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Czym są fabryki kosmiczne? 



Przybliżona definicja obiektu kosmicznego 

posiadająca zdolność produkcyjną 
• Jednostka względnie 

mobilna (od stacji 
orbitalnej, do statku 
kosmicznego lub pojazdu 
planetarnego) zdolna do 
wytwarzania 
zaprogramowanych 
wytworów z dostępnych 
zasobów. 

• Zdolność wytwarzania nie 
ogranicza się tylko do 
wnętrza obiektu 

• Możliwe, że wytwarza także 
produkty „ożywione”  



Pojedyncze jednostki i mnogie. 

• Funkcje zbierania 
surowców, wytwarzania 
czy naprawy mogą 
kumulować się w jednym 
obiekcie lub wielu 

• Przykładem 
samodzielnych jednostek 
z takimi zdolnościami są 
bush-roboty Moravca 

• Częściej spotykany jest 
format: 
Jednostka+podjednostki 



Źródła zasobów 

• Zaopatrzenie z planet i 
innych jednostek 

• Ciała niebieskie 
(komety, asteroidy, 
centaury, księżyce, 
powierzchnie i 
atmosfery planet 

• Medium 
międzygwiezdne, 
atmosfera gwiazdowa i 
piana kwantowa. 



Obiekty kosmiczne posiadające zdolności produkcyjne 
w kontekście surowców kosmicznych 

• Fabryki  utylizują 
surowce kosmiczne, 
tworząc takie produkty, 
do jakich są 
wyposażone. 

• Nowe obiekty 
kosmiczne mogą być 
stworzone z surowców 
kosmicznych 

• Utylizacja dotyczy 
wykorzystania na 
potrzeby budowy, 
naprawy, 
przemieszczania oraz 
zasilania obiektu 

• Tworzenie produktów 
na handel lub sprzedaż 
zmagazynowanych 
komponentów i części 
zamiennych.  



Machines making machines!  
How perverse! – C3-PO 



The von Neumann doctrine 



 

H.R.3610 - American Space Commerce Free Enterprise Act of 2019 

• “(11) SPACE OBJECT.—  

• “(A) IN GENERAL.—The term ‘space object’ means—  

• “(i) a human-made object located in outer space, including on the Moon and other 
celestial bodies, with or without human occupants, that was launched from Earth, 
such as a satellite or a spacecraft, including component parts of the object; and 

• “(ii) all items carried on such object that are intended for use in outer space outside 
of, and independent of, the operation of such object. 

• “(B) INCLUSION.—Such term includes any human-made object that is—  

• “(i) manufactured or assembled in outer space; and 

• “(ii) intended for operations in outer space outside of, and independent of, the 
operations of such object in which the manufacturing or assembly occurred. 

• “(C) EXCLUSIONS.—Such term does not include—  

• “(i) an article on board a space object that is only intended for use inside the space 
object; 

• “(ii) an article manufactured or processed in outer space that is a material; or 

• “(iii) an article intended for use outside of a space object as part of the certified 
operations of the space object. 

 



Kontekst prawny produkcji kosmicznej 

• Nie istnieje obecnie odpowiedź na to, czy 
obiekt kosmiczny tak naprawdę dziedziczy 
jurysdykcje jednostki wytwórczej (art. VIII OST 
+ praktyka rejestracyjna) (Koncepcja doktryny 
von Neumanna) 

• Co dzieje się w z rejestrem, jeśli obiekty 
produkowane są na skale masową?  



Konsekwencje samoreplikacji dla 
prawa kosmicznego 

• Rozszerzenie jurysdykcji 
i kontroli 
(suwerenności) 

• Problem tymczasowego 
pobytu. 

• Skażenie analogiczne do 
biologicznego 

• Kwestia 
industraformingu 



Kanibalizacja i doktryna kraba 
pustelnika 



Doktryna kraba pustelnika 

• Pozwala na kanibalizacje części uszkodzonych lub 
zużytych obiektów kosmicznych przez obiekty 
aktywne w ramach zmniejszania zanieczyszczenia 
gruzem kosmicznym i w zgodzie z  art. XII OST 

• Oparta o zasadę Accessio cedit principa, pozwala 
założyć, że jeśli obiekt prawnie pozyskał części 
innego obiektu w celu dokonania niezbędnych 
napraw lub recyklingu, te części zostają uznane 
jako część tego obiektu. 

• Prowadzi jednak do możliwego naruszenia 
patentu.  
 



Void Gap i problem stref bezpieczeństwa 



Czy suwerenność państwa kończy się 
na kubaturze obiektu kosmicznego? 



A co z przestrzenią między obiektami? 

• O ile Art. II zakazuje roszczeń suwerenności na 
powierzchni lub wnętrzu ciał niebieskich, drogą 
deklaratoryjną oraz „homesteadingową”, Art. VIII 
gwarantuje przedłużenie juryzdykcji, a Art. IX 
zezwala na tworzenie stref bezpieczeństwa drogą 
kontraktualną. 

• Jednak co jeśli obiekty kosmiczne poruszają się 
gęstymi formacjami? Czy ich właściciel ma prawo 
odmówić  innemu podmiotowi zbliżenia się lub 
działania w „luce” między obiektami? 



Konkluzje 

• Istniej potrzeba kodyfikacyjnego rozwiązania  
kwestii obiektów kosmicznych ze zdolnością 
produkcyjną 

• Wymagane będą nowe rozwiązania dotyczące 
interferencji i ruchu na orbicie 

• Konieczne będzie odniesienie się do rozwoju 
robotyki i syntetycznej biologii. (Mieszanie się 
mikroobiektów kosmicznych z gruntem ciał 
niebieskich). 



Dziękuję za uwagę 


