
1937.GADA CIVILLIKUMS

Līdz 1938.gadam Vidzemē, Kurzemē, Zemgalē un Latgalē bija spēkā dažādi civillikumi. 
Bija vajadzīgi 20 gadi, lai jaunajā neatkarīgajā Latvijā tiktu izstrādāts un pieņemts jauns, 
laikam atbilstošs un vienots civiltiesisks regulējums. Senatora Augusta Lēbera dēls  
Dītrihs Andrejs Lēbers rakstīja, ka Civillikuma pieņemšana Latvijai nozīmēja to pašu,  
ko Francijai savā laikā Napoleona kodekss, Vācijai BGB (Vācijas civilkodekss),  
Šveicei ZGB (Šveices civilkodekss) – pāreju no vēsturiskā tiesību partikulārisma uz tiesību 
vienību. Latvijas Civillikumu tā pieņemšanas laikā uzskatīja par vienu no modernākajiem 
kodifikācijas aktiem Eiropā privāttiesību jomā. 

Tas tika atjaunots pēc Latvijas valstiskās neatkarības atgūšanas 1992.–1993.gadā, protams, 
izdarot atsevišķus laika garam atbilstošus pārgrozījumus un papildinājumus. Tādējādi Latvijas 
tiesību telpa joprojām balstās uz 1937.gada Civillikumu. Tas liecina par tā izstrādātāju viedumu 
un tālredzību. 

Vladimira Bukovska Civillikuma eksemplārs viņa mazmazdēla  
Igora Bukovska rokās, Augusta Lēbera eksemplārs – Augstākās tiesas 
priekšsēdētāja Ivara Bičkoviča rokās.  
Foto no tikšanās Augstākās tiesas muzejā 2015.gada oktobrī.

Civillikuma pārstrādāšanas 
komisijas priekšsēdētāja 
Vladimira Bukovska vēstule 
komisijas loceklim senatoram 
Augustam Lēberam

Prezidents Ulmanis Civillikuma izstrādātājiem pasniedz sudrabā 
kaltas grāmatas  
(foto no grāmatas “Prezidenta Ulmaņa Civillikums”) 

Viens no Augstākās tiesas muzeja 
vērtīgākajiem eksponātiem ir 1937.gada 
Civillikums – īpašs eksemplārs, ko Valsts un 
ministru prezidents Kārlis Ulmanis dāvinājis 
vienam no likuma izstrādātājiem – Latvijas 
Senāta senatoram profesoram Augustam 
Lēberam. 

Ministru kabinets Civillikumu pieņēma 
1937.gada 28.janvārī, un 1938.gada 
7.janvārī Latvijas universitātes aulā notika 
Civillikuma spēkā stāšanās svinīgais 
akts, kurā šādus īpaši greznus likuma 
eksemplārus – ādas vākos, ar sudraba 
apkalumu un grāmatzīmi ar saņēmēja 
iniciāļiem – prezidents pasniedza likuma 
izstrādātājiem – tieslietu ministram 
H.Apsītim, senatoram O.Ozoliņam, 
senatoram A.Lēberam, senatoram 
R.Alksnim, senatoram K.Ducmanim, 
profesoram A.Švābem, Tiesu palātas 
civildepartamenta priekšsēdētājam 
T.Zvejniekam, ministrijas juriskonsultam 
V.Dāvidam, konsultācijas nodaļas 
vadītājam H.Ēlertam. No Civillikuma 
autoriem tā spēkā stāšanās brīdī dzīvo 

vidū vairs nebija likuma izstrādāšanas komisijas 
priekšsēdētāja profesora V.Bukovska, profesora Būmaņa un 
zvērināta advokāta Kēmana. Viņiem domātās Civillikuma 
grāmatas izsniedza viņu piederīgajiem. Vienu eksemplāru 
prezidents pasniedza arī Latvijas Senāta Apvienotās sapulces 
priekšsēdētājam Aleksandram Gubenam. 

 Augustam Lēberam dāvinātais 
Civillikuma eksemplārs


