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1. Motive absolute de refuz
1.9.1. Drapele și embleme de stat
Desemnările ce conțin sau sunt constituite din reprezentările drapelelor și emblemelor de stat, se
refuză la înregistrare nu doar în cazurile când acestea sunt identice sau asemănătoare cu simbolurile
respective până la confuzie, dar și în cazul unor imitații ale acestora.
Se intersice utilizarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova și Stemei de Stat al Republicii Moldova
în calitate de marcă sau element al mărcii (în conformitate cu art.11 din Legea nr. 217 din
2010.09.17 privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova, art.10 din Legea nr.32 din 2013.03.07
privind Stema de Stat a Republicii Moldova).
Exemple:
Semnul solicitat

Comentarii
Desemnarea va fi respinsă la înregistrare,
deoarece este o reprezentare a drapelului
Olandei
Înregistrarea desemnării va fi respinsă, deoarece
cuprinde imitații ale drapelului Uniunii Europene și
ale simbolului Consiliului Europei, respectiv:

și

Pe de altă parte, semnele prezentate în alb-negru ce conțin imagini ale drapelelor sau care sunt
constituite doar din dungi verticale, fie orizontale, nu vor fi considerate imitație heraldică,
deoarece imagini de acest gen sunt destul de frecvente, de ex.:

De asemenea, dacă un element are o formă diferită de cea a unui drapel, dar reproduce culorile
acestuia, nu este considerat a fi o imitație heraldică.
De exemplu:
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În sensul emblemelor de stat, se face referire la emblemele care alcătuiesc simbolul suveranității
unui stat, inclusiv blazoanele, emblemele statelor părți la Convenția de la Paris. Sunt considerate
imitări și semnele executate cu modificări neesențiale ale figurilor heraldice din stemă sau emblemă,
cum ar fi, de exemplu:
Semnul solicitat
Comentarii
Semnul imită emblema de stat a Uzbekistanului și,
respectiv, va fi respins la înregistrate

Semnul va fi respins la înregistrare, deoarece
conține imaginea similară a Stemei de Stat a
Federației Ruse
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Totodată, este necesar să se țină cont de faptul că în steme și embleme figurează frecvent însemne
precum scutul, leul, soarele, vulturul etc., a căror utilizare în componența mărcilor sunt acceptate.
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