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Delimitacja przestrzeni kosmicznej w ujęciu   
międzynarodowego prawa kosmicznego

We wszechświecie (rozumianym jako „byt” 
fizyczny) istnieją dwie przestrzenie o odmiennym 
statusie prawnym; pierwszą z nich stanowi Ziemia 
wraz ze swoją otoką aeronautyczną, drugą 
natomiast przestrzeń kosmiczna

Jednocześnie brakuje normy traktatowej/ 
zwyczajowej (pogląd dominujący), która określa, 
gdzie zaczyna się przestrzeń kosmiczna 



Delimitacja przestrzeni kosmicznej w ujęciu    
międzynarodowego prawa kosmicznego – 2 

Odnośnie do zagadnienia delimitacji przestrzeni 
kosmicznej wykształciły się dwie szkoły:
– funkcjonaliści (np. N. M. Matte) – przeciwnicy 
geograficznej demarkacji przestrzeni lotniczej i 
przestrzeni kosmicznej; należy zdefiniować pojęcie 
„działalności kosmicznej” bez odwołania do 
kryteriów przestrzennych
– spatialiści (np. A. Górbiel) – nie można 
zdefiniować pojęcia „działalności kosmicznej” bez 
odwołania do kryteriów przestrzennych



Delimitacja przestrzeni kosmicznej w ujęciu    
międzynarodowego prawa kosmicznego – 3 

Spatialiści: A. Górbiel: najwłaściwszą formułą 
prawnomiędzynarodowego określenie przestrzeni kosmicznej jest 
przyjęcie, że kosmos rozpoczyna się powyżej 100 km nad 
powierzchnią Ziemi, licząc od poziomu morza (tzw. linia Kármána)

Przywołaną wysokość uwzględnia (na własne cele) m.in. 
Międzynarodowa Federacja Lotnicza (Fédération Aéronautique
Internationale – FAI); zgodnie ze słownikiem pojęć zawartym w 
Sekcji Ogólnej Kodeksu Sportowego MFL (FAI), przez „kosmos” 
należy rozumieć przestrzeń powyżej 100 km nad powierzchnią Ziemi

Pogląd spatialistów, ze szczególnym uwzględnieniem linii Kármána
jest często przywoływany w dyskursie prawnicznym, politycznym, 
gospodarczym i technicznym; zaczęto powszechnie określać linię 
Kármána jako „umowną granicę kosmosu” 



Delimitacja przestrzeni kosmicznej 
w ujęciu prawa krajowego 

Wobec braku normatywnego określenia dolnej granicy kosmosu w  
międzynarodowym prawie kosmicznym, kwestię tę niekiedy reguluje się w  
prawie krajowym 

W przyjętej w 2019 r. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich ustawie 
federalnej nr (12) o regulacji sektora kosmicznego (Federal Law on the 
Regulation of the Space Sector), dolną granicę kosmosu wyznaczono na 
wysokości 80 km nad poziomem morza; powyżej 80 km nad poziomem 
morza rozpoczyna się bowiem przestrzeń („specified area”), w której 
prowadzi się działalność kosmiczną („space activities”)

W ujęciu ustawy emirackiej „przestrzeń kosmiczna” („outer space”) jest 
częścią „specified area”; zgodnie z definicją ustawową – „przestrzeń 
kosmiczna” („outer space”) to przestrzeń powyżej atmosfery Ziemi



Delimitacja przestrzeni kosmicznej 
w ujęciu prawa krajowego – 2

W ujęciu duńskiej ustawy o działalności w przestrzeni kosmicznej z 
2016 r. (lov om aktiviteter i detydre rum), „kosmos” to przestrzeń 
powyżej 100 km nad poziomem morza

Australijska ustawa nr 123 z 1998 r. o działalności kosmicznej, 
rakietach o dużej mocy oraz dotycząca powiązanych celów z 1998 r.; 
krótki tytuł – ustawa o przestrzeni kosmicznej (wyniesienia i 
sprowadzenia) z 2018 r. (an act about space activities and high 
power rockets, and for related purposes, short title – Space
(Launches and Returns) Act 2018) pośrednio określa dolną granicę 
przestrzeni kosmicznej, tzn. określa ją w ramach definicji pojęć 
„wyniesienie” („launch”), „sprowadzenie” („return”) oraz „obiekt 
kosmiczny” („space object”) – 100 km powyżej poziomu morza



Delimitacja przestrzeni kosmicznej 
w ujęciu prawa krajowego – 3

Projekt malezyjskiej ustawy o Radzie Kosmicznej z 2020 
r. (Malaysian Space Board Act 2020; long title – an act 
to establish the Malaysian Space Board to regulate 
certain space related activities for the purposes of 
safety, to regulate the registration of space object and 
to provide for certain space related offences and 
related matters) definiuje pojęcie „kosmosu” („space”) 
jako przestrzeń rozciągającą się powyżej 100 km nad 
poziomem morza

Projekt polskiej ustawy o działalności kosmicznej oraz 
Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych z dnia 10 lipca 
2017 r. nie określa dolnej granicy przestrzeni kosmicznej



Wnioski dotyczące
krajowego prawa kosmicznego

Wydaje się, że większość krajowych ustawodawstw kosmicznych nie określa dolnej 
granicy przestrzeni kosmicznej; trzeba jednak zauważyć, że wyraźne regulacje w 
omawianym zakresie pojawiły się w ostatnim czasie – czy kształtuje się nowa 
tendencja, której przejawem jest m.in. projekt ustawy malezyjskiej? 

Normatywne wyznaczenie dolnej granicy przestrzeni kosmicznej zwiększa pewność 
prawa 

Wyraźna regulacja w omawianym zakresie pozwala podmiotom (w tym 
przedsiębiorcom) stwierdzić w sposób niemal jednoznaczny, że działalność, którą 
zamierzają podjąć, jest albo nie jest „działalnością kosmiczną”, a w konsekwencji, że 
podlega albo nie podlega ona reżimowi prawa kosmicznego

Dążenie do zwiększenia pewności prawa w omawianym zakresie wydaje się 
szczególnie ważne tam, gdzie prawodawstwo kosmiczne wprowadza sankcje karne/ 
administracyjno karne za określone czyny dokonane w przestrzeni kosmicznej/ w 
związku z podejmowaną/ prowadzoną działalnością kosmiczną  


	Delimitacja przestrzeni kosmicznej
	Plan wypowiedzi
	Delimitacja przestrzeni kosmicznej w ujęciu   �   międzynarodowego prawa kosmicznego
	Delimitacja przestrzeni kosmicznej w ujęciu    �   międzynarodowego prawa kosmicznego – 2 
	Delimitacja przestrzeni kosmicznej w ujęciu    �   międzynarodowego prawa kosmicznego – 3 
	�Delimitacja przestrzeni kosmicznej �w ujęciu prawa krajowego �
	�Delimitacja przestrzeni kosmicznej �w ujęciu prawa krajowego – 2�
	�Delimitacja przestrzeni kosmicznej �w ujęciu prawa krajowego – 3�
	Wnioski dotyczące�krajowego prawa kosmicznego

