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DAVA ÖZETİ 

Dava: Paquet Habana davası (ABD Yüksek Mahkemesi) 

The Paquete Habana, 175 U.S. 677 (1900) 

Dava Konusu: ABD donanması tarafından İspanya bayraklı iki balıkçılık gemisine el 
konulması, ticari balıkçılık gemilerine savaş ganimeti olarak el konamayacağı yönünde 
milletlerarası teamül bulunup bulunmadığının tespiti. 

Hukuki Öz: Uluslararası hukukta ticari balıkçılık gemilerine savaş ganimeti olarak el 
konamayacağı yönünde bir milletlerarası örf ve adet kuralı mevcuttur. 

Vakıalar: 1898 Amerika-İspanya Savaşı sırasında Birleşik Devletler donanması, İspanya 
bayrağı taşıyan ve Küba sahilinde balıkçılık yapan iki ticari balıkçılık gemisine ve taşıdıkları 
yüklere savaş ganimeti olarak el koymuştur. Bu gemilerden biri Paquet Habana’dır. Gemilerin 
sahipleri gemilerinin mülkiyetini yeniden kazanmak için Amerikan mahkemeleri önünde dava 
açmışlardır.  

Hukuki Mesele: Gemilerin sahipleri balıkçılık gemilerine savaş zamanı savaş ganimeti olarak 
el konulamayacağını, bu tür gemilerin savaş ganimeti olarak el koyma ve müsadereden muaf 
olduklarını, bu durumun bir milletlerarası teamül kuralı oluşturduğunu ve olayda milletlerarası 
hukukun ihlal edilmiş olduğunu öne sürmüşlerdir. Kuralın devletlerin uygulamalarıyla bir 
milletlerarası teamül kuralı haline geldiğini kanıtlamak için de tarihte bu yöndeki pek çok devlet 
uygulamasını delil göstermişlerdir. El koyma sırasında her iki geminin de düşmana yardım 
ettiği yönünde herhangi bir delil yoktur. Ayrıca gemilerin ABD donanmasının ablukasından 
habersiz oldukları ve ablukayı kırmaya veya yakalamadan kaçmaya yönelik herhangi bir 
girişimde bulunmadıkları anlaşılmaktadır. 

Mahkemenin Kararı: Birleşik Devletler Yüksek Mahkemesi Amerikan ulusal hukukunda 
savaş ganimetini tanımlayan herhangi bir yasal düzenleme bulunmadığını tespit etmiştir. Ancak 
Mahkeme balıkçılık gemilerinin savaş ganimeti olarak el koymadan muaf oldukları yönünde 
bir milletlerarası teamül kuralının var olduğu sonucuna varmıştır. Uluslararası hukukta bir 
teamül kuralının oluşması için belirli koşullar mevcuttur. Bu koşullardan biri genel, sürekli, 
tutarlı devlet uygulamasıdır. Söz konusu olayda Mahkeme farklı devletlerin aynı yönde devlet 
uygulamalarının varlığını tespit edilmiştir. Ayrıca bu uygulamaların belirli bir süre boyunca 
devam ettiği görülmüştür. Devletlerin bu uygulamalarında ticari balıkçılık gemilerinin el 
koymadan muaf olmalarının hukukun bir gereği olduğu yönündeki inanç (opinio juris) da 
mevcuttur. Dava, bir kuralın milletlerarası örf ve adet kuralı haline gelip gelmediğinin 
tespitinde dikkate alınan koşullar bakımından önemlidir. 

 


