
 

АЛАТКА ЗА (ДЕТСКОТО) ПРАВО НА 
ЗДРАВЈЕ И БИЗНИСОТ- 

Разјаснување на стандардот due diligence за човекови права  
 

 
  
 

         
 

Ана Дангова Хуг 



Алатка за (детското) право на здравје и бизнисот  

 

2 

Алатка за (детското) право на здравје и бизнисот-Разјаснување на стандардот due diligence за 
човекови права 
 
За авторот 
Ана Дангова Хуг работи како адвокат во Адвокатското друштво ИНТЕР ПАРТЕС Скопје и раководи со 
одделот за Бизнис и човекови права. Претходно има работено за Geneva Centre for Security Sector Governance 
(DCAF) и како стажант за OHCHR и UNECE. Во својата кариера има дизајнирано и спроведено различни 
тренинзи за човекови права за адвокати, обвинители, судии и практичари по човекови права. Магистар е по 
меѓународни студии со специјализација во меѓународно право од Graduate Institute of International 
Development Studies, Женева. 

Благодарност 
Би сакале да се заблагодариме на Зорица Стоилова, за нејзиниот значаен придонес во подготовката на оваа 
алатка. Исто така, би сакале да се заблагодариме на 6 деца кои учествуваа во дизајнирање на оваа публикација 
со цртежи во кои прикажаа како тие го разбираат правото на здравје. Затоа благодарни сме им на Теодора 
Стојановска, 10 години (цртеж на стр. 7), Сара Спасова, 9 години и Марио Спасов, 6 години (цртеж на стр. 
13); Константин Трајков, 9 години и Елена Трајкова, 4 години (цртеж на стр. 43) и Марко Хуг, 8 години (цртеж 
на стр. 56). 
 
Оградување 
Оваа публикација е строго наменета како образовна алатка. Вклучувањето на примери за искуства на 
компаниите не претставува одобрување или осудување од Адвокатското друштво ИНТЕР ПАРТЕС Скопје 
на поединечните компании или на нивните политики и дејствување во однос на човековите права. 
 
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 
 
© Адвокатско друштво ИНТЕР ПАРТЕС Скопје, 2020. Сите права се задржани. 

Цитирајте како: Ана Дангова Хуг. Алатката за (детското) право на здравје и бизнисот - Разјаснување на стандардот due 
diligence за човекови права. Скопје: ИНТЕР ПАРТЕС Скопје, 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*“Логото BIRD OF FREEDOM е трговска или услужна марка на Здружението КОНЕКТ”. 

* 

http://www.interpartes.mk/


Алатка за (детското) право на здравје и бизнисот  

 

3 

Содржина 
ЗОШТО ОВАА АЛАТКА? ................................................................................................................................................... 4 

КАКО ДА СЕ УПОТРЕБУВА АЛАТКАТА ЗА (ДЕТСКОТО) ПРАВО НА ЗДРАВЈЕ И 

БИЗНИСОТ? ........................................................................................................................................................................... 4 

I. ШТО СЕ ЧОВЕКОВИ ПРАВА? ............................................................................................................................ 5 

II. ПРАВО НА ЗДРАВЈЕ................................................................................................................................................. 7 

III. БИЗНИСОТ И ПРАВОТО НА ЗДРАВЈЕ ........................................................................................................ 8 

IV. ВОДЕЧКИ ПРИНЦИПИ ЗА БИЗНИС И ЧОВЕКОВИ ПРАВА НА ОН ....................................... 8 

V. БИЗНИС СЛУЧАЈ .................................................................................................................................................... 10 

VI. ПРАВОТО НА ЗДРАВЈЕ КАКО ЗНАЧАЈНО ЧОВЕКОВО ПРАВО ЗА СИТЕ БИЗНИСИ . 10 

VII. КОРПОРАТИВНА ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОЧИТУВАЊЕ НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА ...... 14 

VIII.ПОЛИТИКА ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ........................................................................................................... 14 

IX. DUE DILIGENCE ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ................................................................................................. 17 

X.  ПРОЦЕНКА НА СЕГАШНИТЕ И ПОТЕНЦИЈАЛНИТЕ ВЛИЈАНИЈА ВРЗ 

ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА (ЧЕКОР 1) ........................................................................................................................... 18 

XI. ИТЕГРИРАЊЕ И ДЕЈСТВУВАЊЕ (ЧЕКОР 2) ......................................................................................... 22 

XII. МОНИТОРИНГ НА РАБОТЕЊЕТО (ЧЕКОР 3) ..................................................................................... 24 

XIII.СООПШТУВАЊЕ И ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РАБОТЕЊЕТО (ЧЕКОР 4) ....................................... 26 

XIV. НАДОМЕСТУВАЊЕ И МЕХАНИЗМИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ЖАЛБИ НА 

ОПЕРАТИВНО НИВО ................................................................................................................................................... 29 

XV. НАЦИОНАЛНА ЛЕГИСЛАТИВА РЕЛЕВАНТНА ЗА ПРАВОТО НА ЗДРАВЈЕ ..................... 32 

XVI. МЕЃУНАРОДНА СУДСКА ПРАКСА .............................................................................................................. 34 

XVII. НАСОКИ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ЗА КОМПАНИИ .......................................................................... 36 

XVIII. ПРАВО НА ЗДРАВЈЕ НА ДЕЦАТА И БИЗНИСОТ ........................................................................... 39 

XIX. БИЗНИСОТ И ДЕЦАТА ...................................................................................................................................... 40 

XX. ПРАВАТА НА ДЕЦАТА И БИЗНИС ПРИНЦИПИТЕ ....................................................................... 41 

XXI. DUE DILIGENCE И ДЕТСКОТО ПРАВО НА ЗДРАВЈЕ ...................................................................... 43 

XXII.DUE DILIGENCE И ПРИНЦИП 9 ОД ДЕТСКИТЕ ПРИНЦИПИ ............................................ 44 

XXIII.ПОЛИТИКА ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА СО ИНТЕГРАЦИЈА НА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА 45 

XXIV. ПРОЦЕНКА ЗА ВЛИЈАНИЕТО ВРЗ ПРАВАТА НА ДЕЦАТА ..................................................... 46 

XXV. ВКЛУЧУВАЊЕ НА ЗАСЕГНАТИТЕ СТРАНИ ....................................................................................... 47 

XXVI. ПРОЦЕСИ ЗА ИНТЕГРИРАЊЕ НА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА ..................................................... 48 

XXVII. СЛЕДЕЊЕ И ИЗВЕСТУВАЊЕ ................................................................................................................... 50 

XXVIII. НАДОМЕСТУВАЊЕ ....................................................................................................................................... 51 

XXIX. НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАВСТВО ЗА ДЕТСКОТО ПРАВО НА ЗДРАВЈЕ ...................... 52 

XXX. МЕЃУНАРОДНА СУДСКА ПРАКСА ............................................................................................................ 53 

XXXI. НАСОКИ ЗА ПРАВОТО НА ЗДРАВЈЕ НА ДЕЦАТА ................................................................... 55 

  



Алатка за (детското) право на здравје и бизнисот  

 

4 

ЗОШТО ОВАА АЛАТКА? 

Покрај малата група на компании кои рано ја препознаа корпоративната одговорност за почитување на 
човековите права, постои генерален недостаток на знаење и разбирање на истата особено кај помалите 
компании. Според проценките за мерење и оценување на човековите права, повеќето компании опфатени со 
проценките не демонстрираат практики што ги исполнуваат барањата утврдени со Водечките принципи за 
бизнис и човекови права на ОН.1 Честопати, due diligence за човековите права не се разбира правилно, што 
резултира во: 

 Неправилно толкување на ризикот - компании работат на начин што размислуваат само за ризикот за 
бизнисот, а не и за ризикот за носителите на правата, како што се работниците, заедниците и 
потрошувачите. Постои неподготвеност или дури и одвраќање од традиционално ориентираните 
правници, плашејќи се дека обелоденувањето на ризикот е клучна пречка за негово преземање од страна 
на компаниите; 

 Неуспех да ги идентификуваат најзначајните ризици врз човековите права - компаниите се 
фокусираат на ризици што можат да бидат на прв поглед релативно лесни за решавање, како што е 
модерното ропство, наместо да прават објективна проценка на најзначајните ризици за луѓето погодени 
од активностите и деловните односи на компанијата;  

 “Ticking the box”- премногу проценки за влијанието врз човековите права се прават без значителенa 
вклученост на засегнатите страни, како што се ранливите групи и бранителите на човековите права;  

 Родова нечувствителност – немање на родов пристап при анализа. 

Наспроти ова, Алатката за (детското) право на здравје и бизнисот - Разјаснување на стандардот due 
diligence за човекови права обезбедува насоки за да им помогне на компаниите подобро да разберат што 
значи 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. Оваа алатка е изработена 
преку систематско истражување спроведено од Ана Дангова Хуг, адвокат од Адвокатско друштво ИНТЕР 
ПАРТЕС Скопје. 

КАКО ДА СЕ УПОТРЕБУВА АЛАТКАТА ЗА (ДЕТСКОТО) ПРАВО НА ЗДРАВЈЕ И БИЗНИСОТ?  

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 државните органи. Исто 
така, Алатката содржи два кратки делови за националното законодавство во врска со правото на здравје на 
возрасни и деца кои даваат основни информации на оваа тема за меѓународните компании. 
 
Алатката може да се употребува од компаниите кога:  

 Развиваат политики и процедури на компанијата поврзани со прашањата за човековите права, со 
посебен фокус на правото на здравје. 

 Проценуваат и следат какво е потенцијалното влијанија врз човековите права од активностите на 
компанијата или на добавувачите, деловните партнери и инвестициите.  

 Ја подигаат свеста кај вработените, добавувачите и другите деловни партнери, за правото на здравје 
на возрасните и децата.  

 Ги вклучува во своите процеси работниците, децата, потрошувачите, корисниците и други 
заинтересирани страни чии човекови права можат да бидат погодени од работењето на компанијата. 

 Соработуваат со релевантни засегнати страни (граѓански здруженија, владини тела, меѓународни 
организации) за прашања поврзани со човековите права.  

 Спроведат due diligence за човекови прва за време на здравствена криза, како на пример во време на 
пандемијата на КОВИД-19.  
 
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. 

 

1 ОН, Извештај на Работната група за прашањето за човековите права и транснационалните корпорации и други деловни претпријатија, 
A/73/163, 16.07.2018: https://documents-dds ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/224/87/PDF/N1822487.pdf?OpenElement. За 
контекстот во Северна Македонија, видете КОНЕКТ, Почитување на човековите права во бизнис секторот - Резултати од истражување, 
2019: http://konekt.org.mk/wp-content/uploads/2019/03/Izvrsno-Rezime-MKD.pdf 

http://konekt.org.mk/wp-content/uploads/2019/03/Izvrsno-Rezime-MKD.pdf
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 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. 

 
Алатката може да се користи од страна на граѓанските организации кога:  

 Спроведуваат истражување за човекови права и мониторинг поврзан со деловните операции. 

 Обезбедуваат градење на капацитети за владите, компаниите и останати граѓанските здруженија за 
човекови права и бизнисот.  

 Работат со локално засегнатите страни при давање на препораки на бизнисот и владите. 

 Го олеснуваат дијалогот и ангажманот помеѓу државните агенции и бизнисите. 
 

Целната публика може да одлучи да ја користи целата алатка или да се фокусира на одредени делови од 
алатката во зависност од нејзините потреби. Алатката ќе се ажурира, затоа ги покануваме заинтересираните 
страни редовно да ја консултираат веб-страницата на адвокатското друштво. Анализата во алатката не е 
сеопфатна, поради што ги советуваме компаниите да побараат експертиза при спроведувањето на Водечките 
принципи за бизнис и човекови права на ОН и Правата на децата и Бизнис принципите. 

I. ШТО СЕ ЧОВЕКОВИ ПРАВА? 

Концептот за човекови права означува различни работи за различни луѓе. Сепак, постои една заедничка нота 
- дека луѓето имаат право да бидат третирани со достоинство. Човековите права се својствени за сите човечки 
суштества, без оглед на нивната националност, место на живеење, пол или друг статус. Секој поединец има 
право да ги ужива човекови права без дискриминација. Овие права се меѓусебно поврзани, меѓусебно зависни 
и неделиви.  
 

Човековите права честопати се изразуваат и гарантираат со закон, во форма на договори, обичајно 
меѓународно право, општи принципи и други извори на меѓународно право. Меѓународното право за 
човекови права ги утврдува обврските на државите да постапуваат на одредени начини или да се воздржат од 
одредени акти, со цел да ги промовираат и заштитат човековите права и основните слободи на поединци или 
групи. 

Во 1948 година Универзална декларација за човекови права беше донесена од страна на Генералното 
собрание на ОН, давајќи меѓународно значење на изразот на човековите права. 2  Во 1966 година, 
Универзалната декларација беше кодифицирана во меѓународното право преку Меѓународниот пакт за 
граѓански и политички права (“МПГПП”) и Меѓународниот пакт за економски, социјални и културни права 
(“МПЕСКП“). Сите три документи се познати како Меѓународен акт за човекови права. 

Во однос на човекови права на работниците, Декларацијата на Меѓународната организација на трудот 
(„МОТ“)за основните принципи и права при работа ги обврзува сите свои земји-членки на четири категории 
на принципи и права: слобода на здружување и право на колективно договарање; елиминација на 
задолжителниот труд; укинување на детскиот труд; и елиминација на дискриминација во однос на вработување 
и занимање. Тие се опфатени со осумте основни конвенции на МОТ. 

Заедно, овие документи претставуваат минимална референтна основа за она што Водечките принципи за 
бизнис и човекови права на ОН го опишуваат како меѓународно признати човекови права. 

Тука вреди да се објасни дека покрај концептот “Бизнис и човекови права”, постојат и два слични поими, 
но со нешто различно значење и обем:  

Општeствена одговорност на компанијата (ООК) се однесува на барање на одговорност од компаниите 
за нивното влијание врз општеството, “при што компаниите интегрираат социјалнa и еколошкa одоворност 
во нивното деловно работење и во нивната интеракција со засегнатите страни на доброволна основа”. 3 
Пристапот на ООК има тенденција да оди “од горе па надолу” бидејќи компанијата одлучува кои прашања ќе 
ги адресира. 4  Компаниите може да придонесуваат за едукација во заедницата, здравствена заштита или 

 

2 A. Клепхем, Човекови права – Многу краток вовед, Oxford University Press, 2007. 
3Агенција на ЕУ за фундаментални права, Повреди на човековите права поврзани со деловното работење пријавени во ЕУ и достапни 
правни лекови, 2017: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-business-and-human-rights-focus_en.pdf 
4 К. Aвери, Разлика помеѓу ООК и човековите права, во Известувања за корпоративно државјанство, 01.08.2006: https://www.business-
humanrights.org/en/pdf-the-difference-between-csr-and-human-rights 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-business-and-human-rights-focus_en.pdf
https://www.business-humanrights.org/en/pdf-the-difference-between-csr-and-human-rights
https://www.business-humanrights.org/en/pdf-the-difference-between-csr-and-human-rights
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уметност; или да донираат за справување со катастрофи во странство. Од друга страна, пристапот на човекови 
права оди “од доле нагоре”, односно-поединецот е во центарот, а не компанијата. 

Одговорно деловно однесување (ОДО) е алтернативен стандард воспоставен од ОЕЦД, во нејзините 
Насоки за мултинационални претпријатија. Тој е дефиниран како “давање на позитивен придонес во 
економскиот, еколошкиот и социјалниот напредок со цел постигнување на одржлив развој и избегнување и 
решавање на негативните влијанија поврзани со директните и индиректните операции, производи или услуги 
на компанијата”.5 ОДO значи, пред сè, почитување на законите, како оние кои се однесуваат на почитувањето 
на човековите права, заштита на животната средина, работни односи и финансиска одговорност. До денес, 
ОЕЦД имаат развиено Насоки за претпријатија во пет сектори: земјоделство, екстрактивни индустрии, 
финансиски сектор, синџири на снабдување со минерали и облека и обувки. 

  

 

5 ОЕЦД, Насоки за мултинационални претпријатија, 2011: http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf 

http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
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II. ПРАВО НА ЗДРАВЈЕ 

“Правото на здравје не е право да се биде здрав 
или право на здравствена заштита,  

туку е посложено и нијансирано сфаќање за правото на здравје”6 
 

Здравјето е состојба на целосна физичка, ментална и социјална благосостојба, а не само отсуство на болест 
или слабост.7 Оваа дефиниција ја дава Светската здравствена организација (“СЗО“) во 1946 година и важи и 
денес. Правото на здравје е кратка форма за правото на највисок достапен стандард на здравје. Истото, содржи 
и слободи и права. 

Слободите, на пример, се однесуваат на: 

 право на контрола на здравјето и телото, вклучително и сексуална и репродуктивна слобода, или  

 право да се биде слободен од мешање, како што е подложување на тортура, неконсензуален медицински 
третман и експериментирање. 

Спротивно на тоа, правата вклучуваат право на систем на здравствена заштита што обезбедува еднаква 
можност на луѓето да уживаат право на здравје.8 Како резултат на тоа, правото на здравје мора да се сфати 
како право на уживање во најразлични добра, услуги и услови неопходни за реализација на највисокиот 
достапен стандард на здравје, како што се: 
 

 Безбедна вода за пиење и соодветна санитација;  

 Безбедна храна;  

 Соодветна исхрана и домување;  

 Здрави услови за работа и животна средина;  

 Образование и пристап до информации за здравјето;  

 Родова еднаквост.9 

Здравствените установи, добра и услуги треба да го задоволуваат “5те 
критериуми, односно треба да бидат:  
 

 достапни во доволна количина; 

 пристапни за секого без дискриминација и и со разумна цена за сите, 
дури и за маргинализирани групи;  

 прифатливи, што значи со почитување на медицинската етика и културно соодветни; и  

 научно и медицински соодветни и со добар квалитет. 
 

Како и сите човекови права, правото на здравје, наметнува три нивоа на обврски на државите:  

Почитување: Државите мора да се воздржат од мешање во уживањето во правото на здравје.  

Заштита: Државите мора да преземат мерки за да спречат трети страни да се мешаат во уживањето во правото 
на здравје.  

Исполнување: Државите мора да донесат законодавни, административни, буџетски, судски, промотивни и 
други мерки за целосна реализација на правото на здравје. 

Меѓутоа, додека државите се должни прогресивно да го остваруваат правото на здравје врз основа на 
достапните ресурси, тие треба да започнат барем со обезбедување и реализирање на 6 минимални основни 
обврски и 5 приоритетни обврски, како што е прикажано на следната Табела.  

 

 

 

 

 

6 Комитет на ОН за економски, социјални и културни права, Генерален Коментар бр.14 (2000), Право на највисок достапен стандард на 
здравје (член 12 од Меѓународниот пакт за економски, социјални и културни права), E/C.12/2000/4, 11.08.2000: 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f2000%2f4&Lang=en 
7СЗО, Устав на СЗО, 1946: https://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/constitution-en.pdf?ua=1  
8  Канцеларија на Високиот комесар за човекови права и СЗО, Билтен 31, Право на здравје, 2008: https://www.ohchuman 
rights.org/Documents/Publications/Factsheet31.pdf 
9 Видете Комитет на ОН за економски, социјални и културни права, Генерален Коментар бр.14 (2000). 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f2000%2f4&Lang=en
https://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/constitution-en.pdf?ua=1
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet31.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet31.pdf


Алатка за (детското) право на здравје и бизнисот  

 

8 

 

III. БИЗНИСОТ И ПРАВОТО НА ЗДРАВЈЕ  

Секоја компанија остава отпечаток на јавното здравје.10 Ова значи дека 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 здравјето 
и бизнисот ја вклучува одговорноста на бизнис секторот да го почитува ова човеково право. Притоа, 
компанијата можеби ќе биде способна 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, според меѓународните стандарди за 
човекови права, развиени се Водечките принципи за бизнис и човекови права на ОН.   

IV. ВОДЕЧКИ ПРИНЦИПИ ЗА БИЗНИС И ЧОВЕКОВИ ПРАВА НА ОН 

Водечките принципи за бизнис и човекови права на ОН (“Водечки принципи”) се широко признати како 
глобално договорена рамка за бизнис и човекови права.11 Оваа рамка е развиена во III Столба.  

Столбот I се фокусира на должностите на државите за заштита на човековите права, повторувајќи го начелото 
во меѓународното право дека од државите се бара да преземат соодветни чекори за спречување, истражување, 
казнување и надоместување за злоупотребата на човековите права поврзани со деловните активности преку 
ефикасни политики, законодавство, регулатива и судска заштита. Ова може да се направи, на пример, преку 
осигурување дека државните органи соодветно ќе ги штитат поединците од било какви негативни влијанија 
на компаниите при што ќе обезбедат нивна одговорност.  

Покрај тоа, Водечките принципи очекуваат државите да преземат чекори за заштита од злоупотреби на 
човековите права од деловните претпријатија кои се во сопственост или контролирани од државата, или 
добиваат значителна поддршка од државните агенции. Образложението за ова е дека државите се носители 
на примарна должност за човековите права, а злоупотребата на човековите права од страна на деловно 
претпријатие што дејствува “како државата“ или што е во  тесна соработка со државата може да претставува 
повреда на сопствените обврски на државата од меѓународното право. Кредитните агенции за извоз, 
агенциите за развој и институции за развој на финансиите се примери на државни претпријатија и агенции 
поврзани со државата. 

Државите се должни да го обесхрабрат однесувањето на деловните субјекти што водат или можат да доведат 
до повреда на правата според меѓународното право. Во оваа линија, државата може да употреби различни 
методи, како што е одбивањето на доделување на јавни договори на компании кои не дале информации за 
социјалните или влијанијата врз животната средина од нивните активности или кои не спровеле мерки за да 
осигурат дека тие постапуваат со должно внимание со цел избегнување или ублажување на какви било 
негативни влијанија врз правата гарантирани со Пактот за економски, социјални и културни права.12  

 

10 Квелш, Џон A., Будро, Емили К., Градење на здраствена култура: Нов императив за бизнисот, Спрингер Интернационал, 2016. 
11 Канцеларија на Високиот комесар за човекови права, Водечки принципи за бизнис и човекови права: Спроведување на Рамката на ОН 
“Заштита, почитување и надоместување”, 2011: https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf 
12 Комитет на ОН за економски, социјални и културни права, Генерален Коментар бр.24. 

Обврски на државата поврзани со правото на здравје

6 МИНИМАЛНИ ОСНОВНИ ОБВРСКИ     
а) Недискриминаторски пристап до здравствени 

установи, добра и услуги.

б) Пристап до минимална, хранливо соодветна и 
безбедна храна.

в) Пристап до основно засолниште, куќа и 
санитација и безбедна и вода за пиење.              

г) Обезбедување на основни лекови (како што е 
дефинирано од СЗО).                                                

д) Правична дистрибуција на сите здравствени 
установи, добра и услуги.                                         

ѓ) Усвојување и спроведување на национална 
стратегија за јавно здравје и план на 

активности.

5 ПРИОРИТЕТНИ ОБВРСКИ

а) Обезбедување на репродуктивна, мајчинска 
и детска здравствена заштита.

б) Oбезбедување на имунизација против големи 
заразни болести во заедницата.                              

в) Превземање мерки за спречување, лекување 
и контрола на епидемии и ендемични 

заболувања.                    

г) Обезбедување образование и пристап до 
информации за главните здравствени проблеми.                      

д) Обезбедување соодветна обука за 
здравствениот персонал, вклучително и 
едукација за здравје и човековите права.

https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
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Водечките принципи не само што ги разјаснува должностите на државата за заштита на човековите права, 
туку исто така ја утврдуваат и независната одговорност на сите бизниси да обезбедaт почитување на 
човековите права во нивните активности и деловни односи преку due diligence за човекови права (Столб II). 
Водечките принципи исто така ја унапредија потребата од засилени активности за да се обезбеди пристап до 
ефективни лекови за оние што претрпеле негативно влијание од бизнисите (Столб III). Столбовите II и III 
ќе бидат главниот фокус на оваа алатка. 

Од одобрувањето на Советот за човекови права на ОН во јуни 2011 год., Водечките принципи се 
позиционираа на меѓународната сцена како авторитативен глобален стандард за бизнис и човековите права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водечките принципи на ОН и приближувањето на меѓународните стандарди 

 Насоките на ОЕЦД за мултинационални претпријатија и Насоките на ОЕЦД за due diligence за 
одговорно деловно однесување го применуваат концептот на due diligence.  

 Стандарди за постапувања за одржливост на животна средина и социјалната одржливост на 
Меѓународната финансиска корпорација ја препознаваат одговорноста на бизнисите да ги 
почитуваат човековите права, потребата од due diligence и механизмите за обештетување.  

 Меѓународната адвокатска асоцијација ја опиша важноста на Водечките принципи за адвокати по 
деловно право.  

 Трипартитна декларација за принципи на МОТ за мултинационалните претпријатија и 
социјалната политика - декларира дека “претпријатијата, вклучително и мултинационални 
претпријатија, треба “да спроведуваат due diligence”. 

 ФИФА ги усогласи барањата за избор на домаќин на Светскиот куп со Водечките принципи и 
инкорпорираше елементи од нив во сегашната практика. 

 Директивата на ЕУ на нефинансиско известување упатува на Водечките принципи. 

Примери на национални закони со кои воспоставуваат задолжителен due diligence: 

 Акт за транспарентност на добавувачкиот синџир на Калифорнија (2010) - бара компанитте 
за малопродажба и производство кои работат во Калифорнија со бруто сметки над 100 милиони 
американски долари да ги обелоденат чекорите преземени за искоренување на ропството и 
трговијата со луѓе од нивниот добавивачки синџир и да ги верификуваат овие напори или да ги 
држат добавувачите на одговорност.  

 Закон за модерно ропство на Велика Британија (2015) - бара компаниите од Велика Британија 
со годишен обрт над 36 милиони фунти да објават годишна изјава во која се откриваат чекорите 
преземени за да се обезбеди дека нема ропство или трговија со луѓе во нивниот добавувачки 
синџир. Независен комесар за борба против ропството дава совети, ги охрабрува добрите 
практики и води стратегии за превенција. 

 Закон за претпазливост на Франција (2017) - бара од француските компании со најмалку 5.000 
вработени ширум светот и странските компании со француски подружници со над 10.000 
вработени ширум светот да објават и спроведат план за претпазливост и сметка за тоа како тие ги 
идентификуваат и спречуваат влијанијата врз човековите права во нивното глобално работење 
(вклучително и преку воспоставените деловни односи со добавувачите и подизведувачите). 

 Закон за модерно робство на Австралија (2018) - бара од компаниите со седиште или дејност 
во Австралија, со годишен консолидиран приход од над 100 милиони американски долари 
годишно да известуваат за ризиците од модерното ропство во нивните операции и синџири на 
снабдување и за своите активности за проценка и решавање на тие ризици. Воспоставен е 
централен, слободно достапен регистар на изјави. Австралиската влада е и самата обврзана со 
законот, а со тоа се проширува примената на Законот на активности за јавни набавки. 
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V. БИЗНИС СЛУЧАЈ 

И покрај тоа што почитувањето на човековите права е одговорност на сите компании според меѓународното 
право, постојат неколку причини што го обликуваат бизнис случајот, за секоја компанија да работи во 
согласност со Водечките принципи  како што се: 
 
1. Зајакнување на капацитетите на вработените. Анализите покажуваат дека вклучувањето на 

вработените во процесот што ќе ги подобри нивните човекови права е еден од најефикасните начини за 
задржување на вработените на работа.  

2. Исполнување на светските очекувања. Водечките принципи се вклучени во многу инструменти на 
регионални организации, како што се ОН, ОЕЦД, ИФЦ и др. Со работење во согласност со Водечките 
принципи компаниите покажуваат дека работат во согласност со глобално прифатениот стандард за 
бизнис и човекови права.  

3. “Знаење и покажување“. Идентификувањето на негативните влијанија врз човековите права ќе им 

помогне на компаниите да избегнат негативни изненадувања и ќе им овозможи да знаат и да покажат дека 

компанијата навистина ги почитува човековите права.  

4. Одговори од ракав. Преку покажувајќи дека ги спроведува Водечките принципи, компанијата ќе има 

легитимни одговори на очекувањата на релевантните засегнати страни (вработените, инвеститорите, 

банките, заедниците, партнерите) и ќе ја заштити компанијата од можни критики за деловното 

однесување.  

5. Компаративна предност. Сè повеќе јавни и приватни институции ја следат нефинансиската работа на 

компаниите, бараат од нив да доставуваат извештаи за начинот на кој компаниите ги почитуваат 

човековите права.  

VI. ПРАВОТО НА ЗДРАВЈЕ КАКО ЗНАЧАЈНО ЧОВЕКОВО ПРАВО ЗА СИТЕ БИЗНИСИ 

Идентификувањето на најзначајните проблеми во областа на човековите права на компанијата е, како што ќе 
видиме во делот XI од Алатката, првиот чекор на due diligence за човекови права според Водечките принципи. 
Процесите на компаниите за идентификување на нивните најзначајни проблеми со човековите права треба 
да се фокусираат на најсериозните потенцијални негативни влијанија врз човековите права:13   

 Најсериозни: се оние влијанија што би биле најголеми во однос на: 
o нивниот размер: тежината на влијанието врз човековите права (и); и/или 
o нивниот обем: бројот на лица кои се или можат да бидат засегнати; и/или 
o нивната корисност: леснотијата со која оние кои се погодени би можеле да бидат вратени на 

претходното уживање на правото. 

 Потенцијални: ги означува оние влијанија што имаат некоја веројатност да се случат во иднина, 
препознавајќи дека често тоа се оние влијанија што се случиле во минатото.   

 Негативни: ставањето на фокусот на избегнување на повредата на човековите права, а не на иницијативи 
поврзани со поддршка или промовирање на човековите права.  

 Влијанија врз човековите права: ставање на фокусот врз ризикот врз луѓето наместо на ризикот врз 
бизнисот.   

 

 

13 Видете Водечки принципи за бизнис и човекови права: Спроведување на Рамката на ОН “Заштита, почитување и надоместување”. 

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.
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Процесите на компаниите кои треба да ги идентификуваат нивните најзначајни проблеми со човековите 
права треба да ги опфаќаат: 

 Не само нивните активности, туку и нивните деловни односи. Ова би ги вклучувало нивните 
деловни партнери, деловни активности во добавувачот синџир и било кој друг бизнис, влада или друг 
субјект кој е директно поврзан со нивното работење, производи или услуги. 

 Целиот спектар на лица или групи кои можат да бидат погодени како резултат на овие активности 
и врски, вклучувајќи ги: 
o сопствени вработени и ангажирани лица; 
o вработените и ангажирани лица на компании кои придонесуваат за нивното работење, производи 

или услуги преку нивниот ланец на добавувачи;  
o заедници погодени од работењето на компанијата; 
o крајните корисници или потрошувачи на нивните производи или услуги; и 
o било која група на засегнати страни врз која што може да влијаат активностите или деловните односи 

на компанијата. 

VI.1 Правото на здравје и определени бизниси 
Очигледно е дека за некои деловни сектори, правото на здравје е од најголемо значење бидејќи здравствените 
проблеми се нивна главна област на работа. Ова е илустрирано со следниве примери:  

Даватели на услуги на здравствена заштита.14 Тие имаат клучна улога во обезбедувањето на здравствени 
услуги од примарно до терциерно ниво. Затоа приватните здравствени установи подлежат на строги 
регулативи што им забрануваат да негираат пристап до прифатливи и соодветни услуги, третмани или 
информации.15 

Фармацевтски компании. Фармацевтскиот сектор има централна позиција да развива високо квалитетни 
лекови достапни за оние кои имаат потреба,16 на пример преку слоевити цени или преку флексибилни 
пристапи во заштита на интелектуалната сопственост. Овие компании особено имаат одговорност да го 
почитуваат правото на здравје што го надминува правото на здравје на сопствените работници. 17 
Фармацевтските компании исто така се соочуваат со барања да ги зголемат своите инвестиции во истражување 
и развој на лекови и третмани за ретки болести и вируси.  

Индустрија за храна и пијалоци. Индустријата за храна и пијалоци игра клучна улога во глобалното 
опкружување со храна и пијалоци. Затоа, приватниот сектор е должен да го почитува правото на здравје. 
Очекувањата за овој сектор се сумирани од експертско тело на ОН 18 , кое експлицитно истакна дека 
одговорноста за почитување на правото на здравје бара од индустријата за храна и пијалоци да се воздржи од 
вклучување во активности што негативно влијаат на правото на здравје; да се усогласи со законите кои се 
донесени; да ja обесхрабри потрошувачката на нездрава храна; да промовира поздрави опции и да одбегне 
преземање на активности што би оделе на штета на овие правила и да обезбеди транспарентност на 
информации за хранливата вредност и состав. 
 
Екстрактивни и преработувачки индустрии. Екстрактивните и преработувачките компании индиректно 
можат да го нарушат правото на здравје преку загадување на водата, воздухот и почвата. Бидејќи ризикот од 
загадување од нивните активности е особено голем, овие компании може да се соочат со строг надзор на 
политиките и системите што ги воспоставиле заради осигурување дека загадувањето не влијае негативно врз 
правото на здравје на работниците и припадниците на околните заедници.19 

VI.2. “Демистифицирање” на правото на здравје за сите компании 
Правото на здравје на многу компании им е поблиску отколку што претпоставуваат. Можеби не секогаш 
формулирано со правен термин како “право на здравје“ сите компании решаваат здравствени проблеми од 
различни агли, како што е прикажано на дијаграмот  

 

14 За листа на даватели на здравствени услуги видете, ОЕЦД, Здравствен систем, 2001: https://www.oecd-
ilibrary.org/docserver/9789264270985-8 
en.pdf?expires=1587738917&id=id&accname=guest&checksum=742DF94622CF3A5C15BE881EB6FEF685 
15 Видете: Комитет на ОН за економски, социјални и културни права, Генерален Коментар бр.24. 
16 Извештај на специјалниот известувач за правото на секого на уживање на највисокиот стандард на физичко и ментално здравје: Насоки 
за човекови права за фармацевтските компании во однос на пристап на лекови, A/63/263, 11.08.2008: 
https://www.who.int/medicines/areas/human_rights/A63_263.pdf 
17 Канцеларија на Високиот комесар за човекови права и Глобален договор на ОН, Превод на човекови права 2.0- Водич за бизнисот, 
2017: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HRT_2_0_EN.pdf 
18 Извештај на специјалниот известувач за правото на секого на уживање на највисокиот стандард на физичко и ментално здравје -  Ананд 

Гровер, Нездрава храна, непреносливи болести и право на здравје, A/HRC/26/31, 01.04.2014: 
https://www.who.int/nmh/events/2014/rapporteur.pdf 
19 Видете КВКЧП и Глобален договор на ОН, Превод на човекови права 2.0- Водич за бизнисот.  

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264270985-8%20en.pdf?expires=1587738917&id=id&accname=guest&checksum=742DF94622CF3A5C15BE881EB6FEF685
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264270985-8%20en.pdf?expires=1587738917&id=id&accname=guest&checksum=742DF94622CF3A5C15BE881EB6FEF685
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264270985-8%20en.pdf?expires=1587738917&id=id&accname=guest&checksum=742DF94622CF3A5C15BE881EB6FEF685
https://www.who.int/medicines/areas/human_rights/A63_263.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HRT_2_0_EN.pdf
https://www.who.int/nmh/events/2014/rapporteur.pdf
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1. Здравје на потрошувачите 
Бизнисите влијаат врз здравјето на потрошувачите преку здраствената исправност и безбедност на 
производите и услугите што ги продаваат. Корпоративните активности за унапредување на здравјето на 
потрошувачите се од различна природа, при што создаваат услови за уживање во право на здравје. Во оваа 
линија, компаниите се вклучуваа во:  

 Зајакнување на квалитетот на производот или услугата: преку иновативни стратегии за дизајн, 
поздрави состојки и суровини, подобрување на управување со добавувачкиот синџир, барањата за 
безбедност и дизајн на пакувањата.  

 Преоценување на одлуките за продажба и дистрибуција: како што се шеми за цени, насочено 
рекламирање и тесни канали за дистрибуција - за да се осигураат дека вистинските потрошувачи 
користеле производи за нивните наменети цели.   

 Подобрување на упатствата за потрошувачите: преку детални инструкции, постојана поддршка на 
клиентите и насоки за соодветна употреба.  

 Залагање за одржлив отпад: преку поодржливи и поздрави начини за отпад на производи. 

 Воведување на пошироки стандарди во индустријата: со цел унапредување на здравјето на 
потрошувачите.20 
 

2. Здравје на вработените 
Работодавците инвестираат во здравјето на вработените за да ги намалат трошоците на продуктивноста или 
за да генерираат приходи, генерално со правење промени во: 

 Безбедноста и здравјето при работа.  

 Програми за поволности на вработените: здравствено осигурување, велнес програми на работното 
место,21 програми за ментално здравје или други поволности специфични за компанијата. 22 

 Стандарди за плата. 

 Структура и култура на компанијата.23 
 

3. Здравје на задниците 
Компаниите даваат придонеси кон пошироките заедници во коишто работат, водени од чувството за 
корпоративна должност и обврска или мотивирани од желбата за намалување на трошоците. Постои широк 
спектар на активности кои компаниите ги превземаат во областа на здравјето на заедниците, како што се:   

 Избегнување на ненамерни последици: компаниите ги разгледуваат несаканите здравствени 
последици по заедницата што може да бидат предизвикани од добавувачките синџири. 

 Создавање или финансирање на здравствени програми во заедницата: меѓу другото, преку 
програми насочени кон подобрување на образованието, грижа за специфични заболувања или 
зголемување на јавната свест за здравјето.  

 Намалување на здравствените кризи во заедницата: како резултат на природни или здравствени 
непогоди компаниите се вклучуваат во активности на пошироко ниво на заедницата или преземаат 
активности за континуирано деловно работење или безбедност на вработените.  

 

20 Видете Квелш, Џон A., Бро, Емили К., Градење на здраствена култура: Нов императив за бизнисот. 
21 Примери на компании кои нудат велнес програми се Њутопиа (нуди генетско тестирање проследено со индивидуализиран коучинг за 

заштита од болести), или Џонсон & Џонсон (нудат рамка на “Култура за здравје” што вклучува работна средина каде е забрането пушење, 
бесплатни здравствени профили, програма за помош на вработени, медицинско следење, физичка активност, промоција на здравје, 
управување со стрес и енергија, свесност за болеста рак, свесност за ХИВ/СИДА, здрава исхрана, и здравје при патување). За повеќе 
информации видете Квелш, Џон A., Бро, Емили К., Градење на здраствена култура: Нов императив за бизнисот.. 
22 Примери на мултинационлани компании кои користат програми за поволности на вработените за да привлечат и задржат вработени 
се стартап компании во Силкон Вели (кои нудат субвенционирани или бесплатни опции на здрава храна), Пинтрест (бесплатни ужинки, 
јога часови и масажа на грб), Гугл (Програма на Гугл за себепронаоѓање се фокусира на свесноста заради развивање на отпорност).  
23 Видете Квелш, Џон A., Бро, Емили К., Градење на здравствена култура: Нов императив за бизнисот. 

Бизнизите влијаат на:

1. Здравјето на потрошувачите

2. Здравјето на вработените

3. Здравјето на заедницата

4. Здрава животната средина
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 Инвестирање за здравјето на заедницата: 24  инвестирањето во влијанијата им овозможува на 
општетсвено одоговорните компании капитал што им е потребен за да ги одмерат успешните социјални 
иновации што можат да го трансформираат целиот сектор, а истовремено да им овозможат на 
инвеститорите атрактивни придобивки.  

4. Здрава животната средина 
Здрава животната средина, се однесува на сите физички, хемиски и биолошки фактори кои имаат надворешно 
влијание врз една личност и сите поврзани фактори кои влијаат на однесувањето. Насочена е кон спречување 
на заболувања и создавање на околности за поддршка на здравјето. 25  Постојат многу причини зошто 
компаниите поддржуваат здрава животната средина, како што се:  

 Потенцијал да се намалат трошоците. Tежнеењето кон целите на животната средина често резултира 
во добивка од ефикасност што може да ги намали 
трошоците. 

 Регулативи. Од многу компании се бара да 
исполнуваат одредени еколошки стандарди утврдени 
од регулаторните тела.  

 Закана за бизнисот. Еколошките предизвици - и 
особено климатските промени - претставуваат 
значителни закани за бизнисите (на пример, 
недостаток на природни ресурси, предизвици во 
земјоделството, уништување на оперативната 
инфраструктура и синџири на снабдување).  

 Општествена одговорност. Корпоративната 
поддршка за безбедна и здрава животната средина е често дел од пошироките напори на компаниите да 
станат општествено одговорни. Компаниите се однесуваат општествено одговорни од повеќе причини, 
покрај моралната обврска, заради издвојување на брендот од конкуренцијата и создавање длабоки врски 
со клиентите.  

Корпоративните активности за унапредување на здрава животната средина можат да се поделат во неколку 
категории: 

 Иновации во производите и услугите. Компаниите го подобруваат квалитетот на производите и 
услугите за да го унапредат здравјето на животната средина.  

 Управување со работењето. Бизнисите користат иновативни стратегии за извори, производство и 
дистрибуција за да ги намалат нивните емисии од јаглерод и да ја подобрат нивната употреба на суровини. 
Тие исто така преземаат активности за да ги намалат хемиските ризици врз вработените и заедниците.  

 Потрошувачка и рециклирање. Бизнисите следат како потрошувачите ги користат нивните производи 
и услуги и обезбедуваат еколошки средства за отпад.  

 Филантропија: Корпорациите се вклучуваат во филантропски активности за решавање на проблеми 
поврзани со животната средина. 

 Инвестициски стратегии: Бизнисите користат инвестициски стратегии за да промовираат подобри 
практики во животната средина и да добијат финансиски поврат.  

 Политика. Компаниите бараат начини да ја унапредат одржливата политика на животна средина. 

Изобилството на корпоративни активности насочени кон потрошувачите, вработените, заедниците или 
животната средина покажуваат дека правото на здравје не е ново прашање за бизнисите. Бидејќи сите овие 
дејствија можат да имаат сериозни потенцијални негативни влијанија врз правото на здравје на поединци или 
група, правото на здравје се смета за значајно прашање за човекови права за СИТЕ бизниси. 
Kомпаниите ги користат Водечките принципи за да “знаат и покажат“ дека го почитуваат правото на здравје 
според меѓународниот прифатен стандард на однесување на должност за грижа (duty of care). Врз основа на 
различните алатки и упатства што се развиени на оваа тема26 и идентификуваната добра практика, во следните 
делови подетално ќе ја објасниме секоја фаза од Столбовите II и III од Водечките принципи. Набројуваме 

 

24 Ibid. 
25 СЗО, Здравјето на животната средина, 01.05.2020: http://origin.searo.who.int/topics/environmental_health/en/  
26 Видете на пример, Екосенс, Алатки и водичи за бизнисот; 2014: 
https://www.academia.edu/29615716/Respecting_Human_Rights_Tools_and_Guidance_Materials_for_Business; ИБЛФ и ИФЦ, Водич за 
Проценка на влијанија врз човековите права и менаџмент, 2010: https://www.globalgovernancewatch.org/docLib/20140206_hriam-guide-
092011.pdf; БСР, Водич за спроведување на ефикасна проценка на влијание врз животната средина, Чекори и Примери, 2013: 
http://www.bsr.org/reports/BSR_Human_Rights_Impact_Assessments.pdf; Институт за човекови права и Шифт, Водич за ИКТ секторот 
за примена на Водечките принципи за бизнис и човекови права на ОН, 2014: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-
/publication/ab151420-d60a-40a7-b264-adce304e138b/language-en/format-PDF; ИХРБ, Секторот за трговија со стока - Водич за примена 
на Водечките принципи за бизнис и човекови права на ОН, 2018: 
https://www.eda.admin.ch/dam/eda/en/documents/aussenpolitik/menschenrechte-menschliche-sicherheit/Guidance-on-Implementing-UN-
Guiding-Principles-Business-HR_en.pdf 

http://origin.searo.who.int/topics/environmental_health/en/
https://www.academia.edu/29615716/Respecting_Human_Rights_Tools_and_Guidance_Materials_for_Business
https://www.globalgovernancewatch.org/docLib/20140206_hriam-guide-092011.pdf
https://www.globalgovernancewatch.org/docLib/20140206_hriam-guide-092011.pdf
http://www.bsr.org/reports/BSR_Human_Rights_Impact_Assessments.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ab151420-d60a-40a7-b264-adce304e138b/language-en/format-PDF
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ab151420-d60a-40a7-b264-adce304e138b/language-en/format-PDF
https://www.eda.admin.ch/dam/eda/en/documents/aussenpolitik/menschenrechte-menschliche-sicherheit/Guidance-on-Implementing-UN-Guiding-Principles-Business-HR_en.pdf
https://www.eda.admin.ch/dam/eda/en/documents/aussenpolitik/menschenrechte-menschliche-sicherheit/Guidance-on-Implementing-UN-Guiding-Principles-Business-HR_en.pdf
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одредени чекори што компаниите можат да ги преземат како дел од одговорноста да го почитуваат правото 
на здравје. Предложените активности секоја компанија ќе ги прилагоди во зависност од големината, секторот, 
деловните односи, итн.  

VII. КОРПОРАТИВНА ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОЧИТУВАЊЕ НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА  

Корпоративната одговорност за почитување на човековите права е основен стандард на очекуваното деловно 
однесување. Компаниите немаат директни обврски според меѓународното право за човекови права. Сепак, 
одговорноста на компаниите да ги почитуваат човековите права се заснова на меѓународните договори за 
човекови права. Затоа, кога една држава има ратификувано меѓународен договор, од компаниите ќе се бара да 
ги почитуваат одредбите од истиот. Кога домашното законодавство кое ги регулира активностите на 
компаниите е слабо, нецелосно или целосно не се имплементира, според оваа одговорност од компаниите 
сепак се очекува да гарантираат дека нивното однесување не придонесува за злоупотреби на човековите права. 

Сите права. Бидејќи компаниите можат да влијаат врз целиот спектар на човекови права, одговорноста за 
почитување на човековите права се однесува на сите меѓународно признати човекови права.27 Покрај тоа, од 
компаниите се очекува да ги почитуваат меѓународните стандарди за човекови права, без оглед на тоа дали 
постојат во домашното законодавство или дали се целосно спроведени во пракса. 28 

Сите бизниси. Оваа одговорност се применува целосно и подеднакво за сите компании, без оглед на 
нивната големина, сектор, оперативен контекст и структура. Како и да е, средствата за исполнување на 
одговорноста ќе зависат од тие фактори - т.е. истите не се погодни за секоја компанија подеднакво. 

Несакани влијанија. Корпоративната одговорност за почитување човековите права се однесува на 
негативните влијанија на деловните активности врз човековите права. “Негативно“ влијание врз 
човековите права се појавува кога деловната активност на компанијата ја отстранува или намалува способноста 
на поединецот да ги ужива своите човекови права.29  

Исто така, постојат низа начини на кои компаниите можат позитивно да влијаат врз човековите права, на 
пример со обезбедување основни добра, услуги и вработување, или преку социјални инвестиции. Сепак, 
Водечките принципи јасно кажуваат дека позитивните придонеси на компаниите во остварувањето на 
човековите права не можат да дадат “дозвола” за причинување на негативни влијанија врз човековите права, 
ниту пак можат да дејствуваат како замена за стабилен и тековен due diligence за човекови права. На пример, 
ако компанијата поддржува проекти за социјални инвестиции, како што е финансирање на здравствена 
клиника или училиште, ова не ја олеснува или намалува одговорноста на компанијата во однос на какви било 
негативни влијанија врз човековите права, вклучително и врз правото на здравје (на пример, лоши здравствени 
и безбедносни стандарди или загадување на животната средина).30 

За да ја исполнат одговорноста за почитување на човековите права, компаниите треба да имаат воспоставено 
политики и процеси  кои покажуваат дека тие “знаат и покажуваат“ дека ги почитуваат човековите права во 
пракса, преку:  

 Политика за човекови права 

 Процес на due-diligence за човекови права 

 Процес на надоместување 
 
Подолу ќе ги објасниме овие три фази. 

VIII. ПОЛИТИКА ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА 

Политика за човекови права во која се изразува заложба за почитување на човековите права треба да:   

 Биде одобрена од највисоко ниво.  

 Донесена со консултирање на релевантна внатрешна и/или надворешна експертиза.  

 Ги утврди очекувањата засегнати страни во однос на почитувањето на човековите права. 

 Е јавно достапна и соопштена, во и надвор од рамките на компанијата.   

 Внесена во оперативните политики и процедури. 
 

 

27 Видете Водечки принципи за бизнис и човекови права, Принцип 12. 
28 Видете Водечки принципи за бизнис и човекови права, Принцип 14. 
29 Видете Водечки принципи за бизнис и човекови права, Принцип 13. 
30 Видете Водечки принципи за бизнис и човекови права, Принцип 11. 
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При изготвувањето или ревидирањето на политиката за човекови права, компаниите можат да ги преземат 
следниве чекори:  
A. Дефинирање на содржината на политиката за човекови права. 
Б. Развој на политиката за човекови права. 
В. Соопштување на политиката за човекови права. 
Г. Вградување на политиката за човекови права. 
Д. Примена на политиката за човекови права во деловните односи. 

A. ДЕФИНИРАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ПОЛИТИКАТА ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА 
Компанијата треба да усвои политика за човекови права во која експлицитно се препознава важноста на 
човековите права, вклучително и правото на здравје. Формалното и експлицитно признавање на важноста на 
човековите права и правото на здравје, помага да се воспостави цврста основа за политиките, програмите, 
проектите и активностите на компанијата. Во оваа линија, компаниите можат да ја променат изјавата за 
нивната корпоративна мисија, визија и вредности и да му дадат приоритет на здравјето.  

Политиката за човекови права треба, како минимум, да ја одрази посветеноста на компанијата да ја исполни 
одговорноста да ги почитува сите меѓународно признати човекови права, како Меѓународниот акт за човекови 
права и Декларацијата на МОТ за основните принципи и права на работа. Во зависност од секторот во кој 
работи, препорачливо е компанијата да се повика меѓународните инструменти поврзани со правото на здравје 
наведени во дел XVII на оваа Алатка,  

Политиката за човекови права може да се интегрира во веќе постоечките политики или да претстваува 
самостојна политика.  

 

Временска рамка. Развојот на политика за човекови права е динамичен, тековен и понекогаш непредвидлив 
процес. Многу компании ги ажурираат своите политики како што стекнуваат искуство. Постои изобилство на 
добра практика што покажува дека политиката за човекови права се развивала многу години и дека процесот 
бил предмет на ревизија. Но, за почеток, се очекува компаниите да посветат неколку месеци за развој на 
политиката за бизнис и политика за човекови права.  

Тим. Многу компании создаваат тим, комитет или работна група што ќе го води процесот. Одделот за 
општествена одговорност на компанијата; човечки ресурси, раководители на проекти; правен сектор; висок 
менаџмент; одделот за односи со јавност и др., најчесто се ангажирани за развој на политика за човекови 
права. Многу често, надворешна експертиза е вклучена во процесот. 

1. Вклучување на различни делови од компанијата. 
Врвниот менаџмент на компанијата е одговорен за водење на процесот. Лидерството и посветенеоста на 
генералниот директор на културата на здравјето претствува модел на однесување за другите во компанијата. 
Сепак, добра практика е да се вклучат луѓе од различни области на одговорност бидејќи тоа ќе помогне во 
нејзиното спроведување. 

2. Вклучување на надворешна експертиза. 
Компаниите кои немаат експертиза за човекови права, користат надворешни ресурси и експерти за човекови 
права, кога ја развиваат својата политика за човекови права. 

3. Вклучување на засегнати страни. 
Препорачливо е да се тестира нацрт-политикта со претставници на групите на клучните засегнати страни. 
Следнивие пристапи може да се применат: 

 Сослушување на ставовите од синдикатите кои ги претставуваат вработените.  

• Предности: Во надворешната комуникација, заинтересираните
страни имаат полесен пристап до информациите што ги бараат.

• За: Вработени во компании кои за прв пат развиваат политика за
човекови права.

Самостојна политика

• Предности: Интегрираната политика може да укаже на тоа дека
размислувањата за човековите права се подлабоко вградени во
рамките на целокупното работење на компанијата, што може да им
се допадне на засегнатите страни.

• За: Компании со добро воспоставени кодекси на однесување за
вработување или етички правила.

Интегрирана политика

• Изгответе достапна изјава за човекови права која ќе содржи вкрстени
референци на веќе воспоставени кодекси и политики.

Опција за компромис, која 
се базира на двата модела:
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 Идентификување на групите чие право на здравје е несразмерно засегнато од негативното влијание 
на деловните активности (на пр. жени, деца и адолесценти, лица со посебни потреби, мигранти, лица кои 
живеат со ХИВ/СИДА и др.).  

 Консултации со поединци кои ги претставуваат таквите групи за да може да се разбере како може да 
се примени политиката врз членовите на тие групи во пракса.  

 Тестирање на нацрт политиката за човекови права со општествено одговорни инвеститори кои 
имаат искуство во оваа област.  

 За поголемите компании, формирање на формална советодавна/управувачка група која ќе бара 
повратна информација, од невладини организации, синдикати, општествено одговорни инвеститори и 
релевантни експерти. Овој вид на група може да игра долгорочна улога во обезбедувањето повратни 
информации за напорите на компаниите да ја исполнат одговорноста за почитување. 

В. СООПШТУВАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА 

1. Заложба на највисоко ниво. 
Заложбата од врвот на компанијата може да помогне да се привлече вниманието кон политиката за човекови 
права и да се вметне во деловната култура. Пристапите може да вклучуваат:  

 Говори на високиот менаџмент. Редовното нагласување на правото на здравје и due diligence во 
разговорите на менаџментот на високо ниво во и надвор од компанијата; 

 Шампиони по човекови права: Внатрешно објавување на примери за покажана одговорност за 
човековите права, без оглед дали се наградува или санкционира; 

 Писмо на генералниот директор: Вклучува објавување писмо на генералниот директор на веб-
страницата на компанијата за заложбата на компанијата да го постави здравјето како приоритет на 
компанијата. 

2. Соодветни модели на комуникација 
Правото на здравје може да стане јавно достапно за заинтересираните страни преку: интернет, почетни обуки 
за вработените, други тренинзи, состаноци, презентации од страна на високото раководство, водичи во 
писмена форма. Исто така, компанијата треба да избере соодветни начини на објавување за да политиката за 
човекови права стане јавно достапна на деловните партнери на компанијата или на другите компании во 
добавувачкиот синџир на компанијата (на пример, преку, преговори, договорни услови, обуки).  

3.  Одбирање на соодветен јазик. 
Многу е важно оние што се занимаваат со ова прашање и другите кои рутински соработуваат  со засегнатите 
страни, да разберат што се опфаќа правото на здравје. Со текот на времето, можно е повторно да се внесе 
јазикот на човековите права, вклучително и правото на здравје со цел да се зајакне разбирањето на нивната 
важност во дневните активности на компанијата.  

Г. ВГРАДУВАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА 

1. Усогласување со постоечките политики.  
Поголемите компании имаат веќе воспоставени внатрешни политики и системи за управување што го содржат 
правото на здравје. Тоа се на пример политиките во областа на набавките, истражувањето и развојот/дизајнот, 
комуникациите, маркетингот и продажбата или усогласеност и сл. Тие можат да бидат корисни за да се покаже 
дека правото на здравје не е ново прашање за компанијата. Компанијата треба да провери дали постоечките 
политики се во согласност со политиката за човекови права - дека тие ја зајакнуваат, а не и противречат 
односно ја ослабуваат нејзината важност. 

2. Воспоставување на одговорност. 
Внатрешната одговорност за имплементирање на политиката за човекови права е важна за да се осигура дека 
човековите права, вклучително и правото на здравје, се сметаат како дел од “работата на сите“. Пристапите 
вклучуваат:  

 Барање за редовно известување до oдборот за ризиците врз правото на здравје и изготвување на 
годишни прегледи за ваквите ризици од страна на одборот. 

 Развивање мрежа на линиски менаџери кој ќе ја унапреди културата на здравјето низ целата 
организација.  

 Доделување на одговорност на главниот здравствен службеник или комитет да ја надгледува и ја 
подобрува стапката на здравјето на вработените на компанијата.  

 Спојување ги извршните бонуси, делумно, со подобрувањата во релевантните области на стапката на 
здравјето на вработените во компанијата. 

 Доделување на вработените дозвола и парични стимулации за развој на нова култура на здравствени 
програми – при што најдобрата пракса може подоцна да се прошири низ целата организација. 
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3. Тренинг и свест за растење. 
Компаниите треба да стават приоритет на зголемувањето на свесноста и тренинзи во контексти каде 
влијанијата врза правото на здравје се најголеми. Постојат разни начини како компаниите може да го 
“демистифицираат” правото на здравје вклучувајќи: 

 Овозможување на тренинзи за вработените со клучни функции. 

 Користење на модули “е-учење“, комбинирани со компоненти на лична обука, за градење на знаење и 
вештини, вклучително и споделувањето на дилемите од искуствата на колегите и начинот на справување 
со нив. 

 Подготовка на материјал со кој јасно се објаснува “зошто e битно правото на здравје “ за бизнисот. 

 Вклучување на синдикатите за подигнување на свеста кај работниците за правото на здравје.  

 Организирање работилници во земјата за да се тестира примената на политиката за човекови права во 
тешки ситуации.  

Д. ПРИМЕНА НА ЗАЛОЖБАТА ВО ДЕЛОВНИТЕ ОДНОСИ  

1. Воведување на културата на човекови права од почетокот на деловниот однос. 
Персоналот одговорен за преговарање и склучување договори со деловни партнери (на пр., добавувачи од 
прв ред, добавувачи од втор ред, изведувачи, партнери со заедничко вложување, влади или владини агенции) 
имаат потреба од јасно упатство за:  

 Важноста да се прецизира во договорот која страна има одговорност да ги идентификува ризиците врз 
човековите права, вклучително и врз правото на здравје.  

 Кои ресурси ќе бидат потребни за да се обезбеди почитување на човековите права и од каде ќе 
потекнуваат тие ресурси?  

 Како ќе се следи и се дискутира со деловните партнери за спроведувањето на почитувањето на 
човековите права?  

Деловните партнери имаат своја одговорност да ги почитуваат човековите права во своето работење. Сепак, 
компанијата треба да знае до која мерка нејзиниот деловен партнер ја исполнува својата одговорност за да 
биде уверена - и да може да покаже - дека компанијата ја исполнува својата одговорност. Затоа, компанијата 
треба: 

 Однапред да бара докази дека деловниот партнер има капацитет и подготвеност да ги почитува 
стандардите за човекови права; 

 Да и овозможи на третата страна да ги почитува човековите права (на пр., градење на капацитети, 
споделување на искуства, техничка поддршка);  

 Дава иницијативи, преку кои, компанијата ќе ги мотивира деловните партнери да ги почитуваат 
човековите права (на пр., премии за цени, зголемени нарачки или подолги договори со добавувачи, 
фактот дека клиентот се враќа да купи повеќе производи или услуги од истата компанија и јавно 
признавање). 

IX. DUE DILIGENCE ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА  

Процесот на due diligence, кој овозможува идентификување, спречување, намалување и понесување 
одговорност за влијанието на компаниите врз човековите права, треба да ги покрива сопствените 
активности и деловните врски; да се разликува според големината, сериозноста на влијанијата и природата 
и контекстот на работењето; и постојано да се ажурира. 
 
Според Водечките принципи, due diligence за човековите права треба да ги вклучува сегашните влијанија 
(т.е. влијанија поврзани со постојните операции или наследени прашања) како и потенцијалните влијанија 
(т.е. влијанија врз човековите права што може да се појават во иднина заради воспоставување деловна 
активност работење или заради промени во постојното деловно работење).  

Исто така, се очекува да опсегот на влијанија што се разгледуваат при due diligence за човекови права ги вклучи 
влијанијата предизвикани од бизнисот (на пр. дискриминација при вработување и унапредување), влијанија 
кои бизнисот ги придонесува (на пр. кумулативни влијанија, кога неколку различни компании во иста област 
придонесуваат за загадување) и влијанија кои се директно поврзани со бизнисите.31 

Due diligence треба да вклучува ЧЕТИРИ ФАЗИ:  

 Проценка на сегашните и потенцијалните влијанија врз човековите права.  

 

31  ОН, Извештај на Специјалниот претставник на Генералниот секретар за прашањето за човековите права и транснационланите 
корпорации и други деловни претпријатија- Разјаснување на концептите на “Сфера на влијание” and “Cоучешништво”, A/HRC/8/16, 
15.05.2008: https://daccess-ods.un.org/TMP/7919300.79460144.html 

https://daccess-ods.un.org/TMP/7919300.79460144.html
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 Интеграција и постапување по наодите.  

 Следење на одговорите. 

 Известување за справувањето со ризиците.  
 

Во следните четири поглавја ќе ги разгледаме подетално четирите фази на due diligence за човекови права.   

X.  ПРОЦЕНКА НА СЕГАШНИТЕ И ПОТЕНЦИЈАЛНИТЕ ВЛИЈАНИЈА ВРЗ 
ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА (ЧЕКОР 1) 

Тим. Тимот треба да ги поседува потребните вештини. За да се обезбеди независност и легитимност во 
процесот, проценката на влијанието на проектите и активностите треба се прави независно/надвор од 
компанијата. Идеално, тимот треба да биде разновиден, составен од членови од различно културно и 
образовно потекло кои поседуваат чувствителност кон 
локалниот контекст, како што се правници, социолози, 
антрополози и други релевантни експерти.32 

Временска рамка. Проценката на влијанијата врз 
човековите права е постојан процес. Праксата покажува 
различно траење на спроведувањето на проценката на 
влијанието врз човековите права во зависност од земјата и 
обемот на деловните активности и може да трае од неколку 
недели до 1-2 години.  

Во проценка на реалните и потенцијалните влијанија врз 
човековите права компаниите може да ги превземат следните 
чекори:   

А. Градење на системски пристап кон проценката.  
Б. Разбирање на оперативниот контекст.  
В. Разгледување на деловните односи. 
Г. Создавање на експертиза. 
Д. Директно консултирање на засегнатите страни. 

 

А. ГРАДЕЊЕ НА СИСТЕМСКИ ПРИСПАТ НА 
ПРОЦЕНКА 

1. Постојана проценка. 
Бидејќи due diligence за човекови права е постојан процес, компаниите треба да ги проценат нивните 
потенцијални влијанија врз човековите права, вклучително и правото на здравје, во клучни моменти, како што 
се:  

 Почеток на нова активност (како развој на нов производ/услуга/технологија).  

 Почеток на нов деловен однос.  

 Нови значајни одлуки или промени во бизнисот (како што е влегување/проширување на нов пазар). 

 Промени во работното опкружување (на пример здравствена криза). 

2. Самостојни наспроти интегрирани процеси.  
Компаниите можат да изберат да вршат самостоен процес на проценка на влијанијата врз правото на здравје 
или да го интегрираат во постојните процеси за човековите права. Препорачливо е компанијата јасно да 
прецизира од што се состојат стандардните процеси на компанијата за проценка на влијанијата врз човековите 
права, кој се консултира, кој е одговорен за процесот и кога обично се прави таквата проценка.  

3. Што е уникатно кај проценката на влијанието врз правото на здравје?  
Без разлика на избраните методи за проценка на влијанијата, следниве фактори ги одразуваат барањата за 
почитување на човековите права, вклучително и правото на здравје:  

 Кој? Потенцијално засегнати заинтересирани страни. Важно е да се фокусираме на правата на оние 
засегнати страни кои можат да бидат засегнати со цел целосно да се разберат влијанијата на компанијата 
врз правото на здравје (на пр., различна група на пациенти-деца, стари лица, инвалиди; или потрошувачи, 
релевантни НВО и сл.).  

 

32 Дански институт за човекови права, Проценка на влијание врз човековите права-Упатство и Збирка на алатки, 2016: 
https://www.humanrights.dk/sites/humanrights.dk/files/media/dokumenter/business/hria_toolbox/hria_guidance_and_toolbox_final_may22
016.pdf_223795_1_1.pdf 

Разгледување на деловните односи 
во соработка со засегнатите страни 

Во 2007 год. истражувањето на шведска 
невладина организација и британско 
медицинско здружение откри дека 
хируршките инструменти купени од 
Окружните Совети биле произведени под 
опасни услови во Пакистан. Како одговор, во 
2010 год., Окружните совети започнаа со 
иницијатива за соработка за општествена 
одговорност при набавка со формализирана 
структура и усвоија заеднички пристап кон 
мониторингот. Истрагата во 2015 год. откри 
дека детскиот труд и сериозните нарушувања 
на здравјето и безбедноста биле елиминирани 
во оние работилници што ги снадбувале 
Окружните Совети, додека ваквите 
злоупотреби опстојувале во соседните 
работилници кои не биле опфатени со новата 
шема. 
 
Извор: Б.Баглајан, М.Веј и К. Водајо, Добар бизнис: 
Економски случај за заштита на човековите права, 
2018. 

https://www.humanrights.dk/sites/humanrights.dk/files/media/dokumenter/business/hria_toolbox/hria_guidance_and_toolbox_final_may22016.pdf_223795_1_1.pdf
https://www.humanrights.dk/sites/humanrights.dk/files/media/dokumenter/business/hria_toolbox/hria_guidance_and_toolbox_final_may22016.pdf_223795_1_1.pdf
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 Што? Сите меѓународно признати човекови права, иако компанијата може да му даде приоритет на 
правото на здравје како значајно прашање за компанијата. Ова укажува на тоа дека проценката треба да:  

o биде широка во обем; 
o идентификува каде националните закони обезбедуваат помала заштита на правото на здравје на 

членовите на некои групи, за разлика од други;   
o вклучи широк спектар на засегнати заинтересирани страни. 

 

 Како? Процесот на проценка треба да ги земе во предвид ставовите од консултациите со потенцијално 
засегнатите заинтересирани страни. Ова значи дека компаниите не треба да се фокусираат само за да го 
завршат процесот, туку навистина да ги разберат ставовите на засегнатите страни. Ова може да биде 
особено предизвик за компанииите со дисперзирани клиенти или потрошувачи.  

 Каде? Преку деловните врски, како и низ активности на компанијата. 

Б. РАЗБИРАЊЕ НА ОПЕРАТИВНИОТ КОНТЕКСТ 
Голем број фактори можат да влијаат на ризиците од работење во одредена земја: политичка нестабилност, 
корупција, систематско непочитување на правото на здравје на членовите на одредени групи; социо-
економски фактори; недостаток на пристап до ефективен лек преку судскиот систем. Компаниите исто така 
треба да прават разлика кога националното законодавство обезбедува помала заштита на правото на здравје 
од меѓународно право за човекови права; националното законодавство е во спротивност со меѓународното 
право за човекови права или националното право го рефлектира меѓународното право, но не е применливо. 
Секоја од овие три ситуации има различни импликации за компанијата.  

В. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИТЕ ОДНОСИ 
Компанијата што продава или дистрибуира производи/услуги/технологии директно, или преку 
препродавачи или дистрибутери, ќе треба да ги процени ризиците од негативни влијанија врз правото на 
здравјето што може да произлезе од тие односи. Тука се вклучени фармацевтски компании или компании кои 
истражуваат, развиваат и понатаму ги пренесуваат здравствените права поврзани со ИТ правата.  

Во сите случаи, компаниите не треба да продаваат или доставуваат производи/услуги/технологии на владите 
или другите крајни корисници, ако тие знаат, или имаат причина да знаат, дека тие веројатно ќе се користат 
во злоупотреба на правото на здравје. Чекорите што компаниите ги преземаат со цел да ги проценат ризиците 
кои произлегуваат од злоупотреба на нивните производи/услуги/технологии вклучуваат:  

 Due diligence во процесот на предпродажба/трансфер: Важно е компаниите да разберат колку што 
е можно повеќе за сите потенцијални намени и злоупотреби на нивните производи/услуги/технологии 
преку консултација со колегите инженери и со граѓанското општество/други надворешни експерти.  

 Идентитет на крајниот корисник, како дел од пристапот на компаниијата “запознајте го вашиот 
клиент“ при што договорите за продажба и услуги се клучна област за истрага. За да го стори тоа, 
компанијата треба:  
o Да најде информација за крајните потрошувачи (вкучувајќи информации дали им се изречени 

санкции или се ставени на црна листа) поткрепени со документација;  
o Дa  побара информации од клиентот за наменетата употреба на производот/услугата/технологијата; 
o Да најде информации за претходни нарачки (особено одбиени нарачки) за да одреди дали клиентот 

бара да го достави истото барање користејќи различен правен идентитет.  

 Интегрирање на почитување на човековите права во договорите. Во договори со клиенти и 
корисници, важно е компаниите да настојуваат да прецизираат:  
o одобрена употреба на производот/услугата/технологијата. 
o обврски на клиентот или корисникот дека производите/услугите/технологиите ќе ги користат само 

на тие начини.  
o ограничување на препродажбата или трансферот без известување или одобрување од стана на 

компанијата.  
o во договорите со препродавачите и дистрибутерите, одредби препродавачот/дистрибутерот да 

спроведе due diligence на своите клиенти; и да се специфицира дека било какви гаранции се 
неважечки ако препродавањето/дистрибуцијата се случат без да се спроведе процес на due diligence. 
Компаниите може да размислат да продаваат директно ако не можат ефикасно да се справат со 
таквите ризиците преку договори и мониторинг.  

Г. СОЗДАВАЊЕ НА ЕКСПЕРТИЗА 

1. Вклучување на сите функции и оддели. 
Процесот на проценка на влијанијата е можност да се вклучат поединци од различни тимови во разговор за 
можните влијанија. Од овој процес може да се добијат информации како одредени функции можат да доведат 
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до негативни влијанија. Тоа ќе помогне да се превземат потребни превентивни мерки. Постојат различни 
начини за генерирање на разговор во компанијата:  

 во однос на правото на здравје, фокусот може да биде на тоа каде/како може да се влијае на ова право; 
или  

 таму каде што јазикот за човекови права не е познат, можеби е покорисно да се започне со дискутирање 
за тоа како секоја од главните активности на компанијата може да влијае на потенцијално засегнатите 
страни.  

2. Вклучување на вработените. 
Синдикатите или претставниците на работниците можат да бидат дополнителен, вреден извор на интерна 
експертиза во компанијата за потенцијалните влијанија врз правото на здравје. Тие може да имаат увид не 
само за потенцијалните влијанија на работењето на компанијата врз самите работници, туку и за заедниците 
од кои доаѓаат работниците.  

3. Користење на надворешна експертиза. 
Компаниите можат да се потпрат на надворешна експертиза во проценка на нивните потенцијални влијанија 
врз човековите права. Можни извори вклучуваат: 

 Стручни совети од адвокати или академска институција кои поседуваат продлабочени знаења за 
меѓународните стандарди и норми за човекови права, како и локалниот контекст каде компанијата работи;  

 Стручни писмени извори, вклучително и извештаи од еминентни организации кои можат да дадат увид 
во тековните и новите проблеми поврзани со правото на здравје во конкретниот контекст во кој 
компанијата работи;  

 Локални актери во граѓанското општество, како што се бранители на човековите права, новинари, 
невладини организации и др. Барање на конструктивен придонес од оваа целна група може да ја зголеми 
транспарентноста и да помогне да се разјаснат било какви грижи кои ги имаат локалните актери.  
 

Д. ДИРЕКТНО КОНСУЛТИРАЊЕ СО ЗАСЕГНАТИТЕ СТРАНИ 
Директната консултацијата со засегнатите работници и заедници претставува најдобар начин за 
идентификување на ризиците и започнување соодветни активности и може да помогне во зајакнување на 
напорите за превенција, ублажување и преземање на одговорност за влијанието врз човековите права од 
страна на компаниите.33 Потребно е двонасочен дијалог што ги зема во предвид специфичните ризици кои 
влијаат на различни групи, вклучително и интегрирање на родово сензитивни пристапи во консултациите.   

1. Мапирање на засегнатите страни. 
Прирачникот за добра практика за вклучување на засегнатите страни на Меѓународната финансиска 
корпорација посочува на голем број на прашања кои можат да бидат важни во мапирањето на засегнатите 
страни. Тие вклучуваат:  

 Земање во предвид на сите потенцијално засегнати заинтересирани страни, вклучително и оние 
кои можат да бидат погодени од постапувањето на другите во добавувачкиот синџир на компанијата.  

 Проценка на значењето на производот, услугата, технологијата на компанијата за секоја група на 
засегнати страни од нивна перспектива бидејќи некои групи можат да бидат погодени многу потешко 
од другите.  

 Идентификување, од најраните фази, кои се најранливи и маргинализирани лица и дали ќе бидат 
потребни посебни напори за нивно вклучување.  

 Идентификување на претставниците на групите на засегнатите страни кои се вистински 
застапници на ставовите на членовите на засегнатите страни, на кои може да им се верува дека ќе ги 
соопштат резултатите од ангажманот со компанијата назад до нивните членови.  

2. Креирање на соодветен процес на консултација со засегнатите страни.  
Консултациите може да се направат:  

 за време на дизајнирање, тестирање на производи, услуги и технологии пред нивното објавување со 
корисници кои се изложени на зголемен ризик од негативни влијанија;  

 со синдикатите/претставниците на работниците како важни партнери; 

 со жените, бидејќи жените и мажите имаат различни погледи и потреби. 
 

Во контекст на производство, ако некоја компанија одлучи да направи интервјуа, тогаш тие треба да се 
спроведат на начини и локациите што им овозможуваат на работниците да зборуваат слободно, а со должно 
внимание кон оние кои се во ранлива или маргинализирана состојба.  

 

33 ОН, Извештај на Работната група за прашањето за човекови права и транснационланите корпорации и други деловни претпријатија, 
A/73/163, 16.07.2018: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/224/87/PDF/N1822487.pdf?OpenElement 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/224/87/PDF/N1822487.pdf?OpenElement
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3. Вклучување на ранливите и маргинализираните групи. 
При спроведување на due diligence, компанијата треба да посвети особено внимание на потребите на 
загрозените лица, заедниците и население, како што се децата, старите лица и оние кои живеат во 
сиромаштија, како и на прашањата поврзани со родовите (родовата застапеност). Ова произлегува од 
принципите на еднаквост и недискриминација.34 Во продолжение, кратко ќе наведеме зошто е важно да се 
вклучат мислењата на жените и лицата со хендикеп, додека во вториот дел од овој труд ќе се фокусираме 
целосно на бизнисот и на правото на здравје на децата. 

Жени 
Жените ги доживуваат истите здравствени услови 
поинаку од мажите. Сиромаштијата и економската 
зависност кај жените, нивното искуство со насилство, 
родова пристрасност во здравствениот систем и 
општо општеството, се некои од социјалните 
реалности кои имаат негативно влијание врз нивното 
здравје. Значи, жените се соочуваат со посебни 
здравствени проблеми и посебни форми на 
дискриминација, при што некои групи се соочуваат со 
повеќе форми на дискриминација, како што се жените 
бегалци, жените од руралните средини, жените со 
посебни потреби или жени кои живеат со 
ХИВ/СИДА.35 

Затоа, при идентификувањето и проценката на било 
какви сегашни или потенцијални негативни влијанија 
врз човековите права, од компаниите се бара да развијат родово-одговорен пристап, преку спроведување на 
значајни консултации со потенцијално засегнатите жени, женски организации (вклучително и основни 
организации) и жени бранители на човековите права. На пример, компанијата користи податоци што се 
собираат и анализираат одделно за мажи и жени, и користи индикатори за да го процени вистинското 
влијание на нејзините активности врз жените и смета дека на различни жени може да им се влијае различно, 
заради сложениот, кумулативен начин на кој ефектите од повеќе форми на дискриминација се комбинираат, 
се преклопуваат или се пресекуваат.36  

Лица со посебни потреби 
Лицата со посебни потреби се соочуваат со различни предизвици во однос на уживањето на нивното право 
на здравје. На пример, тие често имаат потешкотии во пристапот до здравствената заштита, лицата со 
психосоцијална попреченост може да немаат пристап до достапно лекување преку јавниот здравствен систем; 
жените со посебни потреби не можат да добијат родово чувствителни здравствени услуги.37  

Конвенцијата за правата на лицата со посебни потреби бара од државите да ги промовираат, штитат и 
обезбедат целосно и еднакво уживање на сите човекови права и основни слободи од страна на лицата со 
посебни потреби, вклучително и нивното право на здравје.38  За таа цел, од здравствените работници се бара 
да обезбедат медицинска грижа со ист квалитет на лицата со хендикеп како и за другите, врз основа на 
слободна и информирана согласност со подигање на свеста за човековите права, достоинство, автономија и 
потребите на лицата со посебни потреби; преку обуки за јавна и приватна здравствена заштита итн. 

Во оваа насока при спроведувањето на due diligence, компаниите треба да соработуваат со невладини 
организации на лица со посебни потреби што ќе им овозможи подобро да разберат како нивните дејствијата 
и политики може да имаа негативно влијание врз правото на здравје на лицата со посебни потреби. 

 

34 Специјален известувач на ОН за правото на секој да ужива највисок достапен стандард на физичко и ментално здравје: Упатство за 
човекови права за фармацевтските компании во врска со пристапот до лекови, A/63/263, 11.08.2008: 
https://www.who.int/medicines/areas/human_rights/A63_263.pdf 
35 Канцеларија на Високиот комесар за човекови права и СЗО, Листа со факти 31, Право на здравје, јуни 2008: https://www.ohchuman 
rights.org/Documents/Publications/Factsheet31.pdf 
36 Извештај на Работната група за прашањето за човековите права и транснационалните корпорации и други деловни претпријатија, 
Родова димензија на Водечките принципи за бизнис и човекови права, A/HRC/41/43, 23.05.2019: https://daccess-
ods.un.org/TMP/2098208.81485939.html 
37 Канцеларија на Високиот комесар за човекови права и СЗО, Листа со факти 31, Право на здравје. 
38 ОН, Конвенција за правата на лицата со посебни потреби, 13.12.2006: https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-
the-rights-of-persons-with-disabilities.html 

Бранители на човековите права 
Бранителите на човековите права се поединци, групи и 
здруженија кои придонесуваат за ефикасно отстранување 
на сите повреди на човековите права и основните 
слободи на народите и поединците. Затоа, бранител на 
човековите права може да биде секое лице или група на 
лица кои работат на промовирање на човековите права, 
вклучително меѓувладини организации, владини 
службеници, државни службеници или членови на 
приватниот сектор. 
 
Извор: UN, Declaration on the Right and Responsibility of 
Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect 
Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms, 
08.03.1999. 

https://www.who.int/medicines/areas/human_rights/A63_263.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet31.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet31.pdf
https://daccess-ods.un.org/TMP/2098208.81485939.html
https://daccess-ods.un.org/TMP/2098208.81485939.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
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4. Официјални партнерства со 
невладини организации и синдикати за 
идентификување и решавање на 
потенцијалните и реалните влијанија. 
Влегувањето во партнерства со независни и 
значајни организации може да помогне во 
зајакнувањето на процесите за идентификување и 
решавање на влијанието на човековите права врз 
правото на здравје. Добрите практики вклучуваат: 

 соработка помеѓу компаниите за храна и 
пијалоци и невладини организации;39 и 

 глобални рамковни договори помеѓу 
меѓународните синдикати и компаниите.40 

Во консултациите со засегнатите засегнати 
страни компанијата може да наиде на 
потенцијални бариери (јазични, родови, 
културни) и да се согледа нерамнотежата помеѓу 
компанијата и засегнатите страни. Затоа, 
компанијата треба да се погрижи вработените 
кои ги водат консултациите да ги поесуваат потребните вештини и иискуство. 

XI. ИТЕГРИРАЊЕ И ДЕЈСТВУВАЊЕ (ЧЕКОР 2) 

Ефективна интеграција. Интеграцијата на проценките за влијанието на релевантните внатрешни функции 
и процеси бара:  

 Доделување на одговорност на соодветно ниво/функција во рамките на компанијата;  

 Внатрешно донесување на одлуки, распределба на буџетот и процеси на надзор кои овозможуваат 
ефективно реагирање на таквите влијанија. 

 

Ефективни одговори. Во зависност од наодите од проценката на влијанието, компанијата ги утврдува 
ефективните одговори и однадвор со цел да се интегрираат проценките на влијанието. Соодветната активност 
ќе варира во зависност од тоа дали компанијата:  

 Предизвикува, или 

 Допринесува во негативни влијанија, или  

 Е вклучена бидејќи влијанието е директно поврзано со нејзините деловни врски, и   

 Степенот на способноста на компанијата во справувањето со негативните влијанија.  
 
Временска рамка. Ова е континуиран процес кој се спроведува паралелно со водење на деловни 
активности.  

Во интегрирањето и постапувањето по наодите, компаниите можат да ги преземат следниве чекори:  

А. Градење на системски пристап на интегрирање и дејствување.  
Б. Давање на приоритет на влијанија кои треба да бидат предмет на дејствување. 
В. Идентификување на можностите за спречување или ублажување на потенцијалните влијанија. 
Г. Создавање и користење на влијанието во деловните односи. 

A. ГРАДЕЊЕ НА СИСТЕМСКИ ПРИСТАП 
Ова може да вклучи: 

 Развивање структурни меѓу-функционални групи за донесување одлуки.  

 Вклучување персонал од различни сектори во дискусии со надворешни експерти за специфични 
предизвици.  

 Имање јасни барања за внатрешно известување за спроведување на одлуки.  

 

39 Примерите ја вклучуваат Fair Food Programme, www. https://www.fairfoodprogram.org/ или Food for all at https://foodforall.com/ 
40 На пример, IndustriALL Global Union има склучено глобални рамковни договори со хемиски, фармацевтски и сектори за биологија, 
кои се занимаваат разни теми, како што се стандарди за работа и здравствени и безбедносни прашања. За повеќе информации, видете: 
http://www.industriall-union.org/chemical-pharmaceutical-bio-science 

Управувачка група за човекови права 
GSK ја формираше Управувачка група за човекови права во 
2012 год. за да ги идентификува и процени сегашните и 
потенцијалните влијанија врз човековите права и да ја 
надгледува работата на спречување или управување со 
негативните влијанија. Управувачката група обезбедува 
насоки и надзор над политиките, процесите и работите 
потребни за исполнување на обврските на компанијата за 
човековите права. Со управувачката група претседава 
претседателот на Глобална етика и усогласеност, а 
членовите на Групацијата имаат меѓусебно функционални 
улоги или експертиза во области со потенцијални влијанија 
врз човековите права - на пример, корпоративна 
одговорност, усогласеност во производството, ревизија на 
синџирот на снабдување и осигурување, пристап до лекови, 
инклузија и разновидност, односи со вработените, 
одржливост, медицинска политика. 
 
Извор: Business and Human Rights Resource Centre, at: 
https://www.business-humanrights.org/en/company-survey-
compare?keywords=&sectors%5B%5D=11287&issues%5B%5D=11239 

 

https://www.fairfoodprogram.org/
https://foodforall.com/
http://www.industriall-union.org/chemical-pharmaceutical-bio-science
https://www.business-humanrights.org/en/company-survey-compare?keywords=&sectors%5B%5D=11287&issues%5B%5D=11239
https://www.business-humanrights.org/en/company-survey-compare?keywords=&sectors%5B%5D=11287&issues%5B%5D=11239
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Б.  ДАВАЊЕ НА ПРИОРИТЕТ НА ВЛИЈАНИЈА КОИ ТРЕБА ДА БИДАТ ПРЕДМЕТ НА 

ДЕЈСТВУВАЊЕ 
Релевантен фактор за давање на приоритет на влијанија кои треба да бидат предмет на дејствување е 
веројатноста за влијание, што се зголемува со:   

 локалниот контекст(и) на деловно работењето каде што може да се појави влијанието;  

 специфичните деловни врски; 

 кај ризиците врз човекови права, влијанието со голема сериозност, а со мала веројатност има јасен 
приоритет. 
 

Иако е наједноставно да се даде приоритет на дејствување на оние влијанија во кои компанијата има најголема 
моќ, во контекст на човековите права, сериозноста на влијанијата треба да се постави како приорит; 
влијанието станува релевантно само кога се разгледува што може да се стори за справување со влијанијата. 
Откако ќе се спречат/ублажат најтешките потенцијални влијанија, треба да се решат следните најтешки 
влијанија и така натаму. Различни лица или функции во рамките на компанијата можат паралелно да се 
справуваат со различни ризици.  

В. ИДЕНТИФИКУВАЊЕ НА МОЖНОСТИТЕ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ ИЛИ УБЛАЖУВАЊЕ 
НА ПОТЕНЦИЈАЛНИТЕ ВЛИЈАНИЈА 

1. Справување со влијанијата кои компанијата може да ги предизвика или кон кои може да 
придонесе. 
Компаниите можат да се соочат со донесување на тешки одлуки чија цел е справување на ризиците врз 
човековите права. На пример, нивното дејствување за намалување на ризикот врз едно право, како правото на 
здравје, може да го зголеми ризикот врз друго право. На пример, идентификување на работниците со 
сериозни болести и помош на истите со цел да добијат пристап до третман може да влијае на нивното право 
на приватност. 

Справувањето со ваквите ризици бара целосно разбирање на проблемите и можноста за работа со сложеност. 
Во некои случаи, ќе има примери во рамките на одредена индустриска гранка како успешно компаниите може 
да се справат со тензиите. Онаму каде што недостасуваат примери, може да биде корисно да се вклучат 
експерти во дискусиите за тоа како да се реагира, или во зависност од прашањето, да се вклучат релевантните 
засегнати страни со цел се најде заедничко решение.  

2. Справување со влијанијата кои се поврзани со работењето на компанијата, но без нејзин 
придонес врз истите.  
Негативните влијанија можат директно да се поврзат со работењето на компанијата дури и кога таа не ги 
предизвикала или придонела за нив. Оваа ситуација може да се појави на пример кога препродавачот 
договори со клиентот да ги користи производите, услугите или технологиите со цел да го злоупотреби 
правото на здравје. Во овој случај, Водечките принципи се јасни дека компанијата треба да преземе разумни 
чекори за да го спречи или намали ризикот од повторување на овие влијанија. Средството да го стори тоа е 
преку влијание на компанијата над оние што ја предизвикале злоупотребата. 

Г. СОЗДАВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ВЛИАЈНИЕТО ВО ДЕЛОВНИТЕ ОДНОСИ. 
“Влијанието” е дефинирано во Водечките принципи како способност на компанијата “да изврши промена 
во погрешните практики на субјектот што предизвикува штета”.41 

1.  Како се создава влијанието?42  
“Влиајнието” врз субјектот (компанија, владина или невладина) во овој контекст може да одразува еден или 
повеќе фактори, како што се:   

✓ Дали постои степен на директна контрола од страна на компанијата над субјектот;  

✓ Условите на договорот помеѓу компанијата и субјектот;  

✓ Процентот на бизнис што компанијата го претставува за субјектот;  

✓ Способност на компанијата да го поттикне субјектот да го подобри работењето во однос на човековите 
права преку продолжување на деловниот однос, помош за градење на капацитетите, итн.;  

✓ Придобивки од работењето со компанијата наспроти штетата врз угледот на компанијата ако таа 
соработка престане;  

 

41 Видете ОН, Извештај на Работната група за прашањето за човековите права и транснационалните корпорации и други деловни 
претпријатија, , A/HRC/41/43, 23.05.2019: https://daccess-ods.un.org/TMP/2098208.81485939.html 
42 Канцеларија на високиот комесар за човекови права, Корпоративна одговорност за почитување на човековите права-Толкувачки водич, 
2012: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR.PUB.12.2_En.pdf 

https://daccess-ods.un.org/TMP/2098208.81485939.html
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR.PUB.12.2_En.pdf
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✓ Способност на компанијата да ги стимулира другите компании да го подобрат нивното работење во 
однос на почитувањето на човековите права, вклучително и преку деловни здруженија и иницијативи со 
повеќе засегнати страни;  

2.  Влијание со бизнис партнерите  
Бизнисите треба да ги пренесат очекувањета дека негативните влијанијата ќе бидат спречени и адресирани 
преку due diligence за човекови права, кога е тоа релевантно за деловните односи. Ова може да подразбира 
барање или мотивирање на непосредните или водечките деловни партнери да извршат due diligence за 
човековите права, кое ќе го пренесат и на нивниот добавувачки синџир. 

Водечките принципи појаснуваат дека деловните односи можеби треба да бидат прекинати ако напорите за 
вршење на влијание насочeни кон негативното влијание врз човековите права се покажат како неуспешни. 
Добра практика е кога комопанијата воспоставува нови деловни врски да се биде однапред јасна во врска со 
можноста за нивно прекинување доколку постои идентификувано или неадресирано негативно влијание врз 
човековите права, вклучувајќи го и врз правото на здравје. 

 

Вршење на влијание во добавувачкиот синџир  

Лундбек, данска фармацевтска компанија, која произведувала пентобарбитал под името Нембутал, кој е 
лиценциран за форми на епилепсија кај која лекот не ги контролира нападите и како анестетик. 
Компанијата беше единствениот лиценциран снабдувач во САД во 2011 год. На почетокот таа година 
откриено е дека властите на САД започнале да го користат пентобарбиталот на Лундбек како смртоносна 
инекција. Реприви и Амнести Интернешнл ја осудиле ситуацијата и апелирале до Лундбек да стави крај на 
употребата на лекот за цели на егзекуции. 

Во овој контекст, доколку компанијата го повлече својот лек од пазарот, тоа може да влијае на правото на 
пристап до лекови, вклучително и за некои кои користат лек против епилепсија опасна по живот. Од друга 
страна, ако нејзиниот производ продолжи да се користи како смртоносна инјекција, компанијата 
ризикуваше да биде соучесник во повреда на правото на живот.  

Лундбек одлучи да објави писмо во кое наведува дека се спротивставува на употребата на Нембутал за цели 
на егзекуции и побара оваа употреба да се прекине. Сепак, компанијата тврдеше дека начинот на кој 
нејзиниот производ го користеле лиценцирани здравствени работници бил надвор од контролата на 
компанијата. Во јуни 2011 година, група лекари објавија отворено писмо во угледен медицински весник во 
кој ја критикуваа компанијата и тврдеа дека таа треба да ја ограничи дистрибуцијата на пентобарбитал на 
легитимни корисници. 

На 1 јули 2011 година, Лундбек ја промени својата политика гарантирајќи дека со производот ќе ги снабдува 
само болниците и терапевтските центри за наведената употреба и ги обврзува купувачите: “Потпишат 
изјава во која се наведува дека купуваат Нембутал за сопствена употреба и дека нема да  го редистрибуираат 
купениот производ без изречно писмено овластување од Лундбек. Со потпишувањето на изјавата, 
купувачот се согласува  дека производот нема да биде достапен за употреба при егзекуција на смртна казна“. 
Во тоа време, ова беше нова практика меѓу фармацевтските компании. 

Извор: Европска комисија, Студија за due diligence низ добавувачкиот синџирот -Конечен извештаj, 2020.  

 

XII. МОНИТОРИНГ НА РАБОТЕЊЕТО (ЧЕКОР 3) 

Според Водечкиот принцип 20, мониторингот треба да се заснова на информации од соодветни извори во и 
надвор од бизнисот и да се потпира на соодветни квалитативни и квантитативни индикатори за да доследно 
се мери ефикасноста (на пр. во текот на еден временски период).  

Ефективно следење. За потврдување на тоа дали негативните влијанија врз човековите права се третирани 
во компанијата, мониторингот треба да:  

 е заснован врз квалитативни и квантитативни индикатори;  

 ги вклучува повратните информации од внатрешни/надворешни извори, вклучително и од 
заинтересирани страни. 

 
Временска рамка. Следењето на одговорите е континуиран процес што се прави паралелно со деловните 
активности на компанијата.  
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При следење на работењето, компаниите можат да ги преземат следниве чекори:  

А. Градење на системски пристап на мониторинг.  
Б. Развивање на индикатори. 
В. Инкорпорирање на перспективите на засегнатите страни.   
Г. Мониторинг преку деловни односи. 

A. ГРАДЕЊЕ НА СИСТЕМСКИ ПРИСТАП НА МОНИТОРИНГ 

1. Создавање на системи за мониторинг за да се поттикне ангажман на целата компанија. 
Системите за мониторинг можат да бидат алатка што ги охрабрува другите оддели да се вклучат активно во 
реагирање на утврденото влијание. На пример, системот за мониторинг може автоматски да бара од одреден 
оддел да биде одговорен за истражување на влијанието, да креира автоматски рокови за одговор или  
ажурирање, и ако роковите се пропуштени да го извести високиот менаџмент. Ова може да помогне да се 
стимулира активен ангажман од засегнатите страни.  

На овој начин систематизирањето може да помогне да вработените во компанијата ја увидат релевантноста на 
човековите права, особено оние поврзани со здравјето. Може да го охрабри персоналот да размислува 
превентивно, а не само во смисла на преземање на одбранбени дејствија кога ќе се појават проблемите. 

2.  Спроведување на анализа зa главните причини. 
Кога ќе се појави сериозно влијание врз правото на здравје, или истото постојано се појавуваат, компаниите 
треба да размислат за подлабока анализа на "основните причини" на инцидентот. Ваквата анализа може да 
помогне да се идентификува каде другите актери придонесуваат за сегашните/потенцијални влијанија, кои 
потоа можат да станат потенцијални партнери за соработка во решавање на основните причини. 

Б. РАЗВИВАЊЕ НА ИНДИКАТОРИ 
Квантитативните индикатори нудат прецизност и честопати можат полесно да се вклопат во постоечките 
системи за мониторинг на работењето на компанијата. Меѓутоа, бидејќи почитувањето на човековите права 
се однесува на влијанијата врз луѓето, квалитативни показатели исто така ќе бидат важни. Ова вклучува 
повратна информација од потенцијално засегнати заинтересирани страни секогаш кога е можно. 

1. Извори на инспирација за индикаторите. 
Индикаторите треба да имаат смисла во локалниот контекст каде што работат компаниите. Корисни извори 
се:  

 Препознатливи трендови, како што се повторливи видови на инциденти поврзани со здравјето. 
Истите можат да бидат во контекст на една земја или во голем број контексти, нудејќи лекции за 
компанијата во целина. 

 Повратна информација од засегнатите заинтересирани страни што може да и помогне на 
компанијата да разбере како е перцепирана.  

 Идентификување на различните влијанија врз ранливите лица, како на пример жени и девојчиња, 
работници мигранти, лица со посебни потреби.  
 

На пример, предложената листа на индикатори за бизнис секторот во однос на жалбените механизми, 
што подетално се анализира во делот XV на Алатката, а релевантна за правото на здравје, се:43 

 Компанијата има политика што ги пропишува барањата на фер постапка. 

 Компанијата има неутрален механизам одговорен за сослушување, процесирање и решавање на спорови. 
Во тој механизам се застапени членовите на компанијата и на локалната заедница.  

 Членовите на локалната заедница се информирани за процесот на жалби во компанијата и се во можност 
анонимно да поднесат жалби доколку сакаат да го сторат тоа. 

 На локалните невладини организации или на други претставници им е дозволено да учествуваат и да ги 
претставуваат членовите на заедницата во секое сослушување што се одржува во однос на жалбата.  

 Досиејата покажуваат дека компанијата системски и објективно ги разгледува сите поднесени жалби и 
применува корективни активности доколку е тоа потребно.  

 Членовите на заедницата и локалните невладини организации потврдуваат дека имаат пристап до жалбен 
механизам кој одговара на било кое прашање на фер и транспарентен начин. 

 

2. Индикатори за тренинг. 
Многу компании се посветуваат на организирање на обука на персоналот за работење во согласност со 
човековите права. Можеби е вредно да се развијат мерки за да се тестира ефективноста на обуката, над 

 

43 Дански институт за човекови права и Проект за човекови права и бизнисот, Проценка на усогласеност на човековите права - брза 
проверка, 2016: https://www.humanrights.dk/sites/humanrights.dk/files/media/billeder/udgivelser/hrb_2019/hrca_quick_check_en glish.pdf. 
Од компанијата се бара да одгови со: “Да”, “Не”, “П/Д = потребно е дополнително внимание”, “Н/П = не се применува” и “Непознато”. 

https://www.humanrights.dk/sites/humanrights.dk/files/media/billeder/udgivelser/hrb_2019/hrca_quick_check_en%20glish.pdf
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едноставното следење на бројот на обучен персонал. Тие може да се фокусираат на проценка колку добро 
учесниците го разбираат она што го научиле за правото на здравје и колку го применуваат учењето во својата 
работа. Ова може да се процени, на пример, преку користење на анкети и последователни обуки, подоцна во 
наредните месеци. 

В. ИНКОРПОРИРАЊЕ НА ПЕРСПЕКТИВИТЕ НА ЗАСЕГНАТИТЕ СТРАНИ 
Вклучувањето на засегнатите страни директно во процесите на мониторинг може да биде важно средство за 
тестирање на претпоставките на компанијата за тоа колку добро е позиционирана во однос на човековите 
права, како и да донесе кредибилитет на завршните заклучоци. Можни пристапи вклучуваат: 

 Работа со синдикатите на локално или глобално ниво и со други чинители на граѓанското 
општество, за следење на човековите права на работниците, особено во областа на здравјето и 
безбедноста при работа, и проценка на ефективноста на постоечките ревизорските практики по 
човековите права. 

 Барање на директни повратни информации од клиентите и корисниците за тоа како компанијата 
може да го подобри управувањето со ризикот позврзан со правото на здравје. 

 Вклучување на online заедницата за да и помогне на компанијата да ги реши проблемите. 

 Работа со иницијатива со повеќе засегнати страни во процесите на мониторинг и верификација. 

 За поголемите компании, формирање на советодавен панел составен од експерти и претставници на 
граѓанското општество кој ќе составува периодични, формални прегледи за успешност. Во извештаите 
исто така можат да се наведат повратни информации од засегнатите заинтересирани страни. 

 

Г. МОНИТОРИНГ ПРЕКУ ДЕЛОВНИТЕ ОДНОСИ 
Кога деловните партнери на компанијата ќе видат дека истата ја следи нивната работа во областа на човековите 
права, тие сфаќаат дека условите во нивните договори или внатрешни политики не се само “празни барања”, 
туку претставуваат важен дел за тоа како компанијата го води својот биснис. 

1. Улога на договорите. 
Вметнувањето клаузули за мониторинг во договорите претствува ефикасен начин за следење на тоа како 
деловните партнери управуваат со ризиците врз човековите права, вклучително и во однос на правото на 
здравје. Договорите со добавувачите можат да обезбедат проценка на нивната усогласеност со човековите 
права. Кога компанијата ги има овие информации, може да побара неопходни подобрувања кај деловните 
партнери.  

2. Обезбедување на значајни ревизорски податоци за добавувачите. 
Системите за мониторинг на добавувачите се вообичаени во многу индустрии. Сепак, тие можат да имаат 
ограничувања затоа што:  

 Често пати не ги опфаќаат сите прашања заради нивната кратка природа. 

 Можеби нема да успеат да ги разберат основните причини за повторените влијанија врз правото на 
здравје. 

 Добавувачите можат успешно да манипулираат со евиденцијата. 

 Поради страв, работниците може да извршат самоцензура во интервјуата за проценка. 

 Овие процеси покажуваат слаби резултати во генерирање на долгорочни подобрувања во однос на низа 
човековите права.  

 
Како последица на тоа, се пристапува кон воспоставување на партнерство помеѓу добавувачите и компаниите. 
Тоа често вклучува: 

 Споделување на искуството на компанијата во управувањето со ризиците врз човековите права, 
вклучително и лекции за ефективни индикатори и системи за мониторинг.  

 Споделување на податоци што им помагаат на компаниите да го видат бизнис случајот за справување со 
ризиците врз правото на здравје во нивните активности. 

 Вклучување на стручни заинтересирани страни во процесите на мониторинг и верификација.  

Овие напори може да барат повеќе ресурси имајќи го во предвид огромниот број добавувачи што може да го 
има една голема компанија. Затоа, можеби е најпродуктивно компанијата да се фокусира на добавувачите кои 
имаат најголемо влијание врз правото на здравје, поради природата на нивните производи, услуги или 
средината во која ја извршуваат својата дејност. 

XIII. СООПШТУВАЊЕ И ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РАБОТЕЊЕТО (ЧЕКОР 4) 

Со “знаење и покажување” компаниите градат доверба во нивното работење, демонстрираат сигурност како 
партнери и добиваат одржлива “социјална лиценца за работа”. Накратко, тоа е дел од покажување на 
одговорност кон засегнатите страни за тоа како компанијата работи. 
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Засегнатите страни очекуваат компаниите да дадат информации за нивното работење на човековите права. 
Другите компании и влади обрнуваат внимание на прашањата за човековите права при одлучувањето со кого 
да работат, а одржливите инвеститори и берзите бараат суштествено нефинансиско известување. 

Комуникација. Надворешната комуникација треба да:  

 Биде во форма што ги одразува влијанијата и е достапна за наменетата јавност. 

 Обезбеди доволно информации за да се процени соодветноста на одговорот во однос на конкретните 
влијанија 

 Не претставува ризик за засегнатите заинтересирани страни и персоналот или за легитимни барања за 
комерцијална доверливост.  

 
Одбирање на рамка за известување. Постојат неколку платформи, рамки и иницијативи што компаниите 
можат да ги користат за известување, како што се UN Guiding Principles Reporting Framework и United Nations 
Global Compact’s Communication on Progress.  

Временска рамка. Во зависност од избраната рамка за известување, подготовката на извештајот може да трае 
од 2 до 6 месеци.  

При комуницирање и известувањето за успешноста, компаниите можат да ги преземат следниве чекори:  

А. Градење на системски пристап на информирање. 
Б. Одлучување “кој” информира, “за што”, “до кого” и “како”. 
В. Разгледување и подобрување на официјалното известување. 
 

A. ГРАДЕЊЕ НА СИСТЕМСКИ ПРИСТАП НА ИНФОРМИРАЊЕ. 

1. Воведување на конзистентни пристапи на комуникација. 
Компаниите треба да бидат подготвени да одговорат на загриженоста на засегнатите страни. Може да биде 
корисно за компаниите да дефинираат некои општи критериуми за да одлучат “кој” информира, “за што”, 
“до кого” и “како”. Ова може да помогне да се воспостави предвидлив и постојан пристап и да се осигура 
дека комуникацијата со клучните групи не се заборава додека компанијата се справување со конкретен случај. 

Исто така, може да биде корисно компаниите да имаат јасни критериуми за тоа какви одлуки да не се 
соопштуваат како одговор на наводи за повреда на правото на здравје. Сепак, компанијата треба да знае дека 
останува ризикот дека недостатокот на комуникација може го зајакне ставот на заинтересираните страни дека 
нивните тврдењата се вистинити. 

2. Балансирање помеѓу транспарентност и доверливост.  
Општо ќе биде полесно за компаниите да градат доверба во нивните напори за справување со влијанијата врз 
правото на здравје ако можат да бидат отворени за проблемите и да покажат дека преземаат одговорност кога 
работите одат во погрешна насока. Ако компанијата направи широки претпоставки за потребата од 
доверливост, може да пропушти можност да открие информации што можат дополнително да ја зајакнат таа 
доверба. Затоа, можеби е корисно да се воспостави стандардната претпоставка во корист на 
обелоденувањето, со оправдување на потребата за необјавување на информациите, а не обратно. 

Во овој контекст, Насоките за човекови права за фармацевтските компании во врска со пристапот до лекови 
наведуваат дека компаниите треба да бидат што е можно повеќе транспарентни. 44 Постои претпоставка во 
корист на обелоденување на информации што ги поседува компанијата, а кои се однесуваат на пристап до 
лекови, во форма која е достапна и корисна. 

Сепак, може да има легитимна причина за необјавување, вклучувајќи поради: 

 потенцијалните ризици за засегнатите засегнати страни или вработените (вклучително и оние кои 
произлегуваат од откривањето на лични податоци);  

 почитувањето на доверливоста на личните здравствени податоци собрани за време на 
клиничките испитувања; 

 информации кои со закон се заштитени од откривање на трети лица;  

 чувствителни истраги и внатрешни дискусии за наводна вмешаност во влијанија врз човековите 
права;  

 доверливоста што ја бараат легитимните операции за спроведување на законот.  
 

 

44 Видете: Упатство за човекови права за фармацевтските компании во врска со пристапот до лекови. 

http://www.ungpreporting.org/
https://www.unglobalcompact.org/participation/report/cop
https://www.unglobalcompact.org/participation/report/cop
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Исклучокот на комерцијална доверливост треба да се толкува тесно, имајќи во предвид дека недостатокот на 
објавување информации може да ја влоши состојбата на загрозените, или ранливите лица и заедници.45 

Исто така, не би било легитимно од компаниите да одбиваат да ги откриваат здравствените и безбедносните 
информации со образложение дека се доверливи, особено со образложение дека тоа негативно ќе влијае на 
профитот или конкурентноста.46 Особено, работодавците и снабдувачите со хемиски материи треба јасно да 
објават во својата политика дека нема да ги сокриваат информации за здравјето и безбедноста од државата, 
работниците и нивните семејства, претставниците на работниците и засегнатите заедници. 
 

Б. ОДЛУЧУВАЊЕ “КОЈ” ИНФОРМИРА, “ЗА ШТО”, “НА КОГО” И КАКО 

1. Соопштување на општи или специфични информации. 
Фокусот на комуникацијата е на објаснување на приодите на компанијата за справување со влијанијата врз 
човековите права. Различни типови информации веројатно ќе бидат соодветни за различна публика, на 
пример: 

 Комуницирање со засегнатите заинтересирани страни за одреден инцидент или ризик и како 
компанијата се справува со тоа;  

 Комуницирање со пошироки групи на засегнати страни, на пр. НВО или синдикати во врска со 
одговорот на компанијата на значајно здравствено прашање;  

 Комуницирање со засегнатите страни и пошироката јавност за општите политики и процеси на 
компанијата за почитување на правото на здравје, илустрирани со примери на релевантна статистика и 
други индикатори.  

2. Одлучување “кој” ќе комуницира. 
Комуникацијата за човекови права е голема одговорност и затоа е различна од традиционалните односи со 
јавноста. Препорачливо е да се овластат оние лица кои секојдневно се во комуникација со работниците, 
клиентите, корисниците или другите засегнати заинтересирани страни и истите да ја преземат улогата во 
соопштувањето на напорите на компанијата за справување со влијанијата. 

3. Определување на форма соодветна на целата.  
Формата на комуникациите треба да одговара на целта. На пример, ако целта:  

 е да се комуницира со засегнатите страни, тогаш личниот состанок или индивидуализирана 
комуникација може да биде најсоодветна форма;  

 да им објасните на акционерите и на другите како компанијата се справува со специфичен ризик за 
правото на здравје, или генерално ризиците врз човекови права, тогаш комуникацијата преку годишен 
генерален состанок, ажурирања на веб-страниците, списоците со електронска пошта може да 
бидат релевантни. 

 

В. РАЗГЛЕДУВАЊЕ И ПОДОБРУВАЊЕ НА ОФИЦИЈАЛНОТО ИЗВЕСТУВАЊЕ 

1. Случаи за официјално известување 
Официјалното известување од компаниите може да обезбеди важна можност за:  

 Вклучување на други делови на компанијата за да се утврди како тие ги почитуваат човековите права;  

 Подигнување на свеста за потребата од јасни податоци и анализи; 

 Презентирање на информации на начини што им даваат на внатрешните и на надворешните читатели 
на извештајот јасна и значајна слика. 
 

Во некои земји, компаниите треба да известуваат за нефинансиското работење. Исто така, од фармацевтските 
компании се бара да објават сеопфатен годишен извештај, вклучувајќи квалитативни и квантитативни 
информации, со што ќе овозможат проценка на политиките, програмите, проектите и другите активности на 
компанијата. Расте бројот на земји каде што ова е случај.47  

Дури и кога од компаниите се бара официјално да известуваат за нивното нефинансиско работење, 
известувањето за човековите права носи многу придобивки, како што се подобрување на довербата на 
инвеститорите, зајакнување на односите со засегнатите страни и зајакнување на довербата во брендот на 
компанијата и нејзините производи, услуги или технологии. 

 

45 Ibid. 
46 ОН, Извештај на специјалниот известувач за влијанијата врз човековите права од управување со животната средина и отстранување на 
опасни материи и отпадоци: Принципи за човекови права и заштита на работниците од изложеноста на токсични материи, 
A/СЧП/42/41, 17 jули 2019: https://undocs.org/en/A/HRC/42/41 
47За повеќе информации, видете Клифорд Шанц, Бизнис и човекови права: Навигација на променлив правен пејзаж, 2019. 

https://undocs.org/en/A/HRC/42/41
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2. Форма на официјалното известување. 
Официјалното известување за човекови права може да биде дел од самостоен извештај или интегриран 
извештај за финансиското и нефинансиското работење на компанијата. Најважните мрежи за известување во 
моментот, исто така поддржани од ОН, се UN Guiding Principles Reporting Framework, Global Reporting 
Initiative и Sustainability Reporting Guidelines of the Global Reporting Initiative.  

3. Материјалноста во формалното известување за човековите права. 
Дефинициите за материјалност во контекст на известувањето за човекови права ја инкорпорираат 
перспективата на другите засегнати страни, како и објавување на информации што суштински би влијаеле врз 
нивните одлуки. Водечките принципи не ја дефинираат материјалноста. Она што е важно е што 
материјалноста треба да се информира од сериозноста на влијанијата (сегашни или потенцијални) и од  
перспективите на засегнатите страни.  

4. Подобрување на формалното известување. 
Се повеќе се забележува дека постои поголема потребата за подобро известување од компанијата за 
нефинансиските ризици. Извештајот што има тенденција само да известува за “добри вести”, 
веројатно нема да се смета за веродостоен. Засегнатите страни ќе го поздрават поискреното објаснување 
што ќе ги признае предизвиците и јасно ќе посочи на постојните процеси за нивно решавање. Ова може да 
вклучува известување за прашања од посебен интерес или дискусија за студии на случаи кои покажуваат како 
компанијата се справува со здравствените проблеми. Корисни информации во овој поглед може да вклучуваат: 

 Опис на клучните политики и процеси на компанијата за решавање на влијанијата врз човековите права, 
вклучително и врз правото на здравје;   

 Информации за различните типови деловни односи на компанијата; 

 Опис на механизмите за жалби и/или други корективни мерки, и статистика или анонимни примери на 
постигнатите исходи од постапките; 

 Информации за сериозните влијанија во кои е вклучена компанијата, како компанијата се справила со 
нив и научените лекции; итн.  

Можеби ќе биде потребно време за една компанија да ги спроведе Водечките принципи. Официјалното 
известување треба да укаже на тоа што е постигнато и какви се плановите за подобрување или воведување на 
нови процеси. Способноста да се спореди известувањето на компанијата со текот на времето, исто така, може 
да биде корисна. Известувањето за постигнување на таргети може да помогне во покажување на заложба за 
континуирано подобрување во почитувањето на правата, притоа признавајќи дека истото може да биде 
долгорочен процес. 

XIV. НАДОМЕСТУВАЊЕ И МЕХАНИЗМИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ЖАЛБИ НА 
ОПЕРАТИВНО НИВО 

Столбот III од Водечките принципи на ОН се фокусира на прашањето за пристап до правен лек против 
злоупотреба на човековите права поврзани со деловните активности. Надоместувањето е процес на 
обезбедување на правен лек за отстранување на претрпената штета. Надоместувањето може да има различни 
форми, вклучително реституција, рехабилитација, финансиски и нефинансиски надоместоци и казниви 
санкции, како и спречување на штети преку забрани или гаранции за неповторување. Водечките принципи 
се однесуваат на државни и недржавни системи на обештетување, како што е прикажано на следните две 
дијаграми. 

https://www.ungpreporting.org/database-analysis/explore-disclosures/
https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx
https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx
https://www2.globalreporting.org/standards/g4/Pages/default.aspx
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Жалбени механизми на оперативно ниво. За да се овозможи брзо решавање по жалбите на засегнатите 
страни и директно обештетување, Водечките принципи укажуваат дека компаниите треба да воспостават или 
учествуваат во ефективни механизми за жалби на оперативно ниво за засегнати поединци и заедници. 
Жалбени механизми на оперативно ниво имаат потенцијал да извршуваат две клучни функции:  

 да го подржат идентификувањето на негативното влијанија врз човековите права; и  

 да овозможат брзо постапување по жалбите, и неповолните влијанија врз човековите права да бидат 
санирани рано и директно од страна на деловните субјекти, со што ќе се спречи ескалацијата на штети.  

Критериуми за ефективност на вонсудски жалбени механизми. За да жалбените механизми 
воспоставени од индивидуални деловни претпријатија или механизми во кои тие учествуваат се сметаат за 
ефикасни според Водечките принципи треба да бидат:  

1. Легитимни: да создаваат доверба кај засегнатите страни за кои се наменети и да сносат одговорност за 
правичното спроведување на жалбените постапки; 

2. Достапни: да им бидат познати на сите групи на засегнати страни за кои се наменети и да овозможат 
соодветна помош за оние кои може да се соочат со одредени пречки во пристап на правен лек; 

3. Предвидливи: да обезбедат јасна постапка со индикативна временска рамка за секоја фаза, прецизност 
во однос на видовите на расположливи процеси и исходи, како и средства за следење на 
имплементацијата;  

4. Правични: да настојуваат на оштетените страни да им обезбедат разумен пристап до извори на 
информации, совети и експертиза коишто се потребни за вклучување во жалбената постапка под 
правични, информирани и достојни услови; 

5. Транспарентни: да ги информираат страните во жалбената постапка за напредокот и да обезбедат 
доволно информации за резултатите на механизмот во насока на градење доверба во неговата 
ефективност и задоволување на кој било загрозен јавен интерес; 

6. Компатибилни со правата: да обезбедат дека исходите и правните лекови се во согласност со 
меѓународно признаените човекови права; 

7. Извор на континуирано учење: на основа на релевантни индикатори да утврдат насоки за подобрување 
на механизмот и спречување на идни жалби и штети;  

8. Засновани на комуникација и дијалог: консултирање на групите на засегнати страни за кои се 
наменети, и се засновани на дијалогот како средство за постапување со и решавање на жалбите.  

 
Временска рамка. Процесот на известување е континуиран процес и е извор на постојно учење.  

Во процесот на обештетување, компаниите може да ги превземат следните чекори: 

А. Градење на системски пристап во однос на обештетувањето. 
Б. Мапирање и работа со надворешни механизам за обештетување.  
В. Креирање на ефективни жалбени механизми на оперативно ниво.   
Г. Креирање и употреба на влијанието во деловните односи.  

ДРЖАВНИ 
СУДСКИ 

МЕХАНИЗМИ

Судски лекови: ги 
обезбезбедуваат 

главните 
можности за 
решавање на 

злоупотреби на 
човековите права 

поврзани со 
деловните 

активности

-Национални 
судови

- Регионални 
судови за 

човекови права

Вонсудски 
лекови 

(Дополнителни)

- Национални 
институции за 

човекови права

- Народен 
правобранител

НЕДРЖАВНИ 
ЖАЛБЕНИ 

МЕХАНИЗМИ

Жалбени 
механизми на 
оперативно 

ниво

Воспоствени во 
секоја компанија

Механизми 
обезбедени од 
индустриски 
здруженија 

или група од 
повеќе 

засегнати 
страни

- Fair Wear 
Foundation

- Business Social 
Complenece 

Initiative (BSCI)

Регионални и 
меѓународни 

тела за 
човекови 

права

-Совет за човекови права на ОН

- Независен инспекциски панел 
- Светска банка

-Механизам за жалби на 
проекти - Европската банка за 

обнова и развој

-Советник за усогласеност-
Народен правобранител-
Меѓународна финсиска 

корпорација

-Национални контактни точки 
според Упатствата на ОЕЦД 

- Европскиот комитет за 
социјални права

-Кoмитетот за слобода на 
здржување на МОТ
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A. ГРАДЕЊЕ НА СИСТЕМСКИ ПРИСТАП НА ОБЕШТЕТУВАЊЕ 

Голем дел од напорите на компанијата во врска со правото на здравје, или воопшто, во врска со човековите 
права, ќе се фокусираат на спречување несаканите влијанија. Сепак, дури и со воспоставени најдобри 
политики, работите може да тргнат наопаку, на пример затоа што:  

 Некое лице прави грешка;  

 Се појавуваат непредвидени проблеми за кои компанијата не е подготвена; 

 Деловниот партнер негативно влијае врз правото на здравје во однос на некој аспект на производите, 
услугите или технологиите на компанијата; 

 Очекување на засегнатите страни се менуваат. 
 
Компаниите мора да имаат воспоставени јасни процеси за да одговорат, честопати брзо, во ситуации каде 
што се појавуваат негативни влијанија врз правото на здравје или се покренати обвининувања.  

1. Улогата на жалбените механизми на оперативно ниво.  
Ова е формално средство за да засегнатите страни изразат загриженост за какво било влијание кое тие сметаат 
дека компанијата го имала врз нив за да побараат обештетеување. Ефективен жалбен механизам на оперативно 
ниво може да го поддржи процесот на due diligence на компанијата и да помогне во почитувањето на правото 
на здравје во компанијата, преку: 

 Промовирање на внатрешни дискусии за влијанијата и начинот на нивно решавање. 

 Помош за идентификување на влијанијата и нивно разбирање од гледна точка на засегнатите страни, 
што може да придонесе во процесот на проценка на влијанието на компанијата.  

 Покажувањето дека компанијата се грижи за засегнатите страни, и може да помогне во градењето 
доверба и зајакнување на односите со засегнатите страни.  

 Oбезбедување одговорност за влијанијата врз човековите права, што е клучно за зацврстувањето на 
посветеноста на компанијата да ги почитува сите права, вклучително и правото на здравје.  

 Демонстрирање дека спогодбите за надомест никогаш не треба да го исклучат пристапот до судски 
или вонсудски механизми и договорите со клауза за необјавување не треба да се користат, освен ако тоа 
го бараат засегнатите лица, вклучително и жените.48 
 

2. Обем и граници на одговорноста на компанијата за обештетување. 
Кога компанија предизвика или придонесе за настанување на штета, таа има одговорност да престане со 
својот придонес и да обезбеди или да придонесе во нејзино надоместување. Компаниите не мора ја 
надоместат штетата во однос на:  

 Влијанија кои тие не ги предизвикале ниту пак придонеле кон нивно настанување. Одговорност е 
на оние што придонеле за влијанијата да обезбедат или да соработуваат во надоместувањето. Сепак, кога 
влијанијата се поврзани со работењето на компанијата, таа е одговорна да го искористи своето влијание 
за да ги спречи или ублажи ризиците од влијанијата што продолжуваат или се повторуваат; 

 Влијанија за кои се тврди дека придонеле, кога компанијата не се согласува со тоа тврдење. Како и да 
е, компанијата можеби ќе треба да го испита проблемот за да биде сигурна во нејзината позиција и треба 
да избегне опструкција на легитимните процеси да се испита проблемот. 

 

Б. МАПИРАЊЕ И РАБОТА СО НАДВОРЕШНИ МЕХАНИЗАМ ЗА НАДОМЕСТУВАЊЕ 
Механизмите на оперативно ниво се еден начин за постапување по жалби дека компанијата предизвикала или 
придонела за настанување на негативните влијанија врз луѓето. Дополнителните механизми се прикажани во 
дијаграмите на странa 30 од Алатката. 

Мапирањето вклучува разбирање колку се ефективни тие механизми во практиката (на пр., ако судовите 
генерално се сметаат за корумпирани). Ова и помага на компанијата да разбере како жалбените механизми на 
оперативно ниво може да имаат придонес врз постојните процеси на државно ниво. 

 

В. КРЕИРАЊЕ НА ЕФЕКТИВНИ ЖАЛБЕНИ МЕХАИЗМИ НА ОПЕРАТИВНО НИВО 

1. Надградување на веќе постоечките механизми на компанијата. 
Една компанија може да има посебни жалбени механизми за работниците и за надворешните заинтересирани 
страни. Исто така, компанијата може да имаат комбиниран механизам што може да прима жалби од вработени 
и други работници, добавувачи, клиенти, корисници и потенцијални партнери. Жалбите може потоа да бидат 
распределени за постапување преку различни процеси. Исто така, компаниите можат да ги надградат веќе 

 

48. Видете: Водечки принципи за бизнис и човекови права, Принципи 29 и 31. 
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постоечките внатрешни системи (на пр. механизми за укажувачи, систем за жалби на клиенти) кои можеби 
веќе се ефективен канал за примање на жалби и поплаки поврзани со човекови права. 

2. Градење внатрешна поддршка за жалбен механизам на оперативно ниво. 
Може да биде предизвик да се изгради внатрешно разбирање дека жалбите покренати преку жалбениот 
механизам на оперативно ниво не претставуваат закана за персоналот, ниту нужно знак дека компанијата не 
успева во своите односи со засегнатите страни. 

Онаму каде компанијата креира нов механизам, може да биде корисно да се направи заеднички напор преку 
вклучување луѓе од клучни функции и оддели. 

Покрај тоа, за да биде родово сензитивна, компанијата треба да се консултира со потенцијално засегнати 
жени, женски организации и жени бранители на човекови права.49 Посветување на повеќе време на градење 
на ефикасен однос со засегнатите страни, може да биде важно за долгорочниот успех на механизмот.  

3. Ескалирање на жалби. 
Индикатори дека жалбите ескалирале вклучуваат:  

 Роковите за одговор на жалителот не се исполнети; 

 Порастот на жалбите покажуваат потенцијално сериозно влијание врз правото на здравје; 

 Кога жалбата доведува до поднесување на други жалби поврзани со претставници на државата;  

 Кога жалбата имплицира можно кривично однесување.  
 

Во последните два случаи компанијата треба случајот да го пријави до надлежните органи.  

4. Меѓународни иницијативи за членство. 
Компанија може да размисли дали сака да стане членка на меѓународна иницијатива во нивниот посебен 
сектор, која им нуди на своите членови да ги користат своите механизми за жалби. Примерите на вакви 
иницијативи се Fair Wear Foundation, BSCI и Ethical Trading Initiative. 

XV. НАЦИОНАЛНА ЛЕГИСЛАТИВА РЕЛЕВАНТНА ЗА ПРАВОТО НА ЗДРАВЈЕ  

XV.1. Краток преглед.  
Правото на здравје е заштитено со неколку членови во Уставот на Република Северна Македонија кои 
гарантираат:  

 на секој граѓанин право на здравствена заштита (член 39); 

 на секој човек право да живее во здрава животна средина (член 43); 

 на секој граѓанин право на социјална сигурност и социјално осигурување (член 34).  
 
Воедно, правото на здравје е заштитено во поширока смисла со член 10 (во кој е определено дека животот на 
човекот е неприкосновен) и член 11 од Уставот (во е кој определено дека физичкиот и моралниот интегритет 
на човекот се неприкосновени).  

Постојат повеќе закони што регулираат различни аспекти на правото на здравје, како што следи.  

Закон за спречување и заштита од дискриминација: забранува дискриминација на лица со физички, 
сензорни, интелектуални и ментални пречки при вработување, образование, патување со авион и друг превоз, 
пристап до здравствена заштита и обезбедување други државни услуги. Законот им дозволува на лицата кои 
сметаат дека претрпеле дискриминација  да поднесат претставки до Комисијата за заштита од дискриминација.  

Закон за здравствена заштита: потенцира дека секој граѓанин има право на здравствена заштита со 
почитување на највисокиот можен стандард на човековите права и вредности; дека тој/таа ќе има право на 
физички и психолошки интегритет и безбедност на неговата/нејзината личност, како и почитување на 
неговите морални, културни, верски и филозофски убедувања.  

Закон за здравственото осигурување: го регулира здравственото осигурување на граѓаните, правата и 
обврските кои произлегуваат од здравственото осигурување, како и начинот на спроведување на здравствено 
осигурување.  

Закон за ментално здравје: утврдува дека третманот на лица со ментална попреченост ќе се заснова на  
обезбедување на најдобра грижа, лекување и рехабилитација во согласност со тековните достигнувања во 
областа и во рамките на расположливите средства, и соодветна на поединечните потреби на лицето. 

 

49 Видете: Извештај на Работната група за прашањето за човекови права и транснационални корпорации и други деловни претпријатија, 
Родова димензија на Водечките принципи за бизнис и човекови права. 

https://www.fairwear.org/programmes/complaints
https://www.amfori.org/content/amfori-external-grievance-mechanism
https://www.ethicaltrade.org/issues/grievance-mechanisms-remedy
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Во моментот не постои национален закон со кој се бара од компаниите задолжителен due diligence за 
човековите права. Сепак, тоа не ги ослободува компаниите да ги почитуваат човековите права, вклучително и 
правото на здравје, како што е пропишано во Принципот 14 на Водечките принципи.  

XV.2. Пристап до правен лек.50 

Жртвите на повреди на човекови права од страна на компаниите, вклучително и во однос на правото на 
здравје, можат да бараат заштита на своите права во кривични, граѓански или административни судови во 
Северна Македонија. Тие исто така можат да поднесат жалба против негативните првостепени одлуки. 
Законот предвидува право на судење во разумен рок и им дава законска можност за поведување на постапка 
пред Врховниот суд заради повреда на правото на судење во разумен рок.  

Уставен суд. Секое лице може да поднесе барање во врска со забраната за дискриминација до Уставниот суд. 

Кривична постапка. Жртвата може да поднесе кривична пријава до јавниот обвинител или предлог, ако тоа 
е пропишано со закон. Земјата не користи порота, но за одредени кривични дела суди судски совет од три до 
пет лица, предводени од професионален судија.  

Глава 15 од Кривичниот законик криминализира 25 дела како кривични дела против слободите и правата на 
човекот и граѓанинот. Покрај тоа, во Кривичниот законик постои посебен дел во врска со кривични дела 
против здравјето на луѓето. Жртвите можат да поднесат кривична пријава против правни лица, кои можат да 
бидат сторители на повеќето кривични дела, независно од одговорноста на одговорното лице во правното 
лице. 

Одговорно лице во правното лице е лице кое, иако формално не е регистрирано како управител, постапува 
и презема правни дејства во односите со трети лица, е потписник на банкарската сметка, е подносител на 
годишните извештаи, ја организира целосно деловната активност и ги извршува одлуките на менаџментот, 
како последица на што тој/таа има обврска да се грижи за законитоста на деловното работење на компанијата. 

Граѓанска постапка. Граѓанските постапки започнуваат со тужба/предлог од страна на физичко или правно 
лице до граѓанските судови. Во областа на социјалната заштита, здравственото и пензиското осигурување 
постапката се спроведува согласно Законот за управната постапка  

Дикриминаторските тужби можат да бидат поднесени до граѓанските судови, со барање судот да утврди 
повреда на правото на еднаков третман на тужителот/ката; да се забрани преземање активности што го 
нарушуваат или може да го нарушат правото на тужителот/ката на еднаков третман; да се надомести 
материјалната и нематеријалната штета предизвикана од повреда на правата и јавно да се објави пресудата.  

Народен правобранител. Народниот правобранител е национална институција за човекови права, која ги 
штити уставните и законските права на граѓаните кога се повредени од органите на државната управа и други 
органи и организации што имаат јавни овластувања. Презема активности и мерки за заштита на принципот 
на недискриминација. Одлуките на Народниот правобранител не се правно обврзувачки, но органите се 
должни да постапуваат по укажувањата и препораките на Народниот правобранител и да го известат за 
преземената дејствија во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето. 

Комисија за спречување и заштита од дискриминација. Случаите на дискриминација се решаваат од 
страна на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација и граѓанските судови. Комисијата има 
надлежност да постапува по претставките за дискриминација, да дава мислења во врска со претставките и да 
го промовира спроведувањето на Законот за спречување и заштита од дискриминација. Комисијата нема моќ 
да ги казни сторителите, но може да покрене постапка до надлежен орган заради утврдување одговорност.  

За разлика од народниот правобранител, Комисијата разгледува претставки од јавниот и приватниот сектор. 
Граѓаните кои не се задоволни од исходот по претставката, можат да бараат судска заштита, при што судот 
може да го прифати писмено мислење на комисијата како доказ.   

Систем на работни спорови. Законот за мирното решавање на работните спорови го уредува начинот и 
постапката на мирно решавање на колективните и одделни индивидуални работни спорови. Помирувач, како 
неутрална страна, им дава помош на спротивставените страните во спорот со цел да склучат спогодба за 
решавање на колективниот работен спорот. Ако страните на спорот ја прифатат препораката на Одборот за 
помирување, склучуваат Спогодба за решавање на спорот.  

Арбитерот учествува во  решавање на индивидуален спор, со цел постигнување на обврзувачко решение за 
предметот на спорот. Надоместокот за помирувачот, односно арбитерот е на товар на Министерството за 

 

50 Адвокатско друштво ИНТЕР ПАРТЕС Скопје и Дански институт за човекови права, Водич за човекови права и бизнис, Република 
Македонија, 2016: http://www.interpartes.mk/wp-content/uploads/2019/07/Human-Rights-and-Business-Country-Guide-EN.pdf 

http://www.interpartes.mk/wp-content/uploads/2019/07/Human-Rights-and-Business-Country-Guide-EN.pdf
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труд и социјална политика. Постапката е дискретна, неформална (нема потреба од писмен доказ) и 
доброволна.  

XVI. МЕЃУНАРОДНА СУДСКА ПРАКСА 

Овој дел вклучува случаи од меѓународно право, каде е повредено правото на здравје. Бидејќи тие се донесени 
од страна на меѓународни судови или регионални тела кои одлучуваат или даваат свое мислење врз основа на 
меѓународни договори за човекови права, со овие одлуки се кристализираат не само обврските за државите 
потписнички на овој договор, туку и содржината на корпоративната обврска за почитување на правото на 
здравјето. Затоа, судската пракса може да се користи како своевиден водич за компаниите при проценка дали 
нивното работење е во согласност со меѓународните прифатени стандарди.  

Европски суд за човекови права 
 
Центар за правни ресурси во име на Валентин Кампеану против Романија51  
Судот во овој случај утврдил дека имало повреда на член 2 (право на живот) на Европската конвенција за 
човекови права (“ЕСЧП”), бидејќи г-дин Кампеану бил сместен во медицински установи кои не биле 
опремени за да обезбедат соодветно грижа за неговата состојба; тој бил префрлен од една во друга единица 
без соодветна дијагноза; и властите не успеале да му обезбедат соодветен третман со антиретровирусни 
лекови. Надлежните власти, иако биле свесни за тешката состојба во психијатриската болница каде бил 
сместен, неразумно го ставиле неговиот живот во опасност.   
 
Научени лекции: Заради усогласување на нивната дејност со ЕСЧП, приватните или јавните здравствени 
установи се должни:: 

 Да обезбедат соодветна грижа за состојбата на пациентот. 

 Префлањето од една во друга единица да се прави по поставување на соодветна дијагноза. 

 Да обезбедат соодветен третман со лекови.  

 Да имаат доволно персонал, доволно храна и греење.  

Исто така видете:  

 Конвенција на Обединетите нации за правата на лицата со посебни потреби: членови 5, 10, 12, 13. 

 Специјален известувач за инвалидност на Обединетите нации: Извештај за правото на здравје на лицата 
со посебни потреби, 2018 година.  
 

Папошвили против Белгија52 
Овој случај се однесувал на наредба за депортација на апликантот во Грузија, издадена заедно со забрана за 
повторно влегување во Белгија. Апликантот, кој страдал од сериозни болести, вклучително и хронична 
лимфоцитна леукемија и туберкулоза, особено тврдел дека биле докажани значителни основи за верување 
дека ако бил депортиран во Грузија, ќе се соочел со реален ризик од нехуман и понижувачки третман и 
прерана смрт. Тој починал во Белгија, додека неговиот случај бил во тек пред Големиот судски совет. Судот 
не ја отфрлил неговата апликација од списокот на предмети. ЕСЧП утврдил дека постојат “посебни 
околности во врска со почитувањето на човековите права” кои бараат нејзино испитување. 
Судот утврдил дека ќе имало повреда на член 3 (забрана за нечовечко или понижувачко постапување) на 
Конвенцијата доколку жалителот бил депортиран во Грузија без белгиските власти да го проценат ризикот со 
кој би се соочил поради неговата здравствена состојба и постоењето на соодветен третман во Грузија. 
Утврдена е и повреда на член 8, доколку Белгија го депортирала без да го оцени влијанието на неговото 
враќање врз “право на почитување на неговиот семеен живот со оглед на неговата здравствена состојба”. 

Научени лекции: Според оваа судска пракса, државата што враќа мора да добие индивидуални и доволни 
гаранции од земјата примател, како предуслов за депортирање, дека соодветниот третман ќе биде расположлив 
и достапен за засегнатите лица за да не се најдат во ситуација спротивно на член 3. 

Во случајот Савран против Данска53, во однос на апликацијата на турски државјанин дека заради неговото 
ментално здравје неговите права ќе бидат повредени доколку Данска го врати во Турција, Судот додаде уште 
еден критериум според кој, доколку Данска го врати апликантот во Турција, таа ќе биде обврзана внимателно 

 

51 ЕСЧП, Центар за правни ресурси во име на Валентин Кампеану против Романија, Пресуда на Големиот судски совет, 17 јули 2014: 
https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{%22itemid%22:[%22001-145577%22]} 
52 ЕСЧП, Папошвили против Белгија, Пресуда за Големиот судски совет, 13 декември 2016: 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-169662%22]} 
53 ЕСЧП, Савран против Данска, 01 октомври 2019, случај упатен до Големиот судски совет: 
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-196152%22]} 

https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{%22itemid%22:[%22001-145577%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-169662%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-196152%22]}
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да го следи случајот со цел третманот на пациентот да биде ефикасен и да му се овозможи негова 
реинтеграција во општеството. 
 

Бринкет и други против Малта54  
Овој случај се однесува на работници кои вршеле поправки на бродоградилишта и биле изложени на азбест 
пет децении, почнувајќи од 1950-тите до раните 2000-ти, што доведо до тоа да имаат проблеми со здравјето 
поради изложеноста на азбест. Апликантите се жалеле на нивнта изложеност или изложеноста на нивниот 
починат роднина на азбест и за неуспехот на Владата на Малта да ги заштити од фаталните последици. 
Судот утврдил дека имало повреда на член 2 (право на живот) на ЕКЧП во однос на жалителите чиј роднина 
починал и повреда на член 8 (право на почитување на приватниот и семејниот живот) на Конвенцијата во 
остатокот од апликантите. Поточно судот утврдил дека малтешката влада не успеала да ги исполни своите 
позитивни обврски согласно Конвенцијата, да донесе законодавство или да преземе други практични мерки 
за да обезбеди да жалителите бидат соодветно заштитени и информирани за ризикот врз нивното здравје и 
живот. Иако од раните 1970-ти, Владата на Малта била свесна или требало да биде свесна дека работниците 
во бродоградилиштата може да страдаат од последици од изложеноста на азбест, таа не презела никакви 
позитивни чекори за да се спротивстави на тој ризик сè до 2003 година. 

Научени лекции: Со цел да се усогласат со ЕКЧП, државите и компаниите ќе треба соодветно да ги штитат 
и информираат вработените/населението за ризикот врз здравјето и животот кој може да се појави од 
изложеност на супстанции што го загрозуваат нивното здравје или живот.  

Исто така видете:  

 Препорака за професионалено заболување од рак (R 147) на МОТ. 

 Препорака за азбест (R 172) на МОТ. 

 Конвенција за азбест (C 162) на МОТ.  

 Конвенција за професионално заболување од рак (C 139) на МОТ.  

 ЕУ Директива за заштита на работниците од ризиците поврзани со изложеност на азбест при работа 
(83/477/EEC, дополнета во март 2003). 

 
Двожек против Чешка55  
Апликантот, кој бил примен во психијатриска болница да подлежи на задолжително заштитен серолошки 
третман, тврдел дека болницата не успеала да му обезбеди соодветна психотерапија и дека бил подложен на 
присилен медицински третман и психолошки притисок, што претставувало повреда на член 3 на 
Конвенцијата. 
Судот утврдил дека немало повреда на член 3 од ЕКЧП во однос на држењето на жалителот во психијатриска 
болница и извршениот медицински третман. Судот забележал дека анти-андрогениот третман бил 
терапевтски неопходен и дека не било утврдено дека жалителот бил подложен на притисок за да ја прими 
терапијата. И покрај тоа што немал причина да се сомнева во изјавите на болницата во однос на тоа дека 
жалителот бил подложен за несаканите ефекти од споменатиот третман, Судот сепак сметал дека постоењето 
на специфична форма во која пациентот ја дава неговата согласност и се известува за придобивките и 
несаканите ефекти од третманот и неговото право да ја повлече првичната согласност во која било фаза од 
третманот би ја разјаснила ситуацијата. Меѓутоа, иако таквата постапка би ја засилила правната сигурност на 
сите засегнати страни, неуспехот да се користи таков формулар е недоволен за повреда на член 3. 

Научени лекции: За да бидат во согласност со ЕКЧП, приватните и јавните здравствени установи треба да 
прибават писмена согласност од пациентот, информирајќи го за придобивките и несаканите ефекти од 
конкретниот третман и за неговото право да ја повлече првичната согласност на која било фаза. 

Видете исто така: 

 Конвенција за заштита на човековите права и достоинство на човекот во однос на примената на 
биологијата и медицината: Конвенција за човекови права и биомедицина, членови 5, 6 и 7.  

 Препорака бр. Р (99) 4 на Комитетот на министри до земјите-членки за принципите во врска со правната 
заштита на немоќни возрасни лица, Принципи 22, 25, 28. 

 Препорака 2004 година (10) на Комитетот на министри до земјите-членки во врска со заштитата на 
човековите права и достоинство од лицата со ментални пречки, Принципи 12, 16-20.  

 
Шилих против Словенија56  

 

54 ЕСЧП, Бринкет и други против Малта, 24 март 2014: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-145790%22]} 
55 ЕСЧП, Двожек против Чешка, 6 ноември 2014: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-147688%22]} 
56 ЕСЧП, Шилих против Словенија, Пресуда за Големиот судски совет, 9 април 2009: 
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-92142%22]} 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-145790%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-147688%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-92142%22]}
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20-годишниот син на апликантите, кој побарал лекарска помош за мачнина и чешање на кожата, починал во 
болница во 1993 год., откако бил инектиран со лекови на кои бил алергичен. Апликантите се жалеле дека 
нивниот син починал поради медицинска небрежност и дека немало ефикасна истрага за неговата смрт.  
Судот утврдил дека има повреда на член 2 (право на живот) на ЕКЧП заради неефикасноста на словенечкиот 
судски систем при утврдување на причината и одговорноста за смртта на синот на апликантите. Поточно, 
забележал дека кривичната постапка, а особено истрагата, траела предолго, дека шест судии биле сменети во 
еден сет на првостепена граѓанска судска постапка, кои сè уште траеле 13 години откако започнале. 

Научени лекции: Здравствените институции треба да донесат соодветни мерки за заштита на животот на 
нивните пациенти. Бидејќи е потребно навремено испитување на случаите поврзани со смрт во болнички 
услови, компаниите ќе треба да соработуваат со државните институции според Водечките принципи. 
Познавањето на фактите и можните грешки направени во текот на медицинската нега се неопходни за да им 
се овозможи на засегнатите институции и медицинскиот персонал да ги отстранат потенцијалните 
недостатоци и да спречат слични грешки. Затоа, брзото испитување на вакви случаи е важно за безбедноста 
на корисниците на сите здравствени услуги. Исто така, државите треба да воспостават ефикасен независен 
судски систем, каде жртвите можат да изјават ефикасен правен лек, така што ќе може да се утврди причината 
за смртта на пациентите и одговорноста, без разлика дали е во јавниот или приватниот сектор. 

XVII. НАСОКИ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ЗА КОМПАНИИ 

Овој дел содржи препораки за due diligence за човекови права, принципи и упатства донесени од страна на 
меѓународни организации. 

Комитетот за економски, социјални и културни права на ОН: Генерален коментар број 14 за правото 
на највисок достапен степен на здравје.57 
Во својот Генерален коментар, Комитетот истакнува дека иако само државите потписнички на МПЕСКП на 
крајот се одговорни за почитување на истиот, сите членови на општеството, вклучително и здравствени 
работници, семејства, локални заедници, меѓувладини и невладини организации, граѓански организации, како 
и приватниот сектор , имаат одговорности во врска со остварувањето на правото на здравје. Затоа, државите 
потписнички треба да обезбедат околина што го олеснува извршувањето на овие одговорности. 
 
Агенда 2030 за одржлив развој на обединетите нации.58 
Усвоена од ОН во 2015 година, Агендата се однесува на сите земји и засегнати страни, вклучително и бизнис 
заедницата. Агенда 2030 година, како консензуален документ за политика, има за цел да постигне 17 цели за 
одржлив развој. Целите за одржлив развој го гледаат приватниот сектор како неопходен партнер за нивното 
постигнување, но признаваат дека деловните активности треба да бидат во согласност со меѓународните 
стандарди за да се обезбеди заштита на работната сила и заштита на животната средина. Експлицитно 
упатуваат на Водечките принципи, работните стандарди на МОТ и Конвенција за правата на детето на ОН. 
За да се постигне целта за одржлив развој бр.3: Обезбедување на здрав живот и промовирање на 
благосостојбата за сите возрасти, се очекува од деловниот сектор да работи, меѓу другото на: 

 зајакнување на превенцијата и третманот на злоупотреба на супстанции, вклучително и злоупотреба на 
наркотични дроги и штетно користење алкохол;  

 постигнување универзално здравствено осигурување, вклучително и заштита од финансиски ризици, 
пристап до квалитетни неопходни здравствени услуги и пристап до безбедни, ефективни, квалитетни и 
достапни основни лекови и вакцини за сите; и  

 зајакнување на капацитетот на сите земји за рано предупредување, намалување на ризикот и управување 
со национални и глобални здравствени ризици.  

Совет на Европа: Препорака за бизнис и човекови права CM/REC(2016)3.59 
Советот на Европа им препорачува на земјите членки да применат мерки потребни за да се охрабрат или, 
доколку е соодветно, да бараат: 

 од компаниите со седиште или кои вршат значителни дејности во рамки на нивна јурисдикција да 
спроведуват due diligence за човекови права во текот на нивното работење; 

 од компаниите да покажат поголема транспарентност со цел да докажат дека ја “познаваат и 
покажуваат” својата корпоративна одговорност за почитување на човековите права; 

 од комапниите да ги почитуваат човековите права, кога државите:  
o поседуваат или контролираат компании;  

 

57 Видете Генерален Коментар бр.14 (2000), Право на највисок достапен стандард на здравје (член 12 од МПЕСКП). 
58ОН, Агенда 2030 за одржлив развој, 2015: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld 
59 Совет на Европа: Препорака за бизнис и човекови права CM/REC(2016), 2016: 
https://rm.coe.int/human-rights-and-business-recommendation-cm-rec-2016-3-of-the-committe/16806f2032 

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://rm.coe.int/human-rights-and-business-recommendation-cm-rec-2016-3-of-the-committe/16806f2032
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o даваат значителна поддршка и испорачуваат услуги на компаниите преку агенции, како службени 
инвестициски осигурувања или агенции за гаранција; 

o доделуваат дозволи за извоз на компаниите;  
o влегуваат во трговски трансакции со компании, вклучително и преку склучување договори за јавни 

набавки; 
o ја приватизираарт испораката на услуги што може има влијание врз уживањето на човековите права. 

 носење на ефективни мерки за спроведување на правото во однос на човековите права и деловните 
стандарди и се осигураат дека постојат соодветните регулаторни тела задолжени за примена на мерките.  
 

МОТ: Трипартитната декларација за принципи во врска со мултинационалните претпријатија и 
социјалната политика.60 
Декларацијата на МОТ им нуди насоки на мултинационалните претпријатија, меѓу другото, во области како 
што се вработување, обука, постигнување на баланс помеѓу работа и приватен живот и индустриски односи. 
Според Декларацијата, мултинационалните претпријатија треба да ги одржуваат највисоките стандарди за 
безбедност и здравје, во согласност со националните барања, имајќи го предвид нивното релевантно искуство 
во рамките на претпријатието како целина. На своите заинтересирани страни, мултинационалните компании 
треба да им обезбедат информации за безбедносните и здравствените стандарди кои ги следат во други земји. 
Особено, тие треба да ги направат достапни оние информациите поврзани со евентуални специфични 
опасности и преземени заштитни мерки поврзани со нови производи и процеси. 
 
ЕУ: Насоки за нефинансиско известување.61  
Според Насоките, одредени големи компании со повеќе од 500 вработени, се во обврска да објавуваат 
нефинансиски информации, кои се неопходни за да се разбере нивниот развој, работење, и влијанието на 
нивната активност. На темата за човекови права, од компаниите се бара да објават материјални информации 
за потенцијалните и сегашните влијанија на нивното работење врз носителите на правата. Материјалните 
обелоденувања можат да се однесуваат на тоа како една компанија се приближува до, меѓу другите, Водечките 
принципи, Упатствата на ОЕЦД за мултинационални компании и Трипартитната декларација за принципите 
на МОТ во врска со мултинационалните претпријатија и социјалната политика. Примери на информации и 
клучни индикатори за успешност се:  

 појава на сериозни влијанија врз човековите права во врска со активностите или одлуките на компанијата; 
или 

 активности и добавувачи кои претставуваат значителен ризик да предизвикаат повреди на човековите 
права, вклучително и на правото на здравје. 

 
Работна група за прашањето за човекови права и транснационални корпорации и други деловни 
претпријатија: Родови димензии на Водечките принципи за бизнис и човекови права.62 
Бидејќи жените се меѓу групите кои честопати се несразмерно засегнати од негативното влијание на деловните 
активности, Работната група на ОН за транснационални корпорации изработи Водечките принципи за 
родовата димензија. Тие потенцираат дека компаниите имаат одговорност да избегнуваат било каква повреда 
на човековите права на жените и да се справуваат со негативното влијание врз човековите права во кои се 
инволвирани. За спроведување на оваа одговорност, компаниите треба:  

 да придонесат за постигнување на значителна родова еднаквост и да спречат влошување или 
зголемување на постојната дискриминација врз жените во текот на нивното работење;  

 не треба да дозволат создавање и одржување на родови стереотипи или да ги објективизираат и 
сексуализираат женските тела во кој било процес, вклучително и при продажба и маркетинг, поврзани со 
нивните производи или услуги;  

 да преземат чекори за почитување на сексуалното и репродуктивното здравје и правата на жените, 
на пример, преку обезбедување платено родителско отсуство, нудење флексибилно работно време или 
опции за работа од дома за нови родители и обезбедување простории за доење на работа. Компаниите 
исто така треба да престанат со практиката на задолжително тестирање на бременост. 

 

60 МОТ: Трипартитната декларација за принципите во врска со мултинационалните претпријатија и социјалната политика, 2017: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf 
61 ЕУ, Насоки за нефинансиско известување, Комуникација од Комисијата Упатство за нефинансиско известување (методологија за 
известување за нефинансиски информации, C 215/01, 05.07.2017, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017XC0705(01) 
62 Видете ОН, Извештај на Работната група за прашањето за човековите права и транснационалните корпорации и други деловни 
претпријатија, Родова димензија на Водечките принципи за бизнис и човекови права. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf
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Комитет за права на лицата со посебни потреби: Општ коментар бр. 3 (2016) за жени и девојчиња со 
посебни потреби.63 
Постојат силни докази дека жените и девојчињата со посебни потреби се соочуваат со бариери во повеќе 
области на животот, вклучително и во можноста да имаат контрола врз сопствениот живот во однос на 
сексуално и репродуктивно здравје. Комитетот на ОН наведува дека државите мора да ги преземат сите 
соодветни мерки за да ја отстранат дискриминацијата врз жените и девојчињата со посебни потреби врз 
основа на пол и/или инвалидитет од кое било лице, организација или приватно претпријатие. Тие исто така 
ќе треба да делуваат со должно внимание преку спречување на насилство или повреда на човековите права, 
заштита на жртвите и сведоците, истрага, гонење и казнување на одговорните, вклучително и приватните 
чинители, и обезбедување пристап до надомест кога човековите права се повредени. На пример, државите би 
можеле да промовираат обука на професионалци во правосудниот сектор за да бидат сигурни дека постојат 
ефективни правни лекови за жени со посебни потреби кои биле подложени на насилство.  

МОТ: Конвенција за хемикалии (МОТ C.170).64 
Оваа Конвенција на МОТ се однесува на безбедноста при употреба на хемикалии на работното место. Според 
оваа Конвенција, ратификувана до сега од само 22 земји, работниците и нивните претставници имаат право 
на информации за:  

 Идентитетот и опасните својства на хемикалиите што се користат при работа.  

 Мерките на претпазливост. 

 Образование и тренинг. 

 Информациите содржани во етикетите и ознаките.  

 Документите со безбедносни податоци за хемикалиите.  

 Eвиденцијата од следењето на работната средина и од изложувањето на работниците што користат 
опасни хемикалии итн. 

 
ОЕЦД, Упатства на ОЕЦД за одговорно деловно работење65 
Според овие Упатства, постојат одредени информации што компаниите треба да ги објавуваат како дел од 
нивната корпоративна одговорност за почитување на човековите права, како што се:  

 Информации за работниците во однос на нивната изложеност на опасни материи. 

 Резултати од тестирање на производи или животна средина, неопходни за ефективна заштита на правата 
на живот или здравје.  

 Информации за опасни материи неопходни за ефикасно обезбедување на медицински постапки после 
појава на индустриска непогода. 

 
УНДП, Due Diligence по човекови права и Ковид-19: Брза самооценка за деловно работење (C19 Брза 
самооценка).66 
Оценката, заснована врз релевантни одредби од договорите за човекови права на ОН, Основните конвенции 
на МОТ и Водечките принципи, дава првични насоки за правење самооценување во контекст на КОВИД 19. 
Компаниите треба да проценат дали преземале активности поврзани со правотo на здравје, вклучувајќи го и 
следново:  

 Пристап до здравствена заштита и медицински материјали, вклучително и заштитни материјали, како 
што се маски, без никаква дискриминација врз основа на пол, раса, религија, јазик, националност, 
инвалидитет, статус на мигрант, сексуална ориентација, родов идентитет или членство во социјална група 
која се соочува со маргинализација/стигма.  

 Превземање на разумни чекори за отстранување или намалување на ризиците за вработените во 
консултација со вработените, вклучително и следење на препораките од здравствените работниците 
и/или комитетите за здравје и безбедност (или нивни претставници) за време на кризата КОВИД-19. 
Доколку е можно, препорачливо е компаниите да се консултираат со синдикатите, граѓанското општество 
и други заинтересирани страни. 

 Преземање на мерки на претпазливост за да се осигураат дека здравјето на потрошувачите или 
пошироката јавност не е загрозено од деловното работење. 

 

63 Комитет за правата на лицата со посебни потреби, Генерален коментар бр. 3 (2016) за жени и девојчиња со посебни потреби, 
CRPD/C/GC/3, 25.11.2016: 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/3&Lang=en 
64 МОТ: Конвенција за хемикалии (МОТ К.170), 1990, пристапено на 03.05.2020: 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312315 
65 ОЕЦД, ОЕЦД Упатство за Due Diligence за одоворно деловно однесување, 2018: http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-
Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf 
66  УНДП, Due Diligence за човекови права и Ковид-19: Брза самооценка за деловно работење (К19 Брза самооценка), 10.04.2020: 
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/human-rights-due-diligence-and-covid-19-rapid-self-
assessment-for-business.html 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312315
http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf
http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/human-rights-due-diligence-and-covid-19-rapid-self-assessment-for-business.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/human-rights-due-diligence-and-covid-19-rapid-self-assessment-for-business.html
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 Споделување приватни информации на потрошувачи со владите или со пошироката јавност само кога 
истите се користат со цел справување со пандемијата КОВИД-19 и во согласност со релевантните 
законски одредби. Објавените информации треба да бидат ограничени во обем и временски поврзани со 
КОВИД-19.  

 
МОТ: КОВИД-19: Упатство за работодавци и бизниси за зајакнување на заштитата на работниците 
мигранти за време на тековната здравствена криза.67 
Упатството нагласува дека многу бизниси се потпираат на работници мигранти, како на пример, 
медицинските сестри, доктори и други здравствени работници од првите линии, како и оние вработени во 
земјоделскиот, транспортниот и малопрадажниот сектор кои вржат дејност снадбуваање со храна и други 
есенцијални продукти за време на пандемијата КОВИД-19. За да им помогне на компаниите да ја зајакнат 
заштититата на работниците мигранти во нивното деловно работење и во добавувачкиот синџир, Упатството, 
меѓу другото, предвидува: 

 Здравјето, благосостојбата и безбедноста на сите вработени, вклучително и работниците мигранти, се 
приоритет на работодавачите за време на здравствената криза КОВИД-19. Компаниите мора да ги 
почитуваат човековите права и да ги задоволат основните потреби на сите вработени, особено оние 
поврзани со здравјето. 

 Задолжително е работниците кои живеат во сместување во сопственост на работодавачот или во објект 
кој истиот го раководи да продолжат да имаат пристап до вода за пиење, храна, електрична енергија и 
други основни потреби за време на карантин, изолација или друго органичување на движењето. Исто 
така, работодавачот треба да го гарантира и нивниот пристап до итни и здравствени услуги. 

 Работодавачите чии работни средини и деловни активности се наоѓаат на поодалечени или изолирани 
места и каде што пристапот до здравствени установи и инфраструктура е ограничен, треба да превземат 
дополнителни мерки. Ова особено се однесува на индустриските и мали рудници, фарми и земјоделски 
насади, како и бродови за риболов и секторот на транспорт.  

XVIII. ПРАВО НА ЗДРАВЈЕ НА ДЕЦАТА И БИЗНИСОТ  

“Не нè искористувајте, ние бараме од вас да бидете одговорни. Не нè поддржувајте затоа што чувствувате 
жалост кон нас; наместо тоа, поддржете нè, бидејќи ние го заслужуваме тоа. Ние ги купуваме вашите 

производи и услуги, но ние бараме да инвестирате во нашиот развој. Ние не сакаме подароци; сакаме да 
бидете одговорни.” 

Млада личност во Перу68 

 
Според меѓународното право за човекови права, децата имаат право на “уживање во највисокиот достапен 
степен на здравје и на установи за лекување на болести и рехабилитација на здравјето”. Ова право е 
артикулирано во член 24 од Конвенцијата на ОН за правата на детето (“КПД”), што е најшироко 
ратификуваниот меѓународен инструмент за човекови права. Конвенцијата го дефинира детето како “секое 
човечко суштество под осумнаесет години”.69 

Компаниите треба да бидат свесни за следниве карактеристики на правото на здравје на децата што ја 
обликуваат неговата содржина:70 

Инклузивно право. Правото се протега не само на превенцијата, унапредувањето на здравјето и 
здравствените услуги, туку и на правото на децата да растат и целосно да го равијат својот потенцијал и да 
живеат во услови што им овозможуваат да постигнат највисок стандард на здравје. Како последица на тоа, 
правото на здравје е исто така поврзано и зависо од другите права. Насилството врз децата е повреда на 

 

67 МОТ: КОВИД-19: Упатство за работодавци и бизниси за зајакнување на заштитата на работниците мигранти за време на тековната 
здравствена криза, Верзија 1.0, 07.04.2020: https://iris.iom.int/sites/default/files/IOM-COVID%2019_Employer_Guidance_V1.pdf 
68 Спасете ги децата Шведска, Бизнисот и учеството на децата- Како бизнисите можат да создадат можности за учество на децата, 2015: 
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/8854/pdf/business-and-child-participation_hn.pdf 
69  Канцеларија на Високиот комесар за човекови права, Конвенција на ОН за правата на детето, 1989: https://www.ohchuman 
rights.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx 
70 Комитет за права на детето, Генерален коментар бр. 15 (2013) за правото на детето на уживање на највисокиот достапен стандард на 
здравје (чл. 24), CRC/C/GC/15, 2013: https://tbinternet.ohchuman 
rights.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f15&Lang=en и Комитет за права на детето, 
Генерален коментар бр. 16 (2013) за обврските на државите во врска со влијанието на деловниот сектор врз правата на децата, 
CRC/C/GC/16, 2013: https://www2.ohchuman rights.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.16.pdf 

https://iris.iom.int/sites/default/files/IOM-COVID%2019_Employer_Guidance_V1.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/8854/pdf/business-and-child-participation_hn.pdf
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f15&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f15&Lang=en
https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.16.pdf
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човековите права и се поврзува со лошо здравје.71 
Од друга страна, образованието, вклучително и 
образованието што поддржува познавање на 
здравјето на децата и исхраната, предностите на 
доењето, хигиената и санитарната околина и 
спречувањето несреќи го зајакнува правото на 
здравје. 

Слободи и овластувања. Правото на здравје на 
децата содржи збир на слободи (на пример право на 
контрола здравјето и телото) и овластувања (на пр. 
пристап до установи, добра, услуги и услови кои 
обезбедуваат еднаквост на можности за секое дете да 
ужива највисок достапен стандард на здравје).  

XIX. БИЗНИСОТ И ДЕЦАТА 

Децата се носители на права и засегнати страни во 
бизнисот како потрошувачи, вработени, идни 
вработени и деловни лидери и членови на 
заедниците и околините во кои работи бизнисот.72 
Тие се директно и индиректно погодени од 
политиките на компанијата, производите, 
работењето, снабдувањето и деловните врски.  

На пример, според извештајот на МОТ, 73 милиони 
деца биле вклучени во опасна работа која го 
загрозувала нивното здравје, безбедност и развој.73 
Децата се исто така погодени како потрошувачи на 
производи и услуги од маркетинг практиките и 
влијанието што деловните активности го имаат врз 
локалните заедници и околината.    

Поради важната улога на компаниите во 
обезбедувањето и управувањето со услугите како 
што се чиста вода, санитација, образование и 
здравство, алтернативна грижа, кои се клучни за 
уживањето на правата на децата, сега меѓународното 
право бара од компаниите да ги почитуваат и 
понатаму да ги поддржуваат правата на децата. 

Ова е добро резимирано од Комитетот на ОН за правата на детето, надзорно тело што ја следи 
имплементацијата на KПД:  

“…должностите и одговорностите за почитување на правата на децата се протегаат во пракса ... и се 
однесуваат на приватни актери и компаниите. Затоа, сите компании мора да ги исполнат своите 
одговорности во однос на правата на децата и државите треба да се осигурат дека компаниите тоа ќе го 
сторат. Исто така, деловните претпријатија не треба да ја поткопаат способноста на државите да ги исполнат 
своите обврски кон децата согласно Конвенцијата и факултативните протоколи.”74  

Сега, постои силна поддршка од владите, академската заедница, граѓанското општество и бизнисот за 
верувањето дека развојот на бизнисот не треба да доаѓа на штета на децата и дека корпоративниот сектор 
може да биде важен двигател во промовирањето на правата на децата.75 

 

71 СЗО, 25 Прашања и одговори за здравјето и човековите права, 2012: https://www.who.int/hhuman 
rights/information/25%20Questions%20and%20Answers%20on%20Health%20and%20Human%20Rights.pdf 
72 Видете: Комитет за правата на детето, Генерален коментар бр. 16 за обврските на државите во врска со влијанието на деловниот сектор 
врз правата на децата. 
73МОТ, Опасен труд за деца, посетено на 10.04.2020: 
https://www.ilo.org/ipec/facts/WorstFormsofChildLabour/Hazardouschildlabour/lang--en/index.htm 
74 Видете: Комитет за правата на детето, Генерален коментар бр. 16 за обврските на државите во врска со влијанието на деловниот сектор 
врз правата на децата. 
75 Глобален форум за деца и Бостонска консултантска група, Правата на децата и корпоративниот сектор - поставување бенчмарк, 2014: 
https://www.globalchildforum.org/wp-content/uploads/2016/06/GlobalChildForum_Benchmark_Summary_2014.pdf 

Холандски закон за due diligence на 
детски труд 

На 1 јануари 2020 год., во Холандија стапи на 
сила Законот за due diligence на детски труд. 
Законот бара од компаниите регистрирани 
во Холандија и од странски компании кои 
своите производи или услуги ги доставуваат 
на холандскиот пазар двапати или повеќе 
годишно да достават изјава до холандските 
регулаторни органи. Во изјавата, компаниите 
треба да ги опишат чекорите преземени за да 
испитаат дали постои “разумно сомневање” 
дека детски труд се јавува во нивните 
активности или во нивниот добавувачки 
синџир; доколку има основано сомнение, тие 
треба да воспостават акционен план за 
решавање на нивните наоди во согласност со 
меѓународните упатства (Водечки принципи 
на ОН или Упатства за ОЕЦД). 

Целта на законодавството е да спречи 
испорака, на потрошувачите во Холандија, 
на стоки и услуги во кој има детски труд. Ако 
може да се пронајде конкретен доказ дека 
стоките или услугите се произведени со 
детски труд, може да се поднесе тужба од 
трети лица до холандските регулаторни 
органи кои ќе проценат дали компанијата 
има спроведено due diligence. 
 
Извор: Oxford Human Rights Hub, last visited 03.05.2020: 
https://ohrh.law.ox.ac.uk/dutch-child-labour-due-
diligence-law-a-step-towards-mandatory-human-rights-due-
diligence/ 

 

https://www.who.int/hhr/information/25%20Questions%20and%20Answers%20on%20Health%20and%20Human%20Rights.pdf
https://www.who.int/hhr/information/25%20Questions%20and%20Answers%20on%20Health%20and%20Human%20Rights.pdf
https://www.ilo.org/ipec/facts/WorstFormsofChildLabour/Hazardouschildlabour/lang--en/index.htm
https://www.globalchildforum.org/wp-content/uploads/2016/06/GlobalChildForum_Benchmark_Summary_2014.pdf
https://ohrh.law.ox.ac.uk/dutch-child-labour-due-diligence-law-a-step-towards-mandatory-human-rights-due-diligence/
https://ohrh.law.ox.ac.uk/dutch-child-labour-due-diligence-law-a-step-towards-mandatory-human-rights-due-diligence/
https://ohrh.law.ox.ac.uk/dutch-child-labour-due-diligence-law-a-step-towards-mandatory-human-rights-due-diligence/
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XX. ПРАВАТА НА ДЕЦАТА И БИЗНИС ПРИНЦИПИТЕ 

Со цел подобро разбирање на одговорностите на компаниите кон децата, врз основа на веќе воспоставените 
норми и стандарди, УНИЦЕФ, Спасете ги децата и Глобалниот договор на ОН ги развија Правата на децата 
и Бизнис принципите (“Детски принципи”). Тие не создаваат нови човекови права за децата, како што е 
покажано подолу во табелите. 

 

Бизнис одговорностите се утврдени во 10 принципи. 
Принцип 1 е основен принцип кој бара од деловните субјекти да ги почитуваат правата на децата и да се 
заложат за поддршка на правата на децата. 
 
Принципите 2-9 утврдуваат конкретни одговорности на бизнис секторот на работното место, пазарот, 
заедницата и околината. 
 
За да работат во согласност со принципите, оваа правна сеопфатна рамка предлага активности за компаниите. 
Со спроведување на предложените активности, се очекува компаниите да ги почитуваат и поддржуваат сите 
права на децата, вклучително и детското право на здравје. Ова е илустрирано подолу во Табелата.  
 

ПРАВАТА НА ДЕЦАТА И БИЗНИС ПРИНЦИПИТЕ 

 
Принцип I 

Со цел да ги почитуваат и 
поддржуваат првата на 
децата од деловните 
субјекти се бара да:  

 
Примери на активности насочени кон почитување и 

поддршка на правото на здравје на децата:  

 

Принцип II 

Придонесат за 
елиминирање на детски 
труд во сите бизнис 
активности и односи. 

 

Заштита на децата од опасна работа, што веројатно ќе им 
наштети на нивното здравје, безбедност и морал.  

 

 

 

 

ПринципIII 

 

 

Овозможат 
достоинствена работа за 
млади работници, 
родители и згрижувачки 
семејства. 

 

 Промовирање на пристојни можности за работа на 
младите работници, вклучително и социјална заштита 
и информации за здравјето и услуги соодветни на 
возраста. 

 Посветување на посебно внимание на условите за 
работа како што се:  
o Исплата на плата. 
o Должина и флексибилност на работното време. 
o Одредби за бремени жени и доилки. 
o Потреба за родителско отсуство. 
o Поддршка на мигрантите и сезонските работници 

со родителство на далечина.  
o Пристап до квалитетна грижа за деца, здравствена 

заштита и образование на издржуваните лица.  

 Обезбедат заштита и 
безбедност на децата во 

 
Објаснување на персоналот дека политиката за нулта 
толеранција за насилство, експлоатација и злоупотреба се 

КОРПОРАТИВНА ОБВРСКА ЗА 
ПОДРЖУВАЊЕ - доброволни активности 
кои имаат за цел да ги унапредат правата на 

децата, преку основните деловни активности, 
стратешките социјални инвестиции и 

филантантропија, застапување и ангажирање 
на јавната политика и работење во 

партнерство и други колективни активности.

КОРПОРАТИВНА ОДГОВОРНОСТ ЗА 
ПОЧИТУВАЊЕ - избегнување на било 

каква повреда на правата на децата и 
решавање на негативните влијанија врз 

детските права кои ги предизвикува бизнисот. 
Таа се однесува на деловните активности на 
компанијата, деловните врски поврзани со 

сопственото работење, производи или услуги.
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Принцип 
IV 

сите бизнис активности и 
објекти. 

однесува на сите деловни активности, дури и кога истите 
се водат надвор од деловните објекти.  

 

Принцип V 

Осигураат дека 
продуктите и услугите се 
безбедни и преку нив 
настојуваат да ги 
поддржат правата на 
децата. 

 
Преземање чекори за подобрување на достапноста на 
производите што се од суштествено значење за опстанокот, 
развојот и подоброто здравје на децата.  

 

 
 

Принцип 
VI 

 

Употребуваат маркетинг 
и рекламирање коишто го 
почитуваат и 
поддржуваат правото на 
здравје на децата. 

 Почитување на стандарди за деловно однесување 
пропишани во инструментите на Светската здравствена 
организација, поврзани со маркетингот и здравјето во 
сите земји. Кога националното законодавство 
пропишува повисок стандард, бизнисот мора да го 
следи тој стандард.  

 Користење на маркетинг што ја подигнува свеста 
и ги промовира правата на децата, позитивна 
самодоверба, здрав начин на живот и ненасилно 
однесување.   

 

 

 

Принцип 
VII 

 

 
Го почитуваат и 
поддржуваат правото на 
здравје на децата во однос 
на животната средина и 
добивањето и 
користењето на земјиште.  

 Опфаќање на правата на децата, нивните семејства и 
заедниците во плановите за вонредни состојби и 
обештетување поради штети врз животната средина и 
врз здравјето предизвикани од деловните активности. 

 Почитување на детското право на здравје, при 
планирање и спроведување на преселување и 
обезбедување на компензација.  

 Воспоставување на правен лек за евентуално 
оштетување на животната средина и здравјето 
предизвикано од работењето на компанијата.  

 
Принцип 

VIII 

 
Го почитуваат и 
поддржуваат детското 
право на здравје при 
превземање на мерки за 
обезбедување.  

 Почитувањето на детското право на здравје е 
експлицитно уредено во деловните договорите за 
обезбедување. 

 Забрана за вработување или користење ги децата при 
обезбадување, директно или преку приватни или јавни 
даватели на обезбедување.  

 

Принцип 
IX 

 

Помогаат да се заштитат 
децата што се засегнати 
од непогоди. 

 Избегнување на предизвикување или придонесување 
кон повреда на правото на децата на здравје во контекст 
на непогоди. 

 Подигање на свеста кај работниците и членовите на 
заедницата за зголемените ризици од насилство, 
злоупотреба и експлоатација на деца во вакви 
контексти.  

 

Принцип  X 

Ги зајакнуваат напорите 
на државата и заедницата 
за заштита и примена на 
правото на здравје на 
децата.   

 Непопречување на владините напори за заштита и 
исполнување на правото на здравје на децата.  

 Размислување за преземање стратешки програми за 
социјално инвестирање за деца. 

 

Покрај обезбедување на оперативна рамка, принципите овозможуваат на компаниите: 76 

1. Подобро управување со ризиците преку проширена дефиниција за “ризик” што ги вклучува 
човековите права, и преку утврдување дека одговорностите за здравјето и безбедноста на производите ги 
штитат интересите на децата.  

 

76 УНИЦЕФ, За децата треба се грижат сите: Работна книга 2.0 - Водич за интегрирање на правата на децата во политики, проценки на 
влијание и известување за одржливост, 2014 год.: https://www.unicef.org/csr/css/Workbook_2.0_Second_Edition_29092014_LR.pdf 

https://www.unicef.org/csr/css/Workbook_2.0_Second_Edition_29092014_LR.pdf
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2. Да изгради углед и да обезбеди “социјална лиценца за работа” со докажување дека корисните 
влијанија од производите на компаниите, одговорниот маркетинг и добрите односи со локалните 
заедници можат да ги задоволат потребите на родителите и децата. 

3. Регрутирање и задржување на мотивираната работна сила преку фер плати и пристојни услови за 
работа, овозможувајќи им на вработените кои се родители или старатели да ги комбинираат своите 
семејни одговорности со продуктивен работа, а со тоа да ги зголемат производните капацитети и да го 
намалат отсуството.  

4. Развивање на следната генерација на таленти преку поддршка на програми и иницијативи за 
образование кои ќе им овозможат на младите луѓе да се здобијат со вештини за работното место, како 
што се одлучување и лидерство.  

5. Придонесување во стабилно и одржливо деловно опкружување, работејќи за доброто на децата и 
помагајќи во градењето на силни заедници, стабилни бизниси и здрави економии.  

XXI. DUE DILIGENCE И ДЕТСКОТО 
ПРАВО НА ЗДРАВЈЕ  

Исто како и Водечките принципи, и Детските 
принципи бараат од компаниите да спроведат due 
diligence за човекови права земајќи ги во предвид 
правата на децата. Како дел од овој процес, од 
компаниите се бара:  

 Да усвојат политика за човекови права со 
која јавно ќе се обврзат дека ќе ги почитуваат 
детските права во корпоративните политики 
и изјави.  

 Да ги проценат потенцијалните и 
сегашни влијанија за да разберат како 
компанијата негативно влијае врз децата и да 
идентификуваат можности за поддршка на позитивни влијанија.  

 Да ги вклучат засегнатите страни за правата на децата и се осигураат дека процесот на проценка 
на влијанието не влијае негативно врз децата. 

 Да ги интегрираат наодите преку развивање на насочени стратегии за ублажување и превенција 
преку деловната активност. 

 Да известат или објават за преземените напори да ги почитуваат правата на децата.  

 Понудат обештетување за сите негативни влијанија врз правата на децата откриени преку 
жалбените механизми.  

При спроведување на процесот на due diligence, од комапаниите се бара да ги имаат во предвид следниве 
принципи и права, загарантирани во Конвенцијата за правата на детето:  

Најдобар интерес на детето 
Зошто? 
Бидејќи овој принцип е директно применлив за компаниит, кои функционираат како приватни тела за 
социјална грижа, преку обезбедување на директни услуги за деца, вклучително и грижа, згрижување, здравство, 
образование и администрација на казнено поправни домови.77 Најдобрите интереси на секое дете треба да 
бидат засновани на нивните физички, емоционални, социјални и образовни потреби, возраст, пол, врски со 
родителите и старателите и нивната семејна и социјална позадина.78 

Право на живот, опстанок и развој  
Зошто? 
Бидејќи активностите и работењето на компаниите можат да влијаат врз остварувањето на правото на живот, 
опстанок и развој на децата.79 На пример, кога практиките за деловно работење бараат од возрасните да 
работат долги часови, постарите деца, особено девојчињата, може да ги преземат домашните обврски и 
обврските за одгледување на деца на своите родители, што може негативно да влијае на нивното право на 

 

77 Видете: Комитет за правата на детето, Генерален коментар бр. 16 (2013) за обврските на државите во врска со влијанието на деловниот 
сектор врз правата на децата. 
78 Видете: Committee on the Rights of the Child, Генерален коментар бр. 15 (2013) за правото на детето на уживање на највисокиот достапен 
стандард на здравје (чл. 24). 
79 Видете: Комитет за правата на детето, Генерален коментар бр. 16 (2013) за обврските на државите во врска со влијанието на деловниот 
сектор врз правата на децата. 
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образование и право на игра. Покрај тоа, оставањето деца да се грижат сами за себе или грижата да ја превземат 
постарите браќа и сестри може да има влијание врз квалитетот на грижата и здравјето на помладите деца.  

Правото на детето да биде сослушано  
Зошто? 
Во член 12 од КПД се утврдува правото на секое дете слободно да го искаже своето мислење, за сите работи 
што се однесуваат на него/неа, и последователно на право на мислењето да му се даде соодветна тежина, 
според возраста и зрелоста на детето. Од клучно значење е за компаниите да ги слушнат ставовите на децата 
и да ги земат во предвид при носењето на одлуките што влијаат врз нив. Ваквите процеси мора да бидат 
достапни, инклузивни и значајни за децата и да ги земат во предвид развојот на капацитетите на децата и 
нивните најдобри интереси во секое време.80 Учеството на децата треба да биде доброволно и да се одвива во 
средина што им одговара и што не предизвикува дискриминација врз децата. За да се олесни учеството на 
децата препорачливо е да се вклучат надлежните граѓански организации. 

 
Забрана за дискриминација 
Зошто? 
Компаниите треба да гарантираат дека здравјето на децата не е попречено како резултат на дискриминација, 
вклучително врз основа на расата на детето, родителот или правниот старател, боја, пол, јазик, религија, 
политичко или друго мислење, национално, етничко или социјално потекло, имот, инвалидитет, раѓање или 
друг статус.81 Треба да се посвети внимание на различните потреби на девојчињата и момчињата и влијанието 
на родовите поврзани со социјалните норми и вредности врз здравјето и развојот на момчињата и девојчињата. 
Исто така, треба да се потсетиме дека секое мигрантско дете треба да има пристап до здравствена заштита 
еднаква на онаа на државјаните, без оглед на причината за селење, дали детето е придружувано или 
непридружувано, е во движење или е сместено некаде, документирано или недокументирано или со кој било 
друг статус.82  
 
Правата на децата и глобалните деловни операции  
Зошто? 
Бидејќи компаниите работат на глобално ниво преку комплексни мрежи на подружници, изведувачи, 
добавувачи и заеднички вложувања. Нивното влијание врз правата на децата ретко е резултат на дејствување 
или недејствување на единствена деловна единица. На пример, добавувачите можат да бидат вклучени во 
употреба на детски труд, подружници може да бидат ангажирани во протерување од земјиште, а изведувачите 
или лиценцирани лица може да бидат вклучени во трговијата со добра и услуги кои се штетни за децата.83   

XXII. DUE DILIGENCE И ПРИНЦИП 9 ОД ДЕТСКИТЕ ПРИНЦИПИ  

УНИЦЕФ разви практични алатки за сите фази од циклусот на имплементирање на Детските принципи.84 

Во следните делови ќе покажеме како ќе изгледа процесот на due diligence за почитување и поддршка на 
правото на здравје на децата согласно принципот 9: Компаниите треба да помогнат во заштитата на 
децата погодени од непогоди, во следните 6 фази:  

 

 

80 Ibid. 
81 Видете: Комитет за правата на детето, Генерален коментар бр. 15 (2013). 
82 Комитет за заштита на правата на сите работници мигранти и членовите на нивните семејства и Комитет за правата на детето, 
Заеднички генерален коментар бр. 3 (2017) и бр. 22 (2017) за општите принципи во врска со човековите права на деца во контекст на 
меѓународната миграција, CMW/C/GC/3-CRC/C/GC/22, 16.11.2017 год.: 
https://tbinternet.ohchuman rights.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CMW%2fC%2fGC%2f4&Lang=en 
83 Видете: Комитет за правата на детето, Генерален коментар бр. 16 (2013). 
84 УНИЦЕФ, Интегрирање на правата на децата во вашиот бизнис, пристапено на 10.04.2020: https://www.unicef.org/csr/88.htm 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CMW%2fC%2fGC%2f4&Lang=en
https://www.unicef.org/csr/88.htm
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Ние го одбравме овој принцип бидејќи може да биде од особено значење за компаниите кога работат за време 
на КОВИД-19. Непогодите може значително да го зголемат ризикот од негативно влијание врз правата на 
децата. 85  Одредени групи на деца може да бидат поранливи, вклучително и деца со посебни потреби, 
раселени и мигранти, а девојчињата и момчињата може да бидат погодени поинаку. Принципот 9 бара од 
компаниите да спроведат due diligence за човекови права, и потоа да проценат како деловните активности 
можат да влијаат врз уживањето на правото на децата на здравје во случаи на непогоди. 

XXIII. ПОЛИТИКА ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА СО ИНТЕГРАЦИЈА НА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА 

Следниве прашања ќе ја водат компанијата при развивање или ревидирање на политика за човекови права 
(самостојна политика за правата на децата или интегрирана):  

 Дали постои експлицитна заложба за почитување на правата на децата пропишани во:  
o Права на децата и Бизнис принципите;  
o Конвенцијата за правата на децата и нејзините протоколи;  
o Конвенцијата бр. 138 на МОТ за најлошите форми на детски труд и број 182 за минимална возраст 

за прием во вработување и работа; 
o Сите национални регулативи и кодекси на однесување специфични за индустријата во случаи на 

непогоди? 

 Дали одговорноста за справување со влијанието врз човековите права, вклучително и врз 
детските права, е доделена на конкретно лице (а) - на пример, на одделот за општествена одговорност 
на компанијата - и до кој степен? 

 Дали компанијата ги интегрирала размислувањата за правата на децата во процесите на due diligence? 

 Дали најголемите области на ризик и можности на компанијата во однос на детските права се додадени 
на поширокиот список за приоритетни влијанија врз човековите права? 

 Дали постои кодекс на однесување или друг механизам што поставува јасни очекувања за однесување 
на персоналот, добавувачите, клиентите и другите деловни партнери во однос на детските проблеми?  

За компаниите кои редовно помагаат (финансиски, во добра, услуги или други придонеси) во итни ситуации 
предизвикани од елементарни непогоди, опишете како компанијата ги поддржува децата погодени од 
непогоди во координација со локалните власти и хуманитарните агенции.86 

Видете исто така: Глава VIII од оваа алатка за Политика за човекови права. 

 

85 УНИЦЕФ и Дански институт за човекови права, Правата на децата во проценките на влијанието, 2013: 
https://www.unicef.org/csr/css/Children_s_Rights_in_Impact_Assessments_Web_161213.pdf 
86 УНИЦЕФ и Спасете ги децата, Правата на децата во политики и акти - Алатка за компании, 2013: 
https://www.unicef.org/csr/css/Children_s_Rights_in_Policies_26112013_Web.pdf 

Принцип 9: 
Комапниите 

треба да 
помогнат да се 

заштитат децата 
погодени од 

непогоди

Отстранување 
на сите 

негативни 
влијанија врз 

правата на 
децата откриени 
преку жалбените 

механизми Создавање за 
политика за 

почитување на 
правата на 
децата во 

корпоративните 
политики и 

изјави

Проценување на 
потенцијалните и 

сегашните влијанија врз 
децата со цел да се 

разбере  како компанијата 
негативно влијае врз 

децата

Идентификување на 
можностите за поддршка 
на позитивни влијанија

Вклучување на 
засегнатите 

страни за детските 
права и 

утврдување дека 
процесот на 
проценка не 

влијае негативно 
врз децата

Интегрирање на 
наодите преку 
развивање на 
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стратегии за 

ублажување и 
превенција

Објавување на 
преземените 
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почитување 
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https://www.unicef.org/csr/css/Children_s_Rights_in_Impact_Assessments_Web_161213.pdf
https://www.unicef.org/csr/css/Children_s_Rights_in_Policies_26112013_Web.pdf
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XXIV. ПРОЦЕНКА ЗА ВЛИЈАНИЕТО ВРЗ ПРАВАТА НА ДЕЦАТА 

За утврдување на критичните области на потенцијални или сегашни влијанија врз правата на децата, 
вклучително и во однос на правото на здравје во случаи на непогоди, УНИЦЕФ идентификуваше основни и 
дополнителни критериуми за due diligence кои треба да бидат прилагодени и интегрирани во пошироките 
процеси на компаниите за проценка на влијанието врз човековите права.  

 

 
Принцип IX: Од сите компании се бара да помагаат да се заштитат децата што се засегнати од 

непогоди87 

ОСНОВНИ DUE DILIGENCE 
КРИТЕРИУМИ ЗА ПРОЦЕНКА  

 
ПРИМЕРИ НА ДЕЈСТВУВАЊЕ 

 

 

 
1. Дали компанијата ги разгледува специфичните 
права и потреби на децата во планирањето на 
непогодите предизвикани од деловното работење? 

 

 Проценување или преиспитување на 
влијанието на деловното работење врз децата и 
утврдување на улогата на компанијата за време 
на непогоди. Бидете сигурни да ги земете во 
предвид посебните права и потреби на децата и 
бремените жени за време на непогода.  

 Идентификување на специфичните ресурси и 
можности што ќе бидат потребни за да се 
заштитат децата во различни сценарија на 
непогоди поврзани со работењето на 
компанијата.  

 Обезбедување на соодветна комуникација и 
партнерство со служби за итни случаи.  

 

 

2. Доколку компанијата придонесува во планот за 
помош на луѓето и санирање на штетите при 
катастрофи, дали има дефиниран пристап за тоа 
како ќе ги поддржува децата во координација со 
локалните власти и хуманитарните агенции и во 
согласност со најдобрите практики? 

 

 Вклучување во трајни партнерства со 
почитувани даватели на хуманитарна помош. 
Се смета дека финансиските придонеси 
насочени кон искусните даватели на помош 
генерално ќе бидат поефективни од донациите 
во натура или волонтирање.  

 Компаниите во одредени сектори - како што се 
информатичката технологија, логистиката, 
телекомуникациите и транспортот - можат да 
дадат директен придонес со услуга во планот за 
помош, особено ако се структурирани и 
интегрирани во пошироки меѓународни рамки.   

ДОПОЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИУМИ  

 

 

Дали процесот на компанијата за непогоди вклучува 
консултации со заедниците, вклучително и со 
децата? 

 

Компаниите треба да се потпрат на способноста на 
децата за забележување и нивните вештини. Бидејќи 
децата честопати се сметаат за жртви, извор на 
проблеми или едноставно како погодена група, 
нивната способност да играат конструктивна улога 
во закрепнувањето на заедницата, честопати се 
потценува. Напротив, младите луѓе често се активни 
и конструктивни учесници во креирањето решенија. 

 
Експертиза. Прифатено е мислењето дека оние (поединец или тим) кои вршат проценки:  

 демонстрираат експертиза по детски права и теренско истражување. 

 ја разбераат методологијата за идентификување на сегашни и потенцијални негативни влијанија во 
рамките на локалниот контекст.  

 имаат способност да ја спроведат проценката во рамките на локалниот контекст (на пр. јазични 
вештини). 

 

87 Видете: УНИЦЕФ и Дански институт за човекови права, правата на децата во проценките на влијанието. 
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При преземање активности за почитување на детското право на здравје во време на непогоди, компаниите 
треба да разгледаат добри практики и совети од релевантни организации кои работат на полето на правата на 
децата. 

На пример, со цел да се промовира добра хигиена и ментално здравје во и надвор од работното место за 
време на појавата на КОВИД-19, меѓу другото, УНИЦЕФ им препорача на компаниите: 

 Да обезбедат станици за миење раце со протечна вода и сапун, или рачно премивање на база на 
алкохол, каде што вакви станиците не се достапни за родители кои вршат работни задачи на терен;  

 Да ги поддржат мајките работнички да продолжат со доењето во чисти и удобни простории за 
доење;  

 Да споделат клучни пораки до персоналот за мерки за превенција, упатствата за патување и 
начини на кои можат да разговараат со своите деца за вирусот;  

 Да им дадат на вработените родители време и ресурси што им се потребни за да ги утешат и да се 
грижат за своите деца, преку обезбедување на корисни алатки кои охрабруваат разговор, игра и 
други форми на стимулација што на децата им се потребни од родителите. 88 

За време на пандемијата на КОВИД-19, МОТ откри дека особено жените здравствени работнички се 
соочуваат со предизвиците за балансирање на зголемен обем на работа, вознемиреност од ширење на вирусот 
на најблиските и управување со нивните одговорности за одржување на домот.89 Бесплатната грижа за децата 
на жени здравствени работнички е идентификувана како добра практика за компаниите, вклучително и за 
оние во приватниот здравствен сектор, со цел да го намалат товарот за грижа на жените.  

Видете исто така : Глава Х од оваа алатка за Проценка на реалните и потенцијалните влијанија врз 
човековите права. 

XXV. ВКЛУЧУВАЊЕ НА ЗАСЕГНАТИТЕ СТРАНИ 

Честопати компаниите го разгледуваат нивното влијание врз 
правата на децата низ призма на детскиот труд или 
инвестициите во заедницата. Но, влијанието на деловното 
работење врз децата се проширува и на други аспекти, како 
што се дизајнирање и рекламирање на производи, и правата на 
децата во добавувачкиот синџир. Многу компании 
предизвикуваат или придонесуваат за потенцијалните или 
сегашни влијанија врз правата на децата и затоа треба да ги 
сметаат децата како приоритетна група на засегнати страни.90 

Исто така, децата обично се помалку подготвени да се залагаат 
за свои интереси и може да бидат замолчени во нивните 
домови или заедници. Освен ако не се направат посветени 
напори за да се стигне до нив, децата можат да бидат изложени 
на ризик од исклучување од процесите на компаниите за 
вклучување на засегнатите страни.91 

За да се обезбеди значајно учество на деца, компаниите треба 
да направат напори генерално да ги вклучат ранливите деца и 
нивните семејства, како што се деца од малцински групи, сиромашни деца, деца мигранти, деца со посебни 
потреби и девојчиња. 

Ова се некои од клучните причини за ангажирање на засегнатите страни за правата на децата: 

 Слушање, разбирање и одговарање на уникатните идеи, ставови, искуства и информации за децата 
кои можат да бидат корисни за компаниите при спроведување на due diligence за човекови права.  

 Добивање на информации за влијанијата врз правата на децата, кои исто така можат да послужат како 
ран индикатор или “црвено знаме” за компанијата во нејзината поширока проценка на влијанието 
врз човековите права.  

 

88УНИЦЕФ, 7 начини како компаниите можат да ги поддржат вработените родители за време на појавата на корона вирусот (КОВИД 
19), 23.03.2020 год.:https://www.unicef.org/coronavirus/7-ways-employers-can-support-working-parents-during-coronavirus-disease-covid-19 
89 МОТ, Секторски краток преглед: КОВИД-19 и здравствениот сектор, 11.04.2020: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
ed_dialogue/---sector/documents/briefingnote/wcms_741655.pdf 
90 УНИЦЕФ, Вклучување на засегнатите страни за правата на децата - Алатка за компании, 2014: 
https://www.unicef.org/csr/css/Stakeholder_Engagement_on_Childrens_Rights_021014.pdf 
91 Ibid. 

Обуки за подготовка за непогоди 

Обуките за подготовка за неподоги би биле 
добар начин за да компаниите го поддржат 
учеството на децата. Комапниите, со помош 
на граѓанското општество, би можеле да 
помогнат во постоечките можности децата 
да научат повеќе за подготвеноста за 
непогоди. Овие можности би можеле да 
бидат во форма на семинари или 
работилници. Компаниите може да 
размислат за ангажирање на младите од 
самиот почеток. На пример, децата може да 
помогнат да се идентификуваат уникатните 
потреби во случај на непогода, кои 
компаниите досега не ги сметале за 
релевантни, вклучително и преку мапирање 
во заедницата. 

 
Извор: Save the Children Sweden, Business and 
children’s participation - How businesses can create 
opportunities for children’s participation. 

https://www.unicef.org/coronavirus/7-ways-employers-can-support-working-parents-during-coronavirus-disease-covid-19
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/briefingnote/wcms_741655.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/briefingnote/wcms_741655.pdf
https://www.unicef.org/csr/css/Stakeholder_Engagement_on_Childrens_Rights_021014.pdf
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 Озбезбедување на преглед за тоа како компаниите можат да ги ублажат ризиците или како да ги 
адресираат можностите за унапредување правата на децата.  

 Градење на доверба и долготрајни односи помеѓу пошироките заедници, и избегнување на 
непотребни жалби и намалување на потенцијалот за конфликт во заедницата. 

Компаниите можат да изберат да спроведат самостојни процеси на ангажман за правата на децата или да ги 
интегрираат прашањата за правата на децата во пошироките процеси на вклучување на засегнатите страни - 
без разлика дали ги спроведуваат редовно или се во врска со одредено прашање, лансирање на производ или 
работење во одделна земја/заедница.  

XXVI. ПРОЦЕСИ ЗА ИНТЕГРИРАЊЕ НА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА 

Процесот за интегрирање на правата на децата во деловното работење и стратегиите ќе биде различен за 
секоја компанија и ќе зависи од нејзината големина, работење, контекст и сл. Сепак, кај релевантните засегнати 
страни постои мислење дека постојат некои општи чекори што треба да ги преземе секоја компанија при 
интегрирање на правата на децата во деловната култура:  

 Постигнување на заложба на повисоко ниво во процесот. 

 Вклучување на внатрешни и надворешни заинтересирани страни при интегрирањето на 
правата на децата.  

 Подигање на свесноста и обука кај вработените и деловните партнери за почитувањето на 
човековите права, вклучително и правата на децата во случаи на вонредни состојби.  

 Давање на приоритет на материјалните прашања што претставуваат најголеми области на ризик 
и можност да влијаат на правата на децата. Компанијата исто така треба да работат со добавувачите, 
клиентите и деловните партнери за да ги идентификуваат нивните потенцијални ризици врз правата 
на децата што може да се разликуваат од директното работење на компанијата.  

 Мапирање на постојни политики и кодекси на однесување (на пример, политики и кодекси на 
однесување во врска со човековите права, здравје и безбедност, вонредни состојби, приватност, 
маркетинг, снабдувачи, набавки и етика) за да се идентификува покриеност на приоритетните 
проблеми за правата на децата за компанијата и идентификување на празнините.92 

Дополнителни корисни информации може да се најдат во алатката на УНИЦЕФ, 93 која идентификува сет на 
критериуми и предлага конкретни активности за компаниите при интегрирање на правата на децата во 
политиките, процедурите, плановите или партнерствата, вклучително и оние што се применуваат во слуачи 
на вонредни состојби, како што е прикажано во Табелата: 

 

 
Принцип IX: Од сите компании се бара да помагаат да се заштитат децата што се засегнати од 

вонредни состојби 94 

DUE DILIGENCE ПРИМАРНИ 
КРИТЕРИУМИ ЗА ИНТЕГРАЦИЈА 

 
ПРИМЕРИ НА ДЕЈСТВУВАЊЕ 

 

 

 

1. Врз основа на наодите од проценките на 
влијанието, дали компанијата имплементирала 
конкретни активности со кои ги почитува правата на 
децата преку релевантни внатрешни функции и 
процеси? 

 

Имплементирање на правата на децата во 
политиките и процедурите на компанијата, 
препознавајќи ги овие права како основна вредност 
на компанијата. Почитувањето на правата на децата 
вклучува преземање на следните дејствија:  

 измена на описите на работните места со 
цел вклучување на одговорност за специфични 
проблеми со правата на децата 

 обука, зајакнување и стимулирање на 
персоналот за постигнување на цели поврзани 
со правата на децата; 

 формирање на меѓу-функционални групи 
за спроведување активности;  

 одредување на правата на децата како 
централна точка во рамките на компанијата;  

 

92 УНИЦЕФ и Спасете ги децата, Правата на децата во политики и акти - Алатка за компании.  
93 Видете: УНИЦЕФ и Дански институт за човекови права, правата на децата во проценките на влијанието. 
94 Ibid. 
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 обезбедување на осетливост на жалбените 
механизми за прашањата поврзани со правата 
на децата.  

 

 

 

2. Дали компанијата има постапка за скрининг, 
избор, проценување и приоритет што ги интегрира 
правата на децата во обемот на проценката и 
анализата на снабдувачите или другите деловни 
врски? 

 

 Утврдување дека почитувањето на правата на 
децата е вградени во модалитетите на 
договорите и е застапено во дијалог, 
самооценување, ревизии, обука и можности за 
градење на капацитети за добавувачите, 
подизведувачите, потрошувачите и другите 
деловни партнери.   

 Кога е можно, поттикнување на долгорочни 
односи со добавувачите, изведувачите и 
подизведувачите и користење на влијанието 
на компанијата за да се развие почитување на 
правата на децата.   

ДОПОЛНИТЕЛЕН КРИТЕРИУМ  

 

3. Дали компанијата има воспоставено јасни линии 
на одговорност за следење на активности за правата 
на децата?  

 Наведување на одговорности за почитување на 
правата на децата во описите на работните 
места и упатствата за работа. 

 Обезбедување на ресурси за вработените 
кои имаат обврски да обезбедат спроведување 
на активности за правата на децата. 

4. Дали компанијата одвоила доволно финансиски 
средства и други ресурси за да осигура дека 
нејзините активности поврзани со правата на децата 
се спроведуваат ефективно, вклучително и во случаи 
на вонредни состојби? 

Распределување на буџет за персоналот потребен за 
спроведувањето на релевантни политики и 
активности. 

 

 

5. Дали компанијата ги има објаснето своите 
политики, процедури и активности поврзани со 
правата на децата преку обука и градење на 
капацитети, внатрешно и надворешно? 

 

 Обучување на вработените за прашањата 
за правата на децата, кои се однесуваат на 
нивните специфични одговорности. 

 Вклученост на сите релевантни функции, 
на пример, стратегија и лидерство, човечки 
ресурси, истражување, маркетинг, работење и 
производство, како и во процесот на наоѓање 
на добавувачи на добра или услуги и набавки. 

 

 
6. Дали компанијата вметнува клаузула во договори 
со сите деловни партнери, вклучително и 
добавувачите, според која се очекува од истите во 
секое време да ги почитуваат човековите права и 
правата на децата во сите области на нивното 
работење и во секое време? 

 

 Во договорите компаниите да бараат од 
сите добавувачи, партнери и други лица со 
кои се поврзани нивните деловни 
активности:   
o да ја информираат компанијата за сите 

релевантни деловни односи, вклучително 
и со други добавувачи, подизведувачи и 
соработници;  

o навремено да се решаваат прашањата за 
неусогласеност поврзани со правата на 
децата;  

o да учествуваат во следење на човековите 
права и општествена усогласеност, 
насочено кон децата,  

 
7. Дали компанијата поттикнува долгорочни односи 
со деловните партнери кои ги разгледуваат и ги 
поддржуваат правата на децата?  

Кога е можно, поттикнување на долгорочни 
односи со добавувачите, изведувачите и 
подизведувачите и користење на влијанието на 
компанијата истите да ги развијат, почитуваат и 
поддржуваат правата на децата. 
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Покрај спроведувањето на due diligence, компаниите исто така можат да го поддржат правото на здравје на 
децата преку поддршка на властите и хуманитарните агенции во случаи на вонредни состојби. 

Во оваа линија, компаниите можат да соработуваат со релевантни меѓународни организации. На пример, во 
почетокот на април 2020 год. УНИЦЕФ започна глобална агенда за дејствување со цел да ги заштити 
најранливите деца од штети.95 Агендата има шест столба, од кои првиот се однесува на здравјето на децата. 
Во оваа линија, сите приватни компании кои работат на здравствени проблеми можат да ги здружат напорите 
со УНИЦЕФ за да обезбедат неопходни материјали и заштитна опрема, да стигнат до најранливите заедници 
и да обезбедат испорака на лекови кои спасуваат живот, храна и вакцини. 

Погледнете исто така: Глава XI на оваа алатка за Интеграција и дејствување. 

XXVII.  СЛЕДЕЊЕ И ИЗВЕСТУВАЊЕ 

Следењето и известувањето се важни со цел да се провери дали мерките кои ги превзема компанијата 
ефикасно и соодветно се справуваат со влијанијата врз правата на децата. Следењето е постојан процес, се 
заснова врз инкорпорирање на квалитативни и квантитативни индикатори релевантни за правата на децата.  

Компаниите треба да ја земат во предвид можноста за годишно или периодично известување на вработените 
и останатите заинтересирани страни за постигнатите резултати; соочените предизвици; и идните обврски. 
Притоа, известувањето може да биде резултат на извештајот подготвен од компанијата, или може да се 
користат официјално признати механизми за известување, како што се UN Guiding Principles Reporting 
Framework, Global Reporting Initiative или the Sustainability Reporting Guidelines of the Global Reporting 
Initiative.  

Во согласност со алатките развиени од УНИЦЕФ и Глобалната иницијатива за известување, при 
известувањето компаниите може да ги следат критериумите и предложените активности презентирани на 
следната табела.96 

 

Принцип 9: Од сите компании се бара да помагаат да се заштитат децата што се засегнати од 
вонредни состојби 97 

КРИТЕРИУМИ ЗА СЛЕДЕЊЕ И 
ИЗВЕСТУВАЊЕ 

 
ПРИМЕРИ НА ДЕЈСТВУВАЊЕ 

 

 

 

1. Дали компанијата има воспоставени системи за 
следење за да го набљудува напредокот и 
работењето во врска со влијанијата врз правата на 
децата?  

 

 Постојан мониторинг со цел соберање на 
податоци за сите инциденти и наводи во кои се 
вклучени деца, вклучително и за време на 
вонредни состојби. 

 Поставување на таргети за унапредување 
на правата на децата и известување, во рамки 
на компанијата и нанадвор, за напредокот за 
нивното остварување 

 Известувањето треба да биде 
транспарентно, но секогаш да се 
спроведува со претпазливост. Безбедноста, 
идентитетот и приватноста на децата мора да 
бидат заштитени во текот на постапките за 
следење и известување. 

2. Дали процесот на due diligence на компанијата и 
планот за справување со вонредни состојби го 
замаат во предвид зголемениот ризик од кршење на 
правата на децата за време на вонредни состојби? 

Правата на децата и децата се вклучени како 
посебна група на засегнати страни во 
формулирањето планови во време на вонредни 
состојби. 

 

 

 Обезбедување на список на групи на 
заинтересирани страни ангажирани од 
организацијата.  

 

95 УНИЦЕФ, Заштита на најранливите деца од влијанието на коронавирусот: Агенда за дејствување, 03.04.2020: 
https://www.unicef.org/coronavirus/agenda-for-action 
96УНИЦЕФ, Права на децата во одржливото известување: 
https://www.unicef.org/csr/css/Childrens_Rights_in_Sustainability_Reporting_Second_Edition_19092014.pdf  
97 Видете: УНИЦЕФ и Дански институт за човекови права, Правата на децата во проценките на влијанието. 

https://www.ungpreporting.org/database-analysis/explore-disclosures/
https://www.ungpreporting.org/database-analysis/explore-disclosures/
https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx
https://www2.globalreporting.org/standards/g4/Pages/default.aspx
https://www2.globalreporting.org/standards/g4/Pages/default.aspx
https://www.unicef.org/coronavirus/agenda-for-action
https://www.unicef.org/csr/css/Childrens_Rights_in_Sustainability_Reporting_Second_Edition_19092014.pdf
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3. Дали компанијата се консултира со другите 
заинтересирани страни за прашања важни за 
правата на децата како дел од политиките поврзани 
со вонредни состојби? 

 Известување за основата врз која се прави 
идентификација и избор на заинтерсираните 
страни кои се вклучуваат во процесот. 

 Известување за клучните теми и проблеми 
кои произлегуваат од ангажирањето на 
заинтересираните страни и како компанијата 
одговора на овие клучни теми и проблеми, 
вклучително и преку известувањето.  

4. Дали компанијата има специфични програми за 
зајакнување на заштитата на правата на децата во 
случаи на вонредни состојби? 

Обезбедување на обука на вработените и 
членовите на заедницата за заштита на правата на 
децата. 

 

Видете исто така: Глава XIII од оваа алатка за Соопштување и известување за работењето.  

XXVIII.  НАДОМЕСТУВАЊЕ 

Општ предизвик е децата да добијат пристап до правен лек кога ќе им се повредат нивните права, а уште 
повеќе кога тоа прекршување го прават компаниите. Децата често немаат процесна легитимација, познавање 
на механизми на правни лекови, финансиски ресурси и соодветно правно застапување. Исто така, постојат 
посебни потешкотии за децата да добијат пристап до правен лек за злоупотреби што се случуваат во контекст 
на глобалните деловните активности.98  

Затоа, ако компанијата идентификувала дека предизвикала или придонела за негативно влијание врз правата 
на децата во случај на вонредни состојби, компанијата треба да обезбеди или да соработува со цел да се 
обезбеди надоместување преку легитимни процеси, вклучувајќи ги жалбените механизми на оперативно ниво 
(Водечки принцип 22)  

Бидејќи нема упатства за надоместување на принципот 9 од Детските принципи, процесот на надоместување 
што е развиен за Принципот 1 може да се прилагоди за да се вклопи во случај на вонредни состојби. 

 

 
Принцип 9: Од сите компании се бара да помагаат да се заштитат децата што се засегнати од 

вонредни состојби99 

КРИТЕРИУМ ЗА НАДОМЕСТУВАЊЕ ПРИМЕРИ ЗА ДЕЈСТВУВАЊЕ 

 

 

1. Дали компанијата има ефикасни и достапни 
жалбени механизми за решавање на наводните 
повреди на правата на децата, вклучително и во 
случаи на вонредни состојби? 

 

 Воспоставување на жалбени механизми за 
решавање на прашањата за правата на децата 
достапни за децата и нивните семејства. 

 Идентификување на центарални точки за 
спроведување на жалбените механизми во 
рамки на компанијата и воспоставување на 
мерки релевантни за децата, како што се 
анонимни линии за информации и свиркачи за 
вработените. 

ДОПОЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИУМИ  

 

2. Дали релевантните жалбени механизми на 
компанијата се јавно достапни и објавени на 
разбирлив начин за децата и нивните семејства? 

 Осигурување дека семејствата и децата добиваат 
соодветни и достапни информации за тоа 
како функционираат релевантни жалбени 
механизми. 

 Размислување за вклучување со невладини 
организации или локални младински 

 

98 See Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 16 (2013) on State obligations regarding the impact of the 
business sector on children’s rights. 
99 Видете: УНИЦЕФ и Дански институт за човекови права, Правата на децата во проценките на влијанието. 
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клубови кои можат да им го објаснат на децата 
процесот на жалбени механизми. 

 

 

 

3. Дали се воспоставени процеси за да им се помогне 
на децата да пријават наводи за повреда на правата 
преку жалбените механизми? 

 

 Кога децата и младите пријавуваат повреди на 
правата, на нив треба да им помага лице кое е 
обучено да зборува со нив. Безбедноста, 
идентитетот и приватноста на децата мора да 
бидат заштитени во текот на целиот процес за 
да се обезбеди дека нема да бидат жртви на 
одмазда од наводниот сторител или други лица.  

 Осигурување дека невладините организации 
можат да пристапат до жалбените механизми во 
име на децата и младите. Покрај тоа, не треба 
да се одбиваат или одвраќаат жалбите на 
децата изјавени од страна на нивните 
родители. 

4. Дали компанијата презема чекори за да разбере 
како може да се решат пречките за надоместување во 
земјите во кои работи? 

Користење на јавно достапните информации од 
релевантни извори за да се разберат и решат сите 
ограничувања што можат да постојат за жртвите во 
пристапот до правни лекови. 

 

 

5. Дали компанијата соработува со легитимни 
процеси, вклучително и со судските механизми, кои 
обезбедуваат правни лекови за неповолни влијанија? 

 

Давање на соодветни и навремени одговори и 
податоци за формалните тврдења дека компанијата 
предизвикала или придонела за повреда. Кога се 
одговара на барање од можни жртви, препорачливо 
е да не се усвојуваат правни стратегии со кои се 
негира пристапот на децата до правдата (на 
пример со намерно одложување на судскиот 
процес). Ако е покрената владина истрага, 
соработување со надлежните органи и 
обезбедување целосни информации за овие 
настани. 

 

Спроведување на правдата, вклучително и процесот на надоместување за повреда на правата на децата заради 
деловни активности или пропусти, функционира различно во случаи на вонредни состојби и државите можат 
да отстапат од одредени обврски утврдени во меѓународните договори.100 И покрај тоа што не е тема на овој 
труд, вреди да се напомене дека дури и во време на вонредни состојби, како што е кризата КОВИД-19, 
државите се должни да обезбедат дека судењата го исполнуваат основниот услов за правичност (како што е 
еднаквоста на оружјето) и да ја почитуваат претпоставката за невиност и независноста на судиите или 
судовите.101 

Видете исто така: Глава XIV од оваа алатка за Надоместување. 

XXIX.  НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАВСТВО ЗА ДЕТСКОТО ПРАВО НА ЗДРАВЈЕ  

Правото на здравје на децата е артикулирано во општата одредба на Уставот што гарантира право на 
здравствена заштита на секој граѓанин. Уставот исто така наведува дека секое лице под 15 години не може да 
биде вработено, а на малолетни лица им е забрането да бидат вработени на работни места кои се штетни за 
нивното здравје и морал. 

Постојат бројни закони кои се релевантни за заштита на правото на здравје на децата:  

Закон за семејство: го регулира правото на слободно и одговорно родителство и ги обврзува родителите да 
обезбедат оптимални услови за здравје, раст и развој на своето дете во семејството и општеството. 

 

100 Совет на Европа, Известувања согласно член 15 од Конвенцијата за заштита на човековите права и основните слободи (ЕТS бр. 5), 
пристапено на 13.04.2020: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/webContent/62111354 
101 Совет на Европа, Почитување на демократијата, владеењето на правото и човековите права во рамките на санитарната криза Ковид-
19 - Алатка за земјите-членки, SG/Inf(2020)11, 07.11.2020: https://rm.coe.int/sg-inf-2020-11-respecting-democracy-rule-of-law-and-human-
rights-in-th/16809e1f40 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/webContent/62111354
https://rm.coe.int/sg-inf-2020-11-respecting-democracy-rule-of-law-and-human-rights-in-th/16809e1f40
https://rm.coe.int/sg-inf-2020-11-respecting-democracy-rule-of-law-and-human-rights-in-th/16809e1f40
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Закон за детска заштита: го регулира системот и организацијата за заштита на децата. Заштита на децата ќе 
се постигне со обезбедување услови и стандарди на живеење кои одговараат на физичкиот, менталниот, 
емоционалниот, моралниот и социјалниот развој на децата. 

Закон за здравствена заштита: го гарантира пристапот до објекти за третман на болести и рехабилитација. 
Децата со посебни потреби имаат право на исто ниво на здравствена заштита во ист систем како и другите 
деца. 

Пристапот на децата до основна здравствена заштита се обезбедува преку здравственото осигурување на 
нивните родители. Кога нивните родители се невработени, државата обезбедува бесплатна здравствена 
заштита за одредени категории граѓани, како што се невработените и корисниците на социјална помош.  

Закон за заштита на потрошувачите: ги дефинира опасните производи како производи кои можно е 
потрошувачите, особено децата, да ги заменат со прехранбени производи и да ги конзумираат, што може да 
биде опасно и да предизвика задушување, труење, перфорирање или опструкција на дигестивниот тракт.  

Трговецот е должен да пушти безбедни производи на пазарот во согласност со утврдените технички прописи 
за соодветниот производ и во согласност со барањата дефинирани за заштита на животната средина и 
здравјето на луѓето.  

Во случаи на повреда на нивното право на здравје, на децата им се гарантира пристап до правни лекови, како 
што е објаснето во Глава XVI.2 на оваа алатка, преку нивниот родител или старател.  

XXX.  МЕЃУНАРОДНА СУДСКА ПРАКСА 

Овој дел вклучува случаи од меѓународно право, каде е повредено правото на здравје. Бидејќи оваа судска 
пракса произлегува од работата на меѓународните судови или регионални тела кои одлучуваат или даваат свое 
мислење врз основа на меѓународните договори за човекови права, таа ги кристализираат не само обврските 
за државите потписнички на договорите, туку и ја определуваат и содржината на корпоративната обврска за 
почитување на правото на здравјето. Затоа, судската пракса може да се користи како вреден извор за 
компаниите при проценка дали нивното работење е во согласност со меѓународните прифатените стандарди. 

Европски суд за човекови права 
 
Асије Генц против Турција102  
Овој случај се однесува на смрт на предвремено родено бебе во амбуланта, неколку часа по раѓањето, откако 
било пренесувано меѓу болници, без да биде примено на лекување. Апликантката особено се жалела за 
наводните недостатоци во истрагата за смртта на нејзиниот син. 
Судот утврди дека имало повреда на член 2 (право на живот) на Конвенцијата. Судот смета дека Турција не 
обезбедила соодветно организирање и функционирање на јавните болнички услуги и воопшто на системот 
за здравствена заштита. Детето починало затоа што не му било понудено никакво лекување, што 
претставувало неукажување на медицинска помош и доведување во опасност на животот на една личност. 
Второ, Судот сметал дека одговорот на турскиот судски систем на трагедијата не бил соодветен за да се утврдат 
точните околности на смртта на детето. 

Научени лекции: Од болниците се бара правилно да го организираат својот систем така што секој пациент 
има ефикасен пристап до медицинска нега. Видете исто така Мехмет Чентурк и Бекир Чентјурк против 
Турција.103  

 
А.Р. и Л.Р. против Швајцарија104  

Овој случај се однесува на одбивање на основното училиште во Базел да го одобри барањето на првата 
апликантка за нејзината ќерка (втората апликантка), тогаш на возраст од седум години и на премин во втората 
година од основно училиште, да биде ослободена од лекциите за сексуално образование. И двете апликантки 
ја довеле во прашање корисноста на сексуалното образование во градинката и раните фази од основното 
училиште, тврдејќи дека имало повреда на правото на првата апликантка да се почитува нејзиниот приватен 
и семеен живот. Тие исто така тврделе дека втората апликантка била подложена на неоправдано мешање во 
остварувањето на нејзиното право на почитување на нејзиниот приватен живот.  

 

102ЕСЧП, Асије Генц против Турција, 27 јануари 2015, https://hudoc.echuman rights.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-151025%22]} 
103 ЕСЧП, Мехмет Чентурк и Бекир Чентјурк против Турција, 9 април 2013: https://hudoc.echuman rights.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-
118722%22]} 
104  ЕСЧП, А.Р. и Л.Р. против Швајцарија, Одлука за допуштеноста, 19 декември 2017: https://hudoc.echr.coe.int/eng-
press#{%22itemid%22:[%22003-5977739-7646199%22]} 

https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{%22itemid%22:[%22003-5977739-7646199%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{%22itemid%22:[%22003-5977739-7646199%22]}
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Судот ја прогласил жалбата во однос на член 8 од ЕКЧП (право на почитување на приватниот и семејниот 
живот) како недопуштени бидејжи била очигледно неоснована, наоѓајки дека швајцарските власти не ја 
пречекориле маргината на одлучување. Судот особено истакнал дека една од целите на сексуалното 
образование е спречување на сексуално насилство и експлоатација, што претставува реална закана за 
физичкото и менталното здравје на децата и против кои истите треба да бидат заштитени во сите возрасти. 
Исто така, истакнал дека една од целите на државното образование е да ги подготви децата за оптшествените 
реалности и има за цел да го оправда сексуалното образование за многу мали деца кои посетуваат градинка 
или основно училиште. Оттука, Судот утврдил дека, сексуалното образование како што се практикува во 
училиштата во кантонот Базел-Урбан, има легитимни цели и е сразмерно. 

Дупин против Франција105  

Апликантката, мајка на дете со аутизам, сè жалела дека домашните власти одбиле да дозволат нејзиното дете 
да оди во редовно училиште. Таа исто така тврдела дека државата не успеала да ја исполни својата позитивна 
обврска да ги преземе неопходните мерки за децата со посебни потреби и дека недостаток на образование 
сам по себе претставува дискриминација. Судот утврдил дека жалбениот навод дека имало повреда на правото 
на образование на детето на жалителот е недопуштен како очигледно неоснован, сметајќи дека одбивањето 
да го прими детето во училиште не претставува неуспех на државата да ги исполнува своите обврски согласно 
член 2 (право на образование) од Протоколот бр. 1 или системско негирање на неговото право на образование 
заради неговата попреченост. Судот забележал дека националните власти ја сметале состојбата на детето како 
пречка за неговото образование во училница за општо образование за време на специфични временски 
периоди врз основа на неговите вештини. По оценка на сите факти, посебно нивото на неговата попреченост 
и користа од која можела да ја добие од пристапот до инклузивно образование, тие се определиле за 
образование соодветно на неговите потреби, во специјализиран амбиент. Судот исто така забележал дека оваа 
стратегија била задоволителна за таткото на детето, кој имал старателство над детето. Покрај тоа, уште од 2013 
год., детето добило ефективна едукативна поддршка во рамките на установа за посебни здравствени и 
образовни потреби, а ваквата форма на школување била погодна за неговиот личен развој. 

Судот на крај забележал дека жалбениот навод за наводната недоволност на специфичните ресурси наменети 
од државата за деца со аутизам е недопуштен заради неисцрпување на домашните правни лекови. 

 
О’кефе против Ирска106 
Судот утврдил дека имало повреда на член 3 (забрана на нечовечко и понижувачко постапување) и на член 13 
(право на ефикасен лек) на Конвенцијата во врска со неуспехот на ирската држава да ја заштити г-ѓа О'Кeфe, 
на возраст од девет години, од несертифицирана наставничка во ирско национално училиште во 1973 година, 
од сексуална злоупотреба и да го признае преку државните органи. Судот истакнал дека за да се најде 
нечовечно или понижувачко постапување, треба да се земат vo предвид сите околности, вклучително и “онаму 
каде е релевантно” “полот, возраста и здравствената состојба на жртвата” (видете Кафкарис против Кипар [ГС]). 
Судот утврдил дека постои обврска на Владата да ги заштити децата од лошо постапување, особено во 
контекст на основно образование. 
 
Осврнувајќи се на својата судска пракса (видете, на пример, Грзелак против Полска), Судот истакна дека 
училишните власти се должни да го заштитат здравјето и благосостојбата на учениците и особено на малите 
деца кои се особено ранливи и се под ексклузивни контрола на тие органи. 
Судот утврдил дека оваа обврска не била исполнета кога ирската држава, која требало да биде свесна за 
сексуалната злоупотреба на деца од страна на возрасни пред 1970-тите, меѓу другото, и преку нејзиното гонење 
за вакви кривични дела во значителна стапка, сепак продолжила да го доверува управувањето со основното 
образование на огромното мнозинство на млади ирски деца на Националните училишта, без да се воспостави 
механизам за ефективна контрола на државата против ризиците од такво злоупотреба. Напротив, 
потенцијалните жалители не биле насочувани да се жалат на државните власти туку на раководителите 
(генерално локалниот свештеник) на Националните училишта. Навистина, секој систем на откривање и 
известување за злоупотреба што овозможил над 400 инциденти на злоупотреба да се случат во училиштето 
Г-ѓа О'Кефе за толку долго време требало да се смета за неефикасен. 
 
Европски комитет за социјални права 

 

105ЕСЧП, Дупин против Франција, 18 декември 2018 (Одлука за допуштеност): https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-

189671%22]} 
106 ЕСЧП, О’кефе против Ирска, Пресуда на Големиот судски совет, 28 јануари 2014: 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-140235%22]} 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-189671%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-189671%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-140235%22]}
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Меѓународна одбрана за деца (МОД) против Белгија107 
Европскиот комитет за социјални права утврдил повреда на член 17 (право на деца и млади на социјална, 
правна и економска заштита) на Европската социјална повелба (“ЕСС”) заради ограничувања на 
медицинската помош на деца мигранти без документи. Комитетот го потврдил “правото на малолетни 
мигранти незаконски во една земја да добијат здравствена заштита што се протега надвор од итна медицинска 
помош и вклучува примарна и секундарна нега, како и психолошка помош”. Исто така, Комитетот навел дека 
недостатокот на установи за прифаќање за странски малолетни лица незаконски во земјата го отежнувал 
пристапот до здравствената заштита. Покрај тоа, се открило дека причините за лошо здравје може да се 
отстранат само до степен до кој на децата им е обезбедено сместување и згрижувачки домови. Според тоа, се 
утврдило дека имало повреда на член 11 (1) и (3) на ЕСС заради недостаток на домување и згрижувачки 
домови. 
 
Видете исто така:  

 Препорака на Комитетот на министри CM/Пре (2007) 9 за земјите-членки за животни проекти за 
малолетни мигранти без придружба.  

 Резолуција на Парламентарно собрание 1509 (2006) за човековите права на нерегуларни мигранти.  

 Насоки за политики и процедури за постапување со деца без придружба кои бараат азил од 1997 
година на Високиот комесар на Обединетите нации за бегалци. 

 

XXXI. НАСОКИ ЗА ПРАВОТО НА ЗДРАВЈЕ НА ДЕЦАТА 

Овој дел содржи препораки за due diligence за човекови права, принципи и упатства издадени од меѓународни 
организации. Тие ќе бидат поделени во делови во зависност од тоа на “кого” се однесуваат.  

A. ДРЖАВИ 
Комитет на ОН за правата на детето: Генерален коментар бр. 16 за обврските на државите во врска 
со влијанието на деловниот сектор врз правата на децата.108 
Во детален генерален коментар, Комитетот на ОН ги разјаснува обврските на државите во однос на деловниот 
сектор во согласност со меѓународното право. Нагласува дека: 

 Со цел да се поттикне деловна култура што ги разбира и целосно ги почитува правата на децата, државите 
треба да го вклучат прашањето за правата на децата и деловните активности во рамки на 
националната политика за спроведување на Конвенцијата за правата на детето. Тие треба да 
развијат насоки што ги утврдуваат владините очекувања дека од компаниите се бара да ги почитуваат 
правата на децата во контекст на сопствените деловни активности, како и во деловните врски поврзани 
со работењето, производите или услугите и активностите во странство. Ова треба да вклучува примена на 
политики за нулта толеранција за насилство во сите деловни активности. 

 Државите треба да преземаат чекори за да обезбедат договорите за јавни набавки да се скучуваат со 
понудувачи кои се посветени на почитување на правата на децата. Тие треба да овозможат пристап до 
сите форми на јавна поддршка, во зависност од тоа дали компаниите спроведуваат due diligence за правата 
на децата во нивните активности во странство. 

 Државите треба да обезбедат стабилно и предвидливо правно опкружување кое ќе им овозможи на 
компаниите да ги почитуваат правата на децата, со јасни закони кое лесно се извршуваат во пракса, 
вклучувајќи ги оние за работни односи, здравје и безбедност, животна средина, антикорупција, употреба 
на земјиште и оданочување што се во согласност со КПД и опционалните протоколи. 

 Државите мораат да испитуваат, одлучуваат и да ги отстрануваат повредите на правата на децата 
предизвикани или придонесени од компаниите. 

 Надоместувањето треба да биде навремено за да ги ограничи тековните и идните штети врз 
засегнатите деца; на пример, ако децата се идентификуваат како жртви на загадување на животната 
средина, сите релевантни страни треба да преземат непосредни чекори за да се спречи понатамошно 
оштетување на здравјето и развојот на децата и да се санираат направените штети.  

 
Совет на Европа: Препорака за бизнис и човекови права CM/REC(2016)3.109 
Советот на Европа им препорачува на земјите-членки: 

 

107 ЕКСП, Меѓународна одбрана за деца (МОД) против Белгија, 23 октомври 2012: 
https://hudoc.esc.coe.int/eng#{%22ESCDcIdentifier%22:[%22cc-69-2011-dmerits-en%22]} 
108 Видете: Генерален коментар бр. 16 (2013) за обврските на државите во врска со влијанието на деловниот сектор врз правата на децата. 
109 Совет на Европа: Препорака за бизнис и човекови права CM/REC (2016), 2016: 
https://rm.coe.int/human-rights-and-business-recommendation-cm-rec-2016-3-of-the-committe/16806f2032 

https://www.coe.int/t/dg3/migration/archives/Source/Recommendations/Recommendation%20CM%20Rec_2007_9_en.pdf
https://www.coe.int/t/dg3/migration/archives/Source/Recommendations/Recommendation%20CM%20Rec_2007_9_en.pdf
https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?FileID=17456&lang=EN
https://www.unhcr.org/publications/legal/3d4f91cf4/guidelines-policies-procedures-dealing-unaccompanied-children-seeking-asylum.html
https://www.unhcr.org/publications/legal/3d4f91cf4/guidelines-policies-procedures-dealing-unaccompanied-children-seeking-asylum.html
https://hudoc.esc.coe.int/eng#{%22ESCDcIdentifier%22:[%22cc-69-2011-dmerits-en%22]}
https://rm.coe.int/human-rights-and-business-recommendation-cm-rec-2016-3-of-the-committe/16806f2032
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 Да бараат од сите компании во нивна јурсидикција да ги почитуваат правата на децата преку своето 
работење и преку своето работење во странство кога имаат седиште на нивна територија.  

 При спроведувањето на КПД и нејзините Факултативни протоколи, треба да се земе предвид 
Генералниот коментар бр. 16 за обврски на државите во врска со влијанието на деловниот сектор 
врз правата на децата. 

 Да се зајакнат напорите за исполнување на нивните обврски во однос на децата според ЕКЧП, 
Европската социјална повелба (ревидирана), Конвенциите на МОТ во врска со детскиот труд и 
други релевантни меѓународни инструменти 

 Да се земат предвид Правата на децата и Бизнис принципите. 

 Да се вклучат сите релевантни заинтересирани страни во изработката и спроведувањето на 
политиките за прашања што се особено чувствителни во однос на правата на децата, како што се мерките 
предвидени со Конвенцијата за заштита на децата од сексуална експлоатација и сексуална злоупотреба. 

 Да се бара сите од сите компании да ги земат предвид правата на децата при спроведување на due 
diligence за човекови права. 

 Да спроведат мерки за отстранување на социјалните, економските и правните бариери, така што децата 
можат да имаат пристап до ефективни судски и државни вонсудски жалбени механизми без 
никаква дискриминација, во согласност со Упатствата на Комитетот на министри на Советот на Европа 
за правда која одговара на децата. 

Б. ЗА СИТЕ КОМПАНИИИ 
Комитет на ОН за правата на детето: Генерален коментар бр. 15 за правото на детето на уживање на 
највисокиот достапен стандард на здравје (чл. 24)110 и Генерален коментар бр. 16 за обврските на 
државите во врска со влијанието на деловниот сектор врз правата на децата.111 
Во толкувањето на член 24 од КПД, Комитетот наведува дека, меѓу другите одговорности и во сите контексти, 
приватните компании треба: 

 Да се воздржат од ангажирање на деца во работа која ги изложува на опасност и да ја почитуваат 
минималната возраст на која децата можат бидат вклучени 
во работниот процес; 

 Да го почитуваат Меѓународниот кодекс за маркетинг 
на супститути за мајчино млеко и релевантните 
резолуции на СЗО; 

 Да го ограничат рекламирањето на висококалорична 
храна, храна сиромашна со микронутриенти и пијалоци 
кои содржат високо ниво на кофеин или други 
супстанции кои се потенцијално штетни за децата; и   

 Да се воздражат од рекламирање, маркетинг и 
продажба на деца на тутун, алкохол и други токсични материи или употреба на слики од деца. 

Во образложението на процесот на due diligence за правата на децата, Комитетот на ОН истакна дека кога овој 
процес е вклучен во рамките на општиот процес на due diligence за човековите права, императив е одредбите од 
КПД и Факултативните протоколи да имаат големо влијание. Секој план на дејствување и мерки за спречување 
и/или отстранување на злоупотреби на човекови права мора да посветува посебно внимание за 
диференцираното влијание врз децата. 

Комитетот потенцира дека проценките на влијанието врз правата на децата може да се користат за да се 
разгледа влијанието врз сите деца погодени од активностите на одреден бизнис или сектор, но исто така може 
да вклучува и проценка на диференцијалното влијание на мерките врз одредени категории на деца. Во 
проценката е препорачливо да се вклучат децата, граѓанското општество и експертите, како и релевантните 
владини оддели, академски истражувања и искуствата документирани во земјата или на друго место. Анализата 
треба да резултира во препораки за измени, алтернативи и подобрувања и да биде јавно достапна. 

 
Агенција за фундаменталните права на ЕУ: Подобрување на пристапот до правни лекови во областа 
на бизнисот и човековите права на ниво на ЕУ.112 

 

110 Комитет за правата на детето, Генерален коментар бр. 15 (2013) за правото на детето на уживање на највисокиот достапен стандард на 
здравје (чл. 24). 
111 Комитет за правата на детето, Генерален коментар бр. 16 (2013) за обврските на државите во врска со влијанието на деловниот сектор 
врз правата на децата. 
112 Агенција за основни права на ЕУ: Подобрување на пристапот до правни лекови во областа на бизнисот и човековите права на ниво 
на ЕУ, АОП Мислење – 1/2017, 10.04.2017: https://fra.europa.eu/en/publication/2017/improving-access-remedy-area-business-and-human-
rights-eu-level 

https://fra.europa.eu/en/publication/2017/improving-access-remedy-area-business-and-human-rights-eu-level
https://fra.europa.eu/en/publication/2017/improving-access-remedy-area-business-and-human-rights-eu-level
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Во овој документ, Агенцијата за фундаменталните права даде 21 специфични мислења за подобрување на 
пристапот до судски и вонсудски правни лекови во согласност со меѓународните стандарди. Со Мислењето 5 
се препорачува особено внимание да се посвети на обезбедување на ефикасен пристап до правен лек во случаи 
на злоупотреба на човековите права поврзани со деловните активности на лица во ситуации на ранливост и 
маргинализација, како што се деца, мигранти, малцински етнички групи како Роми и лица со посебни 
потреби. 

 
УНИЦЕФ, МОТ и ОН Жени (UN Women): Политики прилагодени на семејството и другите добри 
практики на работното место во контекст на КОВИД-19. 113 
За да се ублажат негативните последици што произлегуваат од КОВИД-19, ова упатство опишува како 
работодавците можат да ги почитуваат 7-те привремени специфични препораки, и тоа:   

 Имплементирање на флексибилнo работo време. 

 Поддршка на родителите со опции за грижа за деца коja e безбеднa и соодветна во контекст на 
KОВИД-19.  

 Спречување и справување со ризиците на работното место со зајакнување на мерките за 
безбедност и здравје при работа. 

 Обезбедување насоки и обука за мерки на безбедност и здравје при работа и хигиенски практики. 

 Охрабрување на работниците да бараат соодветна медицинска помош во случаи на треска, 
кашлица и отежнато дишење. 

 Поддршка на работниците кои се справуваат со стресот и личната безбедност за време на појавата 
на КОВИД-19. 

УНДП, Due Diligence за човековите права и КОВИД-19: Брза самопроценка за деловно работење 
(Брзо самооценување на К19)114 
Оваа алатка за брза проценка има за цел да им помогне на компаниите да разгледаат и управуваат со 
влијанијата врз човековите права во нивното работење во контекст на КОВИД-19. Во однос на децата, од 
компаниите се бара да проценат дали: 

 Обезбедиле флексибилност за работа од дома за родители со деца или за други вработени за да се 
обезбеди безбедност и усогласеност со прописите за социјално дистанцирање и 

 Спречиле да се користи детски труд за да се пополнат празнините како резултат на отсуство или 
намалување на бројот на здрави возрасни работници заради околности на КОВИД-19. 

В. ЗДРАВСТВЕН СЕКТОР И ФАРМАЦЕВСТКА ИНДУСТРИЈА 
Комитет на ОН за правата на детето: Генерален коментар бр. 15 за правото на детето на уживање на 
највисокиот достапен стандард на здравје (чл. 24)115 
Комитетот го призна длабокото влијание на фармацевтскиот сектор врз здравјето на децата и го повикува 
да усвои мерки за зајакнување на пристапот до лекови за деца, притоа посветувајќи особено внимание на 
Упатството за човекови права за фармацевтските компании во однос на пристапот до лекови. Комитетот им 
препорача на државите да обезбедат дека фармацевтски компании ќе се воздржат од промовирање на 
прекумерно препишување и употреба на лекови на деца. Правата од интелектуална сопственост не треба да 
се применуваат на начин на кој предизвикува неопходните лекови или добра да бидат недостапни за 
сиромашните. 
 

Исто така, им препорача на приватните компании за здравствено осигурување да не извршуваат 
дискриминација врз бремени жени, деца или мајки по забранети основи и да промовираат еднаквост преку 
партнерства со државните системи за здравствено осигурување засновани врз принципот на солидарност. 

Специјален известувач на ОН за правото на секого да ужива највисок достапен стандард на физичко 
и ментално здравје: Упатство за човекови права за фармацевтските компании во врска со пристапот 
до лекови.116 
Упатството им објаснува на компаниите како да ги интегрираат барањата за правото на здравје во нивните 
стратегии, политики во проекти за пристап до лекови. При постапките, Упатството бара од компанијата да 

 

113 УНИЦЕФ, МОТ и ООН Жени: Политики прилагодени на семејството и другите добри практики на работното место во контекст на 
КОВИД-19: Клучни чекори кои може да ги превземат работодавачите, 2020: https://www.unicef.org/media/66351/file/Family-friendly-
policies-covid-19-guidance-2020.pdf 
114 УНДП, Due Diligence за човековите права и КОВИД-19: Брза самопроценка за деловно работење (Брзо самооценување на К19), 
10.04.2020: https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/human-rights-due-diligence-and-covid-19-
rapid-self-assessment-for-business.html 
115 Комитет за правата на детето: Генерален коментар бр. 15 за правото на детето на уживање на највисокиот достапен стандард на здравје. 
116 Видете: Специјален известувач на ОН за правото на секого да ужива највисок достапен стандард на физичко и ментално здравје: 
Упатство за човекови права за фармацевтските компании во врска со пристапот до лекови. 

https://www.unicef.org/media/66351/file/Family-friendly-policies-covid-19-guidance-2020.pdf
https://www.unicef.org/media/66351/file/Family-friendly-policies-covid-19-guidance-2020.pdf
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/human-rights-due-diligence-and-covid-19-rapid-self-assessment-for-business.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/human-rights-due-diligence-and-covid-19-rapid-self-assessment-for-business.html
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посветат особено внимание на потребите на децата, оние кои живеат во сиромаштија, како и на прашањата 
поврзани со половите. 
 

Совет на Европа: Упатство за здравствена заштита соодветна за децата.117 
Упатството за здравствена заштита соодветна за децата им објаснува на креаторите на политики и давателите 
на услугите дека интервенциите не треба да се фокусираат само на управување со здравствената состојба на 
детето, туку и на нивната физичка или социјална средина, со што се избегнуваат социјалните проблеми. 
Проблемите на животната средина, социоекономските проблеми, пристапот до образование или 
родителските проблеми (вештини за родители, ментално здравје на родителите, семејно насилство или 
злоупотреба на супстанции) се сите дел од овој интегриран пристап.  
 

Г. ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА 
Децата се погодени на повеќе начини од прехранбената индустрија. Тие се зависни од работниците, 
членовите на заедницата и на моменти се самите работници. Во оваа индустрија има релативно голема 
изложеност на детски труд во добавувачкиот синџир. Правата на децата на работното место може да бидат 
погодени од несоодветна заштита на работно место на родители и старатели и изложеност на опасни 
хемикалии и токсини за млади работници.118 Исто така, постојат се голем број на докази кои покажуваат 
негативен придонес на маркетингот насочен кон децата и рекламирањето храна со стапките на прекумерна 
телесна тежина и дебелина кај децата. СЗО проценува дека со сегашната стапка на раст, 70 милиони 
новороденчиња и мали деца ќе бидат со прекумерна тежина или дебели до 2025 год. 

Организација за економска соработка и развој и Организација на храна и земјоделство на ОН: 
Упатство за одговорен земјоделски добавувачки синџир.119 
Упатството содржи модел на политика за компанија во која се опишани стандардите што земјоделската 
компанија треба да ги почитува за да изгради одговорни ланци на снабдување во земјоделството. Политиката 
може да се донесе од страна на компаниите, или релевантни делови можат да бидат инкорпорирани во и 
прилагодени на нивните постојни политики. Придржувајќи се кон оваа политика, компанијата се залага за 
промовирање на јавното здравје, вклучително и на здравјето на децата преку:   

 Усвојување на соодветни практики за да се спречат заканите по човечкиот живот, здравјето и 
благосостојбата во работењето, како и заканите кои произлегуваат од потрошувачката, употребата 
или отстранувањето на стоките и услугите. 

 Придонесување за заштита на здравјето и безбедноста на засегнатите заедници за време на животниот 
циклус на работењето. 

На пример, идентификувана мерка за намалување на ризикот во областа на здравството е да се помогне и да 
се соработува со засегнатите засегнати страни, во подготовките за ефективно реагирање во вонредни 
ситуации. Покрај тоа, компанијата ќе се обиде да обезбеди дека нејзините активности ќе придонесат за 
безбедност на храната и дека ќе работи на подобрување на достапноста на безбедна, хранлива и разновидна 
храна за сите засегнати страни, вклучително и за децата. 

МОТ Конвенција за заштита на мајчинството (бр.183).120  
Конвенцијата на МОТ, чија цел е унапредување на здравјето и безбедноста на мајката и детето, воспоставува 
обврска на работодавците да им обезбедат на мајките кои дојат право на една или повеќе дневни паузи или 
дневно намалување на часовите на работа за да го дојат своето дете. Периодот во кој се дозволени паузите за 
доење или намалувањето на дневните часови на работа, нивниот број, времетраењето на паузите за доење и 
постапките за намалување на дневните часови на работа се утврдуваат со националното законодавство и 
практика. Овие паузи или намалувањето на дневните часови на работа ќе се сметаат како работно време и 
соодветно ќе се надоместуваат. 
 

Комитет на ОН за правата на детето: Генерален коментар бр. 15 за правото на детето на уживање на 
највисокиот достапен стандард на здравје (чл. 24).121 

 

117Совет на Европа: Упатство за здравствена заштита соодветна за децата, 2011: 
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805c1527 
118  Видете: Глобален форум за деца и Бостонска консултантска група, Правата на децата и корпоративниот сектор - поставување 
бенчмарк. 
119 Организација за економска соработка и развој и Организација на храна и земјоделство на ОН: Упатство за  одговорен земјоделски 
ланец на снабдување, 2016: http://mneguidelines.oecd.org/OECD-FAO-Guidance.pdf 
120МОТ Конвенција за заштита на мајчинството (бр.183), 15.06.2000: 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C183 
121 Видете: Комитет за правата на детето: Генерален коментар бр. 15 (2013) за правото на детето на уживање на највисокиот достапен 
стандард на здравје (чл. 24). 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805c1527
http://mneguidelines.oecd.org/OECD-FAO-Guidance.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C183
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Бидејќи соодветната исхрана и следењето на растот во раното детство се особено важни, Комитетот на ОН 
истакна дека треба да се преземат посебни мерки за унапредување на поддршката на заедницата и на 
работното место за мајките во врска со бременоста и доењето, како и можните и достапни услуги за грижа за 
децата. Ова треба да биде во согласност со МОТ бр. 183 (2000) Конвенцијата за заштита на мајчинството 
(ревидирана), 1952 год. 
 

Г.  СЕКТОР ЗА ИНФОРМАТИЧКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛИГИИ (ИКТ)  
ИТУ и УНИЦЕФ: Упатство за индустрија за заштита на децата преку интернет.122 
Упатството нуди генерални и секторски специфични упатства за индустријата за заштита на безбедноста на 
децата при употреба на ИКТ, како и препораки за промовирање на позитивна употреба на ИКТ. Истакнува 
пет клучни области каде компаниите можат да преземат активности, од кои едната е едукација на децата, 
родителите и наставниците за безбедноста на децата и за одговорна употреба на ИКТ. Во оваа област, 
Упатството препорачуваат: 

 Издавачите на содржини, трговците на мало преку Интернет и развивачите на апликации да обезбедат 
контактна врска, линија или услуга за советување доколку постои ризик децата да бидат опсесивно 
поврзани со технологијата како што се игрите, што им го отежнува развојот на лични односи или учество 
во здрави физички активности. 

 Производителите на хардвер, развивачите на оперативен систем и продавниците за апликации да 
обезбедат умерена употреба на електронски уреди од страна на децата, како дел од здрав и урамнотежен 
животен стил 

 
Меѓународна трговска комора, МТК Кодекс за 
огласување и маркетинг комуникации.123 
Кодексот, кој поставува стандарди за маркетинг 
активности, содржи мерки за заштита на децата, 
вклучително и за нивно право на здравје. Според 
овој кодекс, маркетинг комуникациите не треба, без 
оправдување поради образовни или социјални 
причини, да содржат опис на потенцијално опасни 
практики или ситуации кои покажуваат 
непочитување на безбедноста или здравјето, како 
што е дефинирано со локалните национални 
стандарди. Информациите дадени со производот 
треба да содржат упатства што ги покриваат 
здравствените аспекти, со употреба на слики, звук, 
текст или комбинација од нив. Треба да се води 
посебна грижа во маркетинг комуникациите 
насочени кон децата или тинејџерите. На пример, производите што се нелегални за купување за деца или 
тинејџери или се несоодветни за нив не треба да се рекламираат во медиуми наменети за нив. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122 ИТУ и УНИЦЕФ: Упатство за индустрија за заштита на децата преку интернет, 2015: 
https://www.unicef.org/csr/files/COP_Guidelines_English.pdf 
123 Меѓународна трговска комора, МТК Кодекс за огласување и маркетинг комуникации, 2018: 
https://cms.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2018/09/icc-advertising-and-marketing-communications-code-int.pdf 

Игри 

За да ги спречи младите играчи да не станат 
зависни од играње игри, Tencent специјално 
дизајнираше систем за борба против зависност 
во игрите. Колку подолго играта продолжува, 
толку повеќе резултатите од играта ќе се 
намалат. На овој начин, компанијата има за цел 
да го заштити психолошкото и менталното 
здравје на младите луѓе.  

Source: Business and Human Rights Resource Centre, at 
https://www.business-humanrights.org/en/company-survey-
compare?keywords=&sectors%5B%5D=11329&issues%5B%5
D=11239 

 

https://www.unicef.org/csr/files/COP_Guidelines_English.pdf
https://cms.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2018/09/icc-advertising-and-marketing-communications-code-int.pdf
https://www.business-humanrights.org/en/company-survey-compare?keywords=&sectors%5B%5D=11329&issues%5B%5D=11239
https://www.business-humanrights.org/en/company-survey-compare?keywords=&sectors%5B%5D=11329&issues%5B%5D=11239
https://www.business-humanrights.org/en/company-survey-compare?keywords=&sectors%5B%5D=11329&issues%5B%5D=11239
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