
ОПШТЕ МЕЂУНАРОДНО ПРАВО И ИЗВОРИ КОСМИЧКОГ ПРАВА1. У време када je професор Бартош објавио Прву књигу свог дела „Међународно јавно право” — 1954. године — указао je и на то да „у пер- спективи развоја све већи значај добија подела на опште међународно јавно право и специјализована међународна права’( ). Набрајање неких од тих специјализованих грана права — с обзиром на то да je дато три године пре првог успешног лансирања вештачког земљиног сателита — нарав- но, не обухвата и космичко право. Релативно брзо, септембра 1967. године, међутим, професор Бартош председаваће Десетом колоквијуму Међуна- родног инсзитута за космичко право, где ће, између осталог, расправљати и о тек закљученом Уговору о начелима која регулишу делатност држа- ва на истраживању и коришћењу космоса, укључујући Месец и друга небеска тела (у даљем тексту: Уговор о космосу) који je до данас нај- важнији извор једне нове специјализоване гране међународног права — космичког права. У завршној речи он je рекао: „Неоспорно je да правна наука треба да приђе овим проблемима као и свим оним који ће ce y току даљег развоја поставити, како би ce y једној, досада непознатој ситуаци- ји, поставили правни темељи истраживања и коришћења космоса од стра- не целог човечанства. Штс ce раније npnbe правном регулисању у овој области, тим ће човечанство имати више изгледа да избегне непотребна лутања у будућности”( ).
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(1) Бартош, Међународно јавно право, Књига I, Кутаура, Београд 1954, стр. 34.(2) Наведено према: Рачић, Десети колоквијум Међународног институга за космичко- право, „Међународни проблеми" 3/1967, стр. 12?..

Развој науке и технологије који ce, без опасности од претеривања^ може назвати револуционарним, условио je и знатно брже израстање по- јединих специјализованих грана међународног права. Истовремено, он je- наметнуо и потребу да ce тај развој осветли и са становишта опште тео- рије међународног права. Овом приликом, стварање космичког права по- сматраће ce са становишта извора међународног права.2. Летови првих вештачких земљиних сателита одвијали су ce y време када није постојало ниједно начело, a још мање правна норма, које би посебно регулисало ову врсту делатности. Могло ce, с једне стране, тврдити да летови космичких летелица, a нарочито вештачких земљиних: сателита, спадају y област ваздухопловног права — што би, дакле, зна- чило да су њима кршене норме ове гране међународног права; ваздухо- 



490 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАпловно право, не треба посебно истицати, почива на суверености државе y ваздушном простору. С друге стране, могло ce схватити — као што je то случај са већином писаца — да je овде реч о сасвим новом облику делатности који захтева и посебно међународноправно регулисање. Са- мим тим, поставила ce дилема о којој je y своје време било доста диску- сије(3) — да ли ce та нова делатност на истраживању космоса одвија y правном вакууму или не.

(з) УН Doc. А/С. 1/СР. 982, рр. 9—10 (Аустрија, Чиле); СР. 989, р. 5 (Италија); СР. 990, р. 5 (Југославија). — Ковалев — Черпов. Искуственние спутнпки земли п международное право, „Советскии ежегодник международного права”, 1958, стр. 130. — Kroell, Einem Welt- 
raumrecht entgegen, »Zeitschrift fiir Luftrecht«, 1/1952, s. 246. — Reintanz, Weltraumrecht, New Jersey 1961, p. 523.(4) Jenks, Space Law, Stevens & Sons, London 1965, p. 203.(s) Коровин, O международном режиме космичес.чого простора „Международнаа -жизш>” 1/1959, стр. 53—59.(6) Bohme, Luftrecht und Weltraumflug, »Zeitschrift fiir Luftrecht" 5/1965, ss. 184—197.

Ова дилема, међутим, благовремено je отклоњена. Већ 1961. године, Тенерална скупштина Уједињених нација усваја резолуцију 1721/XVI ко- јом je проглашено да ce „међународно право, укључујући Повељу Уједи- њених нација, примењује на космос и небеска тела”. Ова формулација — којој ce с правом ставио приговор ,,антропоцентричности”(4) — преузета je y нешто измењеном облику y Уговору о космосу: „Стране уговорнице вршиће делатнст на истраживању и коришћењу космоса, укључујући Ме- сец и друга небеска тела, y складу са међународним правом, укључујући Повељу Уједињених нација". Отклањање поменуте дилеме на овај начин, међутим, отворило je и нека нова, не мање значајна питања: прво, y ко- јој мери прибегавати аналогији и, друго, која су то конкретна начела и правила међународног права и Повеље Уједињених нација која ce могу применити и на делатност на истраживању и коришћењу космоса.Интересантно je да су поједини теоретичари y тражењу решења при- хватљивих за космичко право у прво време упирали поглед ка две специ- јализоване гране међународног права — ваздухопловном и поморском. С обзиром на то да ове две гране права почивају на два дијаметрално суп- ротна правна режима односних простора (суверенитет државе y ваздуш- ном простору а, с друге стране, већ давно прокламована слобода мора) и нуђени одговори су ce увелико разликовали. Сем тога, велики део теори- је био je уздржљив у погледу примене аналогије уопште. Јер — што ce тиче аналогије с ваздухопловним правом — могуће je тврдити да би то значило проширење суверенитета држава на делове космоса и, самим тим, угрожавање програма научних истраживања космоса(5); или, пак, да физичкотехничке разлике између ваздушног и космичког лета, као и раз- лике y њиховим економским вредностима и последицама, онемогућавају протезање постојећег ваздухопловног права и на космичке летове(6).Усвајањем начела слободе истраживања и коришћења космоса — дефинитивно утврђеног Уговором о космосу — смањене су могућности тражења аналогних решења y ваздухопловном праву. Па ипак, низ тео- ретичара веома je уздржљив и у односу на тражење аналогије y помор- ском праву (које je, слично космичком, заснива на слободи односног про- стора). За неке, разлози леже y томе што за безбедност државе није неоп- 



ИЗВОРИ КОСМИЧКОГ ПРАВА 491ходна контрола мора док je за њено постојање од битног интереса контро- лисање простора изнад њене територије(7); за друге, y томе што природа односних простора, као и чињеница да ce космичке летелице крећу неупо- редиво брже од бродова на мору постављају битно другачије проблеме(8); за треће, пак, механичко преношење институција из једне области у дру- гу може довести до искривљавања као што би то било, на пример, онда ако би ce желело применити право сувоземног транспорта на поморски или обратно(9).

(7) Hannover, Luftrecht und Weltraum, Georg-August Universitat, Gottingen 1953.(8) lessup-Traubenfeld, Control for Outer Space and the Antarctica Analogy, Columbia 
University Press, New York 1959, p. 212.(9) Lachs, The International Law of Outer Space, «Recueil des Cours«, 113 (1964/III), pp. 20—21.(io) Тако je 50. Конференција Светског удружења за међународно право (International 
Law Association) ставила y задатак свом управо основаном Комитету за космичко право да ce позабави проучавањем начела међународног права која ce могу односити на истраживање и коришћење космоса препоручујући му, истовремено, да замоли огранке Удружења као и познате стручњаке да доставе мишљења о појединим начелима чија би примена дошла y сбзир. (н) Ову дискусију видети y: UN Doc. А/АС. 105/PV. 1—9; А/АС. 105/C. 2/SR. 1—15.(12) Нпр.: International Law Association, Report of the Fifty-First Conference, Tokyo 1964, p. 627. — Lachs, The International Law of Outer Space, »Recueil des Cours«, 113 (1964/III), pp. 43—46. — Jenks, Space Law, Stevens & Sons, London 1965, pp. 203—205. — Gil, Space Law, 
Akadémia Kiadâ, Budapest 1969, pp. 131—132.

Све то, ипак, не значи да ce аналогија y потпуности одбацује. Шта- више, многи аутори, иначе веома уздржљиви када je реч о аналогији, склони су да, нудећи конкретна решења појединих проблема које став- ља на дневни ред истраживање и коришђење космоса, открију из којих специјализованих грана међународног права та решења произлазе. Нај- зад, чињеница да одлука о протезању међународног права, укључујући Повељу Уједињених нација, на делатности у космосу представља састав- ни део постојећег права, указује на то да ce прихватање аналогних реше- ња на конкретна питања космичког права, или аргументисање које пола- зи од аналогије, не може a приори одбацити.Но, без обзира на то какав став према аналогији заузели, протезање међународног права, укључујући Повељу Уједињених нација, на делатнос- ти y космосу захтева да ce размотри и питање на која ce конкретна наче- ла и правила то односи. Исто тако, може ce поставити и питање да ли ce то односи на све изворе које данашње међународно право и доктрина приз- нају(10). Питања у том смислу расправљана су и на међувладиномр1) и на доктринарном(12) плану.Протезање међународног права, укључујући Повељу Уједињених на- ција, на делатности y космосу значајно je, пре свега, као одраз схватања држава данашње међународне заједнице да не постоји ниједна област y којој би постојао правни вакуум. Државе су везане међународним пра- вом без обзира на то у којој ce средини њихово деловање одвија. Самим тим, најопштије речено, утврђено je да ce извори космичког права нала- зе y постојећем међународноправном поретку. Међутим, y току даљег раз- воја — како на међувладином плану тако и y теорији — кренуло ce упра- во на конкретизовање тог општег решења, односно утврђивање појединих 



492 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАначела и правила космичког права која ce, y неким случајевима, разли- кују од оних садржаних y класичном међународном праву. Самим тим, треба схватити да протезање међународног права, укључујући Повељу Vje- дињених нација, на делатности y космосу, важи само y оној мери y којој није дошло до стварања посебних начела и правила специјализоване гра- не која регулише односе држава y погледу њихове делатности у космосу.3. Према томе, извори космичког права, најопхптије речено, налазе ce y међународноправном поретку који je постојао и пре стварног отпо- чињања активности у космосу. Међутим, већ je превазишао почетну фазу и процес стварања извора самог космичког права. Од првих резолуција Генералне скупштине Уједињених нација( ), убрзо ce прешло на закључи- ' вање међународних уговора законодавног карактера. Упоредо с тим, до- шло je до склапањ^б^латераЖих споразума о сарадњи на истраживању !и коришћењу_к,осА10^а па, чак, и до~стварања неколико~међународних ор- • ганЕгзација — претежнб оперативног карактера — са тачнб утврђеним за- ' дацима y овој области. Ако ce узму y обзир и тврдње појединих писаца о стварању обичајног права y овој области — очигледно je да ce већ по- ставља потреба разматрања извора самог космичког права.

13

(13) Резолуције Генералне скупштине Уједшвених нација; 1348/ХШ, 1472/XIV. 1721/ XVI, 1802/XVII, 1884/XVIII, 1962/XVIII.(14) Ову дискусију видети y: UN Doc. A/AC. 105/C. 2/SR. 1—15.(15) Ову дискусију видети y. UN Doc. A/AC. 105/C. 2/SR. 16—28, __(le) Резолуција Генералне скупштине Уједињених нација 1962/XVIII.(17) Резолуција генералне скупштине Уједињених нација' 2222/XXI,; Анекс.

Први покушаји на стварању космичког права наишли су на знатне тешкоће. С једне стране, поставило ce питање да ли je боље да ce пожури са утврђивањем начела и правила космичког права или, пак, сачека одре- ђен протек времена. Једно схватање полазило je од потребе избегавања стварања преседана (које би стварале углавном две космичке силе) који би исувише утицали на садржину будућег космичког права, a друго од жеље да ce овој делатности, која je тек у повојима, не наметну исувише крути формалноправни оквири(14). С друге стране, у том, почетном, раз- добљу, поставило ce и питање y коме од могућих облика међународно- правног инструмента треба да буду~садржана начела и правила будућег космичког права; другим речима, да ли она треба да буду прихваћена у ^облику међунарбдног уговора, дакле несумњиво правно обавезног инстру- мента или, пак, у форми резолуције Генералне скупштине Уједињених нација(15 * *). Веома брзо — чему je допринео и изванредан темпо развоја техно- логије истраживања и коришћења космоса, који je ставио на дневни ред низ проблема од виталног интереса за државе — те почетне дилеме биле су превазиђене. Три године након усвајања Декларације о правним наче- лима која регулишу делатност држава на истраживању и коришћењу кос- моса(10), долази до потписивања Уговора р начелима која регулишу де- латност држава на истраживању и коришћењу космоса, укључујући Ме- сец и друга небеска тела(17); убрзо долази и до усвајања Споразума о спа- савању космонаута_и враћању космонаута и објеката лансираних y кос-



ИЗВОРИ КОСМИЧКОГ ПРАВА 493мос(18 * *) да би, крајем прошле године, дошло до усвајања Конвенције о међународној одговорности за штету проузроковану објектима лансира- ним у космос(19).

(18) Резолуција Генералне скушптине Уједињених нација 2345/XXII, Анекс.(10) Резолуција Генералне скупштиие Уједињених нација 2777/XXVI, Анекс.(20) Бартош, оп. цит., стр. 87.(2i) Текстови у: Рачић, Збирка докумената о правном регулисању истраживања к коришћења космоса, издање Института за мећународну политику и привреду, Београд 1969.(22) Нпр. Споразум између САД и Италије, United Nations Treaty Series, Vol. 461, p. 185. — Споразум измећу САД и Канаде, United Nations Treaty Series, Vol. 388, p. 225. — Споразум између САД и Нигерије, United Nations Treaty Series, Vol. 394, p. 113.(23) Бартош, on. цит., стр. 89—90.

Наведена три инструмента су, без сумње, извори самог космичког права — „у значењу облика y којима ce појављују оне норме које данаш- ње међународно право признаје као обавезне правне норме"(20). To су по форми, садржини и интенцијама међународноправни инструменти који ce, штавише, могу сврстати y категорију~ међународних уговора легисла- тивног карактера. У изворе космичког права, даље, могу ce убројати и ме- Бународни многострани уговори који ce само једним делом односе на проблематику истраживања и коришћења космоса, као што je то уговор о забрани експеримената нуклеарним оружјем y атмосфери, космосу и под водом, закључе» 1963. године, a и правилници Међународне уније за телекомуникације од 1964. године о телекомуникацијама у космосу. Сви ови међународноправни инструменти су од ширег значаја по томе што им je циљ да регулишу понашање субјеката међународног права у истражи- вању и коришћењу космоса — почев од најопштијих начела садржаних у Уговору о космосу, па до уско техничких правила која ce налазе y на- веденим правилницима Међународне уније за телекомуникације.Када je реч о уговорима — „било општим или посебним” како je то формулисано y члану 38. Статута Међународног суда — поставља ce и питање места осталих међународних споразума, двостраних и вишестра- , них, y изворима космичког права. Ту ce налазе споразуми .као .они о ос- ' нивању Глобалног система комуникација путем сателита, 1 Европске ор- ганизацијезакосмичка"истраживањаУ Европске ор^анизације„за1,.израд^ уређајазалансирање космичких летелица(21), али и/двострани споразумиЈ о сасвим уским аспектима истраживања и коришћења космоса(22). Када^ je реч о овим споразумима, треба констатовати, пре свега, да они нису' резултат намере стварања правних норми о понашању y космосу него^ им ce садржина највећим делом исцрпљује y обезбеђивању једне тачно? дефинисане области сарадње на џстраживању и коришћењу космосаг Č обзиром на то, они су претежнодан^Жз^^2^Ка£аО£Иа.'*Међутим,  и овде остаје тачно да je веома тешко повући јасну и одсечну границу из- међу легислативних и контрактуалних уговора. И код најтипичнијих кон- трактуалних уговора постоје елементи легислативности. „Допустимо ли ипак y основи горње разликовање, онда никако не можемо прихватити становиште да само легислативни уговори представљају изворе међуна- родног права'^23).Питање места резолуција Генералне скупштине Уједињених нација y изворима космичког права, и поред усвајања већ наведених уговора за- 



494 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАконодавног карактера, нема само академски значај. С једне стране, одред- бе садржане y Декларацији о правним начелима нису истоветне оним са- држаним y Уговору о космосу; с друге, број држава које су ратификова- ле досад усвојене уговоре легислативног карактера мањи je од броја држа- ва које су гласале за одговарајуће резолуције Генералне скупштине, тако да ce поставља питање у којој je мери један број држава везан постоје- ђим космичким правом.Интересантно je да je y току расправљања о обавезности Деклара- ције о правним начелима, дакле резолуције Генералне скупштине Уједи- њених нација, дошло до заузимања ставова, како на међувладином пла- ну(42) тако и y теоријиС24 24 25) који ce, иначе, не заузимају тако лако y односу на резолуције овог органа уопште. Овом приликом, ваља ce сложити с мишљењем професора Бартоша који je, остављајући по страни политичку снагу резолуција Генералне скупштине, стао на становиште да „препору- ке могу послужити само као доказ о правном схватању оних чланица које cy их подржале(26). Уколико je реч о једногласно усвојеним резолуција- ма, могло би ce прихватити и становиште да оне имају снагу општих на- чела прихваћених од „просвећених" народа.

(24) Видети, нпр., UN Doc. A/AS. 105/C. 2/SR. 16—28, ставови представника Италије иВелике Бриганије.(23) Нпр. Чепров, Правовое регулирование дејатељности в космическом пространстве. y Збирки „Космос и мсждународное сотрудничество" (ед. Жуков), Москва 1963, стр. 50. 
International Law Association Report of the Fifty-First Conference, Tokyo 1964, pp. 630; 666. 
Jenks, The Evolution of Space Law Continues, y Збирци Mélanges offerts à Juraj Andrassy* (ед. Владимир Иблер), Nijhaff, The Hague, 1968, p. 139.(20) Бартош, on. цит., crp. 113.(27) Бартош, on. цит., стр. 94—95.(28) Tunkin, Co-existence and International Law, »Recueil des Cours*, Ш/1959, p. 11.

„Међународни обичај, као доказ опште праксе која je прихваћена као право “ — да се опет послужимо формулацијом члана 38. Статута Ме- ђеународног суда — извор je космичког права исто онако како што je то y међународном праву уопште. Основни моменат који овом приликом треба имати на уму јесте, с једне стране, чињеница да ce од самих почетака ис- траживања и коришћења космоса пришло стварању писаних извора пра- ва — резолуцијама Генералне скупштине Уједињених нација и међуна- родним уговорима — а, с друге, да космичко право, y поређењу са оп- штим правом, као и осталим специјализованим гранама тога права, има веома кратак историјат. Да би ce, пак, могло говорити о постојању оби- чајног права, потребно je да ce испуне следећи услови: дуготрајна прак- са, општа примена/и свест да ce на одређени начин поступа зббг fora што ce сматра да ce ради сагласно праву(27).ИзглеДа да je могуће тврдити, без обзира на различита мишљења y теорији о томе колико треба да je дуготрајна пракса да би ce могло го- ворити о постојању обичајног права, да петнаестак година делатности y космосу, y поређењу с дужином настајања правила обичајног права, не значи много. Друго, мада постоји мишљење да „иако je обично много лак- ше угврдити постојање обичајног међународног права y случају позитив- них аката, не постоји никакав разлог да ce одбаци могућност стварања обичајног права путем негативне праксе’^28) било би исувише смело 



ИЗВОРИ КОСМИЧКОГ ПРАВА 495

тврдити да у случају космичког права, где се само две државе света са- 
мостално баве односним облицима активности, може у овако кратком вре- 
менском раздобљу доћи до стварања обичајног права; другим речима, 
овде je исувише тешко говорити о „општој примени^’. У таквим околнос- 
тима — а посебно' зато што далеко највећи број држава не учествује са- 
мостално у истраживању и коришћењу космоса — изузетно je тешко 
утврдити и постојање „правне свести", трећег елемента потребног за приз- 
навање постојања начела или правила међународног обичајног права.

Најзад, ваља ређи да до данас не постојисуд ска пресуда која би се 
непосредно тицала Јдатерије коју"регулише_коаличк5ј__правр.,, док се на 
„општим правним начелима које признају просвећени народи” не треба 
посебно задржавати с обзиром на то да се тај проблем не поставља на 
специфичны начин у космичком праву. Међутим, „учење најпознатијих 
стручњака” — као помоћно средство у утврђивању права — веома je обим- 
но, тако да већ данас у великој мери може допринети утврђивању посто- 

"јања и садржине појединих начела и правила космичког права.
4. Веома брзо, и без већих тешкоћа, усвојена je концепција no којој 

на правном регулисању истраживања и коришћења космоса треба да 
учествују све чланице Уједињених нација, без обзира на степей њиховог 
економског, научног и техничког развоја. И поред чињенице да преседа- 
ни — које данас могу стварати углавном само две космичке силе — има- 
ју одређену улогу у стварању космичког права, они се морају посматрати 
у светлости благовременог настојања међународне заједнице да форму ли- 
сању овог права приђе на начин који одговара постигнутом степену њеног 
организовања.

Први корак представљало je прокламовање протезања међународ- 
ног права, укључујући Повељу Уједињених нација, на делатности у кос
мосу. Тиме je утврђено да се извори космичког права, у принципу, нала- 
зе у правном поретку који je постојао у тренутку отпочињања делатнос
ти у космосу. Веома брзо, отворен je и процес утврђивања начела и пра
вила космичког права — значи, стварања извора самог космичког права. 
Taj процес који je — и поред брзог напретка, тек отпочео, усредсредио се 
на писане изворе права, тако да треба очекивати да ћe остали извори пра
ва (обичајно право, општа правка начела) играти тек другоразредну 
улогу.

Др Обрад Рачић

РЕЗЮМЕ

Общее международное право и источники космического права

С принятием положений, устанавливающих, что деяательность в ко
смосе должна осуществляться с соответствии с международным правом, 
включая Устав ООН, отброшена концепция, по которой она осуществля
ется в „юридическом вакууме”, но в то же время возникли две другие 
проблеммы: первая — какие из конкретных начал и правил международ
ного права можно распространить на деятельность в космосе и, другая, в-



496 АВАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА

какой мере допустимо применение аналогии. Так как тем самым, в прин
ципе, было установлено, что источники космического права содержатся в 
действующем международном правопорядке, было приступлено к созда
нию источников самого космического права. Сюда, прежде всего, отно
сятся три договора легислативного характера (Договор о космосе, Согла
шение об указании помощи космонавтам и Конвенция об ответственно
сти), некоторые положения других договоров (Договор о частичном запре
щении ядерных испытаний), а также соответствующие уставы Междуна
родной унии по телекоммуникации. Принимая во внимание, что и дого
воры являются источниками права, необходимо иметь ввиду и ряд двух
сторонних, а также несколько многосторонних договоров, на основании 
которых созданы существующие международные организации для иссле
дования и использования космоса. Резолюции Генеральной ассаблеи, отно
сящиеся на проблематику космоса, являются доказательством правового 
осознания членов ООН, их поддержавших. Учитывая довольно небольшую 
практику а также факт, что этой деятельностью занимается исключитель
но небольшое число государств, было бы затруднительным высказать мне
ние, что в данной области исполнены условия, необходимые для создания 
обычного права. Процесс создания космического права сосредоточился на 
записанных источниках права, что является понятным, принимая во вни
мание степень организованности международного содружества. Тем самым 
■следует ожидать, что остальные источники права (обычное право, общие 
правовые начала) будут играть второстепенную роль.

SUMMARY

General International Law and Sources of Cosmic Law

By adopting documents laying down that activities in the cosmos should 
he carried on conformably with the international law, including the UN Char
ter, the concept is rejected according to which these activities are performed 
in the »legal vacuum«, but at the same time two other problems have been 
generated: which concrete, principles and rules of international law should be 
applied to the activities in the cosmos, and secondly, to what extent analogi
cal application is permissible. Since it was stated in this way that the sources 
of cosmic law are axtant in the current international legal system, creation 
of the sources of the cosmic law itself was undertaken. These are at present, 
and above all, three contracts of legislative nature (Cosmic Contract, Agree
ment for Salvaging Astronauts, and Convention of Responsibility). Some provi
sions of other contracts (Contract of Partial Prohibition of Nuclear Experi
ments) and corresponding rules of the International Telecommunications 
Union. Considering that agreements are contradictory in nature and have a 
place in the law sources one should bear in mind many bi-laterial and a few 
multi-lateral contracts establising the present international organizations for 
investigation and utilization of the cosmos. The UN General Assembly resolu
tions relative to the cosmic problems are as well the proof of the legal concep
tions of the states supporting them. Experiences so far being rather few and 
in wiew of the fact that an exceptionally small number of states are engaged 
in these activities, it would be hard to back the view that the conditions requ
ired for creation of common law are existing. The process of creating cosmic 
law is focussed on the written sources of law — quite comprehensible consi
dering the organization degree of the international community — and it is to 
be expected that other law souces (common law, general legal principles) 
will have a secondrate role.



ИЗВОРИ КОСМИЧКОГ ПРАВА 497RÉSUMÉ
Le droit international général et les sources du droit de cosmosEn adoptant les documents par lesquels il est spécifié que les activités dans le cosmos doivent être effectuées en conformité avec le droit international, la Charte des Nations Unies y comprise, la conception a été rejetée selon laquelle elles sont effectuées dans le »vacuum juridique«, mais en même temps deux autres problèmes se posent, à savoir: quel sont les principes et les règles concrets du droit international qui peuvent être appliqués à l’activité dans le cosmos et, en second lieu, dans quelle mesure est permise l’application de l’analogie. Une fois qu’il a été spécifié, en principe, de cette manière que les sources du droit de cosmos se trouvent das l’ordre de droit international existant, on est passé à la création des sources du droit de cosmos même. Ces sources sont aujourd’hui, en premier lieu, trois conventions de caractère législatif (la Convention sur le cosmos, l’Accord sur le sauvetage des cosmonautes et la Convention sur la responsabilité), quelques dispositions des autres conventions (la Convention sur l’interdiction partielle des expériences nucléaires) ainsi que les réglements correspondants de l’Union internationale des télécommunications). Etant donné que les conventions de caractère contractuel ont aussi leur place dans les sources du droit, il faut prendre en considération, de même, une série de conventions bilatérales ainsi que quelques conventions multilatérales par lesquelles sont formées les organisations internationales d’aujourd'hui pour les recherches et l'utilisation du cosmos. Les résolutions de l’Assemblée Générale qui se rapportent à la problématique du cosmos représentent, du reste, la preuve de la conception juridique des membres qui les ont soutenues. Eu égard que la pratique est relativement courte et que cette activité est poursuivie par un très petit nombre d’Etats, il serait difficile de soutenir l’opinion que dans ce domaine toutes les conditions sont remplies qui sont exigées pour ga création du droit coutumier. Le processus de création du droit de cosmos s’est concentré sur les sources écrites du droit — ce qui est, tout en tenant compte du degré d'organisation de la communauté internationale compréhensible — de sorte qu’il faut s'y attendre à ce que les autres sources du droit (le droit coutumier, les principes juridiques généraux) aient un rôle secondaire.
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