
200 AASTAT PÄRISORJUSE 
KAOTAMISEST LIIVIMAAL



Tänane Eesti ala jagunes kahe kubermangu vahel, kus kehtisid üldiselt sarnased, 

ent üksikasjades lahknevad talurahvaseadused. 

Vald, kui seisuslik territoriaalne haldusüksus loodi Eestimaal 1816. ja Liivimaal 1819. aasta talurahvaseaduse põhjal.

2019. aastal möödus 200 aastat pärisorjuse kaotamisest Liivimaal. 

Käesolev näitus tutvustab 1819. aasta talurahvaseaduse mõju, 

omavalitsuste ning sellega seotud vallakohtude arengut. 

Pildimaterjal kajastab talurahvast, talu ning inimeste igapäevast elu olu.



Väljavõte Karilatsi küla personaliraamatust
(EAA.3147.1.174); 1790-1805



1819. a. allkirjastati keisri poolt seadus 

Liivimaa talupoegade pärisorjusest vabastamiseks

Seaduse väljakuulutamisel pastorite selgitavad kõned: 

Teie ei saa küll mitte päris nii vabadeks inimesteks, kui need keda te linnades ning siin seal maal näinud olete ja 

kes oma passidega võivad minna nii kaugele kui tahavad. See ei käi mitte teie kohta, sest kes hakkab siis põldu 

harima ja kui põlluharimine otsa saab, kust võetakse siis see leib, mis inimesi toidab.



Revisjonilehed Põlva kihelkond (EAA.1865.2.63/14); 
1816-1833



Vallakogukonna kui kujuneva talurahva omavalitsusüksuse tuumikuks sai vallakohus, kuhu koondusid 

talupoegadesse puutuvad esmased õiguslikud, politseilised ja halduslikud funktsioonid. 

1819. aasta seadusega sai vallakohtu ametlikuks nimeks „kogukonnakohus“.

1866. aastani seisis vald mõisniku kontrolli all. Mõisaga tihedalt seotud vallakohus ei omanud erilist mõjuvõimu, 

olles pigem mõisavalitsuse abistaja ning vahendaja rollis mitmesugustes talupoegadesse puutuvates küsimustes. 

Kohtuotsused kinnitas mõisavanem, s.o mõisaomanik. 



Kähri valla protokolliraamat 1839-1858



Vallavanema ametiraha 1866 (PTM _ 534:72)



Abivallavanema ametiraha (PTM _ 664:5) koosneb rinnanõelast (nn. kont) 
ja selle külge ketiga kinnitatud märgist. 1889. 



Kogukonna (valla) kohus 

Pärisorjuse kaotamise seadustega Liivimaal muudeti mõnevõrra kogukonnakohtu koosseisu ja selle kujundamist. 

Mõisniku otsustav sõna kohtu komplekteerimisel jäi püsima. 

Kohtuliikmed pidid olema vähemalt 25-aastased laitmatu käitumisega kogukonna liikmed. 

Eesistuja pidi olema peremees, kaasistujaks võis saada ka mõni teine kogukonnaliige.



Väljavõte Kähri valla protokolliraamatust (1844), 

karistuseks mõisteti vitsu



Väljavõte Kähri valla protokolliraamatust 1847,
kohtumehed ei osanud kirjutada 



Väljavõte Kähri valla protokolliraamatust 1847



Väljavõte Kähri valla protokolliraamatust 1898, protokolliti nii eesti kui vene keeles



Rusi talu 1905



Ahja valla kohus



Kohtu istungiruumis pidi alates 1821.a. olema kohtupeegel e. kohtukull, mis kujutas endast puidust valmistratud
korrapärast kolmnurkset treitud jalal pööratavat püstprismat, mille tahkudele oli kleebitud Peeter I kolm ukaasi 

käitumis juhendiks kohtumõistjale, ülal nikerdatud või valatud riigivapp – kahepäine krooniga kotkas. See pidi koos 
kaleviga kaetud lauaga kohtuskäijale aukartust sisendama.



Talupere 3 põlvkonda 1910. a.
(foto autor Kooskord)



Talupere enne 1917. aastat



Talurahvas rehepeksul 1930-nendatel



Karulaane talu 1930



Talupere Puskarust



Talu 1930 (joonistatud laste poolt)



Kähri Karilatsi valla kohus


