
 
АЛАТКА ЗА (ДЕТСКОТО) ПРАВО НА ЗДРАВЈЕ И БИЗНИСОТ-  
 – Разјаснување на стандардот due diligence за човекови права  
РЕЗИМЕ ОД 2 СТРАНИ 

 

Зошто оваа Алатка? 
Aлатката за (детското) право на здравје и бизнисот- Разјаснување на стандардот due diligence за 
човекови права дава насоки на компаниите за да им помогне подобро да разберат што е потребно да 
преземат за да работат во согласност со Водечките принципи за бизнис и човекови права на ОН и Правата 
на децата и Бизнис принципите. Навлегувајќи подлабоко во темата, ние го избравме правото на здравје на 
возрасни и деца како камен-темелник на анализата, бидејќи тоа е едно од најважните човекови права за 
повеќето компании, особено сега во контекст на појавата на заразата со КОВИД-19.  
И покрај тоа што е подготвена од страна на локална адвокатска фирма, оваа Алатка е наменета за сите 
компании, без оглед каде работат, граѓанското општество и доколку е потребно, 
и за владите. 
 
Aвтор. Оваа Алатка е изработена преку систематско истражување спроведено 
од Ана Дангова Хуг, адвокат од Адвокатско друштво ИНТЕР ПАРТЕС Скопје. 
Исто така, 6 деца учествуваа во дизајнот на оваа Алатка на начин што ги искажаа 
своите размислувања преку цртежи за тоа што за нив преставува правото за 
здравје. 

Алатката може да се користи од страна на владите кога: 
 Ги разгледуваат и реформираат јавните политики и законодавството 
релевантно за влијанието на бизнисот врз човековите права, вклучително и во 
областа на здравјето.  
 Обезбедуваат почитување на човековите права, вклучително и на 
правото на здравје, во сопствените деловни работи. 
 Градат свесност и капацитет за правото на здравје на децата и бизнисот. 
 Даваат совети на домашните компании.  
 Информираат за развојот на трговската политика, трговијата и инвестициските договори. 
 Го подобруваат ефикасниот пристап до судски и вонсудски правни лекови за жртви чии човекови 
права се повредени од компаниите. 
 
Бизнисот и правото на здравје 
Производите и политиките на секоја компанија имаат потенцијал да помогнат - или да му наштетат - на 
здравјето и благосостојбата на јавноста со нивните ефекти врз потрошувачите, вработените, заедниците и 
околината. Оваа поврзаност помеѓу здравството и бизнисот ја вклучува одговорноста на бизнис секторот да 
го почитува ова човеково право. Притоа, компанијата можеби ќе биде способна ги да спречи влијанија врз 
правото на здравје или може да не го стори тоа и да биде обврзана на обесштетување за сторените повреди.  

 
Со цел да им се помогне на компаниите да можат да ги почитуваат човековите права, вклучително и правото 
на здравје, во согласност со меѓународните стандарди за човекови права, развиени се Водечките принципи на 
ОН за бизнис и човекови права. Врз основа на различните алатки и упатства што се развиени на оваа тема, 
во Алатката ние подетално ги објаснуваме чекорите што компаниите можат да ги преземат за да “знаат и 

Негативни влијанија 
врз правото на здравје

Компанијата не ги презела сите можни чекори за прилагодување на деловното работење на начини 
кои одговараат на целите на јавното здравство, вклучувајќи ги тука ограничувањата на 

непотребните патувања, зајакнување на протоколите за добра хигиена и работење со државните 
службеници колку што е неопходно за време на избувнувањето на КОВИД-19.

Неуспехот да се применат соодветни здравствени и безбедносни стандарди доведува до 
долгорочни негативни влијанија врз здравјето на работниците.

Продажба на производи кои се опасни по здравјето за крајните корисници или 
клиенти.

Загадувањето од деловното работење може да создаде негативни влијанија врз 
здравјето на работниците и/или околните заедници.

Постојат неоправдани одложувања во испитувањето дали ментално болните пациенти 
мора да продолжат да бидат институционализирани

Продажба на производи за чијашто неправилна трансформација е утврдено дека придонесува за 
сериозни штети поврзани со здравјето на луѓето, на пр. остатоци од пестициди во земјоделски 

производи.



покажат дека го почитуваат правото на здравје на нивните заинтересирани страни (работниците, децата, 
заедниците и др.) кога: 
 Развиваат или ја ревидираат политиката по човекови права;  
 Спроведуваат due diligence за човекови права; и 
 Создаваат механизми за обесштетување . 
Бизниот и детското право на здравје  
Децата се истовремено носители на права и засегнати страни на бизнис заедницата како потрошувачи, 
легално ангажирани работници, идни работници, бизнис лидери и членови на заедниците и средините каде 

што бизнисот дејствува. Тие се истовремено 
директно и индиректно засегнати од 
политиките на компаниите, од нивните 
продукти, услуги и бизнис односите.  
Со цел подобро да се разберат 
одговорностите кон децата, на основа на 
постоечки норми и стандарди, УНИЦЕФ, 
Спасете ги децата и Глобалниот договор на 
ОН ги развија Правата на децата и Бизнис 
принципите. Во Алатката ќе покажеме како 
треба да изгледа процесот од 6 фази на due 
diligence за почитување и поддржување на 
детското право на здравје во однос на 
Принципот 9: Компаниите треба да помогнат 
да се заштитат децата погодени од непогоди. 

Го избравме овој Принцип бидејќи може да 
биде од особено значење за компаниите кога 
делуваат за време на КОВИД-19. Вонредните 
состојби можат значително да го зголемат 
ризикот од негативно влијание врз детските 
права. Одредени групи на деца може да бидат 

по ранливи, како децата со пречки во развој, деца мигранти, и девојчињата и момчињата може да бидат 
засегнати на различен начин. . 
Предложените постапки и мерки во Алатката може да бидат прилагодени од секоја компанија во зависност од 
нејзината големина, сектор/и во кој/и работи, деловите односи, и друго.  
 

Целосната верзија на Алатката може да ја симнете 
тука 

Контакт: Ве молам пратете ги вашите коментари, 
прашања или предлози на:  

Ана Дангова Хуг. a.dangovahug@interpartes.mk  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Адвокатско друштво ИНТЕР ПАРТЕС Скопје 

ИНТЕР ПАРТЕС Скопје е првото адвокатско 
друштво во Северна Македонија која нуди пакет 
правни услуги со цел компаниите да ја исполнат 
нивната одговорност да ги почитуваат човековите 
права во согласност со Водечките принципи за 
бизнис и човекови права на ОН и Правата на 
децата и Бизнис принципите.  
Во соработка со Данскиот институт за човекови 
права во 2016 год. адвокатското друштво го објави 
првиот Водич по бизнис и човекови права за 
Северна Македонија.  
Нашата заложба беше 
препознаена од КОНЕКТ, која 
во 2019 год на ИНТЕР 
ПАРТЕС ја додели. Наградата за посветеност на 
унапредувањето на човековите права во бизнисот.  
 

 
За повеќе информации, видете на 
www.interpartes.mk 
* “Логото BIRD OF FREEDOM е трговска или услужна марка на Здружението КОНЕКТ”

 

* 
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Отстранување 
на сите 

негативни 
влијанија врз 

правата на 
децата 

откриени преку 
жалбените 
механизми

Создавање за 
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