LÊ & LÊ đại diện cho Công ty BOTTGER GMBH 
Pharmazeutische und Kosmetische Praparate. 
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Đơn số KN-2002-00588 ngày 24.7.2002 

Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu 
hàng hoá "HONDA" và "DREAM" của Công ty Honda  

- Đơn đề nghị số 1513/KN-SHCN ngày 24/7/2002 của Công ty sở hữu 
công nghiệp INVESTIP. 

- Công văn số 936/KN ngày 30 tháng 7 năm 2002 của Cục Sở hữu trí tuệ. 

1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá:  

Công ty HONDA GIKEN KYGYO KABUSHIKI KAISHA  

Địa chỉ: 1-1, Minami Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan  

 

2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá số 330 và số 17300 bảo hộ 
các nhãn hiệu "HONDA" và "DREAM" cho các sản phẩm “tất cả các loại 
phương tiện giao thông đường bộ, cùng các bộ hận và phụ tùng của chúng” 
thuộc nhóm 12. 





 



 3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Công ty Mạnh Quang  

4. Hành vi xâm phạm:  

Trên thị trường hiện có bày bán một số loại sản phẩm phụ tùng xe gắn 
máy mang các dấu hiệu HONDA của Công ty Mạnh Quang. 

5. Mẫu sản phẩm xâm phạm: 

 

6. Người đề nghị thẩm định: 

Công ty Sở hữu công nghiệp INVESTIP 

 



Đơn số KN-2002-00589 ngày 24.7.2002 

Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu 
hàng hoá "HONDA" của Công ty Honda  

- Đơn đề nghị số 1514/KN-SHCN ngày 24.7.2002 của Công ty Sở hữu công 
nghiệp INVESTIP. 

- Công văn số 935/TTKN ngày 30 tháng 7 năm 2002 của Cục Sở hữu trí tuệ. 

 

1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá:  

Công ty HONDA GIKEN KYGYO KABUSHIKI KAISHA  

Địa chỉ: 1-1, Minami  Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan  

 

2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá số 330 bảo hộ nhãn hiệu 
"HONDA" cho các sản phẩm “tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ, 
cùng các bộ hận và phụ tùng của chúng” thuộc nhóm 12. 



 



3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Công ty BLC VIRBRA  

4. Hành vi xâm phạm:  

Trên thị trường hiện có bày bán một số loại sản phẩm phụ tùng xe gắn máy 
mang các dấu hiệu HONDA của Công ty BLC VIRBRA. 

5. Mẫu sản phẩm xâm phạm: 

 



 

6. Người đề nghị thẩm định: 

Công ty Sở hữu công nghiệp INVESTIP 



Đơn số DN2-2004-00215 ngày 02.7.2004 

Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với các nhãn hiệu 
của Công ty UNILEVER N. V. 

- Đơn đề nghị số: THN/KN-S-TEA/01 ngày 01/7/2004 của Công ty TNHH 
Trần Hữu Nam & Đồng sự (TRAN H.N. & ASSOCIATES) 

- Công văn số: 1169/KN ngày 14/7/2004 của Cục Sở hữu trí tuệ. 

 

1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá:  

Công ty UNILEVER N. V. (Vương quốc Hà Lan) 

2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

� Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá  (GCN ĐKNHHH) số 
54615 chi nhãn hiệu “Sảng khoái hơn hưng phấn hơn và hình, ngày nộp 
đơn 06/02/2003; 

� Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá (GCN ĐKNHHH) số 
50885 cho nhãn hiệu “LIPTON ICE và hình”, ngày ưu tiên 01/02/2002; 

� Đăng ký quốc tế (ĐKQT) số 761963 cho nhãn “LIPTON ICE TEA và 
hình”, ngày ưu tiên 08/06/2001; 

 1



 

 2



 

 3



3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Công ty C.M. B 

 

4. Hành vi xâm phạm:  

Sản xuất, buôn bán, lưu thông, quảng cáo nhằm để bán, chào bán, tàng trữ 
nhằm để bán các sản phẩm Trà chanh mang dấu hiệu “S-Tea, Sảng khoái hơn, 
Hưng phấn hơn & Hình”. 

 

5. Mẫu sản phẩm xâm phạm 

  

 

6. Người đề nghị thẩm định: 

Công ty TNHH Trần Hữu Nam & Đồng sự 
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Đơn số ĐN2-2005-00022 ngày 17.01.2005 

Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu "JET  
và hình đầu sư tử" của Công ty N.V. Sumatra Tobacco Trading Company 

- Đơn đề nghị số 54/BKN-INVENCO ngày 14.01.2005 của Công ty Sở hữu 
trí tuệ INVENCO 

- Công văn số 87/TTKN ngày 18/01/2005 của Cục Sở hữu trí tuệ. 

 

1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá:  

Công ty N.V. Sumatra Tobacco Trading Company (STTC), 

địa chỉ: Jl. Pattimura No.3, P.Siantar, SUMATRA, Inđônêsia 

 

2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

- Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá số 1359 do Cục Sở hữu công 
nghiệp Việt Nam cấp ngày 7/2/1990 (được gia hạn đến ngày 10/8/2009 theo Quyết 
định số 160/GDGH-DK cấp ngày 17/2/2000); và  

- Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá số 21907 cấp ngày 
14/8/1996 cho nhãn hiệu "JET và hình đầu sư tử"  

cho các sản phẩm : "thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc; diêm" thuộc nhóm 34 
theo Bảng phân loại quốc tế về hàng hoá và dịch vụ và hiện đang có hiệu lực trên 
toàn lãnh thổ Việt Nam. 
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3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Nhà máy thuốc lá An Giang 

Tỉnh An Giang 

 

4. Hành vi xâm phạm:  

Nhà máy thuốc lá An Giang sử dụng nhãn hiệu “AG, hình đầu sư tử” cho 
sản phẩm thuốc lá của mình, nhãn hiệu này ngoài phần chữ của nhãn hiệu hàng hoá 
đã đăng ký "AG" còn lại logo và màu sắc của nhãn hiệu đều hoàn toàn trùng với 
nhãn hiệu "JET và hình đầu sư tử".   
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5. Mẫu sản phẩm xâm phạm: 

 

6. Người đề nghị thẩm định: 

Công ty Sở hữu trí tuệ INVENCO đại diện cho Công ty N.V. Sumatra 
Tobacco Trading Company.  
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Đơn số ĐN2-2006-000610 ngày 20.02.2006 

Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu 
“KALITAN” của Công ty liên doanh BACONCO 

- Đơn đề nghị số IP/TC277 ngày 20.02.2006 

- Công văn số 447/SHTT-TTKN ngày 14.3.2006 của Cục Sở hữu trí tuệ. 

 

1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá:  

Công ty liên doanh BACONCO  

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  

2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

Giấy chứng nhãn Đăng ký NHHH số 67880 ngày 08/11/2005 bảo hộ cho các 
sản phẩm “Phân hóa học tổng hợp NPK, phân vi lượng” thuộc Nhóm 01 và các 
dịch vụ “mua bán các loại hạt giống mới và vật tư nông nghiệp” thuộc Nhóm 35 
theo Bảng phân loại quốc tế hàng hoá/dịch vụ. 
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 3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Công ty TNHH Thương mại - Sản xuất Phước Hưng  

Địa chỉ: Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh  

 

4. Hành vi xâm phạm:  
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  Sử dụng nhãn hiệu “KALI TAN Đầu bò” để kinh doanh cho các sản phầm 
phân bón hoá học tổng hợp, trong đó có dấu hiệu là chữ “KALI TAN” trùng với 
nhãn hiệu “KALITAN” 

 

5. Mẫu sản phẩm xâm phạm: 

 

6. Người đề nghị thẩm định: 

Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh - Vision & Associates 
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Đơn số ĐN2-2005-00056 ngày 03.2.2005 

Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu “KIC, 
hình” của Công ty TNHH sản xuất thương mại Tân Nam Sơn. 

- Đơn đề nghị số 1324/CV ngày 31/01/2005 của Công ty Sở hữu trí tuệ 
INVENCO 

- Công văn số 196/TTKN ngày 04.2.2005 của Cục Sở hữu trí tuệ. 

 

1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá:  

Công ty TNHH sản xuất thương mại Tân Nam Sơn 

(địa chỉ: 75 Tùng Thiện Vương, phường 11, Quận 8. thành phố Hồ Chí Minh) . 

 

2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá số 39381 cấp ngày 
25/12/2001 bảo hộ nhãn hiệu "KIC, Hình" cho các sản phẩm: Sơn các loại thuộc 
nhóm 02 và Keo dán thuộc nhóm 01 



 

3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Cửa hàng Liên Độ 

 chợ Diên Hồng, thành phố Nam Định 

 

4. Hành vi xâm phạm:  

Cửa hàng Liên Độ lưu thông, chào bán, quảng cáo nhằm để bán sản phẩm 
sơn có gắn nhãn hiệu "KIC" mang tên nhà sản xuất là Công ty Thanh Sơn (Quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh), việc  điều tra  cho thấy không có Công ty Thanh Sơn nào 
ở thành phố Hồ Chí Minh 
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5. Mẫu sản phẩm 

 

 

6. Người đề nghị thẩm định: 

Công ty Sở hữu trí tuệ INVENCO là đại diện được uỷ quyền của Công ty 
TNHH sản xuất thương mại Tân Nam Sơn  
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Đơn số ĐN2-2005-00347 ngày 10.8.2005 
Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu 

“Hình (khoá túi xách)” và “LV và Hình (khoá túi xách)” của Công ty LOUIS 
VUITTON MALLETIER 

- Đơn đề nghị số THN//Carlo Rino/INF-DT ngày 09.8.2005 của Công ty Trần 
Hữu Nam và Đồng sự 

- Công văn số 1595/TTKN ngày 23.8.2005 của Cục Sở hữu trí tuệ. 

 
1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá:  

Công ty LOUIS VUITTON MALLETIER 
(Cộng hoà Pháp) 

 
2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

- Đăng ký quốc tế số IR 540168 cho nhãn hiệu “Hình (khoá túi xách)”, ngày ưu 
tiên 22/06/1989; 

- Đăng ký quốc tế số IR 540619 cho nhãn hiệu “LV và Hình” (khoá túi xách)”, 
ngày ưu tiên 22/06/1989. 
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3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

PARKSON – một quầy hàng của tập đoàn PARKSON MALAYSIA 
GROUP tại Saigon Tourist Plaza, thành phố Hồ Chí Minh  
 
4. Hành vi xâm phạm:  

PARKSON không được sự cho phép của Công ty LOUIS VUITTON 
MALLETIER (“Công ty”) nhưng đang, lưu thông, quảng cáo nhằm để bán, chào 
bán, tàng trữ để bán sản phẩm túi giả da “Carlo Rino” có dấu hiệu khoá trùng lặp 
với nhãn hiệu “Hình (khoá túi xách)” được sử dụng trước và nổi tiếng của “Công 
ty” cho hàng hoá cùng loại gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá. 
 
5. Mẫu sản phẩm: 
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6. Người đề nghị thẩm định: 
 Công ty Trần Hữu Nam và Đồng sự - đại diện cho Công ty LOUIS 
VUITTON MALLETIER. 
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Đơn số ĐN2-2005-00366 ngày 26.8.2005 

Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu 
“LOWE ALPINE” của Công ty LOWE ALPINE HOLDINGS LIMITED  

- Đơn đề nghị số 92/BKN-INVENCO ngày 26.8.2005 của Công ty Sở hữu trí 
tuệ INVENCO. 

- Công văn số 1731/SHTT-TTKN ngày 13.9.2005 của Cục Sở hữu trí tuệ. 

1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá:  

Công ty LOWE ALPINE HOLDINGS LIMITED  

(địa chỉ: Ann Street, Kendal, Cumbria LA9 6AA, England) 

2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá tại Việt Nam “LOWE 
ALPINE & Hình” số 35351 ngày 01/10/1999, đối với các sản phẩm là ba lô, túi 
dết, túi đeo trên lưng (ba lô), túi nhỏ làm bằng da, va li, bộ yên cương dùng để 
thồ hàng, túi, túi xách tay, túi du lịch; các bộ phận và chi tiết dùng cho hàng hoá 
kể trên thuộc nhóm 18; các loại quần áo, giày dép và mũ nón thuộc nhóm 25. 



 

3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Doanh nghiệp tư nhân Thu Hạnh  

Thành phố Hồ Chí Minh 

4. Hành vi xâm phạm:  

Bày bán mặt hàng ba lô giả mạo nhãn hiệu “LOWE ALPINE & Hình” tại 
cửa hàng của Doanh nghiệp tư nhân này – Shop D4 lầu 2 Trung tâm thương mại 
TAX 135 Nguyễn Huệ, Q.1, thành phố Hồ Chí Minh. 
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5. Mẫu sản phẩm 

 

6. Người đề nghị thẩm định: 

Công ty Sở hữu trí tuệ INVENCO đại diện cho Công ty LOWE ALPINE 
HOLDINGS LIMITED. 
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Đơn số ĐN2-2005-00446 ngày 06.10.2005 
 

Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu 
“LOUIS VUITTON”, “LV”, “LV, hình”, “Hình” của Công ty LOUIS 

VUITTON MALLETIER 
- Đơn đề nghị số THN/LV-HCM/0921 ngày 26.9.2005 của Công ty Trần Hữu 

Nam và Đồng sự 
- Công văn số 1959/SHTT-TTKN ngày 10.10.2005 của Cục Sở hữu trí tuệ. 

 
1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá:  

Công ty LOUIS VUITTON MALLETIER 
(Cộng hoà Pháp) 

 
2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

(i) Đăng ký quốc tế số 25899 cho nhãn hiệu “LOUIS VUITTON”, ngày ưu tiên 
20/09/1996; 

(ii) Đăng ký quốc tế số 25890 cho nhãn hiệu “LV”, ngày ưu tiên 20/09/1996. 

(iii) Đăng ký số 25891 cho nhãn hiệu “Hình”, ngày ưu tiên 20/09/1996. 

(iv) Đăng ký số 25892 cho nhãn hiệu “LV & Hình”, ngày ưu tiên 20/09/1996. 

(v) Đăng ký quốc tế số 65027 cho nhãn hiệu “Hình” ngày ưu tiên 23/08/1995. 

(vi) Đăng ký quốc tế số 551664 cho nhãn hiệu “LV & Hình”, ngày ưu tiên 
23/119/1989. 
(vii) Đăng ký quốc tế số 551665 cho nhãn hiệu “LV & Hình”, ngày ưu tiên 
20/11/1989. 
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3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Cửa hàng Ngọc Thảo 
Trung tâm thương mại An Dông, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
4. Hành vi xâm phạm:  

Sản xuất lưu thông, quảng cáo nhằm để bán, chào bán, tàng trữ để bán 
sản phẩm hàng giả da vi phạm độc quyền SHCN đối với các nhãn hiệu hàng 
hoá đã đăng ký của Công ty LOUIS VUITTON MALLETIER 

 
5. Mẫu sản phẩm: 
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6. Người đề nghị thẩm định: 
Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự - đại diện cho Công ty 

LOUIS VUITTON MALLETIER 
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Đơn số ĐN2-2005-00106 ngày 24.3.2005 

Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với các nhãn hiệu 
“MAGGI” của Công ty Societe des Produits Nestle S.A. 

- Đơn đề nghị số 381/KN ngày 24.3.2005 của Công ty Sở hữu trí tuệ BANCA 

- Công văn số 535/TTKN ngày 07.4.2005 của Cục Sở hữu trí tuệ. 

 

1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá: 

Công ty Societe des Produits Nestle S.A 

(địa chỉ: CH-1800 Vevey, Switzerland) 

2. Văn bằng bảo hộ liên quan: 

Nhãn hiệu “MAGGI” theo ĐKQT số 2R 190960 (ngày ưu tiên: 23.02.1956; 
gia hạn hiệu lực đến ngày 23.02.2016) cho các sản phẩm lương thực, thực phẩm, 
đồ gia vị thuộc các nhóm 29 và 30 
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3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Công ty Mi-Won Việt Nam 

Quận Cầu Giấy, Hà Nội 

4. Hành vi xâm phạm: 

Sản xuất và phân phối sản phẩm nước tương tương tự gây nhầm lẫn với 
nhãn hiệu MAGGI đang được bảo hộ độc quyền tại Việt Nam 
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5. Mẫu sản phẩm xâm phạm: 

 

6. Người đề nghị thẩm định: 

 Công ty Sở hữu trí tuệ BANCA 
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Đơn số ĐN2-2005-00542 ngày 24.11.2005 
Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu 

“MAGGI” của Công ty Societe des Produits Nestle S.A. 
- Đơn đề nghị số 1894/KN ngày 18.11.2005 của Công ty Sở hữu trí tuệ 

BANCA 
- Công văn số 2351/SHTT-TTKN ngày 29.11.2005 của Cục Sở hữu trí tuệ 

 
1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá: 

Công ty Societe des Produits Nestle S.A 
(địa chỉ: CH-1800 Vevey, Switzerland) 

 
2. Văn bằng bảo hộ liên quan: 

Nhãn hiệu MAGGI bảo hộ theo Đăng ký quốc tế số 190960 cho các sản 
phẩm thuộc nhóm: 29, 30. 
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3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Công ty chế biến thực phẩm PANCO 
Tỉnh Bình Định 

 
4. Hành vi xâm phạm: 

Sản xuất sản phẩm nước tương mang nhãn hiệu “MAGGI NGON”, có thành 
phần MAGGI giống hệt nhãn hiệu nổi tiếng nêu trên của Nestle. 
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- Về thành phần cấu tạo: Nhãn hiệu của Nestle bảo gồm năm chữ cái là M-
A-G-G-I trong thành phần, trong khi đó dấu hiệu được Công ty chế biến thực phẩm 
PANCO sử dụng, cũng gồm năm chữ cái M-A-G-G-I và được sắp xếp theo cùng 
một trật tự là M-A-G-G-I. Mặc dù dấu hiệu “MAGGI” của Công ty chế biến thực 
phẩm PANCO được đi kèm với thành phần khác là “NGON”, nhưng đây lại là yếu 
tố mang tính mô tả sản phẩm, không có khả năng phân biệt, và là yếu tố loại trừ 
không có khả năng đăng ký như một nhãn hiệu. Vì vậy, nhãn hiệu “MAGGI 
NGON” của Công ty chế biến thực phẩm PANCO đã gây nhầm lẫn nghiêm trọng 
với nhãn hiệu nổi tiếng MAGGI của Nestle cho người tiêu dùng bởi các đặc điểm 
sau đây: 

- Về phát âm: Nhãn hiệu MAGGI của Nestle và dấu hiệu MAGGI của Công 
ty chế biến thực phẩm PANCO giống hệt nhau nên cách phát âm cũng giống hệt 
nhau. 

- Về sản phẩm và nhóm sản phẩm: Nhãn hiệu “MAGGI” của Nestle và dấu 
hiệu MAGGI đều được dùng cho nước tương là sản phẩm cùng nhóm 30, hoàn 
toàn giống nhau về tính chất, mục đích sử dụng và kênh tiêu thụ. 

- Về bao bì sản phẩm: Ngoài ra, nhãn mác gắn trên sản phẩm của Công ty 
chế biến thực phẩm PANCO có cách trình bày và màu sắc tương tự gây nhầm lẫn 
với nhãn mác gắn trên sản phẩm của Nestle. Cả hai nhãn mác đều có nên màu 
vàng, dấu hiệu “MAGGI” được đặt trên cùng và có màu đỏ, ngày bên dưới là hàng 
chữ “nước tương đậu nành” (ở nhãn hiệu “MAGGI NGON”). Dưới hàng chữ này 
là hình đĩa thức ăn màu vàng đậm xen lẫn màu đỏ và hàng chữ màu xanh chạy theo 
hình vòng cung ở nửa trên của đĩa thức ăn ở cả hai nhãn hiệu. Dù các chữ này 
không giống nhau về nghĩa nhưng cách trình bày và màu sắc tương tự, cỡ chữ lại 
nhỏ nên người tiêu dùngkhi mua hàng rất dễ bị nhầm lẫn giữa hai sản phẩm này, 
đặc biệt khi thành phần giống hệt “MAGGI” lại là yếu tố chính được trình bày nổi 
bật ở cả hai nhãn hiệu. 
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5. Mẫu sản phẩm: 
 

 
6. Người đề nghị thẩm định: 

Công ty sở hữu trí tuệ BANCA - đại diện cho công ty Société Produits 
Nestlé S.A. 
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Đơn số ĐN2-2006-00171 ngày 18.4.2006 

Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu 
“MAGGI” của Công ty Societe des Produits Nestle S.A. 

- Đơn đề nghị số 412/KN ngày 17.4.2006 của Công ty Sở hữu trí tuệ BANCA 

- Công văn số 840/SHTT-TTKN ngày 24.4.2006 của Cục Sở hữu trí tuệ. 

 

1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá: 

Công ty Societe des Produits Nestle S.A 

(địa chỉ: CH-1800 Vevey, Switzerland) 

 

2. Văn bằng bảo hộ liên quan: 

Đăng ký quốc tế số 2R 190960 (ngày ưu tiên: 23.02.1956; gia hạn hiệu lực 
đến ngày 23.02.2016) bảo hộ nhãn hiệu “MAGGI” dùng cho các sản phẩm lương 
thực, thực phẩm, đồ gia vị thuộc các nhóm 29 và 30 trong đó có nước chấm, hiện 
đang được bảo hộ độc quyền tại Việt Nam.  
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3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Công ty TNHH Mã Quốc Hùng 

Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

4. Hành vi xâm phạm: 

Sản xuất nước chấm   hiệu “MAGGIKING” có thành phần “MAGGI” giống 
hệt nhãn hiệu nổi tiếng “MAGGI” của Nestle  
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5. Mẫu sản phẩm: 

 

 

 

MAGGI của Société des Produits Nestle S.A 

 

 

 

MAGGIKING của Công ty TNHH Mã Quốc Hùng 

6. Người đề nghị thẩm định: 

Công ty TNHH  BANCA 
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Đơn số ĐN2-2006-00392 Ngày 27/7/2006 

Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu 
“SNICKERS” của Công ty Mars 

- Đơn đề nghị số 88/2006/ĐHS-SHCN ngày 12/11/2003 của Văn phòng 
Luật Sư Đoàn Hồng Sơn.  

- Công văn số 1904/SHTT-TTKN ngày 11 tháng 8 năm 2006 của Cục Sở 
hữu trí tuệ. 

 

1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá:  

Công ty Mars, Incorporated  

Địa chỉ: 6885 Elm Street, Mclean, Virginia 22101, USA 

 

2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

- Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá (GCN ĐKNHHH) số 
7226 (cấp ngày 31.12.1992, gia hạn hiệu lực đến ngày 26.6.2012) bảo hộ nhãn 
hiệu “SNICKERS & Hình”,  

- GCN ĐKNHHH số 32000 (cấp ngày 04.9.1999) bảo hộ nhãn hiệu 
“Mars” (bao gồm cả màu sắc), và  

- GCN ĐKNHHH số 59149 (cấp ngày 20.12.2004) bảo hộ nhãn hiệu 
“GALAXY” cho nhiều sản phẩm trong đó có các sản phẩm “sôcôla, các loại 
sôcôla, các sản phẩm sôcôla; bánh, kẹo;.... ” (thuộc nhóm 30).  



 

3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Sản phẩm lưu hành trên thị trường không do chủ nhãn  hiệu sản xuất 
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4. Hành vi xâm phạm:  

Trên thị trường đang lưu thông sản phẩm CASHEW- Kẹo Hạt Điều và Sô 
- Cô - La có in hình các viên kẹo màng các nhãn hiệu “MARS và Hình”, 
“SNICKERS và Hình” và “Galaxy Trufle” trùng lặp hoặc/ và tương tự gây 
nhầm lẫn với sản phẩm của Công ty Mars. 

 

5. Mẫu sản phẩm xâm phạm: 

 
 

6. Người đề nghị thẩm định: 

Văn phòng Luật Sư Đoàn Hồng Sơn 
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Đơn số ĐN2-2006-00124 ngày 03.4.2006 

Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu 
"Montblanc" của Công ty Montblanc 

- Đơn đề nghị số M13510.06/J.010.06/VN hd ngày 30/3/2006 của Văn 
phòng Luật sư Phạm và Liên danh 

- Công văn số 765/SHTT-TTKN ngày17 tháng 4 năm 2006 của Cục Sở hữu 
trí tuệ. 

 

1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá:  

Công ty Montblanc - Simplo GmbH  

Địa chỉ: 100, Hellgrrundueg D-22525 Hamburg (DE) 

 

2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

- Đăng ký quốc tế (ĐKQT) số 670350 (ngày đăng ký 30.07.1996, có hiệu lực 
đến ngày 30.07.2006) bảo hộ nhãn hiệu "MONTBLANC";  

- ĐKQT số 690249 (ngày đăng ký 20.02.1998, có hiệu lực đến ngày 
20.02.2008) bảo hộ nhãn hiệu “Hình” dùng cho rất nhiều sản phẩm thuộc các 
nhóm: 09, 14, 16, 18, 21, 28, trong đó có các sản phẩm: (i) đồng hồ, đồ trang 
sức bằng kim loại, đá quý thuộc nhóm 14; (ii) các loại túi xách tay, ví làm từ 
chất liệu da, giả da thuộc nhóm 18; (iii) kính đeo mắt thuộc nhóm 09 (theo Bảng 
phân loại quốc tế về hàng hoá và dịch vụ) 
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3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Sản phẩm lưu hành trên thị trường không do chủ nhãn hiệu sản xuất 

 

4. Hành vi xâm phạm:  

Trên thị trường có bán các sản phẩm có sử dụng các nhãn hiệu 
“Montblanc” không phải do Công ty Montblanc sản xuất. 
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5. Mẫu sản phẩm xâm phạm: 

 

 

               

6. Người đề nghị thẩm định: 

Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh 
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Đơn số ĐN2-2005-00043 ngày 27.01.2005 

Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với các nhãn hiệu 
“NESCAFE”, “COFFEE-MATE”, “NESTLE, hình tổ chim” và “NESTLE” 

của Công ty Societe des Produits Nestle S.A. 

- Đơn đề nghị số 137/KN ngày 26.01.2005 của Công ty Sở hữu trí tuệ BANCA 

- Công văn số 161/TTKN ngày 31.01.2005 của Cục Sở hữu trí tuệ. 

 

1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá: 

Công ty Societe des Produits Nestle S.A 

(địa chỉ: CH-1800 Vevey, Switzerland) 

 

2. Văn bằng bảo hộ liên quan: 

(i) nhãn hiệu NESCAFE; ĐKQT số: 189879; Nhóm sản phẩm: 30 

(ii) nhãn hiệu COFFEE-MATE; ĐKQT số: 6002; Nhóm sản phẩm: 29 

(iii) nhãn hiệu NESTLE, hình tổ chim; ĐKQT số: 541905, 649928; Nhóm sản 
phẩm: 03, 05, 29, 30, 32. 

(iv) nhãn hiệu NESTLE; ĐKQT số: 793804; Nhóm sản phẩm, dịch vụ: từ 01 
đến 44 

(v)    nhãn hiệu NESTLE, hình; ĐKQT số: R400444; Nhóm sản phẩm: 01, 05, 
29, 30, 31, 32, 33 

 1



 2
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3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Công ty Phương Lan Confectionery 

Thành phố Cần Thơ 
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4. Hành vi xâm phạm: 

Sản xuất, đóng gói và phân phối loại bánh kem mang nhãn hiệu “Nescafe” 
đựng trong bao bì có thiết kế và các chỉ dẫn thương mại trùng lặp với các chỉ dẫn 
thương mại trên bao bì sản phẩm của Nestle như tên thương mại, địa chỉ của Nestle 
tại Thuỵ Sĩ, nhãn hiệu “COFFEE-MATE” và dấu bảo đảm của công ty là nhãn 
hiệu “NESTLE, hình tổ chim”.  

 

5. Mẫu sản phẩm xâm phạm: 

  

 

6. Người đề nghị thẩm định: 

Công ty Sở hữu trí tuệ BANCA 
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Đơn số ĐN2-2005-00043 ngày 27.01.2005 

Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với các nhãn hiệu 
“NESCAFE”, “COFFEE-MATE”, “NESTLE, hình tổ chim” và “NESTLE” 

của Công ty Societe des Produits Nestle S.A. 

- Đơn đề nghị số 137/KN ngày 26.01.2005 của Công ty Sở hữu trí tuệ BANCA 

- Công văn số 161/TTKN ngày 31.01.2005 của Cục Sở hữu trí tuệ. 

 

1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá: 

Công ty Societe des Produits Nestle S.A 

(địa chỉ: CH-1800 Vevey, Switzerland) 

 

2. Văn bằng bảo hộ liên quan: 

(i) nhãn hiệu NESCAFE; ĐKQT số: 189879; Nhóm sản phẩm: 30 

(ii) nhãn hiệu COFFEE-MATE; ĐKQT số: 6002; Nhóm sản phẩm: 29 

(iii) nhãn hiệu NESTLE, hình tổ chim; ĐKQT số: 541905, 649928; Nhóm sản 
phẩm: 03, 05, 29, 30, 32. 

(iv) nhãn hiệu NESTLE; ĐKQT số: 793804; Nhóm sản phẩm, dịch vụ: từ 01 
đến 44 

(v)    nhãn hiệu NESTLE, hình; ĐKQT số: R400444; Nhóm sản phẩm: 01, 05, 
29, 30, 31, 32, 33 

 1



 2
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3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Công ty Phương Lan Confectionery 

Thành phố Cần Thơ 

 

 4



4. Hành vi xâm phạm: 

Sản xuất, đóng gói và phân phối loại bánh kem mang nhãn hiệu “Nescafe” 
đựng trong bao bì có thiết kế và các chỉ dẫn thương mại trùng lặp với các chỉ dẫn 
thương mại trên bao bì sản phẩm của Nestle như tên thương mại, địa chỉ của Nestle 
tại Thuỵ Sĩ, nhãn hiệu “COFFEE-MATE” và dấu bảo đảm của công ty là nhãn 
hiệu “NESTLE, hình tổ chim”.  

 

5. Mẫu sản phẩm xâm phạm: 

  

 

6. Người đề nghị thẩm định: 

Công ty Sở hữu trí tuệ BANCA 
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Đơn số ĐN2-2006-00343 ngày 07.7.2006 

Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với các nhãn hiệu 
“Nestea, hình” của Công ty Societe des Produits Nestle S.A. 

- Đơn đề nghị số 780/KN ngày 06.7.2006 của Công ty Sở hữu trí tuệ BANCA 

- Công văn số 1932/SHTT-TTKN ngày 14.8.2006 của Cục Sở hữu trí tuệ. 

 

1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá: 

Công ty Societe des Produits Nestle S.A 

(địa chỉ: CH-1800 Vevey, Switzerland) 

2. Văn bằng bảo hộ liên quan: 

Nhãn hiệu “Nestea, hình” ĐKQTNHHH 690726, cho nhiều sản phẩm thuộc 
nhóm 30và 32 trong đó có các sản phẩm trà, đồ uống. 
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3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Công ty Thuý Hương 

địa chỉ: Xã Lĩnh Nam, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 
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4. Hành vi xâm phạm: 

Sản xuất các sản phẩm trà Freshtea giống gần như hoàn toàn với sản phẩm 
trà Nestea của Nestle 

 

5. Mẫu sản phẩm: 

 

6. Người đề nghị thẩm định: 

Công ty TNHH BANCA 
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Đơn số ĐN2-2004-00180 ngày 11.6.2004 

Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu 
“Nestle Crunch” của Công ty Societe des Produits Nestle S.A. 

- Đơn đề nghị số 950/KN ngày 11/6/2004 của Công ty Sở hữu trí tuệ BANCA 

- Công văn số 1064/KN ngày 22/6/2004 của Cục Sở hữu trí tuệ. 

 

1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá: 

Societe des Produits Nestle S.A. Địa chỉ: CH-1800, Vevey, Switzerland 

 

2. Văn bằng bảo hộ có liên quan:  

Đăng ký quốc tế số R363768 bảo hộ nhãn hiệu “Nestle Crunch” cho nhiều 
loại thực phẩm trong các nhóm 5, 29, 30  
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3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Công ty LB (Vietnam) Co., Ltd.,  

địa chỉ: 32A Cao Bá Nhạ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

 

4. Hành vi xâm phạm: 

Nhập khẩu, phân phối và bán nhiều sản phẩm kẹo sô cô la mang nhãn hiệu 
MaxCrunch”  
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5. Mẫu sản phẩm xâm phạm: 

 

 

6. Người đề nghị thẩm định: 

Công ty TNHH BANCA 
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Đơn số KN-2001-00109 ngày 14.3.2001 
Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn 

hiệu “OMO Chuyên gia giặt tẩy vết bẩn & hình” của Công ty 
UNILEVER N.V 

- Đơn đề nghị số THAN/KN/12-00/HH ngày 09.3.2001 của Công ty 
Trần Hữu Nam và Đồng sự 

- Công văn số 347/KN ngày 12.4.2001 của Cục Sở hữu trí tuệ. 

 
1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá:  

Công ty UNILEVER N.V 
(Cộng hoà Pháp) 

 
2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá số 23526 bảo hộ 
nhãn hiệu “OMO Chuyên gia giặt tẩy vết bẩn & hình”, ngày ưu tiên 
04/03/1996. 

 
 
3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Sản phẩm lưu hành trên thị trường không do chủ nhãn hiệu sản xuất 
 
 



4. Hành vi xâm phạm:  
Sản xuất lưu thông, quảng cáo nhằm để bán, chào bán, tàng trữ để 

bán sản phẩm bột giặt mang nhãn hiệu “TOMOT” 
 

5. Mẫu sản phẩm: 

  
 

 
 
 
6. Người đề nghị thẩm định: 

Công ty Trần Hữu Nam và Đồng sự - đại diện cho Công ty 
UNILEVER N.V 
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Đơn số ĐN2-2004-00019 ngày 16.01.2004 

Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu 
“OPUS” của Công ty CHOCOLATERIE GUYLIAN N.V. 

- Đơn đề nghị số 05/P&TB ngày 16.01.2004 của Công ty Tư vấn Sở hữu 
công nghiệp và Chuyển giao công nghệ (P&TB). 

- Công văn số 235/KN ngày 02.3.2004 của Cục Sở hữu trí tuệ. 

1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá:  

CHOCOLATERIE GUYLIAN N.V.  

2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

Nhãn hiệu “OPUS” được bảo hộ tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận 
đăng ký quốc tế số 568613 từ ngày 20.06.2003 cho các sản phẩm thuộc nhóm 
30 “Sôcôla, sôcôla nhân hạt dẻ”.  

Trên thực tế, nhãn hiệu “OPUS” đã được đăng ký tại Benelux (nước xuất 
xứ) từ năm 1990 và được đăng ký tiếp tại 15 nước khác, đồng thời các sản phẩm  
sôcôla mang nhãn hiệu “OPUS” của Công ty Chocolaterie Guylian N.V. đã 
được tiêu thụ khắp thế giới trong đó có Việt Nam.  
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3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Cơ sở Thành tín 

Thành phố Hồ Chí Minh 

 

4. Hành vi xâm phạm:  

Sản xuất và lưu hành tương tự gây nhầm lẫn với sản phẩm sôcôla mang 
nhãn hiệu “OPUS” của Công ty Chocolaterie Guylian N.V.,  
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5. Mẫu sản phẩm: 

 

 

6. Người đề nghị thẩm định: 

Công ty tư vấn Sở hữu công nghiệp và Chuyển giao công nghệ (P&TB) 
thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đại diện cho Công ty 
CHOCOLATERIE GUYLIAN N.V.  
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Đơn số ĐN2-2005-00380 ngày 06.9.2005 

Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu 
của Công ty TNHH Nam An   

- Đơn đề nghị số XLVP/Pho24.05/hd ngày 05/9/2005 của Văn phòng Luật 
sư Phạm và Liên danh 

- Công văn số 1757/SHTT-TTKNH ngày 16.9.2005 của  Cục Sở hữu trí tuệ             

 

1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá:  

Công ty TNHH Nam An  

Địa chỉ: số 135, đường Hai Bà Trưng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá số 55817 cấp ngày 
21/7/2004 bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá “PHỞ 24, hình” cho dịch vụ ăn uống 
thuộc nhóm 43. 
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3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Tiệm phở tại thành phố Nha Trang 

4. Hành vi xâm phạm:  

Sử dụng dấu hiệu “Phở CALI, hình” làm biển hiệu kinh doanh dịch vụ 
bán phở. Hình thức thể hiện của dấu hiệu “Phở CALI, hình” với các đặc điểm 
tạo hình cơ bản giống với nhãn hiệu được bảo hộ “PHỞ 24, hình” của Công ty 
TNHH Nam An (VN) theo GCN ĐKNHHH số 55817 
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5. Mẫu sản phẩm xâm phạm: 

 

6. Người đề nghị thẩm định: 

Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh 
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Đơn số ĐN2-2006-00062 ngày 22.02.2006 

Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu 
“RABELOC” của Công ty CADILA PHARMACEUTICALS LIMITED. 

 

- Đơn đề nghị số IP/TC284/H ngày 22.02.2006 của Công ty Vision  

- Công văn số 390/SHTT-TTKN ngày 08.3.2006 của Cục Sở hữu trí tuệ 

 

1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá:  

Công ty CADILA PHARMACEUTIALS LlMlTED 

Địa chỉ: Cadila Corporate Campus, Sarkhej - Dholka Road, Bhat, Ahmedabad-382 
210, Gujarat, India 

 

2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

CADILA PHARMACEUCALS LIMITED là chủ sở hữu nhãn hiệu 
“RABELOC” tại Việt Nam, đã được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký NHHH số 
67750 ngày 02/11/2005 bảo hộ cho các sản phẩm thuộc Nhóm 05 theo Bảng phân 
loại quốc tế hàng hoá/dịch vụ, cụ thể là “Dược phẩm”. 
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3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Đắk Lắk có địa chỉ tại Thành phố Buôn 
Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk được Công ty Dược phẩm Phạm Anh có địa chỉ tại Quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh ủy thác nhập khẩu sản phẩm dược mang nhãn hiệu 
“RABELOC” tại Việt Nam. Sản phẩm dược này do Công ty Siraigo Pharma Ptv. 
Ltd, có địa chỉ tại Plot No. 13, Sector 17, Koparkhairane, Navi Mumbai- 400709, 
India sản xuất mà không được sự cho phép hay ủy quyền của Công ty Cadila. 

 

4. Hành vi xâm phạm:  

Nhập khẩu và lưu hành sản phẩm 
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5. Mẫu sản phẩm xâm phạm: 

 

6. Người đề nghị thẩm định: 

Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh - Vision & Associates 
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Đơn số ĐN2-2005-00344 ngày 10.8.2005 
Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu 

“REHAU” của Công ty REHAU AG + Co 
- Đơn đề nghị số 91/BKN-INVENCO ngày 10.8.2005 của Công ty Sở hữu trí 

tuệ INVENCO. 
- Công văn số 1602/TTKN ngày 23.8.2005 của Cục Sở hữu trí tuệ. 

 
1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá:  

Công ty REHAU AG + Co 
Địa chỉ: Otto-Hahn-Strasse 2, Rheniumhaus D-95111 Rehau,  

Cộng hoà Liên Bang Đức 
 

2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 
Giấy chứng nhận đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hoá "REHAU" số 

702521 ngày 02/09/1998, đã được chỉ định vào Việt Nam ngày 24/02/2000 (ngày 
đăng báo trên Công báo của Văn phòng Quốc tế là ngày 27/04/2000) đối với các 
sản phẩm là các chất dẻo bán thành phẩm ở dạng khuôn và mẫu dùng cho công 
nghiệp ô tô, trang trí nội thất, và các loại ống làm từ chất dẻo dùng cho xây dựng 
bao gồm việc bảo vệ dây cáp cũng như hệ thống cung cấp nước  thuộc nhóm 17 và 
19 
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3. Ngời thực hiện hành vi xâm phạm: 

Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Phát Triển Công Nghệ Cao  
Thành phố Hà Nội 

 
4. Hành vi xâm phạm:  

Mặc dù không phải là nhà phân phối độc quyền hay đại lý của Công ty 
REHAU AG + Co  tại Việt Nam (theo khẳng định trong bản tuyên thệ), nhưng 
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vẫn tiến hành sử dụng (quảng cáo, lưu thông, chào bán) nhãn hiệu REHAU cho các 
sản phẩm ống hàn nhiệt – dẫn nước sạch làm bằng nhựa PP.R.  
 
5. Mẫu sản phẩm xâm phạm: 

 
6. Người đề nghị thẩm định: 

Công ty Sở hữu trí tuệ INVENCO đại diện cho Công ty REHAU AG + Co 
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Đơn số ĐN2-2006-00052 ngày 13.02.2006 

Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu 
“REHAU” của Công ty REHAU AG + Co. 

- Đơn đề nghị số 99/BKN-INVENCO ngày 13.02.2006 của Công ty Sở hữu trí 
tuệ INVENCO 

- Công văn số 428/SHTT-TTKN ngày 13.3.2006 của Cục Sở hữu trí tuệ. 

 

1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá:  

Công ty REHAU AG + Co  

(địa chỉ: Otto-Hahn-Strasse 2, Rheniumhaus D-95111 Rehau,  

Cộng hoà Liên Bang Đức) 

2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

Giấy chứng nhận đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hoá "REHAU" số 702521 
ngày 02/09/1998, đã được chỉ định vào Việt Nam ngày 24/02/2000 (ngày đăng báo 
trên Công báo của Văn phòng Quốc tế là ngày 27/04/2000) đối với các sản phẩm là 
các chất dẻo bán thành phẩm ở dạng khuôn và mẫu dùng cho công nghiệp ô tô, 
trang trí nội thất, và các loại ống làm từ chất dẻo dùng cho xây dựng bao gồm việc 
bảo vệ dây cáp cũng như hệ thống cung cấp nước thuộc nhóm 17 và 19.  



 

3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển công nghệ cao  

Thành phố Hà Nội 

4. Hành vi xâm phạm:  

Mặc dù không phải là nhà phân phối độc quyền hay đại lý của Công ty 
REHAU AG + Co tại Việt Nam, nhưng đã lấy nhãn hiệu “REHAU” để đặt tên cho 
doanh nghiệp của mình để sản xuất các loại ống nhựa dẫn nước. 
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5. Mẫu sản phẩm 

 

 

6. Người đề nghị thẩm định: 

Công ty Sở hữu trí tuệ INVENCO đại diện cho Công ty REHAU AG + Co  
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Đơn số ĐN2-2006-00221 ngày 23.5.2006 

Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu 
“SAAB” của Công ty SAAB AKTIEBOLAG  

- Đơn đề nghị số M13586.06/J012.06/VNmt ngày 16.5.2006 

- Công văn số 1456/SHTT-TTKN ngày 26.6.2006 của Cục Sở hữu trí tuệ 

 

1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá:  

Công ty SAAB AKTIEBOLAG 

Địa chỉ: S-581 88 Linkoping, Sweden 

 

2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

Công ty SAAB AKTIEBOLAG là chủ sở hữu nhãn hiệu “SAAB 
TECHNOLOGIES” cho các sản phẩm/dịch vụ thuộc nhóm 02, 07, 09, 12, 13, 14, 
16, 17, 18, 22, 24, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 theo GCNĐKNHHH số 38884 
cấp ngày 13/11/2001. 
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3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Ông Vương Trí Vượng và Ông Vương Trí Thành địa chỉ phường Khương 
Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội. 

 

4. Hành vi xâm phạm:  

Đăng kí thành lập công ty với tên thương mại là Công ty TNHH SAAB 
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5. Mẫu sản phẩm xâm phạm: 

 

6. Người đề nghị thẩm định: 

Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh đại diện cho Công ty SAAB 
AKTIEBOLAG tại địa chỉ S-581 88 Linkoping, Sweden. 
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Đơn số ĐN2-2004-00023 Ngày 16.01.2004 

 
Xác nhận hành vi vi phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu 

 "SINO & Hình" của Công ty TNHH Xuân Lộc Thọ) 

- Đơn đề nghị số 08/SHCN ngày 14.01.2004 của Công ty tư vấn và đại diện 
sở hữu trí tuệ Trường Xuân;  

- Công văn số 101/KN ngày 29 tháng01 năm 2004 của Cục Sở hữu trí tuệ) 

______________________________________________________________ 

1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá: 

Công ty TNHH Xuân Lộc Thọ 

Địa chỉ: Xóm mới, Thôn Giáp Tứ, xã Thịnh Liệt, huyện Thanh Trì,  

thành phố Hà Nội. 

2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

 - Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá (GCN ĐKNHHH) số 
33071 ngày 10.01.2000 bảo hộ nhãn hiệu “SINO & Hình” cho các sản phẩm 
thuộc nhóm 09: Sản phẩm cơ khí dùng trong ngành điện dân dụng thuộc nhóm 
này, cụ thể là hộp đựng áp tô mát, hộp dầu dây; và nhóm 11: Máng đèn và hộp 
đựng balat dùng cho đèn chiếu sáng. 



 

3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Cơ sở Quốc Cường 

Địa chỉ: 112/2A Tân Hoà Đông, phường 14, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 
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4. Hành vi xâm phạm:  

Cơ sở Quốc Cường đang sản xuất, đưa vào lưu thông các loại balat dùng 
cho đèn chiếu sáng mang dấu hiệu “SINO & Hình” 

5. Mẫu sản phẩm: 

 

 

6. Người đề nghị thẩm định: 

Công ty tư vấn và đại diện sở hữu trí tuệ Trường Xuân đại diện cho Công 
ty TNHH Xuân Lộc Thọ. 
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Đơn số ĐN2-2005-00141 ngày 21.4.2005 

Xác định hành vi xâm phạm quyền  sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu 
"SMIRNOFF" của Công ty Diageo North America Inc  

- Đơn đề nghị số 13/2005/ĐHS-SHCN ngày 20/4/2005 của Văn phòng Luật 
sư Đoàn Hồng Sơn                 

- Công văn số 736/TTKN ngày 10.5.2005 của Cục Sở hữu trí tuệ. 

_______________________________________________________________ 

1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá: 

Công ty Diageo North America Inc. có địa chỉ trước kia tại 6 Landmark 
Square, Stamford, connecticut 06901-2704, U.S.A, và địa chỉ hiện tại ở 801 
Main Avenue, Norwalk CT 06851-1127, U.S.A 

 

2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

Diageo North America, Inc. là chủ sở hữu của các nhãn hiệu hàng hoá 
sau đây, đã đượu đăng ký bảo hộ tại Việt Nam cho các sản phẩm thuộc nhóm 33 
trong đó bao gồm các sản phẩm rượu và đồ uống có cồn: 

TT Nhãn hiệu Số  Đăng ký Ngày Đăng ký Nhóm 

1 Nhãn sản phẩm 
SMIRNOFF 

5444 02/10/2001 33 

2 Nhãn sản phẩm 
SMIRNOFF VODKA 

34190 17/04/2003 33 

3 Nhãn sản phẩm 
SMIRNOFF MULE 

33443 20/01/1998 33 

4 Nhãn sản phẩm 
SMIRNOFF EAGLE 

54782 16/06/2004 33 

5 Nhãn sản phẩm 
SMIRNOFF ICE 

57124 16/09/2004 33 
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3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Sản phẩm lưu hành trên thị trường không do chủ nhãn hiệu sản xuất 

4. Hành vi xâm phạm: 

Trên thị trường xuất hiện sản phẩm rượu “DOALEXCO VODKA” mang 
nhãn sản phẩm tương tự tới mức gần như giống hệt với các nhãn sản phẩm rượu 
“SMIRNOFF” đã và đang được đăng ký của Công ty Diageo North America, 
Inc. 

 

5. Mẫu sản phẩm: 

6. Người đề nghị thẩm định : 

Văn phòng Luật sư Đoàn Hồng Sơn 
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Đơn số ĐN2-2004-00111 nộp  ngày 07/5/2004 

Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu 
hàng hoá "SMIRNOFF” của Công ty DIAGEO 

- Đơn đề nghị số 266/KN-XPNH ngày 06/5/2004 của Công ty CONCETTI 

- Công văn số 1487/TTKN ngày 06.9.2004 của Cục Sở hữu trí tuệ. 

1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá:  

Công ty DIAGEO NORTH AMERICA, INC. 

2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá (GCN ĐKNHHH) số 5444 
(cấp ngày 14.8.1992; gia hạn hiệu lực đến ngày 18.02.2012) bảo hộ nhãn hiệu 
“Hình”, GCN ĐKNHHH số 33443 (cấp ngày 08.3.2000) bảo hộ nhãn hiệu 
SMIRNOFF & Hình” và GCN ĐKNHHH số 34190 (cấp ngày 06.6.2000) bảo 
hộ nhãn hiệu “SMIRNOFF, Pierre Smirnoff & Hình” cho các sản phẩm rượu 
vang, rượu mạnh, rượu mùi thuộc nhóm 33.  



 

 3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Một số của hàng kinh doanh rượu 

4. Hành vi xâm phạm:  

Trên thị trường bày bán sản phẩm rượu FRIENSHIP VODKA mang nhãn 
sản phẩm tương tự tới mức gần như giống hệt với sản phẩm SMIRNOFF của 
Công ty DIAGEO.  
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5. Mẫu sản phẩm xâm phạm: 
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6. Người đề nghị thẩm định: 

Công ty nghiên cứu và Tư vấn  chuyển giao công nghệ và Đầu tư (CONCETTI) 

 

 5



Đơn số ĐN2-2004-00245 ngày 22.07.2004 

Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng 
hoá của Công ty YAMAHA  

- Đơn đề nghị số 1944/INVESTIP ngày 22/7/2004 của Công ty hữu trí tuệ 
INVESTIP  

- Công văn số 1308/KN ngày 28 tháng 7 năm 2004 của Cục Sở hữu trí tuệ. 

1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá:  

Công ty YAMAHA CORPORATION  

Địa chỉ: 10-1, Nakazawa-cho, Hamamatsu-shi, Shizouka, Japan  

2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá sô 34915 cấp ngày 19.9.2000 
bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá “Hình” cho các sản phẩm nhóm 4, 7, 12, trong đó bao 
gồm sản phẩm xe cộ, phương tiện giao thông trên bộ…thuộc nhóm 12.  

 



3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Các cửa hàng kinh doanh xe máy tại nhiều tỉnh thành trong cả nước 

 

4. Hành vi xâm phạm:  

Phát hiện trên địa bàn nhiều tỉnh thành trong cả nước có bày bán một số loại 
xe gắn máy có gắn các dấu hiệu “SUNFAT & hình”. 

 

5. Mẫu sản phẩm xâm phạm: 

 

 

6. Người đề nghị thẩm định: 

Công ty sở hữu trí tuệ INVESTIP 

 



Đơn số ĐN2-2005-00537 ngày 23.11.2005 
Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu 

“Sunlight” của Công ty UNILEVER N.V 
- Đơn đề nghị số THN/COMITY\INF\1122_Chanh ngày 22.11.2005 

của Công ty Trần Hữu Nam và Đồng sự 
- Công văn số 2433/SHTT-TTKN ngày 09.12.2005 của Cục Sở hữu trí tuệ. 

 
1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá:  

Công ty UNILEVER N.V (Vương quốc Hà Lan) 
2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

- Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá số 62348 bảo hộ nhãn hiệu 
“Sunlight &Hình”, ngày ưu tiên 25/11/2003; 

- Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá số 60820 bảo hộ cho nhãn 
hiệu “Sunlight & hình”, ngày ưu tiên 28/11/2003; 

 1



 
 

3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 
Công ty Hoá mỹ phẩm Mỹ Phát,  

thị xã Hưng Yên – Tỉnh Hưng Yên 
4. Hành vi xâm phạm:  

Sản xuất lưu thông, quảng cáo nhằm để bán, chào bán, tàng trữ để bán 
sản phẩm nước rửa chén “Comity Hương Chanh & Hình”. 
 
5. Mẫu sản phẩm: 

 
 

6. Người đề nghị thẩm định: 
Công ty Trần Hữu Nam và Đồng sự - đại diện Cho Công ty UNILEVER 
N.V 
 

 2



Đơn số ĐN2-2005-00444 ngày 17.9.2004 
Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu 

“Hình” và “Sunlight, hình” của Công ty UNILEVER N.V 
- Đơn đề nghị số THN\SKYLIGH\ìN\0927_Chanh ngày 27.9.2004 của Công 

ty Trần Hữu Nam và Đồng sự 
- Công văn số 2005/SHTT-TTKN ngày 17.10.2005 của Cục Sở hữu trí tuệ. 

 
1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá:  

Công ty UNILEVER N.V 
(Cộng hoà Pháp) 

 
2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 
Các Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá: 

(i) số 59672 đăng ký cho nhãn hiệu “Hình”, ngày ưu tiên 15/10/2003; 

(ii) số 62348 đăng ký cho nhãn hiệu “Sunlight & hình”, ngày ưu tiên 25/11/2003; 



 
 

3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Công ty Hoá mỹ phẩm Mỹ Phát, 

thị xã Hưng Yên – Tỉnh Hưng Yên 

 
4. Hành vi xâm phạm:  

Sản xuất lưu thông, quảng cáo nhằm để bán, chào bán, tàng trữ để bán sản 
phẩm  nước rửa chén “Skylight Hương Chanh & Hình”. 
 
5. Mẫu sản phẩm: 



 
6. Người đề nghị thẩm định: 

Công ty Trần Hữu Nam và Đồng sự - đại diện Cho Công ty UNILEVER 
N.V. 
 



 

Đơn số KN-2001-00520 ngày 22.10.2001 

Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu 
“Sunlight & Hình” của Công ty UNILEVER N.V 

- Đơn đề nghị số: THAN/SUNLIKE ngày 22/10/2001 của Công ty của 
Công ty TNHH Trần Hữu Nam & Đồng sự (TRAN H.N. & 
ASSOCIATES) 

- Công văn số:  1233/KN ngày 05/10/2001 của Cục Sở hữu trí tuệ. 

 

1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá:  

Công ty UNILEVER N.V 

2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá (GCN ĐKNHHH) số 
35798 bảo hộ nhãn hiệu “Sunlight & Hình” cho các sản phẩm “bột giặt các loại, 
các chất và chế phẩm để giặt; các chất tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài 
mòn, các chế phẩm rửa bát đĩa: xà phòng các loại” 



 

 3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Trung tâm sản xuất & Thương mại tổng hợp Việt Hải 

4. Hành vi xâm phạm:  

Sản xuất, buôn bán, lưu thông, quảng cáo nhằm để bán, chào bán, tàng trữ 
nhằm để bán các sản phẩm nước rửa chén “Sunlike & Hình” 
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5. Mẫu sản phẩm xâm phạm: 

 

6. Người đề nghị thẩm định: 

Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N. & ASSOCIATES) 
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Đơn số ĐN2-2006-00012H ngày 24.03.2006 

Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu 
“TANG và hình” của Công ty KRAFT FOODS  

- Đơn đề nghị số 106/2006/IP-KN ngày 24.3.2006 

- Công văn số 702/SHTT-TTKN ngày 12.4.2006 của Cục Sở hữu trí tuệ 

_______________________________________________________________ 

1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá:  

CÔNG TY KRAFT FOODS HOLDINGS, INC 

Địa chỉ: Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, U.S.A 

 

2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá (GCNĐKNHHH) số 62621  
bảo hộ nhãn hiệu “TANG và hình” cấp ngày 12.05.2005 bảo hộ cho các sản 
phẩm nước khoáng, nước ga và các đồ uống không có cồn; xi rô, bột hỗn hợp và 
các chế phẩm khác dùng làm dồ uống, đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả 
thuộc nhóm 32 
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3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Công ty TNHH Ba Sao 

Địa chỉ: Quận 12, TP.HCM 

 

4. Hành vi xâm phạm:  

Sản xuất và lưu hành sản phẩm bột cam mang nhãn hiệu FUTURE có dán 
nhãn sản phẩm có bố cục hình ảnh hoàn toàn tương tự với nhãn hiệu “TANG và 
hình” đã được bảo hộ của Công ty KRAFT FOODS. 
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5. Mẫu sản phẩm xâm phạm: 

 

  

Sản phẩm của CÔNG TY KRAFT 
FOODS HOLDINGS, INC 

Sản phẩm của Công ty TNHH Ba Sao 

 

6. Người đề nghị thẩm định: 

Công ty Sở hữu công nghiệp INVESTIP 

 

 3



Đơn số ĐN2-2003-00246 ngày 29.5.2006 

Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu "The 
Body Shop" của Công ty The Body Shop International Plc 

- Đơn đề nghị số IP/TF116 ngày 29.5.2006 của Công ty Công ty TNHH Tầm 
nhìn và Liên danh  

- Công văn số 1252/SHTT-TTKN ngày 07.6.2006 của Cục Sở hữu trí tuệ. 

1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá:  

The Body Shop International Plc (“The Body Shop”) 

Địa chỉ: Watersmead Littlehampton, West Sussex BN17 6LS, Umted Kingdom of 
Great Brilain and Northern Ireland  

2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá số 15541 cấp ngày 03.3.1995, 
bảo hộ tổng thể nhãn hiệu “THE BODY SHOP” cho nhiều sản phẩm và dịch vụ, 
trong đó có các sản phẩm mỹ phẩm (nhóm 03) và “Các dịch vụ bán lẻ” (nhóm 42).  
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3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Bà Nguyễn Thị Mỹ Thảo  

Địa Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh  

 

4. Hành vi xâm phạm:  

Bà Nguyễn Thị Mỹ Thảo đã đăng ký một tên miền là “thebodyshop.com.vn” 
tại Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) 

5. Người đề nghị thẩm định: 

Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
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Đơn số ĐN2-2005-00064 ngày 26/8/2005 

Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu 
“THERATHERM” của Công ty OSRAM Gesellschaft mit beschrankter 

Haftung 

- Đơn đề nghị số 1369/TKN-INVENCO ngày 21.02.2005 của Công ty Sở 
hữu trí tuệ INVENCO 

- Công văn số 310/TTKN ngày 08.3.2005 của Cục Sở hữu trí tuệ. 

1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá:  

Công ty OSRAM Gesellschaft mit beschrankter Haftung 

địa chỉ: 1, Hellabrunner Strasse, D-81543, Munchen, Germany 

2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

Giấy chứng nhận đăng ký quốc tế số 627434 mang nhãn hiệu hàng hoá 
“THERATHERM” được chỉ định tại Việt Nam ngày 28/10/1994 cho các sản 
phẩm bóng đèn thuộc nhóm 11. 
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3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Công ty C & C  

Thành phố Hà Nội 

4. Hành vi xâm phạm:  

Nhập khẩu, buôn bán và lưu thông trên thị trường sản phẩm bóng đèn 
mang nhãn hiệu “THERATHERM” mà không được sự cho phép của Công ty 
OSRAM Gesellschaft mit beschrankter Haftung 

5. Mẫu sản phẩm 

 

6. Người đề nghị thẩm định: 

Công ty Sở hữu trí tuệ INVENCO đại diện cho Công ty OSRAM 
Gesellschaft mit beschrankter Haftung. 
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Đơn số ĐN2-2006-00088 ngày 13/3/2006  

Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu 
“Trúc Lâm Viên và hình” của Hộ kinh doanh cá thể cà phê  

Trúc Lâm Viên 

- Đơn đề nghị số M10295.04/J.007.06/DN hd ngày 13/3/2006 của Hộ 
kinh doanh cá thể cà phê Trúc Lâm Viên 

- Công văn số 523/SHTT-TTKN ngày 20/3/2006 của Cục Sở hữu trí tuệ 

1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá:  

Hộ kinh doanh cá thể cà phê Trúc Lâm Viên (VN) 

Địa chỉ: 41 Nguyễn Văn Linh, phường Nam Dương, quận Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng, 

2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá  66715 cấp ngày 
20.9.2005  bảo hộ nhãn hiệu “Trúc Lâm Viên và hình” ding cho  cho dịch vụ 
ăn uống, bao gồm: điểm tâm và ăn tối, cà phê giải khát thuộc nhóm 43. 
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3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Quán Trúc Lâm Viên (thành phố Đà Nẵng) 

 

4. Hành vi xâm phạm:  

Sử dụng biển hiệu có nhãn hiệu “Trúc Lâm Viên” tương tự gây nhầm 
lẫn với nhãn hiệu “Trúc Lâm Viên”. 

5. Mẫu sản phẩm xâm phạm: 

 

6. Người đề nghị thẩm định: 

Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh 
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Đơn số ĐN2-2005-00555 Ngày 29.11.2006 
 

Xác nhận hành vi vi phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu 
"VANLOCK & Hình" của Công ty TNHH Xuân Lộc Thọ) 

- Đơn đề nghị số 466/SHCN ngày 29.11.2006 của Công ty tư vấn và đại diện 
sở hữu trí tuệ Trường Xuân;  

- Công văn số 2459/SHTT-TTKN ngày 12.12.2005 của Cục Sở hữu trí tuệ  

1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá: 

Công ty TNHH Xuân Lộc Thọ 

Địa chỉ: Xóm mới, Thôn Giáp Tứ, xã Thịnh Liệt, huyện Thanh Trì,  

thành phố   Hà Nội. 

2. Văn bằng bảo hộ  có liên quan: 

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá (GCN ĐKNHHH) số 5596 cấp 
ngày 20.3.2003 bảo hộ các sản phẩm thuộc nhóm 06, 07, 08, 09 bao gồm các 
phụ tùng nhựa, cao su... và 11 bao gồm thiết bị sinh hơi nước, phân phối nước. 

-  
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3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Sản phẩm lưu thông trên thị trường không do chủ nhãn hiệu sản xuất 

4. Hành vi xâm phạm:  

Hiện trên thị trường có doanh nghiệp đang quảng cáo, chào bán các sản 
phẩm ống nhựa và phụ kiện lắp ráp mang nhãn hiệu hình trùng lặp với nhãn hiệu 
hình đang được bảo hộ theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá số 
45596.  

5. Mẫu sản phẩm: 
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6. Người đề nghị thẩm định: 
 3
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Công ty tư vấn và đại diện sở hữu trí tuệ Trường Xuân đại diện cho chủ 
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá. 



Đơn số ĐN2-2003-00157 ngày 13.5.2003                                         
Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu 

“Viet Tien & Hình” của Công ty may Việt Tiến 

- Đơn đề nghị số M7209.2002/VN dh Ngày 07/5/2003 của Văn phòng luật 
sư Phạm và Liên danh                

- Công văn số 642/KN ngày 30/5/2003 của Cục Sở hữu trí tuệ 

1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá:  

Công ty may Việt Tiến 

Địa chỉ: 7 Lê Minh Xuân, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá số 25691, cấp ngày 
22.11.1997 (ngày ưu tiên 27.02.1997), cho các dịch vụ thuộc nhóm 42, trong đó 
có dịch vụ kinh doanh mua bán sản phẩm may; 

 

 1



3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Một số  cửa hàng kinh doanh sản phẩm may mặc tại thành phố Hồ Chí Minh 

4. Hành vi xâm phạm:  

Sử dụng các biển hiệu trên đó có chứa dấu hiệu “Việt Tiến”, cụ thể là 
“sản phẩm may mặc cao cấp Việt Tiến”, “Quần áo thời trang cao cấp Việt Tiến” 
hoặc “Thời trang Việt Tiến”. Trong các biển hiệu này, dấu hiệu “Việt Tiến” 
được trình bày một cách nổi bật so với các dấu hiệu còn lại 

5. Mẫu sản phẩm xâm phạm: 

 

6. Người đề nghị thẩm định: 

Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh  (P&A) 
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Đơn số ĐN2-2006-00091 ngày 16.3.2006 

Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu 
“Vinamit” của Công ty VI NA MIT  

- Đơn đề nghị ngày 15.3.2006 của Công ty TNHH TM VI NA MIT  

- Công văn số 701/SHTT-TTKN ngày 12.4.2006 của Cục Sở hữu trí tuệ 

1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá:  

Công ty TNHH TM VI NA MIT 

Địa chỉ: ấp 1, xã Tân Định, huyện bean Cát, tỉnh Bình Dương 

 

2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá số 34675 (cấp ngày 
23.8.2000) bảo hộ nhãn hiệu “Vinamit” cho các sản phẩm: “Mít sấy khô” 
thuộc nhóm 29. 
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3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Công ty TNHH SX TM DV MINA 

Địa chỉ: Phường 7, Quận 6, TP. HCM  

 

4. Hành vi xâm phạm:  

Sản xuất sản phẩm mang nhãn hiệu MINAMlT tương tự với nhãn hiệu 
của Công ty TNHH TM VI NA MIT. 
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5. Mẫu sản phẩm xâm phạm: 

 

 

6. Người đề nghị thẩm định: 

Doanh nghiệp tư nhân Dịch vụ, Thương mại và Sở hữu công nghiệp 
Song Ngọc.  
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Đơn số ĐN2-2006-00107 ngày 04.4.2006 

Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu “WC 
FRlSCH” của Công ty Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien 

- Đơn đề nghị số 726/VP-NH/Thanh/Inco ngày 27.3.2006 

- Công văn số 764/SHTT-TTKN ngày 17.4.2006 của Cục Sở hữu trí tuệ. 

 

1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá:  

Công ty Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien 

Địa chỉ: HenkelstralBe 67 40589 Dus5eldort Germany  

 

2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

- Đăng ký quốc tế số 442507 cho nhãn hiệu “WC FRISCH” và hình”; 

- Đăng ký quốc tế số 695804 cho nhãn hiệu “WC FRlSCH và hình”;  

- Đăng ký quốc tế số 704797 cho nhãn hiệu “WC FRlSCH”; 

- Đăng ký quốc tế số 721690 cho nhãn hiệu và hình “WC FRlSCH” và hình; các 
Đăng ký quốc tế trên đang được bảo hộ tại Việt Nam cho nhiều sản phẩm trong đó 
có các sản phẩm thuộc nhóm 03. 
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3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Công ty TNHH Hoá Mỹ phẩm Mỹ Hảo 

Địa chỉ: Phường 4, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh 

 

4. Hành vi xâm phạm:  

Sản xuất và lưu hành trên thị trường các sản phẩm mang nhãn hiệu “WC 
FRISCH và hình” cho sản phẩm chất tẩy rửa thuộc nhóm 03 
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5. Mẫu sản phẩm xâm phạm: 

 

6. Người đề nghị thẩm định: 

Công ty tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ INVESTCONSULT 
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Đơn số ĐN2-2006-00077 ngày 06.3.2006 

Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu 
“WELLA và hình cô gái có mái tóc dài” của Công ty WELLA 

AKTIENGESELLSCHAFT. 

- Đơn đề nghị số 550/P&TB ngày 03.3.2006 của Công ty Tư vấn Sở hữu 
công nghiệp và Chuyển giao công nghệ (P&TB). 

- Công văn số 466/SHTT-TTKN ngày 17/3/2006 của Cục Sở hữu trí tuệ. 

1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá:  

Wella Aktiengesellschaft 

2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

Nhãn hiệu “WELLA và hình cô gái có mái tóc dài” tại Việt Nam theo 
Đăng ký quốc tế số 605286 bảo hộ cho các sản phẩm thuộc nhóm 03, 11, 21 
và 26. 

 

 



 

 

 

3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

- AMERICA COLAR COSMETICS INTERNATIONAL LIMITED 

địa chỉ tại RM 1602/16F, Omega Plaza, 32 Dundas Street Mongkok, 
Kowloon, Hong Kong; 

- Công ty xuất nhập khẩu Tân Bình có địa chỉ tại 1062 đường Âu Cơ, 
Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Hiệu tóc Kiều Xuân có địa chỉ tại 118 Nguyễn Thiện Thuật, quận 3, Thành 
phố Hồ Chí Minh  

4. Hành vi xâm phạm:  

- AMERICA COLAR COSMETICS INTERNATIONAL LIMITED 
sản xuất nhãn hiệu “FAYASI và hình cô gái có mái tóc dài” hiện 
đang được lưu hành tại thị trường Việt Nam tương tự gây nhầm lẫn 
với sản phẩm mang nhãn hiệu “WELLA và hình cô gái có mái tóc 
dài” của Công ty WELLA AKTIENGESELLSCHAFT. 

- Công ty xuất nhập khẩu Tân Bình nhập khẩu các sản phẩm “thuốc 
nhuộm tóc” mang nhãn hiệu “FAYASI và hình cô gái có mái tóc 
dài” của AMERICA COLAR COSMETICS INTERNATIONAL 
LIMITED để đưa vào thị trường Việt Nam.  

- Hiệu tóc Kiều Xuân phân phối các sản phẩm “FAYASI và hình cô 
gái có mái tóc dài” nêu trên. 



5. Mẫu sản phẩm: 

 

 

6. Người đề nghị thẩm định: 

Công ty tư vấn Sở hữu công nghiệp và Chuyển giao công nghệ 
(P&TB) thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đại diện cho 
Công ty WELLA AKTIENGESELLSCHAFT. 
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