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ОСНОВНИОТ СУД СКОПЈЕ II СКОПЈЕ-ГРАЃАНСКИ СУД, како 
прсвостепен парничен суд со основна и проширена надлежност и тоа 
судијата Нухи Рустеми како Претседател на советот со судиите поротници 
Ива Петрова и Ана Гроздановска постапувајќи по тужбата на тужителот 
Љ.Д. од С., застапуван од полномошник адвокат И. Д.Ф. од С., против 
тужениот С.А. од С., застапуван од А.Д Д.и Ј.од С., за утврдување на 
одговорност за клевета и надомест на нематеријална штета, вредност на 
спорот 900.000,00 денари, постапувајќи по предлогот на тужителот за 
определување на привремена мерка,  на ден 11.03.2019 година, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е
         - за привремена мерка-

 Предлогот на тужителот Љ.Д. од С. за определување на  
привремена мерка,СЕ УСВОЈУВА.

СЕ ЗАБРАНУВА понатамошна продажба и располагање со книгата 
‘‘До атентатот и по него‘‘ на тужениот С.А. издадена од М. М. С. со 
ознака ISBN .... и број:......

Привремената мерка стапува на сила на денот на донесување на 
ова решение, а со важност до правосилно завршување на постапката за 
утврдување на одговорност за клевета и надомест на нематеријална 
штета, по предметната тужба.

Жалбата не го одлага извршувањето на решението.

Трошоците за предложената привремена мерка се сметаат за 
парнични трошоци.

                                                                Образложение

Тужителот преку својот полномошник до овој суд на 18.02.2019 
година поднесе  тужбата против тужениот, за утврдување  на одговорност 
за клевета и надомест на нематеријална штета, и на ден 20.02.2019 
година поднесе дополнение кон тужбата.

Со тужбата тужителот поднесе предлог за определување на 
привремена мерка со барање како во изреката на решението.

Постапувајќи по предлогот за времена мерка судот закажа рочиште 
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за времена мерка на ден 07.03.2019 година.

На рочиште за времена мерка полномошникот на тужителот 
предложи предлогот за привремена мерка да се усвои од причина што 
тужителот со тужбата и со дополнението на тужбата стори веројатно дека 
со објавената книга „До атентатот и по него “ чиј автор е тужениот С.А., 
му се повредени личните права на тужителот и нанесена му е 
непоправлива штета по неговиот углед, чест, право на приватност и 
генерално неговите лични права. Дополни дека  книгата изобилува со 
содржина преполна со „клеветнички факти“, неосновани, непоткрепени и 
целосно бесмислени, тешки обвинувања за тужителот со намера да му се 
нанесе штета по неговиот углед, без притоа  да се направи проценка за 
последиците кои содржината и пораката на оваа книга ќе ги предизвикаат 
во јавноста за тужителот генерално лично, како и за неговото семејство. 
Појасни дека објавувањето на  ваква книга на тужителот во јавноста  во 
Републиката и надвор од неа му беше нарушен неговиот углед и чест, 
како и настаната е огромна штета со објавување на ваквата книга за 
тужителот. Дополни дека содржината на книгата и наводите изнесени во 
неа содржат сериозни обвинувања за тужителот, дека истиот е сторител 
на повеќе кривични дела, дека е организатор и извршител на атентатот 
врз поранешниот претседател К. Г., дека е убиец и низа други кривични 
дела кои се цитирани во тужбата, и како таква содржината и пораката на 
книгата беше пренесена во јавноста, со оглед дека се работи за книга која 
е лесно достапна во јавноста и истата може да биде на располагање не 
само во денешен аспект туку и во иднина за денешните генерации. 
Појасни дека книгата нема за цел да ја информира јавноста туку да 
наметне на читателот и на јавноста заклучок дека тужителот е 
организатор, извршител, убиец и сл.Појасни дека предложениот предлог 
за издавање на привремена мерка е поставен првенствено согласно 
одредбите од Законот за обезбедување на побарувања  вв со чл. 23 од 
Закон за граѓанска одговорност за навреда и клевета и в.в чл.413 од 
Законот за парнична постапка. Дополни дека согласно Закон за авторски 
права,  авторот  располага  со своите материјални и морални права кои ги 
има како автор, а кои меѓу другото се однесуваат и на правото на 
продажба, користење, пуштање во промет, понатамошно  преработување 
на делото и реиздавање, и тие права  во целост припаѓаат на авторот.  Со 
оглед на ова,  а како времената мерка не содржи задолжување према 
тужениот, туку содржи задолжување према сите кои вршат продажба, 
користење и располагање бидејќи тужителот неможе да знае кој се ја 
користи и располага книгата, како и понатамошна продажба на книгата 
претставува опасност од продолжување на нанесување на штета по 
личните права на тужителот,од овие причини предложи предлогот за 
времена мерка да се усвои.

Тужениот преку својот полномошник  во писмен одговор на тужба 
наведе дека го оспорува тужбеното барање во целост. Истакна приговор 
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на ненавременост на рокот за поднесување на тужба па предложи истата 
да се отфрли. Наведе дека наводите се изнесени во книжевно дело, каде 
тужениот имал основана причина да поверува во вистинитоста на истите, 
од причина што се работи за носител на јавна функција и во јавен 
интерес. Дополни дека најголем дел од клеветничките изјави се изјави  на 
други луѓе и јавно објавени, а кои се однесуваат на наводите во врска со 
атентатот на тогашниот Претседател К. Г.

На рочиште за времена мерка полномошникот на тужениот 
предложи предлогот за привремена мерка да се отфрли како недозволен 
од причина што истата е поднесена врз основа на одредбите од ЗГОНК а 
не по основ на Закон за обезбедување на парично и непарично 
побарување каде се поместени привремените мерки, па како бара врз 
основа на чл.23 од ЗГОНК времената мерка е можна само ако изјавата е 
веќе објавена и ако нејзино натамошно објавување ќе предизвика штета. 
Појасни дека од наводите на тужбата вакво нешто не се бара, туку се бара 
да се забрани продажба и располагање со книгата која веќе е испечатена, 
а законот оперира со изразот во иднина да биде печатена, па вака 
поставена е недозволена особено на делот на продажбата и 
распродавањето кои законот не ги познава. Дополни дека времената 
мерка мора да биде извршлива  и упатена кон оној кој може да ја изврши а 
видно од договорот кој го има во предметот кој е доставен со тужбата, 
сите авторски права па и правото на издавање и продажба се отстапени 
на книгоиздавателство М. М., па тужениот и да сака не е во состојба вака 
поставена времена мерка да изврши. Дополни дека постои нужно 
сопарничарство, па истакнува и приговор на пасивна легитимација.Наведе 
дека во тужбата стои дека времената мерка се бара врз основа на чл. 23 
од ЗГОНК на страна 26 пасос последен, а ако се однесува и се бара врз 
основа на Закон за обезбедување на парично побарување истата е 
неуредна бидејќи се бара донесување на времена мерка нешто што 
законот не дозволува, па истата треба да се  уреди  по однос дали се 
работи за привремена или претходна времена мерка со услови за 
располагање со книгата и немање на противник на времената мерка на кој 
ќе му се наложи времената мерка е недозволиво согласно законот и тоа 
би значело цензура и наредно до сите граѓани кои веќе ја купиле да не ја 
читаат, нешто што судот нема право да го наложи. По однос на тоа дали 
тужениот ги има или нема авторските права зборува чл.1 од Договорот кој 
е доставен и тоа каде е одредено дека „Авторот му отстапува на 
издавачот правата за издавање и продажба на книгата и меѓу другото и 
книгата предмет на тужбено барање, а во чл.2 дури го отстапил и правото 
на реиздавање. Дополни дека привремената мерка е законската забрана, 
а и праксата на овој суд времената мерка да не може да биде истоветна 
со тужбеното барање, па во конкретниот случај е во делот за издавање 
објавување и реиздавање на книгата поради тоа предлага истата да биде 
отфрлена како недозволена.



4
II «П5-11/19»

Тужителот предлогот го поднесе во смисла на одредбите од  член 3 
од Законот за обезбедување на побарувањата, член 413 ст.1 од Законот 
за парнична постапка в.в член 23 став 1 од Законот граѓанска одговорност 
за навреда и клевета според кои во став 1 е предвидено дека со 
поднесувањето на тужба за утврдување на одговорност и надоместување 
на штетата, оштетениот може да поднесе до надлежниот суд барање за 
одредување на привремена судска мерка што се состои во забрана на 
натамошно објавување на навредливите или клеветничките изјави.

Тужителот во смисла на цитираните одредби со предлогот бара да 
се забрани понатамошна продажба и располагање со книгата ‘‘До 
атентатот и по него‘‘ на тужениот С.А., издадена од М. М. С. со ознака 
ISBN ......и број: .......

Според мислењето на судот врз основа на изведените докази по 
предлогот произлегува дека се исполнети условите за дозволување на 
предложената привремена мерка предвидени во член 23 став 1 од 
Законот граѓанска одговорност за навреда и клевета в.в одребите од 
Законот за обезбедување на побарувања и Законот за парнична постапка.

Ова од причина што тужителот го стори веројатно дека со 
објавената книга „До атентатот и по него“ чиј автор е тужениот С.А., му 
се повредени личните права на тужителот и нанесена му е непоправлива 
штета по неговиот углед, чест, право на приватност и генерално неговите 
лични права. Дотолку повеќе што  видно од содржината на тужбата , какои 
доказите кон неа, поконкретно книгата, судот цени дека книгата изобилува 
со содржина со „клеветнички факти“, кои се  непоткрепени со докази од 
тужената страна, а како видно од содржината на истата произлегуваат 
тешки обвинувања за тужителот, дека истиот е сторител на повеќе 
кривични дела, дека е организатор и извршител на атентатот врз 
поранешниот претседател К. Г. дека е убиец и низа други кривични дел, 
од каде пак и произлегува намерата да му се нанесе штета за неговиот 
углед, кој е пред се универзитетски ценет професор, кој ужива углед меѓу 
неговите колеги, студенти и сограѓани,  без притоа  да се направи 
проценка за последиците кои содржината и пораката на оваа книга ќе ги 
предизвикаат во јавноста за тужителот лично, како и за неговото потесно 
семејство.  Ова дотолку повеќе што книгата е се уште во продажба, па 
тужителот неможе да знае кој се ја користи и располага со книгата, и како 
таква содржината и пораката на книгата е пренесена во јавноста па 
понатамошна продажба на книгата претставува опасност од 
продолжување на нанесување на штета по личните права на чест и углед 
на тужителот.

Поради сите изложени причини следуваше судот да одлучи како во 
изреката на ова решение. 
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ОДЛУЧЕНО ВО ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - ГРАЃАНСКИ СУД 
СКОПЈЕ 
                                        под   II П5 11/19 од  11.03.2019  година

                Претседател на совет-С у д и ј а, 
                                         Нухи Рустеми с.р

ПОУКА: Против ова решение дозволена е жалба   во рок од 3 дена по 
приемот на истото,  преку овој суд до Апелациониот суд Скопје.

НАПОМЕНА: Жалбата не го одлага извршувањето на решението.

НАЛОГ ЗА ТАКСА: Се задолжува тужителот да плати судска такса за 
решение во
износ од 13.500,00 денари во рок од 5 дена од приемот, а во спротивно 
таксата ќе биде присилно наплатена во зголемен износ од 50% преку УЈП

ДН 
- на полномошник на тужителот адвокат И.Д.Ф. од С., бул...... , или преку 
електронска достава 
- на полномошник на тужен А.Д  Д. и Ј. од С., ул...... или преку електронска 
достава 


