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Teel vabaduse poole: roomaõiguslik 
põhimõte favor libertatis  

Eesti- ja Liivimaa kohtupraktikas  
18. sajandi lõpukümnendeil

Hesi Siimets-Gross, Merike Ristikivi, Katrin Kello

Annotatsioon.1 Artikkel analüüsib Rooma õigusest pärinevat vaba-
duse soosimise (favor libertatis) põhimõtte käsitlust Eesti- ja Liivimaa 
kohtutes 18. sajandi lõpul. Nagu mujalgi Euroopas, kehtis Rooma õigus 
Balti provintsides kohalike õiguste kõrval teisesena. Õiguskirjanduses 
oli seetõttu kõne all pärustalupoegade õigusliku seisundi võrreldavus 
eriti Ida-Euroopas nii Rooma koloonide kui ka orjade omaga. Kohtu-
asjadest võib ühtlasi leida Rooma favor libertatis’e põhimõtte kohal-
damist, mida oli kasutatud isiku staatust puudutavates kohtuasjades. 
Artikkel annab sissevaate selle printsiibi sisusse ja praktilise kasu-
tamise võimalustesse ja piirangutesse Eesti- ja Liivimaa kõrgemate 
astmete kohtutes 18. sajandi lõpukümnendeil.

Võtmesõnad: favor libertatis, vabadusprotsessid, kõrgemate astmete 
kohtud, asehaldusaeg, Eestimaa, Liivimaa, Rooma õigus

1 Artikli aluseks on Õpetatud Eesti Seltsi ja Tartu Ülikooli ajaloomuuseumi kon-
verentsil „100 aastaga pärisorjusest emakeelse ülikoolini“ (5.12.2019) peetud ette-
kanne ja kogumikus „Ius commune graeco-romanum. Essays in Honour of Prof. Dr. 
Laurent Waelkens“ avaldatud artikkel, Siimets-Gross, Ristikivi, Kello 2019: 209−223.
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Sissejuhatus
Varauusaja Eesti- ja Liivimaa talupoegade puhul kehtis pärussõltuvuse 
eeldus ehk presumptsioon. 1782. aasta hingerevisjoni andmete põhjal 
hindab näiteks Jüri Linnus vaba talurahva – peamiselt käsitööliste – 
osakaalu Eestimaa maapiirkondades umbes 3,5 protsendile, Liivimaal 
1,5 protsendile (Linnus 1975: 26–27).2 Vabad maainimesed olid tihti-
peale kas sisserännanud inimesed või nende järeltulijad (Linnus 1970: 
115) või olid vabaduse omandanud – näiteks saanud mõisnikult kingiks 
– tänu enda või mõne esivanema ametile kas mõisateenija, käsitöö-
lise, köstri või kõrtsmikuna. Ka staatust puudutavates kohtuasjades 
segunesid tihtipeale mõlemad staatusele osutavad argumendid: eluala 
ja päritolu. Kui viimased olid piisavalt ebatavalised, oli oma vaba-
dust väitval isikul muuhulgas lootus lükata vastaspoolele tõendamis-
koormis, st vabaneda pärussõltuvuse eeldusest. Roomaõiguslik säte, 
mis seda toetas, oli favor libertatis’e ehk vabaduse soosimise printsiip. 

Siinses artiklis vaatleme, kuidas Rooma õigusest pärit favor 
libertatis’e ehk vabaduse soosimise printsiipi kasutati isikute vaba-
dusega seotud kohtuvaidlustes.3 Ajaliselt piirdume käesolevas artiklis 
Baltikumis 3. juulil 1783 kehtestatud asehaldusajaga (1783–1796), mil 
Eesti- ja Liivimaad hallati 1775. aasta kubermanguseaduse alusel. 
Asehalduskorra ajal reformiti ka kohtusüsteemi.4 Esmalt tutvustame 
Rooma õiguse pärisorjusele rakendamist ja rakendamise küsimust 
varauusajal ning favor libertatis’e printsiipi Rooma õiguses. Seejärel 
analüüsime favor libertatis’e kasutamist Eesti- ja Liivimaa kohtutes.

2 Toodud protsendid on hinnangulised ning need kirjeldavad n-ö silmanähta-
valt vabama, tavalisest liikuvama rahvastiku, st esmajoones käsitööliste, aga ka 
köstrite, möldrite jt osakaalu. Hingeloenduste käigus ei keskendutud õiguslikele 
küsimustele – fookuses oli pigem tegevusala kui staatus –, näiteks loeti päris-
orjadeks ka õiguslikus mõttes isiklikult vabad rannarootsi talupojad (Palli 1997: 
37). Linnuse pakutud osakaalud on hinnangulised, kuna loendusandmed on säi-
linud lünklikult (Liivimaa mõisate osas) ning ka neis mõisates, kust andmed ole-
mas, ei pandud just vabade inimeste osas kõiki kirja (konkreetse näite toob Salu-
pere 2012: 43) – näiteks kirjutati täielikumalt üles mõisas elavad, lünklikumalt 
aga külas elavad käsitöölised (Linnus 1975: 10-11).
3 Selliste kohtuvaidluste kohta vt lähemalt Kello ja Siimets-Gross 2017: 257−308.
4 Asehaldusaja ja kohtureformi kohta vt lähemalt Leppik 2012: 55–78.
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Rooma õiguse rakendatavus 
varauusaja pärisorjade suhtes

Osa pärisorjale iseloomulikke õiguslikke tunnuseid – nt seotus maaga 
ning asjaolu, et pärussõltlane ei saanud oma suhet ühepoolselt lõpe-
tada, küll aga sai seda teha mõisnik – viitasid pärisorise talupoja 
sarnasusele koloonide ja orjadega, keda on kirjeldatud subsidiaarselt 
kehtivas Rooma õiguses. Seetõttu tõstatus nii Eesti- ja Liivimaa kui 
ka muu Euroopa juristide seas tihtipeale küsimus, kas ja kuivõrd saab 
varauusaja pärisoristele talupoegadele kohaldada Rooma õiguse sätteid 
(Knothe 2002; Wiese 2006). Varauusajal peeti erinevates kontekstides 
võimalikuks, et pärisorjade suhtes rakendatakse nii sünni poolest 
vabu inimesi kui ka orje, koloone ja vabakslastuid (liberti) käsitle-
vaid sätteid. Sisuliselt oli küsimus 6. sajandil koostatud Justinianuse 
koodeksi (Codex Iustinianus) orjade (servi) ja sunnismaiste koloonide 
(coloni glebae adscripticii5) samastatavuses esiteks omavahel ja teiseks 
varauusaegsete pärisorjadega. Klassikalises Rooma õiguses jaotati 
inimesed nimelt ühemõtteliselt kaheks: vabadeks ja orjadeks.6 Selline 
jaotus säilitati ka Justinianuse seadustekogu klassikalisest õigusest 
lähtuvates osades Institutsioonides ja Digestides, hiljem koos osadega 
Koodeks ja Novellid tuntud „Corpus iuris civilise“ (CIC-i nime all), 
mida samuti varauusajal kohaldatavaks peeti. Järelklassikalise ajastu 
(4.−6. saj) elutegelikkus oli aga varasemast märksa mitmekesisem. 
Ennekõike oli lisandunud suurtes mõisamajandites ehk latifundiu-
mites rakendatavate sunnismaiste rentnike ehk koloonide kiht, keda 
peeti CIC-is staatuse poolest vabaks, kuigi tegelikult (nii reaalselt kui 
ka juriidiliselt) oli nende seisund üsna lähedane orja omale (Wiese 
2006: 59–70). Ühelt poolt allutati sunnismaised koloonid mitmele 

5 Koodeksis nimetatakse neid ka lihtsalt adscripticii või coloni, samuti coloni 
originarii, agricoli või coloni censiti, tributarii ja inquilini. Vt ka Wieling 1999: 
1; samuti Knothe 2002: 245 ja 246, eriti märkus 27; koloonide mõiste ja õiguslike 
suhete kohta koos allikatekstidega vt Wiese 2006: 59–70.
6 Gaius 1.9: „Et quidem summa divisio de iure personarum haec est, quod omnes 
homines aut liberi sunt aut servi“ („Isikuõiguse puhul seisneb peamine jaotus sel-
les, et kõik inimesed on kas vabad või orjad“). Ladinakeelsed fragmendid ja tõl-
ked eesti keelde pärinevad Siimets-Grossilt ja Ristikivilt, 2019.
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orje käsitlevale põhimõttele, näiteks seoses abieluga vaba ja kolooni 
vahel sätestati Koodeksis (Cod. 11.48.21), et sunnismaine koloon ei 
erine põhimõtteliselt orjast. Teisalt aga sisaldas CIC orjade ja koloo-
nide jaoks erinevaid eeskirju, vastandades koloone orjadele.7 Hans-
Georg Knothe väidab, et varauusaja Saksamaa õiguslikus kirjanduses 
peeti sealjuures võtmetähtsaks küsimust, kas sunnismaised koloonid8 
kuuluvad orjade või vabade hulka. Mõnede toonaste juristide ja kirju-
tajate jaoks polnud 17. ja 18. sajandi Euroopa pärisorjus võrreldav 
Rooma-aegse orjusega. Knothe sõnul nõustusid idapoolse Saksamaa 
juristid aga alates 16. sajandi lõpust enamasti väitega, et pärisorjus ja 
orjus on samastatavad sedavõrd, kuivõrd see on võimalik kehtivate 
tavade ja seaduste raames (Knothe 2002: 244–251).

Niisiis sõltus Rooma õiguse kohaldamine konkreetsest situatsioo-
nist ajas ja ruumis ning õiguseõpetlaste, advokaatide ja kohtute 
tõlgendustest (Knothe 2002: 248–250, 259–264).9 Rooma õigus kui 
subsidiaarõigus ei saanud varauusajal kehtida n-ö tervikuna, vaid 
üksnes aspektides ja sitatsioonides, kus puudus piisavalt selge ja 
ühene kohalik norm, tava või tõlgendustava. Samamoodi − situatiiv-
selt, teatud perspektiivist ja aspekthaaval − on omavahel võrreldavad 
ka suured institutsioonid, nagu näiteks Rooma kolooni- ja orjakor-
raldus ning varauusaegne pärussõltuvus resp. pärisorjus. Eesti- ja 
Liivimaa pärisorjade olukorra kirjeldamisel on pärisorja tunnustena 
toodud tihti välja näiteks pärussõltlase vallasvaraomand, sh talupe-
remehe õigus andamitest ülejäävale viljale, ning naiste vaba abiel-
lumisõigus (Seppel 2013: 313–337; Laur 2003a: 191–195). Sotsiaalse ja 
õigusliku tegelikkuse erinevused ning ka Rooma õiguse mitteraken-
dumine on nende aspektide puhul kergesti märgatavad tänu rohke-
tele säilinud, üksteist kinnitavatele allikatele.10 Muidugi ei hõlma 

7 Cod. 11.48.19; 11.48.21; vt ka Wiese 2006: 60.
8 Näiteks kasutas Liivimaa humanist ja jurist David Hilchen (1561–1610) oma 17. 
sajandi alguse ladinakeelsetes kirjades nii kohalike, Poola kui ka Lääne-Euroopa 
talupoegade kohta mõistet colonus. Siimets-Gross ja Hoffmann 2020:430.
9 Pärisorjuse mõiste ja õigusliku sisu kohta vt veel Seppel 2008: 179–191; Ander-
mann 2011: 771–777. Samuti Blickle 2003: 13–21 ja passim.
10 18. sajandi kontekstis annab nii liikumisvabadust kui ka abielu- ja viljamüügiõi-
gust mõjutanud asjaolude ja õigusallikate mitmekesisusse sissevaate nt Kello 2005.
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üksikud „orja ja pärisorja“ erinevused ajalooliste institutsioonide 
erinevusi tervikuna. Käesoleva artikli fookuses on aspektid, mida 
puudutati vabadusprotsessides − needki näitavad, kuivõrd valiku-
line võis olla roomaõiguslike sätete rakendamine. Etteruttavalt võib 
öelda, et Eesti- ja Liivimaa 18. sajandi kohtud nõustusid üksikute 
Rooma orjaõiguse sätete rakendamisega kohalike talupoegade suhtes, 
ning seda võistleva menetluse põhimõtete kohaselt vabaduse taotleja 
resp. tema esindaja ettepanekul, kelle huvides oli kohaldada vaba-
duse nõudja suhtes Rooma õiguse vabadusesõbralikke põhimõtteid ja 
norme – nagu näiteks favor libertatis (Kello 2003; Kello ja Siimets-
Gross 2017). Seevastu vastaspoolele oli kasulik orjuse ja pärisorjuse 
institutsiooni erinevuste esiletoomine.

Favor libertatis Rooma õiguses
Rooma õiguses võib leida näiteid favor libertatis’e põhimõtte kohta 
Digestidest ja Koodeksist.11 Otseselt Rooma õiguse allikad favor 
libertatis’e printsiipi ei defineeri, kuid selle kasutusviisid lubavad 
järeldada, et see tähistas kindlat ja praktilist põhimõtet, mida raken-
dati vaidlustes isiku staatuse üle, eriti juhtumite puhul, kui orjale 
vabaduse andmine oli olnud küsitav. Kuna koloone peeti õiguslikult 
vabadeks, siis koloonidega seoses favor liberatis’e põhimõtet alli-
kates ei käsitletud.

Näiteks fragment Dig. 4.7.3.1 käsitleb olukorda, kus kaks isikut 
vaidlesid orja kuuluvuse üle. Juhul, kui üks väidetavatest orja 
omanikest oli orja vabaks lasknud, pani see teise isiku, kes orja 
enda omaks pidas, favor libertatis’e printsiibi tõttu ebasoodsasse 
olukorda: „Aga isegi kui orja, keda me endale nõuame, vabasta-
mine muudab meie õigusliku olukorra halvemaks, eelistavad pree-
torid siiski vabaduse andmist“.12 Seega juhul, kui polnud kindel, 
kellele ori kuulub, eelistati Roomas pidada orja selle omaks, kes 

11 Rooma õiguses favor libertatis’e printsiibi kasutamise kohta vt näiteks Starace 
2006; Ankum 2006: 1–17; Ankum  2005: 82–100. 
12 Dig. 4.7.3.1: Sed et si hominem quem petebamus manumiserit, durior nostra 
condicio fit, quia praetores faveant libertatibus.



Teel vabaduse poole

93

orjale vabaduse oli andnud. Lahendamata jäeti küsimus, kes on 
tegelikult orja omanik. Rooma juristid – või antud juhul preetorid 
– järgisid põhimõtet, et kui kellelegi on vabadus antud, ei saa seda 
enam ära võtta.

Sarnane on ka fragment Dig. 1.5.5.3, mis kirjeldab olukorda, kus 
naine oli ori nii viljastumise kui ka sünnitamise ajal, kuid vaba vahe-
peal, raseduse ajal. Leiti, et lapse vabalt sündimiseks piisas sellest, 
kui tema ema raseduse ajal kas või korraks orjusest vabastati. Kuigi 
viidatud kohas sõnaselgelt favor libertatis’e printsiipi ei mainita, 
lähtuti siiski sellest printsiibist, sest orjuse asemel tehti otsus vaba-
duse kasuks.13 

 Enamik juhtumeid, mille puhul Rooma juristid favor libertatis’t 
nimetasid, puudutasid testamendi teel vabastamist (manumissio). 
Näiteks väitsid orjad Dig. 36.1.26.2 kirjeldatud olukorras, et nad olid 
vabad sünnilt või vabaks lastud testamendi alusel. Probleem tekkis 
sellest, et isalt pojale pärandatud ori Stichus pidanuks poja lastetuse 
ja surma korral minema üle esialgse pärija ehk poja õele. Kuna aga 
poeg vabastas orja oma testamendiga, rakendati favor libertatis’e 
printsiipi ja Stichus jäi vabaks.14

Koodeksi fragment Cod. 7.4.14.pr.–1 käsitleb selle printsiibi 
teist aspekti. Küsimus oli selles, kas fideikomissi teel vabastatava 
lapseootel naise sündimata lapsed sünnivad vabadena, ja kui nii, 
siis kas nad saavad vabaks alles pärast seda, kui ema saab fideiko-
missiga vabaduse. Vabadust soosides otsustas Justinianus, et veel 
sündimata last saab orjusest vabaks lasta nii fideikomissi kui ka 
otsese vabastamisega. Kuna mitmikute sünni puhul läheks ühe 

13 Dig. 1.5.5.3: /.../ kui rase naisori lasti vabaks ning seejärel sai temast enne sün-
nitamist taas ori või ta heideti kogukonnast välja, siis kas tema laps on vaba või 
ori? Õigemaks peetakse siin seisukohta, et laps sünnib vabana ning et veel üsas 
olevale lapsele piisab sellest, kui tema ema on vaba ainult mõne aja jooksul [vil-
jastumise ja sünnitamise vahel].
14 Dig. 36.1.26.2: Kui keegi määras oma poja kogu oma vara pärijaks ja koditsillis, 
mille ta käskis avada [alles] pärast poja surma, määras ta fideikomissi, et juhul 
kui poeg sureb lasteta, antaks tema pärand välja tema õele; ja kui poeg, teades, 
mis on kirjas koditsillis, käskis oma testamendis Stichuse, pärandiks saadud orja, 
vabastada, peaksid poja pärijad maksma orja väärtuse surnu õele, sest vabadust 
tuleks säilitada selle soosimise tõttu. /.../
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lapse eelistamine favor libertatis’ega vastuollu, saavad vabaks kõik 
korraga sündinud lapsed.15

Favor libertatis’e põhimõtte rakendamisele andis tuge vabaduse 
presumptsioon. Sellest lähtudes tuli vabaduse kasuks otsustada ka 
juhul, kui kohtunike arvamused või tunnistajate ütlused jagunesid 
võrdselt (Dig. 40.2.24): „Iuniuse ja Petroniuse seaduse kohaselt peab 
juhul, kui kohtunike vastandlikud otsused jagunevad võrdselt, otsus-
tatama vabadust soosivalt.“16 Kuigi favor libertatis’e printsiipi pole 
siin sõnaselgelt välja toodud, võib vabaduse kasuks langetatud otsuse 
põhjal väita, et vabaduse soosimise põhimõte oli seesuguse otsuse 
aluseks.

Sellised juhtumikirjeldused Digestides ja Koodeksis osutavad, et 
Rooma juristide ja keisrite seisukoht oli selge – vaidlusalustes olukor-
dades tuleb vabadust soosida. Vastavad vaated põhinesid stoa filosoo-
fiale ja loomuõiguslikele printsiipidele ning peegelduvad kõige pare-
mini nimekate Rooma juristide Pauluse ja Gaiuse tuntud tsitaatides: 
„Vabadus on hindamatu asi“ (Dig. 50.17.106)17 ning „Kõikidest asja-
dest enamas soosingus on vabadus“18 (Dig. 50.17.122).

Kohtud ja Rooma õiguse rakendamise 
ulatus Eesti- ja Liivimaal

Rooma õigus kehtis Eesti- ja Liivimaal ka asehaldusajal teisese ehk 
subsidiaarõigusena. Vene impeeriumi koosseisu kuuluvates Liivi- ja 

15 Cod. 7.4.14.pr.–1: Kuna vana aja juristid kahtlesid, kas fideikomissiga võib 
vabastada orja, kes on veel emaüsas ja kelle sündi oodatakse, meie, lahendades 
vana vaidlust ja otsustades vabadust soosida, määrame, et fideikomissiga ja otse 
meessoost või naissoost [isikule], kes on veel emaüsas, antud vabadus on õigus-
pärane, nii et laps võib päevavalgust näha vaba isikuna, kuigi tema ema on endi-
selt orjuses. 1. Aga juhul, kui sünnib mitu last, siis olenemata sellest, kas mai-
nitud on ühte või enamat, saavad kõik samamoodi vabaks enne hälli panekut, 
kuna vaieldavas olukorras on parem – eriti vabaduse asjas – soosida kõige inim-
likumat tõlgendust.
16 Dig. 40.1.24.pr: Lege Iunia Petronia, si dissonantes pares iudicium existant sen-
tentiae, pro libertate pronuntiari iussum.
17 Dig. 50.17.106: Libertas inaestimabilis res est.
18 Dig. 50.17.122: Libertas omnibus rebus favorabilior est.
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Eestimaa kubermangudes kinnitati Rooma õiguse rolli subsidiaarõi-
gusena 1710. aastal sõlmitud kapitulatsioonides.

Õigusallikate hierarhia kohaselt oli Rooma õigus subsidiaarõigus-
test viimane; seda tulnuks rakendada alles juhul, kui kohalikes jm 
subsidiaarõigustes vastav norm puudus (Siimets-Gross 2011: 38–40). 
Sellegipoolest väitsid 19. sajandi esimesel poolel kohalikud juristid, 
et Rooma õiguse laialdane kasutamine jätab mulje, justkui olnuks 
see lausa peamine õigusallikas. 19. sajandi kohta käib näiteks Tartu 
ülikooli professori Carl Otto von Madai kurtmine, et kohalik õigus on 
enamasti tagaplaanil: „Kuigi Rooma õigus peaks olema ainult subsi-
diaarne ja abiõigus, saab sellest vastupidi enamasti peamine alus, 
nii et kohalik provintsiaalõigus omandab subsidiaarse ja täiendava 
õiguse iseloomu“ (Madai 1841: 845). Kuna Balti provintsides 18. sajandil 
oma ülikooli ei olnud, olid siinsed juristid Saksa ülikoolides õppinud 
peamiselt Rooma õigust; kohalikku õigust õpiti tundma töö käigus. Ent 
neidki juriste polnud kohtutes palju. Asehaldusajale eelneva perioodi, 
s.o 18. sajandi kolmanda veerandi kohta toob baltisaksa vaimulik ja 
õpetlane August Wilhelm Hupel välja erinevuse Liivi- ja Eestimaa 
vahel: Liivimaal polnud juristide puudus vähemalt kõrgema astme 
kohtus selleks ajaks enam märkimisväärne. Õuekohtu liikmed olid 
juba valdavalt õigusteadust õppinud ja maakohtutes olid ametis juris-
tiharidusega mitteaadlikest sekretärid, kel oli õigus tegutseda asen-
dusassessorina. Samas olevat Eestimaal kohtuliikmete valikul nende 
õpetatusele palju vähem tähelepanu pööratud (Hupel 1774: 437, 459).19 

Nagu eespool märgitud, korraldati kohtusüsteem asehaldusajal 
ümber, muutes seda senisest keerukamaks ja seisusepõhiseks (vt lähe-
malt Laur 2003b: 109). Isiku vabadust puudutavaid kohtuasju käsitlesid 
esimeses ehk madalamas astmes kreisikohtud (Kreisgericht). Kõrgemaid 
kohtuid oli kahel tasandil. Teises astmes käsitles vabadust puuduta-
vaid kohtuasju ülemmaakohus (Oberlandgericht) Tallinnas või Riias. 
Kolmandas astmes revideeris ülemmaakohtu otsuseid vastavalt Tallinna 
või Riia tsiviilasjade kohtupalat20 (Laur 2003b: 109, Kello 2003: 14). Võib 

19 Hupeli ja valgustusaja kohta Liivimaal vt Jürjo 2004.
20 Sõna kohus sisaldus asehaldusajal ka alammaakohtu (Niederlandgericht) 
nimetuses. Need polnud aga kohtud, vaid kubermanguvalitsusele alluvad polit-
seiasutused, kes võisid puutuda kokku näiteks liikumislubade ja vabaduskirjade 
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arvata, et just asehaldusajal suurenes õpetatud juristide osakaal Eesti- 
ja Liivimaa kohtutes, sest moodustati uued ja arvukamad koosseisud, 
kuhu võisid pääseda nooremad ja tõenäolisemalt juurat õppinud mehed. 
Ühtlasi võib arvata, et asehaldusajal vähenes tavaõiguse roll tõlgenda-
misel: uued koosseisud pidid ennast sellega alles kurssi viima.21

Siinsetes kohtutes Rooma õigusele tõepoolest viidati, mõne kõrgema 
kohtu hinnangul sagedaminigi kui vaja: nii esineb meie kasutatud 
allikates juhtum, kus Tallinna ülemmaakohus muutis Tallinna krei-
sikohtu otsust, märkides, et Venemaa kõrgeim kohus, valitsev senat22, 
oli korduvalt keelanud Rooma ja muude võõraste seaduste järgi õigust 
mõista, kui on olemas provintsiaalõigus. „Nii hea ja sobivana, kui neid 
Rooma seadusi iseenesest käsitada võib, on antud juhul olemas kohalik 
seadus23, millest „iseenesest ja täiesti sundimatult järeldub, et kõik need, 
kes ei ole pärustalupojad, ei ole koos oma järglaste ja varaga isanda 
võimu all ning tohivad ilma tema loa ja tahtmiseta mujale asuda“.24

Peale asjaolu, et siinsed juristid olid õppinud Saksamaa ülikoo-
lides, võis Rooma õiguse tähtsusel kohalikus õiguspraktikas olla 
mitu põhjust. Esiteks ei olnud suurt osa kohaliku õiguse allikatest 
trükis avaldatud.25 Teiseks puudusid kohalikus õiguses selged normid 
juhtudeks, kus vabadust taotleti. Kolmandaks leidus Rooma õiguses 
norme ja põhimõtteid, mis toetasid vabaduse nõudjate väiteid ja mida 
seetõttu kasutati võimalikult palju. Samuti võis Rooma õigusest tuge 
leida mõni kohtunik, kes oli pärisorjuse vastu ja soovis otsuse lange-
tada vabaduse kasuks.26

kontrollimisega. Alammaakohtud loodi varasemate Liivimaa sillakohtute ja Ees-
timaa adrakohtunike (samuti kohaliku tasandi politseiinstantside) asemele ning 
täitsid kubermanguvalitsuse kõrval ka n-ö päriskohtute antud ülesandeid (lähe-
malt nt Kello 2003: 12–13).
21 RA, EAA.5.1.12, l 72: Tallinna tsiviilasjade kohtupalati protokoll, 12.05.1787. 
Kohtunike ametinõuete ja haridusliku taseme kohta 19. sajandil ja varem vt Luts 
2006a: 242–261.
22 Senati rollist ja selle mõjust üldiselt ja eriti eraõiguses vt Butler 1989: 338–352.
23 Viidati Ewers 1821, IV raamat, 18 ptk, § 1.
24 RA, EAA.7.1.253, l 449–454v. Tallinna ülemmaakohtu otsus, 18.05.1789.
25 Põhjalikult selle kohta vt Luts 2006b: 24–30.
26 Näiteks Jacob Nielsohni vabadusprotsess 1784. RA, EAA.10.1.83; põhjalikumalt 
selle juhtumi kohta vt Kello ja Siimets-Gross 2017: 282–288.
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Asehaldusaja vältel ja järel oli Rooma õiguse ja selle põhimõtete 
(nagu favor libertatis) kasutamine ja selle ulatus kohtulahendites endi-
selt ebaselge ning üldist ja ühtset kohtupraktikat ei olnud veel kuju-
nenud. Näiteks leidis asehaldusaja järel kreisikohtu asemel taastatud 
Harju meeskohus 1802. aasta otsuses, et „antud juhul ja uuemal ajal 
riikides, kus pärisorjus veel kehtib (wo noch Leibeigenschaft eingeführt 
ist), ei ole favor libertatis kohaldatav“27, samas kui Eestimaa ülem-
maakohus leidis, et favor libertatis on põhimõtteliselt kohaldatav ka 
kaasajal, ehkki mitte selles konkreetses kohtuasjas.28

Järgnevalt analüüsime valitud kohtuasju, mis said alguse asehaldus-
ajal (1783–1796) Eesti- ja Liivimaal. Enne asehaldusaega oli Eesti- ja 
Liivimaa kõrgemates kohtutes vaid mõni üksik juhtum, kus inimene 
väitis, et ta on vaba.29 18. sajandi viimasel veerandil esines selli-
seid protsesse aga märksa sagedamini. Liivimaa arhiivides leidub 17 
selleteemalises asehaldusaegses kohtuasjas tehtud 19 kõrgema kohtu 
otsust.30 Eestimaalt on teada seitse kõrgema kohtu otsust kuues kohtu-
asjas (Kello 2003: 73–74). Artikli peamise näitena analüüsime Johann 
Josephsoni kohtuasja, milles on eriti ilmekalt näha vabaduse soosi-
mise põhimõtte ja vabaduse presumptsiooni rakendamise olulisus 
kohtuasja sisulise lahendi tegemise seisukohast.

Johann Josephsoni vabadusprotsess 1795
Mölder Johann Josephsoni ja Põltsamaa mõisnik Carl Magnus von 
Lilienfeldi kohtuvaidlus sai alguse 1795. aastal.31 Isa surres oli hageja 
13-aastane. Orvu eest hoolitsesid erinevad inimesed, sealhulgas 
mölder, kellelt Johann Josephson ka ameti üle võttis. Ta töötas erine-
vate mõisate veskites. Tüliks läks siis, kui von Lilienfeld teda kui päris-
orja teise mõisa veskist tagasi nõudis. Josephson pöördus kohtusse, et 
saada kinnitust oma sünnipärasele vabadusele. 

27 RA, EAA.858.1.322, l 635–638. Eestimaa ülemmaakohtu otsus, 17.03/21.03.1803. 
28 Ibidem.
29 Põhjalikumalt selle kohta vt Kello 2003: 73–80 ja 118–119.
30 Allikate säilimise kohta lähemalt Kello 2003: 15.
31 LVVA.109.30.348, l 245–255 Liivimaa õuekohtu otsus, 09.04.1798. 
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Johann Josephsoni kohtuasjas oli esimese astme kohus, Viljandi krei-
sikohus, selgelt vabadust soosival positsioonil. Ta märkis oma otsuses 
esiteks, et erinevad tunnistajad olid kinnitanud vabakirja32 olemasolu 
Josephsoni vanaisal, kes oli tulnud Põltsamaale vaba inimesena. Enne 
kui see olevat tuhaks põlenud, näinud seda isegi kohalik kirikuõpe-
taja. Teisisõnu pidas kohus küllaldaseks tunnistajate ütlust, et nad 
olevat näinud pitseriga paberit, mille kohta näitaja väitis, et see on 
vabakiri. Teiseks märkis kreisikohus, et hageja vanaisa vaba staatust 
kinnitab seegi, et kui ta koos oma perega vaba mehena mõisasse tööle 
tuli, tunti teda möldri ja veskiehitajana. Kolmandaks polevat ka tema 
vanaisa pärisorjana koheldud: tõendeid olevat vaid hageja isa selli-
sest kohtlemisest, kuid otsustav on just vanaisa vabadus. Revisjonil 
registreerimine on pärisorjana kohtlemise tõend, mis ei lähtu asjaosa-
lisest enesest ega saa kahjustada tema vabadust, mille kasuks kahtluse 
korral tuleb otsustada.33 Neljandaks jõudis kreisikohus järeldusele, et 
kuna „L 20 ff de regulis juris“ sätestab, et isegi vaieldavatel juhtudel 
tuleb otsus langetada vabaduse kasuks, tuleks Josephson tunnistada 
vabaks. Digestide 50. raamatu 17. peatüki „De diversis regulis iuris 
antiqui“ (Dig. 50.17.20) täpne sõnastus on järgmine: „Kui isiku vaba-
duse tõlgendamisel on kahtlus, tuleb vabadust eelistavalt vastata.“34 

 Kahte järgmist kohtuinstantsi need tõendid ei veennud. Josephsoni 
vanaisa leiti olevat Vaimastverest pärit kroonutalupoeg, kel ei saanud 
olla eraisiku antud vabakirja − ja kroonu poolt antu oleks olnud 
kusagil registreeritud. Seega pidi tegemist olema lubakirjaga tulla 
Vaimastverest tollal samuti kroonule kuuluvasse Põltsamaa mõisasse. 
Ülema astme kohtud lähtusid niisiis pärussõltuvuse eeldusest – kolme 

32 Laiemas tähenduses nimetati vabakirjaks ilmselt mõlemat − nii päris vaba-
kirja ehk äraminekuluba kui ka teenimisluba ehk passi. Et vähemalt viimast oli 
suhteliselt lihtne järele teha, näitab see, et peeti võimalikuks, et alam kirjutab ise 
vabakirja, nagu vahel juhtuski. Näiteks õigustas Jacob Nielsohn seda, miks ta lasi 
tuttaval endale uue vabakirja kirjutada, eelmise hävimisega: mõisnik ei tahtnud 
uut anda, tema jälle ei tahtnud, et teda pagejana kinni peetaks: RA, EAA.10.1.83, 
(Tallinna alammaakohtu protokolli ärakiri Jacob Nielsohni kohtuasja toimikus), 
l 89−90, 20.06.1784.
33 LVVA.109.29.21, l 143−148 Viljandi kreisikohtu otsus, 11.04.1796.
34 Dig. 50.17.20: Quotiens dubia interpretatio libertatis est, secundum libertatem 
respondendum erit.
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tunnistaja ütlused selle kohta, et Johanni vanaisa oli Vaimastveres 
pärisori, olid usutavamad teiste tunnistajate teadmisest, et nad olid 
näinud vanaisa vabakirja. See, et pitseriga paber pidi tõenäoliselt 
olema ainult lubakiri, järeldus kõrgema astme kohtute hinnangul 
loogiliselt eeldusest, et vanaisa oli olnud Vaimastvere kroonumõisa 
pärusalam. Samas kinnitasid pärusalamaks olemist vaid tunnistused. 
Seega polnud kõrgema astme kohtute arvates vabaduse eelistamiseks 
mingit alust.35

 Kirjeldatud kohtuasi näitab, kui oluline roll oli kohtu soovil otsus-
tada vabaduse kasuks. Revisjoninimekirja kandmist peeti kohtus 
teataval määral pärisorjaks olemist tõendavaks.36 Mõnel teisel juhul 
peeti vabu talupoegi pärisorjadeks juba pärast seda, kui nad olid teatud 
aja mõnes mõisas elanud. Kreisikohus eelistas Josephsoni kohtuasja 
otsuses vabaduse andmist, hoolimata tõendite hindamise üldisest 
tavast ja teiste kohtute praktikast. Juhul kui kumbki pool alama astme 
kohtu otsust edasi ei kaevanud, jäigi esimese astme kohtu vabadust 
soodustav kohtuotsus kehtima.37

Favor libertatis kui argument 
teistes vabadusprotsessides

Loomuõiguslike või inimese põhiõigustele viitavate argumentide 
rakendamine oli Euroopas olnud tavaline juba 17. sajandil. Ülem-
Saksimaa juriidilistes käsitlustes kasutati selliseid argumente kõige 
enam 17. sajandi teisel ja 18. sajandi esimesel poolel. Vabaduse eelis-
tamine ja vabaduse presumptsioon olid kohtuasjades tüüpilised 
argumendid isikliku sõltuvuse üle (Schmale 1997: 412, 421, 447).38 
Ka allpool analüüsitud kohtuasjades olid viited Rooma õigusele või 
vähemalt vastavatele põhimõtetele sagedased. Eestimaa kohtuot-
suste varasem analüüs (Kello ja Siimets-Gross 2017) on näidanud, 

35 LVVA.109.30.348, l 245−255 Liivimaa õuekohtu otsus, 09.04.1798.
36 Näiteks RA, EAA.12.1.249, l 102v–104v. Rakvere kreisikohtu otsus, 25.11.1792.
37 Näiteks RA, EAA.283.1.19, l 118−124. Viljandi kreisikohtu otsus, 22.03.1795, 
mida edasi ei kaevatud.
38 Inimese loomulik vabadus argumendina tuli kasutusele 17. sajandi alguses, 
vt Schulze 1990: 145. 



Hesi Siimets-Gross, Merike Ristikivi, Katrin Kello

100

et enamikes vabadust puudutavates kohtuotsustes leidus kas viiteid 
sellistele Rooma õiguse allikatele, mis sisaldasid favor libertatis’t, või 
viidati neis vähemalt vastavale üldpõhimõttele ilma täpse allikavii-
teta. Iga kord ei mainitud favor libertatis’t küll otseselt kohtulahendi 
põhjendamiseks – näiteks võidi märkida, et favor libertatis polnud 
konkreetsel juhul kohaldatav. Koloonide kohta käivates Rooma alli-
kate fragmentides favor libertatis’t mainitud ei olnud, seetõttu neid 
üldjuhul ei kasutatud. Küll aga leidis Tallinna kreisikohus 1788. aastal 
Esko Juhanni staatust arutades, et kuigi Esko Juhanni vaba päritolu 
on tõendatud, on ta elanud mõisa all nii kaua, et mõisnik on oman-
danud „seadusliku õiguse“ nõuda, et Esko Juhann ja tema järeltulijad 
jääks oma maatükile.39 Seega kasutas kohus Koodeksi kolooniõiguse 
sätteid siin Esko Juhanni sunnismaisuse põhjendamiseks.

Järgnevalt esitatud kohtulahendites olid vabaduse eelistamisega 
seotud argumentatsioon ja otsuste ülesehitus sarnased eespool kirjel-
datuga. Kõigepealt käsitleti poolte argumente ja tõendeid. Seejärel sai 
otsustavaks, kas kohus soosis vabadust või mitte. Kui kohus leidis, et 
argumente on nii vabaduse poolt kui ka vastu, keskendus argumentat-
sioon küsimusele, kas favor libertatis’e printsiipi kohaldada või mitte. 
See juhatati sisse harilikult nii: „Seoses kohtule esitatud tõenditega 
...“, millele järgnes tõendite analüüs. Arutelu lõpetas viide Rooma 
õiguse fragmendile või põhimõttele.40 See, kas kohus leidis, et koha-
likud õigused või seadused sisaldasid lünka, mis tuleks täita Rooma 
õigusest või mitte, olenes kohtust.

Mitmes kohtuotsuses viidati samale Dig. 50.17.20 fragmendile, mida 
oli kasutatud Johann Josephsoni kohtuasjas.41 Sellistel juhtudel leidis 
kohus, et piisab sellest, kui märkida „… sest favor libertatis on in 
jure maximus …“ ning tegi otsuse vabaduse kasuks. Aga samale 

39 Vt kohtuasja põhjalikku kirjeldust ja analüüsi: Kello ja Siimets-Gross 2017: 
284-288.
40 Näiteks LVVA.109.29.21, l 143−148 Viljandi kreisikohtu otsus, 11.04.1796.
41 Vt näiteks Johann Friedrich Berendi kohtuasi LVVA.6012.1.34, l 624−630 Riia 
ülemmaakohtu otsus, 29.11.1788; Kolli Jaacko või Kondo Johanni kohtuasi Ritt-
meister Carl v. Lipharti vastu, LVVA.7134.1.11, l 144−147. Riia tsiviilasjade kohtu-
palati otsus, 12.07.1793; RA, EAA.282.1.116, l 81 Friedrich Johann Knasti poegade 
esindaja väited, 18.11.1792.
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fragmendile võidi viidata ka vastupidises tähenduses. Nimelt leidis 
Riia ülemmaakohus, et „Arvestades loetletud asjaolusid, ei ole viidatud 
seaduse koht L 20 de regulis juris quotiens dubia interpretatio libertatis 
est (= Dig. 50.17.20), käesolevas kohtuasjas kohaldatav.“42 Peale selle 
viitasid vabaduse soosimisele alati talupoegade esindajad, tuues välja, 
kuidas kõik esitatud tõendid vabadust toetavad. Viide favor libertatis’e 
põhimõttele märgiti alati igaks juhuks oma argumentide lõppu: „Ja 
isegi kui [vabaduse osas] peaks olema kahtlus, [ütleb] L. 20 de reg. 
iur., et „Quotiens dubia interpretatio libertatis est, secundum liber-
tatem respondendum erit“.“43

Rooma õiguse fragmentidest ainult sobiva väljavalimist näitli-
kustab Dig. 40.1.24.pr: „… kui kohtunike vastandlikud otsused jagu-
nevad võrdselt, peab otsustatama vabadust soosivalt“, mis kuulub 
orjade vabastamise konteksti ning millele viitas vabaduse taotleja 
esindaja ühes Eestimaa kohtuasjas44, milles vaieldi pärustalupoja 
vabaduse üle. Selle fragmendi alguse „lege Iunia Petronia“ (Iuniuse 
ja Petroniuse seaduse kohaselt) jätsid poolte esindajad ja kohalikud 
kohtud tsitaati kasutades tavaliselt välja, et ei peaks vaidlema Iuniuse 
ja Petroniuse seaduse kohaldatavuse üle Eesti- või Liivimaal. Antud 
Eestimaa ülemmaakohtu otsuses ei peetud seda fragmenti kohalda-
tavaks, ehkki küll muudel põhjustel.

Hageja esindaja poolt tsiteerituna – ja samuti kohtuotsustes – leidub 
sageli ka viide Rooma juristi Gaiuse fragmendile, Dig. 50.17.122: „Kõiki-
dest asjadest enamas soosingus on vabadus“.45 Näiteks leidis kohus Riia 
bürgermeistri Fr. v. Barberi kohtuasjas kangur Marting Mülleri vastu, 
et „nagunii ei sõltu asi siin väidetest selle kohta, kas talle on vabadus 
kingitud, vaid sellest, et tema pärisorjus ei ole tõendatud ja tuleb 
lähtuda Digestide põhimõttest: L. 122 de regulis iuris: libertas omnibus 

42 LVVA.6012.1.35, l 273−279 Riia ülemmaakohtu otsus, 27.10.1793, Marting Mül-
leri staatus.
43 RA, EAA.282.1.116, l 81 Friedrich Johann Knasti poegade esindaja väited, 
18.11.1792.
44 RA, EAA.858.1.322, l 635–638 Eestimaa ülemmaakohtu otsus, 17.03/21.03.1803.
45 Dig. 50.17.122: libertas omnibus rebus favorabilior est. Nt Friedrich Johann Knasti 
poegade esindaja väited, 18.11.1792, RA, EAA.282.1.116, l 81; LVVA.6012.1.35 Riia 
bürgermeistri Fr. v. Barberi kohtuasi kangur Marting Mülleri vastu, 27.10.1793.
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rebus favorabilior est …“.46 Siin lähtuti omakorda kahest Rooma õiguse 
põhimõttest: nii favor libertatis’est kui vabaduse presumptsioonist. 
Vabaduse presumptsioonist lähtumine ei olnud väga tavaline, kuid 
seda tuli siiski ette.47 Näiteks leidis Riia ülemmaakohus lese Thio ja 
tema laste puhul kõigepealt, et perekonna vabastamine testamendiga 
on tõendatud. Seejärel kinnitas kohus: „ülalnimetatud põhjustel ja 
arvestades L 20 de reg. iuris [= Dig. 50.17.20] isegi siis, kui inimese 
vabaduses on kahtlusi, tuleks otsus teha secundum libertatem; kuid 
juhul, kui õiguslikust aspektist vabaduse küsimuses pole põhjen-
datud kahtlust /../, tuleks otsustada [vabaduse kasuks], nagu eespool 
mainitud.“48

Harvadel juhtudel viidati ka muudele vabaduse soosimise põhi-
mõtet sisaldavatele allikatele. Veskiteenri poja Jacob Nielsohni kohtu-
asjas49 viitas tema esindaja – ning samadele viidetele toetus ka 
esimese astme kohus – muu hulgas eespool nimetatud Koodeksi 
fragmendile 7.4.14 (de fideicommissariis libertatibus). Nagu eespool 
märgitud, käsitles fragment küsimust, kas fideikomissiga sai vabas-
tada orja, kes on veel emaüsas. Nielsohni kohtuasja aluseks olev 
olukord oli Rooma õiguse fragemendis kirjeldatust pisut erinev: 
mõisnik teatas, et hageja ja tema isa olid talle müüdud kui päris-
orjad koos mõisaga ning osutas ka Nielsohni pärisorjalaadsele käitu-
misele. Samuti rõhutas ta asjaolu, et algselt oli Nielsohn püüdnud 
oma probleemi lahendada mõisa juurest põgenemise ja vabaduskirja 
võltsimisega.50 Uurinud tõendeid ja kuulanud üle tunnistajad, leidis 
Tallinna kreisikohus, et Jacob Nielsohni isa oli mõisasse saabunud 
Rootsist või Soomest nelja- või viieaastaselt. Samuti polnud Nielsohn 
revisjonil registreeritud ei vaba mehe ega ka pärisorjana. Tuginedes 

46 LVVA.6012.1.35, l 273–259 Riia bürgermeistri Fr. v. Barberi kohtuasi kangur 
Marting Mülleri vastu, 27.10.1793.
47 Vt põhjalikumalt Siimets-Gross ja Kello 2018: 62−75.
48 LVVA.6012.1.36, l 22 Riia ülemmaakohtu otsus, 24.03.1793: Lesk (Wittwe) Thio 
kohtuasi enda ja oma laste nimel A. F. Bellingkhauseni vastu.
49 Vt Jacob Nielsohni kohtuasja kohta pikemalt Siimets-Gross ja Kello 2017: 
282−284, 287−288.
50 RA, EAA.10.1.83, l 17 Jäneda mõisniku ja ülemmaakohtu assessor W. v. Schwen-
gelmi väited, 03.05.1785.
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Rooma õiguse fragmentidele favor libertatis’e kohta, leidis kohus 
seega, et Nielsohn on vaba.51

Seegi kohus soosis niisiis selgelt vabadust. Rangelt võttes poleks 
Cod. 7.4.14 pidanud niisugusel juhul rakenduma, sest selles käsit-
leti alles emaüsas olevat eostatud, mitte juba sündinud last. Teine 
viidatud allikatest, mida antud juhul mainiti, oli tavapäraselt Dig. 
50.17.20: „Kui isiku vabaduse tõlgendamisel on kahtlus, tuleb vaba-
dust eelistavalt vastata.“52 Tundub, et kohus soovis langetada otsust 
vabaduse kasuks ning see soov oli kohtule isegi tähtsam kui allikate 
korrektne tsiteerimine. Nimelt puudutas kolmas selle kohtu viidatud 
fragment (Cod. 3.34.9.) hoopis servituute ehk kinnisasja kasutamise 
õigusi teatud kokkulepitud viisil (servitus), mitte aga orjust (ladina 
keeles samuti servitus). Seda ei avastanud ei hageja esindaja ega 
kostja ega kohuski. 

Teise poole ehk mõisniku jaoks jaoks oli vabadusprotsessides oluline 
vastupidine: väita konkreetsel juhul nii pärussõltuvuse eeldust kui 
ka Rooma õiguse, sh favor libertatis’e kohaldamatust. Nii rõhutas 
talupoegade pärussõltuvust väitev pool erinevust Rooma orjade ja 
pärisorjade vahel. Näiteks märkis advokaat Overlach, kes esindas 
Virumaa mõisnikku Borgi: „Orjade ja pärisorjade erinevus on lõpmata 
suur, sest meie isandail pole õigust oma pärisorje tappa /.../, ja vara 
omandab pärisori siin endale sama hästi kui vaba inimene“.53 Rakvere 
kreisikohus nõustus selles kohtuasjas mõisniku esindaja väidetega 
ja märkis, et Rooma õiguse kui „võõra“ õiguse sätteid ei saa raken-
dada kohaliku õiguse piisavuse korral ning ei saa kohaldada sellele 
juhtumile, kuna Rooma orjus ja meie pärisorjus ei ole omavahel 
võrreldavad. Samuti ei olnud kohtu hinnangu antud juhtumil kohal-
datavad hageja viidatud Koodeksi sätted, sest need „olid rakenda-
tavad vaid tollal Rooma riigis“ ning keelasid vanematel oma lapsi 
orjaks müüa. Antud juhtumi puhul aga ei saa seda väita. Kreisi-
kohus märkis, et kui Sibbi Simonsohn end koos naise ja lastega Inju 

51 RA, EAA.10.1.83, l 103−107 Tallinna kreisikohtu otsus, 26.11.1785.
52 Dig. 50.17.20: Quotiens dubia interpretatio libertatis est, secundum libertatem 
respondendum erit.
53 RA, EAA.12.1.249, l 91–91v. Virumaa mõisniku G. H. v. Borgi esindaja advo-
kaat Overlachi väited, Rakvere kreisikohus, 02.11.1792.
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alla päruseks andis, „ei müünud ta ei ennast ega oma perekonda, 
vaid sõlmis Inju mõisaga kohtu ees pühaliku kokkuleppe seda mõisat 
alatiseks teenima jääda, Inju mõis aga võttis selle eest enesele kohus-
tuse neid ja nende järeltulijaid ülal pidada. Kuna nõnda kindlustas 
ta endale ja oma perekonnale ülalpidamise, ei halvendanud ta ju ei 
enda ega veel vähem oma laste seisukorda, kelle ülalpidamise eest 
ta oli sellega hoolt kandnud.“ Kui aga hageja isa olekski 1753. aastal 
loobunud üksnes iseenda vabadusest, oleks laste vabadus vahe-
pealse ligi 40 aasta jooksul, mil nad polnud seda revisjonidel kordagi 
maininud, jõudnud ikkagi samuti aeguda.54

Kokkuvõte
Vaadeldud kohtuasjades viidati vaid mõnele üksikule paljudest 
Rooma õiguse fragmentidest, mis vabaduse eelistamise põhimõtet 
sisaldasid – ja enamasti nimelt vaid neile fragmentidele, mis sisal-
dasid favor libertatis’t üldise õigusnormina (regula iuris). Enamasti 
nimetati Rooma õiguse allikates favor libertatis’t erijuhtudel, eelkõige 
kui testamentlikud korraldused puudutasid orjade vabadust. Eesti- 
ja Liivimaa kohtutes osutati aga eelkõige Digestide 50. raamatus 
toodud reeglitele: „Vabadus on hindamatu asi“ (Dig. 50.17.106) ning 
„Kõikidest asjadest enamas soosingus on vabadus“. Ainult vähestel 
juhtudel viidati Rooma õiguses analüüsitud üksikjuhtumile, näiteks 
Cod. 7.4.14, milles oli küsimus selles, kas fideikomissiga sai vabas-
tada orja, kes on veel emaüsas. Näiteks Jacob Nielsohni kohtuasjas, 
kus kohaldati Koodeksi fragmenti 7.4.14, on tunda, et kohus soovis 
langetada otsust vabaduse kasuks. Hageja esindaja viidatud fragmen-
tide sisulist sobivust ei kontrollitud. Seega tuli erandlikult ka ette, et 
kohus viitas Vana-Rooma konkreetse juhtumi üksikasjalikule kirjel-
dusele, hoolimata asjaolust, et seda juhtumit põhjalikult analüüsides 
oleks ilmnenud allika sobimatus. See selgitab ühtlasi, miks Eesti- 
ja Liivimaa kohtutes eelistati üldreegleid sisaldavaid fragmente – 
muude, st kirjeldavamate fragmentide kasutamist oleks 18. sajandi 
kontekstis olnud ilmselt keeruline põhjendada. Mitme juhtumi puhul 

54 RA, EAA.12.1.249, l 102p–104p: Rakvere kreisikohtu otsus 25.11.1792.
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ongi näha, et määrav oli kohtu soov otsustada vabaduse kasuks.55 
Kuna kohalik tava ja seadused sisaldasid pigem pärisorjuse eeldust 
toetavaid argumente ja norme, pakkuski vabadust toetavaid argu-
mente ja alust vabaduse taotlejale soodsat tõendamiskoormisele 
hoopis Rooma orjapidajate õigus.

55 „Ajastu vaimu“ ning aktuaalsete sündmuste võimalikke seoseid vaadelda-
vate kohtuprotsessidega käsitleme lähemalt artiklis Kello ja Siimets-Gross 2017.
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Freedom: the principle of Roman law 
favor libertatis in the materials of 
18th century Estonian and Livonian 

courts of higher instances

Summary
The article analyses the use of Roman principle favor libertatis in the 
court materials of late 18th century in the Baltic Provinces (Estonia 
and Livonia) of the Russian Empire. Due to the subsidiary status of 
Roman law, the legal status of serfs was often compared to that of 
Roman slaves, especially in Eastern Europe. So in court cases concer-
ning the status of free men versus that of slaves, the Roman principle 
favor libertatis applied. In the present paper we first take a look at the 
principle of favor libertatis as a legal rule of Roman law and its use in 
the sources of Roman law. The second part of the article focuses on the 
objective and practical use of that regula iuris. The sources consist of 
the materials from the courts of higher instances in the Estonian and 
Livonian provinces of Russian Empire at the end of the 18th century.

The analysis shows that only a few Roman law fragments concer-
ning the principle of favor libertatis were referred to. In general, only 
those fragments where favor libertatis was expressed as a general legal 
rule, were used. In Roman law, favor libertatis was mainly referred 
to in specific cases where testamentary arrangements concerned the 
freedom of slaves. Occasionally, in describing and handling those 
cases, a general principle based on natural law was referred to in the 
Roman law sources. In the courts of Estonia and Livonia, however, 
the general rules were mainly referred to. Only in few instances an 
individual case analysed in Roman law was used for the argumen-
tation by the courts of Estonia and Livonia. 

Key words: favor libertatis, freedom cases, courts of higher instances, 
regency era, Estonia, Livonia, Roman law


