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LLEI ORGÀNICA 3/1985, de 29 de maig, sobre
modificació de la Llei orgànica 1/1982, de 5 de
maig, sobre protecció del dret a l’honor, a la
intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.
(«BOE» 129, de 30-5-1985.)
JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei orgà·
nica.
Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei
orgànica següent i jo la sanciono.
L’article 71 de la Constitució, als números 1 i 2, garan·
teix la inviolabilitat i immunitat dels diputats i senadors
per les opinions manifestades en l’exercici de les seves
funcions i activitats realitzades durant el període del seu
mandat, garanties que recullen també els reglaments
vigents del Congrés dels Diputats (articles 10 i 11) i del
Senat (articles 21 i 22). Aquestes garanties poden resultar
afectades pel que disposa la Llei orgànica 1/1982, de 5 de
maig, sobre protecció del dret a l’honor, a la intimitat per·
sonal i familiar i a la pròpia imatge, quan els diputats o
senadors expressin opinions que estan estretament con·
nectades amb les seves funcions parlamentàries, però no
es produeixen dins les seus de les cambres, i a les quals
no correspondria el principi d’inviolabilitat ja esmentat.
A l’empara d’aquesta Llei, els parlamentaris es podrien
veure constantment amenaçats per la iniciació de proces·
sos civils que menyscabessin la necessària llibertat per a
l’exercici de les seves funcions. És necessari, doncs, solu·
cionar aquest problema mitjançant una llei que, d’una
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banda, respecti el principi d’igualtat entre tots els ciuta·
dans, garantit per la Constitució, així com el seu dret a
l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge, però, alhora,
eviti que una aplicació excessiva de la Llei orgànica 1/1982,
de 5 de maig, limiti la llibertat d’expressió política de dipu·
tats i senadors.
Per a això, s’afegeix un incís final a l’article 2n, parà·
graf 2n, de la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig.
Article únic.
L’article 2n, paràgraf 2n, de la Llei orgànica 1/1982, de 5
de maig, queda redactat en els termes següents:
2. No s’ha d’apreciar l’existència d’intromissió il·
legítima en l’àmbit protegit quan estigui expressament
autoritzada per llei o quan el titular del dret hagi atorgat a
aquest efecte el seu consentiment exprés, o, per impera·
tiu de l’article 71 de la Constitució, quan es tracti d’opini·
ons manifestades per diputats o senadors en l’exercici de
les seves funcions. Iniciat un procés civil en aplicació
d’aquesta Llei, no es pot seguir contra un diputat o sena·
dor sense l’autorització prèvia del Congrés dels Diputats o
del Senat.
L’autorització prèvia s’ha de tramitar pel procediment
previst per als suplicatoris.
Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que
compleixin aquesta Llei orgànica i que la facin complir.
Palau de la Zarzuela, Madrid, 29 de maig de 1985.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ

