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Antony" 
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ઇટાલીની વિનંતી પર, ઇટાવલયન ટેંકર “એનરરકા લકે્સી” અન ે“સેંટ એન્ટોની” 
નામની ભારતીય માછલી પકડિાની નૌકા સમાિતી 15 ફબે્રુઆરી 2012 નાં રોજની 
ઘટના બાબતની તકરારનાં સબંધંમાં આર્બબટ્રલ રટ્રબ્યનુલનો ચકુાદો 
જુલાઇ 02, 2020 

 

ઇટાલીની વિનંતી પર, ઇટાવલયન ટેંકર “એનરરકા લેક્સી” અને “સેંટ એન્ટોની” નામની ભારતીય માછલી 
પકડિાની નૌકા સમાિતી 15 ફેબ્રુઆરી 2012 નાં રોજની ઘટના બાબતની તકરારનાં સંબંધમાં 26 જૂન 2015 
નાં રોજ સમુદ્ર સંબંવધત કાનૂન પરનાં સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંમેલન (યુએનસીએલઓએસ) નાં પરરવિષ્ટ VII અંતર્ગત 
રચિામા ંઆિેલા આર્બબટ્રલ રટ્રબ્યુનલે તેનો ચુકાદો આપ્યો છે. આ ચુકાદાના ંમુખ્ય બબદુઓ આ પ્રમાણે છે: 

 

• રટ્રબ્યુનલ ે યુએનસીએલઓએસની જોર્િાઇઓ અંતર્ગત ઘટનાના ં સંબંધમાં ભારતીય સત્તાવધકારીતાઓનાં 
વ્યિહારન ે સમર્ગન આપ્યું હતંુ. તેણે સમર્ગન કયુું હતંુ કે ઇટાવલયન વમવલટરી અવધકારીઓના ં કૃત્યો અને 
પરરણામી, ઇટાલીના ં કૃત્યોએ યુએનસીએલઓએસની કલમ 87(1)(એ) અને 90 અંતર્ગત ભારતની નૌિહન 
સ્િતંત્રતાનંુ ઉલ્લંઘન કયુું  હતંુ. 
 

• રટ્રબ્યુનલ ેઅિલોકન કયુું કે ઘટના પર ભારત અને ઇટાલી પાસે સમિતી અવધકાર ક્ષેત્ર હતા અને નૌસેવનકો 
સામે અપરાવધક કાયગિાહી સ્ર્ાવપત કરિા માટે માન્ય કાનૂની આધાર હતો. રટ્રબ્યુનલે નૌસૈવનકોને અટકાયતમાં 
રાખિા બદલ િળતરનાં ઇટાલીનાં દાિાને નકારી કાઢ્યો હતો. જોક,ે તે એિા તારણ પર આવ્યંુ કે રાજ્યનાં 
અવધકારીઓ તરીકે નૌસૈવનકોને મળેલી પ્રવતરક્ષા ભારતીય અદાલતોનાં અવધકાર ક્ષેત્ર માટ ેઅપિાદ તરીક ેકામર્ીરી 
કરે છે, અને તેર્ી, તેઓને ચુકાદો આપિા પર રોક ેછે. 
 

• રટ્રબ્યુનલ ે15 ફેબ્રુઆરી 2012 ની ઘટનાઓમા ંતેની અપરાવધક તપાસણી ચાલુ ંરાખિાની ઇટાલી દ્િારા વ્યક્ત 
કરિામા ંઆિેલી પ્રવતબદ્ધતાની નોંધ લીધી હતી. 
 

• રટ્રબ્યુનલ ેવનણગય લીધો હતો કે ભારત “સેંટ એન્ટોની” નાં કેપ્ટન અને અન્ય ચાલક દળનાં સભ્યોને પહોંચેલી 



જીિનની ક્ષવત, િારીરરક હાવન, સંપવત્તનું આર્બર્ક નુકિાન અને નૈવતક હાવનનાં સંબંધમા ંિળતરની ચૂકિણી માટે 
હકદાર છે. રટ્રબ્યુનલે એિું પણ સમર્ગન આપ્યુ ં કે ભારતને આપિાની ર્તી િળતરની રકમ પર સમજૂવત પર 
પહોંચિા માટેના ંદ્રવષ્ટકોણ સાર્ ેપક્ષકારોને એકબીજા સાર્ ેપરામિગ કરિા માટે આમંવત્રત કરિામા ંઆિે. રટ્રબ્યુનલે 
એિો પણ વનણગય લીધો કે  જો બન્ને પક્ષકારોમાંર્ી કોઇ એક અર્િા બન્ને પક્ષકારો ભારતન ેઆપિાના ંર્તા 
િળતરની માત્રાના ંસંબંધમાં આર્બબટ્રલ રટ્રબ્યુનલ પાસેર્ી હુકમ મેળિિા માટે અરજી કરિા ઇચ્છે તો તે અવધકાર 
ક્ષેત્ર જાળિી રાખિ.ે 
 

ભારતે ચુકાદાની નોંધ લીધી છે અને આ બાબત પર સંબંવધત સંસ્ર્ાઓ સારે્ સંપકગમાં રહેિે. 
 

નિી રદલ્હી 
જુલાઇ 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. 

 
 


