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Eesti õigusajakirjanduse 
tsaariaegne kevade

Marju Luts-Sootak

Õigusajakirjanduse mõiste 
Eesti õigusajakirjanduse esimesed võrsed tärkasid juba enne Eesti 
Vabariiki ja ka enne Tartu Ülikooli esimese omakeelse õigusteadus-
konna avamist. Esimene eestikeelne õigusajakiri Seadus ja Kohus 
hakkas ilmuma Peterburis 1909. aastal Mihkel Punga tegevtoime-
tamisel ja Peterburi Teataja kaasandena. Kui piiritleda selle ajakir-
jaga eestikeelse õigusajakirjanduse algust, tuleb silmas pidada kaht 
asjaolu. Esiteks ei ole sellisel juhul õigusajakirjade sekka arvatud 
nn ametlikke teatajaid talurahva jaoks, mille väljaandmine oli 
kreisikohtute pädevuses. Liivimaal ilmus niisugune Talurahva 
Kuulutaja juba aastast 1824, mille nimekuju veidi varieerus: Kulu-
tamisse Leht, Kulutamise Leht, Tallorahwa kulutaja, Talurahwa 
Kuulutaja. Igatahes sai kulutamise või ka kulutamisse lehena alus-
tanud väljaandest juba 1824. aasta lõpuks Tallorahwa Kulutaja. 
Juba 1850-ndatel kandis see väljaanne tänapäevaselt kõlavat nime 
Talurahva Kuulutaja ja jätkas niisugusena kuni suure justiitsre-
formini 1889. Eestimaal ilmus samasugune ametlik teataja Maa 
Walla Kuulutaja aastatel 1858–1889. Selle esimest numbrit alustab 
„Eestähendus“, kus on selgesti öeldud, et „Seesinane kohtoleht saab 
sellepärast välja antud, et Eestimaa talorahwas selgemalt ja hõlp-
samalt teada saaksid, mis neile kohto poolest ning oma maa- ja 
majapidamise poolest teada tarwis läheb, se on: proklaamad ehk 
kohto-kuulutused, kui keegi pandi- ehk ostmise-kontrahti teinud; 
kui kuskil pärandust ehk testament järele jäänud; kui pärijaid 
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kohtusse kutsutakse, kes ilma teadmata ärakadunud, ehk kellest 
Kubermango-walitsus ei tea; kuulutused jooksikute pärast, ning 
muud teada-andmised Kubermango-walitsuse ehk kohtude poolest, 
kas ükslaste talokogoduse-liikmete ehk kõige kogoduste pärast. 
Nisammoti ka teada-andmised, kui keegi midagi müa ehk osta 
tahab, kui keegi teenistust ehk teenijat otsib, kui midagi warastud 
ehk leitud. Peale seda saab selle kohtolehe sisse trükitud ja seda-
viisi rahwale kuulutud mis ehk Talorahwa ue Seaduse-ramatus 
aegamööda tuleb teistviisi seada ehk senna juure panna, ja muud 
niisugused asjad.“1 Lühidalt öeldes ei sisaldanud need ametlikud 
väljaanded midagi loomingulist. Me ei loe ka tänapäeva ametlikke 
teatajaid, nagu Riigi Teataja, õigusajakirjadeks.

Teiseks tuleb vaadelda aga vägagi loomingulist väljaannet. Uuemas 
õigusajaloolises kirjanduses2 on eestikeelse õigusajakirjanduse 
võimaliku esimese väljaandena pakutud ajakirja Õigus. La Justice: 
journal esthonien, mille seitse numbrit ilmusid Pariisis aastatel 
1906 kuni 1908 Andres Dido eestvedamisel ja suurelt jaolt ka teos-
tamisel. Kui Andres Didot võibki ehk käsitada „esimese Eesti kutse-
lise ajaloolasena“3 või esimesena, kes ütles välja sõnapaari „iseseisev 
Eesti“4, siis eesti õigusajakirjanduse rajajaks teda siiski pidada ei 
saa. Pariisis ebakorrapäraselt ilmunud väljaande hind pidi Vene-
maal olema 10 kopikat ja väljamaalt kinnises ümbrikus saates 20 
kopikat number. Pealkirja järgi võiks ju tõesti arvata, et tegemist oli 
õigusajakirjaga. Kinnine ümbrik saatmisvahendina oli ilmselt asja-
kohane, sest tegemist oli selgelt poliitilise ajakirja või pigem ikkagi 
ajalehega, mida kandsid tsaarivõimu murdmise ja sotsialistliku 

1  Eestähendus. – Maa Walla Kuulutaja, 1858, nr 1, Tallinnas, 1. Lehekuu 
pääwal, vg 1.
2  Peeter Järvelaid. Eesti 21. sajandi õigusmeedia eellugu I. – Õigus. Õigusajakiri 
kõigile, 2009, nr 1, lk 4. Ehkki artikli pealkirjas leiduv Rooma number üks viitab 
eeldatavale jätkule, on ilmunud vaid esimene osa. Ka ajakiri ise on piirdunud 
ühe, sellesama esimese numbriga. 
3  Tegelikult ettevaatlikult konjunktiivi kasutades Eero Medijainen oma 
arvustuses kogumikule Andres Dido, Ajaloo kasust. Sotsialist kapitalismi 
koolis, koost. Hando Runnel. Tartu, 2006. – Ajalooline Ajakiri, 2007, nr 1, lk 123.
4  Vrd Karl August Hindrey. Andres Dido matus. – Päevaleht, 13.9.1921, nr 243; 
uustrükk kogumikus A. Dido, Ajaloo kasust, lk 7 jj.
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programmi teostamise ideed. Kapitalismi koolis viibivad sotsialistid, 
nagu on Dido tegevuse kokku võtnud tema tekstikogumiku koos-
tanud Hando Runnel, ei seostanud end ühegi konkreetse erakon-
naga. Küll aga taheti olla „kõikide nende vaba häälekandja, kes 
tõsiselt kuritegelise, eduhävitava isevalitsuse, Balti mõisnikkude ja 
teiste vereimejate võimu vastu võitlevad“.5 Ka ajakirja sisu üksikas-
jalikum analüüs näitas, et see tõepoolest ei olnud õigusajakiri, vaid 
sotsialistlikult meelestatud toimetaja ja tema mõttekaaslaste võit-
lusorgan.6 Et poliitilised perioodikaväljaanded kandsid nime Õigus, 
ei olnud midagi ebatavalist. 1907–1910 ilmus Tallinnas ka päevaleht 
Õigus. Rahvusvaheliselt võib leida sarnasust näiteks horvaatide 
ajakirjanduslooga. Ka seal ilmus poliitilisi väljaandeid nimedega, mis 
oleksid võinud niisama edukalt sobida õigusajakirjadele: Il Diritto 
Croato (Horvaatia Õigus, Pula/Pola, 1888 jj) või Ustav (Konstitut-
sioon, Zagreb, 1880 jj).7 Nii tuleb tõdeda, et tänapäeva Eesti õigusaja-
lookirjutus on lasknud end mõjutada Dido ajakirja nimest, süvene-
mata selle sisusse. Siin tuleb aga edaspidi juttu väljaannetest, mida 
saab kõhklemata pidada õigusajakirjadeks.

1909 – kas hilinenud algus? 
Helmuth Plessner on nimetanud sakslasi hilinenud rahvuseks.8 Nii 
rahvuse kui ka õigusajakirjanduse tekkimise mõttes peaks selline 
hinnang eestlaste puhul veelgi enam paika pidama. Igatahes ilmus 
horvaatide esimene tegelik õigusajakiri Pravdonoša (Õiglusekandja) 

5  Meie eesmärk. – Õigus. La Justice: journal esthonien, 16.(3.)6.1906, nr 1, lk 1jj. 
6  2011. aastal Tartus toimunud rahvusvahelisel seminaril Baltikumi 
õigusajakirjadest eksiilis analüüsis Dido väljaannet lähemalt Merike Ristikivi. 
Seminari materjalid peaksid varsti ilmuma kogumikuna. 
7  Zoran Pokrovac. Die lange Geburt der juristischen Periodika in Kroatien. Ein 
Genre zwischen dem Patriotischen und Fachlichen. – Juristische Zeitschriften 
in Europa, hrsg. v. M. Stolleis, T. Simon. Frankfurt/M., 2006, lk 195, viide 15.
8  Vrd Helmuth Plessner. Die verspätete Nation. Über die politische 
Verführbarkeit bürgerlichen Geistes. Stuttgart, 1959; tegemist oli Hollandis 
eksiilis, Groningeni Ülikoolis peetud loengute taastrükiga, mis 1935. aasta 
esmaväljaandes olid pealkirjastatud veel teisiti – „Das Schicksal deutschen 
Geistes im Ausgang seiner bürgerlichen Epoche“.

http://de.wikipedia.org/wiki/Nation


Marju Luts-Sootak

12

nädalakirjana Zadaris juba aastatel 1851–1852, 1853 järgnes sellele 
Zagrebis Pravnik (Jurist), 1868 jälle Zadaris L’Aula-Sudnica (Kohtu-
saal), 1871 Sisakis Novi pravnik (Uus Jurist) ja 1873–1883 Zadaris 
esimene pikaealisem ajakiri Pravo: Pravičko-upravni list (Õigus: 
Juriidilis-administratiivne ajakiri).9 Nii et kuigi esimene eesti-
keelne õigusajakiri ilmus juba enne iseseisva Eesti riigi väljakuu-
lutamist ja ka enne eestikeelse ülikooli asutamist, on rahvusvahe-
lises võrdluses ikkagi tegemist suhteliselt hilise nähtusega. Eestlasi 
oli ja on horvaatidest vähem ja sellepärast võiks ju õigusajakir-
janduse hilist algust selgitada ka vajaliku kriitilise massi puudu-
misega. Eestlastest veelgi väiksema rahva- ja juristide arvuga 
islandlased jõudsid omakeelse õigusajakirja asutamiseni samuti 
enne omakeelset õigusharidust. Islandi esimene juriidilist hari-
dust pakkunud kõrgkool – Lagaskóli – alustas oma tegevust alles 
1908, aga juba aastatel 1897–1901 ilmus seal ajakiri Lögfræðingur 
(Jurist).10 Needki aastad jäävad esimese eestikeelse õigusajakirja 
asutamisaastast mõneti varasemasse aega.

Eestikeelse ajakirjanduse spetsialiseerumise lugu vastas päris 
hästi ka eesti ühiskonna enda sisemisele struktuurile. Kui jätta 
kõrvale üldised kirjanduslik-kultuurilised lisad, siis esimesed 
eriväljaanded olid kristlikud või kiriklikud, seejärel tulid põllu-
majanduslikud, siis lastelisad ning kohe nende järel õiguslikud 
eriväljaanded. Kristlased olid kõik, enamik eestlastest olid ka talu-
pojad või muidu põlluharijad, lapsed moodustasid samuti küllalt 
suure osa elanikkonnast ja juristid jällegi suurima rühma harit-
laskonnast. Villem Ernitsa andmetel oli 1915. aastaks ülikooli lõpe-
tanud eestlastest 123 juristi; neile järgnesid 98 arsti ja 96 kõikvõi-
malikku tehnikateadlast, inseneri. Ka 80 teoloogi asetuvad esimese 
saja teise poolde.11 

9  Z. Pokrovac. Geburt, lk 198 jj.
10  Lars Björne. Den konstruktiva riktningen. Den Nordiska rättsvetenskapens 
historia. Del III: 1871–1910. Lund, 2002, lk 13 ja 72.
11  Villem Ernits. Eesti üliõpilaste ja vilistlaste üleüldise Nimekirja arvustikulised 
kokkuvõtted. – Üliõpilaste Leht, 1915, nr 7, lk 179 jj; Ernitsa andmeid omakorda 
kokku võttes: Karl Martinson. Teadustegevuse institutsionaliseerumine Eestis 
XVII sajandist 1917. aastani. Tallinn, 1988, lk 359.
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Islandil oli muide juriste umbes poole vähem, ligikaudu viisküm-
mend, kui nad oma esimest õigusajakirja välja hakkasid andma. Nii 
et eesti soost juristid pidid oma umbes sajapäise kooslusena juba 
ajakirja väljaandmiseks vajaliku kriitilise massi moodustama. Et 
esimene eestikeelne õigusajakiri ei hakanud ilmuma Eestis, vaid 
Peterburis, ei ole tegelikult kummaline. Raimo Pullati poolt just 
selles kontekstis „lootuste linnaks“ nimetatud Peterburis12 oli suur 
eesti kogukond, haritlased ja üliõpilased ei moodustanud selles just 
tagasihoidlikumat kihti ja nende seas omakorda olid juristid nii 
arvuliselt kui ka ühiskondlikult juhtpositsioonil.13 Tegelikult on 
mõistetav, et Peterburi ja isegi Moskva Ülikooli õigusteaduskonnad 
olid eestlaste seas kohati populaarsemadki kui Tartu Ülikooli oma. 
Õppida tuli nagunii vene keeles ja pealinnade haridus näis tõotavat 
suuremaid karjäärivõimalusi kogu impeeriumis. 

Nii et teatud mõttes oli eesti juristidel 1909. aastaks juba viimane 
aeg oma ajakirja välja andma hakata. Rahvusvahelises võrdluses 
olid nad selles vallas teistest pigem juba maha jäänud ning neil 
tuli oma juhtpositsioon eestlaste ühiskondlikus ja hariduslikus 
struktuuris ka kuidagi nähtavaks teha. 

1913 – eestikeelse õigusajakirjanduse 
kõrgaasta? 

Seaduse ja Kohtu põhiväljaande Peterburi Teataja esimene number 
ilmus 14. septembril 1908. Järgmise numbrini kulus küll kolm 
nädalat, aga siis suutis ajaleht jätkata korrapäraselt ühe numb-
riga nädalas. 1909. aastaks lubati ajalehe enesereklaamis, et siis 
hakkab ajaleht ilmuma „korralikult kaks korda nädalas“. Ka „õigus-
teadusline lisa“ nimega Seadus ja Kohus, mille tellijatel tuli aastas 

12  Raimo Pullat. Lootuste linn Peterburi ja eesti haritlaskonna kujunemine 
kuni 1917. Tallinn, 2004.
13  Ülevaatlikult R. Pullat. Lootuste linn, lk 123–138; saksakeelne variant 
juristide kohta: Raimo Pullat. Estnische Juristen in St. Petersburg bis 1917. – 
Buch und Bildung im Baltikum. Hrsg. v. H. Bosse, O.-H. Elias, R. Schweitzer. 
Münster, 2005, lk 555–579.
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loovutada 50 kopikat, kuulutati välja juba 1908. aasta detsembri 
esimesel poolel.14 Kui põhiväljaanne suutis oma korralikust ilmu-
misrütmist kinni pidada, siis ühe trükipoognalise ehk 16-lehekül-
jelise kuukirjana plaanitud kaasandele osutus selle ülesande täit-
mine raskemaks. Esimesel aastal jätkus kuukirjalist ilmumisrütmi 
vaid jaanuarist aprillini, misjärel jätkati topeltnumbritega kahe-
kuulise vahega. 1910. aasta alguses ilmus kõigepealt jaanuari-veeb-
ruari topeltnumber. Seejärel jagus märtsist juunini taas materjali 
ja energiat üksiknumbriteks, aga juulist aasta lõpuni ilmusid vaid 
topeltnumbrid. 1911. aasta algas kahe üksiknumbriga, jätkus märt-
sist augustini topeltnumbritega ja siis tuli pikem paus, mille lõpetas 
kogu viimast kvartalit hõlmav neliknumber. 1911. aasta ilmumis-
paus ja neliknumber on ilmselt seletatav tegevtoimetaja Mihkel 
Punga kolimisega Peterburist Tallinna. Ehkki ajakirja päises ei 
olnud 1912. ja 1913. aastal enam mainitud põhiväljaandena ajalehte 
Peterburi Teataja, kuulutas see oma aastatellimuste reklaamis muu 
hulgas välja ka selle õigusteadusliku lisa. Eestimaine Tallinn siiski 
ei osutunud väljaandele Peterburist viljakamaks pinnaseks. Aasta-
käikude mahtude võrdlemine näitab, et kõige stabiilsemaks ja 
mahukamaks jäigi viimane täiemahuline Peterburi-aasta 1910.15 
Tallinnaski vaheldusid üksiknumbrid topeltnumbritega ja esialgu 
plaanitud „korralikku“ ilmumisrütmi kuukirjana ei saavutatudki. 
Ka muidu võib täheldada teatud heitlikkust. 1912. aasta alguses sai 
ajakiri uue nime – Õigus, aga jätkas juba sama aasta juunist vana 
nime all. 1913. aastal ilmus vaid jaanuari-veebruari topeltnumber 
ning edasi tulid kuni maini üksiknumbrid. Sellel poolikuks jäänud 
ilmu misaastal oli ajakirjal uus tegevtoimetaja – Ado Birk. Ta tegi 
veel 1914. aasta alguses katset ajakirjaga jätkata, kuid üksnes katseks 
see aasta alguse topeltnumber jäigi, ehkki nüüd oli põhiväljaan-
netest ajalehtede nimekiri üheksa tiitliga aukartustäratavalt pikk: 
Tallinna Teataja, Tallinna Uudised, Meie Elu, Peterburi Teataja, 
Tartu Päevaleht, Meie Aastasada, Olevik, Sakala, Meie Kodumaa. 

14  Peterburi Teataja, 1908, nr 12 (12. dets.). 
15  Seaduse ja Kohtu aastakäikude mahud olid järgmised: 1909 – 168 lk; 1910 – 
171 lk; 1911 – 152 lk; 1912 – 112 lk; 1913 – 80 lk; 1914 – 16 lk; kõik kokku 699 lk.
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Kas Seadus ja Kohus õigusajakirjana just kõige paremini 
õnnestus, aga esimese kevadekuulutajana võib teda küll käsitada. 
Võiks koguni öelda, et see ajakiri juhatas sisse eesti õigusajakir-
janduse õitseaja. Mitte kunagi varem ega hiljem pole ilmunud eesti 
keeles korraga nii mitu nimetust õigusajakirju kui aastal 1913. 1912. 
aasta jaanuaris alustas Tallinnas ilmumist ajakiri Õigus ja Kohus. 
Õigusteadusline ajakiri, mis oli tasuta kaasanne järgmistele ajaleh-
tedele: Päevaleht, Aeg ja Koit. Selle õigusajakirja tegevtoimetaja oli 
Jüri Vilms. Õigus ja Kohus suutis kuukirja rütmis paremini püsida 

Joonis 1. Ajakiri Õigus ja Kohus, nr 1, 1913, esileht.
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kui vanem veli Seadus ja Kohus ning pidas vastu kuni 1914. aasta 
suveni, st Esimese maailmasõjani. Mõlemad nimetatud ajakirjad 
ilmusid Tallinnas. Peale nende ilmus aga 1913. aastal Tartus veel 
„wannutatud adwokadi O. Rütli ja teiste õigusteadlaste tegelikul 
toimetusel“ kuus numbrit ajakirja Õigus, mille 1914. aasta esimene 
number jäi paraku viimaseks. Õigus oligi plaanitud ilmuma kord 
kahe kuu jooksul ja pidas sellest rütmist oma lühikese ilmumisaja 

Joonis 2. Ajakiri Seadus ja Kohus, nr 1/2, 1913, esileht.
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jooksul reeglipäraselt kinni. Ka tartlaste Õigus oli ajalehtede tasuta 
kaasanne ja selle taga seisid järgmised põhiväljaanded: Meie Aasta-
sada, Sakala ja Meie Kodumaa.

Kui palju neid haritud eesti juriste võrreldes Islandi kolleegidega 
ka ei olnud, kolm peaaegu äravahetamiseni sarnast õigusajakirja ühe 
väikese eesti rahva jaoks tundub ikka liialdusena küll. Seda enam, 
et need ajakirjad olid isegi välimuselt väga sarnased. Joonistel 1-3 

Joonis 3. Ajakiri Õigus, nr 1, 1913, esileht.
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olid võrdluseks vaadata kõigi kolme väljaande 1913. aasta esimese 
numbri esilehed, mille kujunduses on rohkem ühist kui erinevat.

Mõningaid erinevusi võib siiski täheldada kolme ajakirja prog-
rammides, kui nimetada niimoodi neile natuke kaalu lisades tegev-
toimetajate kaheleheküljelisi pöördumisi iga ajakirja esimese 
numbri alguses.

Ajakirjadele seatud sihid
Seadus ja Kohus – võitlus õiguse eest

Anonüümselt avaldatud, aga arvatavasti ikkagi Mihkel Pungalt 
pärit pöördumine 1909. aasta algusest rõhutas praktiliste õigus-
teadmiste levitamise vajadust.16 Aeg olevat selline, kus õigus ja 
õigusharidus on omandanud seninägematu tähtsuse. Ometi ei 
pidanud ajakirja roll piirduma vaid praktiliste nõuannetega. Esmalt 
pragmaatiliselt kõlava ettevõtmise sügavam sisu pidi seisnema 
„kõrgemates ja kaunimates ülesannetes“ kui lihtsalt palvekirja 
kirjutamise õpetamine või uutest seaduseelnõudest teavitamine. 
Kehtiva õiguse parem ja ulatuslikum tundmaõppimine pidi kasva-
tama ja lihvima „õigustunnet“, mis aitaks inimestel kehtiva õiguse 
raamesse jäädes ühiskondlikus olelusvõitluses paremaid posit-
sioone saavutada. Siiamaani on programm ikka veel suhteliselt 
asjalik ja pragmaatiline. Aga Pung jätkas metafüüsilistel lainetel, 
mis tollal kõigutasid õigusõpetuse paadikesi ka mujal Euroopas 
ja laiemaski maailmas. Oma subjektiivsete õiguste tundmine ja 
maksmapanek pidi nimelt ühtlasi olema panus palju suuremasse ja 
olulisemasse võitlusesse – võitlusesse õiguse kui sellise eest üldse. 

Tollal aktuaalse õigusõpetuse põhisisu võiks kokku võtta nõnda, 
et igaühe enda subjektiivsete õiguste teostamine, nende eest võit-
lemine tähendas ühtlasi võitlust õiguse kui niisuguse eest. Teisi-
sõnu, kui kellelgi on õigus nõuda naabrile laenatud kolme rubla, 

16  Üksikasjalikumalt Seaduse ja Kohtu programmist ning selle ideoloogilisest 
taustast kaasaegses õigusteaduses vt Marju Luts-Sootak, Eestikeelse 
õigusajakirjanduse unustatud algus. – Juridica, 2013, nr IV, lk 266 jj.
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krooni, euro vm tagasimaksmist ja ta seda oma õigust kasvõi kohtu-
likult maksma ei pane, siis on ta hakkama saanud palju suurema 
patuga kui lihtlabane hoolimatus, laiskus või rumalus. Oma õiguste 
maksmapanemisest loobumine tähendas seda, et rikuti õiguse kui 
sellise püha loomust ja üritust. Täpselt nagu desertöör sõjaväljal. 
Vähe sellest, niisugune tagasihoidlikkus oma õiguste teostamisel 
tähendas teravat vastuolu ka moraalse kohustusega iseenese ees. 
Umbes sellisest arusaamast üksikisiku suhtest oma õigustesse 
lähtus Mihkel Pung oma lühikeses eessõnas Seaduse ja Kohtu 
avanumbris. Seesugune õigusõpetus ei olnud Punga väljamõeldis; 
siin rääkis Saksa idealismi keel ja taust. Sealt see pärineski, ehkki 
Punga puhul vist venekeelse tõlke vahendusel. Saksa õigusteadlane 
Rudolf von Jhering (1818–1892) pidas vahetult enne Viinist professo-
rikohalt lahkumist ja Göttingenis professorina jätkamist Viini juris-
tide ühingus 1872. aastal ettekande „Võitlus õiguse eest“ (sks „Kampf 
um’s Recht“). Selle tekst avaldati raamatuna, millest sai peatselt 
üks kõige menukamaid juriidilisi eksportartikleid üldse. Esimese 
ingliskeelse tõlke „The Struggle for Law“ avaldas John Joseph Lalor 
1879. aastal.17 Selle tõlke aluseks oli viies saksakeelne väljaanne,18 
mille 1877. aastal kirjutatud eessõnas loetles Jhering selleks ajaks 
ilmunud 13 tõlget, neist kaks vene keelde – mõlemad juba aastast 
1874. Üks Moskvas ilmunud tõlge pidi pärinema P. P. Volkovilt ja 
teise kohta seisab Jheringi nimekirjas, et selle tõlkija jäi anonüüm-
seks, aga tõlge ilmus „ühes juriidilises ajakirjas“, samuti Moskvas.19 

17  Digitaliseeritult: http://www.archive.org/details/struggleforlaw00jheruoft 
(18.8.2013). 1915 ilmus see teises väljaandes, millele on eessõna kirjutanud 
Albert Kocourek: http://en.wikisource.org/wiki/The_Struggle_for_Law 
(18.2.2010). Sellest teisest väljaandest ilmus 1997. aastal uus trükk. Lisaks ilmus 
1883. aastal veel üks ingliskeelne tõlge Philip A. Asworthilt, kes on pealkirja 
tõlkinud kitsamalt, kui see on originaalis ja Jheringi algses kontseptsioonis 
– „The Battle for Right“.
18  „Encyclopaedia Britannica“ hinnang teose erakordsest edust on kahtlemata 
paikapidav. Samas ei ole õige faktiväide, nagu oleks sellest kahe esimese aastaga 
ilmunud tervelt kaksteist väljaannet. Nii suurt edu polnud isegi Jheringi 
menukil – kahe esimese aastaga jõuti siiski vaid neljanda väljaandeni. 
19  I. J. Gratševi kirjastuses ilmunud Volkovi tõlge on olemas ka Tallinnas Eesti 
Rahvusraamatukogus: Рудольф ф. Игеринг, Борьба за право. Москва, 1874. 

http://www.archive.org/details/struggleforlaw00jheruoft
http://en.wikisource.org/wiki/The_Struggle_for_Law
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Eestikeelse juriidilise ajakirjanduse avapauguks 1909. aastal pidi 
sellest rahvusvahelisest bestsellerist olema käibel vähemalt kolm 
erinevat venekeelset tõlget.20 Ehkki võib oletada, et 20. sajandi 
alguse haritud eestlase keeleoskus võimaldas lugeda ka saksa-
keelset originaali või vähemalt venekeelset tõlget, ilmus 1913. aastal 
Tallinnas ka eestikeelne tõlge.21 Kuidas sai Peterburi Teataja juba 
1911. aastal eestikeelset tõlget 40 kopika eest teiste eestikeelsete 
raamatute seas müüa pakkuda,22 jääb praegu veel mõneti mõista-
tuslikuks. Igatahes näitab ajakirja Seadus ja Kohus programm, et 
selle kirjapanija pidi Jheringi menuteost tundma, isegi kui ta sellele 
otseselt ei viidanud. Viiteid oli neis esimestes eestikeelsetes õigus-
ajakirjades tegelikult üldse vähe. 

Peale igaühe moraalse kohuse toetamise loodeti ajakirja vahen-
dusel teostatavast õiguskasvatusest ning selle kaudu saavutatavast 
üleüldisest õigustunde kasvust abi kogu rahva elujärje paranda-
misel. Seaduse ja Kohtu toimetaja sõnutsi oli see rahvas just niisu-
guses elufaasis, kus võis täheldada elavat pürgimist paremale 
järjele ja igal pool valitsevat püüdu parandada ühiskondlikku 

Peale selle leiduvad seal veel S. I. Jeršovi ja V. I. Loiko tõlked, ilmunud Moskvas 
1901 (uuesti 1907) ja Peterburis 1912.
20  Tänapäeva üks põlatumaid ja ikkagi kasutatavamaid teatmeteoseid 
Wikipedia alustab oma ingliskeelses variandis Jheringi-artiklit just selle 
teose nimetamisega juba päises. http://en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_von_
Jhering (18.8.2013). Ehkki Jhering ilmselt ka ise oma napilt 100-leheküljelise 
raamatukese rahvusvahelist edu nautis, tuleb tema peateosteks lugeda 
ikkagi kaht (lõpetamata jäänud) suurprojekti, mille esmaväljaanded kokku 
moodustavad ligi 2400-leheküljelise korpuse: Rudolf von Jhering. Geist des 
römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung. Th. 1, 1852 
(XII, 336 lk); Th. 2, Abt. 1, 1854 (VIII, 320 lk); Th. 2, Abt. 2, 1858 (XX, lk [321] – 
695) = 1071 lk; idem, Der Zweck im Recht. Bd. 1, 1877 (XVI, 557 lk); Bd. 2, 1883 
(XXX, 716 lk) = 1319 lk. Paika ei pea ka väide, nagu oleks Jhering õigusteaduse 
ajaloolise koolkonna rajaja. Pigem tuleb teda lugeda selle ületajaks. Niisamuti ei 
saa Jheringit pidada sotsioloogilise meetodi kasutusele võtjaks õigusteaduses, 
ehkki tema õpetus ühiskondlikest eesmärkidest õiguse kujundamisel tasandas 
sotsioloogilisele koolkonnale teed. 
21  Rudolf von Ihering. Wõitlus õiguse eest. Saksa keelest E. Laaman. Tallinn, 
1913. Kahjuks pole öeldud, mitmendast saksakeelsest väljaandest on see tõlge 
tehtud. Autori nimekuju Ihering on siin tollase eestikeelse tõlke järgi. 
22  Kirjastuse Ühiselu kuulutus, Peterburi Teataja, 1911, nr 76 (1.10.1911). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_von_Jhering
http://en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_von_Jhering
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positsiooni. See võis aga toimetaja kindla veendumuse kohaselt 
toimuda vaid seaduslike ja õiguslike võimaluste osavama äraka-
sutamisega, mitte nende vastu astudes. Õiguslikult lubatud vahen-
dite parem tundmine pidi tagama niihästi üksikisiku elujärje para-
nemise kui ka kogu rahva edenemise: „Edeneda oma elus võib iga 
rahvas ainult siis, kui temas kindel õiguse-tunne valitseb, milleks 
meile Rooma riigi õitseaeg kõige paremat tunnistust annab.“23 
Niisuguse tähelepanu juures rahva elujärje parandamisele kuni 
võrdluseni Rooma riigi õitseaegadega üllatab see, et Mihkel Punga 
programmis pole üldse juttu väljaande keelest. Alles peaaegu 
kolm aastat hiljem, 1911. aasta lõpus ajakirja uue aastatellimuse 
reklaamkuulutuses Peterburi Teatajas rõhutas ajalehe peatoime-
taja Konstantin Päts, et see on „esimene eestikeelne õigusteadus-
line ajakiri“.24 Seaduse ja Kohtu tegevtoimetajale ei olnud keelekü-
simus nähtavasti nii tähtis, et võitlus õiguse eest oleks kohemaid 
pidanud tähendama ka võitlust omakeelse õiguse eest, nagu olevat 
olnud omane näiteks Horvaatia esimestele õigusajakirjadele.25

Õigus ja Kohus – omakeelne asjalik õigusnõustaja 
Seevastu Jüri Vilmsi programmiline pöördumine Õiguse ja Kohtu 
avanumbris 1912. aasta jaanuarist võttis kohe pärast kehtiva õiguse 
keerukuse rõhutamist just keeleprobleemi jutuks: „Meie seadused 
on meile võõras keeles trükitud, nii nagu kohtukeelgi meie rahwale 
võõras on, mis seaduste tundmaõppimise juures weel iseäranis 
suureks takistuseks ees on.“26 Juba ainuüksi keelebarjäär tingis 
selle, et „inimesed eksiwad ja sellega omale kahju teewad, kui nad 
oma tegevust seadusewormidega kokkukõlasse peawad seadma, 
neid aga ei tunne“.27 Nii oli ka selle ajakirja põhisihiks seatud 
õiguslik rahvavalgustus. Ometi ei pidanud sellest õiguskasvatusest 

23  Lugejale. – Seadus ja Kohus, 1909, nr 1, lk 3; rõhutus originaalis.
24  Peterburi Teataja, 1911, nr 113 (29.12.1911).
25  Vrd Z. Pokrovac. Geburt, lk 198, alapealkiri „Pravdonoša (Gerechtigkeitsträger) 
– der Kampf ums Recht auf die (Volks)Sprache“.
26  Jüri Wilms. Lugejatele. – Õigus ja Kohus, 1912, nr 1, lk 1.
27  Samas, lk 1 jj.
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midagi kaugemale ulatuvat ja üksnes metafüüsilisele mõttevii-
sile hoomatavat välja kasvama. Õiguse ja Kohtu ülesandepüs-
titus oli täiesti eluline ja pragmaatiline – aidata üha elavamalt 
õiguskäibesse astuvatel rahvuskaaslastel paremini orienteeruda 
kehtivas segasevõitu õiguses: „Inimestel tuleb seadusega ja kohtu-
tega ikka rohkem ja rohkem kokkupuutumist, kuid ühes sellega ei 
kaswa aga meie inimeste keskel seadusetundmine mitte niisama 
kiireste. Niisama on lugu ka kohtupidamise-wiiside tundmisega. 
Raskendawaks asjaoluks siinjuures saab weel see, et meie Balti era-
õigus mitte ühtlane süstematiseeritud (korraldatud) seadustekogu 
ei ole. Kõige pealt on kubermangude järele lahkuminekuid: Kura-
maal (see pole meile küll mitte tähtis) ühte moodi, Liiwimaal teist 
moodi, Eestimaal kolmat moodi. Siia juurde tulewad weel lahku-
minekud maa-, linna- ja talupoja-õiguste wahel. Ei ole ühes neist 
õigustest mitte kohast määrust, siis tuleb seda teisest täiendavast 
õigusest otsida jne.“28

Kui Seaduse ja Kohtu programmis esitati praktilise õigustead-
mise levitamist üksnes abinõuna kaugemate ja kõrgemate eesmär-
kide saavutamisel, siis Õigus ja Kohus pidas ka õpetusi „lepingute, 
testamentide, rendi- ja müügikontrahtide jne“ õigeks vormistami-
seks igati väärikaks ülesandepüstituseks. Põhirõhk pidigi olema 
eraõigusel, mis puudutab ju kõiki. Sümptomaatiliselt järgneb sisse-
juhatavale pöördumisele kohe pikem ülevaateartikkel kehtivast 
Balti eraõigusest29, otse selle järel tuleb üksikasjalik mõisa ja rent-
nike õiguslike suhete käsitlus.30 Eestlased ei olnud aga kaugeltki 
enam ainult maarahvas, talupojad. Ka uus ajakiri lubas muu hulgas 
rohkem tähelepanu pöörata tööliste õigustele ja kaitsele, samuti 
ühinemisvabaduse õiguslikule raamistikule. Lisaks lubati õpetust 
selles osas, kuidas igaüks saaks oma poliitilisi kodanikuõigusi 
kõige mõjusamalt teostada.

28  Samas, lk 1.
29  Jüri Wilms. Pilk Balti eraõigusesse. – Õigus ja Kohus, 1912, nr 1, lk 3–10.
30  Rein Eliaser. Balti mõisnikud ja rentnikud. – Õigus ja Kohus, 1912, nr 1, lk 
11–16; nr 2, lk 26–32.
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Õiguse ja Kohtu programm asjakohasest maakeelsest õigus-
nõustamisest oli küll argisem kui esimesel ajakirjal, aga tege-
likult taheti täita ju sama ülesannet – levitada eesti rahva seas 
vajalikke õigusteadmisi. Mõlemad ajakirjad olid seadnud sisse 
ka küsimuste-vastuste rubriigi, „et lehe ja lugejate wahel elavat 
sidet soetada ja alal hoida“.31 Olgu märgitud, et Vilmsi toimetatud 
Õigusel ja Kohtul õnnestus seda rubriiki paremini ja järjekind-
lamalt ülal hoida kui tema vanemal sõsarajakirjal. Nähtavasti 
võimaldas lihtne nõustamisülesanne rahvaga lihtsamini kontakti 
saada kui kõrgele seatud kasvatussihid. Aga rahva kasvatamise 
ideel oli tolles ajas nähtavasti siiski jumet, sest ka kolmas ajakiri 
tõstis just selle mõtte jälle lipukirjaks. 

Õigus – taas võitlus ja kasvatus
1913. aastal Tartus ilmumist alustanud Õiguse tegelik toimetaja oli 
advokaat Oskar Rütli, vastutav toimetaja ja väljaandja vandeadvo-
kaadi abi Karl Pikk. Ajakirja allkirjastamata eessõna on pärit kas 
emmalt-kummalt neist või valminud mõlema ühistöös. Kui kahe 
eelneva ajakirja programmides alustati sellest, et hädasti on vaja 
rahva seas õigusteadmisi levitada, siis siin tõsteti kohe esile palju 
abstraktsem tasand ja rõhutati uuema aja riigi olemust õigusrii-
gina: „Kui meie aja riigi iseloomu lühidalt tahetakse ära tähendada, 
siis üteldakse: uue aja riik on õiguse riik. Ja tõepoolest on õigusel 
uue aja riigi elus tähtis osa. Kuna wana ja keskaja ning praeguse 
aja hariduse algastmel püsivates riikides riigiwõim enesel ühtegi 
piiri ei tunne olevat, waid wabalt oma soowide järele talitada wõib, 
määrab uue aja riigis õigus wahekorra üksikute riikide wahel ja 
ka üksiku riigiwõimu ja tema kodanikkude wahel ära. Riigi sise-
mises elus jälle korraldab õigus karwapäält üksikute kodanikkude 
wahekorrad üksteisega ära.“32 Ajakirja selgituse järgi võis elus 
erandina ette tulla ka vägivalda ja omavoli, kuid need tähendasid 

31  J. Wilms. Lugejatele, lk 2.
32  Eessõna. – Õigus, 1913, nr 1, lk 1. Siin ja järgnevais tsitaatides on rõhutused 
nagu originaalis.
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õiguslikult korrastatud normaalolukorra taandumist – sõda, mässu 
ja kuritegevust.

Samas vajas Õiguse tegijate veendumuse kohaselt mässumeelset 
võitlust ka õigus ise, nimelt edasiarenemiseks ja muutumiseks: „Ka 
õigus ise on wägiwalla, wõitluse wili, on sisuliselt kord ülekohus 
olnud, mis ajajooksul hääks, õiguseks sai, kui ülekohus ununes. 
Ja seda õiguse saamise protsessi elame meie iga päew kaasa, sest 
iga uus õigus, mida keegi omandab, tundub kusgil teiselpool 
kui ülekohus, alles aeg muudab ta jälle õiguseks, mõnele isegi 
eesõiguseks.“33 Peaaegu loodusseadusliku automatismiga pidi õigus 
olema ja püsima sellises pidevas muutumises ja teiseks saamises. 
Üksikisiku võitlus oma õiguste eest seati aga normatiivselt selle 
suure progressiürituse teenistusse: „Oma õiguste eest wõitlemine, 
oma õiguste ringi laiendamine, see on osa elu ülesannet igale 
inimesele, nii hästi eraisikuna kui ka riigikodanikuna. Nii on 
siis õigus, nagu terwe loodus, igal üksikul silmapilgul ühes osas 
saamisel, teises osas suremisel: üksikute eesõigus, mis hävineb, 
suurendab märksalt tarwilikult teiste õigusi.“34 

Võitluse kujund viitab pigem omavolile ja vägivallale kui õigu-
sele, mis pidi valitsema uuema aja riigis. Ometi olid 20. sajandi 
alguse Tartu advokaadid veendunud, et kui nad suruvad õiguse 
relva rahvale paremini pihku, aitab see otsustavalt kaasa õiguse 
progressile. Siit siis jällegi vajadus levitada teadmisi selle kohta, 
millised on üksikisiku õigused: „Selles wõitluses õiguse pärast on 
õigus ise ka sõjariist ja nagu sõjariist roostetab, kui teda ei tarvi-
tata, siis kaotab ka õigus oma jõuu, kui ta puhkab; õigus puhkab 
aga siis, kui isik teda ei tunne, teda oma eluolude korraldamisel 
abimeheks ei oska nõutada. Oma õiguste tundmaõppimine on juba 
tähtis tegu wõitluses õiguse pärast.“35 Lõpuks oli ka selle ajakirja 
suur eesmärk praktiliste õigusteadmiste levitamine üksikisikute 
seas. Õiguse tegijad tahtsid „oma lugejates õigusetunnet kasvatada 

33  Samas.
34  Samas, lk 1 jj.
35  Samas, lk 2.
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ja harida“ ning lootsid, et selle tulemusel kujunevad nende lugejad 
„küpseteks, tüsedateks riigikodanikkudeks“.36 

Erinevalt teistest ajakirjadest lubas Õigus tutvustada ka seadus-
eelnõusid, et „näidata, mis riigikodaniku huwid uuelt seaduselt 
nõuavad ja kuidaviisi sellepärast uus seadus kujunema peaks, 
ühtlasi sellekohaseid makswa seaduse puuduseid ära tähendada“.37 
Olgu etteruttavalt öeldud, et see erinev lubadus jäi välja lunasta-
mata ning ka Õigus piirdus ikkagi vaid juba kehtiva õiguse tutvus-
tamise ja seletamisega nagu ülejäänud kaks ajakirja.

Sarnasus teostuses, olemuses, 
institutsionaalses toes ja tegijate 

personaalses entusiasmis
Ehkki ajakirjade programmid olid mõneti erinevad, oli nende sisu-
line teostus pigem sarnane. Ka temaatiliselt on raske midagi selgelt 
eristuvat välja tuua. Seadus ja Kohus ilmus kauem kui teised ja 
jõudis käsitleda teistest veidi laiemat teemadepaletti,38 pöörates 
eriti ilmumise algusaastatel rohkem tähelepanu maaomavalitsuste 
ehk valdade kui institutsioonide probleemile. Nii olid eelkõige 
ajakirja algaastatel oluliste teemadena luubi all vallakogukonna 
liikmete õigused ja kohustused, valla maksud ja kapitalipaigu-
tused, valla kui omavalitsuse organid ja ülesanded. Maaelu puudu-
tasid ka mitmed käsitlused talurahva maaomandi ja -kasutusega 
seotud õiguslikust regulatsioonist, olgu siis tegemist talukohtade 
ostu-müügi, rentimise, maksustamise või näiteks jahiõigusega. 
Krediidiasutusi ja -õigust vaadeldi ajakirjas niihästi talude kui ka 
linnas asuva kinnisvara, samuti igasuguse vallasvara kontekstis. 
Ka ühinguliikumist ja tööliskindlustust valgustavad käsitlused 
kuuluvad pigem linliku eluviisi juurde, aga samas oli ühinemis-
vabadusel ja selle teostamise õiguslikul raamistikul ka maaelus 

36  Samas.
37  Samas.
38  Üksikasjalikumalt Seaduse ja Kohtu sisust kogu tema ilmumisajal vt 
M. Luts-Sootak, Unustatud algus, lk 270 jj.
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oluline koht. Seaduses ja Kohtus avaldatud põhikirjad (kokku 9) 
puudutasid kõikvõimalikke valdkondi, ulatudes Hannoveri hoiu- ja 
ehitusühingu põhikirjast Tukumsi hoburautamiskursuste omani. 
Põhjalikult vaadeldi Riigiduuma valimist ja pädevust. Puudutamata 
ei jäänud ka eraõiguse probleemid ja instituudid, nagu testament, 
lepingute vormiküsimused või üksikud lepingute liigid. 

Kuna järgmine ajakiri Õigus ja Kohus pööras valdade problemaa-
tikale mõneti vähem tähelepanu, näib selle temaatika esmapilgul 
mõneti linnastunum. Tegelikult oli 1912. aastaks jõudnud tunduvalt 
linlikumate teemadeni ka Seadus ja Kohus. Teisalt olid Õiguses ja 
Kohtus käsitletud eraõiguse institutsioonid ja probleemid – päri-
mine, seltsing, rent ja üür, kinge, igamine, abieluõigus, ost-müük, 
käsiraha jm – olulised ka maainimestele, eelkõige talude omani-
kele ja rentnikele. Nii et selget eristumist ei ole võimalik näha. Seda 
enam, et siingi olid muu seas vaatluse all spetsiifiliselt talumaadega 
seotud õiguslikud probleemid, nagu jahiõigus, talude maamaks 
või talumaade omandamine ja võõrandamine. Kuna sellesse aega 
jäi ka uue sõjaväeteenistuse seaduse kehtestamine, siis avaldati 
nii seaduse üldine tutvustus kui ka eraldi käsitlused sõjaväetee-
nistusest vabastamise ja sõjaväepensioni kohta. Aga lühemaid või 
üksikuid sõjaväeteenistuse küsimusi lähemalt vaatlevaid artik-
leid ilmus ka Seaduses ja Kohtus. Nii ei paku seegi valdkond kahe 
ajakirja eristamiseks pidepunkti. Tööliskindlustuse tõstmine oluli-
seks arutlusteemaks on ka pigem ühendav kui eristav tunnus. Sama 
kehtib ka kolmanda ajakirja, Õiguse kohta. Ehkki programmili-
selt lubati enam tähelepanu riigikodaniku kasvatamisele, preva-
leeris ka siin eraõigus: müüja vastutus, valduse ja omandi erista-
mine, rent, pärimine, kinge, kahju hüvitamine jne. Niisamuti leiab 
siit mitmed käsitlused, mis seostusid just maaomandiga: kalasta-
misõigus, parvetamisõigus, maamaks, teedeehitus, talude tükel-
damine. Ka üksikute artiklitega esindatud teemad, nagu väetee-
nistus, tööliskindlustus, rahvaesindus jne, on ikkagi samad mis 
ülejäänud kahes ajakirjas. 

Kuna 1912. aasta oli valimisaasta, siis on mõistetav, et nii sellel kui 
järgmisel aastal oli kõigil kolmel ajakirjal päevakorras Riigiduuma 
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valimine, selle pädevus, ka rahvaesinduse ja -esindajate õigused 
üldisemalt. Aga kui eestikeelse juriidilise kirjavara nappuse juures 
ilmutati paralleelselt või õigemini küll teineteise järel kaks käsit-
lust käsirahast,39 koguni kolm kinkest40 või kaks pikemat ülevaadet 
talurahva pärimisõigusest,41 siis tundub see teatud mõttes koguni 
inim- ja materjaliressursside pillamisena. Samade teemade korduv 
jutuks võtmine ei tähendanud aga seda, et autorite vahel oleks 
toimunud mingi diskussioon või vaidlusküsimuste selitamine. 
Hoopis vastupidi, isegi ei mainitud, et teises ajakirjas oli juba 
varem ilmunud artikkel samal teemal. Nii et temaatika järgi on 
neil kolmel ajakirjal tegelikult väga raske vahet teha.

Ma ei ole siiani veel maininud asjaolu, mis teeb need omavahel nii 
sarnased ajakirjad rahvusvahelises võrdluses kaunikesti omapä-
raseks nähtuseks. Kõik kolm olid nn populaarsed õigusajakirjad, 
mõeldud juristidel mittejuristidele. Isegi islandlaste Lögfræðingur 
oli professioonisisene ajakiri, kus juristid kirjutasid eelkõige juris-
tidest lugejale. Ka horvaatide ülalmainitud õigusajakirjad olid 
juristiseisuse väljaanded kutsekaaslastele. 19. sajandi Saksamaalt 
on teada oma paarkümmend katset asutada populaarseid õigus-
ajakirju. Ükski neist ei pidanud üle paari aasta vastu: nad kas 
professionaliseerusid teaduslikeks või praktilisteks juriidilisteks 
erialaajakirjadeks või sai neile saatuslikuks konkurents tavaaja-
kirjanduses ilmunud juriidiliste nõuandenurkadega.42 Sellel taustal 
osutub meie Seadus ja Kohus oma viie ilmumisaastaga tõeliselt 
pikaealiseks ajakirjaks. 

39  Aleksander Pallas. Käsiraha. – Seadus ja Kohus, 1912, nr 9, lk 49–51; Peeter 
Ruubel. Käsiraha. – Õigus ja Kohus, 1914, nr 2, lk 25–27.
40  Tegew adwokat. Juhtumised praktikast. – Seadus ja Kohus, 1912, nr 10, lk 
75–80; Aleksander Pallas. Kinkimine. – Õigus ja Kohus, 1913, nr 3, lk 33–41; 
Karl Pikk. Kinkimine. – Õigus, 1913, nr 5, lk 74–77.
41  Anton Palwadre. Pärandamine Eesti- ja Liiwimaa Talupoja-õiguse järele. 
– Õigus ja Kohus, 1912, nr 3, lk 44–47, nr 4, lk 58–63 ja nr 5, lk 68–79; Karl 
Pikk. Liiwimaa talurahwa päranduseõigus. – Õigus, 1913, nr 3, lk 40–44 ja 
nr 4, lk 61–64.
42  Joachim Rückert. Zur Charakteristik führender juristischer Periodika im 
19. Jahrhundert. – Juridica International, 2010, vol XVII, lk 25 jj.
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Populaarseid õigusajakirju ei olnud isegi Skandinaavias, kuigi 
sealne õiguskultuur oli silmatorkavalt rahvalik. Juristid jagasid laia-
dele massidele nõuandeid hoopis raamatukeste kaudu, mis võisid 
kanda umbes selliseid pealkirju nagu „Kuidas olla ise enda advo-
kaat?“ vms. Niisugused väljaanded ei puudunud ka eesti keeles. 
Georg Eduard Luigalt ilmus selline raamatuke Tartus juba 1891,43 
kaks aastat hiljem andis Joosep Robert Rezold seesuguse välja Tallin-
nas.44 Kui nimetatud kaks oma 75 ja 32 leheküljega olid veel suhte-
liselt kergekaalulised, siis vaadeldavate ajakirjadega samal ajal, 
aastatel 1911 kuni 1913 ilmutas Jaan Tõnisson igati soliidse kolmeköi-
telise „Kodaniku käsiraamatu“.45 Nii pidi selline konkurents valit-
sema ka eesti õigusajakirjade vahel, aga ometi neid avaldati.

Rahvusvahelises plaanis kaunis erakordse populaarsete õigus-
ajakirjade edukuse tagas meil omapärane institutsionaalne tugi. 
Kui muidu olid päevalehed oma juriidiliste nõuandenurkadega 
populaarsete õigusajakirjade konkurendid, siis meie õigusajakirjad 
olid siin hoopis päevalehtede kaasanded – Seadus ja Kohus odav 
ja ülejäänud ajakirjad hoopistükkis tasuta. See eristab neid muide 
otsustavalt neist horvaatide populaarsetest õigusajakirjadest, mis 
ilmusid umbes samal ajal ja olid väljanägemiselt pea samasugused 
õhukesed kuukirjad. Horvaatide ajakirjad pidid olema majandusli-
kult kasumlikud ja neid püüti müüa nii eraõiguslike kui administ-
ratiivsete vahenditega, tehes näiteks kõigile kooli- ja rahvaraama-
tukogudele kohustuslikuks ajakirja Hrvatski pravnik (Horvaatia 
jurist) või Pravni savjetnik (Õigusnõuandja) ostmise.46 Äärmiselt 
odavaist või koguni tasuta jagatavaist eestikeelsetest brošüürikes-
test ei saanud aga majanduslikku tulu tõusta. Või siiski? Kui mitte 

43  Georg Eduard Luiga. Õigus ja kohus: Tarviline seaduse asjade käsiraamat 
igaühele igapäevases elus ja kohtukäimises. 1. jagu: Kohtupidamise kord kõigis 
kohtutes ja palvekirjade proovid. Tartu, 1891, 75 lk.
44  Joosep Robert Rezold. Tark kohtu käia. Juhatus, kuidas igaüks isi oma 
kohtu asju aeada ja protsessid wõita wõib, kui temal wähegi õigus on. Tallinn, 
1893, 32 lk.
45  Jaan Tõnisson (Korraldaja.). Kodaniku käsiraamat, 3 kd. Tartu, 1911–1913, 
139, 147 ja 164 lk.
46  Z. Pokrovac. Geburt, lk 229 jj.
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juriidilisele väljaandele endale, siis nende taga seisvatele ajaleh-
tedele pidid need ju millegipärast vajalikud või koguni tulusad 
olema. Eesti ajalehed kasutasid niisuguseid kaasandeid hoopis 
omavahelises, st ajalehtedevahelises konkurentsis eeliste loomi-
seks. Siin vaadeldud aastatel ilmus 33–35 eestikeelset ajalehte.47 
Sellises tihedas konkurentsis kasutati publiku tähelepanu võitmi-
seks igasuguseid võtteid. Tasuta või odavate kaasannete lisamine 
põhilehtedele oli üks präänikutest, millega lugejaid ja tellijaid 
meelitati.48 See seletab, kust tuli nende esimeste õigusajakirjade 
institutsionaalne tugi ajal, mil polnud veel olemas omakeelset 
ülikooli, juristide kutseühendusi, eestikeelseid justiitsinstitutsioone 
vms. Mingigi institutsionaalse toe olemasolu oli ja on nimelt õigus-
ajakirjanduse püsimiseks olemuslikult hädavajalik, nagu näitab ka 
rahvusvaheline võrdlus.49 Eesti esimeste õigusajakirjade puhul oli 
see tugi konkureerivate ajalehtede näol lihtsalt rahvusvahelises 
plaanis mõneti omapärane. Et selline süsteem võiks toimida ja seda 
koguni mitmes paralleelselt ilmuvas väljaandes, oli peale institut-
sioonide vaja ka persoone, kes oleksid valmis ürituses kaasa lööma.

Pilk toimetajatele ja autorkonnale näitabki veel üht sarnasust 
kõigi kolme ajakirja vahel. Seaduse ja Kohtu juristidest tegijad50 
olid kõik noored mehed, kas juba advokaadid või vandeadvokaadi 

47  Iira Igasta. Eesti perioodiliste väljaannete arvu ja tiraažide dünaamika 
(1766–1917). Diplomitöö. TRÜ eesti keele kateeder. Tartu, 1978, lk 43. 
48  Anneli Avistu. Ajaleheturunduse algusaegadelt. – Peatükke Eesti 
ajakirjanduse ajaloost. Koost. E. Lauk. Tartu, 2000, lk 54. 
49  Riiklike institutsioonide, haridussüsteemi, kutseühenduste jms rollist 
juriidilise ajakirjanduse edukal püsimisel vt J. Rückert. Charakteristik, lk 32.
50  1909. aastal kirjutasid ajakirjas Mihkel Pung (1876–1940) ja Lui Olesk (1876–
1932), mõlemad advokaadid ja 32 aastat vanad. 1910. aastast lõi kaasa ka 
20-aastane Aleksander Kann (1889–1942), tollal veel tudeng, aga aastast 1921 
oli temagi advokaat. 1912. aastal lisandusid autorite sekka 28-aastane Ado Birk 
(1883–1942), kes tollal töötas advokaat Jaan Poska abina, ja 22-aastane tudeng 
Aleksander Pallas (1887–1939), kellest sai advokaat 1920. 1913. aasta numbrites 
kirjutasid ka 26-aastane Anton Palvadre (1886–1942) ja 27-aastane Rein Eliaser 
(1885–1941), tollal veel mõlemad advokaadid. Seaduse ja Kohtu autorite seas 
leidus ka mittejuriste: Robert Berendsen, Mihkel Aitsam ja August Kastra. 
Mitme pseudonüümi puhul on selgusetu, kes neid kasutas. Sellepärast ei ole 
andmed autorite kohta päris täielikud.
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abid, isegi kaasa löönud tudengid olid ikkagi advokaadid in spe. 
Sama pilti pakub Õiguse ja Kohtu autorkond.51 Tartus ilmunud 
Õiguse autorid olid keskmiselt veidi vanemad, ent samuti ikkagi 
veel noored ja taas eranditult advokaadid.52

Advokaadi töö seisnebki mittejuristidele õigusnõu andmises. 
Võib arvata, et igapäevaselt ja oma kabinetis nad ka teenisid sellega 
enam kui õigusajakirja autoritena. Massidele mõeldud õigusaja-
kirjas kirjutamist võib sellel taustal näha isegi natuke kummalise 
käesirutusena omaenese leivatüki järele. Samas on selge, et tege-
mist oli seltskonnaga, kellele jäi tavalise advokaadi töö- ja mõjuväli 
lihtsalt kitsukeseks. Me leiame autorite hulgast ju tulevasi Ajutise 
Valitsuse ja järgnevate valitsuste liikmeid, Eesti Panga presidendi, 
välissaadikuid, riigikohtunikke ja õiguskantsleri. Võib arvata, et 
neil oli suurem vajadus välja paista ja miks mitte ka suurem soov 
ümbritsevat maailma jõudumööda paremaks teha. Muidugi võib 
ajakirjade toimetamist ja seal autorina esinemist pidada ka reklaa-
mivõtteks. Ikkagi oleks meeldivam uskuda, et isiklike ja puhtva-
raliste ambitsioonide kõrval kannustas neid noori juriste eriline 
kutse-eetos, mida väljendas sedalaadi õigusajakirjanduse lõpu-
päevil üks anonüümne autor:

„Riik ja seltskond on õiglase kohtupidamise wõimalikkuse 
otstarbel ühtewiisi huwitatud niihästi selles, et kohtutes asjatundjad 

51  Jüri Vilms (1889–1918) ise oli 1912. aastal 23 aastat vana ja pidas 
advokaadiametit. Juba nimetatud noored advokaadid Rein Eliaser ja Anton 
Palvadre, samuti juuratudeng Aleksander Pallas kujundasid autoritena ka selle 
ajakirja näo. Peale nende võib autorite seast leida 31-aastase advokaadi August 
Peedi (1881–1940) ning kaks advokaadi abi: 32-aastase Johan Sapase (1880 –1952) 
ja 29-aastase Peeter Ruubeli (1885–1957). Kui avamata jäänud pseudonüümide 
taga peituski mõni advokatuuriväline isik, siis kõik oma nime all kirjutanud 
olid eranditult selle ameti esindajad.
52  Ajakirja tegelik toimetaja advokaat Oskar Rütli (1871–1949) oli oma 42 
eluaastaga kogu siinses autorkonnas vanim, vastutav toimetaja Karl Pikk 
(1886–1945) kuulus 27-aastasena nooremate hulka ja tegutses alles advokaadi 
abina. Vanuseliselt jäid nende kahe vahele ülejäänud, kes kõik olid samuti 
advokaadid: Lui Olesk oli vahepeal saanud 37, Arthur Jung (1877–1932) oli 36, 
Artur Beek (1881–1938) 32 ja Johan Reinhold (1885–1964) 28 aastat vana. Rein 
Eliaser oli ainus, kes avaldas artikleid kõigis kolmes ajakirjas ja kuulus seega 
ka Õiguse autorite hulka.
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ja õiglased kohtunikud oleksiwad kui ka selles, et kohtutes samuti 
asjatundjad ja õiglased adwokadid üles astuksiwad. Seltskondlise 
elu edenemisega ulatab aga adwokadi seisuse tähtsus aeg-ajalt 
kirjeldatud kohtulikust tähtsusest kaugemale. Adwokatur saab siis 
weel laiema seltskondlise kohustuse kandjaks ja nimelt seaduslik-
kuse ja õigluse kaitsjaks üleüldisemas mõttes riigis eneses, riigi kui 
walitsuse organisatsioni wastu. Isiku kui üksuse ja terwe kogu kui 
riiklise korralduse wahel on alatine an[t]a gonismus olemas. Isik 
on sunnitud arutihti oma õigusi riigiwõimu wastu taga nõudma 
ja kaitsema. See ülesanne on raske ja üksikule isikule tehnika-
liselt täidesaatmata. Siin on tarwis erikaitset, kaitset mis tuleks 
teowõimsa, iseseiswa ja waba organisatsioni poolt. Seda ülesannet 
peaks nimelt oma peale õieti korraldatud adwokadi seisus wõtma. 
Mitte ainult olemas olewa seaduslikkuse kaitsemine ei ole adwo-
kadi seisuse ülesanne; tema, kui õiguslistele küsimistele kõige 
lähemal seiswa seltskonna osa peale langeb eeskätt just wõitlus 
uue, parema ja täielikuma õiguslise korra eest.“ 53 

Artikkel on valminud Eesti Teadusfondi grandi 9209 toel.

Die Ursprünge der estnischsprachigen 
Rechtszeitschriftenliteratur 

aus der Zarenzeit

Zusammenfassung
Die ersten estnischsprachigen Rechtszeitschriften wurden schon 
vor dem Ersten Weltkrieg, d.h. vor der Gründung des estnischen 
Nationalstaates und vor der Einrichtung des estnischsprachigen 
Rechtsunterrichts an einer estnischen Universität herausgegeben. 

53  Mis wahe on wannutatud adwokadi, wannutatud adwokadi abi, era-
adwokadi ja n. n. „nurga-adwokadi“ wahel. – Õigus ja Kohus, 1914, nr 2, lk 42.
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Diese Zeitschriften Seadus ja Kohus (Gesetz und Gericht; St.-
Petersburg 1909–11, Tallinn 1911–13, 1914), Õigus ja Kohus (Recht 
und Gericht; Tallinn 1912–14) und Õigus (Das Recht; Tartu 1913–
14) wiederlegen aufgrund der historischen Erfahrung der Groß-
staaten in Europa des modernen Zeitalters geprägte Ansicht, dass 
die Entstehung der Rechtszeitschriftenliteratur eng verbunden ist 
mit der nationalstaatlichen Isolierung der Rechtswissenschaft und 
des Rechts. Eine herausragende Eigentümlichkeit dieser estnischen 
Zeitschriften besteht darin, dass alle populäre Rechtszeitschriften 
waren, von Juristen für Nichtjuristen gemacht. Solche populären 
Rechtszeitschriften gab es bei anderen baltischen Völkern im russi-
schen Reich nicht, obwohl die Erscheinungen der nationalen Erwa-
chungsbewegungen und sozialen Umwälzungen eigentlich ähnlich 
oder gleich waren. Die populären Rechtszeitschriften sind auch 
etwa für Skandinavien fremd, obwohl die Rechtskultur dieser 
Region sonst relativ volksnah ist. Man kann die billigen oder gar 
kostenlosen estnischen Heftchen auch nicht mit diesen populären 
Rechtszeitschriften vergleichen, wodurch man ungefähr gleich-
zeitig z.B. in Kroatien wirtschaftlich zu profitieren versuchte. So 
ist der Erfolg von diesem Genre auf Estnisch mit zwei Faktoren 
zu erklären. Erstens wurden alle drei Zeitschriften als Beilagen 
zu verschiedenen Organen der Tagespresse ausgegeben. Indem 
auf diesem Markt ein unerhörter Wettbewerb herrschte, sollten 
die Rechtszeitschriften als Bonus die Leserschaft des Hauptorgans 
vergrößern. Zweitens ist das persönliche Engagement und Missi-
onsgefühl der Redakteure und Verfasser nicht zu unterschätzen. 
Sie waren ausschließlich Rechtsanwälte oder Anwaltsgehilfen, 
meistens relativ jung (zwischen 22 und 42 Jahre alt) und wie es 
sich später, in der Estnischen Republik, gezeigt hatte: gesellschaft-
lich wie politisch höchst engagierte Personen. 


