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های فضایی و ها برای زبالهالمللی دولتمسئولیت بین
 های ناشی از آنهافصل اختالفوسازوکارهای حل

 *2، سیدمحمد حسینی1محسن عبداللهی

 چکیده
هااي اااا     توسط شوروي سااق  سارازاف الاتیا     1591در سال  1پرتاب ماهوارة اسپوتنیک 

هاا ااادر قاه پرتااب مااهوار  و      م  اف دوتا  ا د. اگرچه اقتدا اقط تلداد کحساب م  ها قهدوت 
هاي قیشتري قه ا ن صنل  وارد شادند. در کناار   تدر ج دوت الاتی  در قخش ااا قودند، اما قه

رو اه اف ااااي مااوراي باو قا ا       استفادة قا   قراي قشر  ،هاي ااا   شمار الاتی اوا د ق 
هاا  ااا   نمونۀ قاارف ا ان اتاودگ    هاي اتودگ  ااا و محیط ف س  کرة فمین شد  اس . فقاته

هاي در حال گارد  قاه   شمار قراي ماهوار روند که  الو  قر تهد دها و خطرهاي ق شمار م قه
اند. هنگام تدو ن ملاهدات دور فمین، قر محیط ف س  کرة خاک  فمین نیز اثار نامناسب  داشته
اي قاه مساۀلۀ کنتارل و     اصل  حقوق ااا، توبه اندک  قه مسائل محایط ف سا  شاد و اشاار    

امیاز اف  اتملل  قه و ژ  کمیتاۀ اساتفادة صال    پیشگیري اف توتید فقاتۀ ااا   نشد. نهادهاي قین
قخشا  نداشاته   هاا نتیۀاۀ ریاا     اند، اما تاکنون ا ن تال ها   کرد اااي ماوراي بو تال 

د ، مساۀوتی    ک  اف  مویو ات  که در ملاهدات حقوق ااا قاراي تبیاین ان تاال  شا    اس . 
شد  در ملاهدات هاي مطرحتر ن چاتشها در هنگام ورود خسارت قود  اس .  ک  اف مهمدوت 

ها در ابال خسارات ناش  اف ان اس  که قه دتیال  ااا  ، مفهوم فقاتۀ ااا   و مسۀوتی  دوت 
د  اسا .  رو شا ها   روقهها قا دشواري دم تلر ف ا ن اشیا در ملاهدات، اثبات مسۀوتی  دوت 

هاي مساۀوتی  در اباال خساارات ناشا  اف     ها و رژ مقناقرا ن، سافوکارهاي حل و اصل اختالف
هاي ااا   کارامدي الفم را ندارند و اصالح مقررات موبود  ا تدو ن مقررات بد د در ا ن فقاته

 خصوص یروري اس .
 

 کلیدواژگان
  ها، ملاهدات حقوق ااا.  ت فقاتۀ ااا  ، اااي ماوراي بو، محیط ف س ، مسۀوتی  دو

                                                           
 .دة حقوق، دانشگا  شهید قهشت ، تهراندانشیار دانشک .1

 )نو سندة مسۀول(. اتملل، دانشگا  شهید قهشت ، تهراندانشۀوي دکتري حقوق قین .2
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 مقدمه
هاي بد د در نیم ارن گذشته، موبب دسترس  او قه اااا  پیشرا  قشر در دستیاق  قه اناوري

قارداري اف منااق  کارة فماین، کااهش      قرداري اف ا ن محیط قراي تسهیل و تسار   قهار   و قهر 
فظ محیط ف س ، گستر  ها، کنترل و حهاي ناش  اف حوادث زیرمترابه، ابراي قرنامهخسارت

اطال ات و سر   تبادل انها و هدا   و کنترل  ملیات نظام  و باسوسا    ارتباطات و اناوري
در ااا شد  اس . دستیاق  انسان قه محیط ناشناختۀ اااي ماوراي بو قا پرتاب اوتاین سافینۀ   

نیسا  کاه   ، ازااف شاد. ترد ادي    «1ماهوارة اسپوتنیک » قا نام  1591ااا   شوروي در سال 
 اقاد،  کناد و ماهیا  و المارو اساتفاد  انساان اف اااا ااازا ش ما         هرچه اناوري پیشرا  م 

هاي ااا   اازا ش اتاودگ  محایط   کند.  ک  اف مشکالت الاتی مشکالت قسیاري نیز قروف م 
هاي ااا   اس . تۀم  ا ن اشایا در  و محیط ف س  کرة فمین ناش  اف فقاته1اااي ماوراي بو

هاي شد دي را سبب شاد   هاي انسان در اااس ، نگران طراف فمین که ناش  اف الاتی مدار ا
هاي ااا  ، اف فمان ارستادن ماهوار  قاه اااا روناد رو قاه رشادي      اس . نگران  در فمینۀ فقاته

(. Ireland, 2010: 3شود )هاي ااا   ملل  در مدار ایااه م داشته و قا هر پرتاب، مواد قه فقاته
راته، پسماند و خاکستر خروبا  اف  هاي افقینها، ماهوار اشیا شامل سطوح رهاشدة موشک ا ن

کننادة رهاشاد  اف   هااي رنا ، گافهاا و ما لاات خناک     موتورهاي سوخ  بامد، وراه و پوساته 
هاي شدة ناش  اف قرخورد ر زسن هاي ر ز و ابسام رهاهاي سوفناي، خوشههاي هستهماهوار 

هااي اااا   اسا . پساماندهاي اااا   قخشا  اف اناوا         هاي رهاشد  اف سفینههکیهان  و فقات
اند  ا  مر مفید انها قاه پا اان رساید     مدارگردهاي ساخ  دس  قشر اس  که زیرااقل استفاد 

متاري  میلیون اطله قا اقلاد مختلف اف اطلات ر از و میلا    992اس . در حال حایر در حدود 
پناا ،  اند ) زدانرااتادة چند متري در مدارهاي مختلف فمین سرگردانهاي افکاگراته تا ماهوار 

ارتفا  مداري )کاه  (  ا محدودة کمLEO(. اکثر پسماندهاي ااا   در دو منطقۀ تۀو )12: 1939
کیلومتري قلد اف ان اداماه   1322و تا حدود شود کیلومتري سط  فمین ازاف م  222اف ارتفا  
 90222در ارتفا  حادود   ( GEOاهن   ا بۀو )فمینۀ  کم یخام  مدار کند( و  ناحیپیدا م 

در ا ن نوشاتار سال  شاد  اسا  یامن      (. 11اند )همان: کیلومتري فمین منطقه انباشته شد 
هاا  اتملل  دوتا  اتملل، مسۀوتی  قینها در حقوق قیناتملل  دوت تبیین ابمات  مسۀوتی  قین

کاردن محایط ااااي مااوراي باو و خساارات ناشا  اف        که اتاود   هاي ااا  ،در ابال الاتی 
اصال اختالااات   ودر اداماه قاه نحاوة حال    . گیارد، قررسا  شاود   هاي ااا   را نیز درقرم فقاته

و نحوة ببران خساارات در    591هاي ااا   قا تأکید قر اایۀ سقوط ماهوارة کاسموس الاتی 
 .  گیري پرداخته شد  اس قه نتیۀه شد  و در پا ان نیز ا ن گونه د اوي اشار 

                                                           
1. Outer Space Environment 
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 های فضاییالمللی ناشی از فعالیتمسئولیت بین
اتملل محیط ف س  قر پیشگیري اف اتودگ  تأکیاد و ملیارهااي بهاان  مشاتر      در حقوق قین

اما ا ن . ها مشخص شد  اس کردن قرخ  الاتی قراي قه نظم در اوردن ا مات  خاص  ا ممنو 
اتملال  س ، قلکه مهم یمان  ابرا و سافوکار ببران  نقض اوا د حقاوق قاین  قه تنها   کاا  نی

(. 23-25: 1931اتملل  ناش  اف نقاض ان اوا اد اسا  )فماان ،     محیط ف س  و مسۀوتی  قین
اتمللا  مساۀول در ا ان حیطاه     هاي قینها و اخیراً سافماناتملل اقط دوت قرمبناي حقوق قین

ف ارا در صاورت ارارگاراتن    . ها توبه شاد  اسا   ۀوتی  دوت شوند و قیشتر قه مسشناخته م 
شادن  هاا در با گاا  واالا  خاود و قرطارف     اتملل  دوت اصول و اوا د حاکم قر مسۀوتی  قین

 شاود اراهم م اتملل  هاي استقرار حاکمی  اانون در باملۀ قینهاي موبود در انها، فمینهاقهام
اتملل  قراي ا مات  اس  که دوت  در  رصۀ قین 1«ی مسۀوت»(. ازلب 12: 1935) دائ  امناب، 

اتمللا  در  اک ملناا پشاتوانۀ     حقوق مسۀوتی  قین. روندشمار م اتملل ، تخلف قهاف بنبۀ قین
اتملل اس  که موبد حا  و تکلیاف قاراي ا اااي باملاۀ      حقوا  اوا د اوتیۀ نظام حقوق قین

هاا در  اتمللا  دوتا   واا  اوا د مسۀوتی  قیندر. کنداتملل  اس  و ان اوا د را تامین م قین
اي مانناد  هاي گساترد  اتملل ، در فمرة اوا د ثانو ه ارار دارد و مویو ابال ا مال متخلفانۀ قین

نقض تلهد و انتسااب ان و همنناین اثاار و نتاا ج نقاض تلهاد و دساتاو زهاي ان را تنظایم         
اناد و حتا    ي ناش  اف ا ماتشان منا  نشاد   هاها قراي اسیباما در مواردي نیز دوت ؛ کنندم 

قه  باارت د گار، قراسااس    . دارند 2«مسۀوتی  قدون تقصیر»اتملل مۀافند و قراساس حقوق قین
د دگا  کالسیک،  ک دوت  فمان  مسۀول شناخته خواهد شد که تلهدي را نقاض کناد و ا ان    

اوتیاه و ا ۀااد مساۀوتی ،    درنتیۀۀ نقاض تلهاد   . کردن  قاشدنقض انتساب قه ان دوت  و اثبات
اماا در د ادگا  مساۀوتی     . ا اد وباود ما   قر ببران خسارت قراي دوت  قهتلهدي ثانو ه مبتن 

اند، اتزام قه ببران خسارت، تلهادي اوتیاه و اصال  اسا  کاه      دوت  قراي ا مات  که من  نشد 
 (.19یس  )همان: وبود امدن ان مستلزم نقض  ک تلهد نقه

 

 ها در قبال اعمال متخلفانهمسئولیت دولت .1
اتملال  منظور اف ا ن گونه مسۀوتی ، مسۀوتیت  اس  که در اثر نقض یواقط و اوا د حقوق قاین 

اتملل در ارتباط قا ا مال خالف حقوق قین« مسۀوتی »درواا  واژة . شودها ا ۀاد م قراي دوت 
اتملل را نقاض کناد، قراسااس    نقناقرا ن چناننه دوتت  اوا د و مقررات حقوق قی؛ رودقه کار م 

هاي گونااگون مانناد ا اادة ویا  قاه      اتملل  خود مکلف قه ببران خسارت اف رو تلهدات قین

                                                           
1. Responsibility 
2. Liability 
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(. تاذا  135: 1952پاور، فار  نلمتا  ،   حات  ساق ، پرداخ  زرام  و بلب ریا   اس  )داراب
مل متخلفاناۀ   . شوداتملل  او م اتملل توسط  ک دوت  موبب مسۀوتی  قیننقض حقوق قین

 اتملل  دوت  ممکن اس  شامل  ک  ا چند الل  ا تار  الال  اا ترکیبا  اف هار دو قاشاد      قین
هاا  اتملل در طرح مواد راب  قه مسۀوتی  دوتا  کمیسیون حقوق قین(. 11: 1952گل، )اقراهیم
  اتمللا اتملل  دوت  را موبب مسۀوتی  قین، در مادة  ک، هر الل متخلفانۀ قین2221در سال 

اتمللا  متخلفاناه توصایف شاود،     تواناد اف نظار قاین   تذا الل دوت  نم . ان دوت  دانسته اس 
 .اتملل  قاشدمگرانکه ان الل نقض تلهد قین

 

 نشدهالمللی برای اعمال منعمسئولیت بین. 2
اتملل محیط ف س  قر پیشگیري اف اتودگ  تأکید شد ، اما در نظر ات مساۀوتی   در حقوق قین

زرام  ار  قر ورود خساارت دانساته شاد  اسا  و قاه بلاوگیري اف ورود خساارت و        پرداخ  
تذا تحلیلگران امروفي درصادد ا ماال تکااتیف شاکل  و ابرا ا  قار       . اتودگ  اشار  نشد  اس 

هاي قاتقوة محایط ف سات  کاه ناشا  اف     ها هستند )تکاتیف  نظیر ارف اق  خسارات و ف اندوت 
هاا را،  تا اموفة مسۀوتی  دوتا  ( مرفي  ک دوت  قه دوت  د گر اس ها و اادامات درونالاتی 

قنااقرا ن  اک دوتا     ( 11: 1932) موساوي،  ابل اف ا نکه اتودگ  صورت پذ رد، ا مال کنناد  
هااي  مادة   وظیفه دارد کلیۀ ملیارهااي ملقاول و متلاارف را در بها  بلاوگیري اف اتاودگ       

نشد ، تلهد اوتیۀ دوت ، پیشگیري اف ا مات  اس  در مسۀوتی  ا مال من . ارامرفي ر ا   کند
قه  بارت د گر، قارخالف مساۀوتی    . شودکه موبب قروف خسارت و در نتیۀه مسۀوتی  ان م 

در ابال ا مال متخلفانۀ قین اتملل ، که اتزام قه ببران خسارت خصوصیت  ثانوي و ار    ا قاا  
اتملل  نقض شد  و سپس چنین اتزام  قه دنبال واسطه دارد؛  لن  اقتدا و مقدمتاً قا د تلهد قین

نشد ، ترمیم  ا ببران خسارت  ک تلهد اوتیه اسا   داشته قاشد، در مسۀوتی  قراي ا مال من 
قه قیان د گر، طب  ا ن مساۀوتی ،  . اتملل  نیس و منوط قه تحق  ابل   ک  مل متخلفانۀ قین

)  ادائ    ي ا ۀاد مسۀوتی  کاا  اس صرف ورود خسارت اف سوي  ک دوت  قه دوت  د گر قرا
هاا  (. قا ا ن حال قا د در نظر داش  که پذ ر  ا ن نو  مسوتی  قاراي دوتا   19: 1935امناب، 

هاي ااا   شد  اس . قه د گار ساخن،   بنبه کامالً استثنا   دارد و در  مل محدود قه الاتی 
 نشاد  اي ا ماال منا   مساۀوتی  قار  « ساافي خصوص »هاي ااا  ، شاهد بز در حوفة الاتی 

 (.295-211: 1951هستیم ) بداته ، 
 

 های فضاییها در فعالیتمسئولیت دولت. 3

هااي  شاهد تصو ب پنج ملاهادة اصال  درخصاوص الاتیا      1515تا  1501حقوق ااا اف سال 
 :ترتیب  بارتندافااا   قود  اس . ا ن ملاهدات قه
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قرداري اف اااي مااوراي  مینۀ کاو  و قهر ها در فهاي دوت ملاهدة اصول حاکم قر الاتی   -
 1(اف ا ن پس ملاهدة اااي ماوراي بو) 1501بو شامل کرة ما  و د گر ابرام اسمان  

شاد  قاه ااااي    موااقتنامۀ نۀات و قافگش  ااانوردان و قافگرداندن اشیاي ااا   پرتااب   -
 2(اف ا ن پس موااقتنامۀ امداد و نۀات (1503ماوراي بو 

اف ) 1512ها قراي خسارت ناشا  اف اشایاي اااا      اتملل  دوت مسۀوتی  قین کنوانسیون  -
  9(ا ن پس کنوانسیون مسۀوتی 

اف ا ان پاس کنوانسایون    ) 1510 شد  قه اااي مااوراي باو  کنوانسیون ثب  اشیاي پرتاب  -
  1(ثب 

پاس  اف ا ان   (1531هاي کشورها در ما  و سا ر ابرام اسامان   موااقتنامۀ حاکم قر الاتی   -
 9(موااقتنامۀ ما 

 «مساۀوتی  قادون تقصایر   »و « مساۀوتی  »در حقوق ااا تلر ف مشخصا  اف دو مفهاوم    
 ط ا ان دو واژ  قاا  کاد گر قاه صاورت     (.  و هرگاز ارتباا  115: 1952نشد  اس  )نواد  توپن ، 

 (. اماا در  مال، ملاهادة   Von der Dunk, 1991: 363اراگیار و باام  تبیاین نشاد  اسا  )     
 قااراي نشااان دادن همااۀ 0«اتمللاا مسااۀوتی  قااین»، اف واژة ( 0)بااو در مااادة  اااااي ماااوراي

 اااااي ماااوراي بااو اسااتفاد  کاارد در  1ملاا هاااي مسااۀوتی   ااک دوتاا  در ابااال الاتیاا 
قاراي مشاخص سااختن     5«اتمللا  قادون تقصایر   مساۀوتی  قاین  »اف واژة ( 1)و در ماادة  3اس 

                                                           
1. Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer 

Space, including the Moon and Other Celestial Bodies.(1967) 

2. Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of 

Objects Launched into Outer Space.(1968) 

3. Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects.(1972) 

4. Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space.(1976). 

5. Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial 

Bodies.(1984). 

6. International Responsibility 

7. National Activities 

باو، اف بملاه   مااوراي  هاي مل  در اااي دوتتهاي متلاهد در مقاقل الاتی »ملاهدة اااي ماوراي بو:  0مادة  3.
ها توساط نهادهااي دوتتا  و خاوا      اتملل  خواهند داش ، خوا  الاتی ما  و سا ر ابرام اسمان  مسۀوتی  قین

اتمللا  هساتند تاا    ها داراي ا ان مساۀوتی  قاین   سسات زیردوتت  صورت گیرند. همننین ا ن دوت توسط مو
هاي موسساات  گیرند. الاتی اطمینان حاصل نما ند که الاتیتهاي مل  مطاق  قا مقررات ا ن ملاهد  انۀام م 

نظارت مستمر دوت  متلاهاد  بو اف بمله ما  و سا ر ابسام اسمان  نیاف قه اباف  و ماوراي زیردوتت  در اااي 
بو ، اف بمله ماا  و ساا ر ابارام اسامان  اف ساوي  اک       ماوراي ها در اااي مرقوط دارد. در با   که الاتی 

ها قا مقررات ا ن ملاهد  قر  هد  ساافمان  اتملل  صورت گیرند، مسۀوتی  قراي مطاقق  ا ن الاتی سافمان قین
 «.د  او ا ن سافمان خواهد قودهاي متلاهاتملل  مزقور و نیز دوت قین

9. Internationally Liable 
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 اف اشایاي اااا   در فماین قار د گار      کنناد  در اباال خساارت ناشا     مسۀوتی  دوت  پرتااب 
 رواف ا اان 1.دوتاا   اااو  هدنامااه  ااا اشااخاص حقیقاا   ااا حقااوا  ان اسااتفاد  شااد  اساا  

 قا ااد قرمبناااي  ااک تقصاایر  ااا نقااض اا اادة حقااوا     « مسااۀوتی »د ااواي مرقااوط قااه  
تواناد  تواند اف  وااب تقصیر قاشاد ، ما   در  ین حال که م « مسۀوتی  قدون تقصیر»اما . قاشد

گونه مساۀوتی   رتبط قا  مل  قدون هرگونه تقصیر نیز قاشد،  لن  مسۀوتی  مطل . تذا در ا نم
اف انۀا   که هدف حما   اف ارقانیان اس ، تصمیم قر ان اسا  کاه شاخص قادون توباه قاه       
تقصیر  ا  دم تقصیر در اللش قه صرف انۀام الل، مسۀول ببران خسارت واردشاد  احتماات    

 .شناخته شود

خود تنهاا قاه قیاان    ( 1)و ( 0)طور که مشخص شد ملاهدة اااي ماوراي بو در مواد همان
هاي ااا   پرداخته اسا  و قیاان   ها در ابال خسارات الاتی اتملل  دوت کلیات مسۀوتی  قین

کنوانسایون مساۀوتی ،    .بزئیات ا ن مسۀوتی  را قه کنوانسیون مسۀوتی  واگاذار کارد  اسا    
 /http://www.unoosa.org/oosa/en) اس متیۀ ار   حقوا  کوپوس حاصل الاتی  د  ساتۀ ک

SpaceLaw/liability.html .) در پیوسا  اطلناماۀ    1511ناوامبر ساال    25متن کنوانسیون در
 25ا ن کنوانسایون در تاار خ    .شدتصو ب (XXVI) 2111مۀم   موم  سافمان ملل قا شمارة 

. ا اان االباارا شاادالفم 1512قااراي اماااا نوشااته شااد و در تااار خ اول سااپتامبر  1512مااارس 
 ااو نیاز ان را امااا     22 ااو داشا  کاه     51مایالدي   2211تا  کم ژانو ۀ سال کنوانسیون 

و  9هاي هواشناسا  قرداري اف ماهوار ، سافمان اروپا   قهر 2همننین اژانس ااا   اروپا. کردند
ا ن کنوانسیون  22مادة  1نیز مطاق  قا مفاد قند  1هاي اروپا   ارتباط اف را  دورسافمان ماهوار 

 اناااادپااااذ ر  حقااااوق و تکاااااتیف ناشاااا  اف کنوانساااایون مزقااااور را ا ااااالم داشااااته
(http://www.oosa.unvienna.org/pdf/limited/c2/AC105_C2_2014 _CRP07E.pdf.) 

اتملل  در فمینۀ مسۀوتی  هاي مؤثر قینهدف اصل  کنوانسیون مسۀوتی ، طراح  اوا د و رو ه
ببران خسارت ناش  اف اشیاي ااا   و نیز اطمیناان اف تاأمین پرداخا  ااوري ش ال شارا ط       

در ا ان  (. Burke, 1984: 257اسا  ) نسیون قه ارقانیان چنین خسارت  تلیین شد  در ا ن کنوا

                                                           
اي را قه اااا و اف بملاه ساا ر ابارام اسامان       هر دوت  متلاهد که وسیله» بو: ماوراي ( ملاهدة اااي 1مادة ). 1

ا اي قاه ااا  سافد و هر دوتت  که اف سرفمین و  ا تسهیالت ان وسایله نما د و  ا فمینه انرا اراهم م پرتاب م 
اتملل  قاراي خساارت وارد  قاه دوتا  متلاهاد د گار، اااراد        شود، داراي مسۀوتی  قدون تقصیر قینپرتاب م 

ا  ا  خواهد قود. خسارت ممکن اس  اف سوي ان وسیله ااا    ا ابازاي تشاکیل دهناد    حقیق   ا حقوا 
 «.مان  وارد شوندبو اف بمله ما  و سا ر ابرام اسماوراي قر روي فمین، در هوا و  ا در اااي 

2. European Space Agency 
3. European Organization for Exploitation of Meteorological Satellites. 

4. European Telecommunications Satellite Organization. 

http://www.unoosa.org/oosa/en/%20SpaceLaw/liability.html
http://www.unoosa.org/oosa/en/%20SpaceLaw/liability.html
http://www.unoosa.org/oosa/en/%20SpaceLaw/liability.html
http://www.oosa.unvienna.org/pdf/limited/c2/AC105_C2_2014%20_CRP07E.pdf
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( ب 1مساۀوتی  قادون تقصایر مطلا     ( اتاف : کنوانسیون قه دو گونه مسۀوتی  توبه شد  اسا  
 2.مسۀوتی  ناش  اف تقصیر

 
 مسئولیت بدون تقصیر مطلق. 1. 3

  مطلا  بباران   کنناد ، مساۀوتی  کند که دوتا  پرتااب  کنوانسیون مسۀوتی  مقرر م  2مادة 
 9خسارات  را که قه وسیلۀ اشیاي ااا   متلل  قه او در سط  فمین  ا قه وسا ل در حاال پارواف  

کنناد  قاراي بباران    قه  بارت د گر  اک کشاور پرتااب   . وارد شد  اس  قه  هد  خواهد داش 
خسارت ناش  اف ش ء ااا   خود در سط  فمین  ا خسارت قه وسا ل در حال پرواف، مسۀوتی  

تنهاا اهماال  اا زفلا  اشاکار کشاور       . مطل  دارد و در ا ن حات  نیافي قه اثبات تقصیر نیس 
 ا الل  ا تر  الل  که اف سوي ماد   قاه اصاد ایارار صاورت گیارد       ( دوت  خواهان)مد   

اي کنند  تاا اناداف   درواا   ک دوت  پرتاب. کنند  قاشدممکن اس  راا  مسۀوتی  دوت  پرتاب
 ا اصوري اس  که قه اصاد   1اند خسارت وارد  کالً  ا قلااً مللول خطاي ااحشکه قه اثبات رس

ا ۀاد خسارت اف سوي  ک دوت  متقای  و اشخاص حقیق   ا حقوا  که ان دوت  نما نادگ   
در  ین حال استثنائ  قر  9.انها را دارد صورت گراته اس ، اف مسۀوتی  مطل  ملاف خواهد قود

کنند  دس  قه   قد ن ترتیب که در مواردي که  ک دوت  پرتابقین  شد  اساصل  اوق پیش
و اژ  قاا منشاور ساافمان ملال      اتملل ، اف بمله و قهها   قزند که قا اوانین و مقررات قینالاتی 

هااي مزقاور سابب ا ۀااد     متحد و قا ملاهدة اااي ماوراة بو، مطاقق  نداشته قاشاد و الاتیا   
 0.هیچ نو  ملاایت  قرخوردار نخواهد قودخسارت شد  قاشد، دوت  مزقور اف 

 

 مسئولیت ناشی از تقصیر. 2. 3
سافوکار مسۀوتی  نسب  قه ارقانیان در سط  فمین  ا قه وسا ل در حال پارواف، قسایار کاراماد    
اس ، اما هنگام ورود خساارت قاه ساا ر اشایاي اااا   در اااا، کنوانسایون ناو  د گاري اف          

کنناد   در ا ن صورت، کشور پرتااب . کندتقصیر را ا مال م  مسۀوتی   لن  مسۀوتی  ناش  اف
اف سوي د گر در صورت ورود خساارت قاه   . تنها در صورت  مسۀوتی  دارد که تقصیر اثبات شود

اشخاص  ا اموال مستقر در  ک ش ء ااا   د گر، مسۀوتی  قه شرط تقصیر، همننان متوباه  
در ماورد  : »کناد م ااوق را چناین قیاان ما     کنوانسیون مفهاو  9مادة  کنند  اس .کشور پرتاب

                                                           
1. Absolute Liability  

2. Fault Liability 

3. Aircraft Flight 

4. Gross Negligence 
 .(1512کنوانسیون مسۀوتی  ) 0مادة  1 قند 9.

 (.1512کنوانسیون مسۀوتی ) 0مادة  2قند . 0
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کنند   ا قه اااراد  اا اماوات     خسارات  که خارج اف سط  فمین قه بسم ااا    ک دوت  پرتاب
کننادة د گار،   که در داخل ا ن بسم ااا   ارار دارند قه وسیلۀ بسم ااا    ک دوت  پرتاب

قود که ا ان خساارت ناشا  اف    وارد امد  قاشد، دوت  اخیراتذکر اقط در صورت  مسۀول خواهد 
در «. تقصیر ان دوت   ا تقصیر اارادي قاشاد کاه دوتا  ماذکور در اباال انهاا مساۀوتی  دارد       

دهد و ان هام قرخاورد اشایاي اااا   در     اقط  ک نو  اف سوان  را پوشش م  9ماد   ،حقیق 
مین وااا   و نه سوانح  که قر روي فمین  اا در ااااي سارف    1اااي ماوراي بو  ا المرو هوا  

تنها خسارت قه سط  فمین را اف دا رة خود خارج کارد  اسا ،    9قه  بارت د گر مادة . شودم 
(. در Forkosch, 1982: 80)گیارد  درقرما  وت  خسارت در اااي ماوراي بو و المرو هاوا   را  

قر تقصیر قرخالف مسۀوتی  مطل  که ظاهراً نیافمند  اک شا ء اااا   قاراي     مسۀوتی  مبتن 
کم دو ش ء ااا   قاراي ا ۀااد مساۀوتی     د خسارت و ا ۀاد مسۀوتی  اس ، نیافمند دس ورو

 (.همان)هستیم 

کنناد   قین  کرد  اس  در صورت  که دوت  پرتااب قر ا ن، کنوانسیون مسۀوتی  پیش الو 
قیش اف  ک دوت  قاشد انها در ابال یرر و ف ان وارد  قه نحو مشاتر  و در  این حاال مۀازا     

کنناد   اا     خواهند داش . مقررات کنوانسیون مسۀوتی  در مورد اتباا  دوتا  پرتااب   مسۀوتی
کنند  در  ملیات ش ء ااا   ااقلی  ا مال نخواهد داش  )ریاائ  پایش   اتبا  خارب  شرک 

 (.299: 1930رقاط، 

حال ا ن . ها در ابال خسارات ناش  اف ابسام ااا   خود مسۀوتی  دارندترتیب دوت قد ن
هاي ااا   هم شامل ابسام ااا    ا همان شا ء اااا     ا د که ا ا فقاتهقه وبود م  پرسش

هااي اااا   چگوناه    ها در ابال خسارات ناشا  اف فقاتاه  هستند؟ قه قیان د گر، مسۀوتی  دوت 
هاا  رسد مناسب اس  پیش اف پاسخ قه ا ن پرسش، قه قررس  مسۀوتی  دوتا  اس ؟ قه نظر م 

تر اس  و سپس درپ  پاسخ اااي ماوراي بو قپرداف م که مفهوم  گسترد  کردندر ابال اتود 
 .قه پرسش ازاف ن خود قاشیم

 

 ها در قبال آلودگی فضامسئولیت دولت .4
اتملل، مناط   ا مناقل  ملاین قاه  ناوان المروهااي افاد  اا مشاترکات  ماوم         در حقوق قین
وراي ان، قستر و ف ار قساتر در اهااي وااا  در     ند؛ مانند در اهاي افاد و اااي مااشناسا   شد 

. ها، اااي ماوراي بو و ابرام اسمان خارج اف حیطۀ صالحی  مل  و حاکمی  سرفمین  دوت 
در پرتو تحوالت ابتما   و ااتصادي، ممنو ی  اتودگ  ارامرفي، قه ا ن المروها نیز گساتر   

اند اف خسارت قاه محایط   ها مکلف درواا  دوت.  ااته اس  که در حاکمی  هیچ دوتت  نیستند

                                                           
1. Air Space  
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(. قاا وباود ا ان،    91: 1931شان خودداري کنناد )فماان ،   ف س  خارج اف المرو صالحی  مل 
قوم  وباود نادارد و در نباود اکسایژن و     اند که چون در ااا ف س ها قیان کرد قرخ  اف دوت 

 ک اف مالحظاات  که هیچتواند در ااا فند  قماند، یمن اننم  يوبود خأل در ااا هیچ موبود
کردنا  نیساتند؛   محیط ف ست  در فمین مانند هوا، اب و خاا  در ااااي مااوراي باو ا ماال     

کاردن اااا هام مویاو      قناقرا ن نیافي قه حفاظ محایط ااااي مااوراي باو نیسا  و اتاود        
د کاه  ها قر ا ن قاورن(. قه قیان د گر ا ن دسته اف دوت Schafer, 1988: 6اي نیس  )کنند نگران

اي قه نام محیط ف س  وبود ندارد، تلهدي هم قه حفظ محیط ف س  نبا د چون در ااا پد د 
 . اس « ساتبه قه انتفاء مویو »وبود داشته قاشد و حفظ محیط ااا، 

قناقر تلر ف  ساد  اف محیط ف س ، قه محیط اطراف که قه صورت مستقیم  ا زیرمستقیم قا 
شود و شامل سه قخاش طبیلا ، ابتماا   و انساان     فته م ما در ارتباط اس  محیط ف س  گ

محیط ف س  طبیلا  سااختۀ دسا  قشار نیسا  و  وامال       (. 9: 1915اس  )کیس ، ساخ  
محیط ف س  ابتما   نیز محیطا  اسا  کاه در ان فنادگ      ؛ گیردبان را درقرم باندار و ق 

ا توباه قاه نیافهااي    شود کاه قا  محیط ف س  انسان ساخ  نیز قه محیط  گفته م و  کنیمم 
قناقرا ن  ک  دانساتن محایط قاا طبیلا  )بنگال،      . انسان و قه دس  انسان ساخته شد  اس 

کنند ، قلکه نادرس  تنها گمرا نه (هاي سطح ها و ابفارها، رودخانهحیات وحش، مرات ، سبز 
محایط  . یردگمحیط ف س ِ زیرادمیان را نیز درقرم  ،محیط ف س  اراتر اف محیط انسان . اس 

در ملناي منطق  و گستردة شهن  خود، محیط زیرطبیل ، انسان ، ابتما    ا مصانو   را در  
هاي د گار  توان قا رو کرد نسب ، اف محیط حیوانات  ا محیط سیار در  ین حال م . گیردقر م 

اتکسااندر کایس، اصاطالح    (. قه  قیدة 93: 1935)گرو  صل  کرس  حقوق قشر، نیز سخن راند 
توان قه  ک منطقۀ محدود  ا همۀ  ک سیار  و حت  قه اااي خاارب  کاه   محیط ف س  را م 

وبود ا د کاه  )کیس، پیشین(. شا د ا ن پرسش قراي قسیاري قه دان را احاطه کرد ، اطالق کر
دارد؟  ا قه قیان د گر ا ا مفهوم محیط ف سا  کاه قیشاتر     1ا ا اااي ماوراي بو، محیط ف س 

شود در اااي ماوراي بو نیز کاارقرد دارد؟ قاه نظار    طبیل  کرة فمین استفاد  م درقارة مناق  
رسد پاسخ قه ا ن پرسش خارج اف حیطۀ ا ن پژوهش قاشد، اما طراداران حفاظا  اف محایط   م 

اند که ما قه گونه استدالل کرد ااا نیز در مقاقل  اظهارات مخاتفان محااظ  اف محیط ااا، ا ن
قاراي نموناه قرخا  در گذشاته     . کردن محایط اااا را نادار م   ، مۀوف اتود دتیل اطلی   لم 

                                                           
اناد کاه   تلار ف متلددي اف محیط ف س  در کتب  لم ، موبود اس . حتا  قلاا  اف نو ساندگان اد اا کارد      . 1

فهاوم محایط ف سا  اف نظار     توان تلر ف دایق  اف محیط ف س  ارائه داد. دتیل ا ن امر هم ان اس  که منم 
تواند متفاوت قاشاد. اماا   دهد، م ها قا توبه قه اهمیت  که هر دوت  قه  ک  اف  ناصر ف س  محیط  م دوت 

تاوان تلر فا    قه هر ترتیب محیط ف س  مفهوم  اس  که داراي مصاد ق  در بهان خاارج اسا  و تاذا ما     
 مطاق  همین واالی  اف ان ارائه کرد.
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قاوم  کردند که صحرا و کو ر هایچ مز ا  محایط ف سات  نادارد و ف سا       گونه استدالل م ا ن
دارد؛ قناقرا ن نیافي قه محااظ  اف انها نیس ؛ اما قا گذر فماان، قشار قاه اهمیا  ا ان       1خشن 

قبر م قوم ااا نیز پ هاي ف س ممکن اس  در ا ند  قه مز  تذا . مناق  طبیل  اگا  شد  اس 
(Ibid: 7.)     همننین قه  قیدة قرخ  اف نو سندگان اصالً مهم نیس  که اثبات کنایم ا اا ااااي

شاته  اقوم دارد  ا خیر،  ا ا نکه سل  قر اثبات وباود موباود فناد  در اااا د    ماوراي بو ف س 
. ا  موظف قه اساتفادة ملقاول اف منااق  موباود هساتیم     قاشیم، قلکه ما اف بنبۀ السف  و اخال

هااي  دتیل منفل  ااتصادي قراي باملۀ انسان  و هم قه سبب ارف اااي ماوراي بو نیز هم قه
 (. Reiman, 2009:81-87متفاوت قراي قشر، اف ا ن امر مستثنا نیس  )

نسایون ناامبرد     ک  اف مسائل مهم در مورد کنوانسیون مسۀوتی  ا ان اسا  کاه ا اا کنوا    
شود؟ قا نگاه  گذرا قه کنوانسیون درقارة خطرات، صدمات و اسیب محیط ف ست  نیز ا مال م 

مسۀوتی  متوبه خواهیم شد که در ا ن ملاهاد ، قاه مخااطر  اشاار  نشاد  اسا  و اقاط قاه         
قنااقرا ن  . مسۀوتی  ناش  اف خسارت ا ۀادشد  قه واسطۀ هر وسیلۀ ااا   قساند  شاد  اسا    

قاري درپ  نداشاته  نظر اف ا نکه هر الاتی  ااا   چه انداف  خطرفاس ، اگر نتا ج خسارتصرف
تلر اف خساارت در ا ان    (. 191: 1952)ناواد  تاوپن ،   قاشد، مسۀوتی  در پ  نخواهد داش  

براح  کارکنان و اسیب بان   ا یرر و خسارت قه اموال ، «بان قاختن»کنوانسیون قه ملناي 
اتملل  میان دوتت   ا قه اشخاص حقیقا  و حقاوا  وارد   هاي قینا  ا سافمانهاس  که قه دوت 

مسۀوتی  مرقوط قه خسارت واردشد  قه  ناصر محیط ف ست  که اماوال هایچ  اک اف    . شودم 
 .)همان( چنین نهادها   نیس ، اف ان مستثنا شد  اس 
اي تلر ف شاد   گونه ، مفهوم خسارت قه(2221)در کد اروپا   راتاري کاهش فقاتۀ ااا   

: قرمبنااي ا ان ساند، خساارت  باارت اسا  اف      . گیارد اس  که محیط ف سا  را نیاز درقرما    
ها قه سالم  انساان، قیمااري شا،ل ، خساارت     قاختن ااراد، اسیب بسم   ا د گر اسیببان»

 European Code of« )بزئ   ا کل  قاه اماوال  اا کااهش کیفیا  اماوال  اا محایط ف سا          

Conduct for Space Debris Mitigation, 2004: 12 .)      اتبته قا د توباه داشا  کاه ا ان ساند
که در ا ان ساند   کردن  اس ؛ یمن انهاي اروپا   ا مالبنبۀ ابباري ندارد و اقط قین دوت 

گیرد  ا محیط اااي ماوراي بو را نیز درقرم ( Environment)هم مشخص نشد  اس  که واژة 
اهمیم کاه متأسافانه در ملاهادات اااا   ساافمان      صل  حقوق ااا م قا مطاتلۀ ملاهدات ا. نه

با   هام  حت  ان ( وViikari, 2008:55اس  )ملل، توبه اندک  قه مسائل محیط ف ست  شد  
هاي محیط ف ست  اشار  شد  اس ، منظور محیط ف س  کرة فماین اسا  و ناه    که قه مویو 

 (.Ibid: 60محیط اااي ماوراي بو )
 

                                                           
1. Harsh Ecosystem  
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 های فضاییها در قبال آلودگی زبالهت دولتمسئولی. 5
تلر فا  اف فقاتاۀ اااا      ( صورت یمن اشکارا  ا قه)اتملل   ک اف ملاهدات قینتاکنون در هیچ

هااي  ارائه نشد  اس  و تلار ف موبود بنبۀ شخص  دارد و ازلب اف سوي مؤسساات و انۀمان  
اتمللا   لاوم   لر اف اکاادم  قاین    لم  و دانشمندان و حقوادانان قیان شد  اسا . قراسااس ت  

کاه سااختۀ انساان اسا  و      هر ش ء مادارگردي »فقاتۀ ااا    بارت اس  اف  ،1(IAA)ااا   
 گونه کارکرد ملقوت  در ااا نداشته قاشد  ا اادر نباشد کارکرد موردنظر  را انۀام دهدهیچ

( 
»

Position Paper on Orbital Debris,1999: 2.)  نا  کپیاوس در ساال    یتۀ ار    لما  و ا کم
فقاتاۀ اااا   شاامل    »؛ قراساس ا ن گازار   کرد گزار  مفصل  اف فقاتۀ ااا   منتشر ،1555

که در مدار فماین  ( دهندة ان )مانند اطلات و ابزاي انساف و ابزاي تشکیلهمۀ ابسام انسان
ر کاارکرد  هاي زلیظ اتمسفر فمین وبود دارند و اااد کارا   مناسب قاشاند  اا انتظاا    ا در ال ه

شد  و مورد ر زيرود  ا ا نکه هیچ توا  ملقوت  درخصوص کارکردهاي قرنامهدرس  اف ان نم 
 Technical Report on « )نظر قراي انها نتوان داش ، خوا  صاحب ان شناخته شاود  اا خیار   

Space Debris, report of the Scientific and Technical Subcommittee of the Committee 

on the Peaceful Uses of Outer Space, 1999.)      اتادوت   در پا  ا ان تلر اف کمیتاۀ قاین
در گزارش  که قه درخواسا  کپیاوس تهیاه     2222سال  2(IADCهاي ااا   )سامانده  فقاته

قراساس ا ان گازار ، فقاتاۀ اااا    باارت      . تلر ف  مختصر اف فقاتۀ ااا   ارائه داد ،کرد  قود
ساف و متللقات ان، که در مدار فماین وباود دارناد  اا قاه سام  فماین        نابسام انسا»اس  اف
 Inter-Agency Space Debris Coordination Committee « )گردناد و کاارقرد ندارناد   قرما  

space debris mitigation guidelines, 2002: 5.)   هااي اااا   ارائاه    تلر ف  که ناساا اف فقاتاه
مواد فائدي که قه دور کرة فمین در گرد  هستند که هرچناد   اس  اف: هر گونهدهد  بارت م 

ها   اف ا ن ماواد فائاد در   اي اف انها قه سط  سقوط کرد  اس ، وت  همننان قخشقخش  مد 
 رو هار چیازي کاه قاه اااا     (. اف ا ان http://www.nasa.govاناد ) اطراف کرة فماین در گارد   

-Baker, 1988: 207 تباد ل شاود )  شود، ممکن اس  قه فقاتاۀ اااا     بو ارستاد  م  ماوراي

208.) 
ها در ابال خسارات ناش  اف اشایاي اااا   مساۀوتی     قراساس ملاهدات حقوق ااا، دوت 

مطاق  کنوانسیون  (.ملاهدة اااي ماوراي بو 1کنوانسیون مسۀوتی  و مادة  9و  2مواد )دارند 
قناد ج ماادة   . ۀول اس سکنند  در ابال خسارات ناش  اف ش ء ااا   متابمسۀوتی ، دوت  پر

 :گونه تلر ف کرد  اس کنند  را ا نا ن کنوانسیون،  دوت  پرتاب 1
 :کنند  شامل دوتت  اس  کهاصطالح دوت  پرتاب»

                                                           
1  . International Academy of Astronautics.  
2  . Inter-Agency Space Debris Coordination Committee. 

http://www.nasa.gov/
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کند  ا مقدمات و وسا ل پرتاب ابسام اااا   را ااراهم   اادام قه پرتاب ابسام ااا   م . 1
 رد  اس ؛  او

 «.شونددوتت  که قا استفاد  اف المرو  ا تأسیساتش، ابسام ااا   پرتاب م  .2
ا ان  . قنااقر  کناد کنندة احتمات  را شناسا   ما  منط  ا ن تلر ف  مالً چهار کشور پرتاب 

اتمللا  وباود داشاته قاشاد، قایش اف  اک       کنند ، فمان  که همکاري قینتلر ف اف دوت  پرتاب
ها، دوتت  در میان ا ن دوت . س  مسۀول خسارت واردة ناش  اف پرتاب اشیا قاشددوت  ممکن ا

 . که صالحی  و کنترل ش ء ااا   را قه  هد  دارد نیز مسۀول اس 
هاي دوتت   ا مؤسسات هاي مل  در ااا، خوا  اف سوي سافمانها در الاتی همننین دوت 

کاه مساۀوتی    قنااقرا ن قاراي ان  (. ماوراي بوملاهدة اااي  0مادة )زیردوتت  مسۀوتی  دارند 
قرمبنااي قناد   . دوتت  اشکار شود قا د اثبات کرد که ش ء ااا   متلل  قه ان دوت  قود  اس 

تلر ف ف ر اف ش ء اااا     ،کنوانسیون ثب  1مادة ( ب)کنوانسیون مسۀوتی  و قند  1مادة ( د)
  ارائه شد  اس :

 ک بسم اااا   و همنناین دساتگا  پرتااب و      دهندةش ء ااا   شامل  وامل تشکیل»
  «.ابزاي ان دستگا  اس 

پرسش  درخصوص ا ن تلر ف وبود دارد که ا ا تلر ف ش ء ااا   شاامل ابساام قادون     
کنند  در ا ن خصوص مسۀول اس  ف را شک دوت  پرتابشود؟ ق ناپذ ر نیز م کارقرد و کنترل

طاور کاه دوتا     گیرد کاه هماان  ا ن  قید  شکل م اتملل در اها قا ایاس نسب  قه حقوق قین
هاي اااا   خاود   ها در ابال الشهصاحب کشت  در ابال الشۀ کشت  خود مسۀول اس ، دوت 

 1.نیز مسۀوتی  دارند
دهاد.  گونه که مشخص اس  ا ن ماد  تلر ف وایح  اف ش ء ااا   قاه دسا  نما    همان

گیرند تا امکاان  یز در فمرة اشیاي ااا   ارار م هاي ااا   نقناقرا ن اشکار نیس  که ا ا فقاته
در ا ان خصاوص دو رو کارد    . ا مال مفاد ا ن کنوانسیون قر انها نیز وبود داشته قاشد  اا خیار  

قار اا ادة   دهد و مبتنا  رو کرد نخس  تفسیري سخ  اف  ک ش ء ااا   ارائه م : وبود دارد
تاذا ماتن و سایاق    . ن اشار  شاد  اسا   کنوانسیون و ن قه ا 91کل  تفسیر اس  که ش ل مادة 

اتملال اااا درقردارنادة    اف سوي د گر حقوق قین. دهدکنوانسیون را قراي تفسیر، مال  ارار م 
هاي قناقرا ن در چارچوب رو کرد نخس ، فقاته. هاي ااا   نیس هیچ ملن   ا توصیف  اف فقاته

قاار  ااک اسااتاندارد مبتناا رو کاارد دوم . شااوندااااا   قااه مثاقااۀ اشاایاي ااااا   تلقاا  نماا 

                                                           
بو اسیب فند  ا محیط ماوراي هاي د گر در استفاد  اف اااي قراي نمونه اگر ا ن ش ء ااا   قه افادي دوت . 1

ا ن اشیا را اف مدار خارج و قا راهکارها   قه داخل ها موظفند بو را تخر ب و اتود  کند، دوت ماوراي اااي 
اتملل  بو هدا   کنند. اتبته شا ان شکر اس  ا ن اقط  ک نظر ه اس  و هنوف در چارچوب  ک اا دة قین

 گنۀاند  نشد  اس .
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قر ا ن اساس، قا توبه قه ا نکه هنوف هیچ مبناي حقوا  قراي تلیین مارف  ؛ اس  1کارکردگرا انه
قا ست  قر پا اۀ  ء قه  نوان ش ء ااا   م ااا و اااي ماوراي بو وبود ندارد، تلیین  ک ش 

 ,Aparروند )شمار م قه   هاي ااا   نیز اشیاي اااانۀام شود و اف ا ن بنبه، فقاته کارکرد 

2008:1.) 
ملاهدة اااي ماوراي بو، هر دوت  مسۀولِ هرگونه الاتیا  اااا   اسا ،     0مادة  قراساس

گیري ملاهدات هنگام شکل. هاي دوتت انۀام گیرد  ا سافمان 2خوا  افسوي مؤسسات زیردوتت 
اي اف شاهد قخش گسترد اصل  حقوق ااا، مؤسسات زیردوتت   مالً وبود نداشتند؛ اما اکنون 

قنااقرا ن  . دهناد هاي ااا   هستیم که مستقیم  ا زیرمستقیم ا ن مؤسسات انۀاام ما   الاتی 
ها مستقیماً در ابال پیامدهاي توتید فقاتۀ ااا   اف سوي ا ن مؤسساات  ، دوت  0قرمبناي مادة 

هاا را قاه    ان الاتیا   (. اتبته ا ن مسۀوتی  تا انۀاس  که قتاوان ا Taylor,2006:42اند )مسۀول
تاوان  هاا را ما   شود که کادام الاتیا   تذا ا ن پرسش مطرح م .  نوان الاتی  مل  تلر ف کرد

اول، : تاوان ساه گز ناه پایش رو دانسا      قراي ا ن تلر ف ما  . تلر ف کرد 9«هاي مل الاتی »
هااي  ن الاتیا  تاوا دوم، ما  . هاي اتبا  دوت  قراقر دانس هاي مل  را قا الاتی توان الاتی م 

کنند  قراقر دانس . سوم، پیرو  اک رو کارد نظاري،    ها   در مورد دوت  پرتابمل  را قا الاتی 
ها   که مطاق  قا ان دوت  مورد نظر صالحی  دارد، قراقار  توان قا الاتی هاي مل  را م الاتی 
دارد :هرگوناه   اتخاش ا ن رو کرد قدان ملناس  که  ک دوت  در ماوارد ش ال مساۀوتی    . دانس 

هاا قرمبنااي   ف ارا ا ماال صاالحی  قار ا ان الاتیا       )شد  اف المرو سارفمینش  الاتی  هدا  
 .(سرفمین  مۀاف شناخته شد  اس 

ف ارا ا ماال صاالحی  قار ا ان      )شد  اف سوي اتبا  ا ن دوتا   هرگونه الاتی  هدا   -
 .(ها قرمبناي شخص  مۀاف شناخته شد  اس الاتی 

 3شد  قاشد. ف را قراسااس ماادة   شد  که متامن اشیاي ااا   ثب   هرگونه الاتی  هدا
 شد  را نیاز دارد ملاهدة اااي ماوراي بو، دوت  ح  ا مال صالحی  قر ا ن اشیاي ااا   ثب 

 (.31-39: 1935)گلرو و د گران، 

هاا اف بنباۀ   هااي ملا  کاه دوتا     متأسفانه در نبود تلر اف و تفسایري روشان اف الاتیا     
ل  ان را پذ راته قاشند، هر دوتت   هنگام ابراي اانون ااا   مل  ممکن اس  تلر اف  اتملقین

(. Von der Dunk, 2006:94داشاته قاشاد )  « هااي ملا   الاتیا  »و تفسایر خاود را اف مفهاوم    
رسد کنوانسیون مسۀوتی  همانند د گر ملاهدات حقوق ااا نتوانساته اسا    نظر م درنها   قه

راي بو در اباال اتاودگ  اااا و اف ان بملاه پیشاگیري اف توتیاد و       بدي اف محیط اااي ماو

                                                           
1. Functional Standard 
2. Nongovernmental law 

3. National Activities 
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انتقاد بدي و درست  نیاز قاه کنوانسایون مساۀوتی      . کنترل خطرات فقاتۀ ااا   حما   کند
ها را در ابال اتودگ  ااا شناسا   وارد اس  که ا ن کنوانسیون نتوانسته اس  مسۀوتی  دوت 

مانناد حۀام انباو  فقاتاه در     ) ب شد کاه اتاودگ  اااا    اگرچه ا ن کنوانسیون فمان  تصو. کند
کنوانسایون   5ف ارا در ماادة   . شا   نبود، اما اتودگ  ااا نیز چندان دور اف شهان نباود   (مدارها

را  در تذا انتظار م . اااي ماوراي بو که تویی  ان گذش  قه اتودگ  در ااا اشار  شد  قود
گان محیط اااي ماوراي بو اختصاص داد  کنند د کنوانسیون مسۀوتی ، مقررات  نیز قراي اتو

 . متأسفانه ا ن کنوانسیون در ا ن خصوص، خات  اف هرگونه مقررات صر ح  اس 1.شود
یلف کنوانسیون مسۀوتی  و ناتوان  در ا مال ان درقارة خسارات واردشد  قه محیط اااي 

ر سه دساتۀ ف ار تۀز اه و تحلیال     شود، را دماوراي بو که اا دتاً  ک  اف مناق  اتودگ  ااا م 
 :  کنیمم 

د اد   اي کاه دوتا  ف اان   اوتین مساۀله : فنند مشکل در شناسا    امل اصل  خسارت. 1
رو خواهاد شاد، مساۀلۀ شناساا    امال اصال        درخصوص خسارت اااا   قاا ان روقاه   

کن کردن انهاا را ناامم  ها، اهرس قه دتیل کوچک قودن قرخ  اف فقاته. فنند  اس خسارت
کاه  ( هاي قزرگ ) ا نسابتاً قازرگ  شوند و حت  قلا  اف فقاتهاس ؛ قناقرا ن شناسا   نم 

هااي کوچاک تباد ل    اند نیز در اثر قرخورد قا  کاد گر قاه انباوه  اف فقاتاه    شد  2اهرس 
در ازلاب موااا    ( د اد  د د  )دوتا  صااحب مااهوارة خساارت    پس دوت  ف ان. شوندم 

کنناد  متللا  اسا  و    ارت فد  اس  قه کدام دوتا  پرتااب  داند ش ء مللق  که خسنم 
 .مندي اف مقررات کنوانسیون ناممکن اس درنتیۀه  قهر 

مطاااق  کنوانساایون مسااۀوتی ، قا ساات  در : ماابهم قااودن تقصاایر و دشااواري اثبااات. 2
. دوت  خواناد  را اثباات کارد    9زفل شود، ها   که در اااي ماوراي بو وارد م خسارت

هاا  ، دوت GEOها افاد اس  و قه بز مدار ف اااي ماوراي بو قراي تمام  دوت استفاد  ا
قد ن ترتیب صرف اارار  . ارار دهند قخواهندهاي خود را در هر با   که توانند ماهوار م 

رساد اثباات   قاه نظار ما    . دادن ماهوار  در مدار، دتیل  قر تقصیر دوت  ارستند  نیسا  
شوار اس  که مصاد   ان در ملاهدات اااا   شکار نشاد     ها در ااا امري دتقصیر دوت 

اتبته قا اد توباه داشا     . تذا نقش مرب  ااا   در ا ن امر حائز اهمی  خواهد قود. اس 
هاا تلهادات  را قاه دو     ، دوتا  1 که مطاق  رهنمودهاي کااهش فقاتاۀ اااا   کپیاوس    

                                                           
باو قاا مشاکل     کاردن ااااي مااوراي    هاا در اتاود   قراي مسۀوتی  دوت  5قه مادة  قا د توبه داش  که استناد. 1

توانند مساۀوتی  را  ها در صورت اثبات تقصیر، م رو اس . ف را مطاق  کنوانسیون مسۀوتی ، دوت اساس  روقه
 بو.ماوراي اثبات کنند، اتبته ان هم در مورد ابسام ااا   و نه محیط اااي 

2. Cataloged 
3. Negligence 
4. The Space Debris Mitigation Guidelines of the Committee on the Peaceful Uses of Outer 

Space. 
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ها قاه  اي اثبات تقصیر دوت خوق  قر یاقطۀتوانند اور نیستند م اند که اگرچه اتزامگراته
 دس  دهند.

اثباات راقطاۀ ساببی  در خساارات وارد  در اااا قاه اشایاي        :  بیدشواري راقطۀ سب. 9
تر ن پرسشا  کاه پایش روي  اک دادرس     مهم. رسدنظر م ااا  ، کاري قس دشوار قه

 اناد قراي حل اختالف ااا   وبود دارد ا ن اس  که در اااي ماوراي بو که اشیا مللا  
 خساارت قه قیان د گر کادام شا ء سابب ورود    . کدام ش ء قه د گري قرخورد کرد  اس 

در  ندهد و یرر و ف ادر سوانح  که قر اثر قرخورد دو ش ء روي فمین رخ م . شد  اس 
شاود و گااه  نیاز هار دو مقصار الماداد       پ  دارد، ملموالً  ک  اف انها مقصر شناخته م 

اي د گر اس  و اثبات و شناخ  مقصر قسایار  وی  قه گونه در اااي ماوراي بو. شوندم 
 . دشوار اس 

قه طور خالصه، قه دتیل  دم تلر اف دایا   باارات و اقادان  اک ا این رسایدگ  قاراي         
هاا و دشاواري نساب     اتملل  میان دوت خسارات ناش  اف فقاتۀ ااا   و نبودِ تواا ِ سافندة قین

هااي ارساتندة مااهوار ، رژ ام مساۀوتی  کناون  قاراي         هاي ملل  در ااا قه دوتا دادن فقاته
 :Lawrence, 2006 اس  )ها در ابال خسارت ناش  اف پسماندها نااص و ناکاا  مسۀوتی  دوت 

61.) 
 

 های ناشی از زبالۀ فضاییسازوکار حل و فصل اختالف
قرار  ااتاه  اگرچه تلهد  دم ا راد خسارت قه محیط ف س  بهان  اف بنبۀ ماهوي قه خوق  است 

اس ، اف بنبۀ شکل  هنوف ا ن پرسش قاا  اس  که در صورت وارد شدن خسارت، چاه کسا    
اتمللا   قراساس رأي د اوان قاین  . شودگیرد و خسارت چگونه ببران م در مقام مد   ارار م 

درخصاوص  ارانساه   لیاه  تیا و نیوف لناد  اهاي اتما  قاین اساتر   ااا اي افما شدادگستري در 
ها   قا د خاطرنشان کرد که چنین نقض ،ط ف ست  واردشد  قر مشترکات  موم خسارات محی

اتملل  اثر گذارد؛ قلکه قر کل باملۀ قینقر امتیافهاي  ک دوت  خاص تأثیر نم  1قه خودي خود
قناقرا ن چناننه تلهد قه پیشگیري اف ورود ف ان قه مشترکات بهان  واالاً  اک تلهاد   . گذاردم 

، قا د ح  ااامۀ د وا نیز قراي هر دوت  قه رسمی  شناخته شود تا امکان اباراي   ام تلق  گردد
تواند قه تنهاا   ااادام کناد، ف ارا     فمینه اساساً هیچ دوتت  نم  اما در ا ن. ا ن تلهد اراهم شود

)فماان ،   هاي حقوق مل  وباود نادارد  اتملل  نهادي مشاقه دادستان در نظامهنوف در سط  قین
توان مطلقاً چنین حق  را قراي کشورها قه رسمی  نشناخ ، چراکه حال نم قا ا ن (91: 1931

                                                                                                                                        
1. per se 
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شدن قه شدت گستر   ااته و تأثیر خود را قر اهمی  ا ن مشاترکات  در چند دهۀ اخیر بهان 
اتملل  دادگستري در خصاوص  قراي کشورها گذاشته اس  تا با   که در اایۀ اخیر د وان قین

اتیا  لیه ژاپن(، د واي استراتیا صرااً در راستاي خسارت قه المرو تح  )استر 2211صید نهن  
ها قود که در طارح ماواد   حاکمی  ا ن کشور نبود، قلکه نو   استناد قه مسۀوتی  بمل  دوت 

 12اتملل ) ماد  کمیسیون حقوق قین 2221مسۀوتی  دوت  قراي ا مال متخلفانه مصوب سال 
ای  تر نداد در رأي بداگاناۀ خاود در ا ان حکام، ورود کشاور      ( قدان اشار  شد  اس . ا13و 

نیوف لند قه  نوان طرف ثات  را نو   اادام بمل  کشورها قراي حفاظا  اف باناداران در اا      
داند که قراساس ان ا ن کشور مح  قه ااامۀ د وا قراساس مسۀوتی  بمل  کشورها در ا ان  م 

هاا قاراي اااماۀ    رسد در خصوص ح  دوتا  ر م (؛ تذا قه نظTrindade, 2014:4خصوص اس  )
نما ند نو   توساله حقاوا  قاه    ها   که قه مشترکات بهان  خسارت وارد م د وا  لیه دوت 

 وبود امد  اس . 

و  اس  -اتملل  خوا  داخل   ا قین –الب هر سیستم حقوا   ،هااصل اختالفومویو  حل
 ,Von Der Dunkحقاوق تفااوت وباود نادارد )     هاياف ا ن بنبه قین حقوق ااا و د گر شاخه

هااي  هااي الاتیا   اصال اخاتالف  و(. وای  اس  که اگر سافوکار مناسب  قراي حال 442 :2001
. ااا   در مقررات حقوا  وی  نشد  قاشد، وبود ملاهدات حقاوق اااا ارف  چنادان  نادارد    

اصال  وگاونگ  حال  قد ن سبب، ملاهدة اااي ماوراي بو و کنوانسیون مساۀوتی  قاه قیاان چ   
اتملل رسد که در حقوق قیننظر م اتبته قه. اندهاي ااا   پرداختههاي ناش  اف الاتی اختالف

 اک اف  اگرچه هایچ  ها.اصل اختالفوو تلارض اس  تا حل 1ااا، قیشتر سل  قر پرهیز اف مناف ه
حفاظ صال  و ااازا ش    ا ن دو قر د گري قرتري ندارد، اما ملموالً هادف اف ا ان پرهیاز، قیشاتر     

کنیم ها استفاد  م اصل اختالفواما ما فمان  اف حل. ها و ا تمادسافي اس همکاري قین دوت 
تذا هر دو سافوکار . که پرهیز اف مناف ه کارساف نبود  اس  و درپ  پا ان دادن قه اختالف هستیم

 ,MeishanGohاسا  )  ناپاذ ر اتملل  یروري و ابتنااب شد  قراي حفظ صل  و امنی  قینقیان

2006: 18.) 

مقرراتا  قاراي   و اتملل ااا، قسیار اند  اسا   ها در حقوق قیناصل اختالفوهاي حلرو ه
(. قاراي نموناه در کنوانسایون    Ibid: 23ها در ا ن فمینه وبود ندارد )اصل ابباري اختالفوحل

رراتا  در فمیناۀ حال    نامۀ امداد و نۀاات و ملاهادة ااااي مااوراي باو هایچ مق      ثب ، موااق 
در روناد  کاه    دانسا    هاا دتیال ا ان امار را هام قا اد در ارادة دوتا       . ها وبود ندارداختالف

اساتفادة  ۀ هاي مستقر در کمیتاکثر هیۀ . گیري ملاهدات اصل  حقوق ااا، نقش داشتندشکل
یا   گیاري ا ان اساناد، اف هرگوناه و    امیز اف اااي ماوراي بو )کپیاوس(، در فماان شاکل   صل 

نو ساان ملاهادات حقاوق    هدف اصل  پایش . ها اکرا  داشتنداور قراي حل اختالفتلهدات اتزام
                                                           

1. Conflict Avoidance 
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هاي ااا   ا ناد  قاود    اي اف اصول و رهنمودهاي حقوا  قراي الاتی ااا، قیان طیف گسترد 
هااي  گذراند و درخصوص اختالفتذا هنوف هم حقوق ااا دورة بنین  و نوپاي خود را م . اس 

هاي زیرحقوا   ا د پلماتیاک،  دهند که قه رو ها تربی  م هاي ااا   دوت ف الاتی ناش  ا
همانند مذاکرة د پلماتیک، پا مردي  ا مسا   بمیله، میانۀیگري، تحقیا  و سااف  متوسال    

 (.Ibidem)اتملل  اتملل   ا دادگستري قینهاي حقوا  مانند داوري قینشوند تا رو 

 

 های فضاییای ناشی از فعالیتهفصل اختالفوحل. 1
ا ان  . هاسا  واصل اختالفملاهدة اااي ماوراي بو اااد هرگونه مقرر  صر   درخصوص حل 

ها در اااا مطااق  مقاررات    دوت  خود اشار  کرد  اس  که قا د الاتی  9ملاهد ، اقط در مادة 
شاود کاه قاراي    اف مفااد ا ان مااد  چناین قرداشا  ما       . منشور سافمان ملل متحد انۀام شود

منشاور  ( 1)ماادة  ( 1)ها نیز قا د مطاق  مقررات منشور  مل شود که در قند اصل اختالفوحل
درنتیۀه کنوانسیون مساۀوتی  در   1.گیردرا درقرم ( 93)تا ( 99)در اصل اول و ششم که مواد 

وسیلۀ ههاي مرقوط قه مسۀوتی  قراي خسارات وارد شد  قمقدمۀ خود قر شناسا   اوا د و رو 
قر پرداخ  خسارت اوري قراساس  ک رو ۀ کامل و منصفانه تأکیاد  اشار  کرد  و اشیاي ااا   

مرحلاۀ  ؛ دو مرحله در نظر گراته اس  ،اصل د اويوکنوانسیون مسۀوتی  قراي حل. کرد  اس 
 5قراسااس ماادة   . کنوانسیون قیان شد  اس  که قر شیوة د پلماتیک تکیاه دارد  5اول در مادة 

هااي د پلماتیاک صاورت خواهاد     کنناد  اف را  تسلیم اد اي پرداخ  خسارت قه دوت  پرتاب»
کنناد   اتملل تسلیم اد اي خسارت قاه دوتا  پرتااب   در ا ن مرحله قرخالف حقوق قین«. گرا 

منوط قه ربو  ابل  مراب  داخل  نیس  که ممکن اس  در دسترس دوت  مد    ا اشاخاص  
دتیل ا ن امر نیز کااهش  . ه ا ن دوت  نما ندگ  انها را قر هد  دارداي قاشد کطبیل   ا حقوا 

(. Maneggia, 1999:424)اسا   تار ارقاان  قاه زراما      فمان ارا ند رسیدگ  و دسترس  سر  
اتبا  قیگانه در مادت  کاه در قرناماۀ    »و « کنند دوت  پرتاب»کنوانسیون، اتبا   1قراساس مادة 

    ا هر  ک اف مراحل قلدي تا هنگام ارود ان، شرک  نما ند پرتاب، اف تحظۀ پرتاب بسم ااا
اي قاشند که قراي پرتاب  اا قافگشا    کنند  نزد ک منطقه ا مدت  که قنا قه د وت دوت  پرتاب

ا ن اساتثناء حااک  اف ان   . ، مشمول در اا  زرام  نیستند«قین  شد  اس بسم ااا   پیش
گنا  تنظیم شد  اس  نه کساان  کاه   اف ارقانیان ق اس  که کنوانسیون مسۀوتی  قراي حما   

 (.Marchisio, 2005: 4)اند هاي خطرنا  مشارک  کرد در الاتی 

                                                           
کناد  ها امد  اسا  قیاان ما    اصل اختالفومنشور سافمان ملل ، که در اصل ششم قا  نوان حل 99مادة  1قند . 1

اتملل  را قه خطر اندافد قا د ابل اف هار  ادامۀ ان محتمل اس  حفظ صل  و امنی  قین طراین هر اختالف که»
اي  ا ساا ر  چیز قا مذاکر ، میانۀیگري، ساف ، داوري، رسیدگ  ااائ  و توسل قه مؤسسات  ا ترتیبات منطقه

 «.وبو کنندحل ان را بس امیز قناقه انتخاب خود را وسائل مساتم 
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کمیسیون . اي اس  که کمیسیون د اوي ان را ابرا خواهد کردمرحلۀ دوم شامل ا ین و ژ 
مۀااري  توانناد د ااوي خاود را در مادت  اک ساال اف       د اوي سافوکاري را قراي انان که نما  

 :سافدواصل کنند، قه شرح ف ر قرارار م حل 5شد  در مادة د پلماتیک اشار 
 5چناننه در مورد درخواس  ببران خسارت اف طر   مذاکرات د پلماتیک مشروح در مادة 

کنناد  در ماورد تسالیم    تواا  حاصل نگردد، ط   ک سال پس اف تار خ  که دوت  درخواسا  
کنند  را مطل  گردانید ، متلااب درخواس   ک  د، دوت  پرتابمدار  مرقوط قه درخواس  خو

 .نف   ک کمیسیون رسیدگ  قه د اوي تشکیل خواهد شدهاي شيافطرف
کنناد  و  اک    ک  او اف سوي دوت  درخواسا  : کمیسیون مرکب اف سه  او خواهد قود

توااا  دو طارف   کنند  و  او سوم که رئیس کمیسیون خواهد قود قا  او اف سوي دوت  پرتاب
هر  ک اف دو طرف قا د در مدت دو ما  اف تاار خ تقایااي تشاکیل کمیسایون     . شودانتخاب م 

مدت چهاار ماا  اف تقایااي     همننین اگر در. رسیدگ  قه د اوي، ا ااي خود را انتخاب نما ند
تشکیل کمیسیون رسیدگ  قه د اوي قین دو طرف درخصوص انتخاب رئیس کمیسیون توااا   
نشود، هر  ک اف انها اباف  دارد اف دقیر کل سافمان ملل متحد درخواس  کند کاه در خاالل دو   

ف، نما نادة  اگر در مدت مقرر  ک  اف دو طر(. 19)مادة ما  قلد، رئیس کمیسیون را تلیین کند 
خود را تلیین نکند رئیس کمیسیون قنا قه درخواس  طرف د گر، ]اف ساوي دقیرکالا انتخااب    

( 1شود و کمیسیون رسیدگ  قه د اوي را ]متشکل اف دو  اوا تشکیل خواهاد داد )ماادة )  م 
نکردن نما ند  اف سوي  ک طرف د وي که صورت ملرا رسد چنین تدقیري در(. قه نظر م 10

کنند  اس ، تال  قراي حما   اف ارقان  درصاورت  ادم همکااري طارف     الً طرف پرتاباحتما
 . د گر اس 

کمیسیون رأساً رو  کار خود را تلیین خواهد کرد و درقاارة مقار  اا مقرهاا   کاه در ان      
 االو  کمیسایون   قه. شود و نیز درقارة کلیۀ مسائل اداري د گر تصمیم خواهد گرا تشکیل م 
قاودن درخواسا  بباران خساارت تصامیم قگیارد و       را دارد که درخصاوص موباه  ا ن اختیار 

ها و احکام کمیسیون قا اکثر   ارا انتخاب و تصمیم. درصورت نیاف، میزان زرام  را تلیین کند
کمیسیون رأي خود را در اسر  وا  ممکن  لن   ک ساال پاس اف تشاکیل،    . صادر خواهد شد

 .مد د مدت مزقور را یروري تشخیص دهدکند، مگر انکه کمیسیون تصادر م 
هااا، قااد ن  لاا  کااه دو  ااا تلاادادي اف دول ا ااااي کمیساایون رساایدگ  قااه درخواساا 

اناد ااازا ش   اي را نزد کمیسایون مطارح نماود    کنند  مشترکاً مسۀلهکنند   ا پرتابدرخواس 
اتفااق و قاه هماان    اند، قاه  اي را مطرح نمود ها   که مشترکاً چنین مسۀلهدوت . نخواهد  اا 

کنند  در نظر گراته شد  اس ،  ک  نحو و تح  همان شرا ط که درمورد  ک دوت  درخواس 
 . اف ا ااي کمیسیون را تلیین خواهند نمود

قاه  باارت   . اتبته کمیسیون د اوي اااد امکان ابراس  و حکم ان تنها در حد توصیه اس 
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. کنناد ام قه پرداخ  خسارت تلیین شد  ما  هاي د وا تنها قر اساس حسن نی ، اادد گر طرف
( 2111)مۀم   موم  سافمان ملل در اطلنامۀ  قه منظور مرتف  نمودن ا ن یلف کنوانسیون،

تواناد  خود ا الم داش  که هر دوت   او سافمان ملل، قه هنگاام  ااو   درکنوانسایون، ما     
را قپذ رد، تصامیم کمیسایون    ا الم دارد که در راقطه قا هر کشور  او د گري که چنین اتزام 

د اوي را در خصوص حل اختالا  که ممکن اس  طرف ان ارار گیرد، قه  ناوان  اک تصامیم    
 (RES 2777 (XXVI), 1971: para 3 )نما د اور شناسا   م اتزام

هاا در ان تأکیاد   قرخ  اف حقوادانان قر یرورت اصاالح کنوانسایون و شایوة حال اخاتالف     
هااي انادک  در   اف حقوادانان ملتقدند که در فمان تدو ن کنوانسیون، دوت ا ن دسته . اندکرد 

کاه  هاا هساتیم. یامن ان   کنون شاهد اازا ش تلداد ا ن دوت ااند، اما فمینۀ ااا الاتی  داشته
اتملل  زیردوتت  در ا ن کنوانسایون  اتملل  دوتت   ا قینهاي قینهاي سافمانشیوة حل اختالف

کنوانسایون مساۀوتی ،    22اتبته قناقر مادة (. Von Der Dunk,2001: 442 – 452)وای  نیس  
اتدوت  طب  مفاد ا ن کنوانسیون مسۀول ا راد خسارت  قاشاد،  اتملل  قینهرگا   ک سافمان قین

هاي طرف کنوانسایون حایارند مشاترکاً و    سافمان مزقور و ان  د  اف ا ااي ان که بزو دوت 
 :قر انکهمشروط . اندمنفرداً مسۀول

 .هر گونه درخواس  زرام  درخصوص چنین خسارت  قا د قدواً قه سافمان ارائه شود(  اتف

 نوان زراما  در اباال   تنها در موردي که سافمان ظرف مدت شش ما  مبل،  را که قه( ب
خسارت وارد  تلیین شد   ا ماورد موااقا  اارار گراتاه اسا  پرداخا  نکارد  قاشاد، دوتا           

هااي  تواند قراي پرداخ  مبلغ مزقور قه مسۀوتی  ا ااا   کاه بازو دوتا      کنند  مدرخواس 
 .طرف کنوانسیون حایرند، استناد کند

اصل اختالاات مندرج در کنوانسیون مسۀوتی  تنها  ک قار ربو  شاد  و  وقه سافوکار حل 
 ان  شوروي ساق  قه خا  کانادا قود  اس . اتبتاه ا  591ان هم اایۀ سقوط ماهوارة کاسموس 

 (.Viikari,2008: 294)اصل شد واایه نیز سرانۀام اف طر   مذاکر  قین دو دوت  حل
 

 454فصل قضیۀ ماهوارۀ روسی کاسموس وشیوۀ حل. 2
در  1511ساپتامبر   13در تاار خ   591ش ء ااا   شوروي ساق   ا همان مااهوارة کاساموس   

 A/AC.105/INF.368 ofملال ) شاد  در ساافمان   قراساس سند ثبا  . مدار فمین ارار داد  شد

November 22, 1977   مااهوار  در  . ( دقیرکل ا ن سافمان نیز رسماً اف مویو  مطلا  شاد  قاود
هااي  فقاتاه . وارد هوا سپهر فمین شد و حر م هوا   کانادا را نقاض کارد   1513ژانو ۀ  21تار خ 

ا ان فقاتاۀ اااا      . شد ها   اف دوت  کانادا پراکند شدن ا ن ماهوار  در قخشناش  اف متالش 
دوتا  ا ااالت   . قاود  299اي در مناق  سوخت  خود مانند اورانیوم حاوي مقاد ري سوخ  هسته

متحد  داا ق  پس اف ورود ا ن ش ء قه بو فمین و سقوط در خا  دوتا  کاناادا، قاه مقاماات     
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محیط وبو و پاکسافي رسم  ا ن کشور پیشنهاد کمک ان  و  ملیات  قراي اادام اوري بس 
 . سقوط ماهوار  را داد که مقامات کانادا ا ن درخواس  را پذ راتند

در همان روف  ک  اف مقامات وفارت خاربۀ کانادا شگفت  کشور  را قه سفیر شوروي اقاراف  
داش  و ا نکه شوروي در اطال  قه دوت  کانادا درخصوص امکان قافگش  دوقارة ماهوار  قه هاوا  

سفیر شاوروي قاه وفارت   . مش قه اااي ا ن کشور کوتاه  کرد  اس سپهر و نیز ورود فودهنگا
قاه   1513ژانو ۀ  21در تار خ  591را  ماهوارة کاسموس خاربۀ کانادا اطال  داد که انتظار م 

کاه کاامالً در هاوا ساپهر نساوفد ااتاادن       هاي متاراکم هاوا ساپهر وارد شاود و در صاورت      ال ه
سفیر تأکیاد کارد کاه    . محتمل قود  اس  (Aleutianن )وشها   اف ان در ناحیۀ بزا ر اتاسم 

ها   که ا ن حادثه اثاري قر بااي گذاشاته   نبا س  خطر چندان  وبود داشته قاشد و در مکان
اهمیا  وباود دارد کاه مساتلزم ااادامات محادودي قاراي        اس  اقط امکان اتودگ  محل  کم

اي قر روي ا ن ماهوار  قاه  ر هستههمننین سفیر قیان کرد که ساخ  راکتو. پاکسافي ان اس 
قینا   هاي متاراکم هاوا ساپهر پایش    اي قود که انهدام کامل ان هنگام ورود ماهوار  قه ال هگونه

و درنها   شوروي امادگ  قراي همکاري و کمک اوري قا ا زام گروه  اف متخصصاان  . شد  قود
هاا در پا    کانادا  . ر  را قیان کردقه کانادا قراي کاهش پیامدهاي احتمات  و تخلیۀ ققا اي ماهوا

ها در ااتند که قیشاتر اطلاات مااهوار ، اتاود  قاه راد واکتیاو قاود  و شادت خاصای           قررس 
دوت  کانادا مویو  را قه دقیرکل ساافمان اطاال    . راد واکتیو در قرخ  اف انها مرگبار قود  اس 

اشکار کرد کاه ا ان مااهوار      1513مارس  21 ادداش  سفارت شوروي در کانادا قه تار خ . داد
قنادي کاناادا    الو  قر پذ ر  کل  مویو  مااهوار ، شاوروي بما    . حامل  ک راکتور اتم  قود

 /http://www.jaxa.jp/library) شاد  را تأ یاد کارد   هااي  ااتاه  درخصوص منشأ و هو   فقاتاه 

space_law/chapter_3/3-2-2-1_e.html.) 
 .اد اي کانادا قر دو مبناي حقوا  صورت گرا 

رقط قه و ژ  کنوانسیون مسۀوتی  که هار دو کشاور در   اتملل  شيهاي قینموااقتنامه( اتف 
 کنند ،کنوانسیون مذکور کشور پرتاب 2طور که اشار  شد، طب  مادة همان. ان  او   داشتند

مسۀوتی  مطل  قراي پرداخ  خسارت ناش  اف اشایاي اااا   در ساط  فماین را دارد و تاذا      
مسۀوتی  مطل  پرداخ  خسارت ناشا  اف   591کنندة کاسموس دوت  شوروي قه  نوان پرتاب

هاي خطرنا  راد واکتیو ا ان مااهوار    پخش شدن فقاته. ا ن ماهوار  قه کانادا را قر  هد  داش 
ها در محیط ف س  موبب نامناساب  وسیل  اف سرفمین کانادا و نیز وبود فقاته در سراسر ناحیۀ

شدن قخش  اف سرفمین کانادا قراي استفاد  شد که ا ن مویو  در چارچوب کنوانسیون، ملادل 
 . شودتلق  م « خسارت قر اموال»

اي باو  اااي ماورملاهدة  1مسۀوتی  شوروي قراي خسارت ناش  اف ماهوارة مذکور اف مادة 
ا ان مساۀوتی ، شاوروي را متلهاد     . شاود که هر دو کشور در ان  او   داشتند نیز احراف م 

http://www.jaxa.jp/library/%20space_law/chapter_3/3-2-2-1_e.html
http://www.jaxa.jp/library/%20space_law/chapter_3/3-2-2-1_e.html
http://www.jaxa.jp/library/%20space_law/chapter_3/3-2-2-1_e.html
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قار   االو  . اتملل، خسارات ناش  اف ماهوارة روس  را بباران کناد  کرد که قراساس حقوق قینم 
ا ن، مطاق  اصول کل  حقوق قین اتملل دوت  کانادا موظف اس  تمام تال  خاود را در بها    

هاي ا ن فقاتاۀ اااا  ، یاروري قاود     رساندن خسارات مبذول دارد و در خصوص تکه قه کاهش
اوري و پاکساافي منطقاۀ   وباو، شناساا   و بما    دوت  کانادا قدون اوت وا  اادام قه بسا  

 (.Ibidem)سقوط کند 
قاه ااااي هاوا       591ورود زیراانون  ماهوارة کاساموس  : اتمللاصول کل  حقوق قین( ب

شدن ا ن ماهوار  قه مثاقۀ نقض حاکمی  هاي خطرنا  راد واکتیو ناش  اف متالش تهکانادا و فقا
اتمللا   هااي قاین  تلهد قه پرداخ  خسارت قه دتیل نقاض حاکمیا ، اف ساوي رو اه     .کانادا قود

مسۀوتی  مطلا  قاراي    (.Corfu Channel case, ICJ Reports, 1949: 35) شناسا   شد  اس 
اي هستند  ک اصل کلا  در  ها   که درقردارندة انرژي هسته ژ  الاتی وهاي ااا   قهالاتی 

قسایاري اف کشاورها همناون کاناادا و شاوروي ا ان اصال را         .شاود اتملل تلق  ما  حقوق قین
اصل مسۀوتی  مطل  قار ان  . اند که در کنوانسیون مسۀوتی  قیان شد  اس گونه پذ راتههمان

. گاردد اال   اف خطرناا  قاودن قرخوردارناد ا ماال ما      هاا   کاه اف درباۀ قا    دسته اف الاتی 
(http://www.jaxa.jp/library/space_law/chapter_3/3-2-2-1_e.html)   ا ن اصل در قسایاري

صول کل  حقوا  شناسا   شد  توساط ملال   اتملل  تکرار شد  و  ک  اف اهاي قیناف موااقتنامه
و قد ن ترتیب قه  نوان  کا  اف  ( اتملل  دادگسترياساسنامۀ د وان قین 93مادة )متمدن اس  

 :Corfu Channel case, ICJ Reports, 1949. )اصول کل  حقوق قین اتملل پذ راته شد  اس 

34.) 
 591دگ  ناشا  اف ساقوط کاساموس    ها   که قراي مبارف  قاا اتاو  درواا  کانادا قاق  هز نه

هاي ناش  اف رد اق ، قاف اا ، ناقودکردن و افماا ش ققا ااي راد واکتیاو و    هز نه)انۀام داد  قود 
کاناادا اف ا ان قاقا  مۀماو      . درخواس  خسارت و پرداخ  زرام  کرد( پاکسافي نواح  اتود 

و شوروي قا اماااي  اک   کانادا . سرانۀام سن  خسارت درخواس  کرد 12دالر و  111/211/0
قرمبنااي ا ان پروتکال، دوتا      . قه تفاهم دس   ااتند 1531اي در دوم اور ل پروتکل سه ماد 

میلیون دالر کانادا قه دوت  کانادا پرداخ  کرد و اید شد کاه ا ان مبلاغ قاراي      9شوروي مبلغ 
ناادا قاا   اد ااي کا . اسا   591اصل کامل همۀ مسائل مرتبط قا سقوط مااهوارة کاساموس   وحل

قا وبود  (؛212: 1952گل، )اقراهیم( پا ان  اا  ex gratiaپرداخ  مبلغ اوق اف سوي شوروي )
رسد تما ل شوروي قه پرداخ  قخش  اف زرام  اد اشد  اف سوي کاناادا دروااا    نظر م ا ن، قه

 (.Jabbari- Gharabag, 1999: 79 )شناسا   مسۀوتی  مطل  خو ش در ا ن اایه قود 
 

 های فضاییهای جبران خسارت ناشی از زبالهشیوه
اتمللا  مساۀول، مکلاف قاه     اتملل  تحق   اا ، دوت   ا سافمان قاین که مسۀوتی  قینهنگام 

http://www.jaxa.jp/library/space_law/chapter_3/3-2-2-1_e.html
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ببران و ترمیم خسارت واردشد  اس . قنااقرا ن نتیۀاۀ اساسا  مساۀوتی ، تلهاد قاه بباران        
د درقاارة مساۀوتی    طارح ماوا   91(. ماادة  159: 1931خسارت کامل اسا  )یایائ  قیگادت ،    

 کند:ها درخصوص پرداخ  خسارت چنین قیان م دوت 
اتملل  مطاق  مقاررات ا ان اصال قاه شاکل      ببران کامل ف ان ناش  اف الل متخلفانه قین»

ا اد  وی  قه حات  ساق ، زرام  و بلب ریا   که منفرداً  ا مۀتملاً قار طبا  مقاررات ا ان     
 «. گیرداصل صورت م 

اتملل  بارتنداف: ا ادة ویالی  قاه حاال    ي ببران خسارت در حقوق قینهادرمۀمو  رو 
اتملل ، ااادامات متقاقال و   د د ، اط  و تکرارنکردن  مل متخلفانۀ قینساق ، بلب ریا   ف ان

 درنها   پرداخ  زرام . 
کنناد  قرمبنااي مفااد ا ان     میزان زرامت  که دوتا  پرتااب  قراساس کنوانسیون مسۀوتی ، 

اتملل و قرمبناي اصاول  ادات  و انصااف    ملزم قه پرداخ  ان اس ، طب  حقوق قین کنوانسیون
اتملل  که اف ساوي  شود که شخص حقیق   ا حقوا ، دوت   ا سافمان قیناي تلیین م قه گونه

نظار  . قاه انها اد اي ببران خسارت شد  اس ، قه وی  پیش اف واو  خساارت قرگرداناد  شاود   
فماان اشاار    دو رو  پرداخ  زرام  و ا ادة ویلی  قه حال ساق ، هم رسد، در ا ن ماد  قهم 

شد  اس . اشارة کنوانسیون مسۀوتی  قه ا ادة ویلی  قه حاتا  سااق ، نشاانگر ا ان مویاو       
کردن  اس . قه قیاان د گار کنوانسایون درپا      اس  که کنوانسیون پس اف ورود خسارت ا مال

یري اف اازا ش خسارت  ا میزان ان توبه  نداشته پیشگیري اف ورود خسارت نیس  و قه پیشگ
(. همننین ا ن انتقاد نیز قه کنوانسیون مسۀوتی  وارد اس  که در Brearley, 2008:315اس  )

قرخ  اف خسارات واردشد  قه  ناصر زیرااتصادي مانند خسارت قه محایط ف سا   ماالً ا اادة     
( )مانناد اف قاین قاردن ف ساتگا      Viikari, 2008:200پاذ ر نیسا  )  وی  قه حات   ساق  امکان

پاذ ر اسا ،   بانوران در ملرض انقراض( و حت  انۀا   هم که ا ادة وی  قه حات  ساق  امکان
ها   قیان شاد   د د  اادر قه پرداخ  همۀ خسارات نباشد. گاه  نگران ممکن اس  دوت  ف ان

ط اسا  ممکان اسا  قاه     که قه دوت  مسۀول مرتباس  که اصل ببران کامل خسارت تا با  
کنند  قر ان دوت  منۀر شود. درواا  مسۀله ا ن اسا  کاه   تحمیل شرا ط نامناسب و حت  الج

ا ا اصل تناسب قا د قه  نوان قُلدي اف تلهد قه ببران کامل خسارت در نظر گراته شود  ا خیار  
 (.155: 1952گل، )اقراهیم

ه سط  فمین فماان  میسار اسا     قه هر حال در اا  زرام  درخصوص خسارات واردشد  ق
دهند ، اثبات کند که ا ن ش ء ااا   متلل  قه دوت  خواند  اسا   اا قاه    که دوت  درخواس 

کنندة ا ن ش ء قود  اس . ا ان مساۀله درقاارة خساارات     قیان د گر دوت  خواند ، دوت  پرتاب
تار خواهاد قاود.     بو قه مراتاب ساخ  ماوراي ها  ا اشیاي ااا   موبود در اااي ناش  اف فقاته

هاا  ها  ا فقاتاه طور که در مطاتب پیشین شکر شد، اکثر تصاداات و قرخوردهاي قین ماهوار همان
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دهد که اثبات تشخیص ش ء  امل اصل  ورود اي رخ م بو قه گونهماوراي قا  کد گر در اااي 
ف ارا هماۀ ابازاي    تر، شناسا   ا ن اشیا )فقاتۀ ااا  ( اسا ؛  ف ان دشوار اس . اما مویو  مهم

هاي اراوان  هاي اف کار ااتاد  در اثر قرخورد قا  کد گر قه تکهرسد و ماهوار ماهوار  قه ثب  نم 
قرخا  اف کشاورها ااادام قاه     » شود که قادانیم شوند. ا ن مسۀله هنگام  دشوارتر م تقسیم م 

ه اف اساتانداردهاي الفم  هاي خود کو قا قه ثب  نرساندن ماهوار  تصو ب کنوانسیون ثب  ننمود 
قرخوردار نیستند انها را قه ااا پرتاب نمود  و در نها   موبب ا ۀااد فقاتاه اااا   و ااازودن     

 (.195: 1959مصل ، « ) شوندهاي موبود در مدار فمین م فقاته بد د قه سا ر فقاته
قاه   در کنوانسیون مسۀوتی  مشخص نشد  اس  که اگر خسارت  اف بانب شیۀ  ااا   که

د اد   دوت  ف ان ،حاصل شود فمین سقوط نما د و دوت  پرتاب کنند  ان ااقل تشخیص نباشد
 اي را قراي در اا  زرام  در پیش گیرد.  قا د چه شیو 

خاورد رو کارد   نشاد  قاه چشام ما     رو کرد مهم  که در مساۀوتی  ناشا  اف ا ماال منا     
ن مامون که مساۀوتی  ناشا  اف   ( اس ، قه ا 292: 1951) بداته ، « شدن مسۀوتی بمل »

شاود.  ها حمل م نشد ، اقتدا قر متصدي تحمیل و سپس قر دو  دوت امیزِ من ا مال مخاطر 
دارد. وظیفۀ اول دوت  منشأ قاا  در ا نۀا دوت  نقش مهم  در ببران خسارت ارامرفي قر هد  

ندوق خاص پرداخ  کردن صپذ ر اس ،  لن  یمان  دوت  قا قیمه و اراهمچند ن رو  تحق 
(؛ قراي مثال در ملاهدات حااکم قار بباران خساارت     192: 1935خسارت اس  ) دائ  امناب، 

هاا  اي را قر  هد  دارد و دوتا  متصدي مسۀوتی  اصل  و اوتیۀ ببران خسارت هسته ،ايهسته
فماان   اي را ملزم قه ارائۀ تأمین مات  قیمه مسۀوتی  خود کنند و تاا  قا د متصدي الاتی  هسته

 که اف قیمه  ا تأمین مات  ان اطمینان حاصل نکرد  مۀوف الفم را ا طا نکنند.
هااي ارامارفي و   د د  در خسارتها قه منظور ببران خسارت ف ان ک  اف تداقیر قراي دوت 

هااي خااص قاراي    رود، ا ۀااد صاندوق  کار م هاي ناش  اف محیط ف س  قهخصوص خسارتقه
هااي تاأمین بباران خساارت، قا اد قاراي       گان اس . تأسیس صندوقد دپرداخ  خسارت ف ان

اي کنناد  ها   قاشد که مباشر ورود خسارت ناشناس و نامشخص اس   ا قاه هایچ اتاود    هز نه
توان قراساس چند ن منب  اصل  مانند  ک صندوق ها را م تواند منتسب شود. ا ن صندوقنم 

هاي تأمین خسارت ناش  اف اتودگ  صدا  ا اناوا   قتأمین خسارت ناش  اف اتودگ  هوا  ا صندو
متأسافانه چناین    .)هماان(  مختلف خسارت قه  نوان مثال خسارت قه  ک بنگل تأسیس کارد 

قین  نشد  اس . اف تحاا  نظاري در حقاوق اااا     صندوا  در ملاهدات اصل  حقوق ااا پیش
چه در اااا و چاه در    شود که که اگر خسارت  اف ش ء ااا  تشکیل چنین صندوا  قا   م 

کنندة ان هم مشخص نباشاد، اف محال ا ان صاندوق پرداخا       فمین ناش  شود و دوت  پرتاب
هاي الال در قخش ااا   اس . قد ن ملناا  شود. الفمۀ تشکیل ا ن صندوق نیز همکاري دوت 

اند خسارات ناش  اف اتاودگ   کنند  موظفهاي اوق، مطاق  اصل پرداخ  توسط اتود که دوت 
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هاي خودشان را پرداخ  کنند و در فمان  که خسارت  ناش  اف  اک  امد  توسط الاتی وبودقه
اتهو اه حاادث شاود اادر متایقن ا ان شا ء متللا  قاه  اک اف هماین            ش ء ااا   مۀهاول 

قا ا     -که ممکن اس  تحا   نااو ن مختلاف قاشاد      -هاس . تذا تشکیل ا ن صندوق دوت 
اتهو ه پرداخته شاود. ا نکاه تاأمین    هاي ااا   مۀهولب فقاتهشود هر گونه خسارت  اف بانم 

مات  صندوق قه چه صورت قا د قاشد و شیو  و دستوراتلمل ان چگوناه قاشاد اماري اسا  کاه      
تاوان قاراي   ها   کاه ما    ک  اف رو   توانند اف طر   تواا  قدان دس  پیدا کنند.ها م دوت 

ها  ا ااااپیماها   کاه قاه    هر دوتت  قه تلداد ماهوار تأمین مات  صندوق ارائه کرد ان اس  که 
هااي  رساند در تأمین مات  سهیم قاشد. در رژ مکند  ا در سافمان ملل قه ثب  م ااا پرتاب م 

هااي گونااگون    اي رو هاي هساته ها در ابال الاتی مسۀوتی  خاص همانند مسۀوتی  دوت 
شاود. قاراي مثاال در ماادة     ساتفاد  ما   هااي پرداخا  خساارت ا   قراي تاأمین ماات  صاندوق   

اي  قروکسل قراي تأمین ماات  صاندوق دو   ببران تکمیل  خسارت هسته 1501کنوانسیون 12
 92هاا و  درصد اف ا ن کمک قر مبنااي توتیاد ناخااتص ملا  دوتا       92»ملیار ارائه شد  اس . 

اا ادتاً  «. خواهد شاد شد  در انها تلیین درصد د گر نیز قراساس ادرت گرما   راکتورهاي واا 
نما ند قا د ابل اف پرتاب ماهوار  متناسب قا اناداف  و  ها   که در ا ن صندوق مشارک  م دوت 

مدت فمان استفاد  و  مر مفید ماهوار  سهم خود را قه ا ن صندوق پرداخ  کنند. اماا نبا اد اف   
  در فمیناۀ  واالی  هم دور شد. ُمراد ا ان اسا  کاه در حاال حایار تشاکیل چناین صاندوا        

 کا  اف موانا  تشاکیل ا ان       .نامحتمل اس –حداال تا چند ن سال ا ند   –خسارات ااا   
هاا  ها قر ا ن ا تقادند که اکثر ا ن فقاتهاند. ا ن دسته اف دوت هاي در حال توسلهصندوق، دوت 

ري ااا   هاي در حال توسله قه تافگ  قه اناواند و دوت هاي پیشراته توتید شد توسط دوت 
هااي  اند و تذا قه دور اف انصاف اس  کاه هز ناۀ فقاتاه   ان هم قه صورت محدود دس  پیدا نمود 

 ها سنگین  کند.  هاي پیشراته قر دو  ا ن دوت توتیدشدة دوت 
قاه کشاورهاي   توبه قه نیافهاي کشورهاي در حال توسله و مسۀوتی  متفاوت انهاا نساب   

اتملل محیط ف س  در نظر گراته شد  اسا . قاراي   ق قینهاي مختلف حقوپیشراته در مویو 
کاه  قاا تأ یاد ا ان   »وهوا   اشار  شد  اس  کاه  ت،ییرات اب 1552نمونه در مقدمۀ کنوانسیون 

قا س  هماهن  قاا توسالۀ ااتصاادي و ابتماا   قاه      وهوا   م واکنش نسب  قه ت،ییرات اب
اتصادي و ابتما   انهاا پیشاگیري کناد و    سوء قر توسلۀ اصورت بام  قاشد تا اف قروف حوادث 

دار کشاورهاي در حاال توساله قاراي دساتیاق  قاه رشاد ااتصاادي و         نیافهاي مشرو  اوتو ا  
 The United Nations Framework Convention on « )اقرفدا ا  کاامالً مادنظر اارار گیارد     

Climate Change, 1992اي افهااي گلخاناه  (. قراساس ا ن کنوانسیون کشورها در ابال کاهش گ
اي متفاوت. کشورهاي درحال توسله اگرچه در ابال کاهش اما قه گونه ،مسۀوتی  مشتر  دارند

اما بنس مسۀوتی  انهاا در مقا ساه قاا کشاورهاي صانلت  و       ،گافهاي اال ند  مسۀوتی  دارند
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اي پیشراته متفاوت اس  و میزان انۀام مؤثر تلهدات کشورهاي در حال توسله مناوط قاه ابار   
(. درخصاوص  1ماادة   1مؤثر تلهدات مات  و انتقاال انااوري کشاورهاي پیشاراته اسا  )قناد       

 ناوان مسابب    ااته قاه هاي توسلههاي در حال توسله، دوت هاي بوي قه ا تقاد دوت اتودگ 
اي را وبود امد  قا اد مساۀوتی  اوتیاۀ پاکساافي هواساپهر اف گافهااي گلخاناه       اصل  مشکل قه
 (. 155: 1935) بداته ، قر هد  گیرند 

هاي موبود در کنوانسیون مسۀوتی ، تلر ف واژة خسارت اس . در تلر ف ا ن اف بمله اقهام
نظار  واژ  اقط اف خسارت قه اشخاص و اموال سخن گفته شد  اس . قا توبه قاه ا ان گفتاه قاه    

خالف رسد که ا ن ملاهد  را ممکن نیس  قه خسارت محیط ف س  باري نسب  دانس . قرم 
اتمللا  قاه صارف وااو ، خاود ناو         اتملل که هر نقض تلهد قاین ا ن اصل کل  در حقوق قین

اتملل محیط خسارت اس  و قه قیان قهتر، خسارت در هر نقض تلهد مستتر اس . در حقوق قین
اتمللا  بباران خساارت    ف س ، ا راد خسارت مادي و محسوس،  ک  اف ارکان مساۀوتی  قاین  

رو در تحلیل اوا د  ام حاکم قر ببران خسارات ف س  محیطا ، قررسا    اف ا نرود. شمار م قه
مفهوم و گسترة چنین خسارات  یرورت  انکارناپذ ر دارد. قا وبود ا ن، نبود تلر ف بام  و مان  

تار ن ماان  پایش روي بباران خساارات      اتملل،  مد اف خسارات ف س  محیط  در حقوق قین
اقادان تلر فا  مشاخص اف      591کاساموس  اي کاه در ااایۀ   ف س  محیط  اس ؛ قاه گوناه  

هاا  اتمللا  دوتا   مسۀوتی  قاین »خسارات ف س  محیط  در کنوانسیون مسۀوتی  درخصوص 
رو کرد  اس . در ا ن اایه قسیاري اف خسارات  دو طرف را قا مشکل روقه« درقارة اشیاي ااا  

انها در به  حفظ ققاي ان دوت ، در فمرة قودن کرد، قا وبود حیات که دوت  کانادا مطاتبه م 
گنۀیاد )موساوي ،   خسارات واردشد  قه اموال  ا اشخاص مطروحه در کنوانسیون مادنظر نما   

اتملل  ا ن اس  ها و ملاهدات قینحل در رو ۀ دوت تر ن را (. را ج992-999: 1952ایاسیان، 
زرام  و با گز ن  قراي ا اد  قاه  قراي سقف پرداخ   شد تلیینکه مبلغ پوت  ملین و اف پیش

وی  ساق  در نظر گراته شود. تنها انتقاد بدي که قر ا ن شیو  اف ببران خسارت وارد  شاد ،  
 بارت د گر اف د د ا ن شیو  تمام  خسارات  شیوة پرداخ  خسارت مبلغ پول تلیین  اس . قه

شوند، هرگز قا ط ف س  وارد م ها که قه محیتوان قا پول ببران کرد. اما قرخ  اف خسارترا م 
 اند.ا نکه اساساً زیرااقل تقو مشدن  نیستند و  ا پول ببران

 

 گیریبحث و نتیجه

گذرد. در ا ن چند دهه، اناوري ااا   روناد  قیش اف پنج دهه اف پرتاب اوتین ماهوار  قه ااا م 
هااي مختلاف   قاه قخاش  رو قه رشد خوق  را تۀرقه کرد  اس . ا ن اناوري کمک انکارناپاذ ري  

حاد و مارف اف ااااي    شمار ا ن صنل ، استفاد  قا   لوم کرد  اس . اما در کنار مزا ا و اوائد ق 
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شمار اااپیماها قه مادارهاي اطاراف فماین قا ا  اتاودگ  هام در       هاي ق بو و پرتابماوراي 
تاودگ   تر ن ابو و هم در محیط ف س  کرة خاک  فمین شد  اس . شا  ماوراي محیط اااي 

هاي ااا   اس . ملاهدات اصل  حقوق ااا در شناساا   و  در ااا قه واسطۀ انسان، توتید فقاته
اند. در ا ان ملاهادات کاه اواساط دهاۀ      تنظیم مقررات قراي ا ن پد دة شوم تاکنون ناتوان قود 

اناد،  هاا تصاو ب کارد    اند و دوتا  اف سوي سافمان ملل تنظیم شد  1512تا اواخر دهۀ  1502
گانۀ حقوق ااا قه مسۀلۀ فقاتۀ ااا  ، چه صار    اا یامن      ک اف ملاهدات پنجتقر باً در هیچ

هاا قاه   اي وای  اس ، ف را تا ان فمان دوت اشار  نشد  اس . اتبته دتیل ا ن مویو  هم تاانداف 
ااا  هاي پرتاق  قهکه شمار ماهوار نبرد  قودند. یمن اندرست  پ خطرات ا ن اشیاي ملل  قه

نیز انننان رون  نگراته قاود.  االو  قار ا ان، رو کارد ا ان ملاهادات قیشاتر متوباه مویاو            
قرداري و استفاد  اف ااا و مناق  موبود در ان اس  و کمتر قه مباح  پیشگیري اف اتودگ  قهر 

ااا پرداخته شد  اس  و اگر در مواردي اف ملاهدات نامبرد  قه اتاودگ   اا حفاظا  اف محایط     
قرداري اف اااا قاود  اسا .    اشار  شد ، اقط قراي را  مان  و پیشگیري اف واو  ان در قهر  ااا

هاي نوظهور در حاوفة  طور خاص و دوت هاي الال در حوفة ااا قهقر موارد  ادشد ، دوت اازون
ها پس اف تصو ب ا ان ملاهادات و فماان قرخاورد چناد ن مااهوار  قاا        طور  ام، سالااا   قه
در ااا و همننین سقوط چند ماهوار  قه سط  فمین قه خطرات واالا  فقاتاۀ اااا       کد گر 

قاود. قنااقرا ن هار دو دساتۀ ا ان       591تر ن انها حادثاۀ ساقوط کاساموس    اگا  شدند که مهم
ها کوشیدند تا مقررات  قراي پیشگیري اف توتیاد فقاتاه و کااهش و ماد ر   ان تنظایم و      دوت 

هاي اااا   و  اتملل  و داخل  مرتبط قا الاتی ح  ماهوي اسناد قینتصو ب کنند.  الو  قر مبا
هاي مسۀوتی  در ابال خساارت ناشا  اف   ها و رژ ماصل اختالفوفقاتۀ ااا  ، سافوکارهاي حل

فقاتۀ ااا   نیز نسبتاً کارامد نیستند. اگرچه قراساس کنوانسیون مسۀوتی  خساارات واردشاد    
قار  باو مبتنا   مااوراي  اما خسارات واردشد  در ااااي   ؛اس در سط  فمین، مسۀوتی  مطل  

نشادن خیلا  اف خساارات قاه اشایاي      تقصیر اس  که دشواري اثبات ا ن تقصیر، قا   بباران 
شود. یمن انکه تلر ف ملاهدات حقوق اااا اف  بو م ماوراي ااا   و همننین محیط اااي 

تلر ف شا ء اااا   شاامل فقاتاۀ      ش ء ااا   قسیار مبهم اس  و واالاً مشخص نیس  که ا ا
که فقاتاۀ اااا   هماان شا ء اااا        شود  ا خیر. همننین، قر ارض اثبات ا نااا   هم م 

شاو م. در وااا ،   رو ما  قودن صاحب فقاتۀ ااا   روقاه تري قه نام ناشناسقاشد، قا مشکل قزرگ
ون قه ا ان مویاو  اشاار     شوند تاکناوري که قه حوفة ااا مرقوط م ملاهدات و اسناد زیراتزام

نداشته اند که در صورت ورود خسارت توسط فقاتۀ ااا   که صاحب ان مشخص نیسا ، چاه   
اااا   و انباشاته شادن انهاا در ااااي       هايکس   هد  دار پرداخ  ان اس . امار تلداد فقاته

بو، ماوراي دهندة ا ن مویو  اس  که قراي حفاظ  اف محیط اااي بو قه خوق  نشانماوراي 
اتملل  اس  قه مقررات  اراتر اف ویلی  موبود در ملاهدات نیافمند م. فقاتۀ ااا   چاتش  قین
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ها تأثیر قگذارد و زلبه قر مشکالت ا ن مسائل بز اف طر ا  مشاارک    تواند قر تمام دوت که م 
ال هاي الا ها قه و ژ  دوت بهان  ممکن نیس . تذا حل ا ن مسۀله بز اف طر   همکاري دوت 

اتمللا  روناد   در  رصۀ ااا، میسر نخواهد قود و اف انۀا کاه ملماوالً تادو ن  اک ملاهادة قاین      
هاي موبود حقوق ااا خواهد داش ، مناسب اس  که قاا  تري نسب  قه اصالح کنوانسیونسر  

اي در ا ن فمینه تال  شود. قد ه  اسا  کاه   اتملل ، قراي تدو ن ملاهد تشکیل کنفرانس قین
هاا  د  قا د در دربۀ اول تلر ف مناسب  اف فقاتۀ ااا   قه  مل اورد و مسۀوتی  دوت ا ن ملاه

هاي ناش  اف ا ن ابسام هم قه محیط ف س  فمین و هم قاه محایط ااااي    را در ابال خسارت
هاا   کاه   بو تبیین کند. متأسفانه در حال حایر، قراي ببران خسارات ناشا  اف فقاتاه  ماوراي 

اي وبود ندارد و اف انۀا که ملماوالً پرداخا    مقرر  ان مشخص نیس ، هیچکنندة دوت  پرتاب
ها   که قه اشیاي ااا   و همننین محیط اااي باو و همنناین محایط    زرام  قراي اسیب

ف س  کرة فمین ناش  اف فقاتۀ ااا   وارد شد ، مبلغ هنگفتا  اسا  کاه در قرخا  ماوارد اف      
هااي  کیل صندوق پرداخا  خساارت ناشا  اف الاتیا     ها خارج اس ، یرورت تشتوانا   دوت 

هاا  اا مؤسساات خصوصا  در     هاي متفاوت  قراي سهم هر  اک اف دوتا   ااا   قا ا مال شیو 
اي کاه اف ان  شاود. اماا نکتاه   تأمین مناق  مات  ا ن صندوق در ا ن فمینه قه شدت احساس م 

شود و در اتود  درت ااا    اد م ها   که اف انها تح  نام انبا د زاال شد، ان اس  که دوت 
تاري  اند، در ا ن فمیناه مساۀوتی  سانگین   بو نقش قسزا   داشتهماوراي کردن محیط اااي 

هاا  هاي ااا   قراي پرتااب مااهوار   خواهند داش . همننین نبا د اف صنل  قیمه قراي الاتی 
فقاتۀ ااا   نیز قاه   کدام اف ملاهدات اصل  حقوق ااا و حت  رهنمود کاهشزاال شد. در هیچ

 اي نشد  اس .هاي ااا   اشار اتزام  قودن قیمه قراي الاتی 
 

 منابع
 فارسیالف( 

اتملل  دوت ، چاپ سوم، تهران، انتشارات مؤسسۀ (، مسۀوتی  قین1952گل،  لیریا )اقراهیم. 1
 هاي حقوا  شهر دانش.مطاتلات و پژوهش

هاا در پیشاگیري و بباران    تلهادات دوتا   »(، 1952) پور، مهراب و فار  نلمت ، رو اا داراب. 2

،  11اتملل ، سال قیس  و هشتم، شمارة ، مۀلۀ حقوا  قین«خسارت ناش  اف حوادث اتم 
222 – 139. 

اي هاي هستهها ناش  اف الاتی اتملل  دوت مسۀوتی  قین(، 1930)ریائ  پیش رقاط، صات  . 3

 هید قهشت  تهران.پا ان نامۀ دکتري، دانشگا  ش ز،امیصل 
اتملال محایط   اتملل  در پرتو حقوق قاین توسله مسۀوتی  قین» (، 1931فمان ، سید ااسم ). 4
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 .  21-93، 1هاي حقوا ، سال اول، شمارة ، مۀلۀ پژوهش«ف س 
 اتملل  موم ، تهران، انتشارات گنج دانش.(، حقوق قین1931ییائ  قیگدت ، محمدریا ) . 5
اتملل  در ببران خسارت ناشا   رو کردهاي نظام مسۀوتی  قین»(، 1951 بداته ، محسن ). 6

 .211 – 212، 90، مۀلۀ تحقیقات حقوا ، شمارة «اتمللنشد  در حقوق قیناف ا مال من 
وهوا  : تأمل  قر راهبردها و تداقیر حقوا  ساافمان  ت،ییرات اب»(، 1935 بداته ، محسن ). 7

 .159 – 219، 1، شمارة 12ق و  لوم سیاس ، دورة ، اصلنامۀ حقوق مۀلۀ حقو«ملل متحد
اتملل محیط ف سا ، تربماۀ محمدحسان    اي قر حقوق قین(، مقدمه1915کیس، اتکساندر ). 8

 حبیب ، بلد اول، تهران، انتشارات دانشگا  تهران.
(، حقوق ف س  محیط  قشار، چااپ اول، تهاران، نشار     1935گرو  صل  کرس  حقوق قشر ). 9

 دادگستر.
(، 1935پااور، ار بااا و فرنشااان، شااهرام ) هااادي و ریاا محمااودي، اکباار و گلاارو ،  لاا  .01

اتملال اااا   و ااوانین    هاي ااا  : مطاتلۀ تطبیق  در حقوق قاین سافي الاتی خصوص 
 ها، چاپ اول، تهران، انتشارات پژوهشگا  هوا ااا.مل  دوت 

هااي  حقوا  حاکم قر ساوان  و فقاتاه  (، حقوق ااا   قا تأکید قر نظام 1959مصل ، ف نب ). 00

 ااا  ، چاپ اول، تهران، مرکز انتشارات بهاد دانشگاه  واحد دانشگا  شهید قهشت .
اتملال محایط ف سا ، چااپ اول، تهاران، نشار       (، حقوق قین1932اهلل )موسوي، سیداال. 02

 میزان.
محیطا  در   سا  بباران خساارات ف  »(، 1952اهلل و ایاسیان، ااطماه ) موسوي، سید اال. 03

 – 910، 11، اصلنامۀ حقوق مۀلۀ دانشکدة حقوق و  لاوم سیاسا ، دورة   «اتمللحقوق قین
921 . 

 اتملل ااا، چاپ اول، تهران، انتشارات خرسندي.(، حقوق قین1952نواد  توپن ، حسین ). 04
هااي  ها در خساارت اتملل  دوت (، رو کرد نظام مسۀوتی  قین1935 دائ  امناب، محسن ). 05

 نامۀ کارشناس  ارشد، دانشگا  شهید قهشت ، تهران.ف س  محیط ، پا ان
انتشاارات پژوهشاگا    ، (، پساماندهاي اااا  ، چااپ اول، تهاران    1939پنا ، شهرام ) زدان. 06

 هواااا.
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