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  درياها حقوق 2891 كنوانسيون منظر از هرمز تنگه
 

 مهدي لطفي 

 سیاسی علوم دکتری دانشجوی

 

 چکيده

تنگه هرمز به عنووان يوگ روگر رواهی ابوی اسوا کوه دارای        . ارزش خلیج فارس به مجرای تنفسی او يعنی تنگه هرمز می باشد

زو تنگه های بین المللی محسوب می شود که تابع قووانین  ارزش منطقه ای و بین المللی می باشد و طبق قواعد حقوق درياها ج

کنترلی و ترددی مقتضی خود اسا اهمیا مباحث حقوقی اين رگر راه بین المللی زمانی خواهد بود که کشور های سواحلی بوه   

ور ومورور  علا قرار ریری تنگه هرمز در دريايی سرزمینی خود در شرايط خاص طرح انسداد او را مطورح موی کننود و بورای عبو     

ناوران های نظامی دريايی کشورهای ثالث از تنگه هرمز به علا واقع شدن در دريوای سورزمینی کنتور  و نظوارت را بوه عنووان       

موی   بوه عنووان دفواع مشوروع مطورح      و جنگ حقوق مشروع برای حفظ منافع وامنیا خود تصريح می کنند و در حالا تخاصم

اين تنگه را جزء تنگه های بین المللی جهان معرفی نمووده اسوا    9191سیون حقوقی نمايند و از طرفی شرايط مندرج در کنوان

جمهوری اسالمی ايران بااعالم نظور و محفووب بوودن حوق عبوور بوی  ورر از         و حق عبور ترانزيا را برای ان تعريف می نمايد و

مزبوور اعوالم نمووده اسوا واز طرفوی       دريايی سرزمینی طبق عرف رگشته خودموا ع رسمی خود را در هنگام امضاء کنوانسیون

از نظر بوین المللوی و حقووقی  یور مجواز      ، شرايط انسداد تنگه هرمز خارج از دريای سرزمینی در سرزمین عمان درشرايط عادی

شناخته شده اسا ودر صورت بروز اين رفتار از هر کشوری پرونده حقوقی ان با درخواسوا کشوورهای منطقوه و فشوار امري وا و      

 .   ربی به مراجع حقوقی بین المللی ارجا ع خواهد ررديد کشورهای
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