
Decreet betreffende de invoering van de 
staat van beleg op het grondgebied van 
de regio's DPR, LPR, Zaporozhye en 
Cherson 
 
Het hoofd van de Russische staat ondertekende het decreet "Over 

de invoering van de staat van beleg in de gebieden van de 

Volksrepubliek Donetsk, de Volksrepubliek Loehansk, Zaporozhye 

en Cherson." 

 
19 oktober 2022 

14:50 

Decreet tekst: 

Gezien het feit dat gewapend geweld wordt gebruikt tegen de territoriale 

integriteit van de Russische Federatie, in overeenstemming met deel 2 van 

artikel 87 van de grondwet van de Russische Federatie en de artikelen 3 en 4 

van de federale constitutionele wet van 30 januari 2002 nr. 1-FKZ "Over de 

staat van beleg", besluit ik: 

1. Voer de staat van beleg in op 20 oktober 2022 vanaf nul in de regio's van de 

Volksrepubliek Donetsk, de Volksrepubliek Loehansk, Zaporozhye en 

Cherson. 

2. Aan de regering van de Russische Federatie in overeenstemming met de 

voorstellen van het Ministerie van Defensie van de Russische Federatie, het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken van de Russische Federatie, het Ministerie 

van de Russische Federatie voor Civiele Bescherming, Noodsituaties en 

Eliminatie van Gevolgen van natuurrampen, de Federale Veiligheidsdienst van 

de Russische Federatie, de Federale Dienst van de Nationale Garde van de 

Russische Federatie en het Hoofddirectoraat van Speciale Programma's van 

de President van de Russische Federatie dienen binnen drie dagen 

voorstellen in voor maatregelen aan worden genomen in de gebieden waar de 

staat van beleg is ingevoerd. 

3. Indien nodig kunnen in de Russische Federatie tijdens de periode van beleg 

andere maatregelen worden toegepast die zijn voorzien in de federale 

grondwet van 30 januari 2002 nr. 1-FKZ "0 staat van beleg". 



4. Dit besluit wordt onmiddellijk ter goedkeuring voorgelegd aan de 

Federatieraad van de Federale Vergadering van de Russische Federatie. 

5. Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn officiële bekendmaking. 

zie ook 
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