
1. SEZNAM TEM ZA SEMINARSKE NALOGE PRI PRAVNI ZGODOVINI 
ZA REDNE ŠTUDENTE (2018/2019) 

 
TEMA: KLINOPISNA PRAVA IN DRUGI MEZOPOTAMSKI VIRI O PRAVU TER VRSTE 
PRAVA PO NAČINU NASTANKA 
USTNA PREDSTAVITEV:  ponedeljek 15.10. 2018 (od 15 – 17h, siva predavalnica)  
Nalogo oddati pisno in OSEBNO na vajah, gov. urah, predavanjih, do vključno četrtka, 11. 10.. 
2018 do 10h, vprašanja na naloge sošolcev pa elektronsko do ponedeljka, 15. 10. do 9h. 
 

Amiti Liridona Pojem mišarum v prologih in epilogih klinopisnih pravnih zbirk. Utemeljite z izbranimi 
odlomki. 

Andoljšek Anja Katere določbe v normativnem delu klinopisnih pravnih zbirk bi lahko povezali s 
pojmom misharum? Zakaj? 

Andrejaš Lea Pojem kittum v prologih in epilogih klinopisnih pravnih zbirk. Utemeljite z izbranimi 
odlomki. 

Arzenšek Urška Katere določbe v normativnem delu klinopisnih pravnih zbirk bi lahko povezali s 
pojmom kittum ? Zakaj? 

Atanasovska Ivana Kittum u misharum: argumenti, zakaj bi zvezo lahko razumeli (tudi) kot enovit pojem? 
Utemeljite z izbranimi odlomki. 

Bandelj Matic Kittum u misharum in 2. člen današnje slovenske ustave: kakšen vrednostni okvir pravu 
postavljata obe načeli v svojih zgodovinskih dobah? Ali sta primerljivi? 

Batistič Lana Hamurabijeva in Ur-Namujeva pravna zbirka skupaj s prologoma: izbor  določb, ki bi 
lahko bile običajnopravnega izvora z vašo utemeljitvijo.  

Zavrl Taja Hamurabijeva in Ur-Namujeva pravna zbirka skupaj s prologoma: izbor določb in 
ukrepov, ki so bili postavljeni najverjetneje povsem na novo (z vašo utemeljitvijo) 

Zver Zarja V čem vladarjeve pravne zbirke niso primerljive z današnjimi zakoniki? Utemeljite z 
odlomki. 

Žabnikar Žana Kdo so bili sodniki v času klinopisnih zbirk in kakšen je bil njihov položaj? Povezava s 
konkretnimi določbami o sodnikih in sojenju v klinopisnih zbirkah 

Žižmund Aljoša Vito Določbe kazuistične narava v Ur-Namujevi, Ešnunski in  Lipit-Ištarjevi pravni zbirki. 
Utemeljite z odlomki 

Žlogar Tina Določbe o bodljivem volu v Ešnunski pravni zbirki in določba o tatvini (8. »člen«) 
Hamurabijeve pravne zbirke: v čem je razlika v načinu organizacije pravne snovi?  

Žnidaršič Eva 
(20180100) Talionsko načelo v Hamurabijevi pravni zbirki. Kako ga razumeti? Utemeljite z odlomki. 

Žnidaršič Eva 
(20180101) 

V čem kaznovanje po talionskem načelu ne odgovarja današnjim predstavam o pravični 
kazni? Utemeljite z odlomki. 

Žugelj Zarja Pavšalno znižanje kazni v Hetitski pravni zbirki in njegov pomen. Utemeljite z odlomki. 
OBVEZNI VIRI IN LITERATURA: 
ZA OSNOVO VEDNO NAJPREJ PREBERITE SNOV IZ OBEH UČBENIKOV! 

Temeljni vir za Hamurabijevo, Ur-Namujevo, Ešnunsko in Lipit-Ištarjevo pravno zbirko kot tudi za 
načelo kittum u mišarum, je delo Marthe Roth, Law collections from Mesopotamia and Asia Minor;  za 
slovenski prevod Hamurabijeve pravne zbirke, delov Ešnunske in delov Lipit-ištarjeve pravne zbirke 
glejte tudi razprave Viktorja Korošca; 
Temeljni vir za Hetitsko pravno zbirko je  Harry Hoffner, The laws of the Hittites, critical edition, 1997 ; 
za prevod dela določb gl. Košak, Kralj boja: iz hetitske pismenosti; MK 1971; 
Temeljni vir za mednarodne pogodbe hetitske države je Gary Beckman, Hittite diplomatic  texts. 1996. 
Po en izvod temeljnih virov je pridržan v čitalnici PF. Izvode najdete še v drugih knjižnicah po 
Sloveniji. 
POMEMBNO: upoštevala bom samo tiste naloge, ki bodo izdelane v skladu s splošnimi Navodili za 
izdelavo seminarske naloge (na voljo na ŠIS pod B1 Pravna zgodovina in v fotokopirnici PF); nujno 
poiskati vsaj eno dodatno literaturo o temi (npr. na spletne portalu s strokovnimi članki JSTOR) 
PAZITE: Učbenika za pravno zgodovino, članki iz wikipedije in na tej strani navedeni viri ali 
literatura ne štejejo kot samostojno najdena literatura! 


