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II. ÖZDEYĐŞLER DĐZĐNĐ 
 

 

 

Abrogata lege abrogante non revivescit lex abrogata (ilga eden kanunu ilga etmek, ilga 

edilmiş kanuna tekrar hayat vermez, 1189, 1194 

Anayasa hukuku geçer; idare hukuku baki kalır (Verfassungsrecht vergecht, Verwaltungsrecht 
besteht), 97 

Audi alteram partem (diğer tarafı da dinle), 864 

Bazen bir hayatı kurtarmak için bir uzuv feda edilebilir; fakat bir uzvu kurtarmak için bir 

hayatın feda edilmesi akıllıca bir iş olmaz, 1230 

Ben devletim (L’État, c’est moi!), 163 

Đstisnalar dar yoruma tâbi tutulur (exceptio est strictissima interpretationis), 213, 1064 

De minimus non curat praetor (küçük şeyler hakime götürülemez), 733 

Delegatus non potest delegare (Yetki devralmış kişi, yetkisini devredemez), 782 

Exceptio est strictissima interpretationis, 213 

Đdare her riski ve tehlikeyi alarak davranır (l’administration agit à ses risques et périls), 1077 

Đdare hukuku, kamu hizmetlerinin hukukudur (le droit administratif est le droit des services 
publics), 81 

Đdare kararlarını her riski ve tehlikeyi kendi üstüne alarak icra eder (l’administration exécute 
ses décisions à ses risques et périls), 1077 

Đdareye yargılamak, aynı zamanda idare etmek demektir (juger l’administration, c’est aussi et 
encore administrer), 54 

Đhkak-ı hak yasaktır (nul ne peut se faire justice soi-même), 676 

Ev yanıyorsa, ona itfaiye göndermek için hâkimden izin istenmez, 1076 

Kanunsuz düzenleme yetkisi olmaz (pas de pouvoir réglementaire sans texte), 1158 

Kanunsuz vesayet olmayacağı gibi, kanunun ötesinde de vesayet olmaz (Pas de tutelle sans 
texte, ni au-delà des textes), 213 

Katlan, ama tazminat iste (Dulde, aber liquidiere), 122 

Kimse kendi davasında hâkim olamaz (nemo debet esse iudex in propria causa), 53 

Kral haksızlık yapmaz (the King can do no wrong), 163 

Legem patere quam facisti (kendi koyduğun kurala uy), 668, 1278 

Lex posterior derogat legi priori (sonraki kanun önceki kanunu ilga eder), 1269, 1272 

Lex specialis derogat legi generali (özel kanun genel kanunu ilga eder), 1269 

Lex superior derogat legi inferiori (üst kanun alt kanunu ilga eder), 1269 

Metinsiz vesayet olmaz (pas de tutelle sans texte), 211, 467 

Non delegate potestas delegari (Devredilmiş yetki devredilemez), 782 

Patere legem quam ipse fecisti (kendi koyduğun kurala göre davran), 1278 

Qui potest plus, qui potest minus, 562 

Sakite bir söz isnad olunmaz, 697, 1212 

Sükût ikrardan gelir (qui ne dit mot consent), 697 

Sükut inkardan gelir (qui ne dit mot refuse), 697 

Şeytan bile insanın kafasından geçeni bilemez (the devil himself knoweth not the mind of 
man), 994 

Vesayet varsayılmaz (la tutelle ne se présume point), 211, 467 

Yanan bir evde camların kırılması mubah sayılır, 1230 


