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Çiftlik işleri için artık çok yaşlandığını düşünen ve şehir merkezine taşınmak isteyen Romalı R, oturduğu çiftlik evini ve 
arazisini “çiftlik işlerini devam ettirmesi” kaydıyla, çocuklarının içinde en sadık ve iyi ahlaklı olduğunu düşündüğü büyük 
oğlu Ç’ye bağışlayarak şehir merkezine yerleşir. Bu arada çiftliğin bitişiğindeki araziyi satın alan ve anayola çıkmak için 
çiftlik yolunu kullanmaktan başka çaresi olmayan komşu K, Ç’den kendi lehine bir hak tesisi talebinde bulunur. Ç, aylık 
1000 sesters karşılığında bu talebi kabul edebileceğini söyler. K’nın rakamı çok yüksek bulması üzerine Ç, bu bölgedeki 
emsal ortalama fiyatın zaten bu civarda olduğunu söyleyerek K’yı ikna eder. Çiftlik işlerini devam ettirmek istemeyen ve 
yüksek miktarda da kumar borcu bulunan Ç, çiftlik evini ve arazisini Ü’ye satar ve taraflar, devrin bir ay sonra yapılması 
hususunda anlaşmaya varırlar. Ancak bu anlaşmadan birkaç gün sonra çiftlik evi, kumar çetesi tarafından kundaklanarak 
yakılır; yangını söndürmek için yardıma koşan komşu K da bu yangında ölür.

-Anayola çıkmak için çiftlik yolunu kullanması gereken K’ya, Ç’nin tesis etmiş olduğu hakkın ne olduğu Primus’a 
soruldu, Primus cevap verdi ki; 

Bu hak bir geçit irtifakıdır. Geçit irtifakı, yükümlü taşınmaz malikinin yarrlanan taşınmaz lehine, bu taşınmazdan 
geçilmesi hususunda tesis etmiş olduğu taşınmaz lehine ve sınırlı bir ayni haktır.

-K, bu hak tesisinden sonra yakın bir dostu ile karşılaşmış ve ödediği miktarın, aslında bölgedeki ortalama fiyatın çok 
üzerinde olduğunu öğrenmiştir. Bunun üzerine hem bu yüksek rakamı ödemek istemeyen hem de bu hakkı kullanmaya 
devam etmek isteyen K, Primus’a giderek, sahip olduğu hukuki olanakları öğrenmek istemiştir. Primus, bu bedeli 
ödememek için K’ye iki çare önermiştir:

Birincisi, gabin nedeniyle sözleşmenin iptalidir. Gabin, sözleşme taraflarından birinin deneyimsizliği, hafifliği ya da zor 
durumda olmasından yararlanarak edimler arasında aşırı bir dengesizliğin yaratılmasına ilişkin bir irade bozukluğu halidir 
ve bu sebeple eski hale iade talep edilerek sözleşme ortadan kaldırılabilir, malvarlıkları eski hallerine döndürülür.

İkincisi; hile hükümlerine başvurarak sözleşmeyi sona erdirmektir. Hile, bir kimsenin zihninde yanlış bir kanaat 
uyandırarak onu sözleşme yapmaya sevk etmektir. Ç, bölgedeki emsal fiyatların bu yolda olduğunu söyleyerek K’yi 
aldatmıştır. Bu nedenle K Ç’e karşı actio doli (hile davası) açabilir ya da eski hale iade talep edebilir. Kendisinden irtifak 
bedeli talep edildiğinde ise hile defini öne sürerek ödeme yapmaktan kaçınabilir.

Primus, bu yüksek bedeli ödemeksizin bu haktan yararlanmaya devam etmek için de K’ya, praetor’a giderek, kanuni bir 
geçit hakkı talep etmesini önerir. Çünkü, kanuni geçit irtifakı, anayola çıkmak için başka bir olanağın bulunmadığı ya da 
çok zahmetli olduğu durumda malikin arazisi üzerinde hakim kararıyla tesis edilen hak demektir.

- R, “çiftlik işlerini devam ettirmesi” kaydıyla Ç’ye bağışlama yapmıştır. Ç’nin bu kaydın aksine hareket ederek, çiftlik 
evi ve arzisini Ü’ye sattığını ve devretmek üzere olduğunu öğrenen R, bu kayda rağmen, devir sonrası, mülkiyetin Ü’ye 
geçip geçmeyeceğini merak etmektedir. Primus’a sorar. 

Primus, mülkiyetin Ü’ye geçeceğini söyler. Çünkü; söz konusu kaydın anlamı, yüklemedir. Yükleme, sağlararası ivazsız 
bir kazandırmada ya da ölüme bağlı bir tasarrufta, belli bir amacın gerçekleştirilmesi için, karşı taraftan yapma borcu 
konusu olan bir davranışın yerine getirilmesinin istenmesidir. Burada yüklemeli bir bağışlama yapılmıştır. Yükleme 
şarttan farklı olarak sözleşmenin hüküm doğurmasını engellemez. Bağışlama hükümlerini doğurmuş, çiftlik evi ve 
arazisinin mülkiyeti oğul Ç’e geçmiştir. Dolayısıyla Ç malik olmuştur ve tasarruf yetkisine sahiptir. Bu durumda evi Ü’ye 
satıp devredebilir, devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ü malik olur.



-R, aldığı cevap üzerine, oğlu Ç’nin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını, yaptığı bağışlama için pişman olduğunu 
söyleyerek, Ç’e karşı başvurabileceği hukuki bir yol olup olmadığını Primus’a sorar: Primus, R’ye iki seçenek sunar:

Birincisi, hata hükümlerine dayanmak suretiyle bağışlamanın geçersiz olduğunu ileri sürmektir. Zira kişinin niteliklerinde 
düşülen bir hata vardır. Bu bir saik hatası olmakla birlikte dürüstlük kuralları uyarınca yorum yapıldığında, eğer kişinin 
gerçek niteliklerini bilseydi bu sözleşmeyi yapmayacak idi olduğu kanaatine varılabiliyorsa, temel hatasına dönüşmüştür. 
Bu durumda sözleşmenin hükümsüz olduğu ileri sürülebilir.

İkincisi, bağışlamanın geçersiz olduğunu ileri sürmeksizin, yüklemenin ifası davası açmaktır. Fakat bu seçenekte, Ç’ye 
yüklenen davranış bir yapma borcu olduğundan ve ve buna bağlı olarak yapma borcunun cebri icraya konulmasının bir 
imkansızlık hali oluşturması nedeniyle, söz konusu dava artık bir tazminat davasına dönüşecektir.

-Ç’nin Ü’ye satmış olduğu evin kundaklanması ve bu nedenle teslim edilemeyecek olmasından ötürü Ü, praetor’a 
giderek, Ç’ye peşin olarak ödediği 100 000 sesterslik satış bedelinin kendisine iadesini istemiştir. Praetor, Ç’in bu parayı 
geri vermek zorunda olmadığına hükmederek, Ü’nün talebini reddetmiştir. Praetor’un kararının gerekçesi şöyledir:

Borcun ifa edilmemesinde Ç’in kusuru yoktur, bu bir beklenmedik haldir. Dolayısıyla imkansızlık nedeniyle Ç’in borcu 
sona erer. Ancak ortada bir zarar vardır ve bu zarara kimin katlanacağı meselesi, yani hasar problemi doğar. Hasar, tam 
iki taraflı bir sözleşmede borçlunun kusuru olmaksızın edimin imkansızlaşması halinde borçlunun borcunun sona 
ermesine karşılık bu zarara kimin katlanacağı meselesidir. Satış sözleşmesinde Roma hukukunda kural, hasarın alıcıya ait 
olmasıdır. Normalde, zarar kimin malvarlığında meydana gelmişse onun katlanacağına ilişkin hasar kuralına, satı 
sözleşmesi bakımından uyulmamış, hasar alıcıya yüklenmiştir. Bu durumda Ü, evi teslim alamamasına rağmen satış 
bedelini ödemek zorunda kalacaktır.

-Yangında ölen komşu K’nın çocukları, babalarının ölümünden dolayı bir haksız fiil davası açmak istemektedirler. 
Babalarının ölümünden kimi sorumlu tutmaları gerektiğini (Ç’in mi kumar çetesinin mi) Primus’a sorarlar. Primus haksız 
fiil sorumluluğunu şartlarını sayarak;

Hukuka aykırı fiil; Hukuk düzeninin kabul etmediği davranıştır, 

Zarar; hukuka aykırı fiilin kişinin malvarlığı veya kişi varlığı alanında meydana getirdiği azalma ya da kayıplardır.

İlliyet bağı; hukuka aykırı fiil ile zarar arasındaki nedensellik bağıdır, başka deyişle, zararın bu fiil neticesi meydana 
gelmesidir.

Kusur; hukuka aykırı davranışın meydana gelmesinde iradenin rolüdür.

K’nın ölümünden kumar çetesinin sorumlu olduğu cevabını verir. Çünkü; kumar çetesinini fiili ile K’nın ölümü arasında 
illiyet bağı vardır. Her ne kadar kumar çetesinin fiili K’ya yönelmemiş olsa da, hukuka aykırılık bağı olduğundan, söz 
konusu fiil normun koruma kapsamındaki hukuksal yararı ihlal ettiğinden, hukuka aykırılık vardır. K’nın ölümünde 
kumar çetesinin fiili yoğun etkili sebep olup illiyet bağı vardır. Ç’in ise olayda kundaklamaya ilişkin hiçbir hukuka aykırı 
fiili yoktur. 

-Bu olaya ilişkin tüm olup biteni hocası ile birlikte inceleyen ve olayla ilgili aklına bir soru gelen Primus’un öğrencisi 
Secundus, hocasına sorar: Ç, kumar borcunu ödemek için, hiç istemediği halde tefeci T’den yüksek faizle borç para almış 
olsaydı, Ç ile T arasında ödünç sözleşmesi kurulmuş olur muydu? Primus öğrencisine cevap verir:

Bu olayda bir irade ile beyan arasındaki uyumsuzluk hallerinden biri olan zihni kayıt vardır. Bu durumda, klasik devrin 
ortalarına kadar, beyan teorisi hakim olduğundan, tarafların stipulatio yoluyla yaptıkları bu sözleşme beyanlar üzerinden 
uyuştuğu gerekçesiyle sözleşme kurulmuş kabul edilir. Iustinianus döneminde ise, , irade teorisi hakim olduğundan, iç 
irade ile beyan arasında bir uyumsuzluk olduğu, yani iç irade beyan yönünde olmadığı zaman, iç iradeye üstünlük 
tanınması gerekçesiyle sözleşme kurulmamış kabul edilir ve Ç aldığı parayı sebepsiz zenginleşme davası ile geri vermek 
zorunda kalır.


