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КОМПАРАЦИЈА КАЗНЕНЕ РЕАКЦИЈЕ У СРБИЈИ И ЈАПАНУ1 

 

 

Апстракт. Предмет овог рада је упоредноправна анализа реаговања на кажњива 

понашања у Србији и Јапану, уз истицање сличности и разлика које су од значаја за 

евентуално преузимање решења из једног правног система у други. Стога ће најпре 

бити речи о кривичном поступку у Србији и Јапану, и то пре свега о организацији и 

надлежности органа кривичног правосуђа, затим о фазном карактеру кривичне 

процедуре и процесним стадијумима, да бисмо се на крају осврнули на најзначајније 

мере за обезбеђење присуства окривљеног у кривичном поступку. Такође, на том месту 

представиће се и посебан систем поротног суђења који постоји у Јапану. Након тога 

следи компаративно излагање о кривичним делима и кривичним санкцијама у двама 

посматраним правним системима, са освртом на све учесталија залагања за 

пооштравање казнене политике и растући казнени популизам, како би се утврдило да 

ли су иста присутна и у којој мери у обема анализираним државама. 

 

Кључне речи: казнена реакција, кривични поступак, кривичне санкције, кривична 

дела. 

 

УВОД 

 

 Србија и Јапан представљају две географски веома удаљене земље и културе, 

што се одразило и на разлике у правним институтима, па и онима који припадају 

кривичноправној грани. Међутим, како криминалитет све мање познаје државне 

границе, да значај међународне сарадње у сузбијању криминалитета све више расте, да 

се све више тежи хармонизацији правних система, било би неопходно извршити 

компаративни приступ наведеним двама правним системима. 

                                                             
* aleksandar.kvastek@gmail.com  
1 За израду наведеног рада додељена је Сакура стипендија, од стране Japan Tobacco International групе и 

Амбасаде Јапана, која се од 2011. године додељује за по пет студената у Републици Србији. 
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 Потреба за једним оваквим радом проистекла је управо из чињенице да се код 

нас није чак ни сумарно приступало компаративној анализи казнене реакције у Србији 

и Јапану, али морамо бити свесни чињенице да казнена реакција представља широк 

појам и да обим овог рада дозвољава да се изврши кратак упоредни осврт на казнену 

реакцију у двема анализираним земљама, те да се истакну основне предности и мане. 

 Структура саме казнене реакције је за потребе рада подељена у неколико 

целина, па је први део претежно кривичнопроцесног карактера, односно у њему се 

излаже о структури кривичног поступка, његовим основним субјектима и елементима 

који су карактеристични само за Јапан, као и о неким мерама за обезбеђење присуства 

у кривичном поступку, као што су притвор, јемство и забрана напуштања боравишта. 

 Други део је посвећен кривичном материјалном праву, односно кривичним 

делима и кривичним санкцијама, како би се утврдило да ли постоји сличан дијапазон 

инкриминисаних радњи које су прописане као кривична дела, као и да би се 

размотрила строгост запрећених казни.  

 Напослетку, биће речи и о казненом популизму, тј. све учесталијим залагањима 

за пооштравање запрећених казни и изрицање што строжих санкција у случају 

осуђујуће пресуде, која се најчешће пласирају преко медија и врше притисак на 

субјекте кривичног поступка. 

 

1. КРИВИЧНИ ПОСТУПАК 

  

 Анализирајући сличности и разлике кривичног поступка у Србији и Јапану, 

уочава се да је овај тип поступка, иако у многим својим аспектима различит, а што је 

последица просторне удаљености двеју земаља, као и чињенице да је јапанска 

кривична процедура продукт њиховог особеног социјалног и културног контекста, у 

основи изграђен на истим основама. 

 Наиме, за кривични поступак у Србији карактеристично је да је уређен 

претежно на адверзијалан начин, што је посебно типично за организацију главног 

претреса, с тим да постоје и одређени инквизиторски елементи који често нису 

демократског карактера и који су углавном везани за претходни поступак 

(предистражни и истражни).2 

                                                             
2 М. Шкулић, Кривично процесно право, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2015, стр. 

23 
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 У Јапану, кривични поступак је такође у основи адверзијални, па је главни 

истражни орган јавно тужилаштво, којем у овој фази поступка велики ослонац пружа 

полиција, која мора о свим предузетим радњама да обавести јавног тужиоца, који 

издаје посебне директиве полицијским службеницима. Једини „изузетак“ у односу на 

ово правило је да полиција није дужна да обавести јавног тужиоца о тривијалним 

саобраћајним преступима.3 

 Стога се за оба кривична поступка може рећи и да су мешовити, јер поред 

адверзијалних, у њима има и инквизиторских елемената. Тако поједини домаћи аутори 

јапански кривични поступак експлицитно означавају као хибридни, јер истовремено 

има англо-америчких елемената (главну реч у истрази води јавни тужилац, основна 

карактеристика главног претреса је „доказни двобој“ странака),4 континентално-

европских (важност улоге суда у утврђивању истине, широко дефинисање права на 

жалбу и ванредне правне лекове), али и традиционално јапанских (широко овлашћење 

јавног тужиоца да самостално располаже правом на оптужбу, учешће грађана у 

поступку као „саибан-ин“ судија поротника или учешће грађана у Одбору за истраге и 

оптужбе).5 Из тог разлога поједини аутори кажу да се јапански кривични поступак 

састоји од западњачке спољашњости и јапанске унутрашњости.6 

 Стога, кривични поступци који су по својој природи мешовити су, по правилу, 

узорно опредељење законодавца, јер омогућавају да се сакупе предности оба 

кривичнопроцесна система и да се прилагоде правном систему у који се уграђују. 

Стога би јапански кривични поступак могао представљати извор за правне транспланте 

за бројне правне системе у погледу својих традиционалних кривичнопроцесних 

елемената, као што је лаички елемент у суђењу изражен кроз специфични поротни – 

„саибан-ин“ систем. 

                                                             
3 K. Hamai, T. Ellis, ’Crime and Punishment in Japan’, in: W. Jennings, G. Higins & M. Maldonado-Molina M. 

(eds), The Encyclopedia of Crime and Punishment, Hoboken NJ/Oxford, 2015, стр. 5-6 
4 Поједини аутори чак посебно издвајају као главни англо-амерички утицај, који посебно долази до 

изражаја у погледу околности да оптужени није више само предмет истраге већ и субјект кривичног 

поступка. Y. Noda, Introduction to Japanese Law, University of Tokyo Press, Tokyo, 1980, стр. 210 

С тим у вези, доминација адверзијалних елемената у односу на инквизиторске, дошла је посебно до 

изражаја и у погледу начина на који се добија признање окривљеног. Тако је саслушање окривљеног 

постало законом регулисани однос испитивача према окривљеном, како би га, законом дозвољеним 

средствима, навео на давање истинитог признања или пак на сарадњу у погледу прикупљања доказа. М. 
Шкулић, Криминалистика, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2011, стр. 203 
5 М. Миловановић, „Кривични поступак Јапана“, Страни правни живот, Институт за упоредно право, 

Београд, 2013/1, стр.  319-320 
6 P. Reichel, Comparative Criminal Justice Systems: A Topical Approach, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle 

River, New Jersey, 2007, стр. 385 
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 Управо је овакво изграђивање правних система, према теорији Алана Вотсона, 

усмерено на правни развитак, који је, по његом становишту, последица правних 

транспланата (енгл. legal transplants).7  

 Поред јапанског Законика о кривичном поступку, ова област је, као и код нас, 

уређена посебним законима који се односе на малолетнике, будући да је и јапански 

законодовац протективно настројен према овој категорији преступника. Тако су донети 

Закон о малолетницима и Закон о благостању деце.8 Осим тога, у јапанском кривичном 

праву млади испод 14 година нису кривично одговорни,9 што се поклапа и са доњом 

границом кривичне одговорности у Републици Србији, сагласно члану 2. Закона о 

малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних 

лица.10 

 Како би се што свеобухватније извршила компаративна анализа кривичног 

поступка у Србији и Јапану, биће засебно речи о организацији субјеката кривичног 

поступка у двема анализираним земљама, процесним фазама у кривичном поступку, 

као и неким мерама за обезбеђење присуства окривљеног. 

 

1.1. Положај субјеката кривичног поступка 

 

 Као и у Републици Србији, основни субјекти кривичног поступка у Јапану су: 

кривични суд, јавно тужилаштво и окривљени коме у поступку помаже његов 

бранилац. 

Организација судства у Јапану састоји се од Врховног суда (Supreme Court), 

који истовремено одлучује о уставности и законитости појединачних аката, али и о тзв. 

финалним жалбама (Jokoku) и жалбама из таксативно побројаних разлога у процесном 

закону (Kokoku), апелационих судова који су смештени у осам великих градова (High 

Courts),  виших – окружних судова (District Courts), породичних судова тј. судова за 

малолетнике11 (Familly Courts) и основних судова (Summary Courts) који суде за 

кривична дела запрећена новчаном казном или лакшим казнама (примера ради, тзв. 

                                                             
7 С. Аврамовић, В. Станимировић, Упоредна правна традиција, Правни факултет Универзитета у 

Београду, Београд, 2014, стр. 25 
8 M. Vaughn, F. Huang, ’Contemporary Juvenile Justice Issues in Japan’, Comparative & International 

Criminal Justice: Traditional & Nontraditional Systems of Law & Control, Waveland, Long Grove, 2005, стр. 
505 
9 Ibid. стр. 506 
10 Службени гласник РС бр. 85/2005 
11 Овде треба напоменути да су у Јапану малолетници лица млађа од 20 година. Вид. М. Милошевић, 

op.cit, стр. 310 
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прекршајни затвор), за кривична дела за која је новчана казна прописана као опциона, 

као и за коцкање, проневере и друге имовинске деликте.12 

 У Републици Србији, Законом о уређењу судова,13 чланом 22. став 1, прописано 

је да основни суд у првом степену суди за кривична дела за која је као главна казна 

предвиђена новчана казна или казна затвора до десет година ако за поједина од њих 

није надлежан други суд и одлучује о молби за престанак мере безбедности или правне 

последице осуде за кривична дела из своје надлежности, док је надлежност виших 

судова уставновљена чланом 23. и они суде за кривична дела за која је као главна казна 

предвиђена казна затвора преко десет година, као и за одређена таксативно набројана 

кривична дела (одавање државне тајне, кривично дело прописано законом који уређује 

тајност података, кршење закона од стране судије, јавног тужиоца и његовог заменика, 

отмица и др). За разлику од Јапана, у коме постоје тзв. породични судови који 

истовремено суде и малолетним учиниоцима кривчних дела, у Србији виши судови 

суде у кривичном поступку према малолетним учиниоцима кривичних дела, при чему 

треба напоменути да су у Јапану породични судови организовани према организацији 

виших – окружних судова. Сагласно члану 24. наведеног Закона, апелациони судови 

одлучују  о жалбама на одлуке виших судова и на одлуке основних судова у кривичном 

поступку, ако за одлучивање о жалби није надлежан виши суд, при чему су у Србији 

апелациони судови основани за четири града (Београд, Ниш, Нови Сад и Крагујевац), 

док Врховни касациони суд одлучује о ванредним правним средствима (члан 30. Закона 

о уређењу судова). 

 Стога се може закључити и да на плану организације кривичног правосуђа 

постоје одређене сличности (основни судови, виши, апелациони и врховни суд), али 

код нас породични судови не постоје, а малолетницима суде виши судови. Такође, 

уочљиво је да је у Србији основним судовима поверена много шира надлежност у 

односу на запрећену казну него у Јапану, као и да највиши суд у Републици Србији, за 

разлику од Јапана, нема уставносудску надлежност, која је поверена Уставном суду. 

 Јавно тужилаштво је организовано аналогно устројству судова у Јапану, што је 

случај и код нас. Постоје локална (тужилаштва за сумарни поступак), виша тј. 

окружна, апелациона и Врховно јавно тужилаштво. Два основна начела рада јавног 

                                                             
12 Criminal Justice in Japan, 2019, United Nations Asia and Far East Institute for The Prevention of Crime and 

The Treatment of Offenders. https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/CJSJ_2019/00CJSJ_2019.pdf 

[21.07.2019]  
13 Службени гласник РС бр. 116/2008, 104/2009 ... 88/2018 – одлука Уставног суда 

https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/CJSJ_2019/00CJSJ_2019.pdf
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тужилаштва су начело монополизације кривичног гоњења и начело слободног 

располагања оптужбом. 

 Прво начело подразумева да је јавни тужилац једини овлашћени тужилац у 

кривичном поступку14 уз два изузетка: када је поднета кривична пријава против неког 

носиоца јавне функције, подносилац кривичне пријаве који је незадовољан одлуком 

јавног тужиоца може затражити од окружног суда покретање поступка који му у том 

случају поставља посебног адвоката за заступање оптужбе, док други изузетак 

подразумева право оштећеног на изјављивање жалбе Одбору за истраге и оптужбе који 

је састављен од 11 грађана и који има право, ако оцени да је жалба основана, да 

тужиоцу изда препоруку за покретање поступка, која није обавезна за тужиоца, али у 

том случају окружни суд, може као и у првој ситуацији, покренути поступак.15 

 Иако слично начело постоји у кривичном поступку у Србији, постоје одређене 

разлике. Тако код нас оштећени може под одређеним условима да преузме кривично 

гоњење и сам заступа оптужбу, с тим да има право и на приговор против одлуке јавног 

тужиоца да не предузме или одустане од кривичног гоњења.16 Оно што је интересантно 

је да о правном средству против одлуке јавног тужиоца да не покрене кривични 

поступак не одлучује непосредно виши јавни тужилац као у Србији, већ поменути 

Одбор за истраге и оптужбе који је састоји од грађана изабраних методом случајног 

избора, што додатно јача лаички елемент у јапанском кривичном поступку. 

 Друго начело подразумева да јавни тужилац дискреционо одлучује о покретању 

кривичног поступка, тако да он може да не покрене кривични поступак уколико сматра 

да то није неопходно с обзиром на узраст, карактер и окружење учиниоца, као и 

тежину  и околности кривичног дела.17 

 Наведено начело је готово слично начелу опортунитета у нашем кривичном 

поступку, које је прописано чланом 283. Законика о кривичном поступку – ЗКП,18 као 

условљени опортунитет (одлагање кривичног гоњења) и подразумева да јавни тужилац 

може одложити кривично гоњење за кривична дела за која је предвиђена новчана казна 

или казна затвора до пет година, ако осумњичени прихвати једну од више наведених 

обавеза и као безусловни опортунитет у смислу члана 284. став 3. ЗКП, код кривичних 

                                                             
14 Из тог разлога, а пре свега јер не постоји институт оштећеног као тужиоца и приватног тужиоца, неће 

бити посебно речи о положају оштећеног, јер су његова права, као субјекта кривичног поступка,  у 
Јапану знатно редукована у односу на наш правни систем. 
15 М. Миловановић, op.cit, стр. 311 
16 М. Шкулић, op.cit, стр. 115 
17 М. Миловановић, op.cit, стр. 311 
18 Службени гласник РС бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014 и 35/2019 
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дела са запрећеном казном затвора до три године, када јавни тужилац одбацује 

кривичну пријаву ако осумњичени, услед стварног кајања, спречи наступање штете 

или штету у потпуности надокнади, а изрицање кривичне санкције у конкретном 

случају, према оцени јавног тужиоца, не би било правично.19 

 Положај одбране у кривичном поступку не разликује се у битним цртама у 

Србији и Јапану. 

 Окривљени у току поступка има право на браниоца, а у одређеним случајевима 

у Јапану је такође прописана обавеза стручна одбрана, као нпр. када је одређено 

задржавање осумњиченог, када је за кривично дело прописана смртна казна, 

доживотни затвор или пак казна затвора у трајању дужем од три године, тако да у овим 

ситуацијама окривљени не обезбеди присуство браниоца биће му додељен по 

службеној дужности.20  

 

1.2. Учешће грађана у кривичном поступку – „Саибан-ин“ систем 

 

 У Србији, „лаички елемент у суђењу“ се манифестује, у првостепеним 

поступцима, кроз предмете за кривична дела за која је прописана казна затвора преко 

8, а до 20 година, када поступа тројно веће које се састоји од једног судије и двоје 

судија поротника, док, ако је прописана казна затвора од 30 до 40 година, поступа 

петорно веће које је сачињено од двоје судија и троје судија поротника. У 

другостепеним поступцима, као и у поступцима за кривична дела за која по посебном 

закону поступа јавно тужилаштво посебне надлежности, нема судија поротника.21 

 Након неуспелих покушаја увођења пороте у Јапану по узору на Француску још 

током Меиђи рестаурације,22 као и сличних покушаја током двадесетих година 

прошлог века, 2004. године уведено је специфично учешће грађана у кривичном 

поступку, кроз установу „саибан-ин“, која подразумева посебан вид пороте, који се 

јавља у најозбиљнијим кривичним предметима, као што су кривична дела за која је 

прописана смртна казна, доживотни затвор или затвор са друштвенокорисним радом, 

                                                             
19 У Законику о кривичном поступку Јапана ово начело је прописано у члану 248. 

https://www.oecd.org/site/adboecdanti-corruptioninitiative/46814489.pdf [06.10.2019] 
20 Outline of Criminal Procedure in Japan, Supreme Court of Japan, 2014, стр. 15 
http://www.courts.go.jp/english/vcms_lf/20140417-criminal-design.pdf [21.07.2014] 
21 М. Шкулић, op.cit, стр. 93-94 
22 Меиђи рестаурација је период у Јапану након 1868. године током којег се власт враћа у руке царске 

породице, када долази до реформе кривичног поступка по угледу на континентално-европско право. М. 

Миловановић, op.cit, стр. 307 

https://www.oecd.org/site/adboecdanti-corruptioninitiative/46814489.pdf
http://www.courts.go.jp/english/vcms_lf/20140417-criminal-design.pdf
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као и дела кажњива са више од годину дана затвора која су проузроковала смрт жртве. 

Сам панел „саибан-ин“ састоји се од девет чланова, од којих су три професионалне 

судије и шест грађана, док је тзв. „мали панел“ састављен од једног судије 

професионалца и четири грађана и сазива се када постоји сагласност странака односно 

када чињенично стање није спорно (нпр. постоји признаје окривљеног).23 

 Овај јапански „изум“ подразумева да „саибан-ин“ (који поступају само у 

првостепеном поступку, будући да жалбени судови одлучују само у већима од троје 

судија професионалаца) утврђују чињенично стање, примењују закон и, у случају 

осуђујуће пресуде, одмеравају кривичну санкцију, тако да нису овлашћени да доносе 

чисто процесне одлуке и одлуке које се тичу правно неваљаних доказа, као ни да 

тумаче прописе.24  

 На основу наведеног, може се закључити да је учешће лаика, тј. грађана, 

доминантније у Јапану него у Србији, али треба напоменути да у Србији када судије 

поротници поступају, бројчано надмашују судије професионалце. Такође, приметно је 

да је у Јапану формално редукована улога грађана када је у питању доношење одлука 

на претресу, док у Србији сличних ограничења нема (иако, фактички, у пракси такве 

одлуке које захтевају правничко знање доносе судије професионалци). 

 

1.3. Процесни стадијуми 

 

 Када је реч о фазама кривичног поступка, такође се уочава сличност са нашим 

поступком, па тако истрагом руководи јавни тужилац, а сама истрага има пре свега 

полицијски карактер, као код нас предистражни поступак (истина, у Јапану 

предистражни поступак и истрага нису формално одвојени облици претходног 

поступка). 

 У вези са истрагом, јапански Устав прописује да је за лишење слободе 

окривљеног неопходна одлука суда у облику налога за хапшење која је иницирана 

предлогом јавног тужиоца или органа унутрашњих послова, уз два изузетка. Први се 

односи на ситуацију када се ради о флагрантном учиниоцу кривичног дела, а други 

када постоји основана сумња да је окривљени извршио кривично дело за које је 

запрећена смртна казна, казна доживотног затвора или казна затвора од најмање три 

                                                             
23 A. Ortolani, ’Reflections on Citizen Participation in Criminal Justice in Japan: Jury, Saiban-in System and 

Legal Reform’, Citizen Participation in Criminal Justice, стр. 165 
24 Ibid. стр. 167-168 
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године и када због хитности налог за хапшење није могао бити издат у кратком року, у 

ком случају се налог мора прибавити одмах по лишењу слободе, иначе се окривљени 

пушта на слободу. У сваком случају, окривљени мора у року од 48 часова бити 

спроведен јавном тужиоцу, који ће у року од 24 сата од спровођења, одлучити да ли ће  

покренути поступак или окривљеног пустити на слободу.25 

 У поступку оптужења, разликују се два оптужна акта: оптужница – „кисо-џоа“ 

(уз коју се суду не достављају никакви докази, јер се сматра да би могли да 

компромитују оптуженог и да утичу на непристрасност суда) и захтев за доношење 

одлуке од стране сумарног суда, који је условљен пристанком окривљеног.26 

 Припреме за главни претрес, својеврсно припремно рочиште, подразумевају 

утврђивање плана суђења тј. временског оквира (који код нас постоји у парничном, а 

не у кривичном поступку), који се сачињава након идентификовања оптужбе и 

предлагања доказа од стране учесника у поступку. Такође, докази се могу изводити и 

на иницијативу суда, али доказне предлоге примарно подносе странке, па и ту долази 

до изражаја адверзијални карактер кривичног поступка.27 

 Што се тиче самог главног претреса, нема већих разлика у односу на наш 

главни претрес (уводна излагања почињу читањем оптужног акта и прелиминарним 

изјашњењем оптуженог, терет доказивања је на јавном тужиоцу, сведоци се испитују 

тако што их прво испитује странка која их је предложила, затим супротна странка, па 

на крају суд, што је такође одраз адверзијалног типа процедуре).28 Интересантно је да 

се оптужени (осим што има право да последњи да завршну реч), за разлику од нашег 

поступка, саслушава на крају, после извођења свих доказа,29 што је одредба која је 

прикладнија сврси права на одбрану, будући да оптужени, након што су му предочени 

сви докази, може у неометаном излагању да се изјасни о свим чињеницама и доказима 

који га терете.  

 Поступак по правним лековима, сличан је нашем, те постоје редовни правни 

лекови (жалба против првостепене пресуде и жалба против другостепене пресуде), као 

и ванредни који се улажу против правноснажних одлука (захтев за понављање 

поступка и ванредна жалба).30 

                                                             
25 М. Миловановић, op.cit, стр. 314 
26 Ibid. стр.  315 
27 Supreme Court of Japan, op.cit, стр. 18 
28 Ibid. стр. 23-24 
29 М. Миловановић, op.cit, стр. 318 
30 Ibidem. 
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 Жалба против првостепене пресуде („косо“) подноси се вишем суду, а жалбени 

основи могу бити: повреда одредаба кривичног поступка, повреда закона, погрешно 

или непотпуно утврђено чињенично стање и погрешна одлука о кривичној санкцији. 

Такође, уколико је само оптужени изјавио жалбу, пресуда се не може преиначити на 

штету оптуженог, тако да и у Јапану важи забрана reformatio in peius. Са друге стране, 

жалба против другостепене пресуде („ђококу“) подноси се Врховном суду Јапана, а 

разлози за изјављивање жалбе су: повреда Устава или грешка у тумачењу одредаба 

Устава, као и доношење одлуке супротне судској пракси Врховног суда или 

апелационих судова.31 

 Захтев за понављање поступка („саишин“) подноси се у случају нових доказа 

који указују да би осуђени требало да буде ослобођен и подноси се суду који је донео 

правноснажну пресуду, док се ванредна жалба („хиђо ђококу“) подноси Врховном 

суду од стране Врховног јавног тужиоца, само изузетно, када је приликом суђења било 

грубог кршења закона или процесних правила.32  

 

1.4.  Притвор 

 

 Једно од основних решења које би требало да представља узор за наш правни 

систем јесте оно које се односи на притвор у кривичном поступку.  

 Наиме, у току истраге притвор према окривљеном може трајати најдуже 10 дана 

од дана када је одређено његово задржавање, с тим да је судија овлашћен да продужи 

наведени период за још 10 дана у изузетним случајевима (као нпр. када је неопходно 

довршити истрагу или урадити њену допуну). Иако је то врло ретко, притвор се за 

поједина кривична дела може продужити за још 5 дана, као што је то случај са 

побуном.33 Из тога произлази да је максимална дужина трајања притвора у току 

истраге у Јапану 25 дана. 

 Након подизања оптужног акта, притвор се аутоматски продужава ако је 

оптужени у притвору и може трајати највише два месеца од дана подизања оптужног 

акта, а  случају посебних околности може се продужити за још месец дана.34 

 Насупрот томе, у нашем кривичном поступку, само на основу решења судије за 

претходни поступак, окривљени се може задржати у притвору највише три месеца од 

                                                             
31 Supreme Court of Japan, op.cit, стр. 8-9 
32 М. Миловановић, op.cit, стр. 319 
33 Supreme Court of Japan, op.cit., стр. 15 
34 М. Миловановић, op.cit, стр. 316 
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дана лишења слободе, при чему је суд дужан да и без предлога странака и браниоца, по 

истеку сваких 30 дана испита да ли још постоје разлози за притвор, док ванпретресно 

веће непосредно вишег суда, на образложени предлог јавног тужиоца, може из важних 

разлога продужити притвор за још три месеца, тако да у истрази притвор може трајати 

шест месеци. Након подношења оптужнице, притвор може трајати све до упућивања 

окривљеног на издржавање кривичне санкције која се састоји у лишењу слободе, а 

најдуже док не истекне време трајања кривичне санкције из првостепене пресуде.35 

 Када се узму у обзир одштете које је држава морала да исплати лицима која су 

неосновано била у притвору, на име накнаде нематеријалне штете због неоснованог 

лишења слободе, као и чињенице да се ослобађајуће пресуде много чешће доносе у 

Србији него у Јапану, решење из јапанског Законика о кривичном поступку које се 

односи на притвор намеће се као императив који треба следити и који би могао 

представљати извор за преузимање приликом следећих измена закона. 

 Напослетку, јапански кривични поступак се одликује још једним квалитетним 

решењем које се односи на мере за обезбеђење присуства окривљеног у кривичном 

поступку, а тиче се забране напуштања боравишта, односно забране путовања, која се 

не одређује као самостална мера, већ искључиво у вези са јемством (енгл. bail) - тзв. 

условљено јемство, које је, због свог карактера, уско повезано са притвором. Тако суд 

има обавезу да пусти лице на слободу уз полагање јемства, осим: 1) када је лице 

оптужено за кривчно дело кажњиво смртном казном или казном доживотног затвора; 

2) ако је окривљени претходно осуђиван за кривично дело кажњиво смртном казном, 

казном доживотног затвора или казном затвора од најмање десет година; 3) уколико је 

окривљени из навике учинио кривично дело кажњиво затвором од најмање три године; 

4) када постоји опасност да би окривљени могао уништити доказе; 5) ако постоји 

опасност да би окривљени могао нанети штету неком лицу које се сматра неопходним 

за поступак; 6) уколико је непознато име или боравиште окривљеног.36 

 Остављајући по страни практичне (не)могућности реализације оваквог решења, 

детаљним нормирањем супституисања притвора блажим мерама, као и одређивањем 

јемства (које због вишег животног стандарда има и већи значај него код нас), јапански 

законодавац је у потпуности прихватио став да је притвор крајње средство за 

обезбеђење присутности окривљеног у поступку. 

                                                             
35 М. Шкулић, op.cit, стр. 145-146 
36 М. Шкулић, „Забрана напуштања боравишта – нова мера за обезбеђење присуства окривљеног у 

кривичном поступку“, Билтен Окружног суда у Београду, Окружни суд у Београду, Београд, 2001, стр. 

32-33 
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2. КРИВИЧНЕ САНКЦИЈЕ 

 

 

 Иако се по строгости запрећених казни, јапански законодавац такође може 

сматрати строгим (што је случај и са нашим), неспорна је чињеница да је још у 

кривичним законима са почетка 20. века у Јапану усвојен принцип индивидуализације 

казне, односно одмеравања казне према личности учиниоца, са узимањем у обзир свих 

околности кривичног дела, па и оних олашкавајућих.37 

 Иако је Јапан дуго година важио за земљу у којој не влада тзв. казнени 

популизам, односно јавна залагања за пооштравање кривичних санкција, с обзиром на 

ниску стопу криминалитета, у последње време то није случај, тако да криминалитет и 

кривичне санкције бивају предмет великог интересовања медија, а страх од злочина 

постао је све већи. Такође, на значају добија и виктимолошка димензија злочина, 

односно све више се говори о значају права оштећених кривичним делима.38 

Интересовање јавности за казнену реакцију није ограничено само на кривичне санкције 

(међу којима је свакако најзначајнија смртна казна), већ и на рехабилитацију, увођење 

„саибан-ин“ система, посећивање полицијских станица, установа за малолетнике, 

социјалних служби.39  

Залагање за пооштравање кривичних санкција и озбиљније супротстављање 

криминалитету, поред узрока у повећаној стопи криминалитета услед промена у 

животном стилу после Другог светског рата по узору на западњачко друштво,40 може 

се повезати и са присутношћу најтежих облика криминалитета у Јапану, пре свега оног 

организованог. 

 Наиме, симболом организованог криминалитета у Јапану свакако се сматрају 

јапанске криминалне организације јакузе, које се темеље и на ратничким традицијама 

самураја, уз безрезервну оданост организацији и вођи, а баве се претежно трговином 

дрогом, људима (пре свега женама), као и оружјем, те организовањем игара на срећу, 

при чему имају изузетно стабилан положај, дугу традицију и некад се сматрају 

                                                             
37 E. Makino, ’L’individualisation de la peine au Japon’, Hogaku Sirin, No. 7, 1931, стр. 896 
38 S. Monterosso, ’Punitive Criminal Justice and Policy in Contemporary Society’, QUT Law & Justice Journal, 
Vol. 9. No. 1, Brisbane, 2009, стр. 23-24 
39 Y. Suzuki, ’Public Education of Criminal Justice in Japan: Increasing Knowledge and Challenging Cultural 

Values’, Japan Studies Association Journal, Japan Studies Association, Colchester, 2014, стр. 60-61 
40 F. Halicioglu, A. Andres, E. Yamamura, ’Modeling Crime in Japan’, Economic Modelling, Vol. 29, No. 5, 

Elsevier, 2012, стр. 1640 
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посебним обележјем јапанске културе, па делују и полујавно, вршећи утицај на 

привреду и политику.41 

 

2.1. Врсте кривичних санкција 

 

 Када је реч о врстама кривичних санкција, Кривични законик Јапана разликује 

као главне казне: 

 1. смртну казну; 

 2. казну затвора са радним ангажовањем; 

 3. казну затвора без радног ангажовања; 

 4. новчану казну; 

 5. краткотрајну казну затвора са радним ангажовањем; 

 6. тзв. „ситну новчану казну“. 

 Са друге стране, као споредна казна предвиђена је конфискација.42  

 Кривични законик Републике Србије - КЗ43 у члану 43. разликује, са друге 

стране, следеће казне: 

 1. казну затвора; 

 2. новчану казну; 

 3. рад у јавном интересу; 

 4. одузимање возачке дозволе. 

 На први поглед се примећује да у српском законодавству не постоји смртна 

казна.  

 Наиме, ова врста казне која је изазивала бројне дилеме укинута је најпре 1993. 

године у савезном кривичном законодавству, а после измена и допуна Кривичног 

законика Савезне Републике Југославије из 2001. године, систем казни не садржи више 

смртну казну ни као могућност кој републике могу да искористе, већ је уместо ње 

предвиђен затвор у трајању од четрдесет година. Након тога, ова казна је била 

предвиђена у републичком кривичном законодавству само за два кривична дела (тешко 

                                                             
41 М. Шкулић, Организовани криминалитет – Појам, појавни облици, кривична дела и кривични 
поступак, Службени гласник, Београд, 2018, стр. 148 
42 K. Nagata, ’Fines in Japanese Criminal Justice System’, Kansai University Review of Law and Politics, No. 

34, Osaka, 2013, стр. 1 
43 Службени гласник РС бр. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 и 

94/2016 
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убиство и тешки случајеви разбојничке крађе и разбојништва), али је званично укинута 

изменама и допунама Кривичног законика Србије из фебруара 2002. године.44  

 Смртна казна у Јапану се најчешће извршава вешањем и задржана је као део 

јапанског послератног правног система, с тим да се у учесталости извршења ове казне 

не уочавају нарочите правилности. Примера ради, у 2008. години је извршена над 

петнаесторо учинилаца кривичних дела, док је за 2011. годину забележено да није 

примењена ни у једном случају.45 

 По питању новчаних казни, уочава се разлика да у Јапану постоји само новчана 

казна у одређеном износу и да никада није усвојен систем „дани – новчана казна“ 

односно новчана казна у дневним износима, јер су тужилаштва била става да ће се 

тешко доказати стварни приходи окривљеног.46 У супрот томе, КЗ у члановима 49. и 

50. одвојено регулише ова два система, сматрајући да се и новчаном казном у дневним 

износима може постићи сврха кажњавања. 

 Када је реч о казненој политици у Јапану и Србији, приметно је да се у Јапану 

много чешће изричу новчане казне и да „ера новчаних казни“ почиње после Другог 

светског рата. Са једне стране, овакав тренд се може приписати повећању саобраћајних 

прекршаја и кривичних дела (Јапан је чак увео административне санкције уместо 

кривичних за ситне саобраћајне преступе),47 али је и логична последица високог 

животног стандарда у Јапану. 

 Што се тиче строгости самих санкција, интересантно је приметити да је у 

Кривичном законику Јапана у члану 169. за кривично дело Давање лажног исказа 

предвиђена казна затвора са радним ангажовањем у трајању од 3 месеца до 10 година, а 

у члану 172. за кривично дело Лажно пријављивање предвиђена је иста казна, с тим да 

се за оба кривична дела казна може ублажити или се чак учинилац може ослободити од 

казне у случају да опозове лажан исказ или лажну пријаву пре доношења одлуке. Осим 

тога, за кривично дело Убиство из члана 199. предвиђена је смртна казна или казна 

доживотног затвора са радним ангажовањем, односно казна затвора у трајању не 

краћем од пет година. Напослетку, у члану 230. за кривично дело Клевета предвиђена 

је казна затвора до 3 године или новчана казна у износу од 500.000,00 јена, док је за 

                                                             
44 З. Стојановић, Кривично право – општи део, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 

2015, стр. 282.  
45 K. Hamai, T. Ellis, op.cit, стр. 11 
46 K. Nagata, op.cit, стр. 10 
47 Ibid, стр. 4 
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Увреду из члана 231. превиђена казна затвора са радним ангажовањем или тзв. „ситна 

новчана казна“.48 

 Са друге стране, КЗ Републике Србије, за основни облик кривичног дела Лажно 

пријављивање у члану 334. став 1. превиђа казну затвора од три месеца до три године, 

док за Давање лажног исказа у члану 335. став 1. предвиђа казну затвора до три године. 

Могућност ослобођења од казне предвиђена је у случају Давања лажног исказа у 

смислу члана 335. став 5. КЗ када учинилац добровољно опозове лажан исказ пре него 

што се донесе коначна одлука49 док наведена могућност није предвиђена за кривично 

дело из члана 334. КЗ. Што се тиче Убиства из члана 113. КЗ, предвиђена је казна 

затвора од пет до петнаест година (што је блажа санкција него у Јапану), али је у члану 

114. инкриминисано Тешко убиство, са запрећеном казном затвора од најмање десет 

година или казном затвора од тридесет до четрдесет година. Напослетку, за Увреду је 

предвиђена новчана казна од двадесет до сто дневних износа или новчана казна од 

четрдесет хиљада до двеста хиљада динара у смислу члана 170. КЗ, док клевета у 

Републици Србији од 2012. године није кривично дело.  

 На основу изложеног, може се закључити да јапански законодавац предвиђа 

осетно строже кривичне санкције у наведеним групама кривичних дела које су биле 

узете као узорак (кривична дела против живота и тела, против части и угледа и против 

правосуђа), што је свакако разлика која је производ социјалног и културног контекста у 

посматраним земљама. 

  Све претходно наведено недвосмислено упућује на закључак да су и на плану 

кривичног материјалног права, упркос незнатним разликама које су по природи ствари 

најприсутније у домену строгости кривичних санкција, уочљиве бројне сличности 

између Србије и Јапана, које се пре уласка у дубљу анализу можда не би очекивале.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
48 http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/PC.pdf [09.10.2019] 
49 З. Стојановић, Н. Делић, Кривично право – посебни део, Правни факултет Универзитета у Београду, 

Београд, 2014, стр. 301 

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/PC.pdf
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ЗАКЉУЧАК 

 

Србија и Јапан представљају две земље које су просторно веома удаљене, што 

би представљало основ за очекивање да су им и правни системи потпуно различити. 

Изложени закључци показали су да ова хипотеза није тачна. Наиме, кривични 

поступак и у Јапану и Србији је изграђен на адверзијалним основама, са доминантном 

улогом јавног тужиоца у току претходног поступка којем у остваривању његових 

овлашћења помаже полиција, док је главни претрес страначки оријентисан, са 

релативно пасивном улогом суда.  

Устројство судова је такође слично (основни, виши, апелациони и Врховни суд) 

с тим да се на овом плану уочавају извесне разлике јер, примера ради, Јапан нема 

посебан суд којем је поверена уставносудска надлежност. Осим тога, док у Републици 

Србији постоји тзв. лаички елемент у суђењу, тј. судије поротници које суде заједно са 

судијама професионалцима, Јапан је познат по посебном систему поротног суђења – 

„саибан-ин“ систему. Штавише, незнатне разлике уочавају се и у погледу процесних 

стадијума и основа за изјављивање редовних и ванредних правних лекова, док се 

суштински ови процесни институти не разликују у битним цртама од наших. 

Напослетку, када је реч о кривичнопроцесном аспекту, једна од најмаркантнијих 

одлика правног система Јапана свакако јесте и кратко трајање притвора као мере за 

обезбеђење присуства окривљеног у кривичном поступку, које решење би требало да 

представља узор за Републику Србију, будући да се код нас, због дуготрајног трајања 

лишења слободе, када се покаже да је оно било неосновано, из буџета исплаћују велике 

своте новца на име накнаде нематеријалне штете лицима која су неосновано лишена 

слободе.  

На плану кривичних санкција, приметно је да постоје разлике пре свега по 

питању смртне казне која у Републици Србији не постоји и новчане казне, будући да у 

Јапану не постоји систем „дани – новчана казна“ тј. новчана казна у дневним износима. 

Надаље, разлике су уочљиве и по питању казнене политике, а које се могу приписати 

социјалном и политичком амбијенту, будући да се у Јапану много чешће него код нас 

изриче новчана казна, што је и природно, с обзиром на разлике у животном стандарду 

које постоје у двема земљама које су биле предмет овог рада. 
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COMPARISON OF SERBIAN AND JAPANESE PUNITIVE REACTION  

 

 

SUMMARY 

 

 

In this paper we have come to some important conclusions regarding the legal 

systems in Serbia and Japan. 

Despite the fact that these two countries are geographically far away from each other, 

their solutions in criminal law are not as different. First of all, criminal procedure in Serbia 

and in Japan is based on adverse elements, with the dominant prosecutor’s role during the 

pre-trial period. Throughout the trial, the court is relatively passive and this phase of criminal 

procedure is party oriented.  

The organization of the judiciary is also similar (basic courts, higher courts, appellate 

courts and Supreme Court) but Japan does not have Constitutional Court. Also, Japan has a 

special kind of the jury called ‘saiban-in’ system. Furthermore, we remarked the differences 

in the field of procedural phases and grounds for legal remedies. Finally, the duration of pre-

trial detention in Japan is apparently shorter than in Serbia, what can be a source for legal 

transplants, because the duration of detention in the Republic of Serbia is a major problem 

due to huge amounts of money which state must pay to unlawfully detained people. 

When it comes to criminal sanctions, it is mentioned that death penalty does not exist 

in Serbia and also that fines are much more connected with Japan’s criminal law because of 

higher standard of living.  

To conclude, this paper showed that legal systems which are prima faciae supposed to 

be different due to cultural and social differences can be similar in many basic solutions.  


