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چکیده
امروزه با افزایش فعالیت های فضایی تجاری نهادهاای صوصیای و رواس راارهای تصری اضی فضاایی مصا ا
ه ضیم .نکضة مهم در این رارها «رضایت آگاهان » گردشگران فضایی و ک ب مجصزهاای زز ارات .ها
این مقال بررری معیارهای احراز یالحیت دولت ها برای رری گی ب رایم ارتکابی در داصل صصدرو فضایی
گردشگران و در صارس آن (در عرش ای ضگاه فضایی بین المللای ارات .در ایان صواصن اراااد حااکم بار
فعالیتهای فضایی ( 5را مص صد  ،تصافقنام بین دولضی ای ضگاه فضایی بینالمللی ،یادداشات تاااهمهاای
ماعق ه با «نارا» ،آییننام رفضاری ص م ای ضگاه فضایی بینالمللی بررری می گردد .این مقال با بهرهما ی
از روش تحقیق تصییای -تحلیلی ب این رؤال پارخ می ده کا فرایاا احاراز یاالحیت دولاتهاا بارای
رری گی ب رایم ارتکابی گردشگران در فضا چی ت؟ برای لصگیری از بی کیاری ،ت وین قانصن ملی برای
اعطای ویزای فضایی کمک میکا تا گردشگران فضایی ب انا کا ا دولات یاالحیت ررای گی با ار
ارتکابی آنها را در این رارها دارد.
واژگان کلیدی :یالحیت دولتها ،حقصق بین الملل ،ای ضگاه فضایی بینالمللای ،تصری ام فضاایی ،ویازای
فضایی.
 .1ارضادیار گروه حقصق دانشک ه علص ان انی دانشگاه پیا نصر تهران (نصی ا م ئصل

 .2ارضادیار گروه حقصق دانشگاه پیا نصر رماان
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مقدمه
امروزه با رواس رارهای تاریحی فضایی ،تجاریرازی و صوصییرازی فعالیتهاای فضاایی مصا ا
ه ضیم .م ألة مهم در این رارها عالوه بر تأمین محل رکصنت ،غذا و رایر صا ما عماصمی نظیار
گردشگری در مقو ؛ مصضصع نحصه اعمال حاکمیت دولتها در فضا بر این گردشگران ارت .ب طصر
کلی رارهای تصری ضی فضایی با ه ارضراحت و تاریح و لذ بردن از بیوزنی با فااقق آما ن بار
اذب زمین یا آمصزش و تعلیم نکاتی صان در قالب گروههای از قبل رازمان هی انجاا مایگاردد.
نکض مهم در این رارها عالوه بر تأمین نیازهاای اولیا گردشاگران ،نحاصه حمایات از م اافران در
یصر بروز حادث بازصص بیم این نصع رارها ارت.
ب طصر کلی تصرع و گ ضرش رارهای تصری ضی فضایی ب ضگی ب برصصرداری از یاک ری اضم
حمل و نقل ایمن ،قابل اعضماد و مقرون ب یرف برای انضقال م اافران با فضاا دارد .راحو نحاص
حمایت از این گردشگران در یصر بروز یک حادث بای مشخص گاردد .چاصن از اولاین بااری کا
«نیل آرم ضرانگ» در رال  1151پا ب صارس از ص کار زماین گذاشات ،هماصاره ر یاای راکصنت
ان ان در فضا و بازصص کره ماه و صد داشض ارت .اما در عه نام فضای ماورای ص ( 1191فقا
فرایا حمایت از «فضانصردان و کارکاان یا ص م رایا فضایی» پیشبیای ش ه ارت .از هماین رو
ماده  5آن مقرر میدارد« :دولتهای عضص میبای ت فضانصردان را «نمایا ه بشریت» در فضا دان ض
و ب آنها هرگصن کمک زز را در یصر بروز «حادث  ،حالت اضطراری یا در هاگا فارود در قلمارو
آنها یا در دریای آزاد» اراق کاا  .ایطالح نمایا ه بشریت برای فضانصردان ابض ا در قطعااما 1192
مجمع عمصمی تحت عاصان «اعالمی ایصل حاکم بر فعالیت دولتها در کاوش و بهرهبرداری از فضا»
موصب درامبر  11191درس گردی تا بیانگر نصعی موصنیت برای آنها باش ک با ون ا اازه قبلای
(ویزا برای رری ن ب فضا از قلمرو رایر کشصرها عبصر مایکااا  .شاااصض تارین اراااد حااکم بار
فعالیتهای فضایی ،عه نام های موصب رازمان ملل مضح ه ضا ک عبارتا از« :عه نام فضاای
ماورای ص ( ،2 1191تصافقاام نجا ( ،1 1191کاصان یصن م ئصلیت ( ،4 1112کاصان ایصن ثبات

1. Declaration of legal principles governing the activities of states in the exploration and use of
outer space including the Moon and other celestial bodies, GA Res 1962 (XVIII), adopted on 13
Dec 1963
2. Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer
)Space, including the Moon and Other Celestial Borders Also known as Outer Space Treaty (OST
3. Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of objects
)launched in to outer space (ARRA
4. Convention on International Liability for Damage caused by space Objects (1972) Also known
as the Liability Convention
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( 1 1115و تصافقاام ماه ( .»2 1111از بین این ارااد ،عه نام فضای ماورای ص مهمترین راا و
قانصن اراری فعالیتهای فضایی دان ض ش ه ارت .چصن بیانگر ایصل بایادیای ارات کا با دلیال
رعایت ب ون اعضراض و تکرار در رایر ارااد فضایی ،ب یصر حقصق عرفای درآما ه ،بایا در تماا
فعالیت های فضایی از مل رارهای تصری ضی فضایی رعایت شصن  .از طرفی هم کشصرهای هاان
بازصص کشصرهای پیشرو در فعالیت های فضایی نظیر آمریکا ،روری  ،چین ،فران  ،اکثر کشصرهای
عضص اتحادی اروپا ب عضصیت آن درآم هان و رایر ارااد حقصق بینالملل فضایی ،در رارضای تا یر
و تکمیل مااد آن توصیب ش ه ان  .با بررری رایر ارااد فضایی در مای یاابیم کا مقارره ای بارای
حمایت صان از گردشگران فضایی و صد ن ارد و در یصر بروز حادث و یاا ارتکااب ار در فضاا
یرفاً یالحیت دولت پرتابکاا ه صصدرو فضایی گردشگران را ب ررمیت شااصض ش ه کا شاامل
کشصر فراهم کاا ه زمیا پرتاب یا کشصری می گردد ک از قلمرو وی و یا باا اراضااده از تأری اا
آن صصدرو فضایی گردشگران ب فضا پرتاب ش ه ارت (ماده 1معاه ه فضای ماورای ص .
نکضة دیگر این ارت ک اگر رمی در فضا تصر گردشگران ارتکاب یاب  ،بای ص ار وارده با
بزه دی ه بران گردد و ب ر مضهم یا بزهکار ب طصر مقضضی رری گی شصد تا با نظام ،ایماای و
امایت این یاعت ب دلیل بی کیاری ،لطم ای وارد نشصد .ایل اولی و م لم در باران ص اار
ناشی از ر این ارت ک ب زهکار ب عاصان عامل ایراد زیان ،م ئصل بران ص ار وارده ارت .این
امر م ضلز مشخص بصدن محکم و قانصن یالح ارت .معیار ایلی در تعیین مر اع قضاایی یاالح
برای رری گی ب یک ر  ،محکم محل ارتکاب ر (یاالحیت رارزمیای  ،محال کشام ار ،
محل درضگیری یا اقامت مرتکب ارت .اگر رمی اب بین المللی پی ا کا  ،معیارهاای یاالحیت
ررزمیای و یالحیت فراررزمیای بر اراس تابعیت مرتکب یا بزه دیا ه ،اصاضالل در نظام و امایات
عمصمی یا ماافع بایادین کشصری صان یا امع بین المللی مطرح می گردد .با طاصرکلی احاراز و
تعقیب مرتکبان ر در رارهای تصری ضی فضایی با مصانع ارارای مصا ا ارات .نخ ات ایانکا
حقصق کیاری ایصزً ب امصر داصلی کشصرها مربصط ارت ،از همین رو کشصرها نمیتصانا مبادر ب
تعقیب مرتکب رمی کاا ک صارس از قلمرو (ررزمیای ،دریایی ویا هصایی آنها رخ داده ارت .مگر
اینک مرتکب یا بزه دی ه ر تبع آنها باش (یالحیت شخوای و یاا ایانکا با دلیال ار
ارتکابی نظم و امایت عمصمی کشصرها (یالحیت واقعی یا امعة بین المللی (یالحیت هانی ب
صطر افضاده باش  .البض هر ک ا از این مصارد با شارای صایای قابال اعماال ه اضا  .در راارهای
1. Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space (1975) Also known as the
Registration Convention
2. Agreement Governing the Activities of States on the Moon and other Celestial Bodies Also
known as the Moon Treaty or Moon Agreement
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تصری ضی فضایی باتص ب اینک ر در داصل صصدرو فضاایی گردشاگران یاا صاارس آن رخ داده،
فرایا احراز یالحیت دولتها با چالش هاای حقاصقی مصا ا صصاها باصد کا با آنهاا صاصاهیم
پرداصت.
این مقال دری د پارخگصیی ب این پررش ارت ک در یصر ارتکاب ر در فضا ،ک ا دولت
یالحیت رری گی ب آن ر (یالحیت قضاایی را بار ارااس قاصانین ملای صاصدش (یاالحیت
تقایای صصاه داشت؟ ه این مقال بررری قصانین کیاری حاکم بر رارهای تصری اضی فضاایی
در پروازهای زیر م اری و م اری و بازصص رار ب ای ضگاه فضایی بینالمللای ارات .چاصن تا او
رارهای تصری ضی فضایی ماصط ب این امر صصاه بصد ک گردشگران فضایی از قبل ب انا ملاز با
رعایت مقررا کیاری ک ا دولت ه ضا و در یصر نقض آن ،با چ مجازاتی مصا صصاها باصد.
در این رارضا پو از درک تمایز بین فضانصرد و ص م پرواز ،مبادر ب بررری امکان ارتکااب ار
تصر فضانصردان یا گردشگران فضایی علی هم یگر یا صصدرو فضایی گردشگران و نحاصه ررای گی
ب این رایم صصاهیم کرد تا بضصان دولت یالح و قانصن حاکم برای رری گی با ارایم ارتکاابی در
رارهای تصری ضی مشخص و مانع بی کیاری ش .
 .1تمایز فضانورد و توریست فضایی
باتص ب با  1ماده  11ایصل حاکم بر تا یر معاه ا مذکصر در عه نام حقاصق معاها ا ویان
( ، 1191ماهص مض اول این کلما بای ما نظر قارار گیارد .با عباارتی فضاانصردان بایا افارادی
مضخوص باشا ) .(Gal, 1993:272-274البض در حقصق بینالملل و حقصق ملی دولتها تعریام
ررمی و صایی از فضانصرد نش ه ارت.
 .1 .1فضانورد
دربار ماهص لغصی «فضانصرد» 1در پرون ه ای انگلی ی بیان گردی ک بای دارای ویژگی بارزی باش
ک ب راحضی قابل تشخیص و شاارایی باش (کصشا  . 111 :1114در فرهاگ لغت وب ضر ،فضاانصرد
فردی ارت ک ب ماورای ص زمین رار کرده و یا برای پرواز با یک رایا فضایی دوره دی ه ارت
) .(Webster, 1998: 71ایطالح فضانصرد اولین بار در مق م و با  1قطعاام ( 1112موصب
 11درامبر  1192مجمع عمصمی راازمان ملال درس گردیا  2مجماع عماصمی از کمیضا اراضااده
یلحآمیز از فضای ماورای ص «کحصس» ،درصصارت کرده بصد تا با فصریت مبادر با تبیاین ایاصل
)1. Astronauts (Cosmonaut in Russia
2. Resolution of 1802 (XVII) of 14 December of 1962, adopted unanimously by the state
members of united Nation
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حقصق فضایی از مل کمک و بازگردانا ن فضاانصردان کاا  .در باا  1قطعااما ایاصلی  1191از
فضانصردان تحت عاصان «نمایا گان بشریت» نا برده و درصصارت کمک ب آنها در مصارد اضطراری
را زز دان ض و صصارضار بازگردان ن آنها ب کشصر ثبتکاا ه شئ فضایی گردی ه ارات 1.در مااده
 5عه نام فضای ماورای ص ( 1191با کمای تاااو عباار «نجاا و بازگردانا ن» درصواصن
فضانصردان درس ش ه و صصارضار اراق گزارشهایی درباره پ ی های ش ه ارت ک میتصانا حیاا یاا
رالمضی آنها را ب صطر بیان ازد .البض انضظار میرفت در تصافقاام نجا ( 1191تعریای از فضانصرد
ارا ق گردد ،ولی فق در عاصان این تصافقاام و مق م آن کلم فضانصرد آورده ش ه ارت و یرفاً با
«ص م یا کارکاان رایا فضاایی»اشااره کارده ارات ) .(Gorove, 1988: 898-900در مق ما
کاصان یصنهای م ئصلیت و ثبت و تصافقاام مااه هام با تصافقااما نجاا ( 1191اشااره کارده و
تصضیحی بیشضر درباره ایطالح فضانصرد ن اده ارت.
زز ب ذکر ارت با  1ماده  11تصافقاام مااه ( 1111معیااری بارای تعریام «فضاانصرد» در
ماهص ماده  5عه نام فضای ماورای ص اراق کرده و او را ازو ص ما راایا فضاایی در ماهاص
مصافقضاام نجا تلقی میکا ( . GA resolution, 2008: 35با طاصر کلای در تعریام فضاانصرد
برای تحقق اه ا حقصق بین الملل فضایی بای عالوه بر دو عاور «دوره دی ن و ارتااع» با عاوار
«انضخاب» هم تص کرد) .(lyall & larsen, 2009: 131با تص ب مطالب بیاان شا ه در تعریام
فضانصرد میتصان اظهار داشت ک فردی دوره دی ه تص را برناما پارواز فضاایی ان اانی ارات کا
فرمان هی (م یریت و نظار بر مصفقیت مأمصریت فضایی ،ایمای ص م و صصدرو فضاایی و صلباانی
یک رایا فضایی را بر عه ه دارد و یا ایاک ب یصر یکی از کارکاان و ص ما آن انجاا وظیاا
می کا  .ب طصرکلی ویژگیهای فضانصردان عبارتا از« :الف) برصصرداری از یاالحیتهاای علمای،
نظم ،دانش مها ری؛ ب) تصان ک ب مهار های زز برای صلباانی ،ها ایت و فرمانا هی راایا
فضایی؛ ج) داشضن حافظ صصب تاا در یاصر باروز حاصادط اضاطراری بضصانا با صاصبی فکار و
م یریابی کا ؛ د) داشضن تصان انجا کار تیمی ب عاصان یکی از ص م و بایا از اعضاای رده باازی
نظامی یا کارما ان آژانو فضایی دولتها باشا ؛ هـ) ن اشضن رصء پیشیا کیاری و ع

اعضیاد با

الکل و مصاد مخ ر ک برای پیشگیری از ارتکاب ر در فضا زز ارت» (Douglas, 2004: 333-
).335

1. United Nations Treaties and principles on outer space and related GA resolutions, UNOOSA,
2008, p. 40
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 .2 .1توریست یا گردشگر فضایی
واژ تصری م ب معاای رار کردن با ه ارضراحت و تاریح ارت ک میتصان با آماصزش یاا تعلایم
صایی همراه باش (فر ی راد و آقا انی . 92 :1111 ،با گ ضرش فرایا تجاریرازی فعالیاتهاای
فضایی و حضصر نهادهاای صوصیای و راازمانهاای باینالمللای در فضاا ،احضماال رواس راارهای
تصری ضی فضایی دور ا ز ذهن نی ت .نکضة مهم این رارها تأمین اک یژن و آب و غذای صان ارت.
این رارها میتصان ب یصر پروازهای زیرم اری یا م اری (ب یصر اقامت چاا روزه در ای اضگاه
فضایی بینالمللی ( ))ISSباش  .ب طصر کلی در حقصق بینالملل فضایی چیزی با ناا «شاخص یاا
فرد» و صد ن ارد و یرفاً «فضانصردان یا ص م » رایا فضایی مطرح ه ضا ک پو از طی کاردن
یک ری دوره های آمصزشی برای انجا یک وظیا محصل  ،ب فضا رار می کاا  .اگرچ ارااد فضاایی
مص صد پارخگصی م اقل مربصط ب ارضااده فزایا ه از فضا نی ت (نصاده تاصپیی ، 115 :1111 ،اماا
عه نام فضای ماورای ص ،فضانصردان را «نمایا ه بشریت» میدان و صصاراضار کماک با آنهاا در
مصارد اضطراری و برگردان ن آنها در یصر فرود در قلمرو رایر کشصرها یا دریاهای آزاد ش ه ارات.
این تعه دولت ها شامل گردشگران فضایی نمی گردد ک افراد عادی ه ضا و ب یصر یک م افر
وبا ه تاریح و ما را صیی ب فضا راار مایکااا (Reddy, Nica & Wilkes, 2012: 1093-
.)1094

عور فضا با پرتاب رایا فضایی ارحصتایک ب فضا ( 4اکضبر  1151شروع ش  .اولین گردشاگر
فضایی «دنیو تیضص» بصد ک با هزیا شخوی صصدش در رال  2111ب فضا رار کرد .البض قبل از
او «تصیصهیرو اکیاما» 41 1رال صبرنگار «تی بی اس» ژاپن ،برای ماأمصریضی یاک هاضا ای قبال از
انه ا ای ضگاه فضایی «میر» با هزیا  12میلیصن دزری ب فضا رار کرد 2.زز ب ذکار ارات کا
1. Toyohiro Akiyama
 .2پو از او «هلن شرمن 21 »Helen Shermanرال در رال  1111رار فضایی ب میار داشات .او یاک شایمی ان
انگلی ی بصد ک این رار تصری ضی فضایی را در م ابق برگزارش ه تصر بانک «ناردونی» م کص و رقابت با ریزده هازار
نار برن ه ش ه بصد .از همین رو هزیا ده میلیصن دزری رار  1روزه وی را بیم گر پروژه و ایان باناک پرداصات کردنا .
رحو «مارک شاتل ورط » Mark Shattle worthدر رال  2112و «گرک آررصن » Greg Olsonدر رال 2115
ب عاصان دومین و رصمین تصری ت فضایی از ای ضگاه فضایی بینالمللی دیا ن کردنا « .انصشا انوااری Anousheh
 »Ansariدر رال  2119ب عاصان اولین زن و چهارمین تصری ت فضایی ،با پرداصت هزیا  21میلیصن دزر باا یکای از
پروازهای فضاپیمای رایصز ب م ار زمین و ای ضگاه فضایی بینالمللی رار کارد .او در طاصل  1روز اقامات صاصد در ایان
ای ضگاه یک رری تحقیقاتی درباره «علل کمصصنی» ،تأثیر تغییرا ماهیی ای بر کمردرد ،تاأثیر تشعشاعا فضاایی بار
روی فضانصردان راکن دراین ای ضگاه و گصن های میکروبی انجا داد ک ب راارش آژانو فضایی اروپاا در ایان ای اضگاه
پرورش داده ش ه بصدن  .او صصارضار حااظت از ریارهای ش ک صان هم ماا ارات .پاجماین تصری ات فضاایی چاارلز
ریمصنی ارت ک در رال  2111راری ب ای ضگاه فضایی بینالمللی داشت .ششمین تصری ت فضایی «رییارد گریاص
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آصرین گردشگر فضایی «کریک دو رصیل»  1بصد ک در رال  2111با رایا فضایی رایصز (همانا
رایر گردشگران ب ای ضگاه فضایی بینالمللی رار کرد .از آن زمان این راارها صاتما یافضا انا .
چصن تع اد فضانصردان م ضقر در این ای ضگاه برای انجا تعمیرا ضروری ب دلیل صاتم یافضن عمر
مای قطعا آن در رال  2111می بای ت دو برابر مای گردیا  ،از هماین رو ظرفیات فضااپیمای
را یصز یرفاً ب فضانصردان اصضوان یافض بصد و ایی برای حضصر گردشگران و صد ن اشت .تا راال
 2121این ای ضگاه م ضعمل صصاه ش و شرکت های صوصیی زیادی نظیر «ویر ین گالکضیاک»
و «راس کارمصس» دری د راصضن یک هضل فضاایی تاا راال  2122ه اضا ( & Reddy, Nica
.)Wilkes, 2012: 1094-1095

اولین معیار در بهرهما ی از ایگاه فضانصرد یا ص م پروازی تصر گردشگران فضاایی ،م ائل
«ارتااع» ارت .باتص ب ع تعیین مرز فضا تصر اراااد باین المللای مص اصد ،مضا اول تارین و
مقبصل ترین معیار ص «کارمن» ارت ک ب طصر فرضی در  111کیلصمضری از رطح دریا قرار مای
گیرد و تصر ب یاری از دولتها و رازمانهای بین المللی نظیر «نارا» ب ررامیت شاااصض شا ه
است ( .)Wong and Fergusson, 2010: 16دومین معیار این ارت ک گردشاگران فضاایی بایا
دوره ها و آزمایش های مقرر ش ه برای فضاانصردان نظیار «غرباالگری ارزیاابی راالمت ،دوره هاای
مربصط ب تحمل فشار ناشی از گریز از مرکز» را طی کاا و از هم مهار ها و معیارهایی برصصردار
باشا ک برای فضانصردان وضع ش ه ان  .ب همین دلیل بیان ش ه ارت ،گردشگران فضایی ک قو
رار ب ای ضگاه فضایی بین المللی را دارن بای ح اقل یک دوره شش ماها را طای کااا  2.تاا با
حال تعریم تخووی از ص م پروازی نش ه و معاه ه فضای ماورای ص هم گردشگران فضایی را تاا
زمانی ک در فضا ه ضا  ،از حیط یالحیضی دولت ثبت کاا ه صصدرو فضایی آنها م اضثای نکارده
ارت ،از همین رو گردشگران فضایی می تصانا از امضیازا و حمایت های مربصط ب ص م پارواز باا
پرداصت هزیا این رار و تهی بیم ماارب تصر نهادهای مجاری ایان راارها برصاصردار شاصن
( .)Masson- Zwan & Freeland, 2009: 1604از طرفی با تص ب ایاک بروز حصادط و ارتکاب
ر در رارهای تصری ضی فضایی همانا رارهای تصری ضی زمیای ،دریاایی و هاصایی دور از ذهان
نی ت ،برای بررری چالش های حقصقی این رارها ،ابض ا انصاع رایمی را بررری صصاهیم کارد کا
 »Richard Garriottتا ر ثروتما امریکایی ارت ک در رال  2111ب فضا رار کرد .برای اطالعاا بیشاضر ر اصع
شصد ب
www.space.com/3642-space-tourist-american.enterprenear/charles-simonyi-prepares-lift-offhtml28/6/2006
1. Crique du Soleil

 .2صصانا ه امریکایی «زمو پاس» هم کان ی رار تصری ضی فضایی بصد ک ب دلیل امضااع از انجاا تمریااا راخت و
فشرده  9ماه قبل از پرواز ،از فهررت گردشگران فضایی حذ ش .
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در این رارها امکان ارتکاب دارن  .رحو چالش های حقصقی احراز یالحیت دولاتهاا را برارااس
مکان ارتکاب ر  ،تابعیت مرتکب یا بزه دی ه و ب صطر افضادن ماافع ملی یاا باین المللای برررای
صصاهیم کرد.
 .2انواع جرایم ارتکابی در فضا
ب طصر کلی رایمی ک احضمال دارد در فضا ارتکاب یابا عبارتا از « :رایم علیا اشاخان (قضال
عم و قضل غیرعم  ،تجاوز ب عام و رایم علی امصال و مالکیات (رارقت و کالهبارداری » ،هار
چا ارتکاب رایم علی امایت ملی را نمیتصان غیر ممکن دان ت .رکن قانصنی ،اولین رکان احاراز
هر رمی ارت ک بیانگر ر شااصضن برصی فعلها و ترک فعلها طبق قصانین کشصرها ارت .ایان
رکن در ارتباط با ایل قانصنی بصدن ر و مجازا ارت ک یکی از ایصل کلی حقصقی با ررامیت
شااصض ش ه در هم نظا های حقصقی ارت .ر ارتکابی با قو قبلای را عما ی دان اض انا  ،در
غیر این یصر آن ر غیرعم ی صصاه بصد .رکن معاصی یا قو  ،دومین رکن ر ارتکابی ارات
ک بیانگر آگاهی از ر بصدن ارتکاب فعل یا ترک فعال صایای و انجاا ارادی آن ارات (ولیا ی،
 . 241 :1111البض در کاار این رکن ،بای رکن مادی ر احاراز گاردد کا هماان ارتکااب رفضاار
مماصع ش ه طبق قصانین ملی کشصرها ارت .در رارهای تصری ضی فضایی تاثیر م ئل بی وزنای بار
اراده ان انها حاقز اهمیت ارت .اگر فعل یا ترک فعل ارتکابی با آگاهی ماجر ب قضل فردی گاردد و
یا با وریل ای نصعاً کشا ه یا ب مصضعی ح اس نظیر قلب ایابت کرده باش  ،قضل عم محقق شا ه
ارت ،در غیر این یاصر قضال غیرعما صصاها بصد(گلا وزیان . 111-111 :1115 ،در راارهای
تصری ضی فضایی زیرم اری ک تصر یک رایا فضایی دولضی یا صوصیی یصر میگیارد ،رکان
مادی هر رمی بای طبق قصانین کشصر ثبتکاا ه صصدرو فضاایی گردشاگران احاراز گاردد .چاصن
طبق ماده  9عه نام فضای ماورای ص ،مضعاه ین در قبال فعالیتهای ملی صصدشاان در فضاا کا
تصر نهادهای دولضی یا غیر دولضی آنها انجا ش ه ،م ئصلیت باینالمللای دارنا و بارای هرگصنا
فعالیت فضایی نهادهای غیر دولضی بای مجصز یادر کاا و تحت نظار م ضمر آنها یصر بگیرد.
طبق ماده  1این عه نام کشصر پرتاب کاا ه (کشصری ک زمیا پرتاب را فراهم کارده یاا از قلمارو
وی و یا با ارضااده از تأری ا آن یک شئ ب فضاا پرتااب شا ه در قباال ص اارا وارده تصرا
صصدرو فضایی گردشگران یا قطعا آن بر روی زمین ،در ص یا فضا ب افراد حقیقی یا حقصقی راایر
دولتهای عضص ،م ئصلیت بین المللی دارد .طبق ماده  1ایان عه ناما کشاصر ثباتکااا ه صاصدرو
فضایی گردشگران بر آن شئ و ص م آن در فضا یالحیت و کاضرل دارد(نژن یمااش-11 :1111 ،
. 21
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درصوصن احراز ر تجاوز ب عام ک در رال  1111بین دو فضانصرد اتااق افضاد 1،با عااصان
نمصن صانم « صدی زپری» در مامصریت شبی رازی ش ه رار ب ای ضگاه فضایی بینالمللای ماصرد
تعرض فضانصرد روری قرار گرفت ،2اما مقاما روری تالشی برای حمایت از او انجا ن ادن  .بخشای
از دلیل آنها این بصد ک در حال مطالع درباره نحص رفضار ان انها در محای ب اض و انازوای فضاا
ه ضا ) .(Hermida, 2006: 3-4یکی از حقصقدانان بر این باور ارت ک از طبیعت ان ان ارتکاب
ر بعی نی ت) .(Sinha, 2004: 84-85از همین رو با تحقق رکن مادی و معااصی هار کا ا از
این رایم تصر گردشگران فضایی بای ب ر مضهم در محکم یالح رری گی گاردد و ص اار
بزه دی ه بران شصد .اما نکض مهم این ارت ک مقررا کیاری ک ا کشاصر بایا حااکم بار ار
ارتکابی در رارهای تصری ضی فضایی باش ؛ در ق متهای بع ی ب این امر صصاهیم پرداصت.
 .3مبانی و معیارهای اعمال صالحیت دولت ها بر جرایم ارتکـابی گردشـگران در وـودرو
فضایی آنها و عرشه ایستگاه فضایی بین المللی
با تجاری رازی فعالیتهای فضایی و حضصر بخش صوصیی ،اماروزه تابعاان حقاصق باینالملال
فضایی ب دولتها و رازمانهای بینالمللی مح ود نمای شاصن  .صوصیای راازی و تجااریراازی
فعالیت های هصایی ،آن را دارای ماهیضی مرکب (حقصق بینالملل عمصمی و صوصیی کارد ،هماین
امر باعث تغییر ماهیت فعالیتهای فضایی میشصد .ب طاصر کلای دولاتهاا در انجاا فعالیاتهاای
فضایی از مااعت مشضرکی برصصر دارن و بای ماافع مشضرک بشریت همصاره رعایت گردد ( اللای و
آقا ح یای . 115-114 :1115 ،از همین رو عالوه بر پاج عه نام موصب مجمع عماصمی راازمان
ملل ،بای تصافقاام های صایی بین دولتها و یاایع فضایی (صوصیی ماعق گاردد تاا باا تعیاین
دقیق حقصق و تکالیم طرفین (مجری رار تصری ضی فضاایی و گردشاگران فضاایی  ،قابلیات اراقا
رارهای تصری ضی فضایی ب طصر ایمن تضمین گردد .رارهای تصری ضی فضایی میتصانا ب یاصر
زیرم اری یا م اری( 1اقامت چا روزه در ای ضگاه فضایی بینالمللی تصر صاصدرو فضاایی انجاا
بگیرد ک دوزی ت باش (بضصان قلمارو یاک کشاصر را با یاصر هصاپیماا تارک کاا و با مقوا
1.110-Day isolation ends in sullen… isolation, available at: www.themoscow times.
)Com/stories/2000/03/30/003-Full.html (visited on 5 march 2015

 .2روری و امریکا چا ین آزمایش را درباره نحصه عملکرد ان انها ب شرای قرنطیا در فضا انجا دادهان  .در آزمایشای
شش فضانصرد روس ،یک فضانصرد ژاپای و صانم Judith lapierreاز کانادا برای ح ود ده روز در ای اضگاه فضاایی میار
بصدن ک عالوه بر ضرب و شضم و درگیری و شروع ب ر قضل ،ب صانم زپری تصر فرمان ه روس این مأمصریت تجااوز
ب عام (مراحل اولی آن یصر گرفت.
3. Suborbital or orbital flights
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تعیین ش ه در فضا برر  .چصن نکضة مهم در تمایز باین هصاپیماا و فضااپیما ،تصاناایی طای کاردن
م یر در محی هصا یا فضا ارت .نکض دیگر فرایا احراز یالحیت دولت ها برای رری گی ب ار
ارتکابی در این رارها ارت ک در ق مت های بع ی مصرد م اق قرار صصاه گرفت.
 .1 .3مفهوم صالحیت
یالحیت را تصانایی و شای ضگی قانصنی و تکلیم مر ع قضایی برای رری گی ب یک دعصای کیااری
تعریم کردهان (آشصری . 11 :1112 ،در حقصق بین الملل دو ایال مهام کا در ررای گی با هار
رمی بای م نظر قرار گیرن عبارتا از « :ایل قانصنی بصدن ر و مجازا و ایل عطم ب ما ربق
نش ن قصانین» .اما امکان دارد رمی ب دلیل ع شاافیت قصانین ،باتص ارتکااب باا صشاصنت ،در
حیط یالحیضی دولضی صان قرار نگیرد و مرتکب بیکیار بمان  .ازهمین رو در حقاصق باینالملال
یالحیت ررزمیای و یالحیت فراررزمیای برای احاراز یاالحیت کیااری دولاتهاا با ررامیت
شااصض ش ه ارت .یالحیت فراررزمیای شامل «یالحیت شخوای ،یاالحیت واقعای ،یاالحیت
شخوی مااعل و یالحیت هانی» میگردد (افضخار هرمی و ارالمی. 41-45 :1111 ،
ب طصرکلی قاع ه ایلی درباره تعیین مر ع یالح در امصر کیاری تص ب محل وقصع ر ارت
(آصصن ی و مهابادی . 221 :1111 ،چصن یکی از ویژگیهای ماحور ب فارد حقاصق کیااری درون
مرزی بصدن آن ارت .ب ین ماهص ک ایصزً قصاع کیاری دولتها ب مرزهای آنها مح ود میگردد
و ناظر بر رواب اشخان (تبع یا بیگان ارت ک در قلمرو آنها ه ضا  .البض عاور صاار ی مای-
تصان ب یالحیت کیاری اب فراملی ب ه  .ب ین ترتیب ک تبع کشصری در قلمرو کشصر دیگاری
مرتکب رمی گردد یا بزه دی ه شصد ویا اینک با ر ارتکابی نظام و امایات عماصمی کشاصرها یاا
امعة بین المللی ب صطر بیافض  .در این یصر یالحیت شخوی فعال یا مااعل ،یالحیت واقعای
یا هانی مجمصع معیارهایی ه ضا ک ب مص ب آنها می تصان یالحیت کیاری محاکم کشصرها
ب ماورای قلمرو آنها تحت شرای صایی ت ری یاب (آصصن ی. 549 :1111 ،
در این رارضا ایل قانصنی بصدن ر و مجازا اقضضاء دارد ک در ابضا ا قاانصن حااکم مشاخص
گردد تا براراس آن ارتکاب ر احراز و یالحیت محکم براراس عصامل ارتباط تعیین گردد .چصن
ام کان دارد فعل یا ترک فعل ارتکابی در رارهای تصری ضی فضایی طبق قصانین کشصری صان ،ایالً
ر نباش تا محکم یالح بضصان ب آن رری گی کا (صالقی 11 : 1111،یا اینکا یاک عاوار
صار ی ب وارط ر ارتکابی با دو یا چا کشصر ارتبااط پیا ا کاا ( .صاالقی . 11 :1112 ،با ین
ترتیب با م أل تعارض یالحیت های کیاری مصا صصاهیم ش .

صالحیت کیفری دولتاه ربای رسیدگی هب جرایم...

ژپوهشناهم حقوق کیفری  /سال دهم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان ( ، 9318ایپپی )02

111

 .2 .3معیارهای احراز صالحیت در سفرهای توریستی زیرمداری
عه نام فضای ماورای ص ایلیترین را حاکم بر فعالیتهاای فضاایی ارات کا تصرا مجماع
عمصمی رازمان ملل توصیب گردی ه ارت .یکی از مهمترین ویژگیهای این عه نام  ،مجازا نماصدن
فضا ب عاصان «قلمرو تما بشریت» ارت (مااده  . 1نکاا مهمای کا دربااره راارهای تصری اضی
زیرم اری بای مصرد تص

قرار بگیرن  ،عبارتا از :الـف) ناصع ایان راارها ،از ایان نظار کا

ازو

پروازهای صی یا ماورای صی ح اب میشصن  .ب) م افران در ایان راارهای تصری اضی فضاایی
ضرورتاً بین دو کشصر رار نمیکا  ،بلک صصدرو فضایی آنها تا ارتااع معیای اوس میگیارد تاا ایاکا
گردشگران بضصانا کره زمین را ب طصر کامل و یکجا ب یصر کروی مالحظ کاا و البضا تجربا
بی وزنی ک تصر م افران هصاپیمای معمصلی نمیتصان یصر بگیرد(  .(Frangiali, 1999: 2ج)
در این رارها معمصزً کشصر مب أ و مقو یکی ارت .د) اوس گرفضن صصدرو فضایی در این رارها تاا
ان ازه ای نی ت ک برای قرار گرفضن یک ماهصاره در م ار زمین زز ارت .هـ) باا تص ا با ایاکا
صصدرو فضایی گردشگران در ق مضی از م یر پرواز همانا هصاپیمای معمصلی پرواز میکاا  ،انضظاار
میرود تما مقررا «ایکاقص» 1برای م یریت ترافیک هصایی را رعایت کا ک شامل مقررا مرباصط
ب «ثبت هصاپیما ،مجصز آمادگی پرواز ،گصاهیاام صلبان و رایر ملزوما پروازی» میگردد ( Duck,
.)2013: 200-202
نکضة مهم در رواس این رارها ،افزایش امایت و کاهش صطرا احضمالی آنها ارت .چصن باعاث
افزایش اعضماد گردشگران فضایی ،رونق این رارها و کاهش هزیا ها مای گاردد و درنضیجا افاراد
بیشضری می تصانا از این رارها بهره ما گردن  .نکض دیگر مربصط ب ضرور حاظ ایمای ص ما
زمیای در طی مراحل پرتاب و رایر مراحل آن ارت .چصن هم این مصارد میتصاناا باعاث کااهش
هزیا های بیم شصن و در نهایت درضیابی ب رارهای تصری ضی فضایی پای ار محقق مایگاردد .در
این رارضا طرح هایی برای راصت صصدرو فضایی گردشگران تحتعااصان «ویار ین گالکضیاک» در
درت بررری ارت ک تصان حمل  9م افر را دارد .این صصدرو فضایی حالت دوزی ات دارد و مای-
تصان در همان بان ی فرود بیای ک از آن پرواز کرده ارت 2.در حاال حاضار هام دریا د رااصضن
صصدرو های فضایی ه ضا ک قابلیت چا بار اراق رارهای تصری ضی فضایی را داشض باشا  .چاصن
طبق ماده  1عه نام فضای ماورای ص بای در انجا فعالیتهاای فضاایی عاالوه بار مااافع و راصد
کشصرها (رضی پصر و نجای ارااد ، 55 :1111 ،هم کشصرها ب ون تبعیض بضصانا با طاصر برابار و
)1. International Civil Aviation Organization (ICAO
2. Virgin Galactic (2014), human space flight: astronaut training, available at:
http://www.virgingalactic.com/humanspaceflight/training seen on: 12.11.2017
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طبق حقصق بین الملل از آن فعالیت فضایی بهره ماا گردنا  .زز با ذکار ارات ،صاصدرو فضاایی
گردشگران فضایی زیرم اری در یک ص ریر ب ض ب طصر کامل با دور زماین مایچرصا  ،اماا در
رارهای تصری ضی فضایی م اری ،صصدرو فضایی آنها بای از حاشی یا لب مرز هصا -فضا بازتر بارود
و رحو بازتر ار  111مایل از رطح دریا اوس بگیرد1.
نکضة دیگر این ارت ک عه نام فضای ماورای ص مقرر میدارد ک فضاا نمایتصانا باا ادعاای
حاکمیت ،بهره برداری ،تور یا هر روش دیگری ب تواحب ملی دربیایا (مااده  . 2با ین ترتیاب
فضا را ماطق ای فرایالحیضی نمصده ارت) .(Gorove, 1995: 246البض این امر مانع دولتها برای
اعمال یالحیت و کاضرل بار افاراد ،نهادهاا و اشایاء فضاایی صصدشاان در فضاا نمایگاردد و تاهاا
یالحیضی ک این عه نام درباره صصدرو فضایی گردشاگران و ص ما آن با ررامیت مایشاارا ،
مربصط ب دولت ثبتکاا ه ارت ،البض تا زمانی ک آن صصدرو فضاایی در فضاا باشا (مااده  . 1اماا
مطلبی درباره حیط ا رایی قانصن داصلی دولت ها در فضا بیان نکرده ارت .طبق مااد این عه نام ،
گردشگران فضایی ،همانا فضانصردان و ص م رایا فضاایی در حیطا یاالحیت کیااری دولات
ثبتکاا ه صصدرو فضاییشان قرار میگیرن  .چصن طبق ماده 9آن ،مضعاه ین در قبال فعالیاتهاای
ملی فضایی صصدشان ک تصر نهادهای دولضای یاا غیردولضای آنهاا انجاا مایگیارد ،م ائصلیت
بین المللی دارن  .ازطرفی این نهادها با ک ب مجصز از دولتهای عضص این عه نام میتصانا مجاری
رار تصری ضی فضایی باشا و بای تحت نظاار و کاضارل م اضمر آنهاا اقا ا کااا  .از هماین رو
مجری دولضی یا غیردولضی رارهای تصری ضی م اری یا زیرم اری ،با رعایت قصانین کشصر ثبتکاا ه
صصدرو فضایی گردشگران و تحت یالحیت وی می تصان مبادر ب انجا این رارها بامایا  .دیگار
ایاک رری گی ب رایم ارتکابی گردشگران فضایی (تبع و بیگان در رارهای م اری و زیرما اری
(تا زمانی ک گردشگران داصل صصدرو فضایی ه ضا طبق این معاه ه در حیط یاالحیت دولات
ثبتکاا ه صصدرو فضایی آنها قرار می گیرد .همین قاع ه تصر کاصان یصن ثبات هام با ررامیت
شااصض ش ه ارت .چصن ماده  2این کاصان یصن صصارضار ثبت اشیاء فضایی در قلمرو دولتها شا ه
ارت .رحو با  2آن مقرر می دارد ،در یصر پرتاب مشضرک صصدرو فضایی گردشگران تصرا دو
یا چا کشصر ،آن کشصرها بای با انعقاد مصافقضاام ای مشخص کاا ک ک ا یاک از آنهاا بایا آن
صصدرو فضایی را در قلمرو صصد ثبت کا و فرایاا تخوایص و ت اهیم یاالحیت و کاضارل بار آن
صصدرو فضایی و ص م اش را مشخص کاا .

1. World travel& Tourism council, (2016), travel& Tourism: economic impact 2016; available at:
http:// www.wttc.org//medical/files/reports/economic%20impact%20research/regious%202016/
world2016.pdf, seen on 20-3-2018

صالحیت کیفری دولتاه ربای رسیدگی هب جرایم...

ژپوهشناهم حقوق کیفری  /سال دهم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان ( ، 9318ایپپی )02

111

البض اگر ب هر دلیلی مرتکب رمی تصر دولت ثبتکاا ه صصدرو فضایی گردشگران محاکم
و مجازا نشصد ،در این یصر رایر کشصرها باتص ب یک عاور صاار ی یاا عامال ارتبااط نظیار
«مکان ارتکاب ر یا تابعیت مجر یا مجایعلی و یا ضرور حمایت از ماافع ملی یا مااافع تماا
بشریت یا ماافع امع بین المللی» می تصانا یالحیت صصدشان را اعمال کاا  .چصن دولتها مای
تصانا در رارهای تصری ضی زیرم اری با تص ب تابعیت مرتکب ،قصانین کیاری صصدشان را فارغ از
محل ارتکاب ر بر اتباع صصدشان اعمال کاا (یالحیت شخوای فعاال  .در ماصاردی کا قاانصن
داصلی کشصر مضبصع بزه دی ه ،اعمال این یالحیت را مح ود ب ارتکاب رایم ش ی یا رعایت ایال
مجرمیت مضاعم کرده باش  ،رعایت آن شرای زز ارت .مطابق قصاع پذیرفضا شا ه باینالمللای
اعمال یالحیت شخوی مبضای بار تابعیات بازه دیا ه (یاالحیت شخوای مااعال در راارهای
تصری ضی زیرم اری ،مح ود ب مصاردی میگردد ک ب ار ماضهم تصرا دولات مضباصع مرتکاب
رری گی نش ه باش  .البض شرط ش ی باصدن ار و مجرمیات مضااعم هام در قاصانین ب ایاری
کشصرها ذکر گردی ه ارت (مصمای . 211 :1111 ،یالحیت واقعی فق در مصاردی میتصان اعماال
گردد ک با ر ارتکابی ،ماافع حیاتی دولضی صان ب صطر افضااده باشا (پصرباافرانی-15 :1111 ،
 . 11البض تحقق یالحیت واقعی در رارهای تصری ضی فضایی بعی با نظار مایررا  .یاالحیت
هانی هم مربصط ب ارتکاب رایمی میگردد ک ب دلیل ش آن ر  ،علی تماا بشاریت تلقای
می گردد و مرا ع قضایی هم کشصرها فارغ از محل ارتکاب ر  ،تابعیت مرتکب یا بزه دی ه ،یاالح
ب رری گی صصاها بصد (پصر بافرانی . 191 :1111 ،این یالحیت فق ب مصاردی مح ود میگردد
ک باعث نقض ایل حاکمیت م ضقل دولتها مذکصر در با  1ماده  2ماشصر و بازصص م اصلا در
امصر داصلی دولتها نگردد ک طبق با  1مااده  2ماشاصر مااع گردیا ه ارات .ایان یاالحیت در
یصر بروز فضاپیماربایی یا ارتکاب رایر رایم بین المللی میتصان اعمال گردد .این یالحیت هام
در رارهای تصری ضی فضایی و در آیا ه نزدیک قابل تواصر نی ات .البضا قاانصن یاالحیت صاان
دریایی هم و صد دارد .این قانصن در مصاردی میتصان اعمال گاردد کا حا اقل ارتبااط باین ار
ارتکابی و کشصرها و صد داشض باش  .این ح اقل ارتباط شامل «ماهیات و در ا ارتبااط ماضهم باا
دولضی صان و ماافع دولتهاا در مصضاصع ار ارتکاابی» مایگاردد) .(Blount, 2007: 331با
طصرکلی باا نهادن یالحیت دولت ها در یصر و صد چا ین عامل ارتباط مایتصانا باعاث ک اب
بهضرین نضیج و مانع بی کیاری گردد و از اعضراضا دیحلماتیکی (بابت ا را ش ن قانصن ملی بر تبع
کشصر دیگر ب ون اطالع مرتکب از و صد چاین قانصنی لصگیری می کا .
ب نظر می رر در صوصن رایم ارتکابی گردشگران فضایی در صصدرو فضایی آنهاا و عرشا
ای ضگاه فضایی بین المللی بای گات از آن ا ک صصدرو فضاایی هماناا هار شائ فضاایی و هام
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چاین قطعا ای ضگاه فضایی تابع مقررا کشصر ثبت کاا ه ارت (ماده  1عه نام فضاای مااورای
ص  ،رایم ارتکابی داصل صصدرو فضایی و قطعا ای ضگاه فضایی در حکم رایم ارتکابی در قلمارو
ررزمیای دولت ثبت کاا ه قرار می گیرد .ب عبارتی اولصیت با یاالحیت قضاایی و تقایاای کشاصر
ثبت کاا ه ارت .از همین رو تصرل ب رایر یالحیتها مصضاصعاً ماضاای مایگاردد .در یاالحیت
ررزمیای برصال یالحیت شخوی ،رعایت قاع ه مجرمیت مضاعم و بارصال یاالحیت هاانی
ماهیت بینالمللی ر ارتکابی و برصال یالحیت واقعی مح ودیت رایم ارتکاابی با اضارار با
ماافع بایادین دولت صان ،شرط نمیباش  .ب عبارتی یالحیت ررزمیای شااور کشصر ثبت کااا ه
فارغ از تابعیت مضهم و یا بزه دی ه و اضرار ب ماافع شخص صان یا امع هانی میتصانا محقاق
گردد.
 .3 .3معیارهای احراز صالحیت در سفرهای توریستی مداری
رارهای تصری ضی فضایی م اری معمصزً شامل رار ب ای ضگاه فضایی بینالمللی و هضلهای فضایی
میگردد ک گردشگر فضایی می تصان از درون صاصدرو فضاایی صاارس گاردد و رمای صاارس از آن
ارتکاب یاب  .در یصر ارتکااب ار در داصال صاصدرو فضاایی گردشاگران ،ماصارد فاصق الاذکر و
معیارهای احراز یالحیت دولت ها درباره رارهای تصری ضی زیرم اری حاکم صصاه بصد .ب طصرکلی
ماه و رایر ا را آرمانی طبق ماده  2عه نام فضای ماورای ص ،با راصت ای اضگاه یاا هضالهاای
فضایی نمیتصانا ب تواحب ملی دربیایا و طبق با  2ماده  11تصافقاام ماه ،با ادعای حاکمیات،
بهره برداری یا اشغال یا رایر طرق نمی تصان ماه را تحت ت ال ملای درآورد .باا  4مااده  11ایان
تصافقاام بیان می دارد ک ارضقرار کادر ،اشیاء فضایی ،تجهیزا  ،امکانا  ،ای ضگاهها و تأری اا در
هر ا روی رطح ماه یا رایر ا را آرمانی نمیتصان حق مالکیت ایجاد کا (نژنا یمااش:1111 ،
 . 54از همین رو ماه و رایر ا را آرامانی هماناا دریاهاای آزاد صاارس از قلمارو کشاصرها تلقای
میگردن .
در رال  1114رونال ریگان ب «نارا» م ئصلیت تحقیق درباره یک ری فعالیتهای فضایی ملی
غیرنظامی را برای راصت ای ضگاه فضایی را محصل کرد و از رایر کشاصرهای دارای فاااوری فضاایی
صصارت تا از نظر فای ،ا رایی و مالی ب آمریکا در این پروژه کمک کاا  .از همین رو تصافقاام بین
دولضی  11111بین آمریکا ،ژاپن ،کانادا و تع ادی از دولتهای اروپایی (در نهایت  11کشصر شا ن و

1. The 1988 Inter-Governmental Agreement (IGA), Washington, done on 29 September 1988,
entered into force on 31 January 1992, space law, Basic legal documents, D. 11. 4.2.
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نمایا ه آنها ک آژانو فضایای اروپا بصد  1برای طراحی ،تصرع  ،ا را و بهره برداری از یاک ای اضگاه
فضایی ب نا «آزادی» ماعق گردی  .با پایان اگ ررد و رفع تما مصانع ریاری و غرافیاایی ،از
روری درصصارت ش تا ب دلیل برصصرداری از تصانما ی پیشرفض فضایی و بازصص تجرب مصفق در
رارهای فضایی ان انی ب «ای ضگاه فضایی میر»  ،با ایان پاروژه بحیصنا د .تصافقااما باین دولضای
ی ی برای همکاری در راصت ای اضگاه فضاایی باینالمللای غیرنظاامی در راال  1111ماعقا
گردی  2.رحو برزیل ب این گروه در قالب همکار صان اضاف ش و از طریق یک تصافقاام دو انب
با آمریکا ،در قبال اراق کمک های فای ،حق اراضااده از بخاش آمریکاایی ایان ای اضگاه فضاایی را
ک ب کرد .البض آمریکا از قبل ،ا ماع رایر دولتهای همکار را طبق شق (الم با  1مااده  1ایان
تصافقاام ک ب کرده بصد 1.ب طصر کلی برنام ریزی ش ه بصد تا ای ضگاه فضایی بینالمللی غیرنظامی
راصض شصد ک قابلیت رکصنت مصقت و داقمی را داشض باش (با  1ماده  . 1زز ب ذکر ارت کا
ص م تبع و غیر تبع ای ضگاههای فضایی ک قبالً راصض ش ه بصدن  ،نظیر ای ضگاه فضایی «میار»،
تحت حاکمیت قصانین ملی کشصر رازن ه بصدن  .چصن طبق ماده  1عه نام فضای ماورای ص و ماده
 2کاصان ی صن ثبت دولت مضبصع آن ای ضگاه تلقی می ش ن و از نظار حقاصقی شابی با قلمارو آن
دولت تلقی می گردی ن  .از همین رو دولت ثبت کااا ه م ائصلیت باران ص اار وارده ناشای از
عملیا ا رایی ای ضگاه فضایی را در مصاردی بر عه ه داشت ک م ئصلیت آن دولات طباق مااده 1
عه نام فضای ماورای ص و یا مصاد  2و  1کاصان یصن م ئصلیت 4احاراز مایگردیا و مشاکلی هام
برای احراز یالحیت کیاری دولتها و صد ن اشت.
در رارهای تصری ضی م اری ک تصر بخش صوصیی یصر میگیرد ،ابضا ا بایا مجصزهاای
زز طبق ماده  9عه نام فضای ماورای ص از دولت مضبصع آن ک ب گردد و تحت نظار م اضمر
1. European states are: Belgium, Denmark, France, Germany, Italy, The Netherlands, Norway,
Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom
2. Agreements among the governments of Canada, member states of the European space Agency
(ESA), Japan, Russian federation and United states of America Concerning Cooperation on the
civil International Space Station (ISS), (hereafter 1998 IGA), Washington, done on 29 January
1998, entered into force on 27 March 2001, space Law, Basic legal documents, D. II. 4

 .1طبق با  1ماده  1تصافقاام  ،1111هر دولت همکار میتصان از بخش اصضوانیافض صصدش هرگصنا اراضاادهای را
کا  ،ب شرط ایاک مغایر مااد تصافقاام ( ، 1111یادداشت تااهمهای ماعق ه (بین دولتهای همکار و نارا و ترتیباا
ا رایی مربصط نباش و طبق شق (الم ا ماع رایر دولتهای همکار را ک ب کرده باش .
 .4ماده  2کاصان یصن م ئصلیت بیان میدارد ،کشصر پرتاب کاا ه م ئصلیت مطلق برای بران ص ار وارده تصرا آن
شئ فضایی ب رطح زمین یا هر شئ در حال پرواز دارد .ماده  1درباره ایراد ص ار صارس از رطح زمین ب شئ فضاایی
دیگری ارت ک م ئصلیت دولت پرتاب کاا ه را ماصط ب اثبا صطای آن کشاصر یاا افاراد تحات یاالحیت وی کارده
ارت.

212

سهیال کوشا و مهدی مومنی

ژپوهشناهم حقوق کیفری  /سال دهم ،شماره دوم ،پا یز و زمستان ( ، 9318ایپپی )02

آن دولت ،رارهای تصری ضی فضایی با ای اضگاه فضاایی باینالمللای انجاا گیارد .از طرفای اداره
هصانصردی ف رال آمریکا  1بیان داشض ارت ک هر شرکت مجری راارهای تصری اضی فضاایی بایا
صطرا این رارها را برای گردشگران فضایی بیان کاا و ب طصر مکضصب تأیی کاا ک داوطلبان و
ب درصصارت صصدشان صصارضار این رار فضایی ه ضا و حق هرگصن اقام دعاصی علیا آمریکاا را
ارقاط میکاا  ،ب این امر «رضایت آگاهان » 2میگصیا ) .(Weeber, 2004: 4-5درصوصن احراز
یالحیت کیاری دولت ها برای رری گی ب رایم ارتکابی تصرا گردشاگران فضاایی درراارهای
تصری ضی م اری ب ای ضگاه فضایی بینالمللی میتصان نکا ذیل را بیان داشت:
الف) در ارااد فضایی مص اصد تعریاای از ایگااه حقاصقی گردشاگران فضاایی و اصد نا ارد و
فعالیتهای علمی و تحقیقاتی آنها زو فعالیتهای ملی دولاتهاا طباق مااده  9عه ناما فضاای
ماورای ص قرار نمیگیرد.
ب) ایگاه آنها طبق ماده  5این عه نام «نمایا ه بشریت» نی ت و مشمصل تعها دولاتهاا
برای نجا و بازگردان ن آنها در یصر بروز حادث غیرمضرقب یاا فارود اضاطراری در قلمارو راایر
کشصرها یا دریای آزاد نمیشصن  .چصن گردشگر فضایی نمایا ه دولت مضبصع صصدش در فضا نی ت.
ج) ایگاه حقصقی آنها مطمئااً «غیرنظامی» و ب یصر یک «شب فضانصرد» 1تاا زماانی ارات
ک داصل صصدرو فضایی ه ضا  .از همین رو طبق ماده  1عه نام فضای مااورای اص ،گردشاگران
فضایی در رارهای تصری ضی م اری تا زمانیک در داصل صصدرو فضایی ه ضا  ،تحات یاالحیت و
کاضرل دولت ثبتکاا ه صصدرو فضایی شان ه ضا ) .(Jakhu, 2002: 119-120درصواصن علات
ت ری این مقررا ب گردشگران فضایی زز ب ذکر ارت کا آیاینناما رفضااری ص ما ای اضگاه
فضایی بین المللی یک گروه دیگری را ب فضانصردان و ص م دولتهای همکاار در ای اضگاه فضاایی
بینالمللی تحت عاصان «شرکتکاا ه پرواز فضایی» اضاف میکا  .از همین رو مای تاصان گردشاگر
فضایی را زو شرکت کاا ه در پرواز دان ت .چصن این گروه را شامل «ص م آژاناوهاای فضاایی
دولتهای غیرهمکار ،مها ران ،دانشاما ان ،معلماان ،صبرنگااران ،فایلمراازان و تصری اتهاا یاا
گردشگران فضایی» دان ض ارت .البض ب شرطی ک تصر یک یا چا دولت همکار حمایات شا ه
باشا  ،حضصر آنها در ای ضگاه فضایی بین المللی مصقضی و طبق قراردادی کصتاهم باشا کا بایا
عالوه بر برصصرداری از شرای زز  ،مأمصریت محصل ب آنها نیز شامل مشارکت در رااصت و ویال
کردن قطعا این ای ضگاه یا رایر کارهای ا رایی یا تعمیراتی آن نگردد.
)1. Federal Aviation Administration (FAA
2. Informed consent
3. Pseudo astronauts
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د) در یصر ارتکاب ر تصر گردشاگران فضاایی در راارهای ما اری و پاو از صاروس از
صصدرو فضاییشان در روی ای ضگاه فضایی بینالمللی ،ماده  5مشضرک تصافقاام  1111و تصافقاام
 1111مقرر می دارد ک هر دولت همکار بای قطعا پروازی کا م ائصل تاأمین آنهاا ارات را با
یصر یک شئ فضایی در قلمرو صصد ثبت کا  .در نضیج دولت ثبت کاا ه (دولت مضباصع قطعا
محل ارتکاب ر می تصان طبق قصانین ملای صاصد با آن ار ررای گی کاا (یاالحیت شاب
ررزمیای  .رحو با  2همین ماده بیان میدارد ک طبق ماده  1عه نام فضای ماورای ص و ماده
 2کاصان یصن ثبت ،هر دولت همکار یالحیت و کاضرل صصد را بر قطعااتی حااظ صصاها کارد کا
طبق با  1آنها را ثبت کرده ارت و بار آن دراض از ص ما صاصد در داصال یاا روی قطعاا ایان
ای ضگاه یالحیت و کاضرل دارد ک تبع وی (یالحیت شخوی فعال یا مااعل دولت مضباصع ماضهم
یا بزه دی ه باشا  .زز ب ذکر ارت ک آژانو فضایی اروپا درصوصن رعایت مااد ایان تصافقااما ،
اعالمی ای را طبق با  1ماده  1کاصان یصن ثبت یادر کارده ارات .با ین ترتیاب مااده  5ایان دو
تصافقاام ابض ا یالحیت شب ررزمیای و رحو یالحیت شخوی (فعاال یاا مااعال دولات ثبات
کاا ه قطعا ای ضگاه فضایی بینالمللی را ب ررمیت می شاار .
هـ) ماده  22تصافقاام  1111یالحیضی برتر را برای آمریکا در مصاردی ب ررمیت شااصض بصد
ک از نظر آمریکا ر ارتکابی ته ی ی برای عملیا در حال انجا در عرش ای ضگاه فضاایی ایجااد
می کرد .اما ماده  22تصافقاام  1111بیان میدارد ،کانادا ،دولات همکاار اروپاایی ،ژاپان ،رورای و
آمریکا می تصانا یالحیت کیاری صصدشان را بر ص م داصل یا روی هر قطع پروازی این ای اضگاه
فضایی اعمال کاا ک تبع آنها در ارتکاب آن ر دصالت داشض ارت (یالحیت شخوای فعاال .
رحو با  2آن احضماز صایی را برای اعمال یالحیت دولت مضبصع بزه دی ه (یالحیت شخوی
مااعل و یا دولت ثبت کاا ه قطع پروازی محل وقصع ار (یاالحیت شاب رارزمیای در نظار
میگیرد .این دو یالحیت در یصر ع اعمال یالحیت دولت مضبصع مرتکب میتصان ا را گردن .
ب ین ترتیب طبق ماده  22تصافق نام  ،1111ب ترتیب اعمال یالحیت کیاری دولتها عبارتا از:
« یالحیت شخوی فعال ک مربصط ب دولت مضبصع مضهم ارت ،یالحیت شب ررزمیای دولت ثبت
کاا ه قطع ای از ای ضگاه فضایی بین المللی ک ار در آن ارتکااب یافضا و یاالحیت شخوای
مااعل ک مربصط ب دولت مضبصع بزه دی ه ارت» .البضا امکاان اعماال یاالحیت واقعای و هاانی
دولت ها هم با تص ب نصع ر ارتکابی تصر گردشگران فضایی و رعایت شرای تحقق آنها و اصد
دارد.
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و) نکض دیگر این ارت ک هم گردشگران فضایی بای آییننام رفضاری ص م ای ضگاه فضاایی
بینالمللی را رعایت کاا ک تصر هیأ کاضارل چا انبا ( 1)MCBدر  15راحضامبر  2115در
واشاگضن توصیب ش ه ارت .چصن ها ایان آیاینناما  ،ایجااد بیشاضرین راطح همکااری طباق
یادداشت تااهمهای ماعق ه با «نارا» ارت .چصن حاوی یک ری معیارهاای اراضان ارد تصافاق شا ه
بین دولت های همکار ارت ک بر نحصه عملکرد ص ما آنهاا حااکم ارات .طباق باا  9مااده 11
یادداشت تااهمهای ماعق ه بین دولتهای همکار با «نارا» و بر اراس آیینناما رفضااری ای اضگاه
فضایی بینالمللی بای همصاره یک رل ل مراتبی بین ص م دولاتهاای همکاار و فرمانا ه صاصدرو
فضایی گردشگران و فرمان ه این ای ضگاه و صد داشض باش تا درضصرا آنها همیش رعایات گاردد.
چصن فرمان ه صصدرو فضایی گردشگران و فرمان ه ای ضگاه فضایی بین المللی همانا ناص ای کشاضی
و صلبان هصاپیما ،م ئصلیت ه ایت رارهای تصری ضی فضایی ب این ای ضگاه فضایی را بر عه ه دارد
تا ب یصر یک گروه ما جم ،وظایم محصل ب دولتهای همکار با مصفقیت انجاا گاردد و حااظ
«نظم ،امایت و حاکمیت قانصن» در این رارها ص شا دار نگاردد .از طرفای آنهاا م ائصلیت حااظ
رواب دورضان بین ص م دولتهای همکار و تضمین ایجاد اعضماد و احضرا مضقابل را بر عه ه دارن
و حضی میتصانا در یصر لزو با تصرل ب زور معقصل ،وظایم صصدشان را ایاا کاا .
ز) در آصر اینک مضهم در هاگا بازگشت از رار تصری ضی فضایی اگر ب قلمارو دولضای غیار از
دولت یالح برای رری گی ب ر ارتکابی وارد شصد ،آن دولت بایا وی را محاکما کاا و یاا با
دولت یالح م ضرد گردد ک این امر می تصان طبق تصافقاام های ارضرداد مص اصد باین آنهاا یاا باا
ارضااد ب تصافقاام  1111یصر بگیرد (با  1ماده . 22
با تص ب مطالب بیان ش ه در یصر ارتکاب ر تصر گردشگران فضاایی در فضاا و داصال
صصدرو فضایی گردشگران ،آنها می دانا ک ملز ب رعایت قصانین ملی دولت ثبات کااا ه صاصدرو
فضاییشان ه ضا  .مشکل ایلی مربصط ب رارهای تصری ضی فضاایی ما اری و صاروس گردشاگران
فضایی از صصدرو فضایی شان و پا گذاشضن بر عرش ای ضگاه فضایی بین المللای و ارتکااب ار در
روی ای ضگاه فضایی بینالمللی ارت .چصن گردشگران فضایی از قبال نمایداناا ملاز با رعایات
قصانین دولت ثبت کاا ه قطع محل ارتکاب ر ویا کشصر مضبصع صصد یا کشصر مضبصع بزه دیا ه یاا
کشصری ه ضا ک با ر ارتکابی ماافع آن کشصر یا امع بین المللای با صطار افضااده ارات .از
همین رو بهضر ارت هماناا راارهای تصری اضی زمیاای ،دریاایی ویاا هاصایی قبال از راار بارای
گردشگران فضایی ویزای فضایی یادر گردد .ب ین ترتیب فرایا احراز قانصن حاکم و محکم یاالح
ت هیل می گردد .راهکار بع ی تأریو رازمان بین المللی فضاانصردی کشاصری ارات تاا هماناا
)1. Multilateral Control Board (MCB
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«ایکاقص» بضصان این رارها را قاع ه ما کا  .این مصارد در ق مت های بع ی مصرد م اق قرار صصاه
گرفت.
 .4تسهیل احراز صالحیت کیفری دولت ها با اعطای ویـزای فضـایی و تیسـیا سـازمان
بینالمللی فضانوردی کشوری
اولین راهکار برای ایجاد رژیم یالحیت بینالمللی مضح الشکل و ت هیل رری گی ب رایم ارتکابی
گردشگران فضایی در ای ضگاه فضایی بین المللی ،دریافت ویزای فضایی ارات .ایان ویازا مایتصانا
تصر دولت ثبت کاا ه یا پرتاب کاا ه صصدرو فضایی گردشگران یا هار دولضای و از طریاق انعقااد
قراردادهای صان با دولت ثبت کاا ه ویا پرتاب کاا ه صصدرو فضایی این گردشگران یاادر گاردد.
ه ایلی ویزای فضایی ک ب مجصز دولتها برای ترک قلمرو آنها و ورود با فضاا ارات .چاصن
دولت ها با ی ور ویزای فضایی و مجصزهای زز بارای انجاا راارهای تصری اضی فضاایی از قلمارو
صصدشان ،گردشگران فضایی را تحت یالحیت شخوی و قصانین ملی صصدشان درمیآورن  .این امار
شبی ب ک ب ویزا برای رارهای تصری ضی زمیای ،دریایی یا هصایی و کاضارل ورود گردشاگران با
قلمرو آنها ارت .ب ین ترتیب ک قلمرو کشصر پرتابکاا ه صصدرو فضاایی گردشاگران هماناا مارز
زمیای ،با ر یا فرودگاه در نظر گرفض می شصد ک ب ون پارحصر (م رک شااراایی باینالمللای و
ویزای معضبر ،ا ازه ترک آن داده نمی شصد .مأمصر کاضرل مارزی در هاگاا صاروس یاا ورود باا درس
مهری در پارحصر گردشگر فضایی ،تاریخ دقیق صروس و ورود آن فرد را ثبت میکا  .ب ین ترتیاب
گردشگران فضایی از زمان صری بلی رار صصد می دانا ک بای قصانین کیاری دولات اعطاکااا ه
ویزای فضایی را رعایت کاا و هر ر ارتکابی آنهاا در حیطا یاالحیت کیااری آن دولات قارار
میگیرد) .(Christian, 2000: 215طرح ویزای فضایی میتصان ب طصر مااربی از ماافع دولتهاا
و گردشگران فضایی در رارهای تصری ضی فضایی م اری ،زیرم اری و اقامت کصتاه م در ای ضگاه
فضایی بین المللی یا هضل های فضایی حمایت کا  .البض هر دولضی میتصان شارای اعطاای ویازای
فضایی صصدش را با تص ب مااد عه نام های فضایی مص صد ،تصافقاام  ،1111یادداشت تااهمهای
ماعق ه و آییننام رفضاری ص م ای ضگاه فضایی بینالمللی ت وین کا  .البضا هار ری اضم اعطاای
ویزا برای رارهای گردشگری (زمیای ،دریایی ،هصایی و فضایی بای امع و در حا امکاان حااوی
شروط یک انی باش و عالوه بر مضمایز بصدن از راصضار ملی دولتها ،ب گصنا ای تا وین نشاصد کا
باعث برتری برصی دولت ها گردد و با اتباع وا شرای هم کشصرها ،رفضار یک اانی داشاض باشا .
دولت ها با ی ور پارحصر و ویزای فضایی ن تاها ب گردشگران فضایی ا ازه ورود ب قلمارو فضاا را
مایدهاا  ،بلکا آنهاا مای تصاناا یاالحیت و کاضارل صصدشاان را بار ایان افاراد در فضاا ت اری
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دها ) .(Blount, 2007: 333-338با تص ب ایاک دولت اعطاکاا ه ویزا در قبال فعالیت فضاایی
گردشگران فضایی م ئصلیت بینالمللای دارد (مااده  9عه ناما فضاای مااورای اص  ،ایان دولات
می تصانا حضصر گردشگران فضایی دارای رصء پیشیا کیاری ،معضاد ب مصاد مخا ر و الکال ،افاراد
دارای اصضالز روانی را ماع و حضی فرایا رری گی ب رایم ارتکابی آنها در فضا را طباق قاصانین
ملی صصدش قاع ه ما کا  .با تص ب ایاک یالحیت در ارتباط با حق حاکمیات دولاتهاا بارای
وضع مقررا  ،ا رای آنها و رری گی ب نقض این مقررا ارت ،با ب ررامیت شاااصضن یاالحیت
ررزمیای ،یالحیت شخوی فعال یا مااعل ،یالحیت واقعی یا یالحیت هانی ،تصزیاع اصضیاارا
دولتها بین نهادهای حقصقی و ریاری آنها یصر می گیرد .این امر بیانگر و تمایز یالحیت باا
اقض ار و رالط دولاتهاا ارات) .(Reynolds, 1997: 277-279از هماین رو با نظار مای ررا
یالحیت رری گی و محاکم گردشگر فضایی مضهم ب ارتکاب ر در فضا (داصال صاصدرو فضاایی
گردشگران یا صارس از آن بر روی عرش ای ضگاه فضایی بینالمللی یا هضل های فضایی با ی ور ویزا
بین دولتها تصزیع می گردد .از طرفی با تص ب ایاک فضا فاقا مارز مشاخص ارات ،گردشاگران
فضایی قبل از شروع رار ب طصر آگاهان و قطعی مطلع می گردن ک مقررا و قصانین چ کشصری
را بای رعایت کاا و در یصر ارتکاب ر طبق قاصانین کا ا دولات ار آنهاا احاراز و کا ا
محکم یالحیت رری گی ب ر آنها را دارد .ب ین ترتیب دولت اعطاکاا ه ویزای فضاایی با ون
نقض عه نام فضای ماورای ص ،کاضرل و یالحیت صصدش را با رضایت آگاهان گردشگران فضاایی
بر آنها ت ری می ده  .چصن هر دولت با اعطای ویزا ب گردشگران فضایی یالحیت اولی ای را ک ب
میکا  ،اما همانطصر ک ماده  1عه نام فضای ماورای ص ،یالحیت انحوااری بارای کشاصر ثبات
کاا ه صصدرو فضایی گردشگران ایجاد نمی کا  ،ویزای فضایی هم یالحیت انحواری بارای دولات
یادرکاا ه آن ایجاد نمیکا  .ب ین ترتیب دولت های دارای مااعت حقصقی طباق مقاررا حقاصق
بینالملل عرفی یا معاه ا مص صد می تصانا در یصر ع اعمال یالحیت دولت یادرکاا ه ویزا،
برای لصگیری از بی کیاری مضهم ،یالحیت صصدشان را طبق قانصن ملی یا حقصق بینالملل اعماال
کاا  .اولین و بهضرین راهکار در ا رای رژیم حقصقی ویزای فضایی ،ی ور قطعاام ای تصر مجماع
عمصمی رازمان ملل ارت .رحو پارحصر یا م رک شاارایی هصشما راار بایا تهیا گاردد .در
آصر هم ،هر دولضی می تصان قصانین ملی صصد را بر اراس مااد ارااد ذکر ش ه برای اعطای این ویزا
ت وین کا .
دومین راهکار برای ت هیل احراز یالحیت کیاری دولتها و رری گی ب ر ارتکابی در فضاا
تصر گردشگران فضایی ،ایجاد یک رازمان بینالمللی نظیر رازمان بینالمللی هصاپیمایی کشاصری
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(ایکاقص مصرص ب رازمان باینالمللای فضاانصردی کشاصری 1ارات (Ryabin& Charity, 2004:

) .101-104ب ین ترتیب عالوه بر یک ان رازی مقررا حقصقی با توصیب ارااد بین المللی و احضرا
ب م اقل مالی و امایضی این رارها تصر بخش صوصیی ،از طریاق تعیاین معیارهاایی اراضان ارد
برای ررمای گذاری در این یاعت ،میتصان حمایت از این یاعت را هم قاعا هماا کارد .ایان امار
میتصان با انعقاد تصافقاام های دو انب یصر بگیرد ک باعث افزایش همکاریها و انگیزه نهادهاای
مجری این رارها برای رعایت مقررا تصافق ش ه می گردد.
از طرفی ب یاری یاعتگران حصز فعالیتهای فضایی میتصانا مبادر ب تشکیل رازمانی با
نا «ف راریصن پروازهاای فضاایی ان اانی») (Morrison, 1995: 621-625کااا کا ها آن
صصدکاضرلی و نظار بر نحصه عملکرد مضو یان رارهای تصری ضی فضاایی و رعایات قاانصن حااکم
ارات) .(Kingsburg, Krish& Stward, 2005: 15ایان صاصدکاضرلی و قاعا هماا ی صصدکاار
میتصان با ی ور ویزای فضا یی تکمیال گاردد و مص باا تصراع حقاصق اداری هاانی در حیطا
فعالیت های فضایی مهیا گردد تا نهادهای صوصیی مجری این رارها و گردشگران فضاایی از قبال
ب انا ملز ب رعایت قصانین چ دولضی ه ضا و در یصر ارتکاب ر یا بروز ص ار  ،م ائصلیت
کیاری و م نی آنها چگصن احراز صصاه ش  .از طرفی دولتها و مجریان این رارها هم می تصاناا
با یک یگر برای رونق این رارها ب طصر مؤثرتری همکاری کاا  .این امر میتصانا باا قاانصنگاذاری
یک ان تصر مؤر ای نظیر رازمان بینالمللای اراضان ارد (ایازو  2می ار گاردد (Kingsburg,
) Krish& Stward, 2005: 22یصر بگیرد .این صصدکاضرلی در طصل زمان باعاث راصق یاافضن
یاعضگران ب راصت صصدروهای فضایی ایمن برای لب اعضماد گردشگران فضایی ب این راارها و
تشصیق آنها ب اتخاذ هم اق اما احضیاطی زز میگردد .این ف رارایصن مایتصانا باا قاعا هماا
کردن فرایا ی ور ویزا برای گردشگران فضایی ،از قبل مشخص کاا کا ایان گردشاگران تحات
یالحیت کیاری ک ا دولت صصاها بصد و طبق قصانین ک ا کشصر ب ر ارتکابی آنهاا ررای گی
صصاه ش  .از طرفی گردشگران فضایی و مجریان دولضی و غیر دولضی این رارها می تصانا با تهیا
بیم ماارب ب یاری از حصادط مربصط را طبق مقررا وضع ش ه این رازمان پصشش دهاا تاا باا
کاهش هزیا ها و افزایش ایمای و امایت ،افراد بیشضری تصان تجرب این رارها را داشض باشا .

1 . International Civil Astronavigation Organization
)2. International Standardization Organization (ISO
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نتیجهگیری
با تص ب گ ضرش فعالیت نهادهای صوصیی در فضا و رواس راارهای تصری اضی فضاایی ،هرگصنا
قانصنگذاری ی در اماصر ف ضاایی بایا دریا د حااظات از افارادی نظیار گردشاگران فضاایی و
بازدی کاا گان از ص م ای ضگاه فضایی بین المللای باشا  .البضا گردشاگران فضاایی بایا هماناا
گردشگران زمیای ،دریایی و هصایی قبل از این رارها از هم صطرهاای باالقصه ایان راارها مطلاع
باشا و ب طصر آگاهان برای انجا این رارها رضایت صصدشان را با صری بلی رار ابراز کااا  .در
حال حاضر قانصن گذاران و بازصص اداره هصانصردی آمریکا بیشاضر دریا د حمایات از عماص مارد
ه ضا تا گردشگران فضایی؛ از طرفی ارااد فضایی مص صد نیاز یارفاً با حمایات از فضاانصردان و
ص م پرواز ب ا ه کرده ان  .با تص ب مطالب بیان ش ه ،گردشگر فضایی داصل صاصدرو فضاایی را
می تصان شبی ب م افر یک کشضی تاریحی یا هصاپیمای م افربری دان ت .از همین رو میتاصان باا
تص ب مقررا حقصق دریایی و حقصق هصایی برای رارهای تصری ضی فضاایی مقاررا اامعی را
ت وین کرد تا فرآیا احراز یالحیت کیاری دولتها در رری گی ب رایم ارتکابی در داصل صصدرو
فضایی را ت هیل کاا  .قبال از تا وین یاک عه ناما چاا انبا  ،ایان امار مایتصانا باا انعقااد
تصافقاام های دو انب بین دولت ها و بخش صوصیی مجری رار تصری ضی فضایی زیرم اری محقق
گردد.
در حال حاضر طبق معاه ه فضای ماورای ص و رایر ارااد فضایی مص صد ،گردشگران فضایی تا
زمانیک داصل رایا فضایی ه ضا  ،تحت یالحیت و کاضرل دولت ثبتکاا ه صصدرو فضایی شان
ه ضا ک رار تصری ضی فضایی زیرم اری یا ما اری را انجاا دادهانا و ایان یاالحیت و کاضارل
تصر فرمان ه همان صصدرو فضایی اعمال مایگاردد .دریاصر ارتکااب ار در صاارس از صاصدرو
فضایی گردشگران بر روی عرش ای ضگاه فضایی بین المللی ،طبق با  5تصافقاام  1111اولصیت با
یالحیت دولت ثبت کاا ه قطع پروازی محل وقصع ر ارات ،راحو یاالحیت شخوای دولات
مضبصع مرتکب یا بزه دی ه ،یالحیت واقعی و یالحیت هانی با تص ب نصع ر ارتکابی میتصانا
ب طصر ارضثاایی در مصاردی صان برای لصگیری از بیکیاری اعمال گردن  .با تص ب مطالب بیان
ش ه مشکل ایلی در احراز یالحیت کیاری دولتها برای رری گی ب ارایم ارتکاابی گردشاگران
فضایی مربصط ب رارهای تصری ضی م اری ارت ک ر پو از صروس گردشگر از صصدرو فضاایی و
بر روی عرش ای ضگاه فضایی بین المللی رخ داده باش  .چصن گردشگر فضایی از قبل نمی دان ملز
ب رعایت قصانین کشصر ثبت کاا ه یا پرتاب کاا ه صصدرو فضایی شان ارت یاا بایا قاصانین دولات
مضبصع مرتکب یا بزه دی ه یا ثبت کاا ه قطع محل ارتکااب ار را رعایات کااا  .با ین ترتیاب
هرگصن قانصنگذاری برای این بخش از فعالیتهای فضایی بایا تصرا یاک نهااد ترکیبای یاصر

صالحیت کیفری دولتاه ربای رسیدگی هب جرایم...

ژپوهشناهم حقوق کیفری  /سال دهم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان ( ، 9318ایپپی )02

211

بگیرد ک در آن نمایا گان دولت ها و بخش صوصیی مجری رار تصری ضی فضاایی حضاصر داشاض
باشا تا بضصانا ب دررضی درباره «فرآیا اعطای ویزای فضایی ،تهی بیما مااراب ،اراضان اردهای
ایمای صصدروهای فضایی ،تخویص و احراز یالحیت کیاری دولتها و غیره» مقررا ما اجمی را
توصیب کاا  .باابراین بهضرین راهکار برای قاعا هماا کاردن و ت اهیل احاراز یاالحیت کیااری
دولتها برای رری گی ب رایم ارتکابی در رارهای تصری ضی فضاایی تصرا گردشاگران فضاایی،
اعطای ویزای فضایی و ایجاد رازمانی بینالمللی فضانصردی کشصری نظیر «ایکاقص» میباش تا اینک
با وضع قصانین امع و ارضان ارد ع الت محقق گردد و عالوه بر بران ص ار زیان دی ه ،مانع بای
کیاری هم ش  .از طرفی با افزایش ایمای و امایت این رارها از طریق برصصرد قاطع با بزهکااران و
لصگیری از بی کیاری آنها و کاهش هزیا های مربصط ب بیم این رارها ،میتاصان امیا وار باصد
عالوه بر پای ار ش ن این رارها ،افراد بیشضری بضصانا لذ این رارها را تجرب کاا .
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