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 എന ്റിക്ക ലെക്സീ സംഭവവുമായി ബന്ധപപ്െട്ടുള്ള ആര്ബിടര്േഷനില ്

ആരബ്ിടര്ല ്ടര്ൈബ്യൂണലിന്റെ ഉത്തരവ് ഇന്ന് വനന്ത്  നിങ്ങള്ക്ക് 

എലല്ാവരക്്കും അറിയാവുന്നതാണ്. 2012 ല് ആരംഭിച്ച ഈ കേസ് 

വിവിധ കോടതികളില ്വാദിക്കപപ്െട്ടു . നടപടിക്രമങങ്ള് നടന്നു 

കൊണ്ടിരിക്കുനന് വേളയില ്2012 ല ്രണട്ു ഇറ്റാലിയന് നാവികരക്്ക് 

സുപര്ീം കോടതി ജാമ്യം അനുവദിചച്ിരുന്നു .  സരജ്നറ്് ലതോറെ 

ഇറ്റലിയില ്ജാമ്യത്തില ്കഴിയവെ സരജ്നറ്് ജിറോണ് 

ന്യൂഡെലഹ്ിയിലും ജാമ്യത്തില ്കഴിയുകയായിരുന്നു .  

 

ഇറ്റലി, സമുദ്ര നിയമത്തില ്ഉള്ള ഐക്യരാഷ്ടര് സഭാ കണ്വെന്ഷനു 

കീഴില ്  , രണട്ായിരത്തി പതിനഞ്ചില,്  അന്താരാഷ്ടര് ആരബ്ിടര്േഷന ്

ട്രൈബയ്ൂണലിനറ്െ സഹായം തേടുകയുണ്ടായി. 2018 ല ്

അവസാനിക്കുന്ന  ആരബ്ിട്രേഷന ്കാലാവധിക്കുള്ളില ്നിന്നും 

താത്ക്കാലിക ഉതത്രവ് നേടാന ്  ആരബ്ിട്രേഷന ്ട്രൈബ്യൂണലില ്

ഇറ്റലി അപേകഷ് നലക്ുകയുമുണ്ടായി .   

    

ഇന്ന് വന്ന ഈ ഉത്തരവില ്സരജ്നറ് ്ജിറോണിന്റെ ജാമയ്ാപേകഷ്യില ്

ഇളവ് വരുത്തുന്നതിന്  ഇന്ത്യയും ഇറ്റലിയും ഇന്തയ്യുടെ സുപര്ീം 

കോടതിയെ സമീപിക്കണമെന്നു ആരബ്ിടര്േഷന ്ടര്ൈബ്യൂണല ്

ഏകകണഠ്മായി പര്ഖ്യാപിച്ചിടട്ുണ്ട് .   സുപര്ീം കോടതിയുടെ 

അധികാരത്തിന് കീഴില ്കഴിയുന്ന ജിറോണിന ് ഇപപ്ോള ്

നിലനിലക്്കുന്ന ആരബ്ിടര്േഷന ്കാലാവധിക്കുള്ളില ്ഇറ്റലിയിലേക്ക് 

മടങ്ങാവുന്നതാണ് .  ഈ സംഭവുമായി അയാളില ് ഇന്ത്യക്ക് അധികാരം 

ഉണട്് എന്നു കണ്ടെത്തുവാന ്സാധിച്ചാല ് അയാളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് 

തിരിച്ചയക്കുവാന് ഇറ്റലിക്കു ബാധ്യതയുണ്ട് എന്നു ട്രൈബ്യൂണല് 

ഉറപപ്ിച്ച് പറഞഞ്ു  



സരജ്നറ്് ജിറോണിനറ്െ ജാമ്യത്തിലെ കൃത്യമായ നിബന്ധനകള ്

ഉറപപ്ാക്കുവാനുളള് അവകാശം   ഇന്ത്യയുടെ സുപര്ീം കോടതിക്ക് 

ട്രൈബയ്ൂണല ്വിട്ടു . നമമ്ുടെ സുപര്ീം കോടതിയുടെ അനുവാദം 

കൂടാതെ ഇറ്റലി വിട്ടു പോകാതിരിക്കല് , ഇറ്റലിയിലെ അധികൃതരക്്ക് 

പാസപ്ോരട്് തിരിച്ചു  നല്കുക ,  സുപ്രീം കോടതി തീരുമാനിക്കുന്ന 

അധികാരിയോടാണ് ജിറോണ് റിപപ്ോരട്ട്് 

ചെയ്യേണ്ടത ് തുടങ്ങിയവ  ഇതില ്ഉളപ്പ്െടുന്നു 

.  ജിറോണിന്റെ  സഥ്ിതിയെ കുറിചച്ു സുപര്ീം കോടതിയെ ഇറ്റലി 

എലല്ാ മൂന്നുമാസത്തില ്ഒരിക്കല ് വിവരങങ്ള്  അറിയിക്കുകയും 

വേണം  .  

 

ഇന്ത്യക്ക് സരജ്നറ്് ജിറോണിനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരികെ കൊണട്് 

വരാനായി ഇറ്റലി നല്കിയ വാഗദ്ാനങ്ങള് 

ട്രൈബയ്ൂണല ് വെളിപപ്െടുത്തി എന്നത് ഞാന ്ഊന്നി പറയടട്െ . 

അന്താരാഷട്ര്   നിയമങങ്ള്ക്ക് കീഴെ ഇറ്റലിയെ ബന്ധിപപ്ിച്ചു 

നിരത്്തുന്ന നിയമബാധ്യത കൂടി ഉണ്ട് ഈ വാഗ്ദാനങങ്ള്ക്ക് 

.  ഇന്ത്യക്ക് സരജ്നറ്് ജിറോണിന് മേല ്അധികാരം ഉണട്് എന്നു 

ട്രൈബയ്ൂണലിന് തെളിഞ്ഞാല ്അയാളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടകക്ി 

അയക്കുവാനുള്ള ബാധ്യതയും ഇറ്റലിക്കുണട്് എന്നു ട്രൈബ്യൂണല് 

ഉറപപ്ിച്ച് പറഞഞ്ു  

 

 സരജ്നറ്് ജിറോണിന് മേല ്ഇന്ത്യന ്സുപര്ീം കോടതികക്ുള്ള 

പരമാധികാരങ്ങളെ ഒരു താത്കാലിക നടപടികള് കൊണട്ും മാറ്റുവാന ്

പാടുള്ളതലല് എന്നത് ടര്ൈബ്യൂണല ്കണക്കാക്കുനന്ു . നിലവിലുള്ള 

ആരബ്ിടര്േഷന ്കാലാവധിയില ്ഇറ്റലിയിലേക്ക ് സരജ്നറ്് 

ജിറോണിന്  മടങ്ങാം എങ്കിലും ആ കാലതത്് അയാള ്ഇന്ത്യന ്സുപര്ീം 

കോടതിയുടെ  പരമാധികാരത്തിന് കീഴില് തന്നെ ആയിരിക്കും കഴിയുക  

 

ഇന്ന് ലഭിചച് ഉതത്രവ ്ഗവണ്മെന്റ് പഠിചച്ു വരുന്നു . 

ഈ  വിഷയത്തില ്ആവശ്യമായ നിരദ്േശങങ്ള്ക്ക് വേണട്ി 

ആദരണീയമായ സുപര്ീം കോടതിയെ ഗവണ്മെന്റ് സമീപിക്കും  

 

ഈ പ്രതയ്േക കേസില ്ഗവണ്മെന്റിനറ്െ സഥ്ിരമായ നിലപാടുകളും 



പര്ധാന വാദങ്ങളും ടര്ിബ്യൂണല് തിരിചച്റിഞ്ഞിടട്ുണ്ട് എന്നു 

ഞങ്ങള് വിശ്വസിക്കുന്നു. സുപര്ീം കോടതിയുടെ പരമാധികാരതത്െ 

ശരി വയ്ക്കപപ്െട്ടിരിക്കുന്നു . നിയമാധികാരതത്െ കുറിചച്ുള്ള 

പര്ശ്നം   നമുക്ക് അനുകൂലമായ രീതിയില ്വരുമെന്നു ഞങ്ങള്ക്കു 

വിശ്വാസമുണട് ് 

 

ന്യൂഡെലഹ്ി  

മെയ് 02, 2016 


