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 چکیده
مناسب  شوند. سرای وحلیلمبنای گریزناپذیر حقوق عمومی استت   سییایی ا  اعما  سیاسی   ااایی سا ای  مهوو  وویی  می « حاکمیت» 

قدیت »   «حاکمیت»وهکیک قائل شتتتد   ا  ستتتوی اییرن وبیی  ایوبا  میا   « اعما  حاکمیت»  « حاکمیت»ا  ستتتویی ساید میا  « حاکمیت»

« تحاکمی»ی حقوق عمومی یخ اااه استن س  اشوایی می ووا  ا  لز   مهوو  امر  هن سا وحوالوی ک  ای عرص  امانیز ضر یی است. « سیاسی

یژه پدید کنند ک  سر اساس شرایط  مانی   مکانی  سای ولقی مییا ن  فقط مهوومی ناال   سلک   یا « حاکمیت»افاع کرا. سییایی ا  اندیشمندا  

ای ای  مقا  س  انبا  یافت  پاست  سرای آنوا هیتی  عبایوند ا  اینک   آیا حاکمیتن س  عنوا  قدیت سرورن اساسا  ای  های استاستی ک    پرست  آمد. 

وهکیک نمواا آیا س  « اعما  حاکمیت»  « حاکمیت»گنجتد وا موضتتتوع ماالحات حقوقی قرای گیراا آیا می ووا  میا   چتایچو  حقوقی می 

ای ای حقوق عمومی شده است ای عمل وبدیل س  اساویه« حاکمیت»حتا ضر یی ای حقوق عمومی استا  مهوومی سنیاای   « حاکمیت» اقعن 

جاا های حقوق عمومی ایهیچ خللی ای گهتما « حاکمیت»یستتد ک  حذم مهوو  شتتوا. س  ن ر نمیک  س  الیل یاییاهن کیتتی متحرآ آ  نمی

وویی  « دیتق»مامی مهاهی   اسیت  مانند اعما  قدیت   مشر عیت نیز سا ووی  س  نشتیند   و کند  یرا قدیت ستیاستی س  ستوولت س  یای آ  می   

  نییتی    حذم آ  س  سوا حقوق عمومی خواهد سوا.« حاکمیت»ای س  نا  شوند. س  عبایت اییرن ای حقوق عمومی نیا مند  اسا می
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 .ت علمی اانشکده حقوق   علو  سیاسی اانشیاه عالم  طباطباییأعضو هی ٭



 گفتار پیش

 الف. طرح بحث
را به مثابه ویژگی قدرت بنیادین و برتر معرفی نموده اند. از این منظر قدرت بنیادین قدرتی است که  «حاکمیت»برخی از نویسندگان 

از منظرتاریخی، حکومت به عنوان حاکم شننناخ ه شننده اسننت یعنی تنعا مر عی که در ق مرویی  2هیچ قدرت دیگری فراتر از آن قرار ندارد.
های فرمان دادن و انحصار خشونت و البام مشروع(. بنابراین، می توان معین می تواند فرمان سنیاسنی دهد  و نیب بنا بر قول ماکو وبر راه  

شود و سیاسی حکومت به کار گرف ه می ینوان معیاری برای سازمان حقوقتج ی قدرت حکومت است که به ع «حاکمیت»اذعان داشت که 
  3قدرت در درون نظام سیاسی است. یو معیاری برای تشخیص دارنده

تحول فضننای بین الم  ی بسننیاری سننخن  بین الم  ی و دگرگونی مفعوم آن در ن یجه در گسنن ره «حاکمیت»تاکنون در مورد مفعوم 
و نسنن ت آن با « حاکمیت»م مرکب بوده و کم ر به ماهیت مفعوم  «حاکمیت»ها بر منشننا  عمومی نیب، بیشنن ر مجادلهاند. در حقوق رانده

در حقوق عمومی و  «حاکمیت»تح یل دگرگونی مفعوم  ،پرداخ ه شننده اسننت. اما در این مقال « مشننروعیت»و « قدرت»مفاهیمی نظیر 
 غهفراتر از صنن  «حاکمیت»اهد گرفت. نخسننت باید به این واقعیت اذعان نمود که مفعوم کارآیی آن به عنوان یک م نا مورد بحث قرار خو

ای سنیاسی است. به سخن دیگر، تش  حقوقدانان باید مصرو  خرو  حاکمیت از نگر  ان باعی بدان شود تا ب وانند آن را  حقوقی، مقوله
 امع در رد یا پذیر  آن  یا، برای فراهم نمودن نظریه«حاکمیت»ع و مانع از تعریفی  ام در چنارچوبی حقوقی ت یین نمایند. بنابراین، اراهه 

 گمان، فقدان تعریف خود دلی ی بر عدم امکان اس فاده از این مفعوم به عنوان یکی از م انی حقوق عمومی خواهد بود. ضروری است. بی
 

 لهأب. بیان مس
بگیریم و از دیدگاه هر اندیشننمندی که به آن بنگریم قدرت برتری اسننت که  را به هر مفعومی که در نظر « حاکمیت»به هر تقدیر، 

 ، به عنوان قدرت برتر را از دو منظر می توان مورد کاو  قرار داد: در عرصننه«حاکمیت»کند. حکومت مشننروعیت خویر را از آن اخذ می
ها وا دارد. این منظر به مفعوم اصیل  دان را به اطاعت از آنداخ ی، حکومت این اخ یار را دارد که هنجارهای حقوقی را ایجاد کند و شنعرون 

معمی موا ه شده است.  یهاچالرداخ ی با  تر است. امروزه، این مفعوم نیب در عرصهحاکمیت در قرون هفدهم و هجدهم میشدی نبدیک
ها ایجاد شده است. در این توافق با سنایر حکومت  گذارد که دربین الم  ی نیب حکومت به هنجارهای حقوق بین الم ل اح رام می در عرصنه 

ابد. ال  ه، باید تو ه داشت که عرصه داخ ی و بین الم  ی یای دیگر میگف ه فاصن ه می گیرد و صن غه  منظر، حاکمیت به ک ی با مفعوم پیر
 عمل حکومت از یکدیگر  دا نیس ند و بر یکدیگر تاثیر م قابل دارند.

که: آیا حاکمیت، به عنوان قدرت  ها هس یم ع ارتند از این در این مقال به دن ال یاف ن پاسخ برای آن های اسناسی که حال پرسنر  
اعمال »و « حاکمیت»گنجد تا موضننوع ملالعات حقوقی قرار گیردد در این مقوله، آیا می توان میان برتر، اسنناسننا  در چارچوو حقوقی می 

ضروری در حقوق عمومی استد مدعای ما در این مقال آن  یمفعومی بنیادین و ح « اکمیتح»( و آیا به واقع، 1تفکیک نمودد  « حاکمیت
تاریخی و ا  ماعی پدید  یهازمینهبه دلیل سیالیت و ک یت قابل تحدید در چارچوو حقوقی نیست و از اب دا نیب بنا بر « حاکمیت»است که 

 (2روی قابل ت یین نیست.  نیب با ساخ ارهای نوین حقوق عمومی به هیچ  آمده و امروزه
 

 . مبنا و واقعیت حاکمیت در حقوق عمومی 1
را از « حاکمیت»در حقوق عمومی، اب دا ناگبیر هس یم تا م نای نظری آن را بازشناسیم.  الف( سپو، « حاکمیت»برای ت یین واقعیت 

اسی و قدرت سی« حاکمیت» و( در نعایت، به روابط ضنروری است.  « حاکمیت»اعمال آن تفکیک نماییم زیرا تح یل آن برای نقد مفعوم 
 کند.  پ(بپردازیم که ابعام این روابط زمینه را برای اث ات مدعای اص ی این مقاله فراهم می

 

 الف. مبانی نظری حاکمیت
حکومت ملرح شنندند، مفاهیمی برگرف ه از  کید نمود که نسننل نخسننت مفاهیمی که در نظریه أپیر از هر چیب، باید بر این نک ه ت
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و در واقع، بسیاری از  4االهیات مسنیحی بودند که با دگرگونی منشا ، عرفی شدند. کارل اشمیت به تفضیل این فرآیند را تشری  نموده است 
در باو حکومت در غرو که از  هایدر میان مفاهیم برگرف ه از آموزه 5شئون دوران  دید را بدون مقدمات مسیحی آن نمی توان لحاظ کرد.

نوین، منشا  االهی آن کنار گذاش ه شد و عرفی  االهیات وام گرف ه شدند، حاکمیت  ایگاهی منحصر به فرد را دارا است که با ورود در حوزه
« حاکمیت»ند. بنابراین،  دید کارآیی داشنن ند و برخی دیگر، به تدریک کارآیی خویر را از دسننت داد  گردید. برخی از این مفاهیم در زمینه

ای بیگانه با ماهیت خویر به کار گرف ه شند. ال  ه، باید به نک ه نیب اشاره نمود که در  مفعومی مربوط به االهیات مسنیحی بود که در زمینه 
در مفعوم « یتحاکم»شود. برای مثال، رود چنین تعارضی مشاهده نمیگیری خود به کار میاصن ی شنکل   در زمینه« حاکمیت»مواردی که 

قانون اساسی  معوری اسشمی ایران،  55اسنشمی و قانون اسناسی  معوری اسشمی ایران عاری از چنین تعارضی است زیرا ملابق اصل   
حاکمیت از آن خداسننت و در ن یجه، بسنن ری کامش  االهی دارد و قدرت سننیاسننی نیب از حاکمیت االهی نشننات می گیرد یا به ع ارت بع ر  

حقوق عمومی غرو دیده  که در تاریخ اندیشه« قدرت سیاسی»و « حاکمیت»همانی میان کند. بنابراین، اینویر را کسب میمشنروعیت خ 
 شود، در بس ر اسشمی و ود ندارد.می

 که ارادهها بودند که برای نخسنن ین بار این ایده را ملرح کردند: قدرتی عالی  شننناخ ند، ولی آنحاکمیت را نمی ها واژهاگرچه رمی
حکم راندن به عنوان حق  کند تنعا به این دلیل که قدرت عالی اسنننت. باید افبود که در این دورههنای ت عی تحمینل می  خویر را بر اراده
شد وا د که برای ت یین قدرت برخی قضات در  معوری رم و سپو امپراتور به کار گرف ه می« Imperium» شند. واژه حاکم ق مداد می

گرچه با « Imperium»نناصنننر مفعومی بود کنه بعندهنا در قرن هفندهم میشدی به عنوان حاکمیت ملرح شننند. برای مثال،      برخی ع
شنند در تفکیک شننود ولی قدرت فرماندهی نظامی را شننامل می« Dominium»یا « مالکیت»در هم تنیده شننده بود تا از « حاکمیت»

اسننت که به معنای قدرت فرمان « Potestas»گرفت. مفعوم دیگر ا در بر میدر مفعوم مدرن فرماندهی مدنی ر« حاکمیت»صننورتی که 
ترین معادل برای گرفت. اما نبدیکدادن اسنت اما فقط محدود به قضنات نیست ب که برای رییو خانواده و ق ی ه نیب مورد اس فاده قرار می  

تر مه « قدرت برتر»ی توان را با عنوان است که م« Summun Imperium»یا « Summa Potestas»در حقوق رم « حاکمیت»
، به «حاکمیت»ال  ه، آشننکار اسننت که این مفعوم با  5کرد و در معنای اخ یار زندگی و مرگ افراد بود که در دسننت قضننات رم قرار داشننت.

 عنوان صشحیت عام که تمامی امور عمومی را در بر می گیرد، تفاوت دارد.
مذکور وابس ه به مفعوم قدرت باقی  که از بین برود، تضعیف شد. ایده تس ط فئودالیسم، این ایده، بدون این یدر قرون وسنلا و دوره 

رفت ولی باید تو ه داشت که در این دوره قدرت فئودالی، یعنی صنرفا  برای اشناره به مقام ارشد به کار می   «حاکمیت»، این دورهدر  7ماند.
اس فاده و بیش ر  «حاکمیت»سیاسی قرون وسلا قدرت به  ای  در آثار ف سفه 8در هم آمیخت. «حاکمیت»با  قدرت اربابی و مالکی ی را ن اید

 9پردازد و آن وق ی است که در  عت خیر مردم باشد(می «حاکمیت»بر اعمال قدرت  مانند توماس آکوهیناس که به درست و عادالنه بودن 
  10تفکیک نمود. «حاکمیت»را باید از « منافع عمومی»تشخیص  کید شده است. افبون بر آن، در این دوره،أت

های ص   وس فالی زمان با تولد دولت در مفعوم مدرن خویر، در معاهدهبه لحاظ عم ی را، هم« حاکمیت»اما تحول تاریخی مفعوم 
ای عمومی و خصوصی ارت اط مس قیم هبا تفکیک حوزه« حاکمیت»در این دوره، بازآفرینی مفعوم  11میشدی( می توان یافت. 1548 سنال  

گرایی در حقوق و کاربرد اث ات با دوره« حاکمیت»افبون بر آن، پیدایر مجدد مفعوم  12شنننود.عمومی مربوط می گمان به حوزهدارد و بی
 13مفاهیم کشسیک در بس ر نوین حقوق موضوعه نیب ارت اط دارد.
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حاکمیت بی تردید ماکیاولی نخسن ین اندیشمندی است که بدان پرداخ ه است. ال  ه وی این نظریه را گس ر  نداده و   أاز نظر منشن 
امنیت و  کند و رابلهاشاره می« سن له »اما در همه  ا بر اهمیت  14را در نوشن ه های خویر به کار نگرف ه اسنت  « حاکمیت» یواژه یح 

  15گاهی محوری دارد. ای« گف ارها»و « شعریار»قدرت در 
را به مثابه قدرت م حد، عالی وغیر « حاکمیت»گونه که همواره اشاره شده است، ژان بدن اندیشمند فرانسوی از لحاظ تاریخی، همان

 هایی را برای این حاکمیت برشمرد:قابل تقسیم حکومت ملرح نمود. وی ویژگی
 قدرت حکومت در فرمان دادن و به کار گرف ن همه چیب؛ -
 غیر قابل تقسیم بودن قدرت. این ویژگی ثمره اس قشل قدرت از اشکال دولت یا اشکال به کارگیری قدرت بود؛ -

 فرمانروایان و فرمان ران. تمرکب در قدرت حکومت و انسجام در رابله -
یگر اندیشمندان در صدد اث ات شود و با بحث ما نیب ارت اط وثیق دارد آن است که چرا ژان بدن و د ا ملرح می پرسنشی که در این 

ناپذیر بودندد پاسننخ را در شننرایط زمان طرح دوباره مفعوم می توان یافت: تقسننیم قدرت در قرون حاکمیت به عنوان قدرت واحد و تقسننیم
مرکب سازند. به پردازان را بدین سوی رهنمون ساخت تا قدرت را در درون دولت مدرن و در یک نعاد م وسنلا میان ک یسنا و پادشاه، نظریه  

حکومت را در مفعومی فنی نظریه پردازی  پو از وی، هابب آموزه 15 تمرکب قدرت سیاسی است.« حاکمیت»سنازی  بیان دیگر، غایت مفعوم
داند که هر ژان ژاک روسنو نیب در قرارداد ا  ماعی، حاکم را معادل هیأت سنیاسی می   17نمود و بین حکومت و حاکمیت ارت اط برقرار نمود.

  شود این تفکیک نیب بسیار م عم و نارساست.گونه که مشاهده میهمان 18شود.گاه منفعل باشد، دولت و هر گاه فعال باشد حاکم نامیده می
 در نظر گرف ه است:« حاکم»و « حاکمیت»اندیشمند فرانسوی نیب سه مفعوم را برای  19کاره دو مال رگ

 برای قدرت حکوم ی است؛ «رتریب»در مفعوم اص ی، حاکمیت به معنای ویژگی  -

 دهد؛ها قدرت حکوم ی را تشکیل می هایی که بر آیند آنقدرت در مفعوم دوم، مجموعه -

 20حق حاکمیت در چه  ایگاه حکوم ی قرار دارد. ، بدین معنا که دارنده«قدرت سازمانی»سرانجام، در مفعوم  -

 را می توان برای حاکمیت برشمرد: یویژگکاره دومال رگ، پنک  یبا تعمق فبون ر در آموزه
 ویژگی حکوم ی که نس ت به هر قدرت دیگر خار ی یا داخ ی مس قل است؛ -
 قدرت حکومت که آزادی عمل مل ق در کشور دارد؛ -

ین ا ویژگی سنازمانی که برتر نیست زیرا قدرتی عالی را اعمال می کند که فراتر از ساخ ار حکومت است، یعنی قدرت قانونگذار که  -
 قدرت عالی را اعمال می کند؛

 ویژگی سازمانی که برتر از سایرین است؛ -

 21 سوم یا چعارم( قدرت خویر را اعمال می نماید. هایویژگیو ود حاکمیت که زیر عنوان نعاد حاکم  در  -

  22له معم تعیین همین نعاد حاکم است که در مفعوم پنجم ملرح می شود.أمس
 

 اعمال حاکمیتب. تفکیک حاکمیت از 
، باید بین م نا، صناحب و اعمال حاکمیت تفکیک قایل شند. ژوز  بارت می، اندیشنمند فرانسوی، به زی ایی    «حاکمیت»با هر ت قی از 
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شود و از این دولت قدرتی مسن قل در فرمانروایی است که این اخ یار فرمان دادن به حاکمیت تع یر می »این تفاوت را توضنی  داده اسنت:   
در واقع، می توان اذعان داشت که بارت می مشروعیت یا عادالنه بودن اعمال قدرت سیاسی  23«.شنود که دولت حاکم اسنت  گف ه میمنظر 

 24دهد.ارت اط می« حاکمیت»حاکم را به مفعوم ان باعی 
نشننده اسننت. از ها حاکم مشننخص  های گوناگون در این خصننوم می توان دریافت که در هیچ یک از آنبا نگاهی گذرا به نظریه

ساالری م  نی بر نمایندگی، مج و مرکب گذارد. در مردممنظری دیگر تشنخیص حاکم تاثیر مس قیمی بر سازوکارهای اعمال حاکمیت می 
دیگری حاکمیت حکومت، در عین حراست  کند ولی خود حاکم محسوو نمی شود. به مو ب نظریهاز نمایندگان مردم حاکمیت را اعمال می

 مردم، بر م نای آن نیب بنا شننده اسننت، زیرا در رهگذر دگردیسننی حکومت سننیاسننی به حکوم ی ا  ماعی، این نعاد به نماینده  از حاکمیت
 کند. حاکمیت االهی نیب، حاکم حاکمی ی را که از آن او نیست، اعمال می در نظریه 25نیروهای ا  ماعی ت دیل می شود.

، اعمال حاکمیت و سازوکارهای «قدرت سیاسی»و « حاکمیت»بیش ر موارد عشوه بر اخ شط در « حاکمیت» یهاپردازیاما در نظریه
دهد که به ت یین و تو یه دخالت دولت در حاکمیت دولت را تا آنجا گس ر  می آن بیشن ر مد نظر قرار گرف ه است. برای مثال، کانت دامنه 

ب که اعمال آن مد نظر قرار گرف ه است. در « حاکمیت»است که در این دیدگاه نه بدیعی  25انجامد. امعه به سود فرودس ان و نیازمندان می
مس  بم اخ یار در فرمان » تیحاکم»تفاوت دارد: منلق « دولت»با منلق « حاکمیت»مجموع، باید اذعان داشت که در تمامی موارد منلق 

اعمال حاکمیت( مس  بم تقسیم قدرت و اخ یارات میان نعادهای  یا منلق « دولت»دادن توسط حاکم واحد و ت عیت تابعان است ولی منلق 
 آن ایجاد س س ه مراتب نعادی خواهد بود.  گوناگون سیاسی، اداری و قضایی است که ن یجه

اسنناس  27«حاکمیت سننازمانی»نبدیک دانسننت. ع ارت « حاکمیت سننازمانی»در این مفعوم شناید ب وان اعمال حاکمیت را با مفعوم  
نماید که به مو ب آن تقسنیم قدرت سننیاسی توسط حکومت به منظور  کارکردی از حاکمیت را ترسنیم می  یحقوق هگل و مفعوم ف سنفه 

مدنی انجام می پذیرد. این مفعوم، به ویژه، برای اث ات برتری سنننیاسنننت در االهیات و نظارت کارمندان بر  یایجاد چارچوو برای  امعه
ا  ماعی و افکار عمومی شکل گرفت. در بس ر مذکور، اعمال حاکمیت ان باعی نیست، ب که شرایط نوینی مقوالتی مانند شنعروندی، اخشق  

 آید و اعمال حاکمیت باید با آن شرایط کنر م قابل داش ه باشد. نیب به مق ضای زمان و مکان حاصل می
 

 پ. اعمال حاکمیت یا قدرت سیاسی؟
چوو بازشناسیم  یک( و سپو، به چار« قدرت سنیاسنی  » یم که اب دا ارت اط آن را با نیازمند این هسن « حاکمیت»برای تح یل دقیق 

 باقی نخواهد گذارد.  دو(« حاکمیت»حقوقی اعمال حاکمیت بپردازیم که عمش  چیبی از مفعوم 
 

 ک. ابهام در روابط حاکمیت و قدرت ی
د: در ادبیات حقوقی قرن هجدهم میشدی، قدرت عمومی، و قدرت و ود دار« حاکمیت»شناسی خویشاوندی اندکی بین به لحاظ واژه

  28امپراتور، حاکم و حاکمیت واژه های م راد  به شمار می رف ند. اما امروزه این رابله از میان رف ه است.
فوق، تفکیک روشنی میان قدرت سیاسی و حاکمیت و ود ندارد. در واقع،  یهاشود در هیچ یک از نظریهگونه که مشناهده می همان

« قدرت»و « حاکمیت»میان  حاکمیت و قدرت سیاسی نمی توان تمیب قاهل شد. امروزه، رابله أحاکمیت نیب غال ا  منش أدر تح یل منشن  یح 
، ملرح «حاکمیت»به « س له»و « قدرت»هیمی مانند شناسی سیاسی مفااهمیت پیشنین خویر را از دست داده است. از سویی، در  امعه 

شود. سر باز زده می« حاکمیت»مفعوم  سنیاسی نیب از پذیر  گس رده  از سنوی دیگر، در ف سنفه   29شنود. در حقوق عمومی، تر ی  داده می
 شناسی و ف سفهراین، در  امعهگوید. بنابسنخن می « حاکمیت دولت»به زیان « مشنروعیت »برای مثال، هانا آرنت از ارزیابی مجدد مفعوم 
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شود قدرت حاکم یاد می کنندهبه عنوان تو یه« حاکمیت»کنار زده شده است. در حقوق عمومی، از « قدرت»به سود « حاکمیت»سنیاسنی   
حق » «حاکمیت»کند و بیان دیگر، های گوناگون قدرت سننیاسننی و حاکم را تجویب میفرمان دادن و صننشحیت« حاکمیت»بدین معنا که 

 30است.« داش ن حق فرمان دادن
هر حکومت ارت اط می یابد. به دیگر سخن، منشا حاکمیت  31عمیق با مشروعیت یاباید تو ه داشنت که مسئ ه ی حاکمیت به گونه 

به نوعی مشنروعیت نیب به حکومت می بخشند. در این مفعوم، حاکمیت مفعومی سیاسی است که برای حاکم مشروع در چارچوو حکومت   
 همین اراده احی می شنود. دسن اورد این مشنروعیت برای اراده حاکم برتری از سنایر اراده های مو ود در آن ق مرو می باشد. در ن یجه    طر

 32حاکم و مشروع است که قدرت البام آور برای وضع حقوق موضوعه پدید می آید. پو این اراده نظم حقوقی را ایجاد و نیب اصشح می کند.
 

 حاکمیت در چارچوب نظام حقوقیدو. اعمال 
، باید به اعمال حاکمیت در چارچوو حقوقی پرداخت. اگر ب وان حکومت را به عنوان «اعمال حاکمیت»و « حاکمیت»پو از تفکیک 

باید به حکومت چنین قدرتی را اعلا نماید یا  «حاکمیت»برای سنننازمنانندهی سنننیاسنننی ت قی نمود  نظر کاره دومال رگ(،     یارو  ویژه
مفعومی سیاسی است که  و اص ی ان باعی و «حاکمیت»در واقع، حکومت است که تج ی عینی  33م نای تعریف حکومت است. «حاکمیت»

راند اما این ارت اطی وثیق با قدرتی دارد که بر  امعه حکم می« حاکمیت» از این منظر، 34به شدت وابس ه به پیدایر مفعوم حکومت است.
  35های ناشی از ارت اط با نظام حقوقی نیب و ود دارد.محدودیتحکمرانی مل ق نیست ب که 

پایدار قدرت سننیاسننی با حقوق و این رابله همواره مورد  ترین مسنناهل در سنناخ ار نظام حقوقی هر کشننور، رابله شنناید یکی از معم
و برخی دیگر حقوق را مس ط بر قدرت می دانند و سرانجام برخی نیب به تعامل بین  35مناقشنه بوده اسنت. برخی قدرت را مسن ط بر حقوق   

انجامید. در را در مفعومی ملرح نمود که به تس ط قدرت بر حقوق می «حاکمیت»بدن ژان قدرت و حقوق به صنور گوناگون مع قد هس ند.  
قدرت سیاسی را به  ایی می «حاکمیت»کند. یر، آن را اصشح میواقع، این قدرت سیاسی است که حقوق را تعیین و سازگار با مصال  خو

تو یعی برای ساماندهی نظم و نظام حقوقی به « حاکمیت»در دست قدرت سیاسی خواهد بود. بنابراین،  یارساند که حقوق به عنوان وسی ه
گران یین و تضمین چارچوو برای حکومتسنود قدرت سنیاسنی حاکم خواهد بود. بدیعی است که این ت قی با منلق حقوق عمومی که تع   

اند. از این اسنت، در تعار  قرار می گیرد. ال  ه، باید یادآوری نمود که نویسنندگان دیگری نیب بر تس ط حقوق بر قدرت سیاسی تاکید کرده  
ای برماس حقوق مدرن وسی هابد و بنا بر قول هایای حقوقی میص غه 37مداریمشنروعیت نیب به دلیل بسن گی عمیق با قانون   یرهگذر، ح 

به دشواری می توان مشروعیت را در قالب قانون ،«حاکمیت»رسد با و ود مفعوم به نظر می 38شود.سیاسی می یبرای سنازماندهی س له 
  مداری تح یل نمود.

 

 . نفی حاکمیت در حقوق عمومی2
 چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ« حاکمیت»مفعوم از آنچنه که در بخر پیشنننین گف یم می توان چنین ن یجه گرفت که پذیر   

همچنان در حقوق عمومی باقی « حاکمیت اسلوره»نامیدیم. « اسلوره»ای روبروست و از این همین روی، آن را عم ی با مشنکشت عدیده 
روی آن افبایر یاف ه است. در های فراهای کنونی حقوق عمومی چالرکه کارآیی الزم را داش ه باشد و با دگرگونی مانده اسنت بدون این 

سازد  الف( و سپو م انی نظری ناپذیر میرا امکان« حاکمیت»پردازیم که در عمل، اس ناد به مفعوم های فوق میاین بخر، اب دا به چالر
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 نماییم.  و(را ت یین می« حاکمیت»نفی مفعوم 
 

 «حاکمیت»های فراروی مفهوم الف. چالش
نامحدود حکومت در اعمال حاکمیت در اثر اوضنناع و احوال نوین و تاثیر پارام رهای ناشننی از آن دگرگون شننده  ت قی اراده و قدرت 

  به ای عمده معلوحاکم داش ند و در ن یجه این شرایط به گونه اسنت. شنرایط اسناسنی اعمال حاکمیت در گذش ه بس گی مل ق به اراده    
این . اندشرایط اساسی دیگری نیب در اعمال حاکمیت ایجاد شده اکنونشندند. اما  م ی میحفظ قدرت وی و نیب تسنعیل در انجام امور حکو 

 اند.اند و در واقع اعمال حاکمیت را فاقد مفعوم نمودههای  دیدی را در اعمال حاکمیت ایجاد نمودهشرایط محدودیت
قرار داده است و ح ی عوام ی نظیر تأمین امنیت نیب در خدمات عمومی تمامی کارکردهای کشسیک دولت را تحت شعاع  امروزه، اراهه

شرط نوینی است که اعمال حاکمیت باید به همراه اس مرار زندگی مل وو « اسن مرار زندگی مردم » شنوند. قالب خدمات عمومی تح یل می
 فبایر قدرت خویر تصمیمی اتخاذ نمایدنمی تواند برای حفظ یا ا دولتکه  راند. ن یجه آنها فرمان می ت بر آندولبرای مردمی باشد که 

نیب از  م ه شرایط اساسی « های شعروندان حمایت از حقوق و آزادیتضمین و » که زندگی مل وو مردم زیر فرمان خویر را مخ ل نماید.
 39نماید. یی شعروندهاو آزادی هاای برای محدودیت در حقنمی تواند اعمال حاکمیت را وسی ه دولتاعمال حاکمیت است و به مو ب آن 

نخسننت  ؛ محدودی ی که در وه هاسننتحقوق و قوانین  به معنای محدودیت حکومت به وسننی هاسننت که  40دولت حقوقیمحدودیت دیگر، 
نماید. پرسر اساسی آن است که چگونه می توان حاکمیت را به عنوان ایجاد می دولتهرم هنجارهای حقوقی، برای  قانون اساسی، در ق ه

های ناشنی از دولت حقوقی سنازگار نمودد و آیا این سازگاری ممکن استد این ناسازگاری تا آنجاست که برخی از   رتر با محدودیتقدرت ب
اند. بنابر این را پیشنننعاد نموده« حاکمیت حقوق»را انکار نموده و به  ای آن « دولتحاکمیت » 41اندیشننمندان حقوقی مانند هانو کراو

اما به  42قعری نظم حقوقی در حقوق موضوعه، قدرت حکومت است. مت در  امعه دسن اورد حقوق است و ن یجه نظریه، تمامی قدرت حکو
که حاکمیت ناشی از حقوق  اعمال حاکمیت است نه این رسند که با تو ه به آنچه که گف ه شد، حقوق و نظم حقوقی محدود کننده نظر می

 ابند و بنابراین هیچ یک ناشی از دیگری نیست. یهس ند که به مدد سازوکارهای ویژه عینیت میهایی ان باعی باشد. حقوق و حاکمیت آفریده
کنند. شورای قانون اساسی فرانسه در های حاکمیت م ی را با حفظ ص   تو یه میبرخی از مرا ع صیانت از قانون اساسی محدودیت

که مربوط به سازماندهی دفاع از ص   است، اس ناد نموده است. با تمسک  1945این زمینه بارها به بند پانبدهم مقدمه قانون اسناسی سال  
در واقع ایجاد امنیت  44را نیب تو یه نموده است. 43ی اروپاهای ناشنی از عضنویت در اتحادیه  به این بند شنورای قانون اسناسنی محدودیت   

 است.های وارد بر حاکمیت با اهدا  دفاعی، تو یه کننده برخی از محدودیت
های بنیادین حاکمیت، یگانگی و غیرقابل تقسیم بودن آن بود. پردازان یکی از ویژگیدر بخر پیشنین یادآور شندیم که از دید نظریه  

ناپذیری حاکمیت بدن بود. در این رهگذر تفکیکژان  یسیاس گرایی تحول اندیشهمل ق یمشخصه «حاکمیت»ناپذیری تفکیک ،برای مثال
در دوران نوین، یگانگی و یا تکثر در  از این روی، 45صنشحیت مل ق حکومت بود که ماهیت اعمال آن نیب م عم و نامشنخص بود.  به مثابه 

های قوه قضاییه، با صشحیت صشحیتتفکیک قوا، به ویژه در مورد حاکمیت شده است.  قدرت حاکم ت دیل به معضنل دیگری برای نظریه 
 خوانی ندارد.هم« تفکیک قوا»با منلق « حاکمیت»سازگاری ندارد. به ع ارت دیگر، منلق « حاکمیت»مل ق حاکم در مفعوم 

که  ییافت دیگرره ،ین راس اادر ناپذیر قابل  مع باشد. یگانه و تفکیک« حاکمیت» کم ر می تواند با اندیشه افبون بر آن، فدرالیسنم 
شود. در یت در دو مرح ه است. بحث عدم تمرکب نیب در همین مقوله ملرح میدر اعمال حاکمیت ملرح شده است، فدرالیسم یا اعمال حاکم

نخسنننت،  ملرح گردید، بدین ترتیب که در مرح ه 45حاکمیت دوگانه لهأایناالت م حده از اب دا، در قرون هجدهم و نوزدهم میشدی، مسننن 
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له أنمایند. بدیعی است که این مسیت خویر را اعمال میدوم نیب، ایاالت حاکم یشود و در مرح هحاکمیت توسط حکومت فدرال اعمال می
االت م حده در دو مرح ه صورت یپو اعمال حاکمیت در نظام ا 47شود و حاکمیت از آن مردم است.در اعمال حاکمیت به پیر کشنیده می 

 می گیرد که مکمل یکدیگر هس ند.

این نوع اعمال حاکمیت حکومت با اعمال حاکمیت حکومت م مرکب  ،ابد. در واقعیدر نظنام غیرم مرکب نیب اعمال حاکمیت تفاوت می 
های حکومت مرکبی به نعادهای مح ی، تحولی نوین در اعمال حاکمیت به شمار ابد. بر این اسناس، اعلای بخشنی از صشحیت  یتمایب می

ت اعمال قسم ی از حاکمیت ناشی از مردم به ای نیست، ب که صشحیرود. به دیگر سخن، در نظام غیر م مرکب، اعمال حاکمیت دو مرح همی
ابد. بنابراین، کارکرد نعادهای مح ی، بخشی از کارکردهای نعادهای م ی را بر ععده دارند که پیر از آن م ع ق ینعادهای مح ی ان قال می

ای حاکمیت  مع با اعمال دو مرح ه ناپذیر رادر هر دو حالت فوق، به دشننواری می توان اعمال حاکمیت یگانه و تفکیک بدانعا بوده اسننت.
ای گذاری را به گونهابرام بر عدم تمرکب تا بدانجا پیر رف ه اسننت که گاه برخی از نویسننندگان تکثر در قدرت حاکم و به ویژه قانون نمود. 

مقدار از تکثر و ود نظام حقوقی در حالی که بی گمان، این  48تابندتمرکب در انل اق با قانون اسناسی را نیب برنمی ی کنند که ح ترسنیم می 
 سازد. منسجم را نیب من فی می

و اعمال آن، تولید انحصاری هنجارهای حقوقی توسط دولت است. در « حاکمیت»های بارز مفعوم در مورد نظام حقوقی، یکی از   وه
های بسیاری در آفرینر هنجارهای یک عرصهها به تدرتنخست، دول موا ه هس یم. در وه ه« حاکمیت»این زمینه، با دو چالر معم برای 

گذار و ای توسط نعادهایی غیر از قانونانواع هنجارهای حقوقی صنفی و مربوط به اخشق حرفهکنند. دیگر نعادها ترک می سنود حقوقی به 
هنجارهای حقوقی بود، رنگ  که انحصار تولید« حاکمیت»های شنوند. بنابراین، یکی از   وه قوه مجریه  واضنع مقررات ا رایی( وضنع می  

حاکمیت از آن مردم » یگباره است. آشکار است که ن یجه 49ارت اط حاکمیت با سن سن ه مراتب هنجارها   دوم، مسنأله  باخ ه اسنت. در وه ه 
فرام ی  یااراده اگر برخی از هنجارهای حقوقی ناشی از ،خواهد بود. حال« تمامی هنجارهای حقوقی باید از مردم ناشی شوند» ، گباره«است

حقوقی در تحمیل هنجارهای  بر نظام حقوقی تحمیل شننوند، دیگر نمی توان این هنجارها را ناشننی از حاکمیت مردم دانسننت. این پدیده  
در نظام حقوقی ایران، معاهدات بین الم  ی که  معوری اسشمی  50ابد.یاروپایی و نیب هنجارهای بین الم  ی بر نظام حقوقی داخ ی نمود می

پیوندد، پو از تصنویب مج و شورای اسشمی مانند قوانین عادی هس ند. پو باز هم نمایندگان مردم هس ند که حاکمیت  ایران بدانعا می
 ال  ه، درت اط با حاکمیت االهی مشخص خواهد نمود. مداری این معاهدات را در ارنظارت شورای نگع ان نیب شرعنمایند. مردم را اعمال می

در بدین ترتیب،  51قانون اسناسننی دارند.  یبرخی کشنورهای دیگر، مانند فرانسنه، معاهدات بین الم  ی  ایگاهی فراتر از قوانین داخ ی و ح   
س س س ه مراتب هنجارهای داخ ی قرار أها، در ر بین الم  ی و اروپایی( با تحمیل بر حکومت یهنجارهای خار کشنورهایی از این دسنت،   

 52ها باید هنجارهای مذکور در قوانین اساسی خویر را با این هنجارها سازگار نمایند.که در غیر این صنورت، حکومت  یاگیرند، به گونهمی
های ترین محدودیت بدیعی اسنت که محدودیت اعمال حاکمیت در تصویب هنجارهای حقوقی با عنایت به هنجارهای فرام ی یکی از معم 
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های گوناگونی ای پی  گرفت  شتده استت. سرای مثا ن شتویای ا لتی فرانی  هموایه هنجایهای قانو  اساسی یا    ای ای  یاسا  ای کشتویهای گوناگو  ی ی   .11

ووانند کنند. ای ایتالیان هنجایهای سی  المللی   ای پایی می  کشتتتوی ا  ای  اندیشتتت  پیر ی نمی یااند  لی ستتتایر مرایع قضتتتایی ا نجای سی  المللی میسرور ا  ه

های ای پایین ن ایت ای ایرای هنجای یوواند سر اعما  قوای عمومین حتهنجایهای قانو  استتاستتی یا نقا نمایند. ای مقاسلن ایوا  قانو  استتاستتی استت انیا می 

 نماید.  

ای فراملی ناشی گما ن ای  محاهدات ک  ا  ایااهپرستشتی مو  ای ای  خصوصن یاییاه محاهدات سی  المللی ای سلیل  مراوب هنجایهای حقوقی است. سی   .11

فاصل سی  قانو  اساسی   قوانی  عاای یاییاهی یا سرای فراور ا  قوانی  عاای هیتتند   شتاید ستوا  آنوا یا محاا  قانو  استاستی اانیتت   یا ای حد      می شتوند 

قانو  مدنی ای  محاهدات اعتبایی همینگ قوانی  عاای اایند. ای  ای حالی است ک  وحایآ قوانی  اساسی سا  1آنوا متصتوی شتد. ای صتویوی ک  مااسا مااه    

 محاهدات سی  المللی حقوق سشر هموایه مویا واکید مرایع سی  المللی است.

12. AUBY, Jean-Bernard, La globalisation, le droit et l’Etat, Paris, Montchrestien, 2003, pp.96-97. 



  53هاست.اعمال حاکمیت داخ ی حکومت
به نقر آن ها نقر انحصاری اما  ها در تنظیم روابط اق صادی داخ ی و خار ی نقشی معم را دارا هس ندحکومت اق صادی، در حوزه

حاکمیت در ق مروی اق صادی نقر دولت در اعمال در واقع،  .ها( کاهر یاف ه است کننده  به فراخور م انی نظام اق صنادی آن معم و تعیین
اری، در قالب این مدیریت کشن و هنج و کند ب که تنعا مدیریت کشن را بر ععده داردتغییر یاف ه اسنننت و دیگر به عنوان بازیگر عمل نمی

ور ها در ام دولت مداخ هارد، . برای مثال، در بسیاری موشنود رفاه نیب حفظ می -تععد دولت به حمایت از اقشنار آسنیب پذیر در قالب دولت   
با تو ه  الم  ی نیب،ی بیندر عرصه. یاف ه است های شغ ی و گس ر  آموز  و فرهنگ اخ صاماق صادی به مواردی چون برابری فرصت

ی آن را ردر مفعوم سننن ی خویر قابل پذیر  نیسننت و باید بر م نای دیگ «حاکمیت»م ادالت  عانی در همه زمینه ها،  یندهآبه حجم فب
داند و ال رم قدرت دولت را بر می «حاکمیت»از هواداران آن اسنننت، این پدیده را م نای تعریف  54تعریف نمود. این نظریه که اولریر بک

این مفعوم  در «حاکمیت» ناپذیر است. به دیگر سخن،امکان «حاکمیت»نماید. بر این اساس تعریف مس قل اساس روابط فرام ی فر  می
ن از مفعومی منفی م  نی بر اس قشل دولت و آزادی عمل آ «حاکمیت» ،یست، ب که شک ی نس ی به خود می گیرد. در این مفعوممسن قل ن 

ر این ی اروپا مثال مناس ی دشنود. اتحادیه  عانی برای پیشنرفت و توسنعه ت دیل می   به مفعومی مث ت با اتکای بر لبوم همکاری با  امعه
ها بخشننی از حاکمیت خویر را حفظ های عضننو این اتحادیه اکنون به دو پاره تقسننیم شننده اسننت: این دولتتزمینه اسننت. حاکمیت دول

نمایند و بخشننی دیگر از حاکمیت خویر را در راسنن ای همکاری با کشننورهای دیگر، با  ای انحصنناری اعمال میاند و آن را به گونهنموده
فقط با نقر  «حاکمیت»مل آنجاست که مفعوم کشسیک أدر خور ت نک هال  ه،  55نمایند.اروپا اعمال می ها یا توسنط اتحادیه  مشنارکت آن 

 ها در این عرصه هماهنگی دارد. تدولانحصاری 
 

 «حاکمیت»نفی مفهوم  پردازی درنظریهب. 
مفید ب که  را نه« حاکمیت»مفعوم اندیشمندان بسیاری هس ند که  هایی که در قسمت پیشین از آن سخن گف ه شد،بر اسناس چالر 

دوگی، حاکمیت مفعومی ان باعی است که و ود خار ی ندارد و آنچه هست اع قاد به حاکمیت  لئون از منظرکنند. بار ت قی میمفعومی زیان
در پو این اع قاد هیچ  و برداست، ولی امروزه به یقین، این اع قاد در افول خویر به سر میخاصی و ود داش ه  اسنت که حداقل در دوره 

اداره کردن، سنننازماندهی و مدیریت  چیب و ود نندارد. ال  نه بناید افبود که اگر چه حق فرمان راندن و ود ندارد اما برای دول مردان وهیفه   
کند تا کار میسنننان، دوگی حق حاکمیت را انبدین 55کند.قدرت آنان را معین می یخدمات عمومی و ود دارد و این وهیفه، م نا و محدوده

حکومت هنجار خار ی بر آن فراهم آید و از همین روی، حاکمیت دولت را  قدرت سننرکر و مظ ق قابل رام کردن و هدایت شننود و زمینه 
 57داند.خدمت و ا رای هنجارهای حقوقی می ا رای تک یف دولت برای اراهه ن یجه

آفرین خواهد گشا نیست ب که مشکلک به مفعوم حاکمیت نه تنعا مشکلالم  ی نیب دوگی بر این اع قاد اسنت که تمس در سنل  بین 
بود. به بیان دیگر، به باور دوگی، با این اع قاد تاسنیو حقوق عمومی داخ ی و حقوق بین الم ل عمومی ناممکن اسنت. در سل  داخ ی نیب   

ای مسن قل اسنت که فقط   دولت به عنوان اراده ارادهو ود حاکمیت مشنکشت بسنیاری به دن ال خواهد داشنت. در واقع، با و ود حاکمیت،    
 کند. وانگعی، نمی توان از حقوق عمومی سخن راند مگر اینفعالی ر را معین می وست که محدودها شود و همتوسط خود دولت تعیین می

ب آنچه را که ن اید انجام دهد تعیین حقوقی وهایف دولت و نی هنجارشنننود. این حقوقی ارت اط یابد که بر آن تحمیل می هنجارکه دولت با 
ای باشد که هیچ عنصر خار ی ن واند آن را محدود نماید و تنعا خود دولت ب واند هد  از فعالی ر کند. در صنورتی که دولت دارای اراده می

داند و به  ای آن مفعوم را صننحی  نمی « حاکمیت»ژرژ ودل نیب  58حقوقی قابل تصننور و تحقق نخواهد بود. هنجاررا تعیین نماید، چنین 
 59برد.را به کار می« اق دار عمومی»
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داند. به نظر فوکو، رود و آن را دام ببرگی به هنگام تح یل قدرت میبه شنننمار می« حاکمیت»میشنننل فوکو نیب از مخالفان مفعوم 
این نظریه به یک سازوکار عینی قدرت، یعنی قدرت پادشاهی فئودال، اشاره نخست،  :به لحاظ تاریخی چعار نقر داشن ه است « حاکمیت»

های پادشاهی ببرگ بوده است. سوم، این نظریه از قرن شانبدهم میشدی و به دارد. دوم، این نظریه ابباری برای تأسنیو و تو یه حکومت 
اشرا ، « حاکمیت»رفت. این نقر را برای هی به کار میویژه از قرن هفدهم میشدی هم برای تقویت و هم برای محدودیت قدرت پادشنا 

اعضای پارلمان، وابس گان به نظام پادشاهی و آخرین طرفداران فئودالیسم به میان آوردند. سرانجام، نقر چعارم را در قرن هجدهم میشدی 
های ریساالی اق دارگرا و مل قه، یعنی مردمهای پادشاهدر آثار روسو و معاصرانر می توان یافت که بر اساس آن، الگوی  انشین حکومت

های عمومی یا طرق ی حاکمیت با سننازوبرگفوکو بر این باور اسننت مادامی که  وامع فئودالی پابر ا بودند، نظریه 50را اراهه دادند. پارلمانی
 51خوانی داشت اما سازوکارهای  دید قدرت با این نظریه در تضاد است.اعمال قدرت هم
 ود داردد و« حاکمیت»آید که در عصر کنونی چه نیازی به مفعوم هایی که گف ه شند، اساسا  این بحث به میان می ه نظریهبا تو ه ب

کند و در منشأ مردمی در منشنأ االهی حکومت، قدرت سنیاسی مشروعیت خویر را از احکام االهی می گیرد و در چارچوو آن فعالیت می  
کند و در چارچوو قانون اسنناسننی مورد تأیید مردم به کار خویر ادامه ویر را از مردم اخذ میحکومت نیب، قدرت سننیاسننی مشننروعیت خ

و ود ندارد و نیازی هم به  ایابی آن در الگوهای فوق و ود ندارد. به ع ارت دیگر، « حاکمیت»دهد. بنابراین، در این چرخه،  ایی برای می
یچ یک ه کهنیس یم. به ویژه آن « حاکمیت»ای به نام هر قال ی نیازمند مفعوم واسلهنه در منشنأ حکومت و نه در اعمال قدرت سیاسی در  

 نیب، ح ی با تغییر مصادیق، با  وامع سیاسی کنونی سازگار نیس ند.« حاکمیت»از خصوصیات 
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 گیرینتیجه

 ایآن، ص غه أمفعومی برگرف ه از االهیات بود که اندیشمندان غربی، با تغییر منش «حاکمیت»، دانس یم که گف ه شند بدانچه  تو هبا 
 هایی چون بسننیط و مل ق بودن نیب برای  نوین بیابند. در این رهگذر ویژگیهای بدان بخشننیدند تا م نایی برای مشننروعیت دولت دیگر 

 پردازی این مفعوم نقرابب، ریموند کاره دو مال رگ و ... در نظریهاندیشمندان بسیاری چون ژان بدن، توماس ه اسن حکام بدان افبوده شد. 
به م نایی گریبناپذیر حقوق عمومی ت دیل شده است. بسیاری از اعمال سیاسی و اداری با این مفعوم تو یه « حاکمیت»ایفا نمودند و اکنون 

« یتاعمال حاکم»و « حاکمیت»از سویی باید میان « حاکمیت»ناسب شنود. ال  ه، برای تح یل م وند و کارکرد برای آن ها تعریف میشن می
 نیب ضروری است. « قدرت سیاسی»و « حاکمیت»تفکیک قاهل شد و از سوی دیگر، ت یین ارت اط میان 

عور ه دفاع کرد.« حاکمیت»حقوق عمومی رخ داده اسنت، به دشواری می توان از لبوم مفعوم   امروزه، با تحوالتی که در عرصنه  اما
های ناشی از ناپذیری حاکمیت را به چالر کشنیده اسنت. محدودیت  اشنکال دولت مانند فدرالیسنم و تمرکبزدایی و نیب تفکیک قوا تفکیک  

داخ ی و هنجارهای حقوق  مداری  در مفعوم موسننع آن( در عرصننههای شننعروندی و نیب قانونها و آزادیدولت حقوقی مانند تضننمین حق
اق صننادی، دولت نمی تواند با  دهند. در نعایت، در حوزهخار ی نظام حقوقی م  نی بر حاکمیت را در چارچوو قرار می الم ل در عرصننهبین

بازیگر انحصناری باشند و در وضع مقررات و اعمال اق صادی آزادی عمل مل ق داش ه باشد ب که کارکرد اق صادی آن   « حاکمیت»تکیه بر 
ارد به مدیریت در سننل  کشن اک فا نموده اسننت. بدیعی اسننت که کارکرد نوین اق صننادی دولت با یکسننره دگرگون شننده و در بیشنن ر مو

  آن تعار  آشکار دارد.« حاکمیت»
که بر  کنندبار ت قی میرا نه فقط مفعومی ناالزم ب که زیان« حاکمیت»های فوق، بسنننیاری از اندیشنننمندان حال، با تو ه به چالر

، «قدرت سننیاسننی»، «حاکمیت»اسنناس شننرایط زمانی و مکانی ویژه پدید آمد. افبون بر آن، از اب دا هم به دشننواری امکان تفکیک دقیق 
ای در حقوق عمومی ت دیل شده است که در عمل ت دیل به اسلوره« حاکمیت»و ود داشنت. بنابراین،  « یتمشنروع »و « اعمال حاکمیت»

 های حقوق عمومی ایجادهیچ خ  ی در گف مان« حاکمیت»رسد که حذ  مفعوم شنود. به نظر نمی به دلیل  ایگاه، کسنی م عر  آن نمی 
« قدرت»تمامی مفاهیم وابس ه مانند اعمال قدرت و مشروعیت نیب با تو ه به نشیند و کند زیرا قدرت سنیاسنی به سنعولت به  ای آن می   

 نیس یم و حذ  آن به سود حقوق عمومی خواهد بود. « حاکمیت»ای به نام شوند. به ع ارت دیگر، در حقوق عمومی نیازمند واسلهتو یه می
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