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پيمان نماميان، سبحان طيبي و سجاد طيبي   علوم و فناوري فضاييپژوهشي  - علمي ةفصلنام /2
 )38شماره پياپي ( 1398بهار   /1 ةشمار/  12دوره 

از  پيشگيريآمريكا بود، اين معاهده را بايد اقدامي مثبت در جهت 
جو به  يهاي امحاء جمعي و استقرار آنها در ماورا اشاعه سالح

سياست دو  ةزدايي از عرص را گامي در جهت تنش حساب آورد و آن
المللي فضا بر  دكتريني كه حقوق بين .قطبي جهان آن روز دانست

كننده است و به گيرانه و محدود سخت بسيارآن شكل گرفته مبناي 
منظور پيشرفت در امور فضايي الزم است تا قاعده مالكيت با 

اينجاست كه براي نيل به هدف تجديد نظر در حقوق  مسئله	  )2.(هاي جهان امروز تطبيق داده شود واقعيت
، عالوه بر حرف بايد در عمل نيز به اقدامات الزم المللي فضا بين

گذاري فضايي  گذاري در سياست صرف زمان و سرمايه .همت گمارد
توانند ظهور عصر جديدي  حقوقي مي انديشه مراكز ةبه همراه توسع

كيد كرد كه أبايد ت .المللي فضا را سبب شود در قلمرو حقوق بين
كنيم تا ببينيم بعداً چه پيش  پيروي از اين ديدگاه كه ما فعالً صبر

زيرا دستيابي به آرمان  ؛مي آيد هيچ ثمري در برنخواهد داشت
المللي فضا قطعاً دشوار خواهد بود،  تجديد نظرخواهي در حقوق بين

اين است كه هم اكنون زمان حركت به سوي كسب اين  مسئلهاما 
  ].3[ هدف متعالي است

 شاخه جديدترين عنوانبه  فضا الملل بين حقوقبا وجود اين، 

 متفاوت به لحاظ حاكميت با مرتبط جديدي مفاهيم الملل، بين حقوق
 عنوان به فضا حقوق .دهد مي رائهزمين ا و هوا با فضا عرصه ودنب

و  علمي كننده خيره توسعه با الملل بين حقوق دانش از شاخه ترين نوين
 به پا بخشيد را زمين كره ترك توانايي بشر به بار اولين براي كه فني

 ابتداي همان از الملل بين حقوق از رشته اين .است وجود گذاشته عرصه

 هوا مرز تعيين قبيل از چندي بنيادين مهم و سؤاالت با تكامل، و تشكيل

 گسترش از پيشگيري و هوافضايي ياشيا حقوقي وضعيت تعيين فضا، و

بدون  اما ؛است بوده مواجه جو ماوراي فضاي به مسلحانه مخاصمات
 در ها دولت حاكميت حدود تعيين ها چالش اين ترين مهم از يكي ترديد

  .]4[ است جو فضاي ماوراي بيكران پهنه
بر  »اعمال صالحيت« فضايي كالسيك حق الملل بينحقوق 

 و جو ماوراي فضاي معاهده در 8اعتراض فضايي را مطابق با ماده 
 پرتاب اشياء بازگرداندن و فضانوردان بازگرداندن در مرتبط ترتيبات

به كشور محل ثبت اطالق كرده است  5جو ماوراي فضاي به شده
از . را ممكن مي سازد 6كه كاربرد صالحيت كيفري بر عرشه فضاپيما

_________________________________ 
5.  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. 

 فضا در هم و در هوا هم آن با پرواز كه است فضايي وسيله اي فيزيكي نظر از فضاپيما .6

مي  يافت هوا آن در كه به طور معمول است مكاني هوا مفهوم، اين در .است پذير امكان
 كرده پيدا زيستي هم مربوطه اتمسفر با و هوافضا دارد وجود هوا در اتمسفر بنابراين،. شود

 ماوراي ستارگان، و سيارات ميان فضايي معناي به جو فضاي ماوراي مقابل در و است

 .]5[ است اتمسفر مربوطه

قاعده متفاوتي براي اولين پروژه فضايي واقعاً چند مليتي كه تا اينرو، 
انتخاب شد  المللي بينبه حال به اجرا درآمده يعني ايستگاه فضايي 

كه اصل تابعيت فعال مي باشد و به موجب آن صالحيت بر جرائم 
به كشور متبوع مجرم  المللي بينارتكابي در خارج ايستگاه فضايي 

عالوه  به). توافقنامه ميان دولتي 22)1(ماده (مورد ادعا اعطا مي شود 
هاي خاصي يعني  اصل تابعيت منفعل را تحت محدوديت 22)2(ماده 

  . بر طبق تابعيت بزه ديده مطرح كرده است صالحيت
 كه دارد متنوعي وجود موضوعات فضايي المللي بين حقوق در

 از فضايي فناوري پيشرفت و پيچيدگي موازات به تنوع اين البته

 اين در مطرح موضوعات ميان در .كند مي كيفي تغيير و كمي لحاظ

 به توان مي دارد،فضايي  كاربردهاي با مستقيم رابطه البته كه حوزه

 مدارهاي دور، راه از ارتباطات هاي ماهواره هواشناسي، حقوقي مسائل

 پسماندهاي المللي، بين فضايي ايستگاه اي، هسته سوخت زمين، منابع

  ].6[اشاره كرد  ... و دور از سنجش فضايي،
اولين سند  7المللي بينايستگاه فضايي دولي  توافقنامه ميان

در فضاي  »المللي بينصالحيت كيفري «حقوقي بود كه در خصوص 
وطه در كنار و متن مرب دولي ميانتوافقنامه . جو مقرر كرد يماورا
اختيار  و استرداد مسائلي همچونصالحيت كيفري به  ةمسئل

ي از منشور رفتار خدمه ئكه جز ،انضباطي فرمانده در عرضه فضاپيما
  .اند رسيدگي كرده ،باشند مي المللي نبيايستگاه فضايي 

  المللي و ميراث وابسته  ايستگاه فضايي بين
، دولي جايگاه حقوقي توافقنامه مياناين بخش شامل سابقة حقوقي، 

 توسط انسان اي هاي فضايي خصوصي و كاوش ميان سياره ايستگاه
  . شود است كه در ادامه هريك به طور كامل شرح داده مي

  حقوقي ةسابق
برداري از فضاي ماوراي جو  بهره كشورهاي فضايي جهت اكتشاف و

در اغلـب   .كننـد  آالتي را به فضا پرتاب مـي  و ماشين ها ابزار، دستگاه
بهره برداري  استفاده و ةع به فضا و معاهدات مرتبط با نحومتون راج

اگـر  . فضايي به كار رفته اسـت  ءاز فضاي ماوراي جو، اصطالح شي
شود  نيامده ليكن گفته ميبه عمل  فضايي ءچه تعريف دقيقي از شي

ي است كه به منظور استفاده در فضاي مـاوراي  ئفضايي شي ءكه شي
كـه در فضـاي مـاوراي جـو اسـتفاده      طراحي شده است يا ايـن   جو
 ].7[ شود مي

نوان يا جسمي كه تحت هر ع ءهر شي« با اين وصف،در واقع 
برداري از منابع موجود در فضاي ماوراي جو از  براي اكتشاف يا بهره

 ء شوند يك شي ساير اجرام آسماني به فضا پرتاب مي جمله ماه و

_________________________________ 
4. International Space Station Agreement (ISS Agreement) 
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در ارتباط  مقررات و معاهداتي كه كليه بر اين اساس» .استفضايي 
اند، از  منعقد شده 8برداري از فضاي ماوراي جو با اكتشاف و بهره

نوردان، امه نجات فضانجو، موافقت فضاي ماوراي 1967ده جمله معاه
 استرداد فضانوردان و استرداد اشيايي كه به فضاي ماوراي جو پرتاب

ليت براي خسارت ناشي از اشياي ئوشده اند، كنوانسيون راجع به مس
ي كه به فضاي ماوراي جو اشياي و كنوانسيون راجع به ثبت 9فضايي

  .ي فضايي نيز شمول دارندها ايستگاهبه  10شوند پرتاب مي
كه به فضا پرتاب مي شود يك شي  اي از آن جا كه هر وسيله

پرتابي  يساير اشيا ي است براي اين كه بين ايستگاه فضايي ويفضا
به فضا تمايز قايل شويم بايد كاركرد و مشخصات ايستگاه فضايي را 

نوان يك هاي فضايي ممكن است به ع ايستگاه. مد نظر قرار داد
ارتباطي،  ي، يك وسيله حمل و نقل يائمآزمايشگاه، مركز نظارت دا

دهي، مونتاژ يا ساخت يا محلي براي انبار  اي براي خدمات وسيله
به عالوه مدت و . استفاده قرار گيرند كردن ملزومات مورد نياز مورد

زمان حضور يك ايستگاه فضايي در فضا معموالً پايدارتر و طوالني 
چنين از نظر اندازه هم هم. استساير اشياي پرتاب شده به فض تر از

تر از ساير اشياي  بزرگ معموالً طول وعرض يك ايستگاه فضايي
ي فضايي ممكن است فضانورداني ها در ايستگاه. استفضايي 

دات اصلي مرتبط با اكتشاف و در معاه. كنند زندگي و فعاليت
فضايي نشده  يفي از ايستگاهبرداري از فضاي بيروني نه تنها تعر بهره
  . ]8[ بلكه به ندرت از ايستگاه فضايي نيز نامبرده شده است ،است

به فضا  1971ي فضايي به مفهوم واقعي از سال ها ايستگاه
سابق اولين كشوري  اتحاد شوروي: دان شدهپرتاب شده و عملياتي 

 را در فضاي 11بود كه در اين سال ايستگاه فضايي موسوم به ساليوت
متر طول داشت و  پانزدهاين ايستگاه حدود . قرارداد ماوراي جو

استراحت،  داراي سه قسمت اصلي بود كه شامل منطقه غذاخوري و
هيزات ، كنترل ايستگاه تجسرويس بهداشتيانبار آب و غذا، يك 

  .سرنشين بوديازده ن ايستگاه داراي اي. آزمايشگاهي و علمي بود
چندين ايستگاه فضايي ساليوت  شوروي 1970در طول دهه 

از طريق آنها فضاپيماي جديد  ديگر را به فضا پرتاب كردند و
را آزمايش نموده و فضاپيماهاي بدون سرنشين را توسعه  12سويوز
پروژه ساليوت منجر به ساخت و توسعه . آزمايش نمودند داده و

_________________________________ 
5. Treaty on Principles Governing the Activities on moon and other 

Celestial Bodies 
6. Convention on International Liability for Damage Caused by 

Space Objects  
7. Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space 

جهان و  هاي فضايي ايستگاه بكارگيري و ساخت برنامهنخستين ، (Salyut)ساليوت . 11
نُه روي هم  1982تا  1971بود كه در طي آن از سال  شوروي در درازمدتي فضاييبرنامه 

نخستين ايستگاه فضايي جهان در طول برنامه . ايستگاه فضايي ساخته و به مدار زمين فرستاده شدند
مدت در فضا را در طول اين  ار گرفت، و انسان براي نخستين بار اقامت ميانساليوت در مدار زمين قر

 http://en. Wikipedia.org/wiki/Salyut. برنامه تجربه نمود
10. Soyuz  

به فضا پرتاب شد  1986مير در سال . شد 13ايستگاه فضايي مير
ها از پرتاب مير اين بود كه اين ايستگاه به منزله  وسقصد ر

اين ايستگاه بسيار كامل بود و . كند اقامتگاهي براي فضانوردان عمل
بلكه  ،نه تنها داراي تسهيالت كاملي براي زندگي فضانوردان بود

براي  ها تجهيزات بسيار پيشرفته و متعدد از قبيل تلسكوپ داراي
ه جو زمين مطالع ديگر و تجهيزاتي برايمطالعه ستارگان و سيارات 

سوزي شد و به آن خسارت وارد گرديد و  مير دچار آتش. نيز بود
اياالت متحده امريكا نيز . مدار جدا شد از 2001نهايتاً در سال 

اين ايستگاه در سال  .را به فضا پرتاب كرد 14ايستگاه اسكاي لب
   .]9[ به زمين بازگشت 1980

اولين اقدام واقعاً چند  15المللي بينه فضايي ايستگابا وجود اين، 
مليتي است كه در فضاي ماوراء جو انجام شده نو از طريق همكاري 

ممكن  16نزديك امريكا، روسيه، ژاپن، كانادا و آژانس فضايي اروپا
به طور همزمان استفاده از اين ايستگاه پذيراي ساير . ده استش

آزمايشگاه علمي مداري  اين ايستگاه مانند يك. كشورها نيز هست

_________________________________ 
يك ايستگاه  (Mir Space Station) ايستگاه فضايي مير يا ايستگاه مداري مير .13

مير نخستين ايستگاه پژوهشي بشري در فضا بود . بود روسيهو بعد از آن  شوروي مدارگرد
 1986ساخت اين ايستگاه مداري در سال . طور درازمدت در آن سكونت داشت كه انسان به

ترين سازه فضايي  آغاز شد و پس از تكميل تدريجي در طي مدت ده سال، تبديل به بزرگ
انتقال فضانورد و بار به ايستگاه . حفظ كرد 2001ساخت بشر شد و اين ركورد را تا سال 

آمريكا نيز براي حمل فضانورد و بار به  فضاپيماهاي شاتلشاتل، از - طي برنامه مير. بودند
   .ايستگاه استفاده شد

http://www.russianpaceweb.com/spacecraft-manned-salyut.html 
در فضا بود كه  ناسانخستين ايستگاه پژوهشي (Skylab) اه فضايي اسكاي لبايستگ .14

 .در مدار زمين قرار داشت 1979–1973هاي  بين سال

 ايستگاه فضايييك   (International Space Station)المللي ايستگاه فضايي بين .15

مدار اين ايستگاه فضايي در . شود كشور ساخته مي پانزدهاست كه با مشاركت بيش از 
سرعت آن . كيلومتري از سطح زمين در حركت است 435تا  330و در ارتفاع  نزديك زمين
بار به دور  پانزده باركيلومتر بر ساعت است، كه به اين ترتيب روزي  27،700در مدار برابر 
سازمان ، ناسااين ايستگاه محصول همكاري مشترك سازمان . كند گردش مي سياره زمين

. است سازمان فضايي كانادا، و سازمان فضايي ژاپن ،سازمان فضايي اروپا، فضايي روسيه
سازمان . كند با اين برنامه مشاركت مي ناسااز طريق همكاري با  برزيلسازمان فضايي 

، و هم بطور مستقل در سازمان فضايي اروپا، هم به عنوان يك عضو فعال در فضايي ايتاليا
نيز عالقه خود را براي  سازمان فضايي چين .كند برنامه ايستگاه فضايي مشاركت مي

 سازمان فضايي روسيهكنندگان، به ويژه از طريق همكاري با  پيوستن به جمع مشاركت

ايستگاه در حقيقت فرزند و تركيبي از چندين پروژه فضايي است كه اين . اعالم داشته است
توان به  ها مي از جمله اين برنامه. ريزي شده بود قبالً توسط كشورهاي مختلف برنامه

آزمايشگاه فضايي  ،)آمريكا( ايستگاه فضايي آزادي، )روسيه( 2-ايستگاه فضايي مير
طور كلي شامل دو ه ايستگاه ب .اشاره كرد )ژاپن( آزمايشگاه فضايي كيبوو  )اروپا( كلمبوس

فضاپيماهاي كشورهاي ديگر  .بخش مداري آمريكايي، و بخش مداري روسي؛ بخش است
هاي  نامه شوند و همه فضانوردان بر اساس پيمان به يكي از اين دو بخش متصل مي

سازمان ) 2014ژانويه ( 1393تا سال . كنند ده ميهمكاري چندجانبه از اين دو بخش استفا
 .متعهد شده بود 2024به نگهداري بخش مداري آمريكايي تا سال  ناسا

كه به اكتشاف فضا و   (European Space Agency)المللي دولتي بين آژانساين  .16
آژانس فضايي اروپا در . كشور عضو است بيست و دواختصاص داده شده داراي  فضانوردي

نفر نيروي  دو هزارداراي بيش از  فرانسه، پاريستأسيس شده و مركز آن در  1975سال 
  .است) 2013(ميليارد يورو  4٫28ود حد در ساالنه انساني با بودجه
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ها و مطالعات صورت  كند كه در آن انواع زيادي از آزمايش عمل مي
   17.گيرند مي

توسط توافقنامه ميان دولتي كه  المللي بينايستگاه فضايي 
كشور  12به امضاي امريكا، روسيه، كانادا، ژاپن و  1998در سال 

 ].10[ رسيد تحت نظم درآمده است عضو آژانس فضايي اروپا
دن يك چارچوب همكاري كرمقرر 1998هدف توافقنامه سال 

مدت در ميان اعضاي مبتني بر مشاركت اصيل در دبلن المللي بين
اندازي و استفاده از يك ايستگاه فضايي  خصوص طراحي، راه

اين . استآميز  غيرنظامي با سرنشينان دائمي براي اهداف صلح
لملل، ا يي بر حسب حقوق بينتوافقنامه مقرر كرده كه ايستگاه فضا

جو، توافقنامه امداد و نجات،  يمن جمله معاهده فضاي ماورا
) 2- 1ماده (، و كنوانسيون ثبت 197218 كنوانسيون مسئوليت

اين توافقنامه ميان دولتي . طراحي، راه اندازي و استفاده خواهد شد
عنوان  نامه تكميل شده كه بين ناسا به تفاهمتوسط يك سري 

هاي  فضايي برتر درگير در پروژه و هر يك از بقيه آژانسآژانس 
  . اند كننده به امضاء رسيده همكاري

  دولي جايگاه حقوقي توافقنامه ميان
از  آميز صلحكميته حقوقي فرعي كميته استفاده  ،2013در سال 

جو يك مورد جديد را تحت عنوان بازنگري ساز و  يفضاي ماورا
 آميز صلح ةهمكاري در كاوش و استفاد براي المللي بينكارهاي 

در چارچوب اين . جو در دستور كار خود رقم زد ايفضاي ماور
مورد جديد دستور كار تعدادي از كشورهاي عضو كميته استفاده 

هاي  جو و تعدادي از سازمان ياز فضاي ماورا آميز صلح
داراي جايگاه ناظر دائمي در اين كميته در رابطه با  المللي بين
بازنمودها يا  المللي بيناز و كار خود براي همكري فضايي س

 ةكميت 2014و  2013اطالعات مكتوبي را در طول جلسات سال 
به طور  المللي بينايستگاه فضايي . دندكرحقوقي فرعي ارائه 

كشورها . برجسته در بازنمودهاي شركاي پروژه مطرح شده است
اعالم كردند  1998ي عضو توافقنامه ميان دولتي ها و سازمان

_________________________________ 
17. See for instance the excellent technical presentation on 
international cooperation, the ISS and the IGA that NASA made 
before the UNCOPUOS Legal Subcommittee in 2013, available at: 
http://www.unoosa.org/pdf/pres/lsc2013/tech-02E.pdf (last visited 
on 1 Dec. 2014).     

 مسئوليت كنوانسيون در فضايي هاي برداري بهره در خسارت جبران براي مسئوليت موضوع .18

 كنترل بر متمركز ميالدي 1970 و 1960 دهة در بين المللي جامعة. است بحث شده 1972

 و اكتشافات در سابق شوروي و متحده آمريكا اياالت مخصوصاً فعاليت دولتها، فعاليت

 از مستقل خصوصي بخش فعاليت براي مقررات بين المللي تدوين .بود فضايي هاي برداري بهره

 در جدي به طور خصوصي بخش گرفت؛ زيرا قرار ها دولت توجه مورد كمتر دهه دو آن در دولت

 جبران و مسئوليت به موضوع تنها ،1972مسئوليت  كنوانسيون .پرداخت نمي فعاليت به حوزه اين

 قانون به بخش خصوصي توسط خسارت جبران و مسئوليت بحث و كرد توجه ها دولت توسط خسارت

 ].11[ شد احاله ها دولت ملي

اي از  كرده يك سند حقوق عالي است و عدهاين توافقنامه ثابت 
تواند مانند الگويي  اين اعضا حتي بيان داشتند كه توافقنامه مي

براي اقدامات فضايي آتي با ويژگي چند مليتي و متشكل از 
   19.ي متفاوت عمل كندها خدمه عضو با مليت

 اي ميان سياره هاي فضايي خصوصي و كاوش ايستگاه
  توسط انسان 

به اجرا درآمدند  المللي بينعملياتي كه با موفقيت در ايستگاه فضايي 
هاي  از طريق ايستگاه توسط انساندر كنار پيدايش فضانوردي 

در رابطه با  اي ي تازهها  باعث ايجاد موقعيتفضايي خصوصي 
ي مداري ها  يي براي احداث ايستگاهها برنامه. اند تعهدات فضايي شده

 ةخصوصي در مدار پايين زمين هم وجود دارند و در عين حال نسخ
قديمي پيشبرد كاوش فضايي كره ماه و ديگر اجرام سماوي توسط 

  . انسان، از همه مهم تر مكره مريخ، احيا شده است
ي خصوصي احداث ها  ي مداري خصوصي توسط هويتها  ايستگاه

و تحقيقات ) توريسم فضايي(فريحي و اداره خواهند شد و براي مقاصد ت
از  ها  رود اين ايستگاه انتظار مي. علمي مورد استفاده قرار خواهند گرفت

 افرادتشكيل شده باشند كه به طور مجزا به  21يا چند يگان 20يك
  22.شوند ي مستقل اجاره داده ميها  مند شامل هويت هعالق

ان بر ي جدي درباره فرود انسها  در عين حال بحث و گفتگو
الزم به . اند سطح مريخ در قالب يك مأموريت چند مليتي در گرفته

اند قصد دارند  ي خصوصي هم اعالم كردهها  ذكر است كه كمپاني
سابقه چنين اقدامي  معهذا ماهيت بي 23افرادي را به مريخ اعزام كنند

شوند چنين  عظيم و منابع مورد نياز باعث مي يها در كنار چالش
   ].12[ غيرواقعي جلوه كننديي ها برنامه

  المللي بيننظام حقوق  در صالحيت كيفري
 در اين بخش مباني و قواعد حقوقي، صالحيت كيفري بر اشخاص و

  .شود در ادامه شرح داده مي صالحيت كيفري بر تأسيسات فضايي
_________________________________ 

19. E.g. Statements Made by the USA, Japan, Canada, ESA, and 
Spain. See, Also Official COPUOS LSC reports for 2013 
(A/AC.105/1045, par. 161 et seq., particularly par. 170) and 2014 
(A/AC.105/1067, par. 175 et seq.).   
20. See e.g. http://www.i-newswire.com/press-release/spacetek-
signs-mou-with-excalibur-almaz (last visited on 1 Dec. 2014). 
21. http://www.bigelowaerospace.com/ba330.php (last visited on 1 
Dec. 2014).   
22. http://www.bigelowaerospace.com/opportunity-pricing.php (last 
visited on 1 Dec. 2014). See also http://spectrum.ieee.org/tech-
talk/aerospace/space-flight/private-space-habitat-to-blow-up-on-iss-
next-year?utm_source=NSN+%23113+-
+November+2014&utm_campaign=NSN-1&utm_medium=email 
(last visited on 1 Dec. 2014).   
23. http://www.mars-one.com/mission (last visited on 1 Dec. 2014) 
and Space Exploration Technologies http://www.extremetech. 
com/extreme/184640-spacex-says-it-will-put-humans-on-mars-by-
2026-almost-10-years-ahead-of-nasa (last visited on 1 Dec. 2014).   
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  حقوقي و قواعد مباني
ر ي فضايي نوعاً در مدار زمين استقراها با توجه به اين كه ايستگاه

اختصاصي هيچ كشوري  يافته اند و نظر به اين كه مدار زمين ملك
نيست بحث صالحيت قضايي داراي اهميت خاصي است اين نكته 

جهت داراي اهميت است كه ممكن است  به خصوص از آن
 ند و در سرزميني غير از سرزمينشوي فضايي دچار حادثه ها ايستگاه

يا در بعضي مواقع  فرو ريزديند يا قطعات آنها آمالك ايستگاه فرود 
كشور نبوده ودو يا چند  مالكيت ايستگاه فضايي منحصر به يك

 المللي بينكشور مالك آن باشند هم چنان كه در مورد ايستگاه 
يا حتي ممكن است مالكيت يك  دارد له مصداقئفضايي اين مس

  .باشد المللي بينايستگاه فضايي متعلق به يك سازمان 
حالتي كه منشأ ساخت ميان  نظران احببرخي از صالبته 

ايستگاه فضايي از مواد زميني است و حالتي كه منشأ ساخت ايستگاه 
تفاوت قايل شده و معتقدند  ،خارج از كره زمين است فضايي موادي

ساخت آنها  يي كه منشأها معاهده فضاي ماوراي جو فقط بر ايستگاه
 1967دارد و معاهده مواد موجود در كره زمين است قابليت اجرا را 

ي فضايي كه از موادي خارج از كره ها به ايستگاه فضاي ماوراي جو
يي ها استدالل اما چنين، 24زمين ساخته مي شوند شمول اجرا ندارد

ايستگاه يا حتي شي فضايي  تاكنونزيرا ؛ نمي تواند منطقي باشد
 مواد موجود در كره زمين ساخته ديگري با موادي با منشأيي غير از

در حالتي كه ايستگاه فضايي با مشاركت دو يا چند . نشده است
شده است و چند كشور به عنوان كشورهاي پرتاب  كشور سا خته

آنها  كننده مطرح باشند آنها بايد تصميم بگيرند كه كدام يك از
  . ايستگاه فضايي را ثبت كند

ايستگاه فضايي و پرسنل موجود نسبت به صالحيت قضايي 
كننده  كشورهاي پرتاب مابين في اي نامه چنانچه توافق ؛در آن است

همان توافق مالك  ،ايستگاه راجع به صالحيت به عمل آمده باشد
كه يك ايستگاه فضايي توسط يك سازمان  هنگامي ستو مبنا
شكي  گيرد برداري قرار مي مورد بهره 25مانند اينتلست المللي بين

اعمال صالحيت قضايي و تواند از  نيست كه چنين سازماني نمي
بلكه بايد اين وظيفه به يكي ، كنترل بر روي ايستگاه فضايي نمايد

 .]13[ از اعضا تفويض شود

حقوق كيفري الزم  ابعاددرك بهتر برخي  با اين حال، براي
را به طور  الملل بيناست اصول حاكم بر صالحيت كيفري در حقوق 

م يحيت بر جرااين اصول امكان اعمال صال. موجز مرور كنيم
كيفري كه شايد با كشور ديگر مرتبط باشند را براي يك كشور ايجاد 

اين اصول اكثراً توسط حقوق ملي كه اغلب فاقد يكپارچگي . مي كند

_________________________________ 
24. The U.S. International Space Station: Legal Aspects of Space 
Objects and Jurisdiction and Control, p. 330. 
25. Intelsat 

وجود  المللي بينيي ها عالوه بر اين كنوانسيون. است مقرر مي شوند
  . دارند كه در موارد خاص صالحيت را به چند كشور اعطا مي كنند

   ]:14[ پر كاربردترين اصول موارد ذيل مي باشند
يك كشور صالحيت كيفري را بر جرائم  صالحيت سرزميني؛اصل ) الف

كه  صالحيت سرزمينياصل . ارتكابي در خاك خود اعمال مي كند
رابطه نزديكي با اصل مذكور دارد مقرر داشته يك كشور مي توانـد  
صالحيت كيفري را بر جرائم ارتكابي در عرشه كشتي، هواپيمـا يـا   

   ].15[ اجسام فضايي داراي تابعيت آن اعمال كند
صالحيت بر جرائم ارتكابي در خارج از كشور  ؛اصل تابعيت فعال) ب

  . به كشور متبوع مجرم مورد ادعا اعطا مي شود
كشـور متبـوع بـزه ديـده مـي توانـد اعـالم         ؛اصل تابعيت منفعل) ج

  . صالحيت كيفري نمايد
يك كشور در صـورتي بـر بيگانگـان بـه     : اصل حفاظتي يا امنيتي) د

ل صالحيت مي كند اعمال ارتكابي در خارج از كشور اعما علت
  . كه آن اعمال امنيت ملي اش را متأثر سازند

هر كشوري مي تواند دادگاه محاكمه جـرائم  ؛ شمولي اصل جهان) هـ
خاص را تشكيل دهد زيرا اين جرائم به طور خاص براي جامعه 
جهاني در كل توهين آميز پنداشته مي شوند مثـل جـرائم ضـد    

   .بشريت، جرائم جنگي
نزديكي با اعمال صالحيت كيفري دارد و اين استرداد رابطه 

توان را به يك كشور مي دهد كه يك مجرم مظنون يا محكوم را 
استرداد . كه به خارج از كشورش گريخته به كشور ديگر تحويل دهد

چنين معاهداتي . آيد ط معاهدات دو جانبه به نظم در مياكثراً توس
رو،  از اين. خص مي كنندرا كه استرداد پذير باشند مش اي جرائم ويژه

اگر مجرم مورد ادعا پناهندگي سياسي بگيرد مي توان با استرداد وي 
   ].16[ ردمخالفت ك
معاهدات داراي اصول متعدد صالحيت كيفري داراي  اكثر

يي از اين جهت هستند كه كشورهاي عضو كه مجرم مورد ها مقرره
ادرسي و يا ادعا در خاكشان پيدا شده بايد او را تحت تعقيب و د

معاهدات مبنايي را براي استرداد  ، اغلب اينعالوه هب. مسترد سازند
در حالتي كه معاهده استرداد دو جانبه بين كشورهاي ذيربط موجود 

اصل يا دادرسي يا استرداد هم كه در برخي . نباشد مقرر نموده اند
مقرر شده و بر طبق آن كشوري كه مجرم  26المللي بينمعاهدات 

دعا در خاكش حضور دارد متعهد شده او را يا تحت دادرسي و مورد ا
  . تعقيب قرار دهد يا مسترد سازد شايان ذكر است

_________________________________ 
26. The Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of 
Aircraft, signed at the Hague on 16 Dec. 1970, in force since 14 Oct. 
1971, and the Convention for the Suppression of Unlawful Acts 
against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 Sept. 
1971, in force since 26 Jan. 1973.   
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  صالحيت كيفري بر اشخاص 
 گستره از مناطقي در افراد تخلفات براي اجرا ضمانت مقرركردن

 و جرح با صالحيت و حاكميت اصول ها آن در كه بشر فعاليتهاي
 بوده چالش مطرح يك عنوان به همواره است، اعمال قابل تعديل

 لواي تحت كه فضا حقوق پنجگانه اسناد در كه كرد اذعان بايد .است

 در خاصي مقررات است، رسيده تصويب به متحد سازمان ملل

 جو ماوراي فضاي در حاضر بر افراد صالحيت اعمال نحوه خصوص

 فضاييمعاهدات  تنظيم و تهيه روند اينكه خصوص به ندارد وجود

 به سال آن از كه است حالي در اين و شد متوقف 1984 سال از پس

 از بهره برداري و كاوش زمينه در شگرفي امروز، تحوالت به تا بعد

 اين، بر و عالوه است پذيرفته صورت جو ماوراي فضاي

 به فضايي گردشگري رونق و خصوصي بخش حضور ترشدن پررنگ

 ).17(است افزوده حوزه اين در مشكالت دامنه بر صورت بالقوه

 و جو ماوراي فضاي معاهده در ماده يك از فارغ نجات و موافقتنامه
 پرتابشده اشياء بازگرداندن و فضانوردان بازگرداندن در مرتبط ترتيبات

 اصوالً ،)نجات و امداد نامه پس موافقت اين از(جو  ماوراي فضاي به

 قابل مالحظه متحد ملل سازمان معاهدات در افراد به خاصي اشاره
 نوع مذكور، معاهدات تدوين زمان به عنايت با مسئله اين البته .تنيس

 اين تهيه از ها دولت قصد و دوران آن در هاي فضايي فعاليت طبيعت و

 دولتي هاي فعاليت تنظيم كلي براي هاي چارچوب تعيين بيشتر كه اسناد

 .رسد مي نظر به موجه حدودي تا بود، جو ماوراي فضاي عرصه در

 دهه دو در جو ماوراي فضاي در انسان حضور گسترش از پس

 نقايص جبران براي المللي بين سطح چندي در تالشهاي گذشته،

 فضاي در بر افراد صالحيت اعمال نحوه زمينه در فضايي معاهدات

 در مندرج مقررات ها آن مهمترين كه است گرفته صورت جو ماوراي

 بين 1998 سال در كه است »المللي بين فضايي ايستگاه موافقتنامه«

 كانادا، يعني المللي بين فضايي ايستگاه طرح دخيل در دولتهاي

 .شد منعقد فضايي اروپايي آژانس و ژاپن روسيه، متحده، اياالت
 اقدام طرح، اين در دخيل هاي دولت سند، اين همراه به آنكه توضيح

 .شد منضم مزبور موافقتنامه به كه كردند يادداشت تفاهمي امضاي به
 به مأمور ها دولت يادداشت تفاهم، اين 11 ماده از ششم بند اساس بر

 پوشش را زير ترتيبات و موارد كه شدند دستورالعملي تنظيم و تهيه

 نحوه فضايي، ايستگاه سرنشينان بر حاكم سلسله مراتب تعيين :دهد

 مراكز و ايستگاه در حاضر هاي افراد مسئوليت ميان مديريت تقسيم

  .انضباطي مقررات و زمين در مستقر كنترل

 بر اعمال قابل اوليه و اصلي صالحيت كه شود مي مالحظه

 دولت صالحيت فضايي، در ايستگاه حاضر سرنشينان و فضانوردان

 موافقت دولت محاكمه، در تعلل صورت در تنها و است آنان متبوع

 آن طي در كه ماه سه مهلت انقضاي يا خاطي فرد استرداد با مذكور

 و حل براي رايزني فرصت خاطي فرد متبوع و دولت ديده خسارت دولت

 ديگري شكل به طرق مجازات دارند، را مجازات و تعقيب طرق فصل

 ايستگاه فضايي موافقتنامه در مقرر نظام البته ].18[ شد خواهد دنبال

 در تنها مقررات اين رو، از اين .است مواجه هايي كاستي با نيز المللي بين
 در كه است حالي در اين و دارد اعمال قابليت ايستگاه در مورد حاضر

 به توجه با مسئله اين .است نشده ارائه» پرسنل« از تعريفي موافقتنامه،

 واژه فضايي» پرسنل« ايستگاه به فضايي گردشگران سفر امكان

 موافقتنامه متن در يا كه ترتيبي به گيرد قرار توجه مورد بايد المللي بين

 به را واژه اين دامنه خود، بعدي رويه با ها دولت يا انجام شود اصالحاتي

چراكه خطراتي گردشگران فضايي  .دهند توسعه نيز فضايي گردشگران
عالوه  ].19[كنند  آگاهي اقدام به اين عمل مي را تهديد مي كند و آنها با

 موافقتنامه عضو هاي دولت اتباع با رابطه در تنها يادشده ترتيبات اين، بر

 فضاي معاهده در موجود مقررات غيراعضا، با رابطه و در استاجر قابل

 صالحيت، اعمال مبناي ترتيب كه اين به بود؛ خواهد حاكم جو ماوراي

عمل  كه است فضايي ايستگاه از بخش آن بر دولت تسلط و كنترل
 ].20[ است داده رخ آن در مجرمانه

از معاهده فضاي ماوراء جو حق اعمال  8ماده با وجود اين، 
را به كشور محل ثبت آن ) فضاپيما(صالحيت و كنترل جسم فضايي 

اين كاربرد صالحيت مصطلح به شبه ارضي يا . منسوب كرده است
اين يك تخيل . سازد صالحيت پرچم در عرضه فضاپيما را ممكن مي

 استك عرف حقوقي است كه برخاسته از حقوق دريايي به عنوان ي
كنند كه به آن  آن كشورها پرچم كشوري را حمل مي كه به موجب
اين امر به يك قاعده عرفي تبديل شد و در قرن بيستم . تعلق دارند

ي حقوق دريايي به قوت قانوني رسيد و ها اين قاعده در كنوانسيون
م مليت كشور ذيربط را به كشتي به صورت مدون درآمد، پرچ

تواند يك پرچم داشته  نظور هر كشتي فقط ميدهد و به اين م مي
همين قاعده در حقوق هوايي وجود دارد كه مفهوم پرچم  27.باشد

ملي را از حقوق دريايي گرفته و كنوانسيون شيكاگو تعهد ثبت نام 
هواپيماها و دادن يك مليت به هر هواپيما را بر كشورها تحميل 

اين نوع  اينكه حقوق ملي هم شاملسرانجام،  28.كرده است
در امريكا قاعده مربوطه عنوان  ، عنوان نمونه به. صالحيت هستند

نامه امريكاست كه صالحيت دولت  ينيبخش هفتم از آ هجدهم
، هواپيماها و فضاپيماهاي ثبت شده در ها مركزي امريكا را به كشتي
  29.اين كشور تعميم داده است

_________________________________ 
27. Art. 6 of the UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 
I), adopted in Geneva on 29 April 1958, in force on 30 September 
1962; and Arts. 91.1 & 92.1 of UNCLOS II, adopted in Montego 
Bay (Jamaica) on 10 December 1982, in force on 16 November 
1994.   
28. Arts. 17 and 18 of the Convention on International Civil 
Aviation (CICA), signed in Chicago on 7 December 1944, in force 
since 4 April 1947.   
29. 18 U.S.C. Sec. 7, on the United States Special Maritime and 
Territorial Jurisdiction. For instance, in Spain the relevant rule (only 
for ships and aircraft) is Article 23.1 of the Organic Law on the 
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در حقوق فضايي ثبت يك فضاپيما يا جسم فضايي همان 
تنها تفاوت آنها اين . پيامدهاي ثبت يك كشتي يا هواپيما را دارد

است كه در حقوق فضايي مشموليت در ثبت ملي مليت قانوني به 
در . فضاپيما نمي دهد فقط صالحيت و كنترل آن را ايجاد مي كند

عمل اين شموليت حق اعمال حاكميت بر فضاپيماي به ثبت رسيده 
اين معادل شبه مليت يا مليت . خشدرا به كشور محل ثبت آن مي ب

  ].21[ عملي فضاپيماست
ي فضايي يا هر ها ، محفظهها به طور خالصه تمام ماهواره

فضاپيماي ديگر كه در يك كشور به ثبت رسيده باشند تابع قوانين كشور 
دار يا  ين صورت يك ايستگاه مداري سرنشينبه هم. محل ثبت هستند

ره ماه يا يك جسم فضايي ديگر بر يك ايستگاه داير شده بر سطح ك
  . شوند الحيت كشور محل ثبت خود اداره مياساس ص

معاهده فضـاي مـاوراء    8عمومي وابسته به صالحيت در ماده  هقاعد
در نتيجه در حالت عادي حقوق . جو دعاوي كيفري را در بر مي گيرد

كيفري كشور محل ثبت براي حوادث واقع بر عرشه فضاپيما به كـار  
مورد قبـول واقـع شـده كـه كشـور محـل ثبـت از        . ه مي شودگرفت

صالحيت اوليه اما غيرانحصاري برخوردار است كـه بـدين مضـمون    
است كه اعمال صالحيت كيفري مي تواند مبتني بر اصول ديگر هم 

همان اصل اساسي يعنـي صـالحيت كيفـري شـبه      ].23و 22[ باشد
سرنشـين دار  ارضي كشور محل ثبت بـر عرشـه وسـائط زيرمـداري     

تجاري كه ظرف چند سال براي توريسم فضايي و اهـداف ديگـر در   
خواهند گرفـت كاربردپـذير    امريكا و جاهاي ديگر مورد استفاده قرار

  ].25 و 24[ باشد مي
قضيه تبعي صالحيت كشور محل ثبت اختيارات انضباطي 

نماينده فرمانده به عنوان . فرمانده فضاپيما يا جسم فضايي است
شود و صالحيت حكومت به وي  محل ثبت پذيرفته مي كشور

هر چند مضمون دقيق اختيارات فرماندهي  ].26[ تفويض خواهد شد
در معاهدات فضاي ماوراء جو سازمان ملل تعريف نشده اما با استناد 
به حقوق فضايي داخلي امريكا و روسيه قابل تشخيص است و اين 

عمومي كاربردپذير براي  لالمل بينحقوق به نوبت تحت تأثير حقوق 
  . و هواپيماها قرار دارند ها كشتي

در رابطه با مسائل انضباطي و كيفري عمليات در ايستگاه 
و منشور  دولي مياندر توافقنامه  اي ي ويژهها مقرره المللي بينفضايي 
  . وجود دارند المللي بينايستگاه فضايي  ةخدم) رفتار(اخالقي 

ن دولتي تصريح شد، هر يك از توافقنامه ميا 5در ماده 
) و ديگر اجزاء سازنده اصلي ها يگان(كشورهاي عضو اجزاء پروازي 

                                                                                         
 
 

Judicial Power (Law 6/85 of 1 July 1985), in Germany there is 4 of 
the German Criminal Code, in Greece there is Art. 5 of the Greek 
Criminal Code.   

را كه به ايستگاه اهداء كرده به عنوان جسم فضايي به ثبت خواهد 
طور بر تمام  مذكور و همين يند و لذا صالحيت و كنترل بر اجزارسا

به عبارتي . دپرسنل ايستگاه كه تبعه خودش باشند را حفظ خواهد كر
مطابق با اين توافقنامه قاعده اصلي صالحيت شبه ارضي است كه 

باشد؛ و اين اصل بنا بر مقاصد  ه طور اعم در حقوق فضايي نافذ ميب
زير خواهيم  شود كه در قسمت كيفري با اصل مليت فعال تكميل مي

توانند در صورت اقتضاء هر صالحيت  كشورهاي عضو مي. ديد
  . كنند ديگري را اعمال

منشور رفتار خدمه ايستگاه بر رفتار فضانوردان در ايستگاه 
حاكم است و منبعث از اقتضاي مشموليت آنها در قواعد خاص از 

هدف اصلي . استجمله احترام به سلسله مراتب و فرامين صادره 
اين منشور در نظر گرفتن اقدام منجر به تحميل مجازات در صورت 

   ].27[است آن تخطي از قواعد مندرج در 
 22توسط ماده  المللي بينصالحيت كيفري در ايستگاه فضايي 

 8برخالف ماده . تحت نظم درآمده است دولي  ميانتوافقنامه 
معاهده فضاي ماوراء جو، اصل اصلي مورد حمايت توافقنامه 

بر . در خصوص مسائل كيفري اصل تابعيت فعال است دولي  ميان
هر كشور عضو مي تواند صالحيت كيفري در هر  22-1طبق ماده 

جزء پروازي ايستگاه را بر مجرم مورد ادعا كه تبعه خودش باشد 
داليل زيادي براي توجيه به كار بستن اين رويكرد  30.اعمال كند
  . موجودند

دارد كه مطابق بـا آن يـك   ) حاكم(ريشه در مصونيت مستقل  -الف
حكومت و نمايندگان آن نمي توانند توسط حكومت ديگر تحت 

مصونيت حاكم برگرفتـه از اصـل برابـري    . دادرسي قرار بگيرند
براي سران حكومتي و اعضـاي دولـت    تنهاو نه  31كشورهاست

بلكه براي اشخاصي ديگر كه نماينده كشور ملي شـان هسـتند   
بـه  . ل نظامي كاربردپذير مـي باشـد  مثل سفير، كنسول، و پرسن

كه ) ي فضاييها نه توريست( اي همين صورت فضانوردان حرفه
كاركنان كشوري هستند به عنـوان نماينـده كشـور ملـي خـود      

  . محسوب مي شوند
. رابطه نزديكي با مصـونيت حـاكم دارد   المللي بينادب و نزاكت  -ب

بديهي است كه هيچ كشوري دوست ندارد فضـانوردان خـود را   
در كشـور ديگـر   ) كه در كشور متبوع قهرمان شناخته مي شوند(

مشمول دادرسي كيفري ببيند چه رسد به اينكه به يك مجازات 
كه در برخي كشورهاي عضو مثل روسيه (سنگين محكوم شوند 

بنابراين با در نظر گرفتن ). تواند مجازات اعدام باشد و امريكا مي
حساسيت تمام كشورهاي عضو اين راه حل مورد مـذاكره قـرار   

 المللي بينگرفت كه در صورت ارتكاب جرم در ايستگاه فضايي 
_________________________________ 

30. Art. 22 (1) IGA.   
31. Art. 2 (1) of the UN Charter.    
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كشور متبوع مجرم براي تعقيب و دادرسـي وي اولويـت داشـته    
  . باشد

ـ    -ج ايي عضـو در آژانـس   در اين واقعيت نهفته كـه كشـورهاي اروپ
هر چند اين آژانـس نـه يـك كشـور     . فضايي اروپا كار مي كنند

است اما مالـك يگـان كلمبـوس و     المللي بينبلكه يك سازمان 
 چندين اجزاء پروازي ديگر بوده و آنها را به ثبـت رسـانده اسـت   

ارضي با ارتكاب جـرم  ) شبه(پذيرش و به كار بستن اصل  ].28[
ازي اروپـا منجـر بـه هـرج و مـرج در      در هر يك از اجـزاء پـرو  

صالحيت مي شد چون اگر چنين اتفـاقي مـي افتـاد تشـخيص     
اينكه حقوق داخلي كدام كشور عضو اين آژانس بايد براي يـك  

  . قضيه خاص به كار گرفته شود محال بود
بـود كـه    اي هدف پيشگيري از نتايج خودسرانه. ماهيتي فني دارد -د

ر اعمـال كيفـري و بـر اسـاس     از اعمال صالحيت شبه ارضي ب
چنين  مكان استقرار فرد در زمان ارتكاب جرم حاصل مي شدند؛

كنند و حتي امكان دارد نتيجـه   نتايجي به حل قضيه كمك نمي
  . عكس بدهند

 المللـي  بـين كامالً مشخص است كه اعضاي خدمه ايستگاه فضـايي  
آزادانه در كل ايستگاه تحرك دارند و قطع نظر از كشـور محـل   

در ايـن  . كننـد  ي قابل زيست اسـتفاده مـي  ها بت از تمام يگانث
دو . بافت محل استقرار مجرم مورد ادعا كـامالً تصـادفي اسـت   

هسـتند و در  » ب«فضانورد را در نظر بگيريد كـه تبعـه كشـور    
. درگير شده و يكديگر را مصـدوم مـي كننـد   » ج«يگان كشور 

ــه كشــور ج، مســئول   ــر آن اســت كــه كشــور ب، ن منطقــي ت
  . ي كيفري متعاقب باشدها دادرسي

از . در ضمن مي توان ارتكاب جرم يكباره در چند يگان تصـور نمـود  
اين رو، مي توان اظهار نمـود يـك فضـانورد مسـتقر در يگـان      

را شليك و فضانورد ديگر را كه در يگان  32سالحي» ب«كشور 
مستقر است مصدوم مي كند؛ جرم به طـور بالفعـل    »ج«كشور 

م كشـور واقـع شـده اسـت؟ در اينجـا هـم اصـل        در خاك كدا
از بين بردن تمـام ايـن مشـكالت     علتبه  صالحيت سرزميني

عملي حذف نشد و به جاي آن اصل تابعيـت فعـال بـه عنـوان     
بـه   المللي بينقاعده اصلي براي امور كيفري در ايستگاه فضايي 

  . كار گرفته شد
خصيت ارضي و ششبه  دولي اصل ميانتوافقنامه  22-2ماده 
يك . عنوان اصول ثانوي صالحيت مطرح كرده است منفعل را به

: كشور عضو مي تواند در شرايط زير اعمال صالحيت كيفري كند
جرم بر جان يا ايمني يكي از اتباعش تأثير گذاشته باشد، يا باعث 

_________________________________ 
32. As For The Actual Chances of Finding Fire Weapons on The ISS, 
see: http://spectrum.ieee.org/tech-talk/aerospace/space-flight/how-i-
stop-cosmonauts-carrying-guns (last visited on 1 Dec. 2014).   

خسارت ديدن اجزء پروازي اش شده باشد يا در اجزاء پروازي اش 
هت مصلحت و منافع ملي هم به حساب از اين ج 33.واقع شده باشد

با وجود اين چنين صالحيتي فقط به دو شرط مطالبه مي  34.آيند مي
اول، با كشور متبوع مجرم مورد ادعا مشورت شده باشد؛ دوم، : شود

روز از تاريخ شور يا هر مدت توافقي ديگر يا  نودكشور متبوع ظرف 
اشد يا در با اعمال صالحيت توسط كشور ديگر موافقت كرده ب

   35.اش قصور ورزيده باشد تضمين ارجاع پرونده به مراجع كيفري
شرط دوم يك فرم كامالً ديپلماتيك و ظريف از اصل يا 
تعقيب و دادرسي يا استرداد در راستاي ماهيت كامالً هميارانه كار 

اصل يا دادرسي يا استرداد در دهه . است المللي بينايستگاه فضايي 
اصوالً در واكنش به حمالت تروريستي به  ابداع شد كه 1960

ي شديد سياسي بود تا ها هواپيماها و تأسيسات هواپيمايي عصر تنش
از فرار مجرمين از محاكمه با پناه جستن از كشورهايي كه به هر 

لذا . به تعقيب و دادرسي شان نداشتند، جلوگيري كند اي دليل عالقه
وابسته به نظم ناشي از  اين اصل به منظور برآورده كردن مقتضيات

نتيجتاً اين . دشيك يافت عملياتي و سياسي كامالً متفاوت مقرر 
براي ايستگاه فضايي مناسب نبوده كه پايه  اش اصل به شكل ابتدايي

ابل بين كشورهاي عضو و اساس موفقيت آن اعتماد و همكاري متق
د چنين بايد توجه داشته باشيم كه در اين قضيه مجرم مورهم. است

و كامالً  اي ادعا يك تروريست مظنون نيست بلكه فضانوردي حرفه
هاي  ي موشكافانه كه شامل آزمونها متبحر است كه طي بررسي

  . رفتاري و رواني بوده اند برگزيده شده
در هر صورت و به منظور استرداد مجرم  دولي  ميانتوافقنامه 

ده استرداد مورد ادعا مبناي حقوقي الزم در صورت عدم وجود معاه
ه ب 36.به امضاء رسيده بين كشورهاي ذيربط را مقرر كرده است

و متأثر الزامي است عالوه مساعدت دو طرفه در بين كشورهاي عض
تجسس و بررسي جرم  تسهيل هدفبا  ويژه بهبند دوم  ).22- 4ماده (

به كشوري كه ) اگر موجود باشد(ارتباط دارد مثل تحويل مدرك جرم 
   .صالحيت اش را در مورد پرونده اعمال خواهد كرد 22مطابق با ماده 

ي فوق فقط براي اتباع كشورهاي عضو ها الوصف مقرره مع
اتباع كشور ثالث حاضر در . توافقنامه ميان دولتي نافذ و معتبر هستند

معاهده  8ايستگاه فضايي مشمول قواعد عمومي صالحيت در ماده 
يك كشور ثالث در ايستگاه  پس اگر اتباع. شوند فضاي ماوراء جو مي

شوند كه  فضايي مرتكب جرم بشوند مشمول صالحيت كشوري مي
   ].29[ جزء پروازي محل ارتكاب جرم را به ثبت رسانده است

اختيارات فرمانده ايستگاه فضـايي در منشـور رفتـار خدمـه ايسـتگاه      
اين منشور صرفنظر از رتبـه رسـمي   . اند مقرر شده المللي بينفضايي 

_________________________________ 
33. Art. 22 (2) (1) IGA.    
34. De Roos (supra note 26), p. 121.   
35. Art. 22 (2) (2) IGA.   
36. Art. 22 (3) IGA.   
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بخـش  . افراد حاضر در ايستگاه براي همه كاربردپذير مي باشـد تمام 
هـاي فرمانـدهي    سوم از عنوان الـف منشـور اختيـارات و مسـئوليت    

  . ايستگاه را تنظيم مي كند
در ايستگاه فضايي فرمانده مسئوليت ايمني و رفاه تمام افراد و 

 وي از اختيارات نهايي در. حفظ نظم و انضباط خوب را به عهده دارد
ايستگاه برخوردار است و حق دارد از هر روش و وسيله معقول و 

از اين جهت بايد حق . ضروري براي انجام وظايفش استفاده كند
اعمال زور متناسب يا بازداشت يك نفر را مفروض داشت ولو اينكه 

زيرا اين مورد با ضرورت تضمين ايمني  ؛صريحاً ذكر نشده است
   ].30[ ه مي شودفوري خدمه و خود ايستگاه موج

اي هماهنگ و منسجم در ميان  فرمانده ايستگاه بايد رابطه
خدمه را برقرار و ترويج دهد و هم چنين سطح در خوري از اعتماد 

و  المللي بينمتقابل و احترام دو طرفه را تضمين نمايد كه عناصر 
ايده . هاي ايستگاه را مدنظر داشته باشد چند فرهنگي در مأموريت

تيبان اين مقرره رسيدگي به اذيت و ايذا ميان فردي يا اصلي پش
گروهي بود، مع الوصف اختالف نظر كشورهاي عضو بر سر تعريف 

بندي ختم شد كه به دليل عدم  دقيق اذيت و ايذا به اين جمله
  . كاركردپذيري مورد انتقاد قرار گرفته است

چنين تأكيد شده كه فرمانده ايستگاه فضايي از حق هم
بندي شد، ساير خدمه جهت مقابله با  فعاليتهاي مقرر زمان تعويض

اين مقرره به  37.مشكالت ايمني و حوادث غير مترقبه برخوردار است
پذيري در ايستگاه جهت رويارويي با اوضاع غير منتظره  انعطاف

مرتبط با ايمني خدمه و ايستگاه اختصاص دارد و مسئوليت فرمانده 
  . استده كررا در اين خصوص مشخص 

  
  صالحيت كيفري بر تأسيسات فضايي

توريسم فضايي از نقطه نظر صالحيت كـامالً مشـخص و سرراسـت    
از آنجا كه يك هويـت واحـد مسـئول ايسـتگاه اسـت و      . خواهد بود

ساكنين براي مدت كوتاهي در ايستگاه اقامـت دارنـد قاعـده سـنتي     
به ايـن معنـا   . معاهده فضاي ماوراء جو به كار گرفته مي شود 8ماده 

ه كشور محل ثبت محول مـي  ب گام نخستكه صالحيت كيفري در 
  . گردد

ساير داليل وابسته به صالحيت مانند اصل تابعيت فعال يا 
وضعيت مرتبط با ساكنين به اندازه . منفعل حذف نخواهند شد

 اي باشد زيرا فضانوردان حرفه حساس نمي المللي بينايستگاه فضايي 
نماينده كشورهاي عضو براي مدت طوالني در مدار مقيم خواهند 

تر از  خصوصي توازن سياسي خيلي كم اهميتهاي  در ايستگاه. ودب
 المللي بيني ايستگاه ها بنابراين ويژگي. است المللي بينايستگاه 

_________________________________ 
37. Section III.C of the ISS CCOC.    

منجر به تشكيل يك رژيم ويژه وابسته به صالحيت براي 
ربط  رد استفاده براي اهداف تفريحي بيهاي خصوصي مو ايستگاه
  .هستند

ساكنين در كنار نياز به نظارت مستمر بر در مقابل، تغيير مكرر 
عمليات ايستگاه بر ضرورت انتساب صالحيت كيفري به يك كشور 

در نتيجه قواعد سنتي . واحد يعني كشور محل ثبت تأكيد دارند
اند  جو قيد شده يمعاهده فضاي ماورا 8صالحيت كه در ماده 

   .هاي مداري تفريحي هستند مناسب ترين قواعد براي ايستگاه
در رابطه با استرداد مي توان از معاهدات دو جانبه ي موجود 

از آنجا كه اقامت در مدار به منظور تفريح و سرگرمي از . استفاده كرد
هر دو جانب عرضه و تقاضا يك اقدام خصوصي است نيازي به 

ي ها از ديدگاه صالحيت موقعيت هتل. توافقنامه ويژه وجود ندارد
هماناني از اقصي نقاط دنيا را كه مي ي زمينيها مداري با هتل

  . پذير است پذيرند قياس مي
هاي فضايي خصوصي،  در مورد حفظ نظم عمومي در ايستگاه

كه در ) به نمايندگي فرمانده و كنترل مأموريت(اين اپراتور است 
  . وهله اول مسئول حفظ اختيارات انضباطي مي باشد

 تأسيسات پيماها،فضا بر صالحيت اعمال نحوه و نوع زمينه در

 فضاي حقوق معاهدات در تري كامل فضايي مقررات تجهيزات و

 اشاره به آن ادامه در كه دارد ملل متحد وجود سازمان جو ماوراي

 صالحيت مقوله به ماده چند در جو ماوراي فضاي معاهده .شد خواهد

 ماده نمونه، عنوان به .دارد حاكميتي اشاراتي اختيارات اعمال نحوه و

 در هاي ملي فعاليت جهت به را معاهده عضو هاي دولت سند، اين 6

 توسط ها فعاليت قبيل اين آنكه از اعم جو، ماوراي فضاي

 داراي شود، انجام غيردولتي يا نهادهاي دولتي هاي كارگزاري

 اين نويسندگان، اشاره برخي عقيده به. داند مي المللي بين مسئوليت

 اعمال توانايي تأييد معني به خود، عضو هاي دولت مسئوليت به ماده

 بسيار زيرا؛ است جو ماوراي فضاي در كشورها و اقتدار حاكميت

 مسئول المللي بين نظر از كشوري اگر بود خواهد آور شگفت
 كه حالي در شود شناخته خود غيردولتي و دولتي مؤسسات هاي فعاليت

 6 ماده اما باشد، نداشته را ها آن بر مؤثر كنترل و رسمي اقتدار حق اعمال
 متوجه المللي بين مسئوليت خسارت، ورود در صورت اينكه با رابطه در

 بود خواهد فضايي فرستادن شيء امر در دخيل هاي دولت از كداميك

 .است شده ذكر 7 ماده در مسئله اين البته .ندارد خاصي ترتيبات

 را معاهده 7 و 6 مواد مجموعه كه شود ايراد است ممكن البته

 فضاي معاهده در صالحيت ةكنند مواد تعيين عنوان به توان نمي

 مسئول دولت تعيين تنها به مذكور مواد زيرا ؛دآورر شما به جو ماوراي

 تقويت رو آن از نظر اين. دارند اختصاص خسارت جبران نحوه و

 دولت مسئله خصوص در به صراحت 8 ماده در كه معاهده شود مي

  .تكرده اس تكليف تعيين صالحيت، صاحب
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معاهده  7و  6سب مواد كشور محل ثبت هم در نهايت بر ح
تضمين ايمني ايستگاه فضايي و  جو از صالحيت يفضاي ماورا

اين معاهده از صالحيت تضمين امنيت در ايستگاه  8حسب ماده بر
كشور محل ثبت بايد اختيارات انضباطي در خصوص . استبرخوردار 

  .را هم به فرمانده ايستگاه اعطا نمايد حودث داخل ايستگاه
 را حاكميتي حقوق اعمال خود، كنوني صورت و شكل در فضا

 و كامل اقتدار امروزه و كند ممنوع نمي كامل طور به فضا در

 خود در تجهيزات و تأسيسات فضاپيماها، بر كشور هر انحصاري

 پذيرفته امري المللي بين عرف طور همين و مربوط المللي بين اسناد

 بر دولت انحصاري صالحيت اعمال ديگر،بيان  به .تاس شده

 حاكميت حكم اعمال در جو ماوراي فضاي در خود اتباع و ها دارايي

 مواجه ممنوعيتي هيچ با فضا حقوق در كه بود خواهد سرزميني

 اعمال جو، ماوراي فضاي ةمعاهد 2 ماده در نتيجه]. 31[ نيست

 سرزمين تصاحب معناي نكرده در منسوخ را فضا در حاكميتي حقوق

تنها  و است» ملي اختصاص« و ذخاير از انحصاري بهره برداري و
 موردنظر هاي ممنوعيت مشمول جو، ماوراي فضاي در موجود منابع

  .گيرد مي قرار ماورا جو فضاي معاهده در
 جو، ماوراي فضاي معاهده 2 ماده در مقرر قواعد طوركلي به

 همان كه بوده فضا حقوق و هوا ميان حقوق بنيادين اختالف مظهر

 غيرمستقيم اعمال يها نشانه اگرچه .است ملي حاكميت بحث

 دور راه از سنجش نظير فضايي فعاليتهاي برخي در كماكان حاكميت،

 تملك ممنوعيت كلي طور به كند، مي بروز نيز راه دور از ارتباطات و

 جو ماوراي معاهده فضاي بنيادين اصل يك قالب در را خود فضا

الزم به ذكر است، همان موقعيت كاربردي  .]32[ است نموده تثبيت
هاي  هاي فضايي خصوصي تا حدودي براي آزمايشگاه براي ايستگاه

  . علمي مداري به كار گرفته مي شود
هاي مستقل حاكم به طور محتمل در استفاده از ظرفيت  هويت
وردي در ي تك مها ز به توافقنامهها دخيل هستند كه نيا اين ايستگاه

اگر كشوري به منظور دريافت . كند خصوص صالحيت را ايجاد مي
هاي علمي يك يا چند نفر را به  آموزش فضانورد يا انجام آزمايش

ايستگاه فضايي خصوصي اعزام كند به نفع كشور محل ثبت است 
به  را با كشور متبوع چنين افرادي اي كه توافقنامه صالحيتي ويژه

اين . امضا برساند تا از اختالفات مربوط به صالحيت پيشگيري شود
بيني كنند كشور محل ثبت از اعمال  توانند پيش مي ها توافقنامه

اما  ،صالحيت خود بر بدرفتاري مورد ادعا امتناع خواهد ورزيد
مشروط به آنكه ايمني كلي و جامعيت ايستگاه به طور جدي تهديد 

صورت كشور متبوع مجرم مورد ادعا بيشتر از در اين . نشده باشد
از اين . مند است هكشور محل ثبت به اعمال صالحيت خود عالق

زيرا تنش  ؛جهت توافقنامه ويژه استرداد بسيار مفيد واقع مي شود
  . بالقوه بين كشورهاي ذيربط را كاهش مي دهد

هاي مداري خصوصي كه براي اهداف  در نهايت، ايستگاه
گيرند تابع رژيم صالحيت شبيه به رژيم  استفاده قرار ميعلمي مورد 

 اي اكتشاف ميان سياره. هستند المللي بينصالحيت ايستگاه فضايي 
توسط انسان نيز از نقطه نظر صالحيت پر چالش ترين مأموريت 

  . فضايي خواهد بود كه تا به حال انجام گرفته است
ا كپسول محفظه ي(وسيله اكتشافي كه حاال مجسم مي شود 

معهذا حضور بلند مدت . از يك يگان واحد تشكيل خواهد شد) اريون
انسان در فضا به وسيله بسيار جادارتري نياز دارد تا اصوالً با 

پس نمي توان . مشكالت سالمتي و رفتاري فضانورد مقابله شود
يك وسيله اكتشافي بزرگتر متشكل از چند يگان را كه قبل از سفر 

. م سماوي ديگر در مدار احداث گردد را ناديده گرفتبه مريخ يا اجرا
در ضمن اين كار به قدري دشوار است كه نياز به همكاري 

پس خدمه چند مليتي در آن درگير خواهند  38خواهد داشت المللي بين
ي متفاوتي براي احداث ها در عين حال انتظار داريم از يگان. بود

زم ضروري جهت پشتيباني زيستگاه در مريخ و تأمين زيرساخت و لوا
  . از حضور انسان در سطح كره مريخ استفاده شود

در رابطه با صالحيت كيفري بايد از الگوي ايستگاه فضايي 
پيروي شود زيرا از نقطه نظر قانوني موقعيتي قرينه  المللي بين

ايستگاه  دولي  ميانوجود دارد، توافقنامه  المللي بينموقعيت ايستگاه 
ك راه حل عالي را براي مشكالت مربوط به ي المللي بين

ارائه كرده  المللي بينهاي مقارن، بر اساس توافق نظر  صالحيت
ي ملي را مدنظر قرار داده و در عين ها اين توافقنامه حساسيت. است

حال انعطاف پذيري در يك قضيه خاص را از طريق مشورت تك 
لذا بايد  .موردي در خصوص صالحيت و استرداد منظور كرده است

. بدون حذف ديگر مباني صالحيت تفوق را به اصل تابعيت فعال داد
اطالق اهميت ثانوي به اصل شبه ارضي به نفع تابعيت فعال يك 
برتري صالحيتي ديگر را به دنبال دارد يعني تابعيت فعل در سطح 

در طول فعاليتهاي خارج از ) يا ديگر اجرام سماوي(كره مريخ 
. از پايگاههاي احداث شده نيز كاربردپذير خواهد بودفضاپيما يا خارج 

پس يكپارچگي قانوني كه تمام مراحل مأموريت سرنشين دار را 
  . پوشش دهد وجود خواهد داشت

در رابطه با استرداد درج يك مقرره ويژه كه تفاوت اصل يا 
دادرسي يا استرداد را با اصل اتخاذي در توافقنامه ميان دولتي 

اين . بيني كند مفيد واقع مي شود پيش المللي بيني ايستگاه فضاي
و اختالفات مربوط به صالحيت كمك مي  ها مقرره به كاهش تنش
و قضاياي صالحيتي مربوطه از  ي مورد ادعاكند، هر جرم كيفر

_________________________________ 
38. National Research Council, Pathways to Exploration: Rationales 
and Approaches for a U.S. Program of Human Space Exploration. 
Washington, DC: The National Academies Press, 2014 available at 
http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=18801 (last visited on 1 
Dec. 2014).   
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طريق مذاكره با حسن نيت جهت حفظ اعتماد در ميان كشورهاي 
  . عضو رسيدگي خواهند شد

خدمه مشابه منشور ايستگاه  در ضمن يك منشور رفتار
قواعد الزمه حفظ رابطه هماهنگ در ميان اعضاي خدمه  المللي بين

 المللي بيني ايستگاه ها به پيروي از الگوي مقرره. را مقرر خواهد كرد
در . اختيارات فرماندهي نقش مهمي را از اين نظر ايفا خواهد نمود

ليه تا كره زمين واقع از آنجا كه به واسطه دوري مسافت وسيله نق
كمك يا مداخله خارجي تا ميزان بسيار محدودي امكان پذير است و 
خدمه مجبورند خودشان با تمام مشكالتي مقابله كنند كه امكان 

ي پر ها دارد در اصل توسط خودشان پيش آيند به كارگيري مقرره
جزئيات تر از يك سو، اما از سوي ديگر تضمين انعطاف پذيري در 

جهت رسيدگي مؤثر به قضاياي غير منتظره، مقتضي  اخذ تصميم
معهذا الزامات قانوني دقيق فقط زماني مشخص شدني . خواهد بود

  . هستند كه شرح دقيق مأموريت مشخص شده باشد
  

  فرجام
دانان  و حقوق دولي  ميانبه نظر مي رسد كشورهاي عضو، توافقنامه 

گذاري اسـت   قانون توافق دارند كه اين توافقنامه يك بخش ممتاز از
ي اكتشـاف فضـايي آينـده بـا      هـا  كه مي تواند الگويي بـراي پـروژه  
آن در  22بـاالخص قواعـد مـاده    . دخالت خدمـه چنـد مليتـي باشـد    

خصوص صالحيت كيفري ارزشي فوق العـده دارنـد و يـك مقدمـه     
ي فضايي سرنشين دار در آينده من جمله ها بسيار مفيد را براي پروژه

توسـط انسـان كـه از نظـر مـالي       اي اف ميان سيارهي اكتشها پروژه
  .كنند ن كشور تأمين خواهند شد تنظيم ميتوسط چندي
 مثل را شيء فضايي خود زماني هر در توانند مي ها دولت

 يا ايستگاه فضايي ها، راكت و موشك مصنوعي، هاي ماهواره

درياي آزاد يا  يا خود قلمرو تحت سرزمين از فضايي، هاي سفينه
 اين كه جايي كنند؛ تا ارسال و پرتاب جو ماوراي فضاي ارضي به شبه

 مسيري در زمين يا جو از بيرون در مدارهاي بتوانند فضايي اشياي

 استثناي به كه از فضاي تحت قلمرو حاكميت هيچ دولتي گيرند قرار

 حقوق نظر از الملل بين عرصة در خاصي مشكل عبور نكنند، خود

هر ]. 33[ شود نمي ايجاد هايي فعاليت چنين براي الملل مستقيماً بين
ست و قضايي ني چند مناطق ماوراي جو تحت صالحيت هيچ حوزة

اما اصل عدم خسارت يا  ،دشو جزئي از ميراث بشر محسوب مي
د چرا كه از اصول عرفي شورعايت  دجلوگيري از ورود خسارت باي

محيط زيست  الملل بينو هم حقوق  الملل بيناست كه هم در حقوق 
  ].34[ به آن توجه شده است

هايي كه  ي فضايي نبايد به منظور فعاليتها ايستگاهبنابراين 
كشورهاي ديگر  هدف از آن تهديد كشورها، نقض صلح يا تجاوز به

در . كار گرفته شوند طور كلي نقض منشور ملل متحد باشد به و به
ي ها ايستگاه فضاي ماوراي جو از 1967 معاهده 8واقع بر طبق ماده 

 و در جهت صلح و امنيت آميز صلحمنظور اهداف ه فضايي بايد ب
. بهره گرفته شوند المللي بينهاي  و افزايش همكاري المللي بين

مدار زمين، ماه يا  يي فضايي كه بر روها كشورها نبايد در ايستگاه
 يا كشتار اي ي هستهها يابند سالح ميساير اجرام آسماني استقرار 

ي نظامي در مدار زمين ممنوع ها استقرار ايستگاه .قرار دهندجمعي 
ماه  ي نظامي بر رويها توان گفت استقرار ايستگاه بنابراين مي ؛است

ي ها لكن نبايد در آنها سالح ،و ساير اجرام آسماني ممنوعيتي ندارد
  ].36[ و] 35[ شود گذارده اي كشتار دسته جمعي يا هسته

هاي فضايي خصوصي كه هر  اهراهكار مناسب براي ايستگ
كشور واحد به احتمال قوي آنها را با عنوان اجسام فضايي ثبت 

اگر به صورت هتل مداري . خواهد كرد تابع كاربري آنهاست
نطق كاري سياسي و خصوصي مورد استفاده افراد قرار گيرند آنگاه م

در خصوص دولي  كارگيري قواعد توافقنامه ميان فني زيربناي به
در چنين مواردي توسل به . ت كيفري وجود نخواهد داشتصالحي

معاهده فضاي  8 ةشده در ماد مقرر سرزمينيقاعده اصلي صالحيت 
مداري مورد استفاده   اما اگر ايستگاه، جو ارجحيت دارد يماورا
صالحيت ويژه با كشور  ةهاي حاكم قرار گيرد عقد توافقنام هويت

  . محل ثبت به منظور حفظ توازن سياسي مفيد واقع مي شود
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