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l"I'Iochodu lub motocyk lu , wtedy posiadaną kartę
prześle urzędowi celnemu w Warszawie, a te n
ściągnie przypadające należności celne od polskiego
klubu s:lmochodowego, który wydał tryptyk.
W tym samym celu urzędy wejściowe pr ześ lą,
po odnotowi?lniu u siebie, urzędowi celnemu w War·
- szawie protoKuły, sporządzone z powodu niedostm·
czenia do występu przedmiotów, wymienionych

N5! I

szone w ustalonym terminie do występu w tym urz~·
d zi e celnym, który je pierwotnie odprawił.
Q powyiszem urząd celny winien informować
zainteresowane strąny przy odprawie wejściQwej~

§ 15. Osobom wyjeżdżając.ym z obszaru~el
nego Rzeczypospolitej Polskiej na czasowy pobyt zagranice na krajO'lvych lub ukrajawionysh samochodach" motocyklach i rowerach urzędy celne wydadzą
w tryptyku.
zaświadczenia na prawo powrotnego wprowadzenia
§ 12. Samochody pbywatlO:li państw obcych, bez cła wymienionych środków lokomocji. 'Niezaprżybywających do obs za ru celnego Rzeczypospolitej
leżnie od wydanego zaświadczenia urząd celny wiPolskiej na czasowy pobyt bez tryptyków, mogą być nien zawiesić na zgłoszonych do występu wspómprzez urzędy celne wpuszczone bez osobnych po- , oianych środkach lokomocji plomby urzędowe.
zwóleń przywozu, o ile właściciele samochodó,w przed§ 16. Zaświadczenia wymienione w § 15 są
stawią prawidłowo wystawione z nieprzekroczonym
terminem świadectwo drogowe, złożą odpowiednie wlline, na jeden rok od daty występu i słuią do
zabezpieczenie celne (kaucje:) oraz dadzą zobowiąza wielokrotnego przekraczania granicy przez dowolny
nie, że w ciągu 90 dni od daty wj az du wywiozą sa- urząd celny, przyczem każdy występ i powrót do
mochód z powrotem za granicę. Zobowiązanie po- kraju winien być odnotowClny na zaświ adczeniu za
pomocą wpisania daty, wyciśnięcia pieczęci urzędu
wyższe winno być umieszczone w krótt\iej formit
i podpisu urzędnika celnego.
na kwicie celnym.
Rejestru celem zapisywania ruchu środków : loW innych wypadkach samochody mogą być
odprawione tylko na zClsadzie ogólnej i obowiązują komocji wymienionych w § 15 ni~ prowadzi się.
cych pozwoleń przywozu.
§ 11. Odprawa celna środków lokomocji Vi wy§ 13. Podróżni, przybywCljący z zagranicy na padkach przewi dzianych w §§ 3, 12, 13 i 15 niniejczasowy pobyt do obszaru ce lnego Rzecz ypospoli tej szego rozporządzenia odbywa się na zasadzie zgło
Polskiej na motocykrach bez tryptyków, oraz na ro- sień ustnych.
werach, winni w urzędach celnych wejściowych zło
żyć odpowiednie Zabezpiecze nie celne (kaucję) w go§ 18. Wzory druków, mających związek z rutówce z obowi ązkiem wywozu wymienionych środ chem wymi e nionych w niniejszym rozporządzeniu
środków lokomocji, otrzymają urzędy celne osqbno.
ków lokomocji w ciąsu 90 dni od daty wjazdu.

.

§ 14. F\ż do czasu nowych zarządzeń zwrot
zabezpieczenia celncHo od sambchodóv/, motocykl i
i rowerów wprowadzonych do obszaru celnego Rzeczypospolitej Polskiej w myśl treści §§ 12 i 13 niniejsze~o rozporzą~zenia moż,e na.stąp) ć, o ile tego rodzaju samochoay, motocyrde I rowery b~dq zglo·

'

§ 19. Rózporządzenie niniejsze nie zmienia
w niczem rozporządzeń, dotyczących ruchu granic.. nego i wchodzi w życie z dniem ogłos-zenia.
Minister S.karbu

Nieba/ski

58.
Oświadczenie

rządowe

o przystąpieniu Polski do mi~dzynarodowego związku ochrony własności przemY$łowej~ :
Podaje się niniejszem do wiadomości, że w wykonaniu art. 19 aneksu I Traktatu między Pań~h~ami
Sprzymierzonemi i Stowarzyszon ~mi a Polską, podpisanego w Warsalu dnia 28 czerwca 1919 r., a ra~y,fi,kQ
wanego przez Polskę zgodnie z ustawą z dnia 31 lipca 1919 r. (Dz. U. R. P. 1920 r. N2 110, poź;728);
R~ąd Polski zgłosił przystą pienie do ~,iędzynarodowej I~onwencji Parysl<iej z dnia 20 marca 1883 _
n;iku
o ochronie własności przemysłowej. przej rz anej w Brukseli dnia 14 grud'nia 1900 rolm i w Waszyngtohie
dnia 2 czerwca 1911 L. wraz z uzupełniającym ją protokułem zamkni~cia z tegoż dnia 2 czerwca 19J1r.,
o treści następującej:
'

KONWENCJI\ ZWIf\ZKOV/fl PflRYSKF\

CONVENTION D'UNION DE PRRIS

z 20 marca 1883 rOKU

du 20 mars 1883

tonie dn. 2 czerwca 1911 roku.

pour la protection de la proprete industrielle,
revisee a Bruxelles le 14 decem bre 1900 et
Washington Je 2 juin 1911.

J. C. M. Cesarz Niemiecki, Król Pruski w imieniu Cesarstwa f)!ierr:ieck:ego; .J. C. M. Cesarż F\l~strjac
ki'. Król Czeski, i t. d. i f\postoiski Król Węgierski
za f\ustrję i za Węgry; J. K. M. Król Belgów; Prezy·

S. ,N\. I'Empereur d'F\lIemagne, Roi de Prusse,
au nom de I'Empire F\lIemand; S. M. I'Empereur d'P'otriche, Roi de Boheme etc., et Roi f\postolique dę
Hon'grie, pour J'P.utriche et pour la Hoogrie; S. M.

o oc:;hronie

w

ąru!i:seli

własności przemysłowej, przejrzana
dn. 14 grudnia 1900 r. i w Waszyng-

a
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dent Stanów Zjedno::zonych Brazylijskich; Prezydent
Rzeczypospolitej Kubańskiej (Cuba); J. K. M. Król
Duński; Prezydent Rzeczypospolite j Dominikańskiej
(S. Domingo); . J. K. M. Król Hiszpański; Prezydent
~tanów Zjednoczonych f\meryki; Prezydent Rzeczypospolitej Francuski ej; J. K. M. Król Zjednoczonego
i Ki-óJestwa Wielkiej Brytanji i Irlandji oraz Zamorskich
terytorjów Brytyjskich, Cesarz Indji; J. K. M. Król
WIoski; J. C. M. Cesarz Japoński; Prezydent Stanów
Zjednoczonych Meksyku; J. K. M. Król Norweski;
J. K:M. Królowa Niderlandów; Prezydent Rządu Tymczasowego Rzeczypospolitej Portug3lskiej; J. K. M.
Król Szwedzki; Rada Związkowa Konfederacji Szwajcarskiej; Rząd Tunisu.
(Jznawszyza pożyteczne wprowadzel1ie pewnych
modyfikacji i uzupełnień do ~iędzynarodowej Konwenc') w przedmiocie utworzenia Międzynarodowego
Związku Ochrony Własności Przemysłowej, przejrzanej w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 roku, mianowali swych pełnomocników, którymi są:
W imieniu J. C. M. Cesarza Niemieckiego, Króla
Pruskiego: .
P. Dr. Haniel von Haimhausen, Radca f\mbasady J. C. M. Cesarza Niemieckiego w Waszyngtonie;
P. Robolski, Wyższy Radca Regencyjny, Radca Referent Cesarskiego Departamentu Spraw Wewnętrznych;
P. Profesor Dr. F\lbert Osterrieth;
W "imieniu J. C. M. Cesarza F\ustrjackiego, Króla
I
Czeskiego i t. d. i F\ postolskiego Króla Węgierskiego:
Za Rustrj.:; i zu Węgry:
J, Eks. P. Baron Ladislas Hengelmueller de
Hengervar, J ego Radca Tajny, Jego f\mbasador Nadzwyczajny i Pełnomocny \'1 Waszyngtonie;
Za Rusrj c;:
J. Eks. P. Dr. Paul Chevalier Beck de Manna. getta ' et Lerchenau, Jego Radca Tajny, Naczelnik
Wydziału C. K. I'i'\inisterstwa Robót Publicznych iPrezes C. K. Urz ~du Patentowego;
Za W ę gry :
P. Elemer de Pompery, Radca Ministerjalny
Królewsko-Węgierskiego Urzędu Patentowego;
W imieniu J. K. M. Króla Belgów:
P. Jules Brunet, Dyrektor Generalny Ministerstwa Spraw Zagranicznych;
P. Georges de Ro, Senator zastępca, delegat
Belgji na Konferencje Madrycką i Brukselską o ochronie własności przemysłowej;
. P. Rlbert Capitaine, F\dwokat Sądu Rpelacyjnego VI Leodjum;
W imieniu Prezydenta Stanów Zjednoczonych Brazylji:
P. R. de Lima e Silva, Charge d'Rffaires Stanów Zjednoczonych Brazylji \V Waszyngtonie;
W imieniu Prezydenta Rzeczypospoiitej Kubań
skiej:
J. Eks. P. Rivero, Poseł Nadzwyczajny i Minister Pelnomocny Kuby w Waszyngtonie; ,
W imieniu J. K. M. Króla Duńskiego:
P. Martin J. C. T. Clan, Konsul Generalny Duń
ski w New-Yorku;
W imieniu Prezydenta Rzeq:ypospolitej Domi. nikańskiej (S. Domingo):
. . J: Eks. P. 'Emilio C. Joubert, Poseł Nadzwyczajny i Minister Pełnomocny Rzeczypospolitej Domini!~ańskiej(S. Domingo) w Waszyngtonie;

"

N28, ·

le Roi des BeJges, Ie President- des Etats-Unis du
Ęresil, le President de la Republique de Cuba, . S. M.
le Roi de Danemark, le Presidel"}t de la Republique
Dominicaine, S. M. le Roi d'Espagne, le President
des Etats-Unis d'f\merique, le Presidetlt de la Repu'
bIique Fran<;aise, S. M. le Roi du Royaume-Uni de
la Grande-Bretagne et d'lrlande et des territoires
britaniques au delił des mers, Einpereur des lodes;
S. M. Je Roi d'Italie, S. M. I'Empereur · du Japon, le
President des Etats-Unis de f'.1exique, S. /'.1·. le Roi
de Norvege, S.M. la Reine des Pays·Bas, le President du gouvernement provisoire de la Republique
du Portugal, S. M. le Roi de ' Suede, Je Conseil Federal de la I Confederation Suisse, le Gouvernement
Tunisien,
f\yant jug' utile d'apporter certaines modific:a,
tions et additions ił la convention internationale du
20 mars 1883, portant creation d'une union internationale pour Ja protection de la propriete industrielle, revisee ił Bruxelles Je 14 decem bre 1900,
ont nomme pour leurs pJenipotentiares, savoir: /
S. M. I'Empereur d'f\lIemagne, Roi de Prusse:
M. . le Dr Haniel von Haimhausen, conseiller
de I'ambassade de S. M. I'Empereur d'Rllemagne
ił Washington.
M. Robolski, conseiller superieur de rE!gence,
conseiller rapporteur au departement imperial de
I'interieur.
M. le prof. Dp F\lbert . Osterrfeth.
S. M. l'Empereur d'f\utriche, Roi de Boheme,
etc., et Roi F\postolique de Hongrie,
Pour I'Rutriche et la Hongrie:
S. Exc. M. le ąaron Ladislas HengelmuelIerde
Hengervar, ~on conseiller intime, son ambassadeur
extraordinaire et plenipotentiaire ol Washington;
Pour I' Rutriche:
S. Exc. M, le docteur Paul Chevalier Beck de
Mannagetta et Lerchenau son conseilier intime, chet
de section au minisŁere I. R. des travaux publics et
president de I'offjcec I. R. des brevets d'invention.
Pour la Hongrie:
M. Elemer de Pompery, conseiller ministerieJ
a I'office royaJ hogrois des brevets d'invention; .
S. M. le Roi des Belges;
M. Jules Brunet, directeur general au ministere
des affaires etrangeres;
M. Georges de Ro, senateur suppleant, delegue
de la Belgique aux conferences pour la protection
de la proprie,te industrieIle de Madrit et de Bruxelles;
M. Rlbert Capitaine, avocat ol la cour d'appel
de Liege;
Le President des Etats-Unis du Bresil:
Iv\. R. de Lima et Silva, charge d'affaires deś
Etats·Unis du Bresil ił Washington;
Le President de la Republique de .Cuba:
S. Ex::. M. Rivero, envoye extraordinaire et ministre plenipotentiaire de Cuba a Washington,
- S. M. lEi Roi de Danemark.
M. Martin J. C. T. CIem, consul general du Danemark a New York.
Le PresidE:nt de la Republique Dominicaine:
S. Exc. M. Emilio C. Joubert, envoye extraor·
dinaire et mfnistrE: plenipotentiaire de la Republique
Dominicaine a Washington;
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J. Eks. Don Juan Florez Posada, Dyrektor Madryckh:!j Szkoły Inżynierów;

' ł
S. M. Je Roi d'Espagne:
S. Exc. Don Juan Riano y Gayangos, son envoye extraordinaire et ministre plenipotentlaire ił Washington;
. ..
S. Exc. Don Juan Florez Posada. directeur ,de
l'ecole des ingenieurs de Madrid;
,

W imieniu Prezydenta Stanów - Zjednoczonych
f\meryki:
·P. · Edward Bnice Moore, Komisarz Patentowy;
P. Frederick P. Fish, Rdwokat Sądu Najwyż
szego Stanów Zjednoczonych i Sądu Najwyższego
Stanu New-York:,
P. Charles H. Duell, były Komisarz Patentowy,
były Sędzia Sądu Rpelacyjnego okręgu Kolumbji,
Rdwokat Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych
i Sądu Najwyższego Stanu l'lew-York;
,
P. Robert H. Parkinson, Rdwokat Sądu Naj wyższego Stanów Zjednoczonych i , Sądu Najwyżsiego
Stanu 1Ilinois;
P. Melville Church, Rdwokat Sąd v Najwyższego
Stanów Zjednoczonych;
.

Le President des Etats-Unis d'F\merique: .
J'v1. Edward Bruce f\1oQre, commissioner ,of patents;
. ,
M. Frederic P. Fish, avocat
la cour supreme
de J'Etat de New York;
M. Charles H. Duell, ancien commissairę des
brevets, ancien juge ił la cour d'appel du , district
de Colombie, avocat a la cour supreme de , l'Etat
de New York;
M. Robert H. Parkinson, avocat a la cou.r su-'
preme des Etats·Unis, et a la cour supreme de l'Etat
de lIiinois;
M. MelviIle Church, avocat a la eour supreme
des Etats-Unis.

W imieniu J. K. M. Króla Hiszpańskiego:
J. Eks. Don ,J,uan RiilnO y Gayangos, Jego Poseł Nadzwyczajny i Minister Pełnomocny w Wasżyngtonie;

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Francuskiej:
,
P. Lefevre-Pontalis, Radca F\mbasady Rzeczypospolitej Francuskiej w Waszyngtonie;
P. Georges Breton, Dyrektor Narodowego Urzę

du

Własności Przemysłowej;

P. Michel ' PeIletier, Rdwokat Paryskiego Sądu
f\peJacyjnego, Delegat na Konferencję ' Rzymską, Madrycką i Brukselską o ochronie własności przemysłowej,

P. Georges MilIard, Rdwokat Paryskiego Sądu
f\pelacyjnego;
,
W imieniu J. K. M. Króla Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanji i Irlandji i Zamorskich Terytorjów Brytyjskich, Cesarza Indji:
P. F\lfred f'.\itchellnnes, Radca f\mbasady Jego
Brytyjskiej Mości w Waszyngtonie;
,
Sir Rlfred Bateman K. C. M. G., były KontroI,e r Generalny Handlu, Pracy i Statystyki;
P. W. TempIe Franks, Kontroler Generalny Patentów, Oznak i Marek fabrycznych;
W imieniu J. K. M. Króla Włoskiego:
Szlach. Lazzaro di Marchesi Negrotto Cambiaso,
Radca F\mbasady J. K. M. Króla Włoskiego w Waszyngtonie;
,
P. Emilio ' Venezian, Inżynier, Inspektor Ministerstwa Szkolnictwa, Handlu i Przemysłu;
P. Dr. Giovanni B.attista Ceccato, Rttache Han·
dlowy Rmbasady J. K. M. Króla Włoskiego w Waszyngtonie;

W imieniu J. C. M. Cesarza Japońskiego:
P. M. K. Matsui, Radca f\mbasady J. C. M.
Cesarza Japońskiego w Waszyngtonie;
P. Morio Nakamatsu, Dyrektor Urzędu Patentowego;
W imieniu Prezydenta Stanów Zjednoczonych
Meksyku:
,
P. ~ose de Las ,Fuentes, Inżynier, Dyrektor
(Jrzędu Patentowego;
W imieniu J. K. M. !,róla Norweski ego:
P. L. f\ubert , Sekretarz Poselstwa J. K. J'v\. Króla
Norweskiego w Waszyngtonie;

a

Le President de la Republique Fran<;,~ise:
M. Le,fevre-Pontalis, conseiller de l'ambzssade
de la Republique Fran.;aise a Washington;
M. Georges Breton, directeur de l'office natio·
naI de la propri~te industrieIle;
M. Michel Pelletier, avocat a la cour d'appel
de Paris, delegue aux conferences pour b prob'::ction de la propriete industrieIle de Rome, de M21drit
et de Bruxelles;
M. Georges tĄaiilard, avoeat a la cour d'appel
de Paris;
S. M. le Roi du Royaume-Uni de la GrandeBretagneet d'lrl ande et des territoires britaniques
au dei a des mers, Empereur des Ind es:
M. F\lfred Mitchell Innes, conseiller de l'ambas·
sade de S. M. BritanniCjue a Washington . .
Sir F\lfred Bateman, K. C. M. G., ancien comptro\ler general of Commerce Labor and Statistics;
M. W. Tell1ples Franks, comptro!ler gen e ral of
patents, Desings and Trade fv\arks .
S. M. le Roi d'ltali e:
Nob. Lazarro di JV1archesi Negrotto Cambiaso,
eonseiller de I'ambassade de S. f-t le Roi · d'ttalie
a Washington;
,
M. Emilio Venezian, ingenieur, inspecteur ·du
ministere de I' agr iculture, du eOll1rnerce et del'industrie;
fĄ. le docteur Giovanni Battista Ceccato, attache
commercial a ł'ambassc:de de S. Iv'!. le Ro i' d' ltalle
ił We.shingtbn;
. S. M. ł'Empereur clu Japon;
M. K. Matsui, conseilIer d e l'ambassadede.S ..M.
l'Ell1pereur du Japon 11 Wash ington;
M. fv\orio Nakam ats u, . diredeurde roffice des
brevets;
Le President des Etats-Unis du Mexique: .
M. Jose de Las Fuentas, ingenieur,directeur
de I' office ' des brevets;
S. ['-t le Roi de Norvege:
tv\. L. l'1ubert, s;::crdaire de la Ie:gation de S. j'v'\.
le Roi de Norvege a Washingtgn;

•
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W imieniu J. K. M. Królowej Niderlandów:
P. Dr. F. W. J. G. Snyder van Wissenkerke,
Dyręktor Urzędu Własności Przemysłqwej, Radca Ministerstwa Sprawiedliwości;
W imieniu Prezydenta Rządu Tymczasowego
Rzeczypospolitej Portugalskjej:
. J. Eks. P. Vice-hrabia de ftIte, Poseł Nadzwyczajny i Minister Pełnomocny Portugalski w Waszyngtoriie;
W imieniu J. K. M. Króla Szwedzkiego:
.J. Eks. Albert Ehrensvard, Jego Poseł Nadzwyczajny i Minister Pełnomocny w Waszyngtonie;
W imieniu Rady Związkowej Konfederacji Szwajcarskiej:
J. Eks. P. Paul Ritter, Poseł Nadzwyczajny i Minister Pełnomocny Szwajcarski w Waszyngtonie,
P. W. Kraft, przydzielony do, Związkowego Biura
Własności Przemysłowej w Bernie,
P. Henri Martin, Sekretarz Poselstwa Szw?ljcarskiegow Waszyngtonie;
.W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Francuskiejza Tunis:
.
. P. de· Peretti de la Rocca, Pierwszy Sekretarz
Rmbasady Rzeczypospolitej Francuskiej w Waszyngtonie;
· Którzy po wzajemr:em okazaniu swych pełno
mocnictw, uznanych za dobre i należyte co do formy, zgodzili się . następujące postahowienia:

S. M. la Reine des Pays-Bas:
M. le docteur F. W. J. G. Snyder van Wissenkerke, directeur de l'otfice de la propriete industrieIle,
conseill e r au ministere de la justice;
Le · Presid ent du ('louvernement Provisoir de la
Republique du Portugal:
'
S. Exc. M. le vicomte d 'f\lte, envoye extraordinaire et ministre plenipotentiaire du Portugal li Washington;
S. M. le Roi de Suede:
S. Exc. M. le comte f\lbert Ehrensvard, son
envoye extraordinaire et ministre plenipotentiaire
li Washington;
Le Conseil federal de la Confederation Suisse:
S. Exc. M. Paul Ritter, envoye extraordinaire
et ministre plenipotentiai re de Suisse ił Washington;
M. W. Kratt, adjoint au bureau federal de la
propriete intęlleduelle ił Berne;
.
M. Henri Martin, secretaire de la legatioh de
Suisse fi Washington;
Le President de la Republique Fran~aise pour
la Tunisie:
M. de Peretti de la Rocca, premier secretalre
de I'ambassade de la Republique Frahl;aise ił W'!1shington;
,
.
Lesquels, apres s'etre communique leurs pleins
pouvoirs respectifs trouves · en bonne et due torme,
sont convenus des articles suivanŁs:

1\rt. 1.

Article 1.

Kraje, zawierające umowę, tworzą
ochrony własności przemysłowej.

Związek

dla

Art. 2.
Poddanym I obywatelom każdego z krajów, zawierających umowę, będą we wszystkich innych krajach Związku w sprawach, dotyczących patentów na
wynalazki, modeli użytkowych, rysunków lub modeli

przemysłowych, znaków fabrycznych i handlowych,
nazw :firm handlowych, oznak pochodzenia zwalczania nierzetelnej konkurencji, przysługiwały korzyści,
jakie -odnośne prawa zapewniają obecnie lub zapewnią w przyszłości własnym poddanym lub obywatelom. Wobec tego będą oni mieli tę·samą ochronę,
co i tamci, i będą mogli odwołać się do tej samej
opieki prawnej przeciw wszelkim naruszeniom · ich
praw, z zastrzeżeniem dokonania warunków i formalności, wymaganych przez dany kraj od poddanych i obywateli własnych. Obowiązek zamieszkania
lub posiadania przedsi~biorstwa w kraju, w którym
się żąda ochrony, nie może być wymagany od przynależnych do Związku.

a

Les pays contractants sont constitues
I'etats
d 'Union pour la protection de la propri#e industriellę.
Article 2.
Les sujets ou citoyens de chacun 'des pays eontrac:tants jouiront, dańs tous les autres pays de
rUnion, en ce qui concerne les brevets d'inventioh,
les modeles d 'utilite, les dessins ou modeles industriels, les marques ' de fabrique ou 'd e commerc:e,
le nom commercial, les indications de provenance,
la repression de la concurrence deloyale, des avantages que les .Iois respectives accordent actuellement
ou accorderont par la suite aux nationnaux_ En consequence, ils auro nt la merne protection que ceuxci et le meme recours legaJ contre toute atteinte
portee li leurs droits, sous reserve de ł'accomplis
sement des conditions et formalites imposees aux
nationaux. Aucune obligation de domitile ou d'etablissement dans les pays OU la pr otection est redamee ne pourrll et re imposee aux resortissant de
l'Union.

1\rt. 3.

1\rticle 3,

Są zrównani z poddanymi i obywatelami krazawierających umowę, poddani lub obywatele
krajów, nienależących do Związku, zamieszkali lub

Sont assimHes aux sujets oucitoyens des pays
contractants, les sujets ou citoyens des pays ne faisant pas partie de rUnion, qui sont domicilies ou
ont des etablissements industrieIs ou commerciaux
effecŁifs et serieux sur le territoire de I'un des płlys
de }'Unlon.

jów,

posiadający rzeczywiste . i poważne przedsiębiorstwa
przemysłowe

lub handlowe na terytorjum jednego

• kralT Związku.

.

I
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-a) Ten, kto

prawidłowo zgłosi

a) Celui qui aura regulierement fait te depot

patent na wynarysunek lub model
przemysłowy, znak fabryczny lub handlowy
w jednym z krajów zawierającyc h umowę,
albo jego prawny zastępca, będzie dla zgło
szenia w innych krajach, i z zastrzeżeniem
praw osób trzecich, korzysta! z prawa pierwszeństwa w terminach, określonych poniżej .
lazek, wzór

użytkowy,

zgłoszenie, złożone poznle)
w jednym z krajów, Z w i ązku przed upłynię 
ciem tych terminów, nie będzie moglo być
unieważnione przez fakty, dokonane w mię
dzyczasie, a mianowicie przez inne zgłosze
nie, przez opublikowanie wyn a lazku lub jego
wykonanie, przez wystawianie na sprzedaż
egzemplarzy rysunku lub modelu, przez uży
wanie znaku.
c) Wyżej wspomniane terminy pierwszeńs twa bę·
dą trwały: 12 miesięcy dla patentów na wynalazki i wzorów użytkowych i 4 miesiące dla
rysunków i modeli przemysIowych oraz dla
znaków fabryczny ch i handlowych.

b) Wskutek tego,

"d) Ktokolwiek będzie chciał korzystać z pierwszeń
stwa zgłoszenia wcześniejsźego, będzie musiał

złożyć

oświadczęnie,

wskazulące . datę

kraj tego zgłoszenia. Każdy kraj o kreśli,
do jakiego czasu najpóźniej trzeba będzie
oświ adczenie to złożyć.
Dane te będą przytoczone VI ogłoszeniach, wydawanych przez
właściwe W/adze, a przedewszystkiem na pEJ.t entach i odnoszących się do nich opisach.
Kraje, zawierające umowę, będą mogły
wym agać od składają c ego oświadczenie pierwszeństwa przedstawienia kopji zgłoszenia
(opisu rysunków i t. d.) , wcześniejszeg o, p'otvvierdzonej (O do zgodności przez Władzę,
która je przyjąła. I\opja ta będzie wolna od
wszelkich uwierzytelnień. Będzie można wymagać dołączenia do niej zaświadczenia daty
zgłoszenia, wydanego przez tę Władzę, oraz
tłomaczenia.
Inne formalnoś c i nie będą mogły być wym agane dlo oświadczenia pierwszeństwa
w chvJili składania zgłoszenia.
I\ażdy kraj, zawierający umowę, określi skutki,
jakie spowoduje niedopełi1ienie formalności,
przewidzianych w tym artykule; jednak skutki
te nie mogą sięgać poza utratę praw pierwi

szeństwa.

e)

Pó źni ej mogą być

...

Rrtic\e 4.

f\rt. 4.

\

I
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wymagane inne dowody.

Rrt. 4 bis.
Patenty, zgłoszone w różnych krajach , zawierających umowę, przez osoby, dopuszczone do korzystąnia z dobrodziejstw Konwencji, w myśl art. 2 i 3,
b~dą niezależne od patentów, otrzymanych na ten
sam wynalazek w innych krejach" należących lub
nienal'eżącychclo Związku.
Postanowienie to winno być zrozumiane w sposób bezwzgl~dny,a mianowicie w tem znaczeniu, że

:0;.

d'une demande de brevet , d ' invenŁion, d 'un
modele d'utilite, d'un dessin ou modele industriel, d'une marque de fabrique ou , de
commerce, dans run des pays contractant~,
ou son ayant cause, jouira, pour effectuer Je
depót dans les autres pays, et sous reserve
des droits des tiers, d'un droit de priorite
pendant les delais determines ci-apres.
b) En consequence, le depót ulterieurernent
opere dans l'un des autres pays de I'Union
avant I'expiration de ces deI ais, ne pourra
etre invalidę par des faits ac.complis dans
, l'intervalle, soit, notamment, pal' un Butre
d epot, par ,la publication de l'invention ou
son exploitation, par la mise en vente ' d 'exemplaires du dessin ou du modele, par I'emploi de la marque.
c) Les delais de priorite mentionnes ci-dess!Js
seront de douze mois pour les brevets d'invention et les mod<!:!Ies d'utiIite et de quatre
, mois pour les dessi ns et modeles industrieJs
et pour les marques de fabrique ou de commerce.
d) Quiconque voudra se prevaloii de la priorite
d'un dep6t anterieur, sera tenu de faire I,Jne
declaration indiquant la daŁe et le pays de
dep6t. Chaque pays determinera ci quel mo- '
ment, au plus tard, cette declaration devta
etre effectuee. Ces indications seront ·mention'n ees dans les pubIications emanant de
l'F\dministration competente, notamment sur
les brevets et les ' desqiptions y relatives~
Les pays contractant pourront exiger de celui
qui fait une declaration de priorite la produdian d'une copie de la demande (descriptlon, dessin, etc.) deposee anterieurement,
certifiee conforme paT I'RdminisŁration ,q ui
l'aura re<;ue. Cette copie sera dispensee cie
toute legalisation. On pourra exiger qu 'eHe
soit accompagnee d'un certificat de la ' d,a te •
du depót, emanant de cette RdministratJon
et d'une traduction. D'autres formalites ne
pourront etre ,requises pour la d ócla ration
de priorite ilU moment du depót de ła de:
·mande. Chaque pays contractant determj- .
nera les consequences de I'omission des f OJ malites prevues par le present articłe, sans . '
que ces consequences puissent exceder la
perte du droit de priorite.
e) U1terieurement d'autres justifications pourront
etre demandees.
P.rticłe

4bls•

Les brevets demandes dans les. different pays
, contractants par des personnes admises au benefice
de la Convention aux termes des articles 2 et 3, seront independants des brevets obtenus pour la meme .
invention dans !es autres pays adherents ou non
Zł l'Union.
Cette disposition doit s'entendre d'une fa<;ón
absolue, notamment en ce sens que le~ brevets ,· de·

104

N28.

Dziennik Ustaw• . Poz. 58.

w terminie pierwszeństwa, są niewzgl~dem powodów do unieważ
nienia i wygaśni~cia, jak i co do trwan ia normalnego.
Postanowienie to stosuje si~ do wszystkich patentów, istniejących w chwili nadania mu mocy obowiązującej.
W razie przystąpienia nowych krajów zastosuje
się to również do patentów, istniejących obustronnie
w chwili tego przystąpienia.

mandes pendant le delai . de priorite sont independants, tant au point de vue des causes de nullite
et de decheance qu'au point de vue de la duree
nórmale.
Elle s'applique a tous les brevets existant au
moment de sa mise en vigueur.
II en sera de meme, en cas d'accession de
nouveaux pays, pour les brevets existant de part et
d'autre au moment de I'accession.

flrt. 5.

flrtlcle 5.

Wprowadzanie przez właściciela patentu do kraju,
w którym patent żostał wydany, przedmiotów fabrykowanych w jednym z krajów Związku, nie pociągnie za sobą utraty mocy prawnej patentu.
W każdym razie, właściciel patentu będzie podlegał Gbowiązkowi wykonywania go stosownie do
- praw kraju, do którego wprowadza przedmioty opatentowane, ale z zastrzeżeniem, że patent będzie
mógł być unieważniony z powodu niewykonania go
w jednym, z krajów Związku dopiero po upływie
trzech lat, licząc od dnia zgłoszenia w tym kraju,
i tylko w wypadku, gdyby właściciel patfintu nie
usprawiedliwił swojej bezczynności.

L'inŁroduction, par le brevete, dans le pays OU
le brevet a eŁe delivre, d'objets fabriques dans I'un
ou l'autre des pays de l'Union, n'entrainera pas la
decheance.
TouŁefois, le brevete restera soumis fi l'obliga·
tion d'exploiter son brevet conformement aux lois
du pays OU ił inŁroduiŁ les objets brevetes. mais avec
la restriction que le breveŁ ne pourra etre frappe
de decheance pour cause de non-exploitation dans
un des pays de I'Union qu'apres un delai de trois
ans, cOmpte a partir du depot de la demande dans
ce pays, et seulement dans les cas OU le brevete
ne justifierait pas des causes de son inaction.

patenty,

zgłoszone

zależne,

tak pod

flrt. 6.

flrticle 6.

Każdy znak fabryczny lub handlowy, zarejestrowany prawidłowo w kraju, z którego pochodzi, bę
dzie dopuszczony do zgłoszenia i chroniony - taki
jaki jest-w innych krajach Związku.
Wszelako mogą być odrzucone lub unieważ
nione:
1°. Znaki, mogące naruszyć prawa, nabyte przez
osoby trzecie w kraju, w którym zgłasza się
o udzielenie ochrony_
, 2°. Znaki, pozbawione wszelkich własności odróżniających, lub zawierające wyłącznie oznaczenia lub wskazówki, mogące służyć w handlu dla oznaczenia rodzaju, jakości, ilości,
przeznaczenia, wartości, miejsca pochodzenia
lub czasu wytworzenia produktów, bądź też
zwykle używane w potocznej mowie lub ustalone zwyczajowo w uczciwych stosunkach handlowych kraju, w którym zgłasza się o udzielenie ochrony.
Przy ocenie własności odróżniających
danego znaku, należy brać pod uwag~ wszystkie faktyczne okoli lzności, w szczególności
zaś przeciąg czasu używania znaku.
3°. Znaki, które są przeciwne moralności lub porządkowi publicznemu.
Za kraj, z którego znak pochodzi, b~
dzie uważany ten, w którym zgłaszający posiada swój główny zaklad.
Jeżeli główny zakład nie znajduje się
w jednym z krajów Związku, 4a kraj, z którego znak pochodzi, będzie uważany ten, do
którego zgłaszający przynależy.

Toute marque de fabrique ou de commerce
regulierment enregistree dans le pays d'origine sera
admise au depot et protegee telJe quelJe dans les
autres pays de rUnion.
Toutefois, pourront etre refusees ou invalidees:

flrt. 7.

flrtic\e 7.

Rodzaj produktu, na którym znak fabryczny lub
handlowy ma być umieszczony, nie może w żadnym
r~zie stanowić przeszkcdy dla zgłoszenia znaku.

La nature du produit sur lequel la marque de
fabrique ou de commerce doit etre apposee ne peut,
dans aucun cas, faire obstacle au depót de la n;ar'lue.

{

l-o. Les marques qui sont de nature a porter
atteinte a des droits acquis par des tier:; dans
les pays OU la protectfon est recIamee,
2'0. Les marques depourvues de tout caractere
distinctif, ou bien composees exclusivement
de signe ou d'indications pouvant servir, dans
le commerce, pour designer I'espece, la qua·
lite, la quantite, la destination, la valeur,
le Iieu d'origine des produits ou ł'epoque
de production, ou devenus usuels dans le
langage couraot ou les habitu des loyales et
. constantes du commerce du pays OU la protecŁion est reclamee.
Dans I'appreciation du caractere distinctif d'une marque, on devra tenir compte de
toutes les circonstances de fait, notamment
da la duree de l'usage de la m~rque.
3-0. Les marques qui sont contraires a la morale
ou a ł'ordre public.
Sera considere comme pays d'origine le pays
ou le deposant a son principal etablissement. .
Si ce principal etablissement n'est point situe
dans ,un des pays de rUnion, sera considere comme
pays d'origine celui auquel appartient Je deposant.

, N28.
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F\rt. 7 bis.

F\rticle 7bis •

Kraje, zawierające umowę, zobowiązują się dopuszczać do zgłoszenia i ochrony znaki, należące do
takich zrzeszeń, których istnienie nie sprzeciwia się
prawom kraju, z którego znak pochodzi, nawet jeżeli
te związki nie posiadają zakładu przemysłowego lub

Les pays contractants s'engagent fI .a dmeHre
au depet et ił _ proteger les marques appartenant
ił des collectivites dont l'existence n'est pas contraire
ił la loi du pays d'origine, meme si ces collectivites
ne possedent pas un etablissement industriel ou co m-

handlowego.

merciał.

Jednakże każdemu

krajowi będz i e pozostawione
ustalenie warunków szczególnych, pod jakiemi zrzeszenie może być dopuszczone do ochrony swych
znaków.
F\rt. 8.

Cependant chaque pays sera juge des conditions particulieres sous lesquelles une collectivitb
pourra etre admise a faire proteger ses marques.
F\rticłe

8.

Nazwa firmy handlowej będzie chroniona vye
wszystktch krajach Związku bez obowiązku zgłaszania,
niezależnie od tego, czy stanowi ona część znaku
fabrycznego lub handlowego, czy też nie.

Le nom commercial sera protege dans to us les
pays de l'Union sans oblig ation de depet, qu'i! fasse
ou non partie d'une marque de fabrique ou de
commerce.

Rrt. 9.

F\rticle 9.

Każdy produkt, zaopatrzony bezprawnie w znak
fabryczny lub handlowy, lub w nazwę firmy handlowej, będzie zajęty przy wwozie do tych krajów Związ
ku, w których znak ten lub nazwa tej firmy handlo·
wej ma prawo do ochrony prawnej.
Jeżeli prawodawstwo jakiegokolwiek kraju nie
pozwala na zajęcie towaru przy wwozie, zajęcie zastąpi się przez zakaz wwozu.
Zajęcie będzie si~ dokonywać zarówno w kraju,
w którym nastąpiło bezprawne oznaczenie, jako też
i w kraju, do którego przywieziono wyrób.
Zajęcie towaru winno się odbywać na wniosek
bądź prokuratury, bądź jakiejkolwiek innej władzy
kompetentnej, bądź też strony zainteresowanej, osoby pojedyńczej lub towarzystwa, zgodn ie z prawo.dawstwem wewnętrznem ~ażdego kraju.
Władze nie są · obowiązane zarządzać zajęcia
. ,w razie tranzytu.
Jeżeli prawodawstwo danego kraju nie pozwala
na zajęcie przy wwozie, ani na zakaz wwozu, ani na
zajęcie wewnątrz państwa, te zarządzenia będą zastąpione przez takie skargi i środki, jakie prawo danego kraju zabezpiecza w podobnych wypadkach
swym własnym obywatelom.
\

Tout produit portant illicitement une m arque
de fabrique ou de commerce, ou un nom corr. m~r
ciał, sera sais j ił l'importation dans ceux des p dy::' d..=:
rUnion dans lesquelles cette marque ou ce nom
commercial ont droit ił h protection legał.

I\rt. 10.

Si la legislation d'un pays . n 'admet pas la sa isie a l'importation, la saisi sera remplacee par la
prohibition d'importation.
La saisie sera egalement effectuee dans le pays
ou ł'apposition illicite aura eu lieu, ou dans le pays
ou aura eŁe importe le produit.
La saisie aura Iieu El la requette soit du mi n:stere pub lic, soit de toute autre autorite competente,
soit d 'une partie interessee, particulier ou societe,
conformement a la Jegislation interieure de chaque
pays.
Les autQrites ne seront pas tenues d'effectuer
la saisie · en cas de transit.
Si la legislation d'un pays n'admet ni la saisi c
a l'importation, ni la prohibition d'importation, ni la
saisie ił l'interieur, ces mesures seront remplacees
par les actions et moyens que la loi de ce pays
assurerait en pareil cas aux nationaux.
I\rŁicle

10.

Przepisy poprzedniego artykułu będą stosowane
.do każdego wyrobu, noszącego fałszywie, jako wskazanie pochodzenia, nazwę miejscowości określonej,
jeżeli to wskazanie będzie podane łącznie z nazwiskiem handlowem fikcyjnem, albo wzięte w zamiarach oszukańczych.
Za stronę interesowaną uważa się każdego wytwórcę, fabrykanta albo kupca, zajętego produkcją,
fabrykacją tego wytworu lub handlem i osiedlonego,
bądź w miejscowości fałszywie podanej za miejsce
pochodzenia, bądź w okolicy, w której ta miejscowość jest położona.

Les dispositions de l'article precedent seronl
applicables ił to ut produit portant faussement, comme indication de provenance, Je nom d 'une localite
determ inee, lorsque cette indication sera jointe a un
nom commercial fictif ou emprunte dans une intentioh frauduleuse.
Est repute partie interesses tout producteur, ·
fabricant ou commerC;?Int, engage dans la production,
la fabr~ation ou le 'commerce de ce produit, et etabli soit dans la localite fausse ment ind iquee comme
lieu de provenance, soit dans la region ou cette 10calite est situee.

Rrt. 10 bis.

F\rticlel0bls •

Wszystkie kraje , zawierające umowę, obowiązuj ą
się z apewni ć p rzynal eżąc y m do Zwi ązk u skuteczną
ochroną przeciw nieuczciwej konkurencji .

Tous les pays contrad:ants s'engagent a ass UfC:!
aux ressortissaOts de l'U nion une protect ion effedive
contre la co ncurrence deloyale.
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f\rt. 11.

f\rtide 11.

Kraje, zawierające umowę, udzielą , stosownie
do swego prawodawstwa wewnętrznego, ochrony
tymczasowej wynalazkom, nadającym s ię do opatentowania, wzorom użytkowym, rysunkom lub mod elom przemysłowym, jako te ż znakom fabrycznym lub
hand/owym, dla wytworów, które będą umieszczone
na wystawach międzynarodowych, oficjalnych lub
oficjalnie uznanych, urządzanych na terytorjum jednego z tych krajów.

Les pays contractants accorderont, 'conforme- '
me:nt ił leur legisłati9n interieure, une protec;tion
temp oraire aux inventJons brevetabIes, aux modeles
d'uWite, a ux dessins ou modeles iridustriels; ainsi
qu'au x marques de fabrique ou de commerce, pour
les produitsqui figureront aux expositions internationaJes offidell e.s ou officiellement reconl1ues, organisees sur le territoire de ł'un d'eux.

f\rt, 12.

f\rticle 12.

Każdy z krajów, zawierających umowę, ' obowią
się ustanowić odrę b ny urząd dla spraw włas 
ności przemysłowej i centralne biuro zg łosze ń dla

zuje

podawania do w iadomości ogółu pate ntów · na wynalazki, mpdeli użytkowych , rysunków i m odeii , przemysłowych oraz znaków fabrycznych i handlowych.
Urząd ten będzie .. wydawał w miarę możności
urzęąówe pismo perjody-:zne.
f\rt. 13.
Urząd międzynarodowy, ustanowiony w Bernie
pod nazwą "Biura międzynarodowego dla ochrony
własności przemysłow~j" podlega wysokiej władzy
Rządu Konfederacj i Szwajcarskiej, który ' ustaf<:l jego
organiZacj ę i czuwa nad jego funkcjonowaniem.

Biuro międzynarodowe będzie s\<'upiać informacje wszelkiego rodzaju, odnoszące się do ochrony
własności
przemysłowej, i łączyć je w statystykę
ogólną, ' która będzie rozsyłaną wszystkim Rządom.
Przystąpi ono dQ studjów wspólnie użytecznych, interesujących Związek, i posiłkując się materjałami,
oddanemi do jego rozporządzenia przez różne Rządy,
b~dzie. redagowało pismo period yczne w języku francuskim, poświęcone sprawom, dotyczącym przedmiotu Związku.
Numery tego pisma, jak również wszystkie dokumenty, opublikowane przez Biuro międzynarodowe,
będę rozdzielane między Rządy krajow Związku w stosunku do liczby niżej wymienionych jednostek opodatkowania. Egzemplarze i dokumenty. których by
dodatkowo zażądały wymienione Rządy, bądź też
stowarzyszenia lub osoby prywatne, be:dą opłacane '
osobno.
Biuro międzynarodowe powinno być stale do
dyspozycji członków Związku w celu dostarcz(1)ia im
informaCi specj ::dnych, któryc;h mogliby potrzebować
w sprawach , odnosz ącyc h się do międzynarodoWego
zawiadywania własnością przemysłową. Będzie ono
składało ze swych czynności roczne sprawozdania,
komunikowane wszystkim członk om Związku.
J~zykie m oficjalnym Biura międzynarodowego
będzie język francuski.
'"
Wydatki Biura międzynarodowego będą ponoszone wspólnie przeż kraje, zawierające umowę. Nie
będą · one mogły w żądnym razie przekroczyć ' su'iny
sześćdziesięciu tysięcy franków rocznie.
f\żeby okreś lić udział każdego z krajów w tej
ogólnej ' s'umie wydatków, kraje zawierające umowę
i te, które by przystąpiły VI przyszłości do Związku,
będą podzielone na 6 klas, z których kaida uczest·

>

Chacun des pay;' contractants s'engage a eta,
blir un service speciał de la Propriete industrlelte et
un depet central· pour la communication au public
des brevets d.' invention, des modeles d'utilite, des '
dessins ou modełes industrieIs et des mar.q ues de
fabrique ou de comrnerce.
Ce service publiera, autant que possible, une
feuille periodique. officieHe.
. f\rticle 13.
L'Office international institue a Bem sous Je
nom de Bureau international pour la protectlon .de
la Propriete industrieIle est place sous la haute autorite du Gouvernement de la Confederation Suisse,
qui en regl e l'organisation et en surveille le fonc~
tionnement.
Le Bureau international centralisera Jes renseignements de toute 'nature relatifs ił la protectlon
de la Propriete industrieIle, et les reunira en une
statistique generale, qui sera distribuee a toutes les
F\dministrations. II procedera aux eŁudes d'utilite comme interessant ł'Union et redigera, ił l'aide des dC)·
cuments qui seront mis a sa dispositlon par le~ diverses f\dministrations, une ' feuille periodique en
langue fran<;aise sur les questions concermmt l'objetde l'Union.
Les numeros de cette feuille, de meme que
tous les documents pubJies par Je Bureau international, serorit repartis entre les Hdministrations des
pays de l'Union, dans la proportion du nombre des
unites contributives ci-dessous mentionnees. Les
exemplaires et documents s upplementaires qui se- '
raient reclarnes, soit par lesdiŁes f\dministrations, soit
par des societes ou d es particuliers, seront payes
a part.
Le Bureau international devra se tenir en tout
tempe a la disposition des rnernbres de I'Union, pour
leur fournir, sur les questions relati ves au service
international d e I'a propriete industriel!e, les rensa~
gnements speciaux dont ils pourraient avoir besoin.
II fera sur sa gestion un r3pport annue l qui sera
communique a tous les membres de rUnion.
La langue offlcielle du Bureau international
sera la far,gue fran<;Ż!ise.
Lesdeperis"es ' du Bureau international seront
supportees en comrnun par les pays contra-ctants.
Elles ne pourront, en aucun cas, depasser la somme
de soixante mille francs par annee .
. Pour determiner la part contributive de chacun
des pays dans cette somme totale des frais, fes pays
contractans. et ceux qui adhereraient ulterieurement

lO
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stpsunku pewnej Ilości jednostek, a miano-

l-$za
2-ga
3-cia
4-ta
5-ta
6-ta

• • • · • 25 jednostek
·
20
" · ·.. ·
"
•
•
• · • 15
•.,
·
"
10
·• •• ·· ·• •• ·• 5 .,
..
• • · 3
·
"
te
przez

klasa

n

n

Współczynniki
będą pomnożone
ilość
krajów każdej klasy, a suma w ten sposób otrzymanych iloczynów będzie przedstawiała ilość jednostek,
ptżez jaką należy podzielić sumę wydatków. Iloraz
da kwotę, odpowiad~jącą jednostce v/ydatków.
Każdy z krajów, zawierających umowę, oznaczy
w chwili swego przystąpienia klasę, do której chce
być zaliczony.
.
Rząd Konfederacji , Szwajcarskiej będzie czuwał
nad wydatkami Biuri;1 międzynarodowego, będzie
udzielał zal.iczek potrzebnych i zestawi rachunek roczn'i, któty będzie zakomunikowany wszystkim innym

RZądQm.

58.

h -

ił l'Union ' seront divlses en six c1asses, contribuant
chacune dans la prąportion d'un certain nombre
d'unites, Savoir:
.
l-re c1asse • • • 25 unites,
2-e
• • • 20 ..
"
3-e
• • • 15 •
4-e
10 •

..

5-e
6-e

'"

"..

• • •

·..

Niniejsza KonwenCia będźle podlegała przejrzeniom perjodycznym w celu wprowadzenia ulepszeń,
dążących do udoskonalenia systemu Związku.

5

II

3

"

Ces coefficients seront multiplies par te nombre
des pays de chaque classe, et la somme des produits ainsi obtenus fournira le nombre d'unltee par
lequel la depense totale doit etre divisee. Le quotient donnera le montąnt de l'unite de depense.
Chacun des pays contractants designera au
moment de son accession, la c1asse dans laquelle
ił desire et re rangć,
.
-Le Gouvernement de la Confedetation suisSe
surveillera les depenses du Bureau international,
feta les avances necessaires et etablira le compte ,
annuel, qui sera communique a toutes les autres
Administrations.
Artjcle

Art. 14.

t07

14.

a

W tym celu będą odbywały się po kolei w róż
nych I<rajach, zawierających umowę, konferencje Delegatów tyc.hże krajów.
Rząd kraju, w którym ma się odbyć konferencja, przygotuje, przy odziale Biura międzynarodowe
go, prace tej konferencji.
Dyrektor Biura międzynarodowego będzie obecny na posiedzeniach konferencji i we~mie udział
W obradach bez prawa głosu przy uchwałach.

La presente Cónvention sera \soumise
des
revislons periodiques, en vue d'y inŁroduire les
ameliorations . de nature a perfectioner le systeme
de l'Union.
F\ cet effet, des Conferenc:es auront lieu, successivement, dans I'un des p~s contractants entre les
Delegues desdits pays.
L'F\dministrąŁion du· pays OU doit sieger la
Conference preparera, avec le concours du Bureau
international, les travaul> de cette Conference.
Le direcŁeur du Bureau international asslstera
aux sean~es des Conferences, et prendra part aux
dlscussioris sans volx deliberative.

Art. 15.

Article 15.

Wyraża się zgodę na to, że kraje, zawierające
umowę, zastrzegają sobie nawzajem prawo zawierania tniędzy sobą poszczególnych porbzumień dla
ochr<;lny własności przemysłowej, o ile te porozumie-

Ił est entendu que l.e s pays contractants se
reservent respectlvement le drolt de prendre separ ement, entre eux, des arrangements partlculiers pour
la protecti.on de la Propriete indostrielle, en tant
que ces arrangements ne contreviendraient point aux
dispositions de la presente Convention.

nia nie śprzeciwiaJą
Konwencji.

się

postanowieniom

niniejszej

Art. 16.

F\1'ticle 16.

Kraje, które nie brały udziału w obecnej Konwencji, będą dopuszczone- do przystąpienia do niej

Les pays qui n'ont point pris part a la' presente
Convention seront admis ił y adherer sur leur demande.

na

własne żądanie.

O przystąpieniu zawiadamia się drogą
matyczną Rząd Konfederacji Szwajcarskiej,
ten-że wszystkie inne Rządy.

dyplo-

a przez

Pociągnie ono za sobą z pełnym skutkiem prawnym' przystąpienie do wszystkich postanowień i dopuszczenie do wszystkich ' korzyści, zastrzeżonych niniejszą Konwencją, i uzyska moc obowiązującą w miesiąc po przesłaniu zawiadomienia Rządu Konfederacji Szwajcarskiej innym krajom, należącym do Związ
ku, o ile data późniejsza nie b~dzie oznaczona przez
kraj przystE:pujący.

Cette adhesion sera notifiee par la voie diplomatique au Gouvernement de la Confederation suiss~.
et par celui-ci a tous łes autres.
Elle emportera, de plein droit, accession ił toutes Jes c1auses et admission ił tous les avantages
stipules par le presente Convention, et produi.ra ses
effets un mois apres I'envoi de la notification faite
par le Gouvernement de la (onfederation suisse aux
autres pays unionistes, et molns qu'une date postel'ieute n'ait ete indlquee par Je pays adherent.

ł

.-
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1\rt. 16 bis.

1\rticle 16 bis.

Kraje, zawierające umow~, mająprawo każdego
czasu zgłosić akces do obecnej Konwencji dla swych
kolonji, posiadłości, terytorjów zależnych i protekttoratów lub dla · niektórych z nich.
Mogą one, w tym Gell1, bądź złożyć deklaracj~
ogólną, że wszystkie ich kolonje, . posiadłości, terytorja zależne i protektoraty objęte są przystąpie
niem, bądź wyszczegó1nić wyraźnie te, które są niem
objęte, bądź też ograniczyć si~ do wymienienia tych,
które si~ .wyłącza z przystapienia.
Deklaracja ta b~dzie zakomunikowana pisemnie
Rządowi Konfederacji Szwajcarskiej, a . przez ten-że
wszystkim innym Rządom.
.
, .. . Kraje, zawierające umow~,b~dą mogły pod temi samemi warunkami wypowiedzieć Konwericj~ dla
swych kolonji, posiadłości, terytorjów zależnych i pro'
tektoratów, lub dla niektórych z nich.
.

Les pays contractants ont le droit d'acceder·
en tout teinps a la presente Convention pour leurs
colonies, possesions, dependances et protectorats,'
ou pour certains d'entre eux.
. lis peuvent a cet effetsoit faire une dedaration
generale par laquelle 'toutes leurs colonies, possessions, depenclances et protectorats, sont comprrs dans
l'accession, SOtt nommer expressement ceux qui y sont
compris, soit se bomer ił indiquer ceux · qui ensonŁ
exclus.
_
Cette · decJaration sera · notifiee par ecrit au
Gouvernement de la Confederation suisse, etpar
celu i-ci ił tous les autres .
. Les p~ys' contractants pourrant, dan,s les me mes
conclitions, de'tlOncer laConvention pour leurs colonies, possessions, dependances et protectorats, . ou
pour c;ertains d 'entre eux.

1\rt. 17.

1\rtic:ie 17.

Wykonanie zobowiązań wzajemnych, zawartych
w niniejszej Konwencji, podlega, o ile zachodzi tego
potrzeba, wypełnieniu formaln9ści i przepisów, ustanowionych przez prawa konstytucyjne tych krajów,
zawierających umow~, które winny spowodować zastosowanie sj~ do nich, co obowiązują się uczynić
w możliwie najkrótszym czasie.

L'execution des engagements reciproquesc:on.:
tenus dans la presentę Convention est subordonnee,
en tant que de besoin, a l'accomplissement des
formalites et regles etablies par les lois constitutionnelles de ceux des pays contractants qui sont tenus
d'en provoquer l'.applicatiEln, ce qu'ils s'obligent
a faire dans Je plus bref delai pos·sible.

Rrt. 17 bis.

1\rticJe 17 bis.

Konwencja pozostanie w swej mocy przez czas
nieograniczony, aż . do upływu roku, licząc od dnia,
w którym nastąpi wypowiedzenie jej.

La Convention dęmeurera en vigueur pendant
un temps indetermine, jusqu'a I'expiration d'une
annee a partir du jour ou la denonciation en sera
faite.
Cette denonciation sera aclressee au Gouv~rne
ment de la Confederation suisse. Elle ne procluira
son effet qu'a I'egard du . pays qui l'aura fajte, I~ ,
<:onvention restant e~ecutoire pour les autres pays
contraetants.

To wypowiedzenie b~dzie skierowane .do Rządu
Konfederacji Szwajcarskiej. Wywrze ono skutek tylko odnośnie do kraju, który je zgłosi, pozostawiając
Konwencję w mocy dla inńych krajów, zawierających
umowę.

F\rticłe

1\rt. 18.

. .

18.

Le present 1\cte sera ratifie, et les ratificatlons
Niniejszy akt będzie ratyfikowany, a ratyfikacje
Waszyngtonie najpóźniej 1 kwiet- en seront deposees a Washington au plus tard le
wprowadzony w wykonanie mię l-er avrił 1913. "sera mis ił execution, entre les
dzy krajami, które go ratyfikowały, w miesiąc po pays qui I'auront ratifie, un .; mois apres l'expira~ion
dece delai.
upływie tego terminu.
Cette Hete, av·e c son Prótocole de clóture, . rem1\kt ten wraż ze swym Protokułem Zamkni~cia
placera, dans les rapportsentre les pays qui l'auront
zastąpi w stosunkach między krajami, które go rat yratifie: la Convention · de ' Pai"is du 20 mars 1883; le
' fikują: Konwencję pa·ryską z dnia 20-go marca 1883 r.;
Protocole de cloture annexe ił cet F\cte; le Protocole
Protokuł Zamknięcia, ddłączony do tego aktu; Protode f\>\aclrid du 15 1\vril 1891 concernant la dotation
kuł Madrycki z dnia 15 kwietnia 1891 r., dotyczący
uposażenia Biura międzynarodowego, i 1\kt Dodat- .du Bureau international, et l'F\cte additionnel de
Bruxelles du 14 decembre 1900. Toutefois, les F\c.t es
kowy Brukselski z dnia 14 grudnia 1900 r . .
. Wszelako wyżej wymienione akty zachowają swą precites resteront en vigeur dans les rapports avec
moc odnośnie do tych krajów, które . nie ratyfikują les pays qui n~aliront pas ratifiee le present 1\cte.
niniejszego aktu.
'
zostaną złożone w
niiil 1913 r. B~dzie

1\rt. 19.

1\rticle 19.

Niniejszy akt będzie podpisa,!y .w jednym tylko
egzemplarzu, który zostanie złożony . w archiwach
Rządu Stanów Zjednoczonych.
Kopja poświadc zona
będzie wydana przez ten .o statni każdemu z Rządó w

Le present 1\cte sera signe en un seul exemplaire, lequel sera depose aux archives du Gouvernement des Etats-Unis. Une , capie ce rtifiee sera remise par ce dernier a chacun des Gouvemements
unionistes.

Zwl~zku.

,
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Na dowód powyzszego odnośni pełnomocnicy
podpisali akt niniejszy. .
Sporządzono w Waszyngtonie w jedynym egzemplarzu dnia 2 czerwca. 1911 · r.
.

En foi de quoi les Plenipoteutiares respedits '
ont signe le present f\cte.
Fait ił Washington, en un seul exemplaire.
le deux juin 1911.

Za , Niemcy:

Pour 1'f\lIemagne:

" H...

S.) Haniel von HPtIMHPtUSEN;

(L. S.) Haniel von Hf\IMHf\USEN.
(L. S.) H. ROBOLSKI.
(L. S.) Albert OSTERRIEHT.

. ' (L. S.) H. RO~OLSKI.
, (L. S.) f\lbert OSTERRIEt{T.

Za 'f\ustrję i za

Węgry:

Pour I'f\uhiche et póur la Hongrie:

(L. S.) Baron de HENGE~MUELLER.

.
Za' J\ustrje::'

". -(

- :(L. S.) Dr. Paul CHEVPtUER BECK de MPtN-

Nf\GETTf\ et LERCHENf\U.
,

Za

Węgry:

.

•

"

ŻaBrazylję:

(L. S.) R. de UMPt E SI LVf\.
Kubę:

(S. L.) J. BRUNET:
(L. S.) Georges de RO.
(L. S.) CAPITAINE.
Pour 'Ie Bresil:
(L. S.) R. de UMf\ e SILVf\.

Pour Je Cuba:
..

. (L. S.) f\ntonio Martin RIVERO.
Danję:

(L. S.) Antonio Martin RIVERO.

.

':

Pour le Danamark:

(L. S.) J. CLf\N. ,

Za Republikę Dominik ~ ńską:
(L. S.) Emilio C. JOUBERT.
Hiszpanję:

(L. S.) Juan RIf\NO y GPtVf\NGOS.
' (L. S.) F!orez POSf\Df\.

Za Stany Zjednoczone f\meryki:
, (L. S.) Edward BRUCE MOORE.

(L. S.) Frederi<;. P. F!SH.
, (L. S.) , MF\LEVILLE CHURCH
(L. S.) Robert H. ~f\RKlNSON.
(L. S.) CHF\RLES H .. DUELL.

Za- Francję:

(L. S.) J. CLf\N.

Pour la Republique Dominicaine: .
(L. S.) Emilio C. JOUBERT.

Pour I'Espagne:
(L. S.) Juan RIANO y GPtVf\NGOS.
(L. S.) Florez POSF\DA.

Pour (es Etats-Unis d'f\merique:
(L.
(L.
(L.
(L.
(L.

5.)
S.)
S.)
S.)
S.)

.

-

~ :.

~ .

;,'

Edward BRUCE MOORE.
Frederic P. FISH.
MELVlLLE CHURCH.
Robert H . PARKINSON.
Charles H. DUELL.

Pour la France:

" (L. S.) PIERRE LEFEVRE-PONTF\US.
(L. S.) G. BRETON.
(L. S.) Micnel PELLETIER.

(L. S.) Georges Mf\ILLf\RD.

Za , Wiel~ą

(L. S.) Elemer de POMPERY.

Pour la Belgique:

, ' (L S.) J. BRUNET.
(L S.) GEORGES de RO.
(L. S.) Cf\PITf\INE. -

Za

.

(L. S.) Dr. Paul CHEVPtUER BEC de ,Mf\NNPl·
, GETTA et LERCHENf\U.
'

Pour la Hongrie:

Za , Belgję:

Za

Pour I'f\utriche:

.'

(L. S.) ELEMER de POMPERY.

Za

(L. S.) Le Baron de HENGELMUELLER.

Brytanję:

.. . (L; S.) f\. MITSCHELL INNES.

(L. S.) Pierre lEFE.VRE-PONTf\US.
(L. S.) G. BRETON.

(L. S.) Michel PElLETlER.
(L. S.) Georges MAllLf\RD.
Pour la Grande·Bretagne : .
(L. S.) F\. Mitschell INNES•

'.

.
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(L. 5.) Pt. E. BfHEMI1N.
(L. 5.) W. TEr.'PLE FRf\NK~.
Za

Włochy:

Japqnję:

Za Stany Zjednoczone "'cksyku:
(L. S.) J. de U\S FUENTE5.
•

Za

Norwegję:

Holandję:

Portugalję:.

Szwecję:

E~ats-Unis

de Mexique:

(L. S.) J. de Lf\5 FUENTE5.

(L. S.) Ludwig RUBERT.

(L. 5.) SNYDER van WISSENKERKE.

(L. S.) J. F. H. M. da FRF\NCF\ V·te D'f\LTE.
Pour la Suede:

(L. S.) f\lbert EHRENSVRRD.
Za

Pour Jes

Pour Je Portugale:

(L. S.) J.-F.-H.-M. Da FRF\NCF\ V-te D'f\LTE.
Za

(L. S.) K. '''\fHSc..II .
(L. S.) {'-"ORlO NF\KM·'f\iSu.

Pour !es Pays-Bas.

(L. 5.) SNYDER van WISSENKERKE.
Za

(L. S.) Lazarro NEGROTTO CF\·MBIF\SO.
(L. S:) Emilio VENEZIRf'I.
(L. S.) C. R. CECCf\TO.

Pour la Norvege:

(L. S.) Ludwig F\UBERT.

Za

(Lo 5.) F\. E. BF\TEMF\N.
(L. S.) W. TEM?LE FRF\NK5.

Pour le Japon:

(L. S.) MF\TSUL
. (L. $.) 1'v10RIO Nf1f(I1MF\TSU.

•

NlB.

Pour I'Italie:

(L. S.) LF\ZZF\RO NEGROTTO CI1MBIF\SO.
(L. S.) Emilio VENEZIF\t-l.
(L. S.) C. R. CECCłHO.

Za

I
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Szwajcarję:

(L. 5.) F\!bet EHRENSvARD.
Pour la Suisse:

(L. S.) P. RITTER.
(L. S.) W. KRf\FT.
(L. S.) HENRI MF\RTIN.

Za Tunis:

(L. S.) P. RITTER.
(L. /S.) W. KRf\FT.
(L: S.) HENRI MPLRTIN.
Pour la Tunisie:

(L. 5.) E. de PERETTI dę la ROCCF\.

(L. S.) E. de PERETTI de la ROCCR.

PROTOKUŁ Zf\MKNIĘCIR.

PROTOCOLE DE CLOTURE.

W chwili przys·'ąpienia do podpisu aktu, zawartego dnia dzisiejszego, pełnomocnicy niiej podpisani
porozumieli si~ odnośnie następującego:

Ru moment de proceder a Ja signatur,e . de
I'Rcte conclu a Ja date de ce jour, les Plenipofen'
tia!res soussignes sont convenus de ce qui suit: ·

Do art. .l.

f\d F\rticJe premier.

Słowa "Własność przemysłowa" maj~ być zrozumiane w najszerszem znaczeniu: obejtnwją one
wszelką produkcję z dz iedzin y rolnictwa (wino, ziarno, owoce, bydło i t. d.) i górnictwa (minerały, wedj
minerCllne i t. d.).

Les mots "Propriete industrielle" doivent etre
pris dans leur Clcception la plus large; ils s'etandent
ił toute production du dornaine des industries agri·
coles (vins, grains, fruits , bestiaux etc.), et exŁractives
(mineraux, eaux minerales. etc.).
..

Do art. 2.

Rd f\rticJe 2.

a) Sous Je .nom de ' brevet d'invention .sont
Pod . nazwą patentów na wynalazki rozumie
rodzaje patentów pq:emysłowych, do- comprises les diverses especes de brevets indupuszczonych przez .pr,awodawst\va krajów zawierają striels admises par leś legislations des pays concych umowę, jako to patenty wwozu, patenty udo- traetants, telles que brevets d'importations, breveb
skonalenia i t. d. zarówno na sposoby wyroBu, jak de perfectionnement, etc., tant pour les procedes que:
pour les proJuits.
'
l na wyroby.
b) II est entendu que la disposition de l'article
b) Ustala sie: 'zgodnie, że przepis art. 2, który .
IJwalnia osoby, naleźZ\ce do związku, od obowiązku 2 qui dispense les ressortissants de !'Union de l'obIi. a)

si~

rozmąite

\

/

Dlien'nik Ustaw.
zamieszkania i ośiedlenia. ' ma ch a rakter interpreta·
cyjny i musi wskutek t ego być zastosowany do VlszystI<ich praw, powst a łych z racji Konwencji z dnia 20
marca 1883 roku, przed w ejściem w życie obecnego
~~

.

"

,

.

Ustala się zgodnie. że pr z.ep isy art. 2 nie
naru!zają bynarmniej prawodawstwa żad n ego z krajów, zawierających umo wc; , odnośnie pro cedury po·
stępowani a sądowego, kompe ~e n cj i s i',dó..,v, jak również obioru mi e jsca za m ie szt,ani a lub ustlmo wie nia
pełnomocn ika, wym aga n e go prz eL Ll stavly o paten·
tach, o wzorach użyt k owych, o znakach i t. d.
c)

111

;8.

ga tion de domicile et d'eta blissement a un caractere
inte rpretatif, et , doi t, pa r consequent, s'appliquer
a tOU$ les droits nes en raison de la Convention
du 20 mars 1883, avant la mise en vigeur du present ,F\.cte ..
c} Ilest entendu que les dispositions de l'article
2 ne portent aucune atteinte a la l.egislation de chacun d es pays contranctal1ts, en ce qui coneerne la
procedure su ivie devąnt Ics tribunaux et la competence de ces trjbUl1 3 UX, a insi que l'election de ' do midle ou la cons titution d'un mand at'aire requises
par les lois sur les brevets, les modeles d'utllite,
les marques, etc.

Do art. 4.

Ad Article 4.

Ustala się zgodnie, że jeżeli w jakim kraju b~
dzie zgłoszony rysunek lub model przemysłowy, na
zasadzie prawa pierwszeństwa, opartego na zgłosze
niu wzoru użytkowego, tetmin pierwszeństwa b ~ dzie
nie inny, jak ten, który art. 4 ustanowił dla rysunków i modeli przemysłowych.

II est entendu gue IOisqu'un dessin ou modele
industriel aura ete depcs e dans un pays envertu
d 'u n droit de priorite base sur le depót d'u'n modele
d'utilite, le d ela i de pdorite ne sera gue celui qu e
/'article 4 a fixe pour les dessins et modeles industriels.

Do art. 6.

Adl Article ' 6.

Ustala się zgodnie, że przepis pierwszego llS!ę·
", pu art. 6 nie . wy klucza prawa żąda nia od zg ła szają 
cego ' świadectwa o zareJestrowaniu prawidłolJ.i e m
w kraju rodzimym, wydanego ' pr'zez władz€( kompetentną.
,
"
Ustala si~ zgodnie. że 'używanie pubticznych
herbów, godeł i odznaczeń, bez upoważnienia władz.
Kompetentny ch, albo używanie oznak i s~empli uw;'
dowych, wprowadzonych przez jeden ż krajów związ
ku dla Kontroli i gwarancji , rnole ' by'c uważane za
sprzeciwiające si e; porządkow i' pub'licinemu w myśl
punktlI 3 art. 6.
'
.,
Wszelako nie będą uwa ż arie za przeciwne po·
rządkowi publicznemu zna ki, zawierając.e,za zgodą
władz kompetentnych , odtworzenie publicznych herbów, godeł i odzmiczeń.
'

'.
;

POl.

Ustala się zgodnie, źe znaK nie będzie mógł
być uważany za przeciwny porządkowi publicznemu
jedynie z powodu, iż nie odpowiada jakiemuś przepi sow i pr aw odawstwa o znakach, w yjąw szy wypadki,
'gdy s a m ten przepis dotyc zy właśnie porządku pu-

blicznego,
Nin ie jsz y protoku ł zamknięcia, któ ry b~dzie ratyfikowany równocześnie z aktem, zawartym dnia
'd zisiejszego, będzie uważany jako stanowiący część
" sklado'.vą tego Aktu i posiadać tę samą moc, zoa·
, .czenie i tn'lałość , ,
'
Na dowód powyż szeg o odnośni pełnomocnicy
, , ,'
podpisali niniejszy protokul.
..
Sporządzono w Waszyngotnie, w jedynym egzem·
plarzu, dnia 2·go częr w ca 1911 roku.
. .Haniel v. HF\INHAUSEN
- H. ROBOLSKI.
F\lbert OSTERRIETH.
. Le Baron
, de HENGELMUELLR.
Dr. Paul CHEVALlER
BECK de Mł\NNAGETTf\
, et LERCHEI::iEf\U.

Elemer de MOMPERY.

J. BRUNET.
Georges de RO.
CAPlTHINE.
R. de U/viA e SlLVA.
Pontonio )\~lartjn RIVERO.
J.' ClAN.
Emilio C. JOCJBERT.

)

II est entendu que la dispoSition du premier
al inea de I'articl e 6 n 'exclut pas le droit d 'exiger du
deposant un certificat d'enregistremeht regulier au
pays d'ori~in e, ~elivre par J'autorite ~ompetente.
II est entendu que l'usage des armoiries, insi·
gnes ou decorations publiques qui n 'aurait pas ete
autorise par le s pouvoirs competę nts, ou l'empl<;>i des
signes et poinc;ons officiels de contrale et de garantie
adoptes par un p ays unioniste , pelit etre concidere
eomme contraire c1 l'ordre publie dans les sens du
no. 3 de l'articie 6.
' ,
Ne seront, toutefois, pas cOrlsiderees comme
contraires a l'ord republic les marąues qui contierinent,
avec l'auŁorisa.tion des pouvo irs competents, la reproduction d'armoiries, de decorations ou d'insignes
publics.
II est entendu qu'ime marque ne poura etre
consideree comme contr a ire a I'ordre public pour
la seuJe raisen qu'elle n 'est pas conforme El ąuelque
' disposition de la legislation sur les marques, sauf
le cas OU cette di sp esition ell e ·meme co'ncerne
l'ordre publie.
.'
le present Protoc.ole de c1óture, qui sera ratifie
en me me temps gue l'f\cte conclu a la date de ce
jour. sera considere comme bisant partie ,integrante
de cet Acte, et aura meme tarce, valeur et .duree.
,

"

En foi de q u o i, Jes Pienipotentiaires respectifs
ont signe le present Protocole. .
'
,
_
Fait a Wash ington, en un seul exemplaire, le
deux juin 1911 .
Haniel von HAIMHf\USEN
H. ROBOLSKI
f\lbert OSTERRiETH
Baron de HENGELMUEI,.·
LER '
Dr PauICHEVf\L1ER BECK
de Mf1NNAGETTA et
LERCHENf\ U

Elemer de POMPERV

J . .BRUNET
Georges de RO
CF\PITAINE
R. , de LIMA e SlLVf\
?intania Martin RIVERO
J . CLHN
Emilio C. JOUBERT

/

"
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Juan Rll~NO y Gf\YF\NGOS Lazzaro NEGROTTO
J. Florez POSF\DF\.
CF\MBIF\SO.
Edward Bruce MOORE. Emilio VENEZIF\N
Melville CHURCH.
G. B. CECCF\TO.
Charles H. DUELL.
K. MF\TSUI.
Frederic P. FISH.
Morio NF\KF\MF\TSU.
Robert H. PF\RKINSON. J. de LF\S FUENTES.
Pierre LEFEVRELudwig F\UBERT.
PONTF\L1S.
Sny der van WISSENKERKE
G. BRETON.
J. F. H. da FRF\NCF\,
Michel PELLETIER.
V-te d'F\LTE.
Georges "'1F\ILLHRD.
F\lbert EHRENSVF\RD.
R. Mitchell INNES.
P. RI"ITER.
11.. E. BF\TEMHN.
W. KRf\FT.
W. TempIe FRF\NKS.
Henri MF\RTIN.
E. de PERETTI de la ROCCF\

Rządy

O tern
wszystkich
Do

ochrony

· · · · · · od 101 listopada
maja
·
" 1 stycznia
·· · · · • "" 7 lipca
13 czerwca
• ·
" 17 listopada
Kuba . · ·
Danja. · ·· · · · · ".. 1
· ·Domini· · ·
Rzeczpospolita

Polska.
Niemcy
F\ustrja
Belgia.

Bułgaria

października

kailska (S. Domingo)
. Hiszpanja.
·
Stany Zjednoczone
F\meryki . .
•
Francja (F\lgier)
Wielka Brytanja
Węgry

V/łochy

JUF\N RIF\NO y GF\YF\NGOS
J. Florez POSF\DF\
Edward Bruce MOORE
Malville CHURCH
Charles H. DUELL
Frederic P. FISH
Robert H. PF\RKINSON
Pierre LEFEVRE-PONTF\LIS
G. BRETON
Michel PELLETIER
Georges MF\ILLF\RD
F\. Mitschell INNES
F\. E. BF\TEMF\N
W. Tempie FRF\NKS
Lazzaro NEGROTTOCF\MBIF\SO

przystąpieniu Rząd Konfederacji Szwajcarskiej
Państw, które do tej Konwencji należą.

Międzynarodowego Związku

r.

"
"
"

"
"

"

1890
1884 "

30
" 7
" 7
" 1
" 7

1887
1884 "
1884 "
1909 "
1884 "

Ił

"

maja
lipca
lipca
stycznia
Iipca\

..

I

w dniu 10

Emilio VENEZIF\N
G. B. CECCF\TO
K. f'.\F\TSUI
Morio NF\KF\MF\TSU
J. de LF\S FUENTES
Ludwig F\UBERT
SNYDER van VISSENKERKE
J. F. H. da Franca, V-te
d'F\LTE
F\lbert EHRENSVF\RD ·
P. RITTER
W. KRF\FT
,
Henri MF\RTIN
E. de PERETTI de la
ROCCF\

października

1919 r.

zawiadomił

własności przemysłowej należą państwa następujące:

11 lipca
" 7 lipca

"

·· ·
·
·
·
·
.. • •
· f.· ·· ·•

1919
1903
1909
1884
1921
1904
1894

N!! 8.

····

Japonja
od 15 lipca
•
Maroko (za wyjątkiem
strefy hiszpańskiej)
" 30 lipca
Meksyk ·
" 7 września
Norwegja
• " 1 lipca
Holandja.
" 7 lipca
Portugalja
• • .. 7 lipca
Rumunja.
" 6 października
• •
Serbia.
• • • • " 7 lipca
Szwecja ·
" 1 lipca
•
Szwajcarja
" 7 lipca
•
Czechosłowacja
.. 5 października
• •
Tunis , .
" 7 lipca
Finlandja.
" 20 września
W. m.Gdańsk.
• • " 21 września

· · · · ··
··
·

· ··· ·· · ·

.

· ·
· ·
·

· ···
·· .· ..·
·

1889 "
1917
1903
1885
1884
1884
1920
1884
1885
1884
1919
1884
1921
1921

..
..
"
Ił

..
..
"
..
"
Ił

Ił

..
..

Prezydent Ministrów:

A. Ponikowski
Minister Spraw Zagranicznych:

Skirmunt
I

WClrszawa.

Tłoczono VI

Drukarni

Konto czekowe Pocztowej Kasy

Państwowej

z polecenia Ministra

Oszcz~dności

H!! 30130.

Sprawiedliwości.

16545 P

Cena 50 mk•

~-------------------------------------------------------------------------------

.

OD REDF\KCJI. Z dniem 1 stycznia 1922 roku, wstrzymano wysyłkę Dziennika Ustaw prenumeratorom zamiejscowym, którzy nie opłacili zaległej prenumeraty za r. 1921 oraz tym prenumeratorom w Warszawie, którzy jej nie opłacili za 1 kwartał 1922 roku, jak również księgarniom, które nie nadesłały zamówień. Cena prenumeraty za bieżący kwartał wynosi 1000 mk.
"

