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 مقدمه

يماورايجوتفکیكفضاچگونکیدربارهالمللیققرارداديبیندرحالحاضرهیچتواف

 از نوجودییهواقلمرو بویژه هوایی، حقوق مدون مقررات »دارد. 9111كنوانسیون

تعریفیاز،2ددانهواییخودمطلقمیقلمروهارابرباوجوداینکهحاكمیتدولت،«9شیکاگو

9161معاهده»قرراتقرارداديحقوقفضا،بویژهمازسويدیگر،دهد.ارائهنمیآنمحدوده

آستانه،دربارهتعیین1جوهاازفضايماوراياصلآزادياستفادهدولت،باوجوداعالم«9فضا

ومحدودهقلمروهواوفضاساكتاست.فضا

رئوسوقواعدكلیومسائلمتنوعدرسال تاریخچه، هاياخیرآثارارزشمنديدرباره

بااما5،شاملمسئلهتحدیدحدودفضايماورايجوبهرشتهتحریردرآمدهاست.حقوقفضا

،دراینمقالهاهمیتو6توجهبهاعالمایرانمبنیبرورودوعضویتدرباشگاهفضاییجهانی

جهت و تحوالت آخرین بر مبتنی ساختاري در حدود تحدید مسئله هايگیريضرورت

هاونیزمواضعكشورماندراینرابطه،موردیدگاهدولت،د1مطروحهدرچارچوبكوپوس

اهتمامقرارگرفتهاست.بررسیانتقاديقیاسحدودفضاباحقوقدریاهاوالنهایه،ارائهنظریه

توجه حیثحقوقداخلیدرخور الاقلاز متیقنكه قدر مسلمو قدر توسلبه جدیديبا

دهد.است،دیگرمباحثاینپژوهشراتشکیلمی
                                                                                                                                                                                                     

 نامیدهشدهاست.«شیکاگو9111كنوانسیون»المللیكهبهاختصار.كنوانسیونراجعبههواپیماییكشوريبین9

2. Convention on International Civil Aviation, Signed at Chicago, 7 December, 1944, 
Art. 1. 

هادركاوشواستفادهازفضايماورايجو،كرهماهودیگراجرامهايدولترفعالیت.معاهدهراجعبهاصولحاكمب9
نامیدهشدهاست.«فضا9161معاهده»آسمانیكهبهاختصار

4. Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of 
Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies, Adopted by the United 
Nations General Assembly in its resolution 2222 (XXI), 19 December 1966, entered 
into force on 10 October 1967, Art. 1. 

المللحقوقبین(،هاديمحمودي،9911)تهران:خرسندي،المللفضاحقوقبین.ازجملهرک:حسیننوادهتوپچی،5
بررسیحقوقینظریاتارائهشدهدرارتباطبامرزمیان»اكبرگلرو،علی پورو(وفریبارضی9919تهران:سمت،)فضایی

 (.9911هاينویندرهوافضاوعلوموابسته،تابستان)،همایشیافته«هواوفضايماورايجو

6 .« آزمون، طراحی،ساخت، فناوريفضاییبا برداريهايفضاییوحفظوبهرهبرداريازسامانهپرتابوبهرهتوسعه
(تعیینشدهاست.پیرو11/15/9911كلیبرنامهششمتوسعه)ابالغیهايجزءسیاست«حداكثريازنقاطمداريكشور

هاوصنایعیرساختتوسعهز»توسعه،دولتموظفشدهاستاقداماتیازقبیلششمسالهقانونبرنامهپنج11آن،وفقماده
 .بهعملآورد«هايمداريمتعلقبهجمهورياسالمیایرانحفظونگهداريازموقعیت»و«فضایی

(كهCommittee on the Peaceful Uses of Outer Spaceآمیزازفضايماورايجو).كمیتهاستفادهصلح1
 نامیدهشدهاست.«COPUOS»یا«كمیتهفضا»بهاختصار
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استگراییاثباتیاوضعیحقوقبرمبتنیالملل،بینحقوقبهنسبتپژوهشدیدگاهاین

هايرویهوعملیمسائلبروداشتهقرارطبیعیحقوقمقابلدرشناسی،معرفتحیثازكه

نمایدمیتأكیدالمللیبینقواعدشناساییدرها،دولتجاري یكدیدگاهیكه. عنوان به

بربلکهدهند،انجامبایدهادولتكهآنچهاساسبرنهراالمللبینحقوقی،قواعدتجربروش

تحلیلوشناساییدارد،وجودهادولترویهدرعرفوتوافقاتعنوانبهعمالًآنچهمبناي

9.كندمی


 جو: از اهميت تحدید حدود تا عدم ضرورت آن یفضای ماورا  .1

هامانعازارائهیكمعیارعلمیوفنیدقیقوارضدولتهايمتعهاورویهمنافع،دیدگاه

پایداردررابطهباتعریفوتعیینحدودفضايماورايجوكهبرخالفنظامحقوقیحاكمبر

وتعلقآنبهتمامبشریتپیرويمی ازاصلآزاديفضا ایندر2نماید،گردیدهاست.هوا،

فضايماورايجوازقلمروهواییمستقیماًبهحالیاستكهآثارعملیونظريمهمتفکیك

دولت حاكمیت و میصالحیت پیدا ارتباط رژیمها تعیین مسئله است، جمله آن از كند.

سیر حقوقیحاكمبریكشئفضاییكهدرمحدودهحداكثرارتفاعپروازيیكهواپیما

كند.می

توجهیقابلهبردي،گرایششودكهازحیثرااهمیتتعیینحدودفضاآنگاهبیشترمی

فضایینیروهايحفظوفضاییهايسالحاستقرارمانندفضا،درنظامیقدرتایجادبراي

اینپردازانغربیدردكترینداردواستداللبرخیازنظریهوجودمسلح، هاينظامیخود،

زنظرالمللیكهاشودوجامعهبیناستكهقدرتفضایییكاستعدادنظامیمحسوبمی

آنهادربرگیرندهایاالتمتحدآمریکا،روسیه،چین،ژاپن،كاناداوكشورهاياروپايغربی

درراستايسیاستمی استقرارتسلیحاتدرفضارا هايملیبرايدفاععلیهتهدیداتباشد،

                                                                                                                                                                                                     
1. Malcolm. N. Shaw, International Law, Sixth Edition (New York: Cambridge 
University Press, 2008) at 25-26. Also see: Ian Brownlie, Principles of Public 
International Law, Sixth Edition (New York: Oxford University Press, 2003) at 6.  
2. See: Gbenga Oduntan, Sovereignty and Jurisdiction in the Airspace and Outer 
Space: Legal Criteria for Spatial Delimitation (London: Routledge – Cavendish, 2012) 
at 132-146 & 174-188. Olavo de Oliviera Bittencourt Neto, Defining the Limits of 
Outer Space for Regulatory Purposes (Switzerland: Springer International 
Publishing, 2015) at 5-30.  

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Olavo+de+Oliviera+Bittencourt+Neto%22
https://books.google.com/books?id=xfBqCQAAQBAJ&pg=PA58&lpg=PA58&dq=A/AC.105/C.2/SR.392&source=bl&ots=cXwNZp9HJX&sig=J0phaudzsUHYRd6GBlfq4o2cYfg&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwi-mLjHkr3aAhWQr6QKHZBKC_YQ6AEINTAD
https://books.google.com/books?id=xfBqCQAAQBAJ&pg=PA58&lpg=PA58&dq=A/AC.105/C.2/SR.392&source=bl&ots=cXwNZp9HJX&sig=J0phaudzsUHYRd6GBlfq4o2cYfg&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwi-mLjHkr3aAhWQr6QKHZBKC_YQ6AEINTAD
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=subject:%22Law+International%22
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2كندنظامیرامنعمیاهدافبرايازفضااستفاده«فضا9161معاهده»گرچه9پذیرفتهاست.

و9فضایی،غیرقانونیبودهنیروهاوتسلیحاتاستقرارآن،ازطریقدرنظامیقدرتوایجاد

چنیندیدگاه1تاكنوننیزچنیناقدامیصورتنپذیرفتهاست اما بههاییمی، توانددرآینده

چارچوبحقوقنرمرژیم در فضا مورد برخالفحقوقبین5سازيدر المللنیازيبهكه

هاندارد،مشروعیتببخشد.دولتاراده

تعمیمبهقلمروفضایینیز،افزونبرقلمروهواییحاكمیتخودراهااینکهبرخیازدولت

سازد.ازآناند،اهمیتولزومتعیینحدودفضايماورايجوراهرچهبیشترمدللمیداده
 ادعايحاكمیتكشورهاياستواییبر است، جمله كهزمینثابتمدار فاصله 958551در

قرارداشتهودرآنماهواره هاباسرعتیکسانیبازمیندرحالكیلومتريبااليخطاستوا
كنندهدولت6چرخشهستند. هايصادر بوگوتا 9116)اعالمیه ) یكرا1زمینثابتمدار

 5دانند.هامیواقعیتفیزیکیمربوطبهزمینوتحتحاكمیتملیایندولت

وفرانسه،اساسا1ًبسیاريازكشورهايتوسعهیافته،همچونایاالتمتحدهآمریکامتقابالً،
ضابطه دانسته، ضرور امريغیر آنها، كاركرد تمایز وجود با را فضا و هوا فیزیکی تقسیم

ماهیتویاهدففعالیتوكاركردوسیلهپروازيموردنظرونهمحلفعالیتآنرا،رجحان
امی این بر قلمرودهند. در پرواز حتی پروازي، ارتفاع هر فضاییدر عملیاتشیء ساس،

می قرار حقوقفضايماورايجو تحترژیم خارجی، اگر91گیرد.هوایییككشور اما
                                                                                                                                                                                                     
1. Detlev Wolter, Common Security in Outer Space and International Law (Geneva, 
UNIDIR, 2006) at 35-37. 
2. Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of 
Outer Space, Art. 4.   
3. UN, GA, RES/1884 (XVIII), Question of General and Complete Disarmament, 1963.  
4. Gbenga Oduntan, Sovereignty and Jurisdiction in the Airspace and Outer Space…, at 
266-280. 
5. Soft Law. 
6. Timothy Hiller, Principles of Public International Law, Second Edition (London: 
Cavendish Publishing Limited, 1999) at 225.  
7. Geostationary Synchronous Orbit. 
8. Declaration of First Meeting of Equatorial Countries, Signed in Bogota 3 December, 
1976, Sec. 1 & 4.  
9. US. National Aeronautics and Space Act of 1958, Sec. 103 
10. Mark J. Sundahl, “Legal status of spacecraft”, pp: 42-58, in: Routledge Handbook of 
Space Law, Edited by Ram S. Jakhu and Paul Stephen Dempsey (New York: Routledge, 
2017) at 54-55. Katherine M. Gorove, “Delimitation of Outer Space and the Aerospace 
Object – Where is the Law?”, Journal of Space Law, (2000), 1 at 17. Gbenga Oduntan, 
“The Never Ending Dispute: Legal Theories on the Spatial Demarcation Boundary Plane 
between Airspace and Outer Space”, Hertfordshire Law Journal, (2003), 1 at 69-70. Rhys 
Monahan, The Sky's the Limit? Establishing a Legal Delimitation of Airspace and Outer 
Space, (Thesis, Van Mildert College, Durham University, 2008) at 8.  
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سهمی یكمسیر در یا پروازهايزیرمداريو مسیر در و بوده پروازيهواپیما كه9وسیله
پرواكیلومتر911ازبیشارتفاعاتشامل تحتحکومتمقرراتحقوقاست، نیز كند ز

2گیرد.هواییقرارمی

نمی نظر دولتبه مالحظاتامنیتملی و رعایتموازین كه كشورهايرسد بویژه ها،

هايپیشرفته،اینامکانرافراهمسازدكهرویکردكاركرديبهعنوانیكمحرومازفناوري

لمدادشود.شایدبههمیندلیلباشدكههايفضاییوهواییققاعدهومالکتفکیكفعالیت

اتخاذرویکردعملگرایانه،عدمبروزاختالفكشورهايبرخوردارازفناوري با هايمربوط،

بین حدودفضايماورايجووفقدانهرگونهمشکلعمدهدراینعمده المللیدررابطهبا

اند.شدرانیزعنواننمودهباماورايجوفضايوتعیینحدودتعریفحلآنمرهونزمینهكه

حداكثربرابردوزمیندرعملحداقلازهاماهوارهارتفاعپروازيطبقایندیدگاه،كمترین

هیچضرورتعملیبرايتعیینحدودوجودندارد.هواپیماارتفاعپروازيیك استولذا

دولت امکانادعايمالکیتبسیارياز بر عالوه ایضمنآنکه، نسبتبه چنین9نمنطقهها ،

پیش غیرقابل و سوء نتایج است ممکن فعالیتاقدامی توسعه براي وبینی فضایی هاي

5و1فنیبههمراهداشتهباشد.هايپیشرفت
 

وX-15مانندمدل،فضاـهواپیماهايهواالزمبهذكراست،دیدگاهعملگرانیزباپیدایش

راكیلومتر915تاارتفاع1وپروازمداري6تواناییپروازهواییكهX-37بدونسرنشینمدل

نیست.5دارند مصونازخدشه احتمالظهورشركت، منظورهايضمنآنکه، خصوصیبه

                                                                                                                                                                                                     
1. Parabolic Trajectory. 
2. Thomas Cheney and Lauren Napier, “Policy Analysis: Air versus Space, where do 
Suborbital Flights Fit Into International Regulation?”, Journal of Science Policy & 
Governance, No. 1, (2015),  at 5. 
3. Gbenga Oduntan, “The Never Ending Dispute: Legal Theories on the Spatial 
Demarcation Boundary Plane between Airspace and Outer Space”, (2003), at 66-67.  
4. Rhys Monahan, op. cit. at 6-21. S. Neil. Hosenball, “Delimitation of Air Space 
and Outer Space: Is Such a Boundary Needed Now? ”, in: Earth-oriented Space 
Activities and Their Legal Implications; Proceedings of the Symposium, Montreal, 
Canada, October 15, 16, 1981 (A83-34651 15-84), (Montreal: McGill University, 
1983) at 346-347.  

المللیجمهورياسالمی،ترجمهبهمنآقایی)تهران:دفترخدماتحقوقیبینالمللنوینحقوقبینمایکلاكهورست،5.
.69،صهمان؛حسیننوادهتوپچی،295(،ص9916ایران،

6. Atmospheric Flights. 
7. Orbital Flights. 
8. Dennis R. Jenkins et al, “American X-Vehicles: An Inventory—X-1 to X-50”, 
(2003) Monographs in Aerospace History, 31 at 21 & 47.  
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ازعلمیهايآزمایشبارومسافردرآیندهوانجام2حملونقلو9هايتجاريانجامفعالیت

9هايدیگراینرویکرداست.ازچالشپرواززیرمداريطریق



 رژیم حقوقی حاكم  بر مدار ثابت زمين و فضای ماورای جو   .2

اینکهمدارثابتزمینتحتمالکیتخصوصیقرارداردویاعمومی،درتحدیدحدود

دارايویژگی برخیاینمنطقهرا دارايمناطقدركهدانندهاییمیآنحائزاهمیتاست.

ابهاممییافتخصوصیمالکیت طبقایندیدگاه، ثابتشود. مالکیتمدار درباره موجود

 معاهده كه دارد ریشه جنگسرد از ناشی قطبی دو فضاي در عنوان9161زمین به فضا

محصولیازتعامالتآندوراناعمالمالکیتبرفضارابهرسمیتنشناخته،ضمنتأكیدبر

صلح میاستفاده كشورها همه به متعلق را آن منافع آن، از 1داند.آمیز چارچوب،در این

قرار5مالکیتنظریهوطبیعیحقوقمقابلثابتزمین،درمدارفضابه9161رویکردمعاهده

علی و میدارد اعطا كشورها به حقوق این كه حقی مانعرغم آنهاكند، منافعبهدستیابی

6شود.میبردارياقتصاديمناطقدارايقابلیتبهرهدرخصوصی

یمفعلیحقوقفضابرآمدهازتعامالتورویهعملیدوقدرتایندرحالیاستكهرژ

بین تالشجامعه و رقابتفضاییجنگسرد جلوگیرياز تسلیحاتو برايكنترل المللی

حقوقفضاتسلیحاتیدرفضابودهاست.لذا،امکاناستنادبهدكترینحقوقطبیعیدرمورد

1جنبهارتجاعییكالمللیدارايضوعهبیندرحقوقموایندكترینبسیاردشواراست.زیرا

بودهاست؛چراكهآنچهكهبودهاست،بایدمیاستداللنمودتواناینگونهبوده،هموارهمی

دنیويشکل تفسیر حسبنوع بر موجب5گیريتدریجیآن، به حقوقطبیعی، قرارداداز
                                                                                                                                                                                                     

هايتجاريدرفضايماورايجوتوسطبخشخصوصیازمنظرحقوقفعالیت».رک:مرتضیصادقیولیالرئیسی،9
 (.9911)9ه،مجلهتحقیقاتحقوقخصوصیوكیفري،شمار«فضا

2. Cargo. 
3. UN. A/AC.105/769. Historical Summary on the Consideration of the Question on 
the Definition and Delimitation of Outer Space, Committee on the Peaceful Uses of 
Outer Space, Report of the Secretariat, 18 January (2002), para. 11.  
4. Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of 
Outer Space,  Art. 1-4.   
5.Theory of Property.  
6. Ian Blodger, “Reclassifying Geostationary Earth Orbit as Private Property: Why 
Natural Law and Utilitarian Theories of Property Demand Privatization”, Minnesota 
Journal of Law, Science & Technology, No.1, (2016), at 409-411, 416-417 & 440.  
7. Reactionary. 
8. Secular. 
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 9یاحقوقالهیصورتپذیرفتهاست.اجتماعی

آ سويدیگر، دولتاز تمامی بدونزادي مساواتو بر مبتنی استفاده كاوشو در ها

 رابطه،فضايماورايجوتبعیضاز این تخصیصملیدر ممنوعیتهرگونه بهو محدود

 وبرخیازقطعنامه2فضا9161معاهده هايمجمععمومیسازمانمللنیزدربردارندهنبوده

 را اینفضا مقرراتیاستكه اصولو قابلتخصیصملیمجموعه هیچوجه و9به ندانسته

برخیازپژوهشگران،بهاستنادایناسنادونیزبا1داند.منافعآنرامتعلقبههمهكشورهامی

در5«مالمشاع»هابراعمالاصولالملل،براینباورندكهدولتاستنباطازاصولحقوقبین

بهعنوا توافقنمودهموردفضايماورايجوواجرامآسمانی، اند.نمیراثمشترکبشریت،

یا تصویب احوال و اوضاع در اصولی، و قواعد یا اسناد چنین مفاد دیدگاه، این طبق

دولتشکل رویه كننده بیان حقوقی6هاگیري، نظریه از1و بخشی لذا استو بوده حاكم

5گرددحقوقعرفینیزمحسوبمی

 
ای ماورای جو )كوپوس( درباره تحدید آميز از فض مواضع كميته استفاده صلح .3

 حدود
بهعنواننخستینماهواره9151اكتبر1در ،اسپوتنیك)بهزبانروسیبهمعنیهمسفر(،

بهمدارزمینپرتابشدو فضاییبایکونور پایگاه توسطاتحادجماهیرشوروياز فضایی،

در ومسابقهفضاییآغازگردید. مجمععمومی9155سامبرد99اینگونهبودكهعصرفضا

موردي یككمیته عنوان كوپوسبه گرفتكه تصمیم متحد ملل مركباز1سازمان كه
                                                                                                                                                                                                     
1. Malcolm. N. Shaw, op. cit. at 27. 
2. Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of 
Outer Space, Art. 1-2.    
3. National Appropriation. 
4. UN. A/RES/18/1962. Declaration of Legal Principles Governing the Activities of 
States in the Exploration and Use of Outer Space, Adopted by the General Assembly in 
Its Resolution 1962 (XVIII) of 13 December 1963,  & UN. A/RES/51/122. Declaration 
on International Cooperation in the Exploration and Use of Outer Space for the Benefit 
and in the Interest of All States, Taking into Particular Account the Needs of 
Developing Countries, Adopted by the General Assembly in Its Resolution 51/122 of 
13 December 1996. 
5. Res Communis. 
6. State Practice. 
7. Opinio Juris. 
8. Ian Brownlie, op. cit. at 169 & 249. Malcolm. N. Shaw, op. cit. at 544.  
9. ad hoc. 



99بهار،66،شمارهیکموبیستدورهپژوهشحقوقعمومی،لنامهفص 221
 

 

تشکیلگردد.95نمایندگان بربه9كشورازجملهایرانبود، عالوه دراینتصمیم، مجمع،

زآمیزارسمیتشناختنمنافعمشترکبشریتدرقلمروجدیدوتأكیدبراستفادهصرفاًصلح

گسترشرقابت اجتناباز لزوم نیز و بهرهآن بر فضا، در نفعهايموجود به آن بردارياز

ومطالعاتعلمیبینبشریتوانجامهمکاري هايمربوطتصریحنمودوالمللیدرزمینهها

2هاعملكردهاست.كمیتهفضابهعنواننقطهكانونیاینهمکاري

دولت گذشتزمان، اهمیبا به كهها سببشده همینامر و تفعالیتفضاییپیبرده

اعضايكوپوستاكنونبه عنواناعضاياصلیوهمچنین9دولت12تعداد سازمان19به

االسالمیعلوموفناوريفضایی(وغیردولتیالمللیدولتی)ماننداتحادیهاروپاوشبکهبینبین

للیاستاندارد(دارايوضعیتعضویتناظردرالمالمللوسازمانبین)مانندانجمنحقوقبین

1كوپوسافزایشیابد.

فنی و علمی فرعی كمیته دو از متشکل كه كوپوس اصلی حقوقی5مشغله كمیته و

موضوعاتپیچیده6باشدمی می، ایجاد فناوريفضایی پیتوسعه در استكه ایناي شود.

رژنوبرگزارشدد9162هادرسالآنواولینجلسات1تأسیسشدند9169هادرسالكمیته

ايكوپوس،توسطكنونهرسالبهصورتمنظمادامهدارد.خدماتدبیرخانهوازآنزمانتا

1شود.انجاممی5دفترسازمانمللبرايامورفضايماورايجو

گزارش میبررسی نشان فضا كمیته تحوالتبینهاي همپاي نهاد این كه المللیدهد

تهوموضوعاتموردبررسیآن،طیفیازمسائلفنی،حقوقی،سیاسیوایمنیراپیشرف

می بر در سال از كوپوس 9169گیرد. دربردارنده62تاكنون كه نموده منتشر گزارش

دیدگاه و گزارشتحوالت است. فضا مسائل پیرامون فنی و حقوقی سالهاي هايهاي
                                                                                                                                                                                                     
1. UN. A/RES/1348(XIII). Question of the Peaceful Use of Outer Space, Adopted by the 
General Assembly in 13th session of 13 December 1958. 
2. COPUOS History, available at: http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos/ 
history.html (Accessed on: 2019/09/19). 
3. COPUOS, Membership Evolution, available at: http:// www. unoosa. org/ oosa/ en/ 
ourwork/copuos/members/evolution.html (Accessed on: 2019/09/18). 
4. COPUOS, Observer Organizations, available at: http:// www. unoosa. org/ oosa/ en/ 
ourwork/ copuos/members/copuos-observers.html Accessed on: 2019/09/17). 
5. Scientific and Technical Subcommittee.  
6. Legal Subcommittee.  
7. COPUOS, UN. Office for Outer Space Affairs, http:// www. unoosa. org/ oosa/ 
en/ourwork/copuos/index.html (Accessed on: 2019/09/19). 
8. United Nations Office for Outer Space Affairs. 
9. COPUOS History, op. cit.  
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گزارش2191-2191 با بیانگرتوسعهموضوعاتدر9169-9165هايهايسالدرمقایسه

گزارش در است؛ كوپوس كار سالدستور اطالعات،هاي تبادل موضوعات اولیه هاي

بین آزمایشتسهیالت مضر بالقوه اثرات فضایی، فضایی،المللی تحقیقات فضایی، هاي

آزمایش طریق از جو مدنیآلودگی مسئولیت شیمیایی، و9هاي فضایی وسایل پرتاب

هايمتأخرعالوهبرایندرحالیاستكهدرسال2آمیزازفضامنعکساست.استفادهصلح

اقتصادي، اجتماعیو پایدار توسعه فناوريفضاییو موضوعاتیمانند موضوعاتمزبور،

هايفضایی،مدیریتبحرانفضایی،فضاسنجشازراهدورونظارتبرمحیطزیست،زباله

شرا سالمتجهانی، فضاو هوایی و آب اقلیمی9یط تغییرات نقل1و و مدیریتحمل ،

دردستور تعریفوتحدیدحدودفضا ماهیتمدارثابتزمینومسائلمرتبطبا فضایی،

5كاركوپوسبودهاست.

،امادراینسالبا6پروازبدوناجازهدرفضايماورايجوپذیرفتهشدهبود9166تاسال

دولتفرانس مللپیشنهاد عمومیسازمان مجمع به جلساتكمیته1ه دستور در تعریففضا

بهدستوركارآن5نیزمسئلهتحدیدحدود9112كوپوسقرارگرفتوازسال فرعیحقوقی

 شماره پیروقطعنامه شد. افزوده كمیتهفرعی9159مجمععمومیدردسامبر51/95كمیته ،

طهباتعریفوتحدیدحدودفضانمود.قطعنامهحقوقیاقدامبهایجادیككارگروهدرراب

دولت از رژیمهمچنین تا دعوتكرد وها هوایی محدوده بر مختلفحاكم حقوقی هاي

1فضايماورايجوراموردتوجهقراردهند.
                                                                                                                                                                                                     
1. Liability.  
2. UN. A/5549/Add.1, Report of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space 
(Addendum) COPUOS 05th session (1963), UN. A/5785. Report of the Committee 
on the Peaceful Uses of Outer Space, COPUOS 06th session (1964) & UN. A/6042, 
Report of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, COPUOS 07th 
session (1965).  
3. Space Weather.  
4. Climate Change. 
5. UN. A/72/20, Report of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, 
COPUOS 60th session (2017), UN. A/73/20, Report of the Committee on the 
Peaceful Uses of Outer Space, COPUOS 61st session (2018) & UN. A/74/20, Report 
of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, COPUOS 62nd session 
(2019). 
6. José Monserrat Filho, “Definition and Delimitation of Outer Space – a Deadlock 
Discussion?”, Second ICAO/UNOOSA Symposium Abu Dahbi, UAE – 15-17 March 
(2016), at 9.  
7. UN. A/AC.105/769, op. cit, para 3-6. 
8. Delimitation.  
9. UN. A/RES/38/80. International Co-operation in the Peaceful Uses of outer Space, 
Adopted by the General Assembly in Its Resolution 38/80 of 15 December 1983.   



99بهار،66،شمارهیکموبیستدورهپژوهشحقوقعمومی،لنامهفص 222
 

 

هايعضوكمیتهفضا،هموارهبالزوموضرورتهرگونهتعریفویابرخیازدولت
ماورايجو فضاي حدود یامخالفتنمودهتحدید حقوقی مشکل هیچ بروز عدم اند.

رضایتبخشرژیم كاركرد تحدیدحدود، تعریفو نبود هايحقوقیعملیناشیاز
فعالیت توسعه امکان قلمرو، دو بر بهمتفاوتحاكم قلمروهايدیگر، در رغمفقدانها

تحدیدحدودوسلیقه تحدیتعریفیا یا باايوتصنعیبودنهرتعریفو دحدودي،
عمده مربوط، فناوري تکامل به رو روند به تشکیلتوجه را مخالفان دالیل ترین

9.دهدمی

امعاننظربهضرورتحلمسائلحقوقیجدیدناشیازپیشرفت موافقانبا هايمتقابالً،

استفاده فضايماورايجو، فزاینده كاربرد فناورانه، فضا،علمیو نظامیاز هايراهبرديو

ها،موضوعتجاريشدنفضاومشاركتبخشخصوصیدرالمللیدولتمسئلهمسئولیتبین

به موضوعاتمربوط تبیین فضا، حقوق یا هوا اجرايحقوق با رابطه امنیتدر تامین آن،

بینحاكمیتدولت نیاز تدوینمقرراتمورد امکان پروازهايها، با رابطه ملیدر المللیو

هايعلمیویاحملونقلانسانوتضمیناجرايموثرانجامماموریتزیرمداريبهمنظور

اصولآزادياستفادهازفضايماورايجووعدمتخصیصآن،تعریفوتحدیدحدودرا

2.دانندضروريمی

قراردادي رویکرد بر تکیه قبلبا چنددهه از فضا ایناساساستكهكمیته به9بر كه

هاتأكیددارد،تالشنمودهاستتاارچوبتوافققرارداديدولتموضوعتعیینحدوددرچ

اینمرز1باتوجهبهارتفاعیخاص،مرزمیانقلمروهواییوفضايماورايراجوتعییننماید.

دولت توسط بینباید اجراي ضمانت از كه گردد تعیین معین، ارتفاعی در نیزها المللی

كهاینمسألهدردستوركاركمیتهفضاقرارداشت،برخیهاییبرخوردارباشد.درطولسال

هابامالحظهمسائلسیاسیوامنیتیازتعیینارتفاعقرارداديآستانهفضايماورايجودولت

حل،بدونپافشاريبرمعیارهايدراینراه5كردند.هاباشد،دفاعمیكهموردپذیرشدولت

                                                                                                                                                                                                     
1. UN. A/AC.105/769, op. cit.  & José Monserrat Filho, op. cit.  at 7-22.  
2. Ibid.  
3.Arbitrary Delimitation. 
4. UN. A/AC.105/C.2/7/Add.2. The Question of the Definition and/or the Delimitation 
of Outer Space, Background Paper Prepared by the Secretariat in 1970 and Updated in 
1977, Committee on the Peaceful Uses of Outer Space. 
5. UN. A/AC.105/769, op. cit.   
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بیش2ورویکردفضایی9رویکردطبیعی استنادترنظراتدولت، وسازمانمللمتحدمورد ها

9قرارگرفتهاست.

،ایتالیا،سوئد،اسپانیا،شیلی،آرژانتین،1هايایراندرچارچوبرویکردقراردادي،دولت

اندكهبرتعیینهايمختلفیرابهكمیتهفضاارائهدادهفرانسه،كانادا،اطریشوبلژیكطرح

هايكیلومترازسطحزمینیاسطحآب951و51،11،911،921فاعمرزقرارداديدرارت

كیلومتريرابراي991تا911ارتفاعباالي9111آزادتأكیددارد.شورويسابقنیزدرسال

اینمنظوربهكمیتهفرعیحقوقیپیشنهادنمود.لیکن،دراینطرحبرايپروازوسایلفضایی

حق9159وسپسدرسال5ضررحقعبوربی9111تدادرسالهابهزمین،ابوبازگشتآن

قائلگردیدكهپساز6آمیزعبورصلح اینارتفاعرا درزیر برفرازقلمرودیگركشورها،
                                                                                                                                                                                                     

حسینشود)ايكهدرآنهوایافتمی،بادرنظرگرفتنمفهومجغرافیاییعرصههوایی،یعنیگستره.رویکردطبیعی9
 توپچی، بررسیكنوانسیونشیکاگووضمایمالمللهواییايبرحقوقبینمقدمهنواده : خرسندي، ص(9911)تهران:

12 فاصلهحدود اینمعیارطبیعیكهدر به توجه با ،)51 جوچنانرقیقاستكهدیگركیلوم11تا ترازسطحزمین،
نمی میهواپیماها تعیینحدود مبادرتبه كنند، پرواز طبیعیتوانند جو به فضایی، اصطالحعلوم در اینمنطقه، كند.

االشود.البته،فراترازاینمرزنیزجوزمینهمچنانبهسمتبمشهوراستو،ازدیدفضانوردان،فضاازاینجاشروعمی
از كه اینمنطقه، نازکورقیقاست. بسیار اما 51وجوددارد، یونوسفر551تا به كیلومتريسطحزمینوجوددارد،

(Ionosphereمشهوراستكهباالترازالیهاوزونقرارداردوذراتالکتریکیاتمسفرومیدان)هايمغناطیسیزمینرا
 كنند.المللی،ازطریقیونوسفرپروازمیستگاهفضاییبینهايایدهد.بسیاريازماهوارهتشکیلمی

Sarah Frazier, “NASA’s ICON Explores the Boundary between Earth and Space”, 
Editor: Rob Garner, Nov. 1, 2017, available at: https://www.nasa.gov/feature/goddard/ 
2017/nasa-s-icon-explores-the-boundary-between-earth-and-space (Acceded on: 
2018/03/15). 

2( فضایی رویکرد .Spatial Approach مرز مشخصیعنی یكمرز معرفی به )911 اینكیلومتري اولویت كه
پردازد.زیراینخط،همهوسایلتحتحکومتحقوقهواییقرارداشتهوباالترازرویکرداستجهتتعیینحدودمی

 شود.اینمنطقه،حقوقفضايماورايجواعمالمی
Gbenga Oduntan, “The Never Ending Dispute: Legal Theories on the Spatial 
Demarcation Boundary Plane between Airspace and Outer Space”, at 79; Mark J. 
Sundahl, op. cit. at 54-55; Thomas Cheney and Lauren Napier, op. cit. at 5 

(Lowest Point of Orbital Flightمالکاینارتفاعبهمنظورتعیینآستانهفضايماورايجو،حداقلارتفاعی) 
حاكمیتبرفضاومرزبینهوايجووخارج»وانددرمدارزمینقرارگیرد)مصطفیفروتن،تاستكهیكماهوارهمی

 (.19(،ص9916،)916،مجلهكانونوكال،شماره«ازجو

ها،دكترینحقوقینیزوجوددارد.رک:.درموردرویکردقراردادي،عالوهبرنظراتدولت9
Olavo de Oliviera, op. cit. at 58-60. 

كیلومتريراقابلقبولدانستهاست.رک:911تا51كوپوس،محدودهمیان9111.بهطورمشخصایراندرنشستسال1
György Haraszti, Questions of International Law, Vol 2, Translated by J. Decsenyi and 
S. Simon (Budapest: Akademiai Kiado, 1981) at 54. 
5. Right of Innocent Passage. 
6. Right of Peaceful Passage. 

mailto:sarah.frazier@nasa.gov?subject=RE%20ICON%20Explores%20the%20Boundary%20Between%20Earth%20and%20Space%20
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Olavo+de+Oliviera+Bittencourt+Neto%22
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9كند.فروپاشیشورويسابق،فدراسیونروسیهنیزازاینموضعدفاعمی

ها،اظهارنظرهاودیدگاه،همانتفاوتدرارتباطباموضوعتعریفوتحدیدحدودفضا

هابهشکلبارزيدركمیتهفضاهايمختلفدرسازمانمللویاسایرسازمانمواضعدولت

.نیزوجوددارد
هاهايمختلفدولتدرواقع،كمیتهفضافقطبیانكنندهمواضعودیدگاه2

حداكثرچیزياستمی مواضع، كهباشدوكوششدرجهتنزدیككردنایننظراتو

توانازآنانتظارداشت.می


 ها در رابطه با مسئله تحدید حدودمواضع برخی از دولت  .4
دولت استكه وواقعیتاین نموده مطرح حدود تحدید درباره متفاوتیرا مواضع ها

موردبازبینینیزقرارحسباوضاعواحوالودگرگونیشرایطبین نظراتخودرا المللی،

ايكانادا،بریتانیا،ایاالتمتحدآمریکا،برخیازكشورهايغربیودربرههاند.چنانکهداده

اززمان،شورويسابقدرمراحلاولیهكاركمیتهفضامعتقدبهعدمضرورتتحدیدحدود

بهایاالتمتحدهدرحالحاضرنیز9فضابودند. برهمانموضعپیشینبوده،چنیناقدامیرا

داندوبرایننظراستتازمانیكههايموجودمیترشدنفعالیتیدهطوربالقوه،موجبپیچ

بایددرچارچوبفعلیعملنمود. 1نیازضروريوعملیبرايتحدیدحدودوجودندارد،

طرفداري فضا كمیته در تحدیدحدود كار حذفدستور از همواره كه نگرانیاینكشور

ايكهباالترازآنكخطمشخصبرايمنطقهنمودهاست،ازاینجهتاستكهباتعیینی

هامدعیمنطقهزیرآنخطبهعنوانجزئیازفضايماورايجوقراردارد،برخیازدولت

5قلمروهواییخودخواهندشد.

هاحاكیازایناستكهرویکردفضایی،بیشترتوجهآنهاراجلببررسیمواضعدولت

هايقرارگرفتهدرمدارپروازهايبدوناعتراضماهوارهبرخیازمحققاننیزازنمودهاست.

المللایجاداندكهیكقاعدهعرفیحقوقبینزمینبرفرازسرزمینملی،ایننتیجهراگرفته
                                                                                                                                                                                                     

1. Olavo de Oliviera, op. cit. at 56-58.   
2. See: UN. A/AC.105/769, op. cit.    
3. Oduntan, op. cit. at 66-67.  
4. US. Statements to UN Committee on Peaceful Uses of Outer Space, Legal 
Subcommittee; Statement by Mark Simonoff, US Representative to the 45TH Session 
of the Legal Subcommittee of The UN Committee on the Peaceful Uses of Outer 
Space, April, 2006,  Agenda Item 6.  
5. Katherine M. Gorove, op. cit. at 14.  

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Olavo+de+Oliviera+Bittencourt+Neto%22
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Olavo+de+Oliviera+Bittencourt+Neto%22
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كیلومترباالترازسطحدریا،خارجاز911ارتفاعحدودهادرشدهكهبراساسآن،ماهواره

تنهاشمارمعدوديازمموسسهبینطبقاعال9قلمروملیكشورهاهستند. المللیحقوقفضا،

)درسال همچوناسترالیا قزاقستان)درسال9115كشورها، دانمارک)در2192(، واخیراً )

اندوكیلومترتعییننموده911(،فضايماورايجورابهعنوانمنطقهبااليارتفاع2196سال

2اند.محدودهفضايماورايجوبهعملنیاوردهدرعینحال،اغلبكشورهاهیچتعریفیاز
 

هواپیماوسایلآیرودینامیكمانندتاجاییكهشودبراساسرویکردطبیعی،استداللمی

یعنیارتفاعقدرتپروازدارد قلمرويهواییاستكیلومتري،51، این9.محدودهحقوقیا

هوانوردي، ملی مشورت كمیته توسط موارد بعضی در متحد1معیار ارتشایاالت و ناسا

استفادهمی مرزفوقانی5شود.آمریکا دررابطهبا حقوقاطریشنیزهیچارتفاعمشخصیرا

كندلیکندربردارندهیكتوصیفقلمروآن،كهبراساسكیلومترسنجیدهشود،بیاننمی

ازطریق1هواپیماویا6هايفوقانیقلمروهواییاستكهشیءپرندهفنیوفیزیکیازمحدوده

درفاصلههايآیرودینامیکیپروازمیواكنش اینمرزهواییمعموالً كیلومترياز51كنند.

دارد. قرار زمین معیار5سطح این فناوري، تحوالت دلیل به كه شود گفته است ممکن

دگفتكهامکانپروازبالقوهبرايهواپیماهامتوانمیدستخوشتغییراست،ولیدرپاسخ

.معیارآیرودینامیكارتباطاستازسطحزمینكیلومتري51حدودارتفاعنظراستكههمان

كنوانسیون در و قواعدحقوقهواییدارد شیکاگومالکتعریفوسایل9111 نزدیکیبا

1هواییقرارگرفتهاست.
 

می استنباط اینگونه آمریکا ایاالتمتحد قوانین هوااز تعریفقلمرو در كه یی،شود

رویکردطبیعیبطورتلویحیمورداستنادقرارگرفتهاستودرتعیینفضايماورايجو،
                                                                                                                                                                                                     

 .55-51،صصهمان.حسیننوادهتوپچی،9

2. A/AC.105/C.2/2017/CRP.29. Matters relating to the definition and delimitation of 
outer space: replies of the International Institute of Space Law (IISL), LSC 56th 
session, 27 March to 7 April 2017. 

 .19.مصطفیفروتن،همان،ص9

4. National Advisory Committee on Aeronautics. 
5. Bhavya Lal  and Emily Nightingale, “Where is Space? And Why Does That 
Matter?”, Space Traffic Management Conference (November 5, 2014). Paper 16, at 4.  
6. Aircraft. 
7. Aeroplane. 
8. A/AC.105/1112/Add.3. Definition and delimitation of outer space: views of States 
members and permanent observers of the Committee, LSC 56th session, 27 March to 7 
April 2017. 
9. Annex 6 to the Convention on International Civil Aviation, Operation of Aircraft. 
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رویکردفضاییمدنظربودهاست.استنباطبرخیازصاحبنظرانازقوانینداخلیاینكشور

بهیكخطمرزيمیانمحدودههواییوفضايماوراي نیزایناستكهمقرراتآمریکا

 حدود در را911تا51جو، فضا ضمنی، طور به مقررات، این دارد. اشاره كیلومتري،

كند.تبعیتمی2،ازاصولمکانیكمدار9اندكهبراساسقوانینكپلرايقلمدادكردهمنطقه

می اشیاء جاییكه ایناساس، فضابر باقیبمانند، مدار زمیندر برگشتبه بدون توانند

دكهدورویکردمتفاوتمذكوردرمقرراتآمریکابارسلذابهنظرمی9شود.محسوبمی

یکدیگرقابلجمعباشد:رویکردطبیعیدرتعیینقلمروهواییورویکردفضاییدرتعیین

مرزفضایی.

فضايبااليسطح عنوان به فضايماورايجو فضاییآفریقايجنوبی، امور قانون در

امکانعملیا یكشیء ارتفاعیكهعمالً تعریفزمیناز دارد، تدرمداراطرافزمینرا
كیلومتر،یعنیحداقلارتفاعی921تا911ايحدودایننقطهدرعملدرفاصله1شدهاست.

می ماهواره دولتكه ظاهراً، دارد. قرار بماند، باقی مدار در رویکردتواند این از هاییكه
هواییخحمایتمی قلمرو دنبالاعمالحاكمیتبر به منظوركنند به فضا آغاز نقطه تا ود

این اتحادجماهیرشورويبه هستند. امنیتخود حفظتمامیتارضیوحصولاطمیناناز

هاادعايبیشترينسبتبهاعمالحاكمیتبركردكهدولتدلیلازاینرویکردحمایتمی
5فضايماورايجونداشتهباشند.

 بهذكراستكه برحسبدالیلفیزیکیووجودداردمدارهايزمینیمختلفیالزم و
كیلومتريازسطح951تا921و911،995،922مکانیکیمربوط،ارتفاعاتمتعدديشامل

 ظاهراً، است. شده معین جو ماوراي فضاي قلمرو شناسایی براي یاپایینزمین، نقطه ترین
زمیناست.اسنادكیلومترازسطح951تا921ارتفاعحضیضیكماهوارهدرحالچرخش،

پائین ایننواحیرا ترینحددردسترستوسطوسایلآموزشیارتشایاالتمتحدآمریکا

ارتفاع ترینارتفاعیاستكهدرآنكیلومترپائین921فضاییدرمدارقلمدادكردهاست.
                                                                                                                                                                                                     
1. Kepler's Laws. 
2. Orbital Mecanics. 
3. Bhavya Lal and Emily Nightingale, op. cit. at 2. Frans G. Von der Dunk, “The 
Delimitation of Outer Space Revisited: The Role of National Space Laws in the 
Delimitation Issue”, Space, Cyber, and Telecommunications Law Program Faculty 
Publications, No. 51, (1998) at 257-260.  
4. Space Affairs Act (South Africa, 1993), Sec. 1. 
5. Katherine M. Gorove, op. cit. at 16.  



 221جوماورایفضایحدودتحدیدهایضابطهوضرورتبررسی
 

كیلومترنیز951تواندبدوننیرويمحركهحركتكند.ارتفاعمی9ءدرمداربیضییكشی
دایرهترینارتفاعیاستكهیكشئمیپائین زمینبدوننیرويمحركه2ايتوانددرمدار

هايوقطعنامهالمللیبین،درمعاهداتهاياینتحقیقهاویافتهحسببررسی9حركتنماید.
هايزمینبیاننشدهاست.سازمانمللمتحد،بهلحاظحقوقیتفاوتیبینمدار

یزبدونتوجهبهرویکردطبیعیوفضایی،رویکردكاركرديرامدنظرهانبرخیازدولت

باشد،اند.چنانکهازنظردولتمکزیك،آنچهبهمنظورتعیینمرزداراياهمیتمیقرارداده

مشخصكردناینامراستكهپروازموردنظرپروازیكشیءپرندهاستویایكشیء

تعریف-ايماورايجوبایدبراساسكاركردهواازنظردولتتایلندنیزفض1فضایی. فضا

5شودونبایدمتکیبرمالحظاتجغرافیاییباشد.


 مواضع دولت ایران درباره تحدید حدود .5

ايقابلكیلومتريرامحدوده51-911،دولتایرانمحدودهپیشنهاديمیان9111درسال

اینوجود،د6قبولبرايتعیینحدوداعالمنمود. سندجامعتوسعههوا»دررحالحاضربا

شورايعالیانقالبفرهنگی،درتعریفمنطقههوایی91/91/9919،مصوب«فضايكشور

 است: آمده »چنین توسط شده تعیین ارتفاع تا زمین كره اطراف هايكنوانسیونناحیه

المللیبین ارائهمی«. تاكنوندرهسندجامعدرحالیچنینتعریفیرا یچكنوانسیوندهدكه

توجهیازسويشورادورازالمللی،اینناحیهموردتعریفقرارنگرفتهاستوچنینبیبین

 باشد.انتظارمی

 در كشورهايفضایی، جرگه به ورود مسیر آغاز 2ایراندر موفقگردید2111فوریه

بهفضاپرتابكندكه2بربومیسفیراولینماهوارهفضاییخودبانامامیدراازطریقماهواره

آمیزدرمدارپایینزمیناستقراریافت.دراینخصوصنمایندهدولتایرانبهطورموفقیت

                                                                                                                                                                                                     
1. Elliptical Orbit. 
2. Circular Orbit. 
3. Bhavya Lal  and Emily Nightingale, op. cit. at 4-6.  
4. A/AC.105/1112/Add.1. Definition and delimitation of outer space: views of States 
members and permanent observers of the Committee, LSC 55th session, 4 to 15 April 2016. 
5. A/AC.105/1112. Definition and delimitation of outer space: views of States members and 
permanent observers of the Committee, LSC 55th session, 4 to 15 April 2016.   
6. György Haraszti, op. cit. at 50 & 54. 
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هايعلمیوفنیفضاییدركمیتهفرعیحقوقیكوپوس،اظهارداشتكهبهموازاتبرنامه

9داند.المللیمتعهدمیخویش،خودرانسبتبهكلیهتعهداتوالزاماتبین

ايراكهدرمعاهداتسازمانمللمتحد،هموارهاصلكلیاحترامبهاصولاساسیرانای

راجعبهفضايماورايجوگنجاندهشدهاست،موضعاصلیواساسیخوداعالمنمودهاست.

ازنظردولتایران،فضايماورايجو،قلمروومیراثمشترکبشریتبودهوبهعنوانیك

برا دولتاصلبنیادینباید میزانيدسترسیتمام از نظر قطع هركشوري، باشدو آزاد ها

مندباشد.همچنیندرراستايتوسعهعلمیواقتصادي،ازحقوقبرابردرمنافعبالقوهآنبهره

امنیتبین و رقابتتسلیحاتیدرتقویتصلح از استكه این ایران رسمی موضع المللی،

عمل برنامهفضايماورايجوجلوگیريبه راستاياهدافو در صرفا اینفضا هايآیدو

2آمیزمورداستفادهقرارگیرد.صلح

المللیدرزمینههايبینموضعایرانمانندبیشتركشورهايدرحالتوسعه،ارتقاءهمکاري

صلح استفاده مواد در مقرر نحو به فضايماورايجو، از 9آمیز 1و و9161معاهده فضا

میرعایتاصول تخصیصملیفضا عدم قابلاهمیتدر9باشد.یچونمساواتو موضوع

هاازباشدوبنابراینهمهدولتمواضعایران،ایناستكهمنابعمدارثابتزمینمحدودمی

برداريازآنبرخوردارند؛بویژهكشورهايدرحالتوسعهكهالزماستحقیبرابردربهره

اینموضعبااعتقاد1منديازمدارثابتزمین،درنظرگرفتهشود.منافعآنهاهمواره،دربهره

بامواضعتمامیت نهتنها ازمنافعفضايماورايجو، خواهانهبهاستفادهعادالنههمهكشورها

كنندهدولت صادر كشورهاي ادعاي بلکه مخالفاست، آمریکا متحد ایاالت چون هایی

مارد.شاعالمیهبوگوتارانیزمردودمی


 قياس قلمرو هوایی با دریایی به منظور تعيين حدود فضا: نگاه انتقادی .6

دیدگاهیمطرحشدكهجهانیجنگازپیش باقلمروهواییوضعیتحقوقیاول، را
                                                                                                                                                                                                     
1. UN. COPUOS/LEGAL/T.787, 787th Meeting of Committee on the Peaceful Uses of 
Outer Space Legal Subcommittee, Wednesday, 25 March 2009, at 14.  
2. Ibid. at 14. 
3. Statement of the G-77 and China during the Forty-eighth session of the Scientific 
and Technical Subcommittee of the United Nations Committee on the Peaceful Uses of 
Outer Space, 7-18 February 2011, delivered by H.E. Ambassador Ali Soltanieh, 
Permanent Representative of the Islamic Republic of Iran, Vienna, 7 February 2011. 
4. UN. COPUOS/LEGAL/T.787, op. cit. at 14.   
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تعیینمیسرزمینیوآبهايآببهقیاس هايآزاد، رامناطقی9199درسالاماللوكرد.

تحت(،ارتفاعبرجایفل)مساويمتر991باارتفاع،هاولكهفقطمنطقترسیمنمودبرايهوا

در،آنرابسطدادهبودندفوشیواپنهایمكهشد.اینرویکردمیحاكمیتملیدولتتلقی

براساسآن؛هوابهعلترقت،قابلتملكوسلطههواییریشهداردوقلمرونظریهآزادي

دیدگا9نیست. این مترتببر آثار جمله بااز كشورها، فراز بر عبور درباره استكه این ه

بیشیوه عبور مشابه میهاي رفتار دریاها در اول،ضرر جنگجهانی طول در اما باشود.

آنازرویکردغالبپسوتغییریافتدیدگاهاینهوا،ازاستفادهامنیتیپیامدهايشناخت

پاریسبهعنوانبازتابیاز9191بودوكنوانسیونهواییفضايبهدولتحاكمیتگسترش

هارابرقلمروهواییودریايسرزمینیبهرسمیتشناخت.آنحاكمیتمطلقدولت

می حاصل دریا و قیاسهوا از كه خالفنتایجی بر تحوالت، این حقوقبا در شود،

البته2ندارد.وجودهادولتهواییقلمروطریقازضررالمللهیچگونهحقعبوربیبین تنها،

زمینه این در آزاديمحدودیتحاكمیتی پراعطاي سرویسهاي براي غیرمنظموازي هاي

مییهواپیماهايكشورياستلالملبین كه كنوانسیون مطابق فراز9111توانند بر شیکاگو

افزونبر9كشورهايمتعاهدپروازنمودهیابهصورتترانزیتبدونتوقفازآنجاعبوركنند.

موا تصویبفقتنامهاین، به هوایی نقل و آزاديحمل ترانزیتو آزادي مورد در نیز هایی

دولت1استرسیده چارچوباختیار در قلمدادكه بیضرر عبور معنیحق به و بوده ها

شود.نمی

 احکام جو ماوراي فضاي و آزاد دریاي بر اینکه، به توجه مشاع»با اعمال5«مال

شمردنمی بر برخیبا برآبگردد، قواعدحاكم و یكاصول وجود قائلبه هايآزاد،

فعالیتحقوقبین زمینه در آزاديفضا اینالمللعرفیدربردارنده بر هايفضاییهستند.

اساس،درصورتوجودتوافقواجماعصریحویامفروض،اصولصالحیتیقابلمقایسه

هايفضاییقابلاعمالبتبهفعالیتهابهدستآمدهاست،نسباآنچهكهدرمورداقیانوس
                                                                                                                                                                                                     

 .925-995(،صص9962،جلداول)تهران:موسسهخدماتچاپ،المللهواییوفضاییحقوقبین.حسنصفوي،9

2. Malcolm. N. Shaw, op. cit. at 541-542.  
3. Convention on International Civil Aviation, Art. 5.  

)تهران:خرسندي،المللهوایی:بررسیكنوانسیونشیکاگووضمایمايبرحقوقبینمقدمهیننوادهتوپچی،.رک:حس1
 .911-219صص(9911

5. Res Communis. 
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فضايماورايجو«مالمشاعبودن»امااینسوالقابلطرحاستكهباتوجهبه9خواهدبود.

می آیا مانندوتحتحاكمیتبودنقلمروهوایی، را میانایندومنطقه منطقهتوانناحیه

درحقوقدریاهاقلمدادكرد.تحتنظارت

كهبهموجبالمللعرفیاستبراساسحقوقبین9ضررعبوربی،2مشهورترینحقعبور

وسریعكشتی پیوسته میانآبآنهیچدولتینبایدمانععبور از ؛اششودهايسرزمینیها

برخیازمحققین،برايتعیینحدود1نباشد.بارمنافعامنیتیدولتساحلیزیانبرايعبوريكه

یلومتركهحداكثرارتفاعپروازيوسایلهواییاستراك55فضايماورايجو،محدودهزیر

بهعنوانقلمروهوایی،تحتحاكمیتكاملوانحصاريدولتمربوطمحسوبكرده،یك

حائل 5منطقه بی12براي عبور منطقه عنوان به را بعدي دولتكیلومتر همه براي هاضرر

درفاصله فضايماورايجو، ومحدوده ادعاي961شناسایینموده ازهرگونه كیلومتركه

نموده منظور فضا عنوانآستانه به اعمالصالحیتمصوناسترا ازجملهحاكمیتیا اند.

ازايباشدازایجادمنطقهبهشرحفوقعبارتمی حائل،منطقهیكمبانیشناساییوایجاد

تسهیلاكتشافاتاست،بهمنظورشدهشناختهدریاهاحقوقدرضرر،مشابهآنچهكهبیعبور

قیاسهوابادریابهرسدكهامابهنظرمی1و6علمیونیزمشخصنمودنوضعیتحقوقیجو.

سهدلیلنادرستاست:

تملك-الف آن،قابل نبودن عین یا رقتو دلیل به هوا ذراتآننبودن یعنیبه

هواییفضايبرلتارتباطیبهحاكمیتدوشودومربوطمیاكسیژنوگازهايمعلقدرهوا

.ندارداست،فرازقلمروسرزمینیذراتوگازهايموجوددرهوابلکهمکاننهكه

كهقرارآنتحتمالکیتدولتفضايهواییبرخالف،آزادهايآبدریاهاو -ب

درمکانیواقعشدهاستكهتحتمالکیتهیچدولتیقرارندارداست، دردریا،اصلبر.

دردریايسرزمینیساحلیدولت،«نظریهارتفاقساحلی»لذابراساسوهاستآزادياستفاد
                                                                                                                                                                                                     
1. Myres S. McDougal, “The Emerging Customary Law of Space”, Faculty Scholarship 
Series, Yale Law School, (1963), Paper 2609, at 629-630.  
2. Transit Right. 
3. Innocent Passage. 
4. UN Convention on the Law of the Sea, Signed at Montego Bay, 10 December 1982, 
(1982), Art. 17-21.  
5. Buffer Zone. 
6. Gbenga Oduntan, op. cit. at 82-83. 

 .21علیاكبرگلرو،همان،ص .فریبارضیپورو1
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 داستجهتكمالانتفاعازملكخو،حقیدرملكغیركه9دارايحقارتفاقخودتنها

چنانچهمی2(،هايداخلیآب)درموضوعبحث، لذا باشد. به دادهتسريهوامقرراتدریا

اصلحاكمیتدولتبرقلمشود با رويهواییمنافاتدارد، مشتركیجامعچون،بنابراین.

كهازطریقآنویژگیبتوانحکمیکیرابهدیگريتسريداد،میانهواودریاوجودندارد

بادریا وجودجامعمشترکیاقدرمشترک،شرطاساسیالفارقاست.معقیاسیمقایسههوا

 قبول قیاسقابل آن، صورتفقدان در اصولقیاساستو بر منطبق استنباط، این نیست.

باشد.می1المللعمومیواصولاستنباطدرحقوقبین9استنباطدرحقوقاسالمی

متفاوتیدارنداساسیهايویژگیزیرا،بههواتسريدادتواننمیوضعیتدریارا-پ

ایجابمیرعایتامنیتوموجودیتدولتو نسبتود.پرهیزشكندكهازچنینقیاسیها

سرزمیننسبتیافقیاست با دریا تأثیر میفعالیتو انجام دریا در شودهاییكه به، محدود

باسرزمینبنادروسواحلاست.درحالیكه،سرزمینیهايداخلی،آبهايآب نسبتهوا

هاينظامیراموردطقشهريوسایتاتواندمنیكهواپیمابهراحتیمینسبتیعموديبوده،

دهده فعالیتیبرخالفوضعیتدرودفقرار تحركاتو كلیه انجاما، هوا در كه هایی

5دهد.الشعاعقرارمیمستقیماًامنیتسرزمینیراتحت،شودمی

كهتعییندونظریهاساسیوجوددارد،حقوقهوایی6دربارهاستقاللالزمبهذكراست،

سایررشته ارتباطآنبا اینباورندكهحقوقهواییهیچهايحقوقاست.كننده برخیبر

ايراارتباطیباحقوقعمومیوخصوصیمتداولنداردوبایداصولجدیدومقرراتتازه

.متقابالً،تبعیتشود1رژیمحقوقیخاصهايازرویهقواعدآندرتنظیمبرايآنقائلشد،

                                                                                                                                                                                                     

المللعمومیتعریفیقابلمقایسهومشابهدارد.)رک:(درحقوقخصوصیوحقوقبینServitude.حقارتفاق)9
(.,op. cit. at Malcolm. N. Shaw 538-541موادمرتبطدرقانونمدنیوهمچنین

هاهدرحکممالمشاعبودهودولتدربارهماهیتدریايسرزمینیقائلبهایناستكهاینمنطق«نظریهارتفاقساحلی.»2
المللهايحقوقبینبایستهتنهاازیکسريحقوقارتفاقیبراياعمالصالحیتبرخوردارهستند.)رک:رضاموسیزاده،

 (.211-219(،صص9955)تهران:نشرمیزان،چاپپانزدهم(،2-9عمومی)

 .951-211(،صص9951)تهران:دانشگاهتهران،اصولفقهمبانیاستنباطحقوقاسالمییا.رک:ابوالحسنمحمدي،9

1 سالمون، ا. ژ. ژان. سیدعلیهنجیورحیم«المللعمومیاستداللازطریققیاسدرحقوقبین». ترجمهوتحقیق: ،
 .229-292(،صص9952،)91نوبهار،مجلهتحقیقاتحقوقی،شماره

 .1(،ص9919)تهران:شهردانش،المللییوبینحقوقهواییازمنظرداخل.منصورجباري،5

6. Autonomy. 
7. Law sui generis. 
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قواعد دیگر، عمومیبرخی مقررات چارچوب در را هوایی انکار9حقوق ضمن دانسته،

المللعمومیواختصاصیبودنآن،قائلبهاعمالمقرراتموضوعه،حسبمورد،حقوقبین

عمومیكهموردباشند.اینمقرراتخصوصی،حقوقتجارت،حقوقاداريو...،برآنمی

 قرار حقوقبینگیردمیتوجه بایددر تدریجیکنپذیرفتهشدهالملل، تركیبیبه با واختو

9و2.هاقرارگیردموردقبولعمومدولت

توجهاختصاصیابتدابایدبهقواعد،حقوقهواییمقرراتبرايتنظیمكهرسدبهنظرمی

شودو قراردادحقوقعمومیرااعدوقدرفقدقواعداختصاصیقابلانطباق، .موردتوجه

دریا با بواسطهوجودلیکنچنانکهدرسهدلیلمذكوربرايمنعقیاسهوا مالحظهگردید،

توانقواعدعمومیمرتبطباقلمروقواعداختصاصیكهبرحقوقهواییحکمفرماست،نمی

دریاییرابهقلمروهواییتسريداد.

مقام در اعمالقواعداختصاصیحقوقهوایی، قلمرو مورد اختالفنظردر به توجه با

تمبتنیبرقواعدعامواصولكلیحقوقیراتوانمقرراتفسیربراساسروشكالسیك،می

قراردادوبااعمالقواعدعقلی،مانندوحدتمالک،تنقیحمناطوقیاس،1موردتفسیرموسع

حکمآنرابهاشباهونظایرموضوعسرایتداد.امادررابطهبامقرراتیكهحکمخاصیرا

تفسیر5باشد،بهطورمحدوداصولكلیمیبیاننموده،بهجهتیازجهات،استثناءازقاعدهو

آنخودمی نظایر قیاسو عملبه از و مبحثبعدي،6شود.داريمیگردد در اینمبنا، بر

 گیرد.درتعیینقلمروفضاییموردبررسیقرارمیتوسلبهقدرمتیقنوقدرمسلم



  توسل به قدر متيقن و قدر مسلمبا  تعيين قلمرو فضایی .7

بارهقاعده،پاسخبهاینسوالكهآیادراینتعیینآستانهفضابارهتوافقدربهعدمباتوجه

در وضعی حقوق اساسمبانی بر اما، است. مواجه دشواري با خیر یا دارد حقوقیوجود
                                                                                                                                                                                                     
1. General Law. 

5كانونوكال،شماره،مجله(«2المللیسازمانهواپیماییكشوري)مبنايحقوقهواییومقرراتبین».احمدهومن،2
 .96همان،ص.منصورجباري،21-99.حسنصفوي،همان،صص11-19(،صص9921)

3. Diederiks Verschoor, An Introduction to Air Law, Eighth Revised Edition, (The 
Netherlands: Kluwer Law International, 2006) at 3. 
4. Extensive. 
5. Restrictive. 

 (،صیو.9991،جلددوم)تهران:دانشگاهتهران،حقوقمدنی.سیدحسنامامی،6



 299جوماورایفضایحدودتحدیدهایضابطهوضرورتبررسی
 

كهمصلحتاي،دولتصورتفقدانچنینقاعده هاآزادندتابهتشخیصخودهرعملیرا

بارهشد،اینزسويدیگر،چنانچهمعتقدبهوجودقاعدهحقوقیدراینا9دانندانجامدهند.می

می مطرح دولتسوال آیا كه قاعدهگردد چنین حقوقها در یكقاعده عنوان به را اي

درعینحالازنظرحقوقیبهطورعاموازدیدگاهقضاییبه2المللقبولدارندیاخیر.بین

المللیویاابهامدرهایاسکوتمقرراتبینقدانتوافقدولتتوانبهبهانهفطورخاص،نمی

دراینگونهمواردبرايقواعدقائلبهایننظربودكهنمی زیرا توانبهحکمیخاصرسید.

بهقواعدعمومیواصولكلیحقوقیتوسلجست.استنباطحکمیخاصباید

كسیكه»قاعدهمبتنیبرهواییدرحقوق1عمومیونیز9تاریخینخستینقاعده،ظاهراً

باشدكهارتباطمعناداريباحقحاكمیت،می5«مالكخاکاست،مالكآسمانآننیزاست

حقوقیهودي به تاریخیاینقاعده ریشه خویشدارد. قلمرو فراز حقوق6دولتبر نیز و

صالحعمومیهاییچوناستفادهمتعارف،ممالکودرحقوقاسالمیكه5گرددبرمی1رومی

1دهدنیزموردپذیرشقرارگرفتهاست.قرارمینظررامدواستثنائاتقانونی

                                                                                                                                                                                                     
1. Jeremy Telman, “International Legal Positivism and Legal Realism”, Valparaiso 
University Legal Studies Research Paper, (2013), at 19.  

آوركهبهمنظوراستقرارنظموایجادامنیتدراياستالزامتوانگفتقاعدهالمللیمی.درتعریفقاعدهحقوقیبین2
استفادهازهواپیماهايبدونسرنشیندركند.)مصطفیخرّمی،هاحکومتمیالمللیدولتللی،برروابطبینالمجامعهبین

بین حقوق قواعد )پایانالمللپرتو سازمان، و دیپلماسی رشته ارشد كارشناسی بیننامه هاي حقوق-المللی گرایش
المللیايیكقاعدهحقوقیبین(اینکهچهقاعده21(،ص9911المللوزارتامورخارجه،الملل،دانشکدهروابطبینبین

باشدوممکناستبهصورتاياستكهموضوعحکمدرآنكلیمیاست،بایدگفتقاعدهحقوقیعبارتازقضیه
درط(بویژه–)سیدحسنامامی،حقوقمدنی،جلددوم،صصحوحمواد،عرفورویهاستنباطشودقانونباشدیاازر

المللكهعرفورویهدرآننقشیاساسیدرتشکیلقاعدهحقوقیدارند.حقوقبین
.تاریخیبدینجهتكهازگذشتهدور،ریشهدرحقوقیهودي،رومیواسالمیدارد.9
 .عمومیبدینجهتكهارتباطباحاكمیتدولتدارد.1

5. Cujus Est Solum Ejus Usque Ad Coelum Et Ad Inferos. 
6.  Jewish Law. 
7. Roman Law. 
8. Yehuda Abramovitch, “The Maxim Cujus Est Solum Ejus Usque Ad Coelum”, 
as Applied in Aviation, (1961-1962) McGill Law Journal, 4, at 249-253.  

مالکیتزمینمستلزممالکیتفضايمحاذيآناستتاهركجاباالرود....مالك»دارد:قانونمدنیمقررمی95.ماده1
نظرحقوقخصوصی،منظورازازنقطه«باشد.گونهتصرفدرهواوقرارداردمگرآنچهراكهقانوناستثناءكردههمهحق

،حقوقمدنی)سیدحسنامامی،باشدمی«رودلکیتهواوفضايمجاورآنهرچهكهباالما»،95مالکیتمزبوردرماده
دانشگاهتهران، مدوننمودهوآنطوركه16(،ص9995جلداول)تهران: قانونمدنیایران،احکامحقوقاسالمیرا )
استكهقبلازتصویب،معمولومتداولاند،مقرراتمندرجهدرآن،احکامومقرراتینویسندگاناینقانونبیانداشته

مموجودسابقرااخباررو،قانونامرجدیديراانشاءنکردهبلکهاحکاشدهاست.ازاینبودهوبهموقعبهاجراگذاشتهمی
(.521(،ص9951)تهران:خرسندي،حقوقمدنی)منصورعدل،نمودهاست

http://lawjournal.mcgill.ca/userfiles/other/8509457-abramovitch.pdf
http://lawjournal.mcgill.ca/userfiles/other/8509457-abramovitch.pdf
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مهمترینقاعده ازنظرقواعدعمومی، تاریخی، اصلدراینرابطهگذشتهازاینقاعده ،

حاكمیتاست كه پاریسهمچونالمللیمختلفبینمعاهداتدر 9كنوانسیون كنوانسیون،

كنو2آمریکنپان نسبتبه9انسیونشیکاگوو انحصاري، مطلقو هواییبطور فرازقلمرو و

استهايسرزمینیآب اینپذیرفتهشده اینخودحکایتازوجودیكاصلعرفیدر و

هانیزشدهاست.چنانکهواردحقوقداخلیكشورحاكمیتبرقلمروهواییاصلدارد.زمینه

 9925صوبمایران،قانونهواپیماییكشوري9ماده ، دولتحقحاكمیت»دارد:میمقرر

آ و خاکكشور باالي فضاي در انحصاري و میهابمطلق دارا را آن ساحلی «.باشدي

تمامبایدبهاینكشورهمچنین،طبققوانینفدراسیونروسیهنیزاعمالحاكمیتوصالحیت

1یابد.شاملقلمروهواییگسترشآنقلمرو
وداخلیبرخیكشورهاالمللیازمقرراتبین 

.اصلعمومیوكلیاستیكخویشهواییحاكمیتدولتبرفضايكه5شوداستنباطمی

آنکه، ضمن 9161معاهده نفیحاكمیتدولتفضا پی آزاديدر رژیم نباید نیستو ها

 هاتفسیرشود.استفادهازفضابهمعنايتجویزنقضحاكمیتدولت

كهمحلاختالفاست،فضايماورايجووقلمروهواییحدمیانبااینتوضیحات،به

یعنیبرقدرمسلمدبای،یکیازاصولحقوقیایناستكهدرصورتاختالفپردازیم.می

علیچهآن اختالفدیدگاهكه پذیرشاستموجودهايرغم مورد مسلماً د،، كرد. رتکیه

ازسطحكیلومتر51حدودیعنیست،قادربهپروازكردناارتفاعیكهیكهواپیمارابطهبا

شود.همچنین،هواییمحسوبمیآنمنطقهدرمحدودهقلمروزمین،قدرمسلمایناستكه

درتوانددرمدارزمینقرارگیرداستكهحضیضارتفاعیكهیكماهوارهمیاینقدرمسلم
                                                                                                                                                                                                     
1. Convention Relating to the Regulation of Aerial Navigation, Signed at Paris, 
October 13, 1919, Art. 1.  
2. Pan-American (Inter-American) Convention on Commercial Aviation, Signed at 
Havana, 20 February 1928, Art. 1. 
3. Convention on International Civil Aviation, Art. 1.  
4. The Constitution of the Russian Federation, Adopted at the December 12, 1993 
Referendum,  Art. 4(1), 67(1) and 71(m). 

دولت5 امنیتهوانوردي، منظور به مدیریت. براي اصولی طور به كه دارند كنترل فضاییصالحیتو وسایل بر ها
ی،ازالگوهايمبتنیبرمقرراتحقوقهواوحقوقپروازهايزیرمداريخارجازنظارتمقرراتكنترلترافیكهوای

تواندشاملمسائلمربوطبهایمنی،مسئولیت،ثبت،،می5كنند.ایننوعنظارتبااقتباسازرژیمایکائوفضااستفادهمی
(19پرتاب،مدیریتترافیكواعمالصالحیتكیفريباشد،استفادهشود.)مصطفیفروتن،همان،ص

(Mark J. Sundahl, op. cit. at 56; Frans G. Vonder Dunk, op. cit. at 261; Thomas Cheney 
and Lauren Napier, op. cit. at 1&11; Ridha Aditya Nugraha, “The Urgency of Space 
Traffic Management in Scheduled Commercial Space Flight”, 67th International 
Astronautical Congress (IAC), Guadalajara, Mexico, 26-30 September 2016, at 1-8.) 
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 فضايماورايجوقراردارد.

كهمنطقهمیانجووفضاتحتحکومتمقرراتباوجودتکیهبرقدرمسلم،معلومنیست

اگردر» وآناینکهبایدبهقدرمتیقنعملكرد،یافضا.دراینصورتقرارداردحقوقهوا

مثالموردبهامورديحکمیبرخالفقاعدهباشدبایداقتصاربههمانموردنمودهوآنرا

بهدلیل برایناساس،9«قاعدهخواهدبود.،بلکهاشباهونظایرآنتابعحکمدیگرسرایتنداد

دولت اصلیاینکه بینها بازیگران بینترین حقوق و ارادهنیزالمللالمللیهستند چیزيجز

نمیجمعیكشورها هاایناستهرچیزيكهدرپیتحدیدحاكمیتدولتبراصلباشد،

محدودیتباشدجنبهاستثنائیوخالفقاعدهدارد. واردبرحاكمیتدولتبایدبههايلذا

مقرراتحاكمبرفضايماورايجوازآنجاكهدرنتیجه،2طورمحدودومضیقتفسیرشوند

استداشتهاستثنائیجنبه ،وخالفقاعده همانقدر متیقنبایدبه تسريشده،محصور از

شود.اجتناببهمنطقهمیانیمقرراتآن

هادربارهمرزآستانهگفت،درفقدتوافقصریحدولتتوانبااستنادبهحقوقوضعیمی

فضا،بایدباتوجهبهحاكمیتومنافعامنیتیدولت،مقرراترژیمحقوقهواییرابهمنطقه

میانیتسريداد.بهاینترتیب،حضیضمداریكماهوارهبایدبهعنوانآستانهفضايماوراي

قرراتیخاصاست،حالآنکهحقوقحاكمیتجولحاظشود.چراكهحقوقفضادرواقعم

اصلومفروضمی اگریكمنطقهجزءفضايماورايجوسرزمینیدولت، بنابراین، باشد.

تحتحاكمیتدولتمحسوبگردد.لذا،درصورتقلمدادنشود،پسبایدبخشیازمنطقه

كندنهاستثنا.شودوقاعدهحکومتمیفقداندلیلروشن،وضعیتحقوقیمفروضابقاءمی

نتیجه وحضیضیكماهواره،در ارتفاعیكهواپیما میانحداكثر منطقه تحتحقوقو،

 1و9.قلمروهواییقراردارد،نهحقوقفضایی

رعایتقدرمسلموقدرمتیقنرجحاناست:نخستاینکه،ایندیدگاهازدوجهتداراي

درچارچوبدوممطابقاصولوقواعدحقوقیاست. بهحاكمیتاینکه، آنچهدر،احترام
                                                                                                                                                                                                     

 .2-9صص(9959)تهران:دانشگاهتهران،كلیاتحقوقاسالمی .محمدبروجرديعبده،9

 .295.رک:ژان.ژ.ا.سالمون،همان،ص2

  .19-15.مصطفیخرّمی،همان،صص9

4. Matthew T. King, “Sovereignty’s Gray Area: The Delimitation of Air and Space in 
the Context of Aerospace Vehicles and the Use of Force”, Journal of Air Law and 
Commerce, No. 81, (2016), at 377-381. 
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است؛یعنی9المللورعایتمصالحنظامیهادرحقوقبینموجودیتدولتقراردارداولویت

قواعدحقوقبیناموري تاییدایناستداللمیباشد.میالمللكهمطابقبا توانبهموضعدر

هیات خاللمذاكراتبعضیاز در حقوقفضا9161هاينمایندگی، به مللراجع سازمان

اشارهكردكهبرتعریفوتعیینحدودفضايماورايجوبراساساصولبنیادینحاكمبر

الملل،یعنیاحترامبهحاكمیتواستقاللملی،برابريحقوقی،منافعمتقابلوعدمروابطبین

 2مداخلهدرامورداخلیتاكیدداشتند.

 

 گيرینتيجه

دولت بینهنوز مسائلحقوق بسیارياز با رابطه در تحدیدها تعریفو جمله المللاز

اندودرنتیجه،شناساییقواعدحقوقیمربوطكارحدودفضايماورايجو،بهتوافقینرسیده

چندانآسانینیست.درپاسخبهاینسوالكهتحدیدحدودفضابراساسچهمعیاریااصولی

عیارهايكلیحقوقهواییوحقوقفضاییواصولكلیحقوقیراپذیراست،بایدمامکان

حاكمیتدولتبر رعایتمعیارهاییهمچون ایناساس، بر داد. لحاظقرار و توجه مورد

مالکیت تخصیصملیفضايماورايجو، منع آزاديفضايماورايجو، قلمرويهوایی،

هواپیماوماهوارهدرتحدیدحدودمشاعفضاوهمچنینمعیارهايطبیعیوفیزیکیدرپرواز

اجتنابناپذیراست.درموارديكهدرماهیتحقوقیاینمعیارهااختالفنظروجوددارد،

نبایدحقوقهواییوفضاییبامعیارهايموردنظردرحقوقطبیعیویاحقوقدریاهامورد

قیاسقرارگیرد.

يحاكمیتدولتدرقلمروبور،مانندصرفاًمعیارهايمزمحلاختالفدیدگاهاستهآنچ

ومالک،بلکهحدمیانایندومنطقهباشدمیهوایییاآزادياستفادهازفضايماورايجون

نظردارند،بایدچنینوضعیراهااختالفمادامیكهدولتمحلاختالفاست.تعیینآننیز

توسلبهقواعد عمومیواصولكلی،حکمبهمثابهسکوتواجمالقوانینتلقیكردوبا

درموارديكهاختالفنظروجودداردوقضیهراتعییننمود.براياینمنظور،ازنظرحقوقی
                                                                                                                                                                                                     

هايفضاییيهايفضاییروسیه،بایدنوعیتوازنمنطقیبینتوسعهتجهیزاتوفناور.بهعنوانمثالوفققانونفعالیت9
(اینكشوروجودداشتهباشدDefense and Safetyبامنافعتدافعیوحفاظتی)

 Law of the Russian Federation about Space Activities, Art. 4, Art. 17 (2), Art. 20(4). 
2. UN. A/AC.105/769, op. cit.  para. 3  
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متوسلشد.توانبهقدرمسلموقدرمتیقنمی،گیردوضعیتیاستثناییمعارضبااصلقرارمی

كردناستآنمنطقهدرارتفاعیكهیكهواپیمايعاديقادربهپرواز،قدرمسلمایناست

شود.همچنین،قدرمسلماستكهحضیضارتفاعیكهدرمحدودهقلمروهواییمحسوبمی

نظربهاینکهدرفضايماورايجوقراردارد.توانددرمدارزمینقرارگیردیكماهوارهمی

دربراساسق،وخالفقاعدهاستداشتهاستثنائیجنبهمقرراتحاكمبرفضايماورايجو

ایناستهرچیزيكهدرپیتحدیدبراصلشد.چه،متیقنبایدمحصوربههمانقدرمسلم

منطقهمیانحداكثربرایناساس،.هاباشدجنبهاستثنائیوخالفقاعدهداردحاكمیتدولت

 وحضیضیكماهواره شودودرنظرگرفتهمیقلمروهواییبهعنوانارتفاعیكهواپیما

قراریتحتحکومتحقوقهواییبودهودرنتیجه،درانقیادحاكمیتدولتمنطقهمیان ها

رعایتقدرالمللیدرموضوعموردبحث،دارد.بااینوصف،حتیباوجودفقدانقاعدهبین

رسدوادعايخالفآننیازمنددلیلواثباتاست.الزامیبنظرمیمسلموقدرمتیقن
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