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15 ਫਰਵਰੀ 2012 ਨ ੂੰ ਇਤਾਲਵੀ ਟੈਂਕਰ "ਐਨਰੀਕਾਲੈਕਸੀ" ਅਤ ੇਭਾਰਤੀ ਮਛੱੀ ਫੜਨ 
ਵਾਲੇ ਸਮ ੂੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ "ਸੇਂਟ ਐਂਟਨੀ" ਨਾਲ ਜ ੜੇ ਵਵਵਾਦ ਦ ੇਸੂੰਬੂੰਧ ਵਵਚ ਇਟਲੀ ਦੀ 
ਬੇਨਤੀ 'ਤ ੇਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵਦਤਾ ਵਿਆ ਫੈਸਲਾ   
 

2 ਜ ਲਾਈ, 2020 

 

15 ਫਰਵਰੀ 2012 ਨ ੂੰ ਇਤਾਲਵੀ ਟੈਂਕਰ "ਐਨਰੀਕਾਲੈਕਸੀ" ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਸਮ ੂੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ "ਸੇਂਟ 
ਐਂਟਨੀ" ਨਾਲ ਜ ੜ ੇਵਵਵਾਦ ਦ ੇਸੂੰਬੂੰਧ ਵਵਚ ਇਟਲੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ' ਤੇ ਸੂੰਯ ਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮ ੂੰਦਰੀ ਕਾਨ ੂੰਨ ਸਮਝੌਤ ੇ
(ਯ .ਐਨ.ਸੀ.ਐੱਲ.ਓ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਅਨੈਕਸ਼ਰ VIII ਤਵਹਤ ਬਣਾਈ ਿਈ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸ ਣਾ 
ਵਦੱਤਾ ਹ।ੈ   
 
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮ ੱਖ ਤੱਤ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹਨ: 
 
• ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯ .ਐਨ.ਸੀ.ਐੱਲ.ਓ.ਐੱਸ. ਦੇ ਉਪਬੂੰਧਾਾਂ ਤਵਹਤ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰਧ ਵਵਚ ਭਾਰਤੀ 
ਅਵਧਕਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਨ ੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਵਦੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਸ ਣਾਇਆ ਵਕ ਇਤਾਲਵੀ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਾਂ 
ਦੇ ਕੱਮ ਕਾਰਜਾਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਟਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਿਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਯ . ਐਨ. ਸੀ. ਐਲ. ਓ. ਐੱਸ. 
ਦੀ ਧਾਰਾ 87 (1) (ਏ) ਅਤੇ 90 ਦੇ ਤਵਹਤ ਭਾਰਤ ਨ ੂੰ ਵਮਲੀ ਸਮ ੂੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੂੰਘਣਾ 
ਹੋਈ। 
 
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰਧ ਵਵੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਨ ੂੰ ਸਾਾਂਝੇ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛ ੱਟ ਮੇਰੀਨਜ਼ 
ਦੇ ਵਵਰ ੱਧ ਅਪਰਾਵਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਨ ੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਪਰਾਪਤ ਹ।ੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਰੀਨਜ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੂੰਦੀ 
ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਟਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਿਏ ਮ ਆਵਜ਼ ੇਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨ ੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਵਦੱਤਾ। ਹਾਲਾਾਂਵਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ 
ਕੱਵਿਆ ਵਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਵਧਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਰੀਨਜ਼ ਨ ੂੰ ਵਮਲੀਆਾਂ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟਾਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਾਂ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰ 
ਖੇਤਰ ਦ ੇਅਪਵਾਦ ਵਜੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੂੰ ਮੈਰੀਨਜ਼ ਬਾਰੇ ਵਨਰਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। 
 



ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਟਲੀ ਦ ਆਰਾ 15 ਫਰਵਰੀ 2012 ਦੀਆਾਂ ਘਟਨਾਵਾਾਂ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਮ ੜ ਤੋਂ ਅਪਰਾਵਧਕ ਜਾਾਂਚ ਸ਼ ਰ  ਕਰਨ 
ਬਾਰੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਿਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਨੋਵਟਸ ਵਲਆ। 
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸ ਣਾਇਆ ਵਕ ਭਾਰਤ ਨ ੂੰ "ਸੇਂਟ ਐਂਟਨੀ" ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮੀਆਾਂ ਨ ੂੰ ਹੋਏ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ 
ਨ ਕਸਾਨ, ਸਰੀਰਕ ਨ ਕਸਾਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨ ਕਸਾਨ ਅਤੇ ਨੈਵਤਕ ਨ ਕਸਾਨ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰਧ ਵਵੱਚ ਮ ਆਵਜਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ 
ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਵਦੱਤਾ ਵਕ ਦੋਵਾਾਂ ਪੱਖਾਾਂ ਨ ੂੰ ਭਾਰਤ ਨ ੂੰ ਵਮਲਣ ਵਾਲੇ ਮ ਆਵਜ਼ ੇਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰਧ 
ਵਵੱਚ  ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਦ ਜੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਵਦੱਤਾ ਵਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ 
ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਕ ਵਕਸ ੇਇੱਕ ਪੱਖ ਜਾਾਂ ਦੋਨਾਾਂ ਪੱਖਾਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨ ੂੰ ਵਮਲਣ ਵਾਲੇ ਮ ਆਵਜ਼ ੇਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਨਰਧਾਰਤ 
ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਨ ੂੰ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਵਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਵੱਚ ਇਸਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕਾਇਮ 
ਰਹੇਿਾ। 
 
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨੋਵਟਸ ਲੈ ਵਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮ ੱਦੇ 'ਤੇ ਸਬੂੰਧਤ ਇਕਾਈਆਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਵਵਚ 
ਰਹੇਿਾ। 
 
ਨਵੀਂ ਵਦੱਲੀ 
2 ਜ ਲਾਈ, 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. 

 

 


