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 چکیده

های قومی، فرهنگی، زبانی و نظام حقوقی اسپانیا که به دلیل وجود تفاوت

ای با اعطای باز عدم تمرکز و در قالب نظام منطقهمذهبی ازیک سیستم 

توان یک دولت شود، میمی خودمختاری به مناطق مختلف هفده گانه اداره

های مرکب نیست. در بسیط محسوب کرد که تمرکززدایی آن هم سطح دولت

ای و آزادی واحدهای محلی، قانون اساسی تمرکززدایی منطقه مقابل صیانت از

ناپذیری ملت اسپانیا را به مانند چراغ قرمز از نظر دور تجزیهیت اسپانیا محدود

نداشته است. برای تضمین و صیانت از این اصول نقش نهادهای دولت مرکزی 

های زمانی مختلف، ازجمله دادگاه قانون اساسی اسپانیا از همة نهادها در برهه

 یا به اوجطلبانه در کاتالونهای اخیرکه احساسات استقاللمخصوصا در سال
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