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1. ÚVOD 

 

 Austrálie je země, která je od České republiky vzdálená nejen geograficky, ale 

rovněž i svým právním řádem. Rozdíly obou právních světů jsou dány především 

historickým vývojem. Zatímco se evropské právní řády po staletí vyvíjely skrz evoluci 

psaného práva, v případě počátků australského práva to byla spíše právní revoluce.  

 Australské právo má svoje základy v anglickém common law, které v současném 

právním řádu převládá až do současnosti. To s sebou nese některé odlišnosti, které jsem 

měl možnost poznat během svého zahraničního studia na Macquarie University v Sydney, 

v Novém Jižním Walesu. Protože shromažďovací právo představuje důležitou součást 

moderního právního státu, který dbá na lidská práva a je i jedním ze základních kamenů 

demokracie, která se nyní v souvislosti s událostmi posledních měsíců stává stále více 

aktuálním tématem, vybral jsem si právě tuto oblast, kterou se ve své práci zabývám, a 

na které demonstruji hlavní principy nastavení australského shromažďovacího práva.  

 Prostřednictvím shromáždění vyjadřují lidé své názory týkající se nejrůznějších 

společenských témat. Nastavení diskuse je důležité nejen pro účastníky, ale i pro 

demokracii jako takovou. Nelze se ztotožnit s tím, že názor, který není slyšet, neexistuje. 

Proto je důležité zabezpečit co možná nejširší provedení shromažďovacího práva. 

 Během svého studia jsem se několikrát setkal s konkrétním uplatňováním tohoto 

práva v praxi a tak jsem si uvědomil, že přístupy k němu se mohou na různých místech 

světa značně lišit.  

 V prostředí australského právního řádu vstupují do hry i další činitelé, rozhodující 

o povaze tohoto práva. Jsou jimi zejména hospodářské zájmy státu. Proto můžeme 

v různých státech pozorovat různý přístup ke shromažďovacímu právu. A to v souvislosti 

nejen se samotným vymezením tohoto práva, ale také vzhledem k následkům za porušení 

některých povinností.   

 Hlavní část práce se zabývá ústavním vymezením shromažďovacího práva a jeho 

interpretací. Následně podrobněji úpravou v jednotlivých státech, kdy je hlavní pozornost 

věnována státu Nový Jižní Wales.  

 Diplomová práce směřuje k hlavním ideovým principům australského 

shromažďovacího práva a na jednom konkrétním státě vysvětluje fungování tohoto 
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modelu v praxi. Vzhledem k tomu, že je Austrálie federálním státem a existuje zde 

několik rozdílných úprav, není cílem práce popsat a vysvětlit všechny existující instituty 

v tomto odvětví, ale vybrat ty, které jsou pro Austrálii významné. Ty rozebrat, 

zanalyzovat a zhodnotit.   
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2. VZNIK AUSTRALSKÉHO PRÁVA 

 

 První osídlení australského kontinentu proběhlo zhruba před 50 tisíci lety, když 

do Austrálie přišli v migračních vlnách z Asie původní obyvatelé. Prvními Evropany, 

kteří v 17. století podnikli plavbu kolem severního australského pobřeží, byli Holanďané 

a Portugalci. Na severním pobřeží Austrálie byly sice založeny první osady, nicméně další 

rozvoj tohoto území nepokračoval. Právo se na australském kontinentu začalo vyvíjet až 

s rozvojem britských kolonií. Osídlení Austrálie mělo za cíl vyřešit problém spočívající 

ve velkém počtu zločinců, pro které Velká Británie neměla odpovídající kapacity k 

odpykání trestu. V průběhu 19. století bylo do Austrálie přepraveno přibližně 162 tisíc 

vězňů, mužů a žen. 

 

2.1.  Počátky koloniálního práva 

 Austrálie se jako samostatný stát začala formovat teprve na počátku dvacátého 

století. Proto se stalo anglické právo základem pro nový právní řád. Vliv Velké Británie 

byl natolik silný, že právní principy zapustily svoje kořeny tak, že i ve druhé polovině 

dvacátého století mohly ovlivňovat australské záležitosti. Působení britské koloniální 

moci vyústilo nakonec až ve vznik šesti britských kolonií na australském kontinentu.  

 Díky vlivu anglického práva existuje i v současnosti řada příkladů, kdy jednotlivé 

instituce, například parlament či soudy, fungují v obou zemích na podobných principech. 

 

2.2.  Zámořské expanze 

 Anglické zámořské expanze byly ve svých počátcích většinou experimentální. 

Výpravy byly organizovány jako podnikatelské projekty prostřednictvím společností 

ovládaných Britským impériem1 nebo pod záštitou významných osobností, jako byla 

například rodina Calvertových, která založila americký stát Maryland.2 Vztahy mezi 

                                                 
1 GRIFFITHS, Percival Joseph. A licence to trade: the history of English chartered companies. London: E. 

Benn, 1974, xiv, 318 p. ISBN 051027403x. 
2KEITH, Arthur Berriedale. Constitutional history of the first British empire. Oxford: The Clarendon press, 

1930, xi, [1], 443, [1] s. 41-44; OSGOOD, Herbert L. The American colonies in the seventeenth century. 

Cranbury, NJ: Scholar's Bookshelf, 2005, 3 v. ISBN 97809457267533. s. 233. 
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britskou vládou a novými koloniemi však nebyly vždy jednoduché. Základním 

problémem bylo vymezení vztahu mezi Velkou Británií a novými územími ve vztahu 

k vlastnickému právu nového území.  

 Postupně se vytvořil axiom, že stejně jako v Anglii, patřily všechny kolonie králi. 

Tento princip byl postaven na principu feudální držby půdy, který se začal aplikovat v 

Anglii po roce 1066, kdy Vilém Dobyvatel I. dobyl Anglii.3 

 Feudalismus však postupně ustupoval a nakonec definitivně vymizel v průběhu 

sedmnáctého století. Navzdory tomu zůstalo anglické pozemkové právo i nadále těmito 

principy ovlivněno. Později byl tento systém postaven na věrnostních vztazích, kdy byla 

půda propůjčována výměnou za věrnost a oddanost.  

 

2.3.  Dva druhy kolonií 

 S rostoucí anglickou expanzí do světa se muselo řešit to, v jakém právním režimu 

a na jakém právním základu je nové území nabýváno. Postupně se vytvořily dvě hlavní 

teorie. Teorie osídlených území a teorie dobytých území. Základním rozdílem bylo to, 

jakým způsobem bylo území objeveno. Respektive to, jestli bylo nové území v době 

objevení obydleno původními obyvateli či nikoliv.  

 Osídlené kolonie byly nabyty objevením a okupací jako území terra nullius4. 

Britští osadníci s sebou přinesli všechna práva, která se dala použít na jejich podmínky. 

Takové právo mohlo být změněno pouze anglickým parlamentem nebo místním 

parlamentem, pokud byl takový ustanoven.  Ideovým základem této koncepce byla teze, 

podle níž si každý člověk nese s sebou své právo a s ním i své svobody a výsady.

 V případě dobytých či postoupených kolonií šlo o způsob, kdy bylo objevené 

území již obydleno původními obyvateli. Šlo rovněž o případy, kdy bylo území 

odstoupeno či nabyto na základě smlouvy. V tomto případě nebylo anglické právo na 

nové území plasticky transformováno. Místní právo se nadále aplikovalo a k jeho změně 

byl potřeba souhlas krále nebo souhlas anglického parlamentu. Situace tedy byla 

teoreticky jiná. Anglickému králi se sice přiznávalo právo nahradit místní zákony, dokud 

                                                 
3CASTLES, Alex C. An Australian legal history. Sydney: Law Book Co., 1982, xx, 553 s. ISBN 

0455196095. 
4 „země nikoho“. Podle mezinárodního práva může být vlastnické právo k takovému území nabyto okupací.  
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tak však neučinil, zůstávaly původní nadále platné a účinné. Z tohoto důvodu se, dle 

názoru Blackstonea5, tato území nestala součástí Anglie (nýbrž pouze závislými 

územími) a common law zde nemělo žádnou přímou autoritu. Tato představa tak 

vycházela z teorie právní jednoty těchto území s jediným právním řádem. Ačkoliv byla 

forma vlády i organizace místní moci formována podle anglického vzoru a tato území, 

podle Blackstonea spadala pod moc parlamentu, vytvářely kolonie samostatné právo a i 

akty parlamentu je zavazovaly pouze, pokud tak bylo výslovně deklarováno.

 Z hlediska anglických zájmů byl pro Velkou Británii výhodnější režim osídlených 

kolonií. Za prvé z toho důvodu, že dle mezinárodního práva lze takto nabyté území hůře 

zpochybnit a za druhé proto, že anglické právo se aplikovalo na novém území podle toho, 

jak to bylo příhodné (při současném vyloučení místního práva).  

 

2.4.  Kontrola kolonií 

 V případě osidlování kolonií se tedy z počátku aplikovalo na nová území právo 

anglické. Toto však neplatilo absolutně a už vůbec ne po celou dobu koloniálního vývoje. 

Pro srovnání byla situace jiná v případě připojení Skotska k Anglii na základě zákona Act 

of Union, kdy se roku 1704 stalo Skotsko, alespoň dle teorie, ekvivalentním partnerem 

Velké Británie. Skotské právo se v osmnáctém století lišilo od toho anglického v mnoha 

ohledech. A stejně je tomu tak doposud.      

 Postupem doby sílily tlaky kolonií na jejich samostatnost. Kolem roku 1774, těsně 

před vypuknutím americké revoluce, argumentovali zástupci kolonií v Deklaraci 

koloniálních práv, že jsou kolonie podřízeny anglickému common law.6 

 Jiní pak v rámci podpory nezávislosti argumentovali tím, že byli obyvatelé kolonií 

oprávněni k plným právům dle koloniálního osídlení, spolu s ohledem na aplikaci Listiny 

práv - Bill of Rights.7 Tyto hlasy však v Londýně podporu neměly. 

                                                 
5BLACKSTONE, William, Sir, 1723-1780, Commentaries on the Laws of England, First edition Oxford: 

Printed at the Clarendon Press, 1765-1769. [online], dostupné z 

http://avalon.law.yale.edu/subject_menus/blackstone.asp - BLACKSTONE's Commentaries on the Laws 

of England. 

6CASTLES, Alex C. An Australian legal history. Sydney: Law Book Co., 1982, xx, 553 p. ISBN 

0455196095, s. 7. 
7 V tomto revolučním dokumentu z roku 1689 byly nastaveny vztahy a kontrolní mechanismy vedoucí k 

omezení královských pravomocí. 
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2.5.  Calvinův případ 

 Argumentačním východiskem v otázce aplikace práva na nových územích byl 

Calvin’s case89, případ z roku 1608. Tento spor se přímo netýkal kolonií. Byl to uměle 

vytvořený případ, vyvolaný intrikami krále Jakuba I. tak, aby stanovil jednoznačný status 

Anglie ve vztahu ke Skotsku, neboť se Jakub I. stal roku 1603 rovněž anglickým králem.10 

 Soudci se rovněž zabývali otázkou nabývání nových území ve vztahu ke koloniím 

a judikovali pouze dvě možné varianty. Za prvé tu, kterou získal Jakub I. vládu v Anglii 

jako skotský král, když se stal vládcem na základě nejbližšího příbuzenského vztahu k 

Alžbětě I.  

 Druhým způsobem pak byla varianta, že nabytí nového území může proběhnout 

na základě dobytí, tedy obsazení území. Tento druhý způsob nabývání nových území byl 

považován jako typicky středověký způsob. Nicméně soudci tehdy potvrdili, že britské 

impérium bylo oprávněno ovládat nově nabytá území na základě anglického práva dle 

feudálních postupů.   

 V době, kdy se postupně začaly objevovat nové kolonie, byla dána pravomoc 

anglického panovníka ovládat nabytá území díky implikaci Calvinova případu. Vzhledem 

k tomu, že tehdejší judikatura inklinovala ke středověkým precedentům, lze zároveň 

předpokládat, že s novým územím mohlo být zacházeno pouze jako s podrobeným 

územím, bez ohledu na to, jakým způsobem bylo nabyto.11 

 

2.6.  Osídlená území  

 Postupem doby se objevovaly další argumenty pro to, aby byla podpořena teorie 

osídlených území. Sir Francis Bacon12, zastával rovněž názor, že vedle klasického 

                                                 
8 1608 7 Co, Rep. 2a, 77 E.R. 377, 2 St. Tr. 559. 
9 V tomto případě rozhodl Soud královské stolice, že dítě narozené po roce 1603, tedy poté, co se stal Jakub 

I. anglickým králem, je subjektem anglického práva i přes to, že se narodilo ve Skotsku. Robert Calvin 

zdědil v roce 1608 nemovitý majetek v Anglii. Nicméně vzhledem k tomu, že se jednalo o Skotského 

občana, bylo jeho právo zpochybněno. Soud nakonec rozhodl, že Calvin měl právo nabýt v Anglii majetek. 

Na základě tohoto rozhodnutí pak je založen princip občanství ius soli, který se později významně projevil 

při tvorbě amerického práva.   
10 SMITH, Joseph Henry. Appeals to the Privy Council from the American plantations. New York: 

Columbia University Press, 1950, lxi, 770 s., s. 467. 
11 CASTLES, Alex C. An Australian legal history. Sydney: Law Book Co., 1982, xx, 553 s. ISBN 

0455196095, s. 8. 
12 anglický filosof, esejista, státník a jeden z nejvýznamnějších anglických právních teoretiků, právní 

zástupce Roberta Calvina. 
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feudálního chápání může existovat další možnost, jakým způsobem by mohlo být 

vytvořeno vlastnické právo k novým územím.  

 Na základě tohoto principu by měla být území, která nikomu nepatřila (res 

nullius), posuzována jiným způsobem, než ta, která byla dobyta.13 

 V tehdejší době byla praxe značně konzervativní, a tak se teorie držela původních 

feudálních principů.          

 Calvinův případ zůstal v otázce nabývání práv k novým územím dlouhou dobu 

silnou autoritou a až do dvacátého století zůstalo toto téma spojeno s anglickým ústavním 

právem.   

 Až později se začalo hovořit o novém typu kolonií. O takových, které byly 

považovány za osídlené a u kterých položil Bacon základ pro tuto novou doktrínu.  

 V roce 1670 bylo v jednom případě14 poznamenáno, že kolonie nabyté osídlením 

by mohly být posuzovány rozdílně od těch dobytých. Později15 se však soudce Lord 

Jeffreys zcela ztotožnil s verdiktem Calvinova případu, a to bez jakéhokoliv dodatku.  

 V roce 1688, poznamenal soudce Holt16, že „V případě objevení nového území 

anglickým subjektem, které ještě nebylo obydleno, se aplikují všechna práva, která jsou 

účinná v Anglii.“ 

 V dalším případě17 bylo před House of Lords argumentováno, že angličtí osadníci 

by měli být v těchto případech posuzováni jinak, než ti v dobytých územích. Bylo řečeno, 

že „Common law musí předpokládat jejich právo, stejně jako přirozené právo člověka a 

zároveň musí předpokládat jejich volbu, a tedy nejen předpokládat, ale obligatorně ji 

respektovat.“ 

 House of Lords se však s touto argumentací neztotožnil. V této době nebyla 

zmiňovaná otázka hlavním tématem doby a House of Lords k tomuto zachoval 

konzervativní stanovisko a dál zastával teorii dobytého území. V dalších třiceti letech se 

však na základě několika administrativních a soudních rozhodnutí potvrdilo, že nová 

kategorie kolonií by mohla vzniknout rovněž podle anglického práva.  

                                                 
13 Bacon rovněž argumentoval tím, že pokud byl Kryštof Kolumbus oficiálním vyslancem Anglie, pak by 

muselo jít v případě severní Ameriky o dobytí či okupaci. 
14 Craw v. Ramsay, (1670) Vaughan, 274, 124 E.R. 1072. 
15 East India Co. v. Sandys, 10 St. Tr., col. 371. 
16 Blankard v. Galdy (1693) 2 Salk 411, 412. 
17 Dutton v. Howell (1693) Shower, P.C. 24. 
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 V roce 1720 byl Richard West18 patrně první, kdo správně pojmenoval směr 

nového vývoje. West tvrdil, že v koloniích obydlených anglickými subjekty je „Anglické 

common law rovněž common law plantáží.“19 Doslova tvrdil: „Nechme Angličana jít 

tam, kam chce, nese si s sebou tolik práv a svobod, jak jen přirozeně může nést.“20 

Zároveň přiznal, že nařízení parlamentu účinná před osídlením kolonií se na nových 

územích rovněž aplikují.  

 

2.6.1. Formální potvrzení 

 O dva roky později Privy Council formálně uznal osídlené území jako novou 

kategorii kolonií. Když v memorandu21 mimo jiné uvedl:  „V případě nově objeveného a 

neobydleného území, které je objeveno anglickým subjektem, musí být automaticky 

ovládáno anglickým právem, a to proto, že tito lidé si svoje práva nesou s sebou.“ Tento 

pohled srovnával tentýž názor na dobytá území během sedmnáctého století, kdy se tato 

situace posuzovala tak, že v případě, že král dobyl nějaké území, obyvatele na dobytém 

území v podstatě zachraňuje a garantuje jim určitá práva.  

 V té souvislosti může stanovit, které právo se bude aplikovat. Memorandum dále 

uvádí pouze obecné názory na to, které právo se bude v koloniích aplikovat.  

 Dalším tématem obsaženým v memorandu je otázka aplikace zákonů parlamentu. 

Na tuto otázku je stručně poznamenáno, že akty anglického parlamentu, bez toho, aniž 

by bylo zmíněno, že se týkají i zahraničních území, se v koloniích aplikovat nebudou.  

 Zároveň ale není odpovězeno na otázku, jaké právo a za jakých podmínek se bude 

aplikovat. Memorandum uvádí, že nově nabytá území se nebudou automaticky řídit 

anglickým právem tak, jak bylo naznačováno v dřívějších rozhodnutích. Dále dodává, že 

při běžné praxi by mělo být právo spolu se zvyky dobytého území zachováno.  

 

 

                                                 
18 Právní poradce anglické obchodní komory. 
19 West rovněž nazýval nově osidlená území plantážemi.  
20FORSYTH, William. Cases and opinions on constitutional law: and various points of English 

jurisprudence, collected and digested from official documents and other sources; with notes. London: 

Stevens & Haynes, 1869, xxxviii, 572 s., s. 206. 
21 1722, 2 Peere Williams 75, B and C 247, Smith, Appeals to the Privy Council, s. 483. 



9 
 

2.7.  William Blackstone 

 William Blackstone padesát let poté, co se začalo hovořit o novém druhu 

neobydleného, tedy osídleného území, shrnul vývoj správního a soudního práva ve svých 

Komentářích. Ty se na mnoho dalších let staly důležitou právní autoritou a jejich 

důležitost byla položena na roveň soudním rozhodnutím.  

 Blackstone tvrdí, že: „Obecná moc domácí země (Anglie) je nadřazena koloniální 

držbě.“22 Definoval osídlené kolonie jako „ty, které jsou nárokovány okupací pouze 

tehdy, když jsou objeveny opuštěné a když je půda neobdělávaná. Pokud je zároveň 

objevena Angličany.“23 Při aplikaci pohledu memoranda z roku 1726 Blackstone dále 

tvrdil, že: „Když je objeveno nové území anglickým subjektem, pak se aplikuje veškeré 

právo účinné v té době.“24 

 Stejně tak jako v roce 1722 při vydání memoranda stále platilo, že zákony přijaté 

po osídlení území se již na nové území automaticky aplikovat nebudou. I když na první 

pohled vypadá Blackstoneovo tvrzení, že „když je objeveno nové území anglickým 

subjektem, pak se aplikuje veškeré právo účinné v té době“ jednoznačně, je třeba si 

uvědomit, že Blackstone zároveň zdůrazňoval, že je toto tvrzení nutno chápat s mnohými 

a velkými omezeními.                                                                        

 Tuto větu, která se následně objevovala v mnoha soudních rozhodnutích v 

Austrálii i mimo ni, vykládal Blackstone tak, že: „První obyvatelé osídlených kolonií si s 

sebou nesli pouze toliko práv, která odpovídala situaci a podmínkám na daném území.“25 

 Blackstone tedy tvrdil, že obecná pravidla týkající se například dědictví, majetku 

a náhrady škody, obecně zahrnuta v deliktním právu, jsou pro nové kolonie aplikovatelná. 

Na druhou stranu je třeba říci, že v dané době existovala práva, která pro dané území 

nebyla nezbytná a ani příhodná. I když Blackstone neuvádí žádnou další analýzu, 

                                                 
22BLACKSTONE, William, Sir, 1723-1780, Commentaries on the Laws of England, First edition Oxford: 

Printed at the Clarendon Press, 1765-1769. [online], dostupné 

zhttp://avalon.law.yale.edu/subject_menus/blackstone.asp - BLACKSTONE's Commentaries on the Laws 

of England, Bk. 1, s. 111-112. 
23BLACKSTONE, William, Sir, 1723-1780, Commentaries on the Laws of England, First edition Oxford: 

Printed at the Clarendon Press, 1765-1769. [online], dostupné 

zhttp://avalon.law.yale.edu/subject_menus/blackstone.asp - BLACKSTONE's Commentaries on the Laws 

of England, Bk. 1, s. 111 
24 tamtéž. 
25 tamtéž. 
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zmiňuje, že umělá úprava majetkového práva velkého a obchodního lidu, tedy lidu Velké 

Británie, by byla pro nová území neakceptovatelná.  

 Tímto se zdá, že Blackstone měl na mysli, že některé pekuliární a feudální 

praktiky by nebyly pro nové kolonie příhodné. Podobný závěr lze zaujmout i v případě 

veřejného práva, kdy zmiňuje, že „Anglické právo veřejného pořádku, jehož překročení 

je sankcionováno trestem (peněžitým či jiným) se rovněž v nových územích neaplikuje.“ 

Podobně mělo být postupováno i v případě církevního práva: „Systém správy církve, 

jurisdikce církevních soudů spolu s mnoha dalšími opatřeními nejsou pro nová území 

nezbytná ani potřebná.“26 

 Až do devatenáctého století byl jeho ústavní pohled na „osídlené kolonie“ převzat 

americkými a anglickými soudy jako autoritativní zdroj práva. 

 

2.7.1. Emer de Vattel 

 Podobný názor jako Blackstone měl i Emer de Vattel, který se stejně jako Hugo 

Grotius či Samuel von Pufendorf, zabýval otázkou právního vymezení nových území. 

Vattel rozděloval kolonie dle toho, zda bylo jejich území obhospodařované. Tvrdil, že by 

nové území mělo být rozdělováno – mezi obhospodařovaným a neobhospodařovaným 

územím v závislosti na tom, jestli může být toto území podrobeno.27 Zároveň dodal, že 

mezinárodní právo vyžaduje jako nutnou podmínku pro nabytí území to, aby ti, kteří půdu 

obývají, ji rovněž obdělávali. To znamená, že v případě, kdy se jedná o putující kmeny, 

které půdu nikdy soustavně neobdělávaly, znamenalo to, že k ní nikdy nemohly získat 

skutečnou a pravou držbu. Takto neobdělávaná krajina tak mohla, alespoň podle Vattela, 

být předmětem evropského osídlení okupací a nikoliv podrobením.28 Proto byl Vattel 

rovněž zastáncem teorie osídlených území. Názory, které měli Blackstone a Vattel tedy 

položily základy vývoje australského práva.    

 Poté, co byla teorie osídlených území již dostatečně argumentačně podložena, 

nebránilo nic, aby se na nových územích začalo rozvíjet právo naplno. I po ztrátě třinácti 

kolonií po americké revoluci měla Velká Británie ještě na počátku devatenáctého století 

kolem čtyřiceti kolonií.  

                                                 
26 tamtéž. 
27 Law of nations, (1916) Bk. I, ch. VIII, s. 37-38, B a C 250. 
28 tamtéž Bk. I, ch. XVIII, s. 84-86, B s C 252. 
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  Následně, když se snížil počet transportů vězňů a nová území byla zakládána bez 

začleňování těchto osob, začal postupně růst obchod a anglické právo se začalo používat 

v koloniálních vládách. Když začaly být zakládány soudy, zejména po roce 1823, v 

některých případech však ještě dříve, jejich moc a procesní postupy byly velmi podobné 

těm anglickým. Přístup soudců a fungování právnických profesí bylo rovněž významným 

způsobem ovlivněno anglickými tradicemi.  
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3. AUSTRALSKÉ OSÍDLENÍ 

  

V důsledku nastavené doktríny osídleného území byla Austrálie považována za 

území terra nullius. V roce 1770 se James Cook vylodil se svojí výpravou na východním 

pobřeží Austrálie. Když loď Endevaour spolu s dalšími deseti loděmi29 zakotvila v 

Botany Bay,30 britská vlajka byla symbolicky vztyčena na pobřeží. I když se považoval 

australský kontinent za neobydlený, fakticky byla Austrálie původními obyvateli 

obydlena. Nicméně ne takovým způsobem, že by k půdě měli trvalou držbu. Proto je 

Austrálie „jedním z mála příkladů, kdy bylo tak velké a neobydlené území nabyto okupací 

bez souhlasu původního obyvatelstva.“31      

 Cook byl pro svoji cestu instruován takovými pokyny, že: „Pokud naleznete 

novou neobydlenou zemi, nárokujte držbu pro Jeho veličenstvo patřičným a vhodným 

označením jako symbol prvních objevitelů a držitelů.“32 Vzhledem k tomu, že Cookova 

výprava pokračovala po vylodění na jihovýchodním pobřeží dál na sever, nebyla reálně 

možnost, aby k okupaci země dostali Angličané nějaký souhlas od Aboriginců. Členové 

expedice tak měli šanci být v kontaktu s místními obyvateli pouze v případech, když byli 

na pevnině. Jak popisuje Cook, shodujíc se se závěry Vattela, Aboriginci neměli reálnou 

držbu nad územím, na kterém se pohybovali. Cook ve svém deníku napsal, že: 

„Aboriginci neměli stálé bydliště, putovali z místa na místo, tak jako divoké blechy za 

potravou.“33 Rovněž poznamenal, že: „Žili jen z lovu a ryb, ale nikdy jsme neviděli ani 

palec obdělávané půdy v celé zemi.“34 Vzhledem k těmto okolnostem přistupoval Cook 

nadále k novému území tak, že bylo nabyto jako neobydlené.    

 Pokud by totiž bylo samotné objevení území nabývacím titulem pro mezinárodní 

uznání, pak by si nároky na část kontinentu mohli činit rovněž Nizozemí a Francie.35 

Pokud by tímto titulem bylo pouhé formální prohlášení takové držby, pak by část 

                                                 
29 Expedice je známa pod jménem First Fleet a cesta z Velké Británie trvala 250 dnů.  
30 záliv v Sydney, více nahttp://en.wikipedia.org/wiki/Botany_Bay. 
31LINDLEY, M. The acquisition and government of backward territory in international law. New York 

[etc.]: Longmans, Green and co. ltd., 1926, p. cm. s. 40-41. 
32 Dodatečné instrukce pro kapitána Jamese Cooka ze dne 30. července 1768, Clark, C. Sources of 

Australian history. New York: Oxford University Press, 1957, 622 s, s. 39, B and C 253. Originál se nachází 

v Národní Australské knihovně v Canbeře.  
33CLARK, C. Sources of Australian history. New York: Oxford University Press, 1957, 622 s. 52. 
34 tamtéž, s. 52-53. 
35WOOD, Arnold. The Discovery of Australia. London: Macmillan and Co., 1922, xvi, 541 s., 1 mapa, il. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Botany_Bay
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Tasmánie připadala Nizozemí. V roce 1642 se totiž Abel Janszoon Tasman vylodil na 

pobřeží, které nazval Van Diemenova země (dnešní Tasmánie). Slavnostně vyvěsil vlajku 

a prohlásil, že území náleží Nizozemí.36 

 

3.1.  Rozšíření území 

 Za vlády prvního guvernéra Arthura Phillipa se území ovládané Brity zvětšilo od 

Cape Yorku na severu kontinentu až po jižní výběžek Tasmánie. Na západě se území 

zvětšilo po 135. stupeň zeměpisné délky, což znamená, že takto vymezené území 

zahrnovalo celý kontinent od Carpenterského zálivu na severu až k východnímu pobřeží 

ke Spencerovu zálivu, do míst dnešní Jižní Austrálie. Toto území bylo znatelně větší než 

to, které si nárokoval Cook.37 Součástí tehdejšího australského území byly i „všechny 

přiléhající ostrovy v Pacifickém oceánu,“ tedy včetně Cape Yorku a Tasmánie.  

 

3.2.  Nemožnost kontroly území 

 V praxi však bylo velmi komplikované, aby mohla britská moc efektivně ovládat  

téměř polovinu australského kontinentu. Zároveň nebylo možné vyloučit nějakou jinou 

zemi, která by si mohla nárokovat zbylou část ostrova. S tímto vědomím se po čtyřiceti 

letech po osídlení Nového Jižního Walesu rozhodli zástupci této kolonie pokračovat v 

procesu obsazování dalšího území v souladu s mezinárodním právem. Například v roce 

1803 nechal guvernér Nového Jižního Walesu vyslat fiktivní posádku do Tasmánie tak, 

aby zamezili domnění Francouzů, že je tato část země stále opuštěná. Pokračující 

napoleonské války a obavy z francouzské konkurence nakonec vedly k prvnímu malému 

osídlení Tasmánie.  

 

 

                                                 
36 Tasmanův deník uvádí: „vezli jsme s sebou tyč na vlajku s vyřezaným znakem společnosti a vlajku na 

vztyčení. Tak, aby ti, co přijdou po nás, mohli vědět, že jsme tam byli. Naše držba zároveň založila 

vlastnické právo k této zemi.” Výtah z Tasmanova deníku, Clark, C. Sources of Australian history. New 

York: Oxford University Press, 1957, 622 s. 
37 EVATT, ‘The Acquisition of Territory in Australia and New Zeland’, Grotian Society Papers 1968 16, 

s 18. 
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3.3.  Britská dominanta 

 Po vítězství Velké Británie v napoleonských válkách byly ostatní evropské země 

z boje o část australského kontinentu vyloučeny. Počátkem dvacátých let devatenáctého 

století vstupovala Británie do období námořní velmoci a tuto dominantu si udržela až do 

konce století.  

 S rostoucí námořní mocí měla brzy Británie nenapadnutelnou pozici v rámci celé 

Austrálie. V roce 1826 vyslal guvernér Nového Jižního Walesu Darling výpravu k 

obsazení do té doby neobsazeného území nynější Západní Austrálie. 21. ledna 1827 byla 

formálně deklarována britská anexe celého australského kontinentu.  Následně bylo 

prohlášeno, že „Velká Británie potvrzuje svoji moc nad všemi částmi Nové Anglie, které 

ještě nejsou zahrnuty Novým Jižním Walesem.“38 Permanentní a již trvalá okupace 

Západní Austrálie započala o dva roky později. Zároveň bylo prohlášeno, že je britské 

právo okamžitě aplikovatelné.  

 

3.4.  Batmanovy smlouvy 

 Postupné rozšiřování kontroly nad australským územím však nebylo vždy 

jednoznačné. Objevil se dokonce případ, kdy se soukromá osoba snažila formálně nabýt 

půdu přímo od původních obyvatel.  

 V roce 1835 uzavřel John Batman dvě kupní smlouvy. Jedna zahrnovala území 

Phillip Bay a velikost pozemků byla stanovena na „přibližně pět set tisíc akrů.“ Druhá 

smlouva zahrnovala území kolem dnešního města Geelong a velikost byla stanovena na 

„přibližně sto tisíc akrů.“39  

 Batman později popsal tuto transakci tak, že „se setkal s osmi náčelníky 

Aboriginců, kteří měli v držbě celou zemi blízko Port Phillip.“40 Následně „nabyl dva 

velké celky území, o rozloze asi šest set tisíc akrů a dodal jim deky, nože, sklo, 

tomahawky, korále, nůžky, mouku a další zboží jako platbu za tuto zemi.“ Zároveň se 

dohodli, že jim bude platit další „roční odměnu.“41 

                                                 
38 BATTYE, History of Western Australia, (1924) s. 71. 
39 Kopie originálních listin jsou rovněž známy pod jménem Dutigalla and Geelong deeds a jsou uloženy 

ve Státní knihovně ve Victorii.  
40 deník Johna Batmana, uložen v Latrobe knihovně v Melbourne, s. 60. 
41 tamtéž, s. 60 – 61. 
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 Obchod měl ryze feudální podobu. Byl doprovázen slavnostním předáním půdy a 

větve rostliny, jako symbol země, která byla převáděna.42 

 Nabytí území od původních obyvatel bylo samozřejmě v rozporu se zavedenou 

doktrínou osídleného území. I když považoval Batman Aborigince za „skutečné majitele 

půdy,“ guvernér Nového Jižního Walesu prohlásil, že „jakákoliv smlouva s místními 

obyvateli bude považována za neplatnou a v rozporu s právem Britské koruny.“ 

 V roce 1836 bylo Batmanovi oficiálně sděleno, že jím uzavřené smlouvy nemohou 

být uznány britskými autoritami.  

 Je naprosto logické, že v případě uznání tohoto obchodu by byl založený 

precedent pro další případy. Zároveň by byla narušena doktrína, která se uplatňovala již 

od Cookova příjezdu v roce 1770. Proto není překvapením, že Batmanův obchod byl 

následně oficiálně odmítnut. Díky Batmanově argumentaci, kdy použil příměr k 

americkým koloniím, rozhodla nakonec Výkonná rada kolonie, že Batman, resp. skupina 

investorů, kteří chtěli tamní území rozvíjet, dostane kompenzaci ve výši sedmi tisíc liber 

za 10 416 akrů půdy.  

 Batmanova kauza byla následně definitivním potvrzením toho, jaké právo se bude 

na australském kontinentu aplikovat.       

 I když se ve třicátých letech devatenáctého století objevilo několik dalších 

případů43, žádný z nich neměl takové souvislosti a především právní důsledky jako ten 

Batmanův. Od této doby byl jednoznačně potvrzen statut quo, že byl celý australský 

kontinent nabyt osídlením. Zároveň lze toto období shrnout obecně přijímaným faktem, 

že „země toho, kdo žije bez stálého obydlí a bez zákonů, nemůže být nikdy podrobena či 

postoupena.“44 

 

  

                                                 
42BOYS, Robert Douglass. First years at Port Phillip, 1834-1842: preceded by a summary of historical 

events from 1768. 2d ed. Melbourne: Robertson & Mullens, 1959, 159 s. 
43ROBERTS, Stephen H. History of Australian land settlement 1788-1920. Melbourne: Macmillan of 

Australia, 1968, xv, 460 s.  kapitola 13. 
44 MacDonald v. Levy (1833) 1 Legge 39, 45. 
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4. ÚSTAVNÍ VÝVOJ AUSTRALSKÉHO PRÁVA 

 

Austrálie vznikla formálně jako Australský svaz v roce 1901. Území je rozděleno na šest 

států a deset teritorií, které dohromady tvoří federaci.  

 Když se na začátku dvacátého století rozhodovalo o tom, jakou formu bude nový 

stát mít, existovaly i návrhy odůvodňující Austrálii jako unitární stát.  

 Při transformaci kolonií ve státy byly vytvořeny dvě úrovně vlády, kdy jsou 

jednotlivé pravomoci rozděleny mezi federální vládu a vlády jednotlivých států. Od 

začátku byla nastavena převaha federální moci nad státy dle článku 106 Ústavy. 

Stanovení dominance federálního práva nad právem států je pak specifikováno v článku 

109. Od počátku zrodu federace bojovaly jednotlivé státy o svou silnější autonomii, 

většinou však marně.       
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 Ve druhé polovině dvacátého století začal být problém ve vymezení některých 

území - teritorií. Postavení šesti států, kterými jsou Západní Austrálie, Jižní Austrálie, 

Queensland, Nový Jižní Wales, stát Victoria a Tasmánie, bylo od počátku jasně 

vymezené, nicméně zbývající území v podobě teritorií zůstalo nedořešené. Tři teritoria 

měla mírně odlišný statut - Severní Teritorium, ostrov Norfolk a Australské hlavní 

teritorium (ACT), když měla určitou míru autonomie. Zbývajících sedm teritorií bylo pod 

kontrolou federální vlády.  

 

4.1. Právní nezávislost Austrálie 

 Austrálie je v současné době považována za nezávislou zemi, která je však velmi 

úzce spjata nejen historicky, ale i kulturně a právně s Velkou Británií. Samotné vymezení 

nezávislosti Austrálie není jednoduchá otázka, a tak můžeme během celého dvacátého 

století pozorovat významné okamžiky, které právě s nezávislostí souvisí a od kterých 

může být nezávislost odvozována. Jeden určitý moment však nelze stanovit. Proto se 

v praxi často hovoří spíše o určité evoluci nezávislosti.  

 

4.1.1. Australský svaz 

 1. ledna 1901 se šest britských kolonií spojilo v jednu britskou kolonii. I když je 

často australská nezávislost odvozována právě od tohoto data, vázat otázku nezávislosti 

k tomuto momentu je přinejmenším spekulativní. Generální guvernér, jakožto nejvyšší 

zástupce britské koruny je znám právě od této doby. A nebývá obvyklé, že by autonomní 

a nezávislé státy měly ve své struktuře pozici generálního guvernéra.  

 

4.1.2. Versaillská smlouva 

 Dalším krokem v nezávislosti je rok 1919, kdy formálně skončila první světová 

válka a v rámci Versailleského systému se podpisu těchto smluv účastnila rovněž 

Austrálie. Stát, který vystupuje navenek vlastním jménem, lze považovat za nezávislý. 

Smlouvu podepsaly rovněž další dominia britského impéria jako Kanada či Nový Zéland. 

I když byly podpisy těchto států učiněny jako za samostatné země, byly tyto státy stále 

podřízeny Velké Británii.  
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4.1.3. Statute of Westminster 

 V roce 1931 vznikl dokument Statute of Westminster, kterým Spojené království 

deklarovalo, že všechna tehdejší dominia si jsou rovna a že od této doby nebude Austrálie 

legislativně podřízena přímo Spojenému království.  

 

4.1.4. Australské občanství 

 Velkým milníkem a zároveň vyjádřením a symbolem australské nezávislosti je 

vytvoření australského občanství. Do roku 1949 byli všichni obyvatelé Austrálie 

britskými občany. Většinou byli rovněž patřičně hrdí, že mohou být spojováni se 

Spojeným královstvím. Od tohoto roku byly oficiálně vydávány australské 

pasy.45Austrálie sama o sobě nikdy nenaléhala na to, aby jí byla právní nezávislost 

potvrzena. Spíše lze hovořit o tom, že jí byla přiznána postupem času prostřednictvím 

deklarací a právních aktů.  

 

4.1.5. Australia Acts 

 V roce 1986 byly ve Spojeném království i v Austrálii přijaty zákony Australia 

Acts, na jejichž základě skončila formální pravomoc Spojeného království nad Austrálií 

ve formě legislativy. Rovněž již nebylo možné se z Austrálie odvolat k britskému soudu 

Privy Council. V preambuli australské verze zákona je též deklarace hovořící o Austrálii 

jako o suverénním, nezávislém a federálním národu. Nezávislost Austrálie je proto nutné 

chápat spíše jako proces, než jako nějaký pevně stanovený mezník.  

 Definitivní potvrzení australské nezávislosti však můžeme spatřovat v případu 

Sue v Hill46, ve kterém Nejvyšší soud Austrálie47 posuzoval volbu do senátu na základě 

občanství. Heather Hill byla britskou občankou a jako kandidátka byla zvolena ve státě 

Queensland do senátu. Její volba byla následně napadena u soudu na základě čl. 54 

Ústavy, kde se praví, že osoba, která je podřízena moci jiného státu, nesmí být zvolena. 

                                                 
45 na základě zákona Nationality and Citizenship Act 1948. 
46[1999] HCA 30. 
47 High Court of Australia. V rámci australské soudní soustavy je nejvyšším orgánem High Court of 

Australia. Proto v této práci používám pro označení tohoto orgánu Nejvyšší soud podobně jako například 

ve Spojených státech amerických. 

http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/HCA/1999/30.html
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Nejvyšší soud rozhodl, že příslušnost k Velké Británii je v tomto případě nutné považovat 

za cizí moc, a proto prohlásil tuto volbu za neplatnou.  

 

Jak je vidět, australská nezávislost se vyvíjela postupně skrz různé historicko právní 

okamžiky. Proto je tento proces postupný a dá se rovněž říci, že v určitých směrech ještě 

nedokončený. Jedním příkladem za všechny může být článek 61 Ústavy, který stanoví, 

že výkonná moc náleží královně, která je na australském území zastoupena generálním 

guvernérem.  
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5. SYSTÉM PRÁVA V AUSTRÁLII 

 

Vzhledem k historickému vývoji, postupnému získávání australské nezávislosti a 

tomu, že si australské právo muselo svou pozici postupně vydobýt, existuje v Austrálii 

mnoho pramenů práva. Vedle základního dokumentu – federální Ústavy a zákonů, je to 

rovněž common law. O hlavních pramenech australského práva pojednává následující 

kapitola.  

 

5.1. Federální Ústava 

Základním právním dokumentem Austrálie je Ústava. Ta byla schválena Britským 

parlamentem v roce 1901. Jde o další důkaz toho, jakým způsobem je Austrálie právně 

spjata s Velkou Británií. Vzhledem k době a okolnostem jejího vzniku má Ústava 

odlišnou strukturu, než ústavy evropské. Jde především o to, že Ústava je svým obsahem 

organizační normou, vymezující pouze základní fungování státních orgánů a vztahy mezi 

nimi. Základem fungování australské Ústavy jsou navíc konvence, jež jsou definované 

jako nepsaná pravidla, kterými lze dosáhnout nějakého rozhodnutí.    

 Austrálie nemá navíc základní lidská práva upravená v rámci pozitivního práva. 

Toto je rovněž rozdílné od úprav evropských států, kde je obvyklé, že státy mají v rámci 

ústavního pořádku lidskoprávní listiny. Nelze však tvrdit, že lidská práva v Austrálii 

neexistují. Existují, nicméně jejich pramenem je zejména common law a rovněž 

rozhodovací praxe Nejvyššího soudu.        

   

5.1.1. Státní ústava 

 Vedle australské Ústavy, tedy ústavy federace, mají rovněž jednotlivé státy ústavy 

vlastní. Některé státy mají lidská práva zakotvena na ústavní úrovni. Ve vztahu 

k shromažďovacímu právu jde o dvě jurisdikce. Stát Victoria a zákon Charter of Human 

Rights and Responsibilities Act 2006. Druhým případem je pak Australské teritorium 

hlavního města a zákon Human Rights Act 2004.     

 Zvláštnost australského ústavního systému je dána dvěma skutečnostmi. Za prvé 
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jde o historicko právní souvislosti vývoje. Austrálie nebyla historicky svrchovanou zemí. 

Právo bylo v počátcích dodáno externě z Anglie. Proto můžeme hovořit o tom, že 

australské právo je v určitém slova smyslu odnoží práva anglického.  

 Druhou skutečností je vliv jednoho z hlavních pramenů anglického práva, a to 

common law.  

 

5.2. Parlament 

 Federální parlament se skládá podle Ústavy z britské královny, zastoupené 

generálním guvernérem a dvou komor parlamentu (Sněmovny reprezentantů a Senátu). 

Parlament sídlí v hlavním městě Austrálie, v Canbeře. Generální guvernér se účastní 

prvního zasedání parlamentu, kde přednese řeč („Speech from the Throne“), čímž 

představí politiku pro následující volební období. Generální guvernér se podílí na 

zákonodárné moci pouze ratifikací přijatých návrhů zákonů, na doporučení předsedy  

vlády. 

 

5.3. Soudy 

 Soudní systém Austrálie je odvozen od anglického modelu. Australskou soudní 

moc charakterizují dvě její roviny, federální a státní úroveň. Ústava stanovuje, že soudní 

moc se dělí mezi Nejvyšší soud (High Court of Australia) a řadu federálních soudů. 

Federální soudy jsou zřizovány parlamentem. Pozice Nejvyššího soudu je zakotvena 

přímo v Ústavě. Jednotliví soudci jsou jmenováni generálním guvernérem. Soudci mohou 

povolání vykonávat do dosažení věku 70 let.  

 

5.3.1. Nejvyšší soud 

Nejvyšší soud byl založen v roce 1901 a v současnosti sídlí v Canbeře. Jednou za 

rok zasedá v každém hlavním městě jednotlivých států federace. Nejvyšší soud je 

nejvyšším orgánem v soudním systému Austrálie. Pravomocí soudu je vykládat a 

uplatňovat právo Austrálie a rozhodovat případy zvláštního federálního významu.  
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Nejvyšší soud se dále věnuje případům týkajících se mezinárodního práva a interpretace 

Ústavy. Je tvořen 7 soudci. Proti rozhodnutí Nejvyššího soudu není možné se odvolat. 

Rozhodnutí soudu jsou závazná a konečná pro všechny ostatní australské soudy.  

 

5.3.2. Federální soudní systém 

 Federální soud Austrálie (Federal Court of Australia) byl vytvořen v roce 1976, 

ale svou funkci začal vykonávat až o rok později. Federální soud má široké pravomoce, 

neboť převzal část pravomocí Nejvyššího soudu, Australského pracovněprávního soudu 

a Federálního konkurzního soudu. Rozhoduje spory federálního významu a projednává 

odvolání proti rozsudkům jednotlivých státních soudů, pokud nejde o případy rodinného 

práva. Pro tuto oblast je totiž zřízen další federální soud, a to Family Court of Australia.  

Federální soud rozhoduje spory podle zákona, interpretuje veřejnoprávní předpisy a 

rozvíjí obecné právo federace. Soud zasedá ve všech hlavních městech jednotlivých států 

federace. Na státní úrovni působí rovněž nižší soudy, střední soudy a Vrchní soud, proti 

jehož rozsudkům se lze odvolat k federálnímu soudu.  

 

5.4. Common law 

 Dalším a pokud jde o význam, nejdůležitějším pramenem anglického, tedy i 

australského práva, je common law. V rámci této práce používám tento pojem v jeho 

obecném smyslu. Podobně tak, jak ho užívá Zdeněk Kühn, tedy ve smyslu soudcovského 

práva jako celku.48 Common law je právo vytvářené soudy. Neplatí tedy, že soudce 

aplikuje právo mezi stranami sporu (zásada index ius dicit inter partes), tj. že soudní 

rozhodnutí je závazné jen pro strany řízení, v němž rozhodnutí bylo vyhlášeno, nýbrž 

právě opačná zásada, podle níž je rozhodnutí soudů závazné obecně. Podle této zásady 

soudce nejen právo nalézá, ale i tvoří. Precedenční soudní rozhodnutí je v tomto právním 

systému právní normou.         

 Common law vzniklo ze dvou pramenů a dělí se na common law („obecné právo“) 

                                                 
48 KÜHN, Zdeněk, BOBEK, Michal, POLČÁK, Radim (eds.). Judikatura a právní argumentace. Teoretické 

a praktické aspekty práce s judikaturou. Praha: Auditorium, 2006. s. 12 
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a equity („spravedlnost“). Common law je tvořeno zejména precedentem. Presedens je 

rozsudek soudu, oprávněného vytvářet precedenty, který zavazuje soudy nižší, pokud 

projednávají obdobný případ, který zatím nebyl precedentem upraven. Druhým zdrojem 

common law je equtiy, což je rozhodování podle spravedlnosti a uplatňoval se původně 

tam, kde neexistoval precedens.       

 Pokud parlament vytváří legislativu a soudy vytvářejí rovněž na základě svých 

rozhodnutí právo, vyvstává zajímavá otázka, jaký je mezi těmito dvěma mocemi vztah. 

V Austrálii platí, že legislativa má přednost před common law. Pokud je přijat zákon, 

který je v rozporu s common law, toto common law se nadále stává neplatným a soudy 

musí respektovat zákon. Soudci rovněž nemohou vykládat právo v rozporu se zákonem 

za účelem vytváření nových precedentů. Nicméně soudci mají pravomoc interpretovat 

zákon a na základě těchto interpretací se mohou vytvářet nové precedenty.  

 

5.5. Vztah common law a mezinárodního práva 

 I když je Austrálie signatářem řady mezinárodních smluv, chápání mezinárodního 

práva ve vztahu k domácímu právu se liší například od České republiky, kde je vztah 

těchto dvou systémů jednoznačně stanoven v čl. 10 Ústavy. Ten praví, že: „Stanoví-li 

mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.“ Austrálie 

aplikuje dualistické pojetí práva, tedy, že vnitrostátní a mezinárodní právo jsou dva 

odlišné systémy. Dle Nejvyššího soudu jde o zavedený princip common law, že pokud 

není mezinárodní právo inkorporováno do práva vnitrostátního, nemá účinky pro 

australské občany. Proto musí být tyto závazky transformovány do vnitrostátního práva.49

 Podle Ústavy, konkrétně dle č. 51 odst. 29, může federální parlament vytvářet 

zákony ve vztahu k „vnějším záležitostem.“50 Přestože je toto ustanovení obsahově velice 

mlhavé, vytvořila se postupně judikaturou Nejvyššího soudu praxe, která tento pojem 

vyložila. Podle výkladu tak může federální parlament schválit zákon, který by nebyl 

v souladu s mezinárodním právem.51      

 Nicméně předpokladem common law je, že by legislativa měla být interpretována 

                                                 
49 Kioa v West (1985) 159 CLR 550. 
50 „external powers“. 
51 Koowarta v Bjelke-Petersen (1982) 153 CLR 168; Commonwealth v Tasmania (Franklin Dam Case) 

(1983 158 CLR 1. 
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tak, aby docházelo k co nejmenší inkonsistenci s mezinárodním právem. To například 

v praxi znamená, že opatření, které omezuje například shromažďovací právo, by mělo být 

interpretováno tak, aby bylo toto právo zachováno. Mezinárodní právo může být rovněž 

použito jako nástroj k interpretaci common law. Přinejmenším v těch případech, kde je 

common law nepřesné.52       

 Vymezení pozice lidských práv je proto v australském právním systému složité. 

A to zejména s ohledem na přirozenoprávní povahu těchto práv. Jak bude ukázáno 

později, může docházet k takovým situacím, že lidská práva, ač jsou chápána jako práva 

přirozená, která náleží každému, mohou být efektivně omezována, a to v souladu 

s pozitivním právem.   

 

5.6. Vztah soudní moci a legislativy  

Common law právo je předmětem doktríny parlamentní nadvlády.53 Důsledkem 

této teorie je, že parlament může upravit či zrušit právo common law.54   

 Vždy ale záleží na konkrétní aplikaci práva. Jak říká například předseda senátu 

French v případu South Australia v Totani, „Soudy budou, pokud to bude možné, 

interpretovat zákony tak, aby minimalizovaly jejich vliv na common law.“55 French dále 

rozvádí: ,,Je zcela nezbytné za pravomocí soudů zabezpečit nedotčené svobody, které 

parlament Commonwealthu nebo státní parlament, působící v jejich pravomoci, zrušil 

nebo omezil.” 

  

                                                 
52 Dietrich v R (1992) 177 CLR 292 at 304-6, soudce Mason CJ a soudce McHugh, 321, soudce Brennan, 

347-9 soudce Dawson, 359-61 soudce Toohey. 
53 Kable v The Director of Public Prosecutions for NSW (1996) 189 CLR 151. 
54 Lee v NSW Crime Commission (2013) 251 CLR 196 at [3]. 
55 South Australia v Totani (2010) 242 CLR 1 31. 
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6. AUSTRALSKÉ SHROMAŽĎOVACÍ PRÁVO 

 

Jak bylo nastíněno v předchozí kapitole, pramenů australského práva je celá řada. 

Navíc, situace není přehledná především díky přirozenoprávnímu pojetí lidských práv a 

rigidnosti australské Ústavy. Roztříštěnost pramenů se rovněž týká australského 

shromažďovacího práva.      

 Shromažďovací právo je sice mezinárodně uznávané právo, které však může mít 

na různých místech světa různé podoby. O tom, že toto právo existuje, snad v dnešní 

společnosti nikdo nepochybuje. Lidé se shromažďovali od dávných věků, aby sdíleli 

svoje postoje a názory. Jde zároveň o přirozený projev lidského chování, neboť člověk je 

podle Aristotela zoón polítikon, tedy tvor společenský.     

 Ideálním prostředím pro realizaci shromažďovacího práva je demokratická 

společnost. Demokratická společnost je taková, která vedle atributů svobodných voleb 

uznává také základní svobody. Osobní svoboda je bezpochyby tou nejdůležitější. 

Nicméně jde rovněž o svobodu projevu a šíření názorů na veřejnosti. Stejně tak jako 

osobní svoboda, nemohou být tyto další svobody neomezené.                            

 Právo na osobní svobodu je bezpochyby předmětem ochrany státu a v rámci 

bezpečnosti celé společnosti a jejích členů může být toto právo omezeno, stejně tak jako 

další práva a svobody. Nicméně, ať už je tímto omezením cokoliv, v žádném případě 

nemohou být tato práva omezena pouze z důvodu, že vyjadřují názor menšiny nebo proto, 

že uskutečněné veřejné shromáždění vytvoří silnou reakci ve většinové společnosti. 

 Fundamentální základy australského shromažďovacího práva jsou položeny v 

common law,56 legislativě jednotlivých států,57 lidsko-právních listinách na úrovni 

států,58 a v mezinárodním právu.59 

 

 

                                                 
56 například South Australia v Totani [2010] HCA 39 [30]–[31].  
57 například Peaceful Assemblies Act 1992 (Queensland), část pátá.  
58 Charter of Human Rights and Responsibilities Act 2006 (Vic), část 16; Human Rights Act 2004 (ACT), 

část 15. 
59 Mezinárodní pakt o ochraně občanských a politických práv, článek 21.   
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6.1. Common law 

Common law představuje základ právní úpravy australského shromažďovacího 

práva. Shromáždění a demonstrace60 jsou projevem politické manifestace. Australské 

shromažďovací právo se vytvořilo postupně v systému common law. Teoretici se shodují, 

že lze jeho pozitivní vymezení pozorovat již v dobách podpisu magny Charty.61 

Konkrétním důkazem je pak první anglický zákon týkající se shromažďovacího práva z 

roku 1412, který vydal král Jindřich IV.62 Dalším důkazem je první anglický komentář 

práva Eirenarcha z roku 1619 od Wiliama Lambarda.63 Vymezení tohoto práva bylo 

v těchto dobách dosti široké:64 

Lidé se mohou shromáždit spontánním aktem v jakémkoliv množství. Jediné, co právo 

vyžaduje, je, aby se shromáždění konalo pokojně a aby probíhalo bez násilí, vedoucí k 

porušení pořádku.  

Podle common law je tedy procesí či shromáždění protiprávní, jestliže je jeho 

účelem působit násilí. Pro účely širšího rozboru však tato definice nepostačuje. Bez 

ohledu na to, jak pokojně shromáždění probíhá, může být protiprávní, pokud jeho průběh 

či jeho následek způsobí porušení veřejného pořádku nebo založí obavu či strach, že 

k takovému následku dojde. Takové  porušení nemusí být navíc způsobeno osobou 

účastnící se shromáždění. Může být rovněž způsobeno osobou, která nesouhlasí s názory, 

které jsou v rámci shromáždění prezentovány.      

 Vzhledem k tomu, jak kazuisticky bylo toto právo v počátcích chápáno, vytvořil 

se prostor pro aplikační praxi. Postupem doby tak vytvořila rozhodovací praxe soudů 

podmínky pro realizaci shromažďovacího práva. Jako příklad vysvětlující okolnosti 

vzniku definice shromáždění dle common law mohou posloužit dva případy.65  

                                                 
60 Demonstrace: Oxford University Press: veřejný protest několika lidí, společného zájmu v určité 

společenské otázce, mající zpravidla formu průvodu či shromáždění lidí. 
61 New York University law quarterly review. New York, N.Y.: New York University Law School, 1949, 

18 v. Quarterly. Right of Assembly (1931) J Jarret. 
62 tamtéž. 
63 ROWLAND, David. A manual of the English constitution: with a review of its rise, growth, and present 

state. London: John Murray, 1859, x, 588 s. 
64 New York University law quarterly review. New York, N.Y.: New York University Law School, 1949, 

18 v. Quarterly. Right of Assembly (1931) J Jarret. 
65CAMPBELL, Enid Mona a Harry WHITMORE. Freedom in Australia. London: Methuen, 1966, xiv, 298 

s., s. 116.  
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 V prvním případě66 byli příslušníci armády spásy (Salvation Army) zadrženi a 

vyšetřováni za pořádání protiprávního shromáždění. Tato organizace pořádala setkání v 

anglickém městě Weston-Super-Mare. Následně byla založena další organizace pod 

názvem Skeleton Army, která se pokoušela tato setkání narušovat. Místní úřady poté 

vyzvaly všechny osoby k pozastavení shromáždění v ulicích kvůli ochraně veřejného 

pořádku. Armáda spásy však tyto výzvy neuposlechla a ve svých shromážděních nadále 

pokračovala. Soudní spor následně potvrdil, že shromažďovací právo je zaručeno. 

Zejména bylo zdůrazněno, že záměrem Armády spásy nebylo narušovat veřejný pořádek 

a že neshody nebyly základním smyslem těchto setkání. Chování Armády spásy se proto 

nemohlo stát protiprávním. Naopak, byla to organizace Skeleton Army, která se chovala 

protiprávně tak, aby zabránila a narušovala výkon práv organizace Armády Spásy.  

 V druhém případě, Wise v. Dunning,67 zkoumal soud to, jakým způsobem může 

být svoboda projevu omezena. Obviněný Wise vyzdobil své tělo korálky a na sobě nesl 

kříž. Takto chodil městem Liverpool. Sám toto nazýval „Protestanské tažení 

Liverpoolem.“ Svými poznámkami zároveň komentoval katolickou církev, což uráželo 

její příznivce. Celá akce se nakonec zvrhla v násilnosti. Wise sám nezpůsobil žádné 

porušení veřejného pořádku a rovněž upozorňoval ostatní, aby se takového chování 

nedopouštěli. Nicméně jeho odsouzení bylo následně potvrzeno s odůvodněním, že 

výsledkem jeho chování bylo narušení veřejného pořádku a bylo zřejmé, že toto bylo jeho 

zamýšleným cílem.          

 Rozsah, kam až může právo jít, může být pozorován na některých extrémních 

případech z Irska, kdy byli někteří Svědci Jehovovi vyšetřováni za protiprávní jednání, 

protože veřejně šířili svoji víru po irských vesnicích.   

 Nastavení odůvodnitelných omezení práva je vždy velice těžké. Zůstává otázkou, 

zda by spor Armády dopadl stejně, pokud by bylo jejich myšlení a názory či organizace 

samotná ve společnosti méně akceptovatelné.     

 Pozdější rozhodnutí ukázala, že shromáždění může být přerušeno policií, pokud 

existuje odůvodněná obava, že může dojít k narušení veřejného pořádku, i když samotné 

porušení může být reakcí nebo výsledkem legálně vyjádřené myšlenky či názoru. Kromě 

toho, právo policie přerušit shromáždění se nevztahuje pouze na shromáždění konaná na 

                                                 
66Beatty v. Gillbanks (1882) 9 Q.B.D., 308. 
67Wise v. Dunning (1902) 1 K.B. 167c. 
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veřejných prostranstvích, silnicích či ulicích, ale rovněž na shromáždění konaná na 

soukromých pozemcích či v budovách.    

 Shromažďovací právo jako součást common law bylo postupně výslovně uznáno 

australskými soudy včetně Nejvyššího soudu a Nejvyššího soudu Nového Jižního Walesu 

jako potvrzení toho, že pokojné shromáždění je součástí demokratické společnosti. Tyto 

soudy ve svých rozhodnutích postupně formulovaly následující závěry:  

- shromažďovací právo a svoboda projevu jsou „důležitá demokratická práva,“68 ,,vzácná 

demokratická práva,”69 a „common law svobody.“70 

- lidé mají „právo pokojně užívat královskou dálnici v případech, které často reprezentují 

významné národní, politické, sociální, náboženské a průmyslové hnutí či názory.“71 

- pokojná shromáždění jsou „zcela důvodným a naprosto akceptovatelným způsobem 

chování v demokracii,“72 a  

- pokojná shromáždění jsou „nedílnou součástí demokratické společnosti.“73 

 

6.2. Mezinárodní právo 

Všeobecná deklarace lidských práv z 10. prosince 1948, kterou Austrálie v dobách 

jejího vzniku podporovala, obsahuje v článku 19 ustanovení o svobodě slova a projevu. 

V článku 20 pak ustanovení o svobodě shromažďovací a sdružovací. Tato práva jsou 

rovněž obsažená v Mezinárodní úmluvě o občanských a politických právech. Svoboda 

projevu a svoboda shromažďovací jsou popsány v článcích 19 a 21. Tyto články rovněž 

říkají, že jednotlivé svobody obsahují určité povinnosti a proto mohou být předmětem 

omezení. Tato omezení jsou taková, která jsou nezbytná za účelem národní bezpečnosti 

nebo veřejného pořádku, ochrany zdraví, morálky nebo ochrany práv a svobod druhých. 

Vzhledem k tomu, že shromažďovací právo v sobě obsahuje svobodu projevu jako základ 

                                                 
68 Commissioner of Police v Jackson [2015] NSWSC 96 [90]. 
69 Commissioner of Police v Allen (1984) 14 A Crim R 244 v 245. 
70 South Australia v Totani [2010] HCA 39 [30]. 
71 Melbourne Corporation v Barry (1922) 31 CLR 174 197. 
72 NSW Commissioner of Police v Bainbridge [2007] NSWSC 1015 [3]–[4]. 
73 Commissioner of Police v Rintoul [2003] NSWSC 662 [5].  
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demokratické společnosti, je otázka, jak je na tom v tomto ohledu Austrálie.   

 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech7475 zakládá rovněž stupeň 

ochrany shromažďovacího práva. V článku 22 je ochrana shromažďovacího práva 

vymezená následovně:  

„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.“ 

 

Článek 19 odst. 2 chrání svobodu projevu: 

„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.“ 

 

Svoboda projevu může být dle Paktu omezena podle článku 19 odst. 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, jaká 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.“         

 Austrálie je signatářem Paktu a je tedy jejím obsahem vázána. Nicméně vzhledem 

k již zmíněnému vztahu vnitrostátního a mezinárodního práva je nelehké definovat, jakou 

povahu mají tato ustanovení v Austrálii. Dle přirozenoprávního chápání lidských práv by 

se i toto právo mělo vztahovat na Austrálii, nicméně vzhledem k tomu, že tato 

mezinárodní úmluva nebyla inkorporována legislativním procesem, není součástí 

australského právního řádu. Pakt tedy zavazuje pouze australské vlády. Rozsah ochrany 

práv obsažených v Paktu je v Austrálii omezený díky zavedenému principu, že v případě, 

kdy ústavně konformní zákon stanoví, že omezuje například shromažďovací právo, bude 

                                                 
74 Austrálie podepsala 18. prosince 1972, v účinnosti od 13. srpna 1980. 
75 Dále jen jako ,,Pakt“ 
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toto právo navzdory mezinárodní úpravě překonáno australskou legislativou.76 Ta by tedy 

měla být dle mého názoru interpretována tak, aby docházelo k co nejmenší inkonsistenci 

s mezinárodním právem. 

I když je dopad Paktu v Austrálii problematický a značně omezený, promítají se 

jeho implikace do jednotlivých případů tak, že následně ovlivňují další praxi.  

 Jednotlivé debaty a spory v souvislosti s australským shromažďovacím právem 

neřeší otázku, jestli má být shromažďovací právo součástí demokratického systému, ale 

spíše se zabývají otázkou, jakým způsobem má být toto právo upraveno v souvislosti s 

veřejným pořádkem, bezpečností, právy druhých a s tím, co je ještě přiměřené v 

demokratické společnosti.   

Určitým vodítkem pro rozhodovací praxi může být Evropský soud pro lidská 

práva, který v konkrétních případech vyložil podstatné články Evropské úmluvy o 

ochraně lidských práv a základních svobod.77 Rozhodovací praxe je postavena na 

poměřování jednotlivých základních práv. Jednotlivé vlády musí zajistit, že tato omezení 

základních práv, pokud je k nim přistoupeno jsou a) nezbytná, b) k legitimnímu účelu a 

c) na základě zákona. Zároveň musí být tato opatření proporcionální vzhledem k ochraně 

legitimního cíle.78 Evropský soud pro lidská práva zároveň judikoval, že jednotlivé státy 

mají povinnost dle Úmluvy zabezpečit tato práva v praxi těm, kteří je vykonávají. Navíc 

stanovil, že stát má povinnost chránit práva těch, kteří je vykonávají v souladu s Úmluvou 

oproti těm, kteří jim v tom chtějí bránit.79 Jako výsledek lze říci, že shromažďovací právo 

rovněž zahrnuje adekvátní ochranu výkonu tohoto práva.  

Srovnávat však Úmluvu s australskou ústavní úpravou s domněním, že obě úpravy 

poskytují stejná práva, by bylo zkratkovité a zjednodušující. Úmluva totiž v mnoha 

případech poskytuje mnohem konkrétnější a větší ochranu než teorie rozvinutá 

australským Nejvyšším soudem.  

 Pakt poskytuje rovněž větší ochranu, neboť chrání projev jako takový, bez ohledu 

na to, zda jde o projev politický či jakýkoliv jiný. Nejvyšší soud totiž v rámci své 

rozhodovací praxe vytvořil teorii „implikované svobody politické komunikace,“ která 

                                                 
76 Polites v Commonwealth (1945) 70 CLR 60. V případě Horta v Commonwealth (1994) 181 CLR 183 

Nejvyšší soud akceptoval, že výkon zahraničních věcí může vést k rozporu s mezinárodním právem. 
77 Dále jen jako „Úmluva.“ 
78 Sunday Times v UK (1979) 2 EHRR 245. 
79 Hnutí “Artze für das Leben “ v Austria (1991) 13 EHRR 204, v tomto případě soud judikoval, že opatření 

rakouské vlády k proti potratovému průvodu byla adekvátní.  
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obecně říká, že navzdory tomu, že Ústava jako taková, žádná práva neobsahuje, dají se 

z ní určitá práva a svobody implikovat. Tento koncept bude rozebrán v následující části 

práce.  

Hlavní funkce Paktu je tedy v Austrálii především symbolická. Zastánci 

shromažďovacího práva se spoléhají na jeho obsah a používají jednotlivé články k 

argumentaci, že ti, kteří mají omezovací tendence a kteří jsou a priori proti tomuto právu, 

zároveň porušují právo mezinárodní. 

Jednotlivé podoby úprav shromažďovacího práva se tedy mohou značně lišit. I 

když je Austrálie signatářem řady mezinárodních právních dokumentů uznávajících 

lidská práva, právní praxe v mnoha ohledech neodpovídá teorii. Navíc je Austrálie na 

mezinárodním poli často kritizována z nedodržování mezinárodních závazků.

 V poslední době je kritizována úprava ve státě Tasmánie, jejíž zákon omezuje 

shromažďovací právo.80 Situací se rovněž zabýval zvláštní zpravodaj OSN pro 

shromažďovací právo ve výroční zprávě pro rok 2015 z 28. dubna 2015.81  

 

6.3. Implikovaná svoboda politické komunikace 

Austrálie tedy nemá na ústavní úrovni základní lidská práva upravená v rámci 

pozitivního práva. Neexistuje žádná ústavní garance, která by zaručovala shromažďovací 

právo. Nejvyšší soud však svojí rozhodovací praxí vytvořil teorii „implikovaných práv 

politické komunikace“.82  

Teorie byla vytvořena postupně na základě několika případů.83 Nejvyšší soud 

tvrdil, že na základě článků 7 a 24 Ústavy existují některá práva, která sice nejsou 

inkorporována přímo do Ústavy a ani nejsou její součástí, nicméně na základě výkladu 

jsou součástí ústavního pořádku. Pojem „politická komunikace“ však Nejvyšší soud 

nedefinoval. Kdyby totiž byl pojem „politický“ definován, samotné hodnocení by bylo 

mnohem snazší. Nejvyšší soud vyložil tento pojem velmi úzce, a to když projevy vymezil 

                                                 
80 blíže zpráva z února 2015 mezinárodní organizace International Service for Human Rights, dostupné 

online na: http://www.ishr.ch/sites/default/files/article/files/ishr_-_upr_briefing_paper_on_australia.pdf.  
81 Dostupné online na: http://www.ohchr.org/EN/Issues/AssemblyAssociation/Pages/AnnualReports.aspx.  
82 Implied freedom of political communication. 
83 Nationwide News Pty Ltd v Wills (1992) 177 CLR 1; Australian Capital Television Pty Ltd v 

Commonwealth (1992) 177 CLR 106; dále pak Theophanous v Herald a Weekly Times Ltd (1994) 182 

CLR 104; Stephens v West Australian Newspapers Ltd (1994) 182 CLR 211; Lange v ABC (1997) 189 

CLR 520. 

http://www.ishr.ch/sites/default/files/article/files/ishr_-_upr_briefing_paper_on_australia.pdf
http://www.ohchr.org/EN/Issues/AssemblyAssociation/Pages/AnnualReports.aspx
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pouze k záležitostem týkající se federálních voleb. Toto omezení lze tedy chápat v jedné 

hlavní rovině. Komunikace je politická pouze tehdy, pokud je její obsah schopen ovlivnit 

federální volby, resp., pokud může být její obsah předmětem federálních voleb. Nicméně 

vzhledem k tomu, že v žádném případě Nejvyšší soud definici politické komunikace 

nevyložil, může být její rozsah prakticky neomezený. Z jednotlivých případů však 

vyplývá, že rozhodovací praxe je i tak velice restriktivní.  

 Předtím, než tato teorie vznikla, neexistovala žádná garance politické komunikace 

na ústavní úrovni. Pokud tedy federální vláda či jednotlivé státy chtěly plošně zakázat 

shromáždění, měly k takovému kroku volné pole působnosti. Proto nebyl v minulosti 

například nikterak napadán plošný zákaz shromáždění ve státě Queensland v letech 1977-

1979. 

Na základě teorie implikovaných práv se vytvořily určité předpoklady, na základě 

kterých by určité zákony zakazující shromáždění byly protiústavní. V případě Levy v 

Victoria84 totiž Nejvyšší soud vrhl na tyto okolnosti více světla.   

Levy byl aktivista, který aktivně bojoval proti střílení kachen. Argumentoval tím, 

že lovci stříleli chráněné druhy ptáků. Navíc, často byli ptáci pouze postřeleni a následně 

umírali v bolestech. Levy společně s dalšími kolegy sbíral důkazy o těchto aktivitách a 

následně pořízené záznamy prezentoval televizním štábům, které se shromažďovaly před 

střelnicí. Vláda státu Victoria následně prosadila zákon, který omezoval přístup lidem bez 

střeleckého povolení do míst, kde se střílelo.      

 Levy argumentoval tím, že toto opatření omezuje jeho právo politické 

komunikace. Případ samotný však zahrnuje mnoho otázek.    

 Jedna se vztahuje k zásadní věci, tedy zda omezení diskuse nad střelbou kachen 

by bylo v rozporu s Ústavou. A druhá, zda - li by se mohl Levy odvolávat na teorii 

implikovaných práv na základě Ústavy státu Victoria. Případ se však stočil k jiné otázce, 

a to, zda byl tento projev v souladu s federální Ústavou. Byla následná omezení zásahem 

do politické komunikace?  

 Nejvyšší soud v tomto případě aplikoval dvoustupňový test, který se poprvé 

objevil v případu Lange.85 Všech sedm soudců se shodlo, že zákaz vstupu do míst střelby 

bez povolení a zároveň požadavek, že tito „nestřelci“ se nesmí přiblížit do vzdálenosti 

                                                 
84 (1997) 189 CLR 579. 
85 Lange v Australian Broadcasting Tribunal (1997) 189 CLR 520. 
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pěti metrů od těchto míst střelby, zasahuje do „svobody komunikace o vládních či 

politických otázkách.“ Skutečnost, že toto omezení zahrnovalo pouze neverbální projev, 

nehrálo roli. „Protesty neverbálního charakteru jsou v dnešní době běžné při politickém 

vyjadřování.“86 Nejvyšší soud tedy vyložil hledisko politické komunikace poměrně 

široce, když se nenechal ovlivnit pouhým textualismem obsahu sdělení, ale, převážil 

skutečný vliv a dopad takové komunikace.  

 Všichni soudci se nicméně shodli, že „napadané omezení bylo rozumně vhodné a 

bylo přijato k dosažení legitimního cíle.“ Soud však nebral v úvahu to, že v praxi nešlo o 

žádné ohrožení života ani zdraví, když se člověk nacházel ve vymezeném území. A 

důležitým argumentem bylo i to, že: „Guvernér mohl říci, že znepřístupnění vymezeného 

území byl prostředek k zajištění bezpečí.“87  

 Důvodem, proč bylo následně toto opatření shledáno jako přiměřené, byl zájem 

na bezpečnosti těch, kteří proti střílení protestovali, tedy samotných aktivistů.88  

 Zákaz vstupu se týkal relativně krátkého časového úseku a omezeného prostoru.89 

 Zákaz omezoval vstup do vymezených prostor pouze ve dva dny v rámci lovecké 

sezony. Opatření znělo následovně:  

 

„Vstup do vymezené lovecké zóny je zakázán určitým osobám 

(1) Je zakázán vstup do vymezených prostor kdykoliv v těchto vymezených časech 

(a) pátek, 18. března 1994, 17:00 do soboty 19. března 1994 10:00 a 

(b) od soboty 19. března 1994, 17:00 do neděle 20. března 1996, 10:00.“ 

Dalším argumentem byla skutečnost, že toto omezení samo o sobě neomezovalo svobodu 

projevu.90 Soud měl však určité pochybnosti o tom, zda bylo toto omezení legitimní, když 

soudce McHugh uvažoval, zda existoval oprávněný důvod k plošnému zákazu přístupu 

do těchto prostor lidem bez povolení na 30 hodin v rámci střelecké sezony. 

                                                 
86 Levy v Victoria (1997) 189 CLR 579, 595, předseda senátu Brennan.  
87 tamtéž, 598, předsedající soudce Brennan. 
88 tamtéž, 597, předsedající soudce Brennan. 
89 tamtéž, 614, soudce Toohey. 
90 Levy v Victoria (1997) 189 CLR 579, 614, soudce Toohey, 618, soudce Gaudron, 645, soudce 
Kirby.  
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 Předsedající soudce Brennan rovněž pochyboval, zda byla úprava takového 

omezení v souladu s výkonem ústavních práv v rámci australské ústavy, a to vzhledem k 

pravomoci k politické komunikaci. Soudce McHugh byl rovněž skeptický.91  Soudce 

Gaudron následně argumentoval tím, že posuzování státních zákonů by mělo být založeno 

na stejných principech jako posuzování federálních zákonů.92 Nicméně soudci nechali 

tuto otázku, jestli Constitution Act 197593, poskytuje stejná materiální východiska jako 

australská Ústava, otevřenou.  

 Podstatou tohoto případu však zdaleka není skutečnost, že Levy se svým případem 

u Nejvyššího soudu neuspěl. Podstatnějším závěrem je fakt, že tento případ potvrdil to, 

co bylo ještě předtím všeobecně předpokládáno, totiž, že implikovaná svoboda politické 

komunikace se rozšířila i na neverbální formu.  

Důležitost této doktríny je mimořádně velká, protože jenom tak lze dovodit, že je 

shromažďovací právo aplikovatelné na ústavní úrovni. Její hodnotu podtrhuje profesor 

Douglas, který říká, že: „Předtím, než vytvořil Nejvyšší soud doktrínu implikovaných 

práv politické komunikace, s ústavností legislativy namířené proti shromažďovacímu 

právu nebyl problém. Pokud chtěl Commonwealth nebo jednotlivé státy omezit či zakázat 

shromažďovací právo uvnitř jejich jurisdikce, mohli to bez problémů udělat.“ Proto 

rovněž nebylo nikterak napadnuto opatření ve státě Queensland94 na ústavní úrovni. 

Důsledkem této teorie Nejvyššího soudu je však vytvoření možných situací, za kterých 

budou opatření omezující shromažďovací právo protiústavní.”95 

 

6.3.1. Neudělená osobnostní práva 

Implikovaná svoboda politické komunikace však nezakládá subjektivní 

shromažďovací právo.96 Jedná se o svobodu z práva, nikoliv o svobodu ke komunikaci.97 

                                                 
91 tamtéž, 599 soudce předsedající Brennan, 626, soudce McHugh. 
92 tamtéž, 619. 
93 Ústava státu Victoria.  
94 Za vlády Joha Bjelke-Petersona queenslandská vlády efektivně zakázala politické protesty v 
období od září 1977 do srpna 1979. To nakonec vedlo k okamžité reakci sociální neposlušnosti 
prostřednictvím řady protestů. Blíže pak: BRENNAN, Frank. Too much order with too little law. 
New York: University of Queensland Press, c1983, xx, 303 s. ISBN 0702218529. 
95 DOUGLAS, Roger. Dealing with demonstrations: the law of public protest and its enforcement. 

Annandale, NSW: Federation Press, 2004, xv, 159 s. ISBN 1862874875. 
96 Lange v ABC (1997) 189 CLR 520, 567. 
97 O’Flaherty v City of Sydney Council and State of NSW [2014] FCAFC 56 10. 
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Vyjádření k tomuto bodu ze strany Nejvyššího soudu jsou poměrně jasná. V případě 

Unions NSW v NSW98 bylo řečeno:      

„Je důležité míti na paměti, že to, co ústava chrání, nejsou subjektivní práva. Svobodu je 

nutné chápat jako adresovanou směrem k zákonodárné moci a jako účinnou restrikci této 

moci.“            

 Pokud se jedná o nastavení linie toho, zda je konkrétní opatření chráněné teorií 

implikovaných práv či nikoliv, použije se dvoufázový test, který Nejvyšší soud nastavil 

v případu Lange v Australian Broadcasting Corporation.      

 Za prvé se zkoumá, jestli konkrétní právo omezuje svobodu komunikace ohledně 

vládních či politických záležitostí ve formálním či materiálním smyslu. A za druhé, pokud 

takové právo efektivně tuto svobodu narušuje, jestli je takové konkrétní opatření 

přiměřené a jestli sleduje cíl, který je legitimní v demokratické společnosti. Pokud je 

odpověď na první otázku kladná a na druhou záporná, je takové právo v nesouladu s 

ústavním pořádkem.          

 Test byl následně revidován v nedávné době Nejvyšším soudem ve věci Monis v 

Její Veličenstvo. Vzhledem k aplikaci druhé podmínky testu soudce Hayne řekl, že:

 „Je nezbytné zohlednit právní a praktický efekt napadeného práva. Je rovněž 

nezbytné identifikovat, jak právo na jednu stranu omezuje politickou komunikaci, a jak 

právo identifikuje legitimní cíl na straně druhé.“ Ve zkoumání tohoto srovnání je zásadní 

rozpoznat, že legitimita objektu potlačovaného práva se musí porovnávat s kompatibilitou 

samotného objektu v rámci demokratické společnosti. 

 

6.3.2. Rozsah politické komunikace 

Rozsah implikované politické komunikace není limitován pouze na federální 

úroveň. Aplikuje se na právo jednotlivých států a federálního parlamentu99 a na záležitosti 

týkající se komunikace spadající na úzce vymezené federální záležitosti.100 Navíc tato 

implikovaná svoboda se nevztahuje pouze na komunikaci verbální, ale zahrnuje rovněž 

                                                 
98 [2013] HCA 58. 
99 Lange v Australian Broadcasting Corporation (1997) 189 CLR 520, 567. 
100 Coleman v Power [2004] HCA 39 [228]; Lange v Australian Broadcasting Corporation (1997) 189 CLR 

520 571–572. 
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protesty a další formy neverbální kolektivní komunikace.101 Jak řekl předsedající soudce 

Brennan v případu Levy v The State of Victoria:102 

„Projev je hlavní nástroj, kterým jsou komunikovány názory ohledně vlády a politiky. 

Proto je přirozené vzhledem ke svobodě komunikace ohledně vlády a politiky implikovat 

tuto svobodu z ústavy jako součást svobody projevu. Protože chování, stejně tak jako 

slova, mohou komunikovat myšlenky.“ 

 V otázce nastavení správných a odůvodnitelných omezení shromažďovacího 

práva v rámci implikované svobody politické komunikace Brennan dále uvádí, že právo, 

které by lidem odmítlo možnost protestovat, by bylo k této ústavní svobodě stejně 

nepřijatelné jako právo zakazující politické projevy.103 Brennan v tomto ohledu chápe 

implikovanou svobodu mnohem šířeji, než je její původní vymezení. Nicméně právo, 

které by zakazovalo neverbální projev z legitimního důvodu, který by byl jiný, než 

potlačování politické komunikace, by bylo nedotčené implikovanou svobodou, pokud by 

byl tento zákaz vhodně přizpůsobený k naplnění očekávaných cílů.104 V případě Levyho, 

kdy potlačené právo zakazovalo, aby osoby nemající střelecké povolení vstupovali do 

prostorů pro střelbu vymezených, nebylo v rozporu s implikovanou svobodou politické 

komunikace, neboť toto opatření bylo opodstatněně přiměřené a přijaté za účelem 

ochrany veřejnosti.105 Tento závěr je však do jisté míry diskutabilní, neboť je zcela 

zřejmé, že požadavkem a zájmem protestujících je, aby se konkrétní shromáždění konalo 

v místě exponovaném určitému problému. Proto toto opatření může působit jako 

vyloučení osob z výkonu shromažďovacího práva a tedy jako jeho významné omezení.  

 

 

 

                                                 
101 DOUGLAS, Roger. Dealing with demonstrations: the law of public protest and its enforcement. 

Annandale, NSW: Federation Press, 2004, xv, 159 s. ISBN 1862874875, s. 38 - 42.  
102 (1997) 189 CLR 579, 594. 
103 tamtéž, 595, předsedající soudce Brennan. 
104 tamtéž. 
105 tamtéž. 
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6.4. Zákonná úprava 

Roztříštěnost pramenů práva a nekodifikace shromažďovacího práva na federální 

úrovni se projevuje i tím, že jednotlivé státy mají tuto problematiku upravenou různě. 

Některé státy mají shromažďovací právo upraveno ve vnitrostátních zákonech.106  

Některá území dokonce ve svých lidskoprávních dokumentech. V další části práce 

bude podrobně rozebrána zákonná úprava státu Nový Jižní Wales. Analýza tohoto státu 

byla zvolena ze dvou hlavních důvodů. Za prvé, Nový jižní Wales byl v minulosti místem 

konání největších shromáždění, která měla následně i právní konotace. Za druhé, tyto 

případy rovněž vytvořili bohatou judikaturu v této oblasti. Na té bude zákonná úprava 

rovněž rozebrána.  

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
106 Například Nový Jižní Wales či Queensland. 



38 
 

7. NOVÝ JIŽNÍ WALES 

 

V demokratických systémech jsou shromáždění důležitým nástrojem lidu za 

účelem projevů sociálního diskursu. Poslední dobou se v Novém Jižním Walesu stala 

těžba uhlí a zemního plynu hlavním důvodem, proč ke shromážděním docházelo. Během 

vlády Michaela Bairda107 se zvedla legislativní vlna zaměřená na zpřísnění a odrazení 

protestních aktivit směřujících vůči důležitému bodu průmyslu a australské ekonomiky.  

 Rozsah ochrany shromažďovacího práva musí být chápán ve světle nejnovější 

judikatury Nejvyššího soudu v této oblasti, a to zejména v případech Occupy Sydney108 

či APEC,109 které budou v této kapitole rovněž rozebrány.     

 Ve státě Nový Jižní Wales je shromažďovací právo upraveno zákonem Summary 

Offences Act 1988. Zákonná úprava se od českého shromažďovacího zákona liší ve dvou 

základních bodech. Tím prvním je to, že Nový Jižní Wales má shromáždění upravena 

v rámci přestupkového zákona, konkrétně v jeho čtvrté části. Druhým je pak jeho 

legislativní stručnost. Tato problematika je upravena celkem šesti paragrafy. To následně 

vytváří prostor pro aplikační praxi soudů. I když zákon nestanoví, zda shromažďovací 

právo náleží každému či pouze občanům, z hlediska přirozenoprávní teorie můžeme říci, 

že toto právo náleží každému bez omezení. Vodítkem může být rovněž úprava v jiných 

státech, kde je stanoveno, že „člověk má shromažďovací právo.“110   

 Shromažďovací právo je rovněž předmětem restrikcí a omezení, která jsou 

nezbytná pro zajištění bezpečnosti, pořádku a ochrany práv a svobod druhých. 

 

7.1. Předmět úpravy 

Při projednávání zákona bylo základním požadavkem vymezit a nastavit 

vzájemnou komunikaci mezi policií a účastníky shromáždění. Vzhledem k nastavení 

tohoto předmětu, soudce Hamilton v případu Commissioner of Police v Gabriel zdůraznil 

                                                 
107 předseda vlády Nového Jižního Walesu od roku 2014. 
108 O’Flaherty v City of Sydney Council. 
109 Gibson v Commissioner of Police. 
110 Čl. 5 odst. 1 zákona Peaceful Assembly Act 1992.  



39 
 

roli zákona ve vztahu k vnímání shromáždění. Když řekl: ,,Celý význam této části není 

zakázat veřejná shromáždění, ale ulehčit je.”111    

 Vzhledem k nastavení tohoto cíle má úprava nastavit rovnováhu mezi právy 

demonstrantů na svobodu projevu a právy ostatních občanů před tím, aby bylo chráněno 

jejich zdraví, aby byly chráněny jejich vlastní aktivity nebo aby nebyli příliš omezováni 

výkonem tohoto práva.112        

 Zákon byl soudy přijat a následně aplikován v mnoha rozdílných případech. Jde 

například o protest během ANZAC day,113 kdy došlo k protestu organizace WAR 

(Women Against Rape114) v případu Allen,115 protest proti prezidentu Georgi Bushovi a 

válce v Iráku během summitu APEC konaný na George Street a na Martin Place,116 nebo 

protest proti federální politice ve věci imigrace a uprchlíkům, který začal na stanici 

Pennant Hills a pokračoval až k tehdejšímu sídlu ministerstva pro imigraci, vedeném 

Philipem Ruddockem.117 

 

7.2. Pokojná shromáždění 

Podle článku 23 zákona musí organizátoři shromáždění informovat představitele 

policie,118 resp. policejního komisaře o jejich záměru uspořádat shromáždění. Musejí 

rovněž uvést detaily jako jsou místo konání shromáždění, očekávaný počet účastníků a 

délku trvání shromáždění. Toto oznámení se podává na předepsaném formuláři.119 

Formulář tvoří přílohu č. 1 této práce.       

 Pokud není zamýšlený záměr odporován policií, má se za to, že se jedná o 

povolené shromáždění. Pokud je povolené shromáždění konáno v souladu s článkem 23 

odst. 1 písm. c), nemůže být žádný z účastníků obviněn z přestupku či jiného deliktu 

                                                 
111 [2004] NSWSC 31 at [1]. 
112 blíže Commissioner of Police v Rintoul [2003] NSWSC 662 [5]; NSW Commissioner of Police v 

Bainbridge [2007] NSWSC 1015 [16].  
113 Den oslav australské a novozélandské armády na počest padlých ve válkách. Oslavován každoročně 24. 

června.  
114 Ženy proti znásilňování. 
115 Commissioner of Police v Allen (1984) 14 A Crim R 244. 
116 NSW Commissioner of Police v Bainbridge [2007] NSWSC 1015. 
117 Commissioner of Police v Rintoul [2003] NSWSC 662. 
118 Commissioner of Police. 
119 Formulář je rovněž dostupný online na:  

https://www.police.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0007/275560/Notice_of_Intention_to_Hold_a_Publ

ic_Assembly.pdf.  

https://www.police.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0007/275560/Notice_of_Intention_to_Hold_a_Public_Assembly.pdf
https://www.police.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0007/275560/Notice_of_Intention_to_Hold_a_Public_Assembly.pdf
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souvisejícího s účastí na nezákonném shromáždění.     

 I když již bylo řečeno, že zákon nezakládá subjektivní právo na shromáždění, 

článek 23 zákona nepřímo definici shromáždění stanovuje, resp. vymezuje podmínky, za 

nichž je shromáždění povolené. Tyto podmínky lze rozdělit do dvou skupin. Na 

objektivní a subjektivní. O povolené shromáždění tedy jde, pokud: 

a) bylo písemné oznámení adresováno policejnímu komisaři   

b) je takové oznámení v předepsané formě 

c) a obsahuje následující skutečnosti: 

i)          datum konání shromáždění 

ii)  pokud se nejedná o pochod či průvod, čas a místo shromáždění 

iii)  pokud se jedná o pochod či průvod, čas a místo setkání účastníků a 

následně sdělení zamýšlené trasy. Pokud je v plánu zastavovat se na některých 

konkrétních místech, tak také určení těchto míst.  

iv)  účel shromáždění  

d) oznámení musí obsahovat počet očekávaných účastníků shromáždění  

e) oznámení: 

i)    je podepsáno svolavatelem 

ii)  obsahuje adresu svolavatele pro doručování písemností  

f) policejní komisař oznámil svolavateli, že neodporuje svolané shromáždění nebo: 

i)          pokud bylo shromáždění oznámeno více než 7 dnů před plánovaným 

konáním shromáždění a nebylo zakázáno soudem podle článku 25 odst. 1 nebo 

ii)   pokud bylo oznámení podáno komisaři v době kratší než 7 dnů před 

plánovaným konáním shromáždění a následně bylo potvrzeno soudem dle 

článku 26.  
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Vedle podmínek objektivních, které jsou obsaženy v písm. a) - e) a které jsou 

poměrně jednoduše splnitelné, jsou v dalších částech článku specifikovány podmínky 

subjektivní, tedy ty, jejichž splnění závisí na rozhodnutí policejního komisaře, resp. 

soudu. Může tedy dojít k situacím, kdy o uskutečnění shromáždění rozhoduje soud.  

 Celkem tedy může dojít ke třem základním situacím. První, policejní komisař 

oznámí svolavateli, že shromáždění neodporuje. Pak jde o povolené shromáždění. Druhá, 

shromáždění bylo oznámeno více než 7 dnů před plánovaným konáním, policejní komisař 

toto odporuje a soud následně o shromáždění rozhoduje. A třetí, shromáždění je 

oznámeno méně než 7 dnů před konáním a soud o shromáždění rozhoduje na základě vůle 

organizátorů.  

 

7.3. Rozsah ochrany 

Článek 24 dále rozvíjí, jaký je rozsah ochrany shromáždění, resp. na jaká 

shromáždění se tento zákon vztahuje. Rozsah úpravy článku 24 zákona upravujícího 

shromáždění je specifický. Vztahuje se totiž pouze na shromáždění, která jsou v souladu 

s předchozím článkem 23, tedy pouze na povolená shromáždění, která byla předem 

oznámena nebo která nebyla rozporována policejním komisařem.  Ochranu dle zákona 

tedy mají pouze povolená shromáždění. Respektive účastníci takového shromáždění 

následně požívají ochranu, přičemž nemohou být obviněni z deliktů, které souvisí s účastí 

na protiprávním shromáždění. Navíc, jak bylo řečeno v případu Rintoul,120 článek 24 

neposkytuje ochranu před stíháním za majetkové trestné činy poškozující majetek nebo 

za násilné činy. Nakonec, soudce Schmidt v případu Commissioner of Police v Jackson121 

řekl, že „Současné provedení shromažďovacího práva je nastavené pro ty, co chtějí 

shromáždění pořádat a pro policejního komisaře. Je pak otázkou další pro samotné 

účastníky shromáždění, jakým způsobem se chtějí do tohoto zapojit, stejně tak pro 

příslušníky policie, jak případně zasáhnout v případě, kdy je narušen pořádek či práva 

druhých.“    

 

                                                 
120 Commissioner of Police v Rintoul [2003] NSWSC 662 [24]. 
121 [2015] NSWSC [12]. 
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7.4. Zákaz shromáždění policejním komisařem 

Vzhledem k výše uvedenému je nutné zmínit a rozebrat článek 25 zákona. Tento 

článek dopadá na situace, kdy policejní komisař nedá povolení ke shromáždění, ale 

organizátor dále trvá na tom, aby shromáždění proběhlo.122 Článek 25 na první pohled 

vyznívá jako koncepčně nevýrazný, resp. působí, jakoby směřoval proti samotným cílům 

zákona. Zejména tím, že je uveden titulem „Shromáždění zakázaná soudem.“ Čl. 25 

upravuje situaci, kdy organizátor oznámil konání shromáždění v době 7 a více dnů před 

plánovaným konáním akce dle čl. 23 odst. 1 a kdy má policejní komisař následně možnost 

obrátit se na soud s tím, aby toto shromáždění zakázal.123    

 Vzhledem ke zdůrazňované úloze celého zákona v tom, aby docházelo k 

maximální kooperaci mezi policií a organizátory, se může policejní komisař obrátit na 

soud v případě, že nejdříve zajistí společné jednání o průběhu shromáždění 

s organizátorem a když zváží všechny požadavky z jeho strany.124    

 K povaze článku 25 bylo v případu Gabriel řečeno: „Účelem článku 25 není 

zakázat shromáždění za každou cenu. Ale zajistit to, aby se účastníci vyhnuli případným 

obviněním. Proto je označení tohoto nástroje, jakožto zákazu poměrně nevhodným. 

Jediným důsledkem tohoto zákazu je, že účastníci následně nemají ochranu jinak jim 

poskytnutou dle článku 24.“125 Podobně a zároveň výstižně a stručně argumentuje i 

soudce Adams v případu Commissioner of Police v Bainbridge, když říká, že zákaz dle 

článku 25 ,,nic nezakazuje.”126 Praxe ale může jít ještě dál, jako například v případě 

Commissioner of Police v Allen, kdy soudce Hunt shromáždění zakázal. Navzdory 

zákazu se zúčastnilo asi 350 lidí. Akce byla nakonec pokojná a nikdo nebyl zatčen. Jak 

pak řekl sám soudce Hunt, existuje velké riziko toho, aby byl pojem „zákaz“127 ve 

                                                 
122 NSW Commissioner of Police v Bainbridge [2007] NSWSC 1015 at [13]. 
123V případu Commissioner of Police v Supple [2013] NSWSC 1311 [7]–[8] soud judikoval, že policejní 

komisař neměl právo obrátit se na soud podle čl. 25, protože oznámení o konání shromáždění nebylo 

podáno 7 dnů před konáním akce. 
124 Summary Offences Act 1988, článek 25 odst. 2; Commissioner of Police v Gabriel [2004] NSWSC 31 

[2]. 
125 Commissioner of Police v Gabriel [2004] NSWSC 31 [3]. Rovněž také Commissioner of Police v Jakson 

[2015] NSWSC 96 [13]; Commissioner of Police v Langosch [2012] NSWSC 499 [19]. 
126 NSW Commissioner of Police v Bainbridge [2007] NSWSC 1015 [15]. Soudce Adams poznamenává, 

že zatímco účast na zakázaném shromáždění nezakladá odpovědnost pro samotné účastníky shromáždění, 

může být však účast organizátorů na takové akci protiprávní, neboť jde o procesní stranu a předem známý 

subjekt. 
127 prohibition order. 
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veřejném prostoru mylně vykládán tak, že shromažďovací právo může být zakázáno 

soudem. 

 

7.5. Souhlas soudu se shromážděním 

Článek 26 uvádí, že pokud byla žádost o konání shromáždění podána policejnímu 

komisaři ve lhůtě kratší než 7 dnů od zamýšleného konání a komisař neinformoval 

organizátora o tom, že shromáždění neodporuje, organizátor se může obrátit na soud se 

žádostí o vyslovení souhlasu s konáním shromáždění.128 

 

7.6. Konečné rozhodnutí 

V dalším  článku, konkrétně v čl. 27 odst. 1 je stanoveno, že rozhodnutí soudu dle 

čl. 25 a 26 je konečné a nelze se proti němu odvolat.  

 

7.7. Kritéria aplikovaná policejním komisařem a soudy 

Zákon mlčí ve věci stanovení podmínek užívaných soudy a policejním komisařem 

pro posuzování jejich uvážení. Nicméně zejména právní praxe v souvislosti s článkem 25 

může být zdrojem poznání, o která kritéria jde. Obecným parametrem posuzování je test 

veřejného zájmu. Lze říci, že kritérium způsobilosti narušení veřejného pořádku je 

důvodem pro to, aby mohl policejní komisař shromáždění odporovat, nebo aby se mohl 

následně obrátit na soud dle článku 25 a vyžadovat příkaz soudu.129 Jak řekl soudce 

Adamson v případu Langosch: „I když není nezbytné dokázat, že shromáždění by 

způsobilo porušení veřejného pořádku nebo by shromáždění bylo způsobilé takové 

narušení způsobit, bylo by velmi těžké si představit situaci, kdy by opatření dle článku 25 

nemělo reálný základ v takovém porušení.“130     

                                                 
128 Commissioner of Police v Supple [2013] NSWSC 1311 [5]. 
129 Commissioner of Police v Jackson [2015] NSWSC 96 [18]; Commissioner of Police v Allen (1984) 14 

A Crim R 244 250; Commissioner of Police v Rintoul [2003] NSWSC 662 [7].  
130 Commissioner of Police v Langosch [2012] NSWSC 499 [22]. 
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 Jak je ilustrováno v případech Jackson,131 Ridgewell,132 Langosch,133 Rintoul134 

či Gabriel,135 konkrétní okolnosti shromáždění či protestu jsou důležité pro následnou 

diskreci policejního komisaře a případně soudu. Jednotlivá kritéria, která jsou 

posuzována, se dají shrnout následovně:  

- čas konání shromáždění  

- očekávaná doba trvání shromáždění  

- místo konání a pokud se jedná o průvod, tak jeho trasa 

- účel shromáždění  

- počet osob a vozidel  

- očekávaná přítomnost veřejnosti a veřejné dopravy  

- jestli jsou plánovány nějaké další akce v ten samý den  

- očekávaná omezení veřejnosti a dopravy  

- další zvláštní rysy shromáždění  

V případu Jackson136 soudce Schmidt vyhověl požadavku policejního komisaře 

dle článku 25 a shromáždění zakázal. Soudce poznamenal několik rozhodujících faktorů 

ovlivňujících jeho konečné stanovisko, které vyznělo tak, že zamýšlený protest byl příliš 

velkým rizikem pro veřejný pořádek.137 Jednotlivé body zahrnovaly konfrontační povahu 

samotného shromáždění v minulém roce, velké množství účastníků, zamýšlený průchod 

podél rušné ulice George Street a anti policejní sentiment jednotlivých účastníků. Soudce 

Schmidt rovněž poznamenal, že povaha zamýšleného protestu začala být 

nekontrolovatelná a nebezpečná. „Musely být vzaty v úvahu rovněž okolnosti, za kterých 

                                                 
131 Commissioner of Police v Jackson [2015] NSWSC 96, který se zabýval přezkoumáním shromáždění u 

příležitosti 11. výročí kontroverzního úmrtí mladého aborigince T. J. Hickeyho. 
132 Commissioner of Police v Ridgewell [2014] NSWSC 1138, který zkoumal palestinské akční skupiny 

proti izraelskému filmovému festivalu v kině Verona v Paddingtonu. 
133 Commissioner of Police v Langosch [2012] NSWSC 499, který se zabýval shromážděním 

připomínajícím Al-Nakba, slaven 15. května, den po izraelské deklaraci nezávislosti ze dne 14. května 

1948.  
134 Commissioner of Police v Rintoul [2003] NSWSC 662, který přezkoumával protest konající se před 

domem ministra pro imigraci Philipa Ruddocka a následně před jeho ministerstvem. 
135 Commissioner of Police v Gabriel (2004) 141 A Crim R 566, který řešil případ protestu proti korupci 

policisty, který zatkl organizátora protestu. 
136 Commissioner of Police v Jackson [2015] NSWSC 96. 
137 tamtéž, [86] [96]. 
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i ti, kteří se původně hodlali účastnit protestu pokojně, nepociťovali za nepatřičné 

provolávat hesla jako „fuck the police“ během pochodu.“138   

 V případu Ridgewell139 bylo požadavku zákazu dle článku 25 vyhověno částečně. 

Protest byl zaměřen na kino Verona ve čtvrti Paddington v Sydney. Toto kino má malé 

foyer s velkým skleněným průčelím a je umístěno u úzkého chodníku v sousedství velmi 

rušné ulice Oxford street. Navzdory konzultování bezpečnostních otázek s organizátory 

protestu, setrvali zástupci policie na názoru, že za daných podmínek nemohli zabránit 

násilí, které by mohlo vzniknout mezi protestanty a účastníky festivalu. Stejně tak 

nemohli zabránit případným zraněním protestantů či ostatních obyvatel za situace, kdy 

by se počet lidí v daném místě zvýšil.      

 Naproti tomu v případu Langosch140 nebylo návrhu policejního komisaře ve věci 

zakázání shromáždění vyhověno. A to navzdory tvrzení soudce Adamsona, že by protest 

určitě způsobil potíže a zvýšil „riziko nebezpečí“ na rušných ulicích ve městě.141 Námitky 

k tomuto shromáždění spočívaly v tom, že by mělo být přesunuto z týdne na víkend kvůli 

vytíženosti města. Nicméně tento argument u soudu neuspěl. Soudce Adamson řekl, že: 

„Protest byl organizován u příležitosti určité mezinárodní akce a stejně tak jako například 

ANZAC Day, Christmas Day142 či den Austrálie mají tyto události konkrétní datum, které 

se nedá posunout.”143 Akce byla pořádána za účelem připomenutí palestinského exodu al 

Nakba 15. května. S ohledem na další okolnosti případu soudce nakonec shrnul, že: 

,,Pokud bych měl shromáždění zakázat, zasáhl bych tím, ačkoli malou měrou, do svobody 

projevu a svobody shromažďovací. V případě nevyhovění zákazu ale také svým 

způsobem zasahuji hodně lidem do jejich životů tím, že se tento den jejich návrat domů 

zpozdí o minuty, ne- li o hodiny.”144       

 V případě Rintoul se soud zabýval otázkou, jestli zakázat protest proti australské 

imigrační politice, který se měl uskutečnit před domem ministra pro imigraci Philipa 

Ruddocka. Soudce Simpson se nejprve zaobíral otázkou efektu protestu na okolní 

residenční oblast, včetně přilehlého parku, kde se běžně koná mnoho akcí. Soudce 

                                                 
138 Commissioner of Police v Jackson [2015] NSWSC 96 [86]. 
139 Commissioner of Police v Ridgewell [2014] NSWSC 1138 [15]–[16]. 
140 Commissioner of Police v Langosch [2012] NSWSC 499. 
141 tamtéž, [30]–[31], [35]. 
142 25. Prosince. 
143 Commissioner of Police v Langosch [2012] NSWSC 499 [28]. 
144 tamtéž, [34]. 
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následně tvrdil, že: „Běžné užívání veřejných ploch jako je například Pennant Hills park 

nezakládá uživateli exkluzivní právo užívat tento prostor na úkor dalších osob, které mají 

rovněž toto užívací právo. Veřejná prostranství jsou pro svoji povahu sdílená zařízení a 

někdy je nutné, aby i pravidelný uživatel omezil svoje užívání ve prospěch druhých. Je 

zároveň přirozené, že každé takové shromáždění automaticky způsobuje nějaké omezení. 

Samotný fakt, že plánované shromáždění s velkou pravděpodobností způsobí znatelným 

způsobem nepohodlí residentům oblasti Pennant Hills a dalším osobám účastnících se 

dalších akcí v parku není vůbec určující. Pokud by totiž byly takové okolnosti určující, 

nemohlo by se žádné takové shromáždění prakticky vůbec konat.”145   

 Nejpalčivějším problémem v tomto případě však bylo posouzení, zda povolení 

takového shromáždění, resp. nepovolení jeho zákazu dle článku 25, je vhodné vzhledem 

k zásahu takového shromáždění do soukromí rodiny ministra.146 Vážíc proti sobě stojící 

zájmy - shromažďovací právo versus zásah do soukromí ministrovy rodiny, resp. právo 

na ochranu tohoto soukromí, soudkyně Simpson shrnula, že: „Pokud je shromáždění 

pokojné a v souladu s předchozím oznámením policejnímu komisaři, účastníci by neměli 

být zbaveni ochrany, kterou poskytuje zákon.“147 V závěru pak soudkyně dodala, že 

nebyla přesvědčena o „hrozících důsledcích podmínek v otázce bezpečnosti“148 a byla 

přesvědčena o tom, že: „Účastníci si jsou vědomi toho, že jim zákon poskytuje velice 

omezenou ochranu.“149        

 Případ Rintoul150 může být dán do kontrastu s dalším případem Gabriel,151 ve 

kterém byl článek 25 zkoumán ve vztahu k plánovanému protestu, který se měl uskutečnit 

před domem jednoho z policistů a ,,jeho velká účast nebyla motivována principiálně, ale 

pomstychtivou individuální zlobou.”152 Soudce Hamilton k tomuto uvedl, že: „Je zcela 

zásadním a vitálním principem a požadavkem demokratické společnosti, aby policie 

nebyla zkorumpovaná. Protesty proti údajné korupci policistů (zahrnující konkrétní 

příslušníky policie) jsou legitimním výkonem svobodného vyjádření postoje v 

demokratické společnosti. Nicméně v tomto případě můžeme nalézt rovněž element 

                                                 
145 Commissioner of Police v Rintoul [2003] NSWSC 662 [20]. 
146 tamtéž, [21]. 
147 tamtéž, [23]. 
148 tamtéž, [23]. 
149 tamtéž, [24]. 
150 tamtéž, [21]. 
151 Commissioner of Police v Gabriel (2004) 141 A Crim R 566. 
152 tamtéž, [15]. 
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týkající se pohledu „obviněného“ a jeho pozice, která byla nastavena předem tak, že 

způsobila zlomyslné následky pro zmíněného policistu.“153 

 

7.8. APEC Act a Occupy Sydney 

Vhodným případem, který dokáže ilustrovat limity implikované svobody politické 

komunikace je případ Gibson v Commissioner of Police.154 V tomto případě napadl 

protestant, občan Gibson, platnost zákona APEC Act 2007 na jeho ústavních základech. 

Cílem tohoto zákona bylo zajistit zvláštní úpravou policejním složkám oprávnění pro 

zajištění bezpečnosti během série setkání v rámci summitu Asijsko-pacifického 

hospodářského společenství - APEC.155 Zákon vstoupil v účinnost dne 4. července 2007 

a v souladu s jeho článkem 41 byl zrušen 13. září 2007. Zvláštní oprávnění měly policejní 

složky během tzv. „APEC období“, tedy od 30. srpna 2007 do 12. září 2007.156  

 APEC Act měl zvláštní místní působnost. Ta byla vymezená dvěma typy 

bezpečnostních zón.157 Celkem tři zóny zahrnovaly větší část samotného centra města 

Sydney, tzv. Central Business District.158 V těchto bezpečnostních zónách mohly 

policejní složky instalovat tzv. check - pointy, kordony nebo mohly omezit dopravu.159 

Zastavovat a kontrolovat vozidla a lodě,160 prohledávat osoby,161 zabavovat zakázané 

                                                 
153 Commissioner of Police v Gabriel (2004) 141 A Crim R 566 [15]. 
154 Gibson v Commissioner of Police [2007] NSWCA 251. 
155 Tato organizace sdružuje 21 zemí a státy dohromady vytváří polovinu HDP světa.  
156 APEC Meeting (Police Powers) Act 2007, článek 9 a 20.  
157 tamtéž, článek 5. 
158 CBD. 
159 APEC Meeting (Police Powers) Act 2007, článek 10. 
160 tamtéž, článek 11. 
161 tamtéž, článek 12. 
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předměty včetně tyčí delších než jeden metr. Tyto jsou často používány při protestech 

jako držáky transparentů.162 Policie mohla rovněž uzavírat silnice.163 

   Mapa vymezených bezpečnostních zón.  

Policie měla rovněž široká oprávnění jak vyloučit osoby z předmětných zón.164 A 

to například tehdy, kdy se daná osoba odmítla podrobit prohlídce, měla u sebe zakázanou 

věc či byla na tzv. seznamu vyloučených osob, který vydával a průběžně aktualizoval 

zástupce policie dle čl. 26 odst. 1.165 

 

 

                                                 
162 APEC Meeting (Police Powers) Act 2007, článek 3 a 13. 
163 tamtéž, článek 15. 
164 tamtéž, článek 24. 
165 tamtéž, článek 24 odst. 1 písm. g). 
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7.8.1. Platnost APEC Act 2007 

Zatímco smyslem tohoto speciálního zákona bylo, aby se nastavil mechanismus 

zabezpečující ochranu a bezpečí během jednotlivých mítinků summitu, zákon zcela 

jednoznačně omezoval shromažďovací právo v předem vymezených bezpečnostních 

zónách.          

 Jeden z protestujících, Simon, napadl APEC Act u Nejvyššího soudu Nového 

Jižního Walesu. Žalobou se domáhal, že články 24 odst. 1 písm g) a článek 26, týkající 

se seznamu vyloučených osob, jsou vzhledem k implikované svobodě politické 

komunikace protiprávní. Soud jeho žalobu zamítl s tím, že předmětné články zákona 

nejsou v rozporu s ústavní svobodou politické komunikace.166    

 Článek 24 odst. 1 písm g) a článek 26 sice zasáhly svobodu politické komunikace 

ohledně vládních a politických záležitostí,167 byly však opodstatněně aplikovány k 

zajištění legitimního cíle. A naplnění tohoto cíle bylo slučitelné s výkonem 

representativní a zodpovědné vlády.168     

 Konkrétní důvody vyslovené soudem v rozhodnutí nastiňují některé parametry, 

podle nichž mohou takové zákony, jako byl například APEC Act, fungovat:169 

„Konkrétní opatření jsou nezbytná k zajištění veřejné bezpečnosti a zajištění bezpečnosti 

představitelů jednotlivých zemí a jejich doprovodu po dobu, co jsou v Austrálii během 

jednotlivých setkání APEC. Je relevantní a určující, že legislativa nezakazuje veřejné 

protesty žádným lidem včetně těch, kteří jsou na listu vyloučených osob. Toto opatření 

pouze zajišťuje potenciální vyloučení těchto osob po nezbytnou dobu z předem 

vymezených prostor.“    

Z toho vyplývá, že možnost účastnit se shromáždění před, během či po summitu 

APEC formou protestů či jinými formami politické komunikace na jiném místě města či 

státu tím žádným způsobem není dotčena. Toto je však příliš formalistický pohled, který 

je přinejmenším diskutabilní. Je totiž jasné, že samotné protesty mají svůj smysl, když 

jsou konány v čase a místě toho, proti čemu směřují. Jedině tak mohou přinést tu pravou 

odezvu ve smyslu zaujmutí lidí a zvýšeného zájmu médií. Protestovat proti summitu 

                                                 
166 Gibson v Commissioner of Police [2007] NSWCA 251 [12] [16]. 
167 tamtéž, [8]. 
168 tamtéž, [9] [12]. 
169 tamtéž, [10]–[12]. 
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APEC v místě vzdáleném hodinu od Sydney rozhodně smysl nemá. To, že právo 

umožňuje protestovat kdekoliv jinde, nemůže obstát v tom smyslu, že je legitimní 

vyloučit protesty z předem vymezeného území. I když se samozřejmě dají tolerovat určitá 

zvýšená bezpečnostní opatření spojená s potenciálně zvýšeným rizikem.  

 

7.8.2. Occupy Sydney 

Dalším případem, který dokládá aplikaci implikované svobody politické 

komunikace je O’Flaherty v City of Sydney Council.170 Případ řešil rozhodnutí radnice v 

Sydney,171 které ukončilo po 18 měsících táboření na náměstí Martin Place v Sydney, 

známý rovněž pod označením Occupy Sydney.172 Jeden z protestujících, Eamon 

O’Flaherty byl obviněn za to, že v rozporu s článkem 632 odst. 2 zákona Local 

Government Act 1993 užíval prostor v centru města v rozporu s vyvěšeným 

oznámením.173 O’Flaherty se následně obrátil na Federální soud,174 tvrdíc, že rozhodnutí 

radnice požadovat takové oznámení bylo za hranicí jejích pravomocí, protože takové 

jednání nepřípustným způsobem zamezilo v jeho svobodě politické komunikace. A to 

konkrétně tím, že mu hrozily trestně právní sankce za to, že v tomto území nocoval.175 

 Ve svém podání se domáhal určení, že rozhodnutí radnice bylo ultra vires, tedy, 

že došlo k překročení pravomocí radnice dle zákona Local Government Act 1993. 

Alternativně se domáhal určení, že článek 632 odst. 1 zákona je neplatný z důvodu zásahu 

do svobody politické komunikace.176     

                                                 
170 [2014] FCAFC 56. 
171 Sydney City Council.  
172 Kompion Vikki, The Daily Telegraph, 25 June 2013, dostupné na: 

http://www.dailytelegraph.com.au/news/nsw/operation-unoccupy-sydney-approved/story-fni0cx12-

1226668987932.  
173 O’Flaherty v City of Sydney Council [2013] FCA 344 [4]. O’Flaherty byl rovněž obviněn podle článku 

199 odst. 1 zákona Law Enforcement Act 2002 za neuposlechnutí výzvy policisty a to i přes to, že dle 

článku 200 se tento konkrétní přečin nevztahuje na “demonstrace a protesty” nebo na “organizavaná 

shromáždění.” 
174 tamtéž, [27], kde soudce Katzmann řekl, že “není pochyb o tom, že žalobce má právo podat tuto žalobu. 

Rovněž není pochyb o jurisdikci soudu k této záležitosti. Federální soud má plnou jurisdikci ve všech 

záležitostech týkajících se Ústavy nebo její interpretace.” 
175 tamtéž, [5]. Argument týkající se implikovaného práva politické komunikace byl rovněž trvrzen, 

nicméně soudce se následně vyjádřil, že “jeho argumentace založená na implikovaném právu politické 

komunikace nepřidala nic nového do již navrhovaných skutečností ohledně implikované svobody politické 

komunikace.”  
176 tamtéž.  

http://www.dailytelegraph.com.au/news/nsw/operation-unoccupy-sydney-approved/story-fni0cx12-1226668987932
http://www.dailytelegraph.com.au/news/nsw/operation-unoccupy-sydney-approved/story-fni0cx12-1226668987932
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 Původní žaloba byla zamítnuta.177 Proti tomuto rozhodnutí se odvolal k plénu 

Federálního soudu. Odvolání bylo následně rovněž zamítnuto.178  

 Plénum Federálního soudu se shodlo, že tu existoval důvod pro odvolání v této 

konkrétní věci, a sice tím, že napadané opatření bylo racionální překážkou implikované 

svobody politické komunikace.179      

 Konkrétně, že radnice, Sydney City Council ani stát Nový Jižní Wales, 

nerozporovaly původní soudní rozhodnutí o tom, že zavedení určitých zpřísňujících 

limitů na politickou komunikaci ve vymezených územích efektivně způsobuje překážku 

protestujícím v jejich politické komunikaci.180     

 Nicméně základ samotného omezení byl předem určený a jako takový musí být 

rovněž i chápán, protože: „Pouze identifikováním účelu předmětného opatření lze 

následně posoudit, zda jeho obsah byl přiměřený a jestli sloužil k dosažení legitimního 

cíle.“181         

 Plénum Federálního soudu nenašlo žádný rozpor v původním soudním rozhodnutí 

prvního stupně o tom, že napadené opatření sloužilo k dosažení legitimního cíle vzhledem 

k zabezpečení veřejného zdraví a bezpečnosti a že efekt na svobodu politické komunikace 

mělo napadané opatření pouze mírný a vedlejší.182      

 Původní rozsudek rovněž sdělil rozhodující faktory, které následně vyústily v 

rozhodnutí. Mezi ně patří, že článek 632 a oznámení na Martin Place byly ve své podstatě 

neutrální. V tom smyslu, že a priori nebyly zaměřeny na potlačení politické komunikace, 

resp. jejich užití nemělo takový motiv. Samotná okupace prostoru ovlivnila schopnost 

radnice zajišťovat úklid a údržbu předmětného území. Opatření se zároveň týkalo jen části 

tohoto území a nebránilo lidem ve shromáždění v tomto prostoru za účelem vyjádření 

jejich názorů a stanovisek.183        

 V zamítavém rozhodnutí pléna Federálního soudu bylo shrnuto, že článek 632 a 

                                                 
177 O’Flaherty v City of Sydney Council [2013] FCA 344 [96]. 
178 O’Flaherty v City of Sydney Council [2014] FCAFC 56 [31]. 
179 tamtéž, [11]. 
180 tamtéž, [12]. 
181 tamtéž, [14]. 
182 tamtéž, [15]. Soud zdůraznil, že se nelze ztotožnit s tvrzením, že nepřímé omezení nikdy nemůže porušit 

ústavní požadavky. Pro srovnání: Wotton v Queensland (2012) 246 CLR 1 16 [30]. 
183 O’Flaherty v City of Sydney Council [2013] FCA 344 [63]–[74]. 
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oznámení zakazující kempování na Martin Place byly opodstatněně přiměřené, kdy bylo 

protestantům právo na shromáždění zachováno v rámci jiných prostor města.184 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
184 O’Flaherty v City of Sydney Council [2014] FCAFC 56 [26]. 
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8. ZÁKONNÁ ÚPRAVA V DALŠÍCH STÁTECH 

 

Povaha úpravy shromažďovacího práva je v jednotlivých státech značně rozdílná. 

Stát Victoria a Australské hlavní teritorium185explicitně uvádějí toto právo ve své 

lidskoprávní legislativě. Tyto listiny mají za cíl nastavit obecnou a výchozí pozici pro 

základní práva tak, aby další legislativa byla s těmito dokumenty v souladu. A nejen 

tvorba práva samotného, ale i jeho interpretace má tato práva respektovat. Kapitola se 

zabývá zákonnou úpravou v některých dalších státech a má pouze přehledový charakter.  

 

8.1. Queensland 

Zákon Peaceful Assembly Act 1992 výslovně stanoví, že shromažďovací právo je 

subjektivním právem. Toto právo je limitováno v případech, které jsou nezbytné v 

demokratické společnosti ve veřejném zájmu, bezpečnosti, za účelem ochrany veřejného 

pořádku či ochrany práv druhých. Zákon je v mnoha ohledech koncepčně podobný 

zákonné úpravě Nového Jižního Walesu. Článek 5 odst. 2 stanoví, že shromažďovací 

právo je předmětem takových omezení, která jsou nezbytná v demokratické společnosti 

v zájmu a) bezpečnosti, b) veřejného pořádku, c) ochrany práv a svobod druhých. Článek 

5 odst. 3 dále stanoví, že důvod pod písm. c) se speciálně vztahuje na členy veřejnosti, 

kteří využívají veřejný prostor. Rovněž je chráněno právo obchodu.    

 Parlament vysvětluje praktický důsledek zákonného práva tím, že: „Pokud je 

veřejné shromáždění autorizováno, probíhá pokojně za všech podmínek, nemůže být 

člověk obviněn za obstrukci veřejného místa. Nicméně člověk může být zadržen z důvodu 

agresivního či provokativního chování, opilství, narušení míru, vzpoury či poškozování 

majetku. Všechny tyto činy se aplikují bez ohledu na to, jestli bylo shromáždění 

autorizováno či nikoliv.“186   

      

                                                 
185 ACT. 
186 Parlament státu Queensland, 2013, online na https://www.qld.gov.au/law/your-rights/right-to-protest-

freedom-of-speech-and-censorship/right-to-protest/. 

https://www.qld.gov.au/law/your-rights/right-to-protest-freedom-of-speech-and-censorship/right-to-protest/
https://www.qld.gov.au/law/your-rights/right-to-protest-freedom-of-speech-and-censorship/right-to-protest/
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8.2. Tasmánie 

Stát Tasmánie přijal určitá opatření směřující k zabránění protestů, které souvisí 

s životním prostředím. 24. prosince 2014 nabyl účinnosti Workplaces Act 2014.187 Cílem 

legislativy je zajištění ochrany obchodních prostor tak, aby účastníci shromáždění neničili 

obchodní prostory a s obchodem související objekty. Zákon rovněž upravuje přestupky 

jako vniknutí či bránění provozu, způsobení škody a neuposlechnutí výzvy policisty k 

opuštění prostor.    

 

8.3. Západní Austrálie 

Na západní části Austrálie, tedy ve státě Západní Austrálie, byl dne 25. února 2015 

postoupen do Parlamentu zákon Criminal Code Amendment Bill 2015.188 Hlavním 

záměrem úpravy je zabránění ekologickým aktivistům provádět blokády v místech těžby 

dřeva či minerálů přivazováním se na stromy či jiným způsobem. Návrh má za cíl zamezit 

těmto aktivitám pomocí dvou navrhovaných přečinů: 1. Fyzické bránění činnosti v 

souladu se zákonem a 2. Příprava k fyzickému bránění činnosti v souladu se zákonem. 

Návrh je silně kritizován.189 

 

8.4. Victoria a ACT 

Stát Victoria a teritorium hlavního města Austrálie (ACT) mají explicitně 

upraveno shromažďovací právo ve svých lidskoprávních dokumentech. Konkrétně, v 

zákoně Charter of Human Rights and Responsibilities Act 2006 ve státě Victoria a v 

zákoně Human Rights Act 2004 v ACT. Tyto dokumenty mají za cíl nastavit jasný směr 

toho, že shromažďovací právo jako základní lidské právo musí být interpretováno tak, 

aby ctilo jeho základní povahu.        

 Článek 16 odst. 1 zákona Charter of Human Rights and Responsibilities Act 2006 

upravuje, že „každý člověk má shromažďovací právo.“ Podobně pak článek 15 odst. 1 

                                                 
187 Zákon o ochraně pracovních míst. 
188 Novela trestního zákona. 
189http://www.timebase.com.au/news/2015/AT095-article.html. 

http://www.timebase.com.au/news/2015/AT095-article.html
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zákona Human Rights Act 2004 uvádí, že: „Každému svědčí shromažďovací právo.“ Tato 

práva však nejsou absolutní. Jak bylo řečeno Federálním soudem v případu Muldoon v 

Melbourne City Council,190 „Shromažďovací právo dle čl. 16 odst. 1 zákona Charter of 

Human Rights and Responsibilities Act 2006 je podle čl. 6 odst. 2 tohoto zákona 

předmětem takových omezení, která mohou být odůvodnitelná ve svobodné a 

demokratické společnosti.“191 Dále pak, „Tato omezení pak nejsou nikterak odchylná od 

těch aplikujících se na implikovanou svobodu politické komunikace.“192  

 Lidská práva vymezená v zákoně Human Rights Act 2004 jsou dle čl. 28 odst. 1 

rovněž předmětem limitů, které mohou být prokazatelně odůvodnitelné ve svobodné a 

demokratické společnosti.         

 Při srovnání modelů, kdy některý stát deklaruje shromažďovací právo na ústavní 

úrovni a jiný pouze v zákonné formě, je nutné se zaobírat otázkou, zda konkrétní úprava 

dávající tomuto právu vyšší úroveň, má praktický smysl. Lze říci, že pokud je na věc 

nahlíženo praktickou optikou, tak výhodu tyto úpravy nemají. Nicméně důležitá je i 

samotná symbolika a systematika takové úpravy, kdy se tím, že je toto právo upraveno 

na nejvyšší úrovni, dává jasný signál, že je v tomto státě respektováno. S tím se ztotožňují 

i teoretici. „Je zcela jasné, že existuje předpoklad ve prospěch shromažďovacího práva, 

podobný formulaci v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech. Jeho 

podstatné výhody ale mohou být dle mého názoru přeceňované. Nicméně v této oblasti, 

kde je symbolika důležitá, je tato symbolická nadřazenost argumentem pro jeho 

přijetí.“193 Profesoři Bronitt a Williams rovněž zdůrazňují symbolický význam například 

článku 5 zákona Peaceful Assembly Act 1992, když tvrdí, že: „Tato ustanovení jsou 

schopna individuálně vzdělávat na poli základní důležitosti politického protestu v 

australské demokracii.“194 

 

                                                 
190Muldoon v Melbourne City Council [2013] FCA 994 [450]. 
191 tamtéž. 
192 Muldoon v Melbourne City Council [2013] FCA 994 [450]. Podobný závěr byl vysloven i v případu 

O’Flaherty v City of Sydney Council [2014] FCAFC 56, kdy bylo řečeno, že Charter of Human Rights and 

Responsibilities Act 2006 (Vic) ani implikovaná svoboda politické komunikace odvozená z australské 

ústavy nemohou zneplatnit zpochybňované právo [467]. 
193DOUGLAS, Roger. Dealing with demonstrations: the law of public protest and its enforcement. 

Annandale, NSW: Federation Press, 2004, xv, 159 p. ISBN 1862874875. s. 142 
194 S Bronitt and G Williams, Political Freedom as an Outlaw: Republican Theory and Political Protest 

(1996) 18 Adel L Rev 289 329. 
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9. DELIKTY V OBLASTI SHROMAŽĎOVACÍHO PRÁVA 

 

Důsledky konání nepovoleného shromáždění či určité chování v rámci 

shromáždění může založit zodpovědnost za protiprávní čin.195 Vzhledem k tomu, že mezi 

jednotlivými delikty jsou značné rozdíly z hlediska povahy, délky a následku, používám 

pro tyto protiprávní činy souhrnný pojem delikt. Jednotlivé delikty, které jsou uvedeny v 

této kapitole, nejsou v žádném případě vyčerpávající. Pokud by tomu tak bylo, znamenalo 

by to spíše analýzu v oblasti trestního práva.196 

 

9.1. Narušení míru, zadržení  

O narušení míru se jedná vždy, když je způsobena škoda nebo když je 

pravděpodobné, že k ní dojde. Další možností je, že je způsobena újma vyvoláním strachu 

prostřednictvím urážky, nezákonným shromážděním nebo jinou skutečností.197 Nebo v 

případě environmentálních protestů, které obvykle zahrnují „blokování cest či 

přivazování osob ke strojům, je jako delikt každé takové chování, které protiprávně brání 

jiné osobě ve výkonu jeho práce.“198       

 Zákon o výkonu práv199 státu Nový Jižní Wales určuje, že: „Nic v tomto zákoně 

nemůže ovlivnit pravomoci přiznané common law příslušníkům policie v rámci boje proti 

narušení míru.“ Tyto pravomoci přiznané common law, které se vyvíjely po staletí a které 

původně patřily pod tzv. královský mír, zahrnují: „rozpuštění davu, konfiskaci majetku a 

zadržení.“200 K tomuto zaujali akademici své stanovisko, když bylo řečeno, že: „S takto 

široce definovanými pravomocemi má policie poměrně flexibilní právní nástroj pro 

                                                 
195 offence. 
196 R Douglas, Dealing with Demonstrations: The Law of Public Protest and its Enforcement, 2004, The 

Federation Press, Sydney, s. 70. 
197 tamtéž, s. 52–53. 
198 tamtéž, s. 52–53.  
199 Law Enforcement (Powers and Responsibilities) Act 2002. 
200 S Bronitt and G Williams, Political Freedom as an Outlaw: Republican Theory and Political Protest 

(1996) 18 Adel L Rev 289, 315. 
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vypořádání se s novými hrozbami v oblasti veřejného pořádku.“201  

 Nicméně je důležité podotknout, že policie je v pozici, kdy se musí spolehnout 

pouze na prostředky common law ve věci vypořádání se s narušením pořádku, 

ojediněle.202          

 Pravomoci vymezuje například článek 99 zákona o výkonu práv.203 Ten zajišťuje 

policii široká oprávnění k zadržení bez varování. Dále pak můžeme zmínit článek 546 C 

zákona Crimes Act 1900 z Nového Jižního Walesu, který definuje delikt spočívající v 

tom, že osoba brání policistovi ve výkonu jeho povinnosti nebo že nabádá jinou osobu k 

takovému chování. Důsledkem může být až 12 měsíců odnětí svobody nebo peněžitý trest 

ve výši až 1 100 dolarů.204        

 V případě veřejných nepokojů má policie široká oprávnění dle části 6A zákona 

Law Enforcement (Powers and Responsibilities) Act 2002. Tyto pravomoce se aplikují 

na veřejná místa, která jsou „předmětem autorizace.“205 Na těchto vymezených místech 

má policie oprávnění k rozpuštění davu, instalaci silničních bariér či pravomoc 

kontrolovat vozidla.206 Takto vymezené pravomoci ve vztahu ke shromážděním a 

protestům jsou přitom značně sporné. Nicméně je důležité vnímat kontext jejich přijetí. 

Ty totiž byly zavedeny jako přímá odpověď na pouliční nepokoje známé pod označením 

Cronulla riots a dalších událostí.207 Použití těchto opatření je ale zároveň třeba chápat 

jako prostředek ultima ratio k udržení míru. Jejich užití během pokojných shromáždění 

je výslovně vyloučeno. Během projednávání zákona bylo řečeno, že: „Zákon vytváří 

širokou škálu nových pravomocí k zamezení veřejných nepokojů ve velkém rozsahu. 

Tyto pravomoci však nejsou navrženy k užití proti pokojným protestům, demonstracím a 

shromážděním. Jedna z nejdůležitějších částí zákona vymezuje policistům oprávnění k 

vymezení určitého území, kde bude možnost zablokovat dopravu silničními bloky nebo 

                                                 
201 S Bronitt and G Williams, Political Freedom as an Outlaw: Republican Theory and Political Protest 

(1996) 18 Adel L Rev 289 at 315. Autoři argumentují zejména tím, že takto nastavená flexibilita zakládá 

stupeň nejistoty.  
202DOUGLAS, Roger. Dealing with demonstrations: the law of public protest and its enforcement. 

Annandale, NSW: Federation Press, 2004, xv, 159 p. ISBN 1862874875. s. 109 
203 Law Enforcement (Powers and Responsibilities) Act 2002. 
204 Výše peněžitého trestu je definována článkem 17 zákona Crimes (Sentencinf Procedure) Act 1999, 

který uvádí, že jedna trestná jednotka činí 110 dolarů. 
205 tamtéž, článek 87D a 87E. 
206 Pravomoc k rozpuštění davu je dána článkem 87MA a právo instalovat bariéry na silnicích pak článkem 

87I.  
207 blíže k tomuto tématu dostupné na http://www.abc.net.au/mediawatch/transcripts/ep38cronulla1.pdf. 

http://www.abc.net.au/mediawatch/transcripts/ep38cronulla1.pdf
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na těchto místech zajišťovat zpřísněnou ochranu.“208 Zákon však neobsahuje žádné 

explicitní omezení rozsahu těchto oprávnění.       

 V článku 87A je definován „veřejný nepokoj,“ který znamená „vzpouru nebo jiné 

narušení veřejného pořádku, zvyšující riziko ohrožení bezpečnosti.“   

 Tato opatření byla použita při environmentálním protestu proti rozšiřování 

uhelného dolu v Newcastlu.209 Ombudsman ve své zprávě následně popsal, že pravomoci 

policie zneužity nebyly a že policie měla pro jejich užití „velmi dobře zdokumentovaný 

základ pro jejich použití“ a to vzhledem k pravděpodobnosti násilné konfrontace s 

demonstranty poté, co se policie dozvěděla, že protestanti chtěli vykolejit vlak převážející 

uhlí.210           

 Ve světle této sporné části zákona doporučil ombudsman parlamentu, aby zvážil 

v zákoně explicitně chránit shromažďovací právo.211 Ombudsman se následně zmínil i o 

nastavení procesů aplikace těchto pravomocí. „Policejní užití pravomocí dle zákona při 

zásahu proti environmentálnímu protestu v Newcastlu poukázalo na fakt, že je potřeba 

nastavit standardy, kdy jinak pokojné shromáždění mající ochranu podle zákona 

Summary Offences Act 1998, se stane předmětem nuceného zásahu a použití těchto 

sil.“212           

 Policie má rovněž oprávnění zasáhnout pomocí závazných pokynů. Ty zahrnují 

faktické pokyny dle části 14 zákona. Nicméně dle článku 200 je výslovně stanoveno, že 

tato část zákona se nevztahuje na „demonstraci či protest“ nebo na „organizované 

shromáždění.“213 

                                                 
208 zvláštní ministr John Della Bosca, Law Enforcement Legislation Amendment (Public Safety) Bill 2005, 

NSW Legislative Council, Hansard, 15 prosince 2005, strana 20,582. 
209 Z Hutchinson and H Creenaune, A Stifling Climate: targeting social movements and policing protests 

(2010) Dissent Autumn/Winter 33 34. 
210 Zpráva ombudsmana Nového Jižního Walesu, výroční zpráva 2008-2009, Sydney, strana 154 - 155, 

dostupné online na 

https://www.ombo.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0018/4284/Ombo_Annual_Report_08-09.pdf.  
211 NSW Ombudsman, Review Emergency Powers to Prevent or Control Disorder, 2007, 

Sydney, s. 4, s 12. 

212 Zpráva ombudsmana Nového Jižního Walesu, výroční zpráva 2008-2009, Sydney, strana 156, 

dostupné online na 

https://www.ombo.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0018/4284/Ombo_Annual_Report_08-09.pdf. 
213 Článek 200 figuroval rovněž v případu Police v Castle [2011] NSWLC 22 [13], kdy bylo odmítnuto 

obvinění protestanta dle článku 199. Jiným případem, kdy byl protestant, navzdory článku 200 obviněn z 

přečinu dle článku 199 je jeden z případů Occupy Sydney, O’Flaherty v City of Sydney Council [2013] 

FCA 344 [4].  

https://www.ombo.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0018/4284/Ombo_Annual_Report_08-09.pdf
https://www.ombo.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0018/4284/Ombo_Annual_Report_08-09.pdf
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9.2. Obstrukce 

Šestá část přestupkového zákona, upravující v Novém Jižním Walesu rovněž 

shromáždění, zákon Summary Offences Act 1988, upravuje rovněž přečin, kdy osoba bez 

závažného důvodu vědomě brání jakýmkoliv způsobem průchod či průjezd osobě, 

automobilu či lodi na veřejném místě. Maximální pokuta je dle zákona 440 dolarů.  

 Obstrukce je specifický přečin automaticky se pojící se shromážděním. Neboť 

protest či demonstrace prakticky vždy, bez patřičné koordinace policie, blokují nějakým 

způsobem lidi či dopravní prostředky.      

 Obstrukce je rovněž upravena v Novém Jižním Walesu opatřením Road Rules 

2014. Článek 236 odst. 1 uvádí, že chodec nesmí způsobit dopravní komplikace tím, že 

vstoupí do vozovky před řidičem. Odstavec druhý pak uvádí, že chodec nesmí 

bezdůvodně ohrozit jízdu řidiče či chůzi jinému chodci. Následek těchto přečinů je v 

nejvyšší míře stanoven na 2 200 dolarů, což je pětkrát více, než v případě přečinů dle 

článku 6 zákona Summary Offences Act 1988.  

 

9.3. Urážlivý projev 

Část 4A zákona Summary Offences Act pak stanoví, že je zakázáno nevhodně se 

chovat v blízkosti veřejného místa či školy. Maximální pokuta činí 660 dolarů nebo 3 

měsíce odnětí svobody.        

 Přečiny tohoto druhu mají zásadní potenciál omezit shromažďovací právo. 

Všechny vyžadují požadavek, aby byl „hypoteticky rozumný člověk“ uražen.214  

 

9.4. Urážka během nepokoje 

Dle článku 59A odst. 1 zákona Crimes Act 1900, je přečinem to, když člověk urazí 

jiného během „velkého nepokoje.“215 I když následkem tohoto přečinu nemusí být 

faktická fyzická újma, maximální trest činí 5 let odnětí svobody. V případě, že je 

                                                 
214 State of NSW v Beck; Commissioner of Police v Beck [2013] NSWCA v [170].  
215large-scale public disorder. 
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způsobena fyzická újma, resp. škoda216, zvyšuje se trest až na 7 let. Čtvrtá část zákona 

pak definuje narušení veřejného pořádku jako „vzpouru či jiný občanský nepokoj 

směřující k vážnému ohrožení veřejného pořádku.“     

 

9.5. Urážka a jiné delikty vůči příslušníkům policie 

Tento přečin, definovaný článkem 60 zákona Crimes Act 1900 je významným v 

kontextu shromáždění, protože v případě, kdy se shromáždění přemění v násilné, je často 

konfrontováno s policií. Dle článku 60 odst. 1 se člověk dopustí urážky, jestliže hodí 

předmět, obtěžuje nebo zastrašuje policistu během výkonu jeho služby. Není - li 

způsobena škoda, hrozí trest až 5 let odnětí svobody. V případě, že je tento přečin spáchán 

během veřejného nepokoje, navyšuje se trest až na 7 let odnětí svobody.217 Pokud je 

policistovi způsobena újma, činí trest rovněž 7 let a v případě, že je toto spácháno během 

nepokoje, tak až 9 let odnětí svobody.       

 V případě, že policista utrpí těžkou újmu na zdraví a pachatel jednal v hrubé 

nedbalosti, činí trest až 12 let odnětí svobody a v případě, že je tento čin spáchán během 

nepokoje, tak se zvyšuje až na 14 let.218 

 

9.6.Násilný nepokoj 

Část 11 A odst. 1 zákona Summary Offences Act 1988 uvádí další přečiny, které 

lze aplikovat v případě násilných nepokojů. Pokud se tři a více osob dopustí takového 

chování, že způsobí nebo mohou způsobit odůvodnitelnou obavu z nebezpečí, je každá z 

těchto osob odpovědná za trestný čin. Maximální peněžitý trest činí 1.100 dolarů nebo 

trest odnětí svobody v délce až 6 měsíců.   

 

                                                 
216 článek 59A odst. 2. 
217 čl. 60 odst. 1 písm. a). 
218 čl. 60 odst. 3 písm. a). 
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9.7. Výtržnost 

Článek 93B odst. 1 zákona Crimes Act 1900 uvádí, že pokud 12 a více osob hrozí 

či způsobí ohrožení násilím jiné osobě, každý z těchto osob je odpovědný za výtržnost. 

Za výtržnost lze udělit trest odnětí svobody v maximální délce 15 let.219 

 

9.8. Nezákonný vstup na pozemek či na uzavřené území 

Dle zákona Inclosed Lands Protection Act 1901 ze státu Nový Jižní Wales, 

konkrétně dle článku 3 odst. 1, se pod pojmem uzavřené území rozumí pozemek, veřejný 

či soukromý, který je oplocen zdí nebo plotem nebo zčásti oplocen a z části ohraničen 

přírodní hranicí jako je řeka či útes. Oplocené těžební oblasti jsou proto rovněž pro účely 

tohoto zákona uzavřeným územím. Osoby, které vstupují a zůstávají na těchto územích 

bez předchozího povolení, se dopouští přečinu dle čl. 4, kdy činí maximální pokuta až 

550 dolarů. Pokud je chování urážlivé, pokuta se zvyšuje na 1100 dolarů.   

 Soudce Nejvyššího soudu Kirby se zabýval tímto přečinem dle čl. 4 odst. 1 v 

případu DPP v Wille.220 Jeho názor spočíval v tom, že shromažďovací právo jako takové 

nezaručuje zákonnou výjimku ke vstupu na uzavřená území. „Vstup do těchto prostor 

nebyl nezbytný k dosažení jejich cíle. Jejich záměrem bylo ukázat opoziční postoj vůči 

plánované silnici. Bez problémů mohli protestovat za plotem vymezujícím vozovku. Tak 

by nebylo shromáždění dramatické. Nicméně pokud by k danému účelu nemohlo dojít 

jiným způsobem nebo na jiném místě, může osoba zasáhnout do vlastnictví jiného.”221 

 

9.9. Ničení a poškozování majetku 

Účastníci shromáždění, kteří záměrně či v hrubé nedbalosti zničí nebo poškodí 

veřejný majetek nebo majetek jiné osoby, jsou dle článku 195 odst. 1 zákona Crimes Act 

                                                 
219 Jeden z posledních případů, kde byla aplikována výtržnost je Parhizkar v R [2014] NSWCCA 240. 
220 DPP v Wille [1999] NSWSC 661. 
221 tamtéž, [38]. 
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1900 odpovědní za trestný čin a hrozí jim trest v délce až 5 let odnětí osobní svobody. 

Vyšší tresty se použijí v případě, pokud k takové škodě dojde za účasti více osob222, 

během veřejného nepokoje223 nebo v případech, kdy je výsledkem takového poškození či 

zničení oheň nebo výbuch.224        

 Když David Burgess a Will Saunders napsali ,,No War” na budovu Sydney Opera 

House v rámci protestu proti účasti Austrálie ve válce v Iráku, byli obviněni právě z 

tohoto deliktu a odsouzeni k 9 měsícům odnětí svobody formou periodické detence. 

Navíc museli zaplatit 110 000 dolarů náhradu škody a 40 000 dolarů nemajetkovou újmu 

vlastníkovi budovy, společnosti Sydney Opera House Trust.225 Přiznání náhrady škody a 

nemajetkové újmy lze zajistit v Novém Jižním Walesu zákonem Victims Rights and 

Support Act 2013. Dle článku 97 může soud, který shledá osobu vinou za takový čin 

přikázat uhradit škodu a nemajetkovou újmu dotčené osobě. Dle čl. 21 zákona 

Interpretation Act 1987 je osobou fyzická i právnická osoba. Podle článku 97 odst. 2 může 

soud přiznat tyto nároky dle vlastního uvážení nebo na základě návrhu poškozeného.  

 

9.10. Zastrašování a obtěžování násilím jiného 

Tento trestný čin je vymezen v článku 545B odst. 1, písm. a) iii) zákona Crimes 

Act 1900 a maximální trest činí dva roky odnětí svobody a nebo pokutu 5 500 dolarů. 

Delikt může být spáchán, když protestující brání pracovníkům v jejich práci tím, že 

zamezuje v užívání nářadí či pomůcek, oblečení nebo jiného majetku. Dalším příkladem 

jsou ekologické protesty, kdy se protestující přivazují buď k samotným strojům, nebo 

jiným způsobem blokují tuto činnost, proti které vyjadřují svůj nesouhlas.    

 

 

 

                                                 
222Crimes Act 1900, článek 195 1A písm. a): trest odnětí svobody v délce 6 let.  
223 tamtéž, článek 195 2 písm. (a): trest odnětí svobody v délce 7 let.  
224 tamtéž, článek 195 1 písm. b). 
225R v Burgess; R v Saunders [2005] NSWCCA 52 [1]. 
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9.11. Zasahování do těžby 

Trestní úprava provádí další činy, které konkrétně souvisejí s ekologickými 

protesty. A to článek 201 zákona Crimes Act 1900, který zakazuje zasahování do těžby a 

maximální trest za tento čin je 7 let odnětí svobody. Může být spáchán mnoha způsoby, 

nicméně nejčastěji jde o zničení či poškození nebo učinění předmětu nezpůsobilým, 

poškození budovy, silnice nebo mostu, související s těžbou. Typicky se jedná o situace, 

kdy aktivisté používají svá vlastní těla k blokaci těchto činností tak, jak tomu bylo 

například v oblasti těžby uhlí Maules Creek.226 

 

9.12. Obstrukce dle zákona Mining Act 1992 

Zákon upravující v Novém Jižním Walesu samotnou těžbu rovněž upravuje 

některé delikty bránící této činnosti. Dle článku 257 jde například o obstrukci, tedy 

bránění osobě, která provádí určitou činnost dle zvláštního povolení. Maximální pokuta 

činí 11 000 dolarů. Dalším je obstrukce dle čl. 378A, kdy je bráněno samotné těžbě. 

Nejvyšší trest činí 220 000 dolarů. A následně bránění dle čl. 378B, kdy je bráněno osobě 

mající povolení k určité činnosti. Nejvyšší trest je 11 000 dolarů.  

 

9.13. Lesní delikty 

Příslušníci policie jsou v Novém Jižním Walesu autorizovaní úředníci dle zákona 

Forestry Act 2012.227 Dle čl. 83 odst. 1 písm. c) je zakázáno bránit či zdržovat 

autorizovaného úředníka v jeho činnosti pod sankcí 2 200 dolarů. Dle odst. 2 je rovněž 

zakázáno takovou osobu urážet, vyhrožovat či ohrožovat pod sankcí 5 500 dolarů.  

 Protestující mohou být rovněž stíháni dle čl. 38 odst. 1 zákona za poškození či 

zničení lesního materiálu. V takovém případě lze dostat nejvyšší pokutu ve výši 5 500 

                                                 
226http://www.abc.net.au/news/2015-02-04/david-pocock-avoids-conviction-over-maules-creek-mine-

protest/6069082, ABC News, 5/2/2015. V Novém Jižním Walesu je toto téma v poslední době velmi 

vypjaté, blíže např. Metgasco Limited v Minister for Resources and Energy [2015] NSWSC 453. 
227zákon Forestry Act 2012, článek 71. 

http://www.abc.net.au/news/2015-02-04/david-pocock-avoids-conviction-over-maules-creek-mine-protest/6069082
http://www.abc.net.au/news/2015-02-04/david-pocock-avoids-conviction-over-maules-creek-mine-protest/6069082
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dolarů nebo trest odnětí svobody v délce 6 měsíců a kompenzaci újmy 10 dolarů za každý 

zničený či poškozený strom. 

 

9.14. Zvláštní delikty 

Poslední skupinu deliktů pak v Novém Jižním Walesu tvoří specifické delikty, 

které buď shromáždění přímo zakazují, nebo je nepřímo omezují. Jde o následující 

případy:  

- článek 52 odst. 1 písm. d) zákona Roads Regulations 2008 stanoví, že nelze konat či 

uspořádat shromáždění jinak než na základě povolení na Sydney Harbour Bridge a 

ANZAC Bridge.228 

- článek 69 Royal Botanic Gardens and Domain Trust Regulation 2013 stanoví, že 

shromáždění organizované v prostorách královských zahrad v Sydney je bez 

předchozího písemného souhlasu trestným činem.  Stejně je posuzován případ, kdy je 

takové shromáždění organizováno v oblasti Domain před východem slunce či po jeho 

západu.  

- dle čl. 30 odst. 3 zákona Major Events Act 2009 je zakázáno chodcům užívat silnice 

vyhrazené pro účely konání organizovaných akcí. V případě neuposlechnutí příkazu 

autorizované osoby jde o trestný čin dle čl. 30 odst. 4.  

- dle článku 28 A zákona Sydney Opera House Trust Act 1961 se dopustí trestného činu 

každá osoba, která vstoupí či setrvá v prostorách Opery (včetně neuposlechnutí výzvy 

k opuštění). Pokud je tak činěno s úmyslem způsobit škodu, použije se samostatně 

článek 28 B. V případě, že je škoda způsobena s úmyslem přímým, hrozí pachateli trest 

až 5 let odnětí svobody.    

- článek 632 odst. 2 zákona Local Governmet Act 1993 umožňuje místním radnicím 

zakazovat velkou řadu akcí na veřejných místech, např. na Martin Place.229 

                                                 
228 dva nejvýznamnější mosty v Sydney.  
229 O’Flaherty v City of Sydney Council [2013] FCA 344. 
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- článek 15 zákona Parliamentary Precincts Act 1997 stanovuje, že se předseda 

Parlamentu může dohodnout s policejním komisařem na opatřeních směřujících k 

zabezpečení přístupu do budovy Parlamentu. A to v případě, že hrozí nepokoje či 

narušení pořádku, bez ohledu na to, jestli je toto namířeno proti Parlamentu či nikoliv. 

Dle článku 23 má policie pravomoc fyzicky vyvést osobu pohybující se v tzv. 

parlamentní zóně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

10. NOVÉ SMĚŘOVÁNÍ A MOŽNÉ REFORMY 

 

10.1. Nové trestné činy: Tasmánie a Západní Austrálie 

Ve státě Tasmánie byl 24. prosince 2014230 přijat zákon Workplaces (Protection 

from Protesters) 2014. Předmětem úpravy je „zajištění toho, že protestující neničí 

obchodní prostory nebo budovy s obchodem související a zároveň bránit těmto 

obstrukcím.“231         

 Jak zaznělo při druhém čtení zákona, nové trestné činy byly zavedeny 

s požadavkem:, ,,Aby obnovily rovnováhu mezi shromažďovacím právem a právem 

obchodu k vytváření ekonomických příležitostí a rozvoji ekonomiky.”232 Hlavním 

argumentem bylo tvrzení o tom, že právo na obchod a rozvoj ekonomických příležitostí 

je důležitým atributem spolu s právy pracovníků na to, aby nebyli rušeni při práci, a že 

toto je zásadní pro rozvoj státu jako takového.       

 Dle zákona je protest definován jako činnost, „která se odehrává na obchodních 

místech nebo na místech, kde k obchodu obvykle dochází.”233 Zákon se proto nevztahuje 

na pouliční protesty, pokud shromáždění neblokuje obchodní oblasti. Navíc, osoba, která 

je zapojena do souvisejícího obchodu, není podle zákona považována za účastníka 

protestu.234 Zákon rovněž zavádí nové trestné činy jako bránění obchodu, způsobení či 

hrozbu narušení bezpečí nebo neuposlechnutí výzvy policisty k opuštění obchodního 

prostoru. K tomu zákon navíc nově přiznává některá opatření policii, která zahrnují 

požadování identifikace osob, příkaz k opuštění obchodních prostor, zatčení bez 

předchozího upozornění a vyvedení z obchodního prostoru a použití přiměřené síly.  

 

 

                                                 
230Tasmanian Government Gazette, 24 December 2014, Vol CCCXXIII, No 21 490, p 1920, dostupné 

online na http://www.gazette.tas.gov.au/editions/2014/december_2014/21490_-

_Special_24_December_2014.pdf 
231 dostupné online http://www5.austlii.edu.au/au/legis/tas/num_act/wfpa201425o2014498/longtitle.html. 
232  Workplaces (Protection from Protesters) Bill 2015, druhé čtení zákona, Hansard, dostupné online na 

http://www.parliament.tas.gov.au/bills/Bills2014/pdf/notes/15_of_2014-SRS.pdf. 
233 článek 4 odst. 2. 
234 článek 4 odst, 6. 

http://www.gazette.tas.gov.au/editions/2014/december_2014/21490_-_Special_24_December_2014.pdf
http://www.gazette.tas.gov.au/editions/2014/december_2014/21490_-_Special_24_December_2014.pdf
http://www5.austlii.edu.au/au/legis/tas/num_act/wfpa201425o2014498/longtitle.html
http://www.parliament.tas.gov.au/bills/Bills2014/pdf/notes/15_of_2014-SRS.pdf
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10.2. Nové směřování v Západní Austrálii 

Dne 25. února 2015 začal parlament Západní Austrálie projednávat návrh novely 

zákona Criminal Code Amendment (Prevention of Lawful Activity) Bill 2015. Hlavním 

motivem této novely je odradit ekologické aktivisty od záměru využívat při 

shromážděních svá vlastní těla a jimi se například přivazovat k těžebním zařízením nebo 

jinými způsoby bránit těžbu. Návrh novely má mimo jiné za cíl napravit dvě zažitá 

omezení západoaustralského práva.           

 Hlavním omezením je to, že nástroje (užívané aktivisty k přivazování ke strojům) 

mohou být samy o sobě drženy a tak policie nemůže často konat do té doby, kdy jsou tyto 

nástroje použity. Dalším omezením je absence takových trestných činů, které by dokázaly 

reagovat na situaci, kdy je jiná legální činnost blokována díky demonstraci či protestu.235 

Zákon proto navrhuje zavést dva nové delikty. První, „Fyzické bránění legální činnosti“ 

dle článku 68AA a druhý, „Příprava fyzickému bránění legální činnosti či vstupu,“ dle 

článku 68AB. Dle navazujícího článku 68AA odst. 2 je zakázáno bránit takovým 

povoleným aktivitám, přičemž maximální trest činí dvanáct měsíců odnětí svobody spolu 

s pokutou 12 000 dolarů. V případě, že je následkem tohoto činu zranění či jiná škoda, 

zvyšuje se trest až na 24 měsíců odnětí svobody a pokutu až 24 000 dolarů. Jako 

navazující opatření je navrhováno, aby mohl soud určit k úhradě obviněnému náklady, 

které vznikly policii při odstraňování překážek, které provedl obviněný.    

 Projednávaná novela zákona byla kritizována širokým zástupem kritiků a rovněž 

mnoha organizacemi. Mezi ty nejhlasitější patřily Australian Law Society a Human 

Rights Law Centre.236 Organizace The Western Australian Farmer Federation rovněž 

kritizovala návrh pro možný vliv na farmáře, kteří by protestovali proti těžbě zemního 

plynu na svých pozemcích. „Mohu jistě říci, že díky tomuto návrhu se dopouštím deliktu 

tím, že zamknu svoji bránu a zaparkuji truck nebo jiné zařízení před branou a řeknu lidem, 

aby nechodili na můj pozemek, otočili se a šli hledat zemní plyn někam úplně jinam. Od 

teď budu kriminálník. To je jeden z nežádoucích důsledků tohoto zákona. Tím, že si 

                                                 
235 Druhé čtení zákona Criminal Code Amendment (Prevention of Lawful) Activity) Bill 2015 (WA), 25 

February 2015, Hansard, Parliament of Western Australia. dostupné online na 

http://www.parliament.wa.gov.au/Hansard/hansard.nsf/0/fa075bad1ed764af48257df90024f4c9/$FILE/C3

9+S1+20150225+p629b-631a.pdf.  
236 T Mitchell, Colin Barnett is Trying To Criminalise a “Thing”. Literally, 17 March 2015, 

newmatilda.com, dostupné online na https://newmatilda.com/2015/03/17/colin-barnett-trying-criminalise-

thing-literally.  

http://www.parliament.wa.gov.au/Hansard/hansard.nsf/0/fa075bad1ed764af48257df90024f4c9/$FILE/C39+S1+20150225+p629b-631a.pdf
http://www.parliament.wa.gov.au/Hansard/hansard.nsf/0/fa075bad1ed764af48257df90024f4c9/$FILE/C39+S1+20150225+p629b-631a.pdf
https://newmatilda.com/2015/03/17/colin-barnett-trying-criminalise-thing-literally
https://newmatilda.com/2015/03/17/colin-barnett-trying-criminalise-thing-literally
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legislativci mysleli, že tento návrh fakticky dopadá na malou skupinu lidí, se šíleně 

mýlili.“237          

 Jak lze pozorovat, tak zákonné úpravy v těchto dvou státech jsou mnohem 

restriktivnější, než například zákonná úprava v Novém Jižním Walesu. Jde zejména o 

zavádění nových deliktů a rovněž o nastavení případných sankcí. Ty jsou velmi 

nepřiměřené a mají za cíl odradit lidi od občanských aktivit. Vzhledem k tomu, že tato 

zákonná opatření jsou podle mého názoru v přímém rozporu se zavedenými standardy 

chápání shromažďovacího práva, pomohlo by oběma zemím, kdyby šly naopak opačnou 

cestou, tedy cestou zmírňování sankcí za delikty a vytváření takového prostředí, které 

bude shromažďovací právo respektovat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
237 farmář a člen parlamentu Západní Austrálie Darren West, 11. března 2015, dostupné online na 

http://www.parliament.wa.gov.au/Hansard/hansard.nsf/0/4c8b9c53c11dd7aa48257e070023410f/$FILE/C

39%20S1%2020150311%20p991e-1003a.pdf. 

http://www.parliament.wa.gov.au/Hansard/hansard.nsf/0/4c8b9c53c11dd7aa48257e070023410f/$FILE/C39%20S1%2020150311%20p991e-1003a.pdf
http://www.parliament.wa.gov.au/Hansard/hansard.nsf/0/4c8b9c53c11dd7aa48257e070023410f/$FILE/C39%20S1%2020150311%20p991e-1003a.pdf
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11. ZÁVĚR 

 

Australské právo prošlo od svého vzniku až po současnost vývojem, který po 

staletí ovlivňovalo zejména common law. Na jeho základech se později začalo vyvíjet 

australské právo. Na konci osmnáctého století, když byla Austrálie objevena Jamesem 

Cookem, se začalo do té doby nezměněné anglické právo přizpůsobovat místním 

podmínkám.         

 V počátku osídlení existovala velká otázka, jaké právo bude na nově objeveném 

území platit. Postupně se vytvořily dvě významné teorie. Teorie osídleného území a teorie 

dobytého území. I když bylo podstatou obou teorií to, že na novém území bude platit 

anglické právo, nakonec zvítězila teorie osídleného, respektive neobydleného území. 

Podle této byla Austrálie objevena jako nové území a mohla tedy následně přímo spadat 

pod vládu Velké Británie.        

 Doktrína osídleného území měla rovněž vliv na vnímání dle mezinárodního práva. 

V případě osídlení šlo o území terra nullius, tedy takové území, které může být 

okupováno.           

 Šest států a deset teritorií bylo formálně utvořeno v roce 1901, kdy podle 

australské Ústavy vznikl Australský svaz. Právní nezávislost Austrálie se tvořila 

evolučně. I když se dá říct, že Australané nepožadovali nezávislost na Velké Británii, 

existují v historii určité milníky, od kterých lze nezávislost odvozovat. Ať už jde 

například o zmíněné vytvoření Australského svazu v roce 1901, účastenství na 

Versaillské smlouvě, vytvoření australského občanství v roce 1949 nebo judikaturu 

Nejvyššího soudu.        

 Australské shromažďovací právo má sice svoje kořeny v common law, ale i 

vzhledem k tomu, že je země rozdělena na šest jednotlivých států, kde každý z nich má 

zároveň svoji vlastní úpravu, jde o problematiku natolik komplexní, že není v silách jedné 

diplomové práce obsáhnout všechny instituty v této oblasti.   

 Jednotlivé státy mají ale řadu věcí společných, a tak je lze pozorovat zejména v 

oblasti ústavního vnímání a následně v sankcích za případná porušování práva během 

shromáždění.          

 V praxi to tedy vypadá tak, že vzhledem k tomu, že tato oblast není žádným 
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způsobem upravena na federální úrovni, je dán velký prostor jednotlivým státům k 

realizaci shromažďovacího práva. Proto můžeme pozorovat velké rozdíly v koncepci 

těchto úprav. Například mezi úpravou v Australském centrálním teritoriu, kde je 

shromažďovací právo deklarováno na nejvyšší ústavní úrovni a na druhé straně ve státě 

Queensland či Nový Jižní Wales, kde je toto právo obsaženo v běžném zákoně.

 Důležitým závěrem je rovněž materiální uchopení tohoto práva, kdy je možné 

pozorovat zájem státu na tom, aby byly ve společnosti uspokojeny proporcionálně 

všechny názory. Proto dochází k poměřování práv v jednotlivých případech tak, aby 

konkrétní situace byla správně posouzena.      

 Moderní liberální demokracie si střeží shromažďovací právo svých občanů, jehož 

nejvýraznějším znakem je aktivní projev nesouhlasu s oficiálními vládními opatřeními. 

Vzhledem k nastolenému trendu, který je pozorován díky rozhodnutím Nejvyššího soudu 

ve věci implikované svobody politické komunikace, můžeme tvrdit, že je toto právo 

rovněž chráněno australskou Ústavou.       

 Ve státě Nový Jižní Wales je shromažďovací právo upraveno ve čtvrté části 

zákona Summary Offences Act 1988, který si klade za cíl provést toto právo na základě 

spolupráce zástupců policie s organizátory shromáždění.     

 Žádné právo není absolutní, a tak i australské shromažďovací právo nachází své 

limity v oblastech občanského, trestního a ústavního práva, jak je ilustrováno například 

na případu ze série protestů Occupy Sydney, případu O´Flaherty v City of Sydney Council 

nebo v případě Gibson v Commissioner of Police.     

 V Novém Jižním Walesu tak můžeme nalézt řadu zákonů, které toto právo 

omezují. Například zákony Summary Offences Act 1988, Crimes Act 1900, Inclosed 

Lands Protection Act 1901, Forestry Act 2012 a Mining Act 1992. Omezení stanovuje i 

common law.           

 V této již velice široké legislativě chce vláda zavádět další opatření, která budou 

danou problematiku ještě zpřísňovat. Nicméně je nutno podotknout, že část čtvrtá zákona 

Summary Offences Act 1988 není v praxi soudů významně kritizována tak, že by do této 

úpravy mělo být legislativně zasahováno.       

 V rámci státu Queensland nalezneme alternativní úpravu, která je ve své praktické 

rovině rovněž fungující. To však nelze říci o dalších dvou úpravách. A to sice ve státě 

Tasmánie a státě Západní Austrálie. Tasmánský zákon Workplaces (Protection from 
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Protesters) Act 2014 a západoaustralský návrh Criminal Code Amendment (Prevention 

of Lawful Activity) Bill 2015 jsou totiž ideově lehce posunuté od liberálního trendu a 

soustředí se na více restrikcí.        

 K tomu, aby se dosáhlo vyrovnaných zájmů ve vztahu k shromažďovacímu právu, 

musí proběhnout dva druhy reforem. Tou první je uznání tohoto práva na ústavní úrovni 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv a základních svobod nebo americkým 

Bill of Rights. I když Nejvyšší soud implikoval v roce 1992, že i ostatní práva, včetně 

komunikace, jsou z australské Ústavy implikována, tento krok patrně potřebuje do 

budoucna ještě legislativně upřesnit.      

 Nicméně v tak ústavně rigidním prostředí, jakým Austrálie je, si lze v současné 

době jen stěží představit, že by proběhla reforma Ústavy v tom smyslu, že by i 

shromažďovací právo bylo inkorporováno přímo do Ústavy samotné. Pokud by došlo jen 

k samotnému návrhu, vyvolalo by to obrovskou reakci, která by se dožadovala i dalších 

úprav a svobod, která by měla Ústava obsahovat.  A znamenalo by to následně komplexní 

ústavní reformu, která však není v současné době v Austrálii politicky poptávaná.  

 Druhou reformou je formulování federální a státní úpravy této oblasti. Patrně by 

mělo dojít k tomuto vymezení dvojího druhu. Právo shromažďovací by mělo být 

vymezeno pozitivně a ne pouze tak, že je od něčeho odvozeno. Další práva s tím spojená 

a s tím související omezení, pokud některá taková práva omezení mít musí, by měla být 

patřičně vážena a tato práva by neměla být omezována více, než je nezbytně nutné.  

 Austrálie představuje stát s vyspělou demokracií, kde má rovněž významnou roli 

Nejvyšší soud. Ten pak následně vykládá Ústavu v jednotlivých případech. Lze tedy 

tvrdit, že australské shromažďovací právo je v Austrálii uznávaným a tolerovaným 

právem, které však o svoji pozici musí často bojovat vzhledem k sílícím zájmům 

průmyslu a obchodu, kdy tato odvětví mají tendenci shromažďovací právo omezovat.   
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SHRNUTÍ 

Předmětem této diplomové práce je analýza právní úpravy shromažďovacího 

práva v Austrálii. Vzhledem k rozdílným úpravám této oblasti v jednotlivých státech 

země, je téma velmi široké. Práce se proto zaměřuje na ústavní vymezení tohoto práva a 

na zákonnou úpravu ve státě Nový Jižní Wales.       

 Diplomová práce se člení na deset kapitol. Po úvodu se druhá kapitola věnuje 

vzniku australského práva a jeho vývoji. Rozebírá zejména právní a historické souvislosti 

anglického koloniálního práva, které dalo vzniknout právu australskému.    

 Třetí kapitola rozebírá otázku australského osídlení. Objevení kontinentu 

Jamesem Cookem v roce 1770 a následné rozšiřování území až do současné podoby.  

 Čtvrtá kapitola se zaměřuje na ústavní vývoj australského práva. Zejména ve 

vztahu k nezávislosti Austrálie. Rozebírá rozhodující ústavněprávní momenty, které 

ovlivňovaly nezávislost.  

 Obsahem páté kapitoly je analýza systému australského práva. Zabývá se 

hlavními prameny australského práva a vztahem mezi common law a mezinárodním 

právem.  

 Šestá kapitola se zaměřuje na prameny australského shromažďovacího práva. 

Analyzuje jeho common law základy, ústavní rozměr a aplikační praxi Nejvyššího soudu.  

 Sedmá následně analyzuje zákonnou úpravu ve státě Nový Jižní Wales a to 

zejména v duchu rozhodovací praxe Nejvyššího soudu a aktuální judikatury.   

 V osmé kapitole práce uvádí další možné zákonné úpravy ostatních států. Devátá 

kapitola se věnuje deliktům na poli shromažďovacího práva. Ty jsou velmi početné a liší 

se rovněž jednotlivými sankcemi. Desátá kapitola se pak věnuje novému směřování 

zákonné úpravy ve vybraných státech a možným reformám.  

 Autor závěrem shrnuje názor, že i přes zavedenou rozhodovací praxi soudů by 

mohlo být shromažďovací právo na ústavní úrovni legislativně upřesněno. 

 

Klíčová slova: 

australské shromažďovací právo 

shromáždění 

Austrálie  
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ABSTRACT 

Title: Legal regulation of the right to assembly in Australia   

The present thesis addresses the legal regulation of freedom of assembly in 

Australia, aiming to analyse the current version of legal regulation. Regarding different 

legal arrangements among particular Australian states, main attention is paid to 

constitutional level of this right and statutory regulation in New South Wales.  

 The thesis is divided into ten chapters. Following the first introductory chapter, 

the second one focuses on the beginnings of Australian law and its development. It also 

deals with legal and historical connections of English colonial law which laid foundations 

of Australian law.  

 The third one deals with Australian settlement. It is focused on discovery of 

Australian continent by James Cook in 1770 and consequent enlargement of the territory.  

 The fourth continues with constitutional development of Australian law. It 

discusses decisive constitutional moments related to Australian independence.  

 The main aim of the fifth chapter is the analysis of Australian legal system. It 

concerns main legal sources of Australian law and the relation between common law and 

international law. It also analyses practise of the courts.  

 The sixth chapter examines sources of Australian right to assembly and the 

seventh one analyses statutory regulation of right to assembly in New South Wales. This 

is examined with regard to decision practice of High Court of Australia.  

 The eighth chapter presents other statutory options in Australian states. The ninth 

one addresses offences regarding right to assembly.  

  And finally, the tenth deals with new development of statutory regulation in 

particular states and with possible reforms.  

 The author concludes that despite current practice of the courts Australian right to 

assembly could be legislatively more specified on the constitutional level. 

 

Key words: 

Australian right to assembly 

assembly 

Australia 


