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234.
Vyhláška ministra zahraničních věcí 

ze dne 11. prosince 1923
o prohlášení mezi republikou československou a Litvou, týkající se vzájemné ochrany

práv ze živnostenského vlastnictví.

Déclaration
entre la République Tchécoslovaque et la 
Lithuanie relative á la protection mutuelle 
des droits résultant de la propriété indus- 

trielle.

I.
Les ressortissants de Tuně des Parties Con- 

tractantes jouiront sur le territoire de 1’autre 
Partie Contractante des mémes droits en 
matiěre de brevets ďinvention, de marques 
de fabrique ou de commerce et de moděles 
que ses propres ressortissants, supposé qiťils 
remplissent les conditions et formalités pres- 
crites ou á prescrire par les lois de cette der- 
niěre Puissance á 1’égard de ses propres res
sortissants.

II.
Les deux Etats se réservent mutuellement 

le droit de dénoncer la présente déclaration 
aprěs un préavis ďune année.

Fait á Praha, le 12 octobre 1923, en double 
exemplaire dont un a été remis á chacune des 
deux Parties.

Dr. ZAUNIUS Dr. Eduard BENEŠ
m. p. m. p.

(Překlad.)

Prohlášení
mezi republikou československou a Litvou, 
týkající se vzájemné ochrany práv ze živno

stenského vlastnictví.

I.
Státní příslušníci každé ze smluvních stran 

budou v území druhého smluvního státu 
v oboru práva patentního, známkového a vzor
kového na roven postaveni vlastním státním 
příslušníkům za předpokladu, že splní pod
mínky a formality, které předpisují nebo pře
depíšou příslušné zákony každého ze smluv
ních států svým vlastním občanům.

II.
Obě smluvní strany vyhrazují si navzájem 

právo tuto konvenci každým časem po před
chozí jednoroční výpovědi zrušiti.

Vyhotoveno v Praze, dne 12. října 1923, ve 
dvou exemplářích, z nichž jeden byl odevzdán 
každé z obou stran.

Dr. ZAUNIUS Dr. Eduard BENEŠ 
v. r. v. r.

Toto prohlášení uveřejňuje se s tím,' že vstoupilo v platnost dnem podpisu.

Dr. Beneš v. r.
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