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«В�денська конвенц�я про дипломатичн� зносини надає �ноземним
дипломатичним сп�вроб�тникам �мун�тет в�д крим�нальної в�дпов�дальност� п�д
час роботи у держав� перебування. Однак �снує одна обставина, яка може
скасувати “абсолютний �мун�тет” Поклонської у Кабо-Верде. Зараз М�жнародний
крим�нальний суд вивчає ситуац�ю в Україн�. У випадку в�дкриття розсл�дування
щодо под�й в Криму МКС може видавати ордер на арешт п�дозрюваних у воєнних
злочинах та злочинах проти людяност�. При цьому жодна посада чи
дипломатичний �мун�тет не будуть перешкоджати притягненню Поклонської до
крим�нальної в�дпов�дальност�, якщо Прокурор МКС видасть ордер на її арешт за
п�дозрою у цих злочинах, наприклад, незаконному ув’язненн� актив�ст�в
Євромайдану або член�в Меджл�су. У такому випадку Кабо-Верде як держава-

учасниця МКС буде зобов'язана виконати ордер Прокурора МКС»

Призначена послом в Кабо-Верде Натал�я Поклонська має  «абсолютний
�мун�тет в�д будь-яких заз�хань України», заявила оф�ц�йний
представник МЗС Рос�ї Мар�я Захарова.

«Ситуац�я з� "зворотною адресою" виникла в силу того, що, ймов�рно, в канцеляр�ї Корони в�дпов�дь
спрямована просто за адресою в�дправника. Безсумн�вно, под�бна канцелярська помилка
пригн�чує, проте вона не стосується � не може стосуватися питань м�жнародного визнання. Так,

Великобритан�я засудила р�шення Рос�ї провести перепис населення на територ�ї окупованого нею
Криму, заявивши, що п�востр�в є частиною України»

Севастопольськ� школяр� отримали лист в�д королеви Великобритан�ї
Єлизавети II у в�дпов�дь на послання, в�дправлене їй вл�тку цього року.

Вона прислала матер�али для читання � була «вражена їх серйозним
п�дходом», пов�домляється в оф�ц�йн�й груп� п�дконтрольн�й РФ Малої
академ�ї наук окупованого Севастополя.

ОГЛЯД  НОВИН  З  14  ПО  20  ЖОВТНЯ  2021  РОКУ

В окупованому Криму стартував Всерос�йський перепис населення. Її будуть
проводити з 15 жовтня по 14 листопада.

«Проведення перепису населення, орган�зац�я вибор�в, заклик кримчан йти в арм�ю та �нш� спроби
легал�зувати окупац�ю не визнаються н� Україна, н� м�жнародним сп�втовариством. Дан� спроби
Рос�ї втягнути Крим в рос�йський контекст, а також правове та соц�альне поле, по сут� є виключно
д�ями, спрямованими проти державного суверен�тету � територ�альної ц�л�сност� України. Є
побоювання, що згодом будуть презентувати цей перепису через призму того, що велика частина
населення Криму – це рос�йськ� громадяни, рос�йської нац�ональност�, як� розмовляють рос�йською
мовою. Українська та кримськотатарська �дентичност� будуть п�дм�нятися спотвореної
терм�нолог�єю»
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Вихованц� 5-го кадетського класу пол�ц�ї с�мферопольської школи номер 28

прийняли присягу. «Урочиста церемон�я» в�дбулася в парку �мен� Юр�я Гагар�на
окупованої кримської столиц�. Д�ти «поклялися бути чесними � в�рними
товаришами, збер�гати традиц�ї класу пол�ц�ї, присвятити сили навчанн� та
п�дготовц� до служби країн�».

«Дана церемон�я є черговою под�єю, яка св�дчить про м�л�таризац�ю осв�ти в окупованому Криму.

Окупанти намагаються кримчан змалку виховувати в дус� рос�йського м�л�таризму, який
виправдовує агресивну пол�тику РФ по в�дношенню до �нших держав»
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Н�мецька делегац�я в�дв�дає з «ознайомчим в�зитом» Крим в к�нц� жовтня для
«розвитку побратимських зв'язк�в» м�ж м�стами Хайдельбергом � С�мферополем.

«Будь-як� контакти м�ж н�мецькими та кримськими м�стами є незаконними з точку зору
українського законодавства та м�жнародного права. Н�меччина та вс� �нш� держави ЄС п�дтримують
територ�альну ц�л�сн�сть України, закр�плену в резолюц�ї Генеральної Асамблеї ООН № 68/262.

Окупац�йна влада намагається використати будь-який незаконний в�зит �ноземц�в в Крим в
пропагандистський ц�лях - мовляв св�т поступово визнає “рос�йський статус” п�вострова»
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