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1.Вовед 

 

 Денес, живеејќи во едно современо општество, се јавува високо развиена свест во 

поглед на репродуктивното здравје на човекот и како истото, претставува клучен фактор 

за социјалниот и економскиот развој на секоја општествена заедница. 

  Посебно се нагласува потребата да, младите жени, трудници, имаат континуиран и 

квалитет пристап на сите видови здравствени заштити и услуги во поглед на грижата за 

своето семејство. Самиот почеток на човечкиот род и моментот на зачеток на новиот 

живот, несомнено произлегува од слободната волја на жената и нејзиното самостојно 

одлучување во поглед на нејзиното право на репродукција. 

 Прашањето за абортус денес поттикнува голем број дилеми и дискусии. Станува 

збор за прашање, за кое можеби е едно од најсложените во поглед на постигнување на 

консензус.  

 Во последните неколку децении правото на жената на абортус е дебатирано во 

многу земји, а посебно во Европските, во кои се тежнее колку што е можно побрзо 

хармонизирање на законодавството кое ќе го регулира ова актуелно прашање. Сепак и 

покрај желбата на Европските земји за побрза хармонизација на правото на абортус, се 

јавува голем проблем и неможност за помирување на две спротиставени гледишта.  

 Така, на едната страна се јавува ставот дека животот на човекот уште пред неговото 

раѓање заслужува висок степен на заштита, дури и иста заштита како и правото кое што го 

стекнува човекот после неговото раѓање, став кој што не го исклучува во потполност 

абортусот, меѓутоа го допушта во исклучителни ситуации и тоа кога животот на мајката е 

во опасност.  

 Додека пак, од друга страна, се јавува став, дека одлуката да се прекине 

бременоста на мајката не е воопшто лесна и дека жената е таа која што треба да одлучи и 



 

да направи сопствен репродуктивен избор. Самото присилување на жената да носи плод 

кој што не го посакува, или пак да ризикува прекинувајќи ја бременоста е всушност 

повреда на нејзиното право да одлучува за сопственото здравје и тело.  

 Прекинот на бременоста претставува доста сериозно морално и етичко прашање,  

кое е предмет и на многу дебати скоро кај сите народи во историјата. Посебно,  

последните неколку години интензивно се расправа за ова прашање. Често пати и со ова 

навистина сериозно, морално и етичко прашање, а воедно и современ проблем со кој се 

манипулира во разни политички или краткотрајни интереси, се создава ситуација, да за, 

ова прашање е навистина тешко да се расправа и аргументира. 

 Па така, главниот проблем е како и зошто, во последниот период доаѓа до 

заострување и ограничување на правото на абортус на жената во голем број земји во 

светот. Станува збор за навистина комплексен проблем за кој се водат голем број дебати 

за негово целосно разрешување. На прво место, при одлучувањето за ова, треба да се 

стави правото на жената, кое како и секое друго право е заштитено и утврдено во голем 

број меѓународни конвенции и законодавства. 

 Денес, кога живееме во едно модерно и технолошки исклучително напредно 

општество, несфатливо е како ова право на жената почнува да се ограничува со тоа што, 

голем број развиени држави ги заоструваат своите законодавства во поглед на ова лично 

право на жената на абортус.  

 Дебатите за прекинот на бременоста, денес, се уште поинтензивни, па државите 

кои имаат строги ограничувања за абортусот, се под огромен политички притисок, не 

само од домашната јавност туку и од меѓународните тела. Исто така, најголем број 

недоразбирања постојат и во поглед на правата на жената и од ова произлегуваат двe 

оснoвни прашање.  

 Првото прашање што се поставува е кога всушност животот на човекот започнува, 

додека пак , другото прашање е дали нероденото дете всушност има неков правен статус 

и дали тој има предност пред правниот статус на жената. Комплексноста на ова 

произлегува и од голем број дилеми кои што постојат, и тоа: абортус на малолетници, 

информираност на мајката, правата на таткото и др.   

 Во минатото, кон абортус се посегнувало како начин да се избегне раѓањето на 

детето, најчесто како средство за контрацепција или за контрола на раѓањето. Додека пак, 

денес, поради големиот напредок на медицинската технологија и дијагностика, многу 

често доаѓа до прекинување на бременоста заради одредени психофизички недостатоци 

на детето.  



 

 Но, сепак најчестата причина поради која жените се одлучуваат за абортус е 

непосакуваната бременост. Причините поради кои жената одлучува да ја прекине 

бременоста се различни: економски, социјални, а понекогаш и психолошки, кога жената 

не е спремна за мајчинство.   

 Голем број автори сметаат дека, правото на абортус не е, и не може да биде 

исклучиво приватна работа на човекот поединец, исто како што правото на живот на 

човекот не може да се приватизира. Правото на абортус спаѓа во основните прашања не 

само на индивидуалната етика, туку и во социјалната и политичка етика.  

 

2.Што е абортус? 

 

 Абортусот е прекин на бременост. Бременоста претставува состојба кога жената 

носи ембрион, односно фетус во развој во нејзиното тело. Додека пак, фетусот 

претставува несозреан `рбетник по 8-мата недела по зачнувањето, па се до моментот на 

раѓање, кој е со јасно оцртани и препознатливи карактеристики на човек.  

 Самиот поим абортус води потекло од латинскиот збор abortio1, кој се дефинира 

како одвојување на оплоденета јајца клетка од телото на жената. Големо значење има и 

дефинирањето на абортусот од страна на Светската Здравствена Организација, која 

абортусот го дефинира како ''прекинување на бременоста пред фетусот да биде 

способен за живот вон матката на мајката,,. 

 Се јавуваат два вида на абортус и тоа, спонтан и намерен. Спонтан абортус е оној 

кога настанува независно од волјата на жената и тоа најдоцна до 28-та гестациска недела 

без некоја особена надворешна причина. Обично, спонтаниот абортус настанува случајно 

и нема последици за наредната бременост. Но, спонтаниот абортус може да се повтори и 

во наредните бремености и тоа најчесто во истиот период на бременоста.  

 Најчесто спонтаните абортуси настануваат во првите три месеци од бременоста, но 

сепак во однос на времено на настанување се делат на рани и доцни. Рани се оние што се 

случуваат пред 16-тата недела од бременоста, а доцни тие што се случуваат од 16-тата до 

28-та недела. Најчесто причините за спонтаниот абортус се комбинирани, комплексни и 

треба адекватно и благовремено да се третираат.  

                                                           
1
 Susan Dudley, PhD and Stephanie Mueller,2008, National Abortion Federation-стр.1 



 

 Од друга страна пак, се јавува абортусот, односно прекин на бременоста кој што 

настанува исклучиво заради волјата на жената. Оваа ситуација е многу чувствителна тема. 

Прекин на бременоста, по волја на жената, настанува заради определени причини кога 

истата се одлучува да ја прекине бременоста. Како причини поради кои се одлучува 

жената за намерен прекин на бременоста најчесто се јавуваат: социјални, финансиски, 

или едноставно жената не ја посакувала бременоста. 

 Постапката за изведување на прекин на бременоста на жената се извршува во 

соодветни здравствени установи од страна на стручни лица, а најчесто по претходно 

советување на мајката, со цел истата да ги осознае последиците и ризиците од оваа 

интервенција. Станува збор за релативно кратка постапка, која доколку се изведе во 

соодветни здравствени услови не придизвикува никакви последици по здравјето на 

бремената жена.  

 Јасно е дека за абортусот не постои единствено гледиште. Не постои компромис 

или постигнат консензус меѓу развиените земји. Оние што го одобруваат абортусот своите 

теории ги темелат врз тоа, дека всушност ова претставува неотуѓуво право на жената што 

го има врз своето тело. Аргументите за абортусот се темелат на тоа дека жената пред се, 

треба да има контрола над сопственото тело и моќ за самоопределување, моќ за 

самостојно да ја донесе оваа одлука. 

 Во голем број современи држави, ова дејствие на жената, односно извршување на 

абортус е многу осудувано. Всушност, оваа осудуваност кон жената и аргументите кои се 

користат во ваквите дискусии се движат од една во друга крајност, со несмален 

интензитет, силина и авторитетот на нивните промотори, различните политичари и 

законодавни власти кои носеле различни одлуки и закони со кои се регулира ова 

прашање. Но, токму ваквиот т.н пакет на политички одлуки и закони е еден од оние кои 

најдиректно влијаат врз животните судбини на генерациите, како и на поединците лично, 

така и на фамилиите, но и на нациите. 

 Повеќесложни се последиците од исправно или не - донесените политички одлуки 

за прашањето на абортусот, не само на краток рок, туку и долгорочно за секоја држава и 

нација. 

 Посебно, во последните две децении, дебатата за абортусот стана исклучиво 

поларизирана низ светот. Таа всушност се обликуваше како дебата помеѓу две целосно 

спротиставени гледишта и тоа pro life (залагање за правото на абортус на жената, правото 



 

на приватност и правото на избор) и  pro choice 2 пристап (залагање дека абортус не смее 

да биде легален бидеји е убиство).  

 Република Македонија постепено, но сигурно прераснува во арена, каде се 

јавуваат се повеќе и повеќе дискусии заради мноштво причини од различна природа, а 

сето тоа ја нагласува актуелноста на темата и објективната потреба од истражувачки 

пристап, со цел да се расветлат сите аспекти на проблемот кои предизвикуваат голем број 

контроверзии денес. 

 

3. Аргументи за и против абортусот 

 

 Дали абортусот веќе станува дел од модерниот начин на живот? Може да има 

многу одговорени ‘’да,, но и еднаков број ‘’не,, , искажувајќи го своето мислење околу ова 

деликатно прашање и изнесување аргументи со цел да се зацврстви својот став. 

Несоборлив факт е дека  изнесените статистички податоци што нас ни се познати во врска 

со абортусот не прикажуваат една задоволителна слика. 

 Всушност абортусот бил отсекогаш предмет на разговор кој ја разгорува темата. 

Секако постојат голем број земји кои имаат донесено закони со кои се регулира 

законитоста на ова прашање и голем број земји кои што целосно го имаат легализирано 

абортусот како право на жената. Додека пак од друга страна, се јавуваат голем број земји 

кои имаат делумна рестрикција на истиот, или пак одат во сосема друга крајност и 

воведуваат целосна забрана за абортусот, освен ако е животот на мајката во прашање. 

 Навистина би биле изненадени од фактот дека само 7% од жените што ја имаат 

прекинато својата бременост се одлучиле на тоа поради настанување на истата заради 

сторено кривично дело. Сите останати, односно 93% од бремените жени се одлучиле дда 

абортираат поради лични и социјални причини. Доста е интересно да се увидат голем 

број на искажани аргументи за и против абортусот и различните сфаќања на оваа тема. 

 Така, најпрво постои сфаќање на подржувачите на одлуката што ја донесува 

Врховниот суд на САД во случајот Roe v.Wade3,  дека е абортусот основно право што и е 

загарантирано во Уставот на жената.  

 Оваа одлука всушност дава гаранција на одредени области во зоната на приватност 

со која правото на абортус на жената го сведува во оваа зона. Наспроти ова мислење, тука 

                                                           
2
 Eddie S.Jackson, Kaplan University,Critical Thinking: Pro-choice, 2006, стр.1 

3
 Francis J.Beckwith, Liberty University- The Supreme Court, Roe v.Wade and Abortion Law 2001, стр.37-38 



 

се јавуваат аргументи и против овој став со кој што се тврди дека абортусот е убиство. 

Убиството на човечко суштество не е во ред и покрај тоа кога станува збор за фетус. 

Подржувачите на ова мислење сметаат дека, неродените бебиња треба да бидат на ист 

начин заштитени како и сите човечки битија и за прекинот на бременоста треба да 

следува иста казна како и за убијците. 

 Од друга страна, се јавува и аргумент кој го поддржува репродуктивниот избор на 

жената со цел таа да има контрола врз своето тело. Изборот, дали таа ќе има потомство и 

ќе роди дете е целосно нејзин, бидејќи само таа може да си ја определи својата иднина. 

Во одлуката на Врховниот суд во случајот Casey v.Planned Parenthood4, е утврдено дека 

способноста на жените да учествуваат подеднакво во економскиот и социјалниот живот 

како и мажите произлегува од можноста да ги контролираат и одлучуваат самостојно за 

своите репродуктивни права. 

 Меѓутоа, поборниците на овој став не се сложуваат, велејќи дека животот 

започнува во моментот кога детето е зачнато, па и дека неродените бебиња имаат право 

на живот со оплодувањето, моментот кога една индивидуа која е креирана со уникатен 

генетски идентитет, која останува непроменета во текот на нејзиниот живот. Ова лице има 

фундаментално право на живот кое мора да биде заштитено. 

 Наспроти ова тврдење, се јавуваат и заштитниците на правото на абортус велејќи 

дека абортусот или прекинувањето на бременоста, не претставува убиство на дете. 

Најпрво, заради тоа што возраста на лицето се пресметува од моментот на раѓање, а не од 

моментот на неговото зачнување кога е во матката на мајката. Така и поимот човечкото 

суштество, кое Уставот на секоја држава го определува , не опфаќа неродено дете.  

 Меѓутоа, многу лица се противат на ова сфаќање тргнувајќи од тоа дека фетусот 

чувствува болка во постапката за абортус. Доктор Н.Бернард Натансон5, активист кој се 

откажал од својата работа како медицински лица и станал активист за про-живот 

движењето изјавил дека абортусот изведен во 12-тата недела од бременоста на ултразвук 

гледаме ''тивок крик на дете несомнено згрозено од исчезнување,,. 

 Фетусот е неспособен за болка при изведувањето на абортусот. Според Кралскиот 

колеџ за акушери и гинеколози, повеќето невронаучници веруваат дека кортексот нема 

никаква функција за болка. Кортексот не станува функционален се до 26-тата недела од 

развојот на фетусот. Ова откритие било одобрено во 2012 година од страна на 

Американскиот колеџ за акушери и гинеколози.  

                                                           
4
 Види: Planned Parenthood of Southeastern PA. v. Casey, Opinion of the Court , стр.80 

5
 The Washigton Post, 24 March 1985, The Scream of N.B Nathanson 



 

 Од друга страна, подржувачите на учењето на Црквата сметаат дека абортусот е 

убивање на едно човечко битие кое се спротиставува на зборот Бог. Библијата не прави 

разлика меѓу фетуси и бебиња6 и таа се однесува за сите луѓе вклучувајќи ги и неродените 

бебиња. 

 Исто така, заштитниците на правото на абортус на жената изјавуваат дека денес 

абортусот претставува модерна процедури која е безбедна и не предизвикува 

долготрајни здравствени проблеми, како што се рак или неплодност. Рецензирана студија 

објавена од страна на акушерство и гинекологија во јануари 2015 година во САД објавила 

дека, помалку од една четвртина од еден процент на абортусите доведуваат до 

здравствени компликации.  

 Меѓутоа, поборниците на ова мислење сметаат дека абортусот нанесува голема 

физичка штета, па така Рецензирана студија објавена во Скандинавски весник во 2008 

година, открила дека ''младите возрасни жени кои се подложни на абортус може да 

имаат зголем ризик од подоцнежна депресија,,.  

 Во 1996 година, рецензирана студија објавена од страна на British Medical Journal, 

објавила дека, годишната стапка на самоубиство кај жени што имале абортус е 34,7 на 

100.000 жители, во споредба со просечната стапка на самоубиства од 11,3 на 100.000 

жители, што предизвикало алармантна ситуација. 

 Во поглед на прекинот на бременоста во случај на некои аномалии на плодот, 

заштитниците на правата на жената сметаат дека абортусот е тој што и дава опција на 

жената да одлучи дали ќе го роди тоа дете. Некои фетуси имаат и такви нарушувања со 

кои смртта е загарантирана веднаш по раѓањето. Така, на овој начин, на жената  и се дава 

избор да ја прекине оваа бременост.  

 Претставниците на анти-абортус движењето не се согласуваат со овие селективни 

абортуси, сметајќи дека извршувањето на абортус врз основа на постоење на некои 

генетски аномалии е дискриминација. Физичките ограничувања не го прават помалку од 

човек.  

 Меѓутоа, тука се јавуваат и pro-choice застапниците, кои изнесуваат мислење дека 

жените кои се лишени од абортус се со многу поголема веројатност да станат 

невработени, да бидат под линијата на сиромаштијата и да станат жртви на семејно 

насилство.  
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 Универзитетот на Калифорнија во студијата во Сан Франциско, открила дека 

жените што биле одбиени да ја прекинат бременоста од клиниките што ги извршувале 

абортусите, имале три пати поголеми шанси да бидат под нивото на сиромаштија, за 

разлика од оние на кои што им било дозволено.  

 Истата студија покажала дека, жените кои не можеле да добијат абортус, се со 

поголема веројатност да останат во врска со насилен партнер и со два пати поголеми 

шанси да станат жртви на семејно насилство. 

 Имено, од горенаведените аргументи за и против абортусот и борците за правата 

на жената и нејзиното право на абортус од една, и анти-абортус движењата од друга 

страна може да се утврдат доста спротиставени мислења. Едните вложуваат големи 

напори со цел да жената конечно ја добие нејзината рамноправност и недискриминација, 

другите пак, се трудат да го ограничат ова неотуѓиво право на жената да одлучи за своето 

тело.  

 Станува збор за навистина комплексно прашање, со речиси невозможност за 

постигнување на воедначено мислење и компромис помеѓу двете спротиставени 

гледишта, па така единствено нешто што останува е водење на постојаната борба за 

слободно одлучување за репродуктивите права на жената.  

 

4. Критичка анализа на Законот за прекинување на бременост во Република Македонија 

 

 Абортусот или прекинот на  несаканата бременост претставува едно од 

најконтроверзните прашања не само во светот, туку и во Република Македонија.  

 Се до неодамна кај нас, во јавноста дебатата за абортусот предизвикување голема 

заинтересираност како и другите земји во светот, најверојатно поради тоа што 

Р.Македонија уште од 1972 година 7  имала полиберален закон за абортусот. Со 

поранашениот закон на жената и било дадено целосно право и слобода , да одлучува за 

тоа дали ќе го задржи нероденото дете или не, слобода да одлучува за своите 

репродуктивни права, односно самостојно да одлучува за својата бременост. 

 Случувањата во 2013 година почнуваат да го менуваат постепено погледот на 

државата кон правото на абортус на жената. До 2013 година, Македонија имаше 
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бр.22,  1972 година, Скопје 



 

релативно либерален закон, кој водел потекло од нејзиното социјалистичко минато. 

Меѓутоа, после 1991 година, годината кога Р.Македонија се стекнува со својата 

независност, голем број свештени лица, политичари и интелектуалци почнале да 

повикуваат на ограничување на правото на абортус на жената. 

 Потоа во периодот од 2008 до 2009 година, започнаа да се јавуваат голем број 

кампањи и масивно да се лепат постери, да се делат флаери, со морбидни слики од 

неродени деца, фетуси, се со цел да се поддигне свеста кај бременета жена да не ја 

прекине својата бременост. 

 Па така, во тековниот период почнала да се води медиумска кампања , која имала 

три основни цели кои прикажувале анти-абортус став: да се информира жената за живиот 

организам кои што почнува да се развива во нејзиното тело, да се укаже на здравствените 

и психичките компликации што можат да настанат доколку бремената жена се одлучи да 

ја прекине бременоста и дека сопственото дете е божји благослов и дека е тоа нешто 

најубаво што може да му се случи на човекот. 

  Како реакција на овие спроведени дејствија се јавуваат голем број повици од 

страна на организации за заштита на жените, меѓутоа сите овие повици не вродиле плод, 

па така , во скратена постапка во јуни 2013 година Собранието на Р.Македонија го донесе 

Законот за прекинување на бременоста. 

 Постапката во која беше донесен законот,  предизвика лавина од бурни реакции во 

јавноста. Всушност, овој закон предвидува измени и дополнувања кои се однесуваат на 

задолжително поднесување на барање за прекинување на несаканата бременост од 

страна на бремената жената до здравствената установа.  

 После поднесувањето на ова барање, следува задолжително советување на жената 

за можните предности доколку продолжи со својата бременост, или евентуалните 

последици и ризици доколку ја прекине бременоста. Потоа, следува период од чекање од 

три дена после извршеното советување за да се изврши оваа медицинска интервенција.  

 Во овој период, со овие последни измени на законот во 2013 година, дошло до  

усложнување на процесот за прекин на бременоста од страна на жената. Станува збор за 

навлегување во едно навистина чувствително подрачје, за кое долг временскиот период 

се воделе дискусии и во нашата и голем број на други земји. 

 Така, во Законот за прекинување на бременоста од 2013 година, се уредуваат 

условите под кои може да се врши прекинување на бременоста, постапката за 

одобрување на прекинот на бременоста, условите што треба да ги исполнат 

здравствените установи за вршење на оваа постапка и надзорот над условите во 



 

постапката за вршење на абортусот. Во законот е утврдено дека правото на абортус на 

жената може да се ограничи само поради заштита на здравјето и животот на бремената 

жена. 

 Во нашиот закон е утврдено дека прекин на бременоста може да се изврши се до 

истекувањето на 10 недели од денот на зачнување, со писмена согласност од бремената 

ена. Воедно законот содржи и одредба8 , со која се утврдува дека доколку бремената 

жена е малолетна или лишена од деловна способност, прекинувањето на бременоста 

може да се изврши до истекот на 10 недели од денот на зачнување, само со писмена 

согласност од родителот, односно старателот на бремената жена. Исто така, законот 

содржи и одредби9 , со која се утврдува дека прекинувањето на бременоста не може да 

се изврши ако од прекинувањето на претходната бременост не поминала една година.  

 Меѓутоа, по исклучок во членот 4 од Законот за прекинување на бременоста, 

абортусот може да се изврши и по истекот на десеттата недела од денот на зачнувањето, 

како и пред истекот на една година од претходното прекинување на бременоста, по 

барање на жената и секако со писмена согласност во случаите кога: 

- врз основа на медицински индикации се утврди дека бременоста претставува опасност 

по животот или ќе доведе до тешко нарушување по здравјето на жената за време на 

бременоста, породувањето или по породувањето, 

- врз основа на научни сознанија може да се очекува дека детето ќе се роди со тешки 

душевни или телесни недостатоци, 

- до зачнувањето дошло во врска со извршување на кривично дело: силување, обљуба врз 

немоќно лице, полов напад врз дете, обљуба со злоупотреба на положбата и 

родосквернавење и 

- ќе се утврди дека во текот на бременоста или по породувањето би можело жената да 

дојде во тешки лични, семејни, материјално или други прилики што е имаат одраз врз 

нејзиното здравје. 

 Во нашиот Закон, постапката за прекин на бременоста започнува најпрво со 

поднесување писмено барање до докторот кој треба да го изврши абортусот, од страна на 

жената која е бремена најмногу до 10-тата недели. Кон ова барање жената задолжително 

                                                           
8
 Види - Закон за прекинување на бременоста на Р.Македонија, Службен Весник бр.87 од 17.06.2013, Член3, 

став 2, стр.1, 2013 
9
 Види - Закон за прекинување на бременоста на Р.Македонија, Службен Весник бр.87 од 17.06.2013,Член 3 
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треба да достави наод од извршен ултрасонографски преглед, како и сета медицинска 

документација што е потребна. 

 Пред да се изведе оваа медицинска интервенција, докторот што е задолжен за 

истата, задолжително треба да изврши советување врз бремената жена и да ја 

информира за ризиците од спроведување на постапката, методите ои што се користат за 

прекин на бременоста и сето она што треба да го очекува жената непосредно по прекинот 

на бременоста. Доколку жената ги разбере и прифати добиените информации од 

докторот, во рок од поминати три дена од советувањето, таа треба да даде писмена 

согласност за истите и согласност за спроведување на интервенцијата. 

 Во случај ако, докторот утврди дека прекинувањето на бременоста на жената би 

значело огромен ризик по нејзиното здравје, тој задолжително треба да ја упати 

бремената жена до првостепената комисија за одобрување на прекинот на бременоста. 

Ако жената не е задоволна со одлуката што ја донела првостепената комисија, таа може 

да се обрати до второстепената комисија кој ја формира министерот за здравство на ниво 

на Република Македонија. 

  Во Република Македонија прекинот на бременоста може да се врши во болничка 

здравствена установа, која во својот состав има гениколошко акушерско одделение, кое 

задолжително мора да ги исполнува условите кои се однесуваат на простор, опрема и 

кадар, согласно прописите за здравствена заштита и која добила одобрение од 

Министерството за здравство за вршење на оваа дејност10. 

 Исто така, здравствената установа е должна да обезбеди тим, од доктор 

спрецијалист по гинекологија и акушерство, медицинска сестра, односно акушерка, кои 

што ќе бидат задолжени за спроведувањето на оваа медицинска интервенција. 

 Согласно член 21, од Законот за прекинување на бременоста, Здравствената 

установа во Република Македонија, која има дозвола за вршење на прекин на бременоста 

е должна да: 

- да формира комисија за контрола на квалитетот на здравствената заштита што ќе врши 

постојано следење, процена и унапредување на квалитетот на медицинските 

интервенции за прекинување на бременоста во интерес на обезбедување на безбедноста 

на бремената жена во здравствената установа и унапредување на нејзиното здравје,  

- да организира задолжително советување преку услуги за соодветно информирање 

(брошури, летоци, плакати и друго), поддршка и советување на бремената жена и 
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нејзиниот брачен другар, како и нејзиниот родител, односно старател за штетноста од 

прекинувањето на бременоста по здравјето на жената и нивно запознавање со 

можностите и методите за спречување на бременоста. При спроведување на 

советувањето треба да се вклучи и психосоцијална поддршка на бремените жени, во 

соработка со специјализирани здравствени установи, како центрите за социјална работа,  

- да даде препораки за соодветна здравствена заштита на бремената жена и по 

прекинување на бременоста, во соработка со избраниот доктор, се до потполно 

закрепнување на бремената жена од медицинската интервенција за прекинување на 

бременоста и  

- здравствените установи по гинекологија и акушерство од примарната здравствена 

заштита, особено во руралните подрачја се должни преку активен метод на работа и 

советување преку услуги за соодветно информирање (брошури, летоци, плакати и друго) 

да им посветува постојано внимание на жените во генеративниот период, укажувајќи им 

на предноста од контрацептивни средства и методи во спречување на несакана 

бременост и на штетните последици од прекинување на бременоста по здравјето и 

животот на жената како фактори во планирањето на семејството. 

 Имајќи го предвид сето ова, се поставува едно доста комплексно и чувствително 

прашање. Дали со Законот за прекинување на бременоста од 2013 год. во Република 

Македонија, само се усложнува абортусот како право на жената? 

 На овој начин се разорува овој посебен вид на дискриминација, кога на жената и е 

ограничено самостојното донесување одлука за своето тело, кога одлуката на жената не 

зависи исклучиво од нејзината слободна волја и е израз на нејзината автономност.  

 

4. Заклучни согледувања 

 

 Јасно е дека високите стапки на смртност и сериозни повреди се тесно поврзани со 

небезбеден и нелегален абортус, исто како што е јасно дека владите, претставниците на 

јавното здравје и религиозните групи низ светот, се слепи кон реалноста на животот на 

жените. Овие луѓе продолжуваат сеуште да веруваат дека со рестриктивните закони што 

ги носат за абортусот, абортусот ќе престане и покрај очигледно спротивните докази. 

 Прават голема грешка посегнувајќи по правата на жените, посегнувајќи и 

одлучувајќи за нивното репродуктивно здравје. За начинот на кој управуваат со своите 

тела, воедно и со својот живот. Забраните нема да сменат ништо. Само ќе се зголеми 



 

бројот на последици и ризици по здравјето на жената, епидемија на инфекции со кои не 

би можеле и самите државите да се справат. 

 Голем дел од современите држави, денес се стремат да донесат закони со кои ќе 

го ограничат, или евентуално целосно забранат абортусот, со кој ќе го претстават во 

јавноста како страшно тешка и опасна процедура. Жените да се претстават како 

криминалци, да се претвори жената повторно во машина за создавање деца, нешто за 

што векови и векови се бореле целосно да се искорени, жените феминистки. 

 Во Законот за прекинување на бременоста на Р.Македонија во чл.7, стои дека, во 

случај ако докторот утврди дека прекинувањето на бременоста не го дозволува нејзината 

здравствена состојба, или со прекинот на бременоста ќе се загрози животот или здравјето 

на жената, докторот е должен да ја упати бремената жена до првостепена комисија за 

одобрување на прекинот на бременост. Доколку првостепената комисија не го одобри 

барањето на жената за абортус , таа поднесува приговор до второстепената комисија која 

донесува одлука.  

 Потоа, чл.14 од Законот вели, дека, одлуката од првостепената комисија и се 

соопштува на бремената жена, а во случаите од членот 9 став 2 од овој закон и на 

родителот, односно старателот на бремената жена, веднаш по завршувањето на 

седницата на комисијата. Против одлуката на првостепената комисија може да се изјави 

приговор на записник веднаш или писмено во рок од три дена по соопштување на 

одлуката. Записникот од приговорот заедно со сите списи без одлагање се доставува до 

второстепената комисија. Одлуката на второстепената комисија е конечна. 

 Имајќи ги предвид посебно овие одредби од Законот, а особено и моменталната 

состојба и ре-актуелизирањето на ова прашање, неминовно се наложи потребата од 

дополнување и изменувањето на Законот за прекинување на бременоста во периодот кој 

следи. Поради тоа, со новите измени предложени во Законот за прекинување на 

бременоста, кои би требало да стапат во сила во 2019 година, Република Македонија ќе 

добие еден полиберален пристап кон правото на абортус на жената, со надеж дека истата 

ќе има поголема слобода и самостојност во поглед на одлучувањето за своите 

репродуктивни права. 

 На овој начин , жените ќе имаат законско право да одлучат за себе, кога, како и 

дали ќе имаат деца, како и пристап до безбедни средства за да си го остварат тоа право. 

Така и сите деца ќе ги поседуваат основните права да бидат посакувани, да растат 

безбедно, да бидат среќни и здрави. 
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