
кривично процесно право 

  

  

  

ПОВРЕДА КРИВИЧНОГ ЗАКОНА 

из члана 369. тачка 1. ЗКП у вези члана 355. став 2. у вези става 1. КЗ 

  

  

            Лажна лична документа  у виду возачке дозволе стране државе 

и дозволе за боравак у тој страној држави, показана овлашћеном 

представнику државног органа Републике Србије, са циљем преласка 

државне границе, послужила су као доказ чињенице од значаја за 

правне односе (члан 112. став 26. КЗ), па стога имају својство 

фалсификоване јавне исправе у смислу члана 355. став 2. у вези става 

1. КЗ. 

  

  

Из образложења: 

  

            ''Првостепеном пресудом је утврђено да је окривљени набавио лажне 

исправе: возачку дозволу стране државе (Републике Аустрије) и дозволу 

боравка у тој страној држави у намери да их употреби као праве, а затим их 

употребио тако што их је показао овлашћеном лицу граничне полиције 

приликом редовне пасошке контроле. Другостепени суд не налази у овим 

радњама обележја кривичног дела фалсификовање јавне исправе из члана 355. 

став 2. у вези става 1. КЗ, уз образложење да предметна лажна документа 

немају карактер исправа које могу да послуже као доказ у правном саобраћају 

у Републици Србији и применом члана 355. тачка 1. ЗКП, окривљеног је 

ослободио од оптужбе. 

  

            Основано се у захтеву за заштиту законитости истиче да је тако 

учињена повреда кривичног закона из члана 369. тачка 1. ЗКП и да изнето 



правно становиште другостепеног суда није правилно имајући у виду да се 

исправом у смислу члана 112. став 26. КЗ сматра сваки предмет који је подобан 

или одређен да служи као доказ какве чињенице која има значај за правне 

односе, а да је окривљени предметна лажна лична документа, као јавне 

исправе издате од надлежног органа стране државе (Републике Аустрије) 

употребио на територији Републике Србије и показао их овлашћеном 

представнику државног органа РС како би према сопственом казивању, на 

основу тих докумената прешао државну границу, па се ради о исправама које 

имају доказну снагу у правном саобраћају и тиме о исправама које имају 

карактер лажне јавне исправе у смислу члана 355. став 2. КЗ''. 

  

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Кзз 89/10 од 31.03.2010. 

године, уврђена на седници Кривичног одељења 13.09.2010. године )  

 


