Dok.:VII.161266: Mezinárodní pakt o občanských a politických právech
výňatek)
Článek 2
1. Každý stát, který je smluvní stranou Paktu, se zavazuje respektovat práva
uznaná v tomto Paktu a zajistit tato práva všem jednotlivcům na svém území a
podléhajícím jeho jurisdikci, bez jakéhokoli rozlišování podle rasy, barvy,
pohlaví, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo
sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení.
2. Každý stát, který je smluvní stranou Paktu, se zavazuje, pokud tak již
nestanoví existující zákonodárná nebo jiná opatření, že podnikne nutné kroky
v souladu se svými ústavními postupy a ustanoveními tohoto Paktu k tomu,
aby schválil taková zákonodárná nebo jiná opatření nutné k tomu, aby byla
uplatněna práva uznaná v Paktu.
3. Každý stát, který je smluvní stranou Paktu, se zavazuje:
a. zajistit, aby se kterékoli osobě, jejíž práva nebo svobody tímto Paktem
uznané byly porušeny, dostalo účinné ochrany bez ohledu na to, zda se
porušení jejího práva nebo svobody dopustily osoby jednající v úřední
funkci;
b. zajistit, aby každá osoba, jež se domáhá takové ochrany, měla na ni
právo stanovené příslušnými právními, správními nebo zákonodárnými
orgány nebo jakýmkoli jiným orgánem ustanoveným právním systémem
státu, a aby měla možnost právní ochrany;
c. zajistit, aby příslušné orgány tuto ochranu prosazovaly, jakmile je
poskytnuta.
Článek 12
1. Každý, kdo se právoplatně nachází na území určitého státu, má na tomto
území právo svobody pohybu a svobody zvolit si místo pobytu.
2. Každý může svobodně opustit kteroukoli zemi, i svou vlastní.
3. Výše zmíněná práva nepodléhají žádným omezením kromě těch, která stanoví
zákon a která jsou nutná pro ochranu národní bezpečnosti, veřejného
pořádku, veřejného zdraví nebo morálky nebo práv a svobod druhých a která
jsou v souladu s ostatními právy uznanými v tomto Paktu.
4. Nikdo nesmí být svévolně zbaven práva vstoupit do dvé vlastní země.
Článek 17
1. Nikdo nesmí být vystaven svévolnému zasahování do soukromého života, do
rodiny, domova nebo korespondence ani útokům na svou čest a pověst.
2. Každý má právo na zákonnou ochranu proti takovým zásahům nebo útokům.
Článek 19
1. Každý má právo zastávat svůj názor bez překážky.
2. Každý má právo na svobodu projevu; toto právo zahrnuje svobodu vyhledávat,
přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky všeho druhu, bez ohledu na
hranice, ať ústně, písemně nebo tiskem, prostřednictvím umění nebo
jakýmikoli jinými prostředky podle vlastní volby.

3. Užívání práv uvedených v odstavci 2 tohoto článku s sebou nese zvláštní
povinnosti a odpovědnost. Může proto podléhat určitým omezením, avšak tato
omezení budou pouze taková, jaké stanoví zákon a jež jsou nutná:
a. k respektování práv nebo pověsti jiných;
b. k ochraně národní bezpečnosti nebo veřejného pořádku nebo
veřejného zdraví nebo morálky.
Článek 21
Uznává se právo na pokojné shromažďování. Výkon tohoto práva nesmí být žádným
způsobem omezován s výjimkami, jež stanoví zákon a jež jsou nutné v demokratické
společnosti v zájmu národní bezpečnosti nebo veřejné bezpečnosti, veřejného
pořádku, ochrany veřejného zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod jiných.
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