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Balti Eraseaduse (1864/65) 
koht ja kohatus Euroopa 
kodifikatsioonide peres

Marju Luts-Sootak

Vene impeeriumi 19. sajandi õigusreformidest peetakse üheks kõige 
edumeelsemaks ja „läänelikumaks“ 1864. aasta kohtureformi, millele 
oli kolm aastat varem eelnenud talurahva vabastamine pärisorjusest ka 
Vene sisekubermangudes. Selsamal 1864. aastal kinnitas „reformikeisri“ 
nimetust vääriv Aleksander II ka Balti kubermangude jaoks äärmiselt 
olulise õigusakti, nn Balti Eraseaduse1 ehk ametliku nimega „Lääne-
mere kubermangude provintsiaalõigus. 3. köide: eraõigus“ esimesel 
tiitellehel ja teisel tiitellehel „Liivi-, Eesti- ja Kuramaa eraõigus“. Tege-
likult kinnitas Aleksander II 1864. aasta 12. novembril2 koguni kaks 
paksu seadustikku. Üks neist oli saksakeelne originaalversioon, mille 
koostas endine Tartu ülikooli provintsiaalõiguse professor Friedrich 
Georg von Bunge. Sellele versioonile olid oma tagasiside andnud ka 
Läänemere provintside eri institutsioonid. Saksakeelne algvariant 
kandis pealkirja „Provinzialrecht der Ostsee-Gouvernements. Theil III. 
Privatrecht Liv-, Est- und Curlands, zusammengestellt auf Befehl des 
Herrn und Kaisers ALEXANDER II“ ja teisel tiitellehel pealkirja lühi-
varianti „Liv-, Est- und Curländisches Privatrecht“. Keiserlikus kodifit-
seerimisosakonnas oli valminud ametlik venekeelne tõlge, mille keiser 
samuti kinnitas. Venekeelsel tõlkel olid vastavad pealkirjad osaliselt 
teises järjekorras: esmalt „Свод гражданских узаконений Губерний 
Остзейских, повелением государя императора АЛЕКСАНДРА 
НИКОЛАЕВИЧА составленный“ ja järgneval tiitellehel „Свод 

1  Edaspidi lühendatult BES. 
2  Kuupäevad on siin ja edaspidi esitatud tollal Vene impeeriumis tunnustatud 
Julianuse ehk nn vana kalendri järgi.
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местных узаконений губерний Остзейских. Часть третья. 
Законы гражданские“. Milline pidi olema nende kahe tekstiver-
siooni oma vaheline suhe, jäi esialgu määratlemata. Nii tuleb lähtuda 
sellest, et 1865. aasta 1. juulist jõustunud seadustiku mõlemad variandid 
pidid kehtima ilmselt ühejõulisena, kuna mingeid prioriteedireeg-
leid ei kehtestatud. Selle lünga täitis küll juba viis aastat hiljem Vene 
impeeriumi Riiginõukogu koostöös impeeriumi kõrge kohtu ja admi-
nistratiivorgani Valitseva Senatiga. Balti raudtee rajamiseks oli vaja 
sundvõõrandada raudtee alla jäävad maad. Selle tegevuse õiguslikul 
vormistamisel ilmnes aga, et märkus 1 BES art 868 juurde rääkis vene-
keelses tekstis „sundvõõrandamisest riiklikeks või ühiskondlikeks vaja-
dusteks“, saksakeelses tekstis aga üksnes „sundvõõrandamisest“. Nüüd 
kehtestati Senati ukaasiga, et tekstide sisulise kollisiooni korral tuli 
eelistada venekeelset väljaannet ehk tõlget.3 Selline lahendus tegi BESi 
rakendamise ilmselt hõlpsamaks sellelesamale kõrgele kohtu kojale 
Senatile ja ka kõigile nn Sise-Vene kubermangude ametiasutustele, keda 
mainiti Riiginõukogu arvamuses − muidugi peale Läänemere kuber-
mangude ametiasutuste. Neile pidi veel 1870. aastalgi kindlasti olema 
seadustiku saksakeelne variant nii arusaadavam kui ka omasem. On 
selge, et algselt saksa keeles koostatud seadustik kasutas saksa õigus-
keelt ja toetus saksakeelsele õigustraditsioonile. Niisugusena kuulus 
BES pigem Euroopa ehk kitsamas mõttes Saksa või saksakeelsesse 
kultuuriruumi. Viimane asjaolu lubabki küsida, kuhu see Balti õigus-
ajaloo silmapaistvaim õigusmälestis uusaja Euroopa kodifikatsioonide 
ja kodifitseerimisideoloogiate taustal õieti asetub.

Uusaegsed kodifikatsioonid ja õiguseraamatud
Balti Eraõigus sündis päris lasterikkasse perre – uusaja Euroopa õigus-
ajaloo olulisemaid suundumusi oligi kodifitseerimine, õiguse koonda-
mine ühtsetesse ja muid seadusi välistavatesse seadus tikesse (Caroni 
2003; Gagnér 1960; Hattenhauer 2007: 536 jj). Kõige kuulsamad 

3  О порядке отчуждения земель под Балтийскую железную дорогу, 16.11.1870. 
– Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1825–1881, т. 
45, ст. 48921.
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ja siiani õpikunäidetena käibivad uusaegsed kodifikatsioonid olid 
Preisi maa Üldine Maaõigus 1794. aastast4, Prantsusmaa 1804. aasta ja 
Austria 1811. aasta tsiviilkoodeksid. Ehkki Preisimaa ALRi esimesed 
osad olid eraõigusest, püüdis see üldise maaõigusena koondada muidki 
õigusharusid, eraõiguse kõrval ka lääni- ja seisusteõigust, kiriku- ja 
muude vaimulike asutiste õigust, riigi- ja finantsõigust, samuti prot-
sessiõigust, politsei- ja karistusõigust (Allgemeines Landrecht 1994: 
VII jj). Selles mõttes ei saa seda lugeda päris ehtsaks uusaegseks 
(eraõigus-)kodifikatsiooniks. Pigem tuleks ta ühte ritta seada veelgi 
varasemast ajast pärit õiguseraamatutega, nagu neid varauusajast 
saati koostati eelkõige Skandinaavias. Taani ja Norra omad on pärit 
juba kuningas Christian V-lt: 1683. aastast Danske Lov ja 1687. aastast 
Norske Lov. Rootsi õigust koondav Sveriges Rikes Lag kinnitati aastal 
1734 ja kehtis ka Soomes. Soome iseseisev Suomen Laki alles 20. sajan-
dist kuulub normitehnilises mõttes ikka veel samasse liiki nende vara-
uusaegsete seadustikega.

Niisuguseid õiguseraamatuid, mis ei piirdunud vaid ühe õigus-
haruga, tundis tegelikult juba keskaeg (Luts 2001). Saksakeelsest 
ruumist on kuulsaim Saksi peegel või Saksi õiguspeegel (Hatten-
hauer 2007: 286 jj), mille eeskujul koostati ka nn Liivimaa õigus-
peegel, samuti Liivimaa rüütliõiguse eri redaktsioonid (Bunge 1827; 
Leesment 1938). Uusaja uuendus kodifitseerimisel seisnes just selles, 
et ühte süstemaatilisse seadustikku koondati vaid ühe õigusharu 
normid ja idee poolest ei tohtinudki selles õigusharus edaspidi kehtida 
mingid muud õigusallikad peale sellesama koodeksi või seadustiku. 
Balti provintsiaalõiguse kolmas köide ehk BES pidi samuti sisaldama 
vaid eraõigust. Esimese ja teise köitena olid sellele eelnenud juba 
1845. aastal kehtestatud Asutustekorraldus (sks Behördenverfassung, 
vn Учреждения) ja Seisusteõigus (sks Ständerecht, vn Сословия). 
1845. aastal välja kuulutatud plaani järgi pidid kolmandale köitele 
järgnema veel neljas ja viies köide tsiviil- ja kriminaalprotsessist.5 

4  Ka rahvusvaheliselt on kasutusel lühend ALR, mis on tuletatud seadustiku 
saksa keelsest nimest Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten.
5  О издании первых двух частей Свода местных узаконении губернии 
Остзейских, 1.7.1845. − Полное собрание законов Российской империи. 
Собрание 1825–1881, т. 20, ст. 19146.
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Viimatinimetatud eelnõude koostamiseks moodustati mitmes mõttes 
erakordne nn kesk justiits komisjon kõigi Balti provintside esindajatest 
(Luts-Sootak 2016). Aastail 1864−1866 valminud eelnõusid keskvõim 
enam ei kinnitanud ja 1889. aastal viidi siin ellu ulatuslik justiitsreform 
Vene eeskujul, kehtestades ka Vene protsessikorraldused (Anepaio 
2006a; Anepaio 2006b).

Aastaks 1864, mil Vene keiser pani käe alla Balti provintside 
era õiguslikule kodifikatsioonile, oli selliseid Euroopas juba omajagu 
valminud. Kuulsaimad – prantslaste Code civil des Français ja auster-
laste ABGB6 – said siin juba nimetatud. Pool sajandit varasemast ajast 
pärineb saksa kultuuriruumi esimene tsiviilkoodeks, Baieri kuninga 
Maximiliani korraldusel koostatud Codex Maximilianeus Bavaricus 
Civilis 1756. aastast. 19. sajandi keskpaiga kuulsamaid kodifikat-
sioone on Johann Caspar Bluntschli koostatud tsiviilseadustik Zürichi 
kantonile.7 Kuulsuste kõrval oli aga veel terve hulk neid, mida täna-
päeva õpikutes eriti ei nimetata. Šveitsis olid juba enne Zürichit oma 
uued eraõiguskodifikatsioonid ka Genfis (1804), Waadtis (1819), Berni 
vanas kantonis (1824−30), Luzernis (1831−39), Tessinis (1837), Fribourgis 
(1834−1849), Solothurnis (1841−47) ja Aargaus (1847−56); Zürichiga samal 
aastal jõustus Neuenburgi tsiviilseadustik (Schneider 1888: 5; Senn 
2007: 316). Balti Eraseadusega samal aastal jõustusid Saksimaa ja 
Itaalia tsiviilseadustikud.8 Viimasele olid jällegi juba eelnenud piir-
kondlikud kodifikatsioonid, nagu Sitsiilia koodeks 1819. või Piemonte 
oma 1838. aastast. Rääkimata veel eri variantidest, mis tehti Napoleoni 
saabudes või ka taandudes Prantsuse tsiviilkoodeksit tõlkides ja koha-
likele oludele kohandades (nt 1804 Genf, 1816 Lombardia-Veneetsia, 
1820 Badeni maaõigus või 1825 Poola tsiviilkoodeks ja veel 1865 Itaalia 
tsiviilkoodeks). Ka Vene impeeriumi seadustekogu9 kümnenda köite 
teine raamat 1832. aastast sisaldas üksnes eraõigust ja võiks selles 
mõttes kehtida tüüpilise uusaegse eraõiguskodifikatsioonina. Miks ma 

6  Ametliku nimetusega Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesamm-
ten deutschen Erbländer der Oesterreichischen Monarchie, lühendatult ABGB.
7  Privatrechtliches Gesetzbuch für den Kanton Zürich 1853/55.
8  Das Bürgerliche Gesetzbuch für das Königreich Sachsen 1863/65; Codice civile 
del Regno d’Italia.
9  Свод законов Российской империи. 1832–35.
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kasutasin siinkohal ettevaatlikult vaid tingivat kõneviisi, saab natu-
kese aja pärast selgeks, sest järgnevalt tuleb juttu üldisemast seadus-
andlusideoloogiast, mis neid uusaegseid kodifikatsioone kandis, mida 
need kehastasid ja mis neid otsustavalt eristas kõigist varasematest 
õiguseraamatutest.

Eraõiguskodifikatsioonide väline külg: 
õiguskindlus ja õiguse ühtlustamine

Pikema seletuseta on mõistetav, et ühte hõlpsasti leitavasse raama-
tusse koondatud ja seadusena maksma pandud kindlad reeglid soodus-
tavad õiguskindlust. Muidugi peavad need reeglid olema selged ja 
arusaadavad, omavahel kooskõlas, avalikult teatavaks tehtud jne 
(üksikasjalikult Luts 1997). Eriti tähtis oli ja on endiselt see, et kodi-
fitseeritud õigus tühistab kõik senised sama valdkonda reguleerinud  
õigusallikad isegi siis, kui neid ei ole selles seoses ei koodeksis endas 
ega näiteks paljusid kodifikatsioone saatnud kehtestamisseaduses 
eraldi üles loetud (Caroni 2003: 95 jj). Juba selle ainukehtivuse põhi-
mõtte juures tuleb hakata Balti Eraseadusele mööndusi tegema. Seadus 
ega ka kehtestamisukaas ei öelnud selgesti, et edaspidi saabki Balti 
provintside kohaliku eraõigusena kehtida vaid sellesse seadustikku 
koondatud reeglistik. Nii pole ime, et õige pea puhkesid vaidlused 
näiteks selle üle, kas varem subsidiaarselt kehtinud Rooma õigus 
jätkab samas positsioonis ka pärast BESi kehtestamist või kas ja 
millised eraõiguse allikad võiksid üldse veel BESi kõrval kehtida või 
edasi kehtida (Siimets-Gross 2012).

Õiguse ühtlustamine oli samuti modernse kodifitseerimiskontsept-
siooni olulisemaid saavutusi ja seegi pidi omalt poolt kaasa aitama 
õiguskindluse tagamisele. Ühe riigi siseselt pidi kehtima vaid üks ja 
ühtne õigus, antud juhul eraõigus. Selline on õpikulik, teoreetiline 
käsitlus. Ajalooline empiirika näitab igatahes palju kirjumat pilti. 
Provintsidele eraldi seadustike tegemine või lubamine ei olnudki väga 
enneolematu. 18. sajandi lõpukümnendil vastu võetud Preisi maa Üldi-
sele Maaõigusele pidid algsete plaanide kohaselt järgnema ka eraldi 
seadustikud üksikute provintside jaoks: Ida- ja Lääne-Preisi maale, 
Ida-Friisimaale, Alam-Sileesiale jm (San-Marte 1830: 2 jj). Provintside 
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koodeksite kehtestamiseni küll ei jõutud, aga kirjandust ja allika-
kogumikke nende üksikute provintside eriõigustest jätkub küllaga ka 
Üldise Maaõiguse kehtimise ajast (ülevaadet vt Wigand 1828). ALRi 
kehtivuspretensiooni piiratust illustreerib hästi kuulus või isegi kuri-
kuulus kaart Saksa õiguspiirkondadest 19. sajandil.10 Kaart näitab 
Saksa eraõigusmaastikku aastal 1895, s.o enne Saksa Keisririigi ühtse 
tsiviilseadustiku vastuvõtmist.11 Ma tahan siin tähelepanu juhtida 
eelkõige sellele, et näiteks ALRi kehtimispiirkondi tähistav roheline 
on kaardil eri toonides. Üksnes kõige tumedam roheline tähistab 
ALRi eraõiguse esmast ja täielikku kehtimist. Seda ei olnud kuigi 
palju: Preisimaa idaosas piirkonnad Poznańi ümber ja Sileesias, mis 
olid Preisimaale läinud Poola esimese jagamisega; siis veel Altmark 
Saksamaa keskosas ja Ostland Friisimaa lähedal. Ülejäänud rohelise 
toonid tähistavad erinevat ALRi kehtimisrežiimi: mõnel pool ALR 
küll kehtis, aga mitte tervikuna – perekonnaõiguse ja seadusjärgse 
pärimise regulatsioonis kehtisid kohalikud provintsiaalõigused; teisal 
kehtis ALR üleüldse üksnes subsidiaar- ehk abiõigusena ajalooliselt 
kujunenud kohalike provintsiaalõiguste kõrval või õigemini nende 
„järel“. Preisi kuningriik laienes 19. sajandil oluliselt ja nii kuulus 
sinna piirkondi, kus oli juba enne kehtestatud mõni uuem koodeks, 
Reinimaal näiteks prantsuse Code civil. Neis provintsides võis ALR 
pretendeerida kõige enam vaid subsidiaarsele, lünki täitvale kehti-
vusele; pigem isegi mitte sellele.

Nii et isegi oma riigisisese (era)õiguse kodifitseerimisega toime 
tulnud Saksa riikides ei tarvitsenud uue seadustiku kehtestamine 
vähemasti veel 19. sajandi alguses automaatselt kohe terve riigi õiguse 
ühtlustamist tähendada. „Üldine“ tollaste seadustike pealkirjas ei 
tähendanud tingimata territoriaalsete eriõiguste välistamist, vaid 
hoopis nende lubamist üldise õiguse kõrval või koguni ees. See käib 

10  Paraku ei lase trükitehnilised võimalused lisada siia teksti juurde kaardi vär-
vilist varianti ja mustvalgena ei ole see kaart piisavalt selge. Internetist leiab aga 
Saksa õigus- ja kohtukaardi (sks Deutsche Rechts- und Gerichtskarte) aastast 
1895 lihtsasti üles kas Google’i abil või sellel aadressil: https://upload.wikimedia.
org/wikipedia/commons/e/e8/Deutsche_Rechts-_und_Gerichtskarte_%281895%29.
jpg (22.11.2016). 
11  Bürgerliches Gesetzbuch 1876/1900 kehtib tänini.
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ka Austria Üldise Tsiviilseadustiku kohta, mille täisnimetus ütles 
selgesti välja, et see on kehtestatud vaid kõigile Austria monarhia 
saksa pärusmaadele (üksikasjalikult Ogris 2011: 5 jj). Eelkõige jäi 
selle kehtivusalast välja Ungari kuningriik, kus ABGB kehtis vaid 
umbes kümnendi jooksul (1853–62). Aga isegi selle kümnendi puhul 
ei saa väita, et ABGB oleks kehtinud kogu Habsburgide monarhias, 
sest oli veel muidki provintse ja piirkondi, kus kehtis oma eriõigus. 
Seega: „üldine“ tollaste seadustike pealkirjas ei tähendanudki tingi-
mata territoriaalsete või provintsiaalsete eriõiguste välistamist, vaid 
hoopis nende lubamist üldise õiguse kõrval või koguni ees.

Nii võiks ka Balti Eraseadust käsitada provintsiaalse eriõiguse kodi-
fikatsioonina, mis teatud territooriumil tõrjus riigi üldise tsiviilõiguse 
kehtivuse. Antud juhul siis Vene Seadustekogu 10. köite 2. osa, kuhu 
oli koondatud materiaalne tsiviilõigus ja mida ei kehtestatud Balti 
kubermangudes, aga ka mitte Poolas (seal kehtis oma tsiviilkoodeks 
aastast 1825), Soomes (seal kehtis endiselt 1734. a Rootsi Riigi Seaduse 
tsiviilõigus) või Bessaraabias (ka selle õigus plaaniti eraldi kodifitsee-
rida nagu Balti provintside oma).

Ometi ei saa Balti Eraseadust pidada samaväärseks näiteks Habs-
burgide monarhia territooriumil kehtinud erinevate provintsiaalkoo-
deksitega. BES ei koondanud mitte ühe, vaid kolme provintsi õigust, 
jättes samas lahtiseks küsimuse, kas tegemist on nende kolme üldise 
õigusega või ühte seadustikku koondati igaühe eriõigused. Balti 1864. 
aasta seadustikus on erinevad eraõiguskorrad nii-öelda kokku segatud. 
BESi koostaja Bunge tegevus kodifitseerimisel ei erinenud kuigivõrd 
tema teaduslikust ümberkäimisest kohalike provintsiaalõigustega – 
tegemist oli väga usina kogujaga, kellel jäi vajaka korrastamisprint-
siipide juriidilisest põhjendatusest (vt lähemalt Luts 2006; 2000a: 185 
jj). Vahel leidub üldisi regulatsioone, siis jälle eri peatükkidesse või 
märkustesse poetatud kohalikke eripärasid. Selget ülesehituslikku 
põhimõtet ei ole, on üksnes püüd kõik partikulaarsed erinevused 
kuidagi kirja saada ja seadustikku koondada (Luts 2000b; 2000c). 
Nii kinnistaski BES veel 19. sajandi teises pooles keskajast pärit erine-
vuse näiteks linna- ja maaõigustel. Ehkki õiguslikud erinevused olid 
esialgu seisuslikku päritolu, said neist ajapikku tihti hoopis terri-
toriaalsed erinevused. Sellele suundumusele aitas muide jõudsasti 
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kaasa Eesti vabariigi Ajutise Valitsuse otsus kehtestada BES kogu 
Eesti elanikkonnale.12 Teisalt pakkus ootamatuid üllatusi ka linnade 
füüsiline laienemine endistele mõisamaadele, kus jäid endiselt kehtima 
maaõiguslikud normid (Anepaio 1997). Balti Eraseadusega kinnis-
tatud õigusliku partikularismi tagajärgi Balti provintsides, hiljem 
Eesti ja ka Läti vabariigis on seni väga vähe uuritud ja nii on mingit 
üldisemat hinnangut raske kujundada. Üks on igatahes selge: BES 
kinnistas seadusandlikult eraõigusliku paljususe nii Vene impee-
riumi üldisemas kontekstis kui ka selle Balti provintsides ning pärast 
I maailmasõda veel Balti riikideski. Erinevalt oma kaasaegseist sõsa-
raist mujal Euroopas ei aidanud see eraõiguskodifikatsioon õiguse 
ühtlustamisele küll kuidagi kaasa.

Eraõiguskodifikatsioonide sisemine külg: 
õigussubjektide võrdsus ja õiguse uuendamine

BES oli oma 4636 artikliga umbes kaks korda mahukam seadustik 
kui tollased eraõiguskodifikatsioonid mujal.13 Ühelt poolt kasvatas 
seadustiku mahtu üksikute provintside territoriaalsete eripärade, aga 
ka linna- ja maaõiguse erinevuse järgimine. Lisandusid seisuslikud 
erinevused, mis on sinna samuti püüdlikult sisse kirjutatud. Need 
umbes 200 000 väljavalitut, kelle õigussuhteid BES reguleeris14, on 
seadustikusiseselt omakorda veel rangelt seisuslikult jaotatud: linna-
kodaniku õigused erinevad aadliku omast, aadli keskis erinevad 
rüütlimõisate omanike õigused, ja neist kõigist omakorda erinevad 
õigused olid seadustikus sätestatud veel evangeelsetele vaimulikele. 
Me ei räägi siin poliitilistest, vaid tsiviilõigustest; mitte avalikust 
õigusest, vaid inimeste omavahelisi eraõiguslikke suhteid korral-
danud tsiviilõigusest. Just järjekindla seisusliku segregatsiooniga 

12  Seisuste kaotamise seadus. – Riigi Teataja, 1920, 129/130, 254.
13  Näiteks Prantsuse Code civil sisaldas 2281 artiklit, Zürichi tsiviilseadustik 1892 
ja Saksimaa tsiviilseadustik 2180 paragrahvi. Balti Eraseadusest hiljem koostatud 
Saksa tsiviilseadustikus oli neid 2385. Ülejäänutest märgatavalt väiksema hulga 
artiklitega tuli toime Austria ABGB, seal oli neid vaid 1502.
14  Balti kubermangude talurahva õigussuhete jaoks olid talurahvaseadused, 
nende suhtes kehtis BES vaid subsidiaarselt.
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eraõiguses asetus BES selgelt eelmodernsete seadustike sekka ja 
esindas omas ajas umbes seda seisu, mille võib leida näiteks Baieri 
1756. aasta tsiviilseadustikust.

Saksakeelses kirjanduses esitatakse BESi eeskujude või ideoloo-
giliste sõsaratena tihti just ajaliselt lähedasi saksakeelse kultuuri-
ruumi kodifikatsioone, nagu Saksi kuningriigi 1863. aastal kinni-
tatud ja samuti 1865. aastal jõustunud tsiviilseadustikku või natuke 
varasemat Zürichi kantoni oma 1856. aastast (Blaese 1971; Wesen-
berg/Wesener 1985: 221; Schlosser 2001: 164 j). Õigusliku ja ka poliiti-
lise tuumikideoloogia mõttes erineb BES neist mõlemast siiski täie-
likult: nii Saksimaa kui ka Zürichi koodeksid kehtestasid modernse 
eraõiguse reeglistiku võrdselt vabade kodanike omavaheliste suhete 
jaoks. Saksimaa seadustiku § 3015 ja Zürichi koodeksi § 716 sätestasid 
ühtse ja universaalse, igaühele ühtemoodi kuuluva tsiviilõigusvõime. 
Balti Eraõigus seevastu hoidis rangelt kinni seisuslikest raamidest. 
Niisiis ei saa BESi puhul rääkida alusepanekust modernsele vabale 
eraõigusele kui vabade kodanike võrdsele vabaduse teostamise õigu-
sele (sellest lähemalt Luts-Sootak 2008), mis oli vähemalt alates 19. 
sajandi keskelt kõikide modernsete eraõiguskodifikatsioonide põhi-
tunnuseid ka saksakeelses kultuuri- ja õigusruumis.

19. sajandi Saksa eraõiguse kohta kasutab kirjandus vahel väljendit 
„konstitutsiooni aseaine“ (sks Verfassungsersatz) (nt Rückert 2012: 511 
jj). Mõeldakse seda, et ehkki paljudel Saksa territooriumidel puudusid 
kirjutatud konstitutsioonid või põhiseadused, aidati üldine võrdne 
vabadus maksvusele vähemalt inimeste omavahelistes suhetes just 
eraõiguslike vahenditega, peale juba nimetatud kodifikatsioonide ka 
eraõigusteaduse süstemaatilise ja printsiibipõhise kujundamisega 
(Rückert 2006). Balti Eraõigus ei mänginud selles Saksa kultuuri-
ruumi kontserdis mingilgi määral kaasa. Kui muidu oleks võinud 
seisuslikke piire eraõiguses käsitada lihtsalt ajaloolise pärandina 
ja näiteks teaduslikus käsitluses need kõrvale jätta, siis 1864. aastal 

15  Vrd: § 30. Jeder Mensch ist rechtsfähig („Iga inimene on õigusvõimeline“).
16  Vrd: § 7. Jeder Mensch ist in der Regel alles Privatrechtes fähig. Kein Mensch 
ist rechtlos („Iga inimene on reeglina igaks eraõiguseks võimeline. Ükski ini-
mene pole õigusetu“).
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„kõigekõrgema“17, tegelikult küll vaid keiserliku kinnituse saanud 
seadustik kehtis kogu modernse seadusandlustehnika jõuga ja seadis 
nõnda piirid ka teaduslikule vabadusele.

Balti Eraseadust eristas oma kaasaegsetest Euroopa kodifikatsioo-
nidest veel üks põhimõtteline tunnus, õiguspoliitiline dimensioon, 
mida võib nimetada ka Euroopa uusaja eraõiguskodifikatsioonide 
üldise seadusandlusideoloogia kandvaimaks ideeks. BES koostati 
1848. aasta järgses Euroopas. Suured revolutsioonid ei jätnud just 
palju valikuvabadust. Moderniseerimisreforme viisid ellu ka riigid, 
kus revolutsioon oli maha surutud või näiliselt tulemusteta vaibunud. 
Muu hulgas kasutati uuenduste juurutamiseks või algatamiseks 
päris palju ka seadusandlikke vahendeid. Tihti oli see just kodifit-
seerimine, mingi õigusvaldkonna või -haru ulatuslik ja kõikehõlmav 
uuestiseadmine. Nii mõistis muide kodifitseerimist ka selle mõiste 
leiutaja, inglise jurist ja filosoof Jeremy Bentham (vt nt Alfange 
1969; Gagnér 1960: 91). Tema algul prantsuse keeles avaldatud trak-
taat tsiviil- ja kriminaalseadusandluse põhimõtetest (Bentham 1802) 
on Tartu ülikooli raamatukogus olemas 1830. aasta saksakeelses 
tõlkes (Bentham 1830). Ülikooli raamatukogu sedelkataloog näitab, 
et siin olid ja on ka 1802. aasta prantsuskeelne esmaväljaanne ja selle 
taastrükk 1820. aastast, samuti muud Benthami olulisemad teosed. 
Need pidid olema niisiis juba varakult kättesaadavad BESi tuleva-
sele koostajale, Tartu ülikooli õigusteaduskonna kasvandikule ja 
professorile Friedrich Georg von Bungele, kes oli aastatel 1838−1842 
professoriameti kõrval ka ülikooli raamatukogu direktor. Ka keiser-
likus kodifitseerimiskomisjonis Peterburis, kus Bunge alates 1856. 
aastast töötas ja kus ta koostaski BESi eelnõu, ei olnud Bentham 
sugugi tundmatu nimi. Venekeelses tõlkes oli Benthami kodifit-
seerimistraktaat ilmunud juba aastal 1805 – ammu enne saksa-
keelset tõlget. Venemaa kodifitseerimisliikumise käilakuju krahv 
Mihhail Speranski rõhutas igati tema ideede olulisust (siin Reich 
1970: 157 järgi). Bentham oli komisjoni välismaise liikmena koguni 
palgal ning erinevalt paljudest teistest samas seisundis välismaistest 

17  Kaasaegses saksakeelses kirjanduses nimetati keiserlikku kinnitust seadus-
tele allerhöchste Bestätigung.
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õpetlastest18 esitas Bentham selle palga eest Venemaa kodifitseeri-
miskomisjonile ka konkreetseid projekte ja ettepanekuid. Igatahes 
toimus see kõik veel Aleksander I reformimeelsel ajajärgul enne 
Speranski pagendamist Siberisse. Põhjuseks oli nii mõneski mõttes 
alusetu süüdistus, nagu ta oleks püüdnud Vene õigusesse smugel-
dada Prantsuse tsiviilkoodeksit (konteksti ja tagajärgi üldisemalt vt 
Rudokvas 2006). Ajaloo paradoksina tegigi reformipeole Venemaal 
lõpu Napoleoni Suure Armee saabumine, kelle üks missioone pidi 
olema Prantsuse revolutsiooni suure saavutuse, modernse ühiskonna- 
ja õiguskorra levitamine kogu Euroopas, veel parem kogu maailmas. 
Prantsuse sõduri paunas olevat imaginaarse marssalikepi kõrval 
leidunud ka täiesti reaalne, 1807. aastal taskuväljaandena publitsee-
ritud Code civil, selles väljaandes küll nimetusega Code Napoleon. 
Venemaal valmis saanud ja 1832−35 keiserlikult kinnitatud seaduste-
kogu Свод законов Российской империи koostamises oli Speranski 
pärast rehabiliteerimist jälle hoogsalt kaasa löönud, aga nüüd juba 
hoopis uues ideoloogilises õhustikus. Nikolai I üldine konservatism 
avaldus ka kodifitseerimisettevõtmises, mille tarvis asutati Tema 
Keiserliku Majesteedi isikliku kantselei II osakond. Nikolai osales 
osakonna töökoosolekutel meelsasti ka isiklikult ja jälgis hoolega, et 
see kodifitseerimisosakond koondaks ning süstematiseeriks üksnes 
juba olemasoleva õiguse, mitte ei looks uut (vt lähemalt Reich 1970: 
181 jj). Vene seadustekogu alalhoidlikku ideoloogiat pidid muu hulgas 
väljendama seadusesätete juurde lisatud viited normi algallikale – 
hilisemate uurijate jaoks tänuväärne, aga ka segadusseajav lahendus 
(Siimets-Gross 2007; 2011: 11 jj, 83 jj).

Igatahes sai BES keiserliku kinnituse ajal, mil Vene impeeriumis 
viidi ellu 19. sajandi kõige radikaalsemad moderniseerimisreformid. 
Nii võiks ju oodata, et Balti Eraõiguse tiitellehelgi osutatud reformi-
tsaar Aleksander II seisis hea selle eest, et tema käe alt tuleks välja 
vaid reforme soodustavad seadused ja seadustikud. Aleksandri suurte 
reformide taga19 oli Vene oludes seninägematult uuendusmeelne ja ka 

18  Reich 1970: 165 nimetab sakslastest nt F. A. J. Thibaut’d, G. Hufelandi ja G. 
Hugot.
19  Ülevaatlikult ja juba pealkirjas sümptomaatiliselt hiigelreformide ajastust 
rääkides Джаншиев 2008.
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vastavalt kvalifitseeritud juristide seltskond, kes oli koondunud või 
koondatud justiitsministeeriumisse. Balti Eraseadus seevastu keedeti 
kokku ühes teises köögis – juba mainitud Tema Keiserliku Majesteedi 
isikliku kantselei II osakonnas, kus lähtuti endiselt Nikolai-aegsest 
kodifitseerimisideoloogiast. Nagu Vene seadustekogusse, tuli vasta-
valt keiserlikule ettekirjutusele ka eriõigustega provintside seadus-
tikesse koondada üksnes ja ainult juba olemasolev õigus – ei mingit 
õiguslikku või koguni sotsiaalset reformi. Kui Nikolai I ja tema ajastu 
olid üldiselt konservatiivsed, siis kodifitseerimisosakonna seadusand-
lusideoloogia läks veelgi kaugemale – see ei olnud pelgalt konserva-
tiivne, vaid sõna otseses mõttes konserveeriv. Samast ideoloogiast on 
saksa järjekindlusega kinni peetud ka BESi koostades. Nii et võrreldes 
muude omaaegsete saksakeelsete või ka üldiselt Lääne- ja isegi paljude 
Ida-Euroopa sõsaratega osutus 1865. aastal jõustunud ja Eestis viimati 
1945. aastal kehtinud Balti Eraseadus uusaegsete Euroopa kodifikat-
sioonide peres eelkõige oma õigusideoloogiliste ehk sisuliste lahen-
duste poolest hoopis Vene impeeriumi sohilapseks.
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Die Zugehörigkeit und Nichtzugehörigkeit 
des Baltischen Privatrechts (1864/65) zu der 

Familie der europäischen Kodifikationen

Zusammenfassung
Am 12. November 1864 (a. St.) bestätigte der russische Zar Alexander 
der II. das sog. Baltische Privatrecht (hier weiterhin: BPR), nach dem 
offiziellen Titel „Provincialrecht der Ostseegouvernements. Dritter 
Theil. Privatrecht: Liv-, Est- und Curlaendisches Privatrecht”. Das 
Gesetzbuch ist am 1. Juli 1865 in Kraft getreten. Eigentlich hatte der Zar 
sogar zwei Gesetzbücher bestätigt: die originale deutsche Fassung und 
die russische Übersetzung. Indem das Gesetzbuch die deutschen Parti-
kularrechte der deutschsprachigen Oberschicht der Ostseeprovinzen 
des Zarenreichs kodifizierte, erscheint die Frage nach dem Standort 
dieser Kodifikation unter den zeitgenössischen europäischen Kodifi-
kationen, vor allem unter denjenigen aus dem deutschen Sprach- und 
Kulturraum, berechtigt.

Es zeigt sich dabei schnell, dass diese baltische Privatrechtskodifi-
kation weder die äußere noch die innere Gesetzesideologie der zeit-
genössischen europäischen Kodifikationen teilte. Erstens wurde durch 
das BPR die Einheit der Privatrechtsordnung nicht geschaffen, nicht 
einmal erstrebt. Als ein separates Gesetzbuch für die Provinzen mit 
Sonderrechte innerhalb des russländischen Reichs hatte das BPR diesen 
Sonderstatus gegenüber dem allgemeinen Reichsrecht seinerseits nur 
verschärft. Auch innerhalb der drei baltischen Provinzen hat das BPR 
keine Einheit des Privatrechts herbeigeführt. Im Gegenteil, alle histo-
risch entstandenen ständischen und territorialen Unterschiede sind 
in diesem Gesetzbuch mit akribischem Fleiß niedergeschrieben und 
nunmehr gesetzlich verankert. Diese gesetzliche Fixierung hat u.a. 
die folgende baltische Privatrechtswissenschaft verhindert, durch die 
wissenschaftliche Bearbeitung das geltende Privatrecht zu vereinheit-
lichen und zu modernisieren, wie dies in vielen deutschen Staaten 
ohne moderne Privatrechtskodifikationen zeitgenössisch durchgeführt 
wurde. Eines der Grundmerkmale der neuzeitlichen und modernen 
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europäischen Privatrechtskodifikationen bestand in der Tatsache, dass 
durch diese allumfassenden Gesetzbücher grundlegende Reformen der 
Rechtsordnung durchgeführt wurden. Für das Privat- oder das bürger-
liche Recht insbesondere gilt, dass die Kodifikationen rechtlich abgesi-
cherte Freiräume für die Freiheitsentfaltung der gleich freien Bürger 
im Rechtsverkehr untereinander schufen. Das BPR blieb aber stän-
disch gebunden und hat ein ständisch gebundenes Privatrecht gefestigt. 
Man kann dieses Gesetzbuch auch keinesfalls als ein Reformgesetz 
bezeichnen. Das BPR wurde nicht im alexandrinischen Justizministe-
rium sondern in der vom Vorgänger, dem konservativen Zar Nikolai 
I., eingerichteten II. Abteilung der kaiserlichen persönlichen Kanzlei 
und noch ganz im Sinne der Nikolaischen Vorgaben verfasst. Gleich 
dem allgemeinen Reichsgesetzbuch durfte diese provinzialrechtliche 
Kodifikation kein neues Recht schaffen, sondern nur und ausschließ-
lich das schon vorhandene geltende Recht konsolidieren.

Obwohl in der großen europäischen Modernisierungsära entstanden 
und von dem berühmten Reformzar des russischen Reichs bestä-
tigt, war das BPR in seinen inhaltlichen und gesetzesideologischen 
Lösungen in der Familie der modernen europäischen Privatrechtsko-
difikationen doch nur ein Bastard des vormodernen russischen Reichs.


