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✶

Z zagranicznej prasy prawniczej

Zniesienie kary śmierci w Nowej Zelandii

12 października 1961 r. parlament nowozelandzki zniósł większością 41 głosów prze-
ciwko 30 karę śmierci. Kara śmierci została zniesiona w Nowej Zelandii po raz pierwszy 20
lat temu, gdy u władzy był rząd labourzystowski, została jednak przywrócona po dojściu do
władzy partii narodowej. Tym razem została ponownie wymazana z prawa nowozelandz-
kiego pod rządem tejże partii narodowej.

Zwycięstwo przeciwników kary śmierci dało asumpt (prof. R. Thompsonowi do nakreśle-
nia historii walki o jej zniesienie w artykule zamieszczonym w pierwszym tegorocznym nu-
merze kwartalnika „Revue de science et de droit penal comparé”.

Egzekucje publiczne zostały zakazane w Nowej Zelandii w 1858 r. Za rządów Partii Pra-
cy, od r. 1935 wszystkie wyroki śmierci były łagodzone, co doprowadziło do formalnego
zniesienia tej kary w 1941 r. Przywrócenie kary śmierci i kar cielesnych stanowiło jedną z
cech charakterystycznych programu partii narodowej w wyborach 1949 r., po których wy-
graniu wprowadziła ona ponownie tę najcięższą z kar. Wywołało to jednak falę protestów i
w rezultacie premier ówczesnego rządu S.G. Holland obiecał poddać sprawę pod głosowa-
nie w publicznym referendum. Po jego ustąpieniu kwestia ogłoszenia referendum została
zarzucona. W czasie 8 lat rządów tej partii wykonano 8 wyroków śmierci, wymierzonych za
dokonanie przestępstw zabójstwa. Po powrocie do rządów Partii Pracy wszystkie wyroki
śmierci zostały zamienione na kary dożywotniego więzienia. Rząd ten nie zdążył jednak
znieść ponownie kary śmierci, przegrywając wybory w 1960 r.

Nowy rząd partii narodowej musiał się ugiąć pod naporem opinii publicznej. Po długo-
trwałych, gorączkowych i kontrowersyjnych pracach rządowych i obradach parlamentar-
nych wykreślono z projektowanej nowej ustawy karnej koncepcję kwalifikowanego mor-
derstwa jako jedynego przestępstwa zagrożonego karą śmierci, znosząc w ten sposób całko-
wicie możliwość wymiaru tej kary.

✶

Orzecznictwo Sądu Najwyższego
w sprawach adwokackich

Wyrok z 30 grudnia 1958 r.
(III K 1231/58)

Sąd Najwyższy w sprawie Józefa T. oskarżonego z art. 225 § 1 k.k., po rozpoznaniu zało-
żonej przez oskarżonego rewizji od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z 9 września
1958 r., na podstawie art. 375, 383 pkt 2 i 3 k.p.k.

u c h y l i ł  zaskarżony wyrok i sprawę p r z e k a z a ł  Sądowi Wojewódzkiemu w Gdańsku
do ponownego rozpoznania.


