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Разговорот го водеше: 
Милева ЛАЗОВА

ЗОРАН ГЕОРГИЕВСКИ, АДВОКАТ Н      
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ДЕБЕЛО ПОГАЗЕНА ЗАК  

Господине Георгиевски, се-
мејството Кметовски Ве ан га-
жираше заради  насто јува ње то 
да се докаже правдата и да се 
најдат виновниците за тра гич-
ната смрт на нивната ќерка На-
таша. Од правен ас пект, како би 
ги подредиле постапките и кон 

кого имате намера да ги насо чите?

ГЕОРГИЕВСКИ: Од правен аспект пос-
тапките се следни: уште пред една недела 
ги добив обдукциониот про токол - наодот 
и анализата извршена на облеката на 
покојната Наташа Кме товска. Сметам дека 
обдукционен наод е мошне објективен и 
со тоа сега засега моите ангажмани се 
исцрпени. Сега на потег е господинот Сте-
рјо Зиков, ос новен јавен обвинител, кој 
треба да одлучи дали ќе поведе истрага 
против непознат сторител, кој го испукал 
коб ниот куршум, натаму дали смета дека 
дел од вината има градот Скопје, од носно 
градоначалникот Ристо Пенов и на крај да 
се утврди целата одговорност на лекарите 
кои ја третирале, кои тре бало да преземат 
низа дејанија како своја обврска во 
нивната лекарска про фесија. Кај ос нов-
ниот јавен обвинител Зиков сега се 
наоѓаат сите докази, кај него се доставени 
и обдукциониот про токол и лабора то-
риската анализа на облеката на Наташа 
Кметовска. Тој се изјасни дека во мошне 
краток период ќе биде исканализиран 
целиот случај и ќе имаме соодветна од-
лука. Ако мене ме прашувате, јас со си-
гурност тврдам дека (покрај тоа што ос-
тавам мала доза на резерва), тој ќе под-
несе и барање за спроведување ис трага 
против лицата кои ги наведов.

Вие го видовте и проанализиравте 
обдукциониот наод. Како го оценувате и 

дали постои можност тој да биде не-
потполн? Во тој случај кој би ја презел на 
себе одговорноста за вакво нешто, однос-
но пред кој орган би бил повикан на од-
говорност?

ГЕОРГИЕВСКИ: Навистина наодот бе-
ше доставен до мене, го видов и од сè она 
што во него е напишано, утврдено е дека 
девојката е погодена од куршум во пред е-
лот на потклучната коска од левата стра-
на, кој преминал во насока на абдоменот, 
ја зафатил слезината и завршил со двојно 
оштетување на де белото црево. Директна 
последица за смртта на Наташа се из ле-
вањето на токсичните материи од де бе-
лото црево со оштетување на дија фраг-
мата. Тоа е забележано во обдук цио ниот 
наод.

Доколку навремено реагирале ле ка-
рите, постоела ли можност да се спа си 
девојката?

ГЕОРГИЕВСКИ: За жал, изгубени се по-
веќе од 50 драгоцени часа. Карди нал ната 
грешка на лекарите е тоа што тие се за-
доволиле со снимање само на горниот 
дел од абдоменот, односно на градниот 
кош, додека долниот дел во општо не бил 
рендгенски сниман. До колку бил сниман 
и тој дел, би бил от криен и куршумот, би 
биле преземени и одредени зафати и 
Кметовска денес ќе беше жива. 

Според Вас, во кој Закон и во кој не-
гов член правно е регулирано меди цин-
ските лица да се повикаат на од го ворност 
и да одговараат за своите пос тапки, од-
несување...?

ГЕОРГИЕВСКИ: Во Кривичниот за ко-
ник има одреден член кој предвидува со-
одветна санкција, во којашто се да дени 
битни квалификаторни елементи на кри-
вичното дело, меѓутоа сè тоа за виси од 

господинот Стерјо Зиков, под кој член тој 
ќе го поведе. Инаку, за тоа има со одветна 
регулатива дадена во Кривичниот за ко-
ник на Република Ма кедонија.  

Дали сметате дека во овој случај 
дежурната екипа во Клиничкиот центар 
во Скопје се сетила на Хипократовата 
заклетва, која ја положиле во моментот 
кога официјално станале лекари?

ГЕОРГИЕВСКИ: Сметам дека кон крет-
но тие се службени медицински ли ца и не 
сакам да прејудицирам, но Хи пократовата 
заклетва е дебело по га зена. 

Министерот за здравство, гос по ди-
нот Владо Димов, по овој трагичен случај 
направи неколку смени на ди ректорите 
во Центарот. Сметате ли дека тоа е вис-
тински, барем морален чин или, пак, ако 
се има предвид дека нив ното пос та ву-
вање е по партиски клуч, повторно ста-
нува збор за нешто кое има повеќе врска 
со политиката от кол ку со тоа што навис-
тина требаше и да се направи?

ГЕОРГИЕВСКИ: Можам само кратко да 
ви одговорам. Во други демократски зем-
ји, при случување на ваков трагичен нас-
тан, прво оставка поднесува ми нис терот 
за здравство, бидејќи тоа е во на сока на 
што пообјективна оценка на ви ната или, 
пак, вината или невината на ли цата ин-
корпорирани во трагичниот слу чај. Не би 
сакал да калкулирам со тоа дали некој е 
поставен по партиски клуч или не. Тоа не 
е моја задача, моја обврска е јас да се 
борам да ја истерам вистината на ви-
делина и мислам дека во тоа ќе успеам. 

Веќе подолго време сме сведоци де-
ка кога станува збор за вакви случаи се-
когаш се почнува со обвинувања, кои ед-
ни лица ги упатуваат на други лица вме-

Неодамна семејството Кметовски најави дека можеби ќе ангажира уште еден ад-
вокат. 

"Ако треба ќе ангажираме уште еден адвокат, уште двајца со него, без разлика колку, 
само работава да се истера до крај и да излезе вистината на виделина", вели Тихомир 
Кметовски, татко на Наташа Кметовска.

Семејството Кметовски порачуваат дека ќе сторат сè што е пот ребно правдата да ја 
истераат до крај.

Во вторникот навечер заменикот-основен јавен обвинител, Ѕвонко Ристевски, на Кме-
товски и на адвокатот Георгиевски им посочил дека најверојатно ќе се покрене судска 
постапка против ле карите кои ќе треба да понесат одговорност за смртта на Наташа. 
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      А СЕМЕЈСТВОТО КМЕТОВСКИ

ЛЕТВАТА НА ХИПОКРАТ

шани во несреќните настани, слу чаите до-
биваат политички димензии, а не се ста ва 
акцент на она што навистина се слу чило?

ГЕОРГИЕВСКИ: На ова прашање би 
одговорил со прашање. Дали некој  во 
рамките на Република Македонија, вклу-
чувајќи ја тука и поранешна СФРЈ, во пе-
риод од шеесет години, некој од меди-
цинската фела и од страна на судските ор-
гани, знае за некој лекар кој е правосилно 
осуден и дали издржал казна за сторена 
грешка при вршењето на својата про-
фесија. Тука на страна ги тргам случаите 
на корупција и мито. Дали некој лекар е 
осуден?  

Случајот е веќе во рацете на јав ниот 
обвинител, но Вие како адвокат сметате 
ли дека треба дел од одго ворноста да се 
префрли и на градот како организатор на 
Новогодишната прослава во центарот на 
Скопје?

ГЕОРГИЕВСКИ: Во сите мои изјави 
реков дека тука постои поделена од го-
ворност. Никој не мора да го дели мо ето 
мислење, меѓутоа подготвен сум да ис-
тапам пред сите надлежни инсти туции и 
медиуми и едноставно да се соочам со 
некои личности. Тврдам дека во случајов 
се направени пропусти и од страна на 
градот, бидејќи не се пре зе мени сите 
мерки на предострожност. Имено, не е 
обезбеден просторот од 1 до 1,5 км во 
пречник околу плоштадот, со поставување 
цивили кои би биле задолжени да ги 
опсервираат зградите и движењето на 
лицата. Тоа е стара прак тика на Запад, 
која се применува веќе 30 години. Ова не 

е сторено во конкретниов случај и тука ја 
гледам вината на градот. Обезбедувањето 
бе ше лоцирано на самиот плоштад и во 
Трговскиот центар, што е сосема не до-
волно. 

Какво е Вашето мислење што се од-
несува на оружјето со кое очигледно рас-
полага населението и со него не кон тро-
лирано пука, ако се има предвид дека са-
мо пред околу една година на големи 
ѕвона државата се фалеше со успешноста 
за собирање на оружјето?

ГЕОРГИЕВСКИ: Лично мое мислење е 
дека калашников со калибар 7/68 не мо-
же да се добие со дозвола од МВР. Ка-
лашников се користи за друга упо треба, 
за разлика од ловечките пушки. Бидејќи е 
утврдено дека е пукано од калашников, 
тој мора да е набавен по диви канали, кои 
им се мошне добро познати на вра бо те-
ните во МВР. Стојам на становиштето дека 
таа акција за со бирање на оружјето беше 
само во на сока на рекламна пропаганда, 
а никако во насока на вистинско и реално 
со бирање на севкупното оружје, кое де-
нес постои во Македонија. Можам да ви 
кажам од сигурни извори дека има страш-
но големо количество оружје.

Кажете ни конкретно, според сите ва-
лидни балистички параметри, дали паѓа 
во вода тврдењето на МВР за од дале че-
носта од која е испукан кур шу мот?

ГЕОРГИЕВСКИ: Можеби е пукано од 
Капиштец. Според некои познавања од 
криминалистиката, не може да има убис т-
вена сила зрно испукано од 2.000 метри 
далечина. Токму и затоа ќе пред ложам, 
ако биде поведена истрага, да се спро-
веде и реконструкција на це лиот настан 
со повикување на светски стручни лица 
по криминалистика.    

Од оној момент кога трагичниот слу-
чај со Наташа Кметовска ќе влезе во суд-

ските анали за кого сè ќе бидат нас ловени 
тужбите од семејството Кме товски? Сме-
тате ли дека случајов ќе се заташка или, 
пак, доколку и натаму сте ангажирани од 
семејството Кметовски како нивен адво-
кат, ќе успеете да до кажете дека станува 
збор за убиство без предумисла?

ГЕОРГИЕВСКИ: Многу е рано да се 
зборува за поднесување тужби, бидејќи 
постапката би требало да го има след-
ниов тек. Ако биде поведена истрага по 
завршување на истата, целиот предмет 
повторно му се враќа на Основното јав но 
обвинителство каде што се изготвува об-
винителен акт, кој им се доставува на об-
винетите, на нивните бранители и на ош-
тетените кои имаат право на при го вор во 
рок од осум дена. По одлучу вањето на 
Кривичниот совет при над лежниот суд по 
поднесените приговори се закажува гла-
вен претрес во тек на кој се докажуваат 
сите елементи на кри вично дело и на крај 
се донесува осло бодителна или осуди-
телна пресуда. Во случај да не биде пре-
земено ништо, тогаш семејството на На-
таша Кметовска ќе биде упатено на та ка-
наречена при ватна кривична тужба. Но, 
јас ќе одам директно на судска разреш-
ница. Дали случајот ќе се заташка, сметам 
и си гур ен сум дека нема, дека случајот 
нема да се заборави, туку ќе доживее 
епилог со донесување на судска пресуда. 
Ме храбри и изјавата на господинот Алек-
сеј Дума дека е крајно време секој ле кар 
да си понесе одговорност за своето по с-
тапување. 

Доколку се докаже нечија вина кај 
сите овие горепосочени, каква казна мо-
же да им следува?

ГЕОРГИЕВСКИ: Не би можел да од-
говорам на ова прашање, бидејќи ста нува 
збор за многу битни работи, кои треба 
претходно да бидат  докажани според од-
реден член од Законот, па потоа би мо-
жело да се дискутира за тоа каква казна 
би следувала. Во секој случај јас се на де-
вам на позитивен исход на целата кри-
вична постапка.

Верувате ли дека брзо ќе се реши?

ГЕОРГИЕВСКИ: Веќе 26 години сум во 
адвокатската фела. Мој најголем ус пех е 
што успеав за шест месеци да до кажам 
вина на сторител на тешка те лесна по-
вреда. А за тоа колку ќе трае оваа пос-
тапка не би сакал да шпе ку ли рам и да да-
вам преуранети мислења.  

"Со ова се отвора едно ново пог-
лавје во државата и е добро еднаш 
да разбереме дека треба секој за 
својата професионалност да си го 
понесе то варот на одговорноста. На-
шата ра бота е да обезбедиме до ка-
зи, доказите се обезбедени и се дос-
та ве ни до ин ституциите кои се ов лас-
тени да судат", истакна ди рек то рот 
на суд ска ме ди цина, Алексеј Дума. 


