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Abstract 

After the 1979 Moon Agreement, the development of international space law in 

international society has been in a stagnant mode. With the progress of private space 

activities since late 20th century, a stable framework for space disputes settlement 

was considered a vital exigency. Scholars have proposed ways like alternative 

consultation resolution, space law tribunal, and multipurpose court; but they have 

brought about no success until now. In the current space law order in the world, 

political consulting, claims commission in Liability Convention, International Court 

of Justice and Permanent Court of Arbitration rules, and also some regional 

institutes are the only existing disputes settlement mechanisms. Concerning 

privatization and commercialization of space activities begun since 1990s, the issue 

is what are the barriers confronting to the proceedings and settlements according to 

the plurality of space actors like space corporations, and how to overcome the 

problems? This paper tries to treat the problem and deal with the possible solutions. 
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 چکیده

المللیی در حالیت الملل فضا در جامعۀ بینبین ، توسعۀ حقوق1979نامۀ ماه مصوب پس از موافقت
ی فضیایی از پاییان قیرن بیسیتا، ویارووبی هیا  صصوصیسکون قرار گرفت. با گسترش فعالییت
هیا  ها  فضایی به ضرورتی حیاتی مبدل شد. نویسندگان راهمستحکا جهت حل و فصل اصتالف

یشینهاد مختلفی ازجمله حل و فصل جایگزین مشورتی، دیوان حقوق فضا و دیوان وندمنظوره را پ
سیط   نظیا  کنیونی حقیوق فضیا درانید. در کیدا  قابلییت تحقیی نیافتیهاند، اما تاکنون هیچداده
سیتر  المللی، مشورت سیاسی، کمیسیون دعاو  مندرج در کنوانسیون مسئولیت، دیوان دادگبین
ها  موجود  ا  تنها سازکارهاالمللی و برصی نهادها  منطقهالمللی و قواعد دیوان داور  بینبین

هیا  فعالییت سیاز و تجیار سیاز  صصوصیها هستند. لیکن با توجه به در حل و فصل اصتالف
کیه بیا  که از دهۀ نود میالد  آغاز شده است، این مسیئله مطیرگ گردییده در جهان امروز فضایی

هیا  فها  تجار  فضایی، روند رسیدگی به اصتالتوجه به تکثر کنشگران فضایی، ازجمله شرکت
 توان بر آنها فائی آمد.فضایی با وه موانعی مواجه است و وگونه می

 گان کلیدیواژ

 گذار .داور  تجار ، داور  سرمایه ،ساز صصوصیها  فضایی، ، حل اصتالفساز تجار 
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 مقدمه

هیایی هایی همانند شاصهمحدودیتبه علت جدید بودن، ها  فضایی الملل در فعالیتحقوق بین
مشیکالت با  در مورد تصاحب منابع در فالت قارهها دولت مثال را بوون حقوق دریاها دارد که 

حیل و  ۀلئمسی (Ian Brownlie, 1998: 262 & 703) عملی و فناورانۀ متعدد  مواجیه هسیتند
در مورد فضا انجمین حقیوق  وترین عناصر مقوّ  نظا  حقوقی است ها یکی از مهافصل اصتالف

هیا  فعالییت پیشیینۀهیا پیس از سیال .1است ی انجا  دادههایالملل در این صصوص فعالیتبین
حل اصیتالف  ۀلئالمللی به مسسند بین 60حدود وجود دارد، درحالی که نوز مناقشاتی ه فضایی

 .(Bockstiegel, 1993: 2) اندها  فضایی پرداصتهدر فعالیت
در  آن (Establishment)ر جدیید حقیوقی، اسیتقرا نظا و نهیاد اولین مالحظه در صصوص هر

بایید ر ویارووب ایین نهیاد، تکیالی  د با تعریی  شیدن حقیوق و ،است که در نتیجهنظا   -کالن
 و اجییرا  (Adherence) هییا در صصییوص پییذیرشجهییت حییل و فصییل اصییتالف سییازوکار 

(Implementation) انکنشیگر»بینی شود. عالوه بر آن، ازآنجیایی کیه این حقوق و تکالی  پیش» 
(Subjects) لیل هسیتند، المحقوق بین «عامل»ها  فضایی منحصر به وند فعالیت ۀفعال در عرص

نهاد و همچنین  دیپلماسیمذاکره و اید شالز  است.  (Pre-judicial phase)ی پیشاحقوق سازوکار 
 .(Frans G. von der Dunk: 2) باشدبهترین روش  -تر مذاکرهعنوان قالب پیچیدهبه -«مشورت»

  هیاآمییز اصیتالفنفیس حیل و فصیل مسیالمت منشور ملیل متحید، 2مادۀ  5برگرفته از بند 
 ارها سیازوک روش حل و فصل اصتییار  اسیت. منشور، 33مطابی مادۀ  اما ،المللی اجبار  استبین

ها  عمیومی حقیوق سیازوکار ۀبیه دو دسیتعمیدتا   هیا  فضیاییها در فعالییتحل و فصل اصتالف
. بیا رو  شیوندتقسیا مییها  صاص حقوق فضایی سازکارو  (،در منشور ملل متحد عمدتا )الملل بین
هیا  شیرکت نهادهیا  صصوصیی عمیدتا ) هیا  فضیاییر آمدن کنشگران فعال دیگر  در فعالیتکا

تی در متفیاوسیازوکارها  الملل شیاهد ههیور حقوق بین(، الدولیها  بینهمچنین سازمانو فراملی 
بیوده  ...گیذار  والملیل، سیرمایههایی همانند حقوق تجیارت بیینها در وارووبحل و فصل اصتالف

 آنان یار  جست.الگوها  ها  فضایی از توان در برصی موارد در اصتالفمی است که
؛ کیرده اسیت تیالشهیا حل و فصل اصیتالف الشکل کردنمتحد دربیش وجهانی کا ۀجامع
الملل در سیال نویس کنوانسیون رسیدگی داور  مصوب کمیسیون حقوق بینپیش برا  مثال،

 ۀامیا اکنیون در مجموعی ،بیه انجیا  رسیید 2ژرژ سل هایی است که به همتیکی از تالش 1953
سیومین کنفیرانس ملیل متحید در  .(Mani, 2001: 191) صیورداسناد ملیل متحید صیای میی

                                                           
1. Cf. the discussion of the Final Draft of the Revised Convention on the Settlement of Disputes Related 

to Space Activities, as amended in Report of the Sixty.Eighth Conference of the ILA, Taipei, 1998. 
2. George Scelle 
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در بخییش حییل و فصییل  19991جییو   آمیییز از فضییا  مییاورامسییالمت ۀبییردار  و اسییتفادبهییره
 بیه محیدود کنیونی نظیاکیه  بیان شد مطلوبی نرسید و صرفا  ۀبه نتیج نیز ها  فضاییاصتالف
گیذار  و اینکیه بیه پاییهکنید نمیی حرکیت رابطیه ایین از فراتیر و اسیت هیادولت میان روابط

از صلط مییان که  مطرگ شد 2پرفسور ونگ دیگر  از سو  . پیشنهادمند استنیازسازوکارهایی 
ساز  ساز  و صصوصیتجار  گفت ومیجو سخن   حقوق عمومی و حقوق صصوصی در ماورا

 دانست.میها اصالگ نظا  حل و فصل اصتالف برا مهمی  را عامل
الملیل و داور  تجیار  نه در پی توصی  صرف نظیا  حقیوق تجیارت بیین حاضر نگارندگان نوشتار

 صیدددر بلکیه  ،3ها  فضیاییالملل ناهر بر فعالیتدر پی توصی  نظا  حقوق بینفقط و نه  اندالمللیبین
. امتزاج مرزهیا  حقیوق عمیومی و حقیوق صصوصیی در فضیا  هستند ایجاد پلی میان این دو رویکرد

هیا  این نوشتار با ترسیا بحران کنونی نظیا  حیل و فصیل اصیتالفدر امر  مطلوب است.  ،جو  ماورا
هیا بیا نهادهیا  حاکمییت سیازشرویکیرد  در جهیت  ۀها  فضیایی، سیعی در ارائیتجار  در فعالیت

ها  علمی پیشیینیان نیوآور  این نوشتار به نسبت تالش در ، سازماندهی. همچنینشده استصصوصی 
 تجیار  هیا فعالییت بیر ناهر ها اصتالف فصل و حل باب در که منابعی در تاکنون اینکه توضی دارد. 
 ،«المللییبیین نهادهیا » و «دکتیرین» سو  از شدهارائه ها پیشنهاد اند،درآمده تحریر رشتۀبه فضایی
 نهادهیا  ازجملیه «المللییبیین تخصصیی ها دیوان» و «المللیبین عمومی  هادیوان و محاکا» میان
 .اندنشده تفکیک به قائل هااصتالف فصل و حل نظا  ترسیا جهت داور ،

 

 هالزوم حل و فصل تخصصی اختالف .1
 توسعۀ از ناشی که است فضایی صنعت اهمیت نتیجۀ در هااصتالف تخصصی فصل و حل دغدغۀ
 .است بوده فضایی ها لیتفعا توق  بدون
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 جهانی ۀجامع کنونی المللی و وضعیتتحول وقایع روز فضایی بین .1. 1
مریکیا ابیلییون دالر  275امروزه صنعت جهانی فضایی حدود ، منابع طبیعی فضاییبدون لحاظ 

مریکیا ایک کیلومتر از استروید متالیک ارزشی حدود یک تریلییون دالر  ،مثال دارد؛ برا  ارزش
 Extra-terrestrial از معیادن فرازمینیی؛ (Lewis, 1989: 394)به صود اصتصیاص داده اسیت  را

mines (ETM)ترین منابع طبیعیی فضیایی هسیتند. و هیدروکربن و هلیو  مها  ( تا تولید انرژ
شرگ عناصر صنعت فضایی امروز و آینده )پزشکی، بیوتکنولوژ ، پزشکی فرازمینی، الکترونییک، 

موضوع  (و... توریسا فضایی، انرژ  صورشید ، هیدرات کربن ،(Waste Disposal) دفع ضایعات
 .(Twibell, Ty S, 1997: 589) هزاران طرگ تحقیقاتی بوده است

 آورنیدوجود مییتعارضی درون یکدیگر به صصوصی در این میان، حی حاکمیت و حی مالکیت
تعیار   دهی ایننظاکارها  وتوان سازنمیها  تجار  دارد. نمود را در فعالیت نبیشتری قطعا که 

مشیابه مقایسیه کیرد.  میواردالمللی بستر دریاها( و یا قطب جنوب و ییا را با حقوق دریا )مقا  بین
ا  زندگی صصوصیی روز به روز به طرز فزاینده است، اماها به حاکمیته صنعت فضایی هنوز وابست

بینی و ایجاد اسناد و نهادهیایی جهیت مضاع  پیشاهمیت  در نتیجه،دهد. الشعاع قرار میرا تحت
. حتی پیش از پایان جنگ سرد نیز از عد  تطابی میان نظا حقیوق شودیم آن مشخصساماندهی 

فضا   ۀمعاهد کنندگان اسناد مخصوصا رفت. تدوینالمللی سخن میها  تجار  بینفضا و واقعیت
ها در پایان همیان قیرن نداشتند که ماهواره نذه جو در آن روزگاران ونین تصویر  را در  ماورا
بینیی آب و هیوا، پخیش تلویزییونی کنتیرل از راه دور، پییشازجملیه صدمات بسییار  را  بتوانند

هیا  یابی جهانی و حتی استقرار انسان در ایسیتگاهها  مکانامستقیا، ارتباطات مخابراتی، سیست
 .نمایندکنونی حقوق فضا حرکت  جلوتر از نظاو  فضایی به جهان تجارت عرضه کنند

 اند:ها  فضایی داشتهساز  فعالیتثیر مستقیمی بر تجار أحقوق فضا ت درمها  ۀلئوهار مس
عید  قطعییت در نظیا حقیوقی کیه و در نتیجیه،  حقوق فضیا المللیِابها  و ایها  در اسناد بین ول،ا

 ۀانجماد رونید توسیعو باعث  جزئی بوده مریکا و شورو  سابی بر بسیار  از مسائلاناشی از عد  موافقت 
هیا در زمیان هیا و حییاسیت. شیناصت حیدود تعهیدات و مسیئولیتشیده ها  تجار  فضایی فعالیت
هیا  عظییا صصوصیی زمیانی شرکت ،. در نتیجهاستها  تجار  امر  حیاتی گذار  و فعالیتسرمایه

و انگییز مخیاطره میالی بیه ونیین محییطورود بیه شوند، تمایل زییاد  رو میکه با ونین ابهاماتی روبه
در دهنید. ها  قدرتمنید فضیایی نشیان نمییبا حاکمیت آتیمشارکت در این کاروان تجار  و درگیر  

سسیات و نهادهیا  صصوصیی بیشیتر ؤم از سو شده ها  فضایی انجا ها بر فعالیتکنترل دولت نتیجه،
عرفیی ییا  المللییاین اسناد بیین «ماهو »ا  ههدف این نوشتار بیان نقص (Lee, 2000: 194).شود می

حل اصیتالف تجیار  فضیایی  ۀلئمس صصوصها در بلکه تبیین واقعیت ،بودن یا نبودن این اسناد نیست
نییاز بیه وجیود نظیامی جدیید را تیداعی گیرند و قرار می صارج معاهدات   کهجدید مسائل دو ، .است
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هیا بیر یرنظامی، مرز میان هوا و فضا، صیالحیت دولیتازجمله عد  تفکیک عملیات نظامی و غ ند،کنمی
سیاز  کیردن ساز  و سیالگنظامی )بحث نظامی ۀفضایی، ممنوعیت استفاد فضایی، تعری  شیءِ  اشیا

، و هیا و اشیخاص ثالیثلیتت دومسئولی، تلویزیونی خش مستقیا تصاویرپ ،کنترل از راه دور، فضا  جو(
ایین  الملل در امور فضایی. واقعیت حقیوقیگسترش تجارت بین که ناشی از ماد و  معنو ها  مالکیت
 را الملیل و نظیا  حقیوقی داصلیی کشیورهانظا حقوق بین نظا کنونی فضایی دو سط  مواز  است که

نقی   سیو ، .شیده اسیتالملیل مواز  میان حقوق داصلی و حقوق بیینوشمگیر رقابت دارد که باعث 
بردار  از منیابع طبیعیی فضیایی کیه بهره ، و در نهایت،المللیینها  تجار  برژیا مسئولیت در فعالیت

 د.در مقدمه بیان شکه  در سه وجه مختل  قابلیت بازتاب دارد
 

 محورنیاز تکنولوژیکی و تخصص ؛سازیسازی و تجاریخصوصی. 2. 1
صصوصیی  انگیذارو سیرمایه انها  فضایی فرصتی سودآور برا  کارآفرینیساز  فعالیتتجار 
مسیتلز  وجیود ویارووبی هیدایتگر بیرا  تشیویی و  امروز در جهانکالن  یدر سطحکه  تاس

 ،جیو  تجار  فضیا  میاورا ۀبردار  و توسعبهره ساز  مشارکت نهادها  صصوصی است.بهینه
اشت. دهمراه صواهد را به تجار  و منفعت اجتماعی آور سود، پیشرفت علمی و صنعتی سه امر

 ۀهزینی باعیث کیاهشهیا  فضیایی   تجار  صصوصیی در فعالییتشرکت هروه بیشتر نهادها
 د.کرفراها صواهد را میان نهادها  (egalitarian) تساو  ایجادفرصت  شده،ها دولت

 البتیه -اسیت نکیرده ممنیوع را فضیایی هیا ساز  فعالیتاسناد مها حقوق فضا صصوصی
  فضیا  میاورا ۀمعاهید .-است هادولت عمومی ارادۀ از برگرفته فضا حقوق در موجود معاهدات
 اشیاره -(Sub-national) ملییا درون (Supra-national) و نه فراملی -تصاحب ملیبه  جو صرفا 

دانید کیه بشیریت بشر قابل دستیابی میی از جانبماه میراث مشتری بشریت را  ۀکرده و معاهد
)van TraaSee :-الملیل اسیت نشیگران حقیوق بیینکالمللیی مییان بیین 1عط  بر کنسانسوس

Engelman, 1993). المللیی و مقتضییات آن را بیین ۀتواننید جامعیالبته نهادها  صصوصی نمی
 نهادها  صصوصی امکان مالکیت بر منابع فضایی را دارنید هنوز اصتالف است کهنادیده بگیرند. 

مالکییت ملیی را میردود شیمرده اسیت. امکیان  جو صیرفا   ماورا  فضا ۀوراکه معاهد یا صیر،
البتیه بیه شیرطی کیه بیه ییک رژییا  ؛موجب کنوانسیون ماه وجود داردبردار  از منابع بهبهره
نییز مخیال   (Equitable sharing) گیذار  منصیفانهالمللی وابستگی نداشته باشد. اشیترایبین

  سیازمانع بزرگی که بیر سیر راه گسیترش تجیار  .(Meyer, 2010:241)نیست ساز  تجار 
المللیی هیا  فضیایی بیینن نظامی حاکا بر حقوق اموال و مالکیت در فعالییتوجود دارد، فقدا

بهبیود بخشید.  راهیا  فضیایی ساز  فعالییتتواند روند صصوصیگذار  داصلی میقانون. است

                                                           
1. Consensus 
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ا  و حمیل و نقیل فضیایی ازجملیه هیا، ارتباطیات میاهوارهمیاهواره ۀوسییلکنترل از راه دور به
ا  فضایی گسترش وشیمگیر  داشیته و هتصصوصی در فعالی ۀکه در حوز استدستاوردهایی 

ها  فضایی فیراها ساز  فعالیتبستر ایجاد استلزامات حقوقی الز  را جهت تسریع روند تجار 
 .(Van Traa-Engelman, 1995: 38) آورده است

 رو نشید وبیهاقبیال فیراوان از سیو  کشیورها رو بیاماه  ۀنامشاید یکی از دالیلی که موافقت
بود کیه  ماه ویژگی عرفی پیدا نکرد، این ۀناممفهو  میراث مشتری بشریت در موافقت مخصوصا 

صیی در ر سر راه مشارکت نهادهیا  صصوبگسیل به این مفهو  در نهایت به ایجاد مانعی بزرگ 
شید. در مییمنجیر بردار  از منابع ماه و سیایر اجیرا  سیماو  ها  کالن در بهرهگذار سرمایه
ط ها  سیاسیی جهیان کنیونی در روابیها  تکنولوژیکی در کنار واقعیتلزو  پیشرفت ،حقیقت

 اصلی ونین استداللی است. أها  فضایی منشکشورها در فعالیت
حقوق حاکا بیر  ؛ ازجملهها  تجار  فضایی قابل طرگ استمسائل مختلفی در باب فعالیت

مربوط به پرسینل و تسیهیالت و تجهییزات گذار  آنها، مسائل ها، نهاد صال  برا  مقررهفعالیت
ها  صود، حقیوق حیاکا بیر اصتیار فیزیکی نهادها  صصوصی در اعمال صالحیت ۀآنها، محدود
حیل و فصیل  هیا روش، سیرانجا ها و صدمات شخصی و صسارات وارده بر امیوال و مسئولیت
تصاص منیابع، محییط طور مستقیا با امور حاکمیتی، صالحیتی، اصها. این مسائل که بهاصتالف

نظیا  تجیار  ، ها  تجار  فضایی سروکار دارندزیست فضایی و بسیار  از امور دیگر در فعالیت
 ها، عمدتا الملل و دصالت حاکمیتاند که به علت فقر منابع حقوق بینا  را تشکیل دادهپیچیده
ایسیتگاه فضیایی  ۀنامیا  میوارد ازجملیه موافقیتها  حقوقی ملیی هسیتند. در پیارهتابع نظا 

هیا  ، اما در باب حل و فصیل اصیتالفوجود داردهروند در باب مسئولیت مقرراتی  ،المللیبین
 بیرا اصیلی و بنییادین  دالییلسیاز  یکیی از تجار . پس 1دارد یضعیف محتوا  تجار  بسیار

 .استها  فضایی اثبات لزو  ایجاد دستگاهی جهت حل و فصل اصتالف
 

الیل به پذیرش نظامی متحدالشکل و اجباری ناشی از د هالتعدم تمایل دو. 3. 1
 المللیو بین ناظر بر اقتصاد سیاسی
یافتیه هها  تکنولوژیکی و اقتصاد  میان صود و کشورها  توسیعنابرابر ه کشورها  درحال توسع

داننید. کشیورها  آمییز مییهیا  مسیالمترا عاملی جهت عد  وصول بیه حیل و فصیل اصیتالف
صیاد  فته نیز حاضر نخواهند شد دارا  حقوقی برابیر بیا کشیورها  دیگیر در سیطوگ اقتیاتوسعه

ر دگیر  وزنیی  أباشند. اقداماتی که باعث نفوذ ایشان در سازمان جهانی تجارت و استقرار نظا  ر
 فکر است.تالمللی شده، ناشی از همین طرز ها  پولی و اقتصاد  بینسازمان

                                                           
1. White, Wayne, the legal regime for private activities in outer space, http://www.spacefuture.com/ 
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 نآیا حقوق فضاا در فضاای عادم تعایّ ؛ثغور مفهومیلزوم تعیین حدود و . 4. 1
(Indeterminacy)  ماند؟میباقی 

( Maritime Law) حقیوق درییایی الملیل، وشاصۀ حقوق بیین (Law of the Sea)ها حقوق دریا
 Air) هیوایی حمل و نقل و حقوق (Air Law) حقوق هوادر مورد  .شاصۀ حقوق صصوصی است

Transport Law-Aviation Law) تفکیییکبنیید  وجییود دارد، امییا اییین نیییز همییین تقسیییا 
(Demarcation) دارد؛ با ایین همیه، اقیدامات  قرار صاکستر  حالتی در حقوق فضا درSpaceX 

ناشیی از اصیتالط  توانیدمیی عید  تفکییک امکان لحاظ ونین تفکیکی را فراها آورده اسیت و
ایی، تفکییک مییان اعمیال در عملییات فضی باشید.مرزها  تجیار  و سیاسیی در حقیوق فضیا 

هیا  هیا  اصییر کیه شیرکتبود؛ مگر در سیالسختی ممکن گر  بهحاکمیتی و اعمال تصد 
 اند.صصوصی فضایی رشد وشمگیر  پیدا کرده

 فرمیاموجیود اسیت و وحیدت مفهیومی حکم 1ها  فضاییفعالیتدر تعری   عبارات مختلفی
المللیی ها  تجیار  بییننسبت به رژیا جو  ها  تجار  فضا  ماورانیست. تفاوت نوع فعالیت

و  INMARSATو  ICAOو  ITUالمللییی ازجملییه و نهادهییا  بییین WIPOو  WTOجملییه از
WMO  ها  تجار  سنتی ازجمله تجارت کیاال و مشخص نیست. همچنین جایگاه فعالیت کامال

  .2ا  از ابها  همراه استها  فضایی هنوز با هالهصدمات در فعالیت
 

 بحران تحلیل توصیفی ؛المللی و محاکم و نهادهای موجودهای اسناد بینیکاست. 2
 جیو و  فضیا  میاورامعاهیدۀ کیه در انعقیاد  اسیتکنسانسیوس  به دلییلفقر منابع معاهداتی 

هیا از فنیاور  در آن زمیان دولیت .(Bockstiegel, 1978: 3) کار گرفتیه شیدهماه بنامۀ موافقت
ت امیا اکنیون وضیعی ،یجیه بیدون آگیاهی محتیوا را پذیرفتنیدفضایی آگیاهی نداشیتند و در نت

 شود.یمتکنولوژیکی و حقوقی متفاوت شده است و نقصان این اسناد روز به روز بیشتر احساس 

 هیاییالؤالمللیی بیا سیها  تجار  فضایی بیینترسیا نظامی در جهت حل و فصل اصتالف

                                                           
1. space activities, space-related activities, commercial space activities, commercial space-related 

activities. 

2. See: the scope of space activities in the statement of J Kim of United States on 'Emerging Trends in the 
Commercialization of Space Activities', UN Office of Outer Space Affairs, note 48, pp 33-36; the 

scope and expanse of activities covered by Project 2001 of the Institute of Air and Space Law & 

Chair of International Business Law of the University of Cologne; Proceedings of the Project 2001- 
Workshop on Legal Issues of Privatising Space Activities 19 July 1999, Vienna; Peteer Malanczuk, 

'The Relevance of International Economic Law and the World Trade Organization (WTO) for 

Commercial Outer Space Activites,' pp. 40-51; FG von der Dunk, Private Enterprise and Public 
Interest in the European 'Spacescape' (1998) in V.S. Mani, Development of Effective Mechanism(s) 

for Settlement of Disputes Arising in Relation to Space Commercialization, 5 Sing. J. Int'l & Comp. 

L. 191 (2001), p. 210 
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ها قابل طرگ هستند؟ آییا تمیا  انیواع صتالفازجمله اینکه کدامین نوع از ا ،رو استبهاساسی رو
واحد قابلیت حل و فصل دارند؟ طرفین اصتالف وه اشخاصی هستند؟  سازوکارها با یک اصتالف
ها  سیازوکارآور صواهید داشیت ییا اصتییار ؟ آییا ها ماهیتی الزا حل و فصل اصتالفسازوکار 

صواهند داد؟ قانون حیاکا بیر  ها  صاص موضوع اصتالف را پوششها و تخصصموردنظر ویژگی
وگونه تعیین صواهند شد؟ آیا اصیول دادرسیی فیور  و  سازوکار امور شکلی و ماهو  ونین 

طرف بودن مرجع و وحدت در اجرا  قواعد و اصل تنیاهر و سیایر اصیول و برابر  طرفین و بی
و صاصیی دارنید؟  سیازوکارالملل قواعد قابل اجرا با عنایت به مقتضیات منطی زور در روابط بین

 اجرا  احکا  وگونه صواهد بود؟درنهایت 

 

 حقوق فضا تخصصیسکوت نسبی اسناد و نهادهای  .1. 2
 فصیل و حیل از سیخنی هییچ مطلیی طیوربیه فضیا حقیوق اسناد اینکه نه یعنی نسبی، سکوت
 ونبد کلی است تصویر  صرفا  شده، گفته هااصتالف فصل و حل از آنچه بلکه ندارند، هااصتالف
 .اندگفته سخن مسئله این از نسبی طوربه بلکه ندارند، مطلی سکوت لذا مند ؛نظا 

 

 فضایی . معاهدات1. 1. 2
الملیل عیا  صود به حکومیت اصیول حقیوق بیین 3 ۀدر ماد 1967 مصوب جو  فضا  ماورا ۀمعاهد

به مشیورت و در  9 ۀد. این معاهده در مادداراشاره  ،شامل آنچه که در منشور ملل متحد مندرج است
 Conflict)« جلیوگیر  از اصیتالف»این دو امر بیشیتر بیا . به مسائل عملی اشاره کرده است 11 ۀماد

avoidanceها( در ارتباط هستند تا حل و فصل اصتالف (Disputes settlement)  که البته در مقیررات
 .گیرنده قرار میالدولی ها در این جرگها  بیندیگر صود ازجمله ارجاعات به سازمان

طیور شود، باید به منشور ملیل متحید و بیهمی یادآورونین ارجاعی را  معاهده 3 ۀوقتی ماد
دانید کیه حل اصتالف را زمانی الز  میی ها روشآن اشاره کرد که ارجاع به  33 ۀصاص به ماد

میاده ونیین  صطر بیفتد که در کنار این قید صیاص، از روگالمللی بهصل  و امنیت بین احتماال 
هیا  بیه پیارادایا روش یعنی صیرفا  ؛آور را دربر داردماهیتی غیرالزا  انتخاب روش، آید کهمیبر

 هیا نیسیت.کافی جهت حل و فصیل اصیتالف ها راهحاو   حل اصتالف پرداصته است و ضمنا 
د ارجیاع ایین اندازند، شایصطر نمیالمللی را بهصل  و امنیت بین فضایی الزاما   هااصتالفوون 
ها  حل اصتالف را در پی داشته باشد. اما برصالف این به منشور ملل متحد، نقص روشمعاهده 

اصیول حقیوق »اول بیه  ۀجو، در وهلی  فضا  ماورا ۀمعاهد 3 ۀنظریه، باید اههار داشت که ماد
اما ارجیاع  گذارد.دانان باز میدهد که جا  تفسیر موسع را برا  حقوقارجاع می «الملل عا بین

جیا  صیحبت از ( بیهGeneral international law)« الملیل عیا حقوق بین»این کنوانسیون به 
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که را هایی سازوکارتواند بسیار  از ( میPublic international law)« الملل عمومیحقوق بین»
 صارج کند. یتخصص طوربهالملل عا  قرار ندارند حقوق بین ۀدر جرگ
، درصواست جبران صسیارت از 10و  9 وادمطابی م ،1972مصوب ئولیت مس کنوانسیوندر 

یرد و اگر طیرفین تیا ییک سیال از زمیان طیرگ ادعیا بیه گطریی مجار  دیپلماتیک صورت می
شیود. البتیه ( تشکیل میCommission of Claims) مشتری نرسند، کمیسیون دعاو  ۀمصالح

اسیناد  ۀن صسارت، حی بیازنگر  دعیوا و ارائیمعین شدن میزااز ، تا یکسال بعد 10 ۀمطابی ماد
ذکر است که ادعا  اشخاص صصوصی باید از طرف دولت متبوع آنها و  شایانمکمل وجود دارد. 

عمل آید. همچنین این کنوانسیون به امر جبران صسیارت بیر به «حمایت دیپلماتیک»از طریی 
مچنیین بیه میذاکره و داور  نییز پردازد و هالملل و اصول عدالت و انصاف میمبنا  حقوق بین

 1وجیود آورده اسیت. در حادثیۀ کاسیموسالبته این موارد درعمل مشکالتی را بیه. داردا  اشاره
، در مورد حل شدن اصتالف از طرییی کمیسییون داور  ییا پرداصیت از رو  لطی  هنیوز 954

ست که غرامت ایجاد است که مبنا  غرامت، قانون دولتی ا یادآور الز  به ابهاماتی وجود دارد. 
تیوان ا  کمیسیون سازش است و میگونه ،موجود در کنوانسیون مسئولیتسازوکار ده است. کر

 معاهیدۀبیرصالف داور  هیا دانسیت و ها  دیپلماتیک حل و فصل اصتالفآن را در زمرۀ روش
 .  است، اساسا  اصتیاربینی کردهآور را پیشکه داور  الزا ( 17)مادۀ آژانس فضایی اروپا 

آید این است که در صصوص تصمیمات کمیسیون وجود میهدر مبانی صسارت ب که مشکلی
ا ا عمد  یییتوان مبنا  آن را قصور فاحش اما می ،ها استانداردهایی وجود ندارددر مورد هزینه

 22 ۀر میادصسارت را مبنا  این امر دانست و از اصول حقوقی در اینجا بهره بیرد. د دقصد ایجا
 ت شیرایطیالدولی اشاره کرده و آنها را تحیالمللی بینها  بین، به سازمانمسئولیت وانسیونکن

ها به همیراه ها قرار داده که از جمله در زمانی است که این سازماناهمیتی همانند دولت ۀدر رد
 تهداش (Joint responsibility) و تضامنی (Several responsibility) ها مسئولیت مشتریدولت

ر د. اسیتمسئولیت تضیامنی  متفاوت باحائز اهمیت اینست که مسئولیت مشتری  ۀباشند. نکت
فر  بر اینست کیه  ،ها  نسبی استمسئولیت مشتری که مثال آن مسئولیت شرکا در شرکت

ا ن با ها مسیئولیت جبیران صسیارت رمسئوال ۀهم ،ئول است و در نهایتسهریک به نسبتی م
امنی، ایجاد صسیارت اسیت. امیا در مسیئولیت تضی «به نسبتِ»ن مسئولیت اما ای ،دارندعهده به

 .است «تما  صسارت»، مسئول نهریک از مسئوال
، پیگیر  مطابی قاعیده 11 ۀماد بر اساساین کنوانسیون این است که در بسیار جالب  ۀنکت

ولیت دقیانون داصلیی  درصورتی کیه محاکا داصلی الز  نیست. همچنین مطابی کنوانسیون، در
هیا و قواعید منیدرج در غییر از روشدییده زییان ،ها  بیشتر  داشیته باشیدمزیت کنندهپرتاب

                                                           
1. Cosmos 
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را تصیمیمی  دولت ها مراجعه کند. در نهایت، کمیسیون آن ها تواند به دادگاهکنوانسیون، می
ر آور بیودن آن توافیی کننید و درغییوانند بر الزا تکند که طرفین میبا تصری  به دلیل بیان می

اجیرا بگذارنید نییت آن را بیها  صواهد بود و طرفین باید با حسینتوصیهآن تصمیا  صورت،این
المللیی دادگسیتر  از نقیایص ایین سیند البته فقدان هرگونه نقشی برا  دیوان بین(. 19)مادۀ 

علیت افیزایش کشیورها  فعیال در ایین حیوزه و همچنیین حضیور بخیش هاست. در نتیجه و ب
آلمیانی کنفرانسیی در صصیوص حیل و فصیل  1پروفسیور بوکشیتیگل 1979ل صصوصی، در اوای

 .داشت کیدأالمللی دادگستر  تداور  و دیوان بین برها برگزار کرد که اصتالف
حیل و فصیل هیا  روشگونیه تعهید و اجبیار  بیه ارجیاع بیه هییچ 1979ماه  ۀنامموافقت
کنید. یمکل سازمان ملل متحد صحبت دبیر ۀاز مذاکره و مساعی جمیل ها ندارد و صرفا اصتالف

 ۀونامیه، گفتمیان دصالیت بیالقها در ویارووب ایین موافقیتاولین نکته در حل و فصل اصتالف
یی کیه ها  فضایی پیشرفته است. به دیگر سخن، ازآنجاها  قدرتمند با داشتن تکنولوژ دولت

، گرفته استنا و روسیه قرار مریکانامه مورد اقبال کشورها  قدرتمند فضایی ازجمله این موافقت
  کارهاوازسنامه و به طریی اولی، استفاده از این امر صطر  جد  بر سر راه اجرا  این موافقت

 ها صواهد بود.حل و فصل اصتالف
 بیا نباید هادولت فضایی ها فعالیت کهدارد نامه ونین مقرر میاین موافقت 8 ۀاز ماد 3بند 
وقیوع . اما ونانچیه ایین دصالیت بیهپذیرد صورت دیگر ها دولت یفضای ها فعالیت در مداصله

است  الز  پس ؛به پیش صواهند رفت «مشورت»، از طریی 15 ۀپیوست، طرفین با عنایت به ماد
 .شودتحلیل  15 ۀتا روند مشورت با عنایت به ماد

وانند بر بتر ماه باید برا  همگان مشخص باشد تا مستقر دل یها و تجهیزات و وساتما  سازه
زدیید را ها که تقاضا  نظیارت و باداشته باشند. این دولت نامه نظارتموافقتاین حسن اجرا  
ا شود تی  نجاها  مقتضی این جهت که مشورته ادارند، باید از قبل اطالع دهند ب ادر این راست

نامه افقتمو ها به حداقل برسد. در ادامه اگر دولتی مدعی عد  اجرا  تعهداتدصالت در فعالیت
مکیان کنید. البتیه ا «آییین مشیورت»دولتی دیگر باشد، باید از دولت دیگر درصواسیت  از سو 

شود کیه مشاهده می پسها  دیگر ها وجود دارد. دولت اب اورهشرکت در مش ارسال درصواستِ
 ها بیر سیربه کاهش اصتالف ،عنوان روشی که بیشتر ناهر بر اجتناب از اصتالف استهمشورت ب

 رساند.تجهیزات و تسهیالت فضایی یار  می
المللی باید منظور نظر قیرار گییرد. ، منافع متقابل و حقوق و تعهدات بیناورهدر طول روند مش

 البتیه کیه نشیده اشاره صاص طوربه «المللیبین تعهدات» داشتن نظردر لزو  به 15 مادۀ در البته
 اصیتالف طریی، این از ونانچه. است هااصتالف فصل و حل جهات و هاجنبه بررسی در مؤثر رکنی

                                                           
1. Böckstiegel 
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 صیورت بیه اصیتالف ماهییت و شیرایط بیه توجه با مختل  ها شیوه به طرفین نرسد، سرانجا  به
در این صصوص نظر صواننیده بیه ونید نکتیه  کرد. صواهند فصل و حل را هااصتالف آمیزمسالمت
آمیز اسیت کیه در ابتیدا  لزو  حل و فصل مسالمت شود: اول اینکه این ماده بیانگر اصلیجلب م
ها  فضایی از اهمیت بیاالیی برصیوردار در فعالیت «آمیزمسالمت»واژۀ ن اشاره شد. قید ه آبحث ب

 ه آنایین بی ، وا  نداشیتهبه سیاسی یا حقوقی بودن روش اشیاره گفتهپیش است. دو  اینکه ماده
سیاسیی بهیره بیرد )اولیین آن سازوکار از دو بتوان درپی یپ ۀمعناست که ممکن است در دو مرحل

و  بیرو هزینیه رو نشیده،روبهالمللی با اقبال زیاد  بین ۀدر جامع روند  که معموال  ؛مشورت است(
 هیا روشحلی نرسند، بیه اول، اگر طرفین از طریی سیاسی به راه ۀدر مرحل است. معموال  برزمان

 آور نزدیک شوند.الزا  ۀتر به مرحلواهند کرد تا سریعها رجوع صحل و فصل اصتالف حقوقیِ
ل دبیرکیل سیازمان ملی ۀدر فرضی که مشورت به نتیجه نرسد، مسیاعی جمیلی 15 ۀماد 3بند 

جعیه ند به دبیرکل مرااتوبینی کرده است که یک طرف بدون رضایت طرف دیگر میمتحد را پیش
. برصیی ( دبیرکل اشاره کرده استAssistance)« همکار »طور صاص به به یادشدهکند. البته بند 

،  (Gerardine Meishan Goh: 41) انیدنا  بیرده «مساعی جمیله»عنوان هنویسندگان از این متن ب
و  هیاروشاست و شیامل  «مساعی جمیله»رف تر از صِموسع «همکار » ۀرسد که واژنظر میاما به

میاه و »ر بیاینست که اعمال تمامی این مقیررات،  توجهقابل ۀشود. البته نکتاصتیارات بیشتر  می
 است و از این دیدگاه با محدودیت مواجه است. «سایر اجرا  سماو 

 

 متحد ملل سازمان عمومی مجمع هایقطعنامه .2. 1. 2
حیاکا بیر  1982سیال مصیوب قرار است: اصول  از این   مربوط به فضاهاترین قطعنامهمها

و  «مشورت» ،المللیمستقیا بین ینوعی زمین برا  پخش تلویزیونها  مصاستفاده از ماهواره
سیال مصیوب اصول  ، و1«در منشور ملل متحد»ها آمیز حل و فصل اصتالفمسالمت ها روش
جیو، حیل و فصیل   دور از زمیین از طرییی فضیا  میاوراراه  مربیوط بیه سینجش از 1986
اصیول  .2را تجیویز کیرده اسیت «مشورت»و همچنین  «آمیزمسالمت ها روشاز »ها اصتالف
جیو،   ا  در فضیا  میاورامیرتبط بیا اسیتفاده از منیابع نییرو  هسیته 1992سال مصوب 

را  «منیدرج در منشیور ملیل متحید»هیا آمیز حل و فصل اصیتالفو طرق مسالمت «مذاکره»
وجید اما م ند،آور برصوردار نیستها  مجمع عمومی از ویژگی الزا قطعنامه .3تجویز کرده است

  أجیو، ر  برا  مثال اصل عد  تبعی  در دسترسی بیه فضیا  میاورا ؛قواعد عرفی هستند

                                                           
1 1982 Principles Governing the Use by States of Artificial Earth Satellites for International Direct 

Television Broadcasting (DBS Principles). 

2. 1986 Principles Relating to Remote Sensing of the Earth from Outer Space (RS Principles). 

3. 1992 Principles Relevant to the Use of Nuclear Power Sources in Outer Space (NPS Principles). 
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ها )عنصر ماد ( را در صود جیا  دولت ۀو روی (Opinio Jurisراسخ حقوقی )عنصر معنو ( )
 .(Jennings & Watts, 1992: 27; Akehurst, 1974: 47) داده است

 

 محوروژهپر و دوجانبه هاینامهموافقت .3. 1. 2
 ناسا اسیت کیه عمیدتا  ۀها  دوجانبنامهالمللی، موافقتبین ۀازجمله موارد شایع در سط  جامع

از  دهد که حیدودا مریکا قرار میاقانون حاکا را قانون داصلی کشور طرف مقابل یا قانون داصلی 
ها در این حل و فصل اصتالفسازوکار شود که ین ترتیب بوده است. مالحظه میه اب 1963سال 
طور مستقیا با قانون داصلی مرتبط صواهد بود. البته الز  به ذکیر اسیت کیه در میوارد هراستا، ب
انید کیه شیرگ آن از نظیر ها برگزیدهحل و فصل اصتالفسازوکار عنوان هنیز داور  را ب  بسیار

عنیوان هی را بیاشاره کرد که داور  ویژه یا میوقت 1توان به آژانس فضایی اروپاگذشت. ازجمله می
ا  که با ناسا داشته، نامهموجب تفاهاها برگزیده است. البته بهترجیحی حل و فصل اصتالف راه

و در ایین راسیتا در  است بینی کردهمسئولیت، پیش 1972مسئولیت را با عنایت به کنوانسیون 
 Gerardine). برآورد رقا صسارت استفاده صواهد کیرد برا  «مشورت»فر  اصتالف، از روش 

Meishan Goh: 56) مریکیا، ا هیا دولیت مییان ۀنامیالز  به ذکر است که در وارووب موافقت
المللیی نییز روسیه، ژاپن، کانادا و یازده عضو آژانس فضایی اروپا در صصوص ایستگاه فضایی بین

  است.شده ( مطرگ Cross-waivers liability) بحث مسئولیت متقابل
سیت وتلست، اینمارست و یالمللی مخابرات، اینتلبین ۀقبیل اتحادینهادها  صاص دیگر از 

گفتیه نییز که در مورد اتحادیه بحثی مطرگ نخواهد شید و نهادهیا  پییش قابل بررسی هستند
سیت مییان اینتیلسابی  ۀنامموافقت ها  تجار  مشغول فعالیت هستند.اکنون در قالب شرکت

اینمارست نییز  ۀنام. موافقتنبودوصی قائل به تفکیک ها با ماهیت عمومی و ماهیت صصاصتالف
سیت ینتیل، اما داور  آن به استحکا  داور  ابودسازوکارهایی را جهت حل اصتالف مقرر کرده 

نیا کیه یین معه ا؛ بیبیودبینی کیرده ست پیشهمانند اینتل کار  تقریبا ست نیز سازو. یوتلنبود
. دادقید حقوقی بودن تحت پوشش صود قرار میی ها  حقوقی و سیاسی را بدونتمامی اصتالف

 بیود؛بینی کیرده نامه پیشهمچنین نوعی داور  اجبار  را در صصوص تفسیر و اجرا  موافقت
سیت از داور  یوتیل بود وست داور  سازمانی را پوشش داده البته با لحاظ این تفاوت که اینتل

 .(Van Traa-Engelman, 1990: 149)کرد مورد  یاد می
 

 ای موجود )داوری و قضایی(المللی و منطقهرجوع به محاکم بین. 2. 2
را بیا  ها و نهادهیا  اجبیار  و اصتییار سیازوکارهیا  تجیار  اصیتالف در انواعحقوق موجود 

                                                           
1. European Space Agency (ESA). 
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رسییدگی سنتیِ ها  جایگزین استفاده از روشمقرر کرده است. ها  بالفعل و متقارن صالحیت
 .(Bostwick, 1995: 19) صواهد داشت تأثیرتایج تجار  ها و نبر سرعت، هزینه قضایی

در قواعد و مقررات عرفیی تجیار  هاست که ، شرط حل اصتالفآزاد  انتخاب روشو  رضایت
، توافی بیر سیر استتر از رسیدگی قضایی انتخابی کهدر داور   مندرج است.نیز  1(مرکاتوریا لکس)

ها  تجیار  فضیایی کیه در فعالیت مخصوصا  ؛استتما  جزئیات )بیشتر در داور  مورد ( دشوار 
 .برجسته استگر  تصد  بیشتر ازو امور حاکمیتی  هستندها کنشگرانی فعال دولت

مانی الملیل، پدییدآوردن نهیاد ییا سیازحقیوق بییندر ا  لهئدر مواجهیه بیا مسی البته لزوما 
 بخصیوصا  لهئر مسید (Lex Specialis) حقیوق صیاص نیسیت. موجود حلالمللی تنها راهبین
احتمیالی را  اصیتالف حیلفیرد در بیهتداعی تشیکیل نظیامی وییژه، صیودآیین و منحصیر لزوما 
هیا  ها  تجار  فضیایی را بیا غنیا  نظیاممکن است حتی بتوان داور  ،تابد. در نتیجهنمیبر

بیا  میا لزاکار حیل و فصیل اصیتالف اوبودن ساز «ثرؤم»ین معنا که ه اب ؛موجود به نتیجه رسانید
ود نظیا کنیونی بیا وجی .نظامی پیچیده و صاص ارتباط منطقی مستقیا نیدارد «ساز نهادینه»

ان را نقصاین تی از متخصصان و کارشناسان امر ئتواند در معیت هیها و کمبودهایش میکاستی
عنیوان المللی بهنویسی تنظیا کرده که در آن به دیوان دادگستر  بینامریکا پیش پوشش دهد.

 .(Viikari, 2008: 17)ها اشاره شده است هاد  برا  حل و فصل اصتالفن
 

 کنندهرسیدگی محاکم کنار در یابحقیقت هایکمیسیون .1. 2. 2
شوند و بیشیتر شامل اعمال قواعد حقوقی نمی یاب عمدتا ها  جستجو و حقیقتکمیسیون

البتیه ونانچیه ایین  (Bar-Yaacov, 1974). هسیتند محیورناهر بر اصتالف فنی و حقیقت
ها ناهر بر مسائل حقوقی باشند، ممکن است به حل و فصل آن کمک کند. ایجاد کمیسیون

طیرفین همیان  از سیو ها به صورت ویژه و موقت و ناهر بر اصتالف صیاص این کمیسیون
ها  جستجو به معنا  تسهیل حیل و الملل منع نشده است. فعالیتاصتالف در حقوق بین

طرفانیه جسیتجو  آگاهانیه و بیی ابیزارمشخص کردن حقایی بیا  از طرییها فصل اصتالف
ها  مجمع عمیومی در وقیایع مختلی  میورد اشیاره و بارها در قطعنامه سازوکاراین  .2است

 کید قرار گرفته است.أتصری  و ت
هیا  جسیتجو و طور صاص باید گفیت کیه کمیسییونهها  فضایی باما در صصوص فعالیت

کنند. اطالعات مورد استفاده در جریان حیل و فصیل شک نقش حیاتی را ایفا مییاب بیحقیقت
ثر  بیه امیور ؤبه نحو مکه  ها  فنی و علمی مرتبط هستندبا داده ها  فضایی مستقیما اصتالف

و  برا  حل اصتالف واجب و ضیرور  اسیتسازوکار  وجود ونین  پس ؛کندمیحقوقی کمک 

                                                           
1. Lex Mercatoria 
2. Article 9, Hague Convention for the Pacific Settlement of Disputes (1907) 
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الملل، شرط ضیرور  شده در حقوق بینمتولدها  تازهدر شاصهه کدر پرتو حکومت قانون البته 
 حیات امنیت حقوقی در جهان معاصر است.

 

 المللیبین داوری دائمی دیوان .2. 2. 2
 هیتج بیه که است داور  طریی از هااصتالف حل به آوردنرو  فضا، حقوق در امروز  رویکرد
 که اییفض صنایع شدن جهانی و فضایی تجار  ندۀفزای ها فعالیت دلیل به نیز و پذیر انعطاف
 در قیحقو جدید نظریات و هاروش تطبیی است، علمی و فنی تحول و تغییر حال در روز به روز
 در مرزهیا میاورا  به هاایده و سرمایه سیستماتیک و ناپذیرتوق  و رشدبهرو جریان با رشته این
 رد مخصوصیا  داور  پیذیر انعطیاف. شیودمی قیمح داور  سازوکار با فضایی ها پیشرفت اثر

 اهو می قیانون حیاکا، شیکلی قواعد داور ، زبان داور ، مقر انتخاب شامل فضایی، ها فعالیت
 .است حقوقی نمایندگی و حاکا

 فضیایی  هاحل و فصل اصتالفصصوص المللی در بین دادگستر ا  در دیوان ایجاد شعبه
در  -یحل اصتالف محیط زیست برا ا  شعبهتر پیشست که بر مبنا  رویکرد  ا تحولی جدید

ایین  سییس شیده بیود.أت -1992 ه مصیوبکنفرانس ملل متحد برا  محییط زیسیت و توسیع
، ولیی از طیرف شیعبۀ محییط 1دانان مورد تأیید قیرار گرفتیهپیشنهاد از سو  بسیار  از حقوق

المللیی دائمیی داور  بیین المللی یا شعبۀ محییط زیسیت دییوانزیست دیوان دادگستر  بین
هیا ها  پیشِ رو  دولیتتاکنون مورد استفاده قرار نگرفته است که تا حد  ناشی از محدودیت

در مواجهه با دیوان است؛ وراکه قواعد حاکا بر این شعبه همان قواعد دیوان است. با این حال، 
 الملل شود.بیندر حقوق  (Fragmentation)ونین نهاد  ممکن است باعث ایجاد اشتقاق 

قواعید داور   ۀبا اقتبیاس از مجموعی ا  را عینا ماده 43قواعد  ۀدیوان دائمی داور  مجموع
. ایین قواعید مشیکالتی از قبییل مسیئلۀ اعیرا  از مصیونیت 2تصویب رسانیده استآنسیترال به

ها، اجرا  احکا  داور  و تفیاوت در ماهییت مقتضییات رجیوع بیه داور  )دعیاو  مییان دولت
همراه صواهد داشیت ها و دعاو  میان اشخاص صصوصی( و دشوار  تفکیک ماهیتی را بهدولت

(Kurlekar, 2016: 386-387). 
در وهلۀ اول، اصتیار  بودن است کیه تمیامی ها  فضایی مزایا  داور  در صصوص فعالیت

 اتیمتصیم اشخاص اعا از حقیقی و حقوقی و صصوصی و عمومی امکان توسل بیه آن را دارنید.

                                                           
1. Report of the 68th Conference of the International Law Association (1998) Taipei, Taiwan (Republic 

of China), 24-30 May 1998 (p. 248) in Viikari, Lotta, Towards More Effective Settlement of 

Disputes in the Space Sector, p. 239, This article is largely based on the author’s research previously 

published in Viikari, Lotta (2008) Dispute Resolution in the Space Sector: Present Status and Future 
Prospects. Rovaniemi: Lapland University Press 

2. See: Optional Rules for Arbitration of Disputes Relating to Outer Space Activities, Effective December 

6, 2011 
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االجیرا شیناصته نیوییوری الز  1958و شناسایی و اجرا  آن مطابی کنوانسییون  استآور الزا 
منعطی  اسیت. بسییار  از بنید  دارا  زمیانو ، سریع طرفانهبیسازوکار  شده است. داور  

گراییی اسیتفاده از داوران متخصیص و درنتیجیه تخصیصو عناصر امور فضایی فراحقوقی اسیت 
نیه تخصصیی و  -بر مسیائل حقیوقی صرفا در آنها که قضات  است ها  قضایییبرصالف رسیدگ

امنییت ملیی  ۀبا توجه بیه مسیئل اشراف دارند. محرمانه بودن و عد  انتشار جریان داور  -فنی
. داور  اصوال  فاقد مرحلیۀ تجدییدنظرصواهی اسیت و (Pocar, 2012: 177)دارد اهمیت فراوانی 

 همراه دارد.ها بهشتر  را نسبت به دادگاهبی« امنیت»قطعی بودن دعو  
 داور  کنیونی نهادهیا  محدود صالحیت تجدیدنظر، امکان عد  اند از:داور  عبارت معایب

 نییرو  کمبیود ،(No written rationale) روییه ایجاد عد  فضایی، دعاو  استماع در المللیبین
 را المللیبین جامعۀ در مودت و ر همکا شاید بودن ترافعی اینکه و فضایی، داور  در متخصص

 .1اندازد مخاطرهبه
 

 المللیبین دادگستری دیوان .3. 2. 2
المللیی، کنفرانسیی بیا در مراسا پنجاهمین سالگرد دییوان دادگسیتر  بیین و 1996در آوریل 
. (Peck & Lee, 1997) برگیزار شید «المللیثیرگذار  دیوان دادگستر  بینأافزایش ت»موضوع 
الملیل ها  جدید حقوق بیینثیر، افزایش عملکرد دیوان در شاصهأترین عناصر این تمها یکی از

سیس وارووبی نوین در جهت حل اصتالف، در أهمچنین ت الملل فضایی بود.ازجمله حقوق بین
 .3در کنفرانسی در وین پیشنهاد شد 2اسپیس یونی در 1999وال  ج

و  آرا و احکیا  اجیرا فراد و مشکالت ناشیی از مستقیا ا ۀازجمله عد  امکان مراجعموانعی 
المللیی دادگسیتر  . در دیوان بینوجود دارد هادر اعالمیه دیوان صالحیت به هادولت رزروها 

کیه اور ،دنید این مشکالت را پوشش دهنتوانقضات ها نمی ۀنفره موقتی یا ویژحتی هیئت پنج
یت آن صیالح ۀر هیئت کامل صود است و حیطاالجرا بودن آرا همانند دیوان دماهیت و الز  در
 است.گرایی تخصصو متضاد  گسترده نیز

ثیرگذار  در این دیوان، باعیث أجا  تبه یا  جهت حل اصتالف محیط زیستشعبه تأسیس
ا  فرعی در دیوان الز  است، ایجاد شعبه .ه استایجاد قواعد داور  در دیوان دائمی داور  شد

صوردۀ شعبۀ محیط زیست و همچنین سند تقریبا  متروی دیوان داور  اما تجربۀ نسبتا  شکست

                                                           
1. Rutherford, Back to the Future, 140 NEW L. J. 1600, 1601 (1990) in Wayne N. White, Jr. Published by 

American Institute of Aeronautics and Astronautics, Inc. with permission. Released to AIAA in all 

forms. Published in Proceedings, Thirty-Fifth Colloquium On The Law Of Outer Space, at p. 183 

(IISL, 1993) 
2. UNISPACE-III Technical Forum 
3. Proceedings of the Workshop on Space Law in the Twenty-First Century, UNISPACE Technical 

Forum, July 1999 (1999) PP. 179 – 194. 
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ها  فضایی، احتمال موفی بودن ونیین ها  مربوط به فعالیتالمللی در باب داور  اصتالفبین
 دهد.اقدامی را به حداقل ممکن کاهش می

ان مرجیع حیل عنوهبه دیوان ب -اسناد مها حقوق فضاییو نه  -هاها و اساسنامهکنوانسیون برصی
 1985 ۀدر معاهید INMARSAT سیابی تیوان بیه کنوانسییونازجمله میی اند؛کردهاصتالف تصری  
المللیی بیین ۀکنفرانس کیوتو نماینیدگان در ویارووب اتحادیی 1994و تصمیا  ،ازن ۀحفاهت از الی

 ( المللیی دادگسیتر)صالحیت شورا  اتحادیه در درصواست نظیر مشیورتی از دییوان بیین 1مخابرات
ا  از مسیائل را تواند طیی  وسییع و گسیتردهو می کندایفا می یها نقش مهمدولت اشاره کرد. توافی
حقیوق  ۀازجمله مسائل صاص حقوق فضایی، مسائل مربوط به حقیوق تجیارت در حیوز ؛پوشش دهد

ه فضایی، حقوق مالکیت فکر  در امور فضایی، مسائل محیط زیستی، مالیات، بیمیه، قیوانین نیاهر بی
المللیی توانید صیالحیت دییوان بیینمیوارد  کیه مییسیایر  کار، مسئولیت مدنی و حقوق کیفر  و

آییا  این سؤال قابیل طیرگ اسیت کیه امور فضایی تحت شمول قرار دهد. البته ۀدادگستر  را در حوز
اسیتفاده  ۀسیابق دارند؟ناهر به امور فضایی  تالفاتقضات دیوان مهارت کافی در جهت حل و فصل اص

 Gabcikovo-Nagymaros Project case و Kasikili/Sedudu Island case در ز امور فنیی در دییوانا
 هایی مواجه است.اما در امور فضایی این امر با والشوجود دارد، 

 

 2اروپا هوایی و فضایی داوری المللیبین دیوان .4. 2. 2
ننید هما -نقواعد داور  این دییوا موجب  داور  بهأمقر این دیوان در شهر پاریس قرار دارد. ر

ک ییهرف مدت  بایدآور و غیرقابل تجدیدنظر است و الزا  -المللیمرکز داور  اناق بازرگانی بین
یین اود تیا در محرمانه صواهد ب شروع فرایند داور  صادر شود. تما  فرایند داور  کامال سال از 

هیا بیه ایین کافی در ارجاع اصیتالف ها  بازرگانی بزرگ هوایی و فضایی اطمینانصورت شرکت
همچنیین نیوعی داور   .(Garnault, 1994: 223; Bourely, 1994: 401) دیوان داشیته باشیند

ز بینیی شیده اسیت. ایین دییوان امکیان اسیتفاده از فهرسیتی اموقتی در مواقع اضطرار  پیش
کیرده اسیت. ها  مختل  در جریان رسیدگی فیراها متخصصان فرانسو  و صارجی را در حوزه

 ها  اروپایی است.این دیوان منحصر به حاکمیتطرفین 

 

 المللیبین بازرگانی اتاق داوری مرکز .5. 2. 2
و  ستالمللی محدود به دعاو  میان اشخاص صصوصی ااتاق بازرگانی بینصالحیت مرکز داور  

 نسبت به دعاو  میان اشخاص عمومی صالحیت ندارد.

                                                           
1. ITU Plenipotentiary Conference (Kyoto, 1994) 
2. International Court of Aviation and Space Arbitration established in 1994 by the Société Francaise de 

Droit Aérien et Spatial. 
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 گذاریسرمایه هایاختالف فصل و حل برای المللیبین مرکز .6. 2. 2

هایی دارد. اول اینکه ایکسیید، مرکیز  اسیت کیه محدودیت 1ها  قابل طرگ در ایکسیداصتالف
پیذیر ها  سرمایهگذار تبعۀ یک دولت عضو ایکسید بتوانند علیه دولتاشخاص صصوصی سرمایه

ایین ترتییب  دعو  کنند؛ بهعضو ایکسید که اشخاص صصوصی تبعۀ آن نیستند، اقدا  به طرگ 
 توان دعاو  میان اشخاص عمومی را طرگ کرد.نمی
 

 نتیجه 
یی سرعت در حال گسترش است و با توجه به رویکرد اسناد فضاها  صصوصی فضایی بهفعالیت

 آرا  و صیالحیت از برصاسیته تشتت المللی و همچنینها  بینبه موضوع حل و فصل اصتالف
 یشافیزا احتمیال باشیند، هیااصیتالف ایین فیصیلۀ مرجیع توانندمی که هیادشد بالقوۀ نهادها 
هیا  دهرسید. اینکیه اصیوال  پرونیمیی نظربه ناپذیراجتناب فضا حوزۀ در المللیبین ها اصتالف
هیا مییان ها  فضایی در این نهادها طیرگ نشیده اسیت، نیه بیه دلییل فقیدان اصیتالفاصتالف
صیل تکه شدۀ مرجعیت حل و فدقیقا  انعکاس وضعیت تکه کنندگان در فضا است، بلکهمشارکت
رسیانی روزها  فضایی، عید  بیهها  فضایی است. قواعد و مقررات کلی حاکا بر فعالیتاصتالف

ضیایی، فآنها و ترجی  تصویب اسناد حقوق نر  و صوددار  آگاهانیه از انعقیاد معاهیدات جدیید 
 تر کرده اسیت و سیبب سیرگردانیا پیچیدهوضعیت کنونی حل و فصل اصتالف تجار  فضایی ر

بینیی راجیع بیه سرنوشیت کنندگان در فضا بیه دلییل عید  توانیایی در قابلییت پییشمشارکت
 شود. اصتالفشان می

ی حقیوق عیت کنیونگرایانه و با توجه به وضبا وجود این، نباید ابراز ناامید  کرد. با نگاه واقع
اشیخاص  تواند بهتیرین حماییت را ازعنوان مرجع عا  میالملل فضا، دیوان دائمی داور  بهبین

صصوصی داشته باشد، وراکه حاو  فرایند  منعط  اسیت؛ بیه ایین نحیو کیه انتخیاب تعیداد 
بی ر  انتخیاداوران، اصالگ قواعد، صصایص اصتالف، قواعد شکلی دیوان داور ، و مقر و زبان داو

هیا  فکنندۀ مدرن بودن داور  اسیت. اصیتالگیر  از قواعد داور  آنسیترال بیانهستند. بهره
هیا باعیث ها  قرارداد  نیست. این موارد و انعطاف ناشیی از آنقابل رسیدگی محدود به اصتالف

کننیدگان جدیید در عرصیۀ فضیایی ها  فضایی و زاییش مشیارکتشود که تحوالت فعالیتمی
  از و بسیار   انتقال تکنولوژ المللی را نیز شامل شود. در قراردادها  صدمات و قراردادهابین

ور  المللی که در آنها اشخاص صصوصیی دصالیت دارنید، ایین داقراردادها  تجار  فضایی بین
حیاکا غاییت بهتیر از مبیه داور  دائمیی دییوان در ساز رویه ساز باشد. همچنینتواند وارهمی

 موقتی قابل دسترسی صواهد بود.

                                                           
1. ICSID (International Center for Settlement of investment Disputes) 
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