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Abstract  

In recent years, revival of small satellites, especially CubeSats, has attracted many private 

companies and startups to the new space Industry. Like any other activity, launching these 

cheap and popular satellites is a high-risk activity and may cause damages on the surface of 

the Earth, to aircraft in flight or in outer space. Due to surge in launching small satellites by 

private companies and startups, this study tries to find the conformity of the liability for 

damages caused by launching small satellites by the private sector with the requirements of 

Outer Space Treaty and the Liability Convention through examining these Treaties, the 

practice of States where there has been an increase in the private missions of Small 

Satellites, and the regulations of the Islamic Republic of Iran. 
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 کوچک یها ماهواره پرتاب از ناشی خسارات قبال در مسئولیت

 ها آپ استارت و خصوصی یها شرکت توسط

 3مددی رعنا ،2محمودی هادی سید ،1حدادی هدیم

 ایران قم، تهران، دانشگاه فارابی سپردی حقوق، دانشکدۀ یار،دانش .1

 ایران تهران، بهشتی، شهید دانشگاه حقوق، دانشکدۀ استادیار، .2
 ایران قم، تهران، دانشگاه فارابی پردیس حقوق، دانشکدۀ ،حقوق بین الملل ارشد کارشناس .3

 (21/39/2933 پذیرش: تاریخ ـ 52/25/2931 دریافت: )تاریخ

 چکيده

 فضـایی  هـای  آپ اسـاارت  و خصوصـی  هـای  شـرکت  اخیـر  سال چند طی ،مکعبی یها ماهواره یژهو به ،کوچک یها ماهواره حیات تجدید
 محسوب پرخطر دیگری فضایی فعالیت هر مانند محبوب و ارزان های ماهواره این پرتاب است. کرده وارد فضا نوین صنعت به را ماعددی

 افزایش به توجه با .کند وارد خساراتی ّ جو ماورای فضای در یا ،پرواز حال در مایهواپی به و هوا در زمین، سطح در است ممکن و شود می
 مـاورای  فضـای  ۀمعاهد بررسی با است شده سعی نوشاار این در ها، آپ اساارت و خصوصی های شرکت توسط کوچک های ماهواره پرتاب

 و ،اسـت  یافاـه   یشافـزا  هـا  آن در کوچـک  یهـا  ماهواره صیخصو یها پروژه انجام که کشورهاییبرخی  ۀیرو مسئولیت، کنوانسیون ّ، جو
 خصوصـی  بخـش  توسط کوچک یها ماهواره پرتاب از ناشی خسارات قبال در تیمسئول انطباق چگونگی ایران اسالمی جمهوری مقررات

 شود. مشخص فضایی معاهدات لزاماتا با

 کليدواژگان

 .خسارت از ناشی مسئولیت مکعبی، یها ماهواره خصوصی، یها شرکت فضا، حقوق الملل، ینب حقوق
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 مهمقد

 فضاایی  های آپ استارت و خصوصی های شرکت نیستند. فضا ۀعرص بازیگران تنها ها دولت امروزه

 پرتاا   و سااخت  و طراحای  در ژهیو به و زمینه این در فعالیت به ها دولت تشویق و یبسترساز با

 ی هاا  مااهواره  از یمناد  یاعاده  یاا  حقاویی  تعریف حاضر حال در .اند مشغول 1کوچک یها ماهواره

 پرتاا   و تولید ۀنیهز .کنند یم یبند دسته جرمشان اساس بر را ها آن معموالً و ندارد وجود کوچک

 بازر،،  یهاا  مااهواره  باه  نسابت  کمتار  پیچیادیی  انبوه، تولید ظرفیت باال، ساخت سرعت پایین،

 تاوان  در یااه  کاه  ییهاا  تیمأمور دادن انجام و بزر، یها ماهواره با سهیمقا  یابل یا مشابه عملکرد

 محبوبیات  دالیل از زمان هم طور  به کوچک ۀماهوار چندین پرتا  امکان و ،نیست ها ماهواره سایر

 است. ،ها آپ استارت و خصوصی یها شرکت نزد ژهیو به ،ها ماهواره نوع این

 ۀحاوز  کاالن  هاای راهبرد از یکای  یسااز  یخصوصا  از حمایت نیز ایران اسالمی جمهوری در

 فضاایی  هاای  آپ اساتارت  و هاا  شارکت  اخیار  ساال  چند طی رویکرد این اساس بر .است فضایی

 کوچاک  یهاا  مااهواره  پرتاا   و سااخت  و طراحای  درصادد  که اند شده جادیا کشور در جدیدی

 .ندا خصوصی

 خساارت  بررسای  ،رو یان ازا .اسات  شاده  بحث ها دولت مسئولیت از تنها فضایی معاهدات در

 فضاایی  هاای  آپ اساتارت  و خصوصای  یهاا  شارکت  توسا   کوچک یها ماهواره پرتا  از ناشی

 از ناشای  خساارات  یباال  در یالمللا  نیب مسئولیت کنوانسیون در کشور عضویت .یابد یم ضرورت

 در یارد   و اساتقرار  و پرتا  فرایند بودن پرخطر و 1مسئولیت( )کنوانسیون 1791 فضایی اشیای

 و یاوانین  از خصوصای  بخا   یساز آیاه اهمیت زمین ّ جو به ها اهوارهم بازیشت همچنین و مدار

 لزوم و کوچک یها ماهواره از وارده خسارت از ناشی مسئولیت  ۀنیزم در ملی و یالملل نیب مقررات

 .کند یم روشن را ییها ماهواره چنین با متناسب ییذار یانون

 یباال  در غیردولتای  بخا   فضاا  الملل ینب حقوق در مسئولیت کنونی رژیم در اینکه به توجه با

 ساط   در کاه  اسات  دولات  ایان  و دنادار  مسائولیت  خاود  فضاایی  های یتفعال از ناشی خسارات

                                                                                                                            
1. Small Satellites/ SmallSats 

2. Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects, done 29 March 1972, 

entered into force 1 September 1972, 961 UNTS187, 10 ILM 965 (1971). 
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 در تیمسائول  انطبااق  چگاونگی  است شده سعی ارنوشت این در ،شود یم شناخته مسئول المللی ینب

 معاهادات  اتلزاما ا باا  خصوصای  بخ  توس  کوچک یها ماهواره پرتا  از ناشی خسارات یبال

 ورود بررسای  و هاا  آن اناواع  و کوچاک  یهاا  ماهواره معرفی از پس ،رو ینازا شود. بررسی فضایی

 از ناشای  خساارات  کوچاک،  های ماهواره صنعت به ها آپ استارت و خصوصی فضایی یها شرکت

 یباال  در دولتای  مسائولیت  ،هاا  آن بر مسئولیت کنوانسیون اعمال قابلیت و کوچک های ماهواره

 جمهاوری  حقاویی  نظاام  و ملی یوانین در خسارت از ناشی مسئولیت کوچک، های ماهواره ا پرت

 است. شده  یانب کوچک های ماهواره و ایران اسالمی

 آن انواع و کوچک یها ماهواره

 محادود  یهاا  تیا یابل دلیال  باه  شادند  پرتاا   ّ جاو  مااورای  فضاای  باه  که ییها ماهواره نخستین

 هاا  ماهواره ،شد یم تر شرفتهیپ برها ماهواره یها سامانه که همچنان .بودند کوچک اولیه یبرها ماهواره

 تقاضاهای به توجه با و دهند انجام را یتر دهیچیپ یها تیمأمور که شدند یم طراحی یا یونه  به نیز

 باه  هاا  آن از برخی جرم که  یطور  ؛(Jakhu & Pelton 2014: 1) شدند یم تر بزر، جهانی روزافزون

 یهاا  مااهواره  حیات تجدید شاهد و شد معکوس روند این اخیر یها سال در اما .دیرس یم تن چند

 توسا   غالبااً  که ها ماهواره نوع این پرتا  افزای  به رو روند که شود می  بینی پی  .هستیم کوچک

 تاا  هاا  بینای  پی  اساس بر یابد. ادامه همچنان شود یم انجام ها آپ استارت یا خصوصی یها شرکت

 براباری  ش  تقریباً افزایشی که شد خواهد پرتا  فضا به کوچک ۀماهوار 9222 حدود 1212 لسا

 1شود. می محسو  یذشته ۀده به نسبت

 کوچک تعریف در اما .هستند یکسان همه کوچک یها ماهواره که شود یم تصور یونه نیا غالباً

 هیچ امروز هب تا و (Jakhu & Pelton 2014: 2) دارد وجود نظر اختالف کوچک یها ماهواره و بودن

 اسات  نگرفتاه  صاورت  کوچاک  خیلی یا کوچک ۀماهوار مورد در ای شده یرفتهپذ و جامع تعریف

(A/AC.105/C.2/2015/CRP.17, 2015: 2). بارای  راه نیتار  سااده  و نیتار  مناساب  رسد یم نظر به 

 ساال  در .(Report ITU-R SA.2312-0, 2014: 3) هاسات  آن جارم  باه  توجاه  ها ماهواره یبند طبقه

                                                                                                                            
1. http://euroconsult-ec.com/6_August_2018/ (accessed May 23, 2019). 
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 1فضاانوردی  یالمللا  نیبا  آکادمی 1«زمین ۀمشاهد یها تیمأمور ۀدیفا ا هزینه» مطالعاتی یروه 1222

 کمتار  3مینای  ۀماهوار :کرد ارائه ترتیب بدین کوچک ۀماهوار یها رمجموعهیز از یا ساده یبند طبقه

 .(Sandau 2006: 3) کیلاویرم  1 از کمتار  6پیکاو  و 12 از کمتر 2نانو ،122 از کمتر 4میکرو ،1222 از

 .یرفت یرار استقبال مورد و شد پذیرفته یسترده طور  به یبند دسته این پیشنهاد، این ۀارائ از پس

  جارم  یرم 12-122 که دارند وجود نیز 9فمتو نام به ها ماهواره از یتر کوچک یها دسته امروزه

 ترتیاب  باه  کاه  شاده  ادی نیز 7زپتو و 2آتو نام به یتر سبک یها ماهواره از تعاریف برخی در .دارند

 .شاوند  یما  سااخته  مکعاب  شاکل  باه  نیز کوچک یها ماهواره برخی ند.ا یرم 1/2-1 و یرم 12-1

 12 ابعااد  در معماوالً  هاا  مااهواره  ایان  .شاود  یما  یفتاه  تاسواره یا مکعبی ۀماهوار ها آن به رو ینازا

 واحاد  یاک  یا 12یو یک استاندارد ۀانداز این .دارند کیلویرم 1 از بی  جرمی و ندا بمکع متر یسانت

 11.شوند یم ساخته نیز تر بزر، ابعاد در مکعبی یها ماهواره .است

 کوچک یها ماهواره صنعت به ها آپ استارت و خصوصی فضایی یها شرکت ورود

هاای فضاایی توسا      یات فعالهای یزاف فنای و ایتصاادی،    ینههزمیالدی به دلیل  92 دهۀاز  پی 

ینۀ مشارکت این بخ  زمشد. در این دهه با تحوالت ایتصادی بخ  خصوصی،  یمانجام  ها دولت

هاای   هاا ابتادا بخا  خصوصای را در فعالیات      در حوزۀ فضا فراهم شد. بدین صورت که دولات 

-1: 1372های مستقل به این حوزه وارد نمودند )اعظمی و یهری  مشترک با دولت و سپس فعالیت

 انبوه پرتا  و تولید امکان و باال ساخت سرعت و پایین تولید ۀنیهز دلیل هب اخیر سال چند در (.3

 کوچک یها ماهواره صنعت به متعدد های آپ استارت و خصوصی یها شرکت کوچک یها ماهواره

 .اند دهکر ورود

                                                                                                                            
1. Study Group on “Cost- Effective Earth Observation Missions” 

2. International Academy of Astronautics (IAA) 

3. Minisatellite/ Minisats 

4. Microsatellite/ Microsats 

5. Nanosatellite/ Nanosats 

6. Picosatellite/ Picosats 

7. Femtosatellite/ Femtosats 

8. Zeptosatellite/ Zeptosats 

9. Attosatellite/ Attosats 

10. 1U (= Unit) 

11. https://www.nanosats.eu/cubesat (accessed April 26, 2019). 
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 سااتالیت  سااری ،1ال( اس )اس ساای ال ال ،لااورال سیسااتمز/   اسااپیس ،1اسااپیس  کالیااد رکتشاا

 بای  . اچ  . اُ ،6ماارتین  الکهیاد  ،2اسارائیل  هوافضاای  صنایع ،4سیستمز  ستالیت ا نانو کتایو ،3تکنالجی 

 7.ندا کوچک یها ماهواره بازار ۀعمد بازیگران از برخی 2کِی تی اِی  اوربیتال و ،9سیستمز  پیساس 

 11ماین ز پایین مدار در ماهواره هزاران یحت و صدها شامل 12یا ماهواره یها منظومه ۀدیا ،یتازی به

 شاد  خواهاد  مادار  نیا ا در مساتقر  یها ماهواره تعداد ریچشمگ  یافزا به منجر که است شده  مطرح

(Rivière 2019: 39). ناوع  یاک  از هماهنگ ۀماهوار نیچند شامل ییها ستمیس یا ماهواره یها منظومه 

 نیتار  بزر، که رددا وجود یا ماهواره ۀمنظوم یمعدود تعداد حاضر حال در .ندا مشابه غالباً عملکرد با

 142 منظوماه  ایان  .(Wright 2019: 26) شاود  یما  یباردار  بهره 11لبز پلنت ییکایمرا شرکت توس  آن

 ۀمنظوما  نیتار  بازر،  پرتاا   بارای  کاه  ،نیاز  14(اساتارلینک ) ایکاس  اسپیس 13.دارد کوچک ۀماهوار

 111 کناون  تاا  .کارد  پرتاا   1212 ساال  در را خود ۀماهوار اولین ،است کرده یزیر برنامه یا ماهواره

 روزافازون  افازای   12اسات.  شده  پرتا  لئو به شرکت این کوچک ۀماهوار 4412 مجموع از ماهواره

 خساارات  و تصادم احتمال ها آپ استارت و خصوصی یها شرکت توس  کوچک یها ماهواره پرتا 

 رتاا  پ اثار  در اسات  ممکان  کاه  خسااراتی  اداماه  در .دهاد  یما  افازای   را هاا  ماهواره این از ناشی

 .شود می یبررس ها آن مورد در مسئولیت کنوانسیون اعمال امکان و شود ایجاد کوچک یها ماهواره

 ها آن بر مسئوليت کنوانسيون اعمال قابليت و کوچک های ماهواره از ناشی خسارات

 ترافیاک  کاردن  پرمخااطره  و زماین  پاایین  مدار کردن شلوغ با کوچک یها ماهواره پرتا  افزای 

                                                                                                                            
1. Clyde Space Ltd 

2. Space Systems/Loral, LLC (SSL) 

3. Surrey Satellite Technology Ltd 

4. Tyvak Nano-Satellite Systems, Inc 

5. Israel Aerospace Industries Ltd 

6. Lockheed Martin Corporation 

7. OHB Space Systems 

8. Orbital ATK, Inc 

9. See https://www.researchandmarkets.com/research/fg57d6/global_2_5?w=5 (accessed May 4, 2019). 

10. Satellite Constellations 

11. Low Earth Orbit (LEO) 

12. Planet Labs Inc. 

13. https://www.planet.com/faqs/ (accessed February 30 2020). 

14. SpaceX (Starlink) 

15. See https://www.newspace.im/ (accessed February 30 2020). 
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 در اسات  ممکان  همچنین دهد. می افزای  را ،یمدار تصادم ویژه به خسارت، ویوع تمالاح فضایی

 پساماندهای  افازای   دهاد.  رخ فضاایی  اشایای  ساایر  باا  تصادمی خود مدار از ماهواره سقوط اثر

 هاای  فعالیت پایداری و دارد نق  مدار در تصادم احتمال افزای  در نیز تصادمات از ناشی 1فضایی

 1کند. می مخاطره ردچا را فضایی
 اسات  یطعه شیء از فضا به جاو زماین وارده شاده    14422  از بی  تاکنون فضا عصر آغاز از

(Pardini & Anselmo 2019: 1). دهاد.  رخ حاوادثی  است ممکن زمین ّ جو به ورود و بازیشت در 

 ّ جاو  باه  ورود محض  به کوچک بسیار های ماهواره های یسمت اکثر یا همه احتماالً که آنجا از البته

 احتماال  ایان،  وجود با شود. می زده تخمین اندک خسارت و تصادم ویوع احتمال سوزند، می زمین

 ؛مااهواره  در کاررفتاه  باه  مواد جنس جمله از دارد، بستگی مختلف عوامل به زمین ّ جو به بازیشت

 ّ جاو  باه  بازیشات  تماال اح ،دارند باالیی ذو  ۀنقط که ،باشد تیتانیوم یا شیشه از یطعات ایر ،مثالً

 ثالاث  اشاخا   باه  خساارات  عالوه، به .(McKnight & Kawashima 2019: 29) شد خواهد بیشتر

 شاده  پرتا  ۀوسیل و باشد ناموفق پرتا  که دارد وجود احتمال این شود. می وارد زمین روی بیشتر

 Manikowski) زناد ب خسارت پرواز حال در هواپیمای یا ،دریا زمین، روی اجسام به آن یطعات یا

 3است. بوده ناموفق نانوماهواره 29 پرتا  1212 ۀژانوی 6 تا مثالً .(62 :2006

 و اسات  پرخطار  دیگاری  فضایی فعالیت هر مانند کوچک های ماهواره پرتا  خالصه، طور  به

 سؤال این اما، .شود منجر ّ جو ماورای فضای یا هوا یا زمین سط  بر خسارت ورود به است ممکن

 اعماال  کوچاک  یهاا  مااهواره  از ناشی خسارات ۀهم بر مسئولیت کنوانسیون آیا که شود یم حمطر

 خیر. یا شود یم

 مااورای  فضای از یبردار بهره و اکتشاف در ها دولت های یتفعال بر حاکم اصول ۀیاعالم از پس

 از یبردار هرهب و اکتشاف در ها دولت های یتفعال بر حاکم اصول ۀمعاهد 9 و 6 مواد در 17634 ّ جو

                                                                                                                            
1. Space Debris 

2. https://dlmultimedia.esa.int/download/public/videos/2017/04/004/1704_004_AR_EN.mp4 (accessed 

May 23, 2019). 

3. https://www.nanosats.eu/img/fig/Nanosats_status_2020-01-06_large.png (accessed April 26, 2019). 
4. The Declaration of Legal Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Uses 

of Outer Space (UNGA Res. 1962 (XVIII) 1963). 
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 ترتیاب  به ،1(ّ جو ماورای فضای ۀمعاهد) 1769 سماوی اجرام سایر و ماه شامل ،ّ جو ماورای یفضا

 ۀمااد  است. شده بحث 3خسارت از ناشی مسئولیت و 1ملی فضایی های یتفعال یبال در مسئولیت از

 ،مسائولیت  انسایون کنو در اسات.  شده  داده بس  مسئولیت کنوانسیون 3 و 1 مواد در معاهده این 9

 مسائولیت  و 4تقصایر  بادون  )مسئولیت متفاوت مسئولیت نوع دو خسارت، ویوع محل به توجه با

 وارده خساارات  بار  1 ۀماد مطابق است. نشده  یفتعر یک یچه اما ؛شده  بینی پی  (2تقصیر بر مبتنی

 مااورای  فضاای  در که خساراتی بر 3 ۀماد اساس بر و تقصیر بدون مسئولیت هوا و زمین سط  بر

 است. کمحا صیرتق بر مبتنی مسئولیت شود می وایع ّ جو

 نتیجاه  در و دنشاو  یما  تلقای  فضاایی  شایء  دیگاری  ۀمااهوار  هار  مانند نیز کوچک یها ماهواره

 Palkovitz) اسات  مسائولیت  کنوانسایون  مقاررات  مشمول نیز ییها ماهواره چنین از ناشی خسارات

: کناد  یما  بیاان  کاه  یادشاده،  کنوانسایون  )الاف( 1 ۀمااد  در «خساارت » تعریف اساس بر (.55 :2016

 اماوال  باه  خسارت یا تلف یا سالمتی به اختالالت سایر یا جسمی آسیب یا مر، معنای به خسارت»

 بار  برخای  ،«اسات  یالادول  نیبا  یالملل نیب یها سازمان اموال یا حقویی یا حقیقی اشخا  یا ها دولت

 یاا  آن )یطعاات  کوچاک  ۀمااهوار  از ناشای  فیزیکی و ستقیمم خسارات شامل تنها خسارت که اند آن

 ساایر » شاامل  غرامات  مااده  ایان  در کاه  آنجاا  از ،نیا ا وجاود  با .شود می ها( آن از ناشی پسماندهای

 یوناه  هیچ بدون روحی یا روانی آسیب که شود فرض است منطقی شود یم نیز «یسالمت به التاختال

 در .(Jakhu & Pelton 2014: 64) ییارد  مای  یارار  ارتخسا  عناوان  تحات  نیز ظاهری و فیزیکی نمود

 است. ساکت کنوانسیون ّ جو ماورای فضای و زمین زیست  ی مح به خسارت  خصو

 در کاه  ای بیگانه اتباع و )الف((9 ۀماد) کننده پرتا  دولت اتباع به وارده تاخسار بر کنوانسیون

 کنناده  پرتا  دولت دعوت به یا اند کرده شرکت فرود هنگام تا آن از  پس مراحل یا پرتا  عملیات

  .نیست اعمال  یابل ) ((9 ۀماد) اند یافته حضور بازیابی ۀمنطق یا پرتا  مجاور ۀمنطق در

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

including the Moon and Other Celestial Bodies, done 27 January 1967, entered into force 10 

October 1967, 610 UNTS 205, 6 ILM 386 (1967). 

2. International Responsibility 

3. International Liability 

4. Absolute Liability 
5. Fault Based Liability 
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 ییارد  یما  یرار کنوانسیون شمول تحت ،) (1 ۀماد وفق پرتا ، برای تال  از ناشی خسارات

(See Palkovitz 2016:57.). 

 کوچک های ماهواره پرتاب از ناشی خسارات قبال در لتیدو مسئوليت

 1«پرتاا   در کنناده  مشاارکت  دولات » و 1«کنناده  پرتا  دولت» اصطالح از مسئولیت کنوانسیون در

  است. شده  استفاده پرتا  مسئول های دولت برای

 نجاات  ۀناما  موافقت 6 ۀماد در و 3«کننده پرتا  مقام» عنوان با ابتدا در کننده پرتا  دولت مفهوم

 4نجات( ۀنام )موافقت ّ وج ماورای فضای به شده پرتا  یاشیا و فضانوردان ازیرداندنب ان،فضانورد

 پرتاا   مسائول  دولات درخصاو    را هدیادشا  مفهوم ماده، این شد. مطرحبدون ذکر مصادیق آن 

 مقاام آن ساازمان را   باشاد  پرتاا   مسائول  الادولی  باین  المللی بین  سازمان چنانچه و برد کار می به

 اشایای  ثبات  و مسائولیت  یها ونیکنوانس یعنی ،بعدی های کنوانسیون در کند. می تلقی نندهک پرتا 

 شاده   اساتفاده  «کننده پرتا  دولت» اصطالح از ،ثبت( )کنوانسیون ّ جو ماورای فضای به شده پرتا 

 .(92 -67: 1373زاده و دیگران  )امین است نزدیک کننده پرتا  مقام اصطالح به که است

 که دولتی .1» است: کرده تعریف یونه این را کننده پرتا  دولت مسئولیت کنوانسیون ()ج1 ۀماد

 یاا  یلمارو  از فضاایی  شایء  کاه  دولتای  .1 کناد؛  مای  تاأمین  را آن پرتا  یا پرتا  را فضایی شیء

 است. کرده تکرار را یادشده تعریف نیز ثبت کنوانسیون )الف(1 ۀماد .«شود می پرتا  آن تأسیسات

 باالقوه  طاور   باه  توانناد  مای  دولات  چهار کننده، پرتا   )های( دولت از شده ارائه اریفتع مطابق

 پرتاا   ّ جاو  مااورای  فضاای  باه  را کوچاک  ۀماهوار که دولتی :باشند کوچک ۀماهوار ۀکنند پرتا 

 یلمرو از که دولتی کند، می تأمین ّ جو ماورای فضای به را کوچک ۀماهوار پرتا  که دولتی ،کند می

 ۀمااهوار  آن تأسیساات  از کاه  دولتای  و ،شاود  می پرتا  ّ جو ماورای فضای به کوچک ۀاهوارم آن

 .شود می پرتا  ّ جو ماورای فضای به کوچک

                                                                                                                            
1. Launching State 

2. Participating State 

3. Launching Authority 

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

Launched into Outer Space, done 22 April 1968, entered into force 3 December 1968, 672 UNTS 

119, 7 ILM 149 (1968). 



 411  ها آپ ی خصوصی و استارتها شرکتی کوچک توسط ها ماهوارهمسئوليت در قبال خسارات ناشی از پرتاب 

 

 هستند هایی دولت مسئولیت کنوانسیون (3)2 ۀماد اساس بر پرتا  در کننده مشارکت های دولت

 ایان  کاه  آنجا از رسد می نظر به البته است. شده  پرتا  ها آن تأسیسات یا یلمرو از فضایی شیء که

 اسات  نباوده  مااده  ایان  در آن درج باه  نیاازی  اسات  کنوانسیون (1()ج)1 ۀماد تکرار 2 ۀماد از بند

 .(21-21: 1379زاده و دیگران،  )امین

 اشایای  از ناشای  خساارات  یباال  در کنناده  پرتا  ی(ها) دولت شدن شناخته مسئول به توجه با

 کوچاک  ۀمااهوار  چناد  یاا  یک پرتا  تأمین یا پرتا  چنانچه که شود یم مطرح سؤال این فضایی

 متعلق نیز پرتا  تسهیالت و شود انجام فضایی آپ استارت یا خصوصی شرکت چند یا یک توس 

 اسات   مسائول  کسای  چه شود وارد خسارتی ماهواره)ها( این ۀناحی از و باشد خصوصی بخ  به

 را مسائولیت  کنوانسایون  تاوان  می آیا دانست  مسئول را آپ)ها( استارت و شرکت)ها( توان می آیا

 دارد وجاود  مسائولیت  ونکنوانسای  )ج(1 ۀمااد  در که ای پیچیده عامل  کرد اعمال ها آن بر مستقیم

 دولات  به صرفاً شود، تفسیر مضیق صورت  به دولت که  صورتی در است. «دولت» اصطالح تفسیر

  باه  چنانچاه  و شد نخواهد آن صالحیت تحت خصوصی های شرکت لشام و داشت خواهد اشاره

 .(von der Dunk 2011: 10) ییرد دربرمی نیز را خصوصی های شرکت ،شود تفسیر موسع طور

 شیء که دولتی» عبارت شد یم استدالل آن فراز از یا آزاد دریای از پرتا  از پی  و یذشته در

 دهاد  مای  نشاان  مسائولیت  کنوانسایون  (1)ج()1 ۀمااد  در «شود می پرتا  آن )...( یلمرو از فضایی

 شاامل  و اسات  یافتاه   اختصاا   هاا  دولت به صرفاً کنوانسیون این در کننده پرتا  دولت اصطالح

 طارح   یابال  اساتدالل  ایان  اماروزه  البتاه  که ؛شود نمی ها آن صالحیت تحت خصوصی های شرکت

 شادن  منتفای  و آزاد دریاای  از پرتاا   یها پروژه دادن انجام با .(von der Dunk 2011: 10) نیست

است که در عملیات پرتا ، هیچ دولتی حضور نداشته  تصور  یابلاکنون شرایطی  یادشده، استدالل

 .سازد یمباشد و این امر ضرورت تفسیر اصطالح دولت را روشن 

 هاای  فعالیات  کردن مند یاعده و تنظیم جهت جهانی حقویی چارچو  هیچ که ،حاضر حال در

 فضاای  ۀمعاهاد  بار  مبتنای  بایاد  مناساب  حقویی رژیم یک جزئیات ندارد، وجود خصوصی بخ 

 در ویان  کنوانسایون  اسااس  بار  .(Vernile 2018: 75) باشاد  مسائولیت  کنوانسایون  و ّ جاو  ماورای
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 تفسایر  کلای  ۀیاعاد  به توجه اب دبای دولت اصطالح تفسیر برای 1767،1 معاهدات حقوق خصو 

 و معاهادات  ایان  سایاق  باه  توجاه  باا  .کارد  ایادام  (31 ۀمااد ) تفسایر  مکمال  وسایل و (31 ۀماد)

 آن و کارد  تفسیر موسع صورت  به را دولت توان ینم سرد( )جنگ ها آن انعقاد زمان واحوال اوضاع

 دانست. دولت صالحیت تحت های آپ استارت و خصوصی های شرکت شامل را

 )...( هاای  فعالیات » عباارت  در و ّ جو ماورای فضای ۀمعاهد 6 ۀماد در تنها فضایی معاهدات در

 von der Dunk) اسات  شده برده نام خصوصی بخ  از «غیردولتی نهادهای توس  )...( شده انجام

 تنهاا  و اسات  نیاماده  میاان  باه  غیردولتای  نهادهاای  مسائولیت  از صحبتی نیز آن در که (93 :2006

 9 ۀمااد  مطابق .شوند یم شناخته 1مسئول بخ  این توس  شده انجام یها تیفعال یبال در دولت)ها(

 خاود  صاالحیت  تحات  خصوصی بخ  پرتا  از ناشی خسارات یبال در ها دولت نیز کنوانسیون

 .ندا خسارت جبران مسئول

 مسائول  نهادهاای  از ای چهاریاناه  و روشان  تعریاف  )ج(1 ۀمااد  در نیاز  مسائولیت  کنوانسیون

 von der) اسات  دانساته  اعمال  یابل ها دولت بر صرفاً را المللی بین مسئولیت و کرده ارائه خسارت

Dunk 1998: 370). 

 مطاابق  اسات.  متفااوت  خسارت ویوع محل اساس بر خسارات یبال در دولت مسئولیت مبنای

دولت پرتا  کننده جهت پرداخت غرامات در یباال خساارت وارده از    » یادشده کنوانسیون 1 ۀماد

بایست باه صاورت بادون تقصایر      می شیء فضایی آن روی سط  زمین یا به وسایل در حال پرواز

 فضای در کننده پرتا  دولت فضایی شیء چنانچه کنوانسیون این 3 ۀماد اساس بر و «.دمسئول باش

 ایان  در کاه  اموالی یا اشخا  به یا دیگر دولتی فضایی شیء به خسارت ورود موجب ّ جو ماورای

سائولیت خواهاد داشات کاه     م کنناده  پرتاا  درصورتی دولت  باشد، شده دارند یرار فضایی شیء

 خسارت از تقصیر دولت یادشده یا اشخاصی ناشی شده باشد که در یبال آنان مسئول است.

ّ موجب ورود خساارت   کننده( در فضای ماورای جو ماهوارۀ کوچک یک دولت )پرتا چنانچه 

 باه  ریاق ط ایان  از و شود ها کننده یا اشخا  یا اموال وایع در آن به شیء فضایی یک دولت پرتا 

                                                                                                                            
1. Vienna Convention on the Law of Treaties, done 23 May 1969, entered into force 27 January 1980, 

1155 UNTS 331, 8 ILM 679 (1980). 

2. Responsible 
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 کنوانسایون  4 ۀمااد  مطاابق  ،شود وارد خسارتی وی حقویی یا حقیقی اشخا  یا ثالث دولت یک

 ویاوع  محال  باه  توجاه  باا  مسئولیت نوع بود. خواهند مسئول کننده پرتا  دولت دو هر مسئولیت،

 یاا  زمین سط  بر خسارت که  صورتی در ماده این ()الف(1) بند موجب به است. متفاوت خسارت

 تقصیر بدون کننده پرتا  های دولت مسئولیت شود وارد ثالث دولت پرواز حال در ۀوسیل  به اهو در

 مبناای  شاود  وارد ّ جاو  مااورای  فضاای  در خساارت  چنانچاه  () (1) بند اساس بر و بود خواهد

 .دارند مسئولیت ها آن یبال در که است اشخاصی تقصیر یا کننده پرتا  های دولت تقصیر مسئولیت،

 هاا  آن تقصایر  میازان  باا  اساب متن  شاده  اشاره دولت دو میان ،یادشده ۀماد 1 بند اساس بر ،غرامت

 مسااوی  صاورت   باه  غرامات  نباشاد،  تشاخی    یابل تقصیر میزان که  صورتی در .شد خواهد تقسیم

هاای   این تقسیم تاثیری بر مطالبۀ کامل خساارت از یکای از دولات    شد. خواهد پرداخت ها آن توس 

   اند، ندارد. جدایانه و مشترک مسئول صورت  بهموجب این کنوانسیون  ها که به  ده یا همۀ آنکنن پرتا 

 کنناده  مشاارکت  های دولت مشترک و جدایانه مسئولیت بیانگر نیز مسئولیت کنوانسیون 2 ۀماد

 یک مشترک پرتا  به ایدام دولت چند یا دو که  صورتی در ماده، این 1 بند مطابق است. پرتا  در

 و جدایاناه  طاور   باه  هدوار  تاخساار  هماۀ  یبال در ،کنند کوچک( ۀماهوار جمله )از فضایی شیء

 خساارت  کنناده  پرتا  های دولت از یکی چنانچه آن 1 بند اساس بر و بود خواهند مسئول مشترک

 هااای دولاات د.شااو خسااارت ماادعی هااا دولاات سااایر مقاباال در توانااد  ماای ،کنااد جبااران را وارده

  ناماه  موافقات  ماالی  تعهد تقسیم چگونگی خصو  در توانند می مشترک پرتا  در هکنند رکتاشم

 یاا  دولات  یاک  از دیاده  زیان دولت کامل غرامت ۀمطالب حق به ییها نامه موافقت چنین .کنند منعقد

 سازد. نمی وارد  خدشه دارند مشترک و جدایانه مسئولیت که کننده پرتا  های دولت همۀ

 مسئولیت رژیم و رژیم این میان خسارات یبال در مسئول نهاد حیث از مهم های تفاوت از یکی

 معاهادات  اکثار  در نشاده  منع اعمال از ناشی مسئولیت یواعد که است این عام الملل نیب حقوق در

توان پرداخت ندارد یا میزان غرامت افزای  مای   دانند و در مواردی که وی ول میرا مسئ بردار بهره

کاه رژیام    درحاالی  ؛1(31: 1376دهاد )مونتجاوئی    داخت غرامت مشارکت مای یابد دولت را در پر

                                                                                                                            
رد آسایب فرامارزی ناشای از    اصاول تخصای  زیاان در ماوا     در خصاو   الملال  نیبا کمیسیون حقاوق   1226طرح مثال  برای .1

 (.32: 1376است )مونتجوئی    خود مسئولیت متصدی را جایگزین مسئولیت دولت نموده 4در اصل  خطرناک یها تیفعال
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مسئولیت در فضای ماورای جو در یبال خسارات ناشی از اعمال منع نشاده دولات هاا و ساازمان     

 )فورتئاو  های مسئولیت متفاوت است با سایر رژیم جهت نیازاالمللی را مسئول می داندکه  های بین

1376: 117.) 

 محساو   مسائولیت  ۀخودبساند  های رژیم از یکی فضا ۀعرص در ها دولت لمللیا بین مسئولیت

 و اسات  مسائولیت  کنوانسیون 3 و 1 مواد و ّ جو ماورای فضای ۀمعاهد 9 و 6 مواد تابع که شود می

 وارده خساارات  جباران  مسائول  را هاا  دولتفق   عام الملل نیب حقوق در مسئولیت رژیم خالفبر

 در ایان،  وجاود  باا  باشد. خصوصی بخ  فضایی یها تیفعال از ناشی تخسارا ایر حتی ؛داند یم

 است. شده دهیشیاند راهکارهایی  دولت یها نهیهز جبران جهت ملی سط 

 ملی قوانين در خسارت از ناشی مسئوليت

 توسا   شاده  انجاام  فضاایی  یها تیفعال خصو  در دولت دانستن مسئول با مسئولیت کنوانسیون

 یالمللا  نیب سط  در بنابراین .دارد یم مقرر را غیر عمل از ناشی سئولیتم وایع در خصوصی بخ 

 وارد یاد با کنوانسایون  دیگر سوی از .یرفت خواهد انجام دولت علیه خسارت جبران ادعای طرح

 1 ماواد  باه  که شود یم دیده نیز کشورها از برخی مقررات در .شود اجرا و داخلی حقویی یها نظام

 کنوانسیون ،بنابراین .است شده استنادّ  جو ماورای فضای ۀمعاهد 9 ۀماد و تمسئولی کنوانسیون 3 و

 کنوانسایون  کاه  آنجا از ،البته .بود خواهد استناد یابل یانون منزلۀ به کشورها داخلی حقویی نظم در

 بار  کشاور  داخلای  حقاوق  نظام ،ندارد یا مقرره دولت خسارت جبران از پس ۀمرحل خصو  در

 تکمیال  را آپ استارت یا خصوصی شرکت و دولت میان حقویی ۀرابط خود یداخل مقررات اساس

 .شود یم روشن مسئله این کشورها فضایی ملی مقررات در معموالً که کرد خواهد

 مسائولیت  کهکرد  ینیب  یپمکانیسمی  فضایی ملی یوانین در که دارد وجود امکان این وایع در

 منتقال  اند شده )ها(دولت شدن شناخته مسئول و خسارت دورو موجب که یبرداران بهره به را مالی

 کرد. نخواهد ایجاد تغییری دولت یالملل نیب مسئولیت در وجه چیه به انتقال این البته، .کند

 پرتاا   ۀجا ینت در آپی)هاایی(  اساتارت  یاا  خصوصای  شارکت)های(  کاه   یصاورت  در بنابراین،

 9 ۀمااد  اسااس  بار  کنناده  پرتا  (دولت)های وشود  خسارت ورود موجب کوچک ماهواره)های(

 شاود  شناخته خسارت جبران مسئول مسئولیت کنوانسیون 3 و 1 مواد و ّ جو ماورای فضای ۀمعاهد
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 باردار  بهره به دولت رجوع حق داخلی حقوق نظام در چنانچه کند، پرداخت غرامت دهید انیز به و

در چناین   .کند رجوع (یر مهیب به میمستق یا) بردار بهره به تواند یم ،باشد شده  ینیب  یپ (یر مهیب )یا

شرایطی از آن جا که خسارت ناشی از فعالیت بهره بردار بوده است می بایست جبران خساارت را  

 در برابر دولت بر عهده بگیرد. در وایاع مای تاوان یفات بهاره باردار مسائولیت غیرمساتقیم دارد        

 ماالی  مسائولیت  دولت مقابل در برداران بهره مسئولیت ،گرید  عبارت  به (.122 :1373 توپچی )نواده

 است. هزینه جبران مسئولیت یا

 ،3کبلژیا  ،1ستانانگل کشورهای یوانین و 1امریکا ۀمتحد  االتیا در جمله از ا ملی یوانین اکثر در

 بردار بهره مالی توان اثبات یا بیمه طریق از بردار بهره به دولت از مسئولیت انتقال ا 2اتری  و ،4هلند

 دولات  6رجوع حق عبارت از اتری  و ،هلند بلژیک، انگلستان، فضایی یوانین در .ردیی یم صورت

 بارخالف  یاوانین  این در 9است. شده  استفاده مسئولیت ۀنیهز جبران جهت خصوصی بردار بهره به

 اربارد  بهره مالی مسئولیت برای سقفی پذیرفته، را دولتی محدود مسئولیت که ،امریکا ۀمتحد االتیا

 7.نیست مسئولیت کنوانسیون با مغایرت در جهت این از که 2است شده  یرفته نظر در

                                                                                                                            
1. Bill H.R. 3237 of 18 December 2010, Title 51 on ‘National and Commercial Space Programs’ in 

the United States Code (U.S.C.), § 50914(a)(1); § 50914(a). 

2. UK Outer Space Act 1986 (UOSA), Section 5(2)(f); UK Space Industry Act 2018, Art. 38. 

3. Law of 17 September 2005 on the Activities of Launching, Flight Operation or Guidance of Space 

Objects, consolidated text as revised by the Law of 1 December 2013 (B.O.J. of 15 January 

2014), (Belgian Space Activities Act), Art.5 §2. 

4. Rules Concerning Space Activities and the Establishment of a Registry of Space Objects (Dutch 

Space Activities Act), Section 3(4). 

5. Austrian Federal Law on the Authorisation of Space Activities and the Establishment of a National 

Space Registry (Austrian Outer Space Act, adopted by the National Council on 6 December 2011, 

entered into force on 28 December 2011),§ 4(4). 

6. Right of Recourse 

7. See UOSA, Section 10(1); Belgian Space Activities Act, Art 15(1); Dutch Space Activities Act, 

Section 12(1); and Austrian Outer Space Act,§ 11(1). 

8. See UOSA, Section 5(3), inserted (1.10.2015) by Deregulation Act 2015 (c. 20), ss. 12(3), 115(7); 

S.I. 2015/994, Art. 11(f); Royal Decree implementing certain provisions of the Law of 17 

September 2005 on the activities of launching, flight operations and guidance of space objects, 

Art.11 §1; Dutch Space Activities Act, Section 12(2); and Austrian Outer Space Act, § 11(2). 

9. Cf. Sandeepa B. Bhat (2016). “On Drafting a Viable Model of National Space Legislation for 

India,” In Kumar Abhijeet and R. Venkata Rao (Ed), Commercialisation and Privatisation of 

Outer Space: Issues for National Space Legislation, New Dehli, KW Publishers, p. 71. 

 

http://www.legislation.gov.uk/id/uksi/2015/994
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Kumar+Abhijeet&text=Kumar+Abhijeet&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=R+Venkata+Rao&text=R+Venkata+Rao&sort=relevancerank&search-alias=books
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 اسات  ممکان  نیاز  پرتاا   از ناشای  خساارات  یبال در بردار بهره مدنی مسئولیت ملی سط  در

 ناشی وارده خسارت که صورتی در همچنین است. تقصیر معموالً مسئولیت این مبنای شود. مطرح

 محصاوالتی  چناین  تولیدکننادیان  مسائولیت  باشد پرتا  ساتیتأس یا ،بر هوارهما ماهواره، نق  از

 شود. مطرح تواند یم

 اروپاا  ۀیا اتحاد و امریکاا  ۀمتحاد   االتیا ا ۀیا رو در کااال  تولیدکننادیان  مادنی  مسئولیت مبنای

 یهاا  پرتاا   یاانون  در البتاه  (.49ا   46 :1374 کندسری شعبانی و )صفایی است محض مسئولیت

 اساقاط » پرتاا   در کننادیان  مشارکت میان دعاوی از جلوییری برای امریکا ۀمتحد  االتیا تجاری

 هار  و مجوز یا پروانه ۀدارند یعنی پرتا ، طرفین که معنا بدین؛ است شده مقرر 1«مسئولیت متقابل

 فرعی پیمانکاران و پیمانکاران از یک هر و مشتری هرو  وی فرعی پیمانکاران و پیمانکاران از یک

 مسائولیت  وکنند  پوشی چشم طرفین سایر برابر در خود ادعاهایهمۀ  ازشوند  متعهد باید ،شتریم

 کاه را  مجاوز  یاا  پروانه دارای فعالیت از ناشی جسمی صدمات و اموال به خسارت )غرامت( مالی

 1د.نبگیر عهده بر ،تقصیر از نظر صرف، است شده ایجاد کارکنانشان توس 

 کوچک های ماهواره و ایران میاسال جمهوری حقوقی نظام

 انقاال   از پاس  و شاد  آغااز  شمسی هجری 42 ۀده اواخر درایران  کشور در فضایی های یتفعال

 اناداز  چشام  ساند  جملاه  از ا کشاور  باالدستی اسناد در فضا ۀحوز به توجه .پیدا کرد ادامه اسالمی

 ۀیا ابالغ توساعه،  ششام  و جمپان و  چهاارم  ی ها هبرنام یوانین کشور، علمی جامع ۀنقش ،ساله یستب

 ایتصااد  کلای  هاای  یاسات س ،کشاور  یهوافضا ۀتوسع جامع سند توسعه، ششم ۀبرنام های یاستس

 یکای  یساز یخصوص از حمایت .(3 :1379 )اعظمی است حوزه این اهمیتدهندۀ  نشان ا مقاومتی

 ۀتوساع  جاامع  ساند  در جملاه  از ،باالدساتی  اساناد  در کشاور  فضاایی  ۀحاوز  کالن راهبردهای از

 در کاه  اسات  ،(3 ۀماد) کشور فضایی سازمان ۀاساسنام و ((1) ()1-2 ،2 )فصل کشور هوافضای

 است. شده جدیدی فضایی های آپ استارت و ها شرکت یستأس موجب اخیر یها سال

 باه  1372 سال بهمن 14 در مخابراتی های ماهواره اپراتور فعالیت ۀپروان نخستینزمینه،  این در

                                                                                                                            
1. Cross Waiver of Liability 

2. Code of Federal Regulations, Title 14, §440.17(b). 
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 چهاار  از حاضر حال در که کنسرسیوم این 1.شد اعطا فضایی ۀحوز در فعال های شرکت کنسرسیوم

 همکاار  یها شرکت افزای  برای تال  در و شده  لیتشک فضایی ۀحوز در فعال بنیان دان  شرکت

 تاا  پان   مادت  در دارد نظر در ،مخابراتی های ماهواره ۀمنظوم مجوز دریافت با ،است حوزه این در

 1دهد. یرار زمین پایین مدار در را کوچک ۀماهوار 322 ودحد آینده سال هفت

 خسارات جبران به دولت یالملل نیب تعهد و مسئولیت کنوانسیون در کشور عضویت به توجه با

 هاای  یات فعال یساتر   و خصوصای(  بخا   یا دولتی یها یکاریزار فضایی یها تیفعال از )ناشی

 از یکای  نیاز  خساارت  از ناشای  ولیتمسائ  کاه  ،فضاا  ملی یانون تصویب خصوصی بخ  فضایی

 یابد. یم بیشتری ضرورت بود، خواهد آن مهم یها سرفصل

 باه  ،کنوانسایون  ایان  ت.اسا  یاانون  حکم در مسئولیت کنوانسیون مدنی یانون 7 ۀماد اساس بر

 یاذار  یانون ایر حال .کند یم مطرح را غیر فعل از ناشی مسئولیت ،داستنا یابل یانون منبع کی مثابۀ 

 شارکت  باا  دولات  بعادی  ۀرابطا  مورد در ،فضایی ملی مقررات جمله از ،داخلی مقررات با انیایر

 حاق  دولات  ،نکناد  مشاخ   را مقرراتی شده پرداخت خسارت بازیرفتن جهت فضایی خصوصی

 باه  دولات  ۀمراجعا  ۀمسئل یا فضایی ملی انونی باید ،نابراینب .ندارد را خصوصی شرکت به مراجعه

هاای   فعالیات  بارای  یا ماه یب یهاا  پوشا   از اساتفاده  یاا  کناد  مقارر  را متخلف خصوصی شرکت

 .کندآور  الزام را فضایی خصوصیهای  شرکت

 تنظیم ۀنحو و داخلی مقررات اساس بر که کرد بیان یونه نیا توان یم بیمهموضوع  خصو  در

 در نیاز  و مربوطاه  یاانون  در یعنای  ،کناد  مراجعاه  یر مهیب شرکت به تواند یم یا دولت بیمه یرارداد

 یار  ماه یب شارکت  باه  تواناد  یم کند پرداخت را خسارت دولت چنانچه شود مشخ  بیمه داداریر

 اول ۀمرحلا  هماان  در خسارت پرداخت خصو  در یا مهیب پوش دادن  انجام با یا، کند مراجعه

 د.بو خواهد کنوانسیون مفاد مغایر حالت این البته که شود دولت جایگزین یر مهیب شرکت

 ۀمقارر  تنهاا  «مخابراتی یا ماهواره اپراتور فعالیت ۀپروان بر حاکم اصول» ۀمصوب حاضر حال در

 اپراتاور  به دولت رجوع حق از آن در البته که است یا ماهواره اپراتور فعالیت خصو  در موجود

                                                                                                                            
1. http://espash.ir/news/14729/ (accessed February 5, 2020). 

2. http://espash.ir/news/14730/ (accessed February 5, 2020). 
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 (2)2 ۀمااد  موجاب   باه  است.شده  اشاره نامه مهیب ۀارائ به صرفاً مصوبه این در است. نشده صحبتی

 بارای  بایاد  پرواناه  ۀدارناد  و اسات  پروانه دریافت متقاضی که اصولی موافقت ۀدارند» مصوبه نای

 داشاتن  بار  دال الزم ۀیا دییتأ ایران فضایی سازمان دید صالح حسب یا ماهواره ۀشبک هر یانداز راه

 باه  باید امهن مهیب این نماید. اخذ سازمان آن از را خود یالملل نیب و فضایی فرایندهای برای نامه مهیب

 جمهاوری  دولات  متوجه را پروانه ۀدارند عملکرد  سوء از ناشی خسارتی یونه چیه که باشد نحوی

 و خساارات  جبران منظور به باید پروانه ۀدارند» :کند یم بیان نیز (12)11 ۀماد «.ننماید ایران اسالمی

 ماانور  و ،مادار  در رینگهادا  پرتاا ،  جمله از) ماهواره نگهداری به مربوط تعهدات انجام تضمین

 ایران اسالمی جمهوری مرکزی ۀمیب و ایران فضایی سازمان دأییت مورد معتبر ۀنام مهیب باید (1مداری

 .«نماید ارائه

 بادون  باار  انیا ز اعماال کاردن   محسو  تقصیر با ،یذار یانون ،مدنی مسئولیت یانون 1 ۀماد در

 اسات  ممکن رو ینازا .داند یم خود ملع از ناشی خسارات جبران مسئول را شخ  یانونی، مجوز

 داخلای  ساط   در مااهواره  پرتا  از ناشی خسارات یبال در خصوصی یها شرکت مدنی مسئولیت

 شود. مطرح

در این صاورت جهات محقاق شادن      شود. ایجاد تقصیر بدون مسئولیت است ممکن یاهی اما

میاان آن فعال و خساارت     ساببیت  رابطۀو  بار انیزیانۀ خسارت، ویوع فعل  مسئولیت، عناصر سه

 وجود مدنی مسئولیت ها آن جبران برای که خساراتی (.141 :1326 )کاتوزیانوارده ضروری است 

 تنهاا  البتاه  (.144 :1326 کاتوزیاان ) اسات  بادنی  و معناوی و  مادی خسارات شامل داشت خواهد

 باشاد  ینا یب  یپا  یابل و ،نشده جبران مشروع، شخصی، مستقیم، مسلم، که اند جبران یابل خساراتی

 مااهواره،  ساازندیان  مدنی مسئولیت خساراتی چنین خصو  در (.121 :1371 رحیمی و )صفایی

 شود. مطرح است ممکن نیز پرتا  ساتیتأس و ،بر ماهواره

 باا  همااهنگی  ای، مااهواره  و ماداری  یهاا  تیمویع از برداری بهره و مدیریت» اینکه به توجه با

  «فضاایی  مناابع  از بهینه ۀاستفاد منظور  به ها آن المللی بین ثبت جهت پیگیری و ،مسئول یها دستگاه

 تنظایم  ساازمان  و ایران( فضایی سازمان ۀاساسنام )ر(3 ۀماد) است ایران فضایی سازمان وظایف از

                                                                                                                            
1. Station Keeping 
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 عهاده  بار  را کشاور  فرکانسی فضای کنترل و مدیریتو  تنظیم ۀفیوظ رادیویی ارتباطات و مقررات

 مساتلزم  مااهواره  سااخت  رادیاویی(،  ارتباطات و مقررات تنظیم سازمان ۀسناماسا (2)6 ۀماد) دارد

 .یادشده است سازمان دو ازیه دییتأ اخذ

 ۀماد مطابق است مخابراتی یا ماهواره اپراتور ۀپروان دریافت متقاضی که اصولی موافقت ۀدارند

 رعایات  ایان،  بار  هعاالو  .اسات  فنی مجوز ضواب  و شرای  ۀهم نیتأم به ملزم 197 ۀمصوب (4)2

 محصاول  تضامین » اساتاندارد  و «اتکا یابلیتا  فضایی محصول تضمین» ملی فضایی استانداردهای

  است. الزم فضایی یها پروژه اجرای در «محصول تضمین مدیریتا  فضایی

 فضاایی  یهاا  پاروژه همۀ  مراحل ۀهم در1374 اتکا یابلیتا  فضایی محصول تضمین استاندارد

 یهاا  حاوزه  فعالیات  باودن  یکپارچاه  از نیز1372 محصول تضمین مدیریتستاندارد ا . دارد کاربرد

، کیفیات  تضامین  شامل محصول تضمین .کند یم حاصل اطمینان فضایی محصول تضمین یونایون

 و مکاانیکی  یطعاات و  ماواد ، الکترومکانیکی و الکترونیکیو  الکتریکیاجزای  ،ایمنی، اتکا یابلیت

 این از اطمینان حصول محصول تضمین اصلی هدف است. یافزار نرم محصول تضمین و، فرایندها

 باه  ایمان  صاورت   باه  و شاده  فیتعر یتیمأمور اهداف مطابق فضایی محصوالت که است موضوع

 .دهند یم انجام را خود وظایف نانیاطم  یابل و دسترس  یابل روشی

و این نق  ناشای   و موجب ورود خسارت یرددبنابراین، چنانچه محصول فضایی دچار نق  

از عدم رعایت ضواب  مجوز فنی، استانداردهای فضایی ملی و تعهد ایمنی کاال باشد تولیدکننده باه  

یاانون   333دلیل تقصیری که مرتکب شده است مسئول تلقی می شود. با مالک یرار دادن مااده ی  

ده ی محصاول  مدنی نیز می توان یفت در صورتی که خسارت ناشی از عیبی باشاد کاه تولیدکننا   

 (.22: 1329زاده،  فضایی از آن مطلع بوده است مسئول جبران خسارت است )نک: یاسم

 کااال  عیاب  از ناشای  خساارات  جباران  لزوم به نیز کنندیان مصرف حقوق از حمایت یانون در

 یاا  عیاب  از ناشی وارده خسارات چنانچه» :کند یم بیان یانون این 1 ۀماد ۀتبصر است. شده پرداخته

 مجازات به ،خسارت جبران بر عالوه باشند، داشته آیاهی آن به کنندیان عرضه و باشد کیفیت عدم

 باشاد،  دیگار  ۀمجرمانا  عنااوین  واجاد  آناان  ایدام چنانچه شد. خواهند محکوم یانون این در مقرر

 خادمات  یاا  کااال  چنانچاه » :کناد  یم مقرر نیز یانون این 12 ۀماد «.بود خواهند یانون همان مشمول
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 باه  خسااراتی  عیاب  آن ۀواساط  به و باشد معیو  خدمات یا کاال کنندیان عرضه توس  شده رضهع

 تاا  حاداکثر  نقادی  جازای  پرداخت به ،خسارات جبران بر عالوه ،متخلفشود،  وارد کننده مصرف

 «.شد خواهد محکوم خسارت چهاربرابر معادل

 ،1 ۀمااد  اسااس  بر توان یم اما. تاس نشده اشاره تولیدکنندیان مسئولیت مبنای به یانون این در

 خادمات  و کااال  ساالمت  و صاحت  لئومسا  مشترکاً یا منفرداً را خدمات و کاال کنندیان عرضه که

 در عارف  یاا  مربوطاه  یارارداد  مندرجات یا یوانین در مندرج شرای  و ضواب  با مطابق شده عرضه

 و ضاواب   رعایات  عادم  زیارا  .دانسات  تقصایر  را تولیدکنندیان مسئولیت مبنای ،داند یم معامالت

 مادنی  مسائولیت  یانون 1 ۀماد عالوه به .شود یم محسو  تقصیر عرف یا ،یراردادی یانونی، شرای 

 از اساتفاده  همچناین  (.23 :1374 کندسری شعبانی و )صفایی داند یم تقصیر را مسئولیت مبنای نیز

 است. تقصیر بر بتنیم مسئولیت دهد یم نشان 12 ۀماد در مجازات تعیین و متخلف عنوان

 داخلای  ساط   در کاه  کوچاک  یهاا  ماهواره پرتا  از ناشی خسارات یبال در خالصه، طور  به

 پرتاا   ساات یتأس و ،بار  مااهواره  کوچک، یها ماهواره تولیدکنندیان و برداران بهره شوند یم ایجاد

 شوند. تلقی خسارات جبران مسئول توانند یم

  نتيجه

 ی(المللا  نیبا  یها سازمان )و ها دولت تنها فضا الملل بین حقوق بر حاکم مسئولیت ۀخودبسند  رژیم در

 انعقااد  زماان  و سایاق  باه  توجه با دارند. یالملل نیب مسئولیت فضاییاشیای  از ناشی خسارات یبال در

 یهاا  شارکت  شاامل  را آن وکارد   تفسایر  موسع طور به را دولت اصطالح توان ینم فضایی معاهدات

 نیتاأم  و پرتاا   چنانچاه  بناابراین  دانسات.  نیاز  دولت صالحیت تحت های  پآ استارت و خصوصی

 و فضاایی  آپ اساتارت  یاا  خصوصای  شارکت  چند یا یک توس  کوچک ۀماهوار چند یا یک پرتا 

 خساارتی  و باشد نشده انجام کشوری هیچ یلمرو از نیز پرتا و  بگیرد صورت دولتی مشارکت بدون

 کنوانسایون  3 و 1 ماواد  وّ  جاو  مااورای  فضاای  ۀمعاهاد  9 ۀماد قمطاب ،دهد رخ پرتا  این ۀجینت در

 وارد هاوا  در یا زمین سط  بر خسارت که  یصورت در داشت. خواهند مسئولیت دولت)ها( مسئولیت،

 ورود صاورت  در و مسائولیت(  کنوانسایون  1 ۀمااد ) باود  خواهاد  تقصایر  بدون مسئولیت باشد شده

 مسئولیت(. کنوانسیون 3 ۀماد) است تقصیر بر بتنیم مسئولیت ّ وج ماورای فضای در خسارت
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 یهاا  مااهواره  صانعت  در فعاال  هاای  آپ اساتارت  و خصوصای  یها شرکت روزافزون افزای 

 در تغییار  ایجااد  باه  نیاز  خصوصی بخ  توس  ها ماهواره این پرتا  چشمگیر افزای  و کوچک

 اماا . اسات  نشاده جار  من خصاو   این در جدیدی ۀمقرر یا عرف یریی شکل یا فضایی معاهدات

 خصوصای  باردار  بهره به دولت رجوع حق ینیب  یپ با خود ملی فضایی یوانین در معموالً ها دولت

 آپ اساتارت  یاا   خصوصای  شارکت  ایر که معنی بدین .کنند یم جبران را خود مسئولیت یها نهیهز

 آپ ارتاسات  یاا  شرکت آن متبوع دولت و شود خسارت ورود موجب کوچک ۀماهوار ۀکنند پرتا 

 آن باه  تواناد  یما  دولات  ،کناد  خساارت  جبران به ایدام و شود شناخته مسئول یالملل نیب سط  در

 از ناشای  خساارات  یباال  در هاا  آپ استارت و خصوصی یها شرکت وایع در کند. رجوع بردار بهره

 که یا مهیب حداکثر )تا محدود طور به معموالً و غیرمستقیم طور  به خود کوچک یها ماهواره پرتا 

 است. نرسیده تصویب به فضایی ملی یانون کنون تاایران  کشور در .ندا مسئول شده( یرفته عهده بر

 مسائولیت  اماا  اسات.  نشده  ینیب  یپ بردار بهره به دولت رجوع حق نیز موجود فضایی مقررات در

 اسااس  بار  ا پرتا  ساات یتأس و ،بر ماهواره کوچک، یها ماهواره تولیدکنندیان و برداران بهره مدنی

 .شود مطرح است ممکن داخلی حقوق در مدنی مسئولیت یواعد
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 عمناب
 .1322مصو   ،اساسنامۀ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 .1324 مصو  ،اساسنامۀ سازمان فضایی ایران

 (.1374) 12493یابلیت اتکا، سازمان ملی استاندارد ایران  ا استاندارد تضمین محصول فضایی

 11337مدیریت تضمین محصاول، ساازمان ملای اساتاندارد ایاران       ا تاندارد تضمین محصول فضاییاس

(1372.) 

معاونات  ، «شاور ر کهاا و الزاماات آن د   ضارورت، چاال    ا یاانون ملای فضاا   (. »1379اعظمی، علی )

ن(، شامارۀ مسلسال   دفتر مطالعاات انارژی، صانعت و معاد    ) زیربنایی و امور تولیدی یها پژوه 

12713. 

، بررسای  ّ مروری بار حقاوق فضاای مااورای جاو      ا یانون ملی فضا(. »1372اعظمی، علی؛ اکبر یهری )

زیربناایی و اماور    یهاا  ، معاونت پژوه «اصلی یانون ملی فضا در کشورهای منتخب یها سرفصل

 .16693ن(، شمارۀ مسلسل دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معد) تولیدی

الملال فضاا: کنوانسایون     حقوق بین(. 1379حسینی، یونس؛ سعیدی، محمد )بند  امین زاده، الهام؛ عالیه
 ، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.نامۀ ماه مسئولیت و موافقت

الملال فضاا: موافقتناماۀ     حقوق باین (. 1373بند حسینی، یونس؛ سعیدی، محمد ) امین زاده، الهام؛ عالیه
 انتشارات دانشگاه تهران.ء فضایی، تهران، امداد و نجات فضانوردان و کنوانسیون ثبت اشیا

 .1371 مصو  ،سند جامع توسعۀ هوافضای کشور

 ، تهران، سمت.3، چ مسئولیت مدنی )الزامات خارج از یرارداد((. 1371رحیمی ) اهلل بیحبحسین؛  صفایی،

مبنااای مساائولیت تولیدکنناادیان کاااال و (. »1374صاافایی، سااید حسااین؛ هااادی شااعبانی کندسااری ) 

پاژوه   ، «اروپاا  ۀیا اتحادتطبیقی در حقوق ایران، اسالم، امریکاا و   مطالعۀخدمات؛  دهندیان ئهارا

 .66ا  43(، ص 4)1، تطبیقی حقوق اسالم و غر 

آلان  و  جیمز کرافورد ویراستاران:، «المللی حاکم بر حقوق فضا مسئولیت بین(. »1376فورتئو، ماتیاس )

المللای ناشای از    مسائولیت باین   ادی و سیامک کریمای، ، مترجمان: مهدی حدسایمون السونو  پله
 142ا  117، ص  مجد، ، تهرانالملل نشده در حقوق بین اعمال منع

 ، چاپ سوم، تهران: بنیاد حقویی میزان.ها و مسئولیت مدنی بدون یرارداد الزام(. 1329زاده، سیدمرتضی ) یاسم
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 .1322مصو   ،کنندیان مصرفیانون حمایت از حقوق 

 .1329مصو   ،مدنی یانون

 .1337مصو   ،یانون مسئولیت مدنی

، تهاران، دانشاگاه   9 ، چی خارج از یرارداد: ضمان یهریها الزامحقوق مدنی: (. 1326کاتوزیان، ناصر )

 تهران.

 .11/26/1379مصو   ،کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات 197مصوبۀ جلسۀ 

جیماز  ، ویراساتاران:  «المللای    فعل متخلفانۀ باین مفهوم مسئولیت در غیا»(. 1376مونتجوئی، مایکل )

مسائولیت  مهادی حادادی و سایامک کریمای،      ، مترجماان: ساایمون الساون  و  آلن پلاه و  کرافورد

 .34ا  12، ص  مجد، تهران ،الملل نشده در حقوق بین المللی ناشی از اعمال منع بین

 خرسندی. ، تهران،1 ، چالملل فضا حقوق بین (.1373) توپچی، حسین نواده
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