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Přílohy

Příloha č. 1: Překlad vybraných částí marocké ústavy, zdroj Draft Text of the Constitution 
Adopted at the Referendum of 1 July 2011

Článek 25
Svoboda myšlenky, názoru a projevu ve všech ve všech podobách je zaručena.
Svoboda tvorby, publikace a prezentace v literárním a uměleckém smyslu a vědeckého a 
technického výzkumu je zaručena. 

Článek 28
Svoboda tisku je zaručena a nesmí být omezena jakoukoli formou předchozí cenzury.
Všichni mají právo svobodně vyjadřovat a šířit informace, nápady i názory, a to v rámci limitů 
stanovených zákonem.
Veřejní činitelé sektor tisku a jeho profesní a etické normy podporují, a to demokratickým a 
nezávislým způsobem.
Pravidla organizování a kontroly sdělovacích prostředků stanovuje zákon. Ten zároveň zaručuje 
přístup k těmto prostředkům, a to s respektem k jazykové, kulturní a politické pluralitě marocké 
společnosti. 
V souladu s ustanoveními článku 165 této ústavy, Vysoký úřad audiovizuální komunikace tento 
respekt k pluralitě akceptuje. 

Článek 165 
Vysoký úřad audiovizuální komunikace je v sektoru vysílání povinen respektovat pluralitu projevů, 
názorových proudů a myšlenek stejně jako právo na informace a to s respektem k základním 
civilizačním hodnotám a zákonům království. 
 

Příloha č. 2: Překlad vybraných částí marockého tiskového zákona, zdroj Loi relative à la 
presse et à l'édition

Článek 71
Články 104 a 106 mohou být použity v případě, že publikace, periodický tisk nebo elektronické 
médium naruší islámské náboženství, režim monarchie nebo teritoriální integritu království nebo v 
případě pomluvy či urážky soukromého života krále či dědice trůnu či člena královské rodiny nebo 
v případě narušení úcty ke králově osobě. Články mohou být použity stejně tak pokud publikace, 
periodický tisk nebo elektronické médium přímo nabádají ke spáchání trestného činu nebo 
přestupku, nebo pokud podněcují k diskriminaci či nenávisti mezi lidmi. 
 
Článek 72 
Trestá se pokutou 20 000 až 200 000 dirhamů ten, kdo zveřejní, rozšíří nebo přenese ve špatné víře 
nepravdivá fakta, obvinění, nepřesná fakta, smyšlené nebo překroucené informace, pokud tak 
narušil veřejný pořádek nebo vyvolal strach mezi obyvateli, a to bez ohledu na to, jaký prostředek k 
šíření dotyčný použil, obzvláště pokud tak učinil projevem, křikem nebo hrozbami v místech 



setkávání veřejnosti, co se týče psaného slova, tak obzvláště pokud tak učinil v tisku prodávaném za 
peníze nebo v tisku distribuovaném, prodávaném či vystaveném v místech setkávání veřejnosti 
nebo na štítcích či plakátech vystavených zrakům veřejnosti nebo jinými prostředky 
audiovizuálními či elektronickými a všemi dalšími elektronickými prostředky využívanými za tímto 
účelem. Stejný čin je trestný pod pokutou 50 000 až 500 000 dirhamů, pokud má toto zveřejnění, 
šíření či rozmnožování dopad na disciplínu nebo morálku armády. 
Stejnou pokutou se trestají i tyto činy spáchané stejným způsobem:
Přímé podněcování k trestné činnosti související s vraždou, tělesnou celistvostí lidských jedinců, 
terorismem, krádeží, ničením
Omluva válečných zločinů, zločinů proti lidskosti, genocidy nebo teroristického činu
Přímé podněcování k nenávisti nebo diskriminaci
Trestá se pokutou 20 000 až 100 000 dirhamů jakákoli urážka definovaná zákonem. 

Článek 73
Je zakázáno:
 vyrábět nebo vlastnit za účelem podnikání, distribuovat nebo zajišťovat distribuci či umístění či 
vylepení či vystavení,
importovat nebo se na importu podílet, exportovat nebo se na exportu podílet,
převážet nebo se na převozu podílet za účelem uvedeným výše
nabízet zdarma, veřejně nebo neveřejně 
v jakékoliv formě před zrakem veřejnosti distribuovat nebo zajišťovat distribuci nebo vrátit do 
oběhu
veškeré spisy, tisky, kresby, grafiky, fotografie nebo vysílání s erotickým nebo pornografickým 
obsahem nebo ty, které by mohly nabádat ke kuplířství, prostituci nebo sexuálnímu zneužívání 
nezletilých.

Článek 104
V případě sankcionování autora či provozovatele na základě článku 71 tohoto zákona lze pozastavit 
periodický tisk nebo blokovat elektronické médium či technickou podporu na základě soudního 
rozhodnutí po dobu jednoho měsíce, pokud se jedná o deník, týdeník nebo čtrnáctideník nebo o dvě 
po sobě následující vydání, pokud se jedná o měsíčník, tak po dobu čtvrt roku, půl roku nebo roku. 
V případě sankcionování na základě článku 72 nebo 73 tohoto zákona lze pozastavit periodický tisk 
nebo blokovat elektronické médium či technickou podporu vydané na základě soudního rozhodnutí 
po dobu jednoho měsíce, pokud se jedná o deník, týdeník nebo čtrnáctideník nebo o dvě po sobě 
následující vydání, pokud se jedná o měsíčník, tak po dobu čtvrt roku, půl roku nebo roku. Soud 
může rozhodnout o zveřejnění a šíření soudního rozhodnutí na náklady pachatele. Toto pozastavení 
neovlivňuje závazky média plynoucí z pracovních smluv, veškeré povinnosti plynoucí ze smluv 
zůstanou zachovány stejně jako všechny další právní povinnosti plynoucí z ostatních smluv 
spojených s řízením periodického nebo elektronického média.

Článek 106
Předseda příslušného soudu prvního stupně může na žádost státního zástupce nebo člena vlády na 
základě rozhodnutí vydaného do osmi hodin po obdržení poptávky nařídit zabavení libovolného 
počtu periodických publikací nebo stažení mediálního obsahu a zablokování přístupu, pokud jde o 



elektronické noviny, a to pokud jde o činy trestné na základě 1. Kapitoly Hlavy III. o ochraně 
veřejného pořádku zvláště pak na základě článku 71. Vydané rozhodnutí je platné okamžitě. 
Státní zástupce nebo člen vlády může v zabavení publikací nebo ve stažení mediálního obsahu a 
blokování přístupu pokračovat v rámci předběžného opatření až do konečného rozhodnutí o případu 
během jednoho měsíce. Státní zástupce je zavázán informovat předsedu soudu, který rozhodnutí 
vydal, o zabavení každého čísla či stažení mediálního obsahu nebo blokace stránek: předseda soudu 
během následujících 24 hodin vydá nařízení, které rozhodnutí o zabavení, stažení či blokaci potvrdí 
nebo zruší.
 
Příloha č. 3: Organizace Freedom Now zaregistrovala mezi dubnem 2014 a prosincem 2014 
dvacet případů porušení svobody slova, většinou vůči internetovým novinářům, zdroj 
Freedom under control 

Příloha č. 4: Organizace Freedom Now zaregistrovala mezi dubnem 2014 a prosincem 2014 
dvacet případů porušení svobody slova, většinu iniciovaly místní autority, zdroj Freedom 
under control 

 



Příloha č. 5: Karikatura prince Moulaye Islayma, za níž jejíž publikaci byli perzekvováni 
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Network International
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