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ЕМБЛЕМИ ГУМАННОСТІ

У 1859 році Анрі Дюнан, швейцарський бізнесмен, по-
дорожуючи Італією, став свідком жахливих наслідків 
битви при Сольферіно. Після повернення до Женеви він 

записав враження про  по-
бачене у книзі «Спогади 
про  Сольферіно», у якій за-
клав дві пропозиції, спря-
мовані на  вдосконалення 
допомоги людям, постра-
ждалим від війни:
• створити в мирний 
час у кожній країні групи до-
бровольців, готових надати 
допомогу постраждалим 
на  війні;
• закликати країни 
до   домовленості про за-
хист медичних працівників 
та поранених на полі бою.

Перша пропозиція привела до створення національ-
них товариств Червоного Хреста і Червоного Півміся-
ця. В даний час їх налічується 190, та всі вони входять 
до  складу Міжнародного руху Червоного Хреста і Чер-
воного Півмісяця (далі — Рух). Друга пропозиція ста-
ла основою для  розробки Женевських Конвенцій про 
захист жертв війни, до яких на сьогодні приєдналися  
всі держави світу.

Ухвалення єдиного розпізнавального знаку, який оз-
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начав би правовий захист медичних служб збройних 
сил, добровольців, які надають допомогу пораненим,  
і жертв збройних конфліктів — одне з головних завдань, 
які поставив перед собою комітет, що складався  
із 5 членів. 17 лютого 1863 року комітет провів засідан-
ня, щоб розглянути пропозиції, вису-
нуті Дюнаном. Пізніше цей комітет пе-
ретворився в Міжнародний Комітет 
Червоного Хреста (МКЧХ). Цей знак, 
або емблема, як його зрештою стали 
називати, повинен був бути простим, 
добре помітним на відстані, відомим 
всім та  однаковим для союзників  
та ворожої сторони.

Дипломатична конференція, що  про-
ходила в Женеві в серпні 1864 року 
прийняла як таку емблему червоний 
хрест на білому тлі — зворотне розта-
шування кольорів швейцарського 
прапору. Однак під час російсько-ту-
рецької війни 1876 – 1878   років.  Осман-
ська імперія заявила про свій намір 
використовувати як захисну ембле-
му червоний півмісяць замість чер-
воного хреста, повідомивши при цьо-
му, що буде поважати Червоний Хрест, 
який використовується ворогом. Персія також виріши-
ла відмовитися від червоного хреста і обрала для себе 
емблему Червоного Лева і Сонця. Ці нові емблеми були 
визнані на  дипломатичній конференції, що  проходила  
в 1929 році. У 1980 році Ісламська республіка Іран ух-
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валила рішення відмовитися від   емблеми Червоного 
Лева і Сонця та використовувати замість неї емблему 
Червоного Півмісяця.

В цілому, емблеми Червоного Хреста і Червоного 
Півмісяця користуються повагою, з якою міжнарод-
не право вимагає до них ставитися. Однак іноді вони 
можуть сприйматися як такі, що мають культурне, релі-
гійне або  політичне значення, що послаблює захист, 
який  вони надають жертвам збройних конфліктів, ме-
дичним службам збройних сил та співробітникам гу-
манітарних організацій.

Більше того, такий стан зберігався до недавнього часу. 
Національні товариства, які не хочуть використовувати 
емблему Червоного Хреста або Червоного Півмісяця, 
не визнавалися як повноправні члени Руху. Це не до-
зволяло Руху реалізувати один зі своїх Основополож-
них принципів — принцип Універсальності, і створюва-
ло загрозу виникнення різних додаткових емблем.

Для того щоб вирішити ці проблеми, була висунута 
ідея прийняти третю емблему, яка стала б прийнятною 
для всіх національних товариств. Ця ідея, активно під-
тримана Рухом, була втілена в життя в грудні 2005 року, 
коли дипломатична конференція визнала Червоний 
Кристал нарівні з Червоним Хрестом і Червоним Півмі-
сяцем.

ДОДАТКОВА ЕМБЛЕМА

8 грудня 2005 року держави-учасниці Женевських Кон-
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венцій прийняли Третій Додатковий 
Протокол, який встановлює додатко-
ву емблему, — Червоний Кристал.
Додаткова емблема, встановлена 
Третім Додатковим Протоколом:
• позбавлена будь-якого релігійно-

го, культурного або політичного 
значення;

• має такий самий правовий статус, як і Червоний 
Хрест і Червоний Півмісяць, та може бути використа-
на на тих самих умовах;

• може тимчасово використовуватися національни-
ми товариствами та медичними службами збройних 
сил замість їхньої звичайної емблеми з метою поси-
лення захисту;

• може використовуватися у виняткових випадках 
МКЧХ, Міжнародною Федерацією Товариств Черво-
ного Хреста і Червоного Півмісяця (Міжнародна Фе-
дерація) та національними товариствами.

Цей Протокол допомагає державам і національним 
товариствам проявляти більшу гнучкість при викори-
станні емблем та дозволяє національним товариствам, 
які  не бажають використовувати хрест або півмісяць, 
стати повноправними членами Руху.

Червоний Кристал
• не замінює Червоний Хрест і Червоний Півмісяць;
• робить більш широким вибір емблем;
• сприяє дотриманню принципу універсальності Руху;
• підсилює захисну функцію емблем;
• дозволяє більш гнучко використовувати емблеми;
• запобігає виникненню нових емблем.
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ВИКОРИСТАННЯ ЕМБЛЕМ
Емблеми можуть використовуватися в двох цілях:

Захисний знак

Емблеми, які використовуються як захисний знак 
в  період збройного конфлікту, виконують роль відомого 
знака захисту, що надається Женевськими Конвенція-
ми і Додатковими протоколами до них, співробітникам 
гуманітарних організацій і медичному персоналу, ме-
дичним формуванням, а також транспортним засобам. 
У цьому випадку емблеми повинні бути якомога біль-
ших розмірів і не містити ніякої додаткової інформації.

Позначення

Емблеми, які використовуються з метою позначення, 
показують, що ними позначені особи або об’єкти, пов’я-
зані з Рухом. В цьому випадку емблеми повинні містити 
додаткову інформацію (наприклад, назва національно-
го товариства) та не повинні бути поміщені на нарукав-
них пов’язках і на дахах будівель. Це робиться для того, 
щоб їх не сплутали з емблемами, що використовуються 
із захисною метою.

ВИКОРИСТАННЯ ЕМБЛЕМ ЯК ЗАХИСНИХ ЗНАКІВ

ХТО МАЄ ПРАВО ВИКОРИСТОВУВАТИ ЕМБЛЕМИ?

У період збройного конфлікту:
• медичні служби та духовний персонал збройних сил;
• медичний персонал і медичні формування, санітар-
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но-транспортні засоби, а також транспортні засоби 
національних товариств, що надані у розпорядження 
збройним силам країни і діють у відповідності до по-
ложень військових інструкцій та статутів.

• громадські лікарні, медичні формування та до-
бровільні товариства надання допомоги, їхній персо-
нал і транспортні засоби, які здійснюють лікування 
та  транспортування поранених, хворих і потерпілих 
внаслідок корабельної аварії, за умови, що вони 
діють з дозволу влади та під її контролем.

У мирний час:
• медичні служби та духовний персонал збройних сил;
• медичні установи та транспортні засоби національ-

них товариств, які покликані здійснювати свою діяль-
ність в разі збройного конфлікту, з дозволу влади.

МКЧХ та Міжнародна Федерація можуть використо-
вувати емблему в будь-який час (як в мирний час, 
так  і  в  період збройного конфлікту) без будь-яких об-
межень.

Третій Додатковий Протокол передбачає, що з метою 
посилення захисту медичні служби та духовний персо-
нал збройних сил країни можуть без шкоди для емблем, 
які використовуються ними в даний момент, тимчасово 
використовувати будь-яку з визнаних емблем.

МКЧХ, Міжнародна Федерація та їхні належним чином 
уповноважені співробітники будуть, як і раніше, вико-
ристовувати свої назви і логотипи. Однак у виняткових 
випадках і для полегшення своєї роботи вони можуть 
використовувати емблему Червоного Кристала.
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ВИКОРИСТАННЯ ЕМБЛЕМИ З МЕТОЮ ПОЗНАЧЕННЯ
ХТО МАЄ ПРАВО ВИКОРИСТОВУВАТИ ЕМБЛЕМИ?

У період збройного конфлікту:
• національні товариства;
• Міжнародна Федерація;
• МКЧХ.

У мирний час:
• організації, особи та об’єкти, пов’язані з однією 

із  складових частин Руху: національні товариства, 
Міжнародна Федерація, МКЧХ;

• машини швидкої допомоги і пункти надання першої 
медичної допомоги, як виняток, за умови, що ця до-
помога надається на безкоштовній основі, а також 
за умови, що емблеми використовуються відповідно 
до національного законодавства, і національне то-
вариство спеціально дозволило їх використовувати 
як такі.

Відповідно до національного законодавства, національ-
ні товариства можуть використовувати одну з таких 
емблем як на своїй власній території, так і на території 
іноземної держави. У виключних випадках і для  по-
легшення своєї роботи, як на своїй власній території, 
так  і  на  території іноземної держави, національне то-
вариство може використовувати з метою позначення 
та на тимчасовій основі емблему Червоного Кристала.
Національні товариства, які обрали своєю емблемою 
Червоний Кристал, можуть включити в неї одну з визна-
них емблем або їхню комбінацію. Вони також можуть 
включити в неї інший відмітний знак, який вже фактич-
но використовувався ними, і про існування якого були 
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повідомлені інші держави учасники Женевських Кон-
венцій і МКЧХ до того, як був прийнятий Третій Додат-
ковий Протокол.

ЗЛОВЖИВАННЯ ЕМБЛЕМОЮ

Будь-яке зловживання у використанні емблем може 
послабити їхню захисну функцію та серйозним чином 
знизити ефективність діяльності з надання гуманітарної 
допомоги.

Імітація

Використання знака, який через збіги за формою та/або 
кольором можна ототожнити з емблемою.

Неправомірне використання

Будь-яке використання емблеми під час збройного кон-
флікту або у мирний час, яке безпосередньо не дозво-
лено МГП. Використання емблеми не уповноваженими 
на те установами або особами (комерційними фірмами, 
аптеками, які займаються приватною практикою ліка-
рями, неурядовими організаціями, приватними особа-
ми тощо).

Віроломство

Використання емблеми під час збройного конфлік-
ту для захисту осіб, що беруть участь у воєнних діях, 
або військового обладнання при проведенні військових 
операцій. Віроломне використання емблеми, якщо воно 
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стало причиною смерті або серйозних поранень війсь-
ковослужбовців, вважається воєнним злочином.

Заборонене використання емблеми:

Рекомендовані знаки:

1. Знак першої допомоги. Білий хрест на чорному тлі.
2. Швидка допомога.
3. Лікарні, госпіталі. Біла літера «H» на блакитному тлі.
4. Аптеки.
5. Аптеки. Зелений хрест на білому тлі.
6. Медичне обслуговування. 
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