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Uwagi ogólne

Tło polityczne:

-Japonia, podobnie jak większość państw, nie związała się Układem normującym działalność państw na Księżycu 
i innych ciałach niebieskich z 1979 r. (art. 11 w zw. z art. 1 tego Układu przewiduje m.in., że zasoby naturalne 
Księżyca i innych ciał niebieskich Układu Słonecznego stanowią wspólne dziedzictwo ludzkości; zasoby te nie 
mogą stać się własnością państw, międzynarodowych organizacji międzyrządowych lub nierządowych, 
organizacji krajowych, jednostek nierządowych oraz osób fizycznych - tłum. A. Górbiel)

-konieczność analizy zagadnienia poszukiwania i wykorzystywania zasobów kosmicznych, a następnie jego 
uregulowania przewidziano w japońskich aktach prawnych o znaczeniu strategicznym (podstawowy plan w 
zakresie polityki kosmicznej z 2017 r. i 2020 r.)

-w 2020 r. Japonia została jednym z ośmiu sygnatariuszy Porozumień Artemidzkich (art. 10 tych Porozumień 
wskazuje m.in., że pozyskiwanie zasobów kosmicznych samo w sobie nie stanowi zawłaszczenia, o którym 
mowa w art. II Układu o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej, 
łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi z 1967 r.)



Uwagi ogólne - 2

Założenia japońskiej polityki kosmicznej w zakresie poszukiwania i wykorzystywania 
zasobów kosmicznych ziściły się w 2021 r.; 15 czerwca 2021 r. uchwalono ustawę nr 83 o 
promowaniu działalności gospodarczej związanej z poszukiwaniem i wykorzystywaniem 
zasobów kosmicznych (dalej „japońska ustawa o górnictwie kosmicznym”); ustawa weszła 
w życie 23 grudnia 2021 r. 

Biuro Rządu (Japonii) wydało rozporządzenie nr 73 w sprawie wykonania japońskiej 
ustawy o górnictwie kosmicznym, dalej „rozporządzenie Biura Rządu nr 73”

Wcześniej podobną materię uregulowano w USA (2015 r. - ustawa o zapewnieniu 
konkurencji w zakresie komercyjnych wynoszeń w przestrzeń kosmiczną), Luksemburgu 
(2017 r. - ustawa o poszukiwaniu i wykorzystywaniu zasobów kosmicznych) oraz w 
Zjednoczonych Emiratach Arabskich (2019 r. - ustawa o regulacji sektora kosmicznego); o 
swobodzie wykorzystywania zasobów kosmicznych jako o zasadzie mowa jest również w 
ukraińskiej ustawie z 1996 r. o działalności kosmicznej 



Uwagi ogólne - 3

Przepisy japońskiej ustawy o górnictwie kosmicznym oraz 
rozporządzenia Biura Rządu nr 73 znalazły już zastosowanie w praktyce

4 listopada 2022 r. spółka ispace, inc. uzyskała licencję na kontrolę 
nad statkiem kosmicznym w celu poszukiwania i wykorzystywania 
zasobów kosmicznych (in. licencję na poszukiwanie i wykorzystywanie 
zasobów kosmicznych)

W kontekście planowanej działalności gospodarczej, spółka ispace, 
inc. wraz z japońskim zakładem ubezpieczeń Mitsui Sumitomo 
Insurance Co. Ltd, zawarły umowę „ubezpieczenia księżycowego” (nowy 
„produkt finansowy”)



Podstawowe cele japońskiej ustawy 
o górnictwie kosmicznym

Do podstawowych celów japońskiej ustawy o górnictwie kosmicznym 
zaliczono:
-zapewnienie precyzyjnego i harmonijnego wykonania „traktatów 
kosmicznych” (umowy międzynarodowe składające się na corpus iuris 
spatialis bez Układu normującego działalność państw na Księżycu i 
innych ciałach niebieskich z 1979 r.)
-promowanie działalności gospodarczej związanej z poszukiwaniem i 
wykorzystywaniem zasobów kosmicznych przez przedsiębiorców -
podmioty prywatne w drodze ustanowienia specjalnych regulacji w 
zakresie reglamentacji takiej działalności
-określenie zasad nabycia własności zasobów kosmicznych



Pojęcia „zasobów kosmicznych” oraz „poszukiwania 
i wykorzystywania zasobów kosmicznych”

Japońska ustawa o górnictwie kosmicznym definiuje tylko dwa pojęcia prawne: „zasoby kosmiczne” oraz 
„poszukiwanie i wykorzystywanie zasobów kosmicznych”

„Zasoby kosmiczne” - woda, minerały i inne zasoby naturalne występujące w przestrzeni kosmicznej, w tym 
na Księżycu i innych ciałach niebieskich; dla porównania: USA („zasób kosmiczny” - abiotyczny zasób in situ w 
przestrzeni kosmicznej, w tym woda i minerały; ZEA („zasoby kosmiczne” - wszelkie zasoby nieożywione 
występujące w przestrzeni kosmicznej, w tym minerały i woda)

„Poszukiwanie  i wykorzystywanie zasobów kosmicznych” - następujące działania (z wyłączeniem działań 
prowadzonych wyłącznie w ramach badań naukowych lub w celu prowadzenia badań naukowych): 
a)badanie występowania zasobów kosmicznych, które przyczyni się do wydobycia lub innych podobnych 
działań określonych w rozporządzeniu Biura Rządu (zwanego w art. 2 (ii) lit. b oraz w art. 5 japońskiej ustawy o 
górnictwie kosmicznym „wydobyciem, itd.” lub „wydobytym, itd.”)
b)wydobycie, itd. zasobów kosmicznych i związane z tym przetwarzanie, przechowywanie oraz inne działania 
określone w rozporządzeniu Biura Rządu („inne działania” - transport zasobów kosmicznych, zgodnie z 
rozporządzeniem Biura Rządu nr 73) 



Zasady reglamentacji poszukiwania 
i wykorzystywania zasobów kosmicznych

Zasady reglamentacji poszukiwania  i wykorzystywania zasobów kosmicznych stanowią leges speciales względem zasad 
reglamentacji działalności kosmicznej (działalności w przestrzeni kosmicznej) określonych w japońskiej ustawie nr 76 z 2016 r. o
wynoszeniu statku kosmicznego itd. oraz o kontroli nad statkiem kosmicznym (jedna z czterech podstawowych „ustaw kosmicznych”
obowiązujących w Japonii, dalej „japońska ustawa nr 76 z 2016 r.”)

Osoba, która chce uzyskać licencję na kontrolę nad statkiem kosmicznym w celu poszukiwania i wykorzystywania zasobów 
kosmicznych (in. licencję na poszukiwanie i wykorzystywanie zasobów kosmicznych) zobowiązana jest do przedstawienia we 
właściwych formularzach wniosków, poza informacjami wymaganymi przez przepisy japońskiej ustawy nr 76 z 2016 r., planu 
działalności gospodarczej obejmującego: 
i)cel działalności gospodarczej w zakresie poszukiwania i wykorzystywania zasobów kosmicznych
ii)okres prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie poszukiwania i wykorzystywania zasobów kosmicznych
iii)miejsce poszukiwania i wykorzystywania zasobów kosmicznych
iv)metody poszukiwania i wykorzystywania zasobów kosmicznych
v)poza tym, co zostało określone w punktach i) – iv), przedmiot działalności gospodarczej w zakresie poszukiwania i wykorzystywania 
zasobów kosmicznych oraz 
vi)inne kwestie określone w rozporządzeniu Biura Rządu; „innymi kwestiami” są: plan finansowy oraz system wdrożenia działalności 
gospodarczej w zakresie poszukiwania i wykorzystywania zasobów kosmicznych, zgodnie z rozporządzeniem Biura Rządu nr 73



Zasady reglamentacji poszukiwania 
i wykorzystywania zasobów kosmicznych - 2

Premier nie może udzielić licencji na poszukiwanie i wykorzystywanie zasobów 
kosmicznych, chyba że stwierdzi on, że wniosek o jej udzielenie spełnia wszystkie wymogi 
prawne określone w art. 22 japońskiej ustawy nr 76 z 2016 r., a także, że:
i)plan działalności gospodarczej jest zgodny z zasadami podstawowymi, określonymi w 
japońskiej ustawie nr 43 z 2008 r. - podstawowa ustawa kosmiczna i jest mało 
prawdopodobne, że będzie miał on niekorzystny wpływ na precyzyjne i harmonijne 
wykonanie traktatów kosmicznych jak również na bezpieczeństwo publiczne oraz
ii)wnioskodawca dysponuje odpowiednimi możliwościami, aby wykonać plan działalności 
gospodarczej

Przed udzieleniem licencji na poszukiwanie i wykorzystywanie zasobów kosmicznych, 
Premier zasięga opinii Ministra Gospodarki, Handlu i Przemysłu w zakresie zgodności 
wniosku o jej udzielenie z warunkami, o których mowa w art. 3 ust. 2 japońskiej ustawy o 
górnictwie kosmicznym



Obowiązki informacyjne związane z udzieleniem
licencji na poszukiwanie i wykorzystywanie 

zasobów kosmicznych 
Premier, w razie udzielenia licencji na poszukiwanie i wykorzystywanie zasobów kosmicznych, w celu promowania działalności 
gospodarczej związanej z poszukiwaniem i wykorzystywaniem zasobów kosmicznych w ramach współpracy międzynarodowej oraz w 
celu uniknięcia sporów dotyczących poszukiwania i wykorzystywania zasobów kosmicznych, niezwłocznie podaje do publicznej 
wiadomości przez Internet lub w inny odpowiedni sposób:
i)imię i nazwisko albo firmę (nazwę) osoby, która uzyskała licencję na poszukiwanie i wykorzystywanie zasobów kosmicznych
ii)informacje, które obejmuje plan działalności gospodarczej poza informacjami, o których mowa w art. 3 ust. 1 punkt vi) japońskiej 
ustawy o górnictwie kosmicznym oraz 
iii)inne kwestie określone w rozporządzeniu Biura Rządu (data i numer licencji w rozumieniu art. 20 ust. 1 japońskiej ustawy nr 76 z 
2016 r - zgodnie z rozporządzeniem Biura Rządu nr 73; nr licencji spółki ispace,inc. - S22-019)

Informacja o uzyskaniu przez spółkę ispace, inc. licencji na poszukiwanie i wykorzystywanie zasobów kosmicznych została 
opublikowana na stronie internetowej Biura Rządu 

W przypadkach określonych w rozporządzeniu Biura Rządu jako tych, co do których prawdopodobne jest, że podanie wymienionych 
informacji do publicznej wiadomości niesłusznie naruszy interesy licencjobiorcy, można nie podawać do publicznej wiadomości 
wszystkich lub niektórych z tych informacji (konieczny wniosek licencjobiorcy, uzasadnienie wniosku musi zostać uznane za racjonalne 
i właściwe, zgodnie z rozporządzeniem Biura Rządu nr 73)



Podstawa prawna nabycia własności 
zasobów kosmicznych 

 Osoba prowadząca działalność gospodarczą związaną z poszukiwaniem i 
wykorzystywaniem zasobów kosmicznych nabywa własność zasobów 
kosmicznych, które zostały wydobyte itd., w sposób zgodny z planem 
działalności gospodarczej, przez objęcie we władanie tych zasobów z wolą 
władania nimi jak właściciel

Treść art. 5 japońskiej ustawy o górnictwie kosmicznym była wzorowana 
na treści art. 239 ust. 1 japońskiego kodeksu cywilnego, który reguluje 
nabycie własności rzeczy niczyjej

W prawie polskim, materię analogiczną do tej, która została uregulowana 
w art. 239 ust. 1 japońskiego kodeksu cywilnego reguluje art. 181 ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny



Dyrektywy interpretacji i stosowania przepisów 
japońskiej ustawy o górnictwie kosmicznym w 

odniesieniu do zobowiązań międzynarodowych Japonii
Wykonując japońską ustawę o górnictwie kosmicznym należy mieć na 
uwadze, aby nie utrudniać lojalnego wykonania traktatów i innych 
umów międzynarodowych zawartych przez Japonię

Żadna regulacja niniejszej ustawy nie może niesłusznie naruszać 
interesów innych państw korzystających ze swobody badania i 
wykorzystywania przestrzeni kosmicznej, łącznie z Księżycem i innymi 
ciałami niebieskimi



Obowiązki związane z wypracowaniem 
międzynarodowych systemów poszukiwania 

i wykorzystywania zasobów kosmicznych
Rząd Krajowy dąży do stworzenia zharmonizowanych na poziomie 
międzynarodowym systemów poszukiwania i wykorzystywania zasobów 
kosmicznych we współpracy z rządami państw obcych, przez kooperację z 
organizacjami międzynarodowymi oraz innymi międzynarodowymi ramami 
współpracy

Rząd Krajowy podejmuje niezbędne środki w celu usprawnienia 
międzynarodowej wymiany informacji, koordynacji i harmonizacji w odniesieniu do 
prowadzonej przez przedsiębiorców - podmioty prywatne działalności gospodarczej 
związanej z poszukiwaniem i wykorzystywaniem zasobów kosmicznych

Realizując wymienione cele, Rząd Krajowy zwraca należytą uwagę na prawidłowy 
rozwój przemysłu związanego z poszukiwaniem i wykorzystywaniem zasobów 
kosmicznych oraz na wzrost jego międzynarodowej konkurencyjności



Obowiązek udzielania wsparcia informacyjnego 
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 
związanej z poszukiwaniem i wykorzystywaniem

zasobów kosmicznych
Rząd Krajowy w ramach realizowania polityki promowania 
wykorzystywania przestrzeni kosmicznej przez przedsiębiorców -
podmioty prywatne udziela przedsiębiorcom - podmiotom prywatnym 
prowadzącym działalność gospodarczą związaną z poszukiwaniem i 
wykorzystywaniem zasobów kosmicznych doradztwa technicznego, 
informacji i innego wsparcia dotyczącego tej działalności
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