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Bài 3 (Phần 3) 

BẢO HỘ NHÃN HIỆU ÂM THANH 

 

Phần III: Hình thức thể hiện nhãn hiệu âm thanh khi nộp đơn đăng ký 

 

So sánh với các nhãn hiệu truyền thống có thể nhìn thấy được, nhãn hiệu 

âm thanh mang đặc tính vô hình và có đặc điểm là kết hợp gián tiếp với sản 

phẩm hoặc dịch vụ. Vì vậy, tồn tại những đặc thù riêng trong đăng ký, bảo hộ 

và xử lý xâm phạm quyền đối với hai loại nhãn hiệu này. Một vấn đề đặt ra là 

nhãn hiệu âm thanh muốn được đăng ký phải thể hiện dưới hình thức nào khi 

nộp đơn? Khi thẩm định đơn hoặc cần giải quyết khi có tranh chấp xảy ra cần 

tiến hành thẩm định so sánh các nhãn âm thanh với nhau, bởi vậy lựa chọn 

cách thức thể hiện nhãn hiệu khi nộp đơn là việc làm rất quan trọng. Đơn 

đăng ký nhãn hiệu phải bao gồm cách thể hiện/trình bày nhãn hiệu mà mô tả 

được bản chất của nhãn hiệu đó và chỉ ra các đặc tính một cách rõ ràng để 

phục vụ cho việc thẩm định nhãn hiệu một cách chính xác. Điều 3(6) Hiệp 

ước Singapore chỉ ra rằng đối với đơn đăng ký nhãn hiệu gồm dấu hiệu không 

nhận biết được bằng thị giác, các nước thành viên có thể yêu cầu một hoặc 

nhiều cách thể hiện của nhãn hiệu, việc chỉ dẫn loại nhãn hiệu và những nội 

dung có liên quan áp dụng theo quy định trong luật của quốc gia đó. Như vậy, 

có thể nói ở cấp độ quốc tế, chưa có quy định thống nhất về yêu cầu cách thức 

thể hiện nhãn hiệu không nhận biết bằng thị giác, các nước tự quy định tùy 

theo khả năng của từng nước. 

Nhãn hiệu âm thanh là loại nhãn hiệu không thể nhận biết được bằng thị 

giác, bởi vậy trở ngại lớn nhất trong đăng ký nhãn hiệu âm thanh là làm thế 

nào để đáp ứng được các yêu cầu về thể hiện nhãn hiệu khi nộp đơn. Hầu hết 

các nước quy định nhãn hiệu khi nộp đơn phải được thể hiện trên giấy, thực 

tiễn trong một thời gian dài đã tồn tại hai hệ thống: hệ thống thể hiện dưới 

dạng mô tả theo mô hình của Mỹ và hệ thống thể hiện đưới dạng đồ họa theo 

mô hình của EU
1
. Theo mô hình của Mỹ, nhãn hiệu âm thanh có thể được thể 

hiện bằng việc mô tả thông qua lời văn, từ tượng thanh, nốt nhạc, khuông 

nhạc… là đủ, còn theo mô hình của EU trước đây nếu chỉ mô tả bằng lời văn 

không đáp ứng yêu cầu thể hiện nhãn hiệu dưới dạng đồ họa, tuy nhiên quy 

định chặt chẽ này của EU đã được nới lỏng hơn, theo đó nhãn hiệu sẽ được 
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thể hiện trong đăng bạ theo cách thức mà cơ quan có thẩm quyền hoặc công 

chúng có thể xác định đối tượng được bảo hộ một cách rõ ràng và chính xác. 

Có thể thấy mô hình của Mỹ linh hoạt và tạo thuận lợi hơn cho người nộp đơn. 

Hiện nay, một số nước áp dụng theo mô hình kết hợp tất cả các hình thức: 

khuông nhạc, sóng âm, mô tả bằng lời văn và nộp mẫu vật. 

1. Hình thức thể hiện trên khuông nhạc 5 dòng kẻ (musical stave) 

Hình thức thể hiện nhãn hiệu âm thanh là âm nhạc dưới dạng khuông 

nhạc năm dòng kẻ được đa số các nước chấp nhận và sử dụng. Trong vụ 

Shield, châu Âu đã chấp nhận hình thức thể hiện khuông nhạc năm dòng kẻ, 9 

nốt nhạc đầu tiên trong bản nhạc “For Elisa” được thể hiện với đầy đủ tiết tấu, 

trường âm, nốt nghỉ… đáp ứng tiêu chuẩn thể hiện nhãn hiệu dưới dạng đồ 

họa theo quy định pháp luật. Công ty Nokia cũng đã đăng ký nhãn hiệu âm 

thanh với hình thức thể hiện nhãn hiệu âm thanh trên khuông nhạc năm dòng 

kẻ. “Quy chế thẩm định nhãn hiệu của Anh” 
2
 quy định người nộp đơn phải 

nêu rõ nhãn hiệu là dấu hiệu âm thanh, nếu không sẽ bị coi là nhãn hiệu chữ 

hoặc hình để tiến hành thẩm định. Nếu đoạn nhạc thể hiện trên khuông nhạc 

năm dòng kẻ, phân thành tiểu tiết, từng nốt tương ứng với ký hiệu thăng, 

giáng,... được coi là phù hợp với cách thể hiện nhãn hiệu bằng văn bản, cách 

thức thể hiện này có tiết tấu, âm cao thấp… dễ hiểu.  “Sổ tay Công tác Đăng 

ký nhãn hiệu của Hồng Kông” cũng quy định có thể thể hiện nhãn hiệu âm 

thanh trên khuông nhạc năm dòng kẻ. Nếu cần nêu rõ nhạc cụ thể hiện đoạn 

nhạc đó thì cũng phải nêu rõ trong đơn đăng ký. “Quy chế thẩm định nhãn 

hiệu của Úc” có quy định nhãn hiệu âm thanh phải thể hiện bằng hình thức 

văn bản, và phải thể hiện một cách rõ ràng, chính xác, ví dụ như bản nhạc… 

2.  Hình thức thể hiện bằng sóng âm (sonogram) 

Âm thanh có thể chia thành âm thanh là âm nhạc và âm thanh không 

phải là âm nhạc. Như trên đã trình bày âm nhạc có thể thể hiện dưới hình thức 

khuông nhạc 5 dòng kẻ, nhưng âm thanh khác không phải là âm nhạc, ví dụ 

như tiếng gõ vào bàn, tiếng sư tử gầm… thì không thể thể hiện dưới hình thức 

nốt nhạc. Với những âm thanh phi âm nhạc, người nộp đơn thường nộp đoạn 

sóng âm để thể hiện âm thanh đó.  

Khi xác định mô tả âm thanh dưới hình thức sóng âm có phù hợp với 

hình thức thể hiện nhãn hiệu âm thanh khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hay 

không, năm 1996 trong vụ Công ty MGM đăng ký nhãn hiệu âm thanh là 

tiếng sư tử gầm, OHIM đã đưa ra nhận định như sau, một đoạn sóng âm hoàn 
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chỉnh có thể đáp ứng yêu cầu rõ ràng, chính xác, độc lập hoàn chỉnh, dễ tiếp 

xúc, dễ hiểu, tuy nhiên trong hồ sơ đăng ký của MGM, đoạn sóng âm mà 

người nộp đơn nộp không hoàn chỉnh, không thể hiện thang âm vì vậy OHIM 

đã từ chối đơn đăng ký nhãn hiệu âm thanh của Công ty MGM. Năm 2006 

trong hồ sơ đơn số 4928371 người nộp đơn đã nộp bản sóng âm có đầy đủ 

thang âm, ngoài ra còn mô tả là “tiếng hươu”
3
, và đã được chấp nhận phù hợp 

với hình thức thể hiện nhãn hiệu dưới dạng đồ họa. “Quy chế thẩm định nhãn 

hiệu của EU”
4
 quy định hiện nay OHIM chấp nhận yêu cầu về hình thức mô 

tả nhãn hiệu bằng văn bản theo tiêu chuẩn Sieckmann, tức là hình thức thể 

hiện trên khuông nhạc 5 dòng kẻ, không bao gồm hình thức sóng âm thanh. 

Tuy nhiên, nếu nộp đơn điện tử đối với các đơn đăng ký nhãn hiệu âm thanh 

không phải là âm nhạc thì bản sóng âm của file âm thanh lại được coi là hình 

thức thể hiện bằng văn bản. Đối với các âm thanh không phải là âm nhạc, 

người nộp đơn phải nộp bản sóng âm và file ghi âm dưới dạng MP3, ngoài ra 

người nộp đơn còn cần nộp kèm phần mô tả âm thanh bằng lời văn ví dụ như 

“tiếng sư tử gầm”, “tiếng hươu kêu”… 

3. Hình thức thể hiện mô tả bằng lời văn (written description) 

Đối với vấn đề mô tả âm thanh bằng lời văn, hiện nay các nước có 

những quan điểm khác nhau. Ở EU và các nước thành viên, mô tả bằng lời 

văn không được coi là hình thức thể hiện hợp lý cho một nhãn hiệu âm thanh, 

nhưng ở Mỹ, Úc, Hồng Kông… mô tả bằng lời văn lại được chấp nhận khi 

nộp đơn đăng ký nhãn hiệu âm thanh. “Quy chế thẩm định nhãn hiệu của Mỹ” 

quy định nhãn hiệu âm thanh không yêu cầu nộp kèm bản vẽ. Khi nộp đơn 

đăng ký nhãn hiệu, người nộp đơn chỉ cần nộp file âm thanh, bản mô tả âm 

thanh và chứng minh việc sử dụng âm thanh đó. Từ các hồ sơ đăng ký nhãn 

hiệu âm thanh đã được chấp nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký có thể 

thấy rất nhiều nhãn hiệu âm thanh được thể hiện dưới hình thức mô tả bằng 

lời văn một cách đơn giản, sử dụng các từ tượng thanh. “Quy chế thẩm định 

nhãn hiệu của Úc” quy định âm thanh muốn đăng ký nhãn hiệu phải thể hiện 

dưới dạng đồ họa, có thể mô tả bằng lời văn đơn giản. Nốt nhạc cũng được 

chấp nhận là hình thức thể hiện hợp lý. Tuy nhiên không được quá dài. Chỉ 

nêu tên bản nhạc hoặc bài hát không được chấp nhận là hình thức thể hiện 

nhãn hiệu âm thanh. “Sổ tay công tác đăng ký nhãn hiệu ở Hồng Kông” quy 

định người nộp đơn khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu phải nêu rõ trong đơn. Vì 

nhãn hiệu âm thanh là nhãn hiệu không nhìn thấy được nên việc mô tả âm 
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thanh đó bằng lời văn phải rõ ràng thể hiện rõ được các yếu tố cấu thành dấu 

hiệu âm thanh đó để xác định được chính xác phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu. 

Việc thể hiện nhãn hiệu phải chính xác, dễ đọc và nếu như không có mẫu vật 

kèm theo có thể nhận biết được âm thanh đó qua việc mô tả bằng lời văn hoặc 

đồ họa. 

Trong vụ Shield EU lại đưa ra quan điểm khác. Tòa án Châu Âu cho 

rằng nếu chỉ sử dụng các dấu hiệu (D, E#, D, E#, E) để thể hiện, hoặc mô tả 

bằng lời văn “đây là tiếng kêu của một loại động vật”, hoặc chỉ dùng những từ 

tượng thanh đơn giản… thì không đáp ứng yêu cầu thể hiện âm thanh dưới 

dạng đồ họa. Trước tiên, nếu chỉ nói mô tả bằng từ ngữ như “9 nốt đầu tiên 

của bản nhạc For Elisa” hoặc “tiếng gà gáy”… sẽ không đủ tính chính xác, 

bởi vậy không thể xác định được phạm vi bảo hộ nhãn hiệu. Đối với từ tượng 

thanh, bản thân từ tượng thanh với âm thực tế thiếu tính thống nhất. Ví dụ nếu 

thể hiện bằng từ tượng thanh đơn giản, thẩm định viên và công chúng rất khó 

xác định dấu hiệu đăng ký bảo hộ là từ tượng thanh hay là âm thanh thực tế. 

Ngoài ra, sự khác biệt về ngôn ngữ giữa các quốc gia cũng sẽ dẫn tới việc lý 

giải khác nhau đối với các từ tượng thanh. Ví dụ từ tượng thanh cho tiếng gà 

gáy theo tiếng Hà Lan là “Kukelekuuuuu”, nhưng ở các ngôn ngữ khác thì lại 

dùng các từ tượng thanh khác. Hoặc từ tượng thanh của tiếng mèo kêu có thể 

là “meo meo”, “mao mao”, “ngao ngao” tùy theo ngôn ngữ của từng quốc gia 

và cách lựa chọn của người sử dụng. Bởi vậy việc sử dụng từ tượng thanh đơn 

giản cũng sẽ không được chấp nhận làm một hình thức thể hiện hợp lý cho 

nhãn hiệu âm thanh. Một loạt các nốt nhạc mà không có sự chú thích cũng sẽ 

khó có thể rõ ràng, chính xác và hoàn chỉnh, mọi người sẽ rất khó xác định 

được độ cao, độ dài và giai điệu được cấu thành từ các nốt nhạc đó. “Quy chế 

thẩm định nhãn hiệu của Anh” quy định mô tả bằng lời văn, ví dụ như “dấu 

hiệu bao gồm một đoạn nhạc” hoặc cung cấp một nhóm các nốt nhạc hoặc 

“dấu hiệu này là tiếng kêu của một loài vật”… đều không đáp ứng yêu cầu thể 

hiện âm thanh bằng hình thức văn bản. Một nhóm các nốt nhạc nhưng không 

có tiết tấu, cao độ… cũng không đáp ứng yêu cầu về hình thức thể hiện nhãn 

hiệu âm thanh. 

4.  Nộp mẫu vật 

Hầu hết các nước đều yêu cầu nộp mẫu vật khi đăng ký nhãn hiệu âm 

thanh, mẫu vật có thể nộp dưới dạng băng, đĩa CD hoặc file nhạc số MP3… 

Khác với nhãn hiệu chữ, màu hoặc 3D, dấu hiệu âm thanh khó có thể thể hiện 

một cách chính xác nội dung thông qua hình thức văn bản nên việc nộp file 

âm thanh làm mẫu vật là điều cần thiết để các thẩm định viên nhận dạng 

chính xác âm thanh. “Quy chế thẩm định nhãn hiệu Mỹ” quy định rõ người 
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nộp đơn đăng ký nhãn hiệu âm thanh phải nộp mẫu âm thanh, mô tả dấu hiệu 

âm thanh và chứng minh việc sử dụng âm thanh đó, băng ghi âm hoặc đĩa CD 

đều được chấp nhận là mẫu vật của nhãn hiệu âm thanh. Nếu nhãn hiệu bao 

gồm nhạc và lời thì phải nộp bản nhạc làm mẫu vật. 

Theo “Quy chế nhãn hiệu cộng đồng” sửa đổi ngày 19/6/2005, OHIM 

cho rằng vẫn bắt buộc phải thể hiện nhãn hiệu dưới dạng văn bản, tuy nhiên 

dần dần áp dụng tiêu chuẩn phán đoán “mô phỏng chính xác” (accurate 

reproduction). Dự thảo sửa đổi số 1041/2005
5
 đề xuất sửa đổi đoạn 6 khoản b 

điều 3 “Quy chế thẩm định nhãn hiệu cộng đồng” như sau: “Khi đăng ký nhãn 

hiệu âm thanh, phải thể hiện âm thanh dưới hình thức văn bản, đặc biệt là 

hình thức bản nhạc; nếu nộp dưới hình thức điện tử người nộp đơn có thể nộp 

kèm bản giấy thể hiện âm thanh đó...”. Ngày 10/10/2005 OHIM ban hành 

Quyết định số EX-05-3, trong đó quy định nhãn hiệu âm thanh khi nộp hồ sơ 

đăng ký nhãn hiệu âm thanh phải nộp kèm file điện tử âm thanh đó, file điện 

tử định dạng MP3, không gồm các đoạn âm thanh trùng lặp, nhắc lại, dung 

lượng không vượt quá 1 Megabyte
6
. “Quy chế thẩm định nhãn hiệu cộng 

đồng” cũng quy định dấu hiệu âm thanh có thể thể hiện dưới hình thức văn 

bản; nếu nộp đơn điện tử có thể cho phép người nộp đơn nộp file âm thanh 

điện tử kèm theo. 

“Quy chế thẩm định nhãn hiệu của Anh” quy định người nộp đơn phải 

nộp mẫu âm thanh, mẫu vật phải là bản có thể nghe đi nghe lại nhiều lần trên 

máy phát thanh, nếu là băng từ hoặc đĩa CD hoặc hình thức khác phải dễ sử 

dụng trên các máy phát thanh thông dụng. Bản mô tả bằng lời văn nộp cùng 

mẫu vật phải rõ ràng để xác định nội dung chi tiết của âm thanh. Singapore 

sửa đổi Luật Nhãn hiệu quy định từ 01/12/2008 bắt đầu tiếp nhận đơn đăng ký 

điện tử. Cơ quan SHTT của Singapore yêu cầu người nộp đơn nộp hai bản ghi 

âm vào đĩa CD, âm thanh ghi âm trong đĩa CD theo định dạng 

MID/MP3/WMV, và có thể phát trên các máy phát thanh thông dụng. Luật 

Nhãn hiệu của Hồng Kông lại không yêu cầu phải nộp mẫu vật âm thanh, 

người nộp đơn có thể nộp bản ghi âm âm thanh nhưng bản ghi âm đó chỉ 

được sử dụng để tham khảo trong quá trình xử lý hồ sơ đăng ký. Cụ thể là bản 

ghi âm âm thanh không được coi là hình thức thể hiện bằng văn bản hoặc đồ 

họa, nên không được coi là một hình thức thể hiện nhãn hiệu. Khi xem xét hồ 

sơ đăng ký nhãn hiệu âm thanh chỉ căn cứ vào văn bản giấy hoặc đồ họa. 

                                                           
5
 Commission Regulation (EC) No 1041/2005 of 29 June 2005 amending Regulation (EC) No 

2868/95 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trademark. 
6
 Decision of the President EX-05-3 of 10 October 2005 
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Bốn hình thức thể hiện nhãn hiệu âm thanh trình bày trên đây nếu áp 

dụng đơn lẻ thì đều có những bất cập riêng. Trước tiên, nếu áp dụng hình thức 

khuông nhạc 5 dòng kẻ thì không phải người nào nhìn vào đó cũng hiểu và 

tượng tượng ra được âm thanh; hình thức thể hiện mô tả bằng từ ngữ mang 

tính chủ quan nhất định và không đạt độ chính xác cao; nộp mẫu vật thì 

không thuận lợi cho việc công bố đơn, công chúng khi tra cứu khó có thể 

nghe được tất cả các âm thanh trong cơ sở dữ liệu. Bởi vậy hiện nay các nước 

bảo hộ nhãn hiệu âm thanh thường áp dụng kết hợp các hình thức này. Ví dụ 

Mỹ yêu cầu người nộp đơn nộp bản mô tả âm thanh bằng từ ngữ hoặc khuông 

nhạc kết hợp nộp mẫu vật; EU yêu cầu người nộp đơn thể hiện trên khuông 

nhạc, nếu nộp đơn điện tử thì có thể nộp bản âm thanh kỹ thuật số; Anh và 

Singapore đều yêu cầu người nộp đơn thể hiện trên khuông nhạc, mô tả bằng 

từ ngữ và nộp mẫu vật. Để hài hòa hóa sự khác biệt giữa các nước trong quy 

định về hình thức thể hiện nhãn hiệu âm thanh khi đăng ký, ngày 5/5/2005 

Ban thư ký Ủy ban pháp luật về NH, KDCN, CDĐL (SCT) của WIPO đã biên 

soạn tài liệu “Những điểm chung trong thể hiện đồ họa đối với các loại nhãn 

hiệu phi truyền thống”. Trong tài liệu này, SCT đã đưa ra kiến nghị đối với 

việc thể hiện nhãn hiệu âm thanh khi nộp đơn đăng ký, đó là các cơ quan 

SHTT có thể yêu cầu thể hiện dưới dạng khuông nhạc 5 dòng kẻ, hoặc một 

đoạn thuyết minh mô tả các yếu tố cấu thành của âm thanh, hoặc một đoạn 

ghi âm âm thanh đó, hoặc có thể kết hợp các hình thức thể hiện này. Đối với 

các cơ quan chấp nhận nộp đơn điện tử thì có thể nộp file âm thanh điện tử. 

Nhận xét chung 

Đối với các nhãn hiệu không nhận biết bằng thị giác, hai hình thức thể 

hiện bằng đồ họa và sử dụng từ ngữ mô tả có thể bổ sung cho nhau, đối với 

âm thanh là âm nhạc phải sử dụng khuông nhạc để thể hiện là chính xác nhất, 

còn đối với âm thanh không phải là âm nhạc mô tả bằng từ ngữ, mặc dù việc 

mô tả bằng từ ngữ có thể sẽ dễ gây nhầm lẫn. Bởi vậy tốt nhất là kết hợp cả 

hai hình thức sẽ tạo linh hoạt cho người nộp đơn, quy định kết hợp cả hai hình 

thức là xu hướng được các nước áp dụng. 

Đối với nhãn hiệu âm thanh khi tiến hành đăng ký, nên áp dụng linh 

hoạt, nếu là âm nhạc phải thể hiện bằng các nốt nhạc trên khuông nhạc vì 

khuông nhạc là hình thức mô tả âm nhạc cụ thể và chính xác nhất, nếu người 

nộp đơn muốn có thể mô tả chi tiết thêm bằng từ ngữ, lời văn; đối với âm 

thanh không phải là âm nhạc không thể thể hiện bằng nốt nhạc thì mô tả bằng 

từ ngữ, lời văn một cách chính xác, thống nhất với âm thanh được sử dụng 

thực tế làm nhãn hiệu. 
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Nhìn chung, các cơ quan nhãn hiệu đều yêu cầu người nộp đơn phải tiến 

hành thể hiện nội dung của nhãn hiệu, đưa ra tài liệu hoặc cách thức thể hiện 

âm thanh tương ứng; mặt khác để quản lý các nhãn hiệu âm thanh, các cơ 

quan nhãn hiệu cũng phải lấy căn cứ là hình thức thể hiện khi nộp đơn đăng 

ký nhãn hiệu. Bởi vậy việc thể hiện nhãn hiệu phải thống nhất, cần lưu ý đến 

một số vấn đề dưới đây. 

Thứ nhất, tính chính xác của hình thức thể hiện. Một mặt do nhãn hiệu 

âm thanh không nhận biết được bằng thị giác nên khó có thể thể hiện một 

cách hoàn chỉnh, chính xác bằng hình thức văn bản, đặc biệt là những âm 

thanh không mang tính quy luật, rất khó có thể thể hiện một cách rõ ràng, 

hình thức thể hiện bằng văn bản ở một mức độ nào đó quyết định tính chuẩn 

xác ban đầu của nhãn hiệu âm thanh. Mặt khác, cách lý giải của từng cá nhân 

đối với âm thanh, đặc biệt là âm nhạc có sự khác nhau do yếu tố cảm thụ chủ 

quan, mỗi người khác nhau căn cứ vào một đoạn văn bản dùng để mô tả thể 

hiện âm thanh sẽ có những cách lý giải khác nhau, cảm nhận khác nhau. 

Thứ hai, hình thức thể hiện sẽ ảnh hưởng tới việc lưu giữ nhãn hiệu. Có 

những hình thức thể hiện sẽ ít bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời gian, ví dụ như 

hình thức thể hiện trên giấy tờ, có hình thức thể hiện lại cần lưu ý đến nhân tố 

công nghệ, khoa học kỹ thuật. Một số nước khi nhận đơn đăng ký nhãn hiệu 

âm thanh, yêu cầu người nộp đơn phải nộp bản ghi âm, trải qua thời gian các 

đĩa, bản lưu giữ âm thanh có thể sẽ bị hỏng hoặc định dạng file lạc hậu, các 

phương tiện hiện đại mới không thể đọc được các file định dạng cũ...  

 

Một số ví dụ về hình thức thể hiện nhãn hiệu âm thanh khi nộp đơn 

đăng ký: 

 

Số đơn Hình thức thể hiện/Mẫu vật 

Đơn nộp tại USPTO 

Đơn số 78101339 

nộp ngày 

07/01/2002 

 

(Use in commerce) 

 Description of the mark:  

The mark consists of the word "HISAMITSU" sung over the sound 

of four musical tones, E, A, E, and F sharp. The first three notes 

being eighth notes and the final note being a tied eighth and half 

note. 

 

 Specimen:  
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Số đơn Hình thức thể hiện/Mẫu vật 

Đơn nộp tại USPTO 

The applicant submitted a compact disk of a radio commercial for 

SALONPAS medicated patches. The sound mark that is the subject 

of this application can be heard at the end of that radio commercial 

(xem state of use) 

 Drawing page:  

 

Đơn số 76594560 

nộp ngày 

28/05/2004 

 

(Use in commerce) 

 Description of mark:  

The mark consists of a sound mark comprising a music motive in the 

key of c major in 2/4 time. The motive consists of 5 pitches played 

on a keyboard instrument, in treble clef. The first beat is comprised 

of 4 sixteenth notes consisting of the pitches E (the note a major 

third above middle C), ascending up an interval of one half step to F, 

descending back down one half step to the original starting pitch E 

and skipping down a major third to middle C, played in a legato 

fashion in a crescendo from a mezzo-piano towards a mezzo-forte 

over the course of the four pitches. Beat two concludes the motive 

with the pitch G (the pitch a perfect fourth below Middle C) being 

struck with an accent at a dynamic level of forte. Although the note 

is struck and held at the value of an eighth note, the reverberation 

from the keyboard extends the pitch to a value of a full quarter note. 

This concludes the motive.  

 Specimen:  

The applicant submitted a CD which contains a recording of sound 

mark showing the mark as used. 
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Số đơn Hình thức thể hiện/Mẫu vật 

Đơn nộp tại USPTO 

Đơn số 76587005 

nộp ngày 

16/04/2004 

 

 Description of mark:  

The sound mark is comprised of sequence of two tones in increasing 

pitch, playing the musical note D followed by the musical note F, just 

above D, which is then followed by another sequence of two tones in 

increasing pitch, playing the musical note F-sharp followed by the 

musical note G, just above F-sharp, which is then followed by a sequence 

of two tones in increasing pitch, playing the musical note G followed by 

the musical note A, just above G. 

 Specimen: 

A CD contains the sound mark as actually used 

Đơn số 76586726 

nộp ngày 

15/04/2004 

 Description of mark:  

The mark consists of a sound mark comprising a music motive in the key 

of c minor in 3/4 time, playing the notes in the transcription shown in the 

drawing filed herewith. The motive consists of two musical lines played 

on a keyboard instrument, one part in treble clef and the other in bass 

clef, and the treble line begins the motive. The first beat is comprised of 

4 sixteenth notes consisting of the pitches middle C-E flat-F-G flat, 

played in a legato fashion in a crescendo from a mezzo-piano towards a 

mezzo-forte over the course of the four pitches. The bass line has a 

quarter note rest for the full duration of the first beat. Beat two begins at 

a mezzo forte dynamic with the treble line descending to the pitch F for 

the value of a dotted quarter note as the bass voice simultaneously enters 

on beat two on the pitch low G (bottom line bass clef) for the value of a 

quarter note, which is then held while the treble line finishes beat two by 

continuing the descending line to the pitch E flat for the value of an 

eighth note, decreasing in volume. In beat three, both lines come together 

in a contrary motion movement for the value of a quarter note, the treble 

line completing its descending line to the pitch middle C and the bass 

line ascending up an interval of a perfect fourth to the low C (C below 

middle C). This completes the motive 

 Specimen: 

A CD contains the sound mark as actually used 

 

Đơn số 76579571  Description of mark:  
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Số đơn Hình thức thể hiện/Mẫu vật 

Đơn nộp tại USPTO 

nộp ngày 

05/03/2004 

The mark consists of a musical jingle in the key of C, comprised of two 

notes in sequence of F, C, and any relative equivalent thereof. 

 Specimen: 

A cassette tape contains the sound mark as actually used 

 Drawing page: 

 

Đơn số 76579101 

nộp ngày 

04/03/2004 

 

 

 Description of mark:  

The mark is a sound mark, which consists of the ding of an airplane 

intercom, followed by the wording “You are now free to move about the 

country” 

 Specimen: 

A cassette  tape contains the sound mark as actually used 

 Drawing page: 
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Số đơn Hình thức thể hiện/Mẫu vật 

Đơn nộp tại USPTO 

 

Đơn số 76578824 

nộp ngày 

01/03/2004 

 

 Description of mark:  

The mark consists of the spoken words: "the sleep doctor will beat any 

advertised price or its freeee" with the word "free" held out longer and in 

a higher pitch. 

 Specimen: 

A cassette  tape contains the sound mark as actually used 

Đơn số 76575749 

nộp ngày 

17/02/2004 

 

 Description of mark:  

The mark consists of Two 1/4 note chords, the first chord consisting of  

G sharp, B and B and the second chord consisting of E, B and G sharp, 

played sequentially in 4/4 time followed by a 1/2 rest. Played on a B flat 

clarinet. 

 Specimen: 

A CD contains the sound mark as actually used 

Đơn số 76511844 

nộp ngày 

06/05/2003 

 Description of mark:  

The mark consists of 7 musical notes as follows: notes E, G, G, G, A, C 

and C. 
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Số đơn Hình thức thể hiện/Mẫu vật 

Đơn nộp tại USPTO 

  Specimen: 

 

Đơn số 76468775 

nộp ngày  

08/11/2002 

 

 Description of mark:  

The mark consists of the sound of three consecutive popping noises and a 

whimsical voice that says the word "pop" simultaneously with each of 

the popping noises and the word POP'ABLES after the third popping 

noise. 

 Specimen: 

One compact disk containing a recording of the sound trademark  for 

which a registration is being sought  

 

Số đơn Hình thức thể hiện/Mẫu vật 

Đơn nộp tại EU 

Đơn số 015922651 

nộp ngày 

14/10/2016 

 

 Graphic representation 
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Số đơn Hình thức thể hiện/Mẫu vật 

Đơn nộp tại EU 

 

 

 Bản mẫu Giấy chứng nhận  

 

Đơn số 015764079 

nộp ngày  

 

 Graphic representation 



14 

 

Số đơn Hình thức thể hiện/Mẫu vật 

Đơn nộp tại EU 

19/08/2016  

 

 

Đơn số 015129547 

nộp ngày 

21/02/2016 

 

 Graphic representation 

 

 

 

 Description: 

A sound mark consisting of a selection of the noises made by a variety of bird 

species, arranged in a specific consecutive order. The sound components of the 

sequence comprise the noises made by the following birds: four different noises 

made by the swallow, and the jay, starling, blackbird, swallow hawk and hobby. 

The total duration of sound is 35 seconds. 
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Số đơn Hình thức thể hiện/Mẫu vật 

Đơn nộp tại EU 

 

Đơn số 014632376 

nộp ngày 29/09/2015 

 

 

 Graphic representation 

 

 

 

 Description:  

The pronunciation of the sound trademark is “hello kugou”, adopting a four-

four rhythm (each music section consits of four beats, and each beat is crotchet) 

based on G major. There are two sections of the mark, only the first section of 

which contains the sound elements, and the second section is a “whole rest” 

whithout sound. 

Đơn số 014401401 

nộp ngày 22/07/2015 

 Graphic representation 

 

 

Đơn số 014240741 

nộp ngày 11/06/2015 

 Graphic representation 
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Số đơn Hình thức thể hiện/Mẫu vật 

Đơn nộp tại EU 

 

 Description 

The trademark consists of a fanciful musical motif, as is best shown in the 

attached musical stave. 

Đơn số 014012281 

nộp ngày 29/04/2015 

 Graphic representation 

 

 

 

Đơn số 013790795 

nộp ngày 04/03/2015 

 Graphic representation 
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Số đơn Hình thức thể hiện/Mẫu vật 

Đơn nộp tại EU 

 

 

Đơn số 013473574 

nộp ngày 19/11/2014 

 Graphic representation 

 

 

Đơn số 013437835 

nộp ngày 06/11/2014 

 Graphic representation 

 

 

 

 Description: 
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Số đơn Hình thức thể hiện/Mẫu vật 

Đơn nộp tại EU 

The mark consists of the theme played by acoustic guitar as follows: Two 

consecutive eighth notes, E5 and F#5. This is followed by two consecutive 

quarter notes, G5 and C5. This is followed by a whole note, B4 which is held 

and allowed to fade. An acoustic piano may also play the mark, both in the 

guitar octave and additionally in the octave just below. A tonal underpinning of 

the tonic G major supports the lower end. This pay occour on the downbeat 

occurring one beat before the first guitar note sounds. 

Đơn số 013288352 

nộp ngày 22/09/2014 

 Graphic representation 

 

 

Đơn số 013190657 

nộp ngày 21/08/2014 

 Graphic representation 
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Số đơn Hình thức thể hiện/Mẫu vật 

Đơn nộp tại EU 

Đơn số 013063850 

nộp ngày 08/07/2014 

 Graphic representation 

 

 

Đơn số 012640678 

nộp ngày 26/02/2014 

 Graphic representation 

 

Đơn số 012438628 

nộp ngày 17/12/2013 

 Graphic representation 

 



20 

 

Số đơn Hình thức thể hiện/Mẫu vật 

Đơn nộp tại EU 

Đơn số 011923729 

nộp ngày 21/06/2013 

 Graphic representation 

 

Đơn sô 014279509 

nộp ngày 19/06/2015 

 Graphic representation 

 

 Description: 

The mark consists of the following notes in scientific pitch notation: an "E5" 

sixteenth note, followed by an "F#5" sixteenth note, then a "D5" eighth note, 

and finally an "A5" half note. 

 

 

Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn 

 (Tổng hợp từ kết quả Nhiệm vụ khoa học “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực 

tiễn bảo hộ nhãn hiệu âm thanh và mùi” ) 

 


