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ಇಟಾಲಿಯನ್ ಟಾಯಾಂಕರ್ "ಎನ್ರಿಕಾ ಲೆಕ್ಸಿ" ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ 

ಮೀನತಗಾರಿಕಾ ಹಡಗತ "ಸೀಾಂಟ್ ಆಾಂಟನ್ರ" ಒಳಗ ಾಂಡ 15 ಫೆಬ್ಿವರಿ, 

2012 ರ ಘಟನೆಗ ಸಾಂಬ್ಾಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಾಂಬ್ಾಂಧಿಸಿದಾಂತೆ ಇಟಲಿಯ 

ಕ್ಕ ೀರಿಕ್ಕಯ ಮೀರೆಗ ಆರ್ಬಿಟಿಲ್ ಟ್ರಿಬ್ ಯನಲ್ ತೀರ್ಪಿ 
ಜತಲೆೈ 02, 2020 

ಇಟಾಲಿಯನ್ ಟಾಯಾಂಕರ್ "ಎನ್ರಿಕಾ ಲೆಕ್ಸಿ" ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಮೀನತಗಾರಿಕಾ ಹಡಗತ “ಸೀಾಂಟ್ 

ಆಾಂಟನ್ರ” ಒಳಗ ಾಂಡ 15 ಫೆಬ್ಿವರಿ 2012 ರ ಘಟನೆಗ ಸಾಂಬ್ಾಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಾಂಬ್ಾಂಧಿಸಿದಾಂತೆ 

ಇಟಲಿಯ ಕ್ಕ ೀರಿಕ್ಕಯ ಮೀರೆಗ 26 ಜ ನ್ 2015 ರಾಂದತ ಸಮತದಿಕ್ಕೆ ಸಾಂಬ್ಾಂಧಿಸಿದ ಕಾನ ನ್ರನ ಮೀಲೆ 

ಸಾಂಯತಕು ವಿಶ್ವಸಾಂಸೆಯ ಒರ್ಪಾಂದ (ಯತಎನ್ಸಿಎಲ್ಒಎಸ್) ದ ಅನತಬ್ಾಂಧ VII ಅಡಿಯಲಿಿ 

ಆರ್ಬಿಟಿಲ್ ಟ್ರಿಬ್ ಯನಲ್ ತ್ನನ ತೀರ್ಪಿ ನ್ರೀಡಿತ್ತ. ತೀರ್ಪಿನ ಮತಖ್ಯ ಅಾಂಶ್ಗಳತ ಹೀಗಿವೆ: 

 

• ಯತಎನ್ಸಿಎಲ್ಒಎಸ್ನ ನ್ರಬ್ಾಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ ಘಟನೆಗ ಸಾಂಬ್ಾಂಧಿಸಿದಾಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 

ನಡವಳಿಕ್ಕಯನತನ ಟ್ರಿಬ್ ಯನಲ್ ಎತುಹಡಿದಿದೆ. ಇಟಾಲಿಯನ್ ಮಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಿಮಗಳತ ಮತ್ತು 

ಅದರ ರ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಯತಎನ್ಸಿಎಲ್ಒಎಸ್ ಆಟ್ರಿಕಲ್ 87 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 90 ರ ಅಡಿಯಲಿಿ ಇಟಲಿ 

ಭಾರತ್ದ ಸಾಂಚರಣೆ ಸ್ಾವತ್ಾಂತ್ಿಯವನತನ ಉಲ್ಿಾಂಘಿಸಿದೆ ಎಾಂದತ ಅದತ ಹೀಳಿದೆ. 

 

• ಭಾರತ್ ಮತ್ತು ಇಟಲಿ ಈ ಘಟನೆಯ ಬ್ಗೆ ಏಕಕಾಲಿೀನ ನ್ಾಯಯವಾಯರ್ಪುಯನತನ ಹ ಾಂದಿದೆ ಮತ್ತು 

ನ್ೌಕಾರ್ಡೆಗಳ ವಿರತದಧ ಕ್ಸಿಮನಲ್ ಮೊಕದದಮಗಳನತನ ಸ್ಾೆರ್ಪಸಲ್ತ ಮಾನಯ ಕಾನ ನತ ಆಧಾರವನತನ 

ಹ ಾಂದಿದೆ ಎಾಂದತ ಟ್ರಿಬ್ ಯನಲ್ ಗಮನ್ರಸಿದೆ. ನ್ೌಕಾರ್ಡೆಗಳ ಬ್ಾಂಧನಕ್ಕೆ ರ್ರಿಹಾರದ ಇಟಲಿಯ ಹಕೆನತನ 

ಟ್ರಿಬ್ ಯನಲ್ ತರಸೆರಿಸಿತ್ತ. ಆದಾಗ ಯ, ರಾಜಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ನ್ೌಕಾರ್ಡೆಯವರತ ಅನತಭವಿಸತವ 

ವಿನ್ಾಯಿತಗಳತ ಭಾರತೀಯ ನ್ಾಯಯಾಲ್ಯಗಳ ವಾಯರ್ಪುಗ ಒಾಂದತ ಅರ್ವಾದವಾಗಿ ಕಾಯಿನ್ರವಿಹಸತತ್ುವೆ 

ಮತ್ತು ಆದದರಿಾಂದ ನ್ೌಕಾರ್ಡೆಗಳ ವಿರತದಧ ನ್ರರ್ಿಯಿಸಲ್ತ ಅವರನತನ ತ್ಡೆಯತತ್ುದೆ. 

 

• 15 ಫೆಬ್ಿವರಿ, 2012 ರ ಘಟನೆಗಳ ಬ್ಗೆ ಕ್ಸಿಮನಲ್ ತ್ನ್ರಖೆಯನತನ ರ್ಪನರಾರಾಂಭಿಸಲ್ತ ಇಟಲಿ 



ವಯಕುರ್ಡಿಸಿದ ಬ್ದಧತೆಯನತನ ಟ್ರಿಬ್ ಯನಲ್ ಗಮನ್ರಸಿತ್ತ. 

 

• “ಸೀಾಂಟ್ ಆಾಂಟನ್ರ"ನ ಕಾಯರ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಸಿಬ್ಬಾಂದಿ ಸದಸಯರತ ಅನತಭವಿಸಿದ ಪ್ಾಿರ್ಹಾನ್ರ, ದೆೈಹಕ 

ಹಾನ್ರ, ಆಸಿುಗ ವಸತು ಹಾನ್ರ ಮತ್ತು ನೆೈತಕ ಹಾನ್ರಗ ಸಾಂಬ್ಾಂಧಿಸಿದಾಂತೆ ರ್ರಿಹಾರವನತನ ಪ್ಾವತಸಲ್ತ ಭಾರತ್ಕ್ಕೆ 

ಅಹಿತೆ ಇದೆ ಎಾಂದತ ಟ್ರಿಬ್ ಯನಲ್ ನ್ರಧಿರಿಸಿತ್ತ. ಭಾರತ್ದಿಾಂದ ಉಾಂಟಾಗತವ ರ್ರಿಹಾರದ ಮೊತ್ುದ ಬ್ಗೆ 

ಒರ್ಪಾಂದ ಮಾಡಿಕ್ಕ ಳತುವ ಉದೆದೀಶ್ದಿಾಂದ ರ್ಕ್ಷಗಳನತನ ರ್ರಸಪರ ಸಮಾಲೆ ೀಚಿಸಲ್ತ ಆಹಾವನ್ರಸಲಾಗಿದೆ 

ಎಾಂದತ ಟ್ರಿಬ್ ಯನಲ್ ಅಭಿಪ್ಾಿಯರ್ಟ್ರಟದೆ. ಭಾರತ್ದಿಾಂದ ಉಾಂಟಾಗತವ ರ್ರಿಹಾರದ ರ್ಿಮಾರ್ಕ್ಕೆ 

ಸಾಂಬ್ಾಂಧಿಸಿದಾಂತೆ ಯಾವಪದೆೀ ರ್ಕ್ಷ ಅಥವಾ ಎರಡ  ರ್ಕ್ಷಗಳತ ಆರ್ಬಿಟಿಲ್ ಟ್ರಿಬ್ ಯನಲ್ನ್ರಾಂದ ತೀರ್ಪಿಗ 

ಅರ್ಜಿ ಸಲಿಿಸಲ್ತ ಬ್ಯಸಿದರೆ ಅದತ ನ್ಾಯಯವಾಯರ್ಪುಯನತನ ಉಳಿಸಿಕ್ಕ ಳುಬೀಕ್ಕಾಂದತ ಟ್ರಿಬ್ ಯನಲ್ 

ನ್ರಧಿರಿಸಿತ್ತ. 

 

ಭಾರತ್ವಪ ತೀರ್ಿನತನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗದತಕ್ಕ ಾಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ವಿಷಯದಲಿಿ ಸಾಂಬ್ಾಂಧಿತ್ ಸಾಂಸೆಗಳ ಾಂದಿಗ 

ಸಾಂರ್ಕಿದಲಿಿರತತ್ುದೆ. 

 

ನವ ದೆಹಲಿ 

ಜತಲೆೈ 02, 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER : This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s 

website and may be referred to as the official press release. 


