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******* ОФИЦИЈАЛНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ******* 
 
Известувањето треба да се пренесе на страните и да биде разбрано од сите страни, 

 

До чесниот: локален лидер во земјата и апарат за спроведување на законот и застапник за правда 
во земјата 

 

Со почит, 

Известување: Со ова ја известуваме јавноста и граѓаните на земјите-членки на Обединетите 
нации дека потеклото, темелите на основа и историјата на институцијата за внатрешни и 
надворешни работи, која е нација повисока од највисоката институција - земја повисока од 
највисоката институција, УН SWISSINDO и претседавачот, лидерите и членовите на УН Swissindo 
и сите учесници кои се вклучени во водењето на поврзаната материја, имаат право и имаат 
обврска за општа и  меѓународна заштита и дипломатски имунитет на гарантираната заштита на 
национално и на меѓународно ниво, ако тоа е така насочен кон раководниот аспект на сродната 
материја, што во овој случај, врз основа на Меѓународниот договор и одбраните факти на нациите. 

Разгледување: Со разбирање на одредбата дека ако личност  / индивидуа / група / партија / 
корпорација / институција / меѓународно тело / светска институција кои имаат цел и цел, визија и 
мисија поврзани со хуманитарниот аспект и добар интерес за нациите меѓу земјите и Земји од 
светот, во врска со границата / границата на земјата со други земји и други региони на меѓународно 
ниво, повеќе од една или две посебни земји, па затоа човечки / индивидуални / група / партија / 
корпорација / институција / меѓународно тело / светска институција која во овој случајот е поврзан 



со предметот не може да се смета, обвинет, суден, наводен, утврден, одлучен, законски според 
Законот на одредена земја или само Законот на одредена територија, што се должи на поврзаната 
материја има врска со хуманитарната аспект и интересите на јавната публика, кои исто така 
учествуваат во име на други партии, поврзани со нациите, земјите и другите региони на светот, w 
кои имаат Политики, регулативи, одредби, ограничувања и закони кои можат да бидат различни 
од оние на другите земји и региони надвор од живеалиштето на нацијата, земјата и регионот во 
кои местото и престојот на лицето / поединецот / групата / партија / Институции / Корпорации / 
Меѓународни тела / Светски институции каде и да се наоѓаат, кои врз основа на разликите не 
можат да се третираат еднострано и произволно / неправедно со Законот за земјата или Законот 
на одреден регион - и затоа, ако постои такво нешто се случило и навистина го доживеало, тогаш 
делото може да се смета за прекршување и клевета на хуманитарните норми, како и да му 
наштети на единството и обединетите нации во светот, што исто така може да ги повреди 
чувствата, самопочитта, достоинството и гордост, врз основа на принципите на хуманитарните / 
човековите права јавно или поединечно против поединецот, групата и партијата како што треба - 
што, ако очигледно потоа доживее Искуствата од која било страна, вклучувајќи ги и оние поврзани 
со акции се искусни, тогаш тоа е конституирано како форма на прекршување во меѓународното 
право, правото на земјата и конкретниот регион, исто така, и може да се смета дека ги повредило 
вредностите на единството и Обединетите нации со меѓународни договори и одбраните факти на 
нациите на светот. 

Проценка: Дека Обединетите нации, член на тело, земји членки, државјани на земји членки на 
Обединетите нации и претседателот, лидерите и членовите, членот на учесниците кои ги 
организираат работите што се однесуваат на Мисијата на Обединетите нации, имаат право да 
дипломатска заштита и дипломатска гаранција од законот на било која земја или закон од кој било 
регион кој е поврзан со други земји и региони, кои имаат Политики, правила, одредби, 
ограничувања и закони кои се различни од другите земји и региони, кои поради разните прашања 
што се однесуваат на хуманитарните аспекти кои се однесуваат на интересите на нациите меѓу 
земјите и земјите од светот и предметот засегнат и со разликите во границите на земјата и меѓу 
земјите и другите меѓународни региони, со што тој има право да добие Гаранција за заштита од 
релевантни страни и во врска со меѓународните договори и Обединетите нации Тредната на 
светот. 
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