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 چکیده

به  الملل، مفاهیم جدیدی مرتبط با حاکمیتعنوان جدیدترین شاخه حقوق بینالملل فضا بهحقوق بین
بشر در فضای  روزهای فعالیت دهد. از آغازینفضا با هوا و زمین ـ ارائه می هبودن عرصلحاظ متفاوت

برداری از فضای ماورای جو در کنار اصل منع تملک اجرام آسمانی ماورای جو، اصل آزادی کاوش و بهره
ها حاکم بوده است. اما در نبود امکان اعمال حاکمیت در معنای سنتی خود های فضایی دولتبر فعالیت

های تابعان خود در فضای ماورای جو نظارت بر فعالیتتوانند ها چگونه میدر فضای ماورای جو، دولت
داشته باشند و بر اموال، تأسیسات و تجهیزات خود در فضای ماورای جو اعمال صالحیت کنند؟ از سوی 

ها دیگر در حقوق فضا، ارتباط میان حاکمیت و مالکیت چگونه قابل تبیین است؟ پاسخ به این پرسش
 روست.پیش  هموضوع مقال

 

 ن کلیدیواژگا
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 مقدمه
علمی و  هکنندخیره هالملل با توسعاز دانش حقوق بین عنوان جدیدترین شاخه حقوق فضا به

وجود  هزمین را بخشید ـ پا به عرص هبار به بشر توانایی ترک کر فنی ـ که برای اولین
الملل از همان ابتدای تشکیل و تکامل، با سؤاالت مهم گذاشته است. این رشته از حقوق بین

و بنیادین چندی از قبیل تعیین مرز هوا و فضا، تعیین وضعیت حقوقی اشیاء هوا ـ فضایی و 
پیشگیری از گسترش مخاصمات مسلحانه به فضای ماورای جو مواجه بوده است. اما بدون 

بیکران فضای  هها در پهنها تعیین حدود حاکمیت دولتترین این چالشمتردید یکی از مه
 ماورای جو است.

گیرد که اصل منع تصاحب، تملک و تصرف فضا و چالش مذکور از آن رو قوت می
ممنوعیت طرح هرگونه ادعای حاکمیت بر قلمرو در معنای سنتی آن، یکی از اصول بنیادین 

اصول حاکم بر  همعاهد 2 هماد 1برداری از فضا است.بهرهشدۀ حاکم بر کاوش و و پذیرفته
برداری از فضای ماورای جو، شامل ماه و دیگر اجرام  ها در کاوش و بهرههای دولتفعالیت
ها مجاز نخواهند کند که دولتتصریح می فضای ماورای جو( ه)از این پس معاهد 2آسمانی

مانی را از طریق ادعای حاکمیت یا بود فضای ماورای جو شامل ماه و سایر اجرام آس
برداری یا اشغال یا هر طریق دیگر مورد تملک و انحصار ملی قرار دهند. به همین  بهره

ها شود منع یا شرکت ها، افرادها، ملتمنظور هر اقدامی که موجب تصاحب فضا توسط دولت
ضای ماورای جو گرفته در فهای صورت حالی است که تمامی فعالیت شده است. اما این در

 هایرسد و ظهور و گسترش فعالیتهای دارای حاکمیت به انجام میتوسط دولت
کند های خصوصی در فضای ماورای جو نیز در این موضوع تغییر خاصی ایجاد نمی شرکت

های نهادهای غیردولتی در فضای فعالیت»فضای ماورای جو،  همعاهد 6 هزیرا بر اساس ماد
ه و دیگر اجرام آسمانی، نیازمند اجازه و نظارت مستمر دولت عضو ماورای جو، شامل ما

 .«معاهده است
المللی بر سر این امر  بین هنظر از چالش تفکیک میان هوا و فضا، جامعدر حقیقت، صرف

زیست طبیعی،  وفاق عام دارد که به دلیل تعلق فضای ماورای جو به همه، این محیط
ارتباط با اصل در همین راستا، اصل منع تملک، بی 3ست.ناپذیر اغیرقابل تملک و حاکمیت

 
1. Piradov, Aleksandr Sergeevich,  International Space Law (Translated from the Russian text by Boris 

Belitsky), Progress Publishers, 1976, p. 85. 

2. Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, 

Including the Moon and Other Celestial Bodies (Outer Space Treaty), Signed: December 19, 1966, 

Entered into Force: October 10, 1967. 

3. Shaw, Malcolm, International Law, Cambridge University Press, 2008, p. 544. 
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 هو از دریچ 4دانندآزادی فضای ماورای جو نیست و حتی برخی آن را ضامن اصل آزادی می
فضای ماورای جو، ماهیت حقوقی فضای ماورای جو شامل  ههمین ارتباط است که معاهد

الزم به  7شناخته است. 6«الصاحباموال ب»و نه  5«اموال متعلق به عموم»اجرام آسمانی را 
توضیح است که به لحاظ نظری، تفاوت این دو دسته اموال در آن است که نظام استفاده از 

های با نظارت مراجع و سازمان  ها از آندولت همند شود و استفاداموال عمومی باید قانون
  کس ادعای مالکیت آنچکه هی که اموال بالصاحب تا زمانی حالی المللی صورت پذیرد؛ در بین

را طرح نکرده است به کسی متعلق نیست. نتیجه آنکه در رابطه با این اموال، اصل بر آزادی 
 هیچ نظارت خاصی ضروری نیست.  ، کامل است و در استفاده از آن

قابل طرح و تالش نگارندگان در این مقاله تبیین این مسئله است  هر روی پرسش اصلیِ به
پیوستۀ حاکمیت، همحال بهالملل فضا، سه مفهوم متمایز و درعینقوق بینکه در سپهر ح

چه  ،صالحیت و مالکیت، چگونه با هم در تعامل هستند و فقدان حاکمیت در مفهوم سنتی خود
ه در طور اعمال حقوق مالکان ها بر اتباع و اموال و همیناعمال صالحیت دولت هاثری بر نحو

 شت.فضای ماورای جو خواهد دا
این پژوهش پس از توضیح مختصری راجع به مفهوم حاکمیت، به بررسی تحول این مفهوم 

ها بر اشخاص، تجهیزات در حقوق هوا و حقوق فضا و سپس به چگونگی اعمال صالحیت دولت
نیز توضیحاتی در خصوص ارتباط میان  پردازد. در پایان و در بخش نتیجهو تأسیسات می

 ه خواهد شد.حاکمیت و مالکیت ارائ
 

 «حاکمیت». شناخت مفهوم 9
الملل عمومی نیز کاربرد دارد. اساساً حاکمیت از مفاهیم حقوق اساسی است اما در حقوق بین

المللی بین هجایگاه یک دولت در صحن هدهندالملل معاصر، نشانحاکمیت، از منظر حقوق بین
قنینی یا اداری دولت یا قانون سرزمین خود تحت نظارت قضایی، ت هاست. این دولت در حوز

ای است که ذاتاً در مفهوم دولت حاکمیت، اقتدار و اختیار عالیه 8خارجی دیگری قرار ندارد.
 9مستتر است و همواره نشانگر برترین مرجع حقوقی و سازمانی در داخل یک نظام است.

 
 . 62، ص 1381سازمان عقیدتی سیاسی ارتش،  ،هوا و فضا از دیدگاه حقوقی خسروی، مجید؛ .5

5. Res communis 

6. Res nullius 

7. Williams, S.  “Celestial Bodies”, In: Bernhardt (ed.), Encyclopedia of Public International Law, 

Installment 11, 1989, p. 52. 

8. Steinberger, Helmut, “Sovereignty”, in: Bernhardt, Rudolf, (ed.), Encyclopedia of Public International 

Law, Installment 10, 1987, p. 408. 
9. Coker, F.  “Sovereignty,” in: Encyclopedia of the Social Sciences, Seligman, Edwin R. A.  (ed.), The 

Macmillan Company, 1934. 
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هرحال به 10دانند،هرچند برخی نویسندگان، حاکمیت را مفهوم مبهم و نامشخص می
 ههایی حاکم در پهنها را موجودیتدولت باید درمورد این مسئله تردیدی وجود ندارد که

شدن عنوان دولت، بدون قائل شمار آورد. به دیگر بیان، تصور موجودیتی به الملل بهحقوق بین
 به حاکم بودن آن، غیرممکن است.

دیگر، عبارت آورد. به مفاهیم بسیط حقوقی به حساب هتوان در زمرحاکمیت را نمی  
شود. یکی های گوناگون متجلی میصورت المللی به داخلی و بین هها در عرصحاکمیت دولت

است که به باور  11«حاکمیت سرزمینی»مورد توجه است،  از اشکال حاکمیت که در این بحث
کمیت حا 12هاست.ترین وجه از وجوه مختلف اقتدارات حاکمیتی دولتدانان، مهمبرخی حقوق

متفاوت متصور است: سطح، زیرسطح و قلمرو فوقانی سطح. البته  هسرزمینی در سه عرص
سرزمینی یک  ههای جغرافیایی است. از منظر حقوقی، محدودبندی مؤلفهمالک این تقسیم

دولت، مناطقی است که آن دولت در آن قادر به اعمال صالحیت و اختیارات حاکمیتی 
 انحصاری است.

زین روزهای عصر فضا این مسئله مشخص شد که مشکل امتداد رو به از همان آغا
های عمده در این دوران به حساب خواهد آمد. برخی از اولین چالش هباالی حاکمیت در زمر

رو به باالی حاکمیت ملی را با توسل به تفسیر  ههای اولیه، امکان تعیین دقیق گسترنظریه
قیاس از حقوق دریاها مطرح کردند. اما گذر زمان، یا با  «قلمرو هوایی»حاصل از معنای 

های خاص به طبیعت و ویژگی توجه های مقتضی باحلراه هناتوانی این نظریات را در ارائ
  13فضای ماورای جو مشخص نمود.

 

 در حقوق هوا« حاکمیت». شناخت مفهوم 2
ن بیستم میالدی آغاز دار از حاکمیت بر حریم هوایی از اوایل قرحرکت به سوی مفهومی معنی

هر که بر خاک حاکم است، تا »مبنی بر آنکه  رمای قدیمی در حقوق تا قبل از آن، قاعده 14شد.
هوایی باالی سرزمین تحت  همالکیت افراد حقوق خصوصی بر منطق 15«آسمان بر آن مسلط است

 
10. e.g. Wildhaber, Luzius, “Sovereignty and International Law”, in: Macdonald Ronald St John, and 

Johnston, Douglas Millar, (eds.), The Structure and Process of International Law, Martinus Nijhoff 
Publishers, 1983, p. 425. 

11. Territorial Sovereignty 

12. Brownlie, Ian, Principles of Public International Law, Oxford University Press, 7th Edition, 2008, p. 

107. 

 .58، ص 1378، ش، انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی ارتالملل فضاوق بینقح ؛نواده توپچی، حسین .93

14. Weaver, Jefferson, “Illusion or Reality? State Sovereignty in Outer Space”, Boston University 

International Law Journal, vol. 10, 1992, p. 209. 
15. cujus est solum, ejus est usque ad coelum 
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صاری بر ها نیز مدعی حاکمیت انحشناخت. به همین ترتیب دولتتملک خود را به رسمیت می
 فضای هوایی باالی سرزمین تحت کنترل خود بودند.

الملل معاصر نیز با این حقوق بین 16فارغ از برخی نظرات پراکنده در مخالفت با این موضوع،
این  هنظر از مشکل تحدید حدود هوا و فضا که محدودداستان است و صرف نظر سنتی هم

نظر خاصی وجود ندارد. دیوان ، اختالفکند، در اصل مسئله صالحیت انحصاری را مشخص می
نیکاراگوئه، صالحیت انحصاری بر قلمرو هوایی باالی  هالمللی دادگستری نیز در پروندبین

 داند. به باور دیوان:المللی میشده در سطح بینسرزمین را یک اصل حقوقی پذیرفته
های ای متعلق به دولتاصل احترام به تمامیت سرزمینی یک دولت، با عبور غیرمجاز هواپیم»

 17«.شودبدون مجوز از حریم هوایی نیز نقض می هدیگر و استفاد
حقوق هوا نیز بر  هالمللی در زمینعنوان نخستین سند بین به پاریسبر این، کنوانسیون عالوه

 این کنوانسیون آمده است: 1 هاین اصل مهم صحه گذارده است. در ماد
ضای کنوانسیون را صاحب حاکمیت کامل و انحصاری بر طرفین معظم متعاهد، هریک از اع»

 «.قلمروی هوایی باالی سرزمین خود خواهند شناخت
های بعدی نیز مورد تکرار و تصریح قرار ها در معاهدات و کنوانسیوناین باور عمومی دولت
سیون تر کنوان( و از همه مهم1928) هاوانا(، کنوانسیون 1926) مادریدگرفته است. کنوانسیون 

شان  هوایی باالی سرزمین هها بر محدود( همگی بر حاکمیت انحصاری دولت1944) شیکاگو
رسد که حتی پیش از وقوع جنگ جهانی اول نیز این برداشت از وضعیت تأکید دارند. به نظر می

توان به عنوان نمونه، می ها عمومیت داشت. بهحقوقی قلمرو هوایی باالی سرزمین در بین دولت
های پیش از شروع جنگ در اعتراض به عبور هواپیماهای آلمان از فراز نش هلند در سالواک

  18اشاره کرد. قبلی هخاک آن کشور بدون کسب اجاز
الملل در رابطه با مفهوم حاکمیت در ترتیب مشخص شد که موضع حقوق بیناینبه

ر فضای هوایی ها بوچرای دولتچونحقوق هوا کامالً مشخص و شفاف است و تسلط بی
حساب  الملل بهشده و استقراریافته در سپهر حقوق بینباالی قلمرو، خود یک اصل پذیرفته

 آید.می
ها در حقوق هوا که اتفاقاً قابل بررسی درمورد تحدید حدود حاکمیتی دولت هآخرین نکت

 
تواند به همان ترتیبی که بر فرد یا دولتی نمی دانان است. وی بر این باور بود ازآنجاکه هیچیکی از این حقوق فوشیل .96

 خشکی مسلط است بر قلمروی هوایی نیز اعمال اقتدار کند، ادعای حاکمیتی بر حریم هوایی محلی از اعراب ندارد.
17. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of 

America), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, para. 251. 
18. Dodge, Michael S, “Sovereignty and the Delimitation of Airspace: A Philosophical and Historical Survey 

Supported by the Resources of the Andrew G. Haley Archive”, Journal of Space Law, vol. 35, 2009, pp. 16 ـ  17. 
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حقوق ارتباط نیست، پاسخ به این سؤال است که آیا به مباحث مطرح در حقوق فضا نیز بی
دهد تا برای قراردادن یک ها اجازه میالملل در شکل و ساختار کنونی خود، به دولتبین

ها شیء فضایی در مدار، بدون کسب اجازه و هماهنگی قبلی، از حریم هوایی سایر دولت
 استفاده کنند؟

و هایی که در حال حاضر اقدام به پرتاب اشیاء فضایی به فضای ماورای جهرچند اکثر دولت
هرحال با دسترسی به کنند )از جمله ایاالت متحده، روسیه، چین( دارای قلمرو وسیعی هستند،می

های جهان به فناوری ساخت و پرتاب فضاپیماها، این احتمال وجود دارد که رو به گسترش دولت
 نزدیک به یک چالش جدی بدل شود. هاین مسئله در آیند

دسترسی آزادانه  کنند که چونطور استدالل می این برخی نویسندگان در پاسخ به این سؤال
ها الملل است دولتاصول پذیرفته در حقوق بین هو آزادی کاوش در فضای ماورای جو در زمر

دالیل موجه، امکان عبور فضاپیماها از قلمرو هوایی خود را مختل  هتوانند بدون ارائنمی
شرط تحقق اصل آزادی کاوش و عنوان پیش هدیگر، عبور از قلمرو هوایی ب عبارت به 19نمایند.

رو قابل دفاع تواند به حالت تعلیق درآید. این نظر ازآنبرداری از فضای ماورای جو نمیبهره
های فضایی دائمی در فضای ماورای جو، تنها راه ممکن به نبود ایستگاهاست که باتوجه

ها از  ی خود در مدار، پرتاب آنها برای قراردادن فضاپیماها و اشیاء فضایروی دولت پیش
زمین است. در نتیجه همواره امکان عبور فضاپیما از فضای  ههای مستقر بر روی کرپایگاه

 های دیگر ـ پیش از قرارگرفتن در مدار ـ وجود دارد.هوایی دولت
عرفی ملزم  هها را در قالب یک قاعدتوان دولترسد که در این زمینه هنوز نمیبه نظر می

 ای نشده است. ست. در اسناد حقوق فضا نیز به این موضوع اشارهدان
ها در این زمینه در قالب توافقات یا توان برای حفظ حقوق حاکمیتی دولتهرحال، میبه

نیت خود، دالیل کافی  برای اثبات حسن ها ملزم باشندقراردادهای دوجانبه مقرر کرد که دولت
تعلق به خود از فراز قلمرو هوایی دولت صاحب قلمرو بودن عبور شیء فضایی مبرای ضروری

یا  ارائه دهند و برای تأمین امنیت عبور شیء، تضمینات کافی به دولت صاحب قلمرو بدهند
 هترتیب حتی اگر کسب اجازاینآمیزبودن هدف پرتاب آن شیء را تضمین و تأیید کنند. بهصلح

ول پرتاب، در این زمینه الزم دانسته قبلی از سوی دولت صاحب شیء فضایی یا دولت مسئ
غیرقابل انکار است. این مسئله  ،لزوم اطالع قبلی به دولت صاحب قلمرو ،شود، بدون تردید

جهت جلوگیری از بروز مشکل در امور مربوط به در  ها،بر مالحظات حاکمیتی دولتعالوه
و هواپیماهای در حال پرواز و پیشگیری از بروز حادثه میان اشیاء فضایی  کنترل ترافیک هوایی

 
19. Goedhuis, Daniel, “Influence of the Conquest of Outer Space on National Sovereignty: Some 

Observations”, Journal of Space Law, vol. 6, 1978, p. 45. 
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راجع به تحدید حدود هوا و فضا مورد تأکید واقع شده  مختلف های. این نکته در پیشنهاداست
به این موضوع  1962در سال « دیوید دیویس هسسؤم»نویس در کد پیش ،است. برای مثال
 اشاره شده است:

ای از پرواز یا پرتاب، نباید کشوری در هیچ مرحله شده از سرزمین هرهیچ فضاپیمای پرتاب»
 قبالً به کشوری که در اگربدون رضایت کشوری خاص وارد قلمرو هوایی آن کشور شود. البته 

به  بازپس گرفته شودداده شده باشد، این رضایت نباید این امر اجازه  استصدد پرتاب یا پرواز 
و چنان تحت کنترل باشد  آمیز بوده شرطی که پرواز یا پرتاب صرفاً جهت اهداف علمی و صلح

 20.«ه هواپیماها را به مخاطره نیفکندک
البته امروزه این امکان از طریق اینترنت فراهم شده است تا برنامه پروازها در سطح جهانی 

های خود را با پرتاب هها معموالً برنامکننده قرار گیرد و این دولتهای پرتاب در دسترس دولت
 د.کنن این اطالعات تنظیم می

 

 در حقوق فضا« حاکمیت». شناخت مفهوم 3
دست بشر در مدار زمین قرار گرفت و همین  ه، اولین ساختاسپوتنیک، 1957چهارم اکتبر سال 

فضا. این ماهواره برای قرارگرفتن در مدار موردنظر از فراز  واقعه سرآغازی بود بر پیدایش عصر
یک از این کشورها به این مسئله ما هیچقلمرو چندین کشور در فضای ماورای جو عبور کرد. ا

های متعددی توسط شوروی و ایاالت های بعد، پرتاباعتراض نکردند. پس از آن و در سال
یا مخالفتی با  گونه اعتراضها هیچمتحده به همین ترتیب صورت گرفت. در این موارد نیز دولت

هرچند بنا به دالیل امنیتی، حاکمیت  ترتیب این عملکرد این دو کشور از خود نشان ندادند. به
وضوح در ارتفاع معینی بر  ملی در قلمرو هواییِ رو به باال امتداد یافته است، چنین حاکمیتی به

دهد که های پس از آغاز عصر فضا نشان مییابد. عملکرد کشورها در سالفراز زمین خاتمه می
ونقل فضایی خود را از فراز سایل حملها و وسفینه کشورهای دارای فناوری فضایی حق دارند

 21مرز دیگر کشورها عبور داده و در مدار قرار دهند.
ممنوعیت ادعای حاکمیتی در فضای ماورای جو دارای دو وجه قابل تمایز از هم است؛ وجه 

ها در ارتفاعی معین از سطح زمین و پایان قلمرو هوایی آنان است نخست، توقف حاکمیت دولت
نظر از معضل تعیین مرزبندی میان هوا و فضا( و بل مورد اشاره قرار گرفت. )صرفکه در بند ق

وجه دوم، غیرمجازبودن طرح ادعاهای حاکمیتی بر سطح کرات و اجرام آسمانی در معنای 

 
20. David Davies Memorial Institute, “Draft Code of Rules on the Exploration and Uses of Outer 

Space”, Journal of Air Law, vol. 29, 1963, pp. 141 ـ  150. 

 .68ص ، همان ی؛نواده توپچ .29
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رسد که این شق دوم بیشتر مورد توجه اسناد اکتساب سرزمین از طرق مختلف است. به نظر می
فضای ماورای  همعاهد 2 هو بعید نیست که هدف اصلی از تدوین ماد حقوق فضا قرار گرفته است

ها در همین معنای دوم باشد. این نظر از آن رو قوت نیز برقراری نظام منع تملک ملی دولت 22جو
شمار آمده  به« ادعاهای حاکمیتی»گیرد که برخی طرقی که در متن ماده صراحتاً از مصادیق  می

برداری و اشغال( بیشتر درمورد اجرام آسمانی مصداق دارد تا بهرهاست )و ممنوع اعالم شده 
 فضای میان کرات آسمانی.

های فضایی نیز حاکی از این است که برخالف قلمروهای سرزمینی، قدرت هشدتثبیت هروی
تواند بخشی از فضای ماورای جو شامل ماه و سایر اجرام آسمانی را تحت کنترل  هیچ دولتی نمی

عنوان بخشی از سرزمین خود محسوب کند. با این توضیح که در  یا آن را به ود درآوردحاکمیتی خ
آمیز از ماورای جو شامل ماه و سایر صلح هتحلیل نهایی، هدف از درج این نکته تضمین استفاد

بدیهی است  23برداری از این گستره است.کردن امکان کاوش و بهره اجرام آسمانی و فراهم
های دیگر با آن مالکیت از سوی یک دولت و مخالفت احتمالی دولت یا دولت صرف طرح ادعای

 تواند باعث ایجاد تنش در روابط بین دو یا چند دولت شود.می
اما سؤال مهمی که در این میان قابل بررسی است آن است که فارغ از عدم امکان طرح 

یا فضای میان  جرام آسمانیادعای تصاحب سرزمین یا اعمال کنترلِ انحصاری بر بخشی از ا
یا  ها بر فضاپیماها، تأسیسات، تجهیزاتکرات، وضعیت اعمال حقوق حاکمیتی و صالحیت دولت

افراد حاضر در فضای ماورای جو به چه ترتیب خواهد بود و آیا عدم امکان اِعمال اقتدارات 
فضایی و  حاکمیتی در فضای ماورای جو، الجرم به معنای عدم امکان کنترل بر سفاین

ها و  بیکران است و آیا این بدان معنی است که مثالً در طرح هفضانوردان حاضر در این پهن
صورت ها بهرسد، دولتهای عظیم فضایی که با شرکت کشورهای متعددی به انجام میپروژه

جهانی بر  هانفرادی قادر به اعمال صالحیت نیستند و باید هیئتی متشکل از نمایندگان جامع
 أسیسات و استحکامات مستقر در فضای ماورای جو اعمال کنترل و صالحیت کند؟ت

الملل فضا، یعنی رسد که برای یافتن پاسخ به این سؤال باید به منابع حقوق بینبه نظر می
بندی بهتر ها در این زمینه رجوع کرد. در این قسمت برای دستهدولت همعاهدات فضایی و روی
اعمال صالحیت بر تأسیسات  هاعمال صالحیت بر افراد و نحو هخشِ نحومطلب، موضوع در دو ب

 .شود مطرح میو تجهیزات فضایی 
 

 معاهده: 2 هبر اساس ماد .22

برداری یا اشغال، یا هر طریق  از طریق ادعای حاکمیت، از طریق بهره ،شامل ماه و سایر اجرام آسمانی ،فضای ماورای جو»
 «.گیرددیگر تحت تملک ملی قرار نمی

23. Hobe, Stephan, et al (eds.), “Cologne Commentary on Space Law”, vol. I, Karl Heymanns Verlag, 2009, 

p. 53. 
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 اعمال صالحیت بر افراد در فضای ماورای جو ه. نحو9ـ3
ها  های بشر که در آنمقررکردن ضمانت اجرا برای تخلفات افراد در مناطقی از گستره فعالیت

عنوان یک چالش  عدیل قابل اعمال است، همواره بهاصول حاکمیت و صالحیت با جرح و ت
زمان حقوق فضا که تحت لوای سا هگانمطرح بوده است. باید اذعان کرد که در اسناد پنج

اعمال صالحیت بر  ه، مقررات خاصی در خصوص نحوملل متحد به تصویب رسیده است
ه و تنظیم معاهدات خصوص اینکه روند تهیافراد حاضر در فضای ماورای جو وجود ندارد به

متوقف شد و این در حالی است که از آن سال به بعد تا به امروز،  1984فضایی پس از سال 
برداری از فضای ماورای جو صورت پذیرفته است و تحوالت شگرفی در زمینه کاوش و بهره

صورت  ترشدن حضور بخش خصوصی و رونق گردشگری فضایی بهاین، پررنگ بر  عالوه
 ر دامنه مشکالت در این حوزه افزوده است. بالقوه ب

نجات و  هنامموافقت»فضای ماورای جو و ترتیبات مرتبط در  هفارغ از یک ماده در معاهد
ین پس ا )از 24«شده به فضای ماورای جوبازگرداندن فضانوردان و بازگرداندن اشیاء پرتاب

ر معاهدات سازمان ملل به چشم امداد و نجات(، اصوالً اشاره خاصی به افراد د هنام موافقت
های خورد. البته این مسئله با عنایت به زمان تدوین معاهدات مذکور، نوع و طبیعت فعالیت نمی

های کلی ها از تهیه این اسناد که بیشتر تعیین چارچوبفضایی در آن دوران و قصد و نیت دولت
 رسد.تا حدودی موجه به نظر می فضای ماورای جو بود، ههای دولتی در عرصبرای تنظیم فعالیت

امداد و نجات به  هنامفضای ماورای جو و موافقت هکه اشاره شد، تنها در معاهد طور همان
حقوق افراد حاضر در فضای ماورای جو اشارات مختصری شده است. البته ترتیبات مربوط در دو 

نجات تا حد زیادی بسط و  امداد و هنامسند به نوعی تکراری بوده و مقررات موجود در موافقت
 شود.فضای ماورای جو محسوب می همعاهد 5 هگسترش محتوای ماد

بر این، مقررات مذکور در این اسناد نیز تنها محدود به تعیین تکلیف وضعیت عالوه
است و در  بروز تصادف، گرفتاری، فرود اضطراری یا غیرارادی(فضانوردان در شرایط خاص )

های فضایی توسط این افراد و احتماالً بررسی دولت صاحب وریتپیشبرد مأم هخصوص نحو
خورد. البته شاید ترتیبات خاصی به چشم نمی ،صالحیت در فرض وقوع جرم در اسناد یادشده

توانند بر فضانوردان در فضای ماورای جو اعمال صالحیت هایی میعدم اشاره به اینکه چه دولت
 است.  کنند به دلیل وضوح این مسئله بوده

در قلمرو یک دولت که  یفضانوردانفضای ماورای جو،  همعاهد 5 ههرحال بر اساس مادبه
 شانفضاپیمای 25هنندکسرعت به دولت ثبتو به ایمنی دچار حادثه شوند، بایا دریاهای آزاد عضو 

 
24. Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects 

Launched into Outer Space, Signed: April 22, 1968, Entered into force: December 3, 1968. 

25. State of Registry 
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 عنوان دولت صاحب فضاپیما به هکنندگویی از نظر معاهده، دولت ثبت خواهند شد. دهبازگردان
دهنده موظف است تا امداد و نجات، دولت نجات هنامصالحیت شناخته شده است. اما در موافقت

کننده را از جریان پیشرفت عملیات نجات مطلع سازد. و نه دولت ثبت 26کنندهمقام پرتاب
دیگر این دو معاهده، دو نهاد صاحب صالحیت متفاوت را برای بازگرداندن فضانوردانِ  عبارت به

 کند.یافته از سانحه معرفی مینجات
های چندی گذشته، تالش هپس از گسترش حضور انسان در فضای ماورای جو در دو ده

اعمال صالحیت بر  هنحو هالمللی برای جبران نقایص معاهدات فضایی در زمیندر سطح بین
ها مقررات مندرج در  ترین آنافراد در فضای ماورای جو صورت گرفته است که مهم

های دخیل بین دولت 199828است که در سال  27«المللیایستگاه فضایی بین هنامافقتمو»
، روسیه، ژاپن و آژانس فضایی المللی یعنی کانادا، ایاالت متحدهدر طرح ایستگاه فضایی بین

 اروپایی منعقد شد. 
ت های دخیل در این طرح، اقدام به امضای یادداشتوضیح آنکه به همراه این سند، دولت

این یادداشت  11 همزبور منضم شد. بر اساس بند ششم از ماد هنامتفاهمی کردند که به موافقت
ها مأمور به تهیه و تنظیم دستورالعملی شدند که موارد و ترتیبات زیر را پوشش دهد: تفاهم، دولت
های تتقسیم مدیریت میان مسئولی همراتب حاکم بر سرنشینان ایستگاه فضایی، نحوتعیین سلسله

  در زمین و مقررات انضباطی.  افراد حاضر در ایستگاه و مراکز کنترل مستقر
 ایستگاه فضایی حائز اهمیت است: هنامموافقت 22 هدر این رابطه، توجه به مفاد ماد

ها ]در احداث و المللی دولتهمکاری بین هسابقفرد و بیبا عنایت به ویژگی منحصربه»
 ر فضای ماورای جو ]...[:اندازی چنین طرحی[ د راه

اروپا، ژاپن، روسیه و ایاالت متحده مجازند بر  ههای عضو اتحادیهای کانادا، دولت. دولت1
آیند اعمال آنان به حساب می ههای این ایستگاه که تبعسرنشینان حاضر در هریک از بخش

 صالحیت کیفری کنند. 

 
26. Launching Authority 

27. International Space Station Agreement (ISS Agreement) 

های ایاالت ، دولتاست نوعالمللی از این نامه، که دومین توافق بینرسد که پیش از این موافقتالزم به توضیح به نظر می .28

 هناماقدام به انعقاد نخستین موافقت 1988اروپایی )در قالب سازمان فضایی اروپایی( در سال  هایتکانادا، ژاپن و تعدادی از دولمتحده، 
غربی  هایتشوروی و دول هتوان پایان جنگ سرد و بازتعریف رابطترین آن را میبه دالیلی که مهم بنا البته که دند،کرایستگاه فضایی 

د و به همین دلیل نبود ، چندان مؤثر و مفیدانست برداری از فضای ماورای جوو بهره کاوش هالمللی در عرصهای بینریهمکا هدر زمین
 ک:ن. انعقاد یافت، شدجدیدی با هدف الحاق شوروی به این پروژه در تاریخی که ذکر  هنامموافقت

Agreement among the Government of the United States of America, Governments of Member States of 

the European Space Agency, the Government of Japan, and the Government of Canada on Cooperation in 

the Detailed Design, Development, Operation, and Utilization of the Permanently Manned Civil Space 
Station, signed on September 29, 1988, entered into force on January 30, 1992 . 
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ن یا امنیت اتباع سایر دول همکار در این ای در مدار که جاصورت بروز رفتار متخلفانه . در2
هایی از ایستگاه متعلق به دولتی غیر از دولت متبوع متخلف، طرح را به خطر اندازد یا به بخش

 خسارت وارد کند:

دولت عضوی که فرد متخلف از اتباع وی است، در صورت درخواست دولت متضرر، با دولت 
یفری فرد خاطی مشورت خواهد نمود. متعاقب این اخیر درمورد تمایل آن دولت برای تعقیب ک

روز با درخواست دولت متضرر  90که دولت متبوع فرد متخلف، ظرف مدت  صورتی مسئله، در
موافقت کند یا در طی همین مدت، قصد صریح خود را مبنی بر تعقیب فرد خاطی اعالم ننماید، 

 «.است مجاز به اعمال صالحیت کیفری درمورد آن فرد ،دولت متضرر
قابل اعمال بر فضانوردان و سرنشینان حاضر در  هشود که صالحیت اصلی و اولیمالحظه می

ایستگاه فضایی، صالحیت دولت متبوع آنان است و تنها در صورت تعلل در محاکمه، موافقت 
دیده و خسارت که در طی آن دولت ماهدولت مذکور با استرداد فرد خاطی یا انقضای مهلت سه 

فصل طرق تعقیب و مجازات را دارند، طرق  و ت متبوع فرد خاطی فرصت رایزنی برای حلدول
نامه ایستگاه شده در موافقتبینیالبته نظام پیش 29دیگری دنبال خواهد شد. مجازات به شکل

طور مثال، این مقررات تنها درمورد  به .رو استهایی روبهالمللی نیز با کاستیبین فضایی
نامه، تعریفی از حالی است که در موافقت حاضر در ایستگاه قابلیت اعمال دارد و این در« پرسنل»

به امکان سفر گردشگران فضایی به ایستگاه  توجه ارائه نشده است. این مسئله با« پرسنل» هواژ
نامه اصالحاتی انجام ه ترتیبی که یا در متن موافقتالمللی باید مورد توجه قرار گیرد بفضایی بین

این واژه را به گردشگران فضایی نیز توسعه دهند.  هبعدی خود، دامن هها با روییا دولت شود
است و  قابل اجرانامه های عضو موافقتبر این، ترتیبات یادشده تنها در رابطه با اتباع دولتعالوه

ترتیب  این به ؛وجود در معاهده فضای ماورای جو حاکم خواهد بودمقررات م ،در رابطه با غیراعضا
که مبنای اعمال صالحیت، کنترل و تسلط دولت بر آن بخش از ایستگاه فضایی است که عمل 

 مجرمانه در آن رخ داده است. 
هایی که اتباعشان در ورای مناطق تحت صالحیت آنان ها در تنظیم فعالیتنتیجه آنکه دولت

ترتیب موضوع اعمال صالحیت در این رابطه،  این رسانند آزادی عمل دارند و به ام میبه انج
به  توجه گونه که در سطور پیش نیز مالحظه شد ـ باخواهد بود. اما در هر صورت ـ همان« فرد»

فضای ماورای جو، تنظیم معاهدات چندجانبه در سطح  هگانهای موجود در معاهدات پنجنارسایی
 قانونگذاری باشد. هها در زمینکردن کاستیتواند گامی مؤثر و مفید در برطرفمللی میالبین

 
 

29. De Roos, Theo, “Disciplinary and Criminal Law in Space”, in: Brus, Marcel, and von der Dunk, 

Frank, (eds.), The International Space Station: Commercial Utilisation from a European Legal 
Perspective, Martinus Nijhoff Publishers, 2006, p. 122. 
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 اعمال صالحیت بر تأسیسات و تجهیزات فضایی ه. نحو2ـ3
اعمال صالحیت بر فضاپیماها، تأسیسات و تجهیزات فضایی  هنوع و نحو هبرخالف افراد، در زمین

رای جو سازمان ملل وجود دارد که در ادامه به تری در معاهدات حقوق فضای ماو مقررات کامل
 آن اشاره خواهد شد.

اعمال اختیارات حاکمیتی  هصالحیت و نحو هفضای ماورای جو در چند ماده به مقول همعاهد
های های عضو معاهده را به جهت فعالیتاین سند، دولت 6 هعنوان نمونه، ماد اشاراتی دارد. به

تی یا های دولها توسط کارگزاریاز آنکه این قبیل فعالیتملی در فضای ماورای جو، اعم 
برخی نویسندگان،  هداند. به عقیدالمللی می د، دارای مسئولیت بیننهادهای غیردولتی انجام شو

به معنی تأیید توانایی اعمال حاکمیت و  ،های عضو خوداین ماده به مسئولیت دولت هاشار
آور خواهد بود اگر کشوری از نظر ت زیرا بسیار شگفتاقتدار کشورها در فضای ماورای جو اس

که حق  حالی های مؤسسات دولتی و غیردولتی خود شناخته شود درالمللی مسئول فعالیت بین
در رابطه با اینکه در  6 هاما ماد 30ها را نداشته باشد. اعمال اقتدار رسمی و کنترل مؤثر بر آن

های دخیل در امر فرستادن یک از دولتتوجه کدامالمللی م صورت ورود خسارت، مسئولیت بین
ذکر شده است.  7 هشیء فضایی خواهد بود ترتیبات خاصی ندارد. البته این مسئله در ماد

 مطابق این ماده:
هر دولت عضو معاهده که اقدام به پرتاب یا سفارش پرتاب شیئی به فضای ماورای جو، »

هر دولت عضو که شیئی از قلمرو یا تأسیسات آن کند، و شامل ماه و دیگر اجرام آسمانی می
آن در زمین، هوا یا  هدهندشود، در قبال خساراتی که شیء مزبور یا قطعات تشکیلپرتاب می

فضای ماورای جو، شامل ماه و دیگر اجرام آسمانی به دیگر دولت عضو معاهده یا اتباع حقیقی و 
 «.ل بدون تقصیر استالمللی مسئو آورد از نظر بینحقوقی آن وارد می

عنوان مواد  توان بهمعاهده را نمی 7و  6مادتین  هالبته ممکن است ایراد شود که مجموع
شمار آورد زیرا مواد مذکور تنها  فضای ماورای جو به هصالحیت در معاهد هکنندانحصاریِ تعیین

شود که تقویت میرو جبران خسارت اختصاص دارند. این نظر ازآن هبه تعیین دولت مسئول و نحو
دولت صاحب صالحیت، تعیین تکلیف کرده  هخصوص مسئل صراحت در به 8 همعاهده در ماد

 است. مطابق این ماده از معاهده:
به نام آن ثبت ماورای جو  فضای به شدهرتابیک شیء پ که معاهده عضو دولت هر»
در طی حضور در  پرسنل سوار بر آن راهر بر شیء مزبور و  نظارتو  ، صالحیتاستشده 

شده به فضای کند. مالکیت اشیاء پرتابفضای ماورای جو یا یک جرم آسمانی حفظ می

 
 .62ص ، هماننواده توپچی،  .35
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یا بر روی آن ساخته  اندکه بر یک جرم آسمانی فرود آمده است ماورای جو، شامل اشیایی
یک جرم آسمانی یا بر روی فضای ماورای جو یا  در ها حضور آن ازها  آن ، و اجزایاندشده
ها در ورای  آن چنین اشیایی یا قطعات که صورتی در .شودنمی متأثرها به زمین  شت آنبازگ

یافت شود، به آن دولت عضو  است ردهثبت ک ها را که آن مرزهای دولت عضو معاهده
 ]...[«. خواهند شد بازگردانده

 همعاهد شود کهمعاهده قرار گیرد مشخص می 12 هدر کنار ترتیبات ماد 8 هاگر مقررات ماد
تنها اعمال امتیازات و المللی در حقوق فضا نهترین سند بینعنوان مهم فضای ماورای جو به

ها صحه گذارده است. مطابق  صراحت بر آن حقوق حاکمه را در فضا منسوخ نکرده است، بلکه به
ی ماه و فضایی بر رو هها، تأسیسات، تجهیزات و وسائل نقلی ، تمامی ایستگاه12 هبا ترتیبات ماد

های عضو  دیگر اجرام آسمانی بر مبنای عمل متقابل برای بازدید به روی نمایندگان دیگر دولت
معاهده باز است اما این نمایندگان برای انجام بازدیدهای مورد اشاره در ماده ابتدا باید قصد خود 

دولت صاحب مبنی بر انجام چنین بازدیدهایی را در یک آگهی منطقی قبلی اعالم نمایند تا 
تر شیء فضایی( بتواند احتیاطات حداکثری را انجام دهد. از آن مهم هکنندصالحیت )دولت ثبت

اخالل  ،اینکه بازدیدها نباید به نحوی انجام گیرد که در عملکرد معمول تأسیسات مورد بازدید
 31ایجاد کند.

 32«ام فضاییالمللی درمورد خسارت ناشی از اجسکنوانسیون مربوط به مسئولیت بین»
کننده را مسئول خسارات دولت پرتاب ،خود 2 همسئولیت( نیز در ماد پس کنوانسیون )ازین

واردشده توسط اجسام فضایی متعلق به وی دانسته است که به فرض پذیرش استدالل 
صالحیت  صاحبای غیرمستقیم در تعیین دولت شارهآن را ا توانشده در صفحات پیش، می مطرح

 شمار آورد. ون مسئولیت بهکنوانسی در
دولت  2و  1نیز در مواد  33«کنوانسیون ثبت اشیاء پرتابی به فضای ماورای جو»
کند. دالیل متعددی شیء به فضای ماورای جو را مسئول ثبت آن معرفی می هکنند پرتاب

این مقال خارج  هها از حوصل توضیح درمورد آن کهکند ثبت اشیاء فضایی را ضروری می
ها شناسایی دولت صالح برای کنترل و اعمال  ترین آناما بدون تردید یکی از مهماست. 

 صالحیت بر آن شیء فضایی است.
الملل توان مدعی شد که حقوق بینبندی مطالب این قسمت میترتیب در مقام جمع بدین

 
انتشارات ، فضای ماورای جو هالملل فضا: معاهدحقوق بین زاده، الهام؛ن رابطه، ن.ک.: امینبیشتر در ای هبرای مطالع .39

 .212ـ 222، صص 1391دانشگاه تهران، 
32. Convention on the International Liability for Damage Caused by Space Objects, Signed: March 29, 

1972, Entered into force: September 1, 1972. 

33. Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space, Signed: January 14, 1975, 

Entered into force: September 15, 1976. 



  9313ستان تابـ  بهار/ 05شماره المللی/  حقوقی بین مجله 
____________________________________________________________________ 

44 

طور کامل ممنوع  فضا در شکل و صورت کنونی خود، اعمال حقوق حاکمیتی را در فضا به
کند و امروزه اقتدار کامل و انحصاری هر کشور بر فضاپیماها، تأسیسات و تجهیزات خود  مین

المللی امری پذیرفته شده است. به دیگر بین طور عرف المللی مربوط و همیندر اسناد بین
ها و اتباع خود در فضای ماورای جو در حکم بیان، اعمال صالحیت انحصاری دولت بر دارایی

در  34رو نیست.یت سرزمینی خواهد بود که در حقوق فضا با هیچ ممنوعیتی روبهاعمال حاکم
فضای ماورای جو، اعمال حقوق حاکمیتی در فضا را منسوخ نکرده  همعاهد 2 هنتیجه ماد

برداری انحصاری از ذخایر و در معنای تصاحب سرزمین و بهره« اختصاص ملی»است و تنها 
فضای ماورا  ههای موردنظر در معاهدمشمول ممنوعیت ،منابع موجود در فضای ماورای جو

 گیرد.جو قرار می
ها در فضای ماورای جو نیز مجاز به اعمال اختیارات عالیه خود هستند و از آغاز عصر دولت

طور که در دریاهای آزاد و در مناطق هوایی باالی  همان اند؛نیز به همین ترتیب عمل نمودهفضا 
المللی ها مؤید همین مطلب است. سلف دیوان بینداوم دولته و مپیوست دریاهای آزاد، عملکرد

عنوان یک اصل کلی اعالم  به این موضوع اشاره داشته و به لوتوس هدادگستری نیز در پروند
ها مبتنی بر صالحیت دولت ،های سرزمینیها در خارج از آباِعمال حاکمیت دولت»دارد که می
 35«.تی استاِعمال اختیارات حاکمی در

توان انجام اعمالی دانست که در رابطه با افراد، ترتیب اِعمال اختیارات حاکمیتی را میاینبه
 نه در رابطه با منطقه یا فضایی خاص.  گیرد وتجهیزات و تأسیسات دولت مربوط صورت می

 

 نتیجه
فراز آن در  د و برها عبور کرنخستین شیئی که بشر به ماورای جو فرستاد، از حریم هوایی دولت

کننده، کسب اجازه در این زمینه را الزم اما ازآنجاکه دولت پرتاب ماورای جو قرار گرفت
ین مسئله ننمودند، اصل آزادی و درنتیجه ه اگونه اعتراضی ب ها هم هیچدانست و سایر دولت نمی

رای جو استقرار فضای ماو هزمانی کوتاه در عرص هعنوان اصولی حقوقی در یک دور عدم تملک به
 37ناپذیری و آزادی، همیشه دو مفهوم حاکمیت و آزادی بودن اصول تملکرغم الزامی علی 36یافت.
و تا زمان تحدید دقیق حریم هوایی و ماورای جو، اجرای  38در تقابل با یکدیگر قرار دارند 37آزادی

 
34. Gorove, Stephen, “Sovereignty and the Law of Outer Space Re-examined”, Annals of Air and Space 

Law, vol. 1, 1977, p. 318. 

35. P.C.I.J., The Case of the S.S. Lotus, Series A, No. 10, September 7, 1927, p. 19. 

36. Lachs, Manfred, in: Hobe, Stephen, et al (eds.), Cologne Commentary on Space Law, vol. I, Karl 

Heymanns Verlag, 2009, p. 46. 

37. Sovereignty versus Freedom 

38. Diederiks-Verschoor, I.H.Ph., “Similarities with and Differences between Air and Space Law 

Primarily in the Field of Private International Law”, Recueil des cours, vol. 172, 1981, p. 333. 
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 به وجود اصل آزادی با مشکالت متعددی مواجه خواهد بود. توجه اصل منع تملک با
طور خاص، حاکمیت  های پیشین مالحظه شد که مفهوم حاکمیت و بهدر بخش

ای از سرزمین به نفع دولت حاکم داشتن مالکیت و کنترل قطعهدست سرزمینی، به معنای در
مشابه از سوی  هحاکمیت نیز جلوگیری و ممانعت از طرح ادعاهای مالکان هویژ است و کار
مال حقوق مالکانه و انتفاع از منابع موجود در کرات هاست. به دیگر بیان، اعسایر دولت

ها از وری سایر دولتآسمانی از رهگذر ادعاهای حاکمیتی، خود متضمن جلوگیری از بهره
ناپذیر که اشاره شد حاکمیت، اختیار و امتیازی انحصاری و اشتراک این منافع است زیرا چنان

بودن، مالک بخشی از فضا قلمداد کند، اکمح هواسط ترتیب اگر دولتی خود را به است. بدین
ها از آن مناطق شود. اما این برداری دیگر دولتبهره طور مشروع حق خواهد داشت تا مانع به

فضای ماورای جو مشمول ممنوعیت شده است.  های است که در معاهددقیقاً همان نکته
فضای ماورای جو  هایی که در مناطقی از این ممنوعیت آن است که حتی دولت هنتیج

ها به تصرفات بودن این فعالیتنهستند، نظر به مسبوق مشغول انجام کاوش و فعالیت
ممنوعیت  هها به آن مناطق جلوگیری کنند. اما دامنتوانند از ورود سایر دولتمالکانه، نمی

زات ها بر تجهیرود که مالکیت دولتفضای ماورای جو تا بدانجا پیش نمی همندرج در معاهد
ها حتی در ها بر این داراییدولت هتسلط حاکمان ،و تأسیسات را نیز دربرگیرد و از این قرار

 مناطق ورای صالحیت ملی نیز مستقر خواهد ماند.
شود که مسائل بسیاری در رابطه با اصل عدم تملک فضای ماورای جو مطرح نشان می خاطر

فصل است. از  و المللی قابل حلبل در سطح بینشود که تنها در پرتو همکاری و هماهنگی متقامی
اند از: تأسیس و نگهداری پایگاهی برای فرودآمدن بر سطح ترین این مسائل عبارت جمله مهم

، چگونگی همکاری به هنگام بروز حوادث و قرار تجهیزات برای پرتاب از آنکرات و است
برداری از  کرات آسمانی، بهرهمشکالت، وضع مقررات حقوقی، تأسیس مراکز ارتباطی در سطح 

های علمی، تبادل اطالعات هواشناسی و  پژوهش همعادن و ذخایر منابع طبیعی کرات، توسع
بینی. همچنین پیشقابل فضاشناسی و اطالعات ضروری برای افراد در کرات و سایر مسائل غیر

شوری رأساً حق ازجمله اینکه هیچ ک دنبال دارد؛ حکومت اصل عدم تملک، نتایج آشکاری به
تعیین مرز میان حریم هوایی و فضای ماورای جو را ندارد و نیز ازآنجاکه هیچ کشوری مالک فضا 

های فضایی، لزوماً باید از صالحیت انحصاری کشور سفینه هشود، کلییا بخشی از آن تلقی نمی
مقال به ذکر این  در این 39شیء فضایی، و نه احیاناً مالک سرزمین مربوط پیروی کنند. هکنندثبت

که مرز میان حریم هوایی و ماورای جو تحدید نشود، اجرای این  شود که تا زمانینکته اکتفا می
 اصل عمالً با مشکل مواجه خواهد بود.

 
 .424، ص 1384دانش، گنج ،الملل عمومی حقوق بین ؛ضیایی بیگدلی، محمدرضا .31
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فضای ماورای جو، مظهر تفاوت بنیادین میان  همعاهد 2 هطورکلی فرمول مندرج در ماد به
مستقیم های غیرکمیت ملی است. اگرچه نشانهحقوق هوا و حقوق فضا است که همان بحث حا

و ارتباطات از راه  40های فضایی نظیر سنجش از راه دورکماکان در برخی فعالیت ،اعمال حاکمیت
 هکلی ممنوعیت تملک فضا خود را در قالب یک اصل بنیادین معاهد طور کند، بهنیز بروز می 41دور

 فضای ماورای جو تثبیت نموده است.

 
40. Remote Sensing 

41. Telecommunications 
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