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جستارگشایی
ل گله و اهمیت نظلم مسئولیت بینالمللی و بران سسلرن ش لند دگلن نل ی اش یعللیاتهالا
ی ل ی ،اش هملن بدو نظلممندکردن یعللیتهلا ی ل ی در قللب اسنلد باینالمللای ،ماورد تو اظ
یعلالن و صلقبنظران ا ن عرصظ قرار گریت .نخستین سند بینالمللای ی ال ی؛ عنای معلهاده
اصو قلک بر یعللیتهلا کشورهل در کلوش و بهرهبردارا اش ی لا ملوراا او اش ملاظ ماله و
سل ر ا رام آسملنی  ،)1967در مواد  6و  7سود بظ ا ن مه پرداست؛ امل بل و ود ا ان دو مالده
نیز ،لمعظ بینالمللی سأل و ود ک سند لمع در شمینظ مسئولیت بینالمللی در ی لا ملوراا
و را اقسلس میکرد .ا ن نوصلن سرانجلم مرتفع د و کنوانسیون مسئولیت نل ی اش سسلران
ی ل ی ،در سل  1972تنظی و بظ مرقلظ ا را درآمد .بعدهل آملر بلورنکردنی لنبالستن چهالر
درصد اش ایرادا کظ بظ ی لا ملوراا و مسلیرن میکنند ،باظ هماراه یجال ع و قاوادیی چاون
کلسموس  1،954چلنجر 2،کلمبیل 3و قلدیظ اسیر اسکیلد کلمپوش ت 4نشلن داد کاظ ا ان نگرانای
کلمالً بظ ل و صحیح بوده است بنسوسلن .)53 :1389 ،عالوهبر سطر بسیلر بالالا یعللیاتهالا
ی ل ی و ا تنلبنلپذ ربودن سسلران نل ی اش آن ،ا ن یعللیتهل همچنین ممکن است منجر باظ
ا جلد یجل ع عظیمی در کشاورهلا یللا

اوند .گاواه رو ان ا ان واقعیات ،تصالدم غیرقلبال
5

پیهبینی ملهواره تجلرا ا ر د وم  33آمر کال ی قادود  900کیلاوگرمی) بال مالهواره اشکالر
ایتلده کلسموس  2251روسی 6قدود  500کیلوگرمی) است ) .(Jakhu, 2010: 254ا ن اتفلد کظ
در سل  2009میالدا روا داد ،پس اش شملن کوتالهی رادارسات 1و  72دولات کلنالدا را ماورد
تهد د قرار داد ).(Martinez, 2010: 14
نظلم مسئولیت بینالمللی و انتسلب مسئولیت در قواود ی الا مالوراا او ،تال قادودا
متفلون اش قواعد علم مسئولیت بینالمللی در قوود بینالملال اسات .درقاللیکاظ طباق طار
مسئولیت دولتهل  ،)2001دولت بل نوض تعهد بینالمللای ساو ه کاظ باظ وا قلبال انتسالب
است )1 ،مرتکب یعل متخلفلنظ و درنتیجظ بلع ا جلد مسئولیت بینالمللی سو ه مای اود ،در
قوود ی لا ملوراا و ،صرف ورود سسلرن ،مو ب ا جلد مسئولیت بینالمللی سواهد اد.

)2

1. Cosmos 954
2. Challenger
3. Columbia
4. Scaled Composite
5. Iridium 33
6. Cosmos 2251
7. Radarsats I and II
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هملنطور کظ مشخص است ،ورود سسلرن کظ کی اش ارکلن اصلی ا جالد مسائولیت در قواود
ی لا ملوراا و است ،در قواعد علم مسئولیت بینالمللی ل گلهی ندارد.
قوود ی لا ملوراا و در مبح انتسلب مسئولیت بینالمللی نیاز متمال ز اش قواعاد عالم
مسئولیت بینالمللی است .درقللیکظ یرض مسئولیت کجل و مساتوی دولات در قبال اعمال
مو ود تهلا غیردولتی کلمالً بایسالبوظ اسات

)145

 (Cheng, 1994:و طباق طار مسائولیت

دولتهل  ،)2001دولتهل تنهل در قبل تخلفلن ارگلنهالا دولتای ساو ه )3 ،ریتالر کنتار و
هدا ت ده اش سوا دولت  )4و در قللتی استثنلئی ،در قبل تأ ید ریتالر متخلفلناظ  )5مسائولیت
بینالمللی دارند ،در قوود ی ل ،در قبل سسالرن وارده اش ساوا ا اخل

قویوای و نهلدهالا

سصوصی بلش گران غیردولتی) 8،بظطور مطلق مسئولیت بین المللی دارند  )6و نمیتاوان در ا ان
قوشه ،براا مرا عظ بظ بلش گران غیردولتی اش مجلرا بینالمللی استفلده کرد.

)7

همچنین اسنلد قوود بینالملل ی ل ی ،ک نظلم مسئولیت مبتنی بر مکلن ا راد سسلرن را
یراه میآورند؛ بد ن معنل کظ نظلم مسئولیت بظ ا ن واقعیت بساتگی دارد کاظ ا ایلا ی ال ی
سسلرن را در کجل ا جلد کرده بل ند سزا ی )8 .)104 :1390 ،اگر سسلرن در روا سطح شمین
مطلول مسئو تلوای
ً
ا جلد ود ل بظ هواپیملا در قل پرواش وارد آمده بل د ،دولت پرتلبکننده
میگردد 9و نیلشا بظ ایبلن توصیر ل بیمبلالتی نیست و در مولبل ،اگر سسلرن در مکلنی غیر اش
سطح شمین بظ ی لپیملا در قل پرواش متعلق بظ دولت د گر ا جلد ود ،دولت پرتلب کنناده در
صورتی مسئو است کظ توصیر وا بظ ایبلن برسد ) 10.(Kayser, 2004: 50-51درقللیکظ در نظلم
مسئولیت در قوود بینالملل ،مکلن وقوخ سسلرن ،تأییرا بر مبنلا ا جلد مسئولیت ندارد.
براا دولت پرتلبکننده 11کظ تنهال مسائو سسالران وارده اش ساوا اک ائی ی ال ی

12

سواهد بود ،چهلر قللت متصور است؛ عنی در ر لن ورود ک سسالرن ی ال ی نل ای اش اک
پرتلب واقد ،چهلر دولت ممکن است دولت پرتلبکننده تلوی وند .1 :دولتی کظ ائی ی ال ی
را پرتلب میکند .2 .دولتی کظ شمینظ پرتلب ئی ی ل ی را یراه میکند .3 .دولتی کظ اش قلمرو
آن ،ک ئی ی ل ی پرتلب می ود .4 .دولتی کظ اش تأسیسالن آن ،اک ائی ی ال ی پرتالب
می ود.

)9

بظعنوانمثل  ،یرض کنید ک ئی ی ل ی کظ شمینظ پرتلب آن را دولت چین یاراه

کرده است ،بظوسیلظ روسیظ و اش تأسیسلن پرتلبی پلکستلن کظ در سلک ا ران مساتور اسات ،باظ

8. Non-Governmental Entities
9. Absolute Liability
10. Liability based on Fault
11. Launching State.
12. Space Object.
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ی ل پرتلب ود .درعینقل  ،معیلر مسئولیت دولت پرتلبکننده اش ا ن نظر قلبل انتولد است ،در
قللتی کظ ک دولت ،ک ئی ی ل ی را در سیلرهاا در ی ل میسلشد و آن را در همالن مکالن
مستور میگرداند ،هیچ پرتلبی انجلم نمیگیرد ،ولی ائی ی ال ی در ی الا مالوراا او قارار
میگیرد.
پیه اش پرداستن بظ بح مسئولیت بینالمللی بلش گران بینالمللای ،الشم باظ ککار اسات اش
آنجل یکظ ملده  7معلهده ی ل  )1967اصل مسئولیت بینالمللی واردکننده سسلران ی ال ی)،
امروشه بخشی اش قوود بینالملل عریی تلوی می ود ،پس کنوانسایون مسائولیت  )1972کاظ
ر دقیق ا ن ملده محسوب می ود نیز ،بیگمالن زئای اش قواود باینالملال عریای اسات
دستک درسصو

مورران ملهوا مسئولیت)

)2007: 238

 (Trepczynski,و دولتهل نمیتوانند

بل ادعلا عدم ع و ت در کنوانسیون مزبور اش ش ر بلر تعهدان آن بگر زند.
ا ن موللظ اش سظ قسمت تشکیل ده اسات .در بخاه نخسات ،باظ مسائولیت باین المللای
بالش گران غیردولتاای در ی الا ماالوراا او پرداستااظ سواهاد ااد .در بخاه دوم ،مساائولیت
بین المللی سلشملنهلا غیردولتی بین المللی در ی لا ملوراا و بررسی سواهد د و در بخه
سوم ،امکلن تعمی نظلم مسئولیت بینالمللی ی ل ی بظ سلشملنهلا غیردولتی ،مورد مداقظ قارار
سواهد گریت.

 .1مسئولیت بینالمللی بازیگران غیردولتی در فضای ماورای جو
مفهوم بلش گران غیردولتی ،طیج وسیعی اش سلشملنهلا باینالمللای تال ایاراد را در برمایگیارد
شملنی و ضیل ی )55 :1390 ،کظ در لمعظ بینالمللی امروش ،در مواردا نوه بیشترا نسبت بظ
دولتهل دارند .بظعنوانمثل  ،انجمن قوود بینالملال 13کاظ اش سال  1873در پالر س یعللیات
میکند ،تلکنون مشلرکت یمربخشی را در یرا ند کل گیارا قواعاد باین المللای دا اتظ اسات
شرنشلن )10 .)76 :1391 ،منظور اش بالش گران غیردولتای در قیطاظ یعللیاتهالا ی ال ی نیاز،
ا خل

قویوی ل قووقی سصوصی و سلشملنهلا غیردولتی مایبل اند کاظ باظتنهال ی ال بال

مشلرکت دولتهل بظ ا ن یعللیتهل ا تغل دارند .تعداد ا ن بلش گران ی ل ی غیردولتی ،اش ابتداا
کشج ی ل تل بظ امروش ،همواره در قل ایزا ه است .تل ل ی کظ اش سل  1998میالدا بظ بعاد،
هز نظهلا بخه سصوصی در یعللیتهلا ی ال ی بیشاتر اش هز ناظهالا دولاتهال باوده اسات
) (Adolph, 2006: 937و طبق آملر تل سل  2007میالدا 10 ،بلش گر غیردولتای ،توانال ی پرتالب
ماادارا سااو ه را بااظطااور مسااتول و باادون کمااک هاایچ دولاات و اال ساالشملنی بااظ ایباالن
رسلندهاند ) .)Martinez, 2010: 36قتی میتوان ادعل کرد کاظ اماروشه ارکتهالا سصوصای در
13. International Law Association.
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مسیر سرمل ظگذارا در ی ل ،آشادا عمل بیشترا نسبت بظ دولتهل دارند؛ دولاتهال باظمنظاور
سرمل ظ گذارا در ی ل ،نیلشمند لب نظر ایکلر عمومی باراا کساب اعتبالران الشم باراا ساود
هستند ،درقللیکظ رکتهلا سصوصی چنین محدود تهل ی ندارند رنجبر الن و یراساتمند،
.)97 :1392
بل توسعظ و تداوم ینلوراهل و یعللیتهلا ی ل ی بظو اهه در دو دهاظ اسیار ،یعللیات بخاه
سصوصی در بهرهبردارا و یعللیتهلا ی ل ی در قوشه بینالملل گسترش لیت )11 ،بظطوراکظ
بل یعل تر دن ا ن بخه ،باران سسالرن ا اخل

غیردولتای و باظطاورکلی مسائولیت ا ان

ا خل  ،بیهاشپیه مورد تو ظ یعالالن بخاه ی ال ی قارار گریات و کنوانسایون مسائولیت
 ،)1972پلسخگوا بران سسلرن و مسئولیت بخه سصوصی نبود کالهمی و گلارو:1391 ،
 )12 .)35معلهدان ی ل ی  )13قلوا مورران معدودا درسصو

بلش گران غیردولتی بودناد ،ش ارا

ا ن اسنلد در دورانی منعود دند کظ مو ود تهلا سصوصی هنوش بظعنوان ک بالش گر ادا
در ی ل مطر نبودند؛  )14عالوهبر ا ن ،اعالمیظهال  )15و قطعنلماظهالا  )16سالشملن ملال کاظ در
دهظهلا اسیر پذ ریتظ ده ،ز در موارد زئی ،موضوخ یعللیتهلا تجلرا را مورد بحا قارار
نداده است ) .(Walter, 2001: 504همچنین درسصو

تعیاین آ اینهال و مجالرا رسایدگی باظ

استالیلن ی ل ی کظ در آنهل ،بلش گران غیردولتی طرف دعوا میبل ند ،نیز کوتلهی اده اسات.
البتظ بلو ود ا نکاظ ابزارهالا سانتی قالویصال اساتالف در قواود باینالملال و ایوههالا
انگشت ملر مو ود در قوود ی لا ملوراا و ،براا یعلالن سصوصی در دساترس نیسات ،در
چند سل اسیر ،لمعظ بینالمللی تدابیرا را باظمنظاور سالشوکلرا مادرن و ماؤیر درسصاو
قلویصل استالیلن ی ل ی بلش گران غیردولتی اند شیده است ).(Tronchetti, 2013: 48-53

)17

بلو ود ا نکظ مبح مسئولیت بینالمللی بلش گران غیردولتی در ی لا ملوراا و ،در اسنلد
ی ل ی مورد ک لطفی قرارگریتظ است ،ولی بسیلر للب است کظ در نخستین ساند باینالمللای
ی ل ی ،بظ ا ن موضوخ پرداستظ ده است .معلهده ی ل  )1967کظ تنهل در دو ملده مواد  6و )7
بظ مسئولیت بین المللی پرداستظ است ،در ملده  6سود اعاالم مایدارد «بال ا نکاظ یعللیاتهالا
ی ل ی بلش گران غیردولتی بل د بل مجوش و تحت نظلرن کشورهلا طرف معلهده بل د ،مسائولیت
بینالمللی نل ی اش ا ن یعللیتهلا ی ل ی ،تنهل متو ظ دولت منلسب 14سواهد بود».

)18

درعینقل  ،ضلبطظمندا دقیقتر یعللیتهلا سصوصی بظ موایوتنلمظهلا بعادا و قاوانین
داسلای واگذار اده اسات
گونلگونی ارائظ ده است.

)2011: 504

)19

 .(Walter,درسصاو

عباالرن دولات منلساب ،نظر االن

ولی بدون ک عبلرن مزبور ،باراا مو ود اتهالا غیردولتای ال
14. Appropriate State.
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دولت مسئو  ،ا ن قق را ا جلد نمیکند تل مدعی منلسببودن دولت د گر

وند (Cheng, 1998:

).14
الشم بظ ککر است کظ برسالف موایوتنلمظهلا بینالمللای در شمیناظهالا اناریا هساتظاا،
قوااود هااوا ی و در اال ی ،در قوااود ی اال و کنوانساایون مساائولیت  ،)1972قااد مشخصاای
درسصو

میزان بران سسلرن و ود ندارد تل بظعنوانمثل  ،اگر مسئولیت باینالمللای اقاراش

د ،ش لند ده بتواند آن را در لیت کند نواده توپچی 155 :1393 ،و  )165و در ا ن سصاو ،
تنهل بر لزوم تعیین سسلرن بر اسلس قوود بینالملال و اصاو عادالت و انصالف ،تأکیاد اده
است )20 .درعینقل  ،اگر ش لند ده بتواند درسصو

مسئولیت بلش گر غیردولتی بظ قوانین ملای

متوسل ود ،ل د در ا ن مورران ،میزان بران سسلرن تعیین ده بل اد ال اگار ش الند اده
آمر کل ی بتواند در ا ن سصو

بظ آ ین ادارا نلسل متوسل اود ،مایتواناد باران سسالرتی

قداکثر بظ مبلغ بیستوپنج هزار دالر برقسب نظر نلسال ال در صاورن اساتحولد و بال تصاو ب
کنگره بیه اش آن مبلغ را در لیت کند نواده توپچی.)153 :1393 ،
در پرداستن بظ مسئولیت بینالمللی بلش گران غیردولتی بل د آنهل را بظ دو دستظ توسی کرد؛
دستظ نخست ،ایاراد و ارکتهالا سصوصای غیردولتای داسلای و دساتظ دوم ،سالشملنهالا
غیردولتی بینالمللی .بظ دلیل تمل زان زئی مو ود میلن ا ن دستظهل الشم است کظ هر اک اش
آنهل در مبلق

داگلنظاا مورد بررسی قرار گیرند.

 .1-1مسئولیت بین المللی اشخاص حقیق ی و حق و ی غیردولت ی داخل ی در فض ای
ماورای جو
طبق معلهده ی ل  )21 )1967و کنوانسیون مسئولیت  )22 ،)1972تنهل دولتهل و سالشملنهالا
بینالمللی و در را طی سل  ،دولاتهالا ع او سالشملن باینالمللای ممکان اسات در قبال
سسلران نل ی اش یعللیتهلا ی ل ی ،مسئو قلمداد وند و مسئولیت مو ود تهلا سصوصی
و غیردولتی ،در ا ن قوشه متصور نیست )23 .اصل مسئولیت اولیاظ دولات پرتالبکنناده کاظ در
کنوانسیون مسئولیت  )1972تصر ح ده اسات،
کنوانسیون مزبور ،مورران ا ن کنوانسیون درسصو

)24

اک اساتثنلا مها دارد .طباق مالده 7

سسلران وارده بظ اتبلخ کشور پرتلب کننده

اعمل نخواهد د .البتظ ا ن بظ آن معنل نیست کظ ا ن گونظ سسلران بدون بران رهل می اوند.
بران ا نگونظ سسلران کظ نیلشا بظ پذ رش تعهد بینالمللی اش سوا دولت پرتلبکننده نادارد
) ،(Von der Dunk, 2007:.412در کنوانسیون مسئولیت  )1972مورد تو ظ قارار نگریتاظ اسات.
چون ا ن مسلئل بظ قوود داسلی کشورهل مرتبط اسات؛ بنالبرا ن ق ایظ ی الپیملا آمر کال ی
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چلنجر 15کظ طی سلنحظاا در سل  ،1986لن هفت نفر را گریت )14 ،بظ لحلظ مکلن وقوخ آن،
در قلمرو نظلم قووقی ا لالن متحده آمر کال قلبال بررسای اسات ناواده تاوپچی-158 :1393 ،
 )25 .)157همچنلنکظ دادگله عللی نیو رسی آمر کل ،بظ ق یظ آشمل ه اک راکات کاظ مو اب
ورود سسلرن و سلب آسل ه سلکنین اطراف سال ت پرتالب اد )26 ،رسایدگی کارد
).2004: 186,187

.(Kayser,

)27

کی اش د دتر ن مسل ل مطروقظ درسصو

مسئولیت ا خل

قویوی در ی ل کظ اش سل

 2001روخ د ،موضوخ گرد گران ی ل ی و مسئولیتهلا نل ای اش سسالران وارده اش ساوا
ا شلن در ی ل است )28 .مسئولیت ا ن ایراد کظ مصداد بلرش ا خل

سصوصی غیردولتای اسات،

در شملن انعولد اسنلد و معلهدان ی ل ی مطر نبوده و طبیعتلً بظ نظ ه کشایده نشاده اسات،
امل آ ل می توان قواعد قلک بر ی لنوردان را باظ گرد اگران ی ال ی نیاز تعمای داد؟ مایتاوان
ا نطور ادعل کرد کظ در موایوت نلمظ امداد و نجلن  ،)1968اش وایه ی النورد
ی ل  ،1967درسصو

16

کاظ در معلهاده

لزوم نجلن ا ن ایراد استعمل کرده است) بظ دلیل داللت معنل ی م یق

آن استفلده نشده است و بظ لا آن ،لفظ علمتر سرنشینلن

17

ک سافینظ ی ال ی باظکالر ریتاظ

است؛ درنتیجظ ا نکظ تعمدا در نیت مذاکرهکنندگلن و ود دا تظ است تل تملمی ایاراد قلضار
در پرتلبهلا ی ل ی و قتی گرد گران علدا ی ل ی را اش امتیلش امداد و نجلن کشورهلا ع او
محروم نسلشند و بد ن ترتیب هر کسی را کظ در پرتالب هالا ی ال ی ق اور مای لباد ،یالر اش
سصوصیلن قریظاا و انگیزه ق ور در برنلمظ پرتلب ،مشمو ا ن قواعد قرار دهند اماینشاده و
عالقظبند قسینی.)28 :1392 ،
برسالف ا خل

قویوای غیردولتای یعال در اقاداملن ی ال ی ،مفهاوم ا اخل

قواوقی

غیردولتی یعل در اقداملن ی ل ی ممکن است تل قدودا مبه بل د .باظعناوانمثال در ماورد
ا خل

قووقی غیردولتی یعل در اقداملن ی ل ی میتوان اش رکت آر ن اسپیس 18نالم بارد.

ا ن رکت سصوصی کظ یعللیت سود را بظطور رسمی اش سل  1980تحت قالنون یرانساظ آغالش
کرده است ،در امور پرتلب ئی ی ل ی در سطح اروپل یعللیت میکند کالهمی و گلارو:1391 ،
 43و  .)44ا ن رکتهلا سصوصی کظ تعداد قلبلمالقظظاا اش آنهال در یعللیاتهالا ی ال ی
مشغو بظکلر هستند ،قتی بظ دولتهل نیز ،سدملن ارائظ مایدهناد؛ باظعناوانمثال در نا
 2001ایغلنستلن ،ا لالنمتحده آمر کل قق انحصلرا تصالو ر باظدساتآماده اش ایغلنساتلن را اش
15. Challenger.
16. Astronaut.
17. Personnel.
18. Arianespace.
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رکت ا کونوس  192سر دارا کرد؛  )29قراردادا کظ ا ن رکت آن را تجلرتی یودالعلده نلمیاد
نواده توپچی.)330 :1387 ،
بسیلر للب است قتی برسی اش ا ن رکتهل کظ بل همکلرا دولاتهال باظ یعللیات ی ال ی
میپرداشند ،توانستظاند پس اش قطع همکلرا اش سوا دولتهل ،اش ا شلن سسالرن در لیات کنناد.
در پی دستور ر لست مهورا ا لالنمتحده آمر کل مبنی بر ممنوعیت نلسل اش انجلم پرتالبهالا
تجلرا پس اش قلدیظ چلنجر ،نلسل د گر قرارداد سدملن پرتلب بل رکت هالگز را رعل ات نکارد.
دادگله استینلف ا ن کشور ،نلسل را بظ سابب ورود سسالرن باظ ارکت مزباور درنتیجاظ تغییار
سیلست سود ،محکومبظ بران سسالرن کارد؛  )30همچناین دادگاله ا الالنمتحاده ،در ق ایظ
مشلبهی در سل  )31 ،1993همین نظر را تکرار کرد ).(Kayser, 2004: 192-193
درسصو

نلسل ی مسئو سسالران ی ال ی وارده ،مللکیات ائی ی ال ی باظهایچو اظ

اهمیتی ندارد و تشخیص پرتلبکننده ئی ی ل ی قالئز اهمیات سواهاد باود

(Walter, 2011:

) 505ا ن امر ل د بظ دلیل عدم یبلن عنصر مللکیت است .مللکیات اک ائی ی ال ی ممکان
است قتی پس اش پرتلب ،بظ دولتی کظ ک دولت پرتلبکننده نبوده اسات و هایچگاله نخواهاد
توانست ک دولت پرتلبکننده بل د) ،انتول لبد امینشاده.)154 :1391 ،
همچنین یبت ک ئی ی ل ی ،تأییرا در انتسلب مسئولیت بظ دولات یباتکنناده نادارد.
البتظ چون الزاملً مر ع پرتلبکننده میتواند و مجلش است کظ براا یبت ئی ی ل ی اقدام کناد،
در اغلب پرتلبهل ،دولت یبتکننده هملن دولت پرتالبکنناده اسات؛  )32ولای هنگالمی کاظ در
پرتلب ک ئی ی ل ی چند مر ع بظطور ه شملن ،پرتلبکننده محسوب می وند ،یبات ائی
ی ل ی تنهل اش سوا کی اش آنهل ممکن سواهد بود  )33و در ا ن قللت ،دولت یبتکنناده ممکان
است متفلون اش دولت پرتلبکننده داراا مسئولیت بل د ).(Sucharitkul, 2006: 440
عالوهبر دولتهل ،تنهل سلشملنهلا بینالمللی و آن ه در را طی  )34مایتوانناد باظعناوان
مر ع پرتلبکننده 20محسوب وند ،امل مو ود تهلا سصوصی و غیردولتی بظهیچو ظ مر اع
پرتلبکننده قلمداد نمی وند و صریلً دولتهلا متبوخ آنهال در قبال سسالران ی ال ی وارده اش
سوا ا شلن ،مسئو

بران سواهند بود .البتظ بل ا ن الزام کظ یعللیت ا ن مو ود تهال بل اد بال

مجوش و تحت نظلرن مستمر کشور متبوخ انجلم پذ رد )35 .پس کنوانسیون مسائولیت ،)1972
بل ل گز نکردن دولت متبوخ در کل لن علیظ ا خل

غیردولتی ،بر ا ان دعالوا نیاز اعمال

می ود ،امل هملنطور کظ در ادامظ بح بظ آن میپارداش  ،درسصاو

مرا عاظ بعادا دولات
19. IKONOS-2.
20. Launching Authority.
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غیردولتی پس اش بران سسلرن ی ل ی وارده) ،الزاملن قوانین ی ل ی ملای،

بظتنهل ی راهگشل سواهند بود و بظکلر گریتظ می وند.
بلو ود ا نکظ صریلً نهلدهل ی کظ قدرن و استیلر دولت را اعمل میکنند ،مستویملً در قبال
معلهدان بینالمللی مصوب دولت ملتزم هستند و نهلدهلا سصوصی غیردولتی بظطور مساتوی
ملزم بظ رعل ت اسنلد بینالمللی ی ل ی کظ دولاتهالا متبوعشالن تصاو ب کاردهاناد ،نیساتند
امینشاده ،) 151 :1391 ،نهلدهلا اسیر بل د اقتیلط کنند تل بل رعل ت آن مورران ،باراا دولات
متبوخ سو ه ا جلد مسئولیت نکنند )36 .بظعنوان مثل  ،اگر چنین رکتی ،اقدام بظ پرتلب ئی
ی ل ی کند ،کشور متبوخ رکت ،بظعنوان مولم پرتلبکننده محسوب می ود و قتی نمیتواناد
براا عدم مسئولیت سو ه ،بظ بیاطالعی اش پرتلب استنلد کند .پس بظعنوان مثل  ،ک ارکت
پرتلب در ل ی بل د سکوا پرتلب سود را اش آبهلا تحت قلمرو دولت سلقلی ،بظ وسط اقیالنوس
کظ عمالً تحت قلکمیت هیچ دولتی نیست ،منتول کند تل اش ا ن طر ق ،مسئولیت نل ی اش ا ان
یعللیتهل ،تحت کنوانسایون مسائولیت  )1972قلبال انتسالب باظ دولات سالقلی نبل اد.

)37

همچنین مو ود تهلا سصوصی میتوانند بل عملکرد ضعیفشلن بظعنوانمثل بل ا جلد شبللظهلا
ی ل ی )38 ،براا دسترسی و یعللیت سل ر بلش گران ی ل ی ،محدود ت ا جلد کنند.
درنتیجظ ،تنهل کشورا کظ سود ل اتبلخ او اع اش قویوی ل قووقی اش ساوا اتبالخ کشاورا
د گر سسلرند ده بل د ،میتواند براا بران سسلرن وارده بظ کشور اسیر مرا عظ کند )39 .تنهل
استثنل در ا ن سصو  ،قللتی است کظ دولات متباوخ ش الند اده اعا اش اخص قویوای ال
قووقی) ،اش وا قمل ت د پلملتیک ننمل د .در ا ن را ط دولتای کاظ ش الند اده در قلمارو آن
متحمل سسلرن ده است و در صورن امتنلخ آن ،دولت محال اقلمات ش الند اده ،باظ ترتیاب
میتوانند در قمل ت اش خص قویوی ال قواوقی ش الند اده ،اش کشاور پرتالبکنناده ادعالا
سسلرن کنند )40 .بلو ود ا ن کظ دولات متباوخ اخص قویوای ال قواوقی کاظ سسالرن وارد
میآورد ،میتواند پس اش بران سسلرن بظ خص مزبور مرا عظ کند )41 ،درعینقال مسائو
اولیظ بران سسلرن ،سود اوست .البتظ دولتهل میتوانند بل بظکلرگیرا کلیظ ابزار ممکان باراا
نظلرن بر ا ن یعللیتهلا سصوصی و تبیین تمهیداتی اش ملظ تصو ب قوانین در شمیناظ قواعاد
ا منی ،مورران مرور شملن تأمین غرامت و الزاملن بیمظ ا بلرا )42 ،در مورران ملی سو ه ،ا ن
چلله را تل قدودا کمرن

کنند امینشاده .)16 :1391 ،درعینقل بظ دلیل ملهیت گساترده

مولم کشورا براا اقلمظ دعوا ،اش لنب ا خل
است درسصو

قویوی و قووقی سود ل عدم اقلماظ آن ،ممکان

امتنلخ کشور متبوخ اش اقلمظ دعوا ،میلن کشور مزبور و اتبلعه استالیی ا جالد

 214مسئولیت بینالمللی بلش گران غیردولتی در ی لا ملوراا وّ
ود ل دعوا ی بظ سلطر مبلغ سسلرن پرداستی اش سوا کشور بظ چنین ا خلصی کظ اش قسالب
کشور پرتلبکننده در لیت می ود ،بظو ود آ د نواده توپچی.)159 :1393 ،
پرسههل ی درسصو

مسئولیت اولیظ دولت در قبال مو ود اتهالا سصوصای ی ال ی

مطر است کظ در ادامظ بظ آنهل میپرداش  .اگر خص قویوی ل قواوقی واردکنناده سسالرن
ی ل ی ،بیتلبعیت

21

ل چندتلبعیتی 22بل د ،بل د بظ کدام دولات ،درسواسات باران سسالرن را

تسلی کرد؟ درسصو

خص بیتلبعیت ،ملده  8کنوانسیون مسئولیت  ،)1972پس اش آنکاظ

در بند نخست سود ،دولت متبوخ قربالنی را باظعناوان مرا عاظکنناده باراا پیگیارا سسالرن
ش لند ده تعیین میکند قمل ت د پلملتیک اش خص سسلرند ده) ،در بنادهالا دوم و ساوم
سود ،امکلن درسواست سسلرن اش سوا دولتی کظ خص در قلمرو آن سسالرند اده و دولتای
کظ خص در سرشمین آن اقلمت دائمی دارد را نیز در صورن عدم اقدام دولت متبوخ پیهبینی
میکند .ولی ا ن کنوانسیون درسصو

دولت مرا عظ ونده ،تنهل اش دولت پرتلبکننده نلم بارده

است و بظ نظر ه نمیرسد کاظ بتاوان قکا اساتثنلئی دو بناد اسیار مالده 8

)43

را باظ دولات

مرا عظ ونده نیز تعمی داد .بظ وضعیت ایراد چندتلبعیتی ،نظ در کنوانسیون مسئولیت )1972
و نظ در پیهنو س کمیسیون قوود بین الملل درسصو
استصل

لیتظ است .البتظ در سند اسیر ،ملدهاا درسصو

ا ن ا خل

قمل ت د پلملتیک  )2006موررهاا
یوه اعمل قمل ت د پلملتیک بار

ککر اده اسات .طباق مالده  6پایهناو س مزباور ،دولاتهالا متباوخ اخص

چندتلبعیتی بظ ز در قبل

کی اش دولتهلا متبوخ یرد ،میتوانند بظطور انفارادا ال معای اش

یرد مزبور قمل ت د پلملتیک بظعمل آورند .ا ن قک را ه کظ استصل

بظ قمل ت د پلملتیک

اش ش لند ده دارد ،نمیتوان بظ خص چندتلبعیتی واردکننده سسلرن تعمای داد .درعاینقال ،
برسالف خص بیتلبعیت کظ طر وظاا براا بران سسلرن وا متصور نیست ،بظ نظر میرساد
کظ درسصو

خص چندتلبعیتی بتوان بظ هر ک اش دو ل چناد کشاور متباوخ وا باظدلخاواه

مرا عظ کرد.
همچنین ،در ارا طی کاظ در ورود سسالرن اش ساوا ا اخل

غیردولتای ،ملیات مللاک

تأسیسلن پرتلب و علمل پرتلب بل کد گر متفلون بل ند ،ر وخ بظ قالنون ملای ،وضاع را رو ان
نخواهد کرد ) .(Cheng, 1994: 161قتی اگر ه بتوان در ا ن را ط سل  ،قوانین ملی متفالون
را بر ایراد متمل ز اعمل کرد ،آنگله بظ علت اساتالف ا ان قاوانین بال کاد گر ،ممکان اسات در
قلدیظاا واقد ،اقکلمی متفلون درسصو

متخلفلن صلدر ود کظ ا ن امر اش عادالت و انصالف
21. Stateless Person
22. Multiple Nationality
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مسائولیتهال ،وهال ج و قواود ا اخل

قویوی و قووقی درگیر بل یعللیتهلا ی ال ی ،اقادام باظ انعوالد قراردادهالا دو ال چند لنباظ
بین المللی کردهاند )44 .درعین قل  ،بال ا نکاظ انعوالد قراردادهالا سادملن پرتالب 23کاظ میالن
ارائظدهنده سدملن ی ل ی و مشتر لن آنهل منعود می اود ،توانساتظ اسات تال قادا مشاکالن
مسئولیت بران سسلرن ایراد درگیر در یعللیتهلا ی ل ی را برطرف کند )45 ،امال هناوش اک
نظلم کنواست مسئو  ،در عرصظ یعللیتهلا ی ل ی ا جلد نشده است کلهمی و گلارو:1391 ،
.)37
 .1-1-1مسئولیت اشخاص حقیقی و حقو ی غیردولتی در حقوق داخلی
غیردولتی واردکننده سسالران ی ال ی و همچناین دولتای کاظ پرتالب اش

دولت متبوخ ا خل

قلمرو سرشمینه انجلم می ود ،پس اش بران سسلران مزبور مایتوانناد بال توسال باظ قاوانین
داسلی سود ،بظ ا خل
در ا ن سصو

غیردولتی مرا عظ کنند ،مگر ا نکظ ا ن قوانین ،الزاملن سل

د گارا

دا تظ بل ند .درعین قل  ،هنگلمیکظ خص غیردولتی کشور الاج اش سارشمین

کشور ب اقدام بظ پرتلب ئی ی ل ی ،بدون کسب مجوش اش دولتهلا مزبور کند ،تعیاین دولات
مسئو  ،چندان کلر آسلنی نخواهد بود .برسی اش قوانین ملی ،صریلً بر یعللیتهلا انجالم اده اش
قلمرو دولت ل توسط ا خل

غیردولتی متبوخ نلهرند؛ برسی د گار اش قاوانین باظطاورکلی باظ

یعللیتهلا تحت صالقیت دولت ا لره میکنند و برسی د گر بظ قلکمیت سارشمینی ساود بار
ا یلا یبت ده در مراکز یبت ملی ،امل واقع ده در سلرج اش قلمرو آنهل تصر ح دارند امینشاده،
 .)15 :1391قتی اگر در ک یرض نلدر ،قوانین ی ل ی ملی را دستک در کلیالن آن ،کسالن
بدانی  ،بلش ه سسلران بدون بران ،غیرقلبلا تنلب است .بظعنوان مثل  ،دادگله ا الالنمتحاده
آمر کل در سصو

ادعلا سسلرن همسر یرملنده اسمیت 24کظ در قلدیظ چلنجار الن ساود را

اشدستداده بود ،اعالم کرد کظ سلن اسامیت قاق طار دعاوا علیاظ دولات آمر کال را نادارد
).(Kayser, 2004: 187

پرسشی کظ مطر می ود ا ن است کظ اگر قلنون ملی ،بل قواعد مربوط بظ انتسلب مسئولیت
در معلهدان بینالمللی ی ل ی بظطور کلمل سلشگلر نبل د ،چظ بل اد کارد؟ باظعناوانمثال  ،اگار
قلنون ی ل ی ملی ،صرف ورود سسلرن براا انتسالب مسائولیت را کالیی نداناد ال ا انکاظ در
سصو

مکلن ورود سسلرن اش سوا ئی ی ل ی ،بل عدم تفکیاک میالن شماین ،هاوا و ی الا

)23. Launch Service Agreement (LSA
24. Commander M.J. Smith
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ملوراا و ،قلئل بظ اعمل نظر ظ سطل توصیر) درسصو

سسلران وارده در ی لا ملوراا و و

اعمل نظر ظ سطر در مورد سسلران وارده در روا شمین و منطوظ هوا ی نبل د ،تکلیج چیست؟
بل بررسی در قوانین ی ل ی ملی بظ ا ن نتیجظ میرسی کظ اغلب قوانین ملای ،هملهنا
الزاملن معلهدان ی ل ی در شمینظ مسئولیت بینالمللی ا اخل

بال

غیردولتای قرکات کاردهاناد.

بظعنوان مثل  ،قلنون یعللیتهلا ی ل ی استرالیل 25،بل انعکلس مواد  2و  3کنوانسیون مسائولیت
 ،)1972مسئولیت مطلاق و مسائولیت نل ای اش توصایر نظر اظ سطار و سطال) را مایپاذ رد
) .(Siemon and Freeland, 2010: 55طبق قوانین هلند 26،دولت پس اش باران سسالران ی ال ی
میتواند براا تملم ل بخشی اش مبلغ ،بظ تبعظ واردکننده سسلران ر اوخ کناد

(Von der Dunk,

) .2010:.242بر اسلس قوانین برش ل ،مسئولیت نل ی اش سسلران ی ال ی بار اسالس معلهادان و
کنوانسیونهلا ی ل ی کظ برش ل بظ آنهل پیوستظ است ،تعیین می ود و ا ن بدان معنی است کظ
برش ل مسئولیتهلا نل ی اش سسلران ی ل ی ا خل

غیردولتی را

میپذ رد (Monserrat .Filho,

) 2010:.76-77مورران ی ل ی روسیظ نیز مواد  2و  3کنوانسیون مسئولیت  )1972را عینلً تکرار
کرده است ) .(Malkov and Doldirina, 2010: 328قوانین ی ل ی ملی آریانتین کظ قتی ک نظلم
صدور مجوش را درسصو

یعللیتهلا ی ل ی ا خل

غیردولتی پیهبینی نکرده اسات )46 ،بار

مسئولیت کلمل دولت آریانتین در قبل یعللیتهلا ی ل ی مو ود اتهالا غیردولتای تصار ح
کرده است

).(Hermida, 2010: 26-27

ا ن یرض در قللتی ممکن است مشکلسلش ود کاظ دولات متباوخ ،بار مبنالا مسائولیت
مطلق ،سسلرن ی ل ی را بران کند ،ولی در ر وخ بظ تبعظ واردکننده سسلرن ،نتواند بر اسلس
مسئولیت نل ی اش توصیر مندرج در قلنون ملی ،توصیر وا را یلبت و مبلاغ سسالرن را در لیات
کند .در ا نجل هیچ عمل غیرقلنونی واقع نشاده اسات .درواقاع ،دولات مزباور در هنگالم تادو ن
قوانین ملی بظ ضرر سو ه اقدام کرده است و اکنون راهی ز تبعیت اش قلنون نادارد .همچناین
بظ نظر نمیرسد کظ ا ن دولت بتواند بال ادعالا عادم تاأمین بعادا سسالرن اش ساوا اخص
غیردولتی ،اش بران سسلرن و مسئولیت بینالمللی سو ه سر بلش شند .همچنالنکاظ ا ان عادم
تأمین ممکن است در یرضهلا د گرا نیز اتفلد بیفتد .بظعنوانمثال  ،اگار اخص غیردولتای
ور کستظ ود ل اش کشور بگر زد ل بظ هر دلیل د گرا قلبل دساترس نبل اد ،بالش ها دولات
متبوخ ا ن ا خل  ،ملزم بظ بران سسلرن است و کنوانسیون مسائولیت بادون درنظرگاریتن
هیچ رطی ،مسئولیت مطلق دولت متبوخ را مسل دانستظ است.
25. Space Activities Act 1998 (Cth) Section 67, 68
26. Section 12(1) of the Space Activities Act
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درقللیکظ بظ نظر نمیرسد عکس مطلب بلال صلدد بل د؛ عنی اگار دولات متباوخ اخص
غیردولتی واردکننده سسلرن ی ل ی بتواند در مولبل کشور ش لند ده ،عدم مسئولیت ساو ه را
بظ ایبلن برسلند و اش بران سسلرن رهل ی لبد ،نمیتواند بر اسلس قلنون داسلی ،مدعی در لیت
سسلرن اش خص غیردولتی ود .بظعنوان مثل  ،اگر دولت متبوخ خص غیردولتای بتواناد بال
ایبلن ا ن ادعل کظ ش لند ده بل تعبیظ تجهیزان هستظاا در ئی ی ال ی ماورد تصالدم ،اش روا
سهلانگلرا ل بظطور ارادا ،مو ب بروش سسلران براننلپذ را ده است و بل استنلد بظ مالده
 6کنوانسایون مسائولیت  ،)1972اش مسائولیت معالف اود

)and Larsen, 2009: 110

،(Lyall

نمیتواند بر اسلس قلنون داسلی کظ الزام ملده مزبور را در سود ندارد ،مبلغ ادانشده را اش اخص
غیردولتی مطللبظ کند.
همچنین درسصو

سسلران ی ل ی نل ی اش یعللیاتهالا ا اخل

غیردولتای بار کشاور

متباوخ ا شلن ،قوانین داسلی کشور اسیر قکمفرمل سواهد بود .اش آنجل یکظ طبق بند الاج مالده
 7کنوانسیون مسئولیت  ،)1972مورران ا ن کنوانسیون درسصاو

سسالران نل ای اش ائی

ی ل ی کشور پرتلب کننده نسبت بظ اتبلخ سو ه ا را نخواهد د ،بظ طر ق اولی سسلران وارده
اش سوا اتبلخ بظ کشور متبوخ سو ه نیز ،تلبع کنوانسیون مزبور نخواهد بود .بظ نظر میرسد کاظ
دلیل قک مذکور در ملده  7ا ن است کظ اگر در یرض مزبور ،کنوانسیون مسائولیت  )1972را
اعمل کنی  ،دولت ش لند ده و دولت مسئو

بران سسلرن ،ک دولت سواهد د و باظ دلیال

مع دو عنوان کاقق و من علیظ قق در ک طرف ،امکلن درسواست بران سسالرن و سال ر
موارد پیهبینی ده در کنوانسیون عمالً ممکن نخواهد بود.
27

 .2-1مسئولیت بینالمللی سازمانهای غیردولتی بینالمللی در فضای ماورای جو
امل مسئلظ سلشملنهلا غیردولتی بینالمللی متمل ز اش ا خل

قویوی و قووقی سصوصی است.

ا ن سلشملنهل بل ا نکظ تلبع قوود بینالملل محسوب نمی وند ،ولی برسی اش آنهال تأییرگاذارا
مطلوبی بر لمعظ بینالمللی دارند .درواقع ،ا ن سصیصظ سلشملنهلا بینالمللی بین دولتای کاظ
اش خصیت قووقی برابر برسوردار نیستند بیا شاده ،)116 :1389 ،درسصاو

سالشملنهالا

غیردولتی بینالمللای نیاز صالدد اسات .کمیتاظ باینالمللای صالیب سار  28،انجمان قواود
بین الملل 29،اتحلد ظ بینالمجللس 30،اتحلد ظ قملونول هوا ی بین المللی لتل) 31،سالشملن عفاو
27. Non-Governmental Organization.
28. International Committee of Red Cross.
29. International Law Association.
30. Inter-Parliamentary Union.
31. International Air Transport Association (IATA).
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بینالملل 32همظ سلشملنهل ی هستند کظ بلو ود ا نکظ اش دولتهل تشکیل نشادهاناد ،مایتاوان
براا آنهل خصیت بینالمللی قلئل بود.
سلشملنهلا غیردولتی ی ل ی ،عالوهبر ا نکظ در یعللیتهلا ی ل ی نواه چشامگیرا ا فال
میکنند ،در شمینظ هموار کردن مسایر باراا ورود بالش گران د اد باظ ا ان عرصاظ نیاز تاالش
میکنند؛ ا ن سلشملنهل کظ بظطور سل

سلشملنهل ی چون لف 33و کوسپلر 34را لمل می ود،

بل ا جلد ک مجمع ،گروهی متمال ز اش یعالالن ی ال ی را در اک نشسات گارد ها آورناد تال
درسصو

دستیلبی باظ منالیع مشاترک باظ بحا و تبالد نظار بپرداشناد کاظ ا ان امکالن در

سلشملنهلا بینالمللی بیندولتی و ود ندارد ).(Martinez, 2010: 36
 .1-1-2تعمیم نظام مسئولیت بینالمللی فضایی به سازمانهای غیردولتی
لزوم مشلرکت سلشملنهلا بینالمللی در یعللیتهلا ی ل ی ،قتی اش ساوا اسانلد باینالمللای
ی ل ی نیز توصیظ ده است؛ بظعنوانمثل  ،موایوتنلماظ ماله  )47 )1979درسصاو

اساتخراج

منلبع مو ود در مله و سل ر کران منظومظ مسی ،ا جلد ک سلشملن بیندولتی سل

بظوسایلظ

طرفهلا ا ن موایوتنلمظ را بظ دلیل قر بالوقوخ بودن یعللیتهلا معدنکلرا ی ال ی توصایظ
میکند

)2001: 12

 .(Lee,سلشملنهلا بینالمللی بیندولتای مهمای کاظ در قاوشههالا ی ال ی

یعللیت می کنند عبلرتند اش :سلشملن ملل متحد اش طر ق وراا امنیت ،مجمع عمومی و کمیتظ
استفلده صلحآمیز اش ی لا ملوراا و معروف بظ کوپیوس) 35،اتحلد ظ بینالمللای ارتبلطالن راه
دور 36،سلشملن بینالمللی هواپیمال ی کشاورا ا کالئو) 37،آیاناس باینالمللای اناریا اتمای،
ا نتلست 39،ا نملرست 40،عربست،

41

38

وتلست 42،سلشملن بینالمللای ارتبلطالن ی ال ی ا نتار

اسپوتنیک 43،سلشملن اروپال ی بهارهباردارا اش مالهوارههالا هوا نلسای 44،سالشملن منطواظاا
ارتبلطلن ملهوارهاا آیر ول ی 45و آیانس ی ل ی اروپل

46

محبعلی.)111-115 :1391 ،

32. Amnesty International.
33. International Accreditation Forum (IAF).
34. Committee on Space Research (COSPAR).
35. Committee on the Peaceful Use of Outer Space (COPUOS).
36. International Telecommunications Union (ITU).
37. International Civil Aviation Organization (ICAO).
38. International Atomic Energy Agency (IAEA).
39. Intelsat, Ltd.
40. Inmarsat.
41. Arabsat.
42. Eutelsat S.A.
43. Intersputnik International Organization of Space Communications.
44. European Organization for The Exploration of Meteorological Satellites.
45. The Regional African Satellite Communications Organization.
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نظلم مسئولیت بینالمللی سلشملنهلا بینالمللای ،در اسانلد باینالمللای ی ال ی باظ نظا
کشیده ده است .طبق ملده  22کنوانسیون مسئولیت  ،)1972تملمی مورران ا ن کنوانسیون
البتظ در را طی  )48بر هر سلشملن بینالمللی بیندولتی کاظ مبالدرن باظ یعللیاتهالا ی ال ی
میکند ،نیز اعمل می ود بظ ز مواد  24تل  27کنوانسیون کظ مربوط بظ تصو ب ،الحلد ،ام ل،
الشماال را دن و کنلرهگیرا اش کنوانسیون اسات) .پاس مسائولیت سالشملنهالا باینالمللای
بیندولتی ،تحت کنوانسیون مسئولیت  )1972قلبل طر است؛ بنلبرا ن سلشملنهلا بینالمللی
کظ اقدام بظ پرتلب ل یراه کردن را ط آن کنند ل پرتلب اش تأسیسالن آنهال انجالم پاذ رد،

)49

ممکن است مولم پرتلبکننده تلوی وند )50 .در صورن اقدام بظ پرتلب مشترک بل ک ال چناد
دولت و سلشملن بینالمللی د گر ،ممکن است بظطور مشترک و منفرد مسئو

باران سسالرن

تلوی وند )51 ،میتوانند پس اش ورود سسلرن وارده بر سود ،درسواسات باران سسالرن را باظ
دولت ل سلشملن بینالمللی پرتلبکننده تسلی نمل د

)52

البتظ بظوسیلظ کی اش دولتهلا ع او

سلشملن کظ ه شملن طرف کنوانسیون مسئولیت  1972نیز است)،

)53

میتوانند طرف دعاوا در

کمیسیون دعلوا 47قرار بگیرد  )54و درنهل ات ،ممکان اسات در قبال سسالران وارده ی ال ی،
مسئو تلوی ود )55 .امل آ ل میتوان ا ن تصو را کظ اش نظلم مسئولیت سلشملنهلا بینالمللای
بیندولتی -در ی لا ملوراا و ارائظ د را بظ سلشملنهلا بینالمللی غیردولتای یعال در ا ان
قوشه نیز تعمی داد؟
تعداد اندکی اش سلشملنهلا غیردولتی بینالمللی بی ملرا کاظ در شمیناظهالا مختلاج در
لمعظ بینالمللی مشغو بظ یعللیت هستند )56 ،باظ یعللیاتهالا ی ال ی مایپرداشناد .اوراا
بینالمللی اتحلد ظهلا علمی 48،کمیتظ تحویولن ی ل ی ،مؤسسظ بینالمللی قواود ی ال ی 49و
وراا ی لنوردان وان 50،اش ملظ سلشملنهلا غیردولتی بین المللی هستند کظ در قاوشه ی ال
یعللیت دارند رضیپور .)42 :1393 ،بظعنوانمثل  ،وراا ی لنوردان وان کظ بیه اش  25هزار
عبظ در ا لالن مختلج آمر کل و  42کشاور هالن دارد ،یرصاتی علمای را ا جالد مایکناد تال
ی لنوردان ،یعللیتهل و پهوهههلا سود را دربلره علوم ،ر لضیلن و ینلوراهلا ی ل ی بال سال ر
ی لنوردان در همل ههلا ملی و بینالمللی بظ ا تراک بگذارند )57 .درعاینقال  ،منظاور مال اش
سسلران وارده غیری ل ی ملنند آنچظ در ق یظ رکت ملرو علیظ وراا ی النوردان اوان

)58

46. European Space Agency (ESA).
47. Claims Commission.
48. International Council for Science (ICSU).
49. International Institute of Space Law (IISL).
50. Young Astronauts Council.
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مطر

د ،نیست ،بلکظ سطلب مل بظ سلشملنهلا غیردولتی بینالمللی ی ل ی است کظ بظواسطظ

یعللیت سو ه در ی لا ملوراا و ،توان ا جلد سسلران ی ل ی را دارند.
در کنوانسیون مسئولیت نل ی اش سسلران ی ل ی  )1972کظ بظعناوان قالنون سال

51

در

شمینظ قوود ی ل محسوب می ود امینشاده و عالقظبند قساینی ،)28 :1390 ،باظ مسائولیت
سلشملنهلا غیردولتی بینالمللی ا لرهاا نشده است .نپرداستن کنوانسیون بظ ا ن مسئلظ ،ل د
بظ ا ن دلیل بود کظ لمعظ بینالمللی در دهظهلا  60و  70میالدا متمرکز بر کنتار یعللیات
دولتهل ،بظو هه یعللیت ا لالنمتحده آمر کل و وروا سلبق در اکتشالیلن و بهارهبارداراهالا
ی ل ی بود و بخه سصوصی بظطور دا در ا ن قوشه بظ یعللیت نمیپرداست کلهمی و گلارو،
 .)35 :1391همچنین بر اسلس ملده  3معلهده ی ل  ،)1967در انجلم یعللیتهلا ی ال ی بل اد
قوود بین الملل و اش ملظ منشور سلشملن ملل متحد رعل ت ود .پاس نتیجاظ مایگیار کاظ
عالوه بر معلهدان ی ل ی ،قوود بینالملل عمومی نیز بر یعللیتهلا ی ل ی قلک سواهاد باود
)(Blount, 2007: 304-305؛ بنلبرا ن براا تبیین موضوعی کظ در معلهدان ی ل ی بظ آن پرداستاظ
نشده است ،بظنلچلر بل د بظ قواعد عمومی در قوود بینالملال مرا عاظ کارد .البتاظ بحا هال ی
درشمینظ ا نکظ آ ل میتوان یعللیتهلا سلشملنهلا غیردولتی بینالمللی را بظعنوان یعللیتهلا
ملی دولت میزبلن دولت محل استورار مور سلشملن) در نظر گریت ل سیر ،در ر لن اسات کاظ
بظ نظر نمیرسد کظ معلهده ی ل  )1967و بظطور سل

ملظ دوم ملده  )59 6دربردارنده چناین

استنبلطی بل د امینشاده.)162 :1391 ،
درعینقل  ،اگر سلشملنهلا غیردولتی بینالمللی را داراا خصیت بینالمللای و درنتیجاظ
تلبع قوود بینالملل بدانی  ،بل ک تفسیر موسع اش مواد کنوانسیون مسئولیت  ،)1972میتوان
آنهل را طرف دعلوا نل ی اش سسلران ی ل ی یرض کرد؛ عنی اگر مل بظ ا ن نتیجاظ برسای کاظ
سلشملنهلا غیردولتی ،در لمعظ بینالمللی موضوخ قق و تکلیج قرار میگیرند ،مایتاوانی بال
تفسیرا کظ موضوخ و هدف کنوانسیون مسئولیت  )1972را تأمین مایکناد )60 ،موارران ا ان
کنوانسیون را بر سلشملنهلا غیردولتی نیز تسرا دهی .

)61

طبق قوود بینالملل کالسیک ،دولتهل و سلشملنهلا بینالمللی بیندولتای تلبعالن اصالی
قوود بینالملل میبل ند .نخستین ساندا کاظ خصایت قواوقی باینالمللای سالشملنهالا
بینالمللی را مورد تصد ق قرار داد ،رأا مشورتی د وان بینالمللای دادگساترا دربالره باران
سسلران نل ی اش سدملن سلشملن ملل متحد  )1949بود ین گاالن .)170 :1389 ،د اوان در
ا ن ق یظ اکعلن دا ت کظ خصیت قووقی بینالمللی ،نظ بظ لحلظ و ود نمل نادگلن کشاورهل
51. Lex Specialis.
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در ک سلشملن ،بلکظ بظلحلظ برسی اش عملکردهلا 52آن سلشملن در ساطح باینالمللای ،باظ آن
اعطل می ود بی شاده .)305 :1373 ،همچنین د وان بینالمللی دادگسترا در نظر ظ مشورتی
سود در مورد استفلده اش سال هلا اتمای اش ساوا دولاتهال در مخلصاملن مسالحلنظ ،)1996
اکعلن دا ت :سلشملنهلا بینالمللی تلبعلن قوود بینالملل هساتند کاظ بارسالف دولاتهال ،اش
صالقیت عمومی برسوردار نیستند و تلبع اصل تخصصیبودن 53هستند کلسسظ.)146 :1391 ،
اش رو کرد د وان در ا ن ق ل ل بظ ا ن نتیجظ میرسی کظ نلست خصیت بینالمللی براا ک
سلشملن بینالمللی ،بظطور کلمل باظ اسلسانلمظ سالشملن ال اع الا تشاکیلدهناده آن مارتبط
نمی ود ،بلکظ قتی ممکن است ک سلشملن غیردولتی بینالمللی کظ اش دولتهل تشکیل نشاده
است ل سند مؤسس آن ،بظ خصیت قووقی بینالمللی سلشملن تصر ح نکرده بل د ،بل تو ظ بظ
کلرکردش در لمعظ بینالمللی ،وا د خصیت قووقی بینالمللی ود.
عالوهبر ا ن ،نمیتوان ا نگونظ ادعل کارد کاظ بالش گران غیردولتای باظ قواعاد اولیاظ قواود
بین الملل ملتزم نیستند و درنتیجظ آن ،انتسلب مسئولیت بینالمللی نل ی اش نوض آن قواعد باظ
آنهل منتفی است ،چون در قل قلضر بلش گران غیردولتای باظ بسایلرا اش قواعاد اولیاظ قواود
بینالملل ملتزم دهاند و در راستلا یعللیتهالا باینالمللای ساو ه نمایتوانناد باظ قواود
کلمال بیاعتنل بل ند .درسصو
ً
بین الملل

التزام بلش گران غیردولتی بظ قواعد قواود باینالملال

عریی بل د متذکر د کظ ا ن بلش گران اگرچظ در روند کلگیرا قواعد قوود عریای مشالرکت
غیرمستوی دارند ،در مولم ا را ملنند دولتهل و سلشملنهلا بینالمللی دولتای بالش گران یعال
بینالمللی) بظطور مستوی مکلفند؛ همچنین اش آنجل یکظ بیه اش نیمی اش قوود بشر امروش کاظ
عریی نیز هست ،مت من ققهل و تکللیفی باراا ایاراد باوده و باظ طاور مساتوی آنهال را ملازم
مینمل د ،لذا بلش گران غیردولتی

لمل ایراد و د گر نهلدهالا غیردولتای) در عرصاظ پیاروا اش

مواارران قوااود بااینالملاال اش ل گاالهی کساالن باال نهلدهاالا در ااظ او قوااود بااینالملاال
برسوردارند )62 .التزام بلش گران غیردولتی بظ قواعد قوود بینالملل در عرصظ قواود باینالملال
کیفرا نیز تجلی بلرشا دارد؛ ههور مفالهیمی چاون نل ات علیاظ بشار ت ،نل ات نگای و
نسلکشی اگرچظ اش رهگذر عملکرد دولت هل البتظ تحت تأییر تحاوالن نل ای اش ر اد و توساعظ
مفلهی انسلنی در لمعظ بینالمللی صورن پذ ریتظ است ،بظ طور مستوی قوود و تکللیفی را بر
بلش گران غیردولتی بلر مینمل د شرنشلن .)85 :1391 ،هملن طور کظ وراا امنیت سلشملن ملل
در قطعنلمظ  1244تصر ح میکند کظ اصو کنوانسیون هلا چهلرگلنظ ینو  ،)1949بل د اش سوا
52. Functions.
53. Speciality.
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تملم نیروهلا دولتی و غیردولتی درگیر در مخلصملن مسلحلنظ رعل ت اود شمالنی و ضایل ی،
.)62 :1390
در پل لن الشم بظ ککر است بل ا نکظ در طر مسئولیت بینالمللی دولتهل  )2001و بظ دلیل
ملهیت ا ن طر  ،بظ اقداملن بلش گران غیردولتی و مسائولیت نل ای اش ا ان اقاداملن نپرداستاظ
است ،کمیسیون قوود بین الملل در تفسیر ملده  10طر مسئولیت کظ باظ اقاداملن متخلفلناظ
ور یلن میپرداشد ،صر حلً اعالم میکند کظ عبالرن پارداشاهالا کمیسایون باظ معنالا ریاع
مسئولیت اش ور یلن بظ عنوان بلش گران غیردولتی نیست شمالنی و ضایل ی 54 :1390 ،و .)55
همچنین بظمو ب ملده  58ا ن طر  ،مسئولیت یردا خصی کظ بظمو ب قواود باینالملال
عماال ماایکنااد ،بااظواسطااظ مسئااو قلمااداد اادن دولاات متبااوخ وا ،شا اال نماای ااود.
بظعبلرند گر ،ا ن مورره ،مسئولیت یردا خص بظعنوان اک بالش گر غیردولتای) باظواساطظ
انجلم ک تخلج بینالمللی را مورد نلسل ی قرار داده است.

فرجام
نظلم مسئولیت بینالمللی در قوود ی لا ملوراا و ،ز در موارد انگشت ملرا چون مبالنی
ا جلد مسئولیت ،انتسلب مسئولیت و مکلن ورود سسلرن ،بل نظلم مسئولیت بینالمللی در قوود
بینالملل علم ،منطبق است .بل ا نو ود ،نظلم مسئولیت بینالمللی ی ال ی اک نظالم قواوقی
سل

محسوب می ود کظ استصل

بظ عرصظ یعللیتهلا ی ل ی دارد و طبق اصل ،هرگله ا ان

نظلم نتوانست پلسخگوا نیلشهلا مو ود ل کلستیهلا نل ی اش ر د ینلورا بل اد ،قواعاد عالم
نظلم مسئولیت در قوود بینالملل لرا سواهد د .همچنین قواعاد عریای نظالم مسائولیت
بینالمللی ،بدون ک در قوشه ی ل الشماال را سواهد بود.
نظلم مسئولیت بینالمللی ی ل ی کظ بظوسیلظ دو معلهاده ی ال ی معلهاده ی ال  )1967و
کنوانسیون مسئولیت  )1972تبیین ده است ،دولت پرتلبکننده را در قبل سسلران وارده اش
سوا بلش گران غیردولتی اع اش ا خل

قویوی و قووقی) مسئو دانستظ است؛ بنالبرا ن اگار

ک ئی ی ل ی ،بظوسیلظ ک بلش گر غیردولتی ل اش تأسیسلن متعلق بظ آن پرتلب ود ل ا ان
بلش گر غیردولتی ،شمینظ پرتلب را یراه کند ،دولت متبوخ ا ن بلش گر ،مسئو سسلران نل ای اش
ئی ی ل ی پرتلب ده سواهد بود .قتی اگر پرتلب ئی ی ال ی مزباور اش آبهالا آشاد انجالم
ود ،بلش ه دولت متبوخ بلش گر غیردولتی ،مولم پرتلبکننده تلوای سواهاد اد .درعاینقال ،
مسئولیت بینالمللی نل ی اش ا ن سسلرن بر عهده دولت متبوخ سواهد بود و ا ن دولت میتواند
پس اش بران سسلرن ،مبلغ ادا ده را بر طبق قوود داسلی ،اش خص غیردولتی مطللبظ کناد.
درعینقل  ،بلو ود ا نکظ اسنلد بینالمللی ی ل ی بظطور تملم و کمل بظ مسئولیت بینالمللای
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بلش گران غیردولتی نپرداستظاند ،میتوان بل تفسیر اسنلد بینالمللی و توسال باظ قاوانین ی ال ی
ملی ،سألهل را پر کرد.
در قل قلضر ،اگرچظ بلش گران غیردولتی در کلگیرا قواعد قوود بین الملل معلهداتی و
عریی مشلرکت غیرمستوی دارند ،ولی در مولم ا اراا ا ان قواعاد باظ طاور مساتوی مکلفناد.
درسصو

سلشملنهلا غیردولتی بینالمللی کظ زء بلش گران غیردولتی یعل در ی لا مالوراا

و محسوب می وند ،ق یظ تل قدودا متفلون اش ا خل

قویوی و قووقی ملی اسات .برسای

اش ا ن سلشملنهل کظ ک ل قلنون ملی ک کشور بظ یبت رسیدهاند و تحات قاوانین دولات متباوخ
سو ه بظ یعللیت میپرداشند ،تلبع قواعدا میبل ند کظ درسصو
کشور و ود دارد ،امل درسصو

اتبلخ قویوای و قواوقی آن

سل ر سلشملنهلا غیردولتی بینالمللی مثل کمیتظ باینالمللای

صلیب سر کظ ا تغلالن کلمالً بینالمللی دارند ،وضاع متفالون اسات .در قال قلضار ،معیالر
اعطلا خصیت قووقی بینالمللی بظ ک مو ود ت ،کلرکرد و ا تغلالن آن است .باد ن معنال
کظ اگر ک نهلد در سطح بینالمللی ،کلرکرد و ا تغلالن بینالمللای دارد ،مایتاوان آن نهالد را
تلبع قوود بینالملل قلمداد کرد و در غیر ا ن صورن ،مو ود ت مذکور خصایت باینالمللای
نخواهد دا ت ،قتی اگر دولتهالا ش الدا در آن نهالد ع او بل اند ال نالم ساود را سالشملن
بینالمللی گذا تظ بل د ل در سند مؤسس بظ خصیت بینالمللای ساود تصار ح کارده بل اد.
درنتیجظ بظ نظر میرسد کظ بتوان نظلم مسئولیت بینالمللی ی ال ی سالشملنهالا باینالمللای
سالشملنهالا غیردولتای باینالمللای کاظ بادون اک داراا

بیندولتی را دستک درسصو

خصیت بینالمللی هستند ،اعمل کرد.
بل تو ظ بظ ا نکظ قدود سیو ه سل اش آسر ن کنوانسیون بینالمللی ی ل ی میگذرد
و تمل لی درسصو

)63

انعولد ک کنوانسیون بینالمللی د د در قوشه قوود ی لا مالوراا او

در میلن یعلالن ی ل ی مشلهده نمی ود ،ل د پیشنهلد تهیظ ک معلهده بینالمللی کظ مسالئل
مربوط بظ بلش گران غیردولتی را مورد تو ظ قرار دهد ،اند شظاا رؤ لپرداشانظ بل ند .درعینقال ،
میتوان بظعنوان ک راهکلر قلبل دسترس ،پیشنهلد کرد کظ نظلم قلک بر یعللیتهالا ی ال ی
بلش گران غیردولتی در قللب قطعنلماظهال ا مرا عای چاون مجماع عماومی ال انجمان قواود
بینالملل مطر

ود ل ا نکاظ در دساتور کالر نهلدهال ی همچاون کوپاوس کمیتاظ اساتفلده

صلحآمیز اش ی لا ملوراا و)

)64

ل کمیسیون قوود بین الملل قارار گریتاظ ،مداقاظ و بررسای

وند و در نهل ت بظ تهیظ ک طر پیهنو س و ل صدور گزارش اش سوا آنهل بینجلمد.
پینوشتها:
(1) Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001, Art. 2.

 224مسئولیت بینالمللی بلش گران غیردولتی در ی لا ملوراا وّ
 )2البتظ قوود ی لا ملوراا و نیز تل قبال اش تصاو ب کنوانسایون مسائولیت  ،)1972ورود سسالرن را الشماظ
انتسلب مسئولیت تلوی نمیکرد .طبق ملده  6کنوانسیون ی ل  ،)1967دولتهل در قبل تمالمی یعللیاتهالا
سو ه در ی لا ملوراا و ،مسئولیت بینالمللی دارند ،ولی طبق کنوانسایون مسائولیت  ،)1972دولاتهال
تنهل شملنی اش بلبت یعللیتهلا ی ل ی مسئولیت دارند کاظ ا ان اعمال مو اب ورود سسالرن اود (Failat,

).2012: 133
(3) Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001, Arts.
4,5,7.
(4) Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001, Art. 8.
(5) Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001, Art. 11.
(6) Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects, 29 March
1972, Art. 6.
)7

ل د ا راد ود کظ اصل مسئولیت دولت در قبل اتبلخ در قواود ی ال ،متمال ز اش رو کارد قواود باینالملال
کالسیک است و ا ن امر ،نظلم کلمالً متمل زا را براا دولاتهالا ع او معلهاده ی ال  )1967در مول ساظ بال
دولتهلا غیر ع و ا جلد میکند؛ امل اشآنجل یکاظ تمالمی قادرنهالا ی ال ی ،ع او معلهاده ی ال )1967
هستند ،ا ن موضوخ در عمل مشکلی ا جلد نخواهد کرد ).(Kayser, 2004: 41

(8) Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects, 29 March
1972, Art. 2,3.
(9) International Liability Convention 1972, Supra, Art. 1(c)(1),(2).

 )10انجمن قوود بینالملل اغلب پیه اش تدو ن رسمی قواعد بینالمللی ،پیشنهلدهل ی میکناد کاظ باراا مثال
میتوان اش قطعنلمظهلا  1963در مورد نظلم قووقی قلک بر ی لا ملوراا و کظ منجر باظ انعوالد معلهادان
 1967و  1972د ل اش قطعنلمظهلا  1969در مورد مبلرشه بل آلودگی در ل ی کظ چند مله بعد منجر بظ انعوالد
کنوانسیونهلا  1969بروکسل در ا ن شمینظ د ،نلم برد شرنشلن.)76 :1391 ،
 )11د وار است کظ غیر اش قوود بینالملل ی ل ی ،ر تظ د گرا اش قوود بینالملل را بیلبی کظ ا ن چنین وابساتظ
بظ ینلورا بل د محمودا.)311 :1390 ،
 )12در همین رابطظ د وان بینالمللی دادگسترا معتود است کظ برسی مفلهی قووقی یلبت نیستند ،بلکظ تکالملی
و رو بظ ر د هستند و تفلسیر آنهل نمیتواند بدون تأییر اش تحوالن قواوقی بعادا صاورن بگیارد محماودا،
.)307 :1390
 )13معلهدان بینالمللی ی ل ی کظ تنهل  5مورد میبل ند و همگی در دهظ  60و  70میالدا باظ تصاو ب رسایدند
عبلرتند اش :معلهده ی لا ملوراا و  ،)1967موایوتنلمظ نجلن ی النوردان ،بلشگردانادن ی النوردان و ا ایلء
پرتلب ده بظ ی ل  ،)1968کنوانسیون مسئولیت نل ی اش سسلران ی ال ی  ،)1972کنوانسایون یبات ا ایلء
پرتلب ده بظ ی ل  )1975و موایوتنلمظ قلک بر یعللیتهلا دو در مله و سل ر ا رام سملوا .)1979
 )14سکون ا ن معلهدان در سصو

قوود بلش گران غیردولتی در ی لا ملوراا و ،پس اش ل ز دانستن یعللیات

ا شلن در قیطظ ،میتواند تنهل بظ ا ن معنل بل د کظ ا ن بلش گران در بهتر ن قللت سو ه اش قووقی مسلوا بال
دولتهل و سلشملنهلا بینالمللی برسوردارند ).(Haanappel, 2003: 26
 )15اعالمیظهلا مجمع عمومی سلشملن ملل درشمینظ قوود ی ل عبلرتند اش :اعالمیظ ملره  1148مربوط بظ کلهه
تسلیحلن  ،)1957اعالمیظ ملره  1348در مورد تأسیس کمیتظ سل

استفلده صالحآمیاز اش ی الا مالوراا

و  ،)1958اعالمیظ ملره  1721در شمینظ آشادا ی ل  ،)1961اعالمیظ ملره  1884دربالره مناع پرتالب و
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گردش سفینظهلا ی ل ی قلمل سال هلا هستظاا و د گر ساال هال ی کاظ قادرن تخر بای عظیمای دارناد
 ،)1963اعالمیظ ملره  1962مربوط بظ اصو قووقی قلک بر یعللیتهلا کشورهل در کلوش و بهارهباردارا
اش ی لا ملوراا و ،کره مله و د گر کران آسملنی .)1963
 )16قطعنلمظهلا مجمع عمومی عبلرتند اش :قطعنلمظ اصو قلک بر اساتفلده اش مالهواره هال باراا پخاه مساتوی
تصلو ر تلو ز ونی  ،)1982قطعنلمظ اصو مرباوط باظ سانجه اش دور شماین اش ی الا مالوراا او ،)1986
قطعنلمظ اصو مربوط بظ استفلده اش منلبع سوست هستظ اا در ی لا مالوراا او  ،)1992قطعنلماظ اعالمیاظ
همکلرا بین المللی در کلوش و استفلده اش ی لا ملوراا و بظ سود و نفع کلیظ کشاورهل بال تو اظ سال

باظ

نیلشهلا کشورهلا درقل توسعظ .)1996
 )17بر ستظتر ن دستلورد در ا ن شمینظ ،پذ رش ک مجموعظ اصو استیالرا باراا داورا استالیالن مرباوط باظ
یعللیتهلا ی ل ی  )2001اش سوا د وان دائمی داورا بوده است کظ ا ن اصو  ،یوه هل ی براا قالویصال
استیلرا و ا بلرا استالیلن ارائظ کرد کظ براا همظ طرف هلا درگیر در یعللیت هلا ی ل ی اش ملظ بالش گران
غیردولتی) در دسترس است.
 )18مورران مشلبهی در ا ن سصو  ،در ملده  14موایوتنلماظ قالک بار یعللیات کشاورهل در ماله و سال ر ا ارام
آسملنی  ،)1979تکرار ده است.
 )19درسصو

نظران ارائظ ده در مورد عبلرن دولت منلسب ،ماذکور در مالده  6معلهاده ی ال  ،)1967مرا عاظ

ود بظ امینشاده )152-157 :1391
(20) International Liability Convention 1972, Supra, Art. 12.
(21) Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of
Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies, 27 January 1967, Art. 6.
(22) International Liability Convention 1972, Supra, Art. 2,3,22.

 )23بل ا نو ود ،برسی دولتهلا پرتلبکننده در قوانین ملی سو ه تمهیداتی اند شیدهاند تل بظواسطظ آنهل ،اش ش ار
بلر مسئولیت نل ی اش یعللیتهلا ی ال ی ساو ه بگر زناد .باظعناوانمثال بار اسالس موارران نظالم یادرا
ا لالن متحده ،گرد گران ی ل ی بل ام لا برگظ معلییت اش قمل ت و اعالم رضل ت خصی آگلهلناظ و بال قباو
سطرا کظ بظ عهده سود لن است ،بظ ی ل سافر مایکنناد؛ ا ان طر واظ قالنونگاذارا کاظ باظناوعی الزامالن
کنوانسیون مسئولیت  )1972را نلد ده گریتظ است ،مورد اعتراض وکالا دادگلهی آمر کال قارار گریتاظ اسات
بنسوسلن.)54 :1389 ،
(24) International Liability Convention 1972, Supra, Art. 2,3.

 )25در ا ن قلدیظ کظ در پی انفجلرا کظ مدن کوتلهی بعد اش پرواش ی لپیملا آمر کل ی چلنجر اش مرکاز کنادا در
هواا داسل لتل پیه آمد ،هفت نفر اش ملظ سظ نفر اش کلرکنلن نلسل ،دو نفار نظالمی و دو سرنشاین د گار)
لن بلستند.
 )26هت اطالخ عرض می ود کظ ش لند ده تبعظ آمر کل در موارد ورود سسلران ی ل ی میتواند بظدلخواه ساود بال
توسال باظ آ این ادارا نلسال ) )National Aeronautics & Space Administration (NASAال قالنون
کیفرا یدرا آمر کل ،براا بران سسلرن وارده اقدام کند.
(27) Berg v. Reaction Motors Division, 37 N.J 396, 181 A.2d 487 (N.J.1962) 16, 206.

در ا ن ق یظ ،دادگله عللی نیو رسی سوانادگلن را باظطاور کلمال در قبال سسالران مالدا وارده مسائو
نلست.

 226مسئولیت بینالمللی بلش گران غیردولتی در ی لا ملوراا وّ
 )28دنیس تیتو ) (Dennis Titoتبعظ ا لالنمتحده آمر کل) اولین تور ست ی ل ی بود کاظ در سال  ،2001اه
روش را در پل گله ی ل ی بینالمللی )) (International Space Station (ISSبظ عکسبردارا اش شمین و گاوش
دادن بظ موسیوی اپرا گذراند ).(Adolph, 2006: 961
 )29براا دادههلا ملهوارهاا قتی ارشش قووقی نیز قلبالتصاور اسات .د اوان باینالمللای دادگساترا در ق ایظ
یعللیتهلا نظلمی و بظنظلمی ا لالنمتحده آمر کل در نیکلراگوئظ  ،)1986دادههالا مالهوارهاا را باظعناوان
دلیل پذ ریت صلدقی و د گران.)51 :1390 ،
(30) Hughes Communication Galaxy v. United States, 998 F.2d 953 (Fed Cir 1993).
(31) American Satellite Co v. United States, 998 F. 2d 950 (Fed Cir 1993).
(32) Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space, 1975, Art. 1(2)(c).
(33) Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space, 1975, Art. 2(2).

 )34طبق ملده  22کنوانسیون مسئولیت نل ی اش سسلران ی ل ی  ،)1972درصورتیکظ اکثر ات کشاورهلا ع او
سلشملن بینالمللی مزبور ،زء کشاورهلا ع او ا ان کنوانسایون و معلهاده ی ال  )1967بل اند و همچناین
سلشملن مزبور موایوت سود را بل پذ رش قوود و تکللیج منادرج در کنوانسایون مسائولیت نل ای اش سسالران
ی ل ی  )1972بل صدور اعالمیظاا اعالم دارد ،کنوانسیون اسیر بر سلشملن مزبور اعمال سواهاد اد .در قال
قلضر دو سلشملن بینالمللی چنین اعالمیظهل ی صلدر کردهاند :آیانس ی ل ی اروپل و سلشملن اروپل ی ملهوارهاا
مخلبراتی محبعلی.)132 :1391 ،
 )35درعینقل  ،قتی اگر دولتهل هیچ نظلرن مستوی ل غیرمستویمی بر یعللیتهلا اتبلخ سو ه ندا تظ بل اند
نیز در قبل سسلران ی ل ی وارده اش سوا ا ان ا اخل

 ،مسائولیت باینالمللای سواهناد دا ات .(Kayser,

).2004: 43
)(Quated: A.D. Webber, 1984: 36

 )36درعینقل دولتهل میتوانند بل واردکردن الزاملن اسنلد بینالمللی در قوانین ی ل ی ملی ،ا خل

و نهلدهالا

سصوصی را بظطور غیرمستوی نسبت بظ ا ن معلهدان متعهد سلشند.
(37) Hitchens, Theresa, “Security and Peaceful Uses”, United Nations Institute for
Disarmament Research, Report: 64.

بظ نول اش:

ر فی طراشکوهی و تلجآبلدا.)111 :1392 ،

 )38آملر بسیلر بلالا تبد ل بیه اش  90درصد اش ا ایلا ی ال ی پرتالب اده باظ پساملندهلا غیریعال  ،سطار
محدود ت و سطر یعللیتهلا ی ل ی را بظ نحو قلبلمالقظظاا ایازا ه داده اسات (Manikowski, 2006:

).64
(39) International Liability Convention 1972, Supra, Art. 8(1).
(40) International Liability Convention 1972, Supra, Art. 8(1),(2).

 )41اشآنجل یکظ معلهدان ی ل ی بظ ا ن موضوخ نپرداستظاند ،در ا ن مرا عظ اش قواعد قلنون ملی دولت پرتلبکنناده
پیروا می ود ،مگر ا نکظ قلنون ی ل ی ملی ،الزاملن سل

د گرا در ا ن سصو

دا اتظ بل اد (Walter,

).2011: 505

 )42بظ ا ن سبب کظ اقتمل ور کستظ دن علمل ی ل ی سصوصی میتواند دولت را متعهاد باظ پرداسات غرامات
سنگین و بدون بلشگشت کند ،بیمظ مسئولیت میتواناد بسایلر راهگشال و ماؤیر بل اد).(Walter, 2011: 505

درعینقل  ،برسی اوقلن رکتهلا بیمظ بل موصر دانستن رکتهلا سلشنده مالهواره ،ساعی در مباراکاردن
سود اش مسئولیت دارند .ل د معروفتر ن ا ن ق ل ل ،ق یظ کمپالنی بیماظ آپلچیالن علیاظ ارکت ماکدونال
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داگالس بود کظ در آن رکت بیمظ پس اش بران سسلرن  105میلیون دالرا بظ علات قارارنگاریتن مالهواره
پرتلب ده در مدار ،بل ادعلا معیوببودن راکت ،اش رکت سلشنده مکدونل داگالس) و پیملنکالران یرعای آن
در دادگله هلا ا لالن متحده آمر کل کل ت کرد کظ دادگله ضمن تصد ق مسئولیت مطلق کمپلنی بیمظ ،ادعالا
آن را درسصو

رکت مکدونل داگالس نپذ ریت ).(Stroud, 2002: 376-377

 )43البتظ الزام بند دوم ملده  8کنوانسیون مسئولیت  )1972چندان ها اساتثنل ی و منحصاربظیارد نیسات .ا ان
مورره عینلً در بند  1ملده  8پیهنو س کمیسیون قوود بینالملال درسصاو

قمل ات د پلملتیاک )2006

تکرار ده است .طبق ا ن ملده ،هر دولتی میتواند قمل ت د پلملتیک سود را درسصو

ایراد بیتلبعیتی کاظ

در شملن ورود سسلرن و ل تود دادسواست بظطور قلنونی و عریی موی آن کشور محسوب مای اوند ،اعمال
کند.
(44) Maniatis, D. (1997), “The Law Governing Liability for Damage Caused by Space
Objects: From State Responsibility to Private Liability,” Annual Air & Space Law,
Vol.4, No.1: 373.

بظ نول اش کلهمی ،قمید و علیاکبر گلرو « ،)1391بررسای یرا ناد اصاو و مبالنی مسائولیت ی ال ی در قواود
بینالملل» ،فصلنامه علوم و فناوریهای فضایی ،دوره پنج  ،ملره .36 :1درعینقال کنوانسایون مسائولیت
 )1972نیز امکلن انعولد موایوتنلمظهلا مربوط بظ تعیین مسئولیت و میزان غرامات باراا هار اک اش کشاورهلا
دسیل در پرتلب مشترک را مورر کرده است .طبق ملده  5ا ن کنوانسیون ،ا نگونظ موایوتنلمظهل بظقق ش الند اده
در ر وخ بظ هر ک اش پرتلبکنندگلن درسصو

بران سسلرن کلمل وا ،لطمظاا وارد نخواهد کرد.

 )45بیشتر قراردادهلا بینالمللی پرتلب ئی ی ل ی ،در سصو

ار لخ ا ن نوخ قراردادهل بظ قاوانین قال تعالرض

دولتهل ،بظ قوانین کشورا کظ پرتلب اشآنجل صورن میگیرد ،ار لخ میدهند کلهمی و گلرو.)44 :1391 ،
(46) CONAE Resolution 330/96

درعینقل

روخ بظ یعللیت ی ال ی در آریانتاین بل اد باظ کمیسایون ملای یعللیاتهالا ی ال ی National

) Commission on Space Activities (CONAEاطالخ داده ود.
(47) Agreement Governing the Activities of States on the Moon and other Celestial Bodies
1979, Art 11(6).

 )48مرا عظ کنید بظ پلنو ت ملره .34
 )49سلشملنهلا بینالمللی برسالف دولتهل ،تنهل در سظ قللت ممکن است موالم پرتالبکنناده محساوب اوند و
امکلن پرتلب اش سرشمین سلشملن بینالمللی متصور نیست؛ عنی قتی اگر پرتلب ئی ی ل ی اش محوطظا اک
سلشملن بینالمللی کظ در مللکیت آن سلشملن نیز بل د ،صورن گیرد ،بظ دلیل عدم امکلن قلئال ادن سارشمین
براا ک سلشملن بینالمللی ،کشورا کظ سلشملن مزبور در آن واقع ده است ،بظعنوان مولم پرتلبکننده تلوای
می ود.
(50) International Liability Convention 1972, Supra, Art. 1.
(51) International Liability Convention 1972, Supra, Art. 5.
(52) International Liability Convention 1972, Supra, Arts. 9,10.
(53) International Liability Convention 1972, Supra, Art. 22(4).
(54) International Liability Convention 1972, Supra, Arts. 14,15,16,17,18,19,20.

 228مسئولیت بینالمللی بلش گران غیردولتی در ی لا ملوراا وّ
 )55درعینقل  ،اگر پس اش گذ تن ه مله اش صدور قک غرامت تعیین ده ،سلشملن بینالمللی مزباور اقادام باظ
پرداست نکند ،دولتهلا طرف کنوانسیون مسئولیت  )1972کظ ه شملن ع و سلشملن بینالمللای مزباور نیاز
میبل ند ،بظطور مشترک و انفرادا مسئو

بران مبلغ میبل ند ملده .))3 22

 )56توسعظ چشمگیر سلشملنهلا غیردولتی بینالمللای در شمیناظهالا متعادد انسالن دوساتلنظ ،ینای ،اقتصالدا،
ورش ی ،قوود بشر ،سیلسی ،مذهبی ،قووقی ،علمی ،یرهنگی مو ب د تل در سل  1910میالدا ،کنگرهاا
اش ا ن سلشملنهل باظ نالم اتحلد اظ انجمانهالا باینالمللای ) (Union of International ASsociationsدر
بروکسل بله ک مستور د تل در یعللیتهلا آنهل و تعیین را ط ع او ت ،همالهنگی ا جالد کناد غفاورا،
.)89 :1385
(57) http://teacher.scholastic.com/scholasticnews/indepth/shuttlecolumbia/about_nasa/index.asp?article=young.
(58) Marvel Entertainment Group, Ink. and Marvel Productions, Ltd. v. Young Astronauts
Council and Young Astronaut Management Corporation, United States District Court,
S.D. New York, August 1, 1990.

 )59ملده  6معلده ی ل « :)1967کشورهلا ع و معلهده در قبل یعللیتهلا ملی انجلم ده در ی ل ،سواه اش ساوا
مو ود اتهاالا دولتاای اال مو ود ااتهاالا غیردولتاای سااو ه مساائولیت بااینالمللای دارنااد .یعللیااتهاالا
مو ود تهلا غیردولتی بل د بل مجوش و تحت نظلرن مستمر کشور منلسب طرف معلهده بل د».
(60) Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, Art 31(1).

 )61ممکن است ا راد ود کظ برابر بل ترتیبلن ملده  4کنوانسیون و ان  ،)1969ا ان ساند در سصاو

معلهادان

الشماال را پیه اش تصو ب آن ،عنی سل  1969قلبل اعمل نیست و در ا ن صورن موایوتنلمظ امداد و نجالن
را نمیتوان بر مبنلا آن تفسیر و تحلیل کارد .سو ابختلنظ د اوان باینالمللای دادگساترا مجال اههالرنظر
درا ن بلره را لیتظ است؛ د وان در ا ن شمینظ بر ا ن بلور است کظ کنوانسیون و ن بظ دلیل انعکلس قوود عریای
در ا ن شمینظ ،بر تملمی معلهدان بینالمللی یالر اش تالر خ انعوالد قلبال اعمال اسات اماینشاده و عالقاظبناد
قسینی.)27 :1392 ،
 )62وراا امنیت نیز در قطعنلمظ هلا مربوط بظ ایغلنستلن ،گینظ بیسلئو و لیبر ل بظ لزوم اقترام طاریین مخلصامظ،
اش ملظ گروه غیردولتی نظلمی بظ قواعد قوود بشار و قواود بشردوساتلنظ ا الره دارد قطعنلماظ هالا 1216
 )2003 1509 ،)1998و ))2003 1471؛ همچنین د وان بینالمللای کیفارا وگساالوا سالبق در سال
 2002در ق یظ تلد چ) اکعلن دا ت :کظ مسئولیت ایراد سصوصی بظ سلطر کنجظ بدون دساتور دولتای نیاز
مغل ر کنوانسیون منع کنجظ است و در قوود بینالملل عریی ،قلبل تعویب و مجلشان است شمالنی و ضایل ی،
 60 :1390و .)61
 )63آسر ن کنوانسیون بینالمللی ی ل ی« ،موایوتنلمظ قلک بر یعللیت کشاورهل در ماله و سال ر ا ارام ساملوا»
 )1979است کظ چندان مورد استوبل دولتهل قرار نگریت و تعداد تصو بکننادگلن آن ،کمتار اش  20دولات
است.
(64) Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (copuos).
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