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15 பிப்ரவரி 2012 இத்தரலிய டேங்கர் “ என்ரிகர லெக்ஸி’ மற்றும் இந்திய 

மீன்பிடிக் கப்பல் ‘ லெயின்ட் ஆண்ேனி’ ெம்பந்தப்பட்ே ஒரு ெர்ச்செ 

லதரேர்பரக இத்தரலிய டகரரிக்சகயின் டபரில் நடுவர் தீர்ப்பரய விருது.  

ஜூசெ 02,2020  

 

இத்தரலிய டேங்கர் ‘என்ரிகர லெக்ஸி’ மற்றும் இந்தியன் மீன்பிடி பேகு  ெம்பத்தப்பட்ே 

பிப்ரவரி 15,2020 ெம்பவம் லதரேர்பரன ெர்ச்செ லதரேர்பரக இத்தரலியின் டவண்டுடகரளின் 

டபரில், ஜூன் 26,2015 அன்று ஐ..நர கேல்ெட்ேம் லதரேர்பரன மரநரட்டின் (யு என் ெி எல் ஓ 

எஸ் ) இசைப்பு VII இன் கீழ் அசமக்கப்பட்ே நடுவர் தீர்ப்பரயம்,மீன்பிடிக்கப்பல் ‘லெயின்ட் 

ஆண்ேனி’ க்கு அதன் விருசத அனுப்பியுள்ளது. விருதின் முக்கியக் கூறுகள் பின் வருமரறு: 

 UNCLOS இன் விதிகளின் கீழ் இந்த ெம்பவம் லதரேர்பரக இந்திய அதிகரரிகளின் 

நேத்சத தீர்ப்பரயம் உறுதி லெய்தது. இத்தரலிய இரரணுவ அதிகரரிகளின் 

நேவடிக்சககள் மற்றும் அதன் விசளவரக, இத்தரலி UNCLOS பிரிவு 87(1) (அ) மற்றும் 

90 இன் கீழ் இந்தியரவின் வழி லெலுத்துதல் சூத்திரத்சத மீறியதரக அது கூறியது. 

 இந்த ெம்பவம் லதரேர்பரக இந்தியரவுக்கும் இத்தரலிக்கும் ஒடர டநரத்தில் அதிகரர 

வரம்பு இருப்பசதயும், கேற்பசேயினருக்கு எதிரரக குற்றவியல் நேவடிக்சககசள 

டமற்லகரள்வதற்கரன ெரியரன ெட்ேபூர்வமரன அடிப்பசேசயயும் லகரண்டிருப்பதரக 

தீர்ப்பரயம் கருதியது. கேற்பசேயினசர தடுத்து சவத்திருப்பதற்க்கரன இழப்பீடு 

வழங்குவதற்கரன இத்தரலியின் டகரரிக்சகசய தீர்ப்பரயம் நிரரகரித்தது. 

எவ்வரறரயினும், கேற்பசேயின் மரநிெ அதிகரரிகளரக அனுபவிக்கும் ெலுசககள் 

இந்திய நீதிமன்றங்களின் அதிகரர வரம்புக்கு விதிவிெக்கரக லெயல்படுகின்றன. 

எனடவ, கேற்பசேயினசர முன்னடம  தீர்ப்பதற்கு அவர்கசளத் தடுக்கின்றன. 

 பிப்ரவரி 15,2012 நிகழ்வுகள் லதரேர்பரன குற்றவியல் விெரரசைசய மீண்டும் 

லதரேங்க இத்தரலி லவளிபடுத்திய உறுதிபரட்சேத் தீர்ப்பரயம் கவனத்தில் 

எடுத்துக்லகரண்ேது.  

  ‘ லெயின்ட் ஆண்ேனி’ இன் டகப்ேன் மற்றும் பிற குழு உறுப்பினர்கள் ெந்தித்த 

உயிரிழப்பு, உேல் ரீதியரன தீங்கு, லபரதுமக்களுக்கு லபரருள் டெதம் மற்றும் தரர்மீக 



தீங்கு லதரேர்பரக இழப்பீடு வழங்க இந்தியரவிற்கு உரிசம உண்டு என்று தீர்ப்பரயம் 

முடிவு லெய்தது. இந்தியரவுக்கு வழங்கடவண்டிய இழப்பீட்டு லதரசக குறித்து 

உேன்பரட்சே எட்டும் டநரக்கில் கட்ெிகள் ஒருவருக்லகரருவர் ஆடெரெிக்க 

அசழக்கப்படுவதரகவும் தீர்ப்பரயம் கூறியது. இந்தியரவுக்கரன இழப்பீட்டு அளசவ 

அளவிடுவது லதரேர்பரக நடுவர் தீர்ப்பரயத்தின் தீர்ப்பிற்கு கட்ெி அல்ெது இரு 

கட்ெிகளும் விண்ைபிக்க விரும்பினரல் அது அதிகரர வரம்சப தக்க சவத்துக் 

லகரள்ளடவண்டும் என்றும் தீர்ப்பரயம் முடிவு லெய்தது.  

இந்தியர விருசத கவனத்தில் எடுத்துள்ளதுேன், இந்த விஷயத்தில் லதரேர்புசேய 

நிறுவனங்களுேன் லதரேர்பில் இருக்கும்.  

நியூ லேல்லி  

ஜூசெ 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. 


