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Art. 44 Godło czerwonego krzyża na białym tle i wyrazy �Czerwony Krzyż� albo 

�Krzyż Genewski� będą mogły być używane, wyjąwszy przypadki 
wymienione w następnych ustępach niniejszego artykułu, albo w czasie 
pokoju, albo w czasie wojny jedynie do oznaczenia lub chronienia 
formacji i zakładów sanitarnych, personelu i sprzętu, chronionych przez 
niniejszą konwencję i inne konwencje międzynarodowe regulujące 
podobne sprawy. To samo odnosi się do godeł wspomnianych w ust. 2 
art. 38, o ile chodzi o kraje, które ich używają. Krajowe Stowarzyszenia 
Czerwonego Krzyża i inne stowarzyszenia wymienione w art. 26 będą 
miały prawo używania znaku rozpoznawczego, nadającego im ochronę 
konwencyjną, jedynie w ramach postanowień niniejszego ustępu. 

 Ponadto krajowe stowarzyszenia Czerwonego Krzyża (Czerwonego 
Półksiężyca, Czerwonego Lwa i Słońca) będą mogły w czasie pokoju, 
stosując się do ustawodawstwa krajowego, używać nazwy i godła 
Czerwonego Krzyża przy dokonywaniu innych czynności, zgodnych z 
zasadami podanymi przez międzynarodowe konferencje Czerwonego 
Krzyża. Jeżeli te czynności będą dokonywane podczas wojny, warunki 
używania godła powinny być takie, aby nie można ich było uważać za 
pociągające za sobą ochronę konwencyjną: godło powinno być 
stosunkowo małych rozmiarów i nie może być umieszczane na opasce 
lub dachu.  

 Międzynarodowe organy Czerwonego Krzyża i ich należycie 
upoważniony personel będą miały prawo posługiwać się w każdym 
czasie godłem Czerwonego Krzyża na białym tle. 

 Zgodnie z ustawodawstwem krajowym i za wyraźnym upoważnieniem 
jednego z krajowych stowarzyszeń Czerwonego Krzyża (Czerwonego 
Półksiężyca, Czerwonego Lwa i Słońca) będzie można wyjątkowo 
używać w czasie pokoju godła konwencyjnego do oznaczania pojazdów 
używanych jako ambulanse i do wskazywania położenia punktów 
opatrunkowych zastrzeżonych wyłącznie dla udzielania bezpłatnej 
pomocy lekarskiej rannym i chorym. 
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Art. 53.1 Będzie zabronione w każdym czasie używanie przez osoby prywatne, 
towarzystwa lub domy handlowe zarówno publiczne, jak i prywatne, inne 
niż uprawnione do tego na mocy niniejszej Konwencji, godła albo nazwy 
�Czerwony Krzyż� lub �Krzyż Genewski�, jak również wszelkich znaków 
lub nazw stanowiących ich naśladownictwo, bez względu na cel do 
którego służą i na datę, od której zaczęły być stosowane. 

Art. 53.2 Ze względu na hołd oddany Szwajcarii przez przyjęcie odwróconych 
barw związkowych i ze względu na możliwość pomieszania herbu 
Szwajcarii ze znakiem rozpoznawczym Konwencji będzie zakazane w 
każdym czasie używanie przez osoby prywatne, towarzystwa lub domy 
handlowe herbu Konfederacji Szwajcarskiej, jak również znaków, 
stanowiących jego naśladownictwo, czy to jako znaku fabrycznego lub 
handlowego albo ich części składowej, czy to w celach sprzecznych z 
uczciwością handlową, czy też w warunkach mogących zranić uczucia 
narodowe szwajcarskie. 

Art. 53.3 Jednakże Wysokie Umawiające się Strony, które nie były stronami 
Konwencji Genewskiej z dnia 27 lipca 1929 r., będą mogły przyznać 
dawnym użytkownikom tych godeł, nazw lub znaków wymienionych w 
ust. 1, najwyżej trzyletni termin, licząc od dnia wejścia w życie niniejszej 
Konwencji, do zaprzestania ich używania, przy czym rozumie się, że w 
ciągu tego okresu, nie będzie można w podczas wojny używać ich w 
celu uzyskania ochrony konwencyjnej. 

Art. 53.4 Zakaz ustanowiony przez ust. 1 niniejszego artykułu stosuje się również 
do godeł i nazw wymienionych w ust. 2 art. 38, nie wywierając skutku na 
prawa nabyte poprzednich użytkowników. 

 

 

 


