
  Public Law Studies Quarterly, Vol. 51, No 3, Autumn 2021 
DOI: 10.22059/jplsq.2019.277441.1943 

 

 

The Intellectual Property Rights of the 

Commercial Activities in Outer Space 
 

(Type of Paper: Research Article) 
 

Leila Raisi 1 * , Mahmoud Jalali 2 , Morteza Sadeghi Dehsahraei 3 

 

Abstract 
Outer space is a kind of space which begins with the last point of the upper airspace 

of territory of any country and consists of the moon and other celestial bodies. The 

law of outer space has also consisted of laws on exploring and exploiting this space. 

One of the activities considered by human beings since the beginning of access to 

space until now has been the discussion of commercial activities and consequently 

the protection of intellectual property rights related to these activities in this area. 

Patent and copyright in space activities have an important role in the further 

development of space commercialization. It is clear that the process of development 

and innovative ideas in space will continue to human products with every growing 

potential to take advantage of the special opportunities offered by the space 

environment. Therefore, the question arises as to what approach international space 

law has in relation to intellectual property and whether it has anticipated and dealt 

with it or not? It should be said that the international law of space, just as it did not 

deal directly with commercial activities, did not directly address the issue of 

intellectual property of commercial activities but only dealt with it implicitly. 
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 دهیچک
شود و شامل فضای ماورای جو از آخرین نقطۀ محدودۀ هوایی فوقانی قلمرو هر کشور شروع می

است. حقوق فضای ماورای جو، عبارت است از مقررات حاکم بر ماه و دیگر اجرام سماوی 
ی به دسترسی مدنظر بشر از آغاز هاتیفعالی از کبرداری از فضای ماورای جو. یاکتشاف و بهره

تبع آن حمایت از حقوق مالکیت معنوی مرتبط با این های تجاری و به، بحث فعالیتتاکنونفضا 
یی، فضای هاتیفعالو حقوق بر اختراعات در  هاتیرایکپ. بوده است ها در این منطقهفعالیت

 کهیی دارند. مشخص است فضابرداری تجاری ی و بهرهسازیتجار شتریبتأثیر مهمی در توسعۀ 
در  رشدی با هر قابلیت رو به بشری هافراوردهی در بخش فضا به ابتکاری هادهیاتوسعه و  ندیفرا

رو، این بخشد. ازاین، تداوم میشودیمیی ارائه فضا طیمحسط تو که ژهیوی هافرصتی از وربهره
الملل فضایی در ارتباط با مالکیت معنوی چه رویکردی داشته آید که حقوق بینبحث پیش می

الملل فضا بینی کرده و بدان پرداخته است یا خیر؟ باید گفت حقوق بینو آیا آن را پیش
ای تجاری نپرداخته، در موضوع مالکیت معنوی هطور مستقیم به فعالیتطورکه بههمان

 صورت ضمنی بدان پرداخته است.طور مستقیم وارد نشده و تنها بههای تجاری نیز بهفعالیت
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 مقدمه
ی جو ماورای فضاب دسترسی او به کنجکاوی بشر برای دستیابی به دنیای ناشناختۀ خود سب

ی اهایدن نیای مختلف شناخت پیدا کرده است. هاارهیسشده است. امروزه بشر دربارۀ اقمار و 
. امروزه فضا ستین دهیپوشی کسی فضا بر  هاتیمزی بشر دارند. برای خاصی هاتیمز دیجد
ی کاربرد نظامی و انوردیدری هاتیفعالها، ی، انتقال دادهجهانی ارتباطات برایی مجراعنوان به

ی به فضا وابسته شده ادیزها تا حد ی از ملتاریبسی و امنیتی اقتصادی رفاه حتیافته است. 
 نیای است. در حقوقنظام  کی نیتدو ازمندینمقوله  نیاخود  نیبنابرا(. 23: 1330است )کوشا، 

 نیا نیتدوو  لیتشکر در  ی ر اغلب سازمان ملل متحدالمللنیبی هاسازمانو  کشورهازمینه، 
فضا  المللنیباز حقوق  توانیمامروزه  کهی اگونهبهاند، ی را انجام دادهمهمی هاتالشنظام 

از ابتدا مطرح شده، بحث استفادۀ  کهی مسائلی از کی انیم نیاآورد. در  انیمسخن به
ی، علمی هازهیانگ، هرچند اهداف و دیتردی جو است. بیماورای فضااز فضا و  زیآممسالمت

اهداف و  کناری در تجاری هازهیانگاند، اهداف و ی از فضا داشتهبرداربهرهاهمیت زیادی در 
اند )گلرو ی به فضا شدهدسترس جادیای برای الزم فناوری سبب توسعۀ نظامی علمی و هازهیانگ

 (.00: 1313و همکاران، 
 نیادر  شتریبیی فضایی، حضور فضا یهاقدرت ژهیوبهی المللنیبی جامعۀ اعضاامروزه 

به خدمات پرتاب  شتریبی دسترس تیقابل، هایفناوردر  شرفتیپ. اندکردهدر فضا را حفظ  نهیزم
ی برای و منابع فناوری فاقد کشورهای حتقرار داده است.  کشورهای از اریبسفضا را در دسترس 

ی هاتیفعالتوانند از می رهیغو  گرانیداز  دیخریی، فضای فناوربه  اتکای به فضا، خود با دسترس
 کنند. تیحماعرصه  نیاخود در  زیآممسالمتی برداربهره
ی بشر مدنظر بوده، بحث برا تاکنونی به فضا دسترساز آغاز  کهیی هاتیفعالی از کی
ی بوده است. معاهدات دربارۀ فضا هستمنطقه از نظام  نیای از تجاری برداربهرهی و سازیتجار

 میمستقطور ی از فضای ماورای جو بهتجاری برداربهرهی و سازیتجاروص بحث در خص
و استفاده از فضا  تیفعالاند. صورت ضمنی آن را پذیرفته، ولی بهاندنکردهی نیبشیپای مقرره

بوده  تاکنون کهی اهیروصراحت براساس به زین کشورهاآن است و  کردنی تجاری هاراهی از کی
 اند.ی نداشتهاعتراضآن  کردنی تجاریی مربوط در زمینۀ فضای هاتیفعالاست، به 
عنوان به تیفعالعواقب آن  کهی خارج از جو مستلزم این است هاتیفعالی سازیتجار

های فضایی با شود. حمایت از حقوق مالکیت معنوی فعالیت لیوتحلهیتجزی معنوی هاییدارا
 نیا نکهیاحیطه وجود دارد، حائز اهمیت است. با های پیشرفتی که در این توجه به زمینه

 که رودیمی گذشته به خود اختصاص داده است، انتظار هاسالی را در کمموضوع تنها توجه 
 شتریبی در توسعۀ مهمیی، نقش فضای هاتیفعالو حقوق بر اختراعات در  هاتیرایکپ
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ی در بخش ابتکاری هادهیاو  توسعه ندیفرا کهیی داشته باشند. مشخص است فضاسازی تجاری
از طریق  که ژهیوی هافرصتی از وربهرهرشد در ی با هر قابلیت روبهبشری هافراوردهفضا به 

بخش سروکار دارند،  نیابا  کهبخشد. از نظر بازیگرانی ، تداوم میشودیمیی ارائه فضا طیمح
ضروری است. از لحاظ  شانیهوش لیپتانسی در انتقال کافی هازهیانگی افراد با سازآماده
ای یی، اعتبار و مقررات عمدهفضای هاتیفعالی باال، حقوق مالکیت معنوی در ارتباط با هاهینظر
ی، المللنیب ونقلحملی تجار ازیامت شیافزای از آنها فراهم آورده است. با کاف تیحمای برارا 

ی و معنوی افزایش صنعتوق اموال ی از حقالمللنیب تیحمای در قانون ستمیس کی جادیابه  ازین
تحت مقررات  کشورها نیبی همکاری، بر سر مل نیقوان نیتکوبه موازات  ،نیبنابرایابد. می

 ی توافق شده است.قانونموارد  نیای با توجه به المللنیب
پردازد صورت مختصر به کلیاتی دربارۀ فضا و ماهیت حقوقی آن میدر این نوشتار نگارنده به

ی خصوص التیتشکبا عالقۀ روزافزون  کهیی فضای تجاری هاتیفعالدر  شرفتیپتوجه به و با 
همراه است، درصدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا چارچوب فعلی حقوقی حاکم بر 

و بدان پرداخته  کندیمهای تجاری حمایت فضای ماورای جو از حقوق مالکیت معنوی فعالیت
ی از حقوق کاف تیحمااز  نانیاطمی برای را شتریب ریتدابباید  ایآع، موضو نیااست؟ با توجه به 

 یی باید درنظر بگیریم؟فضای و معنوی مربوط به موارد صنعتاموال 
 

 مفهوم و ماهیت فضای ماورای جو
وجود دارند. با توجه به  outer space, space, air space ی، واژگانخارجحقوق  اتیادبدر 

ی سطح نخست عنمنظور از دو واژۀ نخست، همان هوا ی (oxford, 1998: 25فرهنگ آکسفورد )
صرفاً ناظر بر  ریاخاما واژۀ  ؛(beriyerly, 1993: 240)است  نیزمی آب ای یخشکی قلمرو باال

ها )تا حد منظومه گریدی و شمسکرات واقع در منظومۀ  ریسای کرۀ ماه و عنی جو یماورا
ی بدان فارس اتیادبی بشر( است و در هاساخته ای ی و امکان حضور انسانبشرحصول دانش 

آنچه  حال نیاشود. با نیز خوانده می« ی جوماورای فضا»ی حتو گاه  شودیماطالق  زینفضا 
است که فضا  نیا افتهنمود ی المللنیبدر حقوق  گرانیباز گریدها و مثابۀ وفاق مسلم دولتبه

عنوان دو بخش مستقل حقوق ناظر بر آنها به لیدل نیهمجو دارد و به  ای متفاوت با هوا یتیماه
 (.310: 1311)ضیایی بیگدلی،  شودیمی تلقالملل  نیبدر حقوق 

 ای جو( از هوا یماورای فضافضا ) قیدقحد و مرز  نییتعی، در خصوص حقوق نیدکتردر 
است از  گفت: فضای ماورای جو عبارت توانیمی وجود دارد. در مجموع مختلفی هادگاهیدجو، 

فضایی که از آخرین نقطۀ محدودۀ هوایی فوقانی قلمرو هر کشور شروع شده و شامل ماه و 
 شود.دیگر اجرام سماوی می
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نظر  نیادر خصوص ماهیت حقوقی فضای ماورای جو نیز باید گفت همۀ کشورها با 
فضای  ی ماورای جو با ماهیت حقوقی جو متفاوت است، زیرافضای حقوق تیماهاند که موافق

است  نیریزکشور  تیحاکمی، تحت امعاهدهخود، براساس حقوق  زیمتمای بندطبقهجو با سه 
ی تحت آسمانی جو و کرات ماورای فضا کهیدرحال. دهدیم لیتشکیی آن کشور را هواو قلمرو 

 ندهیآی حال و کشورهای همۀ برای از آن برداربهرهو کاوش و  ستینی کشور چیه تیحاکم
یی کشورها هوای مختلف فضا را با قلمرو هاقسمت توانینموجه چیه، بهنیبنابراآزاد است. 

 ی معتبر آن دانست.حقوقکرد و تابع قواعد  سهیمقا
ی آسمانی جو و کرات ماورای فضای از فضا و اشغال و تصاحب برداربهرهی کاوش و آزاد

 رایزیی داشته باشد، ادعاخصوص  نیادر  تواندینمی کشور چیهو تصورناپذیر است و  رممکنیغ
مشترک  تیمالک»یۀ نظر، گرید. از طرف ردیبپذرا  اراتیسبر  تیحاکم تواندینمی بشر ابنا تیامن

حکومت  ای تیمالکی نوع، گرید انیببه  ای تیحاکمتوان مردود است، زیرا مشکل می« فضا
است که  نیایی عقال ی ومنطقحل تنها راه جهینتکرد. در  دییتأی جو ماورای فضامشترک را بر 

ی هاتیصالحکس تعلق ندارد و اعمال چیهکه به  میریبگی درنظر مناطقعنوان مناطق را به نیا
 (.10: 1311)ضیایی بیگدلی،  ستین ریپذامکانمناطق  نیادر  زینی کشورها انحصار

 

 جو ماورای فضای و معنوی تیمالک حقوق ارتباط
ی فنی است، تنها در ده سال هاحوزه نیترشرفتهیپز یی افضاکه فناوری  قتیحق نیا رغمیعل
 نیای به بحث نهاده شده است. شتریبی در فضا با دقت فکر تیمالک، موضوع حقوق ریاخ

 .شودیمکه در اینجا به آنها پرداخته  ردیگیمعلت نشأت  نیچندموضوع از 

روزه با ام کهیطوربهی صنعت هوا و فضاست، کنونموضوع تکامل  نیا. علت طرح 1
ی ریگشکلحوزه در حال  نیای در شتریبی منافع خصوصی و عمومی هابخشی گذارهیسرما

ی بزرگی قابل استفادۀ مجدد، انقالب پرتاب لیوساو  هاشاتل جادیابا . Tonon, 2010: 43)است )
هرچه  تیفعالیی، فضای هاتیفعالۀ نیهزی که با کاهش اگونهبهشده است،  جادیادر صنعت فضا 

 :bouvet, 1999)است  ریپذینیبشیپ ندهیآی هادههحوزه در  نیای در خصوصمؤسسات  شتریب

ی هابخشی و دولتی نهادها نیبی است که سانسیلی قراردادهاموضوع  نیا. شاهد مثال (14
ی دربارۀ اموالشان اعم از خصوصمؤسسات  شتریبی اریهش لیدلبهو  شودیمی منعقد خصوص

مؤسسات انتظار  نیایی، هاتیفعال نیچنی زیاد هانهیهز لیدلبهآن و  رملموسیغ املموس ی
 :Malanczuk, 2008)دارند  ندهیآخود را در  قیتحقی توسعه و هایگذارهیسرماجبران شدن 

های و فناوری هاتیفعالتوسعۀ  لیدلبهی فکر تیمالک، مطرح شدن حقوق گریدعبارت . به(35
 .(kohatchi, 2004: 65)ی است خصوصیی توسط بخش فضا
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ی هاطرحیی و اجرای فضای هاتیفعالی شدن جهاندو موضوع،  نیاارتباط  گرید. عامل 2
نامۀ ی که موافقتاگونهبهاست، (ISS) یالمللنیبیی فضا ستگاهیای مانند المللنیبی همکار

ه است. ی پرداختفکر تیمالکخاص در خصوص  انیبی، به المللنیبیی فضا ستگاهیای الدولنیب
ی و منصفانه بر رقابتی طیمح جادیامنظور ی بهفکر تیمالکی قانون ستمیس کوجود ی رونیااز
 1.گذاردیم ریتأثی المللنیبی همکارو  قاتیتحق شرفتیپ

ی چون موارد هاتیفعال نیایی است. از جملۀ فضای هاتیفعالی شدن تجار، گرید. عامل 3
 دیتولو  قیتحقماهواره و  قیطری از ونیزیتلویی و ویراد میمستقی هاپخشسنجش از راه دور، 

به بخش ارتباطات از  توانیمی تجاری کاربردهاۀ نیزمبدون جاذبه است. در  طیمحی در تجار
بازار پردرآمد است.  نیای هابخش نیترمهمی از اماهوارهی تلفنراه دور اشاره کرد که خدمات 

، شبکۀ باندپهنی، خدمات کابلی، انتقال تلفن ریتصو ی ثابت چون امکان انتقالاماهوارهخدمات 
حوزه هستند.  نیاموارد در  گریدی و خدمات دورسنج از نترنتیای دسترسی، خصوصتجارت 

ی عمران و مهندسی، کشاورزصنعت فضاست که  در  گریدی کاربردهاسنجش از راه دور نیز از 
 نیازیادی دارد. البته در  تیاهمی آن چگونگو  تیحمای اعطاداشته و موضوع  کاربردمعدن 

مدنظر قرار  دیبا، بردیمبهره  زینیی که از انواع متنوع داده ایجغرافخدمات اطالعات  نهیزم
ی اگونهبهی رو به فزون فضا را کتمان کرد، تجارکاربرد  توانینمطور خالصه، امروزه . بهردیگ

 کایآمردالر  ونیلیب 103به  بیرقیی فضای هاتیفعالی حاصل از درآمدها 2332که در سال 
 .((Bouvet, 1999: 44ی شده است ابیارز

ی هاحوزهیی بر فضای هاتیفعالی در علم قاتیتحقی است. علم داتیتول، گرید. عامل 0
 دیبای دیجدهای ی گذاشته است، زیرا آزمایششگرف راتیتأثی داروسازی و پزشکی چون متنوع

 میمستقبدون جاذبه، تماس با پرتو  طیشرای بشر در نجسمای و روح طیشرای بررسمنظور به
 دیجدمحصوالت  دیتولامروزه فرصت  جهینت. در ردیپذصورت  طیمحی زیاد دماو  دیخورش

در ماورای جو  نیپروتئی بلورسازی اعالم شده که گزارشطور مثال در فراهم شده است. به
از آنها  تیحماو مسئلۀ یافته  رتقاا قیتحقهای توسعه و ، فناوریجهینتاست. در  افتهتحقق ی

 مطرح شده است.
یی فضا سمیتورطور مثال اگرچه مسئلۀ است. به دیجدی هاتجارتامکان ظهور  گرید. عامل 1

 تیمالکی هنگام بحث دربارۀ موضوعات متبلور حتو  ستین شیبیی ایرؤی عموم مردم براامروزه 
از  تیحمادر فضا و  جادشدهیااز اختراعات  تیاحممرتبط با  هادغدغه نیاولی در ماورای جو، فکر

یی فضا سمیتور. چنانچه اندشدهیی حاصل فضای هاتیفعال قیطریی است که از هاداده گاهیپا
 ی خواهد شد.تلقی مهم موضوع زینی صنعتی هاطرحی و تجاراز عالئم  تیحما، مسئلۀ ابدتحقق ی

                                                           
1. Paper Prepared By The International Bureau Of WIPO"Intellectual Property And Space Activities", 

2004: P 4. 
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. ((Bouvet, 1999: 45ارتباط است  نیا رگیدی عامل ملاز اسرار  تیحما. انتقال فناوری و 6
که آغازکننده، ارتقادهنده و  INTOSPACEی آلمانیی چون شرکت هاشرکتوجود 

ی تجاراز محصوالت  تیحماو توسعه و  قیتحقیی چون فضای هاتیفعالۀ کنندتیحما
 تیاهمحوزه است،  نیاۀ کمک و مشورت در دهندارائهفاقد جاذبه و  طیشرادر  دشدهیتول

 .کندیمرا اثبات  هاتیفعالنوع  نیای از فکر تیحما
و شرکت مذکور  کندیم نیتضمی در قراردادها را علمی هادادهاقدامات، محرمانه بودن  نیا

صنعت فضا، دولت، مؤسسات و  گرانیباز. رساندیمی اری به توافق یابیدستی راستادر  نیطرفبه 
و  کنندیمی همکار گریکدطور معمول با یه بهاند کی مختلفهاتیتابعی با خصوصی هاشرکت

 دیبا زینی تجارزمینه مالحظات اسرار  نیادلیل در  نیهمی نیز دارند. به متفاوتمنافع خاص و 
 االتیا، زینحوزه  نیا. در اندگرفتهی عدم افشا شکل هانامهموافقتمنظور  نیهملحاظ شود. به 
در  ندهیآی در المللنیبی قراردادهاشور با لحاظ ک نیای دارد. قانونگذاران خاصمتحده قانون 

ی را قانونیی کایرآمریغ مانکارانیپی فروش به هاستمیسی و اماهوارهی افزارهاسختۀ نیزم
اند تا از فناوری ی وضع کردهتجار تیفعالمتحده بر هر نوع  االتیامنظور اعمال کنترل دولت به
ی و فکر تیمالکبا وجود این، هر کدام از حقوق  .(Balsano, 2009: 67)کنند  تیحمای خود مل

 طور مثال:ی استوارند؛ بهمتفاوتی کردهایروحقوق فضا بر 
 ی است.نیسرزمی فکر تیمالکی است؛ حقوق فراملحقوق فضا  -
 ی متفاوت است.کشوری در هر فکر تیمالکاست؛ حقوق  کسانی تمام ملل یبراحقوق فضا  -
 ی است.انحصارۀ حقوق اعطاکنندی فکر تیمالکاست؛ حقوق  منافع مشترک انگریبحقوق فضا  -

 نیامنظور آشکار کردن آنها شده است. به انیمی ابالقوهاختالفات  جادیاسبب  هاتفاوت نیا
حقوق فضا به بحث مالکیت فکری پرداخته است و آیا  ایآموضوع که  نیای بررساختالفات و 

 دیبا، ریخ ااست ی ازینیی مورد فضای هاتیفعال ی در زمینۀفکر تیمالکاز  تیحمای برای تحول
 افتنمنظور یبه نهیزم نیای و معاهدات موجود در فکر تیمالکدر ابتدا اصول حاکم بر حقوق 

ی در حقوق فضا، فکر تیمالکحقوق  گاهیجاکاوش  نیهمچنی ماورای جو و فضای به اشارات
 شود.ی میبررسمعاهدات و اصول مرتبط با آن 

 

 حقوق فضا در معاهدات مالکیت فکری جایگاه. 1
 کنوانسیون پاریس و فضا .1. 1
ی و دربردارندۀ صنعت تیمالکاز  تیحمامنظور ی بهاصلی هاونیکنوانس جمله از کنوانسیون نیا

ی در خصوص ضمانت اجرا و اصل موادی، حق تقدم و ملی در خصوص اصل رفتار مقررات
ی که مشابهی اختراع برای حق اختراع اعطاول عضو به عدم الزام د انگریباستقالل اختراعات که 
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 تیمالکبه مسئلۀ  صراحتبه ونیکنوانس نیادر  کنیلپتنت شده است، است.  گریددر کشور 
به اختراعات در فضا  ونیکنوانس نیاطور مثال، در ی در ماورای جو نپرداخته نشده است. بهفکر

دسته از  نیابا  ونیکنوانس نیا 1که مادۀ  رسدیمنظر با وجود این، به 1ی نشده است.ااشاره
 مرتبط باشد. هاتیفعال

آالت، نیماشی، در کشتموضوع اختراع در بدنۀ  کی یاجزاالف( استفاده از  :1مادۀ 
ی باشد و کشت ازینی برطرف نمودن برا انحصاراًلوازم مرتبط با آن چنانچه  گریدو  2دندهچرخ

باشد، نقض حقوق  ونیکنوانسی عضو کشورهای هاآب ی بهتصادف ای یموقتصورت ورود به
 .شودینمصاحب اختراع محسوب 
یۀ نقل لیوسا ای مایهواپی عملکرد اجرا ادهندۀ اختراع در ساخت یلیتشکب( استفاده از ابزار 

 3.شودینمی آنها به کشور عضو، نقض حقوق اختراع محسوب تصادف ای یموقتی در هنگام ورود نیزم
ی ایاشی صحبت شده است و نیزمیۀ نقل لیوساو  ماهایهواپ، هایکشتتنها از ماده  نیادر 

 ایی با هدف پرتاب یفضا ستگاهیای اجزاحضور موقت  جهینت، در ردیگینمیی را در برفضا
 نیای اگر حت، شودینمطور خودکار از نقض اختراع استثنا ی بهخارجکشور  کبازگشت در ی

شده در تیحمااست که استفاده از اختراعات  دیتردرود، باز قابل  کاریی بهفضا ستگاهیامقرره در 
نظر  .(Miyamoto, 2011: 23)ی شناخته شود ضرورو  0یعملکردی ازهاینیی تحت فضا ستگاهیا

ی اجزا ای مایفضاپکاربرد در  تیقابلماده  نیااست که  نیا 1ی در خصوص مادۀ المللنیبآژانس 
حضور موقت در  نیدکترطورکه دارد. همان زین شوندیمد ی وارخارجکشور  کآن را که در ی

 چیهی در حال حاضر ولرود، کار میکشور به نیا تیصالحیی تحت فضای ایاشنسبت به  کایآمر
 .(Balakista, 2010: 77)وجود ندارد  ریتأث نیاجهت  سیپار ونیکنوانسی در آورمقررۀ الزام

ی مرتبط با اجزا، به حضور موقت IGA 21دۀ ما 6امر، در بند  نیاشدن  منظور روشنبه
 یی پرداخته شده است.فضای هاتیفعال

ی از دولت عضو در کی پرتاب یایاشی اجزایی چون کاالهاماده حضور موقت  نیابراساس 
شده یی ثبتفضا ستگاهیای پرواز اجزاو  نیزم نیب تیترانزاز دول عضو در  گریدی کی نیسرزم

ی نقض دگیرسی برای اساسدر نوع خود  دینبایی اروپا فضاانس آژ ای گریدتوسط دولت عضو 
 ستگاهیااز  اشده به درون یی پتنتکاالهاانتقال  نیبنابراکند،  جادیایی عضو ابتدااختراع در دولت 

 .کندینم، حقوق اختراعات در کشور محل پرتاب را نقض گرپرتابمحل  کیی به کمک یفضا
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 کنوانسیون برن و فضا. 2. 1
و  تیرایکپۀ نیزمی و در فکر تیمالکدر حوزۀ  هیپای هاونیکنوانساز جمله  زینبرن  ونیانسکنو

ی چون اصل اصول زین ونیکنوانس نیای است. در هنری و ادباز آثار  تیحماحقوق مرتبط و 
 نیادر  کنیولدسته آثار عنوان شده،  نیاخودکار از  تیحمای، اصل استقالل و ملرفتار 
ی در ماورای جو مطرح فکر تیمالکی در خصوص مسئلۀ حقوق خاصمقررۀ  چیه ونیکنوانس

 1نشده است.
 

 رایت وایپو و فضامعاهدۀ کپی .3. 1
 نشیچو  نشیگز لیدلدر هر شکل از آن به هادادهاز مجموعۀ  تیحما انیبمعاهده به  نیا

در  مؤلفی رانحصای مندبهرهحق  1طور خاص در مادۀ معاهده به نیا. در پردازدیممحتوا 
مکان و در  کی که مخاطب اثر را از یاگونهخصوص حق در دسترس عموم قرار دادن آثار به

ی برا تواندیمماده  نیانظاره کند، عنوان شده است که  مؤلفشده توسط زمان خاص انتخاب
 2ی باشد.کاربرد مایفضاپ کانتقال و پخش از ی

 

 نامۀ تریپس و فضا. موافقت4. 1
 پسیتری المللنیبنامۀ ی، موافقتفکر تیمالکۀ حقوق نیزمدر  گریدی هانامهقتموافی از کی

 نیای است. جهاندر سازمان تجارت  تیعضوبرای  ملزم نامهموافقت سه از نامهموافقت ینااست. 
 ی در فضا آگاهفکر تیمالکیی بالقوۀ کاراکه کشورها از یزمانی عنی 1330 خیتارنامه در موافقت

در حوزۀ اختراعات در ماورای جو  کایآمرقانون  131مادۀ  کهیطورعقد شده است. به، منبودند
 ,Balakista)شد، نوشته شده است  بیتصو 1330که در  پسیترنامۀ چهار سال قبل از موافقت

الزام  چیهمطلب است که  نیا انگریبنامه در موافقت نهیزم نیای در مطلبذکر  . عدم(78 :2010
ی نشان دهد، وجود ندارد. فکر تیمالکی مل نیقوانجدا از  احقوق را داخل ی نیا ی کهالمللنیب

طور خاص مورد خطاب واقع ی آن و بهواقعی معنانامه مسئلۀ ماورای جو به موافقت نیادر 
 کنیلدر آن بسنده شده است.  الودادکاملهی و شرط دولت ملاصل رفتار  انیببه  صرفاًنشده و 
قابل دسترس باشند و حقوق  دیباشده است که اختراعات  انیب پسیتر 21مادۀ  1در بند 
ی حقوق اعطا، جهینتی اعطا شود. در ضیتبعگونه چیهید فارغ از مکان اختراع، بدون بااختراع 

 هامکان ریساشده در جادیااختراعات  ریسابا  کسانی طیشرااز  دیبااالجرا بودن آن اختراع و الزم
 . ((Bouvet, 1999: 47مند شود هچون در ماورای جو بهر
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 حقوق مالکیت معنوی در معاهدات مرتبط با فضا گاهیجا
 معاهدات .1
برداری از فضای ماورای جو معروف به معاهدۀ اصول حاکم بر اکتشاف و بهره .1. 1

 .1691معاهدۀ فضا 
 شده است: انیب لیذی کلمعاهده اصول  نیادر  

 1کان تصاحب آنحق استفاده از ماورای جو و عدم ام
ذکر شده است.  هادولتی تمام برامعاهده آزاد بودن استفاده از ماورای جو  نیا 1در مادۀ 

 ،گریدهر نوع ابزار  ااشغال ی ابا ابزار استفاده ی دینباشده است که ماورای جو  انیب 2در مادۀ 
 .ردیگی قرار ملو مورد تصاحب  تیحاکمی ادعا تحت

 2لالمل نیباصل کاربرد حقوق 
مطابق حقوق  دیبادر استفاده از ماورای جو  هاتیفعالمعاهده آمده است که  3در مادۀ 

 چون منشور سازمان ملل متحد باشد. المللنیب
 3از ماورای جو زیآمالزام استفاده صلح 

 است. زیآمصلحی هاتیفعالی برای فضا انحصارکنندۀ الزام استفادۀ انیبمعاهده  0مادۀ 
 0یخصوص مؤسساتی برا اهدولت تیمسئول

اند شیخوی ردولتیغی و دولتی نهادهای هاتیفعالمسئول  هادولتمعاهده،  6براساس مادۀ 
 شیخو تیصالحی در ماورای جو ناظر باشند و خصوص مؤسساتی هاتیفعالبر  دیبا هادولتو 

ای جو ی در ماورخصوص مؤسسات تیفعالشناختن  تیرسمبه  ثیحماده از  نیا. درا اعمال کنن
 ی در موضوع مطروحه است.توجهقابل  تیاهمی دارا

 

یی فضای ایاششده از طریق جادیای خسارات برای المللنیب تیمسئول ونیکنوانس .2. 1
 (1612 تیمسئول ونیکنوانس)

عنوان شده است  تیمسئول ونیکنوانسمعاهده فضا و هم در  1هم در مادۀ  تیمسئولبحث 
 ءیش کهی دولتکنندۀ مقدمات پرتاب و یی، فراهمفضایء ش کنندۀو براساس آن دولت پرتاب

 لیوسا ریساو  نیزم، مسئول خسارات واردشده به سطح شودیمآن پرتاب  نیسرزمیی از فضا
 (.(Luxenberg, 1984: 4اند پرنده
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 (1611ثبت  ونیفضا )کنوانسشده به ی پرتابایاشثبت  ونیکنوانس. 3. 1
یی، توسط فضا ءیش که کندیماشاره  1311شده به ماورای جو ی فرستادهایاشثبت  ونیکنوانس

کنندۀ فراهم اکننده یی است که پرتابکشورکننده . دولت پرتابشودیمدولت فرستاننده ثبت 
، جهینت. در شودیماز آنجا به ماورای جو فرستاده  مایفضاپی است که کشور ای ماستیفضاپپرتاب 

خود چون  نیقوانکننده حق گسترش ی پرتابکشورها ثبت ونیکنوانستحت معاهدۀ فضا و 
(. (Torremans, 2005: 33شده توسط آنان را دارند یی ثبتفضا ایاشمربوط به اختراعات در  نیقوان
قانون اختراع  131در مادۀ  1333متحده در  االتیای با معاهدۀ فضا، هماهنگزمینه و در  نیادر 

 (.(Rou, 2011: 6در ماورای جو گسترش داد  ییکایآمرشدۀ ی ثبتمایفضاپخود را به 
 

ی معروف به آسماناجرام  ریسای دول در ماه و هاتیفعالنامۀ حاکم بر موافقت .4. 1
  ماه 1616نامۀ موافقت

عنوان  0. مادۀ کندیم انیبی در ماه را اکتشافو حقوق  تیمالکمعاهدۀ ماه،  0،6،11مواد 
توسعۀ  زانیمنظر از ی منافع همۀ کشورها و صرفراستادر  دیبااکتشاف و استفاده از ماه  کندیم

بدون  هادولتی در ماه توسط علم قاتیتحقی آزادبه  6ی آنها باشد. مادۀ اقتصادی و علم
 .کندیماشاره  المللنیبی و حقوق برابری با اصل هماهنگی و در ضیتبعهرگونه 

ی بشرمشترک  راثیمی آن عیطبمطلب است که ماه و منابع  نیادربردارندۀ  11مادۀ 
توسط  تیمالکموضوع  دینبامکان  نیای در عیطبسطح ماه، مناطق و منابع  ریزهستند. سطح و 

 مؤسسات ای یملی هاسازمانی، المللنیبی الدولنیبی و ردولتیغی هاسازمانو  هادولت
 ریزو  ی و سطحمل صیتخصشده به انیب. ارجاعات رندیگی قرار قیحقاشخاص  ای یردولتیغ

 ,crommerی است واقع تیمالک نگریانمای روشنی بهعیطبواژۀ منابع  نیهمچنسطح ماه و 

ۀ اطالعات و حقوق رندیدربرگی، فیتعری تحت هر گونه استاندارد عیطب(. منابع (253 :2006
 (.(Aten, 2008: 10معنوی نیست  تیمالک

 رملموسیغحقوق  ریسا معنوی و تیمالکی معاهدۀ ماه در خطاب قرار دادن کلطور به
ی است که در زمان نوشته شدن معاهدۀ ادآور. شایان یخوردیمهمچون معاهدۀ فضا شکست 

 نهیزم نیای در رسمی المللنیبی هانامهموافقتمورد بحث بوده و  هاسالمعنوی   تیمالکماه، 
پس از  ی هشت سالعنکامل شد، ی 1313طور مثال معاهدۀ ماه در سال وجود داشته است. به

 زانیمرا با  تیرایکپاز  تیحماکه اجازۀ سازگار کردن  تیرایکپۀ نیزمبرن در  ونیکنوانس
ی در حال توسعه، کشورهای هاینگرانمنظور فرونشاندن ، بهآنهای کشورها به خود افتگیتوسعه

ی و ومعن تیمالکی در حقوق اتوسعهی ناعدالت(. با توجه به (Torremans, 2005:14واگذار کرد 
ی در معنو تیمالکی در حال توسعه در خطاب قرار دادن حقوق کشورها دگاهیدتوجه اندک به 
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ی در معنو تیمالکی معاهده در خطاب قرار دادن حقوق کاستزمان نوشته شدن معاهدۀ ماه، 
ی در آن زمان در حوزۀ حقوق المللنیبدهندۀ عدم اجماع و عرف ماورای جو نشان

 (.(Bouvet, 1999: 21در ماورای جو است  یمتجلی معنوتیمالک
ی با حقوق هماهنگ، هانامهموافقت نیای تمامبراساس مطالب مذکور، وجه مشترک 

ی حفظ راستای در شرویپیی و فضای هاتیفعالالملل چون منشور سازمان ملل در انجام نیب
ی مذکور هانامهموافقتاز  کیچیهی است و المللنیبی همکاری ارتقای و المللنیب تیامنصلح و 

 یست.نمعنوی در ماوراءجو  تیمالکی خاص در خصوص امقررهصراحت دربردارندۀ به
 

 معنوی تیمالکحقوق فضا و ارتباط آنها با  نیادیبنی اصول بررس .2
فضا و تصاحب  تیمالکی معاهدات فضا، اصول عدم امکان تمامشده در انیباصول  انیماز 

و تنگاتنگ با موضوع مورد  میمستقی کشورها در ارتباط تمامی به سودمندماورای جو و اصل 
از  گرانیدگرفتن و حذف  دهینادسو و امکان  کی از فضا از یمندبهرهی اکتشاف و آزاداند. بحث

، از گریدی سومعنوی در فضا در  تیمالکشناختن حقوق  تیرسمبه  قیطری به فضا از دسترس
معنوی در ماورای جو ممکن  تیمالکحقوق  رشیپذ کهی اگونهی بحث است، بهاصلی هادغدغه

اصول و رابطۀ آنها با  نیای بررسسبب به  نیهم. به ردیگ قراراصول  نیااست در تعارض با 
ی حقوق فضا اساسدو اصل از ارکان  نیا گریدی سو، از نیابر . عالوهمیپردازیممعنوی  تیمالک
 یی دارد.سزاب تیاهمبحث  نیا در آنهامدنظر قرار دادن  نیبنابرا، ندهست

 

 1ی کشورهاتمامی به سودرساناصل  .1. 2
اجرام  ریسای و استفاده از ماورای جو چون ماه و برداربهرهکه  کندیم انیبمعاهده فضا  1مادۀ 
ی اجتماع ای یاقتصادنظر از درجۀ توسعۀ ی کشورها صرفتمامی منافع راستادر  دیبای آسمان

ی تمام برداری بهرهبرا دیبا نیهمچنباشد.  تیبشری تمام برای مرکز دیباو آنها باشد و ماورای ج
 المللنیبی با اصول حقوق هماهنگی و در برابرو براساس اصل  ضیتبعبدون هرگونه  هادولت

 ی وجود داشته باشد. آسمانی مناطق اجرام تمامی آزاد به دسترس دیباآزاد باشد و 
شده  دییتأیی فضاسازمان ملل با نام اصل منافع  1363ۀ قطعنامبار در نینخستاصل  نیا

ی ازهاینی با درنظر گرفتن المللنیبی همکارکه  کندیمعنوان  1336ۀ نامبیتصو 1است. بند 
تبادل  لیتسهی چون اهدافرو را مدنظر قرار دهد،  شیپاهداف  دیبای در حال توسعه کشورها

 ار قابل قبول متقابالنه.براساس رفت هادولت انیمی تکنولوژمتخصصان و 
ی مشاهدۀ پرتاب برافرصت  جادیایی به فضانوردان، راهنماملزم به ارائۀ  نیهمچن هادولت

 .ندی در بخش فضا هستعلمی هایگذارهیسرمای در المللنیبی همکار قیتشوو  ماهایفضاپ

                                                           
1. Benefit Clause 
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 تیحمامعنوی هستند، چراکه  تیمالکحقوق  اریبس تیاهمدهندۀ مقررات نشان نیا
، انحصار حقوق و نهیزم نیای چون اختراعات و اسرار در موضوعاتعطاشده به صنعت فضا در ا

ی صورت معنو تیمالکگرفته در فضا از طریق ی صورتکیتکنهای شیآزما جینتامالک شدن 
خصوص متعاقب به قاتیتحقتوسعۀ  تواندیمی معنو تیحمای مواردطور مثال، در پذیرد، بهیم

ی مواجه کند، با اندشدهی آن پتنت ضروری هایتکنولوژی هوشمند را که امدارهۀ نیزمدر 
، از اندشدهیی واقع استوادر خارج از منطقۀ  الزاماًشکل، یضیبی مدارها نیاسازد. از آنجا که 

ی تکنولوژی در ارتباط با اریبسی کاربردی ایمزای محدودشده که هافرکانسی عدم الزام ژگیو
 .برندیمر دارند، بهره ارتباطات از راه دو

ارتباطات از  تمیسسدهندۀ روش و ی که پوششاختراعات نیچنکه  انددهیعق نیای بر اریبس
مدارها  نیای محدود به دسترسهستند، موجب  برندیممدارها بهره  نیای که از اماهوارهراه دور 

ی فضا ودمندساست که اصل  نیای، اساسمسئلۀ  کهیحالتوسط اشخاص ثالث خواهد شد، در
ی متقابل و به اشتراک گذاشتن اری و یهمکاری به مسئلۀ ضمنطور ی کشورها بهتمامی برا

ی هاسازوکار جادیااصل مستلزم  نیای عمل( و تحقق (Alain, 2000: 21 کندیماطالعات اشاره 
ی خصوصی هاشرکتخصوص و به هادولت کهیحالی است، درتکنولوژی و انتقال دانش و همکار

طور معنوی به تیمالک، به کمک شودیمی تلق شانهیسرما نیتضممعنوی حکم  تیحما که
 جادیارا از  مؤسساتو  هادولت گریدآورند و درمی شیخورا به تملک  آنهای، تجارمثال اسرار 

وجه اختراع خود را به اشتراک چیهطور مثال، مخترع به، بهکنندیمنمونه مشابه با آن منع 
. اگرچه تعهدات پردازدیمی اختراع خود افشاحق اختراع به  افتیدرمنظور تنها به و گذاردینم

، شودیم افتیدری خوبیی بهفضای هاتیفعالی براالزام  نیا، اندنشدهصراحت عنوان مذکور به
 .کندیم انیبرا  1گذارد و اشتراک منافعمعاهدۀ فضا پا را فراتر می 1ی که مادۀ اگونهبه

ماه را  روی هایدولت گرید التیتسهاز  دیبازدمعاهده ماه، به دول عضو اجازۀ  11مادۀ  
و  تیامن نیتضممنظور ی الزم بههااطیاحتی و همراه با اتخاذ منطقمنوط به دادن هشدار 

ی دورماده قصد  نیااز  توانیموضوح ی که بهاگونه، بهکندیمی از مداخلۀ مفرط اعطا دور
 (.(Bouvet, 1999: 20ی را استنباط کرد المللنیبی همکار شیاافزکردن از رقابت و 

ی در کشورهاطورکه معنوی در ماورای جو همان تیمالکحقوق  رشیپذکه  رسدیمنظر به
و اشتراک اطالعات حاصل از  هادولتی به تمام سودرسان، مسئلۀ کنندیمحال توسعه ادعا 

اصول را با حقوق  نیاکه هماهنگ شدن یطورقرار دهد، به شیخوشعاع  تحتماورای جو را 
، وارد دیاینوجود به هادادهه راهبرد مناسب در انتقال دانش و اشتراک کیزمانمعنوی تا  تیمالک

 (.(Bouvet, 1999: 22 کندیمچالش 

                                                           
1. Sharing Of Benefits  
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 نیا تیعنای جهان سوم در رابطه با فضا مورد کشورها تیموقعحفظ  لیدلبهاصل  نیا
ست و منافع هاملتاست که فضا متعلق به تمام  نیاالالت آنها کشورهاست و از جمله استد

 افتهیتوسعهی کشورهاکه در مقابل، یصورتدر خدمت همۀ کشورها باشد، در دیباحاصل از آن 
ی را که مناطقی بر انحصار تیصالحی ادعای دولتکه تا وقتی تواندیمی کشورهر  کنندیمبیان 
شوند. جهان در حال توسعه در برابر  مندبهرهی فضا عیطبمنابع اند مطرح کند، از کرده ایاحآنها 

ی کشورهاسبب انتقال منافع تنها به  ریتفس نیانظرند که  نیاو بر  اندستادهیا ریتفس نیا
ی انحصارطور به افتهیتوسعهدول  رایزاست،  رمنصفانهیغامر  نیاشود و ی و توسعه میصنعت

ی داراآنها  کهیدرحالدارند،  اریاختمنابع را در  نیای از ردارببهرهی برایۀ الزم سرمافناوری و 
ی، کنترل و ریگمیتصمگذاری برابر در اشتراک از باید آنها هستند، ازهاین نیشتریبیی با هاملت
 ی از منافع برخوردار شوند.ریگبهره

 هایومسی جهان ادعامنصفانه بودن ریغی از حاک افتهیتوسعهی کشورهادر مقابل استدالل 
ۀ کشف منابع هستند، پس شرفتیپی هایتکنولوژی داراکه  انددهیعق نیاآنها بر  رایزاست، 
ی در مشارکت چیهی حت اکه مشارکت کم ی هایسومتالششان را به جهان  پاداشو  جینتاکنترل 

 . شودیمی تلقمنصفانه ریغامر  نیایی ندارند اعطا کند، هاتیفعال نیچنانجام  سکیر
ی، عموم المللنیبهمزمان به حقوق  دیباتعارض،  نیای سازبرطرفاطرنشان کرد در خ دیبا
. ردیپذی صورت کافصنعت فضا توجه  عیوسی و انتظارات عمومی استفاده از فضا، منافع آزاد

و  هادولتآن تنها  گرانیبازی شد، عمومی المللنیبی از حقوق جزئماورای جو  کهیهنگام
منظور محو و به هادولتی فضا به اصلخطاب پنج معاهدۀ  شتریبی بودند و المللنیبی هاسازمان

ی معاهدات فضا با آنچه کل، روح گریدعبارت منطقه بوده است. به نیاآنها بر  تیحاکمی ادعا
که از خود معاهدات  انددهیعق نیای بر اعدهمتفاوت است، اما  افتدیماتفاق  نیزماکنون در هم

ی موضوعات نیچنآنان، ظهور  تیمسئولی و خصوصی هاشرکتبه  اآنهفضا با اشارۀ 
 (.(Tonan, 2010: 5شده مطرح نیستند تعارضات عنوان عمالًبوده است و  ریپذینیبشیپ

 

 معنوی تیمالکبر فضا و  تیمالکی ادعااصل عدم امکان  .2. 2
را در سال  1121ی سازمان ملل قطعنامۀ عموم، مجمع 1361معاهدۀ فضا در  بیتصوقبل از 
ی براقطعنامه  نیا، البته پرداختیمی مل صیتخصکرد که به موضوع عدم امکان  بیتصو 1361
 (.(Gorove, 2001: 32ی دارد اهیتوصآور نیست و جنبۀ الزام هادولت

و  شودیم فیتعری نیسرزم تیصالحعنوان فقدان اصل عدم امکان تملک ماورای جو به
. در طول کندیمی اشاره خصوصعنوان موضوع حقوق ن تملک بهی به موضوع فقداضمنطور به

ی اگونهی کرد، بهادآوراصل را ی نیادرست  ریتفس کیبلژۀ ندینمامذاکرات مربوط به معاهده، 
ی باشد. خصوصبه اموال در حقوق  تیمالکو هم شامل حق  تیحاکم جادیاکه هم شامل 
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 نیبتحت حقوق  تیحاکماصل تنها مفهوم  نیای منطقۀ جینتۀ فرانسه ندینمای برا کهیحالدر
اشاره  المللنیبی تحت حقوق ملاصل به عدم تصاحب  نیا زینالملل است و در خود معاهده 

 (.(Bouvet, 1999: 19دارد 
ی ریتفاس کنیل، شودیم ادعنوان اصل عدم تملک فضا یمعاهدۀ ماورای جو اغلب به 2از مادۀ 

 ,Bouvet کنندیم ادی زین 1تیحاکمعنوان مقررۀ عدم امکان بهماده وجود دارد که از آن  نیااز 

ی در نیسرزم تیحاکماگرچه  افتهیتوسعهیادآور شد که از نظر جهان  دیبا(.  البته (20 :1999
عبارت منطقه نیست. به نیادول در  تیصالحمسئله مانع اعمال  نیاماورای جو وجود ندارد، 

)اعمال حق  تیحاکمی عملکردی و جنبۀ ملی تملک عنی تیحاکمی سنتجنبۀ  نبی دیبا، گرید
زیادی  تیاهممعنوی  تیمالکمهم در موضوعات حقوق  کیتفکقائل شد. این  کیتفک(، تیحاکم
ی از انواعی نیست، نیسرزم تیصالح( و اگرچه ماورای جو موضوع (Cheng, 1997: 14دارد 
 کندیم انیبمعاهدۀ فضا  1ل، مادۀ طور مثای اعمال کرد. بهخاص طیشرادر  توانیمرا  تیصالح

 و 2تیصالح دیباشده به فضا را ثبت کرده است، پرتاب ءیشکه هر دولت عضو معاهده که 
 (.(Cheng,1997: 17و کارکنان آن حفظ کند  ءیشرا بر آن  شیخوکنترل 
 هاماهوارهو  ماهایفضاپی است که به اواژه 3ییفضایء شی، المللنیبی هاونیکنوانسدر 
ی پرتاب آن براتالش  ای کندیمی که بشر به فضا پرتاب زیچهر  قتیحق، در شودیماطالق 

 :Bouvet, 1999 شودیمیی درنظر گرفته فضا ءیش عنوانپرتاب به التیتسهدارد، مانند اجزا و 

ی نوع، کندیم دایپی تسرو اشخاص درون آن  مایفضاپبه  تیصالحموضوع که  نیا(. (26
ی کشوری ملقانون  تیصالحمقرره اجازۀ گسترش  نیای است، چراکه نیزمسرشبه تیصالح

. کندیمی فراهم المللنیبی و ملالزامات ثبت  قیطریی و فضانوردان آن را از فضا ءیش برخاص 
کار ی آنها بهنیسرزمی ایجغرافاز  رونیب هادولتی تیحاکمترفند، حقوق  نیا قیطردر واقع از 

چون  نیزمیی مرتبط با فضای هاتیفعال کهی تا زمانیطرح نینچ. البته شودیمگرفته 
با  ندهیآاگر در  کنیلگیرد معتبر است، می صورت دور راه از سنجش دور، راه ارتباطات از

، میشورو یی از مناطق ماورای جو روبهفضا ءیش کردنیی با فضا چون پرتاب فضای هاتیفعال
 نخواهد بود.  گونهنیا تیوضع

ی اختراعی المللنیبیی فضا ستگاهیاکه اگر در  سؤال نیای به المللنیبسند  چیهتاکنون 
، از شودینممحسوب  نیسرزم کاختراع در ماورای جو که ی نیا، ردیپذتوسط اشخاص صورت 

 ریتفسبسته به نوع  رسدیمنظر ، پاسخ داده نشده است. بهریخ ابرخوردار خواهد بود ی تیحما
معنوی در ماورای جو  تیمالکحقوق  رشیپذی، ملامکان تصاحب  کشورها از مفهوم عدم

                                                           
1. Non-Sovereignty 

2. Jurisdiction 

3. Space Object 
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ی انیشا تیاهماز  ریتفاس نیای در حال توسعه، کشورهای براخصوص شود، به رییتغدستخوش 
به اهداف و تحقق منافعشان  لینآنها را در  تواندیمحاکم  ریتفسی که نوع اگونهبرخوردارند، به

 زینتوجهی به معاهدۀ فضا یی از بیهانمونه، نیا(. با وجود (Ohatchee, 2004: 11ی رساند اری
 نیزمی از مدار بخشی ادعایی استوای هادولتیۀ بوکاتا اعالمطور مثال، در وجود داشته است، به

 هادولتی از اریبسمدار و دولت مادون آن را کردند.  نیبی کیزیفرابطۀ خاص  لیدلاستوار به
 .دانندیمفضا  1361ۀ معاهد 2را مخالف مادۀ  هیاعالم نیا

اصل،  نیاحاکم و غالب موجود بر  ریتفسی است که ضرورمطلب  نیای، ذکر کل انیبدر 
حقوق  رشیپذ رسدیمنظر ، بهجهینتاست. در  تیحاکمو نه منع اعمال  تیحاکمی ادعامنع 
 ,Luxenbergی در حقوق فضا نداشته باشد اساساصل  نیای با تعارضمعنوی در فضا  تیمالک

ست و هم هادولتفضا هم در خصوص  تیمالک تیمنعی است که ادآور(. شایان ی(3 :1984
. در شوندیمی مشمول آن واقع خصوصی هابخشفضا  1361معاهدۀ  1و  1براساس مواد 

 ممنوع است. زینی منابع فضا خصوص تیمالک، جهینت
ی متقابل را اری و یهمکاری چون مشترکتوان گفت که اصول حقوق فضا اهداف طور کلی میبه

و از  کنندیم، دنبال شودیم زینشده است و شامل انتشار اطالعات  انیبکه در معاهدۀ ماورای جو 
ی است و در انحصاری حقوق اعطاخصوص در اختراعات، هدف معنوی و به تیمالکدر  گریدطرف 

 افتهیتوسعهدول  انیببه  کنیولوجود ندارد،  تیمالکحال در ماورای جو موضوع تملک و  نیع
 ی است.ضرور گریکداصول به ظاهر متناقض با ی نیاعلم، مطابق ساختن  شرفتیپمنظور تحقق به

ی موازی سازبرطرفیی باشد و به هاتوسعه نیچن قیتشوابزار  دیبازمینه، قانون  نیادر 
اهدۀ ی معرهایتفسبا استناد به  نکهیاخصوص ی بپردازد، بهخصوصی و اشخاص عموممنافع 

ی در حتی را خصوصی هاشرکت گاهیجاپذیر بودن ینیبشیپ توانیمی خوبحقوق فضا به
 تیمسئولمعاهدۀ فضا در خصوص  VI. برای مثال در مادۀ افتیدریی حقوق فضا ابتدای هاسال

یی فضای هاتیفعالرا در  شیخوی المللنیب تیمسئول دیباشده است که دول عضو  انیب
 نجایاباشند و در  رایپذی خصوصی هاشرکت ای یدولتی نهادهاام آنها توسط اعم از انج شانیمل

 ای ینیسرزم تیصالحیی است که درون هاتیفعالی، همۀ ملی هاتیفعالمقصود از 
معنوی بر  تیمالکی در حاکم کردن کردیرو نیچن، اما دهدیمرخ  هادولتی نیسرزمشبه
ی را کافمناسب و  رساختیزعه که دانش و ی در حال توسکشورهای برایی فضای هاتیفعال
 رشیپذی برا نیهمچن. رسدینمنظر به ندیخوشاندارند،  اریاختیی در فضای هاتیفعالی برا

فضا  تیمالکی اگر مشکل تعارض با اصل عدم امکان حتمعنوی در ماورای جو  تیمالکحقوق 
ی به تمام ملل تا درسانسوی اصل عناصل حقوق فضا ی گریدبا  رشیپذ نیامرتفع شود، تقابل 

ی کشورهای به فناورو انتقال  هادادهی گذاراشتراکی بهبرای مناسبچارچوب و روش  کهیزمان
 ی خواهد بود.باقدر حال توسعه ظهور نکند، همچنان 
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 گیرینتیجه

ی بشر مدنظر بوده، بحث برا تاکنونی به فضا دسترساز آغاز  کهیی هاتیفعالی از کی
برداری سازی و بهرهی است. تجاریهستمنطقه از نظام  نیای از تجاری برداررهسازی و بهتجاری

شامل  تواندیمتجاری از فضا به معنای استفاده از فضا برای مقاصد تجاری است که 
یاب جهانی و همچنین های ارتباطات از راه دور، سامانه موقعیتیی مانند ماهوارههااستفاده
جاذبۀ ناچیز و  دانش مداری، داتیتول مانند گردشگری فضایی، های انسانی در فضافعالیت

ی مهم عاملی، قانون نانیاطمباورند که  نیای متخصصان بر تجارتحقیق و توسعه است. از نظر 
 تیمالک تیحمای دشوار است، بس ندهیآی نیبشیپی صنعت هوافضا بوده است. اگرچه برا

تجارت فضا  شتریبی که از توسعۀ سازمانو  یقانون طیمح جادیای برای، از عوامل مهم فکر
 ، است.کندیم تیحما

ی هماهنگ، هانامهموافقت نیای تمامبا بررسی معاهدات فضایی باید گفت که نقطۀ مشترک 
ی راستای در شرویپیی و فضای هاتیفعالالملل چون منشور سازمان ملل در انجام نیببا حقوق 

ی هانامهموافقتاز  کیچیهی است و المللنیبی همکاری ارتقای و المللنیب تیامنحفظ صلح و 
، ندیستنمعنوی در ماوراءجو  تیمالکی خاص در خصوص امقررهصراحت دربردارندۀ مذکور به

 اند.صورت ضمنی آن را پذیرفتهولی به
معنوی در  تیمالکحقوق  رشیپذبا بررسی اصول اساسی حقوق فضا نیز باید گفت که 

ی به تمام سودرسان، مسئلۀ کنندیمی در حال توسعه ادعا کشورهاورکه طماورای جو همان
که یطوربه، دهدیمقرار  شیخوو اشتراک اطالعات حاصل از ماورای جو را تحت شعاع  هادولت

ی مناسب در انتقال استراتژکه یزمانمعنوی تا  تیمالکاصول را با حقوق  نیاهماهنگ شدن 
عنوان کرد که اصول حقوق  دیبا. نیز کندیم، وارد چالش دیایند وجوبه هادادهدانش و اشتراک 

شده است  انیبی متقابل را که در معاهدۀ ماورای جو اری و یهمکاری چون مشترکفضا اهداف 
معنوی و  تیمالکدر  گریدو از طرف  کنندیم، دنبال شودیم زینو شامل انتشار اطالعات 

حال در ماورای جو  نیعی است و در انحصاری حقوق اعطاخصوص در اختراعات، هدف به
 شرفتیپمنظور تحقق ، بهافتهیتوسعهدول  انیببه  کنیولوجود ندارد،  تیمالکموضوع تملک و 

 ی است.ضرور گریکداصول به ظاهر متناقض با ی نیاعلم، مطابق ساختن 
 شتریبی اکتشاف، استفاده از فضا و توسعۀ برای فکر تیمالک تیاهمشناختن  تیرسمبه 

یعنی  نیادیبنبا دو اصل  تواندیمی فکر تیمالکی اجراو  تیحمای است، اما اتیحعلم و فناوری 
 خصوصفضا در تعارض باشد و به حقوق به همه، سودرسانی اصل عدم تملک و اصل

کند،  جادیایی فضای هاتیفعالآمده از دستی به دانش و اطالعات بهدسترسیی را در هاینگران
ی کشورها تمامی تحقق منافع راستاس معاهدۀ فضا، استفاده از فضا باید در چراکه براسا
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ی هاتیفعالی از ناشی آنها باشد و دانش و اطالعات اقتصادی و علمتوسعۀ  تیوضعنظر از صرف
ی ملل و توسعۀ تمامی برای سنجش از راه دور که هادادهۀ نیزمطور خاص در یی، بهفضا

ی عیطب عیفجای از بروز ریجلوگو  ستیز طیمحاز  تیحمای، عیطبی، منابع کشاورزی هابخش
، دو جهینتی جهان سوم باشد. در کشورهاویژه ی کشورها، بهتمامدر دسترس  دیبای است، اتیح

ی با حتی حقوق فضا هستند و اساسی به تمام ملل از اصول رسانفضا و سود تیمالکاصل عدم 
در مرکز  دیبازمان حاضر، همچنان  ی درخصوصحضور و مشارکت بخش  ریچشمگ شیافزا

 توجه قرار داشته باشند.
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