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فضايي در   مسئوليت و مباني اصولبررسي فرايند 
  الملل حقوق بين

  2اكبر گلرو علي و *1حميد كاظمي
 پژوهشگاه هوافضا -2 و1

  مهستان  ، خشهرك قدس *
h.kazemi@umail.leidenniv.nl 

بحث  1972هاي فضايي در كنوانسيون مسئوليت  برداري خسارت در بهرهموضوع مسئوليت براي جبران 
 ها، مخصوصاً ميالدي متمركز بر كنترل فعاليت دولت 1970و  1960 ةالمللي در ده بين ةجامع. شده است

تدوين مقررات .  اي فضايي بوده برداري فعاليت اياالت متحده آمريكا و شوروي سابق در اكتشافات و بهره
ها قرار گرفت  المللي براي فعاليت بخش خصوصي مستقل از دولت در آن دو دهه كمتر مورد توجه دولت بين

، تنها به 1972كنوانسيون مسئوليت  .طور جدي در اين حوزه به فعاليت نمي پرداخت هزيرا بخش خصوصي ب
رت توسط بخش و بحث مسئوليت و جبران خسا كرد ها توجه موضوع مسئوليت و جبران خسارت توسط دولت

 هشتاد مخصوصاً ةهاي فضايي بعد از ده با توسعه و تداوم فعاليت. ها احاله شد به قانون ملي دولت خصوصي
الملل گسترش  بين ةها و اكتشافات فضايي در حوز برداري اخير ، فعاليت بخش خصوصي در بهره ةدر دو ده

الملل خصوصي  هاي حقوق بين هاي فضايي، جنبه تر شدن بخش خصوصي در فعاليت ل   كه با فعا طوري هب ،يافت
از . مسئوليت و  جبران خسارت اشخاص غير دولتي بيش از پيش مورد توجه فعاالن بخش فضايي قرار گرفت

، پاسخگوي جبران خسارت اشتكه به موضوع جبران خسارت نيز اشاره د 1972آنجا كه كنوانسيون مسئوليت 
 بخش خصوصي گر اجراي قانون ملي دولت پرتابگر نسبت بهديو مسئوليت بخش خصوص نبود و از طرف 

هاي فضايي با انعقاد قراردادهاي  هاي درگير فعاليت ف طر ،هاي ديگر را داشتند باعث شد كه تابعيت دولت
اين قراردادهاي . ندكنهاي احتمالي بخش خصوصي  مبادرت  ها و جبران خسارت المللي به تعيين مسئوليت بين
براي تعيين وظايف و حقوق بخش خصوصي و جبران خسارت اشخاص حقيقي و حقوقي منعقد المللي  بين
هاي قرارداد  لكن اين رويه تنها براي طرف. ندالملل فضايي بر طرف كن حقوق بين اند كه اين كمبود را در شده

يت و المللي در خصوص مسئول بين الشكلروية متحدو هنوز مشخص الزامي است  ةيك پروژه در يك دور
درصدد بيان اين موضع است كه با توجه  ،در اين مقاله نويسنده. جبران خسارت در حقوق فضايي نشده است

الملل در شرايط حاضر  ام حقوق بينالمللي خدمات پرتاب شئ فضايي، نظ حاصل از قراردادهاي بين ةبه تجرب
، 1972كنار كنوانسيون مسئوليت  در ،المللي مسئوليت منظور  تقويت يكنواختي مقررات بين تواند به مي

  .ندك را تدوين الملل خصوصي فضايي حقوق بين ةكنوانسيون مسئوليت در حوز

    ء فضايي، مسئوليت، صالحيت الملل فضايي، شي حقوق بين: هاي كليدي واژه

  12مقدمه

هاي  موضوع مسئوليت و تعيين مقررات يكنواخت از ابتداي فعاليت

_________________________________ 
  )نويسندة مخاطب(دانشجوي دكتراي  .1
  عضو هيئت علمي .2

الملل  نظام حقوق بين. تسها مورد توجه دولتو فضايي موضوع مهم 
  ةها را براي جبران خسارت در نتيج هاي كلي مسئوليت دولت چارچوب
و  1960 ةدر ده. داد ئ فضايي مورد توجه قرارهاي پرتاب ش فعاليت
حقوق فضايي  ات اساسي در خصوص مسئوليت در حوزةمطالع 1970

المللي در چارچوب حقوق  انجام شد و قواعد حاكم بر مسئوليت بين
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  .]1[د شالملل عمومي تبيين  بين
ها در  دولت مسئوليتبراي تبيين  1972كنوانسيون مسئوليت 

 هاي فضايي رداريب جبران خسارت در بهره قبال يكديگر و مسئوليت
ها براي جبران  اين كنوانسيون تمركز بر مسئوليت دولت. تصويب شد

همچنين اين كنوانسيون . هاي ديگر دارد خسارت در قبال دولت
نگاهي نيز به مسئوليت بخش خصوصي در راستاي مسئوليت 

ها  هاي فضايي ابتدا تنها توسط دولت برداري هبهر ها دارد زيرا دولت
المللي توجه خود  هاي بين گرفت لذا نويسندگان كنوانسيون انجام مي

ها در قبال يكديگر براي جبران خسارتي كه  را به مسئوليت دولت
فضاي  ةابتدا معاهد. دندكركرد، معطوف  فضايي ايجاد مي ئش

اين معاهده  7 ةماد. به مفهوم مسئوليت اشاره كرد 1967ماوراي جو  
مفهوم  اين .دهد شخص ثالث را ارائه ميدر برابر مفهوم مسئوليت 

  . طور مشروح تبيين شد هب 1972مسئوليت  در معاهدة سپس
ركز به مالمللي مت شده در معاهدات بين اصول مسئوليت مطرح

 هاي جبران به جنبه و استها در برابر يكديگر  مسئوليت دولت
بخش خصوصي از تعيين مسئوليت نپرداخته و  بجز دولت خسارت

و  اين ده كر، اجتناب استالملل خصوصي   حقوق بين ةكه در حوز
  .ه استواگذاركرد ها ملي دولتبه قانون  مقرراتي را خأل

المللي  هاي بين هاي فضايي و فعاليت با توسعة فناوري 
هاي فضايي اجراي قانون ملي  برداري هاي خصوصي در بهره بخش
هاي زير  ها در خصوص مسئوليت  بخش خصوصي  با چالش دولت
  .درو ش روبه

هاي فضايي مشخص شد كه  با گسترش فعاليت ،اوالً
اصول مسئوليت توجه  هاي جنبه تنها به برخيمسئوليت كنوانسيون 

در حالي كه ) تقصير مطلق و(مثل مبناي مسئوليت   است كرده
جبران خسارت مقررات  ها و نحوة توانست در تعيين مسئوليت مي

فضايي، تصادم و  شئپرتاب مراحل حمل و . مشروحي را وضع كند
ه ماند فضايي و ورود مجدد آنها ب يا توليد پس برخورد آنها در فضا

 ا ها، هواپيماها، اموال و اشخاص در فضا، هو تواند به ماهواره زمين مي
يا روي زمين به غير از كشور پرتابگر اصلي خسارت وارد كند كه 

  . كنوانسيون مسئوليت به اين جنبه نپرداخته است
و اند  هاي فضايي تغيير يافته فعاليت ةرصبازيگران در ع ،ثانياً

است و بخش  ها خارج شده از انحصار دولتهاي فضايي  يتلافع
ها وارد  دولت هاي چندمليتي نيز همانند خصوصي و شركت

هاي فضايي در دو دهة اخير  فعاليت .اند هاي فضايي شده فعاليت
. گيرد ها انجام نمي توسط دولت و هفتاد منحصراً 60 ةخالف دهبر

برداري و اكتشافات فضايي در دوران  فعاليت بخش خصوصي در بهره
هاي  همچنين با توجه به پيچيدگي فعاليت. حاضر غيرقابل انكار است

هاي  هاي خصوصي با تابعيت ، بخشپروژه فضاييهر فضايي، در 

، كه قانون صالح در همه هاي فضايي شركت دارند متفاوت در فعاليت
  .تواند قانون ملي يك دولت باشد شرايط نمي

 ع جبران خسارتوبه پيچيدگي موض فضايي نيز گردشگرارسال  ،ثالثاً
 به فضا گردشگرارسال موضوع . افزوده است هاي فضايي در فعاليت

هاي جاني و  خسارت ، موضوعاخير رونق يافته است كه در دهة ،نيز
و  كشور يك از قلمرو قانون ملي را پيش كشيده است كه مالي به او

از آنجاكه اين نوع . فراتر رفته است يا كنوانسيون مسئوليت 
گيرد لذا  المللي انجام مي در سطح بين عموماًفضايي  هاي يتفعال

هاي با  گير در فعاليتافراد درتعيين مسئوليت و جبران خسارت 
خلي با مسئوليت در حقوق دا به تعيين نسبت هاي مختلف تابعيت

  .پيچيدگي بيشتري همراه است
هايي كه ممكن است چه در فضا يا در زمين به  آسيب بنابراين

تواند  فضايي وارد شود، از نظر مالي مي شئاموال و افراد بر اثر 
تحديد، خصوصي نهايت شديد و سنگين باشد، لذا براي بخش  يب

ناپذير است و عدم  تعيين و توزيع مسئوليت امري معقول و اجتناب
 ةتواند عامل مهمي در جلوگيري توسع مي تعيين و توزيع مسئوليت

يا براي كشورهاي در حال توسعه  هاي فضايي، مخصوصاً فعاليت
  . كاربران بخش خصوصي باشد

ها و همچنين بخش  هاي فضايي دولت رش فعاليتبا گست
آمده براي اجراي  هاي پيش و چالشالملل  در سطح بينخصوصي 

كردن تعيين مسئوليت  نياز به يكنواخت ،1972كنوانسيون مسئوليت 
 .شده استجبران خسارت نسبت به قبل بيشتر احساس  براي

در دو  تدريج ههاي فضايي ب هاي درگير در فعاليت طرف كه طوري هب
يين حدود مسئوليت و اجراي تعهدات، وظايف و براي تع اخير ةده

هاي فضايي  ي درگير در فعاليتها كردن حقوق طرف مشخص
برخي كشورها  ،در اين راستا .اند دهكررا آغاز المللي  اقدامات بين

، وظايف و حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي ها درخصوص مسئوليت
المللي اقدام به انعقاد  بين يي در عرصةهاي فضا فعاليتبا درگير 

  .]2[ند ا كرده المللي بين ةقراردادهاي دو يا چند جانب
تعيين  شروط قراردادي، درج ،المللي انعقاد قراردادهاي بينبا 

رفت  كار مي هفضايي بحقوق خطر و مسئوليت كه در اموري غير 
گرفت هاي فضايي مورد توجه قرار  در خصوص فعاليتطور مشابه  هب
ريسك  كه فضايي شئهاي مربوط به پرتاب  فعاليت دركه  طوري هب
افراد و اموال طور براي  و همان آن ةو محمول ي براي موشكدازي
خدمات  قراردادهاي كرد؛ طور مستقيم يا غيرمستقيم ايجاد مي هب

  .منعقد شد) 3LSA(پرتاب 
 دهندة ، قراردادي است كه ميان ارائهخدمات پرتابقرارداد 

فضايي  هاي فعاليت. شود ت فضايي و مشتريان آنها منعقد ميخدما

_________________________________ 
3 . Launch Service Agreement 
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و به همان نحو براي افراد،  ي فضاييها براي محموله زياديخطرات 
هاي پرتاب  مستقيم درگير فعاليتيا غير ها و اموالي كه مستقيماًكاال

احتمالي كشورها براي پوشش اين خطرات . كنند هستند، ايجاد مي
اند تا نيازهاي بخش خصوصي در  دهكر قراردادهااين انعقاد  اقدام به

  .خصوص تعيين مسئوليت براي جبران خسارت را پوشش دهند
المللي توانسته است مشكالت  انعقاد قراردادهاي بين روية

اي فضايي در يك ه مسئوليت جبران خسارت افراد درگير در فعاليت
لكن هنوز نظام يكنواخت  ،طرف كندبر را خاص ةيا پروژموضوع 

  .  هاي فضايي ايجاد نشده است فعاليت ةمسئوليت در عرص
در صدد بيان اين فرضيه است كه كنوانسيون  ،اين مقاله

مسئوليت پاسخگوي نيازهاي تعيين مسئوليت و جبران خسارت در 
هاي فضايي بخش خصوصي نيست و نياز به اقدامات  فعاليت

خواهد با نگاهي  اين مقاله مي. ي استالملل ة بينبيشتري توسط جامع
هاي آن در  ون مسئوليت و بيان نواقص و كاستيبه مفاد كنوانسي

خصوص جبران خسارت و سپس با تمركز بر مفاد قراردادهاي نوعي 
هاي فضايي منعقد  هاي درگير در فعاليت پرتاب فضايي كه بين طرف

 قراردادهاي ،اين فرضيه را ارائه دهد كه در شرايط حاضر شود، مي
 فضايي در مسير تكميل كنوانسيون مسئوليت جبران ةجانبچند

كيد دارد كه اگر چه أاين نوشته براين  فرض ت. خسارت قرار دارند
توان  ررسي آنها ميلكن با ب استهاي چندجانبه متنوع قراردادمفاد 

براي اصول مسئوليت در  جدي هاي چالش ،اوالًكه  دكرمطرح 
ها   برخي دولت تجربة ثانياً و وجود آمده است هب كنوانسيون مسئوليت

موفق بوده  چندجانبه قراردادهايها در  در تعيين و توزيع مسئوليت
المللي اين فرصت فراهم شده است كه  بين ةبراي جامع است لذا
جبران خسارت در  سئوليتم مقرراتكردن  يكنواختبراي 
  .ندكهاي فضايي اقدام جدي  فعاليت

با بيان مفاد كنوانسيون مسئوليت در خصوص  ،در اين مقاله
و سپس  شود ميمسئوليت جبران خسارت ، به  نقاط ضعف آن اشاره 

كشورها و بخش خصوصي در تكميل  موضوع مسئوليت  ةبه روي
اران ذگ و در خاتمه پيشنهاداتي براي  قانونپردازد  ميجبران خسارت 

جبران خسارت  كردن مقررات مسئوليت المللي در جهت يكنواخت بين
  .     هاي فضايي ارائه شده است در فعاليت

  1972مسئوليت در كنوانسيون مسئوليت 
زماني بين  آمير از فضا در فاصلة صلح ةملل متحد براي استفاد ةكميت

خصوص المللي در بين اي هنام موافقت د تاكرتالش  1971تا  1962
 تدوين ،به فضا شئ فضاييپرتاب  براثرشده خسارت ايجادمسئوليت 

نويس كنوانسيون توسط  متن پيش هاي الزم، پس از بررسي. دكن
فرعي حقوقي تدوين و به مجمع عمومي ملل متحد تسليم  ةكميت

مورد  1971نهم نوامبر و بيست  2777 ةاين متن در قطعنام. شد
 29در لندن، مسكو و واشنگتن در  ءكيد قرار گرفت و براي امضاأت

كنوانسيون از همين تاريخ  3 ةو مطابق با ماد دشمفتوح 1972مارس 
  . ]3[د شكننده الزم االجرا هاي امضا براي دولت

    محدوده
ادعاي جبران خسارت بايد از  ةالملل عمومي قاعد در حقوق بين

و مدعي اگر اشخاص  ديگر اقامه شود طريق دولت عليه دولت
. دعوا كنند ةتوانند اقام حقيقي يا حقوقي غير از دولت باشند، نمي

د و به اشخاص كرموضوع توجه اين به  نيز كنوانسيون مسئوليت
سارت ديده باشند تنها زماني كه خ سسات غيردولتيؤحقيقي و م

عليه دولت  ،از طريق دولت صالح داد كهادعاي جبران خسارت  اجازة
دولت صالح و پرتابگر را به عنوان  ،كنوانسيون .]4[ باشدپرتابگر 

  :ترتيب زير برشمرده است هعليه ب و مدعيهاي مدعي  دولت
اشخاص حقيقي و حقوقي  مسئوليت كنوانسيون نظر بر طبق. 1

دولتي  از طريق از طريق دولت متبوع خود يا ترتيب هب دنتوان مي
دولتي كه  از طريق اتفاق افتاده است يا قلمرو اوكه خسارت در 

خود را  آنها در آنجا اقامت دائمي دارند، دعواي جبران خسارت
وانسيون اگر دولت متبوع فرد كنبر طبق اين . نندكمطرح 

دعوا از  ةهاي ديگر حق  اقام كند، دولت ي خسارتديده ادعا زيان
كه ادعا توسط  صورتيدر همچنين. جانب زيان ديده را ندارند

دولت متبوع فرد زيان ديده اقامه نشود و دولتي كه خسارت در 
زيان ديده  دعوا از دولتي كهة امد، حق اقكنآنجا رخ داده ادعا 

لذا كنوانسيون براي . شود مقيم دائمي كشور اوست، سلب مي
هرمي ايجاد  ةهاي مذكور قاعد پيگري ادعاي افراد توسط دولت

  .]5[كرده است 
 مةبر اصل فوق مبني بر حق اقا يياستثنا مسئوليت در كنوانسيون

فضايي و  ءشي گر اتباع دولت پرتاب. است شدهدعوا بيان 
فضايي دخالت دارند از حق  ئشهمچنين افرادي كه در پرتاب 

مفاد كنوانسيون به لذا . اند ا عليه دولت پرتابگر محروم شدهدعو
اتباع خودش وارد به  گر فضايي دولت پرتاب ئشهايي كه  خسارت

ود را بر طبق اين كنوانسيون عدم شمول خ. شود كند، اعمال نمي
برداري از  آنها در بهره كه در مدت زماني به اتباع خارجي 3 مادة
 ئشاي از پرتاب تا زمان فرود  يا در هر مرحله ،فضايي شئ

كه آن افراد در مجاورت مناطق پرتاب شده يا  فضايي يا مدتي
پوشش داده شده با دعوت دولت پرتابگر شركت دارند، نيز تسري 

  .داده است
در كنوانسيون مسئوليت مشخص  طرف دعواي جبران خسارت. 2

دولت  دعوا بايد عليه ،كنوانسيون اين در چارچوب. شده است
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كنوانسيون . است جبران خسارت او مسئول و دشوپرتابگر اقامه 
زير ترتيب  هاصطالح دولت پرتابگر را براي مقاصد كنوانسيون ب

  :ارائه داده است
رتاب پ بخشي از  آن را يافضايي  ةو محمول ئشدولتي كه  .1

 كند؛ مي

 ؛استبخشي از آن  يافضايي  ةو محمول ئش مالك دولتي كه .2

 يا فضايي ئ و محمولة، شدولتي كه از سرزمين تحت قلمرو او .3
 ؛نهايتاً د؛ وشو پرتاب ميبخشي از آن 

هاي از  يا قسمت ء و محمولة فضايي دولتي كه از پرتاب شي .4
 .]1[د شو آنها، منتفع مي

فضايي  ةكه در يك پروژ شود از تعريف باال مشخص مي
ئ شعنوان دولت پرتابگر  به طور همزمان هرا ب دولتتوان چند  مي

اي كه تحت مالكيت كشور  براي مثال ماهواره .كرد فرضفضايي 
شود اگر توسط كشور ايراني  برداري مي و توسط او بهرهاست روسيه 

و با تسهيالت كشور چين كه در كشور مالزي واقع شده است پرتاب 
كشورهاي مذكور به عنوان كشور پرتابگر  ؛ با تعريف باال همةدشو

  .ندهستند و مسئول جبران خسارت شو تلقي مي

  مباني مسئوليت
 قصد داشتند مفاد كنوانسيون در شروعنويسندگان كنوانسيون 

به اموال و افراد  ييفضا ءتوسط شيرا تنها به خساراتي كه  مسئوليت
وارد  در حال پرواز و سرنشيان آن به هواپيما يادر روي زمين 

، كه 1967محدود كنند؛ لكن با توجه به كنوانسيون فضايي  شود، مي
جبران خسارت در  ، مسئلةداده بود تسريمسئوليت دولت را تا فضا 

دادند و در نتيجه بين خسارت ايجاد شده  مورد توجه قرارنيز  را فضا
تفكيك قائل شده  هاي ايجاد شده در زمين و هوا در فضا و خسارت

  .طور مجزا تبيين كردند همباني مسئوليت را بو  
  

  مسئوليت مطلق  -الف
شود كه مسئوليت مطلق  استنباط مي كنوانسيون مسئوليت 2 ةاز ماد

فضايي در زمين يا  ءشي توسط كه ارائه شده است تيابراي خسار
بايد  گر دولت پرتاب دارد كه زيرا اين ماده بيان مي ،شود هوا ايجاد مي

 ءبراي پرداخت خسارت براي خسارتي كه از طريق شي مطلقاً
سطح زمين يا هواپيماي در حال پرواز اموال و افراد در  فضايي به
  .]6[ كند، مسئول باشد وارد مي

 ئشبين سببي  ةكه تنها رابط ستبه اين معنا مسئوليت مطلق
ي براي تحقق مسئوليت كافديده  خسارتبا اموال يا شخص فضايي 

است، هرچند كه مسئول  گردولت پرتاب است و در اين صورت
 ءگونه تقصيري در جريان پرتاب شي فضايي هيچ ءشي گرپرتاب

مسئوليت مطلق به اين معناست كه  بنابراين .فضايي نكرده باشد
او انگاري  بدون اينكه مدعي الزم باشد  تقصير و سهل گردولت پرتاب
از آنجا كه رسد  نظر مي هب. شود مسئول شناخته مي ،دنكرا اثبات 

و مسئوليت  سقفي براي مبلغ جبران خسارتي تعيين نشده است
تحميل  دولت پرتابگرنهايت شديد بر  ، مسئوليتي بياستنامحدود 

  .]6[شود  مي
مسئوليت مطلق بر مسئوليت  براي رجحان از جمله داليلي كه

بودن  ناكخطرفوق  مربوط بهارائه شده است مبتني بر تقصير 
هايي  فعاليت فضايي از جمله فعاليت .استفضايي  هاي فعاليت

هاي فوق خطرناك  اي فعاليت هاي هسته هستند كه همانند فعاليت
كه حمايت قانوني از قربانيان سانحه با اعمال شوند  محسوب مي

و مدعيان ديگر نيازي به اثبات  پذيرد مسئوليت مطلق صورت مي
  .]1[ دشوار است، ندارند كامالً اي همسئل تقصير دولت پرتابگر كه

توان در مسئوليت مطلق  ، عنصر عدالت را مينظر نويسنده هب
دولت . فضايي مشاهده كرد ءط شيهاي وارده توس براي خسارت

دهد ملزم است  هاي فوق خطرناك را انجام مي پرتابگر كه فعاليت
جبران كند،  ،شود موجب اين فعاليت ايجاد مي هكه برا  هايي خسارت

 كه براي اجتناب از خسارترا هايي  احتياطات و تالش ةاگرچه هم
در حقيقت مسئوليت مطلق به مردم اين . انجام داده باشد ،الزم است

  . دهد كه بتوانند جبران خسارت شوند فرصت را مي
  
  مسئوليت مبتني بر تقصير -ب

وسط كه در فضا ت را مسئوليت، مسئوليت براي خسارتي كنوانسيون
قرار  شود بر مبناي مسئوليت مبتني بر تقصير فضايي ايجاد مي ئش

دولت پرتابگر  كه  درصورتيكنوانسيون،  3 ةمادبر اساس  .است داده
در  يا به افراد و اموال در آن ديگر فضايي ئشبه  فضايي ءشي

 كه است، تنها تا جايي مسئول زند خسارت جو يفضاي ماورا
اگر  .رخ داده باشد ن آنيا تقصير كاركنااو  تقصير موجب هبخسارت 

ثابت كند كه تقصيري مرتكب نشده است؛ از  گردولت پرتاب
مسئوليت تنها زماني ايجاد بنابراين  .مسئوليت مبري خواهد شد

يا تقصير افرادي  گرتقصير دولت پرتاب شود كه خسارت با توجه به مي
   .ايجاد شود ،عهده دارد هكه او مسئوليت آنها را ب

 ءدر خصوص تصادم بين دو شيمسئوليت  ،كنوانسيون 3 ةماد
 گرفضايي از دو دولت پرتاب ءتصادم بايد بين دو شي. فضايي است

كه  لذا درصورتي. بر آن صادق باشد 3 ةفضايي باشد تا ماد ءشي
كه يكي بر ديگري آسيب و  فضايي ءشيهاي پرتاب دو  فعاليت

گر پرتاب يك دولتخصوصي متعدد  هاي بخشتوسط خسارت زند، 
نيست و موضوع شدني ت بر آن اجرايكنوانسيون مسئول باشد،

 مليموجب حقوق  همسئوليت و جبران خسارت در اين حالت بايد ب
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   .دشوحل و فصل  گردولت پرتاب
ر روي ببر اشخاص ثالث  در فضا فضايي ئشتصادم كه  درصورتي

براي  رگدولت پرتاب مسئوليت از يك طرف زمين خسارت وارد كند،
و است مبتني بر تقصير  وارد شده، ديگرفضايي  ءبه شي ي كهخسارت

هايي كه در زمين ايجاد  براي خسارتاو  از طرف ديگر مسئوليت
  .]1[ است، مطلق كرده

كه  بيان شده است درصورتي در كنوانسيون مسئوليت همچنين
الملل  دولت پرتابگر فعاليت فضايي خود را مطابق با حقوق بين

  اوفضا انجام دهد ،  ةمطابق با منشور ملل متحد و معاهد مخصوصاً
بر اساس تقصير شديد يا  يا قسمتاً اي كه خسارت كامالً تا محدوده

اقدام عمدي دولت ادعاكننده يا اتباعش باشد، از مسئوليت مطلق 
  . شود مي معاف

لكن آنچه حائز اهميت است كنوانسيون مسئوليت هيچ تعريف 
و اين موضوع از  ارائه نداده استبه تقصير شديد  صريحي راجع

تعريف تقصير شديد دادگاه  زيرا به موضوعات بحث برانگيز است
  .]7[ كننده واگذار شده است رسيدگي

  مسئوليت تضامني و انفرادي -ج
ئ بر اثر تصادم دو شاگر  ،كنوانسيون مسئوليت 4 ةماد بر اساس
 وارداو د حقيقي و حقوقي خسارتي به دولت ثالث يا به افرافضايي 

طور  هو ب تضامناً ،شود و هر دو دولت پرتابگرهاي اين دو شئ فضايي
اين ماده از وضعيتي . ثالث مسئول هستند دولتجداگانه نسبت به 

و سپس اين  دهدفضايي رخ  ءكه تصادم بين دو شي گويد ميسخن 
سطح زمين  خسارت دراين تصادم به دولت ثالث آسيب برساند، خواه 

  .ايجاد شوديا در فضا 
كه دو يا چند دولت  زماني ،كنوانسيون 5 ةهمچنين بر طبق ماد

براي هر خسارتي كه ند، بايد ء فضايي را پرتاب كنيك شي مشتركاً
 ،بنابراين كنوانسيون مسئوليت. ندهستمسئول  مشتركاًشود  ايجاد مي

ميل تح هاي پرتابگر مسئوليت تضامني و مشترك را به دولت
ها تمام جبران خسارت را  كه يكي از اين دولت صورتيو در. كند مي

 جبران خسارت گيري بازپس تواند براي مي پرداخت كرده باشد
ديگر كه پرتابگر يا تسهيم جبران خسارت عليه دولت  پرداخت شده

  . د، اقامه دعوا كنايجاد خسارت نقش داشتهدر 
توانند قبل  شوند مي ميهايي كه دولت پرتابگر تلقي  البته دولت

موجب  ةبحدود مسئوليت خود را  ،فضايي ةشدن پروژ از اجرايي
  .]1. [المللي تعيين و مشخص كنند قرارداد بين

توزيع مسئوليت  ، كنوانسيون مسئوليت از نحوةنظر نويسنده هب
كه تنها  زماني ،عالوه بر اين. هاي پرتابگر غافل شده است بين دولت

فضايي باشند، توزيع  ءبردار پرتاب شي بهرهها مسئول و  دولت

برداري  كه قسمتي از بهره پذيرتر است از زماني مسئوليت امكان
هاي چند مليتي  يا شركتالمللي خصوصي  هاي بين توسط شركت

المللي براي  در اين موارد تعيين و توزيع مسئوليت بين. گيرد انجام مي
  .ودش خسارت با مشكالت بيشتري همراه ميجبران 

  تعيين خسارت
تعيين جبران خسارت را  ةنحو ،12 ةكنوانسيون مسئوليت در ماد

مطابق با حقوق بيان شده كه  ،در اين ماده. مشخص كرده است
الملل و اصول عدالت و انصاف، منظور از  جبران خسارت،  بين

فرد حقيقي يا حقوقي دولت يا سازمان (است برگرداندن مدعي 
كه خسارت اتفاق  اوليه يعني به حالت زمانيحالت  هب) المللي بين

  .]7[است  نيفتاده

  ادعاي جبران خسارت 
تا  كند اعطاء ميها  به دولتاين حق را  ،1972كنوانسيون مسئوليت 

 8 ةمطابق با ماد. دهند اقامهدعواي جبران خسارت خود را بتوانند 
متحمل خسارت  يا خود كنوانسيون دولت مدعي دولتي است كهاين 
  . خسارت ديده باشند يا اشخاص حقيقي و حقوقي او باشند شده

دادخواست جبران خسارت بايد به دولت  ،نخست ةدر مرحل
كند كه ادعا  كنوانسيون مسئوليت  قيد مي 9 ةماد. ارائه شود گرپرتاب

هاي  از طريق كانال گربراي جبران خسارت بايد به دولت پرتاب
كنوانسيون مسئوليت هيچ جبران خسارتي را . ديپلماتيك ارائه شود

هاي ديپلماتيك ارائه شود، الزامي  قبل از اينكه از طريق كانال
  .داند نمي

از جانب اتباع خود دعواي جبران خسارت را توانند  مي ها دولت
 عمومي الملل كه در حقوق بين، )و حقوقي ياشخاص حقيق(

از طرف  دعواي جبران خسارت بنابراين. نندكارائه  ،جايگاهي ندارند
دعوا  ةآيا آنها تمايلي به اقام ست يعني اينكهها به خواست دولت اتباع

  از طرف اتباع خود دارند يا خير؟ 
دعوا  حق اقامةعالوه بر  ،كنوانسيون 8 ةبند دوم مادبر طبق 

كه دولت متبوع فرد  درصورتيديده،  توسط دولت متبوع خسارت
دعوا  اقامةحق  هاي ديگر دولتبرخي  ،كنددعوا ن ةاقامديده  زيان
را پيدا  از طرف اشخاص حقيقي و حقوقي جبران خسارت براي
ند، دولتي كه ساكنان نك ديده ادعايي اگر دولت متبوع زيان. كنند مي

تواند دادخواست  ، ميشده باشندخسارت  متحمل )مقيم(دائمي او 
ارتباط بايد توجه  در اين. ندكجبران خسارت را به دولت مسئول ارائه 

يا دولتي  گرنبايد از اتباع دولت پرتاب) مقيم(داشت كه فرد زيان ديده 
  .شود ميپرتاب فضايي  ءسرزمين او  شيكه از  باشد

و دولت مدعي وجود  گرديپلماتيك ميان دولت پرتاب رابطةاگر  
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كه دولت  را فراهم كرده استاين امكان كنوانسيون نداشته باشد، 
به  خود را هد ديگر دادخواستادولت متع طريق متبوع زيان ديده از

عضو ملل متحد  فوق لكن اگر هر دو دولت. ندكارائه  گردولت پرتاب
  .تواند از طريق دبير كل ملل متحد نيز  اقامه شود باشند دعوا مي

شود  كه در دعواي جبران خسارت مطرح ميموضوع ديگري 
دعوا و اخذ جبران  ةپس از اقامت موظف است كه آيا دول است اين

به اشخاص حقيقي و حقوقي خسارت ديده دريافتي را مبلغ خسارت، 
 قيديكنوانسيون مسئوليت ساكت است و در اين ارتباط، . برگرداند

جبران خسارت  شده را ملزم به پرداخت  كه دولت جبران خسارت
توان از  لكن مي .ديده كند، وجود ندارد هاي زيان به طرف دريافتي

ديده  كه دولت زيان زماني ،دكركنوانسيون استنباط  12 فحواي مادة
به افراد  بايد از دولت مسئول، جبران خسارت را دريافت كرد، آن را

  .]8[ منتقل كندديده  حقيقي و حقوقي زيان
كرد كه مدعي حداقل بايد راجع به كيفيت ادعا بايد خاطر نشان 

فضايي است كه  ءاو متحمل شده بر اثر شيخسارتي كه ثابت كند، 
  . به فضا پرتاب شده است دعي عليه متعاهد كنوانسيونتوسط دولت م
 در كه بتواند از خودشمنظور اين ههر دولتي ب زمينهدر اين 
حمايت كند،  الملل در سطح بين احتمالي هاي خسارتمقابل جبران 

ابع خود را ت فضاييو خصوصي  هاي دولتي و شركت ها هسسؤمبايد 
  .]9[ دكن ملزم هاي ضروري به پوشش بيمه

مسئوليت  دهد، كنوانسيون مسئوليت نشان مي 13 ةچنانچه ماد
سياست مسئوليت  پذيرش .نشده استخاص محدود  يخاطي به مبلغ
هاي درگير  دولت كه استاين پيش فرض  دليلنامحدود به 

خود آگاهي  ايه فعاليت بالقوة خطرات بههاي فضايي از پيش  فعاليت
بايد با توجه به  داردهاي فضايي  فعاليت بهتمايل كه دولتي و  رنددا

 هاي ديگر، فعاليت فضايي خود بر اتباع دولت بودن ويژگي خطرناك
  .]9[ بپذيرندطور كامل  هرا نيز ب الي اين فعاليتهاي م نتايج و هزينه

ي جبران خسارت، يك مبلغ حداكثر ةمحدود در خصوصبنابراين 
برخي عوامل  لكن ،نظرگرفته شوددر گرن است براي دولت پرتابممك
گر يكي از وضعيت اقتصادي دولت پرتاب. ندكديد حآن را تتواند  مي

 مقدار بايدتا چه  گركند دولت پرتاب كه مشخص مياين عوامل است 
 .]9[ ندكرا پرداخت جبران خسارت 

  كنوانسيون مسئوليتهاي  چالش
مسئوليت و جبران اصول كليدي  برخي، كنوانسيون مسئوليت

براي مثال مسئوليت مطلق براي خسارت . ارائه داده است خسارت را
نسبت  را گردولت پرتابمبتني بر تقصير زمين يا هوا و مسئوليت  در

 لكن ،بيان داشته است در فضاي ماوراي جو ديگر ةبه دولت متعاهد
ن معاهده هاي فضايي، اي فعاليت بخش خصوصي در فعاليت با توسعة

آمده در  ؤاالت و مشكالت پيشراه حل مناسبي براي س پاسخ و
خصوص تعيين حدود مسئوليت، حقوق و وظايف بخش خصوصي 

  : دكرترتيب زير بيان  هتوان ب اين مشكالت را مي. ندارد
هاي  شمول مفاد كنوانسيون مسئوليت به افرادي كه در ايستگاه

گردشگرهاي فضايي كه به فضا سفر فضايي مشغول كار هستند يا به 
اين ابهام وجود دارد كه آيا كنوانسيون . اي از ابهام است كنند در هاله مي

ايستگاه فضايي هاي بدني كه كاركنان  يا آسيب ها تمسئوليت به خسار
 .]10[يابد  كنند، تسري مي به يكديگر وارد مي

 گررتاببيشتر اتباع دولت پ ،كه در مورد ايستگاه فضايياز آنجا
د، فضايي فعاليت دارن از شئبرداري  بهرهيك  يا اتباع خارجي در

در يك براي مثال . شود نمي بر آنها اعمالمسئوليت  كنوانسيون
يك  چنانچه ،فرضي مشترك بين ايران و روسيه ،فضايي پروژة
 در ايستگاه فضايي روسي فضانورديتقصير  واسطة هنورد ايراني بفضا

 توانند ادعاي جبران خسارت فضانورد ايراني نمي ةخانواد ،كشته شود
دولت  ،زيرا ايراند كنناستوار بر مبناي كنوانسيون مسئوليت  خود را
 چنانچه .و بايد به قانون ملي رجوع كند شود كننده شناخته مي پرتاب

است هيچگونه جبران  محتمل، قانون ملي روسيه حاكم باشد
طوركه گفته شد در  همان. دايراني تعلق نگيرة خسارتي به خانواد

هاي فضايي، افراد با  هاي فضايي همانند فعاليت در ايستگاه فعاليت
بنابراين اعمال قانون داخلي يك  ،هاي مختلف شركت دارند تابعيت

  . تواند براي اتباع ديگر كشورها مناسب باشد دولت نمي
هايي كه توسط  ها و مسئوليت تبه خسار كنوانسيون مسئوليت

د؛ توجه نكرده نشو ايجاد ميحقيقي و حقوقي بجز دولت اشخاص 
 ءدولت و شيهايي كه توسط  خسارت ربتنها مسئوليت  ةمعاهد .است

 . استمتمركز د، شو فضايي ايجاد مي

در شرايط  ها در برابر يكديگر تدوين مقررات مسئوليت دولت
 ةزمان تصويب اين كنوانسيون قابل درك است زيرا نگراني اولي

ها را از افتادن  نويسندگان كنوانسيون مسئوليت اين بود كه دولت
با اموال و  يا در صورت برخورد آنها در سرزمين آنهافضايي  ئش

همچنين در آن زمان فعاليت بخش خصوصي  .، حمايت كنداتباع آنها
ل موضوع ها ح دولت ةبه نحو مطلوب گسترش نيافته بود كه دغدغ

   .الملل باشد تعارض قوانين در سطح بين
با گسترش فعاليت بخش خصوصي و درگير شدن  با اين وجود

هاي  آسيب ، موضوعهاي فضايي افراد حقيقي و حقوقي در فعاليت
يا  شديد موجب تقصير هكه ب در امور فضايي پرسنل فعالبه بدني 

در حالي  اين. حائز اهميت شده استشوند،  طور عمد ايجاد مي هب
طور مطلوب نتوانسته اين موضوع را  هوليت بمسئ كه كنوانسيون است

هاي  بدون توجه به فعاليتكنوانسيون مسئوليت زيرا . پوشش دهد
اين موضوع را . فضايي تجاري مبناي مسئوليت را ارائه داده است

مسئوليت مبتني بر تقصير يا مسئوليت ة از ارائتوان  مي آشكارا،
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  . محض مشاهده كرد
بيان  كه قبالًطور همان ،مسئوليتكنوانسيون مطابق با شرايط 

زمين و در فضايي او باعث خسارت  ئشگر كه  ، يك دولت پرتابشد
طور مطلق مسئول است و  هشود، ب يا به هواپيماي در حال پرواز مي

فضايي دولت ديگري  ئشفضايي دولتي باعث خسارت به  ئشاگر 
شود تنها زماني مسئول هستند كه خسارت بر اثر تقصير آنها ايجاد 

بندي ميان مسئوليت مطلق و  هيچ تقسيم لكن كنوانسيون .شده باشد
ديده در  با وضعيت اشخاص زيانمسئوليت مبتني بر تقصير در ارتباط 

به اين معنا كه مشخص نيست خسارت به . است ارائه ندادهفضا 
هاي فضايي براساس گردشگرهاي فضايي يا  اص در ايستگاهاشخ

آيا به صرف وقوع خسارت . دشوكدام مبناي مسئوليت بايد محاسبه 
اي  توجهنبايد براي اين افراد، بايد دولت پرتابگر را مسئول دانست و 

  .كرد گراو  يا  تقصير دولت پرتاب به تقصير
كه مبناي  ،استدالل كرد گونه توان اين اين مطلب را مي

تري در فضا براي  كمرنگمسئوليت مبتني بر تقصير بايد نقش 
استدالل  توان مي نيز، از طرف ديگر. خسارت به اشخاص ايفاء كند

هاي  اي در فعاليت كرد كه همة افراد در ايستگاه فضايي تا درجه
با وضعيت در روي زمين  خيلي خطرناك درگير هستند و اين كامالًْ

بينند مشابه هست و در حقيقت  آسيب ميلث جايي كه اشخاص ثا
ديده در فضا نيز اعمال  مسئوليت مطلق را براي اشخاص زيانبايد 
  .]10[كرد 

توان با پيروي از  هاي فضايي مي نظر نويسنده در فعاليت هب
المللي مسئوليت براي متصديان حمل و نقل هوايي، كه  رژيم بين

برابر مسافر و بار تحت نظام هاي هواپيمايي را در  مسئوليت شركت
مسئوليت بخش الملل خصوصي يكنواخت كرده است،  حقوق بين

. الملل يكنواخت كرد فضا را نيز در سطح بين خصوصي در حوزة
توان از  اي است كه مي در خصوص نمونه ،1999كنوانسيون مونترال 

آنجاكه كنوانسيون مونترال از. كردبرداري استفاده الگو آن براي
هاي هواپيمايي  آخرين معاهده در خصوص مسئوليت شركت ،1999

 ةاساس رويه و تجربرو اين كنوانسيون ب استدر مقابل مسافر و بار 
روز  هها سيستم ورشو را در خصوص مسئوليت جبران خسارت ب دولت
تواند براي مسئوليت بخش خصوصي فضايي مفيد  ده است، ميكر

هاي  داران خصوصي فعاليتبر كه مسئوليت بهره طوري هب. واقع شود
دوم  ا مبلغ معيني مشخص و در مرحلةاول ت ةفضايي را در مرحل

خسارت كامل را نيز همانند كنوانسيون مسئوليت با توجه به 
   .دكرمسئوليت  دولت پرتابگر ارائه 
 فضايي و اموال در فضا نيز برخي شئدر خصوص خسارت به 

، چنانچه دكتر لي ،دشواعتقاد دارند كه كنوانسيون بايد اصالح 
خالف كنوانسيون مسئوليت مسئوليت مطلق را بربهتر است  معتقدند،

زمين  درهمانند مسئوليت براي اشخاص ثالث كرد و اعمال  ،1972
فضايي در فضا  ئشكه مبتني بر مسئوليت مطلق است براي برخورد 

ها  زيرا انجام اين فعاليت. نظرگرفتدررا نيز اصل مسئوليت مطلق 
ه اين بو كساني كه است هاي خطرناك  فعاليت در زمرة هنوز

 . دنپذيربنيز را آن  خطرهاي، پردازند ميها  فعاليت

 در فضا استدالل باال در خصوص اموال ،نظر نويسنده هب 
توان مسئوليت مطلق را بر خسارت به اموال  پذيرفتني نيست و نمي

كه  صورتي در ؛گردد ترين اشكال به اين نظريه برمي مهم .اعمال كرد
فضايي نيز پذيرفته  شئمسئوليت مطلق براي خسارت به  ةمسئل

ثير شديد قرار عاليت بخش خصوصي در فضا را تحت تأشود، ف
، فضايي ةدر صورت سانح ،شدهبيان  طوركه قبالً دهد زيرا همان مي

شود و  بردار تحميل مي خسارت سنگيني بر پرتابگر و بهره
ر و پرتابگر تحمل جبران خسارت بردا هاي خصوصي بهره شركت

  .]12[ شود رو مي هفعاليت آنها با مشكل روب ادامة ورا ندارند سنگين 
كيد بر كنوانسيون بحث باال، با تأبا توجه به  ،نظر نويسنده هلذا ب

ها را  دولت، لملليا قانونگذاران بينمسئوليت و بدون نياز به اصالح آن، 
الملل  به تدوين كنوانسيون مسئوليت در حقوق بين كرد تاترغيب 

كردن مقررات مسئوليت جبران خسارت در  خصوصي براي يكنواخت
 ي كه به افراديها نسبت به خسارت مخصوصاً ،دهاي فضايي كر فعاليت

  .]11[ شوند حقيقي و حقوقي بجز دولت وارد مي
 المللي بين ثري براي حل و فصل اختالفاتؤهيچ مكانيزم م

 در كنوانسيون مسئوليت ميان اشخاص حقيقي و حقوقي غير از دولت
راجع به اين موضوع  ياالت و ابهامات جدي و مهمؤس. وجود ندارد

 د براي كمك به افرادنتوان المللي مي بين و مقررات كه آيا قوانين
د؛ نشو هاي فضايي اعمال در فعاليت حقيقي و حقوقي غير از دولت

 هستندمجبور  ها خواهان چنين مكانيزمي، طبيعتاً با فقدان. وجود دارد
و  وجود دارد ها دولتهاي ديپلماتيك كه بين  رويه ا توسل بهبتنها 

در پي احقاق حقوق ؛ در كنوانسيون مسئوليت به آن اشاره شده است
  .خود باشند

به گسترش بخش خصوصي در  با توجه به فعاليت رو
تيك براي احقاق حقوق هاي فضايي، اجراي روش ديپلما فعاليت
ديدگان از اشخاص حقيقي و حقوقي، با مقتضيات زمان  خسارت

ديدگان همواره بايد از طريق دولت متبوع  زيرا زيان ست،سازگار ني
 ت امتناع دولت مذكور،و در صور خود درصدد جبران خسارت باشند

  .]11[ آنها امكان زيادي براي احقاق حقوق خود ندارند
اخير و  ةهاي فضايي در دو ده رش فعاليتبنابراين با گست

هاي فضايي،  برداري دخالت رو به ازدياد بخش تجاري در بهره
ترتيب باال بيش از بيش نمايان شد،  هنواقص كنوانسيون مسئوليت ب

فعاالن بخش فضايي سعي كردند اين نواقص را با مكانيزم  بنابراين



 
   

 
   

اكبر گلرو حميد كاظمي و علي   علوم و فناوري فضاييپژوهشي  - علمي ةفصلنام/42
 1391تابستان  /2 ةشمار / 5 جلد

وظايف، تعهدات و نند و كالمللي برطرف  انعقاد قراردادهاي بين
المللي  در قراردادهاي بين. كن مشخص كنندها را در حد مم مسئوليت

ها مورد توجه قرار گرفته است كه  فضايي حقوق، وظايف و مسئوليت
  . دشو به ترتيب زير به برخي از آنها اشاره مي

  المللي  مسئوليت جبران خسارت در قراردادهاي بين
مسئوليت، مباني مسئوليت را كنوانسيون  ،بيان شد كهطور همان

حقوق هوايي به تشريح و تعيين  رژيمكلي ذكر كرده و همانند طور هب
همچون محدوده و مقدار جبران خسارت، وقوع خسارت؛  ها مسئوليت

و اين  ، نوع خسارت نپرداخته استزمان و مكان شروع خسارت
از لكن  .موضوعات را به قانون ملي كشورها واگذار كرده است

ها و  بخشهاي فضايي در اكثر موارد با مشاركت  فعاليت كهآنجا
، قانون شود انجام ميهاي مختلف  تابعيت باهاي خصوصي  شركت
هاي ديگر كارآمد نبود و   كشور براي اعمال به اتباع دولت هرملي 

وظايف و  اند، المللي شده فضايي بين پروژةكساني كه درگير 
اين . اند كرده تعيين المللي بينقراردادهاي بر طبق را ها  مسئوليت

   .كننده الزم االجراستهاي امضا المللي براي دولت بين قراردادهاي
 المللي با الگويي نسبتاً از آنجاكه اكثر مفاد اين قراردادهاي بين

اند؛ داللت بر نظرات مشابه  مشابه به موضوع مسئوليت پرداخته
  .استالن بخش فضايي براي تعيين مسئوليت افع

ي لالمل بين قراردادهاي ةتوان به مفاد هم در اين جا نمي 
ها  توان مفاد مواد مرتبط با مسئوليت دولت فضايي اشاره كرد لكن مي

كالسيك خدمات المللي  قراردادهاي بينرا براي جبران خسارت در  
اين نوع  .معروف هستند، مشاهده كرد به اين نام كه معموالًپرتاب 

خدمات  ةدهند كه بين ارائه هستندقراردادهايي  از  نمونه قراردادها
هاي  هاي جبران خسارت طرف پرتاب و مشتري ماهواره كه مسئوليت

 معموالً ،اين نوع قرارداد. دنشو ند، منعقد مينك قرارداد را مشخص مي
   .]13[ هستندفضايي مربوط  ءبه پرتاب يك يا چند شي

  :زمينه رايج است المللي در اين كلي دو نوع قرارداد بينطور هب
 تورنكي  قرارداد .1

در اين نوع . جديد است اي نسبتاً پديده 4تورنكي قرارداد
ماهواره به مشتري نه تنها توليد و ساخت  ةكنندقراردادها توليد

در  .]14[ دهد نيز پيشنهاد ميماهواره را بلكه پرتاب آن را 
ماهواره و مشتري به امضاء  ةبين توليدكنندي قراردادحقيقت 

با چندين قرارداد تابع  فضاييء  شي ةلكن توليدكنند ،رسد مي
و پرتاب ماهواره موقع ماهواره  همين ساخت بأپيمانكاران براي ت

_________________________________ 
در خصوص وظايف  قراردادي است كه مفاد آن معموالً :(Turnkey)قرارداد تورنكي . 4

ست شود به اين معنا استفاده مي تورنكيكه  زماني. استكارمندان؛ توليدات، خدمات و اموال 
  .تحويل و انتقال است ةاجاره داده شده يا خريداري شده آماد ءكه شي

يا مالك  كهقرارداد براي مشتري اعم از ايناين . كند منعقد مي
ت يكي از موضوعازيرا ، استتر  بردار ماهواره باشد، مطلوب بهره

ها اين مسئله است كه كدام خطرات و قرارداداصلي در اين 
عهدة  هببايد  يك از آنهامشتري و كدام ةها بايد به عهد ريسك

   .باشدفضايي  ءپرتابگر شي
 شيء ةشود كه توليدكنند اشاره مي ها معموالًقرارداداين نوع  در

در مدار تحويل  برداري شرط بهره هرا ب آن ،فضايي مثل ماهواره
شدن ماهواره را تا زمان مذكور  يا گم دهد و خطر خسارت

كند كه خطر  توليدكننده همچنين تعهد مي. گيردبعهده  هب
  .]13[ خسارت به ماهواره را در مدت پرتاب تقبل كند

اين نوع از يك طرف  .ددارندها مزايا و معايبي اين نوع قراردا
 تر هستند زيرا تحت طلوبراي مشتريان مب ها معموالًقرارداد
كردن  د كه مشتريان را از بيمهشو اي پيشنهادي ارائه مي بسته

 معاففضايي يا تضمين و گارانتي ريسك پرتاب  ءپرتاب شي
تواند از  مزيت ديگر براي مشتري اين است كه او مي. كند مي
اين نوع از طرف ديگر . ندكالت مالي بانك استفاده يتسه

زيرا  كند خود جلب مي هتوليدكننده را ب قراردادها كمتر توجه
كند از اين جهت  اي زيادي را بر آنها تحميل ميه هزينه

هاي  خدمات پرتاب و بيمه را همانند هزينه ةهزين ،توليدكننده
  .]13[ دهد قرار ميمشتري  عهدة هاداري در قراردادها ب

 قرارداد خدمات بالك  .2
. قراردادهاي پرتاب استنوع ديگري از ، 5خدمات بالكقرارداد 

اهواره را در زمان تواند چندين پرتاب م مي رأساً مشتري ماهواره
كنندة توليد. دكنفضايي خريداري  ءپرتاب شي ةدهند واحد از ارائه

طور واحد در يك بسته  هتواند چندين پرتاب را ب ماهواره نيز مي
  .]14[ پيشنهادي به مشتري بفروشد

 المللي بين ردادهايقرامقررات در مفاد  بررسي
  خدمات پرتاب

اگر چه قراردادهاي خدمات پرتاب با هم متفاوت هستند و شروط 
توان از آنها  ميزير را  يكنواخت دهند لكن موارد متفاوتي را ارائه مي

  :]15[كرد استنباط 
شوند كه  ميتعاريفي ارائه  معموالً ،ي اين قراردادهاابتدادر  .1

اصطالحاتي . هستنددر زمان تعيين مسئوليت حائز اهميت 
؛ قصور پرتاب موريتأپرتاب؛ م همچون طرفين قرارداد

، محموله و اشخاص ، خدمات پرتاب، پرواز مجددپرتاب
همچنين زمان . شوند تعريف مي در ابتداي قراردادها ثالث

_________________________________ 
5. Block 
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شروع پرتاب و خاتمه بايد توضيح داده شود چنانچه بيمه 
حتراق، در زمان پرواز و خطرات راي پوشش پيش از اب

مطابقت . شوند ، ذكر ميگيرند كه در مدار قرار مي زمانيدر
اصطالحات اين قرارداد با تعاريف قرارداد بيمه اهميت 

زيرا دادگاه در زمان تعيين مسئوليت با مشكل  زيادي دارد،
  .شود تفسير مواجه نمي

 خدمات پيشنهاديقرارداد پرتاب همچنين شامل شرح  .2
براي مثال در قرارداد . استخدمات پرتاب  ةدهند توسط ارائه

 ةگر، تعداد دفعات و مراحل پرتاب، محدود پرتاب ةوسيل به
خدمات حمايتي قبل و بعد از پرتاب و خدمات قابل ارائه 

 .شوند طور مشروح بيان مي هب

همان  هخدمات ب ةدر قرارداد به تجهيزات پرتاب دوم و ارائ
قصور در پرواز  دليل هشود اگر پرواز مجددي ب اشاره مينحو 

در قرارداد در خصوص اينكه آيا تحويل . اول الزم باشد
از  عنوان قسمتي ماهواره در وضعيت مدار مورد توافق به

خدمات تنها  ارائة يا متعهد تعهدات قراردادي است يا خير
هاي خود را  تعهد به وسيله كرده و تنها بايد بهترين تالش

 . شود قيد ميانجام دهد، به صراحت 

 ءاين نوع قراردادها همچنين به موضوع پرتاب مجدد شيدر 
شود كه در چه شرايطي  بيان مي مثالً. شود فضايي توجه مي
شود  فضايي بدون پرداخت اضافي انجام مي ء ارسال مجدد شي

فضايي  ء و در چه شرايطي بايد طرف قرارداد پرتاب شي
  .ندكهاي الزم براي پرتاب مجدد را  پرداخت  ههزين

طور  هبزماني پرتاب  ةبرنام ،فضايي ءشي در قرارداد پرتاب .3
كه اجراي قرارداد در  صورتيدر د وشو تعيين مي دقيق

براي مذاكرات مجدد  زمان مقرر انجام نگيرد، معموالً
  .شود بيني مي ادامة اجراي قرارداد پيش

 قرارداد نيز ةخاتم ،فضايي ء شي پرتاب هايقرارداددر  .4
دادن  خاتمه قرارداد پرتاب معموالً. دشو ميمشخص 

 معموالً. كند ذكر مي گريا پرتاب را توسط مشتريقرارداد 
براي  فضايي ء شي پرتاب خدمات ةدهند و ارائه مشتري
دادن قرارداد در هر زماني بنا بر هر دليلي مجاز و  خاتمه
خاتمه دادن  در تريمشبراي اقدام  لكن. هستندآزاد 

بيني  پيش سنگيني هاي مالي مجازات، معموالًقرارداد 
 ،نيز فضايي ءشي پرتاب ةدهند ارائهشود و در خصوص  مي

كردن از حق خود در خاتمه دادن صرفنظر او شرط معموالً
 .شود قيد ميقرارداد 

 قراردادها شامل شروط ةقراردادهاي مزبور مانند كلي .5
با . ندهستهمچون فورس ماژور  معافيت از اجراي قرارداد

پرتاب براي قصورش  ةدهند ارائه قيد اين شروط معموالً
كه از كنترلش  قرارداد در برخي اوضاع و احوالدر انجام 

توانند  مي اين نوع قراردادها. دشو ، معاف ميخارج است
توان به  اين شروط را مي. شامل چندين شرط باشند

زمان، غرامت دولتي و  ، مرورعافيت از مسئوليتشروط م
  .در قرارداد ذكر كرد شروط بيمه

 ها بندي شده براي پرداخت ، برنامة زمانقراردادهادر اين  .6
اگر مشتري ماهواره نتواند مطابق با  و شود تعيين مي

حق  گر؛ پرتابموقع مطالبات را پرداخت كند هو ب برنامه
  .دارد خاتمه دادن قرارداد را براي خود محفوظ مي

 روشاي در خصوص  پرتاب همچنين ماده قراردادهايدر  .7
  .دشو بيني مي حل و فصل اختالفات از طريق داوري پيش

اجازه از طرف دولت صالح  براي پرتاب ماهواره معموالً .8
شود كه كدام  در قرارداد پرتاب مشخص مي. الزم است

بايد مجوزات مربوطه را قبل از اينكه پرتاب  طرف قرارداد
لذا هر طرف نسبت به وظايف . صورت گيرد، كسب كنند

اين نوع . هستندخود مسئول كسب مجوزهاي الزم 
طرفين را ملزم به همكاري و انجام  قراردادها معموالً
. كنند ها براي كسب مجوزات مربوطه مي بهترين تالش
در قراردادها مشخص صدور مجوز  دار در مقام صالحيت

در شروع هر فعاليت پرتاب، شركت پرتابگر . شود مي
 ءمنظور اجراي پرتاب شي بايد مجوزي را به خصوصي

 . فضايي تحصيل كند

 كشورهاي اروپا توسط قانون و همةخدمات پرتاب در 
در اروپا تنها دو . شوند مقررات ملي خاص فضايي تنظيم نمي

اند كه همه  ملي تصويب كردهكشور انگلستان و سوئد قانون 
 ،1982قانون سوئد . شود اقدامات آنها طبق قانون انجام مي

در فضاي  يهاي هاي فضايي به فعاليت در خصوص فعاليت
فضايي در داخل  ءد كه پرتاب شيشو جو اعمال مي يماورا

اقدامات براي مانور آنها در فضا را شامل  ةفضا و هم
در قلمرو حاكميت او بايد هاي فضايي  فعاليت ةهم. شود مي

مؤسسة ملي فضاي سوئد بر اين . با مجوز دولت انجام گيرد
جو  يدر انگلستان قانون فضاي ماورا. اردنظارت د ها  فعاليت
اين مقررات . دشو هاي فضايي اعمال مي به فعاليت ،1986

اين . دشو برداري از ماهوره مي شامل پرتاب ماهواره و بهره
. دشو هاي انگليسي اعمال مي و شركت اتباع ةقانون به هم
منظور فعاليت فضايي از مقامات ذيصالح  هآنها بايد ب

  ].13[ ندكنمجوزات الزم را دريافت 
نام  ي بهخصوص يدر اروپا شركتحاضر  درحال
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 كند فضايي فعاليت مي ءدر امور پرتاب شي 6سپيسا آرين

اروپا  ةاتحاديقوانين و مقررات اگرچه در اروپا تحت  .]16[
وجود  مقرراتيفضايي وجود ندارد لكن  خاص هنوز قانون

چنانچه . پوشاند هاي قانوني را تا حدودي ميكه خألدارد 
تحت مقررات  CNESفضايي ملي فرانسه  ؤسسةم

ها و وظايف براي  مور تعيين مسئوليتمأ اروپا اتحادية
  .]17[ فضايي شده است ةبرنام توسعة

اين شركت را با توجه به دولت فرانسه تصميم گرفت كه 
در سال . سيس كندأنقش و جايگاه خود در اين برنامه ت

تحت قانون فرانسه  اين شركت خصوصي رسماً ،1980
 . آغاز كرد اسپيس آرينفعاليت خود را با نام 

است اين نوع قراردادهاي پرتاب همچنين شامل مقرراتي  .9
 كه مالك محموله را به بازگرداندن محموله در صورت

 . دكن ميآن در مدار ملزم  ةاستفاد عدم

متضمن حقوق مالكيت معنوي نيز،  پرتاب نامة موافقت .10
گونه حقي نسبت به  هيچ يك از طرفين قرارداد هيچ. است

هاي  يا دادههاي معنوي  حق اختراع؛ ثبت يا ديگر مالكيت
با درج چنين شرطي در قرارداد . مالكيت طرف مقابل ندارند

، در حقيقت طرفين قرارداد در خصوص فضايي ء پرتاب شي
 . شدند كارهاي مبتكرانه و پيشگامانه حمايت مي

شود كه محموله طبق شرايط  در قرارداد همچنين قيد مي .11
گر پرتاب. فضايي بايد ثبت شود شئدر كنوانسيون ثبت 
د و شو گر مية پرتاب در دولت پرتابمتعهد به ثبت وسيل

 در دولت پرتابگر مشتري پرتاب نيز مسئول ثبت محموله
بيان شد براساس محتواي  كه قبالًطور همان. است

كنوانسيون مسئوليت و كنوانسيون ثبت ممكن است بيش 
از يك دولت پرتابگر داشته باشيم و هر دولت براي 

 . فضايي مسئول باشد ء قسمتي از شي

در  فضايي ء شي پرتاب ،المللي بينقراردادهاي بيشتر  .12
 به قوانين حل تعارض اين نوع قراردادها ارجاعخصوص 

به قوانين كشوري كه پرتاب از آنجا صورت  ،ها دولت
ارجاع آژانس فضايي اروپا  ةروي. دهند گيرد، ارجاع مي مي
قراردارد پرتاب  كه پيمانكار اوليةاست قانون كشوري به 
بين طرفين پرتاب مشخص اين موضوع در قرارداد . باشد
روسيه به عنوان دولت  د در قراردادبا اين وجو .شود مي

عنوان قانون  ، قانون سوئد بهپرتابگر با آژانس فضايي اروپا
  .حاكم بين طرفين قرارداد تعيين شده است

اختالفي بين طرفين قرارداد پيش آيد و در قرارداد اگر 

_________________________________ 
6. Arianespace 

طور شفاف مشخص نشده باشد  هبحل تعارض  ةقاعد
در زمان براي طرفين قرارداد  مشكالت قانون حاكم

ي كه ممكن است مشكل ديگر. آيد وجود مي هاختالف ب
به  وجود آيد مربوط هدر خصوص قواعد حل تعارض ب

تفسير و تعيين قواعد حقوقي با توجه به نظم عمومي و 
مقررات و محتواي مشروعيت و يا عدم مشروعيت 

  .قرارداد در كشور صاحب صالحيت است
الملل  شود كه حقوق بين نجا ناشي مياين مشكالت از آ

فضايي فاقد قواعد اساسي براي تعيين قانون حاكم در مورد 
. شود هاي پرتاب ايجاد مي اثر فعاليت برخساراتي است كه 

المللي در  اين رويه و قواعد توسط قانونگذاران بين
جبران . هاي فضايي اصالح و تكميل نشده است فعاليت

سئوليت مطابق با حقوق خسارت تحت كنوانسيون م
اي در  الملل تعيين شده است و كنوانسيون هيچ مقرره بين

لذا حقوق . خصوص تعارض قوانين بيان نداشته است
بتوانند  تا دهد مي ها اين اجازه را الملل فضايي به دولت بين

تا جايي كه به ارتباط طرفين قرارداد و  ،آزادانه قانون صالح را
انتخاب كنند و  شود، آنها مربوط مي فعاليت آنها و قوانين

هاي قرارداد به اين موضوع توجه خاص  كه طرف ورتيصدر
در زمان اشاره نكند،  ند و در قرارداد خود به آن صريحاًكنن

  .شوند اختالف با مشكل مواجه مي
آنجا كه محدوده و چارچوب قوانين ملي در خصوص از 

توسط كشورها  طور خاص و به ندرت ههاي پرتاب ب فعاليت
تعيين قانون صالح در قراردادهاي  بنابراين تدوين شده است؛

فضايي مورد توجه  ءهاي پرتاب شي المللي براي فعاليت بين
مسئوليت در برابر اشخاص ثالث  مخصوصاً. واقع شده است

الملل خصوصي  كه موضوع مرتبط با حقوق بين در جايي
صالح بر پرتاب  نظر نويسنده تعيين قانون حاكم و هب. است
تر است و قانون صالح مذكور اعم از  گرايانه ئ فضايي واقعش

مقررات ماهوي و مقررات حل تعارض در صورت اختالف 
نامه تعيين  بايد اعمال شود زيرا اگر قانون صالح در موافقت

 نشده باشد، قانون حل تعارض قوانين توسط دادگاه
راي شود كه ممكن است ب كننده تعيين مي رسيدگي
  .هاي قرارداد مطلوب نباشد طرف

فضايي در  ء كنندگان در پرتاب شي شركت ةذكر نام هم .13
 پرتابدر قراردادهاي  معموالً. استضروري  هاقرارداد

  :شود ئ فضايي از اشخاص زير نام برده ميش
دهد  سسه يا شركتي كه خدمات پرتاب را ارائه ميؤم -

  ).بردار پرتاب دهنده يا بهره ارائه(
اش  كه قرارداد پرتاب را براي پرتاب محمولهمشتري  -
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  ).مشتري پرتاب(كند  منعقد مي
 مسئله اين. شئ فضايي پرتابتسهيالت  ةدهند ارائه -

  .دشو ها انجام مي توسط دولت معموالً
كنندگان در  هاي تابع كه شركت پيمانكاران و شركت -

را حمايت  فضايي ءشي قرارداد اصلي خدمات پرتاب
  .كنند مي

  فضايي ء شي پرتابكنندگان در  ان شركترگ بيمه -
يا هر  شئ فضايي پرتابهايي كه از نظر مالي  طرف -

  و ؛كنند فعاليت ديگري را حمايت مي
 .اشخاص ثالث -

 كردهگذشته تغيير  ةمشتريان پرتاب در دو ده ساختار فعاليت
 دولتيهاي فضايي تنها اختصاص به مشتريان  در اوايل فعاليت. است
سسات خصوصي وارد اين بازار شدند؛ ؤكه م اما زماني. داشت

 ،امروزه. ها شدند پيمانكاران خصوصي نيز وارد اين عرصه از فعاليت
 و بخش دولتيئ فضايي توسط ش پرتاب خدمات ةارائ عالوه بر

هاي چند مليتي  بايد به شركت، كه تابع يك دولت هستندخصوصي 
  .]18[ اره كرد، اش7يوروكات المللي همانند شركت خدمات پرتاب بين

عنوان  هاي خصوصي به عالوه بر شركت ،حاضر   حالبنابراين، در
المللي  بين سساتؤ، مدولتيسسات ؤم ،مليتيچند مشتريان پرتاب

اگر چه تعداد . توان نام برد ارتباطات دور را مي سساتؤهمچون م
هاي پرتاب در حال ازدياد هستند لكن  سسات خصوصي در فعاليتؤم

سسات ملي فضايي، ؤسسات عمومي دولتي همچون مؤهنوز تعداد م
ثري د كه نقش مؤتحقيقاتي دولتي وجود دارن سسات پژوهشي وؤم

 ،ذكر شد طوركه قبالً همانزيرا  كنند مي ها ايفا فعاليت نوع در اين
اين دولت است كه هنوز مسئول جبران خسارت در مقابل دولت 

   .شود ميديگر تلقي 

 دهاي خدمات پرتابتعيين مسئوليت در قراردا

 لكن، شود عادي تلقي مي اي فضايي واقعه ءامروزه پرتاب شياگرچه 
پرتاب خطرات  أمنش. استخطرناك و پرمخاطره  ةوز يك واقعنه

طراحي؛ توسعه  زمان در اغلب پيش از پرتاب مخصوصاً فضايي ءشي
، آن ةئ فضايي يا محمولش معموالً. فضايي است ءيد شيو تول

تجهيزات ديگري كه در فعاليت پرتاب گونه هر يا تجهيزات پرتاب
 تركيب ديگر عواملبا  يا تنهايي هب توانند هر كدام نقش دارند، مي

  .]13[نند كايجاد خطر  مذكور
. مراحل مختلف پرتاب وجود دارد در همة احتمال وقوع خطر

ماهواره ئ فضايي مثل ش به خسارت و آسيباحتمال براي مثال 
. يا در مدت انتقال به مدار وجود دارد پرتاب زمان در، پيش از پرتاب

_________________________________ 
7. Eurokot 

كه  شئ فضايي وجود داردمرتبط با خود اي  بالقوه خطراتهمچنين 
يا  دست دادن آنمنجر به ازتواند  ميبرداري نادرست از آن  بهره

تواند  همچنين مي فضايي ءپرتاب ناقص شي. عمر او شودكاهش 
  . شودآنها باعث خسارت به  ديگر و  فضايي شئ با تصادمموجب 

خطراتي براي افراد و اموال در  تواند  ئ فضايي ميپرتاب شهمچنين 
خواه آنها در . وجود آورد هب فضايي ء شي هاي پرتاب برداري بهرهكنار 

  نقش مستقيم داشته باشند يا خير؟  ي فضاييها فعاليت
نيز  پرتاب شده ءشي ماندهاي فضايي پس ناشي از خطرات

 د باعث خسارت به محمولةنتوان ميماندها  اين پس .اردوجود د
مرتبط بالقوه خطرات  نهايتاً. شوندقبل از جدايي  ئ فضاييش پرتابگر

اين  .وجود دارندرتاب نيز ة پتوليد و آزمايش محمول ،با طراحي
  . گيرند ميمستقيم مورد توجه قرار  عنوان خطرات بالقوة خطرات به

دارند كه  وجود نيز مستقيميغير مستقيم، خطرات ماوراي خطرات
چنانچه . ندشو مي فضايي ءشيعمليات پرتاب در  باعث شكست

 خيرأر اثر تيا ب شوند، ايجاد مي شدن محموله خطرات مالي كه از گم
، و دنشو دچار نوسان مي، درآمدهاي محتمل فضايي ء در پرتاب شي

و ايشان اعتبار  دور بين مياز خدمات پرتاب  ةدهند يا اعتماد به ارائه
ه را بتواند مسئوليت  اين خطرات مي ةهم. دهد خود را از دست مي
  . همراه داشته باشند

طور جامع در  هب هاي احتمالي خسارتتعيين و ميزان 
طوركلي شكست در پرتاب  هب. دشو مي قراردادهاي پرتاب مالحظه

خدمات  يفضايي كه موجب خسارت ناشي از اجراء يا عدم اجرا ء شي
، پرتابخدمات  ةدهند شود بايد توسط ارائه ميپرتاب به شخص ثالث 

 در زمان بنابراينيا پيمانكاران اصلي و فرعي جبران شوند مشتريان 
شخص  در برابر ، مسئوليتمسئوليت ةدرج مقررات مرتبط با بيم

فرض خسارت براي تعيين  .دقيد شويد جبران خسارت با  برايثالث 
ة ماهواره اي در زمان حمل بدون تقصير توليدكنند  كنيد كه ماهواره

 يا شود به اشخاص ثالث خدمات پرتاب، باعث خسارت دهندة يا ارائه
  . ديگر خسارت وارد كند رةافضا به ماهو شده به پرتاب ماهوارة

خطرات براي  ها را مسئوليت ،قراردادهاي خدمات پرتاب
جبران  ةحدودمهمچون ميزان و  ،خطرات در زمان وقوعاحتمالي 
همچنين موضوع مسئوليت را اين قراردادها . ندكن ميتعيين  خسرات
مورد توجه قرار ، رسيدهخود زماني كه ماهواره به پايان عمر  براي
مقررات مسئوليت در قراردادهاي خدمات پرتاب تعيين . دهند مي
بايد ) يا مشتري پرتاب ة پرتابدهند ارائه(كند كه كدام طرف  مي

كه پيمانكاراني را  قرارداد طرف. عهده بگيرد هرا ب احتماليخطرات 
نسبت به  ،دهكرهاي پرتاب درگير  استخدام كرده و آنها را در فعاليت

  .شود شناخته مي مسئول از جانب آنهااشخاص ثالث 
ت مسئولي به معموالً ،جبران خسارتبراي  ها مسئوليت
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مستقيم با عمليات ، مسئوليت اشخاصي كه غيرهاي قرارداد طرف
پرتاب در ارتباط هستند و مسئوليت جبران خسارت نسبت به 

    :ندشو اشخاص ثالث تقسيم مي

  مسئوليت طرفين قرارداد نسبت به يكديگر) 1
مسئوليت  معموالً ،فضايي ء در قراردادهاي پرتاب شي

در قراردادهاي . شود تعيين ميهاي قرارداد نسبت به يكديگر  طرف
 قرارداددر مقابل طرف ديگر قرارداد خود را  خدمات پرتاب هر طرف

 ،سازمان فضايي آمريكا .كند ميمعاف هاي احتمالي  از مسئوليت
بودن  ، معافخدمات پرتاب قراردادهاي اولين سازماني بود كه در

هاي دكه در قراردا به يكديگر را مطرح كردطرفين قرارداد نسبت 
  .خدمات پرتاب پيروي شد

براي رفع مسئوليت در مقابل طرف  قراردادهاروطي كه در اين ش
  :شود عبارتند از  ديگر درج مي

تمام خطرات احتمالي كه ممكن است توسط هر طرف قرارداد  -
 .ايجاد شود

نظر از هرگونه حقوقي كه ممكن است از خسارت احتمالي  صرف -
  .آيد وجود هب

دعوا به آنها   براي اقامةنظر از هر گونه حقوقي كه قانون  صرف -
 .كند اعطاء مي

 .شوند نظر از جبران خساراتي كه به آنها وارد مي صرف -

بران خسارت كه قانون كشور گونه جنظر از هر باالخره صرف -
رغم اينكه آنها از جبران  بهكند،  مي كننده به آنها اعطا رسيدگي

  . كرده باشندخسارت در قرارداد صرفنظر 
ر قرارداد د طور متقابل اساساً هنظر از مسئوليت ب روط صرفش

جويي در امور مالي براي پرتابگر  خدمات پرتاب باعث صرفه
حق بيمه براي حمايت از دعوايي كه ممكن  هزينةشود زيرا  مي

. يابد است توسط طرف مقابل طرح كند، محدود و كاهش مي
در حقيقت مكانيزمي براي  ،نظر از مسئوليت اين شرط صرف

بنابراين . به مشتري است فضايي ء انتقال خطرات از پرتابگر شي
ي بر اصل ياستثنا كردن پرتابگر از جبران خسارات عمالً معاف

  .استمسئوليت براي عدم اجراي قرارداد 
مسئوليت در قرارداد خدمات پرتاب  نظر از صرف ،درج شروط 

، مرگ و نتايج آن و جاني ، صدمةتواند شامل خسارت به اموال مي
فضايي  ءشيموريت أم يا فضايي ءشي موريت پرتابشكست در مأ

. ماهواره در مدار مورد توافق باشد جايگيري مناسبعدم مانند 
ي قرارداد ها بنابراين چنين شروطي در حقيقت رفع مسئوليت طرف

تواند ادعاي جبران خسارت  هيچ طرفي نمي يكديگر است وه نسبت ب
  .  يا شروع به اقدامات قضايي كند

دعوا  ،توانند بر مبناي تقصير نمي ي قراردادها طرف عالوه بر اين كه

سسات مالي ديگر ؤگرها يا م نظير بيمه تابع اود افرا و را شروع كنند
ان توانند به عنو نمي ،نيز نندك ميكه محموله را براي مشتري بيمه 

 . طرح دعوا كنند ،گرف مشتري عليه پرتابوكيل از طر
اين شرط قراردادي متضمن اين مفهوم نيز هست كه اگر طرف 

كند ملزم  قرارداد با توجه به قانون دولتي كه به اختالف رسيدگي مي
تواند مبالغ پرداخت شده را از  به جبران خسارت طرف ديگر شود، مي

به جبران  ده را ملزمخوان ،قوانين برخي كشورها. مدعي باز پس گيرد
حقوق جبران  ،كنند هرچند كه طرفين قرارداد، در قرارداد خسارت مي

شروطي  مثالً. به يكديگر از خود سلب كرده باشندخسارت را نسبت 
و جاني  هاي بدني كه مربوط به معافيت از مسئوليت در برابر خسارت

برخالف  توانند ها نظير فرانسه مي ، تحت برخي قوانين دولتباشند
تواند بر خالف شروط قرارداد  مي ديده شوند و زيان نظم عمومي تلقي 

ء فضايي گر شيكنان پرتاباگر يكي از كار. ندكادعاي جبران خسارت 
توانند عليه   د، وراث متوفي ميكنيا مشتري خدمات پرتاب فوت 

اگرچه طرفين قرارداد از جبران  ،دعوا كنند ةطرف قرارداد اقام
خوانده كه ملزم  ،در اين چنين مواردي. ظر كرده باشندخسارت صرفن

به جبران خسارت شده است با استناد به مفاد قرارداد مبلغ پرداخت 
 ،شده براي جبران خسارت را از طرف مقابل با استناد به شرط

 .كند درخواست ميصرفنظر از مسئوليت متقابل 

 فضايي ء صرفنظر از مسئوليت در قرارداد پرتاب شي شرط
عالوه بر اين كه طرفهاي مستقيم را دربر مي گيرد، كاركنان و 

اين افراد مي توانند پرسنل، . پيمانكاران آنها را نيز شامل مي شود
شئ  مالك يا پيمانكاران و پيمانكاران فرعي شركت پرتاب گر و

بنابراين در صورتي كه سانحه اي در اثر برخورد . باشندفضايي 
عليه  نمي تواند شيئ فضاييهد ، مالك رخ د شئ فضايياجزاي يك 

خسارت از ناحيه او ايجاد  پيمانكار مشتري يا پيمانكار فرعي او كه
 .شده ، جبران خسارت درخواست نمايد

زماني كه روشن شود كه هر طرف قرارداد اصلي خدمات 
 در نتيجه منع شده است قرارداد ديگر طرف پرتاب از طرح دعوا عليه

و  از اين شرط تبعيت نمايندكاران فرعي او نيز بايد پيمانكاران و پيمان
  ]19[ند كننبايد عليه طرف قرارداد خدمات پرتاب طرح دعوا 

  اشخاص مستقيم مسئوليت غير )2
در  م زماني مطرح است كه شخصي مستقيماًمستقيمسئوليت غير

خدمات پرتاب  فضايي دخالت نداشته و طرف قرارداد ةيك پروژ
 1972خسارت بر طبق كنوانسيون مسئوليت نباشد لكن در صورت 

در  معموالً مسئوليت اين هستند،ها  دولت مسئول باشد كه معموالً
با  و خدمات مرتبط فضايي ءشي ةفضايي، محمول ءشيمالكان  برابر
  . شود ايجاد مي آن

ها و  ناظر بر مسئوليت دولت ،1972كنوانسيون مسئوليت 
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در عمليات پرتاب مشاركت  سسات شبه حكومتي است كه غيرمستقيمؤم
هاي  شركت. شوند عنوان دولت پرتابگر شناخته مي كنند و به مي

خصوصي پرتابگر با عنايت به نامحدود بودن جبران خسارت و احتمال 
تا سقف معيني خود را بيمه  مالي آنها، معموالً توانخسارت بيش از 

شد، اين  كه خسارت بيش از سقف بيمه با صورتيبنابراين در. دكنن مي
دولت پرتابگر است كه متعهد به پرداخت مازاد بر خسارت بيمه شده 

ميليون  400 سقف تا ويفرانس اسپيس آرين گر شركت پرتاب مثالً. است
كرده است لكن اگر بيمه  هاي احتمالي خود را براي خسارت، فرانك

است  كه  فرانسه  جبران خسارت بيش از مبلغ فوق باشد اين دولت 
  .]20[ ندك هاي مازاد را جبران بايد خسارت

  
  مسئوليت در قبال اشخاص ثالث ) 3

به  مستقيمغيردر قبال اشخاص ثالث نيز همانند مسئوليت  مسئوليت
مسئوليت تا  ةممشتري ملزم به بي اوالً :شود دو قسمت تقسيم مي

دولت پرتابگر شركت موصوف بايد مازاد بر  سقف معيني است و ثانياً
  .]21[د كنسقف بيمه شده را در صورت خسارت پرداخت 

توان  وجود آمده در قراردادها مي هب ةبا استفاده از رويبنابراين 
جبران خسارت اشخاص بجز دولت را در برابر كساني كه  مسئوليت

يا طور مستقيم يا غيرمستقيم درگير فعاليت فضايي هستند  هب
ها و اشخاص حقيقي و حقوقي به غير از دولت را  مسئوليت شركت

حقوق  ةدر قبال اشخاص ثالث را در يك كنوانسيون جديد در حوز
در اين كنوانسيون . الملل خصوصي فضايي مورد توجه قرارداد بين

د كه كربيني  توان پيش هاي خصوصي را مي جديد، مسئوليت شركت
متناقض نباشد بلكه مكمل آن  1972با كنوانسيون مسئوليت فضايي 

ايي فض هاي فعال در زمينة كه اشخاص و شركت طوري هب. قرار گيرد
ديدگان مسئول باشند و براي  تا مبلغ مشخصي در برابر زيان

ها مطابق با كنوانسيون  شده دولت مسئوليت مازاد بر مبالغ تعيين
  . مسئول پرداخت جبران خسارت باشند1972مسئوليت 

نان سيب بدني افراد نظير كاركآبراي مسئوليت در برابر آسيب و 
توان از كنوانسيون  هاي فضايي ميگردشگرهاي فضايي و  ايستگاه

برداري هاي هواپيمايي الگو درخصوص مسئوليت شركت 1999نترال مو
اي براي  در كنوانسيون مونترال يك مسئوليت دو مرحله. كرد

مسئوليت آنها  ،اول ةدر مرحل .استهاي هواپيمايي ايجاد شده  شركت
عنوان شده است كه  8SDRهزار حق برداشت ويژه يا  100تا مبلغ 

بعد از جبران  چگونه حق دفاعي ندارند و در مرحلةها هي اين شركت
حق برداشت ويژه يعني خسارت نامحدود،  هزار 100خسارت مازاد بر 

  .]22[ است رسميت شناخته شده  هحق دفاع براي شركت هواپيمايي ب
_________________________________ 

) Special Drawing Right: SDRs( ويژه ةحق برداشت ويژه يا ارزش اندوخت. 8
 .المللي پول تعريف و تعيين شده است عنوان يك نرخ پولي توسط صندوق بين به

د است لكن هاي فضايي مطلق و نامحدو مسئوليت براي فعاليت
 100اليت فضايي را  تا مبلغ توان مسئوليت بخش خصوصي در فع مي
اجباري تعيين و مازاد بر آن را در صورتي كه از  ةبا بيم  SDRهزار

دولت پرتابگر  ةعهد هتوان و قدرت بخش خصوصي خارج باشد ب
  . نيز به آن اشاره دارد 1972چنانچه كنوانسيون مسئوليت  ،قرارداد
 تواند الگو قرار گيرد كه اوالً كنوانسيون مونترال از اين جهت مي 

 ثانياً ست،ها ييد دولتأاند لذا مورد ت دولت به آن ملحق شده 100كنون تا
بيني كرده است  ، مسئوليت نامحدود را پيشبراي جبران خسارت به افراد

و  1929كنوانسيون ورشو  ةمفاد اين كنوانسيون نتيج و ثالثاً
ها  دادگاههاست كه  قضايي دولت و همچنين روية هاي آن اصالحيه

  . خوبي با محتوا و اصطالحات آن آشنايي دارند هب

  گيري  نتيجه
هاي فضايي مندرج در  مسئوليت براي جبران خسارت در فعاليت

هاي خصوصي و  بخششدن  با درگير 1972كنوانسيون مسئوليت 
. هاي فضايي به چالش كشيده شده است تجاري در فعاليت

الملل عمومي با  از منظر حقوق بين ،1972كنوانسيون مسئوليت 
ها در قبال  تنها به مسئوايت دولت هشتاد دهة توجه به شرايط زماني

لكن در موارد محدود و مختصري با تكيه  ،يكديگر توجه كرده است
الملل خصوصي اقدام به ايجاد مقررات يكنواخت  ينبر قواعد حقوق ب

ها نظير مسئوليت مطلق، مسئوليت  براي جبران خسارت توسط دولت
هاي درگير در فعاليت  مبتني بر تقصير يا مسئوليت تضامني دولت

  . فضايي كرده  است
، هاي فضايي در فعاليت فعاليت رو به گسترش بخش تجاريبا 
مجبور  ها شده و دولت آشكار 1972مسئوليت كنوانسيون  هاي نقصان
 المللي بينهاي قرارداد طور مشروح هب اند براي تعيين مسئوليت شده

  .نندكانعقاد 
اشخاص مسئوليت  كه ئ فضاييي پرتاب شهابا انعقاد قرارداد

فضايي در قبال يكديگر و نسبت به كساني كه  درگير در بخش
نسبت به همچنين د و نفعاليت مستقيم در فعاليت فضايي ندار

يكنواخت شدن اين  مهم در جهت  گاميتعيين شده، اشخاص ثالث 
مسئوليت در  رفعشرط . شته استالمللي بردا بين ةرويه در جامع

هاي قرارداد، نگاهي به مقبوليت اين شرط  مقابل يكديگر براي طرف
كساني كه طرف قرارداد در حقيقت . استهاي فضايي  در فعاليت

در اقدامات مشترك خود مسئول جبران خسارت از خود  بايدهستند 
  .نندكبيني  هاي الزم را پيش باشند و بيمه

مسئوليت در مقابل اشخاص ثالث  رفع شرط در اين قراردادها 
نيستند، مورد قبول واقع نشده درگير فعاليت  و افرادي كه مستقيماً

غ تعيين شده تا مبلبرداران فضايي بايد در قبال اين افراد  بهره. است
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از آنجا كه  .ندكنباشند و خود را در حدود تعيين شده بيمه مسئول 
هاي  هاي مالي هنگفتي را براي شركت سانحه و خسارت، مسئوليت

اول مسئوليت  ةدر مرحل اين نوع قراردادهاآورد،  خصوصي به بار مي
و بر اين مبنا  دكن ميهاي خصوصي را تا حد معيني تعيين  شركت

تعيين اين سقف به معناي . دشون يمه تا سقف مذكور ميملزم به ب
زيان ديده در خصوص جبران خسارت نيست و آنها مسئوليت محدود 

درصورتي خسارت  ،1972با استناد به كنوانسيون مسئوليت تواند  مي
دولت پرتابگر    را تحمل كرده باشد از مازاد بر مبلغ تعيين شده 

  .ندكتقاضا  مسئوليت شركت را  مازاد بر سقف
تواند  المللي مي نويسنده به اين نتيجه رسيده كه قانونگذار بين

المللي بردارد و با توجه به روية  گامي فراتر از قراردادهاي بين
ها در قراردادهاي  گذشته و تعيين مسئوليت ةشده در دو دهايجاد

ژيم حقوق هوايي يك نظام حقوق پرتاب و همچنين الگو برداري از ر
  .نندكنلل خصوصي فضايي ايجاد الم بين

   
   هاپيشنهاد
هاي  از آنجا كه اين رويه مورد توجه دولت ،براين اعتقاد استنويسنده 

تواند  الملل مي فضايي قرارگرفته است، نظام بين ء درگير در پرتاب شي
براي تقويت يكنواختي در مقررات مسئوليت فضايي اقدام به تدوين 

الملل خصوصي فضايي كرده  حقوق بينة كنوانسيون مسئوليت در حوز
اين را در  و موارد مذكور در قراردادهاي پرتاب شيئ فضايي

  :دكننترتيب زير درج  هب جديد كنوانسيون
 ء اقدام به فعاليت مشترك در پرتاب شي كه مستقيماً يكشورهاي .1

ارسال  اندازي و فعاليت در ايستگاه فضايي و فضايي، راه
، مسئوليت جبران خسارت را  نسبت به كنند فضايي ميگردشگر 

 .دكننيكديگر محدود يا صرفنظر 

ليت نسبت به اشخاص در فضا همچون گردشگر فضايي و مسئو .2
همانند اشخاص ثالث در بايد هاي فضايي  كاركنان ايستگاه

 .بردار مسئوليت مطلق تعيين شود و مسئوليت بهرهباشد زمين 

بدني افراد ايجاد فوت و آسيب  هايي كه براي حدود خسارت  .3
. تعيين شود 1999 پيروي از كنوانسيون مونترالشود با  مي

هاي  هاي خصوصي بايد نسبت به خسارت مسئوليت شركت
كردن فعاليت  مالي تا سقف معيني تعيين و آنها ملزم به بيمه

هاي مازاد بر سقف تعيين شده براي  خود باشند و  براي خسارت
پرتابگر طبق كنوانسيون هاي  دولت هاي خصوصي، شركت

  .  مسئول جبران خسارت باشند ،مسئوليت
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