
Källövning - Hammurabis lagar  

Babylon var en av de första rikena som byggdes upp på ett sofistikerad sätt med lagar och 
en samhällsstruktur. På början av 1900-talet hittade man en gammal lagtext från 1780 f.kr. 
som tydligt beskriver lagarna i Babylonien under året 1780 f.kr. Nedan hittar du 26 
paragrafer från lagtexten.  

6. Om en man har stulit gods från ett tempel eller hus, skall han dödas; och den som har tagit emot 
det stulna från honom skall dödas. 

14. Om en man har stulit ett barn, skall han dödas. 

22. Om en man utövar rån och blir tillfångatagen, skall den mannen dödas. 

23. Om rånaren inte tillfångatas, ska mannen som har blivit rånad, i Guds närvaro, avge och 
specificera sin förlust, och staden och guvernören i vars jurisdiktion rånet begicks ska kompensera 
honom för vad som än var förlorat. 

53. Om någon är för lat för att hålla sin damm i rätt skick och inte håller den så; om då dammen går 
sönder och alla åkrarna svämmar över, då skall den i vars fördämning brottet inträffade säljas för 
pengar, och pengarna skall ersätta säden som han har låtit förstöra. 

54. Om han inte kan ersätta säden, då ska han och hans ägodelar delas mellan de bönder vars korn 
han har översvämmat. 

55. Om någon öppnar sina diken för att vattna sin gröda, men är vårdslös, och vattnet översvämmar 
sin nästas åker, då skall han betala sin nästa korn för hans förlust. 

56. Om en man släpper in vattnet, och vattnet svämmar över sin nästas plantage, skall han betala tio 
gur säd för varje tio gan land. 

57. Om en herde utan åkerns ägares tillstånd och utan fårägarens vetskap släpper fåren in på en åker 
för att beta, då skall åkerns ägare skörda sin gröda, och herden, som hade betat sin hjord där utan 
tillstånd av åkerns ägare, skall betala till ägaren tjugo gur majs för varje tio gan. 

58. Om efter att hjordarna lämnat betesmarken och blivit instängda i fäboden vid stadsporten, någon 
herde släpper in dem på en åker och de betar där, så skall denne herde ta den åker i besittning som 
han har låtit betas. på, och vid skörden måste han betala sextio gur majs för varje tio gan. 

 59. Om någon, utan trädgårdsägarens vetskap, fäller ett träd i en trädgård, skall han betala en halv 
mina (valutan i Babylonien) i pengar. 

110. Om en prästinna som inte bor i ett kloster öppnar en vinaffär eller går in i en vinaffär för att få 
en drink, ska de bränna den kvinnan. 
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117. Om någon misslyckas med att uppfylla ett krav på skuld och säljer sig själv, sin hustru, sin son 
och dotter för pengar eller ger bort dem till tvångsarbete: de ska arbeta i tre år i mannens hus som 
köpte dem, eller innehavaren, och under det fjärde året skall de befrias. 

129. Om en mans hustru ertappas i att ligga med en annan man, skall de binda dem och kasta dem i 
vattnet. Om kvinnans man vill skona sin hustru, så skall kungen skona sin tjänare. 

130. Om en man har förtrollat en annans trolovade hustru, som är jungfru (oskuld), medan hon ännu 
bor i hennes faders hus, och blivit gripen på bar gärning (när de har sex), så skall den mannen 
dödas; kvinnan ska gå fri. 

131. Om en man har anklagat sin hustru men hon har inte blivit ertappad med att ligga med en 
annan man, ska hon avlägga en ed i Guds namn och återvända till sitt hus. 

138. Om en man vill skiljas från sin hustru som inte har fött honom några barn, så ska han ge henne 
beloppet av hennes köppengar och hemgiften som hon förde från sin faders hus och släppa henne. 

195. Om en son slår sin far, skall hans hand huggas av.  

196. Om en man släcker en annan mans öga, skall hans öga släckas. 

197. Om han bryter en annan mans ben, skall hans ben brytas. 

198. Om han släcker ögat på en frigiven man, eller bryter benet på en frigiven man, ska han betala 
en guldmina (guldmynt) . 

199. Om han släcker en mans slavs öga, eller bryter benet på en mans slav, skall han betala hälften 
av dess värde. 

200. Om en man slår ut tänderna på sin jämlika, skall hans tänder slås ut. 

201. Om han slår ut tänderna på en frigiven man, ska han betala en tredjedel av en guldmina 
(guldmina). 

202. Om någon slår mot kroppen av en högre rang än han, skall han få sextio slag med en oxpiska 
offentligt. 

203. Om en frifödd man slår en annan frifödd mans kropp eller lika rang, skall han betala en 
guldmina (guldmynt). 

Frågor utifrån lagarna:  

1. Vilken typ av samhälle får vi bilden av att Babylon 1780 f.kr. var?  

2. Kan det finnas något problem med att läsa en lagtext för att förstå ett samhälle som Babylon 
under 1780 f.kr? 
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3. Vad säger lagarna om äktenskapet i det Babyloniska samhället under 1780 f.kr.?  

4.  Utifrån lagarna kan man säga någonting om klassstrukturer i det Babyloniska samhället under 
1780 f.kr?  
 


