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Uwagi ogólne

Naczelną zasadą międzynarodowego prawa 
kosmicznego jest zasadna wolności przestrzeni 
kosmicznej (trzy swobody)

Wyjątek od tej zasady – m.in. art. VI zd. 2 
Traktatu o przestrzeni kosmicznej; działalność 
pozarządowych osób prawnych w przestrzeni 
kosmicznej, łącznie z Księżycem i innymi ciałami 
niebieskimi, wymaga upoważnienia i stałego 
nadzoru ze strony danego Państwa Strony 
Układu (tłumaczenie oficjalne – Dz.U.)



Uwagi ogólne – 2
Art. VI zd. 2 Traktatu o przestrzeni

kosmicznej w języku polskim

Art. VI zd. 2 Traktatu o przestrzeni

kosmicznej w języku rosyjskim

Art. VI zd. 2 Traktatu o przestrzeni

kosmicznej w języku angielskim

Art. VI zd. 2 Traktatu o przestrzeni

kosmicznej w języku francuskim

Art. VI zd. 2 Traktatu o przestrzeni

kosmicznej w języku hiszpańskim

Tłumaczenie oficjalne – Dziennik

Ustaw

Działalność pozarządowych osób

prawnych w przestrzeni kosmicznej,

łącznie z Księżycem i innymi ciałami

niebieskimi, wymaga upoważnienia i

stałego nadzoru ze strony danego

Państwa Strony Układu.

Деятельность неправительственных

юридических лиц в космическом

пространстве, включая Луну и другие

небесные тела, должна проводиться

с разрешения и под постоянным

наблюдением соответствующего

государства – участника Договора.

The activities of non-governmental

entities in outer space, including the

Moon and other celestial bodies, shall

require authorization and continuing

supervision by the appropriate State

Party to the Treaty.

Les activités des entités non

gouvernementales dans l’espace extra-

atmosphérique, y compris la Lune et les

autres corps célestes, doivent faire

l’objet d’une autorisation et d’une

surveillance continue de la part de

l’État approprié partie au Traité.

Las actividades de las entidades no

gubernamentales en el espacio

ultraterrestre, incluso la Luna y otros

cuerpos celestes, deberán ser

autorizadas y fiscalizadas

constantemente por el pertinente Estado

Parte en el Tratado.

Tłumaczenie – Andrzej Górbiel

Działalność jednostek nierządowych w

przestrzeni kosmicznej, łącznie

z Księżycem i innymi ciałami

niebieskimi, wymagać będzie

upoważnienia oraz stałego nadzoru ze

strony właściwego Państwa Strony

Traktatu.
Tłumaczenie – Paweł Durys, Filip

Jasiński

Działalność pozarządowych osób

prawnych w przestrzeni kosmicznej,

łącznie z Księżycem i innymi ciałami

niebieskimi, wymaga upoważnienia i

stałego nadzoru ze strony danego

Państwa Strony Układu.



Upoważnienie działalności kosmicznej 
w międzynarodowym prawie kosmicznym

– ujęcie przedmiotowe
Upoważnieniu podlega „działalność w przestrzeni 
kosmicznej, łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi” 
(działalność kosmiczna)

Wątpliwości interpretacyjne:
–powyżej jakiej wysokości nad poziomem morza zaczyna się 
przestrzeń kosmiczna?
–tylko działalność orbitalna, czy też suborbitalna?
–tylko działalność w przestrzeni kosmicznej, czy też inna 
działalność, w szczególności działalność umożliwiająca 
uzyskanie dostępu do przestrzeni kosmicznej, jej badanie i 
użytkowanie?
– tylko działalność o charakterze niegospodarczym, czy też o 
charakterze gospodarczym?
–inne



Upoważnienie działalności kosmicznej 
w międzynarodowym prawie kosmicznym 

– ujęcie podmiotowe
Według treści art. VI zd. 2 Traktatu o przestrzeni 
kosmicznej, upoważnienia wymaga działalność kosmiczna 
pozarządowej osoby prawnej (jednostki nierządowej)

Norma art. VI zd. 2 Traktatu o przestrzeni kosmicznej 
nie wymaga upoważnienia działalności kosmicznej 
rządowych osób prawnych (jednostek rządowych); w 
praktyce działalność kosmiczna takich osób (jednostek) 
jest również obejmowana obowiązkiem upoważnienia, 
ponieważ Państwo Strona Układu i tak ponosi 
międzynarodową odpowiedzialność za działalność takich 
osób (jednostek), zgodnie z treścią art. VI zd. 1 Traktatu o 
przestrzeni kosmicznej 



Upoważnienie działalności kosmicznej 
w międzynarodowym prawie kosmicznym 

– ujęcie podmiotowe – 2
W myśl art. VI zd. 2 Traktatu o przestrzeni 
kosmicznej, upoważnienia działalności 
kosmicznej jednostek nierządowych wymaga się 
od  „danego (właściwego) Państwa Strony 
Układu”; jest to Państwo, które ponosi 
międzynarodową odpowiedzialność za 
działalność kosmiczną, zgodnie z treścią art. VI 
zd. 1 Traktatu o przestrzeni kosmicznej



Warunki upoważnienia działalności 
kosmicznej w międzynarodowym 

prawie kosmicznym
 Podstawowe warunki upoważnienia 
działalności kosmicznej jednostek nierządowych
określa Traktat o przestrzeni kosmicznej

I – działalność kosmiczna ma być prowadzona 
zgodnie z przepisami Traktatu o przestrzeni 
kosmicznej; II – działalność kosmiczna ma być 
prowadzona w sposób bezpieczny 



Sposoby realizacji obowiązku 
upoważnienia działalności kosmicznej 

w międzynarodowym prawie kosmicznym
Przepis art. VI zd.2 Traktatu o przestrzeni 
kosmicznej nie przesądza tego, w jaki sposób 
Państwo Strona Traktatu ma realizować 
obowiązek upoważnienia działalności kosmicznej 
pozarządowych osób prawnych



Ograniczenie działalności kosmicznej 
w ujęciu projektowanej ustawy o 

działalności kosmicznej. Wybrane problemy  
Działalność kosmiczna jako działalność o 
charakterze gospodarczym i niegospodarczym

Sposób realizacji obowiązku upoważnienia 
działalności kosmicznej – działalności 
gospodarczej (rejestr działalności regulowanej, 
zezwolenie, koncesja) 

Sposób realizacji obowiązku upoważnienia 
działalności kosmicznej – działalności 
niegospodarczej 
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