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является ее предположительный характер. Презумпции – обобщения не достоверные, а вероят-
ные. Однако степень их вероятности очень велика и основывается она на связи между предме-
тами и явлениями объективного мира и повторяемости жизненных повседневных процессов. 

Каково же значение правовых презумпций в процессе правового регулирования? Следует 
отметить, что значение данного правового понятия оценивается в юридической литературе 
неоднозначно. Одни авторы отмечают, что правовые презумпции затрудняют процесс регули-
рования общественных отношений, вносят в него неразбериху, затрудняют, запутывают раз-
бирательство дела. Другие отмечают, что юридические презумпции играют сугубо положи-
тельную роль, являясь закономерным ответом на требования современной жизни. На наш 
взгляд, правовые презумпции могут играть как положительную, так и отрицательную роль в 
механизме правового регулирования. Положительное значение рассматриваемого понятия за-
ключается в том, что презумпции помогают преодолеть пробелы в праве и разрешить возни-
кающие коллизии, способствуют процессуальной экономии. Как верно отмечает доктор юри-
дических наук, профессор Московской государственной юридической академии Т.В. Кашанина, 
«с помощью правовых презумпций законодатель демонстрирует положительное отношение к 
человеку (например, презумпции добропорядочности, невиновности) и настраивает на это 
правоприменителей» [5, с. 187]. Вместе с тем презумпции могут оказать и отрицательное воз-
действие, ограничивая свободу внутреннего убеждения судьи или способствуя сохранению 
отживших традиций в праве, что приводит к консерватизму (не всегда оправданному) в регу-
лировании общественных отношений.  

В целом правовые презумпции играют стабилизирующую роль в правовом регулировании, 
способствуют эффективности юридической деятельности.  
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ВІЛЕНСКІ ЎНІВЕРСІТЭТ І РАЗВІЦЦЁ ЮРЫДЫЧНАЙ НАВУКІ 
І АДУКАЦЫІ Ў БЕЛАРУСІ (XVII–XIX стст.) 

Аналізуюцца асноўныя этапы развіцця юрыдычнай навукі і адукацыі на тэрыторыі Беларусі, якія звязаны з дзейнас-
цю Віленскага ўніверсітэта. Разглядаюцца найбольш значныя труды вучоных універсітэта XVII – першай трэці XIX ст., 
якія ўплывалі на фарміраванне і развіццё айчыннай і еўрапейскай юрыдычная навукі. 

In article the basic stages of development of the jurisprudence and the education on the territory of Belarus connected with 
the activity of the University of Vilno are analyzed. The most significant works of scientists of the University of the XVII – the first 
thirds of the XIX centuries which influenced the formation and development of the jurisprudence of our country and the Euro-
pean jurisprudence are considered. 
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Важную ролю ў станаўленні і развіцці юрыдычнай навукі і адукацыі на землях Беларусі 
адыгрываў юрыдычны факультэт, адкрыты па ініцыятыве Казіміра Льва Сапегі на базе 
Віленскай езуіцкай акадэміі ў 1641 г. З пачатку яго адкрыцця  і да 1781 г., калі ў сувязі са спы-
неннем дзейнасці ордэна езуітаў акадэмія была перададзена пад апеку першага міністэрства 
адукацыі ВКЛ – Адукацыйнай каміссіі, факультэт падрыхтаваў 149 юрыстаў, якія атрымалі на-
вуковыя ступені [8, с. 287]. Сярод іх А. Алізароўскі – відны правазнаўца, доктар права, прафесар 
кананічнага і грамадзянскага права Віленскай акадэміі. 

Прававыя погляды вучонага абгрунтаваны ў галоўнай працы яго жыцця – кнізе «Аб палітыч-
най супольнасці людзей», якая была напісана на шырокай крыніцазнаўчай базе. У ёй выкарыс-
таны творы больш за 250 прадстаўнікоў антычнай і сучаснай аўтару палітычнай і прававой думкі 
Еўропы. Часцей аўтар спасылаецца на такіх мысліцеляў, як Арыстоцель, Вергілій, Фама Аквінскі, 
Ж. Бадэн, Т. Мор. Галоўная мэта кнігі А. Алізароўскага – знайсці вырашэнне палітычных, 
сацыяльных і прававых праблем, абапіраючыся на рацыянальную навуковую аснову. 

Так, напрыклад, галоўнай перадумовай утварэння дзяржавы А. Алізароўскі лічыў агульнае 
імкненне людзей да стварэння палітычных саюзаў-супольнасцей дзеля рэалізацыі прынцыпу 
ўсеагульнай карысці. Згодна з вызначэннем А. Алізароўскага, дзяржава – гэта «…створаны з 
мноства паселішчаў саюз і аб’яднанне людзей, якія звязаны правам, што ўвайшлі ў згоду ў імя 
добрага і шчаслівага жыцця» [1, с. 616]. Узаемаадносіны паміж грамадзянамі фарміруюцца, на 
думку вучонага, яшчэ на ўзроўні сям’і і двара (сукупнасць некалькіх сем’яў), панскага 
фальварка, паселішча. Менавіта на гэтых узроўнях закладваюцца адносіны падпарадкавання: 
дзяцей – бацькам, падданых – пану і г. д. 

Такім чынам, правазнаўца ў аснову дзяржаўнага арганізма кладзе грамадскі дагавор, парушэн-
не прынцыпаў якога вядзе да гібелі дзяржавы, як адмысловай арганізацыі палітычнай улады. 

Нетыпова для свайго часу вырашае А. Алізароўскі пытанне грамадзянскіх правоў. На яго 
погляд, грамадзянамі з’яўляюцца прадстаўнікі ўсіх саслоўяў, акрамя рабоў і іншаземцаў, таму ўсе 
павінны ў роўнай ступені карыстацца поўным аб’ёмам грамадзянскіх і палітычных правоў. 
Прызнаючы правамернасць існавання саслоўнага падзелу, А. Алізароўскі, разам з тым, прапа-
ноўваў выпрацаваць юрыдычны механізм свабоднага пераходу з аднаго саслоўя ў другое. 

Асаблівую ўвагу вучоны ўдзяляў высокаму прадвызначэнню шляхецкага саслоўя. Ён 
падкрэсліваў, што паняцце шляхецтва звязана з маральнай дасканаласцю, духоўнай высака-
роднасцю, адукаванасцю, сумленным выкананнем сваіх грамадзянскіх абавязкаў. Такім чынам, 
пад уздзеяннем гуманістычнай ідэалогіі ён звязвае паняцце шляхецтва не столькі з паходжан-
нем, колькі з маральным і адукацыйным узроўнем, тоесным паняццю інтэлігентнасць. 

Рэзка адмоўна ставіўся А. Алізароўскі да сістэмы прыгонніцтва, якую ён лічыў супярэчнай 
натуральнаму праву. Узаемаадносіны паміж сялянамі і феадаламі, на яго думку, павінны буда-
вацца на аснове дагавора, які  прадугледжваў бы выплату чыншу за карыстанне зямлёй пана і 
права свабоднага пераходу на новае месца жыхарства. 

Аналізуючы розныя формы дзяржаўнага кіравання, А. Алізароўскі прыходзіць да высновы, што 
моц і стабільнасць дзяржавы залежаць ад палітычнага ладу. Найбольш рацыянальнай формай 
кіравання для Рэчы Паспалітай мысліцелю бачылася спадчынная манархія. Разам з тым, А. Алі-
зароўскі выказваўся за права паўстання супраць манарха і нават забойства яго ў тым выпадку, 
калі ён пераўтвараецца ў тырана. 

А. Алізароўскі прапанаваў уласную класіфікацыю права, у якую ўваходзілі боскае права, на-
туральнае права і права народаў. Прычым, на думку мысліцеля, боскае права і натуральнае пра-
ва павінны выступаць як самастойныя віды і дапаўняць адно другое. Згодна тлумачэнню права-
знаўцы, боскае права забараняе несправядлівасць, прыгнечанне бедных і ўсялякія крыўды. На-
туральнае права папярэднічае пазітыўнай праватворчай дзейнасці дзяржавы. 

А. Алізароўскі аналізаваў сацыяльныя і біялагічныя аспекты выяўлення прынцыпаў натураль-
нага права. На яго думку, сацыяльны аспект праяўляецца праз развіццё і ўдасканаленне сацы-
яльнай арганізацыі жыцця людзей: сям’ю, фальварак, паселішча, грамадства, дзяржаву; біяла-
гічны – праз агульнасць з жывёльным светам. Апошняе ўвасабляецца ў праве самаабароны, 
праве распараджацца сабою, імкненні да супрацоўніцтва з сабе падобнымі і інш. А. Алізароўскі 
падкрэсліваў, што пазітыўнае права павінна адпавядаць натуральнаму, а ў выпадку супярэч-
насці з ім не можа быць прызнана за права нават у тым выпадку, калі норма існавала 
стагоддзямі. Зыходнымі перадумовамі права А. Алізароўскі лічыў прыроду і розум. «Толькі той 
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звычай атрымлівае сілу права, які знаходзіцца ў згодзе з розумам – айцом усіх правоў», – пісаў 
ён [1, с. 15]. У главе «Аб законах» вышэйназванай кнігі беларускі правазнаўца выводзіць фарму-
ліроўку ідэальнага закона: ен павінен быць справядлівым, адпавядаць законам прыроды і най-
вышэйшаму розуму, быць ясным для разумення. Галоўнае прызначэнне закона – дабрачын-
насць дзяржавы – можа быць рэалізавана, калі законы не толькі запісваюцца на паперы, але і 
выконваюцца на практыцы. 

Разважаючы пра ролю заканадаўства ў жыцці дзяржавы і грамадства, А. Алізароўскі пісаў: 
«…Закон з’яўляецца рупліўцам найвышэйшай мудрасці, ахоўнікам сумленнасці, крыніцай выха-
вання, творцам правасуддзя, вынаходцам і знаўцам сумленных нораваў, правіцелем гарадоў, 
выступам справядлівасці, настаўнікам жыцця і душой усёй дзяржавы» [2, с. 138]. 

У адпаведнасці з буржуазным разуменнем развіцця сацыяльнага прагрэсу А. Алізароўскі 
распрацаваў канцэпцыю свабоды і роўнасці. Свабоду вучоны ўяўляе ў трох аспектах: прававым, 
які ён разумее як здольнасць людзей у адпаведнасці з уласным разуменнем і патрабаваннямі за-
кона будаваць сваё жыццё; філасофскім – як уладу розуму над эмоцыямі і пачуццямі; палітычным – 
як панаванне ў грамадстве права і закона. Такім чынам, у творчасці А. Алізароўскага назіраліся 
тэндэнцыі, якія апераджалі свой час і найбольш выразна праявіліся пазней – у эпоху Асветніцтва. 

З 1781 г. Віленская езуітская акадэмія набывае статус свецкай навучальнай установы і 
атрымлівае новую назву – Галоўная школа ВКЛ. Спецыялістаў у галіне натуральнага, агульнага, 
рымскага, кананічнага і мясцовага права рыхтавалі на маральным факультэце. Найбольш 
знакамітымі і таленавітымі выкладчыкамі юрыдычных дысцыплін былі Іеранім Страйноўскі і 
Канстанцін Багуслаўскі. Асноўнымі крыніцамі вывучэння іх поглядаў з’яўляюцца выдадзены ў 
1785 г. твор І. Страйноўскага «Навука аб прыродным і палітычным праве, палітычнай эканоміі і 
праве народаў» і кніга К. Багуслаўскага «Пра дасканалае заканадаўства», якая ўбачыла свет у 
1786 г. Аналіз асноўных палажэнняў названых прац сведчыць аб тым, што фундаментам іх 
сацыялагічнай канцэпцыі даследчыкаў было вучэнне пра натуральнае права і натуральны па-
радак. Апошні разглядаўся вучонымі як адзінства фізічнага і маральнага парадку. Яны лічылі, 
што як фізічныя законы не могуць быць зменены па волі людзей, так і законы грамадства, якія 
з іх зыходзяць, з’яўляюцца незалежнымі ад волі і жадання чалавека. Але як першыя, так і 
другія павінны пазнавацца людзьмі з мэтаю ўдасканалення грамадскага жыцця [4, с. 95].  

Галоўнымі ўмовамі рэфармавання грамадства вучоныя лічылі, па-першае, увядзенне ў дзе-
янне законаў, якія грунтуюцца на натуральным праве, і, па-другое, забеспячэнне высокага 
ўзроўню адукаванасці грамадзян. Прычым, на іх думку, паміж узроўнем заканадаўства краіны і 
адукаванасцю насельніцтва ёсць прамая сувязь. Чым больш адукаваны народ, падкрэслівалі 
фізіякраты, тым больш дасканалымі з’яўляюцца яго законы. 

Да натуральных яны адносілі права на жыццё, набыццё і карыстанне зямнымі дабротамі. 
Вучоныя падкрэслівалі, што менавіта з натуральных правоў вынікаюць сацыяльныя правы 
грамадзян, і перш за ўсё права на асабістую свабоду, права на ўзаемную дапамогу і права на 
прыватную ўласнасць. 

Пасля падзелаў Рэчы Паспалітай Галоўная школа ВКЛ была рэарганізавана ва ўніверсітэт і 
мела чатыры факультэты. Юрыстаў рыхтавалі на факультэце маральных і палітычных навук.    
У першай трэці XIX ст. у Віленскім універсітэце з выкладчыкаў і студэнтаў, якія даследавалі 
праблемы гісторыі дзяржавы і права Беларусі, была створана гісторыка-юрыдычная навуковая 
школа. Сярод іх асабліва выдзяляліся  Тадэуш  Чацкі, І.М. Даніловіч, Юзэф Ярашэвіч, Іахім 
Лялевель, Ф. Малеўскі. 

Ганаровы член Віленскага ўніверсітэта Тадэуш Чацкі ў сваім даследаванні «Аб літоўскіх і 
польскіх законах, аб іх духу, крыніцах, сувязі і аб рэчах, змешчаных у першым статуце для 
Літвы, выдадзенным у 1529 г.» крытычна ставіўся да агульна прынятага ў той час меркавання 
аб рымскім праве, як асноўнай крыніцы статутаў ВКЛ. Ён паслядоўна адстойваў думку аб тым, 
што статутнае права будуецца на звачаёвым праве нашых суайчыннікаў. 

Значны ўплыў на фарміраванне грамадзянскай пазіцыі і прафесійную падрыхтоўку белару-
скай студэнцкай моладзі зрабілі працы і выкладчыцкая дзейнасць аднаго з буйнейшых 
спецыялістаў па гісторыі права Беларусі і Літвы – Ігната Мікалаевіча Даніловіча (1787–1843). 
У 1811 г. ён стаў кандыдатам права, у 1812 – магістрам. З 1814 г. І.М. Даніловіч выкладаў мясцо-
вае права ў Віленскім універсітэце. Ведаючы І.М. Даніловіча як найбольш дасведчанага спецы-
яліста ў галіне гісторыіі права, у 1822 г. ён быў уключаны ў склад прафесарскай камісіі, якая 
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стваралася для перакладу на рускую мову Статута ВКЛ 1588 г. З гэтага часу асноўным заняткам 
навукоўца стаў пошук крыніц па гісторыі права ВКЛ. Пасля знаходкі ў Вільні рукапісу Статута 
1529 г. І.М. Даніловіч падрыхтаваў яго да друку і напісаў шэраг уласных прац, прысвечаных 
аналізу гэтага сусветна вядомага звода законаў. Але ў сувязі з так званай «Віленскай справай», 
па якой праходзілі сябры тайных студэнцкіх таварыстваў, І.М. Даніловіч абвінавачваўся ў 
палітычнай недабранадзейнасці, было падрыхтавана спецыяльнае заключэнне аб непажада-
насці яго знаходжання на пасадзе прафесара Віленскага ўніверсітэта. У наступныя гады свайго 
жыцця І.М. Даніловіч працаваў прафесарам у Харкаўскім, Кіеўскім, Маскоўскім універсітэтах. 
Чытаў курсы крымінальнага, цывільнага права, судаводства. У красавіку 1830 г. ён быў запро-
шаны ў Пецярбург для работы ў камісіі М. Спяранскага па складанню Зводу мясцовых законаў 
заходніх губерняў, якія меркавалася ўключыць у Звод законаў Расійскай імперыі. 

У сваіх навуковых працах і лекцыях І.М. Даніловіч праводзіў думку аб тым, што права ВКЛ 
грунтавалася на старажытным славянскім праве. Так, у пісьме да князя П.А. Шырынскага-
Шахматава наконт публікацыі рукапісу арыгінала Статута 1529 г. ён пісаў: «...тагачасная Літва 
кіравалася рускімі звычаямі і паданнямі» [3, с. 166]. І.М. Даніловіч падкрэсліваў усебаковую рас-
працаванасць права ВКЛ, марыў вярнуць да жыцця мову Статутаў, падтрымліваў ідэю аб адзін-
стве славянскага права. Ён адным з першых звярнуў увагу на неабходнасць дасканалага выву-
чэння права ВКЛ, на неабходнасць захаваць для нашчадкаў гістарычныя помнікі права. Акрамя 
помнікаў права ХVІ ст. І.М. Даніловіч выявіў і надрукаваў новую рэдакцыю Судзебніка Казіміра 
1468 г., Супрасльскі летапіс (ХV ст.). Ім быў падрыхтаваны «Гістарычны агляд літоўскага 
заканадаўства», які выйшаў у свет ужо пасля смерці правазнаўцы ў 1857 г. Таксама пасля  смерці 
І.М. Даніловіча  была надрукавана яго вялікая праца – «Скарбніца грамат», у якой аўтар апісаў 
змест каля 2500 сабраных ім крыніц па гісторыі дзяржавы і права ВКЛ і суседніх дзяржаў – ад 
выпісак з Герадота да акта Люблінскай уніі 1569 г. Рускі гісторык права М.Ф. Уладзімірскі-Буданаў 
пісаў аб прафесару І.М. Даніловічу: «Масква і Польшча былі для яго аднолькава чужыя і адноль-
кава блізкія як нацыі, што жылі па суседству і роднасныя. То быў рамантык чыстай вады, тага-
часны агульнаеўрапейскі гістарычны рамантызм ён перавёў у жыццё асабістае» [3, с. 169–170]. 

На наш погляд, галоўная навуковая заслуга І.М. Даніловіча заключаецца ў тым, што ён 
выявіў і апублікаваў шэраг выключна важных помнікаў як айчыннага права, так і помнікаў 
права іншых краін. Вучоны быў упэўнены, што «ўдзячнасць гісторыі ў сто разоў больш 
заслугоўвае той, хто выдае ў свет старыя акты і летапісы, а не той, хто складае гісторыю па га-
товых кнігах. Колькі пазбеглі б мы памылак, калі б усе рукапісныя летапісы і акты народаў былі 
надрукаваны» [4, с. 114]. 

Сучаснікам і аднадумцам І.М. Даніловіча быў Юзэф Ярашэвіч (1793–1860). У 1815 г. ён скон-
чыў Віленскі ўніверсітэт. З 1815 па 1826 г. выкладаў права ВКЛ, а таксама рымскае права ў 
Крамянецкім ліцэі. У 1826 г. быў запрошаны ў Віленскі ўніверсітэт, дзе да 1831 г. працаваў пра-
фесарам права. Галоўнай праблемай яго навуковых інтарэсаў была гісторыя дзяржавы і права 
ўсходніх славян, у асаблівасці беларусаў і ўкраінцаў. Асноўныя даследаванні Ю. Ярашэвіча «Пра 
ўплыў хрысціянскай рэлігіі на цывілізацыю славян» (1826), «Пра стан цывілізацыі Літвы перад 
і пасля заснавання акадэміі», «Вобраз Літвы з пункту гледжання цывілізацыі ад найстарэйшых 
часоў да канца XVIII стагоддзя». З маладых год, успрыняўшы ідэю ліцвінскага патрыятызму, 
гісторык і правазнаўца марыў аб адраджэнні незалежнага ВКЛ. Яго гістарычныя даследаванні 
абапіраліся на працы гісторыкаў-асветнікаў XVIII ст. А. Нарушэвіча і Т. Гусаржэўскага, асабістыя 
даследаванні фальклору і этнаграфіі беларусаў, гісторыка-прававыя дакументы. 

Заслугай І.М. Даніловіча і Ю. Ярашэвіча з’яўляецца тое, што яны сабралі і высветлілі цэлы 
шэраг фактаў дзяржаўна-прававой гісторыі Беларусі, паклалі пачатак фарміраванню новага, 
патрыятычнага кірунку ў гістарыяграфіі гісторыі дзяржавы і права Беларусі, імкнуліся дака-
заць неабгрунтаванасць польскай канцэпцыі гісторыі ВКЛ як складовай часткі польскай 
гісторыі. Па словах гісторыка другой паловы ХІХ ст. М. Каяловіча, «...Яны спрабавалі самастойна 
паглядзець на сваю краіну... Яны задумалі аднавіць у навуцы самастойнасць Заходняй Расіі... 
Яны ўзялі старую ідэю палітычнай незалежнасці Літвы і меркавалі, што Заходняя Расія зможа 
выпрацаваць гэту самастойнасць пры той жа польскай цывілізацыі, але свабодна, натуральна, 
без усялякага насільнага падаўлення мясцовых адметнасцяў» [5, с. 16–17]. 

Некалькі асобна ад прац І.М. Даніловіча і Ю. Ярашэвіча стаяць работы прафесара Віленскага 
ўніверсітэта Іахіма Лялевеля (1786–1861), які чытаў курс лекцый па гісторыі Польшчы і ВКЛ.  
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Даследчык быў упэўнены, каб дасканала вывучыць уласную нацыянальную гісторыю, трэба 
асэнсаваць усеагульную, сусветную гісторыю. «Усеагульная гісторыя з’яўляецца сукупнасцю ўсіх 
гісторый, апорным пунктам, на якім заснавана развіццё асобных народаў» [6, с. 278]. У 1833 г. ён 
надрукаваў «Гісторыю Літвы і Русі да Люблінскай уніі з Польшчай 1569 года». У 1841 г. у Познані 
пры ўдзеле Іахіма Лялевеля быў выдадзены на мове арыгінала Статут ВКЛ 1529 г. 

Выдатны гісторык-рамантык адным з першых загаварыў аб беларускай дзяржаўнасці, 
паставіўшы сярэдневяковую «рэспубліку» Полацк побач з Вялікім Ноўгарадам. 

Іахім Лялевель асаблівую ўвагу звярнуў на важнасць вывучэння эвалюцыі грамадскага і 
палітычнага ладу дзяржавы, яе прававой сістэмы для больш глыбокага і дасканалага пазнання 
агульнай гісторыі народа, падкрэсліваў ролю народных масс у гісторыі краіны. 

На нашу думку, асноўным недахопам гістарычных прац Іахіма Лялевеля было тое, што ён 
падтрымліваў прэтэнзіі палякаў на ўкраінскія і беларускія землі і абгрунтоўваў сваю пазіцыю 
тым, што быццам бы Ягайла абяцаў далучыць Вялікае княства да Польшчы. Ён пісаў: «Літва, пры-
ступаючы да саюза з Польшчай, абавязана перадаць ёй і цэлае Падолле, і Валынь, і Украіну з 
Кіевам... паколькі ўсё гэта ўваходзіла ў склад княства і па праву павінна належаць Польшчы, а не 
Літве» [4, с. 124]. 

Педагагічная і навуковая дзейнасць выдатных прафесараў Віленскага ўніверсітэта была 
накіравана на падрыхтоўку сапраўднай інтэлектуальнай эліты беларускай зямлі. Яго выпуск-
нікі працавалі ў розных галінах грамадскай дзейнасці, у тым ліку ў прававых установах, 
займаліся навуковымі даследваннямі ў галіне юрыспрудэнцыі. Яскравым прыкладам з’яўля-
ецца прафесійнае жыццё выпускніка ўніверсітэта па спецыяльнасці правазнаўства, сына рэкта-
ра гэтай навучальнай установы, блізкага сябра Адама Міцкевіча, члена студэнцкай групоўкі 
філаматаў, Францішка Малеўскага. 

Разам са сваім настаўнікам І.М. Даніловічам Ф. Малеўскі быў запрошаны для работы ў камісію 
па кадыфікацыі расійскага заканадаўства. Іх задачай з’яўлялася падрыхтоўка звода законаў 
заходніх губерняў Расійскай імперыі. З пачатку ўлады меркавалі на падставе гэтых нарматыўных 
прававых актаў выпрацаваць асобае заканадаўства для Беларусі і Літвы, але гэтыя намеры не 
спраўдзіліся, па прычыне актыўнага ўдзелу беларуска-літоўскай інтэлектуальнай эліты ў 
польскім паўстанні 1830–1831 гг. Разам з тым, сабраныя Ф. Малеўскім і І.М. Даніловічам юры-
дычныя помнікі беларуска-літоўскай дзяржавы ўвайшлі ў «Полное собрание законов Россий-
ской империи» ў 45 тамах, выдадзенае ў 1730 г., а таксама ў «Свод законов Российской импе-
рии» ў 15 тамах. Гэтыя выданні захоўваюць знойдзеныя Ф. Малеўскім. Пазней Ф. Малеўскі стаў 
дырэктарам Літоўскай метрыкі пры царскай канцэлярыі і шмат чаго зрабіў для арганізацыі збо-
ру і захавання гісторыка-прававых дакументаў. Па сведчанню сяброў-філаматаў ён любіў 
паўтараць: «Заўсёды пытайцеся ў сябе, ці выконваеце вы свае абавязкі перад айчынай» [7, с. 252]. 

Пасля нацыянальна вызваленчага паўстання 1830–1831 гг., у якім актыўны ўдзел прымалі 
студэнты і выпускнікі Віленскага ўніверсітэта, апошні па загаду імператара Мікалая І. быў за-
крыты. Як вынік, адсутнасць на тэрыторыі Беларусі вышэйшай навучальнай установы, якая б 
рыхтавала ў тым ліку юрыдычныя кадры, адмоўна ўздзейнічала на ўзровень прававой культу-
ры беларускага народа, яго этнічнай свядомасці і тым самым спрыяла русіфікатарскім мэтам 
расійскага царскага ўраду. 
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