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Baltisaksa eraõigusteaduse  
suurkuju Carl Erdmann  

(1841–1898) ja mõni väiksem ka

Marju Luts-Sootak

Annotatsioon. 19. sajandi Balti eraõigusteadusest teatakse enamasti 
vaid kohaliku eraõiguse kodifitseerijat, nn Balti Eraseaduse (1864/65) 
koostajat Friedrich Georg von Bunget. Tegelikult jätkus eraõiguse 
teaduslik läbitöötamine ja edasiarendamine ka pärast selle kodifit-
seerimist. Eriti silmatorkava panuse on sellesse andnud aastatel 1873–
1893 Tartu ülikoolis provintsiaalõiguste professorina töötanud Carl 
Eduard Erdmann. Tema neljaköiteline peateos „Läänemereprovintside 
Liivi-, Eesti- ja Kuramaa eraõiguse süsteem“ (System des Privatrechts 
der Ostseeprovinzen Liv-, Est- und Curland, 1889–1894) on üldse kõige 
mahukam süstemaatiline üldkäsitlus kohalikust eraõigusest. Siinne 
artikkel peaks aitama tema loomingut senisest paremini teadvustada 
ja juhatama kirjutisteni, millest võiks olla kasu ka suuremale hulgale 
kohaliku ajaloo uurijaile, mitte ainult õigusajaloolastele.

Võtmesõnad: eraõigusteaduse ajalugu, Vene impeeriumi Lääneme-
reprovintsid, Tartu ülikooli õigusteaduskond, Carl Erdmann, Eesti 
õigusajalugu 
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Bunge pikk vari
Balti(saksa) õigusteadust, eriti eraõigusteadust seostatakse alati ja 
peaaegu ainult Friedrich Georg von Bunge (1802–1897), Balti provint-
side eraõiguse kodifitseerija nimega. Bunge on jätnud varju nii oma 
eelkäijad − näiteks Reinhold Johann Ludwig Samson von Himmel-
stierna (1778−1858), kes andis olulisima panuse 1845. aastal kinnitatud 
kohaliku avaliku õiguse kodifitseerimisse (Provinzialrecht I ja II), aga 
sai valmis ka eraõiguse seadustiku eelnõu (Himmelstiern 1831) – kui ka 
otsesed kaasvõitlejad – näiteks Carl Otto von Madai (1809−1850), kelle 
algatusel ja kellega koos andis Bunge välja ajakirja kohalikust õigusest 
(Erörterungen 1839−18531) ja kohaliku õiguse allikate kogu (Bunge/
Madai 1842−1851). Kõige enam on aga jäänud märkamata just järel-
tulijad Balti eraõiguse teaduslikul käsitlemisel. Üks neist õigustama-
tult varju jäänud järeltulijaist on Carl Eduard Erdmann, kes oli Tartu 
ülikoolis kakskümmend aastat, aastatel 1873−1893 Balti provintsiaalõi-
guste professor. See tegi kokku umbes kaks korda enam, kui Bunge oli 
saanud seda ametit pidada (1831−1841). Niisamuti oli Erdmanni teadus-
looming Balti provintsides kehtinud eraõiguse kohta mitte ainult 
mahukam, vaid tihti tuumakamgi kui Bunge oma, päris kindlasti läbi-
mõeldum ja põhjendatum. Nii pole ime, et näiteks Baltisaksa biograa-
filises leksikonis on mitte Bunget, vaid just Erdmanni nimetatud 
„Balti tsiviilõiguse ja tsiviilprotsessi parimaks tundjaks“ (DBBL: 197; 
Erdmanni biograafiat vt ka Engelmann 1903; 1910; Nevzorov 1903a). 

Ma püüan siin näidata, mis võiks olla põhjus, et nüüdseks peaaegu 
unustusse vajunud õigusteadlane2 on baltisaksa õiguse ja sellega kaas-
nenud teaduskirjanduse tundjate seas siiski väga kõrgelt hinnatud. 
Annan selleks lühidalt ülevaate Erdmanni kujunemisloost ja tema 
panusest Balti provintside eraõiguse teaduslikku käsitlemisse. Olgu 

1 Saksa keeles on ilmunud mitu käsitlust Madai ja Bunge ajakirjast, nii selle 
programmist kui ka kavatsuste teoks tegemisest (Luts 2006a: 84−99), autorkon-
nast (Luts 2007: 113−116) ning ka üldisemast (õigus)poliitilisest suunitlusest ja 
taustast (Luts-Sootak 2018a: 179–191).
2 Siinsete provintside saksakeelsest õigusest või selle teaduslikust käsitlemi-
sest kirjutatakse vahel ka saksakeelses kirjanduses. Olen oma tulemused Erd-
manni nimetamise-nimetamatajätmise kohta üksikasjalikult esitanud Luts-Soo-
tak 2017: 54, viide 19.
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see ühtlasi juhatuseks kirjanduse juurde, mis on meie praeguses õigus-
ajaloolises, veelgi enam aga ajaloolises uurimises pahatihti tähele-
panuta jäänud.

Erdmanni päritolu ja haridustee
Carl Eduard Erdmann sündis 25. mail 18413 – see oli umbes poolteist 
aastat enne seda, kui provintsiaalõiguste professor Bunge pidi Tartu 
ülikooli professorikohalt lahkuma.4 Carli sündimise ajal oli ta isa 
Johann Julius Friedrich Erdmann (1809−1858) Valmieras linnaarst ja 
lapsepõlve veetis Carl selles Läti väikelinnas. Tema koolieaks oli aga 
pere juba Tartusse kolinud, sest isa Johann Erdmann oli valitud 1847. 
aastal Tartu ülikooli arstiteaduskonna teraapiaprofessoriks (DBBL: 
198; Saveljev 1903). Professori poega hariti siiski kõigepealt kodus ja 
alles 1854. aastal asus ta õppima Tartu gümnaasiumis. Tema hilisem 
kolleeg, vene õiguse professor Johannes Engelmann (1832–1912) on 
oma mälestusartiklis Carl Erdmannist väga pikalt ja põhjalikult 
kirjutanud ka isa Erdmannist, nende suguvõsast üldisemalt ja Carli 
vanematekodu innustavast atmosfäärist. Igatahes ei saanud isa ise 
kuigi kaua noort Carli innustada, sest ta suri just sel aastal, kui Carl 
Eduard immatrikuleeriti Tartu ülikooli. Esialgu oli ta valinud erialaks 
filosoofia ja ajaloo, aga juba aasta hiljem lasi end ümber kirjutada 
õigusteaduskonda. Ehkki Erdmann vahetas eriala, oli ta kõigist Balti 
provintside kohaliku õiguse professoritest läbi aegade kindlasti kõige 
filosoofilisema lähenemisega. Seda on eraldi rõhutanud ka Engel-
mann (1903: 27). Rahvusvahelisel konverentsil „Idealistlik filosoofia ja 
juristid“ tehtud ettekandesse valisin kõigist 19. sajandi Tartu ülikooli 
juuraprofessoritest kõhklemata just Erdmanni (Luts-Sootak 2013a).

Erdmann lõpetas oma stuudiumi Tartu ülikooli õigusteaduskonnas 
1862. aastal sõna otseses mõttes hiilgavalt – peale kandidaadikraadi sai 
ta kuldmedali auhinnatöö eest. Töö oli hagi aegumise tagajärgedest 

3 Kõik kuupäevad on esitatud nn vana ehk Vene impeeriumis kehtinud Julia-
nuse kalendri järgi. 
4 Bunge vallandamise tagamaadest on allikapõhiselt ja pikemalt kirjutatud (Tam-
miksaar 2006).
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Rooma õiguses (Die Wirkung der Klageverjährung nach Römischem 
Rechte, 1862) (Nevzorov 1903a: 571). Nähtavasti ei olnud kohalike 
õiguste professor, kuramaalane Carl Leopold Rummel (1812−1887) 
kuigi innustav õppejõud. Igatahes oli Erdmann palju enam vaimus-
tatud Rooma õiguse professori Ottomar Meykow’ (1823−1894) loen-
gutest ja praktilistest harjutustest. Meykow’ loengud olevat silma 
paistnud „süsteemi range loogika ja selgete, allikapõhiste põhjen-
dustega“ (Engelmann 1903: 17). Erinevalt Bungest või oma vahetust 
provintsiaalõiguse õpetajast Rummelist suundus Erdmann pärast 
ülikooliaastaid Tartus veel täiendavaks stuudiumiks Saksamaale. 
Oleks ta jõudnud sinna varem, oleks ta tee viinud võib-olla Berliini, 
19. sajandi esimese poole kuulsaima Saksa õigusteadlase Friedrich 
Carl von Savigny (1779−1861) juurde. Aga nüüd oli juba õppeaasta 
1862/63, Saksa õigusteaduse vürst ja kunagine Berliini tudengimagnet 
ei seisnud enam ammu auditooriumi ees ja oli Erdmanni välisstuu-
diumi ajaks juba surnudki. Vaimustunud tudengihordid kogunesid 
hoopis Heidelbergi, kus õpetas pandekte ehk Rooma õiguse süva-
kursust modernse Saksa eraõigusteaduse uue metoodika järgi Karl 
Adolph von Vangerow (1808−1870). Vangerow on samamoodi täna-
päeval peaaegu ununenud nimi, ehkki tema loengutele kogunes igal 
aastal üle kolmesaja üliõpilase. Berliinis Savignyd kuulamas käis 
neid vaevalt kakssada ja 19. sajandi Saksa õigusteaduse teine suur-
kuju Rudolf von Jhering (1818−1892) luges Kielis pandekte vaid kahek-
sale üliõpilasele. Heidelbergis olevatki professorite kutsumisel suurt 
rõhku pandud sellele, et nad oleksid võimelised kohale meelitama ka 
mujalt, mitte ainult Saksamaalt pärit tudengeid (Haferkamp 2008: 
816–817). Vangerow sobis selleks nähtavasti suurepäraselt. Erdmann ei 
olnud Baltimaadest ainuke üliõpilane. Üheskoos võtsid Baltimaadest 
pärit üliõpilased peale stuudiumi ette pikemaid reise Šveitsi ja Aust-
riasse ning jõudsid Itaaliassegi. Erdmann olevat hiljem neid rännu-
aastaid eriti sooja sõnaga meeles pidanud (Engelmann 1903: 18). Veel 
oma surma-aastal rääkis ta neist avalikus ettekandes „Koduigatsus 
ja rännutung“ (Erdmann 1898).

Koduigatsus sai rännutungist võitu ja arvatavasti ei lasknud ka 
rahalised võimalused pikemaks ajaks reisima jääda. Igatahes pöördus 
Erdmann tagasi Baltimaile ja sai kõigepealt tööd Miitavis (Jelgavas). 
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1864. aastal alustas ta raesekretäri abina ja kaks aastat hiljem jätkas 
täievolilise raesekretärina. See oli muide aeg, mil Kuramaalt pärit 
Johannes Engelmann oli 1864–1867 Õpetatud Eesti Seltsi esimees 
(Taal 2018: 300). Erdmanni jaoks ei olnud Kuramaa siiski päris kodu 
ja 1869. aastal õnnestus tal saada Tartu ülikooli sündiku koht, õige-
mini kinnitati ta üksnes sündiku kohusetäitjaks. Nii Erdmann ise kui 
ka õigusteaduskond pidasid siiski silmas just akadeemilist karjääri.

Tartu ülikooli õigusteaduskonna õppejõud
Kohe varsti pärast Tartusse naasmist kaitses Erdmann 20. jaanuaril 
1870 magistritöö ja sai sama aasta 3. veebruaril loa asuda nn eelar-
velise ehk tasustatud eradotsendina õigusteaduskonnas õpetama 
(Nevzorov 1903a: 572). Esimest korda on ta loengud välja kuulutatud 
1870. aasta teiseks semestriks: õiguse entsüklopeedia ehk sissejuhatav 
kursus õigusesse kolmel korral nädalas ja Kuramaa erakorraline 

Foto 1. Carl Erdmann 
noorena. Foto Georg 
Friedrich Schlater. 
Tartu ülikooli raama-
tukogu. https://
dspace.ut.ee/
handle/10062/3628
Photo 1. Carl 
Erdmann as young. 
Photo Georg Fried-
rich Schlater. Tartu 
university library.
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tsiviilprotsess laupäeviti (Vorlesungsverzeichnis 1870 II: 4). Sel ajal 
kuulus õigusteaduskonna koosseisu kuus professorit. Neist kaks olid 
provintsiaalõiguslased. Endiselt jätkas juba Erdmanni stuudiumi 
ajal tegutsenud Rummel, kes oli nüüd ka teaduskonna dekaan. Teise 
provintsiaalõiguslasena töötas teaduskonnas 1866. aastal erakorrali-
seks ja 1868. aastal korraliseks professoriks saanud Oswald Schmidt 
(1823−1890). Viimatinimetatu oli just hakanud pidama ka ülikooli 
prorektori ametit. Ta oli Erdmanni uutest kolleegidest ainus, kes ei 
olnud ametis juba siis, kui Erdmann oli Tartus õigusteaduskonna 
tudengina. Oma endistest õpetajatest sai Erdmann veel seitse aastat 
ühes teaduskonnas töötada karistusõiguse professori Victor Zieg-
leri (1816−1888) ja viis aastat hiljem Heidelbergis kuulsust kogunud 
rahvusvahelise õiguse professori August Bulmerincqiga (1822−1890). 
Erdmanni õpinguteaegne lemmik, Rooma õiguse professor Meykow 
jäi oma ametisse paar aastat kauemakski, kui Erdmann oma õppe-
tooli pidada sai.

Ei läinud nimelt kuigi palju aega, kuni Erdmannist sai korraline 
professor. Juba poolteist aastat pärast eradotsendina alustamist ja veel 
enne doktoritöö kaitsmist valiti Erdmann 1872. aasta 11. mail erakor-
raliseks professoriks. See juhtus nii kiiresti sellepärast, et 60-aastasel 
Rummelil olid ammu täitunud kohustuslikud kakskümmend viis 
teenistusaastat, peale selle ka erandkorras juurde lubatud viis aastat. 
Igatahes kaitses Erdmann veel sama kuu sees, 27. mail 1872 doktoritöö 
abieluvaraõigustest Balti provintsides (Erdmann 1872a) ja kui aasta 
pärast oli ilmunud ka sama monograafia teine osa (Erdmann 1873), 
valis ülikooli nõukogu ta 1873. aasta 15. mail Liivi-, Eesti- ja Kura-
maal kehtivate provintsiaalõiguste ning juriidilise praktika korra-
liseks professoriks (Nevzorov 1903a: 572). Kümme aastat (1875−1885) 
oli Erdmann prorektori kohusetäitja ja sealt edasi kuni 1891. aastani 
õigusteaduskonna dekaan. Kaks aastat hiljem, 1893. aasta 1. juunist 
saadeti ta ülikoolist pensionile, ehkki vanuse ja ka Vene impeeriumis 
ette nähtud kahekümne viie aastase teenistusaja poolest oleks ta 
võinud veel jätkata. Erdmanni sunniviisiline pensionileminek tulenes 
uuest etapist ülikooli ajaloos, mida tavaliselt nimetatakse venestami-
seks. Erdmann langes ka oma kõrvalametites venestamise ohvriks. 
Ta oli nimelt 1878. aastal sisse seatud Tartu linnavolikogu saadik 
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(kuni 1894)5 ja 1887−1893 abilinnapea; viimatinimetatud ametisse 
valiti ta tagasi ka 1893. aastal, kuid linnavolikogu valikut ei kinni-
tatud. Veelgi varem, 1889. aastast oli lõppenud Erdmanni tegevus 
Liivimaa õuekohtu advokaadina, sest Vene keskvalitsuse initsiatiivil 
tehtud kohtureformiga oli traditsiooniline kohalike kohtute süsteem 
lammutatud ja asendatud uute kohtutega. Üksnes 52/53-aastasena oli 
täies loome- ja tegutsemisjõus mees äkki pensionär. Uus olukord võis 
teda tabada päris rängalt, sest väidetavalt oli tegemist andeka lektori 
ja pühendunud õppejõuga.

Siin juba tsiteeritud ja muidu nii napisõnaline teatmeteos, Balti-
saksa biograafiline leksikon annab teada, et Erdmann oli „suurepä-
rane akadeemiline õpetaja“ (DBBL: 197). Väljendusrikkaks oraatoriks ja 
väljapaistvaks õppejõuks on teda nimetatud mujalgi (Nevzorov 1903a: 
573). Aastail 1891−1917 Tartus kaubandusõiguse dotsendi ja erakorralise 
professorina töötanud ning muu hulgas ka kohalikku õigust õpetanud 
Aleksandr Nevzorovi (1861−1936) andmetel jõudis Erdmann oma ameti-
ajal lugeda kuutteist erinevat loengukursust (Nevzorov 1903a: 573). 
Kõige enam, kokku viieteistkümnel semestril, luges Erdmann Liivi-, 
Eesti- ja Kuramaa eraõigust, sinna juurde veel hulgaliselt kursusi 
kohalike eraõiguste üksikutest osadest, ka tsiviilprotsessist.

Provintside nimetamise järjekord Erdmanni loengukursustes 
kopeerib 1865. aastast kehtima hakanud nn Balti Eraseaduse nime-
tust: „Liivi-, Eesti- ja Kuramaa eraõigus“ (Provinzialrecht III). Tege-
mist oli kohaliku provintsiaalõiguse kodifikatsiooni kolmanda köitega, 
mille põhiline koostaja oli olnud Bunge, siis juba Peterburi keiser-
liku kantselei kodifitseerimisosakonna ametnikuna. Bunge sai oma 
eelnõu valmis 1862. aastal, kui Erdmann lõpetas oma õpingud Tartu 
ülikooli õigusteaduskonnas. Niisiis õppis Erdmann ajal, kui siinne 
kohalik eraõigus oli veel oma ajaloolistes eripalgelistes allikates. 
Tartu ülikoolis tuli kohaliku õiguse õpetamine ja uurimine 19. sajandi 
esimeses pooles alles jalule saada. Selle uurimisvaldkonna olukorda 
kirjeldati tihti „kaose“, ka „ühepajatoidu“ või „segapudruna“ (Luts 
2000a: 93−97, 135−185; 2006b: 34−43). Seevastu selleks ajaks, kui 

5 Tagasivaate selle institutsiooni esimesele neljateistkümnele tegutsemisaastale 
on kirjutanud Erdmann ise (1882).
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Erdmannil tuli hakata kohalikku õigust õpetama ja kui temast sai 
selle silmapaistvaim uurija, oli Bunge koostatud seadustik juba viis 
aastat kehtinud. Paarkümmend aastat hiljem avaldas just Erdmann 
Balti Eraseaduse kehtimise kahekümne viienda aastapäeva puhul 
juubeliartikli (Erdmann 1889b).

Ehkki Bunge oli püüdlikult täitnud tsaarivõimu ettekirjutust koon-
dada seadustikku üksnes olemasolev õigus ja mitte luua uut, oli juba 
ainuüksi ühe ammendava seadustiku vorm pannud kõik kohaliku 
eraõigusega tegelejad täiesti uude olukorda. On oluline vahe, kas sa 
püüad leida vastuse oma õiguslikule probleemile, kombineerides kesk- 
ja varauusaegseid rüütli- ja maaõigusi, Rootsi, Poola ja Vene valit-
sejate kehtestatud seadusi, subsidiaarselt kehtivat Rooma-kanooni-
list ja üldist Saksa õigust, või lööd lahti üheainsa seaduseraamatu.6 
Erdmann ise kirjeldas uut olukorda Balti eraõiguses ja selle teadus-
likul käsitlemisel nii:

„Provintsiaalseadustiku kolmanda köite ilmumisest alates on õigus-
teaduslik töö (muidugi üksnes selles osas, mis puudutab eraõigust) 
meie provintsides juhitud uutele rööbastele. Kui varem tuli kehtiv 
õigus kujundada kõige eripalgelisema algmaterjali kuhilast, siis 
nüüd peab tegelema kord juba kehtestatu pelga kommenteerimisega, 
mis võiks osutuda uueks etteheiteks eraõiguslikule tööle Lääneme-
reprovintsides“ (Erdmann 1870a: 9).

See tsitaat on pärit tema magistritööst. Enam-vähem sama väitis ta 
paarkümmend aastat hiljemgi, lisades sinna juurde veel asjaolu, et 
kohaliku õiguse kodifikatsioon ja vajadus seda kommenteerida on 
Balti eraõigusteaduse isoleerinud üldisest Saksa õigusteadusest:

6 See ei olnud päris üheselt kindel ja vaieldamatu, et pärast kodifikatsiooni keh-
testamist olid varasemad subsidiaarõigused Läänemereprovintsides kehtivuse 
kaotanud. Erdmann kuulus sellesse leeri, kes väitsid subsidiaarõigusi edasi keh-
tivat (Erdmann 1891b; 1889: 35). Eelkõige vene päritolu õpetlased olid aga teisel 
meelel: et uus seadustik oli tühistanud kõigi varasemate õigusallikate kehtivuse. 
Sellest diskussioonist on olemas üksikasjalikum käsitlus (Siimets-Gross 2012), 
samuti mõned kirjutised Rooma õiguse staatusest Läänemereprovintside eraõi-
guses üldisemalt nii enne kui ka pärast 1865. aastat, mil hakkas kehtima Balti 
Eraseadus (Siimets-Gross 2003;2007;2011; Luts-Sootak 2009; 2013b).
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„1864. aasta kodifikatsiooniga on nii Läänemereprovintside eraõi-
guse teooria kui ka praktika juhatatud uuele teele, millel neil tuleb 
täita oma ühist eesmärki õiguse kujundamisel. Vahetu osasaamise 
asemele üldise [Saksa] õiguse elust ja arengust, üldõigusliku kirjan-
duse iga uue saavutuse üle kaasarõõmustamise ja selle kaaskasuta-
mise asemele on astunud isolatsioon, oma pahemuste ja oma pare-
mustega“ (Erdmann 1889a: III).

Erdmanni enda kirjutised kohalikust eraõigusest ei ole küll kind-
lasti pelgalt kehtiva seadustiku pinnapealsed kommentaarid ja sidet 
Saksa üldõigusliku kirjandusega ei ole neis ka kaotatud. Pole kaht-
lustki, et ta lähendas Balti kohalikku eraõigusteadust Saksa eraõi-
gusteaduslikule diskussioonile vägagi oskuslikult. Kindlasti kasutas 
ta kaasaegse Saksa õigusteaduse saavutusi ka kehtiva Balti õiguse 
sisu kujundamisel enam kui ükski teine autor, kes kirjutas siinsetest 
eraõigustest. Tänu oma jätkustuudiumile Heidelbergis oli tal selleks 
ka suurepärane ettevalmistus.

Balti eraõiguse teaduslik käsitlemine
Engelmann on nimetanud järgmist passaaži Erdmanni teaduslikuks 
programmiks (Engelmann 1903: 19):

„Esitada seadusandlikke ideid nende selguses, selgitada välja ja 
näidata nende seost oma allikatega, eriti kui need on pärit üldisest 
õigusest, ning nõnda hoida alati sidet samadest allikatest pärine-
vate Saksa partikulaarõiguste arengutega, et teha Saksa [õigustea-
duse] tulemused provintsiaalõigusele mitte ainult kättesaadavaks, 
vaid vahetult praktikas rakendatavaks – just see on tõsist pingu-
tamist väärt eesmärk, mille peab üks Themise jünger endale siin-
mail püstitama“ (Erdmann 1870a: 9).

Seegi tsitaat on pärit tema magistritööst, mis veel samal aastal aval-
dati uuesti õigusteaduskonna ajakirjas Zeitschrift für Rechtswis-
senschaft (Erdmann 1870b). Tegemist oli väljaandega, mis oli saanud 
omapärase tõuke Vene keskvõimu poliitikast. Kui Nikolai valitse-
misajast meenutasid kaasaegsed „skemaatilisust, igasugust tõelist 
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elu lämmatavat ebavõrdsuse võrdsustamist“, siis 1860. aastate algus-
aastad reformikeisri Aleksander II valitsuse all, „heatahtlike riigi-
meestena“ toiminud kindralkuberneride ja õpperingkonna kuraatorite 
kujundatud õhkkonnas olevat tundunud „kevadise tuuleiilina“ (Engel-
mann 1903: 18). Erdmann oli sellest vabadusepuhangust saanud osa 
oma tudengipäevil. Ta oli tollal veel liiga noor, et otseselt kaasa lüüa  
tollastes suurtes reformiplaanides või -institutsioonides, nagu Tartus 
ja Riias tegutsenud kohalikus keskjustiitskomisjonis7 või ulatus-
likus reformidebatis, mida 1859. aastast alates peeti eelkõige ajakirja 
Baltische Monatsschrift veergudel. Tõelise diskussioonifoorumina 
omandas see ajakiri kiirelt modernse avalikkuse tunglakandja rolli 
(Haltzel 1977: 40−41; Pistohlkors 1994: 371−372; põhjalikumalt Bahn 
2008). Teiste hulgas kasutasid seda foorumit parasjagu plaanitavate 
reformide arutamiseks ka juristid. 1865. aasta 6. aprilli tsensuurikor-
raldus tabas valusalt nii seda avaliku diskussiooni lipulaeva kui ka 
teisigi Läänemereprovintside liberaalseid väljaandeid (Pistohlkors 
1994: 375). Diskussiooni jätkamiseks oli samas siiski olemas tsensuu-
rivaba ventiil – teadusajakirjad. Tartu ülikooli teoloogiateaduskond 
andis juba 1859. aastast välja oma ajakirja Dorpater Zeitschrift für 
Theologie und Kirche. Kui õigusteaduskonna nõukogu otsustas 1866. 
aasta sügisel asutada oma ajakirja, taheti sedagi nimetada Dorpater 
Zeitschrift für Rechtswissenschaft.8 Miks Dorpat ajakirja nimetusest 
ära kadus, kui see 1868. aastal lõpptulemusena ilmuma hakkas, ei 
ole praeguses uurimise seisus teada. Oluline on, et ülikooli väljaan-
dena oli ka õigusteaduskonna ajakiri üldisest tsensuurist vabastatud. 

7 1860. aastate kohapealsed justiitsreformiplaanid on jäänud (õigus)ajalookirju-
tuses teenimatult tagaplaanile. Kaasaegsed juristid olid ilmselt pettunud nende 
läbikukkumises ja on jätnud need oma ajaloolistest ülevaadetest üldse välja 
(Bunge 1874) või käsitlenud pigem põgusalt (Schmidt 1894: 325−327). Alexander 
von Tobien on andnud ülevaate asjade välisest käigust, kasutades kaasaegseid 
avaldatud allikaid (Tobien 1925: 488−494). Gert von Pistohlkors on neist mõneti 
üksikasjalikumalt kirjutanud, kuid samas kujundanud pildi, nagu oleks kohaliku 
reformidebati lämmatanud aadelkonna visa kinnihoidmine oma privileegidest 
ja seisuslikust kohtukorraldusest (Pistohlkors 1995). Ma olen püüdnud seda teesi 
allikapõhiselt kummutada (Luts-Sootak 2016a) ja osutanud ka sellele, et reformi-
debatid ja -plaanid kohalikul tasandil ei jäänud päris tagajärjetuks (Luts 2006).  
8 Protokoll der Fakultätssitzung, 5. Oktober 1866. – RA, EAA.402.9.114, l 77.
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Tähelepanuväärsel moel on esimeste aastakäikude põhiteema just 
protsessiõigus ja kohtukorraldus, jätkates üldises ajakirjanduses 
katkenud debatte (Luts 2006a: 105−107). Et õige varsti kujunes aastatel 
1868−1892 ilmunud ajakirja üheteistkümnes köites umbes kaks kolman-
dikku enda alla võtnud põhiteemaks ikkagi eraõigus (Luts 2006a: 
107−110), oli eelkõige Erdmanni teene.

Kui Erdmannist oli saanud teaduskonna liige, sai temast kohe selle 
ajakirja üks viljakamaid autoreid. Kogu 19. sajandi õigusajakirjade 
lõikes asetub ta oma 20 artikliga küll alles teisele kohale, sest esimesel 
troonib Madai 27 artikliga. Erdmanni kolleeg Oswald Schmidt on 
16 artikliga kolmas ja Bunge oma 11 artikliga alles viies. Schmidti ja 
Bunge vahele mahutub veel viie artikliga Liivimaa õuekohtu advo-
kaat Ferdinand Seraphim (1827−1894) (Luts 2007: 109−110).

Erdmanni puhul hakkab silma mitte üksnes viljakus autorina, vaid 
ka suur hasart teaduslikke diskussioone pidada (viiteid vt Luts 2006a: 
109). Sisulised teaduslikud vaidlused olid Balti õigusteaduses pigem 
erand ja nende pidamine on olnud läbi aegade erand ka Eesti õigus-
teaduses. Erdmanni põhilised oponendid – ennekõike Tartu linnapea 
Victor Kupffer (1819–1896) ja juba nimetatud Seraphim – olid prak-
tikud. Ka nende kahe ja veel nii mõnegi praktiku nimed väärivad 
tähelepanu ja meelespidamist, kui rääkida Balti (era)õigusteadusest. 
Praktikud olid nimelt kõikides 19. sajandil ilmunud õigusajakirjades 
aktiivsed osalejad (Luts 2007: 120–130) ja avaldasid ka teaduslikke 
monograafiaid või artiklikogumikke. Kindlasti ei jooksnud diskus-
sioonide jõujooned nii, et akadeemilise Erdmanni käsitlus oleks olnud 
kuidagi kõrgetes filosoofilistes pilvepealsustes ja praktikakauge; prak-
tilised juristid seevastu mingil moel elulisemad. Vastupidi, Erdmann 
oskas iga teooria väga hästi juhatada selle praktiliste järelmiteni. Või 
nagu ta ise väljendus: diskussioon peab kestma seni, kuni probleemile 
on leitud lahendus, mis kõlbab kohtuotsusena väljaütlemiseks (saksa 
keeles saab seda nimetada lühemalt: spruchreif ) (Erdmann 1872b: 133).

Kui põnevad need debatid ja kirjutised, mis ilmusid 19. sajandi jurii-
dilistes ajakirjades, ajalooliselt huvitatud juristile ka ei tunduks, laie-
male publikule jäävad need ilmselt mõneti spetsiifiliseks. Seepärast 
ei hakka ma Erdmanni õigusajakirjades ilmunud artikleid või tema 
ärgitusel peetud diskussioone siin sisuliselt pikemalt tutvustama. Küll 
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aga tahaksin juhtida tähelepanu tema mahukamatele teostele. Kõige-
pealt juba nimetatud monograafiale kohalikest abieluvaraõigustest, 
mille esimese osa ta kaitses doktoritööna (Erdmann 1872a) ja mille 
teine osa tõi talle korralise professori staatuse (Erdmann 1873). Balti 
provintside õiguskord oli ka pärast eraõiguse kodifitseerimist kohuta-
valt mitmekesine: igas provintsis kehtis oma maa- ja oma linnaõigus, 
neist erinesid omakorda talurahvaõigused; osalt kehtisid erinevad 
reeglid veel evangeelsete vaimulike või Narva linna kohta. Toomas 
Anepaio on püüdnud välja noppida vaid abikaasade varaühisust või 
selle erinevaid variante tunnustanud reeglistikud ja tulemuseks on 
ikka veel kaunikene labürint (Anepaio 2002). Kui püüda orientee-
ruda kõigis kohalikes abieluvaraõiguse režiimides ja selles, mis pidi 
varast saama pärast abielu lõppemist, on Erdmanni teos asendamatu 
teejuht. See ei tähenda, et kõik seal väidetu oleks õige. Ka Anepaio 
on kajastanud diskussiooni seoses Liivimaa linnaõiguse eripäradega 
ja Erdmanni arvamusega, et tegemist oligi vaid varaühenduse, mitte 
ühisvaraga (Anepaio 2002: 195−197). Enamik hilisemaid autoreid ei 
nõustunud Erdmanni esitatud seisukohtadega selle määratluse osas. 
Poleemika avas advokaat Heinrich Gürgens (1840–1906) oma mono-
graafiaga varaühisusest Liivimaa linnaõiguses (Gürgens 1898). Ka 
tema nimi väärib meeldejätmist ja teosed sissevaatamist. Gürgens 
oli mõnes muuski punktis Erdmannist erineval seisukohal ja nähta-
vasti küsis Engelmann oma kolleegilt, mis too praktiku kirjutisest 
arvab. Erdmann olevat vastanud kirjakesega: „Gürgensi käsitlus 
abielulisest eestkostest on minu omaga võrreldes palju põhjalikum. 
Ma loen tema raamatut väga tähelepanelikult, pean andma talle 
õiguse ja nõustun täiesti tema seisukohtadega“ (Engelmann 1903: 
25−26). Gürgensi akadeemiline haridus ei olnud muide Erdmanni 
omast kindlasti kehvem – ka tema oli pärast natuke lühemaid õpin-
guid Tartus õppinud nii Berliinis kui ka Heidelbergis ja kaitsnud 
Heidelbergis doktorikraadigi. See ei vabastanud teda küll kohustu-
sest esitada kirjalik uurimus, et saada ka Tartu ülikoolist kandidaa-
didiplom (DBBL: 276).

Erdmanni kõige olulisem teos kohalikust õigusest on neljaköiteline 
Balti eraõiguse süsteem. Need kokku 2206 leheküljele mahtunud neli 
köidet peaks olema meie õigus-, aga ka ajalooteaduslikus kirjanduses 
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palju enam kasutuses, kui seda praegu võib näha. Kui näiteks karis-
tusõigus on normaalses ühiskonnas õigusharu, millega tuleb tegemist 
teha vaid vähestel, siis eraõigus isikute omavaheliste suhete õigusena 
on igaühe igapäevases elus ja suhtlemises kogu aeg kohal. Minevikus 
ei olnud teisiti. Vahe on vaid selles, et modernses eraõiguses kehtivad 
kõikide jaoks ühesugused reeglid ja kõik on oma võrdse vabaduse 
teostamisel võrdselt vabad (Luts-Sootak 2008), varasemas eraõiguses 
kehtisid erinevate seisuste ja territooriumide kaupa erinevad reeglid. 
Kuna selline seisuslikult ja territoriaalselt jagunenud eraõiguskord on 
Balti Eraseadusesse äärmise hoolikusega kirja pandud (Luts 2000b 
ja 2016b), siis on selles kõiges orienteerumiseks üks süstemaatiline ja 
õpikuna kasutamiseks mõeldud üldülevaade hindamatu väärtusega 
abivahend. Just sellel eesmärgil Erdmann arvatavasti oma „Süsteemi“ 
kirjutas, jätkates sellega tööd ja selle publitseerimist ka siis, kui ta 
ise oli ülikoolist lahkuma sunnitud ja kohalikku provintsiaalõigust 
„õpetasid erinevad professorid vene keeles kõrvalainena oma profes-
suuri ainete kõrvalt“ (Engelmann 1903: 26).

„Läänemereprovintside Liivi-, Eesti- ja Kuramaa eraõiguse süsteemi“ 
esimeses köites on eraõiguse üldosa ja perekonnaõigus (Erdmann 
1889a). Üldosa – kõikides eraõiguse osades oluliste üldiste õpetuste 
kokkuvõtliku esituse − lisamine kohaliku õiguse üldkäsitlusse oli 
Erdmanni otsustav kõrvalekalle Balti Eraseaduse ja ka Bunge üldkä-
sitluste (Bunge 1838–39/1847 ja 1851) süsteemist. Juba oma teadus-
liku karjääri alguses, magistritöö kaitsmisel ütles Erdmann peaaegu 
esimese asjana, et Balti Eraseaduse suurim puudus on üldosa puudu-
mine ning olemuselt üldosaliste normide laialipillutatus seadustiku 
erinevatesse alaosadesse.9 Üldosa oli õigusajaloos võrdlemisi uus 
nähtus, mille võtsid kasutusele alles 19. sajandi Saksa eraõigustead-
lased, kes kujundasid endiselt kehtivast Rooma-kanoonilise-üldise 
saksa ja kohaliku partikulaarõiguse segust modernse eraõiguse (Luts-
Sootak 2008: 1910−1918). Nõnda nad suutsid ikkagi kujundada modernse 
vabadusliku eraõiguse, ehkki neil ei olnud seejuures võimalik toetuda 
samast ideoloogiast kantud uuematele kodifikatsioonidele, nagu olid 

9 Die Magister-Disputaton des Herrn stellvertretenden Universitäts-Syndicus 
cand. jur. Carl Erdmann, Dorpat 28. Oktober 1869. – RA, EAA.402.2.5459, l 6−8.
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Prantsusmaal Napoleoni ajal kehtestatud viis koodeksit. Prantslaste 
ilmamuutvatest koodeksitest esimene oli just eraõigust reguleerinud 
Code civil aastast 1804 (selle kohta vt Järvelaid 2004). Erdmann oli 
Saksa kolleegidega võrreldes hoopis teises olukorras. Tema vaba-
dust kujundada kehtiva õiguse sisu ja süsteemi piiras uus kodifi-
katsioon, kus oli kinnistatud eelmodernne õiguslik partikularism ja 
sisult eelmodernsed institutsioonid10 ning mille reguleerimistehnika 
oli herbariseerivalt kasuistlik (Luts 2006d: 232−233).

Erdmanni ettevõtmises – kehtiva seadustiku ja vähese varasema 
ülevaatekirjanduse süsteemist erineva süsteemi kasutamine − ei 
olnud sisu osas siiski midagi revolutsioonilist. Temagi ei tahtnud 
Läänemereprovintside seisuslikku õigus- ja põhikorda otsusta-
valt muuta (Luts-Sootak 2013a: 136−140). Suur muudatus eraõiguse 
süsteemis puudutas eelkõige õigust ennast, õigusteadust ja juriste. 
Nemad oskasid Erdmanni uuendust ka hinnata – edaspidistes üldkä-
sitlustes Balti eraõigusest oli üldosa juba täiesti tavapärane (Casso 
1896: 69−88; Nevzorov 1909−10: 7−76; Sinaiski 1924: 3−174; Tjutrjumov 
1927: 46−153; Ilus 1939: 37−79). Ka Eesti Vabariigi Tsiviilseadustiku 
eelnõus11 oli olemas üldosa, kusjuures tõenäoliselt ikkagi Erdman-
nist alguse saanud kohaliku õiguse esitustraditsiooni jätkamise, mitte 
Saksa tsiviilseadustiku eeskuju järgmise tulemina.

Perekonnaõiguse käsitlemine „Süsteemi“ esimeses köites neljast oli 
Erdmannil jälle kenasti Balti Eraseaduse süstemaatikaga kooskõlas. 
Siin oli Erdmann seadusele lojaalsem kui nii mõnedki hilisemad, enne-
kõike venekeelsed autorid. Léon Casso (meil levinud ka venepärane 
variant Lev Kasso) (1865−1914) näiteks ei järginud üldse seadustiku 

10 Mõnd Erdmanni võitlust eelmodernse õiguse instituutidega, mis ei tahtnud 
kuidagi kokku sobida modernsete lahendustega, mida Balti Eraseaduse üksiku-
tes määratlustes ikkagi ka leidus, on uuemas kirjanduses lähemalt kajastatud, 
nt jagatud omandi ülddefinitsiooni ja üldsätete vastu suunatud kriitikat (Luts-
Sootak 2018b: 101−102; 2020: 191−193) või kuidas talle jäi arusaamatuks, miks on 
Balti Eraseadusesse sisse võetud Antiik-Roomaski pigem ühiskondliku praktika 
kui selgepiirilise õigusliku nähtusena tuntud precarium (eesti keelde tõlgiti soo-
sing, aga ka soodang) (Luts-Sootak/Siimets-Gross 2015: 225).
11 Selle koostamise erinevatest etappidest ja seejuures järgitud ideoloogiast on 
küll ilmunud paar uuemat põhjalikumat uurimust, aga needki kahjuks ainult 
võõrkeeltes (Luts-Sootak jt 2018; 2020).
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esitusjärjekorda – perekonnaõigus, asjaõigus, pärimisõigus, võlaõigus 
−, vaid esitas need sellises järjekorras: asjaõigus, võlaõigus, perekon-
naõigus ja pärimisõigus (Casso 1896: 89−113, 114−122, 123−141, 142−160). 
Raamatute järjekord selles nn viie-raamatu-süsteemis on juriidiliselt 
oluline, aga jäägu see siinkohal mõne edasise, kitsamalt õigusteadus-
liku käsitluse jutuks.

Siitkandi ajaloo uurijatele on kindlasti olulisem Erdmanni 
„Süsteemi“ esimese köite teine osa perekonnaõigusest (Erdmann 1889a: 
350−564). Olgu kohe märgitud, et pealkirja tulebki võtta sõna-sõnalt. 
Erdmannil on küll ka peatükk abielust, aga otsene abieluõigus – sõlmi-
mise eeldused ja moodus, kehtivuse tingimused, lahutusõigus jms – 
jäi siinmail kuni tsaariaja lõpuni ühe või teise kiriku abieluõiguse 
pärusmaaks. Seepärast on „Süsteemis“ neist asjadest vähe kirjutatud, 
aga ka viited teistele õigusallikatele on olulised. Perekonnasiseste 

Foto 2. Carl Erdmann 
vanemas eas. Foto 
Theodor John. Tartu 
ülikooli raamatukogu. 
https://dspace.ut.ee/
handle/10062/25282
Photo 2. Carl Erdmann 
in older years. Photo 
Theodor John. Tartu 
university library.
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õigussuhete (abikaasade omavahelised suhted, suhted vanemate ja 
laste vahel, varalised suhted) puhul on Erdmanni „Süsteemi“ esimene 
köide vajalik abivahend. Selles osas on ka eestkostet ja hooldust üldi-
semalt puudutav käsitlus.

„Süsteemi“ teine köide on asjaõigusest (Erdmann 1891a). Siia on koon-
datud kõik see, mis käib omandi ja valduse kohta, olgu siis tegemist 
vallas- või kinnisasjadega. Ka servituudid on osa asjaõigusest. Niisiis 
peaks see köide huvi ja abi pakkuma näiteks neile, kes uurivad mõisate 
või ka linnakinnistutesse puutuvat. Kuna Balti eraõiguses oli palju 
selliseid norme ja õiguslikke lahendusi, mis tänapäevasest õigusest on 
kadunud, leiab siit terve hulga võõra vara kasutusõigusi nagu kruntrent 
(obrok) või põlispant, aga ka naabrusõigused jms. Ehkki Erdmann oli 
oma suurteose saanud enam-vähem valmis juba aastaks 1888 (Engel-
mann 1903: 25), on ta hüpoteegiõiguse ossa jõudnud siiski lisada vähe-
malt osutused neile muudatustele, mis 1889. aasta „uued justiitssea-
dused“ selles valdkonnas kaasa tõid (nende kohta vt ka Anepaio 2000).

„Süsteemi“ kolmandas köites on pärimisõigus (Erdmann 1892), 
millel oli seisuslikus ühiskonnas suuremgi roll kui tänapäevases 
– modernses eraõiguses on tegemist ainult varaga, tollal käis päri-
mine ka seisusliku positsiooni kohta. Erdmanni raamatust leiab nii 
seaduse- kui ka testamendijärgse pärimisõiguse ülevaate, samuti on 
juttu pärimisest pärimislepingu järgi. Kindlasti maksab tähele panna, 
et ka aadliperekondade fideikomisside õigus kuulus sellesse eraõiguse 
ossa (Erdmann 1892: 391−401).

Viimane, neljas köide kannab alapealkirja „Obligatsiooniõigus“ 
(Erdmann 1894). See on see osa eraõigusest, mida tänapäeva Eesti 
õiguses nimetatakse „võlaõiguseks“ ja mida nõukogude tsiviilõiguses 
nimetati „kohustisõiguseks“. See puudutab kõiki neid õigussuhteid, 
kus meil on võimalik kelleltki midagi nõuda kas selle pärast, et meil 
on omavaheline leping (lepinguõigus), või on toime pandud õigusrik-
kumine (deliktiõigus) või on keegi teinud midagi kellegi teise heaks 
ilma mingi omavahelise kokkuleppeta (käsundita asjaajamine) või 
on keegi kellegi teise arvelt aluseta rikastunud. Balti Eraseaduses 
ongi see osa pealkirjastatud hoopis  „Nõuete õigus“ (Recht der Forde-
rungen, Право требовании). Kasutades selle pealkirja asemel mõistet 
obligatsiooniõigus, näitas Erdmann selgesti oma kuuluvust Saksa 
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eraõigusteaduses, kus nooremad autorid olid hakanud juba rääkima 
võlaõigusest (Schuldrecht), aga Savigny jäi veel truuks Rooma õigu-
sest pärit eristusele võla ja obligatsiooni vahel. Savigny ise pealkir-
jastas ka ühe oma põhiteostest, mis käsitles seda eraõiguse osa, just 
„Obligatsiooniõigus ...“ (Savigny 1851). Savigny pani teoste sisuliselt 
täpsetele pealkirjadele väga suurt rõhku, arutades võimalikke variante 
oma õpilaste ja teadusliku sõpruskonnaga (Mazzacane 2004: 56, vt ka 
Luts-Sootak 2008: 1916). Ka Erdmanni pealkirjavalikut ei saa pidada 
juhuslikuks – temagi kuulus ilmselgelt kaasaegse Saksa printsiibiju-
risprudentsi12 esindajate hulka ja ei löönud pealkirja puhul lihtsalt 
käega. Seda tähelepanelikkust kinnitab kasvõi see, et kui ta ei tahtnud 
tunnustada jagatud omandi üldkontseptsiooni, aga pidi seda kehtiva 
seadustiku tõttu siiski käsitlema, on vastava paragrahvi pealkiri „Nn.
[!] ülem- ja kasutusomand“ (Erdmann 1891a: 14).

Seoses Erdmanni „Süsteemiga“ tahan osutada veel ühele tänu-
väärsele abivahendile. Neljanda köite lõpus on sisuregister, eraldi 
numeratsiooniga 29 leheküljel (Erdmann 1894). Selle tõeliselt viljakas 
kasutamine eeldab küll omaaegse saksakeelse terminoloogia head 
tundmist, aga abi peaks saama ka väiksema keelelise ja õigusliku 
teadmistepagasiga.

Ma loodan, et juba sellestki põgusast ülevaatest Erdmanni teadusliku 
loomingu kohta piisab, et nõustuda Baltisaksa biograafilise leksikoni 
hinnanguga: Erdmann oli nähtavasti „Balti tsiviilõiguse parim tundja“. 
Tsiviilprotsessi osas ei ole leksikonil minu meelest õigus. Erdmann küll 
õpetas ka seda, eelkõige Kuramaa ja Eestimaa protsessi, sest Liivimaa 
protsessiõigust õpetas kahtlemata selle parim tundja Oswald Schmidt 

12 See on eelkõige uuemas kirjanduses (Rückert 2017; Oestmann 2019: 55−62) 
kasutusele võetud nimetus saksa õigusteaduse voolu kohta, mille tähistamiseks 
on juba oma poolsada aastat kasutatud Jheringi mängulis-iroonilist pilanimetust 
mõistejurisprudents (Jhering 1884). Seda teadusvoolu on nimetatud ka konstruk-
tiivseks või konstrueerivaks (Björne 2002), toetudes eelkõige kaasaegsete enese-
määratlusele. Ka Engelmann nimetas seda nõnda, rääkides Erdmanni kalduvu-
sest „õiguse konstrueeriva, dogmaatilise käsitlusviisi“ poole (Engelmann 1903: 
17). Õigusteaduse puhul pole dogmaatiline halvustava tähendusega nagu tava-
keeles. Dogmaatikaks või õigsdogmaatikaks nimetatakse seda osa õigusteadu-
sest, mis tegeleb kehtiva õiguse tõlgendamise, selgitamise, süstematiseerimise ja 
edasiarendamisega. 
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(Nevzorov 1903a: 573; 1903b: 570). Kui lähtuda teaduslikust loomin-
gust, siis kohtureformi-eelset kohalikku tsiviilprotsessi tundis Schmidt 
kindlasti paremini ja 1889. aasta kohtureformi järgset ehk vene tsiviil-
protsessi tundis Erdmannist paremini Johannes Engelmann.

Siin juba korduvalt tsiteeritud leksikoniartiklis Carl Erdmanni kohta 
on aga veel üks omapärane osutus, mis on väärt vähe täpsemat järe-
levaatamist: „Hielt auch allgemeinverständ. Vorlesungen“.

„Pidas ka üldarusaadavaid loenguid“
Nähtavasti ei ole õigusteaduslikud loengud üldarusaadavad ja ma olen 
ju ise ka siin eespool püüdnud vältida juriidiliste detailide käsitlemist, 
kuna Õpetatud Eesti Seltsi aastaraamat ei ole mõeldud (esmajoones) 
juriidilisele publikule. Minu teada ei olnud Erdmann Õpetatud Eesti 
Seltsi liige. Ta esines aga näiteks Tartu Käsitööliste Seltsis, oma kogu-
duse vöörmündrina ka selle liikmetele ja mitmel pool mujalgi. Engel-
mann väitis, et Erdmannis olevat olnud selleks materjali igas mõttes 
– peale sõna ja vormi suurepärase valdamise oli loodus või pärilik-
kusaine õnnistanud teda ka hea kõlava häälega. Armastatud kõnele-
jana olevat ta alati suure kuulajaskonna ees tõsiselt ja vaimurikkalt 
lahanud elu olulisi küsimusi (Engelmann 1903: 27).

Paljud neist Erdmanni avalikest ettekannetest või loengutest on 
ka publitseeritud, enamasti ajakirjas Baltische Monatsschrift. Mina 
olen leidnud kokku viisteist, neist kaksteist on uuesti avaldatud tema 
enda koostatud kogumikes (Erdmann 1893; 1897a). Esimene kogumik 
ilmus Erdmanni pensioneerumisaastal 1893, aga tsensori märkus on 
pärit eelnevast aastast ja Erdmann on saanud end veel täie õigu-
sega professoriks nimetada. 1897. aasta kogumiku tiitellehel on ta 
juba emeriitprofessor. Sisukordki annab aimu, mis olid need Engel-
manni nimetatud „olulised küsimused elus“: „Isiksuse tähtsus õigus-
elus“, „Õigus ja moraal,“ „Surm õiguses“, „Eraomand varem ja nüüd“, 
„Poeesia õiguses“, „Tsiviilabielu“ ja – esmapilgul mõneti ootamatu, aga 
läbilugemisel igati tõsiseks ja vaimurikkaks osutuv – „Mäng“. Need 
ettekanded olid koondatud gruppi, mille pealkirjaks on Erdmann 
pannud „Õigus- ja tundeelu piirimailt“. Teise grupi pealkiri on sõnas-
tatud küsimusena: „Mis meile jääb?“. Ettekannete pealkirjad püüavad 
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sellele küsimusele vastata: „Perekond“, „Kodu“, „Igavesed isikud [st 
riik, seisused, omavalitsused]“, „Au“ ja lõpeks võime olla õnnelik 
väikeste asjade üle veel siinpoolsuses, sest tõeline õnn sai kristlase 
jaoks olla võimalik vaid teispoolsuses13 (Erdmann 1897b: 240−244).

Lõpetuseks isiklikku
Kahjuks ei olnud Erdmannile antud õnne elada nii kaua kui tema 
kuulsale eelkäijale Bungele. Ta suri juba 1898. aasta 27. oktoobril 
pärast ootamatut ja mitte eriti pikka haigust 57-aastasena. Maha jäi 
abikaasa, esialgu küll seitsme, aga õige pea juba kaheksa alaealise 
lapsega. Neist viimane, Carl Erdmann (1898–1945) sündis 15. novembril, 
mõni nädal pärast isa surma. Temagi elu ei osutunud kuigi pikaks, 
aga ta jõudis ikkagi oma hämmastavalt rikkaliku loominguga jätta 
väga olulise jälje Saksa medievistikasse.

Austusavaldusena mõlemale Carl Erdmannile toon siin ära ühe 
meenutuse, mida ilmselt kusagilt mujalt lugeda ei saa, sest vaevalt 
mu hea kolleeg Frankfurdi ülikoolist, Tartu ülikooli audoktor Joachim 
Rückert (sünd 1945) seda kellelegi teisele enam rääkima või kirja 
panema hakkab. Tema alustas oma professorikarjääri 1984. aastal 
Hannoveris, kus ta tutvus väga kuulsa Saksa medievisti Otto Gerhard 
Oexlega (1939–2016). Millalgi oli Rückert Oexlelt küsinud, kes on õieti 
parim Saksa medievist läbi aegade. Oexle olevat kiirelt vastanud „Carl 
Erdmann“, siis jäänud ikkagi veel mõttesse ja pärast pikka järelemõt-
lemispausi lisanud rõhutatult: „Jah, Carl Erdmann!“

Artikli kirjutamist toetas Eesti Teadusagentuuri uurimisprojekt 
PRG969.

13 Erdmanni 1897. aastal ilmunud ettekande pealkiri „Das Glück im Winkel“ on 
sama, mis Hermann Sudermanni 1895. aastal ilmunud näidendil (eesti keelde tõl-
gitud „Vaikne nurgake“). Erdmann ise selgitas oma teemavalikut ettekande algu-
ses naljatamisi revanšina, mille ta olevat Sudermannilt väja teeninud. Nimelt 
järgnes Erdmanni ettekandele aust aasta hiljem Sudermanni samanimeline näi-
dend (Die Ehre, 1889) ja samamoodi läks ka Erdmanni ettekandega kodust – 
aasta hiljem ilmus Sudermannilt sama pealkirjaga näidend (Heimat, 1893) (Erd-
mann 1897b: 230). 
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The luminary of Baltic private law 
studies Carl Erdmann (1841−1898) 

and some minor figures

Summary
The most important biographical encyclopaedia of the Baltic Germans, 
the „Deutschbaltische biographische Lexikon“ (1970, 21998; 2012 digital: 
http://www.bbl-digital.de/web/start), states that Carl Eduard Erdmann 
(1841−1898) was „the best expert on private law and civil procedure 
in the Baltic provinces“ of the Russian Empire. This assertion seems 
at first surprising because the main editor of the Baltic private law 
codification (Baltic Private Law Code 1864/65), Friedrich Georg von 
Bunge (1802−1897), is still perceived as the most famous Baltic (private 
law) scholar. This is true of both German legal historical literature 
and to Estonian and Latvian historiography. However, Erdmann held 
the professorship in provincial laws at the Imperial University of 
Dorpat (est. Tartu) for about twice as long (1873−1893) as Bunge himself 
(1831−1841). Even more importantly, Erdmann’s complete academic 
works on Baltic private law are far superior not only to Bunge’s but 
to those of all other authors in the field. Erdmann’s four-volume „The 
System of Private Law of the Baltic Sea Provinces of Liv-, Est- and 
Courland“ (System des Privatrechts der Ostseeprovinzen Liv-, Est- 
und Curland. Riga, 1889, 1891, 1892, 1894) is unique in the history of 
Baltic legal studies. Even after its codification, the private law of the 
Baltic provinces of the Russian Empire remained a patchwork of diffe-
rent private law systems and the code is complicated to use. That is 
why a systematic, and, not least, student-oriented general overview 
is an essential tool for all who are dealing with Baltic history. Private 
law is a branch of law that regulates the everyday relationships of 
everyone, meaning that its normative dimension is also relevant for 
social or economic historical research. Research on family history can 
make good use of works on matrimonial property law and other fields 
of family law not only by Erdmann, but also by other authors such 
as Heinrich Gürgens (1840−1906) for instance. Erdmann’s numerous 
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articles on various legal issues are of particular interest to legal histo-
rians, as are his numerous impulses for public legal debate and his 
committed participation in the same. His lectures, which are just as 
numerous and which the aforementioned Baltic-German biographical 
lexicon calls „understandable by all“, could also be of broader inte-
rest for research on cultural differences and mentalities. 


