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Д
жон Брейтвейт свого часу писав: “Конфуцій 
є найвидатнішим філософом відновного 
правосуддя”1. На думку науковців, існує 

тісний взаємозв’язок між принципами сучас-
ного відновного правосуддя та древніми ідеями 
конфуціанства. Водночас лише деякі дослід-
ження аналізують вчення Конфуція, виділяючи 
при цьому конкретні ідеї, спрямовані на стиму-
лювання та практичне застосування принципів 
відновного правосуддя. Джон Брейтвейт також 
зазначав: “...на жаль, зовсім мало західних інте-
лектуалів досліджують можливості для повер-
нення, розуміння та збереження цінностей від-
новного правосуддя, і визначають у який спосіб 
можна уникнути зловживання відновним пра-
восуддям в умовах лібералізації принципу вер-
ховенства права”2. Шкода, що учасники захід-
ного руху відновного правосуддя ще досі не 
оволоділи достатнім теоретичним розумінням 
цінності вчення Конфуція, яке дійсно є глибин-
ним джерелом мудрості для сучасних західних 
реформаторів відновного правосуддя.

Вплив вчення древньо-китайського мудреця 
Конфуція на ідеологію Китаю та культуру бага-
тьох країн Східної Азії відчувається уже більше 
двох тисячоліть. Головні ідеї філософії Конфуція 
та його принципи правової культури істотно 
відрізняються не лише від системи сучасних 
традицій західного кримінального правосуддя, 
але також і від системи кримінального право-
суддя сучасного Китаю, розвиток якої харак-
теризується тенденцією запозичення західних 
принципів для здійснення правових реформ. 

І хоча багато критичних зауважень щодо вчен-
ня Конфуція є слушними, проте важливість його 
ідей досі належно не оцінено. В цьому корот-
кому ессе окреслено основні принципи філо-
софського вчення Конфуція, що відображають 

концептуальні характеристики відновного пра-
восуддя. 

I. “Рен” та “Лі”: Основні концепції 
філософського вчення Конфуція

Конфуціанство – це широка система філософсь-
кого мислення, що складається з багатьох кон-
цепцій та ідей. Проте найфундаментальнішою 
концепцією, яка служить відправною точкою 
для розуміння та визначення філософського 
вчення Конфуція, є концепція “рен”. 

Коли Конфуція запитали, що таке “рен”, 
він відповів: “Рен” означає людинолюбство”3. 
В основі цієї концепції лежать фундаментальні 
ідеї гуманізму та секуляризму, притаманні кон-
фуціанству. Гуманність та гуманний світ були 
центром філософського вчення Конфуція. 

Конфуцій прагнув встановити ідеальні гар-
монійні стосунки між людиною і суспільством 
та гармонійні стосунки між людиною і при-
родою. Правитель, який керує країною на основі 
концепції “рен”, повинен користуватися принци-
пом, який спирається на концепцію “рен-жень” 
(принцип доброчесності), що є надзвичайно важ-
ливим для створення гармонійного суспільства. 
Соціальна структура та суспільний лад такого 
суспільства характеризується концепцією “лі”, 
яка відображає конфуціанську теорію держави 
та суспільного контролю. Концепція “лі” є клю-
човою в традиційних китайських системах пра-
вової культури та правової системи (судової 
системи). “Лі” має багато значень. Виникнення 
концепції “лі” відносять до років правління дина-
стії Чжоу (ХІ ст. до н. е. – 256 р. н. е.) як системи 
ритуалів та норм поведінки з метою врегулюван-
ня ієрархії відносин у межах соціального роз-
шарування кланів, що належать до вищого класу 
суспільства. Вона гарантувала відповідність 
поведінки членів цих кланів згідно з їх соціаль-
ним статусом, очікуваної від них ролі та пове-
дінки при відправленні різноманітних ритуалів. 
Конфуцій систематично розвивав цю концепцію 
та всіляко підкреслював її моральний аспект. 
“Лі” уособлює конфуціанську ідею суспільного 
ладу та суспільних відносин у гармонійному та 
справедливому суспільстві, яка, зокрема, перед-
бачає, що опанування “лі” відбувається шляхом 
навчання моральності. Моральний та правовий 
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кодекси є головними інструментами суспільно-
го контролю для будь-якого суспільства; важли-
вість “лі” стає особливо чітко зрозумілою, в про-
цесі викладу тих принципів вчення Конфуція, 
які наголошують на пріоритетність морального 
кодексу для суспільного контролю. Концепції 
“лі” та “рен” дуже тісно переплітаються одна 
з одною. Адже, “Рен” – це внутрішня сутність 
“лі”, і коли забувають про “рен”, “лі”, внаслідок 
її внутрішньої руйнації, перетворюється на фор-
мальність. Конфуцій називав таку ситуацію “li 
ben le huai” (руйнація “лі” та ритуалів, означає 
руйнацію країни). Концепції “рен” та “лі” харак-
теризують ідеальне гармонійне суспільство. 

II. “Лі” та “Фа”: Пріоритетне 
значення принципу відновного 

правосуддя у процесі судочинства 
При наявній у стародавньому Китаї правовій 
традиції, найпершим головним супротивником 
конфуціанства став легалізм. Легалісти обсто-
ювали формальний закон, або “фа”, як основ-
ний засіб суспільного контролю. За більш ніж 
двохтисячолітню історію існування Китайської 
імперії, у цій країні було розроблено багато 
важливих правових кодексів. І хоча Конфуцій 
не заперечував проти використання формаль-
ного закону та покарання, проте наголошував 
на пріоритетності значення та дієвості мораль-
ного кодексу “лі” перед “фа”. Конфуцій зазначав: 
“Керовані “фа” або законом, люди знатимуть 
лише те, як уникнути покарання, але не мати-
муть почуття сорому. Керуючись доброчесністю 
та “лі” – моральним кодексом, люди не тільки 
відчуватимуть докори сумління, а й навчаться 
самі виправляти свої помилки”4. З точки зору 
Конфуція, “фа”, або формальний закон, зосеред-
жується на покаранні, тоді як “лі”, або мораль-
ний кодекс надає особливого значення запо-
біганню правопорушення. 

У випадку, коли порядок і гармонію зруйнова-
но внаслідок конфліктів або злочинів, найголов-
нішим завданням для Конфуція є відновлення 
порядку та гармонії, приведення суспільних від-
носин до їх попереднього стану. Більш ефектив-
но цього можна досягти завдяки застосуванню 
“лі”, а “фа” застосовується як допоміжний засіб, 
коли лише застосування “лі” забезпечує виправ-
лення, здійсненої правопорушником помилки. 
Цей принцип чітко виражений у різних формах, 
що використовуються для визначення способу 
здійснення судочинства. Однією з таких форм є 
вислів: “De Zhu Xin Fu”. Згідно з цим висловом, 
“De” або освіта є одним з основних принципів 

при вчиненні правосуддя, в той час як “xin” або 
покарання є лише допоміжним засобом. Іншою 
формою такого вираження є “Chu Li Ru Xin” – 
покарання застосовується лише тоді, коли про-
блему не можна розв’язати за допомогою “лі”. 
Ще однією важливою формою є вислів, який, 
власне, означає теж саме: “Ming De Sheng Fa”, 
тобто: передусім слід здійснити належні заходи 
виховання та роз’яснення, і бути максимально 
обережними при здійсненні покарання. Адже 
покарання є лише інструментом, тоді як основ-
на мета полягає у повчальній моралі та засво-
єнні етичних норм поведінки і культури. Лише 
за використання “лі” для відновлення суспіль-
них відносин вирішення проблеми може мати 
тривалий ефект. 

III. Гармонія та “wu song” 
(відсутність позову) – 

мета правосуддя
Конфуцій зазначав: “прагнення до гармонії є 
найважливішим аспектом”5 застосування “лі”. 
Прагнення до гармонії та злагоди було фунда-
ментальним та найціннішим аспектом у соціаль-
них взаємовідносинах між людьми. Виходячи із 
цього принципу, “wu song” (відсутність позову) 
був найвищою метою закону. “Мій спосіб розгля-
ду позову, – вчив Конфуцій, – не відрізняється 
від того, як це роблять інші. Проте було б краще, 
якби таких позовів взагалі не було”6. На про-
тивагу західним традиціям, дотримання закону 
не становить мету судочинства. Пріоритетною 
метою закону було досягнення гармонії та від-
новлення суспільного порядку. 

З огляду на моральний аспект, пріоритетність 
“wu song” (відсутність позову) не викликає запе-
речень. Високоморальна людина, здатна само-
стійно вирішити свої проблеми з іншими, нама-
галася не доводити справу до судового розгляду. 
Він/вона дотримувалися концепції “рен”, такі 
люди були чесними і відкритими, тактовно ста-
вились до інших людей, ішли на компроміс, не 
ставили свої особисті інтереси вище суспільної 
гармонії. Переслідувати будь-кого в судовому 
порядку вважалося ганебною справою; як пра-
вило, це не було справою благородної людини. 
І хоча корупція безсумнівно і була однією з при-
чин неподання позову до суду, втім найважливі-
шою причиною неприязного ставлення до судо-
вого процесу в Китаї були ідеї Конфуція. 

4 Analects of Confucius, Book two, Article three.  
5 Analects of Confucius, Book one, Article twelve.  
6 Analects of Confucius book Twelve, Article thirteen.  
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Коли дві сторони зверталися до суду, суддя/
офіційна особа, зазвичай, кілька разів ради-
ли сторонам вирішити проблему в приватно-
му порядку. При такій конфуціанській традиції 
широкого розвитку набув принцип медіації, або 
“tiao jie”. Все сільське населення було поінфор-
мованим про різні види медіації та правила арбі-
тражного розгляду. До таких правил належало 
звертання до людей старшого віку з проханням 
про посередництво у розгляді та обговорен-
ні конфліктних справ з обома сторонами. При 
цьому звинувачувана сторона визнавала свою 
провину і вибачалася відповідно до традиційних 
для цього села правил та норм. Іншим способом 
вирішення спорів було символічне або істотне 
відшкодування з урахуванням важливих місце-
вих вимог щодо збереження доброго імені зви-
нувачуваної сторони шляхом прийняття симво-
лічного рішення, надання стороні, яка мала біль-
шу провину, можливості влаштувати банкет та 
запросити шанованих місцевих жителів, а також 
переконати сторону, провина якої менша, при-
йняти вибачення, зроблене у вишуканих мане-
рах, і в такий спосіб вирішити проблему. 

 IV. “Tian li ren qing” (справедливість 
та відповідність почуттям людини) 

як концепція правосуддя
На противагу загальноприйнятій західній кон-
цепції правосуддя, пріоритетний принцип пра-
восуддя у стародавньому Китаї полягав у тому, 
що рішення мало бути справедливим та від-
повідати почуттям людини (“tian li ren qing”). 
Справедливість базувалася на пошуках істини. 
І було буйдуже, які для цього застосовувалися 
способи або процедури. До встановлення істи-
ни мало хто зважав на права підозрюваного. 
Невідомим було і поняття змагальності сторін. 
Концепція прав була радше моральним, аніж 
правовим поняттям. 

У традиційному Китаї не надто переймалися 
тим, що було обумовлено в правовому кодек-
сі. Більш прийнятним для жителів стародав-
нього Китаю було застосування правил здо-
рового глузду, що базувалися на їх традиціях, 
та прийняття рішень, які узгоджувалися з їхні-
ми почуттями. Суд міг не дотримуватися право-
вого кодексу, якщо вважалося, що кодекс супе-
речить загальному розумінню того, що є пра-
вильним та справедливим з моральної точки 
зору. Юридичні правила поступалися “справед-
ливості”, яка полягала у розумному виправленні 
наслідків правопорушення. Для того, щоб при-
йняти рішення суди часто застосовували пра-

вила в обхід закону. Закон та правові кодекси 
приймалися відповідно до людських почуттів та 
конфуціанської етики. Знову ж таки, мета пра-
восуддя полягала в тому, щоб підтримати та від-
новити людські стосунки та злагоду, а не в тому, 
щоб дотримуватися писаних законів. 

Говард Зер наголошував на тому, що тра-
диційна західна концепція правосуддя визна-
чає вину та покарання. Натомість з точки зору 
відновного правосуддя, “правосуддя це – про-
цес, коли усі сторони шукають конструктивне 
рішення, спрямоване на примирення та виправ-
лення ситуації”7. Мартін Райт підкреслював, 
що відновне правосуддя є процесом, при якому 
“поважаються почуття та людяність як жертви, 
так і правопорушника”8. Ці поняття щодо пра-
восуддя виходять далеко за межі традиційної 
західної концепції правосуддя, згідно з якою 
держава та правопорушник розглядаються як 
окремі сторони. У відповідності до принципів 
відновного правосуддя, основну мету правосуд-
дя становлять не лише покарання правопоруш-
ника, а й забезпечення процесуальних гарантій 
його прав. 

Хоча філософське вчення Конфуція і має 
серйозні недоліки та певну обмеженість, проте у 
нашому дослідженні ми дійшли висновку про те, 
що багато положень цього вчення, яке нараховує 
понад дві тисячі років, узгоджуються з принци-
пами сучасного відновного правосуддя. Сучасне 
відновне правосуддя все ще потребує вдоскона-
лення теоретичних основ, а ідеї Конфуція якраз 
і можуть стати одним із джерел знань та інфор-
мації для вдосконалення. 

7 Zehr Howard. 1990. Changing Lenses: A New Focus of Crime and 
Justice. Scottsdale, PA: Herald Press.

8 Martin Wright. 1991. Justice for Victims and Offenders. Milton 
Keynes and Philadelphia: Open University Press, P. 112.
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