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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 Беларуси прававых
з ’яу, анал1зуюцца адрознент пам1ж пазщыямг рэг1янальнага i цэнтральнага
тэлерадыёвяшчання у гэтай сферы. Падаецца кароткая характарыстыка найбольш
рэйтынгавых праектау, прысвечаных дзейнасц праваахоуных органау, пры гэтым
паказваецца, яюм чынам СМ1 фармiруюць iмiдж супрацоушкау органау унутраных
спрау. Звяртаецца увага на дысфункцыянальныя з ’явы у “прававой” дзейнасц СМ1 i
напрамю яе аптымiзацыi, выяуляюцца агульныя тэндэнцъи адлюстравання
электроннымi медыя прававой астэмы БеларуЫ.
1нфармацыя аб дзейнасщ сютэмы права i праваахоуных органау
з ’яуляецца асновай крыштаизацьй адзшай правасвядомасщ i грамадзянскай
марала У гэтай сферы фармiруецца карцша сацыяльнай канфлштнасщ,
высвятляюцца прычыны сацыяльных праблем. Супярэчнасцi прававой шстэмы i
дэвiяцый соцыуму, актуалiзаваныя у сродках масавай iнфармацыi, здольныя
выступаць стымулам для аптымiзацыi грамадсюх адносiн (змяненне альбо
прыняцце законау, перагляд прынцыпау права, традыцыйных адносш на
мiжсуб,ектным узроунi i г. д.). Таму медыяпраекты, прысвечаныя барацьбе са
злачыннасцю, прафiлактыцы правапарушэнняу i злачынствау, асвятленню
дзейнасцi праваахоуных i судовых органау, традыцыйна маюць высокую
папулярнасць сярод розных аудыторных груп.
У эфiры цэнтральнага i рэпянальнага тэлерадыёвяшчання Беларусi
прававая сфера прадстаулена нераунамерна. Першае у сiлу нацыянальнага
ахопу аУдыторыi i больш цеснай сувязi з органамi дзяржаунага юравання
дэманструе максiмальны ахоп усiх з ’яу, якiя уваходзяць у катэгорыю прававых.
Да таюх адносяцца факты змены заканадауства, уплыву палiтычных рашэнняу
на шстэму права, асвятленне дзейнасцi ушх 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 iншых падзей у прававой сферы прадстаулены у
тэлепраграме “Зона Х” на канале “Беларусь 1”. Тут жа выходзщь у эфiр цыкл
iнфармацыйна-публiцыстычных праграм “Таямнiцы следства” - сумесны
праект Агенцтва тэленавiн Белтэлерадыёкампанп i Следчага камiтэта
10

Выпуск 1

Р э с п у б л т Беларусь. Мэты праекта - утрымаць гледача ад супрацьпрауных
дзеянняу i растлумачыць паняцце няухшьнасщ пакарання. На развщцё
прававой кампетэнтнасцi аУдыторыi наюравана таксама праграма “Nota Bene”,
якая выходзша у эфiр “Беларусь 1”. Праграма “Мытны Саюз” на тэлеканале
“Беларусь 24” распавядае пра асаблiвасцi валютнага, мытнага, падатковага
рэгулявання на тэрыторый Мытнага саюза [1].
Рэпянальныя СМ1 акцэнт робяць на фактах злачынствау i
правапарушэнняу, якiя прадстауляюць вiдавочную грамадскую небяспеку, i на
асвятленш дзейнасцi органау унутраных спрау. Напрыклад, у Магiлёускай
вобласцi рэпянальнае дзяржаунае тэлебачанне рыхтуе праграму “Экстрымасяроддзе” - агляд здарэнняу за тыдзень, у эфiр радыё выходзщь праект “Свет
бяспекi” аналагiчнага зместу. Гарадское тэлебачанне “2 канал” прапануе
гледачам беларускамоуны праект “Скрыжаванш”, дзе анаиз сiтуацыi на
дарогах горада праводзщца сумесна з Дзяржаутаiнспекцыяй. Аршанскае
рэпянальнае тэлебачанне “Сюф” выпускае у эфiр праграму “Правапарадак”,
накiраваную на стварэнне пазпыунага iмiджу работнiкау праваахоуных i
кантралюючых службау, прафiлактыку злачыннасщ сярод насельнiцтва.
Цэнтральнае i рэпянальнае вяшчанне утвараюць узаемадапауняльную
сiстэму, у якой першае фармiруе агульны шфармацыйны фон i “парадак дня”,
другое прапануе дэтаизаваны вобраз прававой сютэмы, я к адлюстроувае
спецыфiку канкрэтнага рэпёну. Парадак дня, замацаваны у медыясютэме на
нацыянальным узроунi, вызначае значнасць лакальных падзей i задае для iх
ацэначную шкалу. З шшага боку, цэнтральнае вяшчанне можа выконваць
функцыю правадыра прававой iнфармацыi памiж аддаленымi рэгiёнамi.
У гэтым выпадку асвятленне пэуных лакальных падзей на нацыянальным
узроуш служыць падставай для анаизу у iншай лакальнай супольнасщ па
прынцыпе “Як у iх - як у нас?”. Напрыклад, пасля трагедый у гарадскiм пасёлку
Краснаполле 27 студзеня 2004 г., к а и у сярэдняй школе абрынууся дах
спартзалы, у iншых раёнах Беларуш былi iнiцыяваныя праверкi надзейнасщ
будаунiчых канструкцый сацыяльна значных аб’ектау.
Мы прытрымлiваемся думкi, што праекты крымiнальнага i iншага
канфлiктнага зместу здольныя аказваць двайны уплыу на аудыторыю: з аднаго
боку, яны могуць заахвочваць развiццё дэвiянтных формау сацыяльнай
актыунасцi, з другога - падтрымлiваць фармiраванне прававой культуры
аудыторый. Дэманстрацыя сацыяльных нормау i наступствау адхiленняу ад iх
з ’яуляецца найбольш даступнай для СМ1 формай садзейшчання прававой
сацыялiзацыi
аУдыторыi.
Найбольшы
эфект
дасягаецца,
каи
у
законапаслухмянай частю грамадзян, якiя прадстауляюць аудыторную
большасць, фармiруецца псiхалагiчнае адчуванне небяспекi, што зыходзщь ад
злачынных дзеянняу меншасщ.
Як цэнтральнае, так i рэпянальнае тэлерадыёвяшчанне здольныя аказваць
уплыу на фармiраванне iмiджу супрацоунiкау органау унутраных спрау i
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праваахоунай сютэмы у цэлым, а таксама на ацэнку грамадзянамi эфектыунасцi
яе функцыянавання. На думку A.B. Мягоцша, да пазiтыуных рыс iмiджу
супрацоунiка праваахоуных органау адносяцца “эстэтычнасць вобразу у цэлым;
сфармiраванасць гарманiчнага, цэласнага вобразу; устойлiвасць станоучых рыс
у свядомасцi i паводзшах; узорнае выкананне этыкетных норм паводзшау i
зносiн; адэкватнасць успрымання цэласнага вобразу” [2, с. 20, пераклад наш С.В.].
Вывучэнне грамадскай д у м к аб рабоце мiлiцыi Магшёускай вобласцi
паказала, што СМ1 з ’яуляюцца для грамадзян другой па значнасщ крынiцай
iнфармацыi аб органах унутраных спрау пасля асабютага вопыту (25 % супраць
32 %) [3]. У дадзеным выпадку дзейнiчае ушверсальны прынцып фармiравання
“парадку дня”: каш акцэнт у СМ1 робiцца на правапарушэннях i росце iх
колькасщ, то у аУдыторыi складваецца уражанне аб няздольнасцi праваахоуных
структур супрацьстаяць крымшаизацый грамадства (адлюстроуваецца у
фармулёуцы “Дзе была мiлiцыя?”); пры факусiраваннi увагi на паспяховым
раскрыццi злачынствау i пакараннi вiнаватых фармiруецца адносна спрыяльны
iнфармацыйны
фон.
Iдэалiзацыя вобраза супрацоушкау мiлiцыi у
тэлерадыёэфiры, якая супярэчыць сталым уяуленням i уласнаму досведу
аУдыторыi, як правiла, выклшае рэзка негатыуную рэакцыю. Насупраць, паказ
штодзённай працы па прафiлактыцы i раскрыццю правапарушэнняу (“без
купюр”) спрыяе “ачалавечванню” вобраза праваахоунай сiстэмы i паляпшэнню
яе iмiджу. На узроуш нацыянальнага вяшчання у Беларусi падобныя праекты
прысутнiчаюць нерэгулярна, на рэпянальным узроунi - абмяжоуваюцца
адзiнкавымi выпускамi альбо публiцыстычнымi сюжэтамi.
У сувязi з гэтым беларускаму тэлебачанню можа быць карысным вопыт
замежных вяшчальшкау. У ЗША, напрыклад, доугi час юнуе шэраг папулярных
тэлевiзiйных праектау, якiя выконваюць iмiджавую функцыю: “Копы пад
прыцэлам” (“Cops uncut”), дзе палщыя у прамым эфiры пераследуе злачынцау;
“Палiцыя” (“Cops”), якi адлюстроувае дзейнасць розных падраздзяленняу;
“Жанчыны-палiцэйскiя” (“Police Women”), у яюм жанчыны паказваюцца не
то льк на працы, але i у сямейным жыцщ, таюм чынам, дапауняючы звыклы
вобраз супрацоушка палiцыi. У цэлым падобны эфект дасягаецца у вынiку
адкрыцця для СМ1 любой раней iнфармацыйна закрытай структуры дзяржавы.
Апроч уласных тэлепраграм, уплыу на фармiраванне iмiджу прававой
сютэмы аказваюць расiйскiя тэлесерыялы (“Вулщы разбiтых лiхтароу”,
“Глухар” i пад.), яюя беспадстауна рамантызуюць працу мшцый (палiцыi) i
скажаюць прадстауленне аб сапрауднай карцiне сацыяльнай канфлiктнасцi. Як
лiчаць даследчыкi, празмерная увага да супрацоушкау праваахоуных органау
можа прывесщ да адваротнага эфекту: чым больш надаецца увагi, тым меншым
становщца давер грамадзян.
Варта улiчваць i ролю канала мiжасобаснай камунiкацыi: каля 20 %
шфармацый аб працы мшцый людзi атрымлiваюць праз гутарю з сябрамi i
12

Выпуск 1

знаёмым^ а таксама ч у тк i размовы у грамадскiх месцах (дадзеныя вывучэння
грамадскай думкi аб рабоце мшцый Магiлёускай вобласцi). Агульнапрызнана,
што грамадскае значэнне нефармальных крынiц iнфармацыi зваротна
прапарцыянальна уплывовасцi крынiц афiцыйных. Прычына можа быць як
суб’ектыунай (асабютае адчуванне недахопу iнфармацыi), так i аб’ектыунай
(маучанне фармальных каналау - СМ1). Страта кантролю над iх
распаусюджваннем сведчыць аб недастатковай эфектыунасщ працы сродкау
масавай камунiкацыi. Напрыклад, гюторыя з пошукам у Магшёве у 2010 г. т. зв.
фацшскага маньяка (серыйнага забойцы) суправаджалася хаджэннем у
асяроддзi гараджан не адпавядаючых рэальнасцi версiй (“Хто забойца?”,
“Колькi ахвяр?”, “Цi будуць новыя напады?”), у той час як афщыйныя крынщы
устрымлiвалiся ад зачасных каментарау. Да моманту агалоскi матэрыялау
расследавання на узроунi чутак юнавала адразу некалькi версiй таго, што
адбылося.
Бясспрэчна, свабоднае цыркуляванне iнфармацыйных плыняу з ’яуляецца
адным з iстотных фактарау, якiя абумоулiваюць развiццё грамадскай сютэмы.
Аднак пры асвятленнi падзей у прававой сферы электроннымi СМ1 юнуе
небяспека “выпадзення” яе элементау з агульнай шфармацыйнай карцiны.
Часцей за усё у ролi такiх элементау выступаюць судовая сiстэма i сютэма
прафiлактыкi. З улiкам iнтарэсау аудыторый СМ1 канцэнтруюць увагу на
усебаковым разглядзе выключна фабулы злачынства або правапарушэння, яго
найбольш шакiруючых i нестандартных дэталяу, вобразу злачынцы
(правапарушальшка).
Сацыяльныя
падставы
праяу
розных
формау
крымiнальных паводзiнау застаюцца па-за увагай. Рэпартажы з залы суда
(асаблiва на рэгiянальным узроунi) выключна рэдюя i звязаны у асноуным з
рэзананснымi злачынствамi, якiя атрымалi агульнанацыянальную агалоску.
У вынiку у аудыторый не фармiруецца уяуленне аб непазбежнасщ пакарання за
грамадска небяспечныя дзеянш - замест гэтага у свядомасщ складваецца
гiпертрафаваны вобраз супрацьпраунага асяроддзя (“Ёсць злачынства - няма
пакарання”). Неабходна улiчваць i той факт, што у тэлевiзiйны эфiр трапляюць
пераважна сюжэты аб гучных злачынствах i здарэннях: забойствах, захопе
закладшкау, дарожных аварыях са смяротным зыходам, цяжкiх цялесных
пашкоджаннях, буйных рабаваннях, разбойных нападах, фiнансавых
махiнацыях i г. д., - больш дробныя факты застаюцца па-за увагай. Аднак
м енавта апошнiя дамiнуюць у агульнай структуры злачыннасщ. Напрыклад,
толькi зрэдку у шфармацыйных блоках згадваецца статыстыка дробных
крадзяжоу, больш шырокая агалоска якой магла б скарэкцiраваць паводзшы
грамадзян (ад уважлiвага стаулення да сваiх рэчау пры карыстаннi грамадсюм
транспартам да усталявання ахоунай шгнаизацый у жыллi).
Стварэнню аб’ектыунай шфармацыйнай карщны прававога асяроддзя
можа перашкаджаць i неразуменне яго структурамi сваёй ролi у працэсе
прававой сацыялiзацыi грамадзян. Несвоечасовае iнфармаванне, замоучванне
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фактау, скажэнне статыстычных дадзеных, нежаданне супрацоунiчаць з
журналiстамi - усё гэта прыводзщь як да фармiравання у соцыуме скажоных
прававых установак, так i да падзення iмiджу праваахоуных, судовых i
заканадаучых органау. У той жа час артыкул 5 Закона Рэспублiкi Беларусь ад
17 лшеня 2007 года № 263-З “Аб органах унутраных спрау Р эс п у б л т
Беларусь” абвяшчае, што “дзейнасць органау унутраных спрау з ’яуляецца
галоснай, адкрытай для грамадзян i СМ1 у той меры, у якой гэта не супярэчыць
патрабаванням заканадауства Рэспублiкi Беларусь аб абароне дзяржауных
сакрэтау i iншай ахоуваемай законам тайны. Органы унутраных спрау у
парадку i межах, вызначаных заканадауствам Рэспублiкi Беларусь, iнфармуюць
дзяржауныя органы, грамадскiя аб,яднаннi, СМ1, грамадзян аб стане
грамадскага парадку i мерах па яго забеспячэнню” [4, пераклад наш - С.В. ].
Неабходна улiчваць i тое, што прававыя праграмы прадугледжваюць
асаблiвую адказнасць аутарау: неадэкватнае адлюстраванне падзей, залш няя
драматызацыя, скажэнне фактау здольныя сфармiраваць у аУдыторыi
няправiльнае уяуленне аб крымшальным становiшчы у грамадстве.
Журналюты, якiя рыхтуюць матэрыялы для таюх праграм, нярэдка дадзены
фактар пгаруюць; эмацыйная перагружанасць крымiнальных хронiк, натхненне
аутарау незвычайнасцю, сенсацыйнасцю матэрыялу i нават пэуная
“рамантызацыя” надзвычайных здарэнняу - усё гэта у вышку выклшае недавер
да iнфармацыi у СМ1. Прэвалiраванне навiн негатыунага характару у тэлеэфiры
прыводзiць да таго, што частка аудыторый перажывае пшхалапчны шок, iншая
прывыкае да фiзiялагiчных падрабязнасцяу, смакавання гвалту, да ярюх,
гучных сенсацый i ужо чакае / патрабуе “моцных” уражанняу, астатняя частка проста не давярае СМ1. Публжа, якая прызвычаiлася да такога напаунення
тэлеэфiру, падсвядома пачынае успрымаць праграму з штодзённым гвалтам як
пажаданую. А. Вартанау паказвае на збядненне зместу тэлевiзiйнай
публщыстыю, дэфармацыю некаторых пытанняу паусядзённага жыцця у
псеудапраблемныя [5, с. 37-38]. Забауляльнасць становiцца сродкам
падтрымання глядацкай цiкавасцi да псеудаправавых праграм (да прыкладу,
“Чыстасардэчнае прызнанне”, “Рускiя сенсацый” на канале “НТВ”), дзе
выкарыстоуваюцца жорстюя формы звароту да аудыторый - агрэсiя, вынясенне
ацэнак, шаюруючыя адкрыццi, цiск на аудыторыю з боку вядучага, пагоня за
сенсацыйнасцю.
Таюм чынам, пры адлюстраваннi функцыянавання прававой сютэмы
электроннымi СМ1 Рэспублiкi Беларусь выяуляюцца наступныя тэндэнцыi:
1) дамшаванне тэлебачання у сiстэме сродкау масавай камушкацый як
крынiцы прававой шфармацый;
2) узаемадапауняльнасць сiстэм цэнтральнага i рэгiянальнага вяшчання
пры фармiраваннi “парадку дня”;
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3) дваюты уплыу на аудыторыю праграм крымшальнага зместу: развiццё
прававой культуры грамадзян, з аднаго боку, i заахвочванне формау дэвiянтных
паводзiнау - з другога;
4) узрастаючая роля СМ1 у вызначэннi змен у грамадска-паитычнай i у
прававой сютэме;
5) дамiнуючая роля СМ1 у фармiраваннi iмiджу супрацоунiкау органау
унутраных спрау i прававой сiстэмы у цэлым;
6) “выпадзенне” асобных элементау прававой сютэмы з агульнай
шфармацыйнай карщны;
7) эмацыйная перагружанасць тэлевiзiйных праграм крымiнальнага
зместу
i
вiзуальная
спекулятыунасць
паведамленняу,
прысвечаных
надзвычайным здарэнням.
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The article deals with a reflection o f legal phenomena in the media sphere o f
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-З «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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