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In memoriam 
 

Veidojot šo faksimilizdevuma sējumu, mūs sasniedza skumja un sāpīga 
vēsts – tieši Jāņu dienā pēc īsas un smagas slimības 82. dzīves gadā mūžība 
aizgājis Dr.iur., Dr.h.c., Latvijas Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks, Latvijas 
Zinātņu akadēmijas ārzemju loceklis, Ķīles universitātes profesors, Latvijas 
Universitātes Goda doktors, Latvijas Juristu biedrības goda biedrs un šī 
faksimilizdevuma projekta iniciators un atbalstītājs 
 

Dītrihs Andrejs Lēbers (Loeber) 
 

(04.01.1923. – 24.06.2004.) 
 

Profesors Dītrihs Andrejs Lēbers (Dietrich André Loeber) dzimis 1923.gada 
4.janvārī Rīgā, senatora, LU tiesībzinātņu profesora Augusta Lēbera (Loeber) 
ģimenē. Mācījies Rīgas pilsētas 10.vācu pamatskolā (1929-1936) un Rīgas valsts 
vācu ģimnāzijā (1936-1939).  

Sākoties Otrajam pasaules karam, 1939.gadā Lēberu ģimene līdz ar citiem 
vācbaltiešiem izceļo uz Poznaņu, vēlāk – uz Vāciju. Pēc Otrā pasaules kara 
D.A.Lēbers studējis tiesības Mārburgas universitātē Vācijā, kuru pabeidzis ar 
Dr.iur. grādu 1951.gadā. Studijas turpinājis Starptautisko tiesību akadēmijā Hāgā 
(1951) un Kolumbijas universitātē Ņujorkā (1953). 1966.gadā habilitējies 
Hamburgas universitātē civiltiesībās, starptautiskajās civiltiesībās, salīdzinošās 
tiesībās un Austrumeiropas tiesībās.  

1958.-1966.gadā D.A.Lēbers darbojās kā zinātniskais līdzstrādnieks Maksa 
Planka institūtā Hamburgā. No 1966. līdz 1989.gadam bijis Ķīles universitātes 
tiesību profesors un Sociālistisko valstu tiesību, politikas un sabiedrības institūta 
direktors. 1985.-1987.gadā veicis Ķīles universitātes Juridiskās fakultātes dekāna 
pienākumus.  

No 1986. līdz 1992.gadam Profesors D.A.Lēbers bijis Baltijas studiju 
veicināšanas asociācijas (AABS) viceprezidents. Tieši viņam pateicoties, AABS 
starptautiskajās konferencēs bija iespējams piedalīties pētniekiem no PSRS 
okupētās Baltijas valstīm. 

Līdzās zinātniskajam darbam rediģējis žurnālu “Osteuropa Recht” (1955-1960) 
un bijis vairāku periodisko izdevumu redakciju padomēs – “Journal of Baltic 
Studies”, “Parkes School Journal of East European Law”, LU žurnālā “Latvijas 
Vēsture”, “Humanities and Social Science”, žurnālā “Likums un Tiesības”. 

D.A.Lēbers bijis vairāku universitāšu viesprofesors – ASV (Losandželosā, 
Stenfordā, Ņujorkā, Berklijā), Austrālijā (Adelaidā), Igaunijā (Tartu), Latvijā. 
Latvijas Universitātē Profesors 1991.gadā lasījis kursu Eiropas tiesībās. 1991.gada 
25.februārī Latvijas Univeristāte viņam piešķīrusi Dr.iur h. c. grādu. 

1972.gadā Profesors D.A.Lēbers veicis zinātnisku darbu “Bellagio Study and 
Conference Center” (Itālijā), kā arī Maskavā – Maskavas Valsts universitātē (1961) 
un Pasaules ekonomijas un internacionālo attiecību institūtā (1976/1977). 

Profesors D.A.Lēbers precējies (1955) ar Kristu Anitu Lēberi (Christa Anita 
Loeber, dzimusi Hasselblatt) no Igaunijas. Viņiem ir četri bērni un 7 mazbērni. 
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Visu savu radošo mūžu un zinātniskās intereses Profesors D.A.Lēbers saistījis 
ar Latviju – ar Latvijas valsti un tās tiesiskajām problēmām. Viņš vienmēr sevi 
uzskatījis par Latvijas tautai piederīgo, bet savos darbos apliecinājis sevi kā īstenu 
Latvijas patriotu. 

Jau pirms Atmodas laika Profesors nelokāmi iestājies par Latvijas neatkarības 
atjaunošanu. 1973.gadā viņš sastādījis Pasaules Brīvo latviešu apvienības 
memoranda juridisko daļu, kas tika iesniegts Eiropas Drošības un sadarbības 
apspriedei Helsinkos. Savā pētījumā “Diktierte Option” (1971, 1974) viņš analizējis 
hitleriskās Vācijas un PSRS politiku Baltijas valstu neatkarības likvidēšanā, kā arī 
aprakstījis vācbaltiešu izceļošanu. Arī citi viņa zinātniskie darbi veltīti PSRS 
noziedzīgās politikas atklāšanai. Tā, piemēram, 1986.gadā, kad Lielbritānija 
gatavojās Latvijas zeltu atdot PSRS, Profesors sagatavoja pamatotu rakstu ar 
pretargumentiem, kurš tika iesniegts Lielbritānijas iestādēm un parlamenta 
locekļiem. Viņa publikācijas ārvalstu izdevumos par Baltijas valstīm un Latvijai 
aktuālām problēmām bieži izraisīja sašutumu un polemiku komunistisko juristu 
vidū. 

Profesors D.A.Lēbers bijis aktīvs Latvijas Trešās Atmodas veicinātājs, 
sagatavojot šī procesa zinātnisko pamatojumu no jurista viedokļa. Jau 1988.gadā 
viņš simpozijā Tallinā analizēja jautājumu par 1939.gada Molotova-Ribentropa 
pakta slepenajiem protokoliem, bet 1989.gada konferencē – tās dalībniekiem 
izdalīja šo protokolu faksimiltekstu kopijas. 1990.gadā 1.Pasaules latviešu juristu 
kongresā “Par brīvu un tiesisku Latviju” Rīgā Profesors uzstājās ar referātu par 
pirmskara Latvijas tiesisko mantojumu. Kongresa laikā viņš tā dalībniekiem izdalīja 
materiālu krājumus par Latvijas tiesībām (1918-1940) un Baltijas valstu sadarbību, 
kā arī 1937.gada Latvijas Civillikuma faksimilizdevumu. Vairāki Profesora fakti un 
argumenti atrodami arī 1990.gada 4.maija Deklarācijā par Latvijas Republikas 
neatkarības atjaunošanu. 

Profesors D.A.Lēbers apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. 1995.gadā ieguvis 
Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielo medaļu. 1991.gadā viņam piešķirts LU goda 
doktora grāds. 

Profesors D.A.Lēbers visu mūžu līdzdarbojies Latvijas Zinātņu akadēmijas un 
Latvijas Universitātes pasākumos, veicis pētījumus un rakstījis neskaitāmas 
publikācijas ne tikai par Latvijas tiesību vēsturi, bet arī par visu Baltijas valstu 
tiesību vēsturi un tiesību unifikācijas mēģinājumiem pagātnē un iespējām tagadnē. 
Būdams Latvijā, viņš neskaitāmas stundas pavadījis Latvijas Valsts vēstures arhīvā 
un Misiņa bibliotēkā, krājot materiālus jauniem zinātniskajiem pētījumiem.  

Ar Profesora tiešu atbalstu divos izdevumos izdots krājums "Baltijas valstis 
likteņgriežos". Rūpēs par Latvijas kā tiesiskas valsts izveidošanu, par Latvijas 
likumu pielāgošanu Eiropas standartiem, Latvijas neatkarības cīņu vēstures 
skaidrojumu profesors bija atsaucīgs kolēģu darbiem. Stokholmā zviedru valodā 
iznākusi Dr.h.c. hist. Leonīda Siliņa grāmata par Konstantīnu Čaksti un Latvijas 
Centrālo padomi, kurai Profesors D.A.Lēbers vēl paguva uzrakstīt pēcvārdu.  

Profesors D.A.Lēbers bija iniciators Senatora Augusta Lēbera fonda 
izveidošanai pirms gandrīz desmit gadiem, tādējādi apliecinot cieņu savam tēvam – 
juristam, Latvijas Augstākās tiesas senatoram un Latvijas Universitātes 
mācībspēkam Augustam Lēberam, kas savas darbības laikā deva lielu ieguldījumu 
Latvijas tiesību zinātnes attīstībā. 
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Profesors D.A.Lēbers bija arī iniciators fonda darbības plāniem, kurus īstenot 
bija iespējams, pateicoties arī profesora nesavtīgajam finansiālajam atbalstam. Ar 
fonda atbalstu izveidots Latvijas Augstākās tiesas Senāta muzejs, kā arī piešķirtas 
stipendijas vairākiem darbu autoriem tiesību zinātnē. 

Profesors D.A.Lēbers bija visdevīgākais mecenāts arī Latvijas Zinātņu 
akadēmijai, ziedojot no personīgajiem līdzekļiem ļoti ievērojamas summas jauno 
zinātnieku, radošo projektu un vērtīgu izdevumu atbalstam, lai pētītu Latvijas 
multinacionālo attiecību un vēstures sarežģītās problēmas. Viņam piešķirts LZA 
Goda mecenāta nosaukums. 

Profesors vēlējās veicināt un finansēt pasākumus "patiesības un godīguma 
garā". Par svarīgākajiem viņš uzskatīja pētījumus, konferences, publikācijas, 
zinātnisko kolekciju saglabāšanu, viņaprāt, būtiskākajās tēmās. Un tās bija: Latvijas 
kultūrvēsturiskie, sociālie, ekonomiskie, juridiskie un politiskie procesi Eiropas 
kontekstā; humanitārās un sociālās zinātnes pasaulē un Latvijas vieta šo zinātņu 
attīstībā, Latvijas un arī visa Baltijas reģiona multikultūru sabiedrības iezīmes 
pagātnē un tagadnē. Viens no viņa darbiem bija Vācbaltiešu kultūras centrs Domus 
Rigensis, kurš no 1992.gada darbojas Profesora senču  mājā – Mencendorfa namā 
Rīgā. 

Ar Profesora gādību tika nodibinātas arī Latvijas Universitātes  žurnāla 
“Latvijas Vēsture” fonda stipendijas, kuras tika piešķirtas pētījumiem Latvijas 
jauno un jaunāko laiku vēsturē. 

Nenovērtējams ir Profesora ieguldījums Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas un 
Latvijas Universitātes bibliotēkas fondu papildināšanā. Daudzu gadu garumā, 
ierodoties Misiņa bibliotēkā pētnieciskā darba nolūkā, viņš līdzi dāvinājumam 
bibliotēkai ir ņēmis grāmatas un cita veida iespieddarbus. Pirms trim gadiem 
Profesors Rokrakstu un reto grāmatu nodaļai uzdāvināja lielu daļu sava personīgā 
arhīva. 

Daudz darba un pūļu, kā arī finansiāla ieguldījuma Profesors D.A.Lēbers 
veltījis Latvijas juristu darbu dokumentēšanai. Ar viņa atbalstu 1997.-1998.gadā 
tika pārizdoti Latvijas Senāta spriedumi (1918-1940), kuriem Profesors sastādījis un 
izdevis arī Rādītājus 3.sējumos. 

Sava izcilā mūža pēdējos gadus Profesors veltījis Latvijas tiesību zinātnes 
mantojuma saglabāšanai, tādējādi veicinot mūsdienu juridiskās domas attīstību.  

Pēc viņa iniciatīvas ar Senatora Augusta Lēbera fonda līdzdalību ir atkārtoti 
izdots pirmskara Latvijā iznākušais žurnāls "Zakon i sud" (krievu valodā – 1928-
1938), kā arī ar viņa atbalstu 2002.gadā izdots Latvijas Rīgas Vācu juristu biedrības 
žurnāla “Rigasche Zeitschrift für Rechtswissenschaft” (Rīgas Tiesību Zinātņu 
Žurnāls, 1926.-1939.gads.) faksimilizdevums. 

2002.gada beigās pēc Profesora iniciatīvas Tiesu namu aģentūra kopā ar 
Latvijas Akadēmisko bibliotēku uzsāka darbu pie pirmskara Latvijas ievērojamākā 
tiesību zinātņu žurnālā “Tieslietu Ministrijas Vēstnesis” faksimilizdevuma.  

Līdz pat pēdējam mūža mirklim Profesors vēl plānoja jaunus projektus.  
Atbalstot pirmskara Latvijas juristu darbu atkārtotu izdošanu, viņš ne tikai vēlējās 
saglabāt tiesību un zinātnes mantojumu un padarīt to pieejamu plašākai sabiedrībai, 
bet viņa galvenā vēlēšanās bija, lai mūsdienu tiesībnieki un politiķi apzinātos un 
novērtētu šo darbu un pētījumu nozīmi mūsdienās un, galvenais, lai tos lasītu un 
izmantotu tur paustās, gadu desmitos pārbaudītās atziņas, veidojot šodienas tiesību 
politiku un izstrādājot jaunu tiesisko regulējumu. 



 

 

XII

 

 

Ir aizgājis izcils zinātnieks, Latvijas valsts patriots, mecenāts, skolotājs un 
draugs. Viņš atstājis milzīgu garīgo mantojumu, kurš mums jāapzina un 
jāizmanto Latvijas tiesību zinātnes tālākai attīstībai. Un tikai mūsu pašu darbi 
būs pierādījums tam, ka cieņu un pateicību Profesoram nepaužam tikai vārdos. 
Vai mēs esam tam gatavi? 

 

... Vai mēs esam pietiekami daudz pateicības izteikuši Profesoram dzīvam 
esot? Vai nereti tomēr esam raduši ņemt un izmantot, nevis paši radīt un dot? 

Profesors nekad skaļi nav izteicis savu rūgtumu par to, ka viņa ieguldījums 
ne vienmēr ticis pietiekami novērtēts, ka bieži, pat nekaunoties, no viņa ir tikai 
lūgts un prasīts – arī tiem darbiem, kas ir vajadzīgi gan mums pašiem, gan mūsu 
valstij, bet kurus vajadzētu arī pašiem paveikt bez citu palīdzības. 

Kā rūgts piemērs lai vienmēr ir atgādinājums mūsu sirdsapziņai – pārvarot 
ne mazums birokrātisku šķēršļu, tikai 1998.gadā (!) Profesoram beidzot tika 
atjaunota Latvijas pilsonība. Un arī ziedotie, ieguldītie līdzekļi – vai vienmēr tie 
tikuši izmantoti mērķiem, kuriem tie lūgti vai saņemti? 

 

Mums, šā faksimilizdevuma veidotājiem, 2002.gadā uzsākot darbu pie 
“Tieslietu Ministrijas Vēstneša” atkārtotas izdošanas, izdevās pārliecināt 
Profesoru, ka 12 gadi pēc neatkarības atgūšanas ir pietiekami, lai juristu saime, 
kurai tik neatlaidīgi Profesors ir devis un ziedojis savu radošo spēku un 
līdzekļus, arī pati ir spējīga ar saviem spēkiem un finansiālajām iespējam 
piedalīties tiesību un tiesību zinātnes mantojuma saglabāšanā un 
popularizēšanā. 

Mēs patiecamies visiem šā projekta atbalstītājiem, tostarp visiem esošajiem 
un nākamajiem faksimilizdevuma abonentiem, ka esam izdevuši jau tā 9.sējumu 
un turpinām gatavot turpmākos sējumus. 

Vēl martā, būdams Rīgā, Profesors bija priecīgs un lepns, ka šis viņa 
iniciētais projekts sekmīgi turpina īstenoties arī bez viņa finansiālā ieguldījuma.  

Vai mums izdosies to pabeigt un izdot visus 26 sējumus? Tas atkarīgs no 
mums visiem – izdevējiem, sponsoriem un citiem atbalstītājiem, protams, – 
pircējiem un lasītājiem – juristiem, zinātniekiem un visiem, kuriem svarīga 
Latvijas valsts un tiesību vēsture un tās nākotne. 

 
Signe Terihova, 

Faksimilizdevuma atbildīgā redaktore 
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7  Red.piez.: Rādītāja veidošanā par pamatu izmantoti Tieslietu Ministrijas Vēstneša 

pielikumi “Tieslietu Ministrijas Vēstneša satura rādītājs: 1920.-1935.” un “1950.gadā 
ievietoti raksti” (Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, 1930). 

 Raksti sakārtoti pēc tiesību nozarēm alfabēta secībā, kā arī pēc rakstu autoriem alfabēta 
secībā. Raksti, kuri attiecas uz vairākām tiesību nozarēm, publicēti pie attiecīgās tiesību 
nozares.  
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