
лага
исменото барање кое жената е должна да го достави до лекарот за прекин на бременоста има за 
цел да го замени терминот „се обраќа“ до здравствената установа за да ја добие услугата како П што е дефинирано во претходниот закон. 

факт
е постои друга медицинска интервенција за која жената е должна во писмена форма да докаже 
дека сака да ја добие услугата. Не е јасно ШТО жената треба да докаже за да и биде изведен Н абортусот. Жената е принудена да напише барање за кое можеби не се чуствува комфорно да 

зборува. Писменото барање ја потценува слободно донесена одлука на жената за прекин на бременоста 
и има за цел САМО да го попречи пристапот до услугата која законски е достапна по слободен избор на 

1 жената.

лага

факт

2

адолжителното советување пред прекинувањето на бременоста има за цел да го заштити 
здравјето на жената преку нејзино информирање и укажување за можните предности од З продолжување на бременоста и  ризиците од процедурата по здравјето и животот  

ветската здравтвена организација јасно укажува дека „многу жени донеле одлука за абортус пред 
да побараат грижа и дека оваа одлука треба да се почитува без да  се подложува на задолжително 

2С советување.  „Исто така се препорачува советувањето да е „доброволно, доверливо, ненаметливо 
3 и обезбедено од обучено лице“.

поред СЗО абортусот е една од најбезбедните медицинкси интревенции ако се изведуваат во 
соодветни здравтвени установи и од обучен кадар. Овие стандарди во целост ги задоволуваат С нашите болници и абортсуот воопшто не преставува опасност по здравјето и животот на жената. 

Во Македонија во последните 30 години не е регистриран ниту еден смртен случај како резултат на 
извршен абортус.  

оведувањето на задолжитлено советување има импликации на здравјето на жената и на 
нејзината самостојно донесена одлука затоа што законот не пропишува алтернативно решение В во случај жената да не сака да биде советувана.

адолжителното советување има за цел САМО да ја попречи жената во остварување на 
својата репродуктивна анатомија преку преиспитување на донесената одлука за прекин З на бременоста. 

1.Член 2 од Закон за прекинување на бременост„Прекинување на  2.WHO, SAFE ABORTION (2012), supra note, at 36 

бременоста е посебна медицинска интервенција за која слободно  3.Id. at 36 

одлучува бремената жена“.

1

Стапи во сила новиот законот за абортус.

 
   

А ова се неговите 
шарени лаги:

1



лага 3

адолжителното време на чекање од 3 дена по советувањето има за цел жената да се осигура дека 
ја донела вистинската одлука за прекин на бремностаЗ

факт
ветската здравствена организација укажува дека „задолжителното време на чекање може да има 
ефект на одолжување на здравствената грижа, со што способноста на жената да пристапи до 

4С безбедни и легални усуги за абортус се доведуваат во опасност“.   Исто така јасно се потенцира 
дека „откако одлуката е донесена од страна на жената, абортусот треба да се изведе што е можно 

5 6поскоро“  и без оддолжување.   

мајќи предвид дека во основа абортусот е мошне безбедна медицинска процедура, ризикот од 
7 компликации поврзани со процедурата се зголемуваат како што бременоста напреднува. На тој И начин воведување на пречки со што се одолжува добивањето на услугата за абортус, како на 

пример задолжителното време на чекање, преставува ризик по здравјето на жената. Задолжителното 
време на чекање исто така ги зголемуваат трошоците поврзани со достапноста на услугата за абортус 
бидејќи жените во основа мора два пати да патуваат до здравствената институција, а ова особено 
негативно ќе се одрази  кај ранливите и социјалните групи, пред се жените од руралните средини и 
сиромашните жени.

адолжителното време на чекање има САМО за цел да ја попречи жената да ја добие услугата за 
абортус навреме и настојува бремноста да навлезе во 10 недела -  период во кој жената нема З право слободно да одлучува за прекин на бременоста. Тоа допринсува абортусот да се изведе во 

поодмината фаза од бременоста со што се зголемуваат и ризиците по здравјето на жената поврзани од 
медицинксата процедура. 

лага

факт

4

оведување на прекршочни и казнени одредби за докторите кои ќе извршат абортус спротивно 
на процедурите пропишани со законот имаат за цел да се намали бројот на нелагални абортуси В кои се изведуваат во привтаните гинеколошки ординации  

еѓународните тела за човековите права и голем број експерти во голем број прилики 
посочуваат на негативното влијание кое криминализацијата на здравствени услуги може да го М имаат на пристапот до легалните здравтвени услуги. Кога казнени одредби се поврзани со 

одредени медицински процедури – особено оние кои се легални во одредени околности, но можат да 
доведат до затворска казна во други околности може да се појави т.н. chilling effect што може да ги 
спречи медицинките лица во пружање на законските здравтвени услуги од страв да не бидат обвинети 
за давање на илегални услуги.  Европскиот Суд за човекови права посебно се повикува на т.н. chilling 

8effect  кој се предизвикува со воведувањето на казнените одредби во законите за абортус забележувајчи 
дека „одредбите кои ја регулираат достапноста на законскиот абортус треба да бидат формулирани на 

9 тој начин со што ќе се ублажи т.н. chilling effect“.

оведување на прекршочни и казнени одредби за докторите имаат за САМО за цел да ја зајакне 
стигмата поврзана со абортусот и да го намали пристапот до услугите за абортус во установите В каде тој легално може да се изведува. 

4.WHO, SAFE ABORTION (2012), supra note, at 96-97. 8.Инхибирање или обехрабрување за легитимно остварување на 

5. Id. at 36. природни или законски права под закана од законски санкции 

6. Id. at 64. 9.R.R. v. Poland, supra note, para. 193. 

7.WHO, SAFE ABORTION (2012), supra note, at 32 


