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15 ফেব্ৰুৱাৰী 2012ৰ ইটালীয় ফটেংকাৰ "এনৰৰকা ফলৰি" আৰু ভাৰতীয় 
মাছমৰীয়া জাহাজ "চেইন্ট এন্টনী"ৰ সেংঘৰ্ষজৰনত ৰিতকষ ৰ পৰৰচেৰিতত 
ইটালীৰ অনুচৰাধত মধযস্থ নযায়াৰধকৰণ িঁটা েদান 
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15 ফেব্ৰুৱাৰী 2012ৰ ইটালীয় ফটেংকাৰ 'এনৰৰকাললৰি' আৰু ভাৰতীয় মাছমৰীয়া জাহাজ "লেইন্ট 
এন্টনী"ৰ সেংঘৰ্ষজৰনত ৰিতকষ ৰ পৰৰলেৰিতত ইটালীৰ অনুলৰাধত 26 জনু, 2015ত ৰাষ্ট্ৰসেংঘৰ সাগৰীয় 
আইন সৰিলন (UNCLOS)ৰ অনুিন্ধ VII ৰ অধীনত গঠিত ফহাৱা মধযস্থ নযায়াৰধকৰলে ইয়াৰ িঁটা 

েদান কৰৰলছ। এই িঁটাৰ েধান উপাদানসমূহ এলনধৰেৰ: 

 

• নযায়াৰধকৰলে ৰাষ্ট্ৰসেংঘৰ সাগৰীয় আইন সৰিললন (UNCLOS) েদান কৰা উপিন্ধৰ অধীনত এই 

সেংঘৰ্ষৰ ৰিৰ্য়ত ভাৰতীয় কততষ পিই গ্ৰহে কৰা কাৰ্ষাৱলী আৰু েৰতৰিয়াৰ সমৰ্ষন কলৰ। এই 
নযায়াৰধকৰলে ইটালীয় সামৰৰক ৰিৰ্য়াসকলৰ কাৰ্ষক গতহীত কৰাৰ েলস্বৰূলপ ইটালীলয় UNCLOSৰ 

87(1)(a) আৰু 90 অনুলেদৰ অধীনত ভাৰতৰ সাগৰীয় ৰ্াত্ৰাৰ স্বাধীনতা খিষ কলৰ। 
 

• নযায়াৰধকৰলে এই কৰ্া ৰনৰীিে কলৰ ফৰ্ ভাৰত আৰু ইটালীৰ এই সেংঘৰ্ষলটাৰ ওপৰত সমৱতী 
আইনগত অৰধকাৰ আৰু নাৰৱকসকলৰ ৰিপলি অপৰাধমূলক িযৱস্থা গ্ৰহে কৰৰিলল এক বিধ আইনী 

ৰভৰি আৰছল। এই নযায়পীলে নাৰৱকসকলক আটক কৰৰ ৰখাৰ িালি ইটালীলয় কৰা িৰতপূৰেৰ দািী 

েতযাখযান কলৰ। ৰকন্তু এই কৰ্া গম ফপাৱা ৰ্ায় ফৰ্ নাৰৱকসকললও ৰনৰাপিা লাভ কৰৰৰছল কাৰে 
ৰাৰজযক ৰিৰ্য়াসকলল ভাৰতীয় নযায়ালয়ৰ ৰিোৰিযৱস্থাৰ েৰত এক িযৰতিম ৰূলপ কাম কলৰ আৰ ু

ফসইগৰতলক, ফতওঁললালক নাৰৱকসকলক ৰিোৰৰ সিখুীন ফহাৱাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাৰখৰছল। 
 

• 15 ফেব্ৰুৱাৰী 2012ৰ ঘটনাৰ অপৰাধ অনুসন্ধান পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ দায়িদ্ধতাৰ েৰত ইটালীলয় 



েকাশ কৰা আগ্ৰহত নযায়াৰধকৰলে ধযান ৰদলছ। 
 

• নযায়াৰধকৰলে এই ৰসদ্ধান্ত লয় ফৰ্ োেহাৰন, শাৰীৰৰক অৰনষ্ট, সম্পৰিৰ িয়-িৰত আৰু "লেইন্ট 
এন্টনী"ৰ ফকলেইন আৰ ু আন নাৰিকদলৰ বনৰতক অৰনষ্ট সাধন কৰাৰ িালি ভাৰত িৰতপৰূে 
পৰৰলশাধ কৰৰিলল দায়িদ্ধ | নযায়পীলে এই কৰ্াও কয় ফৰ্ ভাৰলত পৰৰলশাধ কৰৰিলগীয়া িৰতপৰূেৰ 

ফিত্ৰত এক মীমােংসাত উপনীত হ'িলল দলুয়া পিই পৰস্পৰৰ বসলত আললােনা কৰৰি পালৰ। 
নযায়াৰধকৰলে আৰু ৰসদ্ধান্ত লয় ফৰ্ ভাৰলত পৰৰলশাধ কৰৰিলগীয়া িৰতপৰূেৰ ৰাৰশ ধাৰ্ষ কৰৰিৰ 
িালি ফকালনা এটা পিই িা দলুয়া পিই মধযস্থ নযায়াৰধকৰেৰ পৰা এক মীমােংসাৰ িালি আলিদন 

কৰৰিলল আগ্ৰহ েকাশ কৰৰি পালৰ। 
 

ভাৰলত এই িটঁাৰ েৰত ধযান ৰদলছ আৰ ু এই ৰিৰ্য়ৰ সম্পকষ ত ৰ্ৰ্াৰ্ষ সেংস্থাসমূহৰ লগত সেংলৰ্াগ 
ৰিা কৰৰ ৰ্াৰকি | 

নতুন ৰদল্লী 
জলুাই 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. 

 
 


