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the various computer testing software. The advantages and disadvantages o f electronic tests 
are compared to traditional print tests.
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ПРАВАВЫ СЕКТАР МЕДЫЯСФЕРЫ 
I ПРАВАВАЯ КУЛЬТУРА:

СПЕЦЫФ1КА УЗАЕМАДЗЕЯННЯ

У артыкуле разглядаецца адлюстраванне у  медыясферы Белорусi правовых 
з ’яу, аналЬуюцца адрознент памгж пазщыямг рэгшналънага i цэнтральнага 
тэлерадыёвяшчання у  гэтай сферы. Падаецца короткая характарыстыка найболъш 
рэйтынгавых праектау, прысвечаных дзейнасщ праваахоуных органау, пры гэтым 
паказваецца, якш чынам СШ  фармгруюцъ Шдж супрацоуткау органау унутраных 
спрау. Звяртаецца увага на дысфункцыяналъныя з ’явы у  “правовой” дзейнасщ CMI i 
напрамт яе аптымгзацъй, выяуляюцца агульныя тэндэнцъп адлюстравання 
электронным1 медыя правовой Ыстэмы Беларуси

1нфармацыя аб дзейнасщ Ыстэмы права i праваахоуных органау 
з ’яуляецца асновай крыштал1зацьн адзшай правасвядомасщ i грамадзянскай 
мараль У гэтай сферы фарм1руецца карц1на сацыяльнай канфл!ктнасц1, 
высвятляюцца прычыны сацыяльных праблем. Супярэчнасц1 прававой Ыстэмы i 
дэв1яцый соцыуму, актуал1заваныя у сродках масавай 1нфармацы1, здольныя 
выступаць стымулам для аптым1зацы1 грамадск1х адноЫн (змяненне альбо 
прыняцце законау, перагляд прынцыпау права, традыцыйных адноЫн на 
м1жсуб’ектным узроун1 i г. д.). Таму медыяпраекты, прысвечаныя барацьбе са 
злачыннасцю, прафшактыцы правапарушэнняу i злачынствау, асвятленню 
дзейнасц! праваахоуных i судовых органау, традыцыйна маюць высокую 
папулярнасць сярод розных аудыторных груп.

У эф1ры цэнтральнага i рэг1янальнага тэлерадыёвяшчання БеларуЫ 
прававая сфера прадстаулена нераунамерна. Першае у сшу нацыянальнага 
ахопу аудыторьп i больш цеснай сувяз1 з органам! дзяржаунага юравання 
дэманструе макс!мальны axon ycix з ’яу, яюя уваходзяць у катэгорыю прававых. 
Да ташх адносяцца факты змены заканадауства, уплыву пал!тычных рашэнняу 
на Ыстэму права, асвятленне дзейнасц! ycix узроуняу улады, а таксама 
найбольш рэзанансныя факты правапарушэнняу i паказ барацьбы са 
злачыннасцю у цэлым. Да прыкладу, агляд надзвычайных здарэнняу, найбольш 
значных судовых спрау i шитых падзей у прававой сферы прадстаулены у 
тэлепраграме Х ’̂ на канале “Беларусь 1”. Тут жа выходзщь у эф1р цыкл
шфармацыйна-публщыстычных праграм следства” -  сумесны
праект Агенцтва тэленав1н Белтэлерадыёкампан!! i Следчага кам1тэта
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Выпуск 1

РэспублЫ Беларусь. Мэты праекта -  утрымаць гледача ад cynpapbnpaÿHbix 
дзеяння}^ i растлумачыць паняцце няухшьнасщ пакарання. На развщцё 
прававой кампетэнтнасщ aÿflbrropbii нашравана таксама праграма “Nota Bene”, 
якая выходзша ÿ эф1р “Беларусь 1”. Праграма “Мытны Саюз” на тэлеканале 
“Беларусь 24” распавядае пра асабл1васщ валютнага, мытнага, падатковага 
рэгулявання на тэрыторьн Мытнага саюза [1].

Рэпянальныя CMI акцэнт робяць на фактах злачынства^^ i 
правапарушэння}^, яюя прадста)^ляюць вщавочную грамадскую небяспеку, i на 
асвятленш дзейнасщ opraHaÿ унутраных cnpaÿ. Напрыклад, у MarbiëÿcKafi 
вобласщ рэпянальнае дзяржа^^нае тэлебачанне рыхтуе праграму “Экстрым- 
асяроддзе” -  агляд здарэнш^ за тыдзень, у эф1р радыё выходзщь праект “Свет 
бяспекГ’ аналапчнага зместу. Гарадское тэлебачанне “2 канал” прапануе 
гледачам бeлapycкaмoÿны праект “Скрыжаванш”, дзе анал1з Ытуацьп на 
дарогах горада праводзщца сумесна з Дзяржарташспекцыяй. Аршанскае 
рэпянальнае тэлебачанне ^^^тф” выпускав ÿ эф1р праграму “Правапарадак”, 
наюраваную на стварэнне пазны^шага 1мщжу pa6oTHÎKaÿ праваахоуных i 
кантралюючых служба)^, прафшактыку злачыннасщ сярод насельнщтва.

Цэнтральнае i рэпянальнае вяшчанне з^твараюць узаемадапа)шяльную 
сютэму, у якой першае фарм1руе агульны шфармацыйны фон i ‘̂ арадак дня”, 
другое прапануе дэтал1заваны вобраз прававой сютэмы, яю адлюстро5^вае 
спецыфжу канкрэтнага рэпёну. Парадак дня, замацаваны ÿ медыяшстэме на 
нацыянальным узроун1, вызначае значнасць лакальных падзей i задае для ix 
ацэначную шкалу. 3 шшага боку, цэнтральнае вяшчанне можа выконваць 
функцыю правадыра прававой шфармацьп пам1ж аддаленым1 рэпёнамг 
У гэтым выпадку асвятленне naÿHbix лакальных падзей на нацыянальным 
y3poÿm служыць падставай для анагпзу ÿ шшай лакальнай супольнасщ па 
прынцыпе “Як у ix -  як у нас?”. Напрыклад, пасля трагедьй у  гарадсюм пасёлку 
Краснаполле 27 студзеня 2004 г., кал1 ÿ сярэдняй школе абры н^ся дах 
спартзалы, у шитых раёнах БеларуЫ бьип шщыяваныя праверю надзейнасщ 
6yflaÿHÎ4bix канструкцый сацыяльна значных a6’eKTaÿ.

Мы прытрьгушваемся думю, што праекты крымшальнага i шшага 
канфлштнага зместу здольныя аказваць двайны ÿiuibiÿ на aÿflbrropbiio: з ад наго 
боку, яны могуць заахвочваць развщцё дэв1янтных фopмaÿ сацыяльнай 
акть^насщ, з другога -  падтрымл1ваць фарм1раванне прававой культуры 
aÿflbrropbii. Дэманстрацыя сацыяльных HopMaÿ i HacTyncTBaÿ aдxiлeнняÿ ад ix 
з ’я^яец ц а  найбольш даступнай для CMI формай садзейшчання прававой 
сацьпипзацьп aÿqbiTOpbii. Найбольшы эфект дасягаецца, кал1 ÿ 
законапаслухмянай частю грамадзян, яюя прадста5^ляюць а5^дыторную 
большасць, фарм1руецца пшхалапчнае адчуванне небяспею, што зыходзщь ад 
злачынных дзеяння}^ меншасщ.

Як цэнтральнае, так i рэпянальнае тэлерадыёвяшчанне здольныя аказваць 
yimbiÿ на фарм1раванне iмiджy cynpa4oÿHiKaÿ opraHaÿ унутраных cnpaÿ i
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праваахоунай сктэмы у цэлым, а таксама на ацэнку грамадзянаш эфектыунасщ 
яе функцыянавання. На думку А.В. Мягоцша, да паз1тыуных рыс ¡мщжу 
супрацоушка праваахоуных органау адносяцца “эстэтычнасць вобразу у цэлым; 
сфарм1раванасць гармашчнага, цэласнага вобразу; устойл1васць станоучых рыс 
у свядомасщ i паводзшах; узорнае выкананне этыкетных норм паводзшау i 
знос1н; адэкватнасць успрымання цэласнага вобразу” [2, с. 20, пераклад наш -  
С Щ .

Вывучэнне грамадскай думш аб рабоце мшщьп Магшёускай вобласщ 
паказала, што CMI з ’яуляюцца для грамадзян другой па значнасщ крынщай 
шфармацьп аб органах унутраных спрау пасля асабютага вопыту (25 % супраць 
32 %) [3]. У дадзеным выпадку дзейшчае ушверсальны прынцып фарм1равання 
“парадку дня”: кал1 акцэнт у CMI робщца на правапарушэннях i росце ix 
колькасщ, то у аудыторьп складваецца уражанне аб няздольнасщ праваахо)шых 
структур супрацьстаяць крымшал1зацьй грамадства (адлюстроуваецца у 
фармулёуцы “Дзе была мЫцыя?”); пры факушраванш увап на паспяховым 
раскрыцщ злачынствау i пакаранш вшаватых фарм1руецца адносна спрыяльны 
шфармацыйны фон. 1дэал1зацыя вобраза супрацоушкау мшщьп у 
тэлерадыёэф1ры, якая супярэчыць сталым уяуленням i уласнаму досведу 
аудыторьп, як правша, выюпкае рэзка негатыуную рэакцыю. Насупраць, паказ 
штодзённай працы па прафшактыцы i раскрыццю правапарушэнняу (“без 
купюр”) спрыяе “ачалавечванню” вобраза праваахоунай Ыстэмы i паляпшэнню 
яе ¿мщжу. На узроуш нацыянальнага вяшчання у Беларуш падобныя праекты 
прысутшчаюць нерэгулярна, на рэпянальным узроуш -  абмяжоуваюцца 
адзшкавым1 выпускам! альбо публщыстычным1 сюжэтамг

У сувяз1 з гэтым беларускаму тэлебачанню можа быць карысным вопыт 
замежных вяшчальшкау. У ЗША, напрыклад, доуп час icHye шэраг папулярных 
тэлев1зшных праектау, яюя выконваюць ¿мщжавую функцыю: “Копы пад 
прыцэлам” (“Cops uncut”), дзе палщыя у прамым эф1ры пераследуе злачынцау; 
“Падщыя” (“Cops”), яю адлюстроувае дзейнасць розных падраздзяленняу; 
“Жэдчыны-падщэйсюя” (“Police Women”), у яюм жанчыны паказваюцца не 
толью на працы, але i у сямейным жыцщ, таюм чынам, дапауняючы звыклы 
вобраз супрацоушка палщьи. У цэлым падобны эфект дасягаецца у вышку 
адкрыцця для CMI любой раней шфармацыйна закрытай структуры дзяржавы.

Апроч уласных тэлепраграм, уплыу на фарм1раванне ¡мщжу прававой 
сютэмы аказваюць расшсюя тэлесерыялы (“Вулщы разбггых л1хтароу”, 
“Глухар” i пад.), яюя беспадстауна рамантызуюць працу мшщьп (палщьй) i 
скажаюць прадстауленне аб сапрауднай карщне сацыяльнай канфлштнасщ. Як 
л1чаць даследчыю, празмерная увага да супрацоушкау праваахоуных органау 
можа прывесщ да адваротнага эфекту: чым больш надаецца увап, тым меншым 
становщца давер грамадзян.

Варта ул1чваць i ролю канала м1жасобаснай камушкацьп: каля 20 % 
шфармацьп аб працы мшщьп людз1 атрымл1ваюць праз гутарю з сябрам1 i
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Выпуск 1

знаёмьиш, а таксама чутю [ размовы у грамадсюх месцах (дадзеныя вывучэння 
грамадскай думю аб рабоце мшщьп Маплёускай вобласщ). Агульнапрызнана, 
што грамадскае значэнне нефармальных крынщ шфармацьи зваротна 
прапарцыянальна уплывовасц1 крынщ афщыйных. Прычына можа быць як 
суб’екты ун^ (асабютае адчуванне недахопу шфармацьн), так \ аб’ектыунай 
(м азан и е фармальных каналау -  СМ1). Страта кантролю над ¡х
распаусюджваннем сведчыць аб недастатковай эфектыунасщ працы сродкау 
масавай камушкацьп. Напрыклад, псторыя з пошукам у Маплёве у 2010 г. т. зв. 
фацшскага маньяка (серыйнага забойцы) суправаджалася хаджэннем у 
асяроддз1 гараджан не адпавядаючых рэальнасц1 верс1й (“Хто забойца?”, 
“Колью ахвяр?”, “Ц1 будуць новыя напады?”), у той час як афщыйныя крын1цы 
устрымл1вал1ся ад зачасных каментарау. Да моманту агалоск1 матэрыялау 
расследавання на узроун1 чутак 1снавала адразу некалью верс1й таго, што 
адбылося.

Бясспрэчна, свабоднае цыркуляванне ¿нфармацыйных плыняу з ’яуляецца 
адным з 1стотных фактарау, як1я абумоул1ваюць разв1ццё грамадскай астэмы. 
Аднак пры асвятленн1 падзей у прававой сферы электронным! СМ1 юнуе 
небяспека ^^^^адзення” яе элементау з агульнай !нфармацыйнай карц!ны. 
Часцей за усё у рол1 таюх элементау выступаюць судовая с1стэма ! сштэма 
праф!лактык!. 3 ул1кам !нтарэсау аудыторьп СМ1 канцэнтруюць увагу на 
усебаковым разглядзе выключна фабулы злачынства або правапарушэння, яго 
найбольш шак1руючых ! нестандартных дэталяу, вобразу злачынцы 
(правапарушальшка). Сацыяльныя падставы праяу розных формау 
крым!нальных паводз1нау застаюцца па-за увагай. Рэпартажы з залы суда 
(асабл1ва на рэтнальны м  узроун!) выключна рэдюя ! звязаны у асноуным з 
рэзанансным! злачынствам!, яюя атрымал! агульнанацыянальную агалоску. 
У вын!ку у аудыторьп не фарм1руецца уяуленне аб непазбежнасц! пакарання за 
грамадска небяспечныя дзеянш -  замест гэтага у свядомасщ складваецца 
ппертрафаваны вобраз супрацьпраунага асяроддзя (“Ёсць злачынства -  няма 
пакарання”). Неабходна ул1чваць ! той факт, што у тэлев!з!йны эф1р трапляюць 
пераважна сюжэты аб гучных злачынствах ! здарэннях: забойствах, захопе 
закладшкау, дарожных аварыях са смяротным зыходам, цяжюх цялесных 
пашкоджаннях, буйных рабаваннях, разбойных нападах, ф!нансавых 
мах!нацыях ! г. д., -  больш дробныя факты застаюцца па-за увагай. Аднак 
менав!та апошн!я дам1нуюць у агульнай структуры злачыннасщ. Напрыклад, 
толью зрэдку у !нфармацыйных блоках згадваецца статыстыка дробных 
крадзяжоу, больш шырокая агалоска якой магла б скарэкц1раваць паводзшы 
грамадзян (ад уважл1вага стаулення да сва1х рэчау пры карыстанн! грамадсюм 
транспартам да усталявання ахоунай с!гнал!зацьн у жылл1).

Стварэнню аб’ектыунай шфармацыйнай карц1ны прававога асяроддзя 
можа перашкаджаць ! неразуменне яго структ5фам! сваёй рол1 у працэсе 
прававой сацьвипзацы! грамадзян. Несвоечасовае !нфармаванне, замоучванне
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фактау, скажэнне статыстычных дадзеных, нежаданне супрацоушчаць з 
журналютам! -  усё тэта прыводзщь як да фарм1равання у соцыуме скажоных 
прававых установак, так 1 да падзення ¡мщжу праваахоуных, судовых 1 
заканадаучых органау. У той жа час артыкул 5 Закона Рэспубл1ю Беларусь ад 
17 лшеня 2007 года № 263-3 “Аб органах унутраных спрау Р эспублт 
Беларусь” абвяшчае, што “дзейнасць органау унутраных спрау з ’яуляецца 
галоснай, адкрытай для грамадзян 1 СМ1 у той меры, у якой тэта не супярэчыць 
патрабаванням заканадауства РэспублЫ Беларусь аб абароне дзяржауных 
сакрэтау 1 штттай ахоуваемай законам тайны. Органы унутраных спрау у 
парадку 1 межах, вызначаных заканадауствам Рэспубл1ю Беларусь, 1нфармуюць 
дзяржауныя органы, грамадсюя аб’яднанш, СМ1, грамадзян аб стане 
грамадскага парадку 1 мерах па яго забеспячэнню” [4, пераклад наш -  С.В.].

Неабходна угпчваць 1 тое, што прававыя праграмы прадугледжваюць 
асабл1вую адказнасць аутарау: неадэкватнае адлюстраванне падзей, зал1шняя 
драматызацыя, скажэнне фактау здольныя сфарм1раваць у аудыторьп 
няправшьнае уяУленне аб крымшальным станов1шчы у грамадстве. 
Журнал1сты, яюя рыхтуюць матэрыялы для таюх праграм, нярэдка дадзены 
фактар 1гнаруюць; эмацыйная перагружанасць крым1нальных хрон1к, натхненне 
аутарау незвычайнасцю, сенсацыйнасцю матэрыялу 1 нават пэуная 
“рамантызацыя” надзвычайных здарэнняу -  усё гэта у вын1ку выюнкае недавер 
да 1нфармацы1 у СМ1. Прэвал1раванне нав1н негатыунага характару у тэлеэф1ры 
прыводз1ць да таго, што частка аудыторьп перажывае пшхалапчны шок, шшая 
прывыкае да ф1з1ялапчных падрабязнасцяу, смакавання гвалту, да ярк1х, 
гучных сенсацый 1 ужо чакае / патрабуе “моцных” уражанняу, астатняя частка -  
проста не давярае СМ1. Публша, якая прызвычашася да такога напаунення 
тэлеэф1ру, падсвядома пачынае успрымаць праграму з штодзённым гвалтам як 
пажаданую. А. Вартанау паказвае на збядненне зместу тэлев1з1йнай 
публ1цыстык1, дэфармацыю некаторых пытанняу паусядзённага жыцця у 
псеудапраблемныя [5, с. 37-38]. Забауляльнасць станов1цца сродкам 
падтрымання глядацкай щкавасщ да псеудаправавых праграм (да прыкладу, 
“Чыстасардэчнае прызнанне”, “Русюя сенсацьн” на канале “НТВ”), дзе 
выкарыстоуваюцца жорстюя формы звароту да аудыторьп -  агрэс1я, вынясенне 
ацэнак, шак1руючыя адкрыцщ, щек на аудыторыю з боку вядучага, пагоня за 
сенсацыйнасцю.

Таюм чынам, пры адлюстраванн1 функцыянавання прававой с1стэмы 
электронным! СМ1 Рэспублш! Беларусь выяуляюцца наступныя тэндэнцы!:

1) дамшаванне тэлебачання у сютэме сродкау масавай камушкацьи як 
крын!цы прававой шфармацьп;

2) узаемадапауняльнасць сютэм цэнтральнага ! рэпянальнага вяшчання 
пры фарм!раванн! “парадку дня”;
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3) дваюты yiDibiÿ на аудыторыю праграм крымшальнага зместу: развщцё 
прававой культуры грамадзян, з аднаго боку, i заахвочванне формау дэв1янтных 
паводзша^т -  з другога;

4) узрастаючая роля CMI ÿ вызначэнш змен у грамадска-палггычнай i ÿ 
прававой Ыстэме;

5) дам1нуючая роля CMI ÿ фapмipaвaннi 1мщжу cynpapoÿmKaÿ opraHaÿ 
унутраных cnpaÿ i прававой слстэмы ÿ цэлым;

6) “выпадзенне” асобных элемента)^ прававой сютэмы з агульнай 
шфармацыйнай карцшы;

7) эмацыйная перагружанасць тэлев1зшных праграм крымшальнага 
зместу i в1зуальная спекулять^насць паведамленняу, прысвечаных 
надзвычайным здарэнням.
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Belarus, analyzed the differences between the positions o f the central and regional 
television and radio broadcasting in this sphere. A brief description o f the most rating 
projects dedicated to law enforcement provided. It specifies how the media shape the image 
o f law enforcement officers. The data o f sociological studies o f Belarusians’ attitudes 
toward the police analyzed. Attention is drawn to dysfunctional phenomena in a “legal” 
activities o f the media and the directions o f its optimization. The article identifies common 
trends in the legal system o f Belarus reflection in electronic media:

1) the dominance o f television in the mass media as a source o f legal information;
2) complementarity between the systems o f the central and regional broadcasting in 

the formation o f “Agenda ”;
3) a dual effect on the audience o f criminal content programs: the development o f the 

legal culture o f citizens, on the one hand, and the promotion o f deviant behavior forms -  on 
the other;
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4) the increasing role o f the media in determining the changes in the socio-political 
and legal system;

5) the dominant role o f the media in shaping the image o f law enforcement officers 
and the legal system as a whole;

6) “loss” o f certain elements o f the legal system from the overall information 
picture;

7) the emotional overload o f criminal content television programs and visual 
speculation o f posts devoted to emergencies.
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МЕДИАЦИЯ В БЕЛАРУСИ:
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ,

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ

В последние годы в Республике Беларусь возникают и получают развитие все 
новые технологии разрешения конфликтов (примиренческих процедур). В настоящей 
статье рассматривается институт медиации как способ разрешения конфликта.

Исследование построено на базе анализа действующего законодательства по 
вопросам медиации как одного из наиболее востребованных способов внесудебного 
разрешения конфликтов и зарубежного опыта.

В ходе проведенного исследования автор пришел к выводам, что реальным ин
струментом для решения задачи профилактики и коррекции в работе с детьми и 
подростками может быть медиация, а также возможность применения в Респуб
лике Беларусь медиации при разрешении конфликтов в уголовно-правовой сфере.

Конфликты и споры сегодня являются теми составляющими, на которые 
самые различные общественные и государственные институты стали обращать 
самое пристальное внимание. В последние годы в Республике Беларусь возни
кают и получают развитие все новые технологии разрешения конфликтов (при
миренческих процедур). К числу таких технологий относится медиация, пред
ставляющая собой способ разрешения конфликта, при котором конфликтую
щие стороны преодолевают конфликт путем проведения переговоров с участи
ем нейтрального лица -  медиатора.

В Республике Беларусь этот альтернативный метод разрешения конфлик
тов появился совсем недавно. Только 12.07.2013 принят Закон № 58-3 «О меди
ации» (далее по тексту -  Закон), которым впервые определены правовые осно
вы применения медиации. Однако, несмотря на то, что в Республике Беларусь 
данный институт делает первые шаги, сейчас медиация является одним из 
наиболее востребованных способов внесудебного разрешения конфликтов в 
мире с разработанным инструментарием и технологией проведения. Прежде 
всего перспективы развития медиации обсудили 15 октября 2014 г. в Минске на
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