Dossier legislatiu núm. 59
Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme

Constitució espanyola. Art. 1, 10, 14, 15, 16, 20
<http://www.parlament.cat/document/cataleg/48088.pdf>

TÍTOL PRELIMINAR
Article 1
1. Espanya es constitueix en un Estat social i democràtic de Dret, que
propugna com a valors superiors del seu ordenament jurídic la llibertat, la
justícia, la igualtat i el pluralisme polític.
...
TÍTOL I
Dels drets i dels deures fonamentals
Article 10
1. La dignitat de la persona, els drets inviolables que li són inherents, el
lliure desenvolupament de la personalitat, el respecte a la llei i als drets dels
altres són fonament de l’ordre polític i de la pau social.
2. Les normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats que la
Constitució reconeix s’interpretaran de conformitat amb la Declaració
universal de drets humans i els tractats i els acords internacionals sobre
aquestes matèries ratificats per Espanya.
CAPÍTOL SEGON
Drets i llibertats
Article 14
Els espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui prevaler cap
discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol
altra condició o circumstància personal o social.
SECCIÓ 1a
Dels drets fonamentals i de les llibertats públiques
Article 15
Tothom té dret a la vida i a la integritat física i moral, sense que, en cap
cas, ningú no pugui ser sotmès a tortura ni a penes o tractes inhumans o
degradants. Resta abolida la pena de mort, llevat d’allò que puguin disposar
les lleis penals militars per a temps de guerra.
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Article 16
1. Es garanteix la llibertat ideològica, religiosa i de culte dels individus i de
les comunitats sense cap més limitació, quan siguin manifestats, que la
necessària per al manteniment de l’ordre públic protegit per la llei.
2. Ningú podrà ser obligat a declarar quant a la seva ideologia, religió o
creences.
...
Article 20
1. Es reconeixen i es protegeixen els drets:
a) A expressar i difondre lliurement els pensaments, les idees i les
opinions mitjançant la paraula, l’escriptura o qualsevol altre mitjà de
reproducció.
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