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15 ফেব্রুয়ারি 2012 ইতালিয়ান ট্যাঙ্কার ‘এনলরকালিলি’ এবং 
ভারতীয় মাছ ধরার জাহাজ(ভভলেি) ‘ভেন্ট অ্যান্টলন’-র মলধয 
ঘলট্ যাওয়া ঘট্না লনলয় ভয লববালের েূত্রপাত হলয়লছি ভে 
েম্পলকে  ইতালির অ্নুলরালধ মধযস্থতাকালর ট্রাইবুনযালির রায় 
প্রোন    

সমুদ্র আইনেি(ইউ এে রস এল ও এস) উপি ইউএে কেনেেশে এি অ্যানেক্স রসক্স 
অ্েুযায়ী মধ্যস্থতাকািী ট্রাইব্ুযোল রেব্বারিত হনয়রিল।26 জেু 2015 ইতারলি অ্েুনিানধ্ 
15 ফেব্রুয়ারি 2012 ইতারলয় ট্যাঙ্কাি ‘এেরিকানলরক্স’ এব্ং োিতীয় মাি ধ্িাি 
জাহাজ(ফেনসল) ‘ফসন্ট অ্যান্টরে’-ি মনধ্য ঘনট্ যাওয়া ঘট্ো রেনয় ফয রব্ব্াদ ফস 

সম্পনকব  ট্রাইব্ুযোল তাি িায় প্রদাে কনিে।তাি প্রধ্াে িায়গুরল রেম্নরলরিত স্বরুপ  

ইউএেরসএলওএস এি িুরি অ্েুযায়ী, ঘনট্ যাওয়া ঘট্ো সম্পনকব  োিতীয় কতৃ্তপনেি 
আিিণ ট্রাইব্ুযোল সম্মানেি সরহত সমর্বে কনিনি। ট্রাইব্ুযোনলি মত অ্েুযায়ী 
ইতারলয় রমরলট্ারি অ্রেসািনদি কাযবকলানপি েনল ইতারল ইউএেরসএলওস আর্টব নকল 
87(1)(a) এব্ং 90 অ্েুযায়ী োিতীয় ফেৌ িলািনলি স্বাধ্ীেতা িব্ব কনি িুরি 
েঙ্গ কনিনি  

ট্রাইব্ুযোল পযবনব্েণ কনিনি ফয, ঘট্োর্টনত োিত এব্ং ইতারল উেনয়ি এরিয়াি 
িনয়নি এব্ং ফেৌ সসরেকনদি রব্রুনে অ্পিাধ্ী রহনসনব্ মামলা শুরু কিাি আইেগত 

রেরত্ত িনয়নি ।ফেৌ ফসোনদি আট্নক িািাি কািনণ ইতারলি েরতপিূনণি দাব্ী 

ট্রাইব্ুযোল িারিজ কনি ফদয়। যরদও সিকারি আরধ্কারিক রহনসনব্ ফেৌনসোিা ফয 



রেিাপত্তা ফোগ কনি োিতীয় আদালনতি এরিয়ানিি মনধ্য তা পরিিালো কিা একর্ট 
ব্যারতক্ররম ঘট্ো এব্ং তাই ট্রাইব্ুযোল ফেৌনসোনদি োিতীয় আদালনত রব্িাি কিা 
রেব্ািণ কিনি।  

15 ফেব্রুয়ারি 2012 ফত ঘট্া ঘট্োয় ইতারল তাি অ্পিাধ্মলূক তদন্ত আব্াি শুরু 

কিাি ফয প্ররতশ্রুরত প্রকাশ কনিরিল ট্রাইব্ুযোল তািও ফোট্ ফেয়।       

ট্রাইব্ুযোল রসোন্ত রেনয়নি ফয জীব্নেি েরত, শািীরিক েরত, সম্পরত্তি েরত এব্ং 
‘ফসন্ট অ্যান্টরে’ জাহানজি(নেনসল) কযানেে এব্ং অ্েযােয োরব্ক সদসযনদি ফয যন্ত্রো 
ফোগ কিনত হনয়নি তাি জেয োিনতি েরতপূিণ পাওয়াি অ্রধ্কাি িনয়নি। 
ট্রাইব্ুযোল এও রব্িাি কনিনি ফয োিনতি প্রাপয েরতপিূনণি উেয় পে সম্মত 
পরিমাে রেধ্বািণ কিাি লেয রেনয় ফযে দইু পে আনলািোয় ব্নস। ট্রাইব্ুযোল এও 
রসোন্ত রেনয়নি   ফয যরদ ফকাে এক পে ব্া উেয় পে োিনতি প্রাপয েরতপূিনণি 
পরিমাে রেনয় মধ্যস্ততাকািী ট্রাইব্ুযোনলি কানি তাি িানয়ি জেয আনব্দে কনি তাি 
এরিয়াি ফস ব্জায় িািনি।  

োিত এই িানয়ি ফোট্ রেনয়নি এব্ং এই ব্যাপানি সংরিষ্ট পেনদি সানর্ ফযাগানযাগ 
ফিনি িলনব্। 

রেউ রদল্লী  

জলুাই 2, 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. 

      



 

 

 


