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TRAKTAT Z WAITANGI
The Treaty of Waitangi
Jej Królewska Mość Wiktoria, Królowa Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii, mając w Królewskiej Przychylności
Rdzennych Wodzów i Plemiona Nowej Zelandii oraz pragnąc chro‑
nić należne im Prawa oraz Własność, jak również chcąc zabezpieczyć
im korzystanie z Pokoju i Dobrego Porządku, uznała za niezbędne
– wobec znacznej liczby Poddanych Jej Królewskiej Mości, którzy
osiedli do tej pory w Nowej Zelandii oraz gwałtownego wzrostu
emigracji tak z Europy, jak i z Australii, który wciąż następuje
– ustanowić i powołać funkcjonariusza odpowiednio umocowa‑
nego do tego, aby ukształtować stosunki z Ludnością Miejscową1
Nowej Zelandii w uznaniu suwerennej władzy Jej Królewskiej
Mości nad całością i każdą z tychże wysp – Jej Królewska Mość,
pragnąc zatem ustanowić trwałą formę Rządu2 i mając na wzglę‑
dzie oddalenie zgubnych następstw, które muszą wynikać z braku
odpowiednich Praw oraz Instytucji tak dla rdzennej ludności, jak
i dla Jej poddanych, łaskawie zechciała upoważnić mnie, Williama
Hobsona, Kapitana Królewskiej Marynarki Wojennej, Konsula
i Wicegubernatora tych części Nowej Zelandii, które mogą być
lub w przyszłości będą scedowane na rzecz Jej Królewskiej Mości,
abym zaprosił sprzymierzonych oraz niezależnych Wodzów Nowej
Zelandii, by przystąpili do następujących artykułów i warunków.
Artykuł Pierwszy
Wodzowie Konfederacji Zjednoczonych Plemion Nowej Zelan‑
dii, a także Wodzowie odrębni i niezależni, którzy nie stali się
członkami Konfederacji w całości i bez zastrzeżeń zrzekają się
na rzecz Jej Królewskiej Mości Królowej Anglii wszelkich praw
i uprawnień suwerennych, które odpowiednio rzeczona Konfede‑
racja lub Indywidualni Wodzowie wykonują lub posiadają, albo
mogą wykonywać lub posiadać nad ich właściwymi Terytoriami
jako ich wyłączni Suwereni.
1
2

51

W oryg. Aborigines.

W oryg. Civil Government.
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Artykuł Drugi
Jej Królewska Mość Królowa Anglii potwierdza i gwarantuje Wo‑
dzom oraz Plemionom Nowej Zelandii oraz ich poszczególnym
rodom i jednostkom pełne, wyłączne i niezakłócone posiadanie
ich Ziem, Posiadłości, Lasów, Łowisk oraz innych form własności,
którą mogą posiadać wspólnie lub indywidualnie, tak długo, jak
długo ich życzeniem i pragnieniem będzie utrzymanie swojego
stanu posiadania; ale Wodzowie Zjednoczonych Plemion oraz
Wodzowie indywidualni odstępują Jej Królewskiej Mości wyłączne
prawo pierwokupu takich ziem, które ich właściciele mogą być skłoni
odsprzedać po cenach uzgodnionych pomiędzy ich właścicielami
a osobami powołanymi przez Jej Królewską Mość, aby prowadzić
z nimi rozmowy w tym względzie.
Artykuł Trzeci
W zamian za to, Jej Królewska Mość Królowa Anglii obejmuje
Rdzennych Mieszkańców Nowej Zelandii Swoją królewską ochroną
oraz nadaje im wszelkie Prawa i Przywileje Brytyjskich Poddanych.
W. Hobson
Wicegubernator
Niniejszym, My, Wodzowie Konfederacji Zjednoczonych Plemion
Nowej Zelandii, zgromadzeni na kongresie w Victorii, w Waitangi,
oraz My, Odrębni i Niezależni Wodzowie Nowej Zelandii, dekla‑
rujący swoje władztwo nad Plemionami i Terytoriami, które zostały
wyszczególnione odpowiednio wedle naszych imion, pojąwszy
w zupełności postanowienia powyższego Traktatu, przystajemy
i godzimy się na to samo, w pełni uwzględniając ducha i wymowę
tegoż, na dowód czego składamy nasze podpisy lub znaki w miej‑
scach i przy datach odpowiednio wyszczególnionych.
Sporządzono w Waitangi, Szóstego dnia Lutego Roku Pańskiego
Tysiąc Osiemset Czterdziestego.
[Tu następują podpisy, daty, etc.]
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USTAWA O TRAKTACIE
Z WAITANGI Z 1975 ROKU
Treaty of Waitangi Act, 1975
Ustawa zapewniająca i potwierdzająca zasady Traktatu z Waitangi
oraz ustanawiająca Trybunał, w którego mocy jest wydawanie
zaleceń dotyczących roszczeń w zakresie stosowania Traktatu
w praktyce, oraz rozstrzyganie o zgodności rozpatrywanych
spraw z zasadami Traktatu.
Preambuła
Zważywszy, że 6 lutego 1840 roku zawarty został Traktat pomiędzy
Jej Królewską Mością ówczesną Królową Wiktorią a ludnością
maoryską Nowej Zelandii;
I zważywszy, że tekst Traktatu w języku angielskim różni się
od tekstu Traktatu w języku maoryskim;
I zważywszy, że jest pożądane, aby został ustanowiony Trybunał
mający wydawać zalecenia wobec roszczeń, będące następstwem
stosowania zasad Traktatu w praktyce, oraz aby ustalał jego zna‑
czenie i skutki prawne oraz rozstrzygał czy rozpatrywane przez
niego sprawy są zgodne z zasadami Traktatu.
1. Skrócony tytuł
Niniejsza ustawa może być przywoływana jako Ustawa o Traktacie
z Waitangi z 1975 roku.
2. Wyjaśnienie wyrażeń ustawowych
W niniejszej ustawie, chyba że z jej kontekstu wynika inaczej –
roszczenie historyczne wynikające z Traktatu oznacza roszczenie
podniesione na podstawie sekcji 6(1) i wynikające z aktu ustawo‑
dawczego, o którym mowa w sekcji 6(1)(a) lub (b) dotyczące polityki
albo przyjętej praktyki, lub działania albo zaniechania Korony lub
w imieniu Korony, przed 21 września 1992 roku
Maorys oznacza osobę rasy maoryskiej Nowej Zelandii; i obejmuje
każdego potomka takiej osoby
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prywatna nieruchomość gruntowa oznacza każdą nieruchomość
gruntową lub uprawnienie do nieruchomości gruntowej, należące
do osoby innej niż –
(a) Korona; lub
(b) podmiot Korony w rozumieniu Ustawy o finansach
publicznych z 1989 roku
przedłożyć, w odniesieniu do roszczenia historycznego wyni‑
kającego z Traktatu, oznacza przedłożony3 zgodnie z instrukcją
wydaną przez Trybunał na podstawie klauzuli 5(10) Załącznika 2
Trybunał oznacza Trybunał Waitangi ustanowiony mocą niniej‑
szej ustawy.
3. Ustawa wiążąca Koronę
Niniejsza ustawa wiąże Koronę.
4. Trybunał Waitangi
(1) Niniejszym ustanawia się trybunał zwany Trybunałem Wai‑
tangi.
(2) W skład Trybunału wchodzą –
(a) Sędzia lub sędzia w stanie spoczynku Wysokiego Sądu
albo Naczelny Sędzia Sądu ds. Gruntów Maoryskich;
który to sędzia będzie zarówno członkiem Trybunału,
jak i jego Przewodniczącym, i będzie powołany przez
Gubernatora Generalnego na wniosek Ministra do spraw
Maoryskich złożony po zasięgnięciu opinii Ministra
Sprawiedliwości;
(b) nie mniej niż 2 innych członków i nie więcej niż 20 in‑
nych członków, którzy będą powołani przez Gubernatora
Generalnego na wniosek Ministra do spraw Maoryskich
wydany po zasięgnięciu opinii Ministra Sprawiedliwości.
(2A) Oceniając kandydatów mających wejść w skład Trybunału,
Minister do spraw Maoryskich –
3

W oryg. submitted.
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(a) będzie miał wzgląd na partnerstwo pomiędzy dwoma
stronami Traktatu; oraz
(b) będzie miał wzgląd nie tylko na osobiste przymioty
kandydata, ale także na wiedzę i doświadczenie takiej
osoby w zakresie różnych aspektów spraw, które mogą
stać się przedmiotem postępowania przed Trybunałem.
(2B) Przewodniczący Trybunału powołany na podstawie ustępu (2)
(a) sprawuje urząd przez okres określony przez Gubernatora
Generalnego w akcie jego nominacji, jednak nie przekraczający
5 lat; Przewodniczący może być powołany ponownie.
(2C) Gdy Przewodniczący Trybunału jest Naczelnym Sędzią
Sądu ds. Gruntów Maoryskich to przez okres sprawowania
tego urzędu nie sprawuje urzędu Naczelnego Sędziego; jego
nominacja na Przewodniczącego wygasa jednakże z chwilą
zaprzestania pełnienia tego urzędu.
(3) Każdy członek Trybunału powołany na podstawie ustępu
(2) (b) będzie sprawował urząd przez okres określony przez
Gubernatora Generalnego w akcie nominacji, nie przekra‑
czający 3 lat, i może być powołany ponownie.
(4) Nikt nie będzie uważany za zatrudnionego w służbie Jej Kró‑
lewskiej Mości w rozumieniu Ustawy o sektorze państwowym
z 1988 roku lub Ustawy o Rządowym Funduszu Emerytalnym
z 1956 roku z powodu członkostwa w Trybunale.
(5) Minister Sprawiedliwości zapewni obsługę biurową, archi‑
wistyczną i inną, niezbędną do umożliwienia Trybunałowi
wykonywania jego zadań i uprawnień.
(6) Postanowienia zawarte w Załączniku 2 mają zastosowanie
do Trybunału oraz jego postępowań.
4A. Zastępca Przewodniczącego
(1) Przewodniczący Trybunału może powołać sędziego (włącznie
z Naczelnym Sędzią) Sądu ds. Gruntów Maoryskich na sta‑
nowisko zastępcy Przewodniczącego Trybunału.
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(2) W przypadku niezdolności Przewodniczącego Trybunału do
pełnienia funkcji z powodu choroby, nieobecności lub innej
uzasadnionej przyczyny, albo w trakcie wakatu na stanowisku
Przewodniczącego, zastępca Przewodniczącego Trybunału
posiada i wykonuje wszystkie uprawnienia, zadania i obowiązki
Przewodniczącego.
(3) Żadne czynności dokonane przez osobę pełniącą funkcję
zastępcy Przewodniczącego Trybunału w ramach przysłu‑
gujących mu uprawnień, i żadna czynność dokonana przez
Trybunał, gdy zastępca Przewodniczącego Trybunału działa
w jego zastępstwie, nie będą w postępowaniach kwestionowa‑
ne na tej podstawie, że przyczyna, dla której zastępca działa
w ten sposób nie zaistniała lub ustała.
4B. Powołanie sędziego bez wpływu na kadencję sędziego sprawującego urząd itp.
Powołanie sędziego na Przewodniczącego, zastępcę Przewodniczą‑
cego lub na członka Trybunału, albo służba tego sędziego w charak‑
terze Przewodniczącego, zastępcy Przewodniczącego lub członka
Trybunału nie ma wpływu na kadencję sędziego sprawującego urząd
lub na rangę, tytuł, status, precedencję, wynagrodzenie, dodatki
roczne lub inne, albo na inne prawa lub przywileje jako sędziego
(włącznie z dotyczącymi świadczeń emerytalnych), a służba tego
sędziego jako członka Trybunału stanowi, dla potrzeb stosowania
wszelkich przepisów, służbę sędziowską.
5. Zadania Trybunału
(1) Do zadań Trybunału należy –
(a) badanie oraz wydawanie zaleceń, zgodnie z niniejszą
ustawą, w sprawie roszczeń przedłożonych Trybunałowi
na podstawie artykułu 6;
(aa) wydawanie zaleceń, zgodnie z artykułem 8D, aby nieru‑
chomość gruntowa lub uprawnienie do nieruchomości
gruntowej przestały podlegać zwrotowi na podstawie
artykułu 27B Ustawy o przedsiębiorstwach państwowych
z 1986 roku lub artykułu 212 Ustawy o szkolnictwie
z 1989 roku;
Akty konstytucyjne NOWEJ ZELANDII
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(ab) wydawanie zaleceń lub dokonywanie rozstrzygnięć,
które Trybunał jest obowiązany lub uprawniony wydać
lub dokonać na podstawie Załącznika 1 do Ustawy
o zasobach leśnych Korony z 1989 roku;
(ac) wydawanie zaleceń, zgodnie z artykułem 8HE, aby
nieruchomość gruntowa, lub dowolna część nierucho‑
mości gruntowej, które podlegają koncesji leśnej Korony
na podstawie Ustawy o zasobach leśnych Korony z 1989
roku przestały podlegać zwrotowi Maorysom na własność
na podstawie artykułu 36 tej ustawy;
(ad) wydawanie zaleceń, zgodnie z artykułem 8D (z uwzględ‑
nieniem artykułu 8HJ), aby nieruchomość gruntowa lub
uprawnienie do nieruchomości gruntowej, które bezpo‑
średnio przed przyznaniem spółce przyjmującej Korony
na podstawie artykułu 6 Ustawy o restrukturyzacji Kolei
Nowozelandzkich z 1990 roku były nieruchomością
gruntową należącą do Korony lub należącym do Korony
uprawnieniem do nieruchomości gruntowej, przestały
podlegać zwrotowi na podstawie artykułu 39 tej ustawy;
(b) badanie oraz opiniowanie, zgodnie z artykułem 8, pro‑
jektów aktów normatywnych przekazanych Trybunałowi
na podstawie tego artykułu.
(2) Wykonując zadania na podstawie niniejszego artykułu
Trybunał będzie miał wzgląd na 2 teksty Traktatu zawarte
w Załączniku 1 oraz, dla celów niniejszej ustawy, wyposażony
zostaje w wyłączne uprawnienie do ustalania znaczenia oraz
skutków prawnych Traktatu ujętego w tych 2 tekstach, oraz
do rozstrzygania zagadnień wynikających z różnic pomię‑
dzy nimi.
6. Jurysdykcja Trybunału w zakresie rozpatrywania roszczeń
(1) Gdy jakikolwiek Maorys stwierdzi, że on lub ona, lub grupa
Maorysów, której on lub ona jest członkiem, jest lub z dużym
prawdopodobieństwem będzie poszkodowana –
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(a) przez jakikolwiek akt ustawodawczy Ogólnej Rady Usta‑
wodawczej Nowej Zelandii, akt ustawodawczy Prowin‑
cjonalnej Rady Ustawodawczej Nowego Munsteru, inny
prowincjonalny akt ustawodawczy lub ustawę (bez względu
na to, czy nadal obowiązuje), wydane w dowolnym czasie
– począwszy od 6 lutego 1840 roku włącznie; lub
(b) przez jakiekolwiek rozporządzenie, zarządzenie, prokla‑
mację, obwieszczenie lub inny akt ustawodawstwa delego‑
wanego przyjęte, wydane lub wystosowane w dowolnym
czasie – począwszy od 6 lutego 1840 roku włącznie
na podstawie jakiegokolwiek aktu ustawodawczego lub
jakiejkolwiek ustawy, o których mowa w paragrafie (a);
lub
(c) przez jakąkolwiek politykę lub praktykę (bez względu
na to, czy nadal obowiązuje) przyjęte przez Koronę
lub w imieniu Korony, albo przez jakąkolwiek politykę
lub praktykę proponowane do przyjęcia przez Koronę lub
w imieniu Korony; lub
(d) przez jakiekolwiek działanie lub zaniechanie, począwszy
od 6 lutego 1840 roku włącznie albo przez propozycję
działania lub zaniechania, przez Koronę lub w imieniu
Korony, –
oraz, że akt ustawodawczy lub ustawa, rozporządzenie, za‑
rządzenie, proklamacja, obwieszczenie albo inny akt ustawo‑
dawstwa delegowanego, jakakolwiek polityka lub praktyka,
działanie lub zaniechanie były lub są niezgodne z zasadami
Traktatu, on lub ona może na podstawie niniejszego artykułu
przedłożyć Trybunałowi takie roszczenie.
(2) Trybunał winien zbadać każde roszczenie przedłożone mu
na podstawie ustępu (1), chyba że –
(a) roszczenie zostało przedłożone w sposób niezgodny
z artykułem 6AA(1); lub
(b) zastosowanie znajduje artykuł 7.
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(3) Jeśli Trybunał stwierdzi, że roszczenie przedłożone mu
na podstawie niniejszego artykułu jest uzasadnione może
on, o ile uważa to za właściwe mając na względzie wszelkie
okoliczności danego przypadku, zalecić Koronie podjęcie
działań celem zadośćuczynienia za krzywdę lub jej usunięcia,
lub celem zapobieżenia, aby inne osoby nie zostały podobnie
dotknięte w przyszłości.
(4) Zalecenie wydane na podstawie ustępu (3) może być sfor‑
mułowane w sposób ogólny lub może określić konkretne
działanie, które w ocenie Trybunału winna podjąć Korona.
(4A) Z zastrzeżeniem artykułów od 8A do 8I, Trybunał nie będzie
na podstawie ustępu (3) wydawał zaleceń dotyczących, –
(a) zwrotu Maorysom na własność jakiejkolwiek prywatnej
nieruchomości gruntowej; lub
(b) nabycia przez Koronę jakiejkolwiek prywatnej nieru‑
chomości gruntowej.
(5) Trybunał sporządzi opieczętowaną kopię swoich ustaleń
oraz zaleceń (jeśli takie wyda) w odniesieniu do każdego
roszczenia, które będzie doręczone –
(a) występującemu z roszczeniem;
(b) Ministrowi do spraw Maoryskich oraz innym Mini‑
strom Korony, którzy w opinii Trybunału mają interes
w sprawie;
(c) innym osobom, które Trybunał uzna za właściwe.
(6) Żadne postanowienie niniejszego artykułu nie będzie po‑
wierzać Trybunałowi jurysdykcji w zakresie projektu ustawy,
który został przedłożony Izbie Reprezentantów, chyba że
projekt ustawy został przedłożony Trybunałowi zgodnie
z artykułem 8.
(7) Nie naruszając postanowień niniejszej ustawy, innych ustaw
lub przepisów prawa, od wejścia w życie postanowień niniej‑
szego ustępu Trybunał nie będzie miał jurysdykcji w zakresie
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badania lub kontynuowania badania, dokonania ustaleń lub
wydania zalecenia odnośnie do, –
(a) rybołówstwa komercyjnego oraz komercyjnych zasobów
połowowych (w rozumieniu Ustawy o zasobach poło‑
wowych z 1983 roku); lub
(b) Aktu ugody pomiędzy Koroną a Maorysami datowanego
na 23 września 1992 roku; lub
(c) jakiegokolwiek aktu prawodawczego w zakresie, w jakim
dotyczy rybołówstwa komercyjnego lub komercyjnych
zasobów połowowych.
(8) Niezależnie od postanowień niniejszej ustawy, innych ustaw
lub przepisów prawa, –
(a) zakres jurysdykcji Trybunału określają ustawy wymienione
w Załączniku 3; oraz
(b) nie naruszając postanowień paragrafu (a), Trybunał
nie sprawuje jurysdykcji w zakresie koncesjonowanej
nieruchomości gruntowej (w rozumieniu Ustawy o za‑
sobach leśnych Korony z 1989 roku) w takiwā Ngāi
Tahu Whānui, w zakresie wydania zalecenia wypłaty
odszkodowania lub zwrotu nieruchomości gruntowej
Maorysom na własność.
(9) [Uchylony]
(10) [Uchylony]
(11) [Uchylony]
(12) [Uchylony]
(13) [Uchylony]
(14) [Uchylony]
(15) [Uchylony]
(16) [Uchylony]
(17) [Uchylony]
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(18) [Uchylony]
(19) [Uchylony]
(20) [Uchylony]
(21) [Uchylony]
(22) [Uchylony]
(23) [Uchylony]
(24) [Uchylony]
(25) [Uchylony]
(26) [Uchylony]
(27) [Uchylony]
(28) [Uchylony]
(29) [Uchylony]
(30) [Uchylony]
(31) [Uchylony]
(32) [Uchylony]
6AA. Ograniczenie jurysdykcji Trybunału wobec roszczeń
historycznych wynikających z Traktatu
(1) Niezależnie od postanowień artykułu 6(1), po 1 września
2008 roku żaden Maorys nie może –
(a) przedłożyć Trybunałowi roszczenia, które stanowi lub
obejmuje roszczenie historyczne wynikające z Traktatu;
lub
(b) zmienić, poprzez włączenie roszczenia historycznego
wynikającego z Traktatu, roszczenia już przedłożonego
Trybunałowi, które nie stanowi lub nie obejmuje rosz‑
czenia historycznego.
(2) Jednakże ustęp (1) nie stanowi przeszkody, aby roszczenie
historyczne wynikające z Traktatu, przedłożone Trybunałowi
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1 września 2008 roku albo przed tym dniem, zostało zmie‑
nione w jakikolwiek sposób po 1 września 2008 roku.
(3) Trybunał nie rozpatruje roszczeń historycznych wynikających
z Traktatu (w tym, ale nie wyłącznie, nie posiada jurysdykcji do
badania lub kontynuowania badania, dokonania ustalenia lub
wydania zalecenia wobec roszczeń historycznych wynikających
z Traktatu) o ile zostały –
(a) przedłożone niezgodnie z ustępem (1)(a); lub
(b) objęte roszczeniem niezgodnie z ustępem (1)(b).
(4) W celu uniknięcia wątpliwości, roszczenie, które zostało
przedłożone Trybunałowi niezgodnie z ustępem (1), winno
być uznane w przypadku stosowania innych przepisów (w tym,
na przykład, dla celów artykułów 8A(2), 8C(1), 8HB(1),
8HD(1) i 8HJ) za nieprzedłożone.
6A. Uprawnienie Trybunału do przedstawienia sprawy Maoryskiemu Sądowi Apelacyjnemu lub Sądowi ds. Gruntów
Maoryskich
(1) Gdy sprawa dotycząca, –
(a) zwyczajów lub praktyki postępowania Maorysów; oraz
(b) maoryskich praw własności wobec jakichkolwiek wy‑
szczególnionych gruntów lub obszarów połowowych
zgodnie z występującymi w prawie zwyczajowym zasa‑
dami „brania” i zajmowania lub użytkowania; oraz
(c) określenia, w zakresie, w jakim jest to możliwe, maoryskich
granic plemiennych, tak w odniesieniu do gruntów, jak
i obszarów połowowych, –
wyłoni się w postępowaniu przed Trybunałem, Trybunał
może przekazać tę sprawę do rozstrzygnięcia Maoryskiemu
Sądowi Apelacyjnemu.
(2) Gdy sprawa dotycząca Maorysów lub grupy Maorysów, któ‑
rym ma być zwrócona nieruchomość gruntowa, część nieruchomości gruntowej lub przywrócone uprawnienie do nie‑
ruchomości gruntowej na podstawie zalecenia wydanego
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na mocy artykułu 8A(2)(a), wyłoni się w trakcie postępowania
przed Trybunałem, Trybunał może przekazać tę sprawę do
rozstrzygnięcia Sądowi ds. Gruntów Maoryskich.
(3) Każda sprawa przekazana Maoryskiemu Sądowi Apela‑
cyjnemu na podstawie ustępu (1) lub Sądowi ds. Gruntów
Maoryskich na podstawie ustępu (2) winna być wniesiona
w formie pytania prawnego sformułowanego na podstawie
stanu faktycznego przedstawionego przez strony (o ile taki
stan został przedstawiony) lub jeśli strony się nie zgadzają
albo jeśli stanowisko stron nie jest znane, na podstawie stanu
ustalonego przez Trybunał.
(4) Do Maoryskiego Sądu Apelacyjnego należy jurysdykcja
w zakresie –
(a) rozstrzygnięcia każdej sprawy przekazanej mu na pod‑
stawie ustępu (1); oraz
(b) rozpoznania i rozstrzygnięcia każdej apelacji od orze‑
czenia Sądu ds. Gruntów Maoryskich w każdej sprawie
przekazanej temu sądowi na podstawie ustępu (2).
(5) Do Sądu ds. Gruntów Maoryskich należy jurysdykcja w zakre‑
sie rozstrzygnięcia każdej sprawy przekazanej mu na podstawie
ustępu (2).
(6) Orzeczenie Maoryskiego Sądu Apelacyjnego w każdej sprawie
przekazanej mu na podstawie ustępu (1) oraz w odniesieniu
do każdej apelacji rozstrzygniętej przez niego zgodnie z ar‑
tykułem (4)(b) będzie dla Trybunału wiążące.
(7) Z zastrzeżeniem ustępu (8), orzeczenie Sądu ds. Gruntów
Maoryskich w każdej sprawie przekazanej mu na podstawie
ustępu (2) będzie dla Trybunału wiążące.
(8) Apelacja od orzeczenia Sądu ds. Gruntów Maoryskich
w sprawie przekazanej mu na podstawie ustępu (2) może
zostać wniesiona z zachowaniem postanowień artykułu 58
Ustawy o gruntach maoryskich Te Ture Whenua z 1993 roku;
artykuł 58 Ustawy o gruntach maoryskich Te Ture Whenua
65

USTAWA O TRAKTACIE Z WAITANGI Z 1975 ROKU

z 1993 roku znajdzie zastosowanie w odniesieniu do każdej
takiej apelacji, jak gdyby orzeczenie Sądu ds. Gruntów Ma‑
oryskich miało charakter ostateczny.
(9) Maoryski Sąd Apelacyjny zawiadomi Trybunał Waitangi
o orzeczeniu Maoryskiego Sądu Apelacyjnego –
(a) w sprawie przekazanej mu na podstawie ustępu (1); oraz
(b) o apelacji wniesionej od orzeczenia wydanego przez
Sąd ds. Gruntów Maoryskich w sprawie przekazanej
mu na podstawie ustępu (2).
(10) Sąd ds. Gruntów Maoryskich zawiadomi Trybunał Waitangi –
(a) o orzeczeniu Sądu ds. Gruntów Maoryskich w sprawie
przekazanej mu na podstawie ustępu (2); oraz
(b) o wniesieniu apelacji na podstawie ustępu (8).
7. Uprawnienie Trybunału do odmowy zbadania roszczenia
(1) Trybunał może, w ramach swobodnego uznania4, podjąć
roztrzygnięcie o niebadaniu roszczenia, lub – jeśli wymaga
tego określony przypadek – o niekontynuowaniu badania
roszczenia wniesionego na podstawie artykułu 6, jeśli w opinii
Trybunału –
(a) przedmiot roszczenia jest błahy; lub
(b) roszczenie jest niepoważne, złośliwe lub nie jest złożone
w dobrej wierze; lub
(c) istnieje odpowiedni środek zaradczy lub prawo do
apelacji, inne niż prawo do złożenia petycji do Izby Re‑
prezentantów lub do wniesienia skargi Ombudsmanowi,
z którego potencjalnie poszkodowany mógłby zasadnie
skorzystać.
(1A) Trybunał może z uzasadnionego powodu odraczać – na taki
okres lub takie okresy, jakie uważa za właściwe – badanie
roszczenia złożonego na podstawie artykułu 6.
4

W oryg. in its discretion.
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(2) W każdym przypadku gdy Trybunał podejmuje roztrzygnięcie
o niebadaniu lub o niekontynuowaniu badania roszczenia
albo o odroczeniu badania roszczenia, winien zapewnić, że
składający roszczenie zostanie powiadomiony o tym roz‑
trzygnięciu, oraz przedstawi jego uzasadnienie.
8. Jurysdykcja Trybunału w zakresie oceny projektowanego
ustawodawstwa
(1) Trybunał zbada projektowane akty normatywne przekazane
mu na podstawie ustępu (2) oraz przedstawi opinię czy –
w jego ocenie – ich postanowienia nie są sprzeczne z zasadami
Traktatu.
(2) Trybunałowi zostaną przekazane projekty aktów norma‑
tywnych –
(a) w przypadku projektu ustawy rozpatrywanego przez
Izbę Reprezentantów, w drodze uchwały Izby;
(b) w przypadku projektu rozporządzenia lub rozporządzenia
w radzie, przez Ministra Korony.
(3) Opinia Trybunału zostanie przedstawiona –
(a) w przypadku projektu ustawy, Spikerowi Izby;
(b) w każdym innym przypadku, osobie lub organowi, które
przekazały Trybunałowi proponowane rozporządzenie
lub rozporządzenie w radzie.
(4) Kopia każdej opinii przedstawionej przez Trybunał na pod‑
stawie niniejszego artykułu będzie przez Trybunał przekazana
Ministrowi do spraw Maoryskich oraz będzie złożona w Izbie
Reprezentantów tak szybko jak to możliwe.
8A. Zalecenia dotyczące nieruchomości gruntowej przekazanej
lub przyznanej przedsiębiorstwu państwowemu
(1) Niniejszy artykuł znajduje zastosowanie do –
(a) każdej nieruchomości gruntowej lub uprawnienia do
nieruchomości gruntowej przekazanych przedsiębior‑
stwu państwowemu na podstawie artykułu 23 Ustawy
o przedsiębiorstwach państwowych z 1986 roku lub
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przyznanych przedsiębiorstwu państwowemu w drodze
obwieszczenia zamieszczonego w Gazette na podstawie
artykułu 24 tej ustawy lub w drodze rozporządzenia
w radzie wydanego na podstawie artykułu 28 tej usta‑
wy, bez względu na to, czy nieruchomość gruntowa lub
uprawnienie do nieruchomości gruntowej znajdują się
nadal w posiadaniu przedsiębiorstwa państwowego;
(b) każdej nieruchomości gruntowej lub uprawnienia do
nieruchomości gruntowej przekazanych instytucji edu‑
kacyjnej w rozumieniu artykułu 159 Ustawy o szkolni‑
ctwie z 1989 roku na podstawie artykułu 207 tej ustawy
lub nadanej takiej instytucji w drodze rozporządzenia
w radzie wydanego na podstawie artykułu 215 tej usta‑
wy, bez względu na to czy nieruchomość gruntowa lub
uprawnienie do nieruchomości gruntowej znajdują się
nadal w posiadaniu tej instytucji.
(2) Z zastrzeżeniem artykułu 8B, gdy roszczenie przedłożone
Trybunałowi na podstawie artykułu 6 dotyczy w całości
lub w części nieruchomości gruntowej lub uprawnienia do
nieruchomości gruntowej, do których zastosowanie znajduje
niniejszy artykuł, Trybunał może –
(a) jeśli stwierdzi, że –
(i) roszczenie jest uzasadnione; oraz
(ii) działanie, które ma być podjęte na podstawie ar‑
tykułu 6(3) w celu zadośćuczynienia lub usunięcia
krzywdy spowodowanej aktem ustawodawczym lub
ustawą, rozporządzeniem, zarządzeniem, proklamacją,
obwieszczeniem lub innym aktem ustawodawstwa
delegowanego, polityką lub praktyką, działaniem
lub zaniechaniem, które były niezgodne z zasada‑
mi Traktatu, winno uwzględniać zwrot Maorysom
na własność nieruchomości gruntowej lub upraw‑
nienia do nieruchomości gruntowej, –
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włączyć do swojego zalecenia, o którym mowa w artykule 6(3)
zalecenie, aby nieruchomość gruntowa, część nieruchomości
gruntowej lub uprawnienie do nieruchomości gruntowej
zostały zwrócone Maorysom na własność (które to zalecenie
będzie na takich warunkach, które Trybunał uzna za właściwe
oraz będzie określało Maorysów lub grupę Maorysów, którym
nieruchomość gruntowa, część nieruchomości gruntowej
lub uprawnienie do nieruchomości gruntowej mają być
zwrócone); lub
(b) jeśli stwierdzi, że –
(i) roszczenie jest uzasadnione; ale
(ii) zalecenie zwrotu Maorysom na własność – w odnie‑
sieniu do nieruchomości gruntowej, części nierucho‑
mości gruntowej lub uprawnienia do nieruchomości
gruntowej – nie jest wymagane postanowieniami
paragrafu (a)(ii), –
zalecić Ministrowi w rozumieniu artykułu 4 Ustawy
o pomiarach katastralnych z 2002 roku, aby nierucho‑
mość gruntowa, część nieruchomości gruntowej lub
uprawnienie do nieruchomości gruntowej nie podlegały
zwrotowi na podstawie artykułu 27B Ustawy o przed‑
siębiorstwach państwowych z 1986 roku lub artykułu
212 Ustawy o szkolnictwie z 1989 roku; lub
(c) jeśli stwierdzi, że roszczenie nie jest uzasadnione, zalecić
Ministrowi w rozumieniu artykułu 4 Ustawy o pomiarach
katastralnych z 2002 roku, aby nieruchomość grunto‑
wa, część nieruchomości gruntowej lub uprawnienie
do nieruchomości gruntowej nie podlegały zwrotowi
na podstawie artykułu 27B Ustawy o przedsiębiorstwach
państwowych z 1986 roku lub artykułu 212 Ustawy
o szkolnictwie z 1989 roku.
(3) Podejmując roztrzygnięcie w sprawie zalecenia zwrotu Mao‑
rysom na własność nieruchomości gruntowej lub uprawnienia
do nieruchomości gruntowej, do których znajduje zastosowanie
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niniejszy artykuł, Trybunał nie będzie uwzględniał zmian,
które nastąpiły bezpośrednio przed dniem przekazania przez
Koronę nieruchomości gruntowej lub uprawnienia do nie‑
ruchomości gruntowej przedsiębiorstwu państwowemu lub
instytucji edukacyjnej w rozumieniu artykułu 159 Ustawy
o szkolnictwie z 1989 roku w odniesieniu do –
(a) stanu nieruchomości gruntowej lub nieruchomości grun‑
towej, co do której istnieje uprawnienie i jej urządzeń;
oraz
(b) jej własności, posiadania lub innych uprawnień do niej.
(4) Żadne z postanowień ustępu (2) nie ogranicza Trybunału
w wydawaniu innych zaleceń na podstawie ustępu (3) lub
ustępu (4) artykułu 6 odnośnie do każdego roszczenia, które
dotyczy w całości lub w części nieruchomości gruntowej lub
uprawnienia do nieruchomości gruntowej, do których znajduje
zastosowanie niniejszy ustęp.
(5) Niezależnie od postanowień artykułu 24(4) Ustawy o przed‑
siębiorstwach państwowych z 1986 roku, wraz z przedsta‑
wieniem zalecenia zwrotu Maorysom na własność każdej
nieruchomości gruntowej lub uprawnienia do nieruchomości
gruntowej na podstawie ustępu (2), w odniesieniu do nie‑
ruchomość gruntowej lub uprawnienia do nieruchomości
gruntowej przestaną mieć zastosowanie artykuły 40 oraz 41
Ustawy o robotach publicznych z 1981 roku.
(6) Gdy uprawnieniem do nieruchomości gruntowej, wobec
której ma zastosowanie niniejszy artykuł jest –
(a) uprawnienie do nieruchomości gruntowej, które istnia‑
ło bezpośrednio przed przekazaniem nieruchomości
gruntowej przedsiębiorstwu państwowemu na podstawie
artykułu 23 Ustawy o przedsiębiorstwach państwowych
z 1986 roku lub przed przyznaniem jej przedsiębiorstwu
państwowemu w drodze obwieszczenia zamieszczone‑
go w Gazette na podstawie artykułu 24 tej ustawy lub
w drodze rozporządzenia w radzie wydanego na pod‑
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stawie artykułu 28 tej ustawy, ale które nie zostało w ten
sposób przekazane lub przyznane temu przedsiębiorstwu
państwowemu; lub
(b) uprawnienie do nieruchomości gruntowej, które istnia‑
ło bezpośrednio przed przekazaniem nieruchomości
gruntowej instytucji edukacyjnej w rozumieniu artykułu
159 Ustawy o szkolnictwie z 1989 roku na podstawie
artykułu 207 tej ustawy lub przed przyznaniem tej in‑
stytucji w drodze rozporządzenia w radzie wydanego
na podstawie artykułu 215 tej ustawy, ale które nie zostało
w ten sposób przekazane lub przyznane tej instytucji, –
wobec uprawnień do nieruchomości wyszczególnionych
powyżej nie mają zastosowania zalecenia zawarte w niniej‑
szym artykule.
8B. Tymczasowe zalecenia dotyczące nieruchomości przekazanej
lub przyznanej przedsiębiorstwu państwowemu
(1) Gdy zalecenia wydane przez Trybunał obejmują zalecenie
wydane na podstawie artykułu 8A(2)(a) lub artykułu 8A(2)
(b), wszystkie te zalecenia traktowane będą w pierwszej
kolejności jako zalecenia tymczasowe.
(2) Trybunał zapewni doręczenie stronom postępowania kopii
swoich tymczasowych ustaleń oraz tymczasowych zaleceń.
(3) Z zastrzeżeniem ustępu (5), Trybunał nie potwierdzi, bez
pisemnej zgody stron, tymczasowych zaleceń, które obej‑
mują zalecenie wydane na podstawie artykułu 8A(2)(a) lub
artykułu 8A(2)(b), aż do upływu co najmniej 90 dni od dnia
ich wydania.
(4) Gdy którejkolwiek ze stron postępowania doręczono kopię
tymczasowych zaleceń, które obejmują zalecenie wydane
na podstawie artykułu 8A(2)(a) lub artykułu 8A(2)(b), każda
ze stron –
(a) może, w ciągu 90 dni od dnia wydania tymczasowych
zaleceń, zaproponować rozpoczęcie negocjacji z drugą
stroną w celu zawarcia ugody; oraz
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(b) w ciągu 90 dni od dnia wydania tymczasowych zaleceń
powiadomi Trybunał –
(i) czy akceptuje lub czy wdrożyła tymczasowe zalecenia;
oraz
(ii) jeśli strona rozpoczęła negocjacje, o których mowa
w paragrafie (a), – o ich wyniku.
(5) Jeśli przed potwierdzeniem tymczasowych zaleceń, które
obejmują zalecenie wydane na podstawie artykułu 8A(2)(a)
lub artykułu 8A(2)(b), wnoszący skargę oraz Minister do
spraw Maoryskich zawrą ugodę, Trybunał – w zależności
od przypadku – uchyli lub zmieni tymczasowe zalecenia
oraz, w razie konieczności, może wydać ostateczne zalecenie
na podstawie artykułu 8A(2)(a) albo artykułu 8A(2)(b).
(6) Jeśli ustęp (5) nie ma zastosowania w odniesieniu do tymcza‑
sowych zaleceń, które obejmują zalecenie wydane na podstawie
artykułu 8A(2)(a) lub artykułu 8A(2)(b), po upływie 90 dni
od dnia wydania tymczasowych zaleceń, tymczasowe zalecenia
staną się zaleceniami ostatecznymi.
(7) Niezależnie od postanowień ustępów od (1) do (6), jeśli
tymczasowe zalecenia zawierają błąd pisarski lub omyłkę
wynikającą z przypadkowego przeoczenia lub pominięcia,
niezależnie od tego, czy błąd, omyłka, przeoczenie lub po‑
minięcie zostały popełnione przez urzędnika Trybunału, lub
jeśli tymczasowe zalecenia zostały sporządzone w ten sposób,
że nie wyrażają tego, co faktycznie zostało ustalone lub za‑
mierzone, tymczasowe zalecenia mogą zostać sprostowane
przez Trybunał, zarówno z urzędu, jak i na wniosek strony.
(8) Gdy tymczasowe zalecenia zostały sprostowane zgodnie
z ustępem (7), –
(a) Trybunał zapewni doręczenie stronom postępowania,
tak szybko jak to możliwe, kopii sprostowanych tym‑
czasowych zaleceń; oraz
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(b) okres, który ma zastosowanie dla realizacji ustępów (3),
(4) oraz (6) wygaśnie 90. dnia od dnia wydania sprosto‑
wanych tymczasowych zaleceń.
8C. Prawo do bycia wysłuchanym w sprawie dotyczącej nieruchomości gruntowej przekazanej lub przyznanej przedsiębiorstwu
państwowemu
(1) Gdy w trakcie badania roszczenia przedłożonego Trybunałowi
na podstawie artykułu 6, pojawi się jakakolwiek wątpliwość
dotycząca nieruchomości gruntowej lub uprawnienia do nieru‑
chomości gruntowej, do których ma zastosowanie artykuł 8A,
jedynymi osobami uprawnionymi do udziału w postępowaniu
oraz do bycia wysłuchanymi w tej sprawie będą –
(a) wnoszący roszczenie;
(b) Minister do spraw Maoryskich;
(c) inny Minister Korony, który powiadomi Trybunał
na piśmie, że wnosi o udział w postępowaniu i bycie
wysłuchanym;
(d) każdy Maorys, który zapewni Trybunał, że on lub ona,
albo grupa Maorysów, której on lub ona jest członkiem,
ma interes w sprawie, odmienny od interesu wspólnego
wszystkim podmiotom.
(2) Niezależnie od postanowień klauzuli 7 Załącznika 2 lub
artykułu 4A Ustawy o komisjach śledczych z 1908 roku (sto‑
sowanych na podstawie klauzuli 8 Załącznika 2), nikt oprócz
osoby wskazanej w paragrafie (a), paragrafie (b), paragrafie
(c) lub paragrafie (d) ustępu (1) nie będzie uprawniony do
udziału w postępowaniu oraz do bycia wysłuchanym w sprawie
wątpliwości, wobec których ma zastosowanie ustęp (1).
(3) Żadne z postanowień ustępu (2) nie ma wpływu na prawo
osób wskazanych w paragrafie (a), paragrafie (b), paragrafie (c)
lub paragrafie (d) ustępu (1) do wzięcia, za zgodą Trybunału,
udziału w postępowaniu i bycia reprezentowanym przez –
(a) adwokata lub radcę prawnego Wysokiego Sądu; lub
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(b) innego pełnomocnika lub przedstawiciela upoważnionego
na piśmie.
8D. Specjalne uprawnienie Trybunału do wydania zalecenia, by
nieruchomość gruntowa nie podlegała zwrotowi
(1) Trybunał może, w ramach swobodnego uznania, na wniosek
przedsiębiorstwa państwowego, innego właściciela nieru‑
chomości gruntowej lub uprawnionego do nieruchomości
gruntowej, do których ma zastosowanie artykuł 8A, wy‑
dać zalecenie Ministrowi w rozumieniu artykułu 4 Ustawy
o pomiarach katastralnych z 2002 roku, aby całość lub część
nieruchomość gruntowej, lub uprawnienie do nieruchomości
gruntowej nie podlegały zwrotowi na podstawie artykułu 27B
Ustawy o przedsiębiorstwach państwowych z 1986 roku lub
artykułu 212 Ustawy o szkolnictwie z 1989 roku, jeśli –
(a) zgodnie z artykułem 8G wydano obwieszczenie pub‑
liczne o złożeniu wobec nieruchomości gruntowej lub
uprawnienia do niej wniosku na podstawie niniejszego
artykułu; oraz
(b) albo –
(i) przed dniem wyszczególnionym w obwieszczeniu,
Trybunałowi nie zostało przedłożone na podstawie
artykułu 6 żadne roszczenie wobec nieruchomości
gruntowej lub w sprawie uprawnienia do niej; albo
(ii) wszystkie strony roszczenia przedłożonego Trybuna‑
łowi na podstawie artykułu 6 wobec nieruchomości
gruntowej lub uprawnienia do niej powiadomiły
Trybunał na piśmie, że wyrażają zgodę na wydanie
zalecenia.
(2) Trybunał może wydać zalecenie zgodnie z ustępem (1)(b)(ii),
nie będąc obowiązanym do tego, by uprzednio rozstrzygnąć,
czy roszczenie jest uzasadnione.
(3) Trybunał może, gdy uzna to za właściwe, zasięgnąć opinii
Sędziego Sądu ds. Gruntów Maoryskich w sprawie –
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(a) instrukcji, które mają być wydane na podstawie artykułu
8F; lub
(b) obwieszczenia publicznego, które ma być wydane na pod‑
stawie artykułu 8G, –
w odniesieniu do jakiegokolwiek wniosku na podstawie
niniejszego artykułu.
8E. Wydanie aktu uwierzytelniającego zalecenie Trybunału
(1) Minister w rozumieniu artykułu 4 Ustawy o pomiarach
katastralnych z 2002 roku, po otrzymaniu w odniesieniu do
nieruchomości gruntowej lub uprawnienia do nieruchomości
gruntowej zalecenia na podstawie –
(a) artykułu 8A(2)(a), artykułu 8A(2)(b) lub artykułu 8A(2)
(c); lub
(b) artykułu 8D(1), –
wyda akt uwierzytelniający, że nieruchomość gruntowa lub
uprawnienie do nieruchomości gruntowej nie podlegają
zwrotowi na podstawie artykułu 27B Ustawy o przedsiębior‑
stwach państwowych z 1986 roku lub artykułu 212 Ustawy
o szkolnictwie z 1989 roku.
(2) Gdy nieruchomość gruntowa lub nieruchomość gruntowa,
co do której istnieje uprawnienie podlega Ustawie o obrocie
ziemią z 1952 roku, Minister w rozumieniu artykułu 4 Ustawy
o pomiarach katastralnych z 2002 roku zapewni złożenie
kopii aktu uwierzytelniającego u Okręgowego Kierownika
Rejestru Nieruchomości Gruntowych tego okręgu rejestracji
nieruchomości gruntowych, w obrębie którego określona
nieruchomość gruntowa jest położona.
(3) Okręgowy Kierownik Rejestru Nieruchomości Gruntowych
bez opłaty, –
(a) zarejestruje akt uwierzytelniający obok aktu uwierzytelnia‑
jącego tytuł do nieruchomości gruntowej lub uprawnienie
do nieruchomości gruntowej; oraz
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(b) poweźmie wszelkie kroki niezbędne, by uchylić lub wy‑
kreślić wzmianki i wpisy wskazujące, że nieruchomość
gruntowa lub uprawnienie do nieruchomości gruntowej
podlega zwrotowi na podstawie artykułu 27B Ustawy
o przedsiębiorstwach państwowych z 1986 roku lub
artykułu 212 Ustawy o szkolnictwie z 1989 roku.
(4) Gdy –
(a) nieruchomość gruntowa lub uprawnienie do nierucho‑
mości gruntowej nie podlega Ustawie o obrocie ziemią
z 1952 roku; oraz
(b) dokumenty dotyczące nieruchomości gruntowej lub
uprawnienia do nieruchomości gruntowej nie podlegają
rejestracji na podstawie Ustawy o rejestrowaniu akt
wieczystych z 1908 roku, –
Minister w rozumieniu artykułu 4 Ustawy o pomiarach kata‑
stralnych z 2002 roku zapewni złożenie kopii aktu uwierzy‑
telniającego w biurze Głównego Geodety, a Główny Geodeta
uwzględni ten akt w stosownych planach i dokumentach
właściwego okręgu.
8F. Instrukcje dotyczące doręczenia
(1) Gdy wniosek zostaje złożony na podstawie artykułu 8D,
wnioskodawca wystąpi do Trybunału ex parte o instrukcje
dotyczące doręczenia.
(2) Wnioskodawca dołączy do wniosku złożonego na podsta‑
wie niniejszego artykułu opis nieruchomości gruntowej lub
uprawnienia do nieruchomości, których dotyczy wniosek
składany na podstawie artykułu 8D, a który to opis –
(a) będzie zawierał pełny opis stanu prawnego nieruchomości
gruntowej lub uprawnienia do nieruchomości gruntowej;
oraz
(b) będzie wystarczający, by umożliwić Trybunałowi ustalenie,
na prawa których osób może w sposób niekorzystny
wpłynąć wydanie, na podstawie artykułu 8D, zalecenia.
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(3) Wniosek złożony na podstawie niniejszego artykułu –
(a) będzie wyszczególniał instrukcje uznane za właściwe;
oraz
(b) będzie opatrzony pismem zawierającym opis stanu
faktycznego, sporządzonym przez –
(i) radcę prawnego lub adwokata wnioskodawcy; lub
(ii) innego pełnomocnika lub przedstawiciela upoważ‑
nionego przez wnioskodawcę na piśmie, –
uzasadniającym instrukcje uznane za właściwe.
(4) W odpowiedzi na wniosek złożony na podstawie niniejszego
artykułu Trybunał wyda takie instrukcje dotyczące doręczenia,
jakie uzna za właściwe.
8G. Obwieszczenie publiczne
(1) Gdy wniosek zostaje złożony na podstawie artykułu 8D,
wnioskodawca, oprócz zastosowania się do instrukcji wydanych
na podstawie artykułu 8F(4), wyda, zgodnie z instrukcjami
Trybunału, obwieszczenie publiczne o tym wniosku.
(2) Obwieszczenie publiczne podlega publikacji zarówno –
(a) w Gazette; jak i
(b) w takich gazetach rozpowszechnianych w okręgu, w którym
znajduje się nieruchomość gruntowa lub nieruchomość,
której dotyczy uprawnienie, jakie wskaże Trybunał.
(3) Obwieszczenie publiczne winno –
(a) zawierać opis nieruchomości gruntowej lub charakte‑
ryzować uprawnienia do nieruchomości gruntowej i jej
lokalizację; oraz
(b) zawierać oświadczenie, że wniosek w odniesieniu do nie‑
ruchomości gruntowej lub uprawnienia do nieruchomości
gruntowej został złożony na podstawie artykułu 8D; oraz
(c) wskazywać, że w zależności od przypadku –
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(i) nieruchomość gruntową lub uprawnienie do nieru‑
chomości gruntowej przekazano przedsiębiorstwu
państwowemu na podstawie artykułu 23 Ustawy
o przedsiębiorstwach państwowych z 1986 roku
albo przyznano przedsiębiorstwu państwowemu
w drodze obwieszczenia zamieszczonego w Gazette
na podstawie artykułu 24 tej ustawy albo w drodze
rozporządzenia w radzie wydanego na podstawie
artykułu 28 tej ustawy; lub
(ii) nieruchomość gruntową lub uprawnienie do nieru
chomości gruntowej przekazano instytucji edukacyj‑
nej w rozumieniu artykułu 159 Ustawy o szkolnictwie
z 1989 roku na podstawie artykułu 207 tej ustawy lub
przyznano takiej instytucji w drodze rozporządzenia
w radzie wydanego na podstawie artykułu 215 tej
ustawy.
(d) zapraszać każdego Maorysa, który uważa, że on lub ona,
albo grupa Maorysów, której on lub ona jest członkiem,
ma podstawy do wniesienia roszczenia w odniesieniu do
nieruchomości gruntowej lub uprawnienia do nierucho‑
mości gruntowej na podstawie artykułu 6, do przedłożenia
Trybunałowi takiego roszczenia przed upływem terminu
wyszczególnionego w obwieszczeniu (który to termin
nie będzie krótszy niż 90 dni, licząc od pierwszej lub
jedynej publikacji obwieszczenia w Gazette); oraz
(e) zawierać zwięzły opis roszczeń już przedłożonych na
podstawie artykułu 6 w odniesieniu do nieruchomości
gruntowej lub uprawnienia do nieruchomości gruntowej;
oraz
(f ) gdy na podstawie artykułu 6 nie zostało w odniesieniu
do nieruchomości gruntowej lub uprawnienia do nie‑
ruchomości gruntowej przedłożone żadne roszczenie,
zawierać oświadczenie, że jeśli żadne roszczenie w od‑
niesieniu do nieruchomości gruntowej lub uprawnienia
do nieruchomości gruntowej nie zostanie przedłożone
Trybunałowi na podstawie artykułu 6 przed upływem
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terminu wyszczególnionego w obwieszczeniu, Trybunał
może zalecić, aby nieruchomość gruntowa lub uprawnie‑
nie do nieruchomości gruntowej nie podlegały zwrotowi
na podstawie artykułu 27B Ustawy o przedsiębiorstwach
państwowych z 1986 roku lub artykułu 212 Ustawy
o szkolnictwie z 1989 roku; oraz
(g) zawierać wszelkie inne informacje, które wskaże Trybunał.
8H. Doręczenie decyzji
Trybunał sporządzi opieczętowaną kopię swojej decyzji oraz
zalecenia (jeśli takie wyda) w odniesieniu do każdego wniosku
złożonego na podstawie artykułu 8D, która zostanie doręczona –
(a) wnioskodawcy; oraz
(b) Ministrowi w rozumieniu artykułu 4 Ustawy o pomiarach
katastralnych z 2002 roku; oraz
(c) Ministrowi do spraw Maoryskich; oraz
(d) innym osobom, które Trybunał uzna za właściwe.

Zalecenia dotyczące nieruchomości leśnych Korony
8HA. Wykładnia niektórych terminów
Dla celów artykułów od 8HB do 8HI wyrażenia zasoby leśne
Korony, nieruchomość leśna Korony, koncesja leśna Korony
oraz koncesjonowana nieruchomość gruntowa będą miały takie
samo znaczenie, jakie mają w artykule 2 Ustawy o zasobach leśnych
Korony z 1989 roku.
8HB. Zalecenia Trybunału dotyczące nieruchomości leśnych
Korony
(1) Z zastrzeżeniem artykułu 8HC, gdy roszczenie przedłożone
Trybunałowi na podstawie artykułu 6 dotyczy koncesjono‑
wanej nieruchomości gruntowej Trybunał może –
(a) jeśli stwierdzi, że –
(i) roszczenie jest uzasadnione; oraz
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(ii) działanie, które ma być podjęte na podstawie ar‑
tykułu 6(3) w celu zadośćuczynienia lub usunięcia
krzywdy spowodowanej aktem ustawodawczym lub
ustawą, rozporządzeniem, zarządzeniem, proklamacją,
obwieszczeniem lub innym aktem ustawodawstwa
delegowanego, polityką lub praktyką, działaniem
lub zaniechaniem, które były niezgodne z zasada‑
mi Traktatu z Waitangi, winno uwzględniać zwrot
Maorysom na własność nieruchomości gruntowej
w całości lub w części, –
włączyć do swojego zalecenia, o którym mowa w artykule
6(3) zalecenie, aby nieruchomość gruntowa lub część
nieruchomości gruntowej zostały zwrócone Maorysom
na własność (które to zalecenie będzie na takich wa‑
runkach, które Trybunał uzna za właściwe oraz będzie
określało Maorysów lub grupę Maorysów, którym nie‑
ruchomość gruntowa lub część nieruchomości gruntowej
mają być zwrócone); lub
(b) jeśli stwierdzi, że –
(i) roszczenie jest uzasadnione; ale
(ii) zalecenie zwrotu Maorysom na własność – w od‑
niesieniu do nieruchomości gruntowej lub części
nieruchomości gruntowej – nie jest wymagane po‑
stanowieniami paragrafu (a)(ii), –
zalecić Ministrowi w rozumieniu artykułu 4 Ustawy
o pomiarach katastralnych z 2002 roku, aby nieruchomość
gruntowa lub część nieruchomości gruntowej nie pod‑
legały zwrotowi Maorysom na własność; lub
(c) jeśli stwierdzi, że roszczenie nie jest uzasadnione, zalecić
Ministrowi w rozumieniu artykułu 4 Ustawy o pomiarach
katastralnych z 2002 roku, aby nieruchomość gruntowa lub
część nieruchomości gruntowej nie podlegały zwrotowi
Maorysom na własność.
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(2) Podejmując rozstrzygnięcie w sprawie zalecenia zwrotu Mao‑
rysom na własność koncesjonowanej nieruchomości gruntowej,
Trybunał nie będzie uwzględniał zmian dotyczących –
(a) stanu nieruchomości gruntowej i jej urządzeń; oraz
(b) jej własności, posiadania lub innych uprawnień do niej, –
które nastąpiły po przyznaniu lub ze względu na przyznanie
koncesji leśnej Korony w odniesieniu do nieruchomości
gruntowej.
(3) Żadne z postanowień ustępu (1) nie ogranicza Trybunału
w wydawaniu innych zaleceń na podstawie ustępu (3) lub
ustępu (4) artykułu 6 odnośnie do każdego roszczenia, które
dotyczy w całości lub w części koncesjonowanej nieruchomo‑
ści gruntowej; wyjąwszy to, że przedstawiając inne zalecenie
Trybunał może uwzględnić płatności dokonane, lub mające
zostać dokonane, przez Koronę jako zadośćuczynienie w od‑
niesieniu do nieruchomości gruntowej zgodnie z artykułem 36
i Załącznikiem 1 Ustawy o zasobach leśnych Korony z 1989
roku.
(4) Wraz z wydaniem zalecenia zwrotu Maorysom na własność
jakiejkolwiek nieruchomości gruntowej na podstawie ustępu
(1), w odniesieniu do nieruchomości gruntowej przestaną
mieć zastosowanie artykuły od 40 do 42 Ustawy o robotach
publicznych z 1981 roku.
8HC. Tymczasowe zalecenia dotyczące nieruchomości leśnej Korony
(1) Gdy zalecenia wydane przez Trybunał obejmują zalece‑
nie wydane na podstawie artykułu 8HB(1)(a) lub artykułu
8HB(1)(b), wszystkie te zalecenia traktowane będą w pierwszej
kolejności jako zalecenia tymczasowe.
(2) Trybunał zapewni doręczenie stronom postępowania kopii
swoich tymczasowych ustaleń oraz tymczasowych zaleceń.
(3) Z zastrzeżeniem ustępu (5), Trybunał nie potwierdzi, bez
pisemnej zgody stron, tymczasowych zaleceń, które obejmują
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zalecenie wydane na podstawie artykułu 8HB(1)(a) lub ar‑
tykułu 8HB(1)(b), aż do upływu co najmniej 90 dni od dnia
ich wydania.
(4) Gdy którejkolwiek ze stron postępowania doręczono kopię
tymczasowych zaleceń, które obejmują zalecenie wydane
na podstawie artykułu 8HB(1)(a) lub artykułu 8HB(1)(b),
każda ze stron –
(a) może, w ciągu 90 dni od dnia wydania tymczasowych
zaleceń, zaproponować rozpoczęcie negocjacji z drugą
stroną w celu zawarcia ugody; oraz
(b) w ciągu 90 dni od dnia wydania tymczasowych zaleceń
powiadomi Trybunał –
(i) czy akceptuje lub czy wdrożyła tymczasowe zalecenia;
oraz
(ii) jeśli rozpoczęła negocjacje, o których mowa w para‑
grafie (a), – o ich wyniku.
(5) Jeśli przed potwierdzeniem tymczasowych zaleceń, które
obejmują zalecenie wydane na podstawie artykułu 8HB(1)(a)
lub artykułu 8HB(1)(b), wnoszący skargę oraz Minister do
spraw Maoryskich zawrą ugodę, Trybunał – w zależności
od przypadku – uchyli lub zmieni tymczasowe zalecenia
oraz, w razie konieczności, może wydać ostateczne zalecenie
na podstawie artykułu 8HB(1)(a) albo artykułu 8HB(1)(b).
(6) Jeśli ustęp (5) nie ma zastosowania w odniesieniu do tymcza‑
sowych zaleceń, które obejmują zalecenie wydane na podstawie
artykułu 8HB(1)(a) lub artykułu 8HB(1)(b), po upływie 90
dni od dnia wydania tymczasowych zaleceń, tymczasowe
zalecenia staną się zaleceniami ostatecznymi.
(7) Niezależnie od postanowień ustępów od (1) do (6), jeśli
tymczasowe zalecenia zawierają błąd pisarski lub omyłkę
wynikającą z przypadkowego przeoczenia lub pominięcia,
niezależnie od tego, czy błąd, omyłka, przeoczenie lub
pominięcie zostały popełnione przez urzędnika Trybunału,
lub jeśli tymczasowe zalecenia zostały sporządzone w ten
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sposób, że nie wyrażają tego, co faktycznie zostało ustalone
lub zamierzone, tymczasowe zalecenia mogą zostać sprosto‑
wane przez Trybunał, zarówno z urzędu, jak i na wniosek
strony.
(8) Gdy tymczasowe zalecenia zostały sprostowane zgodnie
z ustępem (7), –
(a) Trybunał zapewni doręczenie stronom postępowania, tak
szybko jak to możliwe, kopii sprostowanych tymczasowych
zaleceń; oraz
(b) okres, który ma zastosowanie dla realizacji ustępów (3),
(4) oraz (6) wygaśnie 90. dnia od dnia wydania sprosto‑
wanych tymczasowych zaleceń.
8HD. Prawo do bycia wysłuchanym w sprawie dotyczącej nieruchomości leśnej Korony
(1) Gdy w trakcie badania roszczenia przedłożonego Trybunałowi
na podstawie artykułu 6, pojawi się jakakolwiek wątpliwości
dotycząca koncesjonowanej nieruchomości gruntowej, jedy‑
nymi osobami uprawnionymi do udziału w postępowaniu
oraz do bycia wysłuchanymi w tej sprawie będą –
(a) wnoszący roszczenie;
(b) Minister do spraw Maoryskich;
(c) inny Minister Korony, który powiadomi Trybunał na piś‑
mie, że wnosi o udział w postępowaniu i bycie wysłucha‑
nym;
(d) każdy Maorys, który zapewni Trybunał, że on lub ona,
albo grupa Maorysów, której on lub ona jest członkiem,
ma interes w sprawie, odmienny od interesu wspólnego
wszystkim podmiotom.
(2) Niezależnie od postanowień klauzuli 7 Załącznika 2 lub
artykułu 4A Ustawy o komisjach śledczych z 1908 roku
(stosowanych na podstawie klauzuli 8 Załącznika 2), nikt
oprócz osoby wskazanej w paragrafach od (a) do (d) ustępu
(1) nie będzie uprawniony do udziału w postępowaniu oraz
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do bycia wysłuchanym w sprawie wątpliwości, wobec których
ma zastosowanie ustęp (1).
(3) Żadne z postanowień ustępu (2) nie ma wpływu na prawo
osób wskazanych w paragrafach od (a) do (d) ustępu (1) do
wzięcia, za zgodą Trybunału, udziału w postępowaniu i bycia
reprezentowanym przez –
(a) adwokata lub radcę prawnego Wysokiego Sądu; lub
(b) innego pełnomocnika lub przedstawiciela upoważnionego
na piśmie.
8HE. Specjalne uprawnienie Trybunału do wydania zalecenia,
by nieruchomość gruntowa nie podlegała zwrotowi Maorysom
na własność
(1) Trybunał może, w ramach swobodnego uznania, na wniosek
jakiegokolwiek Ministra Korony lub koncesjonariusza nierucho‑
mości leśnej Korony wydać zalecenie Ministrowi w rozumieniu
artykułu 4 Ustawy o pomiarach katastralnych z 2002 roku, aby
całość lub część koncesjonowanej nieruchomości gruntowej
nie podlegała zwrotowi Maorysom na własność, jeśli –
(a) zgodnie z artykułem 8HH wydano obwieszczenie publicz‑
ne o złożeniu wobec nieruchomości gruntowej wniosku
na podstawie niniejszego artykułu; oraz
(b) albo –
(i) przed dniem wyszczególnionym w obwieszczeniu
Trybunałowi nie zostało przedłożone na podstawie
artykułu 6 żadne roszczenie wobec nieruchomości
gruntowej; albo
(ii) wszystkie strony roszczenia przedłożonego Trybuna‑
łowi na podstawie artykułu 6 wobec nieruchomości
gruntowej powiadomiły Trybunał na piśmie, że wy‑
rażają zgodę na wydanie zalecenia.
(2) Trybunał może wydać zalecenie zgodnie z ustępem (1)(b)(ii),
nie będąc obowiązanym do tego, by uprzednio roztrzygnąć,
czy roszczenie jest uzasadnione.
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(3) Trybunał może, gdy uzna to za właściwe, zasięgnąć opinii
Sędziego Sądu ds. Gruntów Maoryskich w sprawie –
(a) instrukcji, które mają być wydane na podstawie artykułu
8HG; lub
(b) obwieszczenia publicznego, które ma być wydane na pod‑
stawie artykułu 8HH, –
w odniesieniu do jakiegokolwiek wniosku na podstawie
niniejszego artykułu.
8HF. Wydanie aktu uwierzytelniającego zalecenie Trybunału
(1) Minister w rozumieniu artykułu 4 Ustawy o pomiarach
katastralnych z 2002 roku, po otrzymaniu w odniesieniu
do koncesjonowanej nieruchomości gruntowej zalecenia
na podstawie artykułu 8HB lub artykułu 8HE wyda akt
uwierzytelniający, że nieruchomość gruntowa nie podlega
zwrotowi Maorysom na własność.
(2) Gdy koncesjonowana nieruchomość gruntowa podlega Ustawie
o obrocie ziemią z 1952 roku lub gdy koncesja leśna Korony
jest ujęta w rejestrze zgodnie z artykułem 30 Ustawy o za‑
sobach leśnych Korony z 1989 roku, Minister w rozumieniu
artykułu 4 Ustawy o pomiarach katastralnych z 2002 roku
zapewni złożenie kopii aktu uwierzytelniającego u Okrę‑
gowego Kierownika Rejestru Nieruchomości Gruntowych
tego okręgu rejestracji nieruchomości gruntowych, w obrębie
którego określona nieruchomość gruntowa jest położona.
(3) Okręgowy Kierownik Rejestru Nieruchomości Gruntowych
bez opłaty zarejestruje akt uwierzytelniający obok aktu uwie‑
rzytelniającego tytuł do nieruchomości gruntowej lub umieści
wzmiankę na kopii licencji leśnej Korony.
(4) Gdy –
(a) nieruchomość gruntowa nie podlega Ustawie o obrocie
ziemią z 1952 roku; oraz
(b) kopia licencji leśnej Korony nie została ujęta w rejestrze
zgodnie z artykułem 30 Ustawy o zasobach leśnych
Korony z 1989 roku; oraz
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(c) dokumenty dotyczące nieruchomości gruntowej nie pod‑
legają rejestracji na podstawie Ustawy o rejestrowaniu
akt wieczystych z 1908 roku, –
Minister w rozumieniu artykułu 4 Ustawy o pomiarach
katastralnych z 2002 roku zapewni złożenie kopii aktu uwie‑
rzytelniającego w biurze Głównego Geodety dla okręgu,
w którym nieruchomość gruntowa jest położona, a Główny
Geodeta uwzględni ten akt w planach i dokumentach doty‑
czących nieruchomości gruntowej.
8HG. Instrukcje dotyczące doręczenia
(1) Gdy wniosek zostaje złożony na podstawie artykułu 8HE,
wnioskodawca wystąpi do Trybunału ex parte o instrukcje
dotyczące doręczenia.
(2) Wnioskodawca dołączy do wniosku złożonego na podstawie
niniejszego artykułu opis nieruchomości gruntowej, której
dotyczy wniosek składany na podstawie artykułu 8HE, a który
to opis –
(a) będzie zawierał pełny opis stanu prawnego nieruchomości
gruntowej; oraz
(b) będzie wystarczający, by umożliwić Trybunałowi ustalenie,
na prawa których osób może w sposób niekorzystny
wpłynąć wydanie, na podstawie artykułu 8HE, zalecenia.
(3) Wniosek złożony na podstawie niniejszego artykułu –
(a) będzie wyszczególniał instrukcje uznane za właściwe;
oraz
(b) będzie opatrzony pismem sporządzonym przez wnio‑
skodawcę lub w imieniu wnioskodawcy, uzasadniającym
instrukcje uznane za właściwe.
(4) W odpowiedzi na wniosek złożony na podstawie niniejszego
artykułu Trybunał wyda takie instrukcje dotyczące doręczenia,
jakie uzna za właściwe.
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8HH. Obwieszczenie publiczne
(1) Gdy wniosek zostaje złożony na podstawie artykułu 8HE,
wnioskodawca, oprócz zastosowania się do instrukcji wydanych
na podstawie artykułu 8HG, wyda, zgodnie z instrukcjami
Trybunału, obwieszczenie publiczne o tym wniosku.
(2) Obwieszczenie publiczne podlega publikacji zarówno –
(a) w Gazette; jak i
(b) w takich gazetach rozpowszechnianych w okręgu, w któ‑
rym znajduje się nieruchomość gruntowa, jakie wskaże
Trybunał.
(3) Obwieszczenie publiczne winno –
(a) zawierać opis nieruchomości gruntowej i jej lokalizację;
oraz
(b) zawierać oświadczenie, że wniosek w odniesieniu do
nieruchomości gruntowej został złożony na podstawie
artykułu 8HE; oraz
(c) wskazywać, że nieruchomość gruntowa stanowi nieru‑
chomość leśną Korony, która podlega koncesji leśnej
Korony; oraz
(d) zapraszać każdego Maorysa, który uważa, że on lub ona,
albo grupa Maorysów, której on lub ona jest członkiem,
ma podstawy do wniesienia roszczenia w odniesieniu
do nieruchomości gruntowej na podstawie artykułu 6,
do przedłożenia Trybunałowi takiego roszczenia przed
upływem terminu wyszczególnionego w obwieszczeniu
(który to termin nie będzie krótszy niż 90 dni, licząc
od pierwszej lub jedynej publikacji obwieszczenia w Gazette); oraz
(e) zawierać zwięzły opis roszczeń już przedłożonych w od‑
niesieniu do nieruchomości gruntowej na podstawie
artykułu 6; oraz
(f ) gdy na podstawie artykułu 6 nie zostało w odniesieniu do
nieruchomości gruntowej przedłożone żadne roszczenie,
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zawierać oświadczenie, że jeśli żadne roszczenie w odnie‑
sieniu do nieruchomości gruntowej nie zostanie przed‑
łożone Trybunałowi na podstawie tego artykułu przed
upływem terminu wyszczególnionego w obwieszczeniu,
Trybunał może zalecić, aby nieruchomość gruntowa
nie podlegała zwrotowi Maorysom na własność oraz
określić skutki takiego zalecenia; oraz
(g) zawierać wszelkie inne informacje, które określi
Trybunał.
8HI. Doręczenie decyzji
Trybunał sporządzi opieczętowaną kopię swojej decyzji oraz
zalecenia (jeśli takie wyda) w odniesieniu do każdego wniosku
złożonego na podstawie artykułu 8HE, która zostanie doręczona –
(a) wnioskodawcy; oraz
(b) Ministrowi w rozumieniu artykułu 4 Ustawy o pomiarach
katastralnych z 2002 roku; oraz
(c) Ministrowi do spraw Maoryskich; oraz
(d) Ministrowi do spraw Przedsiębiorstw Państwowych
i Ministrowi Finansów; oraz
(e) innym osobom, które Trybunał uzna za właściwe.

Zalecenia w odniesieniu do nieruchomości gruntowych
przyznanych na podstawie Ustawy o restrukturyzacji
Kolei Nowozelandzkich z 1990 roku
8HJ. Roszczenia dotyczące nieruchomości gruntowych przyznanych na podstawie Ustawy o restrukturyzacji Kolei Nowozelandzkich z 1990 roku
W odniesieniu do każdego roszczenia przedłożonego Trybunałowi
na podstawie artykułu 6, które dotyczy w całości lub w części nieru‑
chomości gruntowej lub uprawnienia do nieruchomości gruntowej,
które – bezpośrednio przed przyznaniem spółce przyjmującej
Korony na podstawie artykułu 6 Ustawy o restrukturyzacji Kolei
Nowozelandzkich z 1990 roku – były nieruchomością gruntową
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należącą do Korony lub należącym do Korony uprawnieniem do
nieruchomości gruntowej, bez względu na to, czy nieruchomość
gruntowa lub uprawnienie do nieruchomości gruntowej znajdują
się nadal w posiadaniu tej spółki, przepisy artykułów od 8A do 8H
mają zastosowanie z takimi zmianami, jakie okażą się konieczne,
w szczególności jeżeli –
(a) odesłanie w artykule 8A(1) do nieruchomości gruntowej
lub do uprawnienia do nieruchomości gruntowej, do
których ma zastosowanie ten artykuł było odesłaniem
do nieruchomości gruntowej lub do uprawnienia do
nieruchomości gruntowej, które – bezpośrednio przed
przyznaniem spółce przyjmującej Korony na podstawie
artykułu 6 Ustawy o restrukturyzacji Kolei Nowoze‑
landzkich z 1990 roku – były nieruchomością gruntową
należącą do Korony lub należącym do Korony upraw‑
nieniem do nieruchomości gruntowej, bez względu
na to, czy nieruchomość gruntowa lub uprawnienie do
nieruchomości gruntowej znajdują się nadal w posiadaniu
tej spółki;
(b) odesłanie w artykule 8A(6) do uprawnienia do nieru‑
chomości gruntowej było odesłaniem do uprawnienia
do nieruchomości gruntowej, które zostało przyznane
spółce przyjmującej Korony na podstawie artykułu 6
Ustawy o restrukturyzacji Kolei Nowozelandzkich z 1990
roku, ale gdy sama nieruchomość gruntowa nie została
przyznana tej spółce;
(c) odesłania w artykułach 8A(2)(b) i (c), 8D(1), 8E(1) i (3)
(b), oraz 8G(3)(f ) do artykułu 27B Ustawy o przedsię‑
biorstwach państwowych z 1986 roku były odesłaniami
do artykułu 39 Ustawy o restrukturyzacji Kolei Nowo‑
zelandzkich z 1990 roku;
(d) odesłanie w artykule 8G(3)(c) do nieruchomości grun‑
towej lub do uprawnienia do nieruchomości gruntowej
przekazanych lub przyznanych przedsiębiorstwu pań‑
stwowemu było odesłaniem do nieruchomości grunto‑
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wej lub do uprawnienia do nieruchomości gruntowej
przyznanych spółce przyjmującej Korony na podstawie
Ustawy o restrukturyzacji Kolei Nowozelandzkich
z 1990 roku.
8I. Raport roczny z wdrażania zaleceń
Minister do spraw Maoryskich każdego roku przygotuje i przedłoży
Izbie Reprezentantów raport z postępów w zakresie wdrażania
zaleceń wydawanych Koronie przez Trybunał.
9. Brak ograniczeń dla prawa przedkładania petycji Izbie Reprezentantów
Żadne z postanowień niniejszej ustawy nie narusza czyjegokolwiek
prawa do wystąpienia z petycją do Izby Reprezentantów w celu
wynagrodzenia krzywdy, i nie ma wpływu na właściwość komisji
lub innego ciała ustanowionego przez Izbę Reprezentantów w celu
rozpatrzenia petycji wystosowanej do Izby Reprezentantów.
Do tekstu w języku angielskim dołączono następujące załączniki:
Załącznik 1
Tekst Traktatu z Waitangi w języku angielskim i w języku
maoryskim
Załącznik 2
Postanowienia dotyczące Trybunału Waitangi
Załącznik 3
Ustawy podlegające ocenie Trybunału
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USTAWA O TYTUŁACH
KRÓLEWSKICH Z 1974 ROKU
Royal Titles Act, 1974
Ustawa określająca tytulaturę królewską Jej Królewskiej Mości
w odniesieniu do Nowej Zelandii
Preambuła
Zważywszy, że zgodnie z Ustawą o tytułach królewskich z 1953
roku Jej Królewska Mość przyjęła, w drodze Proklamacji z 28 maja
1953 roku, jako tytulaturę, która ma być używana w odniesieniu do
Nowej Zelandii i wszystkich pozostałych terytoriów, za których
stosunki zewnętrzne Rząd Jej Królewskiej Mości w Nowej Zelandii
jest odpowiedzialny, tytulaturę określoną rzeczoną ustawą;
I zważywszy, że jest pożądane, aby tytulatura królewska używana
w odniesieniu do Nowej Zelandii oraz pozostałych terytoriów została
zmieniona, tak aby w sposób jaśniejszy oddawała pozycję Jej Kró‑
lewskiej Mości wobec Nowej Zelandii i pozostałych terytoriów;
I zważywszy, że przedstawiona nowa tytulatura, to jest tytulatura
określona w artykule 2, zachowuje wspólny człon wskazany w Pre‑
ambule Ustawy o tytułach królewskich z 1953 roku.
1. Skrócony tytuł
Niniejsza ustawa może być przywoływana jako Ustawa o tytułach
królewskich z 1974 roku.
2. Tytulatura królewska
Tytulatura królewska Jej Królewskiej Mości, używana w odnie‑
sieniu do Nowej Zelandii i wszystkich pozostałych terytoriów, za
których stosunki zewnętrzne Rząd Jej Królewskiej Mości w Nowej
Zelandii jest odpowiedzialny, będzie brzmiała –
Elżbieta II z Łaski Bożej Królowa Nowej Zelandii oraz innych Jej
Królestw i Terytoriów, Głowa Wspólnoty Narodów, Obrończyni
Wiary –
zamiast tytulatury obecnie przysługującej Koronie.
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3. Stosowanie Ustawy do Niou, Tokelau i Wysp Cooka
(1) Niniejsza ustawa będzie obowiązywała w Niou i Tokelau.
(2) Zważywszy, że zgodnie z artykułem 46 Konstytucji Wysp
Cooka (tekst jednolity zamieszczony w Załączniku 2 do
Ustawy z 1965 roku o zmianie Konstytucji Wysp Cooka)
Rząd Wysp Cooka wystąpił z wnioskiem i wyraził zgodę
na przyjęcie przepisu rozszerzającego obowiązywanie po‑
stanowień niniejszej ustawy na Wyspy Cooka jako części
porządku prawnego Wysp Cooka;
Przyjmuje się, co następuje:
Moc obowiązująca niniejszej ustawy będzie się rozciągała
na Wyspy Cooka jako część porządku prawnego Wysp Cooka.
4. Przepisy uchylone
Ustawa o tytułach królewskich z 1953 roku zostaje niniejszym
uchylona.
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USTAWA O PIECZĘCI NOWEJ
ZELANDII Z 1977 ROKU
Seal of New Zealand Act, 1977
Ustawa wyrażająca zgodę na ustanowienie, wzór oraz sposób
używania pieczęci, która będzie zwana Pieczęcią Nowej Zelandii
oraz regulująca sprawy temu towarzyszące
Preambuła
Zważywszy, że niektóre akty w odniesieniu do Nowej Zelandii lub
do Nowej Zelandii i pozostałych terytoriów, za których stosunki
zewnętrzne Rząd Jej Królewskiej Mości w Nowej Zelandii jest
odpowiedzialny są w niektórych przypadkach opatrzone pieczęcią
zwaną Pieczęcią Urzędową Nowej Zelandii, a w innych przypadkach
Wielką Pieczęcią Zjednoczonego Królestwa lub jedną z pieczęci
mniejszych Zjednoczonego Królestwa, w tym pieczęcią sygneto‑
wą lub pieczęcią listowną; I zważywszy na to, że proponuje się,
aby pieczęć, która będzie zwana Pieczęcią Nowej Zelandii, była
ustanowiona i używana w celu pieczętowania wszelkich aktów,
i aby odnośnie do tej pieczęci ustanowić takie przepisy, jak poniżej
zamieszczono; I zważywszy na to, że Rząd Wysp Cooka oraz Rząd
Wyspy Niue przychylają się do tych propozycji.
1. Skrócony tytuł
Niniejsza ustawa może być przywoływana jako Ustawa o Pieczęci
Nowej Zelandii z 1977 roku.
2. Zgoda Parlamentu na ustanowienie, wzór oraz sposób używania Pieczęci Nowej Zelandii
(1) Parlament Nowej Zelandii wyraża niniejszym zgodę na każ‑
dorazowe ustanowienie, w drodze proklamacji, przez Jej Kró‑
lewską Mość oraz Jej następców pieczęci, zwanej Pieczęcią
Nowej Zelandii, używanej w odniesieniu do Nowej Zelandii
i wszystkich pozostałych terytoriów, za których stosunki
zewnętrzne Rząd Jej Królewskiej Mości w Nowej Zelandii
jest odpowiedzialny.
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(2) Pieczęć Nowej Zelandii będzie miała taki wzór i napis, jaki
zostanie określony w proklamacji.
(3) Żadna proklamacja wydana dla celów niniejszego artykułu
nie będzie wymagała opatrzenia pieczęcią, a każda prokla‑
macja, która nie określa terminu, z rozpoczęciem którego ma
zacząć obowiązywać, wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.
3. Używanie pieczęci
(1) Pieczęć Nowej Zelandii będzie pieczęcią używaną na każdym
akcie, który jest wydawany przez Jej Królewską Mość lub
Jej następców, lub przez Gubernatora Generalnego, za radą
ministra Rządu Jej Królewskiej Mości w Nowej Zelandii lub
za radą i zgodą Rady Wykonawczej Nowej Zelandii.
(2) Pieczęć Nowej Zelandii będzie stosowana w ten sposób
w miejsce jakiejkolwiek innej pieczęci, która mogłaby być
w ten sposób stosowana, gdyby niniejsza ustawa nie została
uchwalona.
(3) Pieczęć Nowej Zelandii będąca w użyciu w chwili śmierci
Suwerena będzie stosowana nadal, aż do wydania w drodze
proklamacji postanowienia o nowej Pieczęci Nowej Zelandii.
4. Piecza nad pieczęcią
Pieczęć Nowej Zelandii będzie się znajdowała pod pieczą Gu‑
bernatora Generalnego.
5. Ważność aktów
(1) Z wyjątkiem przypadków, w których odcisk Pieczęci Nowej
Zelandii na akcie jest wyraźnie wymagany przez postanowienia
ustawy innej niż niniejsza, żaden akt nie zostanie wprost lub
w sposób dorozumiany uznany za nieważny z tego powodu,
że winien był zostać opatrzony Pieczęcią Nowej Zelandii,
jednak nie został nią opatrzony.
(2) Żaden akt nie zostanie wprost lub w sposób dorozumiany
uznany za nieważny z tego powodu, że nie powinien był
zostać opatrzony Pieczęcią Nowej Zelandii, jednak został
nią opatrzony, lub dlatego, że Pieczęć Nowej Zelandii została
przyłożona w sposób niewłaściwy.
Akty konstytucyjne NOWEJ ZELANDII
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6. Uwzględnianie przez sądy z urzędu odcisku pieczęci
Wszystkie sądy, sędziowie, sędziowie sądów wyższych instancji,
komisarze oraz inne osoby wykonujące czynności sądowe będą
z urzędu uwzględniać odcisk Pieczęci Nowej Zelandii, bez koniecz‑
ności przedstawiania dowodu, że taka pieczęć została odciśnięta
lub jakiegokolwiek innego dowodu z tym związanego.
7. Zastosowanie ustawy do Wysp Cooka, Niue i Tokelau
(1) Zważywszy na to, że zgodnie z artykułem 46 Konstytucji
Wysp Cooka (tekst jednolity zamieszczony w Załączniku
2 do Ustawy z 1965 roku o zmianie Konstytucji Wysp
Cooka) Rząd Wysp Cooka wystąpił z wnioskiem i wyraził
zgodę na przyjęcie przepisu rozszerzającego obowiązywa‑
nie postanowień niniejszej ustawy na Wyspy Cooka jako
części porządku prawnego Wysp Cooka; Przyjmuje się co
następuje:
Moc obowiązująca niniejszej ustawy będzie się rozcią‑
gała na Wyspy Cooka jako część porządku prawnego
Wysp Cooka.
(2) Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
(3) Niniejsza ustawa będzie obowiązywała na Tokelau.
8. Poprawki dostosowujące
Ustawy wyszczególnione w Załączniku zostają niniejszym zmie‑
nione w sposób wskazany w tym Załączniku.
9. Klauzula ochronna
Żaden przepis niniejszej ustawy nie ma wpływu na ważność
jakiegokolwiek dokumentu opieczętowanego pieczęcią zwaną
Pieczęcią Urzędową Nowej Zelandii przed wejściem w życie
pierwszej proklamacji wydanej dla celów artykułu 2, a sądy będą
z urzędu uwzględniać odcisk tej pieczęci tak, jak gdyby chodziło
o Pieczęć Nowej Zelandii.
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Załącznik
Ustawy zmienione
Ustawa o wykładni ustaw z 1924 roku (1924 No 11) (Reprinted
1966, Vol 3, p 1973)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa o nadaniach ziemskich Korony z 1908 roku (1908 No 33)
(1957 Reprint, Vol 3, p 497)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa o obronie narodowej z 1971 roku (1971 No 52)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa o środkach dowodowych z 1908 roku (1908 No 56) (Re‑
printed 1965, Vol 3, p 1387)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa o patentach z 1953 roku (1953 No 64) (1957 Reprint,
Vol 11, p 507)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
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PROKLAMACJA O PIECZĘCI
NOWEJ ZELANDII Z 1977 ROKU
(SR 1977/29)
The Seal of New Zealand Proclamation, 1977
Elżbieta R
Proklamacja
Zważywszy, że podczas obecnej Sesji Parlamentu Nowej Zelandii
została uchwalona Ustawa o Pieczęci Nowej Zelandii z 1977 roku,
w której to ustawie została wyrażona zgoda Parlamentu Nowej
Zelandii na ustanowienie, w drodze proklamacji, przez Nas i przez
Naszych Następców, pieczęci, zwanej Pieczęcią Nowej Zelandii
i używania jej w odniesieniu do Nowej Zelandii i wszystkich
pozostałych terytoriów, za których stosunki zewnętrzne Rząd
Jej Królewskiej Mości w Nowej Zelandii jest odpowiedzialny;
I zważywszy na to, że Rząd Wysp Cooka oraz Rząd Niue przy‑
chyliły się do propozycji ustanowienia tej Pieczęci;
Mając to na względzie, niniejszym proklamujemy, co następuje:
1. Tytuł
Niniejsza proklamacja może być przywoływana jako Proklamacja
o Pieczęci Nowej Zelandii z 1977 roku.
2. Ustanowienie Pieczęci Nowej Zelandii
Ustanawia się pieczęć, zwaną Pieczęcią Nowej Zelandii używaną
w odniesieniu do Nowej Zelandii i wszystkich pozostałych teryto‑
riów, za których stosunki zewnętrzne Rząd Jej Królewskiej Mości
w Nowej Zelandii jest odpowiedzialny.
3. Używanie pieczęci
(1) Pieczęć Nowej Zelandii będzie używana, zgodnie z Ustawą
o Pieczęci Nowej Zelandii z 1977 roku, przez Nas i przez
Naszych Następców oraz przez Gubernatora Generalnego.
(2) Proklamacja będzie obowiązywała –
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(a) niezależnie od postanowień zawartych w Naszym Na‑
kazie, noszącym datę 29 dnia czerwca 1959 roku (New
Zealand Gazette 1959, Vol II, p 1039); oraz
(b) niezależnie od postanowień zawartych w Patencie Kró‑
lewskim datowanym na 11 dzień maja 1917 roku (New
Zealand Gazette 1919, Vol I, p 1213) oraz Instrukcji
wydanych zgodnie z powyższym.
4. Wzór i napis na pieczęci
Pieczęć, o której mowa w rzeczonym Naszym Nakazie noszącym
datę 29 dnia czerwca 1959 roku (New Zealand Gazette 1959, Vol II,
p 1039), odcisk której to pieczęci jest przedstawiony w Załączniku,
niniejszym zostaje przez Nas przyjęta jako Pieczęć Nowej Zelandii.

Załącznik

Wydano na Naszym Dworze w Rezydencji Rządowej, w Welling‑
ton, 28 dnia lutego 1977 roku, w Dwudziestym Szóstym Roku
Naszego Panowania.
R. D. Muldoon
Premier
Boże, chroń Królową!
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USTAWA O OCHRONIE FLAG,
GODEŁ I NAZW Z 1981 ROKU
Flags, Emblems, and Names Protection Act,
1981
Ustawa uznająca banderę Nowej Zelandii za Flagę Nowej
Zelandii oraz regulująca jej używanie, a także używanie niektórych innych flag, oraz zapewniająca wzmocnioną ochronę niektórym nazwom i godłom o doniosłym znaczeniu dla monarchii,
jak również o znaczeniu ogólnokrajowym, międzynarodowym,
gospodarczym lub innym doniosłym znaczeniu.
1. Skrócony tytuł i wejście w życie
(1) Niniejsza ustawa może być przywoływana jako Ustawa
o ochronie flag, godeł i nazw z 1981 roku.
(2) Niniejsza ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 1982 roku.
2. Wyjaśnienie wyrażeń ustawowych
W niniejszej ustawie, chyba że z kontekstu wynika inaczej –
tarcza herbowa lub herb oznacza przedmiot lub figurę, będącą
symbolicznym odwzorowaniem, uwidocznionym w kolorze na tarczy
herbowej, zgodnie z zasadami i regułami heraldyki, zawierającym
– lub niezawierającym – takie elementy jak: korona rangowa, hełm,
płaszcz heraldyczny, trzymacze, zawołanie lub inne
godło oznacza dewizę, pieczęć, znak, znak towarowy, odznakę,
symbol, wzór, logotyp lub inne charakterystyczne oznaczenie lub
identyfikację; oraz obejmuje ich odwzorowanie czy to na fladze,
sztandarze, znaku, lub innym materiale w formie drukowanej lub
pisanej, czy to poprzez przedstawienie graficzne lub inne zobra‑
zowanie, albo w inny sposób
instytucja państwowa oznacza departament, urząd, korporację,
agencję lub jakąkolwiek instytucję władzy ustawodawczej, wyko‑
nawczej lub sądowniczej Nowej Zelandii; oraz obejmuje każdego
urzędnika Korony
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Minister oznacza Ministra Korony, który na mocy dowolnego
tytułu prawnego lub z upoważnienia premiera, jest w danym czasie
odpowiedzialny za wykonywanie niniejszej ustawy
Ministerstwo oznacza departament rządowy, który jest, z upoważ‑
nienia premiera, w danym czasie odpowiedzialny za wykonywanie
niniejszej ustawy
Czerwona Bandera Nowej Zelandii oznacza czerwoną banderę
używaną zwykle przez statki handlowe zarejestrowane w Zjedno‑
czonym Królestwie, z umieszczonym na niej Krzyżem Południa
w postaci czterech pięcioramiennych białych gwiazd
Biała Bandera Nowej Zelandii oznacza flagę wskazaną w Za‑
łączniku do Rozporządzenia o Białej Banderze Nowej Zelandii
z 1968 roku (SR 1968/93)
nazwa własna miasta, drogi lub innego miejsca, oznacza nazwę
przypisaną lub zaaprobowaną na podstawie niniejszej ustawy w od‑
niesieniu do tego miejsca przez Nowozelandzki Zarząd ds. Nazw
Geograficznych, Głównego Geodetę lub przez władzę terytorialną
urząd prowadzący rejestr obejmuje –
(a) Kierownika Rejestru Stowarzyszeń mających osobowość
prawną na podstawie Ustawy o stowarzyszeniach mają‑
cych osobowość prawną z 1908 roku;
(b) Kierownika Rejestru Spółdzielni Prowadzących Działal‑
ność Gospodarczą i Stowarzyszeń Pożytku Publicznego
na podstawie Ustawy o spółdzielniach prowadzących
działalność gospodarczą i stowarzyszeniach pożytku
publicznego z 1908 roku;
(c) Kierownika Rejestru Związków Zawodowych na pod‑
stawie Ustawy o związkach zawodowych z 1908 roku;
(d) Kierownika Rejestru Towarzystw Pomocy Wzajemnej
oraz Towarzystw Kredytowych na podstawie Ustawy
o towarzystwach pomocy wzajemnej oraz towarzystwach
kredytowych z 1982 roku;
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(e) Komisarza ds. wzorów użytkowych na podstawie Ustawy
o wzorach użytkowych z 1953 roku;
(f ) Komisarza ds. patentów na podstawie Ustawy o patentach
z 2013 roku;
(g) Komisarza ds. znaków towarowych na podstawie Ustawy
o znakach towarowych z 2002 roku;
(h) Kierownika Rejestru Spółek Handlowych na podstawie
Ustawy o spółkach handlowych z 1993 roku;
(i) Kierownika Rejestru Stowarzyszeń mających osobowość
prawną na podstawie Części 2 Ustawy o fundacjach
dobroczynnych z 1957 roku;
(j) Kierownika Rejestru Towarzystw Budowlanych na pod‑
stawie Ustawy o towarzystwach budowlanych z 1965
roku;
(k) Kierownika Rejestru Związków Pracowników na podsta‑
wie Ustawy o stosunkach pracowniczych z 2000 roku –
a także obejmuje każdego innego funkcjonariusza działającego
w imieniu funkcjonariusza wskazanego w którymkolwiek z pa‑
ragrafów od (a) do (k)
odwzorowanie, w odniesieniu do godła lub herbu, oznacza dru‑
kowane lub obrazowe odwzorowanie godła lub herbu
królewski oznacza odnoszący się do Jej Królewskiej Mości lub do
innego członka Rodziny Królewskiej
Znak Królewskich Sił Powietrznych Nowej Zelandii oznacza
flagę określoną w obwieszczeniu opublikowanym w Gazette dnia
14 września 1939 roku na stronie 2496 pod nagłówkiem Znak
Królewskich Sił Powietrznych Nowej Zelandii.
3. Ustawa wiążąca Koronę
Niniejsza ustawa wiąże Koronę.
4. Wykonywanie Ustawy
(1) Wykonywanie niniejszej ustawy, z wyjątkiem artykułu 20,
powierza się Ministerstwu.
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(2) Wykonywanie artykułu 20 powierza się Ministerstwu Spra‑
wiedliwości.

CZĘŚĆ 1
Flagi i Bandery Nowej Zelandii
5. Bandera Nowej Zelandii ogłoszona Flagą Nowej Zelandii
(1) Flaga określana dotychczas jako Bandera Nowej Zelandii,
będąca flagą odwzorowaną w Załączniku 1, zostaje niniejszym
ogłoszona Flagą Nowej Zelandii.
(2) Flaga Nowej Zelandii będzie symbolem Królestwa, Rządu
i Narodu Nowej Zelandii.
(3) Flaga Nowej Zelandii –
(a) będzie narodową flagą Nowej Zelandii do użytku ogólne‑
go na obszarze lądowym Nowej Zelandii oraz, gdy będzie
to uznane za właściwe dla celów międzynarodowych, za
granicą;
(b) będzie stanowiła banderę narodową używaną przez
wszystkie nowozelandzkie statki państwowe, a także przez
inne statki nowozelandzkie, które mogą być w określonym
czasie upoważnione do używania Flagi Nowej Zelandii
przez Ustawę o rejestrowaniu statków z 1992 roku lub
na jej podstawie.
6. Bandery Nowej Zelandii
Z zastrzeżeniem artykułu 8, żaden przepis niniejszej Części
nie narusza zasad używania –
(a) Białej Bandery Nowej Zelandii określonych w regulacji
2(2) Rozporządzenia dotyczącego Białej Bandery Nowej
Zelandii z 1968 roku (SR 1968/93), które wymaga, aby
flaga ta była używana przez statki Marynarki Wojennej
Nowej Zelandii oraz w bazach marynarki wojennej
zgodnie z Zarządzeniami Rady Obrony wydanymi
na podstawie Ustawy o obronie narodowej z 1971 roku;
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(b) flagi morskiej Nowej Zelandii lub Flagi Nowej Zelandii
określonych w artykule 58 Ustawy o rejestrowaniu statków
z 1992 roku;
(c) Znaku Królewskich Sił Powietrznych Nowej Zelandii
określonych w Zarządzeniach Rady Obrony wydanych
na podstawie Ustawy o obronie narodowej z 1971 roku.
7. Flaga Służby Celnej
Żaden przepis niniejszej Części nie narusza zasad używania flagi
Służby Celnej określonych w artykule 8 Ustawy o cłach i opłatach
akcyzowych z 1996 roku.
8. Utrzymanie w mocy uprawnień Jej Królewskiej Mości do
zatwierdzania zmiany Flagi Nowej Zelandii
Żaden przepis niniejszej Części nie ograniczy, ani nie naruszy
uprawnień Jej Królewskiej Mości do zatwierdzania lub upo‑
ważniania do zatwierdzenia, dla celów oficjalnych, zmian Flagi
Nowej Zelandii poprzez umieszczenie na niej litery, godła lub
odwzorowania.
9. Używanie flag alternatywnych
(1) Niezależnie od postanowień niniejszej Części lub innej ustawy,
ale z zastrzeżeniem ustępu (2), Gubernator Generalny może
zezwolić na używanie na obszarze lądowym –
(a) Białej Bandery Nowej Zelandii zamiast Flagi Nowej
Zelandii, o ile taki sposób użycia miałby znaczenie dla
marynarki wojennej; lub
(b) Czerwonej Bandery Nowej Zelandii zamiast Flagi Nowej
Zelandii, o ile taki sposób użycia miałby znaczenie dla
żeglugi morskiej.
(2) Gubernator Generalny może zezwolić na używanie flagi
na podstawie ustępu (1) wyłącznie na podstawie wspólnej
rekomendacji Ministra oraz –
(a) Ministra Obrony, jeśli ma zastosowanie ustęp (1)(a); lub
(b) Ministra Transportu, jeśli ma zastosowanie ustęp (1)(b).
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(3) Żaden przepis niniejszej Części lub innej ustawy nie ograniczy,
ani nie naruszy zwyczajowego sposobu używania Czerwonej
Bandery Nowej Zelandii (z umieszczeniem na niej litery,
godła lub odwzorowania albo bez takiego umieszczenia)
w miejscach i podczas uroczystości istotnych dla ludności
maoryskiej.
10. Reguły dotyczące wywieszania Flagi Nowej Zelandii
(1) Minister może wyznaczyć albo jako normę ogólną albo
w konkretnym przypadku, w drodze obwieszczenia w Gazette
lub w inny sposób, w odniesieniu do terenów lub budynków
państwowych, –
(a) dni lub uroczystości, w trakcie których będzie wywieszana
Flaga Nowej Zelandii;
(b) sposób, w jaki będzie wywieszana Flaga Nowej Zelan‑
dii, w tym zasady precedencji, jaka zostanie przyznana
w odniesieniu do innych szczególnych flag lub typów
flag;
(c) nie naruszając ogólnego wzoru określonego w Załącz‑
niku 1, standardowe wielkości, wymiary, proporcje oraz
barwy Flagi Nowej Zelandii, stosowane we wszystkich
albo w niektórych przypadkach lub we wszystkich albo
niektórych okolicznościach.
(2) Minister w obwieszczeniu wydanym na podstawie ustępu (1),
albo w inny sposób może określić, w charakterze ogólnych
informacji i wskazówek, reguły postępowania oraz etykiety,
które winny być przestrzegane w związku z wywieszeniem
lub innym sposobem używania Flagi Nowej Zelandii; ale
żadna z takich reguł nie będzie miała mocy powszechnie
obowiązującego przepisu prawa.
(3) Obwieszczenie, o którym mowa w Części A Załącznika 2,
które może być dalej przywoływane jako Obwieszczenie
o Fladze Nowej Zelandii z 1977 roku, będzie dla celów ni‑
niejszego artykułu uznane za wydane na podstawie ustępu (1).
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11. Czyny zabronione dotyczące Flagi Nowej Zelandii
(1) Dopuszcza się czynu zabronionego naruszającego niniejszą
ustawę ten, kto –
(a) bez zgodnego z prawem zezwolenia, zmienia Flagę
Nowej Zelandii przez umieszczenie na niej litery, godła
lub odwzorowania;
(b) w miejscu publicznym lub w zasięgu takiego miejsca,
w jakikolwiek sposób używa, pokazuje, niszczy lub uszka‑
dza Flagę Nowej Zelandii, w zamiarze jej znieważenia.
(2) W niniejszym artykule Flaga Nowej Zelandii oznacza każdą
flagę o wzorze przedstawionym w Załączniku 1 lub wzorze
tak bardzo go przypominającym, że stałoby się prawdopo‑
dobne wywołanie u innych osób przekonania, iż jest to wzór
przedstawiony w tym Załączniku.
(3) W postępowaniu o ściganie czynu zabronionego naruszają‑
cego niniejszy artykuł ciężar udowodnienia, że zmiana Flagi
Nowej Zelandii nastąpiła na podstawie zgodnego z prawem
zezwolenia spoczywa na oskarżonym.

CZĘŚĆ 2
Godła i nazwy królewskie, wicekrólewskie, państwowe
i heraldyczne
12. Używanie bez zezwolenia godeł królewskich i wicekrólewskich
(1) Dopuszcza się czynu zabronionego naruszającego niniejszą
ustawę ten, kto bez zezwolenia Jej Królewskiej Mości lub
(w zależności od konkretnej sprawy) Gubernatora General‑
nego, eksponuje lub prezentuje albo w inny sposób używa
odwzorowania, do którego zastosowanie znajduje niniejszy
ustęp, w taki sposób, że stałoby się prawdopodobne wywo‑
łanie u innych osób przekonania, iż działa on na podstawie
zezwolenia, usankcjonowania, zatwierdzenia, powołania lub
patronatu Jej Królewskiej Mości lub Gubernatora Generalnego.
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(2) Ustęp (1) ma zastosowanie do:
(a) odwzorowania Herbu Jej Królewskiej Mości lub innego
członka Rodziny Królewskiej;
(b) odwzorowania korony królewskiej, królewskiego diademu,
królewskiego monogramu lub królewskich insygniów;
(c) odwzorowania Królewskiego Sztandaru lub osobistej
flagi Suwerena dla Nowej Zelandii;
(d) odwzorowania flagi Gubernatora Generalnego;
(e) odwzorowania, które tak bardzo przypomina dowolny
przedmiot wskazany w paragrafach od (a) do (d), że
stałoby się prawdopodobne wywołanie u innych osób
przekonania, iż jest to ten sam przedmiot.
(3) W postępowaniu o ściganie czynu zabronionego naruszającego
niniejszy artykuł ciężar udowodnienia, że odwzorowanie
zostało użyte na podstawie zezwolenia Jej Królewskiej Mości
lub Gubernatora Generalnego spoczywa na oskarżonym.
(4) Żaden przepis niniejszego artykułu nie ograniczy, ani
nie naruszy –
(a) Regulaminu komercyjnego wykorzystywania fotografii
królewskich z 1962 roku (SR 1962/81);
(b) artykułu 24 Ustawy o znakach towarowych z 2002 roku
(który odnosi się do odwzorowania w znakach towa‑
rowych Jej Królewskiej Mości lub członków Rodziny
Królewskiej).
13. Używanie bez zezwolenia godeł państwowych
(1) Z zastrzeżeniem ustępu (3), dopuszcza się czynu zabronionego
naruszającego niniejszą ustawę ten, kto eksponuje lub pre‑
zentuje albo w inny sposób używa odwzorowania, do którego
ma zastosowanie niniejszy ustęp, w taki sposób, że stałoby
się prawdopodobne wywołanie u innych osób przekonania,
iż działa on na podstawie zezwolenia, usankcjonowania, za‑
twierdzenia, powołania lub patronatu Jej Królewskiej Mości,
Ministra Korony lub instytucji państwowej.
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(2) Ustęp (1) ma zastosowanie do:
(a) odwzorowania Herbu Nowej Zelandii;
(b) odwzorowania Pieczęci Nowej Zelandii;
(c) odwzorowania godła lub oficjalnej pieczęci instytucji
państwowej;
(d) odwzorowania, które tak bardzo przypomina dowolny
przedmiot wskazany w paragrafach od (a) do (c), że
stałoby się prawdopodobne wywołanie u innych osób
przekonania, iż jest to ten sam przedmiot.
(3) Ustęp (1) nie ma zastosowania do wykorzystania odwzo‑
rowania –
(a) na podstawie upoważnienia zawartego w innej ustawie
lub na jej podstawie; lub
(b) za uprzednią wyrażoną na piśmie zgodą Ministra; lub
(c) przez urzędnika Korony podczas wykonywania obo‑
wiązków służbowych.
14. Używanie bez zezwolenia słów sugerujących patronat królewski lub rządowy
(1) Z zastrzeżeniem ustępu (3), dopuszcza się czynu zabronionego
naruszającego niniejszą ustawę ten, kto –
(a) odpowiada za utworzenie stowarzyszenia (mającego
lub niemającego osobowości prawnej) pod nazwą, która
zawiera słowo lub wyrażenie, do którego ma zastosowanie
niniejszy ustęp; lub
(b) w związku działalnością gospodarczą, handlową lub
zawodową publicznie używa słowa lub wyrażenia, do
którego ma zastosowanie niniejszy ustęp.
(2) Czynu zabronionego naruszającego niniejszą ustawę dopuszcza
się każde stowarzyszenie (mające lub niemające osobowości
prawnej) prowadzące swoją działalność pod nazwą, która
zawiera słowo lub wyrażenie, do którego ma zastosowanie
niniejszy ustęp.
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(3) Ustęp (1) ma zastosowanie do:
(a) słowa „królewski”;
(b) słowa „rządowy”;
(c) każdego innego słowa lub wyrażenia, które zakłada lub
sugeruje patronat –
(i) Jej Królewskiej Mości lub innego członka Rodziny
Królewskiej; lub
(ii) Gubernatora Generalnego; lub
(iii) Izby Reprezentantów; lub
(iv) Rządu; lub
(v) Ministra Korony; lub
(vi) instytucji państwowej;
(d) słowa lub wyrażenia, które zakłada lub sugeruje związek
ze spółką lub organizacją, które uzyskały osobowość
prawną na podstawie Przywileju Królewskiego.
(4) Ustęp (1) nie ma zastosowania do użycia słowa lub wyrażenia –
(a) użytego na podstawie szczegółowego upoważnienia
zawartego w innej ustawie lub na jej podstawie, lub
udzielonego przez –
(i) Jej Królewską Mość lub Gubernatora Generalnego,
w sprawie, do której ma zastosowanie paragraf (a)
ustępu (3); lub
(ii) Jej Królewską Mość, w sprawie, do której ma zasto‑
sowanie punkt (i) paragrafu (c) tego ustępu; lub
(iii) Gubernatora Generalnego, w sprawie, do której ma
zastosowanie punkt (ii) tego paragrafu; lub
(iv) Spikera Izby Reprezentantów, w sprawie, do której
ma zastosowanie punkt (iii) tego paragrafu; lub
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(v) Ministra, jeśli ma zastosowanie ustęp (3)(b) lub (c)
(iv); lub
(vi) właściwego Ministra Korony, w sprawie, do której
ma zastosowanie punkt (v) lub punkt (vi) paragrafu
(c) ustępu (3); lub
(b) które zawiera w całości lub w części nazwę własną miasta
lub ulicy albo innego miejsca, a która to nazwa jest lub
ma być użyta w pełnym brzmieniu odpowiednio przez
stowarzyszenie lub przez osobę zajmującą się działalnością
gospodarczą, handlową lub zawodową; lub
(c) które jest nazwiskiem (nie będąc nazwiskiem przyjętym
lub użytym w celu obejścia niniejszego ustępu) odpo‑
wiednio członka-założyciela stowarzyszenia lub osoby
zajmującej się działalnością gospodarczą, handlową lub
zawodową.
15. Ogłoszenia powołujące się na patronat rządowy
(1) Niezależnie od postanowień artykułu 14, dopuszcza się czynu
zabronionego naruszającego niniejszą ustawę ten (w niniej‑
szym ustępie nazywany ogłoszeniodawcą), kto publikuje
lub odpowiada za opublikowanie ogłoszenia, które mogłoby
z dużym prawdopodobieństwem wywołać u innej osoby
niezgodne z faktami przekonanie, że ogłoszeniodawca –
(a) dostarczał, dostarcza lub ma dostarczyć instytucji pań‑
stwowej towary lub usługi; lub
(b) wykonał, wykonuje lub ma wykonać pracę na rzecz
instytucji państwowej.
(2) W niniejszym artykule ogłoszenie oznacza dowolne słowa
czy to w formie pisanej lub drukowanej, czy też ustnej oraz
graficzne odwzorowanie, wzór lub dewizę, jak również zob‑
razowanie, wykorzystywane do zawiadomienia o dostępności,
wyjaśnienia sposobu używania lub promocji sprzedaży dóbr
lub usług, lub do uzyskania świadczenia pracy.
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CZĘŚĆ 3
Przepisy dotyczące niektórych innych nazw, godeł i słów
16. Używanie bez zezwolenia nazwy lub godła Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz innej organizacji międzynarodowej
(1) Dopuszcza się czynu zabronionego naruszającego niniejszą
ustawę ten, kto bez zezwolenia Sekretarza Generalnego Or‑
ganizacji Narodów Zjednoczonych eksponuje lub prezentuje
albo w inny sposób używa nazwy lub godła Organizacji Na‑
rodów Zjednoczonych, albo słowa lub słów, które zawierają
tę nazwę, jej skrót lub przekształcenie.
(2) Minister może w drodze obwieszczenia zamieszczonego
w Gazette, po zasięgnięciu opinii innego właściwego ministra,
zakazać, uregulować lub poddać kontroli używanie godła lub
nazwy –
(a) wyspecjalizowanej organizacji działającej we współpracy
z Organizacją Narodów Zjednoczonych zgodnie z arty‑
kułem 57 Karty Narodów Zjednoczonych; lub
(b) innej organizacji lub instytucji międzynarodowej.
(3) Dopuszcza się czynu zabronionego naruszającego niniejszą
ustawę ten, kto używa nazwy lub godła sprzecznie z postano‑
wieniami obwieszczenia wydanego na podstawie ustępu (2).
(4) W postępowaniu o ściganie czynu zabronionego naruszają‑
cego ustęp (1) ciężar udowodnienia, że zaskarżone działanie
nastąpiło za zgodą Sekretarza Generalnego Organizacji
Narodów Zjednoczonych spoczywa na oskarżonym.
(5) Obwieszczenia wyszczególnione w Części B Załącznika 2
będą dla celów niniejszego artykułu uznawane za wydane
na podstawie ustępu (2) i będą pozostawały w mocy pomimo
uchylenia przez Ustawę o czynach zabronionych sądzonych
w trybie uproszczonym z 1981 roku Ustawy o przestępstwach
sądzonych w trybie uproszczonym i o uprawnieniach Policji
z 1927 roku oraz artykułu 38 Ustawy o zmianie niektórych
ustaw z 1948 roku.
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17. Używanie słowa „Anzac”
(1) Gubernator Generalny może w drodze rozporządzenia
w radzie zakazać, uregulować lub poddać kontroli używanie
– w związku dowolną działalnością gospodarczą, handlową
lub zawodową – słowa „Anzac” lub innego słowa, które tak
dalece przypomina słowo „Anzac”, że prawdopodobne staje
się zmylenie lub wprowadzenie w błąd innych osób.
(2) Dopuszcza się czynu zabronionego naruszającego niniejszą
ustawę ten, kto z naruszeniem postanowień rozporządzenia
wydanego na podstawie ustępu (1) używa słowa „Anzac” lub
innego słowa, które tak dalece przypomina słowo „Anzac”, że
prawdopodobne staje się zmylenie lub wprowadzenie w błąd
innych osób.
(3) Obwieszczenia wyszczególnione w Części C Załącznika 2
będą dla celów niniejszego artykułu uznawane za rozporzą‑
dzenia wydane na podstawie ustępu (1).
18. Używanie bez zezwolenia nazwy „Związek Weteranów
Wojennych”
(1) Z zastrzeżeniem ustępu (3), dopuszcza się czynu zabronio‑
nego naruszającego niniejszą ustawę ten, kto odpowiada
za utworzenie stowarzyszenia (mającego lub niemającego
osobowości prawnej) –
(a) pod nazwą Związku Weteranów Wojennych lub dowolną
inną nazwą, która zawiera te słowa lub słowa „Weterani
Wojenni”; lub
(b) pod nazwą, która zawiera akronim ZWW, jeśli użycie
tej nazwy mogłoby z dużym prawdopodobieństwem
wywołać u innej osoby przekonanie, że stowarzyszenie
zrzesza weteranów wojennych.
(2) Dopuszcza się czynu zabronionego naruszającego niniejszą
ustawę każde stowarzyszenie (mające lub nie mające oso‑
bowości prawnej), prowadzące swoją działalność pod nazwą
wskazaną w paragrafie (a) lub paragrafie (b) ustępu (1).
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(3) Ustępy (1) i (2) nie mają zastosowania do użycia dowolnej
nazwy –
(a) za uprzednią zgodą Gubernatora Generalnego w Ra‑
dzie; lub
(b) przez –
(i) Królewski Związek Weteranów Wojennych Nowej
Zelandii; lub
(ii) dowolne stowarzyszenie, które zrzesza weteranów
wojennych, a które jest członkiem tego Związku lub
jest przy nim afiliowane; lub
(iii) dowolny oddział takiego stowarzyszenia; lub
(iv) dowolne stowarzyszenie, które zrzesza weteranów
wojennych, czynnych wojskowych lub wojskowych
w stanie spoczynku, a które zostało zatwierdzone dla
celów niniejszego artykułu przez Królewski Związek
Weteranów Wojennych Nowej Zelandii; lub
(c) przez dowolne stowarzyszenie, które zostało zarejestro‑
wane przed uchwaleniem Ustawy z 1956 roku o zmianie
ustawy o przestępstwach sądzonych w trybie uprosz‑
czonym i o uprawnieniach Policji, jeśli stowarzyszenie
to zostało utworzone pod tą nazwą lub wykorzystywało
tę nazwę bezpośrednio przed uchwaleniem tej ustawy.
18A. Używanie bez zezwolenia słów lub godeł dotyczących 28.
Batalionu Maoryskiego
(1) Z zastrzeżeniem ustępu (3), dopuszcza się czynu zabro‑
nionego naruszającego niniejszą ustawę ten, kto w związku
dowolną działalnością gospodarczą, handlową lub zawodową,
jak również w celu uzyskania środków pieniężnych (albo
innego mienia) lub kredytu, eksponuje, prezentuje lub w inny
sposób używa następujących przedmiotów w taki sposób,
że stałoby się prawdopodobne wywołanie u innych osób
przekonania, iż eksponowanie, prezentowanie lub używa‑
nie następuje na podstawie zezwolenia, usankcjonowania,
Akty konstytucyjne NOWEJ ZELANDII
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zatwierdzenia, powołania lub patronatu stowarzyszenia,
o którym mowa w ustępie (3)(b)(i) lub (iii):
(a) godła wskazanego w Załączniku 2A; lub
(b) godła, które tak bardzo przypomina jedno z godeł wska‑
zanych w Załączniku 2A, że prawdopodobne staje się
zmylenie lub wprowadzenie w błąd innych osób; lub
(c) każdej z następującej kombinacji słów:
(i) „28. Batalion Maoryski”;
(ii) „28 Batalion Maoryski”;
(iii) „Batalion Maoryski”;
(iv) „Stowarzyszenie 28. Batalionu Maoryskiego”;
(v) „Stowarzyszenie 28. Batalionu Maoryskiego (NZ)”;
(vi) „Te Ope Hōia Māori 28”;
(vii) „Te Ope Taua Māori 28”;
(viii) „Te Hokowhitu Māori 28”; lub
(d) słów, które tak bardzo przypominają kombinacje słów
wskazanych w paragrafie (c), że prawdopodobne staje
się zmylenie lub wprowadzenie w błąd innych osób.
(2) Z zastrzeżeniem ustępu (3) –
(a) dopuszcza się czynu zabronionego naruszającego niniejszą
ustawę ten, kto odpowiada za utworzenie podmiotu ma‑
jącego lub niemającego osobowości prawnej pod nazwą,
która zawiera dowolną z kombinacji słów wskazanych
w ustępie (1)(c) lub (d); oraz
(b) dopuszcza się czynu zabronionego naruszającego niniej‑
szą ustawę każde stowarzyszenie (mające lub niemające
osobowości prawnej) prowadzące swoją działalność
pod nazwą, która zawiera dowolną z kombinacji słów
wskazanych w ustępie (1)(c) lub (d).
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(3) Ustępy (1) i (2) nie mają zastosowania do używania godła,
słów, nazwy, tytułu lub oznaczenia, –
(a) w odniesieniu do których udzielone zostało zezwolenie
przez Gubernatora Generalnego w drodze rozporządzenia
w radzie; lub
(b) przez następujące podmioty:
(i) Stowarzyszenie 28. Batalionu Maoryskiego (NZ); lub
(ii) osobę, kategorię osób lub stowarzyszenie, którym dla
celów niniejszego ustępu zostało udzielone pisem‑
ne zezwolenie przez Stowarzyszenie 28. Batalionu
Maoryskiego (NZ); lub
(iii) każde stowarzyszenie, któremu dla celów niniejszego
ustępu zostało udzielone pisemne zezwolenie przez
Stowarzyszenie 28. Batalionu Maoryskiego (NZ) jako
następcy Stowarzyszenia 28. Batalionu Maoryskiego
(NZ); lub
(iv) osobę, kategorię osób lub stowarzyszenie, którym dla
celów niniejszego ustępu zostało udzielone pisemne
zezwolenie przez następcę Stowarzyszenia 28. Bata‑
lionu Maoryskiego (NZ) wskazanego w punkcie (iii).
19. Ochrona nazw, strojów etc. Związku Skautek oraz organizacji Toc H
(1) Dopuszcza się czynu zabronionego naruszającego niniejszą
ustawę ten, kto używa –
(a) nazwy, oznaczenia, stroju lub odznaki, do których ma
zastosowanie niniejszy ustęp; lub
(b) nazwy, oznaczenia, stroju lub odznaki, które tak bardzo
przypominają nazwę, oznaczenie, strój lub odznakę, do
których ma zastosowanie niniejszy ustęp, że stałoby się
prawdopodobne wywołanie u innych osób przekonania,
iż jest to taki sam przedmiot, –
bez zezwolenia, odpowiednio Związku Skautek lub orga‑
nizacji Toc H.
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(2) Ustęp (1) ma zastosowanie do –
(a) nazwy „Związek Skautek” oraz nazw, oznaczeń i odznak
wyszczególnionych w Załączniku do pierwszego rozpo‑
rządzenia wskazanego w Części D Załącznika 2;
(b) nazwy „Toc H” oraz znaczka określonego w paragrafie
(b) drugiego rozporządzenia wskazanego w Części D
tego Załącznika.
(3) Rozporządzenia wskazane w Części D Załącznika 2 będą
uznane za wydane na podstawie niniejszej ustawy i będą nadal
obowiązywać zgodnie z ich brzmieniem pomimo uchylenia
– przez artykuł 27 niniejszej ustawy – Ustawy o ochronie
nazw i strojów zarejestrowanych stowarzyszeń z 1930 roku.
(4) Gubernator Generalny może w drodze rozporządzenia w ra‑
dzie wydanego za radą ministra oraz na wniosek odpowiednio
Związku Skautek lub organizacji Toc H, –
(a) wprowadzać poprawki do jednego lub obu rozporządzeń
wskazanych w Części D Załącznika 2, poprzez dodanie
lub skreślenie z rozporządzenia dowolnej nazwy, ozna‑
czenia, stroju lub odznaki; lub
(b) uchylić jedno lub oba z tych rozporządzeń, wydając – lub
nie wydając – w jego miejsce inne rozporządzenie.
20. Używanie bez zezwolenia niektórych nazw handlowych
(1) Z zastrzeżeniem ustępów od (4) do (6), dopuszcza się czynu
zabronionego naruszającego niniejszą ustawę ten, kto –
(a) odpowiada za utworzenie stowarzyszenia (mającego lub
niemającego osobowości prawnej) pod nazwą, –
(i) która zawiera słowo lub nazwę, do których ma za‑
stosowanie niniejszy ustęp; lub
(ii) które tak dalece przypomina słowo lub nazwę, do
których ma zastosowanie niniejszy ustęp, że praw‑
dopodobne staje się zmylenie lub wprowadzenie
w błąd innych osób; lub
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(b) w związku działalnością gospodarczą, handlową lub
zawodową publicznie używa –
(i) dowolnego słowa lub nazwy, do których ma zasto‑
sowanie niniejszy ustęp; lub
(ii) dowolnego słowa lub nazwy, które tak dalece przypo‑
mina słowo lub nazwę, do których ma zastosowanie
niniejszy ustęp, że prawdopodobne staje się zmylenie
lub wprowadzenie w błąd innych osób.
(2) Czynu zabronionego naruszającego niniejszą ustawę dopuszcza
się każde stowarzyszenie (mające lub niemające osobowości
prawnej) prowadzące swoją działalność pod nazwą, która za‑
wiera dowolne słowo lub nazwę, do których ma zastosowanie
ustęp (1), chyba że stowarzyszenie to zostało zarejestrowane
pod tą nazwą z uwzględnieniem ustępu (5).
(3) Ustęp (1) ma zastosowanie do:
(a) słowa „DSIR”;
(b) nazwy „Departament Badań Naukowych i Przemysło‑
wych”;
(c) słowa „Ruakura”;
(d) nazwy „Instytut Badań nad Pszenicą”;
(e) nazwy „Nowozelandzkie Biuro ds. Gleby”;
(f ) nazwy „Nowozelandzki Instytut Oceanograficzny”;
(g) nazwy „Centrum ds. Utrzymywania Jakości Gleby”;
(h) nazwy „Laboratorium Fizyczne i Techniczne”;
(i) nazwy „Instytut Nauk Jądrowych”;
(j) nazwy „Laboratorium Fizyczne Dominium”;
(k) słowa „NECAL”;
(l) słowa „NZGS”;
(m) nazwy „Laboratorium Badań nad Zwierzętami”;
Akty konstytucyjne NOWEJ ZELANDII
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(n) nazwy „Centrum Badań nad Rolnictwem”;
(o) nazwy „Usługi Doradcze w zakresie Zarządzania”;
(p) słowa „MAF”;
(q) nazwy „Nowozelandzkie Centrum ds. Chorób Zakaź‑
nych”;
(r) nazwy „Nowozelandzki Urząd ds. Bezpieczeństwa
Żywności”;
(s) słowa „NZSFA”.
(4) Ustępy (1) i (2) nie mają zastosowania do używania dowolnego
słowa lub nazwy, gdy takie użycie zostało w sposób wyraźny
usankcjonowane w innej ustawie lub na jej podstawie, albo
przez Gubernatora Generalnego w drodze rozporządzenia
w radzie.
(5) Urząd prowadzący rejestr może wydać zezwolenie na zareje‑
strowanie dowolnego stowarzyszenia pod nazwą, która zawiera
dowolne słowo lub nazwę, do których ma zastosowanie ustęp
(1), jeśli Kierownik Rejestru jest przekonany że –
(a) słowo lub nazwa zawiera w całości lub w części nazwę
własną miasta lub ulicy albo innego miejsca, a która
to nazwa jest lub ma być użyta w pełnym brzmieniu
przez to stowarzyszenie; lub
(b) słowo lub nazwa jest nazwiskiem (nie będąc nazwiskiem
przyjętym lub użytym do obejścia celu niniejszego ustępu)
członka-założyciela przedsiębiorstwa lub zarejestrowa‑
nego towarzystwa; –
oraz w kontekście, w którym są one używane lub w zamie‑
rzeniu mają być używane, nie zachodzi prawdopodobieństwo
wprowadzenia w błąd innych osób.
(6) Żaden przepis niniejszego artykułu nie ustanowi zakazu,
ani nie będzie miał wpływu na używanie przez dowolną
osobę nazwy lub słowa, jeśli bezpośrednio przed wejściem
w życie niniejszego artykułu takie użycie zostało w sposób
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wyraźny usankcjonowane w drodze zgody, pozwolenia,
zezwolenia lub upoważnienia wydanego przez osobę do
tego uprawnioną.
20A. Używanie bez zezwolenia godeł, słów oraz nazw odnoszących się do Igrzysk Olimpijskich oraz Igrzysk Brytyjskiej
Wspólnoty Narodów
[Uchylony]
20AA. Wyłączenie odpowiedzialności karnej
[Uchylony]
20AAA. Używanie bez zezwolenia godła Federacji Obozów
Zdrowotnych dla Dzieci im. Króla Jerzego V5
(1) W niniejszym artykule termin Fundacja oznacza fundusz
charytatywny powołany aktem datowanym na 31 marca 1999
roku o nazwie Obozy Zdrowotne dla Dzieci – Nowozelandzka
Fundacja na rzecz Opieki Zdrowotnej i Rozwoju Dziecka
i Rodziny.
(2) Pomimo uchylenia artykułu 14 Ustawy o rozwiązaniu Zarzą‑
du ds. Obozów Zdrowotnych dla dzieci z 1999 roku godło
Federacji Obozów Zdrowotnych dla Dzieci im. Króla Jerzego
V będzie godłem Fundacji.
(3) Nikt nie może –
(a) umieszczać lub umożliwiać umieszczanie na dowolnym
artykule przeznaczonym do sprzedaży godła Fundacji
lub barwnego odwzorowania tegoż godła bez uprzedniej
pisemnej zgody Fundacji; lub
(b) wiedząc, że godło Fundacji lub dowolne barwne od‑
wzorowanie tegoż godła zostało użyte bez uprzedniej
pisemnej zgody Fundacji, sprzedawać takiego przedmiotu,
umożliwiać jego sprzedaż, oferować lub wystawiać taki
przedmiot na sprzedaż, albo umożliwiać jego oferowanie
lub wystawianie na sprzedaż.

5

Artykuł dodany dn. 3 czerwca 2017 r. na mocy Statutes Repeal Act 2017 (2017 No 23).
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(4) Osoba, która narusza ustęp (3) dopuszcza się czynu zabro‑
nionego i podlega karze grzywny nie przekraczającej 2000
dolarów.
20B. Interdykt w razie naruszenia artykułu 20A
[Uchylony]

CZĘŚĆ 4
Postanowienia różne
21. Urzędowa odmowa rejestracji w niektórych przypadkach
(1) Gdy jakakolwiek ustawa przewiduje rejestrację stowarzy‑
szenia, wtedy, niezależnie od przepisów takiej ustawy i o ile
artykuł 20(5) niniejszej ustawy nie stanowi inaczej, urząd
prowadzący rejestr odmówi rejestracji – w trybie przewi‑
dzianym w takiej ustawie – stowarzyszenia pod określoną
nazwą, jeśli używanie przez to stowarzyszenie tej nazwy lub
dowolnego słowa zawierającego część tej nazwy stanowiłoby
czyn zabroniony naruszający jakiekolwiek z postanowień
niniejszej ustawy.
(2) Gdy jakakolwiek ustawa przewiduje rejestrację godła, wtedy,
niezależnie od przepisów takiej ustawy, urząd prowadzący
rejestr odmówi rejestracji godła na wniosek dowolnej osoby,
jeśli używanie tegoż godła przez tę osobę stanowiłoby czyn
zabroniony naruszający jakiekolwiek z postanowień niniejszej
ustawy.
22. Ochrona istniejących praw
Żaden przepis niniejszej ustawy nie ustanowi zakazu ani nie będzie
miał wpływu na używanie przez dowolną osobę godła, nazwy, od‑
wzorowania lub słowa, jeśli bezpośrednio przed wejściem w życie
niniejszej ustawy takie użycie zostało w sposób wyraźny usankcjo‑
nowane w drodze zgody, pozwolenia, zezwolenia lub upoważnienia
wydanego przez osobę do tego uprawnioną.
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23. Godła i nazwy chronione na podstawie innych ustaw
Żaden przepis niniejszej ustawy nie ograniczy, ani nie będzie miał
wpływu na ustawy wyszczególnione w Załączniku 3 dotyczące
ochrony różnych godeł i nazw.
24. Wymiar kary6
(1) Kto dopuszcza się czynu zabronionego naruszającego niniejszą
ustawę, podlega –
(a) w przypadku osoby fizycznej – karze grzywny nie prze‑
kraczającej 5000 dolarów;
(b) w przypadku osoby prawnej – karze grzywny nieprze‑
kraczającej 50 000 dolarów oraz, jeśli czyn zabroniony
ma charakter ciągły, dodatkowej karze grzywny nie prze‑
kraczającej 5000 dolarów za każdy dzień, w którym
utrzymuje się stan niezgodny z prawem.
(2) Niniejszy artykuł nie ma zastosowania do czynu zabronionego
naruszającego artykuł 20AAA.
25. Wymóg zgody Prokuratora Generalnego w odniesieniu do
niektórych aktów oskarżenia
Wszczęcie postępowania karnego w związku z popełnieniem
czynu zabronionego naruszającego artykuły od 11 do 15 nie może
nastąpić bez zgody Prokuratora Generalnego.
26. Odpowiedzialność funkcjonariuszy stowarzyszeń
Gdy stowarzyszenie (mające lub niemające osobowości prawnej)
jest winne popełnienia czynu zabronionego naruszającego niniej‑
szą ustawę, każdy funkcjonariusz lub inna osoba kierująca tym
stowarzyszeniem będzie uznana winną popełnienia takiego czynu
zabronionego, jeśli zostanie udowodnione, że działanie stanowiące
czyn zabroniony nastąpiło za jej upoważnieniem, przyzwoleniem
lub zgodą, albo że wiedziała ona, że ten czyn zabroniony ma
zostać popełniony lub, że jest popełniany i nie podjęła wszelkich
odpowiednich działań, aby mu zapobiec lub go powstrzymać.

Ustęp (2) art. 24 dodany dn. 3 czerwca 2017 r. na mocy Statutes Repeal Act 2017 (2017
No 23).
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26A. Uprawnienie do wprowadzania poprawek do Załącznika 2A
Gubernator Generalny może w drodze rozporządzenia w radzie –
(a) wprowadzać poprawki do Załącznika 2A poprzez dodanie,
usunięcie lub zmianę specyfikacji lub charakterystyki
godła, słowa lub nazwy;
(b) uchylić Załącznik 2A lub Część Załącznika 2A oraz
wprowadzić nowy Załącznik 2A lub nową Część Za‑
łącznika 2A.
27. Poprawki i przepisy uchylone
(1) Ustawy wyszczególnione w Załączniku 4 zostają niniejszym
zmienione w sposób wskazany w tym załączniku.
(2) Ustawy wyszczególnione w Załączniku 5 zostają niniejszym
uchylone.

Załącznik 1
Flaga Nowej Zelandii

Załącznik 2
Rozporządzenia i obwieszczenia uznawane za wydane na podstawie niniejszej ustawy
Część A
Dni, w których na budynkach państwowych należy wywieszać
Banderę Nowej Zelandii (Gazette 1977, p 643)
Część B
Obwieszczenie o oficjalnym godle oraz oficjalnej pieczęci ICAO
z 1958 roku (Gazette 1958, p 174)
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Obwieszczenie o nazwie i godle Międzynarodowej Agencji Energii
Atomowej z 1961 roku (SR 1961/93)

Obwieszczenie o nazwie Międzynarodowej Organizacji Policji
Kryminalnej (SR1962/69)

Zakaz używania godła, oficjalnej pieczęci oraz nazwy Światowej
Organizacji Zdrowia (Gazette 1950, p 8)

Obwieszczenie o nazwie i godle Organizacji Narodów Zjednoczo‑
nych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury z 1966 roku (SR 1966/12)

Obwieszczenie o nazwach i godłach organizacji należących do
Grupy Banku Światowego z 1966 roku (SR 1966/13)
Obwieszczenie o nazwie i godle Światowej Organizacji Meteo‑
rologicznej z 1968 roku (SR 1968/126)

Część C
Obwieszczenie o zmianie obwieszczenia o używaniu słowa „Anzac”
(Gazette 1916, p 3765)
Obwieszczenie zakazujące używania słowa „Anzac” (Gazette
1916, p 2893)

Część D
Ochrona nazwy, odznak, etc. Związku Skautek (Gazette 1931,
p 1542)
Ochrona nazwy i odznaki organizacji Toc H (Gazette 1939, p 2011)

Załącznik 2A
Godła Stowarzyszenia 28. Batalionu Maoryskiego (NZ)
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Załącznik 3
Utrzymane w mocy ustawy lub rozporządzenia (odnoszące się
do ochrony niektórych godeł, nazw oraz słów)
Ustawa lub rozporządzenie

Chronione godło, nazwa lub
słowa

Ustawa o nadawaniu progra‑
mów audiowizualnych z 1976
roku: artykuł 15

Nowozelandzka Korporacja
Nadawcza

Ustawa o rozwiązaniu Zarządu Godło Federacji Obozów
ds. Obozów Zdrowotnych dla Zdrowotnych dla Dzieci
Dzieci z 1999: artykuł 14
im. Króla Jerzego V
Symbol X Igrzysk Brytyjskiej
Ustawa o ochronie znaku
Igrzysk Brytyjskiej Wspólnoty Wspólnoty Narodów
Narodów z 1974 roku
Ustawa o ochronie dóbr kultu‑ Godło Konwencji o ochronie
ry podczas konfliktów zbroj‑ dóbr kulturalnych w razie
nych z 2012 roku: artykuł 36 konfliktu zbrojnego
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Ustawa o grach hazardowych
z 2003 roku: artykuł 267

Nowozelandzka Komisja
ds. Gier Losowych

Ustawa o grach hazardowych
z 2003 roku: artykuł 268

Loteria Złoty Ptak Kiwi

Ustawa o Konwencjach
Genewskich z 1958 roku:
artykuł 8

Czerwony Krzyż lub Krzyż
Genewski
Czerwony Półksiężyc
Czerwony Kryształ
Czerwony Lew i Słońce

Ustawa o Korporacji ds. Go‑
spodarki Mieszkaniowej
z 1974 roku: artykuł 43

Nowozelandzka Korporacja
ds. Gospodarki Mieszkaniowej
oraz Korporacja ds. Gospodarki
Mieszkaniowej Nowej Zelandii
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Ustawa o władzach lokalnych
z 1974 roku: artykuł 696

Herby rad miast, miasteczek,
hrabstw, okręgów, miejsco‑
wości, rad regionalnych i rad
skonsolidowanych

Ustawa o Nowozelandzkim
Muzeum Te Papa Tongarewa
z 1992 roku: artykuł 23

Muzeum Nowej Zelandii,
Te Papa Tongarewa, Narodo‑
wa Galeria Sztuki, Muzeum
Narodowe

Ustawa o Narodowym Memo‑ Narodowy Memoriał Wojenny,
riale Wojennym z 1992 roku: Memoriał Wojenny, Carillon,
artykuł 15
Sala Pamięci o Poległych
Ustawa o Nowozelandzkim
Instytucie Antarktycznym
z 1996 roku: artykuł 11

Nowozelandzki Instytut An‑
tarktyczny, Komitet Badawczy
Dependencji Rossa, Nowoze‑
landzki Program Antarktyczny

Ustawa o Nowozelandzkiej
Korporacji ds. Eksportu i Im‑
portu z 1974 roku: artykuł 30

Nowozelandzka Korporacja
ds. Eksportu i Importu

Ustawa o Nowozelandzkiej
Komisji Filmowej z 1978
roku: artykuł 34

Nowozelandzka Komisja
Filmowa

Ustawa o Nowozelandzkim
Międzynarodowym Centrum
Kongresowym z 2013 roku:
artykuł 15

Nowozelandzkie Międzynaro‑
dowe Centrum Kongresowe,
NZICC

Rozporządzenie o znakach
zastrzeżonych z 1957 roku
(SR 1957/179)

Symbol Zielonego Krzyża
Bezpieczeństwa

Rozporządzenie o znakach
zastrzeżonych z 1961 roku
(SR 1961/120)

Symbol Międzynarodowego
Komitetu Olimpijskiego
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Rozporządzenie o znakach
zastrzeżonych z 1982 roku
(SR 1982/127)

TELARC

Ustawa o wyścigach konnych
z 2003 roku: artykuł 24

Nowozelandzka Komisja ds.
Wyścigów Konnych, Agencja
Totalizatora Sportowego, TAB,
Konferencja Wyścigów Kon‑
nych, Nowozelandzka Organi‑
zacja Wyścigów Koni Czystej
Krwi, Konferencja Wyścigów
Zaprzęgów Konnych, Nowoze‑
landzka Organizacja Wyścigów
Zaprzęgów Konnych oraz
Nowozelandzkie Stowarzysze‑
nie Wyścigów Chartów

Rozporządzenie o odznace
Związku Weteranów Wojen‑
nych (Gazette 1950, p 1870)

Odznaka Związku Weteranów
Wojennych

Ustawa z 1967 roku o zmianie Związek Skautów
ustawy o Nowozelandzkim
Związku Skautów: artykuł 5
Nowozelandzka Agencja Spor‑
Ustawa o Nowozelandzkiej
Agencji Sportu i Wypoczynku tu i Wypoczynku
z 2002: artykuł 12
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Ustawa o wykazie ośrodków
certyfikacji z 1972 roku:
artykuł 29

Wykaz ośrodków certyfikacji

Ustawa o Korporacji ds.
Ośrodków Turystycznych
z 1974 roku: artykuł 3

Korporacja ds. Ośrodków
Turystycznych
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Załącznik 4
Ustawy, w których wprowadza się poprawki dostosowujące
Ustawa o archiwizacji dokumentów z 1957 roku (1957 No 13)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa o spółkach handlowych z 1955 roku (1955 No 63)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa o Narodowej Galerii Sztuki, Muzeum Narodowym i Na‑
rodowym Memoriale Wojennym z 1972 roku (1972 No 11)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa o patentach z 1953 roku (1953 No 64)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa o żegludze z 1952 roku (1952 No 49)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa o znakach towarowych z 1953 roku (1953 No 66)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.

Załącznik 5
Ustawy uchylone
Ustawa o ochronie nazw i strojów stowarzyszeń zarejestrowanych
w drodze przywileju królewskiego z 1930 roku (1930 No 15) (1957
Reprint, Vol 1, p 835)
Ustawa o zmianie niektórych ustaw z 1939 roku (1939 No 39)
(1973 Reprint, Vol 2, p 1635)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa o zmianie niektórych ustaw z 1948 roku (1948 No 77)
(1973 Reprint, Vol 2, p 1636)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
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PATENT KRÓLEWSKI
USTANAWIAJĄCY URZĄD
GUBERNATORA GENERALNEGO
NOWEJ ZELANDII
(SR 1983/225)
Letters Patent Constituting the Office
of Governor-General of New Zealand, 1983
Elżbieta R
Elżbieta Druga, z Łaski Bożej Królowa Nowej Zelandii oraz
innych jej Królestw i Terytoriów, Głowa Wspólnoty Narodów,
Obrończyni Wiary;
Do wszystkich, którzy zapoznają się z niniejszym dokumentem,
z Pozdrowieniami:
Przywołuje Patent Królewski z 11 maja 1917 roku
Zważywszy, że w drodze Patentu Królewskiego opatrzonego Wielką
Pieczęcią Zjednoczonego Królestwa, wydanego w Westminsterze
z datą 11 dnia maja 1917 roku, Jego Królewska Mość ówczesny
Król Jerzy V ustanowił, zarządził i ogłosił, że winien być powo‑
łany Gubernator Generalny i Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych
w Dominium Nowej Zelandii.
Przywołuje Patent Królewski z 18 grudnia 1918 roku
I zważywszy, że w drodze Patentu Królewskiego opatrzonego
Wielką Pieczęcią Zjednoczonego Królestwa, wydanego w West‑
minsterze z datą 18 dnia grudnia 1918 roku, Jego Królewska
Mość ówczesny Król Jerzy V wydał dalsze postanowienia w celu
ogłoszenia oraz wejścia w życie rzeczonego Patentu Królewskiego
noszącego datę 11 dnia maja 1917 roku, w miejsce postanowienia
zawartego w piętnastej klauzuli tegoż.
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Przywołuje Instrukcje Królewskie z 11 maja 1917 roku
I zważywszy, że 11 dnia maja 1917 roku na Dworze Św. Jakuba Jego
Królewska Mość ówczesny Król Jerzy V przekazał Gubernatorowi
Generalnemu i Naczelnemu Dowódcy Sił Zbrojnych Instrukcje
opatrzone Królewskim Podpisem oraz Pieczęcią Sygnetową.
Przywołuje Zawieszone Pełnomocnictwo z 23 lipca 1917 roku
I zważywszy, że 23 dnia lipca 1917 roku na Dworze Św. Jakuba
Jego Królewska Mość ówczesny Król Jerzy V wydał Zawieszone
Pełnomocnictwo opatrzone Królewskim Podpisem oraz Pieczęcią
Sygnetową, wyznaczające Naczelnego Sędziego lub w danym
czasie Najstarszego Rangą Sędziego Sądu Najwyższego Nowej
Zelandii, który będzie sprawował rządy w Nowej Zelandii w razie
śmierci, niezdolności do sprawowania urzędu lub nieobecności
Gubernatora Generalnego i Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych
oraz (w ostateczności) Wicegubernatora.
Przywołuje zatwierdzenie przez Radę Wykonawczą projektu nowego
Patentu Królewskiego
I zważywszy, że w drodze rozporządzenia w radzie wydanego
w Wellington z datą 26 dnia września 1983 roku Nasz Gubernator
Generalny i Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Nowej Zelandii,
działając za radą i zgodą Rady Wykonawczej Nowej Zelandii,
zwrócił się z prośbą o wydanie nowego Patentu Królewskiego
odwołującego rzeczony Patent Królewski noszący datę 11 dnia
maja 1917 roku, rzeczony Patent Królewski noszący datę 18 dnia
grudnia 1918 roku, rzeczone Instrukcje i rzeczone Zawieszone
Pełnomocnictwo, oraz wprowadzający w miejsce uchylonych
dokumentów odmienną regulację w formie projektu nowego
Patentu Królewskiego wskazanego w Załączniku 1 do tego roz‑
porządzenia w radzie.
Przywołuje stosowanie Patentu Królewskiego, Instrukcji Królewskich
oraz Zawieszonego Pełnomocnictwa do Wysp Cooka oraz Niue
I zważywszy, że rzeczony Patent Królewski noszący datę 11 dnia
maja 1917 roku, rzeczony Patent Królewski noszący datę 18 dnia
grudnia 1918 roku, rzeczone Instrukcje i rzeczone Zawieszone
Akty konstytucyjne NOWEJ ZELANDII
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Pełnomocnictwo rozciągają swoją moc obowiązującą na samorządne
państwo Wyspy Cooka oraz samorządne państwo Niue jako część
porządku prawnego odpowiednio Wysp Cooka oraz Niue.
Przywołuje zatwierdzenie przez Rząd Wysp Cooka oraz Rząd Niue
projektu nowego Patentu Królewskiego
I zważywszy, że zatwierdzenie rzeczonego projektu nowego Pa‑
tentu Królewskiego zostało poświadczone w imieniu Rządu Wysp
Cooka oraz Rządu Niue.
Dokonuje uchyleń
Stąd też obecnie w drodze niniejszego dokumentu odwołujemy
rzeczony Patent Królewski noszący datę 11 dnia maja 1917 roku,
rzeczony Patent Królewski noszący datę 18 dnia grudnia 1918 roku,
rzeczone Instrukcje i rzeczone Zawieszone Pełnomocnictwo, ale
bez uszczerbku dla jakichkolwiek czynności, które na ich podstawie
zostały zgodnie z prawem dokonane;
I niniejszym oświadczamy, że osoby, które były członkami organu
zwanego Radą Wykonawczą Nowej Zelandii bezpośrednio przed
wejściem w życie niniejszego Naszego Patentu Królewskiego będą
członkami Naszej, niniejszym ustanowionej, Rady Wykonawczej,
jak gdyby zostali oni do niej powołani na podstawie niniejszego
Naszego Patentu Królewskiego.
Oświadczamy zatem, wedle Naszej woli i uznania, co następuje:
1. Ustanowienie Urzędu Gubernatora Generalnego i Naczelnego
Dowódcy Sił Zbrojnych
Niniejszym ustanawiamy, zarządzamy oraz ogłaszamy, że będzie
powołany w Naszym Królestwie Nowej Zelandii, w którego skład
wchodzi –
(a) Nowa Zelandia; oraz
(b) samorządne państwo Wyspy Cooka; oraz
(c) samorządne państwo Niue; oraz
(d) Tokelau; oraz
(e) Dependencja Rossa, –
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Gubernator Generalny i Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych, który
będzie Naszym przedstawicielem w Naszym Królestwie Nowej Ze‑
landii, będzie dysponował oraz będzie mógł korzystać z uprawnień
i pełnomocnictw przyznanych mu niniejszym Naszym Patentem
Królewskim, ale bez uszczerbku dla urzędu, uprawnień i pełnomoc‑
nictw każdej innej osoby, która została lub może zostać powołana,
aby reprezentować Nas w dowolnej części Naszego Królestwa
Nowej Zelandii, i aby korzystać z uprawnień i pełnomocnictw
w Naszym imieniu.
2. Powołanie Gubernatora Generalnego i Naczelnego Dowódcy
Sił Zbrojnych
I niniejszym zarządzamy i ogłaszamy, że Nasz Gubernator Ge‑
neralny i Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych (zwany dalej Naszym
Gubernatorem Generalnym) będzie powołany przez Nas, w drodze
listów komisyjnych opatrzonych Pieczęcią Nowej Zelandii, i będzie
sprawował urząd wedle Naszego uznania.
3. Uprawnienia i pełnomocnictwa Gubernatora Generalnego
I niniejszym upoważniamy Naszego Gubernatora Generalnego,
chyba że w przepisach prawa przewidziano inaczej, –
(a) do sprawowania w Naszym imieniu władzy wykonawczej
Naszego Królestwa Nowej Zelandii albo bezpośrednio, albo
za pośrednictwem funkcjonariuszy podporządkowanych
Naszemu Gubernatorowi Generalnemu; oraz
(b) dla większej pewności, a nie celem ograniczenia ogólnego
charakteru powyższej regulacji zawartej w niniejszej klauzuli,
do wykonywania w podobny sposób wszelkich czynności,
które należą do Urzędu Gubernatora Generalnego, włą‑
czając w to uprawnienia i pełnomocnictwa przyznane dalej
w drodze niniejszego Naszego Patentu Królewskiego.
4. Wykonywanie uprawnień i pełnomocnictw przez Gubernatora
Generalnego
Nasz Gubernator Generalny będzie wykonywał wszelkie uprawnienia
i pełnomocnictwa Gubernatora Generalnego zgodnie z –
(a) brzmieniem niniejszego Naszego Patentu Królewskiego
oraz takimi opatrzonymi Pieczęcią Nowej Zelandii listami
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komisyjnymi, jakie mogą zostać skierowane do Naszego
Gubernatora Generalnego; oraz
(b) takimi prawami, jakie obowiązują obecnie i będą odtąd
obowiązywać w Naszym Królestwie Nowej Zelandii lub
w jakiejkolwiek jego części.
5. Obwieszczenie listów komisyjnych Gubernatora Generalnego
Każda osoba powołana na Urząd Gubernatora Generalnego,
przed przystąpieniem do sprawowania tego urzędu, zadba, aby
listy komisyjne powołujące tę osobę na Gubernatora Generalnego
zostały publicznie odczytane w obecności Naczelnego Sędziego lub
innego sędziego Wysokiego Sądu Nowej Zelandii oraz członków
Rady Wykonawczej.
6. Przysięga składana przez Gubernatora Generalnego
Nasz Gubernator Generalny, niezwłocznie po publicznym od‑
czytaniu listów komisyjnych powołujących go na urząd, złoży –
(a) Przysięgę Wierności w formie określonej w danym czasie
w prawodawstwie Nowej Zelandii; oraz
(b) Przysięgę właściwego sprawowania Urzędu Gubernatora
Generalnego w następującej formie:
Ja, [imię i nazwisko], przysięgam, że – jako Gubernator
Generalny i Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Króle‑
stwa Nowej Zelandii, w którego skład wchodzą Nowa
Zelandia, samorządne państwa Wyspy Cooka oraz Niue;
Tokelau; oraz Dependencja Rossa – będę wiernie i bez‑
stronnie służył Jej [lub Jego] Królewskiej Mości [podać
imię panującego Suwerena, tak oto: Królowej Elżbiecie
Drugiej], Królowej Nowej Zelandii [lub Królowi Nowej
Zelandii], Jej [lub Jego] dziedzicom i następcom, oraz
narodowi Królestwa Nowej Zelandii, zgodnie z ich odpo‑
wiednimi prawami i zwyczajami. Tak mi dopomóż Bóg,
które to przysięgi Naczelny Sędzia lub inny sędzia, w którego
obecności odczytuje się listy komisyjne, jest niniejszym zobowią‑
zany odebrać.
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7. Utworzenie Rady Wykonawczej
I niniejszym dokumentem ustanawiamy Radę Wykonawczą w celu
służenia radą Nam i Naszemu Gubernatorowi Generalnemu
w Rządzie Naszego Królestwa Nowej Zelandii.
8. Członkostwo w Radzie Wykonawczej
Rada Wykonawcza będzie się składała z osób, które – będąc
powołane do Rady Wykonawczej spośród osób spełniających
wymogi na to stanowisko na podstawie Ustawy Konstytucyjnej
z 1986 roku – są w danym czasie Naszymi odpowiedzialnymi
doradcami.
9. Kworum w Radzie Wykonawczej
Rada Wykonawcza nie przystąpi do rozpatrywania żadnej sprawy,
chyba że podczas całego posiedzenia, na którym taka sprawa jest
rozstrzygana, będzie obecnych przynajmniej dwóch członków
(nie licząc osoby przewodniczącej posiedzeniu pod nieobecność
Naszego Gubernatora Generalnego), z wyjątkiem nagłej lub
nadzwyczajnej sytuacji, gdy członkowie mogą uczestniczyć za po‑
średnictwem dowolnego środka łączności, który pozwala każdemu
członkowi skutecznie brać udział w całym posiedzeniu.
10. Powołanie członków Rady Wykonawczej, etc.
I niniejszym zatem upoważniamy Naszego Gubernatora Ge‑
neralnego, aby w Naszym imieniu i na Naszą rzecz ustanawiał
i powoływał pod Pieczęcią Nowej Zelandii do sprawowania urzędu
wedle uznania, wszystkich takich członków Rady Wykonawczej,
Ministrów Korony, komisarzy, przedstawicieli dyplomatycznych
i konsularnych Nowej Zelandii, głównych przedstawicieli w innych
państwach lub akredytowanych przy organizacjach międzynarodo‑
wych, oraz innych niezbędnych funkcjonariuszy, którzy mogą być
zgodnie z prawem ustanowieni i powołani przez Nas.
11. Korzystanie z prawa łaski
I ponadto upoważniamy Naszego Gubernatora Generalnego, do
korzystania w Naszym imieniu i na Naszą rzecz z prawa łaski
w Naszym Królestwie Nowej Zelandii, z wyjątkiem takich jego
części, gdzie – na podstawie przepisów prawa obowiązujących
obecnie lub w przyszłości, prawo łaski może być wykonywane
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w Naszym imieniu i na naszą rzecz przez inną osobę lub osoby
z wyłączeniem Gubernatora Generalnego; i dla większej pewności,
a nie celem ograniczenia władzy niniejszym przyznanej, Nasz
Gubernator Generalny może:
(a) ułaskawić – albo bezwarunkowo, albo z uwzględnieniem
zgodnych z prawem obostrzeń – dowolną osobę uwikłaną
w popełnienie czynu zabronionego, za który może ona
być sądzona przed jakimkolwiek sądem w Nowej Zelandii
lub w innej części Naszego rzeczonego Królestwa, do
której niniejsza klauzula ma zastosowanie, albo dowolną
osobę skazaną za czyn zabroniony przez taki sąd; lub
(b) odroczyć, w odniesieniu do dowolnej osoby – albo bez‑
terminowo, albo na czas określony – wykonanie wyroku
wymierzonego tej osobie przez jakikolwiek sąd w Nowej
Zelandii lub w innej części Naszego rzeczonego Króle‑
stwa, do której niniejsza klauzula ma zastosowanie; lub
(c) umorzyć – z uwzględnieniem takich zgodnych z prawem
obostrzeń, które uważa on za właściwe nałożyć – całość
lub część takiej grzywny lub konfiskaty, która w innym
przypadku byłaby nam należna, wymierzonej za czyn
zabroniony, w związku z którym dowolna osoba została
skazana przez jakikolwiek sąd w Nowej Zelandii lub
w innej części Naszego rzeczonego Królestwa, do której
niniejsza klauzula ma zastosowanie.
12. Administrator Rządu
Za każdym razem, gdy Urząd Gubernatora Generalnego jest wa‑
kujący, lub gdy osoba sprawująca ten Urząd jest z jakiegokolwiek
powodu niezdolna do wykonywania wszystkich lub niektórych zadań
tego Urzędu, niniejszym udzielamy upoważnienia i nakazujemy
Naczelnemu Sędziemu Nowej Zelandii wykonywanie zadań Urzędu
Gubernatora Generalnego. Jeśli jednak, w danym czasie Naczelny
Sędzia nie jest w stanie podjąć działań jako Gubernator Generalny,
wówczas kolejny najstarszy rangą sędzia nowozelandzkiego wy‑
miaru sprawiedliwości, który jest zdolny do podjęcia tych działań
zostaje do tego upoważniony i zobowiązany. Naczelny Sędzia lub
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kolejny najstarszy rangą sędzia, podczas wykonywania wszystkich
lub niektórych zadań Urzędu Gubernatora Generalnego, będzie
określany jako Administrator Rządu; i w niniejszym Naszym
Patencie Królewskim każde odesłanie do Naszego Gubernatora
Generalnego obejmuje, o ile nie będzie to sprzeczne z kontekstem,
odesłanie do Naszego Administratora Rządu.
13. Przysięgi składane przez Administratora Rządu
Rzeczony Naczelny Sędzia lub kolejny najstarszy rangą sędzia
nowozelandzkiego wymiaru sprawiedliwości przy pierwszej spo‑
sobności, gdy jest obowiązany podjąć działania jako Administrator
Rządu, a zarazem przed przystąpieniem do wykonywania którego‑
kolwiek z obowiązków Urzędu Gubernatora Generalnego, składa
przysięgi wskazane powyżej, które mają być złożone przez Naszego
Gubernatora Generalnego, a które to przysięgi – z niezbędnymi
zmianami – zostaną odebrane przez innego sędziego Wysokiego
Sądu Nowej Zelandii, w obecności co najmniej dwóch członków
Rady Wykonawczej.
14. Nieuszczuplenie uprawnień i pełnomocnictw Gubernatora
Generalnego
Gdy Nasz Administrator Rządu wykonuje wszystkie lub niektóre
z zadań Urzędu Gubernatora Generalnego, uprawnienia i peł‑
nomocnictwa Naszego Gubernatora Generalnego nie zostaną
uszczuplone, zmienione, lub w jakikolwiek inny sposób przekształ‑
cone, z wyjątkiem sytuacji, gdy w dowolnym późniejszym czasie
uznamy to za właściwe.
15. Nieobecność Gubernatora Generalnego
[Uchylony]
16. Ministrowie zobowiązani do udzielania informacji Gubernatorowi Generalnemu
Nasi Ministrowie Korony w Nowej Zelandii będą w pełni infor‑
mować Naszego Gubernatora Generalnego w sprawach dotyczą‑
cych ogólnej działalności Rządu Naszego rzeczonego Królestwa,
w zakresie, w jakim są za nią odpowiedzialni, oraz będą dostarczać
Naszemu Gubernatorowi Generalnemu takich informacji, jakich
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może on zażądać w odniesieniu do jakiejkolwiek szczególnej sprawy
dotyczącej Rządu Naszego rzeczonego Królestwa.
17. Ministrowie oraz inne osoby obowiązane do wypełniania poleceń, udzielania pomocy i wspierania Gubernatora Generalnego
Nasi Ministrowie Korony oraz inni funkcjonariusze, tak cywilni,
jak i wojskowi, a także wszyscy pozostali mieszkańcy Naszego
Królestwa Nowej Zelandii będą stosować się do poleceń, udzielać
pomocy i wspierać Naszego Gubernatora Generalnego w sprawo‑
waniu Urzędu Gubernatora Generalnego.
18. Zastrzeżone dla Jej Królewskiej Mości uprawnienie do
uchylenia, zmiany lub wprowadzenia poprawek do niniejszego
Patentu Królewskiego
I niniejszym zastrzegamy Sobie, Naszym dziedzicom i następcom
pełnię władzy do tego, aby uchylić, zmieniać lub wprowadzać
poprawki do niniejszego Patentu Królewskiego zgodnie z tym,
co My albo oni uznamy za właściwe.
19. Niniejszy Patent Królewski jako prawo obowiązujące
I ponadto ogłaszamy, że niniejszy Nasz Patent Królewski uzyska
moc obowiązującą jako część porządku prawnego Naszego Kró‑
lestwa Nowej Zelandii, w skład którego wchodzą Nowa Zelandia,
samorządne państwo Wyspy Cooka, samorządne państwo Niue,
Tokelau oraz Dependencja Rossa, z dniem 1 listopada 1983 roku.
Na dowód czego wydajemy niniejszy Nasz List jako Patent Kró‑
lewski, i dla większego świadectwa oraz większej doniosłości tegoż,
opatrujemy niniejszy dokument Pieczęcią Nowej Zelandii, który
też sygnowaliśmy Własnoręcznym Królewskim Podpisem.
Wydano 28 dnia października Roku Pańskiego Tysiąc Dziewięćset
Osiemdziesiątego Trzeciego, i w 32. Roku Naszego Panowania.
Z rozkazu Jej Królewskiej Mości
[Pieczęć]
R. D. Muldoon
Premier Nowej Zelandii
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USTAWA KONSTYTUCYJNA
Z 1986 ROKU
Constitution Act, 1986
Ustawa reformująca prawo konstytucyjne Nowej Zelandii,
scalająca w jednej ustawie wybrane unormowania o znaczeniu
ustrojowym, jak również przewidująca utratę mocy obowiązującej Ustawy o ustroju Nowej Zelandii z 1852 roku przyjętej
przez Parlament Zjednoczonego Królestwa jako części porządku
prawnego Nowej Zelandii.
1. Skrócony tytuł i wejście w życie
(1) Niniejsza ustawa może być przywoływana jako Ustawa
Konstytucyjna z 1986 roku.
(2) Niniejsza ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 1987 roku.

CZĘŚĆ 1
Suweren
2. Głowa państwa
(1) Suweren w prawie Nowej Zelandii jest głową państwa No‑
wej Zelandii i będzie się wobec niego używać królewskiej
tytulatury ogłoszonej i ogłaszanej w przyszłości.
(2) Gubernator Generalny powołany przez Suwerena jest repre‑
zentantem Suwerena w Nowej Zelandii.
3. Wykonywanie uprawnień królewskich przez Suwerena lub
Gubernatora Generalnego
(1) Każde uprawnienie przyznane Gubernatorowi Generalnemu
ustawą lub na jej podstawie jest uprawnieniem królewskim,
które jest wykonywane przez Gubernatora Generalnego
w imieniu Suwerena, i może być wykonywane albo przez
Suwerena osobiście, albo przez Gubernatora Generalnego.
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(2) Każde odesłanie w ustawie do Gubernatora Generalnego
w Radzie lub jakiekolwiek podobne wyrażenie należy rozu‑
mieć jako odesłanie do Suwerena podejmującego decyzje za
radą i zgodą Rady Wykonawczej.
3A. Zasięgnięcie opinii i zgoda Rady Wykonawczej
(1) Suweren lub Gubernator Generalny mogą realizować zadanie
lub wykonywać obowiązek, albo skorzystać z uprawnienia,
po zasięgnięciu opinii i uzyskaniu zgody Rady Wykonaw‑
czej, jeśli ta rada i zgoda są udzielane na posiedzeniu Rady
Wykonawczej, na którym ani Suweren, ani Gubernator Ge‑
neralny nie są obecni, pod warunkiem, że Suwerenowi albo
Gubernatorowi Generalnemu na przeszkodzie uczestnictwu
w posiedzeniu staje nieunikniony i uzasadniony powód.
(2) Realizowanie zadania lub wykonywanie obowiązku albo
skorzystanie z uprawnienia stają się skuteczne bezpośrednio
po podjęciu decyzji7, chyba że określono inny termin.
(3) Ani ważność realizowanego zadania lub wykonywanego obo‑
wiązku, ani ważność skorzystania z uprawnienia nie mogą być
podważane w jakimkolwiek postępowaniu na tej podstawie,
że Suwerenowi lub Gubernatorowi Generalnemu na prze‑
szkodzie uczestnictwu w posiedzeniu Rady Wykonawczej
nie stał nieunikniony i uzasadniony powód.
3B. Wykonywanie uprawnień i obowiązków przez Administratora
(1) Administrator Rządu może realizować zadanie lub wyko‑
nywać obowiązek nałożone na Gubernatora Generalnego,
albo skorzystać z uprawnienia przyznanego Gubernatorowi
Generalnemu, jeśli –
(a) urząd Gubernatora Generalnego jest opróżniony; albo
(b) Gubernator Generalny jest niezdolny do realizowania
zadania lub wykonywania obowiązku, albo do skorzystania
z uprawnienia.
(2) Realizowanie zadania lub wykonywanie obowiązku przez Ad‑
ministratora Rządu nałożonych na Gubernatora Generalnego,
7
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albo skorzystanie z przyznanego mu uprawnienia stwarza
domniemanie, że Administrator jest do tego uprawniony.
4. Regencja
(1) Gdy, na mocy prawa Zjednoczonego Królestwa, funkcje
królewskie są wypełniane w imieniu i z upoważnienia Suwe‑
rena przez Regenta, królewskie funkcje Suwerena w prawie
Nowej Zelandii będą wypełniane w imieniu i z upoważnienia
Suwerena przez tego Regenta.
(2) Żadne postanowienie ustępu (1) nie ogranicza kompetencji
Gubernatora Generalnego do korzystania z jakiegokolwiek
uprawnienia Suwerena w prawie Nowej Zelandii.
5. Przekazanie Korony
(1) Śmierć Suwerena będzie skutkowała przeniesieniem wszyst‑
kich zadań, obowiązków, uprawnień, pełnomocnictw, praw,
przywilejów i godności przynależnych Koronie na rzecz
następcy Suwerena, jak to zostało określone zgodnie z ustawą
Parlamentu Anglii zatytułowaną Ustawa o następstwie tronu
(12 & 13 Will 3, c 2) oraz jakąkolwiek inną ustawą doty‑
czącą następstwa tronu, jednak w pozostałych przypadkach
nie będzie wywierała skutków prawnych.
(2) Każde odesłanie do Suwerena w akcie lub dokumencie
obowiązującym w dniu lub po wejściu w życie niniejszej
ustawy będzie, chyba że z kontekstu wynika inaczej, uznane
za obejmujące odesłanie do dziedziców i następców Suwerena.

CZĘŚĆ 2
Władza wykonawcza
6. Ministrowie Korony będący członkami Parlamentu
(1) Określona osoba może być powołana i może zajmować sta‑
nowisko jako członek Rady Wykonawczej lub jako Minister
Korony tylko jeśli jest członkiem Parlamentu.
(2) Niezależnie od postanowień ustępu (1), –
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(a) osoba, która nie jest członkiem Parlamentu może być
powołana i może zajmować stanowisko jako członek
Rady Wykonawczej lub jako Minister Korony, jeśli
kandydowała w wyborach powszechnych do Izby Re‑
prezentantów przeprowadzonych bezpośrednio przed
powołaniem tej osoby na członka Rady Wykonawczej
lub na Ministra Korony, ale opróżni urząd po upływie
40 dni, licząc od dnia nominacji, chyba że w trakcie tego
okresu osoba ta zostanie członkiem Parlamentu; oraz
(b) gdy osoba, która zajmuje stanowisko zarówno człon‑
ka Parlamentu, jak i członka Rady Wykonawczej lub
Ministra Korony, przestaje być członkiem Parlamentu,
osoba ta może nadal, do upływu 28. dnia następującego
po dniu, w którym przestała być członkiem Parlamentu,
zajmować stanowisko członka Rady Wykonawczej lub
Ministra Korony
7. Zdolność członka Rady Wykonawczej do wykonywania kompetencji ministra
Jakiekolwiek zadanie, obowiązek lub uprawnienie wykonywane
przez Ministra Korony, bądź mu przyznane (bez względu na tytuł
przysługujący ministrowi), mogą, chyba że z kontekstu wynika
inaczej, być sprawowane lub wykonywane przez dowolnego członka
Rady Wykonawczej.
8. Powołanie podsekretarzy parlamentarnych
(1) Gubernator Generalny może w drodze aktu podpisanego
przez Gubernatora Generalnego, powołać dowolnego członka
Parlamentu na stanowisko podsekretarza parlamentarnego
przy takim urzędzie ministerialnym lub przy takich urzędach
ministerialnych, jakie zostały wyszczególnione w akcie po‑
wołania.
(2) Podsekretarz parlamentarny będzie zajmował stanowisko za
zgodą Gubernatora Generalnego, jednak w każdym przypad‑
ku opróżni urząd w ciągu 28 dni od wygaśnięcia mandatu
parlamentarnego.
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9. Zadania podsekretarzy parlamentarnych
(1) Podsekretarz parlamentarny zajmujący to stanowisko przy
dowolnym urzędzie ministerialnym, będzie dysponował oraz
będzie mógł wykonywać pod kierunkiem właściwego ministra
takie zadania, obowiązki lub uprawnienia Ministra Korony
w danym czasie zajmującego to stanowisko, jakie będą przy‑
znane przez tego ministra podsekretarzowi parlamentarnemu.
(2) Żadne z postanowień ustępu (1) nie ogranicza Ministra
Korony w wykonywaniu osobiście jakiegokolwiek zadania,
obowiązku lub uprawnienia.
(3) Fakt, że osoba zajmująca stanowisko podsekretarza parla‑
mentarnego przy jakimkolwiek urzędzie ministerialnym
twierdzi, że wykonuje jakiekolwiek zadanie, obowiązek lub
uprawnienie właściwego ministra, stwarza domniemanie, że
osoba ta jest do tego uprawniona.
9A. Doradca Prawny Rządu uprawniony do wykonywania funkcji
Prokuratora Generalnego
Doradca Prawny Rządu może realizować zadanie lub wykonywać
obowiązek nałożone na Prokuratora Generalnego, albo skorzystać
z przyznanego mu uprawnienia.
9B. Powołanie osoby działającej w zastępstwie Doradcy Prawnego Rządu
(1) Gubernator Generalny może powołać adwokata lub radcę
prawnego z co najmniej siedmioletnią praktyką zawodową,
aby działał –
(a) w miejsce, lub w zastępstwie Doradcy Prawnego Rządu,
podczas absencji Doradcy Prawnego Rządu lub gdy
Doradca Prawny Rządu jest niezdolny do sprawowania
urzędu w sposób umożliwiający należyte wykonywanie
swoich obowiązków; albo
(b) w czasie wakatu na stanowisku Doradcy Prawnego Rządu.
(2) Realizowanie zadania lub wykonywanie obowiązku, albo
skorzystanie z uprawnienia przez osobę powołaną na pod‑
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stawie ustępu (1) stwarza domniemanie, w braku dowodu
przeciwnego, że osoba ta jest do tego uprawniona.
9C. Delegowanie uprawnień Prokuratora Generalnego i Doradcy
Prawnego Rządu
(1) Doradca Prawny Rządu może, na podstawie wyrażonej na piśmie
zgody Prokuratora Generalnego, pisemnie delegować Zastępcy
Doradcy Prawnego Rządu zadania lub obowiązki nałożone
na Prokuratora Generalnego, lub przyznane mu uprawnienia.
(2) Doradca Prawny Rządu może pisemnie delegować na Zastępcę
Doradcy Prawnego Rządu zadania lub obowiązki nałożone
na Doradcę Prawnego Rządu lub przyznane mu uprawnie‑
nia, z wyjątkiem kompetencji do delegowania przyznanej
w niniejszym ustępie.
(3) Delegacja podlega odwołaniu i nie ogranicza Prokuratora
Generalnego lub Doradcy Prawnego Rządu w realizowaniu
zadania lub wykonywaniu obowiązku albo skorzystaniu
z uprawnienia.
(4) Delegacji można udzielić na warunkach wyszczególnionych
w akcie delegacji.
(5) Fakt, że Zastępca Doradcy Prawnego Rządu wykonuje za‑
danie lub obowiązek, albo korzysta z uprawnienia stwarza
domniemanie, w braku dowodu przeciwnego, że osoba ta jest
do tego uprawniona.

CZĘŚĆ 3
Legislatura

Izba Reprezentantów
10. Izba Reprezentantów
(1) Będzie istniała nadal Izba Reprezentantów Nowej Zelandii.
(2) Izba Reprezentantów jest tym samym organem, co Izba
Reprezentantów wskazana w artykule 32 Ustawy o ustroju
Akty konstytucyjne NOWEJ ZELANDII

152

Nowej Zelandii z 1852 roku przyjętej przez Parlament Zjed‑
noczonego Królestwa.
(3) Izba Reprezentantów będzie uważana za funkcjonującą
nieprzerwanie, bez względu na rozwiązanie Parlamentu lub
wygaśnięcie jego pełnomocnictw.
(4) Członkami Izby Reprezentantów będą osoby wybierane
we właściwym czasie zgodnie z postanowieniami Ustawy
wyborczej z 1993 roku, wobec których będzie się używać
określenia członkowie Parlamentu.
11. Przysięga składana przez członków Parlamentu
(1) Członek Parlamentu nie będzie mógł zasiadać ani głosować
w Izbie Reprezentantów do czasu złożenia przysięgi w formie
określonej w artykule 17 Ustawy o przysięgach i oświadcze‑
niach z 1957 roku.
(2) Przysięga składana na podstawie niniejszego artykułu bę‑
dzie odebrana przez Gubernatora Generalnego lub osobę
upoważnioną przez Gubernatora Generalnego do odebrania
przysięgi.
12. Wybór Spikera
Izba Reprezentantów, na pierwszym posiedzeniu po wyborze
swoich członków w głosowaniu powszechnym oraz niezwłocznie
na pierwszym posiedzeniu po powstaniu wakatu na stanowisku
Spikera, wybiera jednego ze swoich członków na Spikera, a każdy
taki wybór staje się skuteczny po zatwierdzeniu przez Gubernatora
Generalnego.
13. Spiker sprawujący urząd bez względu na rozwiązanie Parlamentu lub wygaśnięcie jego pełnomocnictw
Osoba zajmująca urząd Spikera w okresie bezpośrednio poprzedza‑
jącym rozwiązanie Parlamentu lub wygaśnięcie jego pełnomocnictw,
pozostaje na stanowisku, pomimo rozwiązania lub wygaśnię‑
cia pełnomocnictw, aż do upływu dnia głosowania w kolejnych
wyborach powszechnych, chyba że osoba ta wcześniej opróżni
zajmowany urząd Spikera.
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Parlament
14. Parlament
(1) Ustanawia się Parlament Nowej Zelandii, który będzie się
składał z Suwerena w prawie Nowej Zelandii oraz Izby
Reprezentantów.
(2) Parlament Nowej Zelandii jest tym samym organem, któ‑
ry przed wejściem w życie niniejszej ustawy nosił nazwę
Zgromadzenia Ogólnego (ustanowionego w artykule 32
Ustawy o ustroju Nowej Zelandii z 1852 roku przyjętej
przez Parlament Zjednoczonego Królestwa), i który składał
się z Gubernatora Generalnego oraz Izby Reprezentantów.
15. Prawotwórcze uprawnienia Parlamentu
(1) Parlament Nowej Zelandii posiada nadal pełnię uprawnień
prawotwórczych.
(2) Żadna ustawa Parlamentu Zjednoczonego Królestwa uchwa‑
lona po wejściu w życie niniejszej ustawy nie będzie obowią‑
zywała na terytorium Nowej Zelandii jako cześć jej porządku
prawnego.
16. Sankcja królewska wobec projektów ustaw
Projekt ustawy uchwalony przez Izbę Reprezentantów stanie się
prawem, gdy Suweren lub Gubernator Generalny udzielą mu
sankcji i podpiszą go na dowód takiej zgody.
17. Okres pełnomocnictw Parlamentu
(1) Okres pełnomocnictw Parlamentu będzie trwał nie dłużej
niż trzy lata, licząc od dnia ogłoszenia wyników ostatnich
wyborów do Izby Reprezentantów, chyba że Parlament
zostanie wcześniej rozwiązany.
(2) W odniesieniu do ustępu (1) stosuje się artykuł 268 Ustawy
wyborczej z 1993 roku.
18. Zwoływanie, odraczanie sesji i rozwiązywanie Parlamentu
(1) Gubernator Generalny może w drodze proklamacji zwołać
Parlament, który zbierze się w wyznaczonym w niej miejscu
i czasie, bez względu na to, że proklamacja została podpisana
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albo zaczęła obowiązywać w czasie, w którym sesja Parlamentu
była odroczona na określony czas.
(1A) Gubernator Generalny może, w drodze proklamacji, zmienić
miejsce obrad Parlamentu określone w proklamacji zwołującej
Parlament, jeśli miejsce to jest niebezpieczne lub nie nadaje
się do zamieszkania.
(2) Gubernator Generalny może, w drodze proklamacji, odroczyć
sesję lub rozwiązać Parlament.
(3) Proklamacja zwołująca, odraczająca sesję lub rozwiązująca
Parlament wywiera skutek –
(a) z dniem ogłoszenia w dzienniku urzędowym; lub
(b) w następstwie publicznego odczytania przez osobę, która
została do tego upoważniona przez Gubernatora Gene‑
ralnego, w obecności Sekretarza Izby Reprezentantów
oraz dwóch innych osób.
(4) Każda proklamacja, która wywiera skutek zgodnie z ustę‑
pem (3)(b) zostanie po publicznym odczytaniu ogłoszona
w dzienniku urzędowym tak szybko, jak to będzie możliwe.
19. Pierwsze posiedzenie Parlamentu po wyborach powszechnych
Po wyborze członków Izby Reprezentantów w głosowaniu po‑
wszechnym Parlament zbierze się nie później niż w ciągu sześciu
tygodni od dnia wyznaczonego na ogłoszenie wyników tych
wyborów.
20. Wygaśnięcie lub wznowienie prac parlamentarnych
(1) Jakikolwiek projekt, petycja lub inna sprawa rozpatrywana
przez Izbę Reprezentantów lub którąś z jej komisji podczas
sesji Parlamentu –
(a) nie wygasa wskutek odroczenia sesji tego Parlamentu
i może zostać podjęta podczas następnej sesji Parlamentu
(sesji tego Parlamentu);
(b) wygasa wskutek rozwiązania lub wygaśnięcia pełno‑
mocnictw tego Parlamentu, ale może zostać wznowiona
155

USTAWA KONSTYTUCYJNA Z 1986 ROKU

podczas następnej sesji Parlamentu (sesji następnego
Parlamentu).
(2) Prace parlamentarne zostają wznowione podczas następnej
sesji Parlamentu, jeśli – po rozwiązaniu albo wygaśnięciu
pełnomocnictw – Izba Reprezentantów postanowi, że prace
parlamentarne zostaną wznowione podczas tej sesji.

Parlament i finanse publiczne
21. Projekty ustaw przyznających środki publiczne
[Uchylony]
22. Parlamentarna kontrola finansów publicznych
Nie będzie zgodne z prawem, chyba że na podstawie ustawy
Parlamentu, działanie Korony polegające na, –
(a) nałożeniu podatku; lub
(b) zaciągnięciu pożyczki lub otrzymaniu pożyczki od ja‑
kiegokolwiek podmiotu; lub
(c) wydatkowaniu środków publicznych.

CZĘŚĆ 4
Sądownictwo
23. Ochrona sędziów przed usunięciem z urzędu
Sędzia Wysokiego Sądu nie zostanie usunięty z urzędu, chyba
że przez Suwerena lub Gubernatora Generalnego działających
na podstawie adresu Izby Reprezentantów, który to adres może
być wysunięty tylko ze względu na niewłaściwe zachowanie tego
sędziego lub niezdolność tego sędziego do wywiązywania się
z obowiązków przypisanych urzędowi sędziowskiemu.
24. Niedopuszczalność obniżenia uposażeń sędziów
Uposażenie sędziego Wysokiego Sądu nie ulegnie obniżeniu
w okresie sprawowania urzędu sędziowskiego.
Akty konstytucyjne NOWEJ ZELANDII

156

CZĘŚĆ 5
Postanowienia różne
25. Biblioteka Zgromadzenia Ogólnego zwana Biblioteką
Parlamentarną
(1) Biblioteka dotychczas zwana Biblioteką Zgromadzenia
Ogólnego, od wejścia w życie niniejszej ustawy, będzie nosiła
nazwę Biblioteki Parlamentarnej.
(2) Urzędnik dotychczas zwany Głównym Bibliotekarzem Biblio‑
teki Zgromadzenia Ogólnego, od wejścia w życie niniejszej
ustawy, będzie nosił nazwę Bibliotekarza Parlamentarnego.
(3) Z zastrzeżeniem artykułu 27, wszelkie odesłania do Biblioteki
Zgromadzenia Ogólnego lub do Głównego Bibliotekarza
Biblioteki Zgromadzenia Ogólnego w jakiejkolwiek innej
ustawie lub w jakimkolwiek innym akcie będą odtąd, chyba
że z kontekstu wynika inaczej, odczytywane jako odesłania
odpowiednio do Biblioteki Parlamentarnej i do Bibliotekarza
Parlamentarnego.
26. Ustawy Zjednoczonego Królestwa tracące moc obowiązującą
jako część porządku prawnego Nowej Zelandii
(1) Wraz z wejściem w życie niniejszej ustawy następujące ustawy
Parlamentu Zjednoczonego Królestwa, mianowicie –
(a) Ustawa o ustroju Nowej Zelandii z 1852 roku (15 and
16 Vict, c 72); oraz
(b) Statut Westminsterski z 1931 roku (22 Geo V, c 4); oraz
(c) Ustawa z 1947 o zmianie ustawy o ustroju Nowej Zelandii
(11 Geo VI, c 4), –
tracą moc obowiązującą jako część porządku prawnego
Nowej Zelandii.
(2) Postanowienia artykułów 20, 20A i 21 Ustawy o wykładni
ustaw z 1924 roku będą miały zastosowanie do ustaw wy‑
szczególnionych w ustępie (1), tak jakby były one ustawami
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Parlamentu Nowej Zelandii, które zostały uchylone na mocy
tego ustępu.
(3) Niezależnie od postanowień ustępu (2), przyjmuje się niniej‑
szym, że artykuł 11 Statutu Westminsterskiego z 1931 roku
(22 Geo V, c 4) (w którym to artykule uznano, że wyrażenie
Kolonia nie będzie, w jakiejkolwiek ustawie Parlamentu
Zjednoczonego Królestwa uchwalonej po wejściu w życie
Statutu Westminsterskiego z 1931 roku, obejmowało Do‑
minium albo jakiejkolwiek Prowincji lub Stanu stanowiących
część Dominium) nie przestanie wywierać skutku ze względu
na utratę, na podstawie ustępu (1), mocy obowiązującej Sta‑
tutu Westminsterskiego z 1931 roku jako części porządku
prawnego Nowej Zelandii.
27. Poprawki dostosowujące do innych ustaw
Ustawy wyszczególnione w Załączniku 1 zostają niniejszym
zmienione w sposób wskazany w tym załączniku.
28. Przepisy uchylone
(1) Ustawy wyszczególnione w Załączniku 2 zostają niniejszym
uchylone.
(2) Ustawa z 1962 roku o zmianie ustawy o rozporządzeniach
zostaje niniejszym uchylona.
(3), (4) Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
29. Postanowienia przejściowe i dostosowujące dotyczące
Parlamentu
(1) Parlament działający w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy
(przed wejściem w życie niniejszej ustawy zwany Zgroma‑
dzeniem Ogólnym) będzie nadal funkcjonował na podstawie
postanowień niniejszej ustawy.
(2) Od wejścia w życie niniejszej ustawy, jakiekolwiek odesłanie
do Zgromadzenia Ogólnego lub do Zgromadzenia Ogólnego
Nowej Zelandii w ustawie uchwalonej przed dniem wejścia
w życie niniejszej ustawy oraz w jakimkolwiek akcie wyko‑
nywanym przed tym dniem, chyba że z kontekstu wynika
inaczej, będzie odczytywane jako odesłanie do Parlamentu
Nowej Zelandii.
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(3) Ustęp (2) nie znajdzie zastosowania do Ustawy o wykładni
ustaw z 1924 roku.

Załącznik 1
Poprawki dostosowujące
Ustawa o stosowaniu środków nadzwyczajnych w rolnictwie z 1934
roku (1934 No 34) (RS Vol 1, p 87)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa o obronie cywilnej z 1983 roku (1983 No 46)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa o liście cywilnej z 1979 roku (1979 No 33)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa o cłach z 1966 roku (1966 No 19) (RS Vol 2, p 57)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa o stabilizacji ekonomicznej z 1948 roku (1948 No 38)
(RS Vol 6, p 227)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa o stosunkach zewnętrznych i służbie zagranicznej z 1983
roku (1983 No 128)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa o Państwowym Funduszu Emerytalnym z 1956 roku (1956
No 47) (RS Vol 13, p 97)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa o sądownictwie z 1908 roku (1908 No 89) ( 1957 Reprint,
Vol 6, p 699)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa o przysięgach i oświadczeniach z 1957 roku (1957 No 88)
(RS Vol 4, p 1)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z 1982 roku (1982
No 156)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
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Ustawa o Ombudsmanie z 1975 roku (1975 No 9)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa o Służbie Parlamentarnej z 1985 roku (1985 No 128)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa o ograniczeniu popytu na produkty naftowe z 1981 roku
(1981 No 12)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa o handlu artykułami pierwszej potrzeby z 1953 roku (1953
No 10) (RS Vol 4, p 201)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa o finansach publicznych z 1977 roku (1977 No 65)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa o utrzymaniu porządku publicznego z 1932 roku (1932
No 3) (RS Vol 4, p 233)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa o rozporządzeniach z 1936 roku (1936 No 17) (RS Vol
10, p 723)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa o zmianie niektórych ustaw z 1936 roku (1936 No 58)
(RS Vol 1, p 31)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa o Traktacie z Waitangi z 1975 roku (1975 No 114) (RS
Vol 8, p 877)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.

Załącznik 2
Ustawy uchylone
Ustawa o przekazaniu Korony z 1908 roku (1908 No 42) (RS
Vol 2, s. 323)
Ustawa z 1977 roku o zmianie ustawy o Legislaturze (1977 No
22) (RS Vol 6, p 764)
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Ustawa z 1970 roku o zmianie ustawy o ustroju Nowej Zelandii
(1970 No 94) (RS Vol 10, p 463)
Ustawa z 1973 roku o zmianie ustawy o ustroju Nowej Zelandii
(1973 No 114) (RS Vol 10, p 463)
Ustawa z 1947 roku o zmianie ustawy o ustroju Nowej Zelandii
(wniosek i wyrażenie zgody) (1947 No 44) (RS Vol 10, p 461)
Ustawa o uprawnieniach królewskich z 1983 roku (1983 No 20)
Ustawa o przyjęciu Statutu Westminsterskiego z 1947 roku (1947
No 38) (RS Vol 11, p 393)
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USTAWA O STOSOWANIU
PRAW IMPERIALNYCH
Z 1988 ROKU
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USTAWA O STOSOWANIU PRAW
IMPERIALNYCH Z 1988 ROKU
Imperial Laws Application Act, 1988
Ustawa określająca, w jakim zakresie ustawy imperialne, imperialne prawodawstwo pochodne oraz angielskie common law
są częścią porządku prawnego Nowej Zelandii.
1. Skrócony tytuł i wejście w życie
(1) Niniejsza ustawa może być przywoływana jako Ustawa
o stosowaniu praw imperialnych z 1988 roku.
(2) Niniejsza ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 1989 roku.
2. Wyjaśnienie wyrażeń ustawowych
W niniejszej ustawie, chyba że z kontekstu wynika inaczej, –
ustawa imperialna oznacza ustawę uchwaloną przez Parlament
Anglii, Parlament Wielkiej Brytanii lub Parlament Zjednoczo‑
nego Królestwa; ale nie obejmuje imperialnego prawodawstwa
pochodnego
imperialne prawodawstwo pochodne oznacza rozporządzenie
w radzie, rozporządzenie lub inny akt prawodawczy przyjęty
zgodnie z jakąkolwiek ustawą imperialną; jak również obejmuje
patenty królewskie wyszczególnione w Załączniku 2.
3. Stosowanie ustaw imperialnych oraz imperialnego prawodawstwa pochodnego jako części porządku prawnego Nowej Zelandii
(1) Ustawy imperialne wyszczególnione w Załączniku 1, oraz
imperialne prawodawstwo pochodne wyszczególnione w Za‑
łączniku 2, zostają niniejszym uznane za część porządku
prawnego Nowej Zelandii.
(2) Po wejściu w życie niniejszej ustawy, każde postanowie‑
nie ustawy imperialnej oraz imperialnego prawodawstwa
pochodnego, o których mowa w ustępie (1) będzie miało
taką samą moc obowiązującą jako część porządku prawnego
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Nowej Zelandii, jaką miało bezpośrednio przed wejściem
w życie niniejszej ustawy.
(3) Niezależnie od postanowień ustępu (2), uznaje się niniejszym,
że Ustawa o obejmowaniu tronu z 1910 roku (Zjednoczone
Królestwo) weszła w życie w Nowej Zelandii 3 sierpnia 1910
roku (w dniu, w którym otrzymała sankcję królewską).
(4) [Uchylony]
(5) Z zastrzeżeniem artykułu 6, uznanie w ustępie (1) imperialnego
prawodawstwa pochodnego wymienionego w Załączniku 2
za część porządku prawnego Nowej Zelandii nie narusza
uprawnienia żadnego podmiotu do zmiany lub uchylenia
imperialnego prawodawstwa pochodnego, ani do uznania, że
przestanie ono obowiązywać jako część porządku prawnego
Nowej Zelandii.
(6) Gdy –
(a) imperialne prawodawstwo pochodne wyszczególnione
w Załączniku 2 zostaje uchylone; lub
(b) uznaje się, że takie imperialne prawodawstwo pochodne
traci moc obowiązującą jako część porządku prawnego
Nowej Zelandii, –
Gubernator Generalny może w następstwie tego wprowadzić,
w drodze rozporządzenia w radzie, takie zmiany dostosowujące
do tego załącznika, jakie będą konieczne, aby nadać temu
uchyleniu lub uznaniu moc obowiązującą.
(7) Rozporządzenie w radzie wydane na podstawie ustępu (6)
jest aktem prawodawczym, który może zostać odrzucony
przez Parlament dla celów Ustawy o ustawodawstwie dele‑
gowanym z 2012 roku i winno zostać przedstawione Izbie
Reprezentantów zgodnie z artykułem 41 tej ustawy.
4. Pozostałe ustawy imperialne oraz imperialne prawodawstwo pochodne niebędące częścią porządku prawnego Nowej
Zelandii
(1) Po wejściu w życie niniejszej ustawy, żadna ustawa imperialna
uchwalona przed wejściem w życie niniejszej ustawy (inna niż
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wyszczególniona w Załączniku 1), oraz – z uwzględnieniem
ustępu (2) – żadne imperialne prawodawstwo pochodne
przyjęte przed wejściem w życie niniejszej ustawy (inne niż
wyszczególnione w Załączniku 2) nie będą częścią porządku
prawnego Nowej Zelandii.
(2) Żadne postanowienie ustępu (1) nie ma zastosowania do
rozporządzenia w radzie wydanego na podstawie przepisów
ustaw ekstradycyjnych z lat 1870–1935 Parlamentu Wielkiej
Brytanii, które na mocy artykułu 21 Ustawy ekstradycyjnej
z 1965 roku obowiązywało jako część porządku prawnego
Nowej Zelandii bezpośrednio przed wejściem w życie ni‑
niejszej ustawy, i nadal wywiera skutki prawne na podstawie
artykułu 104(2) Ustawy ekstradycyjnej z 1999 roku.
(3) Żadne postanowienie ustępu (1) nie ma wpływu na to, czy
postanowienie ustawy imperialnej lub imperialnego pra‑
wodawstwa pochodnego przed wejściem w życie niniejszej
ustawy stanowiło część porządku prawnego Nowej Zelandii.
(4) Gdy ustawa imperialna lub imperialne prawodawstwo po‑
chodne przestaje, wraz z wejściem w życie niniejszej ustawy,
być częścią porządku prawnego Nowej Zelandii, Ustawa
o wykładni ustaw z 1924 roku znajdzie zastosowanie, –
(a) wobec ustawy imperialnej, tak jak byłaby stosowana
w razie uchylenia ustawy Parlamentu Nowej Zelandii;
(b) wobec imperialnego prawodawstwa pochodnego, tak
jak byłaby stosowana w razie uchylenia rozporządzenia
wydanego na podstawie takiej ustawy.
5. Stosowanie angielskiego common law
Po wejściu w życie niniejszej ustawy, angielskie common law (łącz‑
nie z zasadami i regułami słuszności), o ile było częścią porządku
prawnego Nowej Zelandii bezpośrednio przed wejściem w życie
niniejszej ustawy, będzie nadal częścią porządku prawnego Nowej
Zelandii.

165

USTAWA O STOSOWANIU PRAW IMPERIALNYCH Z 1988 ROKU

6. Uprawnienie do tworzenia prawodawstwa pochodnego na podstawie ustaw imperialnych jako części porządku prawnego
Nowej Zelandii
(1) Gdy po wejściu w życie niniejszej ustawy, ustawa imperialna,
która jest częścią porządku prawnego Nowej Zelandii przy‑
znaje Suwerenowi uprawnienie do tworzenia prawodawstwa
pochodnego, –
(a) prawodawstwo pochodne tworzone zgodnie z tym upraw‑
nieniem po wejściu w życie niniejszej ustawy, które
mogłoby obowiązywać jako część porządku prawnego
Nowej Zelandii, będzie miało taki skutek, –
(i) w przypadku prawodawstwa pochodnego, które do‑
tyczy Komitetu Sądowego Tajnej Rady (innego niż
prawodawstwo pochodne, które dotyczy wyłącznie
Nowej Zelandii), jeśli jest tworzone przez Suwerena
w Tajnej Radzie, lub przez Suwerena działającego
za radą i zgodą Rady Wykonawczej;
(ii) w każdym innym przypadku, jeśli jest tworzone przez
Suwerena w prawie Nowej Zelandii działającego za
radą i zgodą Rady Wykonawczej;
(b) Gubernator Generalny w Radzie będzie dysponował
oraz będzie mógł korzystać z tego upawnienia w celu
tworzenia prawodawstwa pochodnego, które będzie
obowiązywało jako część porządku prawnego Nowej
Zelandii.
(2) Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ustępie (1), żadne
imperialne prawodawstwo pochodne tworzone po wejściu
w życie niniejszej ustawy nie będzie obowiązywało jako część
porządku prawnego Nowej Zelandii.
7. Przepisy uchylone
Ustawa o prawodawstwie angielskim z 1908 roku zostaje niniej‑
szym uchylona.

Akty konstytucyjne NOWEJ ZELANDII

166

Załącznik 1
Ustawy imperialne pozostające w mocy w Nowej Zelandii
Ustawy ustrojowe
(1275) 3 Edw 1, c 1 – (Pierwszy Statut Westminsterski): w zakre‑
sie, w jakim w dokumencie tym wyrażone zostało słowami: „Król
życzy sobie i nakazuje…, by common law było stosowane wobec
wszystkich, tak biednych, jak i bogatych, bez względu na osoby.”
[stanowiące przekład na język angielski fragmentu oryginalnego
tekstu tego dokumentu zamieszczonego w edycji noszącej nazwę
Statuty Królestwa].
(1297) 25 Edw 1 (Magna Carta), c 29.
(1351) 25 Edw 3, St 5, c 4.
(1354) 28 Edw 3, c 3.
(1368) 42 Edw 3, c 3.
(1627) 3 Cha 1, c 1 – Petycja o Prawo.
(1688) 1 Will and Mar Sess 2, c 2 – Deklaracja Praw z 1688 roku:
Tytuł i Wstęp, sekcja 1 [której to artykuł 9 winien mieć dodatkowo
skutek wyszczególniony w artykule 9 Ustawy o przywilejach parla‑
mentarnych z 2014 roku, oraz zmieniony przez artykuł 62 Ustawy
o sądach przysięgłych z 1825 roku (6 Geo 4, c 50)], oraz sekcja 2.
(1700) 12 and 13 Will 3, c 2 – Ustawa o następstwie tronu z 1700
roku: Tytuł i Wstęp, artykuł 1, artykuł 2 [zmieniony przez Ustawę
o obejmowaniu tronu z 1910 roku (10 Edw 7 and 1 Geo 5, c 29)]
raz artykuł 3 [z wyłączeniem wszystkich słów po słowach „Kościół
Anglii ustanowiony przez prawo”].
(1772) 12 Geo 3, c 1 – Ustawa o małżeństwach królewskich z 1772
roku: artykuły 1 i 2.
(1910) 10 Edw 7 and 1 Geo 5, c 29 – Ustawa o obejmowaniu
tronu z 1910 roku.
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Pozycje uchylone.

Ustawy dotyczące habeas corpus

Ustawy dotyczące mienia
Nagłówek i pozycje uchylone.
Ustawy dotyczące granic
(1863) 26 and 27 Vict, c 23 – Ustawa o granicach Nowej Zelandii
z 1863 roku: Wstęp i artykuł 2.
(1887) 50 and 51 Vict, c 54 – Ustawa o osadnictwie brytyjskim
z 1887 roku.
(1945) 9 Geo 6, c 7 – Ustawa o osadnictwie brytyjskim z 1945 roku.
Ustawy dotyczące Komitetu Sądowego Tajnej Rady
Nagłówek i pozycje uchylone.
Ustawy dotyczące łupów wojennych
(1864) 27 and 28 Vict, c 25 – Ustawa o łupach na morzu z 1864
roku: Tytuł, Wstęp, artykuły od 1 do 3, od 10 do 12 oraz od 14 do 46.
(1894) 57 and 58 Vict, c 39 – Ustawa o sądach kaperskich
z 1894 roku.
(1914) 4 and 5 Geo 5, c 13 – Ustawa o postępowaniu przed sądami
kaperskimi z 1914 roku.
(1915) 5 and 6 Geo 5, c 57 – Ustawa o sądach kaperskich
z 1915 roku.
(1916) 6 and 7 Geo 5, c 2 – Ustawa o postępowaniu przed sądami
kaperskimi z 1916 roku.
(1939) 2 and 3 Geo 6, c 65 – Ustawa o łupach wojennych
z 1939 roku.
Inne ustawy
(1728) 2 Geo 2, c 22 (Ustawa o potrącaniu długów): Tytuł i ar‑
tykuł 13.
(1734) 8 Geo 2, c 24 (Ustawa o potrącaniu długów): Tytuł oraz
artykuły 4 i 5.
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(1750) 24 Geo 2, c 23 – Ustawa o reformie kalendarza z 1750
roku: Tytuł, Wstęp, artykuł 1 [z pominięciem słów „w Europie,
Azji, Afryce i Ameryce”, oraz wszystkich słów po słowach „nosi
datę zgodnie z rzeczoną nową metodą obliczania”] oraz artykuł 2.
Pozycje pominięte.
(1837) 7 Will 4 and 1 Vict, c 26 – Ustawa o testamentach z 1837
roku: artykuły 1, 3, 6, 9, 10, od 13 do 31 oraz 33, w odniesieniu
do osób zmarłych przed 1 listopada 2007 roku.
(1852) 15 and 16 Vict, c 24 – Ustawa z 1852 roku o zmianie
ustawy o testamentach: artykuły 1, 3, oraz 4, w odniesieniu do
osób zmarłych przed 1 listopada 2007 roku.
Pozycje pominięte.

Załącznik 2
Imperialne prawodawstwo pochodne pozostające w mocy
w Nowej Zelandii
Imperialne prawodawstwo pochodne dotyczące granic
1887 – Patent królewski, datowany na 18 stycznia 1887 roku,
opatrzony Wielką Pieczęcią Zjednoczonego Królestwa, dotyczący
włączenia wysp znanych jako archipelag wysp Kermadec do Kolonii
Nowej Zelandii (SR & O and SI Rev 1948, Vol XVI, 861; Gazette
1887, Vol 1, p 433).
1901 No 531 – Rozporządzenie w radzie zmieniające granice
Kolonii Nowej Zelandii (poprzez włączenie archipelagu wysp
Cooka) (SR & O and SI Rev 1948, Vol XVI, 862; Gazette 1901,
Vol 1, p 1307).
1923 No 974 – Rozporządzenie w radzie wprowadzające zarząd
Dependencją Rossa (SR & O and SI Rev 1948, Vol XVI, 865;
Gazette 1923, Vol II, p 2211).
Rozporządzenia w radzie dotyczące Komitetu Sądowego
Tajnej Rady
Nagłówek i pozycje uchylone.
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Rozporządzenie w radzie dotyczące łupów wojennych
Nagłówek i pozycje uchylone.
Rozporządzenie w radzie dotyczące żeglugi handlowej
Nagłówek i pozycje uchylone.
Rozporządzenie w radzie dotyczące zbiegłych przestępców
1925 No 1031 – Rozporządzenie w radzie o zastosowaniu do Nowej
Zelandii Części 2 Ustawy o zbiegłych przestępcach z 1881 roku
(SR & O and SI Rev 1948, Vol IX, 534; Gazette 1926, Vol 1, p 77).
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USTAWA O NOWOZELANDZKIEJ
DEKLARACJI PRAW Z 1990 ROKU
New Zealand Bill of Rights Act, 1990
Ustawa –
(a) potwierdzająca, chroniąca i upowszechniająca prawa
człowieka i podstawowe wolności w Nowej Zelandii;
oraz
(b) potwierdzająca zobowiązania Nowej Zelandii wynikające z Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich
i Politycznych.
1. Skrócony tytuł i wejście w życie
(1) Niniejsza ustawa może być przywoływana jako Ustawa
o nowozelandzkiej Deklaracji Praw z 1990 roku.
(2) Niniejsza ustawa wchodzi w życie 28. dnia od dnia otrzymania
sankcji królewskiej.

CZĘŚĆ 1
Postanowienia ogólne
2. Potwierdzenie praw
Prawa i wolności zawarte w niniejszej Deklaracji Praw zostają
potwierdzone.
3. Stosowanie
Niniejsza Deklaracja Praw ma zastosowanie wyłącznie do czynności
dokonywanych –
(a) przez władzę ustawodawczą, wykonawczą lub sądowniczą
Nowej Zelandii; lub
(b) przez dowolną osobę lub organ wykonujące funkcję
publiczną, uprawnienie lub obowiązek przyznane tej
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osobie lub organowi albo nałożone na tę osobę lub organ
przez prawo lub na jego podstawie.
4. Brak oddziaływania na inne akty prawodawcze
Żaden sąd, wobec jakiegokolwiek aktu prawodawczego (bez względu
na to czy uchwalonego lub wydanego przed wejściem w życie, czy
po wejściu w życie niniejszej Deklaracji Praw), –
(a) nie uzna postanowienia takiego aktu prawodawczego za
uchylone lub unieważnione w sposób dorozumiany, lub za
w jakikolwiek inny sposób nieważne lub niewywołujące
skutków prawnych; lub
(b) nie odmówi zastosowania postanowienia takiego aktu
prawodawczego –

tylko z tego powodu, że postanowienie to jest niezgodne z jakim‑
kolwiek postanowieniem Deklaracji Praw.

5. Uzasadnione ograniczenia
Z zastrzeżeniem artykułu 4, prawa i wolności zawarte w niniejszej
Deklaracji Praw mogą zostać poddane tylko takim rozsądnym ogra‑
niczeniom przewidzianym w przepisach prawa, jakie są w sposób
oczywisty uzasadnione w wolnym i demokratycznym społeczeństwie.
6. Pierwszeństwo wykładni zgodnej z Deklaracją Praw
Jeśli aktowi prawodawczemu może zostać nadane znaczenie, które
jest zgodne z prawami i wolnościami zawartymi w niniejszej De‑
klaracji Praw, taka wykładnia będzie miała pierwszeństwo przed
jakąkolwiek inną wykładnią.
7. Przekazanie Parlamentowi przez Prokuratora Generalnego
informacji o niezgodności projektu ustawy z Deklaracją Praw
W przypadku projektu ustawy wprowadzonego pod obrady Izby
Reprezentantów, Prokurator Generalny może –
(a) w przypadku projektu rządowego, w momencie wpro‑
wadzenia tego projektu pod obrady; lub
(b) w każdym innym przypadku, tak szybko jak to jest
możliwe po wprowadzeniu tego projektu, –
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zwrócić Izbie Reprezentantów uwagę na każde postanowienie
projektu, które wydaje się być niezgodne z jakimkolwiek prawem
lub wolnością zawartymi w niniejszej Deklaracji Praw.

CZĘŚĆ 2
Prawa obywatelskie i polityczne
Życie i bezpieczeństwo jednostki

8. Prawo do ochrony życia
Nikt nie będzie pozbawiony życia, chyba że z powodów usta‑
nowionych przez prawo i zgodnych z podstawowymi zasadami
sprawiedliwości.
9. Zakaz poddawania torturom i okrutnego traktowania
Każdy ma prawo do tego, aby nie być poddawany torturom lub
okrutnemu, poniżającemu, lub niewspółmiernie surowemu trak‑
towaniu lub karaniu.
10. Zakaz poddawania eksperymentom naukowym lub
medycznym
Każdy ma prawo do tego, aby nie być poddawany bez swojej zgody
eksperymentom medycznym lub naukowym.
11. Prawo do odmowy poddania się leczeniu
Każdy ma prawo odmowy poddania się jakiemukolwiek leczeniu.

Prawa demokratyczne i obywatelskie
12. Prawa wyborcze
Każdy obywatel Nowej Zelandii, który ukończył 18 rok życia –
(a) ma prawo do głosowania w uczciwych, okresowo
przeprowadzanych wyborach członków Izby Repre‑
zentantów, odbywających się w głosowaniu równym
i tajnym; oraz
(b) jest uprawniony do członkostwa w Izbie Reprezentantów.
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13. Wolność myśli, sumienia i wyznania
Każdemu przysługuje wolność myśli, sumienia, wyznania i prze‑
konań, włącznie z prawem do niezakłóconego przyjmowania
i posiadania poglądów.
14. Wolność słowa
Każdemu przysługuje wolność słowa, która obejmuje wolność
poszukiwania, uzyskiwania oraz przekazywania w dowolnej formie
wszelkich informacji i opinii.
15. Manifestowanie wyznania i przekonań
Każdy ma prawo do manifestowania swojego wyznania i przekonań
w formie kultu, obrządku, praktyk lub nauczania tak indywidual‑
nie, jak i wspólnie z innymi, zarówno publicznie, jak i prywatnie.
16. Wolność pokojowych zgromadzeń
Każdemu przysługuje wolność pokojowych zgromadzeń.
17. Wolność zrzeszania się
Każdemu przysługuje wolność zrzeszania się.
18. Wolność przemieszczania się
(1) Każdemu, kto przebywa legalnie w Nowej Zelandii przysługuje
wolność przemieszczania się i osiedlania w Nowej Zelandii.
(2) Każdy obywatel Nowej Zelandii ma prawo do wjazdu na te‑
rytorium Nowej Zelandii.
(3) Każdy ma prawo do opuszczania terytorium Nowej Zelandii.
(4) Nikt, kto nie jest obywatelem Nowej Zelandii, a kto przebywa
legalnie w Nowej Zelandii nie zostanie wydalony z Nowej
Zelandii, chyba że na podstawie decyzji podjętej z przyczyn
przewidzianych przez prawo.

Niedyskryminacja i prawa mniejszości
19. Wolność od dyskryminacji
(1) Każdemu przysługuje wolność od dyskryminacji na warunkach
określonych w Ustawie o prawach człowieka z 1993 roku.
(2) Środki podjęte w dobrej wierze w celu pomocy lub wsparcia
osób lub grup pokrzywdzonych z powodu dyskryminacji, która
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jest sprzeczna z prawem na mocy Części 2 Ustawy o prawach
człowieka z 1993 roku nie stanowią formy dyskryminacji.
20. Prawa mniejszości
Osobie, która należy do mniejszości etnicznej, religijnej lub ję‑
zykowej w Nowej Zelandii, nie zostanie odmówione prawo do
korzystania z kultury, wyznawania i praktykowania kultu religij‑
nego lub używania języka tej mniejszości, we wspólnocie z innymi
członkami tej mniejszości.

Przeszukanie, aresztowanie i przetrzymywanie
21. Nieuzasadnione przeszukanie i zatrzymanie
Każdy ma prawo do ochrony przed nieuzasadnionym przeszuka‑
niem lub zatrzymaniem, bez względu na to, czy dotyczy to osoby,
własności, korespondencji lub czego innego.
22. Wolność jednostki
Każdy ma prawo do tego, by nie być arbitralnie aresztowanym
lub zatrzymanym.
23. Prawa osób aresztowanych lub zatrzymanych
(1) Każdy, kto zostaje aresztowany lub zatrzymany na podstawie
jakiejkolwiek ustawy –
(a) w chwili aresztowania lub zatrzymania zostanie poin‑
formowany o jego powodach; oraz
(b) będzie miał prawo do niezwłocznego zasięgnięcia porady
i wzięcia obrońcy oraz do informacji o tym prawie; oraz
(c) będzie miał prawo do niezwłocznego rozstrzygnięcia
legalności aresztowania lub zatrzymania w drodze habeas
corpus, i do zwolnienia jeśli areszt lub zatrzymanie nie są
zgodne z prawem.
(2) Każdy, kto zostaje aresztowany za czyn zabroniony ma prawo
do szybkiego postawienia zarzutów lub do zwolnienia.
(3) Każdy, kto zostaje aresztowany za czyn zabroniony, a nie
zostaje zwolniony, ma prawo do postawienia, najszybciej jak
to możliwe, przed sądem lub przed właściwym trybunałem.
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(4) Każdy, kto jest –
(a) aresztowany; lub
(b) zatrzymany na podstawie jakiejkolwiek ustawy –
za czyn zabroniony lub domniemany czyn zabroniony będzie
miał prawo do odmowy składania zeznań oraz do powiado‑
mienia o tym prawie.
(5) Każdy, kto zostaje pozbawiony wolności będzie traktowany
humanitarnie i z poszanowaniem przyrodzonej godności
człowieka.
24. Prawa osób oskarżonych
Każdy, komu postawiono zarzut popełnienia czynu zabronionego –
(a) zostanie powiadomiony niezwłocznie i w szczegółach
o istocie i przyczynach stawianych zarzutów; oraz
(b) zostanie zwolniony na odpowiednich warunkach, chyba
że zaistnieje uzasadniona przyczyna dalszego zatrzyma‑
nia; oraz
(c) będzie miał prawo do zasięgnięcia porady i wzięcia
obrońcy; oraz
(d) będzie miał prawo do odpowiedniego czasu i stosownych
udogodnień w celu przygotowania obrony; oraz
(e) będzie miał prawo, z wyjątkiem czynu zabronionego
prawem wojskowym sądzonego przez trybunał wojskowy,
do przywileju sądzenia przez ławę przysięgłych, jeśli czyn
zabroniony zagrożony jest karą co najmniej dwóch lat
pozbawienia wolności; oraz
(f ) będzie miał prawo do otrzymania bezpłatnej pomocy
prawnej, jeśli wymaga tego interes wymiaru sprawied‑
liwości, a osoba ta nie posiada wystarczających środków,
aby zapewnić sobie taką pomoc; oraz
(g) będzie miał prawo do bezpłatnej pomocy tłumacza, jeśli
osoba ta nie rozumie języka lub nie mówi w języku,
którego używa się w sądzie.
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25. Podstawowe standardy procedury karnej
Każdy, komu postawiono zarzut popełnienia czynu zabronionego
posiada, w związku z postępowaniem w przedmiocie oskarżenia,
następujące prawa podstawowe:
(a) prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia
sprawy przez niezależny i bezstronny sąd;
(b) prawo do osądzenia bez nieuzasadnionej zwłoki;
(c) prawo do domniemania niewinności do czasu udowod‑
nienia winy zgodnie z prawem;
(d) prawo do tego, by nie być zmuszanym do bycia świadkiem
lub do przyznania się do winy;
(e) prawo do obecności w trakcie procesu i do przedstawienia
obrony;
(f ) prawo do przesłuchania świadków oskarżenia oraz do
obecności świadków obrony i przesłuchania ich na takich
samych warunkach jak oskarżyciel;
(g) w razie skazania za zarzucany czyn zabroniony, odnośnie
do którego kara uległa zmianie w okresie pomiędzy
popełnieniem tego czynu zabronionego a orzeczeniem
wyroku, prawo do niższego wymiaru kary;
(h) w razie skazania za zarzucany czyn zabroniony, prawo
do złożenia zgodnie z przepisami prawa apelacji do sądu
wyższej instancji od wyroku skazującego albo od wymiaru
kary lub od obu;
(i) w przypadku dziecka, prawo do traktowania w sposób,
który uwzględnia wiek dziecka.
26. Kary działające wstecz i powtórne pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za ten sam czyn zabroniony
(1) Nikt nie będzie podlegał skazaniu za czyn zabroniony wskutek
działania lub zaniechania, które nie stanowiło czynu zabro‑
nionego w świetle prawa Nowej Zelandii w czasie, w którym
ono nastąpiło.
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(2) Nikt, kto został prawomocnie uniewinniony lub skazany za
czyn zabroniony, lub wobec kogo zastosowano prawo łaski,
nie będzie za niego ponownie sądzony lub karany.
27. Prawo do wymiaru sprawiedliwości
(1) Każdy ma prawo do przestrzegania zasad naturalnej spra‑
wiedliwości przez trybunał lub inny organ władzy publicznej,
który ma kompetencję do wydawania postanowień doty‑
czących chronionych lub uznanych przez prawo uprawnień,
obowiązków lub interesów tej osoby.
(2) Każdy, czyje chronione lub uznane przez prawo uprawnienia,
obowiązki lub interesy zostały naruszone postanowieniem
trybunału lub innego organu władzy publicznej ma prawo
do złożenia, zgodnie z przepisami prawa, wniosku o sądową
kontrolę takiego postanowienia.
(3) Każdy ma prawo do wnoszenia spraw cywilnych przeciwko
Koronie oraz do obrony w sprawach cywilnych wniesionych
przez Koronę, jak również do tego, aby sprawy te były roz‑
poznawane zgodnie z przepisami prawa w taki sposób, jak
sprawy cywilne pomiędzy jednostkami.

CZĘŚĆ 3
Postanowienia różne
28. Brak oddziaływania na inne prawa i wolności
Istniejące prawo lub wolność nie będą uznane za uchylone lub
ograniczone tylko na tej podstawie, że tego prawa lub wolności
nie zawarto w niniejszej Deklaracji Praw lub zawarto jedynie
częściowo.
29. Stosowanie do osób prawnych
Z wyjątkiem przypadków, gdy postanowienia niniejszej Deklaracji
Praw stanowią inaczej, postanowienia niniejszej Deklaracji Praw
mają zastosowanie – na tyle, na ile to możliwe – na rzecz wszystkich
osób prawnych, jak również na rzecz wszystkich osób fizycznych.
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USTAWA O WOLNOŚCI OSOBISTEJ
Z 2001 ROKU
Habeas Corpus Act, 2001
1. Tytuł
Niniejsza ustawa nosi tytuł Ustawa o wolności osobistej z 2001 roku.
2. Wejście w życie
Niniejsza ustawa wchodzi w życie w dniu następującym po dniu,
w którym otrzyma sankcję królewską.
3. Wyjaśnienie wyrażeń ustawowych8
W niniejszej ustawie, chyba że z kontekstu wynika inaczej, –
wnioskodawca oznacza powoda składającego wniosek
wniosek oznacza wniosek do Wysokiego Sądu o nakaz habe‑
as corpus
pozbawienie wolności obejmuje każdą formę ograniczenia wol‑
ności jednostki
habeas corpus oznacza habeas corpus ad subjiciendum
sędzia oznacza sędziego Wysokiego Sądu
Sekretarz obejmuje Zastępcę Sekretarza
dzień roboczy ma takie samo znaczenie, jak w Regulaminie Wy‑
sokiego Sądu z 2016 roku
4. Stosowanie ustawy wobec Korony oraz Parlamentu
(1) Niniejsza ustawa wiąże Koronę.
(2) Żaden przepis niniejszej ustawy nie ogranicza ani nie naru‑
sza władztwa i uprawnień Izby Reprezentantów w zakresie
karania za obrazę.
Artykuł zmieniony dn. 18 października 2016 r. na mocy Senior Courts Act 2016 (2016
No 48).

8
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5. Cele
Niniejsza ustawa ma na celu –
(a) potwierdzenie historycznego i konstytucyjnego celu na‑
kazu habeas corpus jako podstawowego środka służącego
zachowaniu wolności jednostki;
(b) stworzenie lepszego zabezpieczenia przywrócenia wolno‑
ści osób, które zostały bezprawnie pozbawione wolności
poprzez ustanowienie skutecznej procedury składania
wniosków do Wysokiego Sądu o wydanie nakazu habeas
corpus, oraz sprawne rozstrzyganie tych wniosków;
(c) zapewnienie stronom przegranym w postępowaniu habeas
corpus prawa odwołania do Sądu Apelacyjnego;
(d) zniesienie nakazów habeas corpus innych niż nakaz
habeas corpus ad subjiciendum.

Wniosek o nakaz habeas corpus
6. Wniosek o nakaz habeas corpus mający na celu podważenie
legalności pozbawienia wolności
Wniosek mający na celu podważenie legalności pozbawienia
wolności jednostki może być przedłożony w formie wniosku
o nakaz habeas corpus.
7. Sposób przedłożenia wniosku o nakaz9
(1) Wniosek o nakaz habeas corpus winien zostać przedłożony
Wysokiemu Sądowi w formie wniosku wszczynającego postę‑
powanie w sposób przewidziany w Regulaminie Wysokiego
Sądu z 2016 roku.
(2) Niezależnie od postanowień ustępu (1), żadne postanowienie
tego ustępu nie wyłącza – każdorazowo w razie wystąpienia
nadzwyczajnych okoliczności – immanentnej jurysdykcji10
Wysokiego Sądu do rozpatrzenia i wydania zarządzenia
dotyczącego wniosku w formie ustnej.
Artykuł 7 ustęp (1) zmieniony dn. 18 października 2016 r. na mocy Senior Courts Act
2016 (2016 No 48), ustęp (7) tegoż artykułu zmieniony dn. 1 marca 2017 r. na mocy
Senior Courts Act 2016 (2016 No 48).
9

10

W oryg. inherent jurisdiction.
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(3) Niezależnie od postanowień ustępu (1), postanowienia Regu‑
laminu Wysokiego Sądu przewidujące wydawanie przez sąd
poleceń przed rozpatrzeniem, lub w związku z rozpatrzeniem,
wniosku wszczynającego postępowanie, albo upoważniające
sąd do zwołania narady stron wniosku wszczynającego po‑
stępowanie, nie mają zastosowania do wniosku.
(4) Żaden wnioskodawca nie może zostać wyłączony z powodu
braku zdolności do czynności prawnych lub braku interesu
prawnego.
(5) W postępowaniu o nakaz habeas corpus –
(a) żadna ze stron postępowania nie jest uprawniona do
ujawnienia, na zasadach ogólnych lub szczególnych,
dokumentów innej strony w postępowaniu lub do za‑
rządzenia w sprawie zabezpieczenia kosztów; oraz
(b) postanowienia Regulaminu Wysokiego Sądu dotyczące
ujawniania i przeglądania dokumentów oraz zabezpie‑
czenia kosztów nie mają zastosowania.
(6) Do Wysokiego Sądu nie wnosi się żadnej opłaty za złożenie
dokumentu w związku z wnioskiem.
(7) Artykuł 153 Ustawy o sądach wyższych instancji z 2016
roku nie ma zastosowania do formy i trybu przedkładania
wniosków na podstawie niniejszej ustawy.
8. Wskazanie pozwanego poprzez odwołanie wyłącznie do
stanowiska
Pozwany może być wskazany we wniosku poprzez odwołanie
wyłącznie do stanowiska pozwanego, jeżeli pozwany jest –
(a) kierownikiem departamentu w danym czasie odpowie‑
dzialnym za wykonywanie Ustawy o środkach wycho‑
wawczych z 2004 roku, jeśli domniemywa się, że osoba
pozbawiona wolności jest bezprawnie przetrzymywana
w zakładzie poprawczym; lub
(b) Komisarzem Policji, jeśli domniemywa się, że osoba
pozbawiona wolności jest bezprawnie przetrzymywana
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w areszcie policyjnym, z wyjątkiem korzystania z upraw‑
nień na podstawie Ustawy o imigracji z 2009 roku; lub
(c) kierownikiem departamentu rządowego, który w danym
czasie, z upoważnienia premiera jest odpowiedzialny
za wykonywanie Ustawy o imigracji z 2009 roku, jeśli
domniemywa się, że osoba pozbawiona wolności jest
bezprawnie przetrzymywana w areszcie w następstwie
skorzystania z uprawnień na podstawie tej ustawy; lub
(d) Kierownikiem Nowozelandzkiej Służby Celnej, jeśli
domniemywa się, że osoba pozbawiona wolności jest
bezprawnie przetrzymywana w areszcie Nowozelandzkiej
Służby Celnej; lub
(e) każdym innym urzędnikiem określonym w regulaminie
wydanym zgodnie z artykułem 20, i na warunkach okreś
lonych w tym regulaminie.
9. Tryb pilny
(1) Wniosek o nakaz habeas corpus winien otrzymać pierwszeń‑
stwo przed wszystkimi innymi sprawami przed Wysokim
Sądem, chyba że sędzia tego sądu uzna, że okoliczności
wymagają czego innego.
(2) Sędziowie i pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwości
są obowiązani zapewnić, aby każdy wniosek, włącznie
z wnioskiem w kwestii incydentalnej, został rozpatrzony
priorytetowo.
(3) Sekretarz winien ustalić datę rozpoznania wniosku inter
partes, które odbędzie się nie później niż w ciągu trzech dni
roboczych, licząc od dnia, w którym wniosek został złożony.
10. Tryb pilny w przypadku nieobecności sędziego miejscowego11
(1) Jeśli wniosek zostaje złożony w Sekretariacie Wysokiego Sądu
w miejscu, w którym w danym czasie nie jest dostępny żaden
sędzia, Sekretarz jest obowiązany zapewnić, aby wniosek
został rozpatrzony w innym miejscu w terminie określonym
11
Artykuł 10 ustęp (3) zmieniony dn. 18 października 2016 r. na mocy Senior Courts Act
2016 (2016 No 48).
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w artykule 9(3); i analogiczny obowiązek spoczywa na każdym
innym Sekretarzu lub pracowniku Ministerstwa Sprawiedli‑
wości, którego współdziałania oczekuje Sekretarz, w którego
Kancelarii został złożony ten wniosek.
(2) Jeśli ma zastosowanie ustęp (1), Sekretarz winien –
(a) w trybie pilnym zasięgnąć informacji niezbędnych do
ustalenia, gdzie oraz przez kogo wniosek może być roz‑
patrzony w sposób najbardziej dogodny i sprawny; oraz
(b) przekazać niezwłocznie wniosek i wszelkie inne właści‑
we dokumenty do Kancelarii w miejscu, w którym ten
wniosek ma zostać rozpatrzony; oraz
(c) niezwłocznie zawiadomić każdą stronę postępowa‑
nia o działaniach podjętych na podstawie niniejszego
artykułu.
(3) Niniejszy artykuł zastępuje przepisy Regulaminu Wysokiego
Sądu z 2016 roku dotyczące powiadamiania o wnioskach
złożonych w czasie, gdy sędzia nie jest obecny.

Rozpatrywanie wniosków
11. Zarządzenia tymczasowe w celu zwolnienia osób pozbawionych wolności
(1) Wysoki Sąd może wydać zarządzenie tymczasowe w celu
zwolnienia osoby pozbawionej wolności do czasu ostatecznego
rozpatrzenia wniosku, oraz może opatrzyć to zarządzenie
warunkami, które ten sąd uzna za odpowiednie do zaistniałych
okoliczności.
(2) W przypadku osoby pozbawionej wolności, której postawiono
zarzut popełnienia czynu zabronionego, do którego znajduje
zastosowanie Ustawa o kaucjach z 2000 roku, sąd nie może
wydać zarządzenia na podstawie niniejszego artykułu, jeśli ten
sąd jest zdania, że osobie tej nie zostanie udzielone zwolnienie
za kaucją na mocy tej ustawy.
(3) Jeśli osoba pozbawiona wolności została zwolniona na podsta‑
wie zarządzenia tymczasowego, sąd może, na wniosek osoby
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zwolnionej lub strony w postępowaniu albo też z inicjatywy
tego sądu, wydać zarządzenie –
(a) uchylające zarządzenie tymczasowe; lub
(b) zmieniające lub uchylające warunek zawarty w zarządzeniu
tymczasowym, zastępujące go lub określające inny warunek.
(5) Jeśli osoba pozbawiona wolności, która przebywa w areszcie
na mocy wyroku skazującego zostaje zwolniona na podstawie
zarządzenia tymczasowego, okres, w którym ta osoba pozo‑
staje na wolności nie jest liczony jako część kary pozbawienia
wolności, jeśli na mocy ostatecznej decyzji wniosek o nakaz
habeas corpus zostanie oddalony.
12. Uprawnienie do aresztowania zbiega, etc.
(1) Funkcjonariusz Policji może bez nakazu sądowego aresztować
osobę, która – będąc pozbawiona wolności – została zwolniona
z aresztu na podstawie zarządzenia tymczasowego wydanego
na mocy artykułu 11, jeśli ten funkcjonariusz ma uzasadnione
powody, by uważać, że –
(a) osoba ta zbiegła, albo też ma zamiar zbiec, w celu uniknięcia
kolejnego stawiennictwa w sądzie w związku z wnioskiem
lub pierwotnym pozbawieniem wolności tej osoby; lub
(b) osoba ta nie spełniła warunku określonego w zarządzeniu
tymczasowym.
(2) Osoba, która została aresztowana na mocy niniejszego artykułu
winna zostać tak szybko, jak to możliwe postawiona przed
Wysokim Sądem.
(3) Sąd może uchylić zarządzenie tymczasowe jeśli jest przekonany,
że osoba zbiegła lub też zamierzała zbiec albo też nie zdołała
spełnić warunku określonego w zarządzeniu tymczasowym lub
zobowiązaniu wobec sądu, w związku z którym zarządzenie
tymczasowe zostało wydane.
(4) Funkcjonariusz Policji może, dla celów niniejszego artykułu,
wejść w dowolnym czasie na teren nieruchomości, jeśli to ko‑
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nieczne – z użyciem siły, o ile ma uzasadniony powód, by sądzić,
że osoba zwolniona znajduje się na terenie tej nieruchomości.
(5) Jeśli funkcjonariusz Policji nie jest w mundurze służbo‑
wym, a osoba znajdująca się na terenie nieruchomości żąda
od funkcjonariusza poświadczenia uprawnień, funkcjonariusz
jest obowiązany, przed wejściem na teren tej nieruchomości,
okazać swoją odznakę lub inne poświadczenie przynależności
do Policji.
13. Uprawnienie wobec osoby nieletniej pozbawionej wolności12
(1) Rozpatrując wniosek dotyczący osoby pozbawionej wolności,
która nie ukończyła 18 roku życia, Wysoki Sąd może korzystać
z uprawnień, które zostały przyznane Sądowi Rodzinnemu
przez Ustawę o opiece nad dziećmi z 2004 roku.
(2) Jeśli istota sporu wynikająca z wniosku dotyczy dobra13 osoby,
która nie ukończyła 16 roku życia, Wysoki Sąd może, z własnej
inicjatywy lub na wniosek strony postępowania, przekazać ten
wniosek do Sądu Rodzinnego.
(3) Wniosek, o którym mowa w ustępie (2) winien być rozpa‑
trzony z uwzględnieniem wszystkich aspektów sprawy przez
Sąd Rodzinny, tak jakby chodziło o wniosek do tego sądu
na podstawie Ustawy o opiece nad dziećmi z 2004 roku.
14. Rozpatrywanie wniosków
(1) Jeśli pozwany nie zdoła wykazać, że pozbawienie wolności
jest zgodne z prawem, Wysoki Sąd jest obowiązany przyznać
jako przysługujące prawo nakaz habeas corpus zarządzający
zwolnienie osoby pozbawionej wolności.
(1A) Niezależnie od postanowień ustępu (1), Wysoki Sąd może,
nie wzywając pozwanego do wykazania, że pozbawienie wol‑
ności określonej osoby jest zgodne z prawem, odrzucić wniosek
w sprawie nakazu, jeśli sąd jest przekonany, że –
(a) artykuł 15(1) ma zastosowanie; lub
Artykuł 13 ustęp (1) i ustęp (2) zmieniony dn. 1 marca 2017 r. na mocy District Court
Act 2016 (2016 No 49).
12

13
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(b) wniosek o wydanie nakazu habeas corpus nie stanowi
właściwej procedury do rozpatrzenia zarzutów formu‑
łowanych przez wnioskodawcę.
(2) Sędzia rozpatrujący wniosek winien zbadać stan faktyczny
i prawny mające uzasadnić pozbawienie wolności i nie jest
w tym ograniczony do korygowania błędów jurysdykcyjnych;
ale niniejszy ustęp nie upoważnia sędziego do podważania –
(a) skazania za popełnienie czynu zabronionego przez sąd
właściwej jurysdykcji, Sąd Wojskowy Nowej Zelandii
ustanowiony na podstawie artykułu 8 Ustawy o Sądzie
Wojskowym z 2007 roku, lub przez oficera dyscyplinarnego
działającego na podstawie Części 5 Ustawy o dyscyplinie
w Siłach Zbrojnych z 1971 roku; lub
(b) orzeczenia w sprawie wyjścia za kaucją wydanego przez
sąd o właściwej jurysdykcji.
(3) Z zastrzeżeniem artykułu 13(2), sędzia winien rozstrzygnąć
wniosek poprzez –
(a) odrzucenie wniosku o wydanie nakazu; lub
(b) wydanie nakazu zarządzającego zwolnienie osoby pozba‑
wionej wolności.
(4) Wszelkie sprawy dotyczące kosztów oraz towarzyszące wnio‑
skowi pozostają w zakresie swobodnego uznania sądu; sąd
może odmówić zwrotu kosztów stronie wygranej albo nakazać
stronie wygranej zapłatę kosztów na rzecz strony przegranej.
(5) Nakaz habeas corpus może być sporządzony w formie okreś
lonej w Załączniku.
14A. Wniosek o nakaz w postępowaniu cywilnym na podstawie
Ustawy o stosowaniu w sądach środków komunikacji na odległość z 2010 roku
W celu uniknięcia wątpliwości, wniosek o nakaz habeas corpus
stanowi procedurę cywilną dla celów Ustawy o stosowaniu w sądach
środków komunikacji na odległość z 2010 roku.
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15. Ostateczność rozstrzygnięć sądowych14
(1) Z zastrzeżeniem prawa do apelacji przyznanego w artykule
16 niniejszej ustawy oraz w artykułach od 68 do 71 Ustawy
o sądach wyższych instancji z 2016 roku, rozstrzygnięcie
wniosku jest ostateczne i żaden dalszy wniosek nie może
zostać przez nikogo złożony zarówno temu samemu, jak
i innemu sędziemu z żądaniem ponownego zbadania przez
sąd tych samych przesłanek, jak te uwzględnione przez sąd,
gdy poprzedni wniosek został odrzucony.
(2) Osoba pozbawiona wolności, która została zwolniona zgodnie
z nakazem habeas corpus nie może być ponownie areszto‑
wana lub pozbawiona wolności na podstawie tych samych
przesłanek, jak te uwzględnione przez sąd, gdy nakazano
poprzednie zwolnienie.
(3) Ustęp (2) nie ma zastosowania, jeśli poprzednio zarządzone
zwolnienie stanowiło uchybienie jurysdykcyjne lub proce‑
duralne, które zostało poprawione lub już nie obowiązuje.

Apelacje składane przez strony przegrane

16. Możliwość składania apelacji przez strony przegrane15
(1) Postanowienia Ustawy o sądach wyższych instancji z 2016
roku dotyczące składania do Sądu Apelacyjnego apelacji
od orzeczeń Wysokiego Sądu w sprawach cywilnych –
(a) stosuje się w odniesieniu do rozstrzygnięć odmownych
w sprawie wniosku o wydanie nakazu habeas corpus; ale
(b) nie mają zastosowania do ostatecznych rozstrzygnięć,
które nakazują zwolnienie osoby pozbawionej wolno‑
ści, chyba że istota sporu dotyczyła dobra osoby, która
nie ukończyła 16 roku życia.
(1A) Za zezwoleniem Sądu Najwyższego, strona postępowania,
w którym zapadło rozstrzygnięcie, może złożyć apelację do
Sądu Najwyższego –
Artykuł 15 ustęp (1) zmieniony dn. 1 marca 2017 r. na mocy Senior Courts Act 2016
(2016 No 49).

14

Artykuł 16 ustęp (1) zmieniony dn. 1 marca 2017 r. na mocy Senior Courts Act 2016
(2016 No 49).

15
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(a) od rozstrzygnięcia odmownego w sprawie wniosku
o wydanie nakazu habeas corpus;
(b) od ostatecznego rozstrzygnięcia, które nakazuje zwolnienie
osoby pozbawionej wolności, jeżeli istota sporu dotyczyła
dobra osoby, która nie ukończyła 16 roku życia.
(2) Sąd nie może zarządzić zabezpieczenia kosztów przez od‑
wołującego się w apelacji w sprawie odmowy uwzględnienia
wniosku, gdy pozwanym w apelacji jest Korona lub funk‑
cjonariusz publiczny albo inna osoba twierdząca, że działa
z upoważnienia Korony.
(3) Do Sądu Apelacyjnego, ani do Sądu Najwyższego nie wnosi
się żadnej opłaty za złożenie jakiegokolwiek dokumentu
w związku z apelacją od odmowy uwzględnienia wniosku.
17. Tryb pilny rozpoznawania apelacji
(1) Apelacja na podstawie niniejszej ustawy winna mieć pierw‑
szeństwo przed wszelkimi innymi sprawami przed Sądem
Apelacyjnym, chyba że sąd lub sędzia tego sądu uzna, że
okoliczności wymagają czego innego.
(1A) Następujące sprawy mają pierwszeństwo przed wszelkimi
innymi sprawami przed Sądem Najwyższym, chyba że sąd lub
sędzia tego sądu uzna, że okoliczności wymagają czego innego:
(a) wniosek o zezwolenie na złożenie apelacji od orzeczenia
Sądu Apelacyjnego w sprawie odwołania na podstawie
niniejszej ustawy;
(b) wniosek o zezwolenie na złożenie apelacji na podstawie
paragrafu (a) lub paragrafu (b) artykułu 16 (1A);
(c) apelacja od orzeczenia Sądu Apelacyjnego w sprawie
apelacji na podstawie niniejszej ustawy;
(d) apelacja na podstawie paragrafu (a) lub paragrafu (b)
artykułu 16 (1A).
(2) Sędziowie Sądu Apelacyjnego lub Sądu Najwyższego oraz
pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwości winni dołożyć
starań, aby zapewnić, że każda apelacja na podstawie niniejszej
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ustawy albo paragrafu (a) lub paragrafu (b) artykułu 16 (1A)
będzie rozpatrzona priorytetowo i w trybie pilnym.

Postanowienia różne
18. Zniesienie niektórych nakazów
W celu uniknięcia wątpliwości oświadcza się, że wszelkie nakazy
habeas corpus inne niż nakaz habeas corpus ad subjiciendum
zostają zniesione.
19. Obraza sądu
(1) Dopuszcza się obrazy sądu ten, kto –
(a) umyślnie utrudnia bezzwłoczne rozpatrzenie wniosku; lub
(b) mając świadomość, że do Wysokiego Sądu złożony zo‑
stał wniosek o zwolnienie osoby pozbawionej wolności,
przenosi lub próbuje przenieść tę osobę poza jurysdykcję
sądu; lub
(c) będąc zwolnionym na podstawie zarządzenia tymcza‑
sowego, o którym mowa w artykule 11, nie wypełnia
warunków zawartych w zarządzeniu;
(d) umyślnie nie podporządkowuje się nakazowi habeas
corpus zarządzającemu zwolnienie osoby pozbawionej
wolności.
(2) Niniejszy artykuł nie ogranicza, ani nie ma wpływu na zakres
władztwa i uprawnień Wysokiego Sądu, Sądu Apelacyjnego
lub Sądu Najwyższego do wymierzenia kary za obrazę sądu
w każdym przypadku, do którego niniejszy artykuł nie znajduje
zastosowania.
20. Regulamin16
(1) W odniesieniu do wniosków przewidzianych niniejszą ustawą,
na podstawie artykułu 148 Ustawy o sądach wyższych instan‑
cji z 2016 roku, może zostać wydany regulamin określający
tryb i zasady postępowania przed Wysokim Sądem, Sądem
Apelacyjnym i Sądem Najwyższym.
Artykuł 20 ustęp (1) i ustęp (2) zmienione dn. 1 marca 2017 r. na mocy Senior Courts
Act 2016 (2016 No 48).
16
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(2) Nie naruszając postanowień ustępu (1), regulamin może być
wydany na podstawie artykułu 148 Ustawy o sądach wyższych
instancji z 2016 roku, aby wprowadzić poprawki do formularza
określonego w Załączniku lub aby zmienić ten formularz.
21. Procedura dodatkowa17
Jeśli w związku z wnioskiem powstanie zagadnienie, którego
niniejsza ustawa nie reguluje, Wysoki Sąd winien je rozstrzyg‑
nąć w możliwie najkrótszym czasie i w sposób nie pozostający
w sprzeczności z niniejszą ustawą, kierując się Regulaminem
Wysokiego Sądu z 2016 roku.
22. Przepisy uchylone oraz poprawki
(1), (2) Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
(3) Artykuły od 17 do 19, oraz artykuł 21 Ustawy o wykładni ustaw
z 1999 roku mają zastosowanie do aktów prawodawczych
wskazanych w ustępie (2), tak jakby te akty prawodawcze
były ustawami Parlamentu Nowej Zelandii.

Załącznik

Nakaz habeas corpus
(Oznaczenie)
Elżbieta II z Łaski Bożej Królowa Nowej Zelandii oraz innych
jej Królestw i Terytoriów, Głowa Wspólnoty Narodów, Obroń‑
czyni Wiary:
Do: [imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, zawód pozwanego lub innej
osoby, w której areszcie ma się znajdować osoba pozbawiona wolności]
Nakazujemy Panu/Pani natychmiastowe zwolnienie z aresztu
[pełne imię i nazwisko] (kto może też używać innego imienia lub
nazwiska).
Poświadcza sędzia Wysokiego Sądu Nowej Zelandii, tegoż ……
dnia ……………………. 20………. r.
Zarządzeniem Sądu
Sekretarz (Zastępca)
17
Artykuł 21 zmieniony dn. 18 pażdziernika 2016 r. na mocy Senior Courts Act 2016
(2016 No 48).
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Ostrzeżenie:
Proszę mieć na względzie, że jeśli umyślnie nie podporządkuje
się Pan/Pani nakazowi habeas corpus, do Wysokiego Sądu skie‑
rowany zostanie, jak tylko będzie można wysłuchać adwokata,
wniosek o wydanie zarządzenia w sprawie umieszczenia Pana/
Pani w więzieniu za obrazę sądu.
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USTAWA O SĄDZIE NAJWYŻSZYM
Z 2003 ROKU18
Supreme Court Act, 2003
1. Tytuł
Niniejsza ustawa nosi tytuł Ustawa o Sądzie Najwyższym
z 2003 roku.

CZĘŚĆ 1
Sąd Najwyższy Nowej Zelandii
Przepisy ogólne

2. Wejście w życie
Niniejsza ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2004 roku.
3. Cel
(1) Celem niniejszej ustawy jest –
(a) ustanowienie na obszarze Nowej Zelandii nowego sądu
apelacyjnego najwyższej instancji, składającego się z sę‑
dziów Nowej Zelandii –
(i) dla uznania, że Nowa Zelandia jest państwem nie‑
podległym, mającym swoją własną historię i swoje
własne tradycje; oraz
(ii) dla umożliwienia rozwiązywania doniosłych zagad‑
nień prawnych, włącznie z zagadnieniami prawnymi
dotyczącymi Traktatu z Waitangi, z uwzględnieniem
właściwych dla Nowej Zelandii uwarunkowań, historii
i tradycji; oraz

Od dnia 1 marca 2017 r. sukcesywnie wchodzą w życie postanowienia Ustawy o sądach
wyższych instancji (Senior Courts Act 2016).
18
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(iii) dla ułatwienia dostępu do wymiaru sprawiedliwo‑
ści; oraz
(b) określenie zakresu jurysdykcji sądu i spraw z tym zwią‑
zanych; oraz
(c) zniesienie możliwości składania apelacji od orzeczeń
sądów nowozelandzkich do Komitetu Sądowego Tajnej
Rady; oraz
(d) wprowadzenie właściwych poprawek do niektórych ak‑
tów prawodawczych dotyczących sądów i postępowania
sądowego.
(2) Żaden z przepisów niniejszej ustawy nie narusza niezmien‑
nego przywiązania Nowej Zelandii do zasady rządów prawa
i suwerenności Parlamentu.
4. Wyjaśnienie wyrażeń ustawowych
W niniejszej ustawie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej –
sędzia pełniący obowiązki oznacza tymczasowego sędziego Sądu
Najwyższego powołanego na podstawie artykułu 23(1)
Naczelny Sędzia oznacza Naczelnego Sędziego Nowej Zelandii
powołanego na podstawie artykułu 4(1) Ustawy o sądownictwie
z 1908 roku
postępowanie cywilne –
(a) oznacza każde postępowanie, które nie jest postępowa‑
niem karnym; oraz
(b) obejmuje postępowanie na podstawie Ustawy o kaucjach
z 2000 roku
orzeczenie oznacza wyrok, postanowienie, zarządzenie, polecenie
lub rozstrzygnięcie
Sąd Dystryktowy obejmuje –
(a) Sąd Rodzinny oraz Sąd ds. Osób Niepełnoletnich; oraz
(b) Sąd Dystryktowy rozpatrujący sprawy z zakresu prawa morskiego
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Wysoki Sąd obejmuje Wysoki Sąd rozpatrujący sprawy z zakresu
prawa morskiego lub obradujący jako stały Sąd Kaperski na pod‑
stawie jurysdykcji przyznanej w artykule 8 Ustawy o admiralicji
z 1973 roku
wniosek w kwestii incydentalnej –
(a) oznacza wniosek w trwającym postępowaniu lub plano‑
wanym postępowaniu o –
(i) wydanie zarządzenia lub polecenia dotyczącego
zagadnienia proceduralnego; lub
(ii) w przypadku postępowania cywilnego, zasądzenie
świadczenia uzupełniającego wobec świadczenia
wnioskowanego w żądaniu pozwu; oraz
(b) obejmuje wniosek o przeprowadzanie ponownego prze‑
wodu sądowego; oraz
(c) obejmuje wniosek o dopuszczenie środka odwoławczego
od decyzji, która zapadła w odniesieniu do wniosku
w kwestii incydentalnej
sąd nowozelandzki oznacza –
(a) Sąd Najwyższy, Sąd Apelacyjny, Wysoki Sąd lub Sąd
Dystryktowy; lub
(b) którykolwiek z następujących sądów wyspecjalizowanych:
Sąd Wojskowy Nowej Zelandii ustanowiony na podstawie
artykułu 8 Ustawy o Sądzie Wojskowym z 2007 roku,
Wojskowy Sąd Apelacyjny utworzony przez Ustawę
o apelacjach od orzeczeń Sądu Wojskowego z 1953 roku,
Sąd ds. Zatrudnienia, Sąd ds. Środowiska Naturalnego,
Maoryski Sąd Apelacyjny oraz Sąd ds. Gruntów Ma‑
oryskich
sędzia stały oznacza sędziego Sądu Najwyższego, który nie jest
sędzią pełniącym obowiązki
Tajna Rada oznacza Komitet Sądowy Tajnej Rady
Sekretarz oznacza Sekretarza Sądu Najwyższego powołanego
na podstawie artykułu 36(1)
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Sąd Najwyższy oraz Sąd oznaczają Sąd Najwyższy Nowej Zelandii
ustanowiony na podstawie artykułu 6
dzień roboczy oznacza dzień tygodnia inny niż –
(a) sobota, niedziela, Dzień Waitangi, Wielki Piątek, Ponie‑
działek Wielkanocny, Dzień Anzac, urodziny Suwerena,
Święto Pracy; oraz
(b) dzień obchodzony jako dzień rocznicowy w prowincji
Wellington; oraz
(c) jeśli Dzień Waitangi lub Dzień Anzac wypada w sobotę
lub w niedzielę, następujący po nich poniedziałek; oraz
(d) dzień w okresie rozpoczynającym się 25 grudnia każdego
roku, a kończącym się 15 stycznia następnego roku.
5. Ustawa wiążąca Koronę
Niniejsza ustawa wiąże Koronę.

Ustanowienie i jurysdykcja Sądu Najwyższego

6. Ustanowienie Sądu Najwyższego
Niniejszy artykuł ustanawia jako sąd ostatniej instancji dla Nowej
Zelandii sąd postępowania pisemnego zwany Sądem Najwyższym
Nowej Zelandii.
7. Apelacje od orzeczeń Sądu Apelacyjnego w postępowaniach
cywilnych
Sąd Najwyższy rozpoznaje i rozstrzyga apelację strony w postępowa‑
niu cywilnym toczącym się przed Sądem Apelacyjnym od każdego
orzeczenia, które zapadło w tym postępowaniu, chyba że –
(a) ustawa inna niż niniejsza zawiera postanowienie niedo‑
puszczające uprawnienia do apelacji od tego orzecze‑
nia; lub
(b) orzeczenie to stanowi odmowę przyznania zezwolenia
lub specjalnego zezwolenia na złożenie apelacji do Sądu
Apelacyjnego.
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8. Apelacje od orzeczeń Wysokiego Sądu w postępowaniach
cywilnych
Sąd Najwyższy rozpoznaje i rozstrzyga apelację strony w postępo‑
waniu cywilnym toczącym się przed Wysokim Sądem od każdego
orzeczenia, które zapadło w tym postępowaniu, chyba że –
(a) ustawa inna niż niniejsza zawiera postanowienie niedo‑
puszczające uprawnienia do apelacji od tego orzecze‑
nia; lub
(b) orzeczenie to stanowi odmowę przyznania zezwolenia
lub specjalnego zezwolenia na złożenie apelacji do Wy‑
sokiego Sądu lub do Sądu Apelacyjnego; lub
(c) orzeczenie zapadło w sprawie wniosku w kwestii incy‑
dentalnej.
9. Apelacje od orzeczeń innych sądów w postępowaniach
cywilnych
Sąd Najwyższy rozpoznaje i rozstrzyga apelację od orzeczenia,
które zapadło w postępowaniu cywilnym toczącym się przed sądem
nowozelandzkim innym niż Sąd Apelacyjny lub Wysoki Sąd tylko
w takim zakresie, w jakim ustawa inna niż niniejsza przewiduje
wniesienie apelacji od tego orzeczenia do Sądu Najwyższego.
10. Apelacje od orzeczeń w postępowaniach karnych
Sąd Najwyższy rozpoznaje i rozstrzyga apelacje przewidziane w –
(a) Części 6 Ustawy o procedurze karnej z 2011 roku; lub
(b) artykule 10 lub 10A Ustawy o apelacjach od orzeczeń
Sądu Wojskowego z 1953 roku.
11. Wymogi proceduralne
Artykuły od 7 do 10 są stosowane z uwzględnieniem:
(a) postanowień niniejszej ustawy; oraz
(b) przepisów, zarządzeń oraz poleceń określających termi‑
ny i warunki, będące podstawą do wniesienia apelacji,
wydanych na podstawie niniejszej ustawy lub Ustawy
o sądownictwie z 1908 roku.
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Zezwolenie na złożenie apelacji do Sądu

12. Apelacje na podstawie zezwolenia
(1) Apelacje wniesione do Sądu Najwyższego mogą być rozpo‑
znane wyłącznie na podstawie zezwolenia Sądu.
(2) Odniesienia do przyjęcia przez Sąd Najwyższy apelacji
w przypadku ustaw innych niż niniejsza winny być odczy‑
tywane z uwzględnieniem artykułów 13 i 14.
13. Kryteria udzielenia zezwolenia na złożenie apelacji
(1) Sąd Najwyższy nie udziela zezwolenia na złożenie apelacji,
chyba że jest przekonany, że rozpoznanie i rozstrzygnięcie
wniesionej apelacji przez Sąd jest niezbędne ze względu
na interes wymiaru sprawiedliwości.
(2) Interes wymiaru sprawiedliwości wymaga rozpoznania i roz‑
strzygnięcia przez Sąd Najwyższy wniesionej apelacji, jeśli –
(a) apelacja dotyczy kwestii o powszechnej lub publicznej
doniosłości; lub
(b) mogła nastąpić poważna pomyłka sądowa, albo też może
ona nastąpić, chyba że apelacja zostanie rozpoznana; lub
(c) apelacja dotyczy kwestii mającej powszechne znaczenie
dla obrotu gospodarczego.
(3) Dla celów ustępu (2) znacząca kwestia, która dotyczy Traktatu
z Waitangi stanowi kwestię o powszechnej lub publicznej
doniosłości.
(4) Sąd Najwyższy nie udziela zezwolenia na złożenie do niego
apelacji od zarządzenia wydanego przez Sąd Apelacyjny
w sprawie wniosku w kwestii incydentalnej, chyba że jest
przekonany, że rozpoznanie i rozstrzygnięcie przez sąd pro‑
ponowanej apelacji przed zakończeniem przedmiotowego
postępowania jest uzasadnione interesem wymiaru sprawied‑
liwości.
(5) Ustęp (2) nie ogranicza ogólnego charakteru ustępu (1);
a ustęp (3) nie ogranicza ogólnego charakteru ustępu (2)(a).
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14. Niedopuszczalność bezpośredniej apelacji od orzeczenia
innego sądu niż Sąd Apelacyjny, chyba że z powodu zaistnienia
nadzwyczajnych okoliczności
Sąd Najwyższy nie udziela zezwolenia na złożenie bezpośrednio
do niego apelacji od wydanego orzeczenia, wyroku skazującego
lub orzeczonego wymiaru kary w postępowaniu toczącym się
przez sądem nowozelandzkim innym niż Sąd Apelacyjny, chyba
że (przy spełnieniu wymogu przekonania, że rozpoznanie i roz‑
strzygnięcie wnioskowanej apelacji przez Sąd jest niezbędne ze
względu na interes wymiaru sprawiedliwości), jest przekonany, że
zaistniały nadzwyczajne okoliczności, które uzasadniają skierowanie
wnioskowanej apelacji bezpośrednio do Sądu Najwyższego.
15. Wnioski o zezwolenie na złożenie apelacji
(1) Strony wniosku o zezwolenie na złożenie apelacji do Sądu
Najwyższego mogą przedstawiać Sądowi pisemne przedło‑
żenia, w których to przedłożeniach mogą zamieścić –
(a) dodatkowe dokumenty pisemne o istotnym znacze‑
niu; oraz
(b) odpowiedzi na stanowiska innych stron.
(2) Stronom, ani ich przedstawicielom, nie przysługuje prawo
występowania przed Sądem rozpatrującym wniosek w tej
sprawie; jednak Sąd może, jeśli uzna to za właściwe –
(a) upoważnić strony, ich przedstawicieli lub oba podmioty,
do występowania;
(b) nie dopuścić do wystąpienia strony, która – będąc wnio‑
skodawcą – odbywa karę pozbawienia wolności.
(3) Rozstrzygając wniosek, Sąd winien rozpatrzyć –
(a) przedstawione mu pisemne przedłożenia; oraz
(b) jeśli odbyła się ustna rozprawa, kwestie podniesione
na rozprawie.
(4) Sąd może rozpatrzyć przedłożenia pisemne w sposób, który
uzna za właściwy.
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16. Przedstawienie przez Sąd powodów odmowy udzielenia
zezwolenia
(1) Sąd Najwyższy jest obowiązany podać powody, dla których
odmawia udzielenia zezwolenia na złożenie do niego apelacji.
(2) Powody te mogą zostać podane zwięźle, jak też jedynie
w sposób ogólny.

Skład Sądu

17. Skład Sądu
(1) W skład Sądu Najwyższego wchodzą –
(a) Naczelny Sędzia; oraz
(b) nie mniej niż 4 i nie więcej niż 5 innych sędziów po‑
wołanych przez Gubernatora Generalnego na sędziów
Sądu Najwyższego.
(2) Wakat powstały w składzie sędziowskim nie ma wpływu
na jurysdykcję Sądu Najwyższego.
18. Naczelny Sędzia oraz ranga sędziów
(1) Naczelny Sędzia jest zwierzchnikiem nowozelandzkiego
sądownictwa oraz jest najstarszy rangą wśród wszystkich
sędziów Sądu Najwyższego.
(2) Pozostali sędziowie Sądu Najwyższego powołani w różnych
terminach mają rangę ustaloną odpowiednio do terminu
powołania.
(3) Pozostali sędziowie Sądu Najwyższego powołani w tym
samym terminie mają między sobą rangę ustaloną w sposób
następujący:
(a) Sędziowie, którzy byli sędziami Sądu Apelacyjnego
są starsi rangą od sędziów, którzy nie byli sędziami Sądu
Apelacyjnego;
(b) Sędziowie, którzy byli sędziami Sądu Apelacyjnego
mają między sobą rangę, którą mieliby, gdyby nadal byli
sędziami Sądu Apelacyjnego;
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(c) Sędziowie, którzy do tego czasu nie byli sędziami Sądu
Apelacyjnego, ale uprzednio byli sędziami Wysokiego
Sądu mają między sobą rangę ustaloną odpowiednio do
rangi przysługującej im jako sędziom Wysokiego Sądu;
(d) Sędziowie, którzy nie byli uprzednio sędziami Wysokiego
Sądu, ale zajmowali inny urząd sędziowski w Nowej
Zelandii, są starsi rangą od sędziów, którzy nie zajmo‑
wali wcześniej innego urzędu sędziowskiego w Nowej
Zelandii.
(4) Sędziowie Sądu Najwyższego są starsi rangą od sędziów Sądu
Apelacyjnego, oraz od sędziów Wysokiego Sądu, którzy nie są
Sędziami Sądu Najwyższego.
(5) Postanowienia niniejszego artykułu mają zastosowanie wy‑
łącznie wobec sędziów stałych.
19. Pełniący obowiązki Naczelnego Sędziego
(1) Gdy stanowisko Naczelnego Sędziego wakuje lub Naczelny
Sędzia przebywa poza terytorium Nowej Zelandii najstarszy
rangą sędzia Sądu Najwyższego pełni obowiązki jako Naczelny
Sędzia.
(2) Jeśli z powodu choroby lub z powodu innego niż przebywa‑
nie poza terytorium Nowej Zelandii Naczelny Sędzia jest
niezdolny do wykonywania obowiązków na tym stanowisku,
Gubernator Generalny może upoważnić najstarszego rangą
sędziego Sądu Najwyższego do działania jako Naczelny Sę‑
dzia do czasu wznowienia wykonywania obowiązków przez
Naczelnego Sędziego.
(3) Upoważniony do działania jako Naczelny Sędzia, najstarszy
rangą sędzia Sądu Najwyższego, wykonuje uprawnienia
i obowiązki Naczelnego Sędziego.
(4) Fakt wykonywania przez najstarszego rangą sędziego Sądu
Najwyższego uprawnienia lub obowiązku Naczelnego Sę‑
dziego stwarza domniemanie, że osoba ta jest uprawniona
do takiego działania. Żadne działanie sędziego, ani żadne
orzeczenie Sądu nie mogą być podawane w wątpliwość na tej
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podstawie, że powód, dla którego sędzia wykonuje obowiązek
lub uprawnienie nie zaistniał lub ustał.
(5) Niniejszy artykuł nie narusza klauzuli 12 Patentu Królew‑
skiego ustanawiającego Urząd Gubernatora Generalnego
Nowej Zelandii z 1983 roku (SR 1983/225).
20. Sędziowie będący sędziami Wysokiego Sądu
(1) Nikt nie może być powołany na sędziego Sądu Najwyższego
na podstawie artykułu (17)(1)(b), chyba że osoba ta –
(a) była sędzią Wysokiego Sądu (w Wysokim Sądzie lub
w Sądzie Apelacyjnym) bezpośrednio przed powołaniem
na sędziego Sądu Najwyższego; lub
(b) została powołana na sędziego Wysokiego Sądu rów‑
nocześnie z uzyskaniem powołania na sędziego Sądu
Najwyższego.
(2) Każdy stały sędzia Sądu Najwyższego –
(a) pozostaje sędzią Wysokiego Sądu; oraz
(b) jako sędzia Sądu Najwyższego może wykonywać upraw‑
nienia i obowiązki sędziego Wysokiego Sądu.
21. Sędziowie pozostałych sądów opróżniający urząd w następstwie powołania
(1) Sędzia sądu nowozelandzkiego innego niż Wysoki Sąd
opróżnia urząd sędziowski tego sądu, gdy zostaje powołany
na sędziego Sądu Najwyższego.
(2) Sędzia Sądu Najwyższego, który opróżnił urząd jako sędzia
sądu nowozelandzkiego zgodnie z ustępem (1) może pomi‑
mo tego pozostać na stanowisku, aby rozstrzygnąć, wydać
wyrok lub w jakikolwiek inny sposób zakończyć sprawę
rozpoznawaną przez tego sędziego (zarówno samodzielnie,
jak i z innymi), gdy zasiadał w tym sądzie.
22. Okres urzędowania sędziów
Sędzia Sądu Najwyższego sprawuje urząd aż do czasu zaprzestania
sprawowania urzędu jako stały sędzia Wysokiego Sądu.
Akty konstytucyjne NOWEJ ZELANDII
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23. Sędziowie pełniący obowiązki
(1) Gubernator Generalny może powołać na sędziów Sądu
Najwyższego pełniących obowiązki sędziów Sądu Najwyż‑
szego lub Sądu Apelacyjnego w stanie spoczynku, którzy
nie ukończyli 75. roku życia.
(2) Każdy sędzia pełniący obowiązki jest powołany na czas
określony –
(a) nie dłuższy niż okres pozostający do ukończenia przez
sędziego 75. roku życia;
(b) w każdym przypadku, nie dłuższy niż 24 miesiące.
(3) W okresie, na który został powołany, sędzia pełniący obo‑
wiązki może działać jako sędzia Sądu Najwyższego tylko
w zakresie upoważnienia wydanego na podstawie ustępu (4)
przez Naczelnego Sędziego.
(4) Naczelny Sędzia może upoważnić sędziego pełniącego obo‑
wiązki do działania jako członek Sądu Najwyższego –
(a) w celu rozpoznawania i rozstrzygania spraw w przewi‑
dzianym okresie;
(b) w celu rozpoznawania i rozstrzygania wyszczególnio‑
nych spraw.
(5) Naczelny Sędzia może upoważnić sędziego pełniącego obo‑
wiązki do działania jako członek Sądu Najwyższego wyłącznie
gdy stwierdzi, że –
(a) istnieje wakat w Sądzie Najwyższym; lub
(b) sędzia Sądu Najwyższego z jakiegokolwiek powodu nie jest
w stanie rozpoznawać spraw albo określonych spraw.
(6) Sędzia pełniący obowiązki zostaje upoważniony, gdy Naczelny
Sędzia przekaże Prokuratorowi Generalnemu zaświadczenie
podpisane przez Naczelnego Sędziego i co najmniej dwóch
innych stałych sędziów Sądu Najwyższego poświadczające, że
w ich przekonaniu do właściwego prowadzenia spraw Sądu
niezbędne jest upoważnienie sędziego pełniącego obowiązki
do działania jako członek Sądu Najwyższego –
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(a) w celu rozpoznawania i rozstrzygania spraw w przewi‑
dzianym okresie; lub
(b) w celu rozpoznawania i rozstrzygania wyszczególnionych
spraw.
(7) Sędzia pełniący obowiązki wykonuje jurysdykcję, upraw‑
nienia oraz przysługują mu środki ochrony, przywileje oraz
immunitety sędziego Sądu Najwyższego i Wysokiego Sądu,
ale wyłącznie w związku z działaniem jako członek Sądu
Najwyższego, który rozpoznaje i rozstrzyga sprawę na pod‑
stawie upoważnienia zawartego w ustępie (4).
(8) Sędzia pełniący obowiązki, działając na podstawie upoważ‑
nienia zawartego w ustępie (4) jako członek Sądu Najwyż‑
szego, który rozpoznaje i rozstrzyga sprawę, ale nie w innym
przypadku, otrzymuje –
(a) uposażenie w wysokości odpowiadającej w danym cza‑
sie uposażeniu sędziego Sądu Najwyższego innego niż
Naczelny Sędzia; oraz
(b) właściwe diety, będące dietami na pokrycie kosztów
podróży lub innymi dodatkami o charakterze ubocznym,
określone przez Gubernatora Generalnego dla sędziów
pełniących obowiązki.
(9) Fakt, że sędzia pełniący obowiązki działa jako członek Sądu
Najwyższego tworzy domniemanie, że sędzia ten jest upraw‑
niony do takiego działania. Żadne działanie sędziego, ani
żadne orzeczenie Sądu nie mogą być podawane w wątpliwość
na tej podstawie, że powód, dla którego sędzia działa jako
członek Sądu nie zaistniał lub ustał.
(10) Sędzia pełniący obowiązki może złożyć urząd, wystosowując
do Prokuratora Generalnego pisemne powiadomienie.

Władza i wyroki Sądu

24. Apelacje procedowane przez ponowne rozpoznanie sprawy
Apelacje do Sądu Najwyższego są procedowane przez ponowne
rozpoznanie sprawy.
Akty konstytucyjne NOWEJ ZELANDII
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25. Uprawnienia ogólne
(1) W związku z apelacją w sprawie rozpoznawanej w sądzie
nowozelandzkim, Sąd Najwyższy –
(a) może wydać dowolne zarządzenie lub zasądzić dowolne
świadczenie, które mogłyby zostać wydane lub zasądzone
przez ten sąd; oraz
(b) nawet jeśli sprawa nie została rozpoznana przez Sąd
Apelacyjny, ma wszelkie kompetencje, które miałby Sąd
Apelacyjny, gdyby rozpoznawał apelację.
(2) W każdym postępowaniu Sąd Najwyższy może wydawać
wszelkie zarządzenia o charakterze posiłkowym lub w kwe‑
stiach incydentalnych (włącznie z zarządzeniami dotyczącymi
kosztów), które uzna za właściwe.
26. Uprawnienie do przekazywania spraw
Sąd Najwyższy może również przekazać sprawę, która została
wszczęta przed sądem nowozelandzkim do innego sądu nowo‑
zelandzkiego, który ma jurysdykcję w tym zakresie.
27. Wykonywanie uprawnień i obowiązków Sądu
(1) W celu rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy, Sąd Najwyższy
rozpoznaje i rozstrzyga sprawę w pięcioosobowym składzie.
(2) Co najmniej dwóch stałych sędziów Sądu Najwyższego może
działać jako Sąd –
(a) w celu podjęcia decyzji, czy powinno się odbyć ustne
rozpoznanie wniosku o zezwolenie na złożenie ape‑
lacji do Sądu Najwyższego, czy też wniosek winien
zostać rozstrzygnięty wyłącznie na podstawie pisemnych
przedłożeń;
(b) w celu rozstrzygnięcia wniosku o zezwolenie na złożenie
apelacji do Sądu.
(3) Ogłoszenie wyroku Sądu Najwyższego może zostać dokonane
w dowolnej formie oraz w dowolnym składzie sędziowskim,
zgodnie z regulaminem wydanym na podstawie artykułu 51C
Ustawy o sądownictwie z 1908 roku.
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(4) Ustęp (1) nie narusza postanowień artykułów 28(1) i 30(1).
28. Zarządzenia i polecenia w kwestiach incydentalnych wydawane przez sędziego
(1) W postępowaniu przed Sądem Najwyższym, każdy sędzia
stały może wydawać takie zarządzenia i polecenia w kwestiach
incydentalnych, jakie uważa za właściwe (inne niż zarządze‑
nie lub polecenie kończące toczące się postępowanie albo
rozstrzygające kwestie lub zagadnienia postawione przed
Sądem w takim postępowaniu).
(2) Każdy stały sędzia Sądu Najwyższego może poddać kontroli
decyzję Sekretarza podjętą w zakresie cywilnej jurysdykcji
Sądu na podstawie kompetencji przyznanej Sekretarzowi
regulaminem Sądu, i w następstwie może potwierdzić, zmienić
lub odwołać tę decyzję, gdy uzna to za właściwe.
(3) Sędziowie Sądu Najwyższego wykonując jurysdykcję poprzez
kolegialne rozpatrzenie sprawy mogą –
(a) uchylić lub zmienić zarządzenie lub polecenie wydane
na podstawie ustępu (1); lub
(b) potwierdzić, zmienić lub odwołać decyzję potwierdzoną
lub zmienioną na podstawie ustępu (2).
29. Sędzia przewodniczący
(1) Naczelny Sędzia przewodniczy Sądowi Najwyższemu.
(2) Jeśli Naczelny Sędzia jest nieobecny lub urząd Naczelnego
Sędziego wakuje, Sądowi przewodniczy najstarszy rangą
sędzia spośród obecnych sędziów Sądu Najwyższego.
(3) Fakt, że sędzia Sądu Najwyższego inny niż Naczelny Sędzia
przewodniczy Sądowi tworzy domniemanie, że sędzia ten jest
uprawniony do takiego działania. Żadne działanie sędziego,
ani żaden wyrok lub orzeczenie Sądu nie mogą być podawane
w wątpliwość na tej podstawie, że powód, dla którego sędzia
przewodniczy Sądowi nie zaistniał lub ustał.
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30. Postępowanie, gdy sędziowie są nieobecni
(1) Gdy z powodu śmierci lub nieobecności 1 lub 2 sędziów
Sądu Najwyższego, którzy mają rozpocząć lub już rozpoczęli
rozpoznawanie sprawy, jedynie 3 lub 4 spośród tych sędziów
pozostaje w dyspozycji do jej rozstrzygnięcia –
(a) pozostali sędziowie podejmują uchwałę w sprawie od‑
roczenia, ponownego rozpoznania albo kontynuowania
postępowania; oraz
(b) jeśli pozostali sędziowie postanowili o kontynuowaniu
postępowania –
(i) mogą działać jako Sąd Najwyższy w tej sprawie,
rozstrzygnąć ją oraz decydować o wszelkich kwestiach
incydentalnych (włącznie z kosztami); oraz
(ii) odesłanie w artykule 31(1) do większości sędziów
rozpoznających sprawę winno być odczytywane jako
odesłanie do większości pozostałych sędziów.
(2) Jeśli w terminie wyznaczonym na posiedzenie Sądu Najwyż‑
szego co najmniej jeden sędzia jest nieobecny, obecny sędzia
lub obecni sędziowie mogą odroczyć posiedzenie.
(3) Jeśli w terminie wyznaczonym na posiedzenie Sądu Naj‑
wyższego wszyscy sędziowie są nieobecni, Sekretarz może
odroczyć posiedzenie.
31. Wyrok Sądu
(1) Wyrok Sądu Najwyższego winien pozostawać w zgodności
z opinią większości sędziów rozpoznających przedmiotową
sprawę.
(2) Jeśli sędziowie są równo podzieleni co do opinii, orzeczenie,
od którego złożona została apelacja lub orzeczenie poddane
kontroli zostaje utrzymane w mocy.
32. Wykonywanie decyzji Sądu przez Wysoki Sąd
Wyrok, postanowienie lub zarządzenie Sądu Najwyższego wy‑
konywane są przez Wysoki Sąd, jak gdyby zostały wydane przez
Wysoki Sąd.
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Przepisy administracyjne

33. Uposażenie oraz dodatki sędziów
(1) Sędziom Sądu Najwyższego innym niż Naczelny Sędzia,
wypłaca się z środków publicznych, z wyłączeniem innych
należności, niż przewidziane niniejszym artykułem, –
(a) uposażenie w wysokości ustalonej przez Urząd ds. Wy‑
nagrodzeń; oraz
(b) przysługujące dodatki ustalone przez Urząd ds. Wyna‑
grodzeń; oraz
(c) dodatkowe diety, będące dietami na pokrycie kosztów
podróży lub dodatkami o charakterze specjalnym, ustalane
przez Gubernatora Generalnego.
(2) Postanowienia wydane na mocy ustępu (1) lub świadczenia
określone w ustępie (1) nabierają mocy prawnej –
(a) w dniu, w którym takie postanowienie zostaje wydane; lub
(b) w innym terminie, bez względu na to, czy przypada on
przed czy po dniu, w którym takie postanowienie zostaje
wydane.
(3) Jeśli w odniesieniu do takiego postanowienia lub świadczenia
nie określono żadnego terminu, wejście w życie następuje
z dniem wydania.
(4) Ustęp (2) nie narusza Ustawy o Urzędzie ds. Wynagrodzeń
z 1977 roku.
(5) Niniejszy artykuł nie ma zastosowania wobec sędziów peł‑
niących obowiązki.
34. Opłaty wnoszone na rachunek bankowy Korony
Wszelkie należności otrzymywane na podstawie niniejszej ustawy
winny być wnoszone na rachunek bankowy Korony.
35. Obraza Sądu
(1) Dopuszcza się czynu zabronionego ten, kto –
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(a) napada, grozi, zastrasza lub umyślnie znieważa sędziego
Sądu Najwyższego, Sekretarza Sądowego, Zastępcę Se‑
kretarza, funkcjonariusza sądowego lub świadka w trakcie
posiedzenia lub stawiennictwa w Sądzie, albo w drodze
do lub z Sądu; lub
(b) umyślnie przerywa lub utrudnia postępowanie w Sądzie
Najwyższym lub zachowuje się w Sądzie w sposób nie‑
godny; lub
(c) umyślnie i bez prawnie uzasadnionego powodu nie pod‑
porządkowuje się w trakcie rozpoznawania sprawy za‑
rządzeniom lub poleceniom Sądu Najwyższego.
(2) Funkcjonariusz Policji lub funkcjonariusz Sądu Najwyższego
może, z pomocą innych osób lub bez takiej pomocy, na pod‑
stawie zarządzenia sędziego Sądu, aresztować i zatrzymać aż
do zakończenia obrad Sądu osobę, która dopuszcza się czynu
zabronionego, o którym mowa w ustępie (1).
(3) Sąd Najwyższy może skazać osobę, która dopuszcza się
czynu zabronionego, o którym mowa w ustępie (1) na karę
aresztu nie przekraczającą 5 dni lub na zapłacenie grzywny
nie przekraczającej 5000 dolarów, albo na obie te kary, za
każdy czyn zabroniony.
(4) We wszystkich przypadkach, wobec których ustęp (1) nie ma
zastosowania, Sąd Najwyższy ma ten sam zakres władzy do
wymierzania kar za obrazę sądu, jaką ma Wysoki Sąd.
(5) Żadne postanowienie ustępów od (1) do (3) nie ogranicza, ani
nie ma wpływu na zakres władztwa i uprawnień, o których
mowa w ustępie (4).
36. Powoływanie urzędników
(1) Sekretarz Sądu Najwyższego jest powoływany na podstawie
Ustawy o sektorze publicznym z 1988 roku.
(2) Na podstawie powyższej ustawy mogą być również powoływani
Zastępcy Sekretarza Sądu Najwyższego oraz inni urzędnicy
niezbędni do prowadzenia spraw Sądu.
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37. Uprawnienia i obowiązki urzędników
Sekretarz, Zastępcy Sekretarza oraz inni urzędnicy Sądu Najwyższe‑
go mają uprawnienia i obowiązki określone w regulaminie wydanym
na podstawie artykułu 51C Ustawy o sądownictwie z 1908 roku.
38. Pieczęć
(1) Sąd Najwyższy ma pieczęć służącą do pieczętowania nakazów
i innych aktów lub dokumentów wymagających opieczęto‑
wania, wydawanych przez Sekretarza.
(2) Sekretarz sprawuje pieczę nad pieczęcią.
39. Regulacje
(1) Gubernator Generalny może w drodze rozporządzenia w ra‑
dzie wydawać regulacje w zakresie wszystkich lub niektórych
spośród następujących materii:
(a) określenia spraw, które na podstawie niniejszej ustawy
wymagają wniesienia opłat;
(b) określenia wysokości opłat dla celów niniejszej ustawy
oraz dla celów postępowań toczących się przed Sądem
Najwyższym;
(c) określenia opłat, diet na pokrycie kosztów podróży
oraz wydatków na rzecz tłumaczy i osób składających
zeznania w postępowaniach toczących się przed Sądem
Najwyższym;
(d) mając na względzie wspieranie dostępu do wymiaru
sprawiedliwości, upoważnienia Sekretarza lub Zastępcy
Sekretarza Sądu Najwyższego do zniesienia, zmniej‑
szenia lub odroczenia płatności wymaganej w związku
z postępowaniem lub planowanym postępowaniem, lub
do zwrotu, w całości lub w części, już wniesionej opłaty,
jeśli – uwzględniając kryteria określone w paragrafie
(e) – jest on przekonany, że –
(i) osoba, która w przeciwnym razie byłaby odpowie‑
dzialna za wniesienie opłaty, nie jest w stanie uiścić
opłaty w całości lub w części; lub
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(ii) gdy co najmniej jedno z tych uprawnień nie będzie
wykonane w odniesieniu do postępowania, które
dotyczy istotnego interesu publicznego, jest mało
prawdopodobne, by postępowanie to zostało wszczęte
lub było kontynuowane;
(e) określenia, w celu wykonania uprawnienia, o którym
mowa w paragrafie (d), kryteriów –
(i) oszacowywania zdolności określonej osoby do wnie‑
sienia opłaty; oraz
(ii) ustalania postępowań, które dotyczą istotnego interesu
publicznego;
(f ) upoważnienia Sekretarza lub Zastępcy Sekretarza Sądu
Najwyższego do odroczenia płatności podczas rozpa‑
trywania –
(i) wniosku o skorzystanie z uprawnienia określonego
w paragrafie (d); lub
(ii) wniosku o przeprowadzenie kontroli na podstawie
artykułu 40;
(g) odroczenia płatności, na podstawie tych regulacji, w tym
(bez ograniczeń) –
(i) zwrotu opłaty po wygaśnięciu okresu odroczenia; oraz
(ii) nałożenia ograniczeń mających zastosowanie (po wy‑
gaśnięciu okresu odroczenia i tak długo, jak opłata
pozostaje nieuiszczona) do działań, które mogą być
podejmowane w postępowaniu, w związku z którym
wnosi się opłatę;
(h) sposobu, w jaki wniosek o skorzystanie z uprawnień
wyszczególnionych w paragrafie (d) lub w paragrafie
(f ) ma być złożony, w tym (bez ograniczeń) wymogów
złożenia wniosku w formie zaakceptowanej w tym celu
przez kierownika Ministerstwa Sprawiedliwości.
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(2) Z opłaty zwolnione jest złożenie wniosku o skorzystanie
z uprawnień wyszczególnionych w paragrafie (d) lub paragrafie
(f ) ustępu (1).
40. Odwołania od decyzji dotyczących opłat wydanych przez Sekretarzy
(1) Osoba pokrzywdzona decyzją Sekretarza lub Zastępcy Sekre‑
tarza powziętą na podstawie regulacji wydanych na podstawie
artykułu 39(1)(d) może wnieść do sędziego Sądu Najwyższego
odwołanie od tej decyzji.
(2) Wniosek winien być złożony –
(a) w ciągu 20 dni od dnia, w którym wnioskodawca został
powiadomiony o decyzji; lub
(b) w dalszym terminie, na który w odniesieniu do wniosku
złożonego w tym celu sędzia wyrazi zgodę przed lub
po upływie tego okresu.
(3) Wniosek może być złożony w sposób nieformalny.
(4) Odwołanie –
(a) winno być rozpatrzone w trybie ponownego rozpoznania
sprawy;
(b) może być rozstrzygnięte na podstawie dokumentów,
chyba że sędzia zadecyduje inaczej.
(5) Sędzia może decyzję utrzymać w mocy, zmienić lub cofnąć.
(6) Wniosek złożony na podstawie niniejszego artykułu jest
zwolniony od opłat.
41. Doradcy techniczni
Artykuły od 99B do 99D Ustawy o sądownictwie z 1908 roku
(które dotyczą powołania doradców technicznych doradzających
w apelacjach obejmujących sprawy wynikające z opinii biegłych)
mają zastosowanie do Sądu Najwyższego i postępowań toczą‑
cych się przed Sądem Najwyższym, jak gdyby odesłania w tych
artykułach do Sądu Apelacyjnego były odesłaniami do Sądu
Najwyższego.
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Zniesienie możliwości składania apelacji
do Jej Królewskiej Mości w Radzie

42. Zniesienie możliwości składania apelacji do Jej Królewskiej
Mości w Radzie
(1) Nie przysługuje apelacja do Jej Królewskiej Mości w Radzie
od orzeczenia sądu nowozelandzkiego wydanego w sprawie
cywilnej lub karnej po 31 grudnia 2003 roku –
(a) bez względu na to czy następowałoby to na podstawie
zezwolenia lub specjalnego zezwolenia jakiegokolwiek
sądu lub Jej Królewskiej Mości w Radzie, czy też w inny
sposób; oraz
(b) bez względu na to czy następowałoby to na mocy ustawy
Parlamentu Zjednoczonego Królestwa lub prerogatywy
królewskiej, czy też w inny sposób.
(2) Postanowienia ustępu (1) nie naruszają artykułu 50.

CZĘŚĆ 2
Poprawki, przepisy uchylone, przejściowe
oraz klauzule ochronne

Poprawki merytoryczne do Ustawy o sądownictwie
z 1908 roku.

43. Dodane nowe artykuły 4A i 4B Ustawy o sądownictwie
z 1908 roku
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
44. Konstytuowanie Sądu
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
45. Doradcy techniczni
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.

Poprawki merytoryczne do Ustawy o gruntach maoryskich
Te Ture Whenua z 1993 roku.

46. Dodane nowe artykuły 58A i 58B
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
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Inne poprawki merytoryczne
47. Inne poprawki merytoryczne
Ustawy wyszczególnione w Części 2 Załącznika 1 zostają zmienione
w sposób wskazany w tym załączniku.

Poprawki dostosowujące i przepisy uchylone
48. Poprawki dostosowujące i przepisy uchylone
(1) Ustawy wyszczególnione w Części 2 Załącznika 1 lub w Części
1 Załącznika 3 zostają zmienione w sposób wskazany w tym
załączniku.
(2) Ustawy wyszczególnione w Załączniku 2 zostają uchylone.
(3) Poprawki włączono do tekstu jednolitego rozporządzenia.
(4) Poprawki włączono do tekstu jednolitego rozporządzenia w radzie.
(5) Niniejszy artykuł ma skutek jak gdyby z upływem 31 grudnia
2003 roku artykuł 12 Ustawy z 1979 roku o zmianie Ustawy
o sądownictwie przestał być stosowany w odniesieniu do
Ustawy o zmianie niektórych ustaw z 1947 roku, do Roz‑
porządzenia o wykonywaniu zawodów prawniczych (zasada
wzajemności w odniesieniu do Victorii) z 1937 roku oraz do
aktów prawodawczych wyszczególnionych w Załączniku 3.
49. Ustawy imperialne tracące moc obowiązującą w Nowej
Zelandii
Dnia 1 stycznia 2004 roku następujące ustawy imperialne tracą
moc obowiązującą w Nowej Zelandii:
(a) ustawy imperialne wymienione w Części 1 Załącznika 4;
(b) imperialne prawodawstwo pochodne wymienione w Czę‑
ści 2 Załącznika 4.

Przepisy przejściowe i klauzule ochronne
50. Możliwość dalszego rozstrzygania przez Tajną Radę apelacji
w niektórych toczących się postępowaniach
(1) Tajna Rada może rozpoznać i rozstrzygnąć lub kontynuować
rozpoznawanie i rozstrzyganie –
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(a) apelacji od ostatecznego wyroku Sądu Apelacyjnego
wydanego przed 1 stycznia 2004 roku lub po 31 grud‑
nia 2003 roku w sprawie, której rozpoznawanie zostało
zakończone przed 1 stycznia 2004 roku, gdy –
(i) przedmiot sporu apelacji opiewa na kwotę lub od‑
powiada wartości co najmniej 5000 dolarów; lub
(ii) apelacja obejmuje, bezpośrednio lub pośrednio, rosz‑
czenie albo zagadnienie odnoszące się do praw mająt‑
kowych lub osobistych, które opiewają na kwotę lub
odpowiadają wartości co najmniej 5000 dolarów; lub
(b) apelacji będącej wynikiem skutecznego wniosku do sądu
nowozelandzkiego (złożonego przed, po lub w dniu 1
stycznia 2004) o udzielenie zezwolenia na złożenie do
Tajnej Rady apelacji od orzeczenia Sądu Apelacyjnego –
(i) wydanego przed 1 stycznia 2004 roku; lub
(ii) wydanego po 31 grudnia 2003 roku w sprawie, której
rozpoznawanie zostało zakończone przed 1 stycznia
2004 roku; lub
(c) apelacji będącej wynikiem skutecznego wniosku do Tajnej
Rady (złożonego przed, po lub w dniu 1 stycznia 2004)
o udzielenie zezwolenia na złożenie do niej apelacji
od orzeczenia Sądu Apelacyjnego –
(i) wydanego przed 1 stycznia 2004 roku; lub
(ii) wydanego po 31 grudnia 2003 roku w sprawie, której
rozpoznawanie zostało zakończone przed 1 stycznia
2004 roku.
(2) Ustęp (1) nie ma zastosowania do apelacji, jeśli –
(a) Tajna Rada nie rozpoczęła rozpoznawania apelacji; oraz
(b) wszystkie strony zgodzą się na piśmie, że do Sądu Naj‑
wyższego winien zostać złożony wniosek o zezwolenie
na złożenie od przedmiotowego orzeczenia apelacji do
Sądu Najwyższego.
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51. Ograniczenie prawa do złożenia apelacji do Sądu Najwyższego w niektórych toczących się postępowaniach
(1) Niniejszy ustęp ma zastosowanie do orzeczenia, jeśli –
(a) zostało ono wydane przez sąd nowozelandzki przed
1 stycznia 2004 roku; lub
(b) zostało ono wydane przez Sąd Apelacyjny po 31 grudnia
2003 roku, w sprawie, której rozpoznawanie zostało
zakończone przed 1 stycznia 2004 roku.
(2) Nie przysługuje prawo złożenia do Sądu Najwyższego apelacji
od orzeczenia, do którego ma zastosowanie ustęp (1), jeśli –
(a) Tajna Rada już rozpoznała lub rozpoczęła rozpoznawanie
od niego apelacji; lub
(b) sąd nowozelandzki nie udzielił zezwolenia na złożenie
od niego apelacji do Tajnej Rady, a Tajna Rada nie udzie‑
liła później specjalnego zezwolenia na złożenie od niego
apelacji; lub
(c) Tajna Rada odmówiła udzielenia specjalnego zezwolenia
na złożenie od niego apelacji; lub
(d) zgody na piśmie, że do Sądu Najwyższego winien zostać
złożony wniosek o zezwolenie na złożenie od niego ape‑
lacji do Sądu Najwyższego nie udzieliły wszystkie strony
postępowania, w którym wydane zostało orzeczenie.
(3) Ustęp (2) wyłącza zastosowanie artykułów od 7 do 10.
52. Przejściowy skutek artykułów 42 i 49
(1) Następujące wnioski winny być rozstrzygane, jak gdyby
artykuły 42 i 49 nie zostały przyjęte:
(a) wszystkie wnioski do sądu nowozelandzkiego (złożone
przed, po lub w dniu 1 stycznia 2004 roku) o udzielenie
zezwolenia na złożenie do Tajnej Rady apelacji od –
(i) orzeczenia sądu nowozelandzkiego wydanego przed
1 stycznia 2004; lub
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(ii) orzeczenia Sądu Apelacyjnego wydanego po 31 grudnia 2003 roku w sprawie, której rozpoznawanie
zostało zakończone przed 1 stycznia 2004 roku;
(b) wszystkie wnioski do Tajnej Rady (złożone przed, po lub
w dniu 1 stycznia 2004 roku) o udzielenie zezwolenia
na złożenie do niej apelacji od –
(i) orzeczenia sądu nowozelandzkiego wydanego przed
1 stycznia 2004; lub
(ii) orzeczenia Sądu Apelacyjnego wydanego po 31 grud‑
nia 2003 roku w sprawie, której rozpoznawanie zostało
zakończone przed 1 stycznia 2004 roku.
(2) Wszystkie apelacje, które, ze względu na artykuł 50(1),
Tajna Rada może rozpoznawać i rozstrzygać, lub których
rozpoznawanie i rozstrzyganie może kontynuować, winny
być rozpoznane oraz rozstrzygnięte, jak gdyby –
(a) artykuły od 42 do 49 nie zostały przyjęte; oraz
(b) odesłanie w artykule 112(1) Ustawy o umowach kredy‑
towych i finansach konsumenckich z 2003 roku do Sądu
Najwyższego obejmowało odesłanie do Tajnej Rady.
53. Postanowienia przejściowe dotyczące składania wniosków
o udzielenie zezwolenia na złożenie apelacji
(1) W ustępie (2) wniosek o udzielenie zezwolenia na złożenie
apelacji oznacza wniosek do Sądu Najwyższego o zezwolenie
na złożenie apelacji do Sądu Najwyższego.
(2) Aż do czasu wejścia w życie pierwszego regulaminu wydanego
na podstawie artykułu 51C Ustawy o sądownictwie z 1908
roku (lub na podstawie tego artykułu oraz artykułu 409 Usta‑
wy o przestępstwach z 1961 roku) zawierających regulacje
dotyczące wniosków o udzielenie zezwolenia na złożenie
apelacji, –
(a) regulamin pozostający aktualnie w mocy na podstawie
tego artykułu (lub tych artykułów), ze wszystkimi nie‑
zbędnymi zmianami, ma zastosowanie do wniosków
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o udzielenie zezwolenia na złożenie apelacji, jak gdyby
były one wnioskami o udzielenie zezwolenia na złożenie
do Sądu Apelacyjnego apelacji od orzeczenia Wysokiego
Sądu; ale
(b) Naczelny Sędzia może wydawać polecenia proceduralne –
(i) zmieniające zastosowanie tego regulaminu do wnio‑
sków o udzielenie zezwolenia na złożenie apelacji; lub
(ii) uwzględniające zagadnienie (dotyczące wniosków
o udzielenie zezwolenia na złożenie apelacji), którego
ten regulamin nie uwzględnia.
(3) Aż do czasu powołania pierwszego Sekretarza Sądu Naj‑
wyższego, Sekretarz oraz każdy z Zastępców Sekretarza
lub urzędnik Sądu Apelacyjnego będzie także Sekretarzem,
Zastępcą Sekretarza lub urzędnikiem Sądu Najwyższego.
(4) Do czasu ustanowienia pierwszego Sekretariatu Sądu Naj‑
wyższego, Sekretariat Sądu Apelacyjnego będzie także Se‑
kretariatem Sądu Najwyższego.
54. Niedopuszczalność nowego prawa apelacji od orzeczeń
wydanych przed 1 stycznia 2004 roku
(1) Nikomu nie przysługuje prawo apelacji, z jakichkolwiek
przyczyn, do konkretnego sądu nowozelandzkiego lub do
Tajnej Rady od orzeczenia wydanego przed 1 stycznia 2004
roku, chyba że w czasie wydania orzeczenia osobie przysłu‑
giwało ze względu na te przyczyny prawo apelacji od tego
orzeczenia to tegoż sądu.
(2) Ustęp (1) nie ogranicza, ani nie narusza, przysługującego
każdej osobie prawa do złożenia do sądu nowozelandzkiego
z jakichkolwiek przyczyn apelacji od orzeczenia wydanego –
(a) w dniu 1 stycznia 2004 lub później; ale
(b) w odniesieniu do apelacji od orzeczenia –
(i) wydanego przed 1 stycznia 2004 roku; lub
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(ii) wydanego kiedykolwiek w odniesieniu do apelacji
od orzeczenia wydanego przed 1 stycznia 2004 roku.
55. Rozpoczęcie rozpoznawania spraw nie wcześniej niż 1 lipca
2004 roku
(1) Sąd Najwyższy nie może rozpocząć rozpoznawania apelacji
wcześniej niż po 30 czerwca 2004 roku.
(2) Przed 1 lipca 2004 roku Sąd Najwyższy może podejmować
kroki o charakterze wstępnym w odniesieniu do rozpozna‑
wania apelacji, włączając w to rozpatrywanie i rozstrzyganie
wniosków o udzielenie zezwolenia na złożenie do niego
apelacji, oraz kwestie incydentalne.

Załącznik 1
Poprawki
Część 1
Poprawki merytoryczne
Ustawa o świadczeniach alimentacyjnych na rzecz dzieci z 1991
roku (1991 No 142)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa o ochronie dzieci, młodzieży i ich rodzin z 1989 roku
(1989 No 24)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa o apelacjach od orzeczeń Sądu Wojskowego z 1953 roku
(1953 No 100)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa o przestępstwach z 1961 roku (1961 No 43)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa o postępowaniach w sprawach rodzinnych z 1980 roku
(1980 No 94)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa o sprawowaniu opieki nad dziećmi z 1968 roku (1968 No 63)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
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Ustawa o ochronie przed nękaniem z 1997 roku (1997 No 92)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa o prawach człowieka z 1993 roku (1993 No 82)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa o postępowaniach uproszczonych z 1957 roku (1957 No 87)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Część 2
Poprawki dostosowujące
Ustawa o produktach pochodzenia zwierzęcego z 1999 roku
(1999 No 93)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa o kaucjach z 2000 roku (2000 No 38)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa o obrocie gospodarczym z 1986 roku (1986 No 5)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa o bezpieczeństwie w pomieszczeniach sądowych z 1999
roku (1999 No 115)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa o umowach kredytowych i finansach konsumenckich
z 2003 roku (2003 No 52)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa o przestępstwach 1961 roku (1961 No 43)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa o postępowaniach z udziałem Korony z 1950 roku
(1950 No 54)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa o wyrokach deklaratoryjnych z 1908 roku (1908 No 220)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa z 2002 roku o zmianie ustawy o sądach dystryktowych
(2002 No 63)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
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Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej z 1995 roku
(1995 No 86)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa wyborcza z 1993 roku (1993 No 87)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa o transakcjach dokonywanych elektronicznie z 2002 roku
(2002 No 35)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa o stosunkach pracowniczych z 2000 roku (2000 No 24)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa o środkach dowodowych z 1908 roku (1908 No 56)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa o wolności osobistej z 2001 roku (2001 No 31)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa o prawach człowieka z 1993 roku (1993 No 82)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa o stosowaniu praw imperialnych z 1988 roku (1988 No 112)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa o sądownictwie z 1908 roku (1908 No 89)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa o usługach prawnych z 2000 roku (2000 No 42)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa o języku maoryskim z 1987 roku (1987 No 176)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa o przysięgach i oświadczeniach z 1957 roku (1957 No 88)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa o ochronie prywatności z 1993 roku (1993 No 28)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa o ustrojach majątkowych z 1976 roku (1976 No 166)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
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Ustawa o ochronie praw osobistych i majątkowych z 1988 roku
(1988 No 4)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa o Urzędzie ds. Wynagrodzeń z 1977 roku (1977 No 110)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa o zarządzaniu zasobami naturalnymi z 1991 roku
(1991 No 69)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa o orzekaniu kar z 2002 roku (2002 No 9)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa o zmianie niektórych ustaw z 1947 roku (1947 No 60)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa o walce z terroryzmem z 2002 roku (2002 No 34)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.

Załącznik 2
Dostosowujące przepisy uchylone
Ustawa o orzecznictwie z zakresu prawa morskiego z 1973 roku
(1973 No 119)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa o ochronie zwierząt z 1999 roku (1999 No 142)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa o ochronie dzieci, młodzieży i ich rodzin z 1989 roku
(1989 No 24)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa o restrukturyzacji przemysłu mleczarskiego z 2001 roku
(2001 No 51)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa o ochronie rodziny z 1955 roku (1955 No 88)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
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Ustawa o ochronie przed nękaniem z 1997 roku (1997 No 92)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa o sądownictwie z 1908 roku (1908 No 89)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa z 1957 roku o zmianie ustawy o sądownictwie (1957 No 9)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa z 1985 roku o zmianie ustawy o sądownictwie (1985
No 136)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa o zmianie przepisów regulujących przyrzeczenia testa‑
mentowe z 1949 roku (1949 No 33)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa o rynku usług telekomunikacyjnych z 2001 roku (2001
No 103)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa o ziemi maoryskiej Te Ture Whenua z 1993 roku
(1993 No 4)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.

Załącznik 3
Przepisy zawierające odesłania do dawnego Sądu Najwyższego
Część 1
Ustawy
Ustawa o Kościele Baptystów w Auckland z 1948 roku (1948
No 4 (P))
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa o uprawnieniach Rady Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych
w Dniach Ostatnich z 1957 roku (1957 No 1 (P))
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa o spadku po Johnie Duncanie McGruer z 1945 roku
(1945 No 4 (P))
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
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Ustawa o spadku po R.O. Bradleyu z 1972 roku (1972 No 3 (P))
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa o zwiększeniu uprawnień Zarządu Powierniczego Siero‑
cińca w Wanganui z 1960 roku (1960 No 1 (P))
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Ustawa o przedsiębiorstwie wodociągowym w Wellington z 1871
roku (1871 No 3 (P))
Poprawki włączono do tekstu jednolitego ustawy.
Część 2
Prawodawstwo pochodne
Rozporządzenie o procedurze adopcyjnej z 1959 roku (SR
1959/109)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego rozporządzenia.
Rozporządzenie o wytwarzaniu środków biochemicznych z 1980
roku (SR 1980/145)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego rozporządzenia.
Regulamin Wojskowego Sądu Apelacyjnego z 1954 roku (SR
1954/215)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego regulaminu.
Rozporządzenie o licencjonowanych organizatorach gier hazar‑
dowych z 1978 roku (SR 1978/144)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego rozporządzenia.
Rozporządzenie o rejestracji stowarzyszeń z 1979 roku (SR 1979/93)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego rozporządzenia.
Rozporządzenie o współwłasności rodzinnych nieruchomości
mieszkaniowych z 1965 roku (SR 1965/65)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego rozporządzenia.
Rozporządzenie o licencjonowanych tłumaczach z 1958 roku
(SR 1958/22)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego rozporządzenia.
Rozporządzenie o patentach z 1954 roku (SR 1954/211)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego rozporządzenia.
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Rozporządzenie o karze ograniczenia wolności z 1966 roku (SR
1966/182)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego rozporządzenia.
Rozporządzenie o karze ograniczenia wolności z 1967 roku (SR
1967/31)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego rozporządzenia.
Rozporządzenie o karze ograniczenia wolności z 1968 roku (SR
1968/112)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego rozporządzenia.
Rozporządzenie o karze ograniczenia wolności z 1971 roku (SR
1971/253)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego rozporządzenia.
Rozporządzenie o karze ograniczenia wolności z 1972 roku (SR
1972/41)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego rozporządzenia.
Rozporządzenie o karze ograniczenia wolności (Nr 2) z 1972
roku (SR 1972/89)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego rozporządzenia.
Rozporządzenie o karze ograniczenia wolności (Nr 3) z 1972
roku (SR 1972/99)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego rozporządzenia.
Rozporządzenie o karze ograniczenia wolności (Nr 4) z 1972
roku (SR 1972/144)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego rozporządzenia.
Rozporządzenie o karze ograniczenia wolności z 1973 roku (SR
1973/60)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego rozporządzenia.
Rozporządzenie o karze ograniczenia wolności (Nr 3) z 1973
roku (SR 1973/190)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego rozporządzenia.
Rozporządzenie o karze ograniczenia wolności (Nr 4) z 1973
roku (SR 1973/204)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego rozporządzenia.
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Rozporządzenie o karze ograniczenia wolności (Nr 2) z 1974
roku (SR 1974/66)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego rozporządzenia.
Rozporządzenie o karze ograniczenia wolności (Nr 4) z 1974
roku (SR 1974/239)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego rozporządzenia.
Rozporządzenie o pośrednikach obrotu nieruchomościami z 1977
roku (SR 1977/248)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego rozporządzenia.
Rozporządzenie o kontroli majątków powierniczych z 1958 roku
(SR 1958/71)
Poprawki włączono do tekstu jednolitego rozporządzenia.

Załącznik 4
Prawodawstwo imperialne tracące moc obowiązującą jako
część porządku prawnego Nowej Zelandii
Część 1
Ustawy imperialne
Ustawa o jurysdykcji apelacyjnej z 1876 roku (39 and 40 Vict,
No c 59)
Ostatni paragraf artykułu 6.
Ustawa o jurysdykcji apelacyjnej z 1887 roku (50 and 51 Vict,
No c 70)
Artykuły 3 i 5.
Ustawa o jurysdykcji apelacyjnej z 1908 roku (8 Edw 7, No c 51)
Artykuły 1, 3(1), 4, 5 i 7.
Ustawa o Sądzie Kanclerskim z 1851 roku (14 and 15 Vict, No c 83)
Artykuł 16 (zmieniony przez artykuł 1 Ustawy o rewizji ustawo‑
dawstwa z 1875 roku (38 and 39 Vict, No c 66).
Ustawa o Komitecie Sądowym z 1833 roku (3 and 4 Will 4, No c 41)
Artykuł 1 (zmieniony przez artykuł 1 Ustawy o rewizji ustawo‑
dawstwa z 1874 (37 and 38 Vict, c 35) i artykuł 1 Ustawy o re‑
wizji ustawodawstwa (Nr 2) z 1888 roku (51 and 52 Vict, c 57)),
Akty konstytucyjne NOWEJ ZELANDII
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artykuł 3, artykuł 5 (zmieniony przez artykuł 16 Ustawy o Sądzie
Kanclerskim z 1851 roku (14 and 15 Vict, c 83)), artykuły od
6 do 9, od 11 do 13, od 15 do 21, 23 i 24, i artykuł 28 (zmieniony
przez artykuł 6 Ustawy o Komitecie Sądowym z 1843 roku (6
and 7 Vict, c 38)).
Ustawa o Komitecie Sądowym z 1844 roku (7 and 8 Vict, No c 69)
Artykuły 1 i 8.
Ustawa o Komitecie Sądowym z 1881 roku (44 and 45 Vict, No c 3)
Ustawa o Komitecie Sądowym z 1915 roku (5 and 6 Geo 5, No c 92)
Ustawa z 1895 roku o zmianie ustawy o Komitecie Sądowym (58
and 59 Vict, No c 44)
zmieniona przez artykuł 3 Ustawy o jurysdykcji apelacyjnej z 1913
roku (3 and 4 Geo 5, No c 21) i artykuł 13 Ustawy o wymiarze
sprawiedliwości z 1928 roku (Zjednoczone Królestwo).
Ustawa o łupach na morzu z 1864 roku (27 and 28 Vict, No c 25)
Artykuły od 4 do 6, 9, 13.
Ustawa o Sekretarzu Tajnej Rady z 1853 roku (16 and 17 Vict,
No c 85)
Część 2
Imperialne prawodawstwo pochodne
1909 No 1228 – Rozporządzenie w radzie wprowadzające stały
nakaz rozpatrywania wszelkich apelacji do Jej Królewskiej Mości
w Radzie przez Komitet Sądowy (SR & O and SI Rev 1948, Vol
XI, p 205).
1910 No 70 (L3) – Rozporządzenie o kierowaniu apelacji od wy‑
roków sądów nowozelandzkich od Tajnej Rady z 1910 roku (SR&
O and SI Rev 1948, Vol XI, p 409; SR 1973/181).
1972 No 1994 – Rozporządzenie z 1972 roku o zmianie rozporzą‑
dzenia o kierowaniu apelacji od wyroków sądów nowozelandzkich
od Tajnej Rady (SI 1972/1994; SR 1973/181).
1982 No 1676 – Rozporządzenie o Regulaminie ogólnej jurysdykcji
apelacyjnej Komitetu Sądowego z 1982 roku (SI 1982/1676).
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