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Zniesienie kary śmierci w Nowej Zelandii

12 października 1961 r. parlam ent niotwazelanJcFzki zniósł większością 41 głosów 
przeciwko 30 Ikairę śmierci. K ara śmierci ziogtała zniesiona w Nowej Zelandii po 
raz pierwszy 20 la t temu, gdy u  władzy był rząd labourzystowski, została jednak 
przywrócona po dojściu do władzy partii narodowej. Tym razem  została ponow
nie -wymazana z pralwa no wozelandzJkiego pbd rządem  tejże partii narodowejt.

Zwycięstwo przeciwników kary  śmierci cłaio asum pt prof. R. T h o m p s o n o 
w i  do nakreślenia historii wałki o jetj znietsietnie w  aiitylkule zaimie&zcBonym w  
pierwszym tegorocznym numerze kw artalnika „Revue de science et de droit pénal 
■comparé.”

Egzekucje 'publiczne zastały zakazane w  Nowej Zelandii w 1858 r. Za rządów 
P artii Pracy, od r. 1935 wszystkie wyroki śmierci były łagodzone, co doprowa
dziło do formalnego zniesienia tej kary  w 1941 r. Przywrócenie kary śmierci i kar 
cielesnych stanowiło jedną z cech charakterystycznych programu partii n ar odo- 
welj w wyborach 1949 r., po których wygrainilu wjprowiadziiła ona ponownie tę naj
cięższą z kar. Wywołało to jednak falą protestów i w  rezultacie premier ówczes
nego rządu S. G. Holland obiecał poddać sipralwę pod głosowanie w  publicznym 
referendum. Po jego ustąpieniu kwestia ogłoszenia referendum  została zarzu
cona. W czasie 8 la t rządów tej partii wyikianant) 8 wyroków śmierci, wymierzo
nych iza dokonanie przestępstw zabójstwa. Po potwrocde dlo rządów Partii Pracy 
wiszystkie wyroki śmierci zostały ziamśetnione na (kary dożywotniego więzienia. 
Rząd ten nie zdążył jednak znieść palnowinie kary  śmierci, przegrywając wy
bory w  1960 r.

Nowy rząd partii narodowej musiał się ugiąć pod niaporem opinii publicznej. 
Po długotrwałych, gorączkowych i kontr owerlsyjnych pracach rządowych i obra
dach parlam entarnych wykreślono z projektowanej nowej ustawy karnej kon
cepcję kwalifikowanego m orderstwa jako jedynego przestępstwa zagrożonego ka
rą  śmierci, znosząc w ten sposób całkowicie możliwość wymiaru tej kary.

The Criminal Justice Act 1961—Wielka Brytania

Nowa ustawa karna z 1961 r. dotycząca zagadnień zakładów poprawczych, 
orzeczeń w sprawach o przestępstwa popełnione przez nieletnich i przymusowej 
opieki postpe nitendjar nej komenitofwana jest przez J. E. Hall W i l l i a m  s a  w 
marcowym numerze z br. „The Modern Law Review”. Ustawa ta wprowa
dza istotną zmianę w systemie kar przewidzianych dla przestępców młodocia
nych, ustanawiając karę ćwiczeń poprawczych (borstal training) łączącą w so
bie elemeinity orzeczeń o umieszczeniu w  zakładzie poprawczym z tymi, które 
skazywały ha kary pozbawienia wolności .przez zamknięcie w więzieniu. Kara 
ta może być jeidinakże wymierzana wtedy, gdy sąd lorzeka ją  w granicach od 
6 miesięcy do 3 la t '(lub 18 miesięcy w  w ypadku niektórych recydywistów).

Owiazenia poprawcze obwarumkowane są zatrzymaniem w  odpowiednim zakła
dzie na okres m 'nimum 6 miesięcy i maksimum 2 lat.

Minimalny wiek młodocianego przestępcy, w  StttSumflcu do (którego sąd może 
orzec ijowyżstzą karę, określa uistalwa na 15 lat.


