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Regulacja górnictwa kosmicznego 
w prawie amerykańskim

Ustawa o zapewnieniu konkurencji w zakresie komercyjnych 
wynoszeń w przestrzeń kosmiczną podpisana przez 
Prezydenta Stanów Zjednoczonych dnia 25 listopada 2015 r.

Zgodnie z treścią § 51303 tytułu 51 Kodeksu USA, obywatel 
Stanów Zjednoczonych pozyskujący zasób asteroidalny lub 
zasób kosmiczny w celu komercyjnym na zasadach 
określonych w niniejszym rozdziale (rozdział 513 podtytułu 
V tytułu 51 Kodeksu Stanów Zjednoczonych – dop. M. T. 
Kłoda) jest uprawniony do każdego uzyskanego zasobu 
asteroidalnego lub zasobu kosmicznego, w tym do 
posiadania, własności, transportu, wykorzystania i 
sprzedaży zasobu asteroidalnego lub zasobu kosmicznego 
uzyskanego zgodnie z obowiązującym prawem, w tym 
zgodnie z zobowiązaniami międzynarodowymi Stanów 
Zjednoczonych
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Regulacja górnictwa kosmicznego 
w prawie amerykańskim – 2 

Obywatelem Stanów Zjednoczonych w rozumieniu § 51303 tytułu 51 Kodeksu   
Stanów Zjednoczonych jest nie tylko osoba fizyczna (§ 51303 ust. 3 tytułu 51 
Kodeksu Stanów Zjednoczonych)

Zgodnie z § 51301 ust. 2 tytułu 51 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, zasób kosmiczny 
to abiotyczny zasób in situ w przestrzeni kosmicznej, w tym woda i minerały 

Zgodnie z § 51301 ust. 1 tytułu 51 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, zasób 
asteroidalny to zasób kosmiczny odnaleziony na lub w obrębie pojedynczej 
asteroidy

W intencji Kongresu, poprzez uchwalenie niniejszej ustawy (ustawy o zapewnieniu 
konkurencji w zakresie komercyjnych wynoszeń w przestrzeń kosmiczną – dop. M. T. 
Kłoda), Stany Zjednoczone nie roszczą sobie suwerenności albo suwerennych lub 
wyłącznych praw albo jurysdykcji nad, lub prawa własności do, jakiegokolwiek ciała 
niebieskiego (sek. 403 ustawy o zapewnieniu konkurencji w zakresie komercyjnych 
wynoszeń w przestrzeń kosmiczną)
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Regulacja górnictwa kosmicznego 
w prawie luksemburskim

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o poszukiwaniu i wykorzystywaniu zasobów kosmicznych

Zgodnie z art. 1 ustawy luksemburskiej,  zasoby kosmiczne mogą być przedmiotem apropriacji (prawa 
własności)

Ustawa luksemburska ujmuje omawianą problematykę w sposób dość kompleksowy, regulując 
uprzednią reglamentację górnictwa kosmicznego (zezwolenie na poszukiwanie lub wykorzystywanie 
zasobów kosmicznych – np. art. 2 ust. 1 ustawy luksemburskiej), następczą reglamentację górnictwa 
kosmicznego (nadzór nad działalnością objętą zezwoleniem – np. art. 15 ustawy luksemburskiej), 
podmioty, które mogą uzyskać zezwolenie na poszukiwanie lub wykorzystywanie zasobów 
kosmicznych (art. 4 ustawy luksemburskiej), odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną w związku z 
wykonywaniem działalności objętej zezwoleniem (art. 16 ustawy luksemburskiej) oraz 
odpowiedzialność karną np. za poszukiwanie lub wykorzystywanie zasobów kosmicznych bez 
zezwolenia (art. 18 ust. 1 ustawy luksemburskiej)

Luksemburski ustawodawca nie definiuje pojęcia „zasoby kosmiczne”, natomiast wyraźnie wskazuje, 
że ustawa nie znajduje zastosowania do komunikacji satelitarnej, pozycji orbitalnych lub do 
wykorzystywania pasm częstotliwości (art. 2 ust. 4 ustawy luksemburskiej)
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Regulacja górnictwa kosmicznego 
w prawie emirackim 

Ustawa federalna nr (12) z 2019 o regulacji sektora kosmicznego nadana dnia 
19 grudnia 2019 r. przez Prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. i–j ustawy emirackiej, ustawa reguluje działalność w     
zakresie poszukiwania i wydobywania zasobów kosmicznych oraz działalność w 
zakresie eksploatowania i wykorzystywania zasobów kosmicznych w celach 
naukowych, komercyjnych lub w innych celach

Z zastrzeżeniem postanowień art. 14 ustawy emirackiej, warunki i kontrole 
dotyczące zezwolenia na poszukiwanie, eksploatowanie i wykorzystywanie 
zasobów kosmicznych, w tym na ich nabywanie, zakup, sprzedaż, handel, 
transport, przechowywanie oraz wszelkie działania kosmiczne mające na 
celu świadczenie usług logistycznych w tym zakresie określa decyzja wydana 
przez Radę Ministrów lub osobę przez nią upoważnioną. Zezwolenie wydaje 
Rada Dyrektorów Emirackiej Agencji Kosmicznej (EAK) na wniosek 
Dyrektora Generalnego EAK (art. 18 ustawy emirackiej)
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Regulacja górnictwa kosmicznego 
w prawie emirackim –2 

Ustawodawca emiracki formułuje definicję 
legalną pojęcia „zasoby kosmiczne” – wszelkie 
zasoby nieożywione występujące w 
przestrzeni kosmicznej, w tym minerały i 
woda(art. 1 ustawy emirackiej)
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Regulacja górnictwa kosmicznego 
w prawie japońskim

Górnictwo kosmiczne zostało uregulowane na gruncie 
japońskiej ustawy z dnia 15 czerwca 2021 r. o 
wspieraniu działalności gospodarczej związanej z 
poszukiwaniem i wykorzystywaniem zasobów 
kosmicznych

Osoba prowadząca zgodnie z prawem, w tym zgodnie z 
planem działalności gospodarczej objętym 
zezwoleniem na poszukiwanie i wykorzystywanie 
zasobów kosmicznych, działalność gospodarczą w 
zakresie poszukiwania i wykorzystywania zasobów 
kosmicznych, nabywa własność (w szczególności) 
wydobytych zasobów kosmicznych poprzez objęcie ich 
w posiadanie (art. 5 ustawy japońskiej)

8



Regulacja górnictwa kosmicznego 
w prawie japońskim – 2 

Należy dbać o to, aby stosowanie przepisów 
ustawy o wspieraniu działalności gospodarczej 
związanej z poszukiwaniem i wykorzystywaniem 
zasobów kosmicznych nie zakłóciło wykonywania 
traktatów i innych umów międzynarodowych 
zawartych przez Japonię (art. 6 ust. 1 ustawy 
japońskiej)

Żaden przepis tej ustawy nie narusza w 
nieuzasadniony sposób interesów innych państw   
korzystających z wolności badania i użytkowania 
przestrzeni kosmicznej, w tym Księżyca i innych 
ciał niebieskich (art. 6 ust. 2 ustawy japońskiej)
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Regulacja górnictwa kosmicznego 
w prawie japońskim – 3 

Podobnie jak ustawodawca amerykański i 
emiracki, ustawodawca japoński zdefiniował 
pojęcie „zasoby kosmiczne” (woda, minerały i 
inne zasoby naturalne występujące w 
przestrzeni kosmicznej, w tym na Księżycu i 
innych ciałach niebieskich – art. 2 tiret 
pierwsze ustawy japońskiej)
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Regulacja górnictwa kosmicznego 
w prawie ukraińskim

Ustawa z dnia 15 listopada 1996 r. o działalności kosmicznej

Do podstawowych zasad działalności kosmicznej w Ukrainie 
należy m.in. otwarcie kosmosu dla obywateli i osób 
prawnych oraz umożliwienie swobodnego badania i 
wykorzystywania kosmosu, w tym wykorzystywania 
przestrzeni kosmicznej i znajdujących się w niej zasobów, z 
ograniczeniami tylko wtedy, gdy jest to konieczne dla 
zapewnienia realizacji interesów bezpieczeństwa 
narodowego państwa ukraińskiego, a także, gdy jest to 
konieczne w ramach wydawania zezwolenia na 
pozarządowe działania kosmiczne i ich nadzorowanie w celu 
ustalenia, czy działania te są podejmowane zgodnie z 
międzynarodowymi zobowiązaniami Ukrainy w kosmosie 
(art. 4 ustawy z 1996 r.)
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