
De Codex Ur-Nammu of code van Ur-Nammu is voor zover bekend 
de oudste overgebleven kleitablet met wetteksten. Het is 
geschreven in de Sumerische taal van de 21e eeuw VJ. Alhoewel in 
het voorwoord de tekst wordt toegeschreven aan koning Ur-Nammu 
van Ur, is men het er tegenwoordig over eens dat de werkelijke 
oorsprong bij zijn zoon Shulgi gezocht moet worden. Het eerste 
exemplaar van de code, gevonden in twee fragmenten bij Nippur, 
is vertaald door Samuel Kramer in 1952. Omdat de kleitabletten 
slechts gedeeltelijk bewaard zijn gebleven, beschikte men alleen 
over het voorwoord en vijf van de wetten. Later zijn andere 
tabletten gevonden in Ur en vertaald in 1965, waardoor zo'n 40 van 
de in totaal 57 wetten gereconstrueerd kunnen worden. Nog een 
andere kopie is gevonden in Sippar, welke lichte variaties laat zien. 
De wetten zijn beschreven in een causale vorm van "als - (vergrijp), 
dan - (straf)", een patroon dat gevolgd wordt in bijna alle latere 
codes. De codex wordt beschouwd als opmerkelijk geavanceerd, 
aangezien het een boetesysteem van geldelijke compensatie instelt 
voor lichamelijke schade. Latere codes hanteerden het ius talionis 
("oog-om-oog") principe dat in navolging was van het Babylonisch 
recht. Echter, wie moord, roof, overspel of verkrachting pleegde, 
riskeerde de doodstraf. 
 

Samuel Noah Kramer (1897 - 1990) was een van de leidende Assyriologen 
en expert van wereldformaat in de geschiedenis van Sumer en de 
Sumerische taal. Hij werd bekend om zijn vermogen een geheel verhaal 
uit verschillende brokstukken van tabletten -soms over de hele wereld 
verspreid geraakt- samen te kunnen stellen.  
In 1986 werd zijn autobiografie uitgegeven waarin hij zijn verrichtingen 
als volgt samenvat: "Ten eerste -en dit is het belangrijkst- heb ik een rol 
gespeeld in het herkrijgen, herstellen en doen herleven van de Sumerische 
literatuur of althans een representatieve doorsnede daarvan. Door mijn 
toedoen zijn een aantal duizenden literaire tabletten en brokstukken 
daarvan ter beschikking van de cuneiformisten gesteld. Dit is een voorraad 

onversneden gegevens die nog vele decennia zijn nut zal blijven bewijzen. Ten tweede heb ik 
getracht een redelijk betrouwbare vertaling van veel van deze documenten toegankelijk te maken 
voor de academische gemeenschap en vooral aan de antropologen, geschiedkundigen en humanisten 
onder hen. Ten derde heb ik geholpen de naam Sumer in de wereld bekend te maken en mensen te 
doen beseffen wat een sleutelrol de Sumeriërs gespeeld hebben in de opkomst van de beschaafde 
mens". Kramer stierf in 1990 in de Verenigde Staten  
 
Sumer of Soemer is de oude naam van een rijk, een cultuur, een landstreek en een (antieke) 
beschaving gelokaliseerd in het zuidelijk deel van Mesopotamië (hedendaags Zuid-Oost Irak), waar 
de rivieren Eufraat en Tigris uitmonden in de Perzische Golf. De inwoners werden Soemeriërs 
genoemd. De Soemeriërs zelf noemden hun land ki-en-gir (het land van de beschaafde heersers). 
Samen met de noordelijke streek Akkad maakte 
Sumer deel uit van het Tweestromenland of 
Mesopotamië. Sumer wordt beschouwd als de eerste 
samenleving ter wereld waar alle kenmerken van 
een 'beschaving' aanwezig waren. Sumer is dan ook 
een wieg van de beschaving, naast onder meer de 
Indusbeschaving, waarmee contacten waren. Het 
Soemerische rijk bestond uit een reeks stadstaten, 
ieder met een eigen vorst. Vanaf 3500 VJ werd de 
leider van de machtigste stadstaat erkend als de 
koning van de regio. 
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