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SISSEJUHATUS 
–•– 

 
 
Ajalooliste sündmuste ja protsesside toimumist mõjutavate tegurite hulk on arvutu, 
kuid üheks mastaapsemaks ajaloo käigu mõjutajaks on ühiskonna õiguslik-institut-
sionaalne korraldus.1 See on ühiskonnaelu korrastamiseks kehtestatud õigusnormide 
ja institutsioonide kompleks, mis seab inimeste tegevusele teatud kindlad raamid. 

Varauusaegse Euroopa ühiskonna õiguslik-institutsionaalse korralduse arengus 
eristusid kolm keskset, suuremal või vähemal määral kogu ühiskonda puudutanud 
arenguliini. Need olid omavahel lähedalt seotud ja üksteisest mõjutatud. 

Esimene ja domineeriv arenguliin hõlmas poliitilist korraldust. Keskaja poliiti-
line korraldus tugines läänisuhetele. Saksakeelses erialakirjanduses kasutatakse isiku-
tevahelistele suhetele toetuva valitsemiskorra kohta terminit Personenverbandsstaat, 
isikuseoseriik. Alates hiliskeskajast hakkasid mainitud valitsemiskorra asemele tekki-
ma territoriaalsele printsiibile rajanevad seisuslikud territoriaalriigid (ständischer 
Territorialstaat). Seisuslikku territoriaalriiki iseloomustasid tunnused, mis kuuluvad 
juba uusaegse riigi juurde – kindlapiiriline territoorium, rahvas, kes elab sellel terri-
tooriumil, ja riigivõim, mis pretendeerib kogu sellel territooriumil toimuva regu-
leerimisele. Seisuslikus territoriaalriigis jagunes riigivõim valitseja ja territoriaal-
seisuste vahel. Mõiste territoriaalseisus (Territorialstand) on kasutusel eelkõige Saksa 
ajalooteaduses korporatiivselt riigivalitsuslikke funktsioone omavate seisuste tähista-
miseks. Varauusaja peamisteks territoriaalseisusteks olid rüütelkonnad ja linnad. 
Valitseja ja territoriaalseisuste vahel jagunenud riigivõimu täpsemaks tähistamiseks 
sobib termin territoriaalülimus (Territorialhoheit), sellise riigivõimu kandjate kohta 
võib kasutada terminit territoriaalülemad (territoriale Obrigkeit).2  
                                                                          
1  Võrdluseks: Saksa ajalooteaduses eristatakse uurimisvaldkondi nagu õiguse ja insti-

tutsioonide ajalugu (Rechts- und Institutionsgeschichte), õiguskorralduse ja valitsemise 
ajalugu (Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte) (vt nt: Ernst Opgenoorth. Einführung 
in das Studium der neueren Geschichte. Paderborn, München, Wien, Zürich 1989. 
S. 206–209). 

2  Terminoloogia kohta vt ka: Pärtel Piirimäe. Riik, maaisand ja seisused. Varauusaegsete 
võimustruktuuride kujunemisest Vana-Liivimaa piiskopkondades. – Kleio. Ajaloo ajakiri. 
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Seisuslik territoriaalriik arenes võimupoliitiliselt absolutistliku territoriaalriigi 
suunas, st toimus riikliku võimumonopoli järk-järguline koondumine valitseja ja 
temaga seotud ametnikkonna kätte territoriaalseisuste võimu piiramise arvel. Riigi-
võim hakkas järjest kasvavas ulatuses kontrollima kõiki olulisemaid ühiskonnaelu 
valdkondi oma territooriumil, nagu õigus, kirik ja religioon, maksud, sõjavägi. 
Territoriaalriik hakkas muutuma oma territooriumi kõikehõlmavaks kujundajaks. 
Sellisteks territoriaalriikideks olid näiteks Rootsi ja Taani kuningriik, samuti Saksa-
Rooma keisririigi vürstiriigid, näiteks Saksimaa ja Württemberg.  

Teine arenguliin hõlmas õiguskorraldust. Seda arenguliini võib käsitleda kol-
mest aspektist: õiguse allikad, õigusvaldkonna asend ühiskonna üldises õigusruumis 
ja õiguse kvalitatiivne tase abstraktsuse ja süsteemsuse osas. 

Keskaegse õiguse allikad olid mitmekesised – varasem tavaõigus, võimukandjate 
kehtestatud normid, nii üksikisikute kui korporatsioonide vahelised lepingud. Kesk-
aegne õigus jagunes nii seisusliku kui territoriaalse printsiibi järgi partikulaar-
õigusteks (Partikularrecht) – näiteks lääniõigus, linnaõigus ja talurahvaõigus. Eri-
nevates regioonides kehtisid erinevad seisuslikud partikulaarõigused. Erandlik asend 
kuulus kanoonilisele õigusele, mis kehtis ühtse kirikuõigusena kogu rooma-katoliku 
kiriku mõjusfääris. Lisaks oli see ühelt poolt küll ka seisuslik õigus, normeerides 
vaimuliku seisuse tegevust, teiselt poolt aga seisusteülene, kogu ühiskonda puudutav 
õigus, normeerides kõikidest seisustest koguduseliikmete tegevust kiriklikul alal. 
Keskaegset õigust iseloomustas reeglina orienteeritus üksikjuhtumitele, puudulik või 
madal abstraktsuse ja süsteemsuse tase. 

Hinnates õiguse üldist arengut uusajal, võib mitmetest arengusuundadest esile 
tõsta järgmisi. Territoriaalriigis muutus seadusandjaks keskvalitsus. Sellest lähtus 
omakorda kaks arengusuunda. Esiteks muutus keskvalitsuse seadusandlik tegevus 
järjest aktiivsemaks. Riigivõim hakkas järjest ulatuslikumalt täpsustama kehtivat 
õiguskorda ja see aina normeeritum õiguskord laienes järjest suuremale osale 
ühiskonnaelu erinevatest valdkondadest. Seda protsessi tähistatakse saksakeelses 
ajalookirjutuses terminiga Verrechtlichung. Eestikeelse vastena võiks kasutada terminit 
õiguskorrastumine. Teiseks arengusuunaks oli partikulaarõiguste asendumine ühtse 
üleriikliku õigusega territoriaalriigi raames. Kolmanda arengusuunana tuleks 
rõhutada õiguse arengut järjest suurema printsiibikesksuse, abstraktsuse ja süsteem-
suse poole. Keskvalitsust seadusandjana, üleriikliku õiguse kehtestamist ja õiguse 

                                                                                                                                                                                               
1995. 3 (13). Lk 17–18; Andres Andresen. Territoriaalkirik. Ühe termini lugu. – 
Muinasaja loojangust omariikluse läveni. Pühendusteos Sulev Vahtre 75. sünnipäevaks. 
Koostanud Andres Andresen. Tartu 2001. Lk 283. 
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kasvavat abstraktsust ning süsteemsust loeb siinkirjutaja õiguse moderniseerumise 
tähtsamateks tunnusteks. 

Kolmas arenguliin hõlmas religiooni ja kirikukorraldust. Keskaegset läänekrist-
likku Euroopat iseloomustas esiteks usutunnistuslik ja teiseks kirikukorralduslik, st 
kirikuorganisatsiooniline ja kirikuõiguslik ühtsus. Rooma-katoliku kirik oli kesk-
aegse läänekristliku Euroopa kõige mõjukam, organisatsiooniliselt ning õiguslikult 
kõige tugevam ja väljaarendatum institutsioon. Keskaegse rooma-katoliku kiriku 
sellise üle-euroopalise ühtsuse ja ühetaolisuse tõttu on seda nimetatud universaal-
kirikuks (ecclesia universalis, Universalkirche). Reformatsiooni tulemusena kaotas 
rooma-katoliku kirik oma usutunnistuslikult ja kirikukorralduslikult universaalse 
positsiooni ühiskonnas. Läänekristlik Euroopa partikulariseerus nii usutunnistuse 
kui kirikukorralduse osas. 

Erinevad usutunnistused jaotasid läänekristliku Euroopa neljaks suuremaks 
osaks: rooma-katoliiklikuks, luterlikuks, kalvinistlikuks ja anglikaani ruumiks. 
Nende ruumide piirid aja jooksul muutusid, kohati olid need piirid ebaselged eel-
kõige usukonfliktidest ja ususõdadest tulenenud muutuste tõttu. Ühe usutunnis-
tusliku ruumi mõnes piirkonnas võisid legaalselt või illegaalselt tegutseda ka mõne 
teise uskkonna toetajad. Ühe valitseva usutunnistuse järgi määratletud ruumi kõr-
vale tekkisid – eelkõige Saksa aladel – üksikud väiksemad regioonid, kus olid võrd-
sed õigused kahel või enamal usutunnistusel. Erandjuhtumina valitses mõnes 
piirkonnas usuvabadus. Luterlik ruum hõlmas varauusajal osa Saksa aladest, samuti 
Taani, Norra, Rootsi, Soome ning Kuramaa, alates Rootsi võimu kehtestamisest ka 
Eesti- ja Liivimaa. 

Usutunnistuslikust partikulariseerumisest veel märkimisväärselt ulatuslikum oli 
kirikukorralduslik partikulariseerumine. Kirikukorralduslik partikulariseerumine ise-
loomustas protestantlikku maailma, rooma-katoliiklikus ruumis säilisid ühtne kiri-
kuorganisatsioon ja kirikuõigus. Protestantismis toimus kahesuunaline areng. Ang-
likaani kirik oli õiguslikult ja organisatsiooniliselt ühtne ja terviklik institutsioon, 
tegemist oli Inglise riigikirikuga valitseva konfessiooni riiklikult tunnustatud ja 
kontrollitud kiriku mõttes. Seevastu nii luterlikus kui ka kalvinistlikus ruumis ei 
olnud tegemist üheainsa kirikuga, vaid tekkis terve rida partikulaarkirikuid.3 Ajaloo- 
ja õigusteaduslik termin partikulaarkirik (ecclesia particularis, Partikularkirche) 

                                                                          
3  Eestikeelses ajalookirjutuses kasutatakse kirikuorganisatsiooni tähenduses valdavalt 

terminit kirik. Kirik on aga mitmetähenduslik termin, tähistades nii kirikuorganisat-
siooni, kirikuhoonet kui ka konfessiooni. Kuna teaduskeele üks põhinõudeid on 
ühetähenduslikkus, siis tuleks ka eesti ajalooteaduses kasutada kirikuorganisatsioonide 
kohta sisutäpsemaid termineid. 
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käibib kõikide reformatsioonijärgse usulõhe käigus tekkinud terviklike, üksteisest 
õiguslik-institutsionaalselt eraldiseisvate kristlike kirikuorganisatsioonide kohta. 
Termin on tekkinud vastandusest keskaegsele rooma-katoliku universaalkirikule. 
Mis puutub rooma-katoliku kirikusse reformatsiooni järel, siis üle-euroopalises kon-
tekstis kuulub see (nagu ka anglikaani kirik) juba partikulaarkirikute hulka.4 Parti-
kulaarkirikute tekkega kaasnes partikulaarkirikuõiguste (Partikularkirchenrecht) teke. 
Partikulaarkirikuõigus tähendab kirikuõigust, mis kehtis ainult mingis konkreetses 
partikulaarkirikus. 

Luterlike partikulaarkirikute tekkimise peamiseks tõukejõuks ning nende arengu 
kujundajaks olid territoriaalriikide ja vabalinnade territoriaalülemad. Alates tekki-
misest kuni kiriku lahutamiseni riigist esines enamusel luterlikel partikulaarkirikutel 
kaks ühist õiguslik-institutsionaalset põhitunnust. Funktsionaalseks põhitunnuseks 
oli kirikuvalitsemise sõltuvus territoriaalülematest. Kirikuvalitsemine muutus üheks 
osaks riigivalitsemisest. Luterlike partikulaarkirikute vormiliseks põhitunnuseks oli 
poliitilistest valitsuspiiridest ümbritsetud territoorium. Luterlik partikulaarkirik 
kattus territoriaalselt territoriaalriigi või vabalinnaga. Vormiline tunnus oli tingitud 
funktsionaalsest tunnusest – territoriaalülemate kirikuvalitsuslik pädevus, mis piir-
dus konkreetse poliitilise üksusega, määras ära ka partikulaarkiriku territoriaalsed 
piirid. Poliitilised piirid hakkasid lisaks riikidele eraldama ka kirikuid. Luterlik 
partikulaarkirik tekkis igas territoriaalriigis ja vabalinnas, mille territoriaalülemad 
tunnustasid luterlust valitseva usutunnistusena.  

Ühised põhitunnused võimaldavad kiriku ja riigi lahutamise eelsete luterlike par-
tikulaarkirikute kohta kasutada sisuliselt täpsemat eriterminit. Territoriaalriigi või 
vabalinnaga seotud luterlikku partikulaarkirikut tähistab kõige täpsemalt termin 
territoriaalkirik.5 Territoriaalkirikuks nimetab siinkirjutaja teatud poliitilise üksusega 

                                                                          
4  Kogu kristliku maailma kontekstis kuulus rooma-katoliku kirik partikulaarkirikute hulka 

muidugi ka juba enne reformatsiooni. 
5  Saksa ajalookirjutuses on keisririigi luterlike vürstiriikide kirikuorganisatsioonide kohta 

tavaliselt kasutusel termin Landeskirche, mida näiteks Johan Kõpp on tõlkinud 
maakirikuks. Eestikeelne maakirik on aga juba hõivatud termin, tähendades maapiir-
konnas asuvat kirikuhoonet. On veel teinegi probleem. Saksamaal esines ühelaadiline 
luterliku kirikuorganisatsiooni tüüp kahes poliitiliselt põhikorralduselt erinevas 
valitsusüksuses – vürstiriigis ja vabalinnas. Nii Landeskirche kui maakirik on sobimatud 
vabalinna kirikuorganisatsiooni tähistamiseks. Samuti ei sobi vabalinna kirikuorganisat-
siooni tähistama riigikirik (Staatskirche), mida saksa ajaloolased kasutavad vahel 
Landeskirche sünonüümina. Üldlevinud termin vabalinna kirikuorganisatsiooni kohta 
saksa keeles puudub (vt lähemalt: A. Andresen. Territoriaalkirik. Lk 276–286). 
Saksakeelses erialakirjanduses on territoriaalkiriku (Territorialkirche) terminit kasutanud 
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territoriaalselt kattuvat, õiguslikult ja institutsionaalselt terviklikku kirikuorganisat-
siooni, mida kas osaliselt või täielikult valitsevad selle poliitilise üksuse territoriaal-
ülemad.6 

Luterlik territoriaalkirik oli territoriaalülemate jaoks ülioluline instrument riik-
like eesmärkide teostamisel, eelkõige üldise korra ja alamate alistumise nõude ellu-
rakendamisel. Luterlike territoriaalkirikute osatähtsust on kõrgeks hinnatud ka abso-
lutistlike territoriaalriikide tekkeprotsessis. Kiriku ja religiooni väga suurt mõju vara-
uusaegsele (eelkõige Vestfaali rahu eelsele) poliitilisele korraldusele näitavad Saksa 
ajalooteaduses rakendatud konfessionaliseerumise (Konfessionalisierung) uurimispara-
digma tulemused. Varauusaegse territoriaalriigi kohta on kasutusele võetud eriter-
min konfessionaalne riik (Konfessionsstaat), st riik, mille toimimist mõjutasid otsus-

                                                                                                                                                                                               
näiteks Dietrich Pirson oma kapitaalses monograafias kirikute ja konfessioonide 
õiguslikust vahekorrast (Dietrich Pirson. Universalität und Partikularität der Kirche. 
Die Rechtsproblematik zwischenkirchlicher Beziehungen. Jus ecclesiasticum. Beiträge zum 
evangelischen Kirchenrecht und zum Staatskirchenrecht. 1. München 1965. S. 14, 50–51, 
54–55), termin (territorialkyrka) esineb ka uuemas rootsikeelses kirjanduses (Ingun 
Montgomery. Sveriges kyrkohistoria. 4. Enhetskyrkans tid. Stockholm 2002. S. 27). 
Uuemas inglisekeelses historiograafias on territoriaalkiriku (territorial church) termin nii 
Saksa kui Skandinaavia luterlike kirikuorganisatsioonide tähisena küllalt levinud (vt nt: 
Heinz Schilling. Confessional Europe. – Edited by Thomas A. Brady Jr., Heiko A. 
Oberman, James D. Tracy. Handbook of European History, 1400–1600: Late Middle 
Ages, Renaissance, and Reformation. II. Leiden, New York, Köln 1995. P. 647, 649; 
Ole Peter Grell. Preface. – The Scandinavian Reformation: from evangelical movement 
to institutionalisation of reform. Edited by Ole Peter Grell. Cambridge 1995. P. x; 
Martin Schwarz Lausten. The early Reformation in Denmark and Norway 1520–1559. 
– The Scandinavian Reformation: from evangelical movement to institutionalisation of 
reform. Edited by Ole Peter Grell. Cambridge 1995. P. 16; E. I. Kouri. The early 
Reformation in Sweden and Finland, c. 1520–1560. – The Scandinavian Reformation: 
from evangelical movement to institutionalisation of reform. Edited by Ole Peter Grell. 
Cambridge 1995. P. 62, 69; Ingun Montgomery. The institutionalisation of Luthe-
ranism in Sweden and Finland. – The Scandinavian Reformation: from evangelical 
movement to institutionalisation of reform. Edited by Ole Peter Grell. Cambridge 
1995. P. 163; Euan Cameron. The European Reformation. Oxford 1991. Pp. 266, 362; 
C. Scott Dixon. The Reformation in Germany. Oxford 2002. Pp. 156, 157. 

6  Kalvinistlike, koguduse printsiibile ülesehitatud partikulaarkirikute tähistamiseks terri-
toriaalkirik paljudel juhtudel ei sobi. Kalvinismile oli omane poliitiline aktiivsus (täiesti 
võõras luterluse jaoks), mis mitmel pool jõudis poliitilise opositsioonini või ka 
sõjategevuseni antud riigi võimude vastu. Sellisel juhul on kohane jääda partikulaar-
kiriku juurde või pigem kasutada riigivõimust sõltumatu vabakiriku mõistet. Mõnedel 
juhtudel, näiteks Saksa kalvinistlike vürstiriikide puhul, on kalvinistliku territoriaalkiriku 
mõiste kasutamine siiski õigustatud.  
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tavalt valitsevast usutunnistusest tingitud tegurid. Territoriaalriigi pro konfessio-
naalse riigi sekulariseerumise käigus ilmusid valitseva usutunnistuse kõrvale järjest 
kasvaval määral ka teised usutunnistused. 

Ilmaliku riigivõimu ja vaimuliku seisuse jõuvahekord kirikuvalitsemise protsessis 
oli aluseks kahele erinevale luterliku kirikuorganisatsiooni põhitüübile. Saksa konsis-
toriaalse territoriaalkiriku tüüpi iseloomustab esiteks vaimulikkonna ja juhtivvaimu-
liku – superintendendi – sõltuvus territoriaalülematest, teiseks kirikuvalitsemine nii 
ilmalikest kui vaimulikest liikmetest koosneva konsistooriumi kaudu. See tüüp 
valitses Saksa vürstiriikides ning vabalinnades. Rootsi riigis eksisteerinud episkopaalse 
territoriaalkiriku iseärasuseks oli katolikuaegse episkopaalse kirikukorralduse säili-
mine ja riigivõimu tagasihoidlik kontroll nii piiskoppide üle kui vaimuliku seisuse 
üle tervikuna. 

Uue partikulaarkirikuõiguse kehtestamine luterlikus territoriaalkirikus kuulus 
territoriaalülemate kirikuvalitsuslikku pädevusse. Territoriaalülemad andsid välja 
kirikuseadusi, mis normeerisid enam või vähem terviklikult ja süsteemselt nii õpe-
tuslikke kui kirikukorralduslikke küsimusi. Territoriaalriiki hõlmava territoriaal-
kiriku puhul oli selline kirikuõigus üleriiklik õigus, hõivates olulise koha õiguse 
moderniseerumise protsessis. 

Luterliku ruumi õiguslik-institutsionaalse korralduse kolme keskse arenguliini – 
territoriaalriigi esiletõusu, õiguse moderniseerumise ja kirikukorraldusliku parti-
kulariseerumise – põhiliseks puutepunktiks oli kirikuvalitsemise protsess.  

Luterlikud reformaatorid esindasid seisukohta, et kristlikus maailmas on üks 
nähtav kirik, kuid selle kiriku väline korraldus ei pea olema kõikjal ühesugune – 
kiriku ühtsuse jaoks on otsustav see, et lepitakse kokku evangeeliumi kuulutamises 
ning sakramentide jagamises. Reformaatorid tunnustasid riigivõimu jumalikku algu-
pära ja nõudsid alistumist ülematele, samas nad aga rõhutasid, et kristliku valitseja 
ülesandeks on vaid hoida välist korda kirikus, sekkumata pastorite evangeeliumi 
kuulutamise ja sakramentide jagamise korrakohasesse tegevusse. Nähtava kiriku 
lagunemine paljudeks eri osadeks, mis sattusid sõltuvusse ilmalike valitsejate suvast, 
ei olnud kuidagi kooskõlas reformaatorite kirikukorralduslike ideedega, kuid terri-
toriaalkirikute tekkimine territoriaalülemate valitsemise all oli ometi ajalooline reaal-
sus. Luterlik usuteadus, täpsemalt dogmaatika ja eklesioloogia, ei ole luterliku ruumi 
ajalooliselt eksisteerinud kirikukorralduslikule partikulaarsusele reeglina tähelepanu 
pööranud. Sarnaselt rooma-katoliiklikele vaimulikele pretendeerisid luterlikud teo-
loogid ja pastorid ühe, püha ja üleilmse kiriku esindamisele ning võtsid oma 
objektiks ühe ja üldise luteri kiriku. Selline üks ja üldine luteri kirik on teoloogiline 
kategooria, mis ei ole ajaloos kunagi eksisteerinud ühe ja üldise, õiguslikult ja insti-
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tutsionaalselt olemasoleva organisatsioonina. Kuid kahtlemata on sellel teoloogilisel 
kategoorial olnud väga tugev mõju ühiskonnas domineerinud tõekspidamistele. 

Vana-Liivimaa poliitilise süsteemi kokkuvarisemise järel koondusid Eesti-, Liivi- 
ja Saaremaa pärast mõningaid vahepealseid umbarenguid Rootsi krooni alla. Rootsi 
riigil, Põhja-Euroopa tõusval suurjõul, õnnestus esmakordselt ajaloos ühendada kõik 
need alad üheainsa ülemvõimu alla. 

Rootsi valdused Baltimaades jagunesid viieks suuremaks poliitiliseks üksuseks: 
Eestimaa kubermang keskusega Tallinna Toompeal ja provintsist poliitiliselt eraldi-
seisva osana Tallinna linn, Liivimaa kindralkubermang ja Riia linn ning Saaremaa 
provints. Tõsiasju, et Tallinn moodustas Eestimaa kubermangu kõrval poliitiliselt 
eraldiseisva üksuse ja Tallinna kodanikkonnale ning Eestimaa rüütelkonnale kuulu-
sid samasse suurusjärku kuuluvad omavalitsusõigused, ei ole eestikeelses ajaloo-
kirjutuses mitte alati piisavalt rõhutatud; pigem kiputakse Tallinna (ja samamoodi 
ka Riiat) käsitlema ikka ühes reas Baltimaade ülejäänud linnadega, mille poliitilised 
õigused olid kaugelt tagasihoidlikumad. Baltimaade üksikute regioonide poliitilise 
partikulaarsuse põhjustasid esiteks Rootsi võimu alla liitmise erinevad tingimused, 
teiseks – eriti Eestimaa, Tallinna ja Riia osas – Vana-Liivimaa partikulaarse poliiti-
lise korralduse pärand seisuslike privileegide näol. Alljärgnevalt tähistab Eestimaa 
Eestimaa kubermangu, välja arvatud Tallinna linn, Liivimaa all peetakse silmas 
Liivimaa kubermangu, välja arvatud Riia linn ja Saaremaa. 

Rootsi kuningriik oli seisuslik territoriaalriik, kus monarhi võimu piiras nelja-
seisuseline riigipäev. Olulist riigivalitsuslikku rolli mängis peamiselt kõrgaadli esin-
duseks kujunenud Riiginõukogu. Rootsi tuumikala ja Balti provintside võimu-
korralduses eksisteerisid küllalt suured lahknevused. Ka provintside erinevate poliiti-
liste üksuste valitsemiskord ei olnud ühesugune, põhivahe seisnes siin esiteks seisus-
like omavalitsusõiguste erinevas määras ja teiseks selles, kas tegemist oli linna või 
valdavalt maapiirkonnaga. 17. sajandi lõpukümnenditel jõudis Rootsi riikluse areng 
absolutismini, mis hakkas olulist mõju avaldama ka Baltimaades eelkõige seisuslikke 
privileege kärpiva tegurina. 

Vene tsaaririigi ekspansioon Läänemere kallastel viis 1710. aastal Balti provint-
sides ülemvõimu vahetumiseni de facto. Selle tagajärjel teostusid olulised ümber-
korraldused provintside valitsemiskorras. Säilis senine killustumus viieks suuremaks 
poliitiliseks üksuseks. 1795. aastal liideti Vene Läänemereprovintside hulka veel 
Kuramaa. 

Erinevalt Rootsist ei paigutu Vene tsaaririik seisusliku territoriaalriigi – absolutist-
liku riigi arenguteljele. Tsaaririigi seisuste võimupoliitilised funktsioonid erinesid 
oluliselt Euroopa riikide seisuste omadest ja riigi üldist valitsuskorda iseloomustab 
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sõnapaar tsaari isevalitsus. Seevastu tsaaririigi Euroopasse kuulunud osa, Baltikum, 
säilitas jätkuvalt seisusliku territoriaalriigi tunnused. Kohe Vene ülemvõimu kehtes-
tamise järel algas Baltimaade seisusliku omavalitsuse – Balti erikorra – kõrgaeg, mis 
kestis kuni asehalduskorra kehtestamiseni 1783. Asehaldusaeg ning sellega kaas-
nenud seisuslike omavalitsusõiguste järsk piiramine kestis küll vaid kolmteist aastat 
ja selle järel varasem valitsuskord põhijoontes taastus, kuid Baltikumi 19. sajandi 
võimupoliitiline arengujoon oli juba pöördumatult kaldu tsaarivõimu kasuks ja 
territoriaalseisuste kahjuks. Võrdluses ülejäänud Euroopa poliitilise ajalooga olid 
Baltimaade territoriaalseisuste omavalitsusõigused 18. ja 19. sajandil ebatavaliselt 
ulatuslikud. 

Balti provintside õiguskorda nii Rootsi kui Vene võimu all iseloomustas järje-
pidev side keskaegse õiguskorraldusega. See side väljendus kahes punktis. Esiteks 
positiivse õiguse keskaegsetele õigusallikatele tuginevas järjepidevas arengus, teiseks 
sellest tulenevas õiguse jätkuvas jagunemises terveks hulgaks partikulaarõigusteks. 
Õiguslik partikulaarsus eksisteeris nii seisuste tasandil kui ka erinevate poliitiliste 
üksuste tasandil, st üksteisest erinesid näiteks Eestimaa ja Liivimaa talurahvaõigused. 
 
 

UURIMISSEIS 

Rajataguses arenguprotsesside käsitlusele suunatud ajalooteaduses on viimastel 
aastakümnetel põhjalikult käsitletud selliseid uurimisprobleeme nagu territoriaalriigi 
esiletõus, õiguskorrastumine, kirikukorralduslik partikulariseerumine ja konfessio-
naliseerumine.7 Seevastu eestikeelses ajalookirjutuses on need probleemid pälvinud 

                                                                          
7  Kõik mainitud uurimisprobleemid on omavahel tihedalt seotud, mistõttu erinevate 

tööde grupeerimine ainult ühe või teise nimetaja alla pole siinkirjutaja arvates siinses 
üldist laadi ülevaates õigustatud. Mainitud temaatika väga ulatuslikust historiograafiast 
on siinkohal võimalik esitada vaid väike, siinkirjutajat kõige enam suunanud osa: 
D. Pirson. Universalität und Partikularität der Kirche; Gerhard Oestreich. Geist und 
Gestalt des frühmodernen Staates. Berlin 1969; Dietmar Willoweit. Rechtsgrundlagen 
der Territorialgewalt. Landesobrigkeit, Herrschaftsrechte und Territorium in der 
Rechtwissenschaft der Neuzeit. Forschungen zur deutschen Rechtsgeschichte. 11. Köln, 
Wien 1975; Deutsche Verwaltungsgeschichte. Herausgegeben von Kurt G. A. Jeserich, 
Hans Pohl und Georg-Christoph von Unruh. Bd. I. Vom Spätmittelalter bis zum Ende 
des Reiches. Stuttgart 1983; Michael Stolleis. Geschichte des öffentlichen Rechts in 
Deutschland. Bd. I. Reichspublizistik und Policeywissenschaft 1600–1800. München 
1988; Die Territorien des Reichs im Zeitalter der Reformation und Konfessionali-
sierung. Land und Konfession 1500–1650. Herausgegeben von Anton Schindling und 
Walter Ziegler. Bd. I–VII. Katholisches Leben und Kirchenreform im Zeitalter der 
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väga tagasihoidlikku tähelepanu. Aleksander Loit võtab kokku Läänemere pro-
vintside rootsiaegse riikliku korralduse arengu põhijooned.8 Pärtel Piirimäe käsitleb 
Vana-Liivimaad varauusaegsete territoriaalriikide kontekstis.9 Õiguse moderni-
seerumise erinevaid aspekte Baltimaades puudutavad Marju Luts-Sootak10 ja 

                                                                                                                                                                                               
Glaubensspaltung. Vereinsschriften der Gesellschaft zur Herausgabe des Corpus Catholi-
corum. 49–53, 56–57. Münster 1989–1997; Leo Frank Solt. Church and State in Early 
Modern England 1509–1640. Oxford, New York 1990; Patrick Collinson. The Late 
Medieval Church and its Reformation 1400–1600. – The Oxford Illustrated History of 
Christianity. Edited by John McManners. Oxford, New York 1992. P. 233–266; 
Nicholas Hope. German and Scandinavian Protestantism 1700–1918. Oxford History of 
the Christian Church. Oxford 1995; Winfried Schulze. Einführung in die Neuere 
Geschichte. Stuttgart 1996; Reinhold Zippelius. Staat und Kirche: eine Geschichte von 
der Antike bis zur Gegenwart. München 1997; Martin van Creveld. The Rise and 
Decline of the State. Cambridge 1999; Heinz Schilling. Das konfessionelle Europa. Die 
Konfessionalisierung der europäischen Länder seit Mitte des 16. Jahrhunderts und ihre 
Folgen für Kirche, Staat, Gesellschaft und Kultur. – Konfessionalisierung in Ost-
mitteleuropa. Wirkungen des religiösen Wandels im 16. und 17. Jahrhundert in Staat, 
Gesellschaft und Kultur. Herausgegeben von Joachim Bahlcke und Arno Strohmeyer. 
Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa. 7. Stuttgart 1999. S. 
13–62; Dänemark, Norwegen und Schweden im Zeitalter der Reformation und Kon-
fessionalisierung. Nordische Königreiche und Konfession 1500 bis 1660. Mit Beiträgen 
von Matthias Asche, Werner Buchholz, Tore Nyberg, Jens E. Olesen. Herausgegeben 
von Matthias Asche und Anton Schindling unter Mitarbeit von Simone Giese. 
Katholisches Leben und Kirchenreform im Zeitalter der Glaubensspaltung. Vereinsschriften 
der Gesellschaft zur Herausgabe des Corpus Catholicorum. 62. Münster 2003. 

8  Aleksander Loit. Läänemere provintside riigiõiguslik asend Rootsi suurriigis 1561–1710 
(1721). – Läänemere provintside arenguperspektiivid Rootsi suurriigis 16./17. sajandil. 
Eesti Ajalooarhiivi Toimetised. 8 (15). 2002. Lk 7–26. Autor puudutab ka Baltimaade 
ajaloo seisukohast olulist konglomeraatriikide probleemi. 

9  P. Piirimäe. Riik, maaisand ja seisused; Pärtel Piirimäe. Tartu piiskopkonna võimu-
struktuuridest Vana-Liivimaa lõpusajandil. – Tartu, baltisakslased ja Saksamaa. Artiklite 
kogumik. Koostanud Helmut Piirimäe, Claus Sommerhage. Tartu 1998. Lk 33–52. 

10  Marju Luts. Modernse eraõiguse võimalustest Eesti ajaloos. – Acta Historica Tallin-
nensia. 6. 2002. Lk 40–52; Marju Luts. Kui neid kapitulatsioone ees ei oleks ...? ehk 
Õiguse moderniseerimise takistused Vene impeeriumi Läänemere-provintsides 19. sajan-
dil. – Vene aeg Eestis. Uurimusi 16. sajandi keskpaigast kuni 20. sajandi alguseni. Koos-
tanud Tõnu Tannberg. Eesti Ajalooarhiivi Toimetised. 14 (21). Tartu 2006. Lk 24–82. 
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Toomas Anepaio11. Andres Andresen esitab Baltimaade luterlike territoriaalkirikute 
käsitluse skemaatilised õiguslik-institutsionaalsed raamid.12  

Baltimaade luterlike kirikuorganisatsioonide ja kirikuvalitsemise teemat on erine-
vatest aspektidest käsitlenud paljud uurijad. Sügavamasisulise uurimistöö põhiraskus 
on seni langenud kahele kirikuajaloolasele, kes mõlemad on laialdase arhiiviainese 
najal uurinud Rootsi aega. Gustaf Oskar Fredrik Westling lahkab Eesti- ja Liivimaa 
kirikukorralduse võtmeküsimusi mitmetes artiklites.13 Alvin Isberg käsitleb nii 
Eesti-, Liivi- kui Saaremaa kirikuvalitsemise probleeme kolmes põhjalikus mono-
graafias.14 Valdav osa autoritest on teemat käsitlenud aga üksnes peajoontes. Her-
mann Daltoni ülevaade luterlikust kirikukorraldusest Vene tsaaririigis hõlmab ka 
Baltimaid.15 Johan Kõpu kirikuvalitsemisele pühendatud ülikooliõpik vaatleb aja-
loolises ja süstemaatilises osas kirikukorralduse ja -valitsemise põhijooni alates alg-
kristluse kujunemisest kuni oma kaasajani nii üld- kui Eesti ajaloo seisukohalt, 

                                                                          
11  Toomas Anepaio. 19. sajandi õigusreform. – Juridica. 1997. 10. Lk 490–496; Toomas 

Anepaio. Kahe ilma piiril. Võimalikke murdekohti Eesti õigusajaloos ja selle uurimises. 
– Ajalooline Ajakiri. 1998. 3 (102). Lk 5–16. 

12  A. Andresen. Territoriaalkirik; Andres Andresen. Luterlikud territoriaalkirikud Balti-
maades 16.–19. sajandil. – Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat. 2003. Tartu 2005. Lk 
133–147. 

13  Gustaf Oskar Fredrik Westling. Mittheilungen über die Kirchenverfassung in Estland 
zur Zeit der schwedischen Herrschaft. – Beiträge zur Kunde Ehst-, Liv- und Kurlands. 5. 
1900. S. 131–190; Fredrik Westling. Bidrag till Livlands kyrkohistoria 1621–1656. – 
Kyrkohistorisk Årsskrift. 1. 1900. S. 107–139; Fredrik Westling. Bidrag till Livlands 
kyrkohistoria 1656–1710. – Kyrkohistorisk Årsskrift. 2. 1901. S. 43–107; Fredrik 
Westling. Estlands kyrka 1571–1644. Anteckningar. – Kyrkohistorisk Årsskrift. 21. 
1920–1921. S. 185–229; Fredrik Westling. Einige Mitteilungen über die Bischöfe und 
Superintendenten in Estland 1561–1710. (Berichtigungen und Ergänzungen zu 
Paucker, Ehstlands Geistlichkeit). – Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat. 1926. Tartu 
1927. S. 140–151. 

14  Alvin Isberg. Livlands kyrkostyrelse 1622–1695. Reformsträvanden, åsiktsbrytningar 
och kompetenstvister i teori och praxis. Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensia. 12. 
Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala 1968; Alvin Isberg. Kyrkoförvaltningsproblem i 
Estland 1561–1700. Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensia. 16. Acta Universitatis 
Upsaliensis. Uppsala 1970; Alvin Isberg. Ösels kyrkoförvaltning 1645–1710. 
Kompetenstvister och meningsmotsättningar rörande funktionssättet. Studia Historico-
Ecclesiastica Upsaliensia. 24. Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala 1974. 

15  Hermann Dalton. Verfassungsgeschichte der evangelisch-lutherischen Kirche in 
Rußland. Beiträge zur Geschichte der evangelischen Kirche in Rußland. 1. Gotha 1887. 
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rõhuasetusega luterlusele.16 Artiklite kogumikus Baltimaade kirikuajaloost on Wil-
helm Lenz kokkuvõtlikult visandanud ka luterliku kirikukorralduse piirjooni.17 
Kiriklikke institutsioone ja nende valitsemist puudutavad Guntram Philippi,18 
Horst Garve19 ja Riho Saardi20 kirikuajaloolised monograafiad, Martin Lipu,21 Olaf 
Silla22 ja Erich von Schrencki23 kirjutatud Eesti ja Baltimaade kirikuajaloo üld-
käsitlused, samuti Eesti ajaloo üldkäsitlused24. 
                                                                          
16  Juhan Kõpp. Kirikuvalitsemisõpetus. Eesti Teaduste Akadeemia juures oleva Ülikoolide 

Õpperaamatute Komisjoni väljaanne. 5. Tartu 1940. 
17  Wilhelm Lenz. Zur Verfassungs- und Sozialgeschichte der baltischen evangelisch-

lutherischen Kirche 1710–1914. Der Aufbau der Landeskirchen und die Stellung des 
Pastors in Liv-, Est- und Kurland. – Baltische Kirchengeschichte. Beiträge zur 
Geschichte der Missionierung und der Reformation, der evangelisch-lutherischen 
Landeskirchen und des Volkskirchentums in den baltischen Landen. Herausgegeben von 
Reinhard Wittram. Göttingen 1956. S. 110–129. 

18  Guntram Philipp. Die Wirksamkeit der Herrnhuter Brüdergemeine unter den Esten 
und Letten zur Zeit der Bauernbefreiung. (Vom Ausgang des 18. bis über die Mitte des 
19. Jhs.). Forschungen zur internationalen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. 5. Köln, Wien 
1974. 

19  Horst Garve. Konfession und Nationalität. Ein Beitrag zum Verhältnis von Kirche und 
Gesellschaft in Livland im 19. Jahrhundert. Wissenschaftliche Beiträge zur Geschichte und 
Landeskunde Ostmitteleuropas. 110. Marburg/Lahn 1978. 

20  Riho Saard. Eesti rahvusest luterliku pastorkonna väljakujunemine ja vaba rahvakiriku 
projekti loomine, 1870–1917. Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia. 184. 
Helsinki 2000. 

21  Martin Lipp. Kodumaa kiriku ja hariduse lugu. Esimene raamat: Katoliku kiriku ajast 
Rootsi aja lõpuni; Tõine raamat: Uuem aeg: Wene walitsuse algusest meie päiwini. 
Esimene anne: Esimesed sada aastat Wene kotka warju all; Tõine anne: Meie aastasaja 
algusest kõige uuemani ajani. Jurjew 1895–1899; Martin Lipp. Kodumaa kirik kristliku 
hariduse ja äratuse töös. – Friedrich Oehninger. Ristikoguduse ajalugu omas käekäigus 
läbi aastasadade. [Tõlkinud] Harald Põld. Tallinn 1908. Lk 453–530. 

22  Olaf Sild. Eesti kirikulugu vanimast ajast olevikuni. Tartu 1938. 
23  Erich von Schrenck. Baltische Kirchengeschichte der Neuzeit. Abhandlungen der Herder-

Gesellschaft u. des Herder-Instituts. 5. Nr. 4. Riga 1933. 
24  Eesti rahva ajalugu. IV kd. Poola ja Rootsi aeg. Põhjasõda; V kd. Vene aeg. Saksa 

aadlivõim. Ärkamisaja algus. Toimetanud Juhan Libe, August Oinas, Hendrik Sepp, 
Juhan Vasar. Tallinn 1997; Eesti ajalugu. III kd. Rootsi ja Poola aeg. Kirjutanud Erik 
Tender, Evald Blumfeldt, Otto Liiv, Arnold Soom, Ferdinand Linnus, Johan Kõpp, 
Andrus Saareste, Gustav Suits, Friedrich Puksoo, Rudolf Põldmäe, Armin Tuulse. 
Tegevtoimetaja Otto Liiv. Peatoimetaja Hans Kruus. Tartu 1940; Jüri Selirand, Karl 
Siilivask. Eesti maast ja rahvast. Muinasajast maailmasõjani. Tallinn 1996; Mati Laur. 
Eesti ajalugu varasel uusajal 1550–1800. Tallinn 1999; Eesti ajalugu. IV kd. Põhjasõjast 
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Eestimaa 18.–19. sajandi kirikukorralduse institutsionaalseid aluseid on eri-
uurimuse tasemel käsitlenud kaks autorit. A. Andresen on kaitsnud magistritöö 
Eestimaa kirikukorralduse ja -valitsemise kohta 1710–1832.25 See institutsiooniaja-
looline töö tugineb peamiselt erialakirjandusele, publitseeritud allikatele ja konsis-
tooriumi protokollidele 18. sajandi lõpust ning 19. sajandi algusest, selle sisuks on 
konsistooriumikeskne käsitlus Eestimaa kirikuorganisatsiooni ülesehitusest ja valitse-
mise korrast. Mati Lauri Eesti ala valitsemise monograafia kirikuvalitsemist puu-
dutav osa refereerib kokkuvõtlikult varasemaid töid.26 M. Lauri monograafia kokku-
võtte üheks põhijärelduseks on seisukoht, et Vene ülemvõimu kehtestamine 1710. 
aastal ei muutnud Eesti ala valitsusstruktuure ja võimuvahetus tähendas tagasi-
pöördumist selle ühiskonnakorralduse juurde, mis oli kehtinud enne Karl XI 
reforme.27 See seisukoht kordub Eesti 18. sajandi ja 19. sajandi algupoole ajaloo 
üldkäsitluses.28 Ka siinkirjutaja on Eestimaa kirikuorganisatsioonilise korralduse 
kohta väitnud, et Vene ülemvõimu kehtestamine ei toonud kaasa suuremaid muu-
datusi.29 Oma hilisemas artiklis jõuab ta aga järeldusele, et pärast 1710. aastat toi-
mus Eestimaa kirikuvalitsemises põhimõttelise tähtsusega muudatus.30 

Eestimaa provintsiaalvalitsuse ja Eestimaa konsistooriumi vahekorda  
1730.–40. aastatel on vennasteliikumise aspektist uurinud O. Sild31 ja Voldemar  

                                                                                                                                                                                               
pärisorjuse kaotamiseni. Kirjutanud Mati Laur, Tõnu Tannberg, Helmut Piirimäe. 
Tegevtoimetaja Mati Laur. Peatoimetaja Sulev Vahtre. Retsenseerinud Veiko Berendsen, 
Indrek Jürjo, Katrin Kello, Margus Laidre, Tiit Rosenberg. Tartu 2003; Reinhard 
Wittram. Baltische Geschichte. Die Ostseelande Livland, Estland, Kurland 1180–1918. 
München 1954; Baltische Länder. Deutsche Geschichte im Osten Europas. Herausgegeben 
von Gert von Pistohlkors. Berlin 1994. 

25  Andres Andresen. Kirikukorraldus ja -valitsemine Eestimaal 1710–1832. Magistritöö. 
Juhendaja Sulev Vahtre. Tartu 1997. [Käsikiri Tartu Ülikooli teaduslikus raamatu-
kogus.] 

26  Mati Laur. Eesti ala valitsemine 18. sajandil (1710–1783). Scripta Archivi Historici 
Estoniae. Tartu 2000. 

27  M. Laur. Eesti ala valitsemine 18. sajandil. Lk 240. 
28  Eesti ajalugu. IV. Lk 52. 
29  A. Andresen. Kirikukorraldus ja -valitsemine Eestimaal. Lk 28; Andres Andresen. 1686. 

aasta Rootsi kirikuseadus Eesti- ja Liivimaa õiguskorralduses. – Ajalooline Ajakiri. 1998. 
3 (102). Lk 71. 

30  Andres Andresen. Church and State in the Northern Baltic Region: The Trans-
formation of the Lutheran Church Governance in Estland 1561–1743. – Communities 
in European History. Representations, Jurisdictions, Conflicts. Ed. by Juan Pan-
Montojo, Frederik Pedersen. Pisa 2007. Pp. 231–243. 

31  Olaf Sild. August Hermann Francke’ mõjud meie maal. Tartu 1928. 
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Ilja32. O. Sild käsitleb seoses Tallinna toomkiriku staatuse küsimusega ka Eestimaa 
vaimulikkonna ja rüütelkonna vahekordi 17.–19. sajandil.33 Vaatlusalusel perioodil 
Eestimaa kirikuvalitsemises juhtrolli mänginud Eestimaa rüütelkonna kõige põhja-
likuma ajaloo kirjutas Hasso von Wedel.34 R. Saardi koostatud Eesti kirikuajaloo 
bibliograafia35 ja andmestik Eesti alaga seotud juhtivvaimulike kohta36 on kiriku-
korralduse teema uurimisel vajalikuks abimaterjaliks. 

Eesti ajalooteaduse seni valitsev seisukoht kirikuorganisatsioonilise partiku-
laarsuse küsimuses on järgmine: nii Baltimaades kui kogu Euroopas oli vaatlusalusel 
perioodil tegemist ühe ja ainukese luteri kirikuga, mille sees eristusid “kõrgemad” 
või siis “üksteisest sõltumatud” kirikuvalitsusasutused. Siinkirjutaja nimetab luter-
like kirikuorganisatsioonide sellist singulaarset, staatilist ja ebamäärast käsitlust käsit-
luseks luterlikust universaalkirikust. See käsitlus jätab varjatuks nii luterliku ruumi 
kirikuorganisatsioonilise partikulaarsuse tõsiasja kui ka selle partikulaarsusega seotud 
arenguprotsessid. Sellel käsitlusel on kaks lähtekohta. Esiteks, ühest luteri kirikust 
on kirjutanud luteri pastorid, näiteks M. Lipp,37 Jaan Gnadenteich38 ja V. Ilja39. 
Teiseks, Nõukogude anneksiooni aegse ajalookirjutuse jaoks põlistasid ühe ja ainu-
kese luteri kiriku mõiste Gustav Naani toimetamisel ilmunud marksistlikud Eesti 
ajaloo üldkäsitlused.40 Nendes töödes esitatakse religiooniga seotud institutsioone 
räigelt halvustavas toonis ja väga lihtsustatult. Lihtsustamine jõuab koguni luteri 
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