С Т А Т У Т
МЕЂУНАРОДНОГ КОМИТЕТА ЦРВЕНОГ КРСТА
Члан 1 – Међународни комитет црвеног крста
1. Међународни комитет црвеног крста (МКЦК) основан у Женеви 1863. године
и формално признат у Женевским конвенцијама и на међународним
конференцијама Црвеног крста1 је независна хуманитарна организација која сама
одређује свој статус.
2. Он је један од саставних делова Међународног покрета црвеног крста и
црвеног полумесеца.2
Члан 2 – Правни статус
Као организација која подлежи члану 60. и наредним члановима Швајцарског
грађанског законика, МКЦК има својство правног лица.
Члан 3 – Седиште, знак и девиза
1. Седиште МКЦК је у Женеви.
2. Његов знак је црвени крст на белом пољу. Његов мото је Inter arma caritas
(Милосрђе и у рату). Такође, прихвата и девизу Per humanitatem ad pacem
(Хуманошћу ка миру).
Члан 4 – Мандат
1. Мандат МКЦК је посебно:
(а) да одржава и врши дифузију Основних принципа Покрета, односно
хуманости. непристрасности, неутралности, независности, добровољности,
јединства и универзалности;
(б) да признаје свако ново или реконституисано национално друштво, које
испуњава услове за признавање утврђене Статутом Покрета и да нотификује
овакво признање другим националним друштвима;
ц) да извршава задатке поверене Женевским конвецијама3, да ради на
исправној примени међународног хуманитарног права применљивог у оружаним
сукобима и да прима к знању све протесте засноване на наводним повредама тог
права;
д) да се труди у свако време, као неутрална институција чија се хуманитарна
активност извршава посебно у време међународних и других оружаних сукоба или
унутрашњих немира, да осигура заштиту и помоћ за војне и цивилне жртве таквих
догађаја и њихових последица;
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(е) да обезбеђује рад Централне агенције за тражење, како је предвиђено у
Женевским конвенцијама;
(е) да доприноси, у очекивању оружаних сукоба, обуци санитетског особља и
припреми санитетске опреме, у сарадњи са националним друштвима, војним и
цивилним здравственим служабама и другим компетентним властима;
(ф) да ради на разумевању и ширењу знања о међународном хуманитарном
праву и да припрема сваки развој у том погледу;
(г) да извршава мандат који му повери Међународна конференција Црвеног
крста и Црвеног полумесеца (Међународна конференција).
2. МКЦК може да предузме сваку хуманитарну иницијативу која произлази из
његовог мандата као специфичне неутралне и независне институције и посредника
и може да разматра свако питање које захтева испитивање овакве институције.
Члан 5 – Однос са другим саставним деловима Покрета
1. МКЦК одржава блиске контакте са националним друштвима. У споразуму са
њима, он сарађује у питањима од општег значаја, као што су њихове припреме за
акције у време оружаних сукоба, поштовање за Женевске конвенције, њихов развој
и ратификација и дифузија Основних принципа и међународног хуманитарног
права.
2. У ситуацијама из члана 4. став 1д), које захтевају координирану помоћ од
националних друштава других држава, МКЦК, у сарадњи са националним
друштвом државе или држава на које се ситуација односи, координише овакву
помоћ у сагласности са уговорима закљученим са другим саставним деловима
Покрета.
3. МКЦК одржава блиске контакте са Међународном федерацијом друштава
Црвеног крста и Црвеног полумесеца. Он сарађује са њом у питањима од општег
интереса у сагласности са Статутом Покрета и уговорима закљученим између ових
двају организација.
Члан 6 – Односи ван Покрета
МКЦК одржава односе са властима држава и свим националним или
међународним институцијама чија помоћ се сматра корисном.
Члан 7 – Чланство у МКЦК
1. МКЦК кооптира своје чланове међу швајцарским држављанима. Он има
између 15 и 25 чланова.
2. Права и дужности чланова се утврђују интерним прописима.
3. Чланови МКЦК су подвргнути реизбору сваке четири године. После три
изборна мандата они морају да обезбеде трочетвртинску већину свих чланова
МКЦК за поновни реизбор.
4. МКЦК може да изабере почасне чланове.
Члан 8 – Статутарни органи МКЦК
Статурни органи МКЦК су:
(a) Скупштина;
(б) Скупштински одбор;

(ц) Председништво;
(д) Директорат;
(е) Унутрашња контрола.
Члан 9 – Скупштина
1. Скупштина је највиши управљачки орган МКЦК. Она надзире све активности
МКЦК, одређује политику, дефинише опште циљеве и институционалну стратегију
и усваја буџет и завршни рачун. Она одређени део својих надлежности делегира
Скупштинском одбору.
2. Скупштина се састоји од чланова МКЦК. Она је колегијални орган по
карактеру. Њен председник и потпредседници су председник и потпредседници
МКЦК.
Члан 10 – Скупштински одбор
1. Скупштински одбор је орган Скупштине који делује по њеном овлашћењу.
Он припрема активности Скупштине, доноси одлуке о питањима из своје
надлежности и служи као веза између Директората и Скупштине, коју редовно
извештава.
2. Скупштински одбор се састоји од пет чланова које бира Скупштина.
3. Скупштинским одбором председава председник МКЦК.
Члан 11 – Председништво
1. Председник МКЦК има првенствену одговорност за спољне односе
организације.
2. Као председник Скупштине и Скупштинског одбора он осигурава да се
очувају подручја надлежности ова два органа.
3. Председнику МКЦК помажу у извршавању његових дужности стални
потпредседник и не-стални потпредседник.
Члан 12 - Директорат
1. Директорат је извршни орган МКЦК, одговоран за примену и осигуравање
примене општих циљева и институционалне стратегије, које дефинишу Скупштина
и Скупштински одбор. Директорат је такође одговоран за складност и ефикасност
рада Администрације коју сачињава особље МКЦК у целини.
2. Директорат сачињавају генерални директор и три до пет директора, које све
именује Скупштина.
Члан 13 – Овлашћење за представљање
1. Све обавезе које преузме председник или Директорат су обавезујуће за
МКЦК. Рокови и услови под којима они врше своје надлежности се утврђују
интерним правилима.
2. Сва документа која укључују финансијске обавезе МКЦК према трећим
странама морају потписати два овлашћена лица. Скупштински одбор одређује, на
предлог Директората, износе испод којих овај захтев може бити занемарен.
Члан 14 – Унутрашња контрола

1. Унутрашња контрола МКЦК има функцију независног унутрашњег надзора,
независног од Директората. Она извештава директно Скупштину. Она се врши кроз
интерни оперативни и финансијски надзор.
2. Унутрашња контрола покрива МКЦК као целину, на терену и у у седишту.
Њен циљ је да процењује, на независним основама, рад организације и
релевантност уложених средстава у односу на стратегију МКЦК.
3. У подручју финансија, улога Унутрашње контроле је допунска у односу на
фирме спољних контролора којима мандат повери Скупштина.
Члан 15 – Приходи и финансијска контрола
1. Основни приход МКЦК су доприноси влада и националних друштава,
фондови из приватних извора и њихов доходак из вредносних папира.
2. Само ови приходи и такви фондови капитала које МКЦК може да има на
располагању, уз искључење било које личне или колективних обавеза његових
чланова, гаранција су за обавезе које је преузео МКЦК.
3. Коришћење ових прихода и фондова се подвргава независној финансијској
контроли, унутрашњој (Унутрашња контрола) и спољној (једна или више фирми за
контролу).
5. Чак и у случају укидања, чланови немају никаквих личних права на приходе
МКЦК, који могу да се користе искључиво за хуманитарне сврхе.
Члан 16 – Интерна правила
Скупштина обезбеђује примену овог статута, између осталог, доношењем
интерних правила.
Члан 17 – Измена Статута
1. Скупштина може да измени овај статут у свако доба. Измена се подноси на
дискусију на два посебна заседања, на којима је стављена на дневни ред.
2. Измена Статута је прихваћена само ако за њу гласа двотрећинска већина
присутних чланова и ако они чине најмање половину од укупног број чланова
МКЦК.
Члан 18 – Ступање на снагу
Овим статутом се замењује Статут Међународног комитета црвеног крста од
21. јуна 1973, измењен 20. јула 1998. и он ступа на снагу 8. маја 2003.

