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Nota de premsa 

 

La fiscalia demana el sobreseïment de les querelles per tortures en el Franquisme presentades 

a l'octubre en els jutjats valencians 

Des de la Plataforma de suport a la Querella Argentina que impulsa i coordina les querelles 

presentades hem d'assenyalar davant aquesta notícia apareguda a València Plaza el següent: 

Primer traslladar la xafogor de les nostres companyes i companys querellants i de les seues 

advocades per tindre coneixement a través dels mitjans d'aquesta notícia i no per notificació 

directa. El que ja és un indici de per on pot transcórrer la recomanació de la fiscalia: falta de 

sensibilitat i consideració cap als querellants, com a persones que han patit greus violacions de 

drets humans. En aquest país les víctimes de la repressió franquista han tingut i tenen un 

tractament indigne i desconsiderat 

En segon lloc, els arguments filtrats que s'utilitzen per a proposar el sobreseïment d'aquestes 

querelles es basa en les recomanacions que realitzara la Fiscalia General de l'Estat en 2016, 

responent llavors a les peticions de suport judicial que la jutgessa argentina Maria *Servini -

responsable de la causa coneguda com a Querella Argentina que jutja en aquell país els crims 

del franquisme-  realitzara a la justícia espanyola per a dur a terme adequadament la seua 

investigació. Bàsicament la negativa de la fiscalia es basava a assenyalar que els fets han prescrit, 

en el principi de legalitat i en l'existència de la Llei d'Amnistia de 1977.  

Però aquesta interpretació de la Llei per part de la Fiscalia contradiu el Dret Internacional de 
Drets Humans que, alhora, està incorporat al nostre propi ordenament jurídic.  Ho hem 
assenyalat en diverses ocasions:  
 

a) Els crims contra la humanitat són imprescriptibles. 
 

b) El principi de legalitat internacional, consagrat en multitud de Tractats i 
Convenis internacionals –a títol d'exemple citarem l'article 15.2 del Pacte 
Internacional de Drets Civils i Polítics- obliga l'Estat espanyol a investigar i 
enjudiciar crims  que, encara que no estigueren tipificats com a tals en la seua 
pròpia normativa interna, tindrien tal consideració en virtut dels principis 
generals del dret reconeguts per la comunitat internacional, tal com esdevé 
en aquest cas.. 
 

c)  La Llei d'Amnistia no desplega cap efecte que puga impedir o obstaculitzar la 
investigació i enjudiciament de crims contra la humanitat, tal com han exposat 
en reiterades ocasions els experts del Consell de Drets Humans de les Nacions 
Unides d'acord amb la doctrina dels diferents tribunals internacionals.  
 



En 2020 la Fiscalia hauria d'actualitzar els seus arguments per a així no vulnerar el dret 

constitucional a la tutela judicial efectiva dels querellants, tenint en consideració que les 

víctimes de tortures i vexacions patides durant el franquisme per part de membres de la Brigada 

Polític Social i de la Guàrdia Civil, reclamen el seu dret a la justícia. Un dret que els pertany i que 

el sistema judicial hauria de protegir en lloc de continuar negant la investigació dels crims del 

franquisme i actuant a favor de la impunitat. 

València 10 de gener de 2020  
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