
 
 

Hammurabin laki 
 

Hammurabin laki on yksi varhaisimmista lakikokoelmista. Se luotiin Babyloniassa 

noin 1760 eaa. Siinä on yhteensä 282 lakipykälää, jotka oli kaiverrettu julkisella 

paikalla olevaan kivipaateen. Laki on nimetty Babylonian tuolloisen kuninkaan 

Hammurabin mukaan. 

Lain perusajatukseksi on sanottu periaatetta "Silmä silmästä, hammas hampaasta". 

Tässä muodossaan fraasi ei kuitenkaan ole peräisin Hammurabin laista vaan Vanhasta 

testamentista, mutta myös Hammurabin laissa oli erilaisista väkivaltarikoksista 

ja veloista säädetty saman periaatteen mukaisia rangaistuksia. Eräissä 

tapauksissa kuitenkin Hammurabin lain mukaankin tuomittiin väkivaltarikoksista 

vain sakkoa, erityisesti, jos rikos kohdistui alempaan säätyyn kuuluvaan 

henkilöön. 

Laki käsitteli lähinnä varkautta, paimentolaisuuteen liittyviä kysymyksiä, 

omaisuudelle aiheutettua vahinkoa, naisen oikeuksia, avioliittoa, lasten 

oikeuksia, orjan oikeuksia, murhaa ja erilaisia pahoinpitelyjä sekä kuolemaa. 

Rangaistukset olivat erilaisia eri yhteiskuntaryhmän jäsenille. 

 

Esimerkkejä Hammurabin lain pykälistä: 

 

21. Jos joku on murtautunut taloon, niin surmattakoon hänet murtoaukkonsa 

kohdalla ja muurattakoon muuriin.  

196. Jos joku puhkaisee vapaan miehen silmän, niin puhkaistakoon hänen 

silmänsä. 

200. Jos joku lyö vertaiseltaan mieheltä hampaan, niin lyötäköön häneltä 

hammas. 

201. Jos hän lyö puolivapaalta mieheltä hampaan, niin maksakoon 1/3 minaa 

hopeaa. 

229. Jos rakennusmestari on rakentanut jollekulle talon, eikä ole tehnyt 

työtään vankaksi ja talo, jonka hän on rakentanut, sortuu ja aiheuttaa talon 

omistajan kuoleman, niin kyseessä oleva rakennusmestari surmattakoon. 

282. Jos orja sanoo omistajalleen: "et ole herrani!", niin omistaja todistakoon 

hänet orjakseen ja leikatkoon häneltä korvan. 

  

(Otteet Wikipedia-artikkelista) 



 

 

Restoratiivinen oikeus 
 

Restoratiivisen oikeuden perusajatuksena on, että rikoksen uhri ja tekijä 

kohtaavat. Joskus kohtaamisessa on mukana myös muita yhteisön jäseniä. 

Tavoitteena on jakaa kokemuksia tapahtuneesta ja keskustella siitä, millaista 

harmia on aiheutettu ja kenelle. Päämääränä on saavuttaa yhteisymmärrys siitä, 

miten rikoksen tekijä voisi sovittaa tekonsa. Sovittamiseen voi kuulua rahallinen 

korvaus, anteeksipyyntö tai muita sovittuja hyvitystapoja.  

 

Restoratiivisen oikeuden pyrkimyksenä on saada rikoksen tekijä ottamaan vastuu 

teostaan, ymmärtää tekonsa seuraukset, tarjota tekijälle mahdollisuus sovittaa 

tekonsa ja ehkäistä tulevat rikokset. Uhrille tarjotaan 

restoratiivisessa prosessissa aktiivinen rooli, minkä ansioista ahdistuksen ja 

voimattomuuden tunteet voivat vähentyä.  

 

Restoratiivinen oikeus on vaihtoehto perinteiselle oikeudelle, jossa keskitytään 

usein rankaisemiseen ja todistellaan tekijän syyttömyyttä sen sijaan, että teko 

tunnustettaisiin ja pyrittäisiin sovittamaan. Perinteistä oikeutta voidaan toki 

myös täydentää restoratiivisilla menetelmillä. 

 

Tieteelliset tutkimukset kertovat restoratiivisesta oikeudesta hyvää: 

Restoratiivisiin prosesseihin osallistuneet rikoksen tekijät eivät uusineet 

rikoksia yhtä todennäköisesti kuin perinteisiin oikeuskäsittelyihin 

osallistuneet.  

 

(Wikipediasta mukaellen suomentanut H. N. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Restorative_justice) 
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