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B9-0064/2023

Resolução do Parlamento Europeu sobre a criação de um tribunal para o crime de 
agressão contra a Ucrânia 
(b9-(RSP))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta as suas anteriores resoluções, em particular a de 19 de maio de 2022 
sobre o combate à impunidade pelos crimes de guerra cometidos na Ucrânia1, de 15 de 
setembro de 2022 sobre violações dos direitos humanos no contexto da deportação 
forçada de civis ucranianos para a Rússia e da adoção forçada de crianças ucranianas na 
Rússia2, de 6 de outubro de 2022 sobre a escalada da guerra de agressão russa contra a 
Ucrânia3 e de 23 de novembro de 2022 sobre o reconhecimento da Federação da Rússia 
como um Estado patrocinador do terrorismo4, nas quais o Parlamento apoiou a criação 
de um tribunal internacional especial ad hoc para o crime de agressão contra a Ucrânia,

– Tendo em conta a Declaração de Londres, de 13 de janeiro de 1942,

– Tendo em conta a Carta das Nações Unidas,

– Tendo em conta o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, nomeadamente o 
seu artigo 8.º bis, relativo ao crime de agressão,

– Tendo em conta as resoluções 2433 (2022), 2436 (2022), 2463 (2022) e 2473 (2022) da 
Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa,

– Tendo em conta a resolução intitulada «The Russian Federation’s war of aggression 
against Ukraine and its people, and its threat to security across the OSCE region» [A 
guerra de agressão da Federação da Rússia contra a Ucrânia e o seu povo e a sua 
ameaça à segurança em toda a região da OSCE], adotada na 29.ª sessão anual da 
Assembleia Parlamentar da Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa, 
de 2 a 6 de julho de 2022,

– Tendo em conta a declaração conjunta, de 16 de outubro de 2022, dos ministros dos 
Negócios Estrangeiros da Estónia, da Letónia e da Lituânia, apelando à criação de um 
tribunal especial para o crime de agressão contra a Ucrânia,

– Tendo em conta a declaração, de 30 de novembro de 2022, da presidente da Comissão 
Europeia, Ursula von der Leyen, sobre a necessidade de criar um tribunal especial para 
investigar e julgar o crime de agressão da Rússia contra a Ucrânia,

– Tendo em conta o artigo 132.º, n.os 2 e 4, do seu Regimento,

1 JO C 479 de 16.12.2022, p. 68.
2 Textos aprovados, P9_TA(2022)0320.
3 Textos aprovados, P9_TA(2022)0353.
4 Textos aprovados, P9_TA(2022)0405.
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A. Considerando que, desde 2014, e em especial após 24 de fevereiro de 2022, quando a 
Rússia lançou uma guerra de agressão ilegal, não provocada e injustificada contra a 
Ucrânia, as suas forças atacaram indiscriminadamente zonas residenciais e 
infraestruturas civis, mataram milhares de civis ucranianos e cometeram atos de terror 
em todo o país contra várias infraestruturas civis, tais como zonas residenciais, escolas, 
hospitais, estações ferroviárias, teatros e redes de água e eletricidade; que estes atos 
brutais e desumanos causam morte, sofrimento, destruição e deslocação de pessoas;

B. Considerando que milhares de civis, incluindo centenas de crianças, foram assassinados 
e muitos mais foram torturados, assediados, agredidos sexualmente, raptados, 
deslocados à força ou desapareceram por ação das forças armadas russas e dos seus 
representantes; que os grupos de defesa dos direitos humanos e as missões 
internacionais de observação documentaram exaustivamente as numerosas atrocidades 
cometidas pelas forças armadas russas e seus representantes contra civis ucranianos, 
como execuções sumárias, atos de tortura, violações e detenções em grande escala de 
civis nos chamados campos de filtragem, bem como adoções forçadas de crianças 
ucranianas e deportações forçadas;

C. Considerando que a Federação da Rússia é um Estado patrocinador do terrorismo e um 
Estado que utiliza meios terroristas;

D. Considerando que a agressão da Federação da Rússia contra a Ucrânia constitui uma 
violação persistente dos princípios e normas da Carta das Nações Unidas, 
nomeadamente do seu artigo 2.º, n.º 4, e do direito internacional humanitário; que, até à 
data, a Federação da Rússia perpetrou milhares de crimes de guerra e crimes contra a 
humanidade na Ucrânia;

E. Considerando que, nas suas resoluções5, a Assembleia Geral das Nações Unidas 
reconheceu a agressão da Federação da Rússia contra a Ucrânia» como um ato cometido 
em violação do artigo 2.º, n.º 4, da Carta das Nações Unidas e que a Federação da 
Rússia deve ser responsabilizada por quaisquer violações do direito internacional na 
Ucrânia ou contra a Ucrânia, incluindo a sua agressão em violação da Carta das Nações 
Unidas;

F. Considerando que o Tribunal Penal Internacional e o Tribunal Internacional de Justiça 
lançaram investigações sobre os crimes cometidos pela Federação da Rússia, que são 
abrangidos pelos respetivos mandatos, designadamente o crime de genocídio, os crimes 
de guerra e os crimes contra a humanidade;

G. Considerando que a Resolução n.º 33146 (1974) da Assembleia Geral das Nações 

5 Resoluções ES-11/1 da AGNU, de 2 de março de 2022, sobre a agressão contra a Ucrânia, e ES-11/2, de 24 de 
março de 2022, sobre as consequências humanitárias da agressão contra a Ucrânia; Resolução da AGNU, de 15 
de novembro de 2022 (A/RES/ES-11/5), intitulada «Furtherance of remedy and reparation for aggression against 
Ukraine» [Promoção de compensações e reparações pela agressão contra a Ucrânia].
6 A Resolução 3314 (XXIX) da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 14 de dezembro de 1974, define 
«agressão» como «o uso da força armada por um Estado contra a soberania, a integridade territorial ou a 
independência política de outro Estado, ou de qualquer outra forma incompatível com a Carta das Nações 
Unidas» e afirma que uma «guerra de agressão é um crime contra a paz internacional» e que «a agressão dá 
origem a responsabilidade internacional». 
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Unidas, bem como o artigo 8.º bis do Estatuto de Roma (1998) do Tribunal Penal 
Internacional, entende o «crime de agressão» como o planeamento, a preparação, o 
desencadeamento ou a execução por uma pessoa que se encontre em posição de 
controlar ou conduzir de forma efetiva a ação política ou militar de um Estado de um 
ato de agressão que, pelo seu carácter, pela sua gravidade e dimensão, constitui uma 
violação manifesta da Carta das Nações Unidas; que por «ato de agressão» se entende o 
uso da força armada por um Estado contra a soberania, integridade territorial ou 
independência política de outro Estado, ou de qualquer outra forma incompatível com a 
Carta das Nações Unidas; que, de acordo com o Estatuto de Roma do Tribunal Penal 
Internacional, o crime de agressão é diferente dos crimes de guerra ou dos crimes contra 
a humanidade;

H. Considerando que a investigação de um crime de agressão pelo Tribunal Penal 
Internacional apenas seria possível se a Federação da Rússia concordasse em assinar e 
ratificar o Estatuto de Roma e as alterações de Kampala, o que ainda não foi feito, ou se 
o Conselho de Segurança das Nações Unidas o mandatasse para conduzir essa 
investigação; que, por conseguinte, o Tribunal Penal Internacional não tem 
competência, nas presentes circunstâncias, sobre o crime de agressão contra a Ucrânia;

I. Considerando que a guerra de agressão que a Rússia está a perpetrar contra a Ucrânia é 
o ato criminoso mais escandaloso levado a cabo pelos dirigentes políticos de um país na 
Europa desde a Segunda Guerra Mundial e, como tal, exige uma resposta jurídica 
adequada;

J. Considerando que os parlamentos da Lituânia, da Ucrânia, da Estónia, dos Países 
Baixos, da República Checa, da França e da Letónia adotaram resoluções que apoiam a 
criação de um tribunal internacional especial ad hoc;

K. Considerando que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou 
recentemente que, embora continue a apoiar o Tribunal Penal Internacional, a Comissão 
propõe a criação de um tribunal especializado apoiado pelas Nações Unidas para 
investigar e julgar o crime de agressão da Rússia;

1. Sublinha a necessidade e a urgência de as instituições da UE e os Estados-Membros 
assumirem a liderança na criação de um tribunal especial ad hoc para julgar o crime de 
agressão contra a Ucrânia perpetrado pelos dirigentes políticos e militares da Federação 
da Rússia e dos seus aliados; defende que esse tribunal deve ser criado sem demora com 
base num acordo internacional entre países que partilham as mesmas ideias, com o 
apoio da Assembleia Geral das Nações Unidas; acredita que a criação de um tribunal 
deste tipo colmataria a grande lacuna existente no atual quadro institucional de justiça 
penal internacional e deveria basear-se nas normas e princípios aplicáveis ao Tribunal 
Penal Internacional, tal como estabelecidos no Estatuto de Roma;

2. Incentiva vivamente a UE e os seus Estados-Membros, juntamente com os seus 
parceiros, incluindo organizações regionais como o Conselho da Europa, a formarem 
uma «coligação de voluntários» dispostos a assumir a liderança na consecução de 
justiça internacional e a intensificarem a luta contra a impunidade da Rússia pela sua 
agressão, dando prioridade a esta questão nos seus esforços internacionais e dando 
início à criação de um tribunal especial para o crime de agressão contra a Ucrânia; 
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acolhe com agrado, neste contexto, a declaração da presidente da Comissão Europeia, 
Ursula von der Leyen, que propõe a criação de um tribunal especial para o crime de 
agressão da Rússia contra a Ucrânia,

3. Entende que o tribunal especial deve ter competência para investigar e julgar os altos 
dirigentes políticos e militares da Federação da Rússia; propõe que o tribunal especial 
investigue e julgue os crimes de agressão contra a Ucrânia cometidos no território da 
Ucrânia desde fevereiro de 2014 e que o faça em consonância com a definição de crime 
de agressão prevista no artigo 8.º bis do Estatuto de Roma;

4. Apela à utilização ativa da diplomacia pública e da comunicação estratégica da UE em 
apoio da criação do tribunal especial;

5. Considera que a criação do tribunal especial complementaria os esforços de 
investigação do Tribunal Penal Internacional e do seu procurador, uma vez que se 
centraria nas alegações de genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade 
cometidos na Ucrânia;

6. Observa que o tribunal especial deve trabalhar em estreita cooperação com o Tribunal 
Penal Internacional e, por conseguinte, ter sede na Haia;

7. Enfatiza que os trabalhos preparatórios da UE sobre o tribunal especial devem começar 
sem demora e centrar-se na definição do regime do tribunal especial, em cooperação 
com a Ucrânia e as partes interessadas internacionais pertinentes, tendo em conta a 
experiência adquirida com as Secções Especializadas do Kosovo;

8. Insta as instituições da UE, em particular a Comissão e o Serviço Europeu para a Ação 
Externa, a apoiarem entretanto a criação de um Ministério Público provisório na Haia, 
cuja criação constituiria um passo prático muito importante para a investigação e ação 
penal pelo futuro tribunal especial do crime de agressão contra a Ucrânia;

9. Solicita que o tribunal especial investigue e julgue igualmente o líder ilegítimo da 
Bielorrússia, Aliaksandr Lukashenko, por permitir que o território do seu país seja 
utilizado para cometer atos de agressão contra um país terceiro, o que constitui um 
crime de agressão nos termos do artigo 8.º bis, n.º 2, alínea f), do Estatuto de Roma;

10. Está firmemente convicto de que a criação deste tribunal especial para o crime de 
agressão enviaria um sinal muito claro à sociedade russa e à comunidade internacional 
de que Putin e os dirigentes políticos e militares russos podem ser condenados pelos 
crimes cometidos na Ucrânia; acentua que a criação deste tribunal constituiria também 
um sinal claro para a elite política e empresarial na Rússia de que já não é viável que a 
Federação da Rússia, sob a liderança de Putin, regresse ao statu quo na sua relação com 
o ocidente;

11. Encarrega a sua Presidente de transmitir a presente resolução ao Vice-Presidente da 
Comissão / Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de 
Segurança, ao Conselho, à Comissão, aos governos e parlamentos dos 
Estados-Membros, ao Secretário-Geral das Nações Unidas, ao Conselho da Europa, à 
Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa, ao Alto-Comissariado das 
Nações Unidas para os Direitos Humanos, ao Alto-Comissariado das Nações Unidas 
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para os Refugiados, ao Comité Internacional da Cruz Vermelha, ao Tribunal Penal 
Internacional, aos países do G7, ao Presidente, ao Governo e ao Parlamento da 
Federação da Rússia, e ao Presidente, ao Governo e ao Parlamento da Ucrânia.


