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Nowa Zelandia jest zaliczana do kręgu najbardziej demokratycznych 

państw świata. Potwierdzeniem tej konstatacji są sporządzane przez różnorod-
ne organizacje i instytucje rankingi państw, będące efektem żmudnej, niełat-
wej do przeprowadzenia oceny stopnia demokratyzmu ich systemów politycz-
nych. Za przykład może posłużyć indeks (wskaźnik) demokracji, opracowy-
wany przez The Economist Intelligence Unit, jednostkę badawczą tygodnika 
„The Economist”, na podstawie 60 wskaźników usystematyzowanych w pię-
ciu kategoriach (proces wyborczy i pluralizm, funkcjonowanie administracji 
publicznej, polityczna partycypacja, kultura polityczna i wolności obywatel-
skie). W ostatnich corocznych  zestawieniach z lat 2009–2012 Nowa Zelandia 
była niezmiennie umiejscawiana na piątym miejscu1 (w pierwszym rankingu, 
opublikowanym w 2006 roku, zajmowała jedenastą pozycję, a w 2008 roku – 
siódmą). Nieco niższa – siódma pozycja – w 2012 roku przypadła Nowej 
Zelandii w opracowanym według 42. wskaźników „Rankingu demokracji”, 
autorstwa, mającej siedzibę w Wiedniu, organizacji Democracy Ranking 
Association (za Norwegią, Szwecją, Finlandią, Szwajcarią, Danią i Holandią, 
a bezpośrednio przed Niemcami, Irlandią, Austrią i Kanadą); była ona zatem 
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w Białymstoku.  
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ta sama w tym rankingu co w latach 2007–2008 i 2010–20112. Wspomnijmy 
jeszcze o indeksie poziomu demokracji w państwach członkowskich OECD 
sporządzanym przez The Bertelsmann Foundation, w którym, w 2011 roku, 
Nowa Zelandia została sklasyfikowana na czwartym miejscu – za zajmują-
cymi pierwszą pozycję ex aequo: Finlandią, Norwegią i Szwecją3.  

Podkreślenia wymaga też fakt przynależności Nowej Zelandii do „elitar-
nej” grupy najstarszych współczesnych demokracji. Warto też przypomnieć, 
iż w 1900 roku istniało zaledwie sześć systemów politycznych uznawanych za 
demokratyczne; jednym z nich była właśnie Nowa Zelandia, którą spośród 
pozostałych pięciu systemów politycznych wyróżniało jednak to, że tylko      
w niej kobiety posiadały – od 1893 roku – czynne prawo wyborcze (od 1919 
roku również bierne)4. Ponadstuletnią historię mają w Nowej Zelandii instru-
menty demokracji bezpośredniej, które wprowadzano pierwotnie na początku 
XX wieku – tak jak w Australii – na fali emocji przypominających „współ-
czesny północnoamerykański entuzjazm populistycznych i postępowych ru-
chów, zmieszany z ewangelickimi protestanckimi inicjatywami organizacji 
międzynarodowych jak Women’s Christan Temperance Union i lokalnych 
ciał jak New Zealand Alliance”5. Nowa Zelandia była też miejscem, w którym 
mechanizmy demokracji bezpośredniej po raz pierwszy na świecie zostały 
wmontowane w westminsterski system rządów6. Ich wprowadzenie musiało   
w szczególności przyczynić się do pewnej redefinicji – przyjętej na wzór bry-
tyjski – zasady suwerenności parlamentu7. 

Ukształtowany w Nowej Zelandii w ciągu XX wieku model demokracji 
bezpośredniej jest dziś jednym z podstawowych elementów charakterystyki 
tego państwa jako demokratycznego systemu politycznego. Świadczy o tym 
chociażby wartość indeksu demokracji bezpośredniej, będąca jedną z najwyż-
szych w świecie. Indeks taki, zbudowany na trzech kryteriach (kontroli rządo-
wej stosowania instrumentów demokracji bezpośredniej lub jej braku, zasad 

                                                 
2 D.F.J. C a m p b e l l, T.D. B a r t h, T. P o l z l b a u e r, G. P o l z l b a u e r, Democracy 

Ranking. The Quality of Democracy in the World, Vienna 2012; http://www.democracyranking. 

org/downloads/2012/Scores_of_the_Democracy_Ranking_2012-A4.pdf http://www.democracy 

ranking.org/downloads/2012/Scores_of_the_Democracy-Ranking-2012.htm. 
3 Zob. http://www.sgi-network.org/index.php?page=category&category=SA. 
4 Por. R.A. D a h l, Democratic Polities in Advanced Countries: Success and Challenge, 

[w:] New Worldwide Hegemony. Alternatives for Change and Social Movements, Buenos Aires 

2004, s. 52. 
5 C. H u g h e s, Australia and New Zealand, [w:] Referendums around the World: The 

Growing Use of Direct Democracy, eds. D. B u t l e r, A. R u n n e y, Basingstoke 1994, s. 158. 
6 Zob. np. M.W. G o b b i, The Sovereign, [w:] The Referendum: Constitutional and 

Political Perspectives, ed. A. M c C a r t n e y, Edinburgh 1992, s. 172. 
7 Zob. np. Ł. J a k u b i a k, Referendum na wniosek obywateli w systemie politycznym No-

wej Zelandii, „Państwo i Prawo” 2010, nr 4, s. 94. 
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określających podejmowanie przez obywateli rozstrzygnięć referendalnych 
oraz kształtującej się praktyki stosowania mechanizmów demokracji bezpo-
średniej) i obejmujący lata 1997–2006, okazał się być niższy tylko od indeksu 
Szwajcarii, Włoch i Danii, a równy indeksowi Australii8.  

Bardzo poważnym czynnikiem motywującym bliższe przyjrzenie się 
problematyce referendalnej na gruncie nowozelandzkiego prawa i praktyki są 
doświadczenia wiążące się z obowiązującą od dwudziestu lat (od 1993 roku) 
regulacją prawną dotyczącą referendum ogólnokrajowego inicjowanego przez 
obywateli (dalej: CIR – citizens-initiated referendum) Przyjęcie tej regulacji 
sprawiło, że Nowa Zelandia weszła do dość wąskiej grupy państw, w których 
tego typu mechanizm referendalny również zyskał akceptację prawną.           
W świetle danych International IDEA z 2008 roku prawo wiążącego inicjowa-
nia referendum zostało przyznane obywatelom 37 państw9. W państwach tych 
unormowania prawne tak zapoczątkowywanego procesu referendalnego dale-
kie są od jednolitości. Z pewnością wspólne im jest jednak wyrażanie kon-
cepcji referendum jako mechanizmu, w którym obywatele korzystają z przy-
należnego im atrybutu suwerenności, a zatem nie tylko gwarantującego im 
prawo do udziału w referendum, ale też i prawo do referendum, czyli upraw-
nienie do wyrażania w sposób wiążący woli w przedmiocie jego zarządze-
nia10. Wyposażenie obywateli w takie uprawnienie stanowi kryterium wyod-
rębniania, jako osobnego typu, referendum określanego jako niekontrolo-
wane11 lub oddolne12. Od takiej specyfiki referendum m.in. odbiega, znane      
w niektórych państwach, w tym w Polsce, rozwiązanie polegające na uzależ-
nieniu zarządzenia referendum na wniosek określonej grupy obywateli od sta-
nowiska w tej sprawie zajętego przez parlament. Dodatkowym uzasadnieniem 
potrzeby zapoznania się z doświadczeniami Nowej Zelandii dotyczącymi CIR 
jest dotychczasowa nieskuteczność tego typu polskich inicjatyw obywatel-
skich, stawiająca na porządku dziennym pytanie o ewentualną potrzebę zmian 
w naszym ustawodawstwie referendalnym. 
                                                 

 8 Zob. A. V a t t e r, Lijphart Expanded: Three Dimensions of Democracy in Advanced 
OECD Countries, „European Political Science Review” 2009, vol. 1, issue 1, s. 138–141. 

 9 Direct Democracy. The International IDEA Handbook, Stockholm 2008, s. 62. Wiele 

wskazuje na to, że wkrótce do grona tych państw dołączy Australia, w której prace nad jej 

wprowadzeniem są bardzo zaawansowane.  
10 W literaturze przedmiotu słusznie są te dwa typy praw rozróżniane – zob. np. M. J a -

b ł o ń s k i, Referendum ogólnokrajowe w polskim prawie konstytucyjnym, Wrocław 2001, s. 16; 

M. R a c h w a ł, Demokracja bezpośrednia w procesie kształtowania się społeczeństwa obywa-
telskiego w Polsce, Warszawa 2010, s. 84. 

11 Zob. np. M. M u s i a ł - K a r g, Referenda w państwach europejskich. Teoria, praktyka, 
perspektywy, Toruń 2008, s. 71–72. 

12 Zob. np. A. R y t e l - W a r z o c h a, Referendum ogólnokrajowe w państwach Europy 
Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2011, s. 269. 
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CIR jest chronologicznie trzecim typem referendum wprowadzonym         
i wyodrębnianym w Nowej Zelandii; poza nim jako osobne rodzajowo grupy 
są zwykle wskazywane referenda konstytucyjne oraz referenda inicjowane 
przez rząd. Przeprowadzane w tym państwie referenda o charakterze konsty-
tucyjnym dotyczyły problematyki wyborczej, stąd określa się je również refe-
rendami wyborczymi13. Nowa Zelandia, podobnie jak Wielka Brytania, nie 
posiada konstytucji pisanej14, a główny dokument nowozelandzkiego prawa 
konstytucyjnego, jakim jest Akt Konstytucyjny z 1986 roku, nie zawiera po-
stanowień bezpośrednio odnoszących się do instytucji referendum. W tej sy-
tuacji podstawowymi źródłami prawa referendalnego są trzy ustawy: ustawa 
wyborcza z 1993 r. (Electoral Act), z tego samego roku ustawa o referendum 
inicjowanym przez obywateli (Citizen Initiated Referenda Act – CIR Act) oraz 
ustawa o głosowaniu w referendum przez pocztę z 2000 roku (Referenda 
[Postal Voting] Act). 

Jak już było wyżej wspomniane, przedmiotem referendów traktowanych 
jako konstytucyjne były zagadnienia z zakresu problematyki wyborczej. Na-
danie tak wysokiej rangi tym referendom stanowi wyraz uznania rozstrzyga-
nych w nich spraw za materie konstytucyjne – przez Akt Konstytucyjny         
z 1986 roku i ustawę wyborczą z 1993 roku, a przed jej uchwaleniem także 
ustawę wyborczą z roku 1956. W dokumentach tych pewne postanowienia 
zostały objęte szczególną ochroną, poprzez nadanie im „sztywnego” charak-
teru; mogą one mianowicie być zmieniane i uchylane kwalifikowaną więk-
szością 75% członków parlamentu nowozelandzkiego – Izby Reprezentantów 
lub większością ważnych głosów oddanych przez obywateli w głosowaniu 
referendalnym. Postanowienia tego rodzaju odnoszą się do: kadencji parla-
mentu, Komisji ds. Reprezentacji (Representation Commision)15, okręgów 
wyborczych, kwot wyborczych, wieku wyborczego i metod głosowania16.  

Spośród pięciu dotychczas przeprowadzonych referendów konstytucyj-
nych dwa dotyczyły długości kadencji parlamentu, a trzy – reformy systemu 
wyborczego do parlamentu. Przedmiotem pierwszego tego rodzaju referen-
dum, w dniu 23 września 1967 roku, była rządowa propozycja wydłużenia ka-
dencji z trzech do czterech lat. Wynik tego referendum był jednoznaczny: 
68,1% głosujących, przy ogólnej frekwencji wyborczej wynoszącej 69,7%, 
opowiedziało się za utrzymaniem trzyletniej kadencji. Po dwudziestu trzech 
latach, w referendum w dniu 27 października 1990 roku, ponowiono próbę 
wydłużenia kadencji Izby Reprezentantów. Efekt był prawie identyczny: 

                                                 
13 Tak np. A.H. A n g e l o, Constitutional Law in New Zealand, The Netherlands 2011, s. 47. 
14 Zob. S. B o ż y k, System konstytucyjny Nowej Zelandii, Warszawa 2009, s. 14.  
15 Zadaniem tej Komisji jest okresowe dokonywanie korekt granic okręgów wyborczych. 
16 A.H. A n g e l o, Constitutional Law..., s. 47. 
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69,3% oddanych przez obywateli głosów było za dotychczasową trzyletnią 
kadencją, przy frekwencji jednak – co wymaga podkreślenia – znacznie wyż-
szej, bo aż 85,2%.  

Dwa pierwsze referenda, mające za przedmiot reformę systemu wybor-
czego, odbyły się 19 września 1992 roku i 6 listopada 1993 roku. Ich spekta-
kularnym skutkiem było zerwanie z obowiązującym 138 lat większościowym 
systemem wyborczym do parlamentu (first-past-the-post – FPTP) na rzecz 
mieszanego systemu wyborczego (mixed member proportional system – 
MMP), a w konsekwencji odejście od „klasycznej” anglo-amerykańskiej kon-
cepcji wyborów parlamentarnych i „czystego” modelu rządów westminster-
skich17, czego – notabene – nie udało się osiągnąć w analogicznych później-
szych referendach w kanadyjskiej Kolumbii Brytyjskiej (lata 2005 i 2009)      
i Wielkiej Brytanii (2011 rok)18. Referenda te wykazały też – co celnie zau-
waża J. Vowles – że „radykalna konstytucyjna i polityczna zmiana, napędzana 
od dołu, a nie z góry, jest możliwa w małym społeczeństwie o kulturze poli-
tycznej, w której oczekiwania dotyczące demokratycznej odpowiedzialności 
sięgają wysoko”19. 

Decyzja o przeprowadzeniu tych dwóch referendów rodziła się powoli,    
w atmosferze gorących sporów politycznych i poszerzającej się społecznej 
dezaprobaty dla stosowanego dotąd systemu wyborczego, w którym upatry-
wano źródła wielu nieprawidłowości w życiu politycznym państwa, w tym 
zwłaszcza niereprezentatywności składu parlamentu. Jego praktykowanie 
nieraz prowadziło do tego, że jedna z głównych partii nowozelandzkiej sceny 
politycznej – Partia Pracy i Nowozelandzka Partia Narodowa – otrzymywała 
mniej mandatów aniżeli jej najważniejsza „konkurentka”, pomimo że uzys-
kała większe poparcie wyborców w skali całego kraju. Fala krytyki tego sys-
temu wzmogła się po wyborach w 1979 i 1981 roku, gdy Nowozelandzka Par-
tia Narodowa zdobyła większość mandatów parlamentarnych, chociaż na kan-
dydatów Partii Pracy wyborcy oddali ogółem więcej głosów. Powołana w 
roku 1984, z inicjatywy laburzystów, Komisja Królewska do sprawy Systemu 
Wyborczego w wydanym w 1986 roku raporcie opowiedziała się, między in-
nymi, za wprowadzeniem systemu MMP, zbliżonego swą formą do niemiec-
kiej jego wersji, z czym miałoby się wiązać powiększenie składu Izby Repre-

                                                 
17 Por. D. D e n e m a r k, Choosing MMP in New Zealand: Explaining the 1993 Electoral 

Reform, [w:] Mixed-Member Electoral Systems, eds. M.S. S h u g a r t h ,  M.P. W a t t e n -

b e r g, New York 2001, s. 70. 
18 Zob. M. W i ę c k o w s k a, Problematyka zmiany systemu wyborczego w demokracjach 

westminsterskich: Nowej Zelandii, Kanadzie i Wielkiej Brytanii. Perspektywa porównawcza, 

„Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2011, nr 3, s. 171–172. 
19 J. V o w l e s, The Politics of Electoral Reform in New Zealand, „International Political 

Science Review” 1995, vol. 16, no. 1, s. 115. 
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zentantów – z 99 do 120 członków. Co jest też niezwykle ważne, Komisja 
rekomendowała przy tym, aby wyboru między tym systemem a dotychczas 
stosowanym dokonali sami obywatele w drodze referendum. W odpowiedzi 
na ten report powstał społeczny ruch Electoral Reform Coalition, stawiający 
za cel promowanie jego ustaleń, w tym też konieczności przeprowadzenia 
wspomnianego referendum20.  

Zobowiązanie do dokonania reformy systemu wyborczego stało się z jed-
nym kluczowych punktów programów wyborczych rywalizujących partii po-
litycznych. Po zwycięskich wyborach obie te partie z danych wyborcom 
obietnic jednak się wycofywały. Tak się stało po sukcesie wyborczym Partii 
Pracy w 1984 i 1987 roku, jak i Nowozelandzkiej Partii Narodowej w wybo-
rach 1990 roku, w których zdobyła 69% procent mandatów przy poparciu 
48% głosujących obywateli21. Pod naciskiem opinii publicznej druga z wy-
mienionych partii została jednak zmuszona do podjęcia decyzji o zarządzeniu 
referendum.  

W referendum tym, przeprowadzonym 19 września 1992 roku, sformuło-
wane pytanie składało się z dwóch części. W części A zapytano wyborców     
o to, czy chcą zachowania obowiązującego dotychczas systemu FPTP czy też 
odejścia od tego systemu. Aż 84,7% głosów zostało oddanych na drugą ze 
wskazanych możliwości. Prawie równie jednoznaczny był wynik głosowania 
dotyczącego poparcia dla jednego z czterech przedstawionych w części B py-
tania systemów wyborczych, mogących zastąpić system FPTP: 70,5% głosu-
jących wyborców poparło system MMP, podczas gdy system pojedynczego 
głosu przechodniego (single transferable vote – STV) – zyskał uznanie 17,4% 
wyborców, system głosowania preferencyjnego (preferential voting system – 
PV) – 6,6%, a system głosowania uzupełniającego, zwanego też paralelnym 
(supplementary member system – SM) – 5,6%. Referendum to nie miało cha-
rakteru stanowiącego, rząd nowozelandzki zapewnił jednak przed jego prze-
prowadzeniem, że jeżeli większość głosujących opowie się za zmianą systemu 
wyborczego, to w następnym roku odbędzie się kolejne referendum, już          
z mocą stanowiącą, oraz z możliwością dokonywania przez obywateli wyboru 
pomiędzy systemem FPTP a systemem najbardziej popularnym w referendum 
w 1992 roku. Obietnica ta została dotrzymana: 6 listopada 1993 roku odbyło 
referendum, w którym 53,9% głosujących wskazało na system MMP jako 
przez siebie preferowany. Zwrócić uwagę musiała bardzo wysoka frekwencja 
wyborcza w tym referendum – uczestniczyło w nim 85,2% uprawnionych do 
głosowania (w referendum w 1992 roku – 55,2%). Jego skutkiem prawnym 

                                                 
20 O podmiotach promujących reformę wyborcza i jej oponentach zob J. V o w l e s, The 

Politics of Electoral..., s. 105. 
21 Por. M. W i ę c k o w s k a, Problematyka zmiany systemu..., s. 164–165. 
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było wprowadzenie przepisów o systemie wyborczym MMP do nowej ustawy 
wyborczej z roku 1993.  

Problem systemu wyborczego odżył ponownie z całą siłą po kilkunastu 
latach, gdy podczas kampanii wyborczej w 2008 roku Partia Narodowa zade-
klarowała, iż w razie zwycięstwa wyborczego doprowadzi do zarządzenia re-
ferendum w tej sprawie, mającego się odbyć równolegle z kolejnymi wybo-
rami parlamentarnymi w 2011 roku. Partia ta nie ukrywała przy tym swojej 
sympatii dla systemu SM – jako tego, który miałby zastąpić system MMP. Po 
zakończonych zwycięstwem Partii Narodowej wyborach przystąpiono do rea-
lizacji zapowiedzi przedwyborczych, podejmując w tym celu odpowiednie 
działania prawne, organizacyjne i informacyjne. W wyznaczonym na dzień 26 
listopada referendum przedstawione dwa pytania stanowiły niemalże kopię 
pytań z referendum z 1992 roku. Pierwsze brzmiało: „Czy w Nowej Zelandii 
powinien być utrzymany mieszany system wyborczy (MMP)?”. Do drugiego 
z pytań, sformułowanego następująco: „Jeżeli w Nowej Zelandii będzie doko-
nywana zmiana systemu wyborczego, który system wyborczy wybrałbyś?”, 
dołączono cztery możliwe odpowiedzi, w których zostały wskazane następu-
jące systemy: FPTP, PV, STV i SM. Referendum nie miało mocy stanowią-
cej, jednakże w razie opowiedzenia się większości głosujących za zmianą sys-
temu wyborczego miało się odbyć ponowne referendum (przed kolejnymi wy-
borami parlamentarnymi lub równolegle z nimi), tym razem już stanowiące,   
w którym wyborcy dokonaliby wyboru między systemem MMP a alternatyw-
nym systemem wyborczym, który uzyskał największe poparcie w referendum 
w 2011 roku. Możliwość przeprowadzenia tego referendum przekreśliły jed-
nak rezultaty głosowania referendalnego w 2011 roku, w którym za utrzyma-
niem systemu MMP oddano 57,77% głosów, a zatem nieco więcej niż w 1993 
roku za jego wprowadzeniem. Dodajmy, że rozkład preferencji dla poszcze-
gólnych systemów wyborczych wskazanych w drugim pytaniu referendalnym 
w 2011 roku był następujący: FPTP – 46,66%, PV – 12,47%, STV – 16,73%, 
SM – 24,14%. W referendum tym uczestniczyło ogółem 73,51% uprawnio-
nych do głosowania. 

Referenda zarządzane z inicjatywy rządu mogą być zarówno stanowiące, 
jak i niewiążące. W historii ustrojowej Nowej Zelandii bardzo liczna grupą   
w tej kategorii referendum stanowiły w latach 1911–1987 głosowania doty-
czące licencjonowania sprzedaży alkoholu. Referenda te poprzedziły referen-
da dotyczące tej kwestii mające charakter lokalny. Na mocy ustawy z 1893 
roku o kontroli sprzedaży alkoholu wysokoprocentowego były one obligato-
ryjne i przeprowadzano je razem z wyborami parlamentarnymi w latach 1894 
–1914. Wyborcy wypowiadali się w nich, czy liczba licencji w ich okręgu 
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wyborczym powinna być zwiększona, zmniejszona czy też należałoby wpro-
wadzić pełną prohibicję22.  

Od 1911 roku obywatele Nowej Zelandii mogli decydować o losie licen-
cji na sprzedaż alkoholu w odniesieniu nie do swoich okręgów wyborczych, 
ale do polityki ogólnopaństwowej w tym zakresie. Przeprowadzone w tymże 
roku referendum było jednocześnie pierwszym w historii Nowej Zelandii re-
ferendum ogólnokrajowym. Wyborcy mieli w nim do wyboru dwie opcje: za 
kontynuacją sprzedaży alkoholu lub za ogólnopaństwową prohibicją. Wpraw-
dzie zwycięstwo w tym referendum odnieśli zwolennicy prohibicji23, to jed-
nak było to zwycięstwo połowiczne, ponieważ wygrali większością nieprze-
wyższającą ustalonego przez parlament progu 60%, po przekroczeniu którego 
prohibicja mogła być wprowadzona. Przed referendum w 1919 roku parla-
ment obniżył ten próg do 50% i niewiele brakowało, aby w tym referendum 
został przekroczony. W głosowaniu obejmującym wyborców przebywających 
w kraju przewagę uzyskało stanowisko, iż należy ustanowić prohibicję, jed-
nakże po doliczeniu głosów żołnierzy przebywających za granicą, wskaźnik 
poparcia dla niej obniżył się do 49%. Referenda w sprawie licencjonowania 
alkoholu w nieco zmodyfikowanej formie (w 1919 roku dodano trzecią alter-
natywną odpowiedź – monopol państwowy) towarzyszyły prawie wszystkim 
wyborom parlamentarnym aż do 1987 roku (wyjątkami były tylko wybory    
w 1931 i 1951 roku). We wszystkich kampaniach referendalnych triumfowali 
przeciwnicy prohibicji, od lat pięćdziesiątych XX wieku nawet bardzo wyraź-
nie (ich głosy stanowiły w tym okresie zwykle 60–70% wszystkich ważnie 
oddanych). W 1989 roku parlament ostatecznie zadecydował o zaprzestaniu 
przeprowadzania tego rodzaju referendów. 

Problematyki „alkoholowej” dotyczyły jeszcze dwa referenda konsulta-
cyjne inicjowane przez rząd: 9 marca 1949 roku i 27 września 1967 roku.      
W obu tych referendach obywatele wypowiadali się w sprawie ewentualnego 
wydłużenia pracy barów hotelowych. W pierwszym z wymienionych referen-
dów tylko 24,5% głosujących obywateli zaakceptowało rządowa propozycję 
wydłużenia pracy tych barów o cztery godziny, tak by kończyły swoją dzia-
łalność nie jak dotąd o godzinie 18.00, lecz o 22.00. Całkiem odmiennym re-
zultatem zakończyło się referendum w tej samej sprawie w 1967 roku – za 
propozycja rządową opowiedziało się 64,5% wyborców. W trzy tygodnie po 
tym referendum czas pracy barów uległ wydłużeniu do godziny 22.00. 

                                                 
22 W 1911 r. wyborcom ograniczono możliwość wypowiadania swej woli do wyboru jed-

nego z dwóch rozwiązań: kontynuowania dotychczasowych licencji i nieprzyznawania w ogóle 

licencji.  
23 Za prohibicją głosowały 259 943 osoby, a za kontynuacja sprzedaży – 205 661. 



Instytucja referendum w Nowej Zelandii                                                        101 
 
 

W dniu 9 marca 1949 roku odbyło się jeszcze jedno referendum z inicja-
tywy rządowej, zarządzone również z myślą o polepszeniu wizerunku, tracą-
cego w tamtym czasie popularność, rządu laburzystowskiego. Zapytano        
w nim o to, czy powinny być dozwolone zakłady wzajemne na wyścigach 
konnych; Odpowiedzi pozytywnej udzieliło 68% wyborców. Kilka miesięcy 
później, 3 sierpnia 1949 roku, obywatele znowu udali się do urn wyborczych 
w celu przedstawienia swego stanowiska w kolejnej sprawie poddanej pod 
głosowanie z inicjatywy rządowej. W głosowaniu tym obywatele, większością 
77,9% głosów, poparli rządowy projekt obowiązkowego szkolenia wojskowe-
go w czasie pokoju, przy dość niskiej – jak na warunki nowozelandzkie – 
frekwencji wyborczej 63,5%. Uchwalona w następstwie takiego rezultatu 
referendum ustawa z 1949 roku o obowiązkowym szkoleniu wojskowym obo-
wiązek jego odbywania nałożyła na wszystkich mężczyzn, którzy ukończyli 
18. rok życia. 

Ostatnim referendum konsultacyjnym inicjowanym przez nowozelandzki 
rząd było referendum w dniu 26 września 1997 roku. W referendum tym zde-
cydowaną większością głosów, wynoszącą aż 91,8%, obywatele sprzeciwili 
się proponowanemu systemowi oszczędności emerytalnych. Podkreślenia 
wymaga uczestnictwo w tym głosowaniu 80,3% uprawnionych do tego osób 
oraz umożliwienie – po raz pierwszy w nowozelandzkiej historii stosowania 
instytucji referendum – oddawania głosów przez pocztę. 

Uchwalenie w 1993 roku ustawy o referendum inicjowanym przez oby-
wateli było zwieńczeniem – datującego się od początku lat osimdziesiątych 
ubiegłego wieku – bardzo wyraźnego wzrostu zainteresowania różnych sił 
społeczno-politycznych wykorzystywaniem w procesie rządzenia instrumen-
tów demokracji bezpośredniej. Przyczyn tego zainteresowania upatrywano     
w zaostrzających się i wywołujących coraz szersze niezadowolenie społeczne 
ułomnościach życia politycznego, w rosnącym przekonaniu, że „politycy są 
nierzetelni, a rządy nieodpowiedzialne”24. Sam zaś ruch na rzecz wprowadze-
nia CIR – jak często uważa się – był inspirowany doświadczeniami wiążą-
cymi się z tego typu referendum w Stanach Zjednoczonych Ameryki25. Nad-
zwyczaj zagorzałymi orędownikami rozszerzania demokracji bezpośredniej 
były ugrupowania populistyczne i konserwatywne. Jedno z nich, Partia Kre-
dytu Społecznego (Social Credit Party) w 1984 roku wniosła do parlamentu 
projekt ustawy, umożliwiającej grupie 100 000 obywateli spowodowanie 

                                                 
24 J. K a r p, P. A i m e r, Direct Democracy on Trial: The Citizens-Initiated Referendums, 

[w:] Proportional Representation on Trial. The 1999 New Zealand General Election and the 
Fate of MMP, Auckland 2002, s. 149. 

25 Zob. np. W. M a p p, New Zealand’s System of Citizens Initiated Referenda, „Agenda” 

1995, vol. 2, no. 4, s. 446. 
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zarządzenia referendum niewiążącego26. Projekt został przez rząd laburzy-
stowski przekazany do – wspomnianej już w niniejszym opracowaniu – Ko-
misji Królewskiej do sprawy Systemu Wyborczego. Stanowisko tej Komisji 
wobec projektu, które zostało wyrażone w opracowanym w 1986 r. raporcie 
Towards a Better Democracy, było nieprzychylne. Charakteryzując inicjaty-
wy ludowe i referenda jako „stępione i niedojrzałe mechanizmy, które wyma-
gają używania z ostrożnością i rozwagą”, raczej umniejszające niż zwiększa-
jące demokratyzm systemu politycznego, a także podkreślając, iż inne metody 
partycypacji społecznej są ważniejsze i bardziej pożyteczne27, zaleciła nie-
uchwalenie przepisów o referendum inicjowanym przez obywateli.  

Rozstrzygające znaczenie dla niepodporządkowania się tej rekomendacji 
miało stanowisko zajęte w tej sprawie przez Partię Narodową, zdetermino-
wane – z jednej strony – nasilającą się presją członków tej partii, a z drugiej – 
umiejętnym odczytaniem nastrojów społecznych. W wyborach parlamentar-
nych w 1990 roku partia ta uchwalenie ustawy, o której mowa, uczyniła ele-
mentem swojego programu wyborczego. Po zwycięskich wyborach Partia 
Narodowa wywiązała się z przyrzeczenia danego wyborcom, doprowadzając 
rychło do wszczęcia procesu legislacyjnego, Minęły jednak ponad dwa lata, 
gdy ustawa o CIR została uchwalona, dodajmy – bez sprzeciwu Partii Pracy. 
Konkludując: ustawa ta była raczej rezultatem wyrachowania politycznego 
aniżeli entuzjazmu polityków dla demokracji bezpośredniej28.  

Refleksem tego wydaje się być nadanie CIR niewiążącego, opiniodaw-
czego charakteru, co jest rozwiązaniem odmiennym od prawnej charaktery-
styki tego typu referendum w Szwajcarii, Włoszech czy w większości stanów 
amerykańskich, w tym zwłaszcza w Kalifornii29. Jego rezultaty nie przesądza-
ją o dokonaniu zmiany w obowiązującym prawie czy rozstrzygnięciu innej 
sprawy, będącej przedmiotem głosowania. Co najwyżej można je potraktować 
jako wyraz zorganizowanej, niezobowiązującej presji społecznej wywieranej 
przede wszystkim na rząd i parlament do podjęcia określonych działań.  

Nadanie CIR takiej właściwości ma w Nowej Zelandii zarówno zwolen-
ników, jak i przeciwników. Bardzo znamienny jest – często powoływany – 
przykład pierwszego z wymienionych stanowisk wywód byłego ministra spra-
wiedliwości Douglasa Grahama, który wymienił dwa argumenty w tej spra-

                                                 
26 B. G o s c h i k, You’re the Voice – Try and Understand It: Some Practical Problems of 

the Citizens Initiated Referenda Act, „Victoria University of Wellington Law Review” 2003, 

vol. 34, no. 4, s. 704. 
27 Royal Commission on the Electoral System, Report of the Royal Commission on the 

Electoral System: Towards a Better Democracy, Wellington 1986, s. 175–176. 
28 Tak ocenia B. G o s c h i k, You’re the Voice..., s. 704. 
29 Zob. J. P a r k i n s o n, Who Knows Best? The Creation of the Citizen-Initiated Referen-

dum in New Zealand, „Government and Opposition” 2001, vol. 36, no. 2, s. 404, 411. 
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wie. Pierwszym jest to, że decyzje dotyczące bezpieczeństwa, polityki zagra-
nicznej są „zbyt ważne” i tylko rząd posiada wszystkie informacje niezbędne 
do ich podejmowania. Drugi argument wyraża obawę przed wykształceniem 
się „tyranii większości”30. W tym kontekście uznanie rezultatów referendum 
za niewiążące pozwala rządowi – w razie potrzeby – skutecznie chronić 
mniejszości przed dyskryminacją. Niejako uzupełnieniem przytoczonej wyżej 
argumentacji jest głoszona niekiedy konstatacja, iż proces referendalny jest 
pozbawiony skutecznych instrumentów potrzebnych do tworzenia dobrego 
prawa; w szczególności wyborcy nie posiadają środków będących w dyspo-
zycji organu ustawodawczego i rządu, które umożliwiają gruntowne i wszech-
stronne zbadanie projektu aktu prawnego31. Z kolei przeciwnicy opisywanej 
regulacji prawnej najczęściej wskazują, iż stworzony mechanizm nie pozwala 
w pełni urzeczywistniać woli narodu32.  

Jednym z kluczowych zagadnień dotyczących problematyki referendalnej 
i oceny regulacji prawnej referendum, jako instytucji mającej służyć realizacji 
idei suwerenności narodu, jest dopuszczalny przedmiotowy zakres jej stoso-
wania. Zakres ten w przypadku nowozelandzkiego CIR jest ustalony nadzwy-
czaj szeroko. Jego przedmiotem może być dowolna sprawa, z wyjątkiem roz-
strzygania o spornych wynikach wyborów lub referendum, jak o problemach, 
które były już poddane pod głosowanie ludowe w ostatnich pięciu latach33.  

Na unormowany ustawą z 1993 roku o CIR proces referendalny składa się 
szereg różnorodnych działań, które tworzą siedem etapów tego procesu34. Są 
nimi: 

1. Przedłożenie przez obywatela lub zrzeszenie obywateli wniosku          
w sprawie zainicjowania referendum w określonej sprawie. Wniosek taki jest 
przedstawiany Clerkowi Izby Reprezentantów, czyli powoływanemu przez 
Gubernatora Generalnego stale działającemu urzędnikowi parlamentu, będą-
cemu ekspertem prawa parlamentarnego i procedur parlamentarnych, dora-
dzającemu m.in. Spikerowi Parlamentu. Wniosek taki m.in. powinien zawie-
rać pytanie, jakie byłoby skierowane do wyborców w referendum. Ustawa 
zastrzega, iż w danym wniosku może być wskazane tylko jedno takie pytanie, 

                                                 
30 Przytaczam za: tamże, s. 412–413 oraz M. H a r r i s, New Zealand’s Direct Democracy 

Experience: an Institution Found Lacking?, Centre for Research on Direct Democracy, Zurich, 

„Working Paper Series” 2010, no. 34, s. 14. 
31 Zob. np. W. M a p p, New Zealand’s System..., s. 451. 
32 Zob. M. Q v o r t r u p, Citizen Initiated Referendums (CIRs) in New Zealand: A Com-

parative Appraisal, „Representation” 2008, vol. 44, issue 1, s. 71. 
33 Por. D. M c G e e, Parliamentary Practice in New Zealand, Wellington 2005, s. 572. 
34 B. G o s c h i k wyodrębnia pięć etapów (You’re the Voice..., s. 705), a H. G r e g o r -

c z u k – sześć (Citizens Initiated Referenda, Queensland Parliamentary Library, „Research 

Bulletin” 1998, no. 1, s. 21–22). 
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które powinno być tak sformułowane, by było możliwe udzielenie tylko 
jednej z dwóch odpowiedzi: „tak” lub „nie”. Wraz z wnioskiem powinna być 
wniesiona opłata – obecnie w wysokości 604,10 dolarów nowozelandzkich.   

2. Zatwierdzenie przez Clerka pytania i formularza petycji. O tym, jak 
będzie ostatecznie sformułowane pytanie, nie przesądza wnioskodawca, lecz 
Clerk, któremu ustawa na podjęcie decyzji w tej sprawie daje trzy miesiące od 
dnia otrzymania wniosku. W tym czasie Clerk musi tę kwestię przekonsul-
tować z wnioskodawcą; może też zwrócić się w celu zasięgnięcia opinii do 
innych osób lub instytucji, jeżeli uzna to za stosowne. Obowiązkiem Clerka 
jest też zarządzenie opublikowania pytania w oficjalnym organie rządowym 
„New Zealand Gazette” oraz wskazanych przez siebie gazetach codziennych 
w celu dania możliwości pisemnego wypowiedzenia się – w ciągu 28 dni po 
opublikowaniu ogłoszenia – wszystkim zainteresowanym obywatelom. Pyta-
nie zaakceptowane przez Clerka powinno być tak sformułowane, by wynikał 
z niego jasno cel i skutek referendum oraz było możliwe udzielenie na nie 
tylko jednej z dwóch odpowiedzi. Po wywiązaniu się z tego zadania Clerk 
zatwierdza formularz petycji, który będzie służyć zbieraniu podpisów osób 
popierających przeprowadzenie referendum.  

3. Zbieranie podpisów. Ustawodawcy nowozelandzki wyznaczył wnios-
kodawcy przeprowadzenia referendum długi, bo aż dwunastomiesięczny ter-
min na zgromadzenie, na zaaprobowanym przez Clerka formularzu petycji, 
wymaganej liczby podpisów wyborców popierających to referendum, równa-
jącej się 10% wszystkich uprawnionych do głosowania (w wyborach w 2011 
roku – 307 085). Uwarunkowanie dalszego postępowania zebraniem tak dużej 
liczby podpisów uzasadniano przede wszystkim dążeniem do stworzenia prze-
słanek poddawania pod głosowanie ludowe rzeczywiście ważnych spraw35. 

4. Sprawdzanie prawidłowości petycji. Czynności z tym związane 
wykonuje Clerk. Jeśli petycja spełnia wymogi ustawowe, a w szczególności 
jest złożona wymagana liczba podpisów wspierających referendum, Clerk po-
świadcza jej prawidłowość i przedstawia ją do wiadomości Izbie Reprezen-
tantów. Jeśli petycja nie uzyskała „certyfikatu” Clerka, to daje się wniosko-
dawcy referendum jeszcze dwa dodatkowe miesiące na zgromadzenie podpi-
sów w liczbie większej od wymaganej i ponowne przedłożenie petycji (proces 
ten ma swoja nazwę – resubmission).  

5. Zarządzenie referendum. Datę referendum wyznacza Gubernator Ge-
neralny (w drodze Order in Council) najpóźniej miesiąc po przekazaniu pety-
cji do parlamentu). Do niego należy też podjęcie decyzji, czy będzie przepro-
wadzone one w drodze głosowania korespondencyjnego. Referendum powin-

                                                 
35 Zob. J. P a r k i n s o n, Who Knows Best?..., s. 414. 
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no odbyć się w okresie dwunastu miesięcy po prezentacji petycji Izbie Repre-
zentantów, chyba że zostanie przez nią odroczone – większością co najmniej 
75% ogółu deputowanych – na dzień przypadający między dwunastym a dwu-
dziestym czwartym miesiącem od wspomnianej prezentacji. Ustawa przewi-
duje oprócz tego możliwość przeprowadzenia referendum wraz z wyborami 
parlamentarnymi. 

6. Głosowanie referendalne. Głosowanie osobiste odbywa się przy odpo-
wiednim zastosowaniu przepisów ustawy wyborczej z 1993 roku dotyczących 
głosowania. Głosowanie korespondencyjne natomiast przeprowadza się na 
podstawie przepisów ustawy z 2000 roku o głosowaniu w referendum przez 
pocztę. Głosowanie tego typu obejmuje okres trzech tygodni i jego zakoń-
czenie jest ustalone na godzinę 19:00 w piątek.  

7. Ogłoszenie wyników referendum przez Głównego Komisarza Wybor-
czego (Chief Electoral Officer). 

Warto nadmienić, iż kwota spożytkowana na akcję promująca petycję      
w sprawie referendum, jak i – później – agitację na rzecz udzielenia okre-
ślonej w nim odpowiedzi nie może przekroczyć kwoty 50 000 dolarów nowo-
zelandzkich. W razie jej przekroczenia może być nałożona grzywna w maksy-
malnej wysokości 20 000 dolarów36.  

Wydaje się nieco przesadne powołanie się przez M. Qvortrupa na słowa 
Horacego parturient montes, nascetur ridiculus mus (O sztuce poetyckiej), 
„zległy w połogu góry, a rodzi się śmieszna mysz”, jako myśli podsumowu-
jącej dotychczasową praktykę stosowania w Nowej Zelandii CIR37. Stwier-
dzić jednak z całą pewnością można, że daleka jest ona od spełnienia nadziei, 
jaką pokładali w tej instytucji jej zwolennicy, gdy była wprowadzana w 1993 
roku. Cztery referenda przeprowadzone od tego czasu, czyli w okresie dwu-
dziestu lat, nie są liczbą imponującą. Na prawidłową, dzisiejszą ocenę tej 
praktyki wpływać musi dodatkowo fakt. iż aż trzy spośród nich odbyły się     
w pierwszych sześciu latach tego okresu: jedno w 1995 roku oraz dwa w 1999.  

Referendum z 2 grudnia 1995 roku zostało zarządzone z inicjatywy No-
wozelandzkiego Związku Zawodowego Strażaków i było następstwem plano-
wanej redukcji zatrudnienia w tej grupie zawodowej. Pytanie poddane pod 
głosowanie obywateli było sformułowane następująco: „Czy liczba zawodo-
wych strażaków zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu powinna być 
zmniejszona poniżej poziomu z 1 stycznia 1995 roku?”. W referendum tym 
głosy oddało tylko 26,96% uprawnionych do dokonania tego aktu, co spowo-

                                                 
36 Jak zauważa Ł. J a k u b i a k: „Wyznaczenie tak rygorystycznej granicy wydatków 

może znacząco ograniczać skuteczność prowadzonej kampanii, utrudniając zakończenie złożo-

nego procesu przygotowawczego” (Referendum na wniosek..., s. 100). 
37 M. Q v o r t r u p, Citizen Initiated Referendums..., s. 76. 



106                                                                            Grzegorz Kryszeń 

 
 

dowane było przede wszystkim nieprzeprowadzeniem tego referendum wraz   
z wyborami parlamentarnymi. Tak niska frekwencja dostarczyła przeciwni-
kom nadania CIR wiążącego charakteru dodatkowego argumentu – jako przy-
kładu możliwości narzucenia przez głosującą mniejszość swej woli większoś-
ci społeczeństwa. Dodajmy, że negatywnie na przedstawione pytanie odpo-
wiedziało aż 87,82% głosujących, co jednak nie powstrzymało rząd od prze-
prowadzenia redukcji etatów strażackich. 

Dwa następne referenda były przeprowadzone już razem z wyborami par-
lamentarnymi – w dniu 27 listopada 1999 roku, przy wysokiej już frekwencji, 
wynoszącej 82,86%. W obu przypadkach inicjatywa pochodziła od pojedyn-
czego obywatela. Wnioskodawcami byli: emerytka, mieszkanka Wellington, 
Margaret Robertson oraz mieszkaniec Christchurch – Norman Withers.        
M. Robertson zwróciła się z wnioskiem o głosowanie obywateli w sprawie 
zmniejszenia składu Izby Reprezentantów – ze 120 do 99 członków”, argu-
mentując to tym, że „mniejszy parlament byłby sprawniejszy, lepiej zorga-
nizowany, ponieważ politycy byliby zbyt zajęci, aby źle postępować”38. Sta-
nowisko to podzieliło 81,5% wyborców. W 2006 roku wniesiono do parla-
mentu projekt ustawy uwzględniającej rezultat tego referendum, został on 
jednak odrzucony w drugim czytaniu. 

Opierając się na postawionym w wyniku inicjatywy N. Withersa pytaniu 
obywatele wypowiadali się w sprawie potrzeby dokonania reformy wymiaru 
sprawiedliwości, kładącej nacisk na ochronę ofiar przestępstw i zaostrzającej 
kary dla sprawców ciężkich przestępstw39. Zwolennikami przeprowadzenia 
takiej reformy okazało się być 91,75% głosujących obywateli. Tym razem 
rezultat głosowania nie został całkowicie zlekceważony przez rząd. W 2002 
roku parlament uchwalił dwie ustawy (Sentencing Act i Parole Act) wzmac-
niające ochronę osób, będących ofiarami przestępstw i podwyższające repre-
sje wobec poważnych przestępców40.  

Czwarte, ostatnie, referendum zostało przeprowadzone w drodze głoso-
wania korespondencyjnego, przez pocztę, w dniach od 31 lipca do 21 sierpnia 
2009 roku. Jego inicjatorką była Sheryl Savill, wspierana m.in. przez przy-
wódcę Kiwi Party Larry’ego Baldocka. Pytanie, czy „klaps” będący środkiem 
wychowania rodzicielskiego powinien być w Nowej Zelandii uznawany za 
przestępstwo, było reakcją na zmiany ustawowe z 2007 roku idące w tym 

                                                 
38 Cyt. za: M. H a r r i s, New Zealand’s Direct..., s. 17. 
39 N. Withersa do przedłożenia wniosku skłoniły osobiste przeżycia związane z brutalnym 

napadem na jego matkę.  
40 Zob. np. J.V. R o b e r t s, Sentencing Reform in New Zealand: An Analysis of the 

Sentencing Act 2002, „Australian and New Zealand Journal of Criminology” 2003, vol. 36,    

no. 3, s. 249 i n. 
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kierunku41 Udział w tym głosowaniu korespondencyjnym wzięło 56,09% 
uprawnionych wyborców, z których z kolei olbrzymia większość 87,40% 
wyraziła sprzeciw wobec penalizacji „klapsa”. Pomimo tak jednoznacznego 
wyniku referendum Premier Nowej Zelandii zapowiedział, że rodzicom nie 
będzie przywrócone prawo do „klapsów”.  

Liczba czterech przeprowadzonych CIR jest skromna w zestawieniu         
z ogólną liczbą wniosków przedłożonych Clerkowi w sprawie zarządzenia 
tego typu głosowania ludowego, które były nieskuteczne z powodu nie-
zebrania odpowiedniej liczby podpisów popierających inicjatywę, wycofania 
przez wnioskodawcę przed tą fazą postępowania lub następstwem jego bez-
czynności. Nadzwyczaj duże zainteresowanie wnoszeniem petycji odnotować 
można było w pierwszych latach obowiązywania ustawy z 1993 roku o CIR,    
z czasem radykalnie ono opadło, tak że w ostatnich latach korzystanie z tej 
procedury jest już tylko sporadyczne. Przedmiotem pierwszego wniosku skie-
rowanego do Clerka w 1994 roku było ustanowienie pięcioletniego zakazu 
produkcji jaj pochodzących z chowu bateryjnego. W tym samym roku zare-
jestrowano ponadto dwie inne inicjatywy, tj. w sprawie: 1) zredukowania licz-
by członków Izby Reprezentantów ze 120 do 100 poprzez zmniejszenie liczby 
mandatów pochodzących z list partyjnych; 2) możliwości orzeczenia wobec 
przestępcy, skazanego za morderstwo na karę dożywotniego pozbawienia 
wolności, odbywania kary w miejscu jego zamieszkania bez możliwości 
zwolnienia warunkowego. W „rekordowym” 1994 roku ogólna liczba wnios-
ków wyniosła 18 (w tym aż 12 pochodziło od organizacji One Step Demo-
cracy Movement), w 1995 roku i w 1996 roku – tylko po 1 wniosku, w latach: 
1996 – 2, 1997 – 4, w 1998 i 1999 – po 2, 2000 – 4, 2001 – 1, 2002 – 3,            
a w 2004 i 2005 – po 142. Po 2005 roku Clerkowi złożono jeszcze tylko           
4 wnioski (w 2007, 2009, 2011 i 2012 roku).  

Przedstawione wnioski dotyczyły bardzo różnorodnych problemów życia 
społecznego. Sporo z nich odnosiło się do szeroko rozumianego ustroju pań-
stwa. Do tej grupy można zaliczyć wnioski dotyczące (poza wspomnianą 
wyżej kwestią redukcji mandatów parlamentarnych) następujących zagadnień: 
ustanowienia konstytucji pisanej jako aktu nadrzędnego wobec traktatu           
z Waitangi oraz wszystkimi innymi źródłami prawa, potrzeby przeprowadze-
nia referendum w sprawie przywrócenia w wyborach parlamentarnych syste-
mu FPTP, wprowadzenia w tych wyborach systemu STV, uchwalenia kon-

                                                 
41 Pozbawiły one rodziców, oskarżonych o znęcanie się nad dziećmi, możliwości zasłania-

nia się „środkami wychowawczymiˮ. 
42 Dane za lata 1993–2000 za: Left Turn: The New Zealand General Election of 1999, ed. 

J. B o s t o n, S. C h u r c h, S. L e v i n e, L. M c L e a y, N.S. R o b e r t s, Wellington 2000,      

s. 287–292; J. P a r k i n s o n, Who Knows Best?..., s. 416–417. 
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stytucji pisanej głoszącej suwerenność narodu i chroniącej podstawowe prawa 
człowieka i obywatela, zmiany wzoru flagi Nowej Zelandii, rezygnacji z pra-
wa apelacji do Tajnej Rady, jak też – co zwraca szczególną uwagę w kon-
tekście omawianej w niniejszym opracowaniu problematyki – nadania wyni-
kom głosowaniu w CIR mocy wiążącej, co było przedmiotem aż trzech 
petycji (lata 1999, 2003 i 2009). Inną, też liczną grupę, stanowiły wnioski 
obejmujące zagadnienia ekonomiczne, np. w sprawie zmniejszenia bezrobocia 
poniżej poziomu 1%, prowadzenia przez rząd polityki gospodarczej mającej 
na celu pełne zatrudnienie, przywrócenia Koronie prawa własności przybrze-
ża i dna morskiego, sprzedaży udziałów firm państwowych. Pozostałe 
wnioski odnosiły się do innych różnorodnych dziedzin życia społecznego – 
np. dotyczyły niedyskryminowania przez prawo ze względu na pochodzenie 
etniczne, dopuszczalności eutanazji, pełnego dostępu do publicznej służby 
zdrowia i edukacji, zwiększenia wydatków na świadczenia zdrowotne, uchy-
lenia obowiązującej ustawy o prostytucji, ustanowienia przepisów w sprawie 
zakazu sprzedaży i dystrybucji tytoniu.       

Skromna praktyka w stosowaniu CIR w Nowej Zelandii ma wielorakie 
źródła. W literaturze przedmiotu są wskazywane przede wszystkim przyczyny 
leżące w ułomnościach regulacji prawnej tej instytucji demokracji bezpośred-
niej. Zasadnicze mankamenty ustawy z 1993 roku o CIR oddziałujące nega-
tywnie na taką praktykę wymienia M. Qvortrup. Pierwszą z nich jest wygóro-
wany, znacznie wyższy niż w Szwajcarii czy choćby w Kalifornii, wymóg 
zgromadzenia podpisów wspierających petycję w liczbie równającej się 10% 
ogółu wyborców. Dodatkowym czynnikiem zniechęcającym „działaczy zain-
teresowanych wykorzystaniem inicjatywy jako drogi prowadzącej do zmian 
politycznych” – zdaniem M. Qvortrupa – są limity wydatków (przypomnijmy 
po 50 000 dolarów nowozelandzkich przeznaczonych na promocję petycji        
i prowadzenie kampanii na rzecz osiągnięcia w głosowaniu referendalnym 
określonego rezultatu). Bardzo ważną przyczyną jest wreszcie nadanie woli 
społecznej wyrażonej w tym głosowaniu jedynie opiniodawczego znaczenia43. 
Okoliczność ta wpływa hamująco na aktywność obywateli tym bardziej, że 
mogą oni skorzystać z innej, nieporównywalnie prostszej w zastosowaniu 
metody prezentacji niewiążącej opinii publicznej, jaką jest prawem przewi-
dziana procedura przedkładania petycji Izbie Reprezentantów44. 

                                                 
43 M. Q v o r t u p, Citizen Initiated Referendums..., s. 71 i 76. Zob. też Ł. J a k u b i a k, 

Referendum na wniosek..., s. 105; New Zealand, [w:] Direct Democracy in Asia: A Reference 
Guide to the Legislation and Practice, Taiwan Foundation for Democracy Publication, Taipei 

2005, s. 285. 
44 Zob. J. M c L e a n, Making More (or Less) of Binding Referenda and Citizens-Initiated 

Referenda, [w:] Building the Constitution, ed. C. J a m e s, Wellington 2000, s. 366.  
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Nadmieńmy, że poza postulatami dokonania zmian mających na celu 
usunięcie wskazanych przez M. Qvortrupa mankamentów ustawy z 1993 roku 
o CIR wskazywane są jeszcze inne jej rozwiązania budzące zastrzeżenia. 
Jednym z nich jest przypadająca Clerkowi decydująca rola w sformułowaniu 
pytania zadawanego wyborcom; to do niego należy ostatnie słowo w tej 
sprawie. Taka aktywna rola wymaga od niego m.in. zachowania neutralności   
i niekierowania się jakimikolwiek względami politycznymi czy interesami 
partykularnymi45. Jednakże proces formułowania pytania jest procesem poli-
tycznym, gdyż inicjatorzy petycji w sprawie referendum chcą zwykle zreali-
zować określone, politycznie zorientowane cele. Sprawia to, że Clerk – siłą 
rzeczy – jest narażony na podejrzenia o stronniczość46. Jak zresztą wykazała 
praktyka, począwszy już od pierwszej petycji w sprawie referendum47, Clerk 
niejednokrotnie bywał poddawany krytyce wnioskodawców niezadowolonych 
ze sposobu sformułowania pytania, zarzucających mu niepodporządkowanie 
się wskazanym wymogom. W związku z powyższym jest wskazywana m.in. 
potrzeba ustalenia jasnych, precyzyjnych kryteriów wiążących Clerka przy 
wykonywaniu zadania, o którym mowa48.  

Innym ważnym problemem, który często podnosi się w literaturze przed-
miotu, jest niedostateczne poinformowanie wyborców o przeprowadzanych 
referendach, nietworzące przesłanek podejmowania świadomych, opartych na 
rzetelnej i obiektywnej wiedzy decyzji w głosowaniu referendalnym49. Sprzy-
jała temu niewystarczająca, ułomna dotychczasowa regulacja prawna odno-
sząca się do metod i form przekazywania obywatelom informacji referendal-
nych. W celu zmiany tej niekorzystnej sytuacji jest postulowane znaczne 
rozszerzenie i udoskonalenie tej regulacji50.       

Wydaje się, że przyczyn niebogatej praktyki referendalnej w Nowej Ze-
landii nie można upatrywać tylko w czynnikach prawnych. Obserwacja pro-
cesów politycznych skłania do wygłoszenia twierdzenia, iż pewne znaczenie 
ma niechęć do CIR, a być może też po prostu – zwykły brak zainteresowania 

                                                 
45 Zob. np. D. M c G e e, Parliamentary Practice..., s. 574. 
46 B. G o s c h i k, You’re the Voice..., s. 711. 
47 Zob. M. H a r r i s, New Zealand’s Direct...s. 15; W. M a p p, New Zealand’s System...,   

s. 451; G. W e h r l e, The Firefighters Referendum – Should Questions Arising from Industrial 
Disputes be Excluded from Referenda Held under The Citizens Initiated Referenda Act 1993?, 

„Victoria University Of Wellington Law Review” 1997, vol. 27, s. 294.  
48 Zob. np. B. G o s c h i k, You’re the Voice..., s. 711–714, 727. 
49 Zob. np. H. C a t t, Citizens Initiated Referenda, [w:] New Zealand Government and 

Politics, ed. R. M i l l e r, Auckland 2001, s. 391. 
50 Tak np. B. G o s c h i k, You’re the Voice..., s. 727. 
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nim oraz utrwalone przyzwyczajenia i stereotypy wielu polityków51. Wspom-
nieć też należy o uznawaniu za podstawową płaszczyznę artykulacji interesów 
i potrzeb społecznych partii politycznych, koncentrujących się na wykorzy-
stywaniu w swej działalności mechanizmów przedstawicielskiej demokracji 
parlamentarnej.  

 W konkluzji ustaleń przedstawionych w niniejszym opracowaniu należy 
przede wszystkim stwierdzić, że instytucja referendum ogólnokrajowego, po-
mimo nieczęstego stosowania, wydaje się być trwałym elementem systemu 
prawa konstytucyjnego w Nowej Zelandii, mającym silne poparcie zdecydo-
wanej większości obywateli52. Umacnianie demokracji bezpośredniej jest 
wspierane m.in. przez powstałe w tym celu różnorodne ruchy i organizacje 
społeczne, a nawet i partie polityczne, opowiadające się między innymi za 
nadaniem rezultatom CIR mocy wiążącej53. Silny jest nurt wewnątrzpartyjny 
popierający tę formę partycypacji społecznej, od dawna widoczny w Partii 
Narodowej. Zauważyć jednak należy, że nie jest ona dotychczas jednym          
z pierwszoplanowych zagadnień podnoszonych w trwającej w Nowej Zelandii 
dyskusji nad potrzebą przeprowadzenia reformy konstytucyjnej. Można jed-
nak się spodziewać, że nie będzie w tej debacie całkowicie pomijana.  
 

 

 

 

THE INSTITUTION OF THE REFERENDUM IN NEW ZEALAND 

(summary) 

 

New Zealand is known as one of the most democratic countries of the world, especially 

thanks to the adopted institutional model of direct democracy. This model primarily consists of 

three types of national referendums: a constitutional referendum, a referendum initiated by the 

Government and since 1993 citizens initiated referendum (CIR). Among the five referendums 

on the constitutional nature which were carried out previously, two of them were related to the 

length of the term of office of the Parliament (1967 and 1990), and three of them electoral 

reform (1992, 1993 and 2011). A very large group in the second listed category of referendums, 

managed at the initiative of the Government, in the years 1911-1987 were to vote on alcohol 

                                                 
51 W tej grupie społecznej nadzwyczaj silnie jest wyznawany pogląd, iż to parlament, a nie 

wyborcy, powinien podejmować ostateczne decyzje dotyczące stanowienia prawa i polityki 

państwa. Z bada wynika też, że tylko powoła elity politycznej uważa referenda za „dobrą 

rzecz”. Zob. S. B o w l e r, T. D o n o v a n, J.A. K a r p, When Might Institutions Change? Elite 
Support for Direct Democracy in Three Nations, „Political Research Quarterly” 2002, vol. 55, 

no. 4, s. 742; T. D o n o v a n, J.A. K a r p, Popular Support for Direct Democracy, „Party 

Politics” 2006, vol. 12, no. 5, s. 677. 
52 Dowodza tego wyniki badań – zob. np. J. K a r p, P. A i m e r, Direct Democracy on 

Trial..., s. 153; M. Q v o r t u p, Citizen Initiated Referendums..., s. 74. 
53 Zob. C. M o r r i s, Prospects for Direct Democracy in New Zealand, [w:] Direct 

Democracy in Asia: A Reference..., s. 414–418. 
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licensing, which accompanied almost all then parliamentary elections. There had also been in 

the Government's initiative ordered five other referendums (three in 1949 and one in 1967 and 

1997). The practice of using CIR is not so common. So far, four such referendums were held 

(one in 1995 and 2009, two – in 1999).We should seek causes of this fairly modest practice in 

imperfection of CIR regulation, as well as non-legislative factors. The institution of the 

referendum, despite not often used, seems to be, however, a permanent part of the constitutional 

law in New Zealand, with the strong support of the vast majority of citizens. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


