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Wprowadzenie

Kanadyjski model konstytucjonalizmu jest ciekawym obiektem badań, pozwala-
jącym na wielopłaszczyznową obserwację skali możliwych rozwiązań podobnych 
problemów prawnoustrojowych. Pojęcie to może mieć wiele znaczeń – w najszer-
szym sensie określa pewien zestaw wartości i  instytucji politycznych, zarówno 
wprowadzonych przed 1982 r., jak i tych, które pojawiły się w związku ze zmianami 
w  wyniku patriacji konstytucji. Wśród elementów istniejących od 1867  r. wska-
zuje się przede wszystkim na połączenie systemu parlamentarno-gabinetowego ze 
specyficznie zdefiniowanym państwem federalnym1. Trafniejsze wydaje się jednak 
ujęcie znacznie węższe, ograniczające pojęcie „kanadyjski model konstytucjonali-
zmu” do dołączenia do pisanej konstytucji innowacyjnego zestawu praw i wolności 
obywatelskich (Kanadyjska Karta Praw i Wolności, KKPW), zagwarantowania ich 
ochrony przez niezależną gałąź władzy sądowniczej, ale jednocześnie dopuszczenia 
możliwości ich ograniczenia – dzięki tzw. klauzuli odstępności (art. 33) – czyli uni-
kalnej próby instytucjonalnego pogodzenia judykatywy z legislatywą2. Elastyczność 
rozwiązań zawartych w Karcie ujawnia się także w rozwiązaniach, które z  jednej 
strony bardzo szeroko definiują prawa i wolności (np. poprzez deklarację równych 
praw dla osób niepełnosprawnych czy kobiet), a  z  drugiej zostawiają możliwość 
ich „rozsądnego ograniczenia” (art. 1) pod warunkiem, że takie ograniczenie znaj-
dzie „oczywiste uzasadnienie w wolnym i demokratycznym społeczeństwie”3. Nie-

1 W literaturze kanadyjskiej często podkreśla się, że Akt Konstytucyjny z 1867 r. jest jednym ze 
starszych dokumentów konstytucyjnych na świecie. Niemniej jednak zmiany wprowadzone 
w 1982 r. wpłynęły znacząco na kształt ustroju Kanady. Część badaczy uważa, że należy wręcz 
mówić o nowym początku konstytucjonalizmu kanadyjskiego. Por. S. Gardbaum, The Myth 
and the Reality of American Constitutional Exceptionalism, „Michigan Law Review” 2008, nr 3, 
s. 399.

2 A. Dodek, Canada as Constitutional Exporter. The Rise of the „Canadian Model” of Constitutio
nalism, „Supreme Court Law Review” 2007, Vol. 36, s. 309-336. Por. komentarz do art. 33 Aktu 
Konstytucyjnego z 1982 r. (dalej jako AK 1982). 

3 A. L iptak, „We the People” Loses Appeal With People Around the World, „New York Times” 
2012, 6 II, [online:] http://www.nytimes.com/2012/02/07/us/we-the-people-loses-appeal-with 
-people-around-the-world.html – 3 VII 2016. Por. komentarz do art. 1 AK 1982. 
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zależnie od tego, którą definicję przyjmiemy, kanadyjskie rozwiązania konstytu-
cyjne, pozostając w cieniu systemu ustrojowego Stanów Zjednoczonych Ameryki, 
często umykają uwadze obserwatorom w  Polsce czy szerzej: w  Europie Zachod-
niej. Łatwo więc przeoczyć fakt, że model kanadyjski miał kluczowe znaczenie dla 
konstrukcji zabezpieczeń praw i swobód m.in. w: Republice Południowej Afryki4, 
Izraelu5, Nowej Zelandii6 oraz Hongkongu7. I choć popularność rozwiązań kanadyj-
skich jest rozłożona nierównomiernie pomiędzy kontynentami8, od czasu uchwa-
lenia Aktu Konstytucyjnego z 1982 r. Karta Praw i Wolności stała się alternatywą 
dla amerykańskiej Karty Praw (Bill of Rights) w kwestii ochrony praw i wolności9.  

4 C. L’Heureux-Dube, The Importance of Dialogue: Globalization and the International Impact 
of the Rehnquist Court, „Tulsa Law Journal” 1998, Vol. 34, nr 1, s. 24.

5 Izrael przyjął kanadyjski model ochrony praw i wolności obywatelskich, odrzucając rozwią-
zania europejskie i amerykańskie. W szczególności wpływ Kanady widać w konstrukcji po-
zwalającej na ograniczenie prawa i wolności jednostki dla ochrony innych praw czy istotnych 
wartości (art. 8 Ustawy zasadniczej o godności ludzkiej i wolności z 1964 r.) oraz we wpro-
wadzeniu wzorowanej na art. 33 Aktu Konstytucyjnego z  1982  r. tzw. klauzuli odstępności 
(art. 8 Ustawy zasadniczej o wolności zawodowej). Ustawy Zasadnicze Państwa Izrael, [online:] 
http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/izrael.html – 10 III 2017; A. Dodek, The Charter… in 
the Holy Land?, „Constitutional Forum / Forum constitutionnel” 1996, Vol. 8, nr 1-4, s. 4-12,  
[online:] http://dx.doi.org/10.21991/c9xd3m. Również sędziowie Sądu Najwyższego Izraela 
sięgają po orzeczenia Sądu Najwyższego Kanady. Z. S ega l, The Israeli Constitutional Revolu
tion: The Canadian Impact in the Midst of a Formative Period, „Constitutional Forum / Forum 
constitutionnel” 1997, Vol. 8, nr 1-4, s. 53-58, [online:] http://dx.doi.org/10.21991/c9166m.

6 Sądy Nowej Zelandii cytują decyzje sądów kanadyjskich wielokrotnie częściej niż sądów 
innych państw. J. Al lan, G. Huscrof t, N. Lynch, The Citation of Overseas Authority in  
Rights Litigation in New Zealand: How Much Bark? How Much Bite?, „Otago Law Review” 2007, 
Vol. 11, nr 3, s. 437. J. B. Kel ly, Legislative Activism and Parliamentary Bills of Rights: Institu
tional Lessons for Canada, [w:] Contested Constitutionalism. Reflections on the Canadian Char
ter of Rights and Freedoms, eds. J. B. Kel ly, C. P. Manfredi, Vancouver 2009, s. 86-107. 

7 Jeden z twórców KKPW był zaangażowany w proces tworzenia Karty Praw w Hong Kongu. 
R. Cul len, Bills of Rights: Canada Leads, Hong Kong Follows?, [w:] Canada–Hong Kong. Hu
man Rights and Privacy Law Issues. Papers Presented at the Canada and Hong Kong Workshop, 
York University, 2 October 1992, eds. W. H. Angus, J. Chan, North York 1994, s. 34-64.

8 Konstytucjonalizm kanadyjski nie znalazł szerszego uznania wśród twórców konstytucji w Eu-
ropie Zachodniej oraz w Ameryce Łacińskiej. Przyczynami odmiennej popularności rozwią-
zań kanadyjskich w  różnych regionach świata mogą być podobieństwo wartości cenionych 
przez niektóre społeczeństwa do tych zawartych w Karcie Praw i Wolności czy większe kon-
takty z kanadyjską myślą prawniczą, które z kolei mogą wynikać z więzów językowych lub bli-
skości geograficznej, a czasem kontaktów osobistych. D. S. L aw, M. Versteeg, The Declining 
Influence of the United States Constitution, „New York University Law Review” 2012, Vol. 87, 
nr 3, s. 770, s. 813.

9 Stephen Gardbaum uznaje Kartę Praw i Wolności za jedno z trzech rozwiązań (dwa pozostałe 
znajdują się w konstytucji Niemiec z 1949 r., rozdział 1. Prawa podstawowe, oraz konstytucji 
RPA z 1996 r., rozdział 2. Deklaracja praw), które stały się paradygmatem w myśleniu o kon-
stytucyjnej ochronie praw i wolności po 1945 r. S. Gardbaum, op. cit., s. 395; S. Choudh r y,  
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Potwierdzają to badania wskazujące, że Kanada jest liczącym się eksporterem prawa 
konstytucyjnego10. Dzięki KKPW w  ostatnich dekadach nie tylko zwiększyło się 
znaczenie kanadyjskiego systemu konstytucyjnego i prawnego w skali międzynaro-
dowej; Karta miała przede wszystkim wewnętrzne następstwa. Zrywając z dotych-
czasowym modelem ochrony praw obowiązującym w Kanadzie, zmusiła sędziów 
do większej kreatywności11. Sądy kanadyjskie, w  szczególności Sąd Najwyższy, 
w orzeczeniach w sprawach opartych na zapisach Karty (tzw. charter cases), doko-
nywał przełomowych interpretacji12. Orzeczenia te są często przywoływane przez 
sądy w innych krajach, m.in. wchodzących w skład Wspólnoty Brytyjskiej (Com-
monwealth), co sprzyja budowaniu szacunku, jaki otacza ten dokument13.

Globalization in Search of Justification: Toward a  Theory of Comparative Constitutional In
terpretation, „Indiana Law Journal” 1999, nr 74, s. 821-822. Zob. H. Klug, Model and Anti 
Model: The United States Constitution and the „Rise of World Constitutionalism”, „Wisconsin 
Law Review” 2000, nr 3, s. 598; Konstytucja Republiki Południowej Afryki, [online:] http://libr.
sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/rpa.html – 10 III 2017; Konstytucja Niemiec, [online:] http://libr.
sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/niemcy.html – 10 III 2017. Por. komentarz wstępny do Części I 
Aktu Konstytucyjnego z 1982 r., czyli Karty Praw i Wolności.

10 Tak argumentuje m.in. Sujit Choudhry, który umieszcza Kanadę w  gronie kilku krajów 
(wśród nich znajdują się też USA, Wielka Brytania, Niemcy, Izrael, Nowa Zelandia oraz RPA 
i w mniejszym stopniu Indie) wyznaczających standard w porównawczym prawie konstytu-
cyjnym. S.  Choudhr y, Bridging Comparative Politics and Comparative Constitutional Law: 
Constitutional Design in Divided Societies, [w:] Constitutional Design for Divided Societies. 
Integration or Accommodation?, ed. idem, Oxford–New York 2008, s. 8. Na 729 konstytucji 
opracowanych na świecie pomiędzy 1946 a 2006 r. najwięcej czerpało inspiracje właśnie z roz-
wiązań kanadyjskich, w szczególności w zakresie zabezpieczeń praw obywatelskich. Badania 
Davida S. Lawa i Mili Versteeg dowodzą, że wśród krajów stosujących system common law to 
Kanada wyznacza kierunki. Jest to szczególnie widoczne po roku 1982 r., gdy wraz z przyję-
ciem Kanadyjskiej Karty Praw i Wolności kraj ten istotnie zerwał z tradycją pozostałej części 
państw z kręgu common law. Badacze zauważają, że od 1982 r. można zaobserwować wyraźną 
skłonność do dostosowywania rozwiązań konstytucyjnych w państwach stosujących common 
law do tych przyjętych przez Kanadę. Istnienie takiego trendu nie musi być oczywiście spo-
wodowane wyłącznie jej wpływem. Niemniej jednak, jak zaznaczają Law i Versteeg, wysoki 
prestiż, jakim cieszy się Kanada w społeczności międzynarodowej, pozwala na sformułowanie 
tezy o silnym wpływie konstytucjonalizmu kanadyjskiego na rozwiązania światowe. D. S. L aw, 
M. Versteeg, op. cit., s.  770, 811-813. Podobną ocenę przedstawia Francois Venter, pisząc, 
że Sąd Najwyższy Kanady stał się „wpływowym punktem odniesienia dla rozwoju konstytu-
cjonalizmu, w szczególności w państwach, które odziedziczyły westminsterską zasadę supre-
macji parlamentu z czasów kolonialnych”. F. Venter, Constitutional Comparison. Japan, Ger
many, Canada and South Africa as Constitutional States, Dordrecht–Cape Town 2000, s. 27.

11 Od 1960 r. w Kanadzie obowiązuje ustawa Bill of Rights, była ona jednak zbyt słabym narzę-
dziem w rękach sądów. Więcej zob. wstępny komentarz do Części I AK 1982.

12 I. Greene, The Charter of Rights and Freedoms. 30+ Years of Decisions that Shape Canadian 
Life, Toronto 2014; F. L. Morton, R. Knopf f, The Charter Revolution and the Court Party, 
Peterborough 2000.

13 Znaczący wpływ jurysprudencji kanadyjskiej na dominujące standardy i praktykę na świecie 
wynika z wysokiej – czasem wskazuje się, że nieproporcjonalnie wysokiej – pozycji kanadyj-
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Wyjątkowość modelu ochrony praw i wolności obywatelskich w Kraju Klonowe-
go Liścia opiera się na specyficznych instytucjach społecznych i politycznych, które 
kształtowały się pod wpływem określonych wartości. Trudno ten model analizować 
w  odłączeniu od szerszego kontekstu  – kształtu ustroju tego państwa i  sposobu, 
w jaki ulegał przemianom. Fakt, że KKPW odzwierciedla dzisiaj problemy nowo-
czesnego społeczeństwa oraz uznaje istnienie i znaczenie zarówno grup mniejszo-
ściowych, jak i  ludności rdzennej, jest w  dużym stopniu skutkiem wyjątkowych 
warunków budowania państwowości kanadyjskiej; w jego trakcie musiano łączyć 
oczekiwania wielu grup społecznych w ramach wieloetnicznego i wielojęzykowe-
go organizmu, ale także dokonać próby pogodzenia praw indywidualnych i grupo-
wych14. Niemniej jednak Karta czerpie także z tradycji uniwersalistycznych w za-
kresie praw człowieka, nie skupiając się wyłącznie na zagadnieniach wynikających 
z kanadyjskiej specyfiki. Te elementy są coraz istotniejsze w erze jeszcze bardziej 
zróżnicowanych organizmów państwowych. Nie bez przyczyny naukowcy tacy jak 
Michael Ignatieff, Will Kymlicka, Charles Taylor, James Tully czy John Ralston Saul 
są wymieniani pośród najbardziej znanych myślicieli zajmujących się problemami 
wynikającymi z godzenia różnorodności w państwach wielokulturowych.  

Część druga Przewodnika po konstytucji Kanady stanowi omówienie zapisów 
drugiego z dwóch najważniejszych dokumentów pisanej części konstytucji Kanady, 
Aktu Konstytucyjnego z  1982  r. Cel nie zmienił  się – jest nim dostarczenie nie-
zbędnych komentarzy przedstawiających szerszy kontekst uregulowań konstytucyj-
nych poprzez odwołania do innych aktów prawnych, a także do niepisanych czę-
ści konstytucji, takich jak konwenanse konstytucyjne. Szczególnie ważne było dla 
mnie ukazanie zmian, które dokonały się czasie rozwoju historycznego państwa. 
Starałem się pokazać, że – podobnie jak w przypadku starszego z dwóch głównych  
dokumentów konstytucyjnych  – aby zrozumieć zapisy Aktu Konstytucyjnego 
z 1982 r., niezbędne jest sięgnięcie po interpretacje sądowe. Te z kolei uwzględniają 
całe spektrum regulacji prawa konstytucyjnego oraz zmiany społeczno-polityczne, 

skiego Sądu Najwyższego. Przyczynami takiego stanu rzeczy mogą być również trudności poli-
tyczne w wykorzystywaniu rozwiązań amerykańskich, występujące w wielu państwach świata, 
a także fakt, że Kanada jest utożsamiana z grupą państw przyczyniających się do budowy świa-
towego konsensusu w zakresie prawa konstytucyjnego (w przeciwieństwie do USA). Przeja-
wia się to w prowadzeniu swoistego dialogu z sądami konstytucyjnymi innych krajów poprzez 
korzystanie z  ich orzeczeń, modyfikowanie ich i  dostosowywanie do  lokalnych warunków.  
A.-M. Slaughter, A New World Order, Princeton 2009, s. 74; F. S chauer, The Politics and 
Incentives of Legal Transplantation, [w:] Governance in a  Globalizing World, eds. J. S. Nye,  
J. D. Donahue, New York 2000, s. 258.

14 A. Dodek, Canada as Constitutional Exporter…, s. 313. Więcej zob. Państwo, naród, tożsamość 
w  dyskursach kulturowych Kanady, red. M. Bucholtz, E. S ojka, Kraków 2010; Embracing 
Otherness. Canadian Minority Discourses in Transcultural Perspectives, eds. E. S ojka, T. Siko-
ra, Toruń 2010, Canadiana.
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które niewątpliwie uległy przyspieszeniu pod koniec XX i  na początku XXI  w.15 
W odniesieniu do Aktu Konstytucyjnego z 1982 r. jeszcze mocniej dostrzegam in-
spirującą rolę dyskusji na tematy kanadyjskie, które prowadzę z Cezarym Łasicz-
ką już od ponad pięciu lat w radiu Tok FM16. Często omawialiśmy bowiem zagad-
nienia, które były efektem wykładni zapisów KKPW, dokonywanej przez sędziów 
Sądu Najwyższego. Niniejsza publikacja stara się więc uzupełnić istniejące polskie 
opracowania, zwracając uwagę na aktualną interpretację młodszej części pisanej 
konstytucji Kanady w kontekście jej wpływu na całokształt systemu konstytucyj-
nego. Podobnie jak część pierwsza, również drugi tom Przewodnika po konstytu
cji Kanady nie rości sobie praw do bycia publikacją o charakterze wyczerpującym, 
przeciwnie – ma stanowić solidną bazę do dalszego zgłębiania kanadyjskiego prawa 
konstytucyjnego. Liczę, że obie części publikacji znajdą się w rękach studentów na 
przedmiotach, w ramach których analizuje się system polityczny Kanady.

Podobnie jak w części pierwszej, podczas pisania drugego tomu Przewodnika ko-
rzystałem z obszernej literatury dotyczącej kanadyjskiego prawa konstytucyjnego, 
w tym publikacji Petera W. Hogga17, Bayarda W. Reesora18, Iana Greene’a19 czy Ada-
ma Dodka20. Wybierając literaturę rozszerzającą problematykę, zależało mi przede 
wszystkim na wskazaniu polskich pozycji21, ale nie zawsze było to możliwe z uwagi 
na wycinkową analizę ustroju Kanady przez polskich badaczy22. W takiej sytuacji 
pomocne może być skierowanie do materiałów internetowych, a  także dostęp-
nych w Polsce publikacji anglojęzycznych. Jako źródło historycznych aktów praw-
nych wykorzystuję stronę internetową prowadzoną przez Williama F. Mortona23,  

15 Przykładem może być uznanie, że orientacja homoseksualna jest również chroniona na mocy 
art. 15(1) AK 1982, choć cecha ta nie jest wymieniona w artykule. 

16 Podcasty z audycji są dostępne na stronie internetowej radia Tok FM: [online:] http://audycje.
tokfm.pl/gosc/Marcin-Gabrys/1155.

17 P. W. Hogg, Canada Act 1982. Annotated, Toronto 1982; idem, Constitutional Law of Canada. 
2003 Student Ed., Scarborough 2003.

18 B. W. Reesor, The Canadian Constitution in Historical Perspective. With a ClausebyClause 
Analysis of the Constitution Acts and the Canada Act, Scarborough 1992.

19 I. Greene, op. cit.
20 A. Dodek, The Canadian Constitution, Toronto 2016 (wyd. II).
21 W szczególności prac Mariana Grzybowskiego, Krystiana Complaka, Iwony Wrońskiej, To-

masza Wieciecha, Anny Reczyńskiej, Tomasza Soroki, Radosława Rybkowskiego czy Roberta 
Radka. Odwołuję się również do publikacji Pawła Laidlera (Konstytucja Stanów Zjednoczonych 
Ameryki. Przewodnik, Kraków 1997) dla zobrazowania podobieństw i różnic pomiędzy roz-
wiązaniami ustrojowymi w Kanadzie i USA.

22 W czasie pracy nad niniejszą książką wykonałem kwerendę publikacji polskich autorów doty-
czących szeroko rozumianego systemu politycznego Kanady. Większość pozycji została napi-
sana w języku polskim, niewielką część opublikowano po angielsku. Wiele ma bardzo niewielki 
zasięg wydawniczy. Wszystkie Czytelnik znajdzie w bibliografii do niniejszego opracowania.

23 Canadian Constitutional Documents A Legal History, [online:] http://www.solon.org/Consti 
tutions/Canada/English/.
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a po tekst aktualnie obowiązujących ustaw kieruję Czytelnika do rządowego repo-
zytorium aktów prawnych24. Opinie i orzeczenia Sądu Najwyższego można znaleźć 
m.in. w bazie Lexum25 lub Canadian Legal Information Institute26.

Druga część Przewodnika po konstytucji Kanady kontynuuje przyjęty sposób 
prezentowania zapisów i  przenosi go na Akt Konstytucyjny z  1982  r., który for-
malnie stanowił Załącznik B do Aktu Kanady z 1982 r. Kolejne artykuły Aktu są 
opatrzone komentarzami, a niektóre spośród siedmiu części Aktu Konstytucyjnego 
z 1982 r. poprzedzono krótszym lub dłuższym wstępem27. Wśród nich największe 
znaczenie ma część pierwsza – Kanadyjska Karta Praw i Wolności, regulująca prawa 
i wolności obywatelskie, a także druga potwierdzająca prawa ludności rdzennej Ka-
nady – oraz piąta – zawierająca zasady nowelizacji konstytucji. Istotną rolę odgrywa 
również część szósta, w której zapisano zasadę supremacji konstytucji oraz definicję 
Konstytucji Kanady. W  efekcie zmian wprowadzonych w  Akcie Konstytucyjnym 
z  1982  r. pisana konstytucja Kanady została przekształcona z  zestawu przepisów 
brytyjskich w kanadyjskie prawo konstytucyjne, a wersje francuska i angielska kon-
stytucji stały się tak samo obowiązujące w świetle prawa. Podstawą niniejszej pracy 
była anglojęzyczna wersja Aktu Kanady z 1982 r. opublikowana w skonsolidowa-
nej postaci na stronie internetowej kanadyjskiego Ministerstwa Sprawiedliwości  
(Department of Justice)28. Oznacza to, że tekst zawiera zmiany dokonane od mo-
mentu ich uchwalenia aż do końca 2016  r., która to data wyznacza stan prawny 
przyjęty jako podstawę tej części Przewodnika. Czytelnik znajdzie również infor-
mację o  artykułach usuniętych bądź znowelizowanych, a  w  komentarzach  – ich 
wyjaśnienia. Tak jak pierwsza część, niniejsza publikacja oparta jest na jedynym 
polskim tłumaczeniu konstytucji Kanady autorstwa Joachima Osińskiego i Izabeli 
Zawiślińskiej29. W  dalszym ciągu starałem się usunąć popełnione przez polskich 

24 Justice Laws Website, [online:] http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/. Korzystałem również z ofi-
cjalnych stron publikujących ustawy prowincji Ontario (https://www.ontario.ca/laws) i Que-
bec (http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/en/).

25 Judgments of the Supreme Court of Canada, [online:] https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/en/
nav.do.

26 The Canadian Legal Information Institute, [online:] https://www.canlii.org/en/.
27 W niniejszej publikacji przy odwoływaniu się do konkretnych artykułów obu Aktów Konsty-

tucyjnych stosuję zapis: artykuł, numer artykułu (ewentualnie ustęp i jego numer w nawiasach 
oraz punkt i jego numer w nawiasach), jeden z dwóch skrótów: AK 1867 (Akt Konstytucyjny 
z 1867 r.) lub AK 1982 (Akt Konstytucyjny z 1982 r.). Termin „artykuł” jest spolszczeniem 
„sekcji” (section), używanej jako jednostka redakcyjna w prawie kanadyjskim.

28 Consolidation of Constitution Acts, 1867 to 1982, Department of Justice, [online:] http://laws 
-lois.justice.gc.ca/eng/const/. O  kwestiach językowych w  kanadyjskich Aktach Konstytucyj-
nych zob. komentarz do art. 55 AK 1982.

29 Konstytucja Kanady, wstęp i tłum. J. Osiński, I. Z awiśl ińska, Warszawa 1998.
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tłumaczy błędy i wyeliminować ich niedociągnięcia, co, jak ufam, ułatwi pracę pol-
skim kanadystom sięgającym do zapisów konstytucji Kanady30.

Zależało mi, aby uwagi zawarte w głównym tekście komentarzy pozostały zwię-
złe. Czytelnik szukający czy to definicji pojęć, czy też bardziej szczegółowych analiz 
niektórych aspektów omawianych zagadnień, a także odesłań do spraw sądowych, 
aktów prawnych i literatury opisującej szerzej daną problematykę, powinien skiero-
wać swoją uwagę na rozbudowane przypisy. Chciałem również, aby moje komenta-
rze zawierały odniesienia do wydarzeń zarówno historycznych, jak i współczesnych, 
a także aby wskazywały na oryginalność rozwiązań kanadyjskich. Wszystko po to, 
aby pokazać, że konstytucja Kanady nie ma jedynie wartości muzealnej, a w czasie 
świętowania jej 150-lecia, które przypada na 2017 r., w dalszym ciągu może – i po-
winna – stanowić przedmiot żywego zainteresowania nie tylko obywateli Kanady. 
Wiele bowiem z toczących się za oceanem sporów konstytucyjnych ma swoje odpo-
wiedniki również w Polsce. 

Nie zdołałbym dokończyć Przewodnika po konstytucji Kanady bez pomocy kilku 
osób. Przede wszystkim chciałbym podziękować Pani Profesor Annie Reczyńskiej, 
która zawsze wspiera, zarówno merytorycznie, jak i finansowo, moje zainteresowa-
nia kanadystyczne. Dziękuję również dr. Tomaszowi Soroce za wszystkie inspirujące 
rozmowy związane z Krajem Klonowego Liścia, a także pozostałym pracownikom 
Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, którzy oferowali mi swoją życz-
liwą pomoc i cenne wskazówki. Druga część Przewodnika nie powstałaby, gdybym 
nie miał możliwości pobytu na stypendium badawczym Robarts Centre for Cana-
dian Studies na York University w Toronto. Podziękowania należą się też wszystkim 
niewymienionym z  nazwiska osobom oraz instytucjom, które przyczyniły się do 
publikacji niniejszego opracowania.

Marcin Gabryś
Kraków–Toronto

2016-2017

30 Przykładem błędów mogą być źle przetłumaczone zapisy procedury nowelizacji konstytucji 
(część V AK 1982). O pozostałych uwagach do polskiego tłumaczenia informuję przy komen-
tarzach do poszczególnych artykułów Aktu Konstytucyjnego z 1982 r. Por. uwagi w rozdziale 
Wprowadzenie w pierwszym tomie Przewodnika po Konstytucji Kanady.
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Akt obowiązuje na życzenie Senatu i Izby Gmin Kanady.
Zważywszy, że Kanada wyraziła życzenie i zgodę na uchwalenie Ustawy Parla-

mentu Zjednoczonego Królestwa wprowadzającego przepisy przedstawione poniżej 
oraz że zgromadzone Senat i Izba Gmin Parlamentu Kanady przedłożyły adres Jej 
Wysokości z życzeniem, aby Jej Wysokość były łaskawa w tym celu przedłożyć pro-
jekt ustawy w Parlamencie Zjednoczonego Królestwa.

Będąc zatem wydany przez Najjaśniejszą Królewską Wysokość za radą i zgodą 
Lordów duchownych, świeckich i Gminu zgromadzonych w obecnym Parlamencie 
i z ich upoważnienia, ma treść jak następuje:

Procedura uchwalania Aktu Konstytucyjnego z 1982 r., kończąca tzw. proces pa-
triacji konstytucji, była dość skomplikowana i wymagała zaangażowania parlamen-
tu w Londynie31. Wynikało to z faktu, że gdy tworzono Dominium, nie przewidywa-
no samodzielnej zmiany zapisów Aktu Konstytucyjnego z 1867 r. (funkcjonującego 
wówczas jako Ustawa o Brytyjskiej Ameryce Północnej). Tego rodzaju uprawnienie 
nie zostało również wprowadzone na przestrzeni wielu dekad powiększania suwe-
renności państwowości kanadyjskiej32. Mimo zapisów Deklaracji Balfoura z 1926 r. 
stanowiących, że dominia brytyjskie są autonomicznymi jednostkami w  ramach 
Imperium Brytyjskiego i nie są w żaden sposób podporządkowane zarówno w spra-
wach wewnętrznych, jak i zagranicznych – co zostało sformalizowane w art. 4 Statu-
tu westminsterskiego z 1931 r.33 – i nacisków Londynu, politykom kanadyjskim nie  

31 „Patriacja konstytucji” to określenie używane w Kanadzie na proces uzyskiwania pełni suwe-
renności nad własną konstytucją. Został on zakończony 17 kwietnia 1982 r. proklamowaniem 
Aktu Konstytucyjnego z  1982  r., który zawierał formułę nowelizacji jej zapisów, niewyma-
gającej już udziału parlamentu Wielkiej Brytanii. Terminu „patriacja” użył po raz pierwszy 
w 1966 r. premier Lester B. Pearson w Izbie Gmin w Ottawie. W polskiej literaturze przedmiotu 
stosowane są również określenia „kanadyzacja”, „uojczyźnienie”, a nawet „udomowienie”. Por. 
przypis 40.

32 Por. komentarze do preambuły AK 1867 oraz do art. 129 i 132 AK 1867 w pierwszej części 
Przewodnika po konstytucji Kanady.

33 „Żaden akt Parlamentu Zjednoczonego Królestwa uchwalony po wydaniu niniejszego aktu nie 
będzie rozciągał się ani nie będzie uważany, iż rozciąga się na Dominium jako część systemu 
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udało się uzgodnić formuły nowelizacji pisanej konstytucji. Pozostawiono wobec 
tego dotychczas obowiązujące rozwiązanie. Zostało to zapisane w  art.  7.1 Statu-
tu westminsterskiego34 stanowiącym, iż zmiany w Ustawie o Brytyjskiej Ameryce 
Północnej dokonywała Wielka Brytania na prośbę rządu federalnego35. W historii 
państwowości kanadyjskiej w ten sposób wprowadzono 14 poprawek36. Za każdym 
razem tekst poprawki zawierał preambułę, która w podobnej formie wyrażała żą-
danie i zgodę Kanady na zmiany37. Zgodnie z tym trybem uchwalono również Akt 
Konstytucyjny z 1982 r. Jego tekst przyjęła najpierw kanadyjska Izba Gmin (2 grud-
nia 1981 r.), następnie kanadyjski Senat (8 grudnia 1981 r.); po udzieleniu tego sa-
mego dnia sankcji królewskiej przez gubernatora generalnego tekst został 9 grudnia 
przekazany parlamentowi Wielkiej Brytanii. Stał się od tej pory Załącznikiem B do 
ustawy Akt Kanady, którą 8 marca 1982 r. uchwaliła brytyjska Izba Gmin, 25 marca 
Izba Lordów, a której królowa Elżbieta II nadała sankcję królewską 29 marca38. Był 
to ostatni raz, gdy do nowelizacji kanadyjskiej konstytucji wymagany był udział 
parlamentu w  Londynie. Tym samym Kanada uzyskała pełną suwerenność kon-
stytucyjną39. Od tego momentu konstytucja Kanady z dokumentu oktrojowanego 

prawnego tego Dominium, o ile nie było w tym akcie wyraźnie powiedziane, że to Dominium 
żądało uchwalenia tego aktu i zgodziło się nań”. Akt wykonawczy do postanowień konferencji 
imperialnych z lat 1926 i 1930 (Statut westminsterski z 1931 r.), [w:] W. Dobrzycki, System 
międzyamerykański, Warszawa 2002, Stosunki Międzynarodowe w  Ujęciu Regionalnym. Por. 
T. S oroka, Rola Kanady w transformacji Imperium Brytyjskiego. Analiza stosunków kanadyj
skobrytyjskich w okresie międzywojennym, Kraków 2014, s. 141-174, Prace Amerykanistyczne 
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

34 „Nic w niniejszym akcie nie może być rozumiane jako powodujące uchylenie, poprawkę lub 
zmianę aktów z okresu od 1867 do 1930 r., odnoszących się do Brytyjskiej Ameryki Północnej, 
ani też do jakiego bądź rozporządzenia, przepisu lub zarządzenia, wydanych na ich podstawie”. 
Akt wykonawczy do postanowień konferencji imperialnych…

35 Zwyczaj, który się wytworzył, nie wymagał, aby taka prośba zawierała odniesienie do zgody 
prowincji na zmiany, a jedynie wspólny adres Izby Gmin i Senatu. W przypadku Aktu Kanady 
prowincją, która formalnie nie poparła petycji do królowej Elżbiety II w sprawie zmian konsty-
tucyjnych, był Quebec. Więcej na ten temat piszę w dalszej części komentarza. B. W. Reesor, 
op. cit., s. 289; T. Wieciech, Ustroje federalne Stanów Zjednoczonych, Kanady i Australii, Kra-
ków 2009, s. 187. Por. komentarz do art. 55 AK 1982. 

36 Te poprawki znane były jako Ustawa o Brytyjskiej Ameryce Północnej wraz z dodaną datą. 
Parlament brytyjski uchwalił je w latach: 1871, 1886, 1907, 1915, 1916, 1930, 1940, 1943, 1946, 
dwa razy w 1949, 1951, 1960, 1964. Cześć z nich została uchylona przez Akt Konstytucyjny 
z 1982 r. (dotyczy to ustaw z 1916, 1943, drugiej ustawy z 1949 oraz 1951), a nazwy pozostałych 
zmieniono na „Akt Konstytucyjny” (Constitution Act) wraz z odpowiednią datą; wyjątkiem 
jest Ustawa o Brytyjskiej Ameryce Północnej z 1949 r., której nazwa została zmieniona na „Akt 
Nowej Fundlandii”. Newfoundland Act [British North America Act, 1949, 12-13 Geo. VI, c. 22 
(U.K.)]. Por. komentarz do art. 53 AK 1982 oraz Załącznik do AK 1982.

37 Np. British North America Act, 1946, 9-10 Geo. VI, c. 63 (U.K.). 
38 Por. komentarz do art. 1 Aktu Kanady.
39 Por. komentarz do art. 2 Aktu Kanady. 
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(nadanego) przez parlament brytyjski stała się dokumentem kanadyjskim, a do pi-
sanej konstytucji Kanady włączony został Akt Konstytucyjny z 1982 r.

Warto przy okazji poruszyć problem długoletniego sporu dotyczącego zgody 
prowincji na rozpoczęcie procedury zmian konstytucji, jaki wyniknął w ostatniej 
fazie patriacji konstytucji40. Premier Pierre Trudeau utrzymywał, że władza federal-
na może samodzielnie wysłać do Wielkiej Brytanii kompleksowy wniosek o noweli-
zację konstytucji. Powoływał się na fakt, iż zgodnie ze zwyczajem wnioski władz Ka-
nady o zmiany w Ustawie o Brytyjskiej Ameryce Północnej kierowane do Wielkiej 
Brytanii nie zawierały informacji o istnieniu lub braku zgody prowincji na postu-
lowane zmiany, a jedynie wspólny adres Izby Gmin i Senatu. Premierzy prowincji 
kontestowali jednak samodzielność federacji w  tym zakresie. Spory rozstrzygnął 
Sąd Najwyższy, który w opinii Patriation Reference we wrześniu 1981 r. stwierdził, 
że nie istnieją prawne wymagania dotyczące zgody prowincji na wprowadzenie po-
prawek do konstytucji (rząd federalny może legalnie przesłać rezolucję w sprawie 
zmiany konstytucji do Wielkiej Brytanii), ale utrwalony konwenans konstytucyjny 
wymaga, aby rząd federalny uzyskał znaczące poparcie prowincji (substantial de
gree of provincial consent) przed rozpoczęciem rozmów z  Wielką Brytanią41. Sąd 

40 Por. kalendarium patriacji konstytucji w: M. Gabr yś, Polityka wewnętrzna Kanady. Patria
cja konstytucji, Quebec, rdzenni mieszkańcy, [w:] M. Gabr yś [et al.], Kanada na przełomie 
XX i XXI wieku. Polityka, społeczeństwo, edukacja, red. M. Kijewska-Trembecka, Kraków 
2013, s. 22-24, Societas – Księgarnia Akademicka, 79.

41 Re Resolution to Amend the Constitution, [1981] 1 SCR 753. Podając odniesienia do kanadyj-
skich spraw sądowych, stosuję zasady zawarte w najpopularniejszym w Kanadzie przewodniku 
McGill Guide (Canadian Guide to Uniform Legal Citation, Toronto 2014, wyd. VIII). Staram 
się przede wszystkim używać tzw. neutralnych cytatów. Są one nadawane sprawie przez sąd 
w momencie podejmowania decyzji i pozwalają na jej znalezienie w każdej elektronicznej ba-
zie danych. Neutralny cytat wymaga podania nazwy sprawy (w przypadku dwóch stron ich 
określenia oddziela litera „v.”, która oznacza łacińskie „versus” i tłumaczy się jako „przeciwko”, 
np. R.v. Morgentaler; w przypadku opinii wydawanych w trybie reference, gdzie brak dwóch 
stron, w nazwie pojawia się słowo „Reference” (i/lub „Re”), rok wydania decyzji (np. 2005), 
symbol sądu (SCC dla Sądu Najwyższego Kanady, FC dla Sądu Federalnego) oraz numer spra-
wy. W sądownictwie kanadyjskim takie zapisy funkcjonują jednak dopiero od 2000 r. Wcześniej 
odniesienia do spraw sądowych podawano, używając odwołań do wydawnictw publikujących 
drukowane zbiory decyzji danego sądu (tzw. paper reporters). W przypadku Sądu Najwyższego 
są to coroczne Supreme Court Reports. W takim przypadku cytat do sprawy sądowej ma na-
stępujący układ: rok wydania zbioru w nawiasach kwadratowych, numer tomu danego zbio-
ru (np. 1), symbol drukowanego zbioru decyzji (np. SCR dla Supreme Court Reports), numer 
sprawy w danym zbiorze (np. 667). Gdy nie ma więc neutralnego cytatu, podaję odwołania do 
zbioru drukowanego (który obecnie również pozwala na łatwe znalezienie w elektronicznych 
bazach danych). McGill Guide wymaga także, aby zawsze – nawet w przypadku, gdy istnieje 
neutralny cytat – podawać też odwołania do drukowanego zbioru; postępuję tak w przypadku 
spraw rozstrzyganych przez Sąd Najwyższy. W nazwach kanadyjskich spraw sądowych stoso-
wane są skróty, m.in. „R” od łacińskiego „Regina” (królowa) lub „Rex” (król), co zmienia się 
w zależności od płci monarchy aktualnie panującego. Wydawanie opinii w trybie reference to 
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Najwyższy stwierdził więc, że istnieje niepisana norma konstytucyjna i należy jej 
przestrzegać, ale nie może wymusić jej stosowania, gdyż za złamanie konwenansu 
nie grożą sankcje prawne42. Sędziowie potwierdzili także, iż zgodnie z prawem kon-
stytucyjnym żadna prowincja nie posiada szczególnego prawa weta w stosunku do 
zmian konstytucyjnych43. Obawa przed złamaniem konwenansu konstytucyjnego 
zadecydowała o przedłużeniu rozmów, co zaowocowało osiągnięciem w listopadzie 
1981 r. kompromisu i podpisaniem umowy między federacją a dziewięcioma pro-
wincjami, która stała się podstawą Aktu Konstytucyjnego z 1982  r. Tylko przed-
stawiciel Quebecu René Lévesque odrzucił uzgodnione w  porozumieniu zmiany 
i Quebec został jedyną prowincją, która formalnie nie poparła petycji do królowej 
Elżbiety II w sprawie zmian konstytucyjnych44. Nie oznacza to jednak, że wskutek 

jedna z funkcji Sądu Najwyższego (art. 53 ustawy o Sądzie Najwyższym – Supreme Court Act, 
RSC 1985, c. S-26). Sędziowie w ten sposób odpowiadają na pytania konstytucyjne (constitu
tional reference) wnoszone przez władze federalne. Mogą one dotyczyć interpretacji przepisów 
konstytucji lub kompetencji władzy federalnej bądź prowincji. Pytania formalnie mają cha-
rakter zarządzenia królewskiego (order in council), czyli są wystosowywane przez gubernatora 
generalnego w radzie, co w praktyce oznacza gabinet. Sąd Najwyższy rozpatruje również od-
wołania od opinii sądów ostatniej instancji w prowincjach wydanych w ramach analogicznej 
procedury inicjowanej przez wicegubernatorów prowincji (art. 36). Na temat wykładni kon-
stytucji dokonywanej w  opiniach wydawanych w  trybie reference przez Sąd Najwyższy zob. 
T. Wieciech, Abstrakcyjna wykładnia konstytucji w Kanadzie, [w:] Ustroje. Tradycje i porów
nania. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Marianowi Grzybowskiemu w siedemdzie
siątą rocznicę urodzin, red. P. Mikul i [et al.], Warszawa 2015, s. 880-885. 

42 Konwenanse konstytucyjne są określonymi powtarzalnymi zachowaniami występującymi 
w relacjach pomiędzy instytucjami i osobami podejmującymi zasadnicze decyzje w systemie 
sprawowania władzy. Mimo że nie mają charakteru pisanego, są właściwie odczytywane i ro-
zumiane przez polityków i obywateli. W kanadyjskiej tradycji ustrojowej naruszenie konwe-
nansu konstytucyjnego uznane będzie powszechnie za działanie niekonstytucyjne i jako takie 
poddane krytyce oraz spotka się z brakiem akceptacji. Naruszenie konwenansu nie musi być 
niezgodne z prawem, a więc może być legalne. Niemniej jednak reperkusje polityczne, jakie 
mogą mu towarzyszyć, są bardzo poważne. Konwenanse wykształcają się poprzez długoletnią 
praktykę: gdy powtarzająca się praktyka staje się obligatoryjna i rodzi się przymus działania 
w określony sposób, można uznać, że zwyczaj (usage) przekształca się w konwenans. Konwe-
nans może stać się regułą praw, gdy zostanie uchwalony w formie ustawy. Konwenans różni się 
też od prawa zwyczajowego (common law) tym, że wywodzi się z utrwalonej praktyki politycz-
nej, a nie z orzecznictwa sądów. Por. definicję konwenansu konstytucyjnego w rozdziale Zarys 
historii konstytucjonalizmu kanadyjskiego oraz komentarz do art. 9 AK 1867 w pierwszej części 
Przewodnika po konstytucji Kanady. Szeroko na temat definicji, powstawania, typologii, statu-
su pozaprawnego oraz sankcji konwenansów konstytucyjnych zob. T. Wieciech, Konwenanse 
konstytucyjne, Kraków 2011, s. 13-57.

43 Sędziowie nie wydali jednak opinii, czy takie prawo istnieje na gruncie konwenansów konsty-
tucyjnych. Uczynili to dopiero w roku następnym w opinii Re Objection by Quebec to a Resolu
tion to amend the Constitution, [1982] 2 SCR 793. Por. dalszą część komentarza.

44 Jednakże chcąc dokonać reformy konstytucyjnie chronionego szkolnictwa wyznaniowego 
i oprzeć je na podziałach językowych, władze Quebecu zdecydowały się uruchomić procedurę 
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odmowy podpisania porozumienia Akt Konstytucyjny z 1982 r., jako część prawa 
konstytucyjnego, nie ma mocy prawnej na obszarze tej prowincji45. Zgoda Quebe-
cu nie była bowiem wymogiem prawnym działania konstytucji na jego obszarze46. 
Potwierdził to w 1982 r. Sąd Najwyższy w opinii Re Objection by Quebec to a Reso
lution to amend the Constitution, stwierdzając, że konstytucja obowiązuje na teryto-
rium wszystkich prowincji47.

1. Akt Konstytucyjny z 1982 r. zamieszczony w Załączniku B do niniejszej Ustawy 
zostaje niniejszym uchwalony oraz stanie się prawem obowiązującym w Kanadzie 
i wejdzie w życie w trybie przewidzianym w tej Ustawie.

zmiany konstytucji na mocy regulacji zawartych w Części V AK 1982. Tę trudną politycznie 
decyzję podjął rząd Luciena Boucharda z Parti Québécois. Por. komentarz do art. 93A AK 1867 
w pierwszej części Przewodnika po konstytucji Kanady. Por. T. Wieciech, Ustroje federalne…, 
s. 187.

45 Re Resolution to Amend the Constitution… 
46 Podobna sytuacja występuje w Niemczech – konstytucji nie podpisała Bawaria. Zob. E. Men-

des, Canada as a Country, Quebec as a Nation: Avoiding the Quagmire, 2006, [online:] http://
democraticspace.com/blog/CANADA_AS_A_COUNTRY.pdf – 11 XI 2008. Por. M. Gabr yś, 
After Clarity Act: Canadian Politics and the Québecproblem, [w:] De la fondation de Québec 
au Canada d’aujourd’hui (16082008). Rétrospectives, parcours et défis / From the Foundation 
of Quebec City to PresentDay Canada (16082008): Retrospections, Path of Change, Challenges, 
eds. K. Jarosz, Z. Szatanik, J. Warmuzińska-Rogóż, Katowice 2009, s. 39-50. Por. komen-
tarz do art. 29 AK 1982.

47 Re Objection by Quebec… Nie jest więc prawdą, że „nowa konstytucja” wymagała przepro-
wadzenia ratyfikacji, jak pisze M. Kijewska-Trembecka (Kanadyjski dualizm, trzy dekady 
bez ratyfikacji konstytucji, [w:] Konstytucjonalizm, doktryny, partie polityczne. Księga dedyko
wana Profesorowi Andrzejowi Ziębie, red. R. Kłosowicz [et al.], Kraków 2016, s. 373). Nie-
mniej brak podpisu Quebecu pod wnioskiem do parlamentu londyńskiego stał się problemem 
o charakterze politycznym, a także symbolicznym. Prace nad porozumieniami z Meech Lake 
i Charlottetown zostały podjęte przede wszystkim w celu uzyskania zgody Quebecu. Nie uda-
ło się jednak doprowadzić do ich uchwalenia, a kwestia podpisu władz Quebecu pod poro-
zumieniem dokonującym patriacji konstytucji pozostaje otwarta. Badania opinii publicznej 
z 2011 r. wskazują, że 80% mieszkańców Quebecu popiera Konstytucję Kanady, a 69% uważa, 
że Quebec powinien podpisać porozumienie konstytucyjne. M. Gabr yś, Polityka wewnętrzna 
Kanady…, s. 34-36; T. Kot, It’s Time for Quebec to Sign the Constitution, „Huffington Post Can-
ada” 2013, 22 III, [online:] http://www.huffingtonpost.ca/tom-kott/quebec-sign-constitution 
_b_2912488.html – 10 XII 2016; R. S éguin, Quebec Liberal Leader Couillard Raises National 
Unity Debate, „Globe and Mail” 2013, 18 III, [online:] https://beta.theglobeandmail.com/news/
politics/quebec-liberal-leader-couillard-raises-national-unity-debate/article9891054/ – 10 XII 
2016. Por. komentarz do art. 37(1) AK 1982. Solidnego podsumowania zagadnień dotyczących 
referendów niepodległościowych dokonali Soroka oraz Wrońska. T. S oroka, Quebecka lekcja 
dla Szkocji. Prawne i polityczne podstawy organizacji referendów niepodległościowych w Szkocji 
i  Quebecu, [w:] Konstytucjonalizm w  państwach anglosaskich, red. A. Z ięba, Kraków 2013, 
s. 203-244; I. Wrońska, Prawne aspekty separacji Quebec – opiniotwórcza rola Sądu Najwyż
szego Kanady, [w:] Z zagadnień współczesnych społeczeństw demokratycznych, red. A. Jamróz, 
S. B ożyk, Białystok 2006, s. 274-280.
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W  praktyce kanadyjskiej niektóre akty prawne nie wchodzą w  życie z  chwilą 
uzyskania sankcji królewskiej, gdyż ich zapisy mogą wymagać proklamowania ich 
przez monarchę48. Mimo że Akt Kanady z 1982 r. zaczął obowiązywać natychmiast 
po uzyskaniu sankcji królewskiej, co stało się 29 marca 1982 r., to Załącznik B, za-
wierający Akt Konstytucyjny z 1982 r., wszedł w życie w trybie określonym w art. 58 
AK 1982, który mówił o konieczności proklamowania go przez królową lub guber-
natora generalnego. Stało się to 17 kwietnia 1982 r., gdy Elżbieta II w czasie uroczy-
stości w Ottawie podpisała proklamację kontrasygnowaną przez premiera49.

2. Żadna ustawa Parlamentu Zjednoczonego Królestwa wydana po wejściu w życie 
Aktu Konstytucyjnego z 1982 r. nie ma mocy prawnej w Kanadzie.

Proces patriacji konstytucji został zakończony na mocy art. 2 Aktu Kanady 
z 1982 r. Jego zapisy powodowały nieważność artykułów 4 i 7.1 Statutu westmin-
sterskiego z 1931 r.50 Choć w 1931 r. zniesiono prawo parlamentu brytyjskiego do 
stanowienia prawa obowiązującego w koloniach bez ich zgody, to dopiero 52 lata 
później Kanada uzyskała absolutną suwerenność, jeśli chodzi o stanowienie prawa, 
którego nawet na jej prośbę nie mógł uchwalać inny organ niż parlament w Ottawie. 
Zakończyło to 115-letnią łączność z parlamentem Wielkiej Brytanii51. 

Ponieważ ostatni krok na drodze do całkowitej suwerenności został dokonany 
przez działanie prawne parlamentu brytyjskiego, a nie kanadyjskiego, a także przez 
fakt, że art. 2 Aktu Kanady nie jest wiążący dla parlamentu brytyjskiego, może ro-
dzić się wątpliwość – co by się stało, gdyby parlament londyński uchylił Akt Kana-
dy i wydał ustawy odnoszące się do swojego dawnego Dominium?52 Jak słusznie  

48 Szerzej zob. Parlament Kanady, oprac. i tłum. K. C omplak, Warszawa 1999, s. 150-151, Par
lamenty Świata.

49 Proclamation of of April 17, 1982, proclaiming in force the Constitution Act, 1982, SI/82-97, 
(1982) C Gaz II, 1808. 

50 Dodatkowo zapisy o  końcu obowiązywania ustaleń z  art. 4 i  7.1 Statutu westminsterskiego 
z 1931 r. zawierał punkt 17 Załącznika AK 1982. Por. komentarz wstępny do AK 1982.

51 P. W. Hogg, Constitutional Law of Canada. 2003 Student Ed., s. 58.
52 Grzybowski błędnie sugeruje, że Akt Kanady – czyli ustawa brytyjska wprowadzająca po raz 

ostatni ustawodawstwo konstytucyjne obowiązujące w  Kanadzie  – pozostaje dokumentem, 
który jest w dalszym ciągu nowelizowany i z którym, na podstawie art. 52 AK 1982, muszą 
być zgodne inne ustawy w Kanadzie. W istocie, po uchwaleniu Aktu Kanady przez parlament 
brytyjski nie zostały wprowadzone żadne zmiany w  jego treści. Trudno również zgodzić się 
ze stwierdzeniem, że „forma ustawy pochodzącej od brytyjskiego parlamentu, jaką literalnie  
pozostaje Akt Kanady, ułatwia dokonywanie kolejnych nowelizacji”. W istocie procedura no-
welizacji konstytucji pisanej, wprowadzona na mocy Załącznika B Aktu Kanady – a konkretnie 
w Części V Aktu Konstytucyjnego z 1982 r., który znajdował się w tym załączniku – jest bardzo 
sztywna, a zmiany konstytucyjne są mocno utrudnione. M. Grzybowski, System ustrojowy 
Kanady, [w:] M. Grzybowski, A. Kul ig, Systemy ustrojowe Stanów Zjednoczonych i Kanady, 
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Załącznik A 

sugeruje Reesor, skutek mógłby być wyłącznie jeden: sądy kanadyjskie odrzuciłyby 
taką legislację, uznając, że instytucje obcego państwa nie mają zwierzchności praw-
nej nad Kanadą53. 

3. O  ile nie jest to zawarte w  Załączniku B, francuskojęzyczna wersja niniejszej 
Ustawy jest zamieszczona w Załączniku A do niniejszej Ustawy i ma taką samą moc 
w Kanadzie jak jej wersja anglojęzyczna.

Akt Kanady został uchwalony przez parlament brytyjski zarówno w wersji an-
gielskiej, jak i francuskiej. Wersja francuska znajduje się w Załączniku A i ma taką 
samą moc prawną w Kanadzie jak wersja angielska. Załącznik B, w którym znajduje 
się Akt Konstytucyjny z 1982 r., zawiera obie wersje językowe. Ich równą moc praw-
ną powtarza zapis art. 57 AK 1982. Por. komentarz do tego art.

4. Niniejsza Ustawa może być przywoływana jako Akt Kanady z 1982 roku.

Akt Kanady z 1982 roku wprowadzał w poczet źródeł kanadyjskiego prawa kon-
stytucyjnego Akt Konstytucyjny z 1982 r., który stał się drugim z najważniejszych 
dokumentów pisanej części konstytucji Kanady. Akt Kanady z 1982 r. stanowił rów-
nież ostatni krok na drodze do absolutnej suwerenności Kanady w odniesieniu do 
regulacji konstytucyjnych54. 

Załącznik A 

Załącznik A  do Aktu Kanady zawierał tekst preambuły oraz czterech artykułów 
głównego tekstu Aktu Kanady w języku francuskim55. Por. komentarz do art. 1 Aktu 
Kanady.

Kraków 2015, s. 190. Por. komentarz do art. 52 AK 1982 oraz komentarz wstępny do Części V 
AK 1982.

53 B. W. Reesor, op. cit., s. 289-290. Por. komentarz do art. 9 AK 1867 dotyczący ustawy o sukce-
sji tronu z 2013 r. w pierwszej części Przewodnika po konstytucji Kanady. 

54 Trudno zgodzić się z sugestią Grzybowskiego, który uważa, że forma Aktu Kanady sprawia, iż 
„jest [on] bardziej «konstytucją de facto» niż «konstytucją de iure»”. M. Grzybowski, System 
ustrojowy Kanady, s. 190. Por. komentarze do wcześniejszych artykułów Aktu Kanady z 1982 r.

55 Tekst w języku francuskim jest dostępny na oficjalnych stronach Parlamentu Wielkiej Brytanii: 
Canada Act 1982 (U.K.), 1982, c. 11, Schedule (Annexe) A, [online:] http://www.legislation.
gov.uk/ukpga/1982/11/schedule/3 – 10 XII 2016.
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Załącznik B

Akt Konstytucyjny z 1982 roku

Akt Konstytucyjny z 1982 r. nie zastąpił Aktu Konstytucyjnego z 1867 r., a jedynie 
uzupełniał – dublując niekiedy – jego zapisy. Efektem wprowadzenia nowych ele-
mentów była modyfikacja ustroju Kanady 56. Zmiany i uzupełnienia można podzie-
lić na kilka podstawowych części: 
1. Patriacja konstytucji, która dawała pełne panowanie nad własną konstytucją 

i uniezależnienie rodzimego ustawodawstwa od parlamentu brytyjskiego. Ozna-
czała ona też przekształcenie pisanej konstytucji Kanady z zestawu przepisów 
brytyjskich w kanadyjskie prawo konstytucyjne57.

2. Wprowadzenie procedury przyjmowania poprawek do konstytucji (Część V 
AK 1982) określało, że po raz pierwszy konstytucja Kanady mogła być zmie-
niana tylko przez instytucje ulokowane wyłącznie na jej terytorium. W ramach 
nowej procedury wskazano, że niektóre części pisanej konstytucji są szczególnie 
ważne i ich zmiany wymagają zgody władzy federalnej i wszystkich prowincji58. 

3. Dodanie Kanadyjskiej Karty Praw i Wolności zapewniło po raz pierwszy kon-
stytucyjną ochronę praw i wolności obywatelskich na obu poziomach władzy: 
federalnym i prowincji59. 

4. Z innych zmian warto wymienić przekazanie prowincjom uprawnień nad nie-
odnawialnymi surowcami naturalnymi, produktami leśnymi oraz energią elek-
tryczną60, uznanie praw traktatowych i pierwotnych ludności rdzennej 61, a także 
dodanie zobowiązania do wyrównywania różnic regionalnych62. 

56 R. G. L andes, The Canadian Polity. A  Comparative Introduction, Scarborough 1995, s.  69; 
B. W. Reesor, op. cit., s. 286.

57 Por. komentarz do art. 52 i 55 AK 1982.
58 Por. komentarz do art. 41 i 41 AK 1982.
59 Por. komentarz wstępny do Części I AK 1982.
60 Por. komentarz do art. 92A AK 1867 w pierwszej części Przewodnika po konstytucji Kanady.
61 Por. komentarze do Części II AK 1982.
62 Por. komentarze do Części III AK 1982. Warto wspomnieć, że w  Akcie Konstytucyjnym 

z 1982 r. po raz pierwszy wymieniono stanowisko premiera Kanady (art. 37 i 49). Obecnie pre-
mier pojawia się także w art. 35.1 dotyczącym konferencji konstytucyjnych w kwestii praw lud-
ności rdzennej. Zapis ten został dodany na mocy poprawki w 1983 r. Constitution Amendment 
Pro clamation, 1983, SI/84-102, (1984) C Gaz II, 2984. W 1983 r. wygasł art. 37, a cztery lata 
później art. 37.1 (dodany także w 1983 r.), w którym również wymieniono premiera. W dal-
szym ciągu kompetencje premiera regulowane są przy pomocy konwenansów konstytucyj-
nych. Por. komentarz do art. 9, 11, 13 AK 1867 w pierwszej części Przewodnika po konsty tucji 
Kanady.
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Część I   
Kanadyjska Karta Praw i Wolności

Do 1982  r. Kanada znajdowała się pod wpływem brytyjskiego modelu ochrony 
praw obywatelskich, funkcjonującego na podstawie tradycji, zwyczajów i kultury 
politycznej, bez naruszania zasady supremacji parlamentu63. Jednak już dwie de-
kady wcześniej można było zauważyć, jak na Kanadę wpływał amerykański mo-
del ochrony swobód obywatelskich, bazujący na spisanych prawach obywatelskich 
jako elemencie konstytucji64. Był to skutek tragicznych doświadczeń II wojny  

63 Zapis preambuły Aktu Konstytucyjnego z 1867  r., stanowiący, że ustrój Dominium Kanady 
będzie zbliżony w swych zasadach do ustroju Zjednoczonego Królestwa, oznaczał uznanie bry-
tyjskiej zasady ochrony praw jednostki, której podstawowym elementem jest uznanie wolności 
jednostki i możliwości jej ograniczania tylko w sytuacjach regulowanych przez prawo. Prawa 
i wolności obywatelskie miały być gwarantowane przez prawo zwyczajowe i zwierzchnictwo 
parlamentu. I. Wrońska, Mechanizm ochrony wolności i praw jednostki w Kanadzie, [w:] Pro
blemy ochrony wolności i praw jednostki we współczesnym świecie, red. J. Jaskiernia, Kielce 
2008, s. 125; R. R adek, System konstytucyjny Kanady, Warszawa 2011, s. 31, Systemy Konsty
tucyjne Państw Świata. Por. komentarz do art. 52 AK 1982 dotyczący niepisanych zasad kon-
stytucyjnych oraz rozdział Zarys historii konstytucjonalizmu kanadyjskiego w pierwszej części 
Przewodnika po konstytucji Kanady.

64 Istnieją dwa główne podejścia do instytucjonalnego zabezpieczenia praw i wolności obywa-
telskich w nowoczesnych demokracjach: model brytyjski i model amerykański. Różnice po-
między systemem parlamentarnym a systemem prezydenckim powodują, że sądy w obu tych 
systemach pełnią różne funkcje. Amerykański model opiera się na pisanym dokumencie  – 
konstytucji. Natomiast system westminsterski bazuje na niepisanej konstytucji, która stanowi 
połączenie historycznie ważnych ustaw, prawa zwyczajowego i niepisanych umów oraz zwycza-
jów i konwenansów. Druga różnica polega na tym, że pisana konstytucja amerykańska zawiera 
zapisane podstawowe prawa i wolności jednostki, czyli Kartę Praw (Bill of Rights). W modelu 
brytyjskim obowiązują w zasadzie te same prawa i wolności, ale nie są one spisane w jednym, 
podstawowym dokumencie, nie mają konstytucyjnego umocowania w dokumentach pisanych. 
Efektem tych dwóch różnic jest odmienna rola sądów. Por. Introductory Readings in Cana
dian Government and Politics, eds. R. M. Krause, R. H. Wagenberg, Toronto 1991, s. 52-54;  
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światowej, chęci skodyfikowania istniejących już rozwiązań oraz implementacji 
uregulowań międzynarodowych przyjętych przez Kanadę 65. Kiedy w 1960 r. parla-
ment federalny uchwalił Ustawę o prawach obywatelskich (Canadian Bill of Rights), 
po raz pierwszy elementy amerykańskiego podejścia pojawiły się w  Kanadzie66. 
Zasadnicza różnica w  stosunku do USA polegała na miejscu regulacji z  1960  r. 
w hierarchii aktów prawnych. Ustawa o prawach obywatelskich była jedynie pra-
wem federalnym, co oznaczało, że nie obowiązywała w odniesieniu do uprawnień 
prowincji, ponadto mogła zostać zmieniona w taki sam sposób jak każda inna usta-
wa. Oczekiwania zwiększenia zabezpieczenia praw i wolności obywatelskich stały 
się powszechne w  latach 70. XX  w., czego efektem było włączenie do programu 
reformy konstytucyjnej Kanadyjskiej Karty Praw i Wolności67. Karta, składająca się 
z preambuły oraz 34 artykułów68, została uchwalona jako część Aktu Konstytucyj-

R. R adek, System konstytucyjny Kanady, s. 31. O Karcie Praw w USA pisze: P. L aid ler, Kon
stytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki…, s. 108-135. Por. komentarz do art. 24 AK 1982.

65 Kanada jest stroną sześciu podstawowych międzynarodowych konwencji praw człowieka: 
Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych, Międzynarodowego paktu praw 
gospodarczych, społecznych i kulturalnych, Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji 
wszelkich form dyskryminacji rasowej, Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz 
innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, Konwencji o pra-
wach dziecka, Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskrymina-
cji kobiet. Więcej zob. I. Wrońska, Mechanizm ochrony wolności…, s. 121-125.

66 Ustawa gwarantowała prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa, którego nie można pozba-
wić, z wyjątkiem trybu określonego w ustawie. Zakazana była dyskryminacja, a każdy miał 
być równo traktowany oraz być równy wobec prawa. Ustawa zapewniała także wolność religii, 
wyrażania poglądów, zgromadzeń i udziału w stowarzyszeniach, a także katalog praw osobi-
stych, m.in. prawo humanitarnego traktowania w  przypadku pozbawienia wolności, prawo 
do obrony i do uzyskania informacji o przyczynach aresztowania. Choć znaczenie regulacji 
z 1960 r. jest obecnie znacznie mniejsze z uwagi na przyjęcie KKPW, ustawa w dalszym ciągu 
obowiązuje. Canadian Bill of Rights, SC 1960, c. 44; I. Wrońska, Mechanizm ochrony wolno
ści…, s. 125. Por. M. Grzybowski, Krajowy system ochrony wolności i praw człowieka i oby
watela w Kanadzie, [w:] Ochrona praw człowieka w świecie, red. L. Wiśniewski, Bydgoszcz– 
–Poznań 2000, s. 330.

67 W  kanadyjskim prawie wewnętrznym prawa i  wolności jednostki, poza ustawą z  1960  r. 
i KKPW, znajdują się także w Kanadyjskiej Ustawie o prawach człowieka (Canadian Human 
Rights Act) oraz ustawach prowincji. Przykładami regulacji na poziomie prowincji są Karta 
Praw i Wolności Jednostki (Charter of Human Rights and Freedoms / Charte des droits et libertés 
de la personne), obowiązująca od 1975 r. w Quebecu, oraz Kodeks Praw Człowieka (Human 
Rights Code), uchwalony w 1962 r. w Ontario. I. Wrońska, Mechanizm ochrony wolności…, 
s. 122, 131-137. Por. Canadian Human Rights Act, RSC 1985, c. H-6; Charter of Human Rights 
and Freedoms, CQLR, c. C-12; Human Rights Code, RSO 1990, c. H.19.

68 Wrońska błędnie pisze o 35 artykułach wchodzących w skład KKPW. W istocie art. 35 AK 1982, 
dotyczący praw pierwotnych i  traktatowych ludności rdzennej, został celowo umieszczony 
poza Kartą. I. Wrońska, Mechanizm ochrony wolności…, s.  127. Por. komentarz do art. 35  
AK 1982.
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nego z 1982 r. i zasadniczo wzmacniała zapisy ustawy z 1960 r. – po pierwsze przez 
fakt, że odnosiła się zarówno do poziomu federalnego, jak i władzy prowincji, po 
drugie w przeciwieństwie do zwykłej ustawy stanowiła część pisanej konstytucji, 
a zatem mogła być zmieniona tylko poprzez formalny proces wnoszenia poprawek 
konstytucyjnych. Nowa regulacja wprowadziła więc model amerykańskiej ochrony 
praw i wolności obywatelskich na obszarze Kanady, rozszerzając zakres kontroli są-
dowej prawa (judicial review) oraz zwiększając gwarancję praw i rolę sędziów w ich 
egzekwowaniu69. 

Wielu badaczy skłania się ku stwierdzeniu, że przyjęcie w 1982 r. KKPW było 
najbardziej istotną zmianą konstytucyjną od czasu Ustawy o Brytyjskiej Ameryce 
Północnej z 1867 r. Niemal 35 lat funkcjonowania Karty doprowadziło do znaczą-
cej zmiany pozycji judykatury względem innych gałęzi władzy 70. Do 1982 r. sądy 
odgrywały stosunkowo niewielką rolę w procesie politycznym, działając w sposób 
ograniczony i przewidywalny. KKPW zmusiła sędziów do większej aktywności i na-
wiązania dialogu z  twórcami prawa71. Sąd Najwyższy Kanady stał się kluczowym 
aktorem w  polityce, niekiedy przewyższając siłą pozostałe gałęzi władzy 72. Dzie-
więciu sędziów Sądu Najwyższego nie tylko może anulować ustawy, które według 
ich oceny wchodzą w konflikt z prawami zagwarantowanymi w Karcie; ma również 
znaczący głos w sprawach dotyczących polityki społecznej, takich jak małżeństwa, 
prawa związków zawodowych, aborcja  – kwestiach, które kiedyś były wyłączną  

69 Por. komentarz do art. 52 AK 1982 dotyczący genezy judicial review w Kanadzie.
70 F. L. Morton, The Charter Revolution and the Court Party, „Osgoode Hall Law Journal” 1992, 

Vol. 30, nr 3, s. 627-652, [online:] http://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/cgi/viewcontent.
cgi?article=1718&context=ohlj – 10 XII 2016. Por. T. Wieciech, Konwenanse konstytucyjne, 
s. 255-256.

71 Zdaniem badaczy Sąd Najwyższy stał się jednym z najbardziej aktywnych sądów konstytucyj-
nych na świecie. P. L aid ler, Problem reprezentacji społecznej w kanadyjskiej ławie przysięgłych 
do spraw karnych, [w:] Pani Anna w Kanadzie. Księga pamiątkowa dedykowana Pani Profesor 
Annie Reczyńskiej, red. M. Gabr yś, M. Pa luszkiewicz-Misiaczek, Kraków 2016, s. 221. 

72 Budzi to niekiedy obawy dotyczące osłabienia idei suwerenności parlamentu. I. Wrońska, 
Mechanizm ochrony wolności…, s. 130. Jednakże udało się utrzymać, a nawet zwiększyć sto-
pień zaufania społeczeństwa kanadyjskiego do sądów. W 2012 r. 70% mieszkańców Kanady 
uważało dołączenie praw obywatelskich do konstytucji za najważniejsze wydarzenie w historii 
Kanady. Kanadyjczycy są również dumni z wpływu Karty na regulacje na świecie. A. Dodek, 
Canada as Constitutional Exporter…, s. 309; V. R admilovic, Strategic Legitimacy Cultivation 
at the Supreme Court of Canada: Quebec Secession Reference and Beyond, „Canadian Journal of 
Political Science” 2010, Vol. 43, nr 4, s. 843; J. Jedwab, Two Top TwentyFirst Century Cana
dian Charter Challenges, Association for Canadian Studies, 2012, [online:] http://www.acs-aec. 
ca/pdf/polls/Two%20Twenty%20First%20Century%20Challenges%20to%20the%20Charter. 
pdf  – 10 VIII 2013; D. S chwartz, Charter of Rights Turns Canada into a  „Constitutional” 
Trendsetter, „CBC News” 2012, 16 IV, [online:] http://www.cbc.ca/news/canada/charter-of-
rights-turns-canada-into-a-constitutional-trendsetter-1.1216350 – 10 X 2013. Por. F. L. Mor-
ton, R. Knopf f, op. cit. Por. rozdział Wprowadzenie.
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domeną polityków73. Sąd Najwyższy, poprzez możliwość interpretacji wszystkich 
zapisów konstytucji, stał się więc jednym z najistotniejszych elementów kształto-
wania stosunków społecznych w Kanadzie74. Zmianę, jaka dokonała się w Kanadzie 
pod wpływem KKPW w  ciągu ponad trzech dekad jej obowiązywania, najlepiej 
ilustrują decyzje sądów, przede wszystkim Sądu Najwyższego, w sprawach konkre-
tyzujących jej zapisy (Charter cases)75.

Konstytucjonaliści kanadyjscy wskazują, że wpływ KKPW na kształt konsty-
tucjonalizmu kanadyjskiego jest trojaki76. Karta zwiększyła centralizację poprzez 
wprowadzenie jednego standardu w  zakresie ochrony praw obywatelskich na  

73 Od 1982 r. Sąd Najwyższy notuje mniej więcej trzykrotny wzrost liczby spraw dotyczących za-
gadnień konstytucyjnych. Obecnie kwestie te obejmują jedną trzecią spośród ok. 75 orzeczeń 
rozpatrywanych rocznie i w większości są to sprawy związane z KKPW. I. Wrońska, Kana
dyjski system federalny. Determinanty i tendencje / Canadian Federal System. Determinants and 
Trends, Kielce 2011, s. 66. Wpływ Sądu Najwyższego jest szczególnie mocno widoczny w spra-
wach dotyczących praw osobistych. W głośnej sprawie R. v. Morgentaler z 1988 r. większość 
sędziów Sądu Najwyższego orzekła, że prawo ograniczające dostęp do aborcji narusza bezpie-
czeństwo osoby i stanowi „głęboką ingerencję w ciało kobiety”, co jest pogwałceniem cielesnej 
i psychoemocjonalnej integralności (art. 7 AK 1982). R. v. Morgentaler, [1988] 1 SCR 30. Po-
mimo podejmowanych przez partie polityczne wysiłków, aby na drodze parlamentarnej od-
zyskać kontrolę nad polityką aborcyjną, wyrok Sądu Najwyższego obowiązuje nadal, a praw-
dopodobieństwo jego zmiany staje się coraz mniejsze. W 1993 r. Sąd Najwyższy potwierdził 
wcześniejsze stanowisko, orzekając, że płód w świetle prawa nie jest osobą. R. v. Morgentaler, 
[1993] 3 SCR 463. Por. G. Maroń, Glosa do wyroku Sądu Sprawiedliwości Ontario w sprawie 
R. v. Wagner z dnia 12.06.2014 (R. v. Wagner, 2015 ONCJ 66), „Rocznik Nauk Prawnych” 2015, 
Vol. 25, nr 3, s. 195, [online:] http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2015.25.3-10.

74 Znaczenie opinii konstytucyjnych wydawanych przez Sąd Najwyższy trafnie podsumował 
Wieciech: „[…] niezależnie od ich formalnego statusu opinie formułują interpretację ustawy 
zasadniczej, która uznawana jest za powszechnie obowiązującą. Jest tak dlatego, że abstrakcyj-
na wykładnia konstytucji uważana jest za autorytatywną nie tylko przez judykatywę, ale także 
przez pozostałe władze, w szczególności egzekutywę”. T. Wieciech, Abstrakcyjna wykładnia 
konstytucji…, s. 884. Por. przypis 41 dotyczący opinii konstytucyjnych wydawanych przez Sąd 
Najwyższy w  trybie reference. Por. komentarze do art. 91 i 101 AK 1867 w pierwszej części 
Przewodnika po konstytucji Kanady.

75 Zagadnienia, z którymi musieli poradzić sobie sędziowie, były bardzo zróżnicowane i obejmo-
wały: ograniczenie uprawnień policji w stosunku do zatrzymanych i podejrzanych, przyznanie 
praw reprodukcyjnych kobietom, w tym legalizację aborcji, gwarancję praw mniejszości sek-
sualnych, w tym prawa do zawierania małżeństw przez osoby tej samej płci, prawa językowe 
frankofonów mieszkających poza Quebekiem, interpretację praw ludności rdzennej, w  tym 
uprawnień do samorządu i tytułu prawnego do ziemi. D. S chwartz, 6 Big Changes the Charter 
of Rights Has Brought, „CBC News” 2012, 17 IV, [online:] http://www.cbc.ca/news/canada/6-
big-changes-the-charter-of-rights-has-brought-1.1244758 – 10 X 2013. Por. A. Dodek, The 
Canadian Constitution, s. 153-162.

76 R. J. Jackson, D. Jackson, Politics in Canada. Culture, Institutions, Behaviour and Public Pol
icy, Toronto 2009, s. 147.
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poziomie całej Kanady 77; doprowadziła także do większego legalizmu w działaniach 
organów państwowych. Przyniosła również amerykanizację systemu politycznego 
Kanady, który – przynajmniej w zakresie ochrony praw i wolności – upodabnia się 
coraz bardziej do systemu Stanów Zjednoczonych78. 

Karta w wielu miejscach posługuje się terminami: „każdy” (art. 2, 7, 8, 10, 17, 24),  
„nikt” (art. 9, 12), „każda osoba” (art. 11, 19), „każda jednostka” (art. 15.(1)), „każ-
dy obywatel” (art. 3, 6, 23), „każda osoba prywatna” (art. 20). Pierwsze cztery od-
noszą się do osób fizycznych i osób prawnych, chyba że kontekst wskazuje inaczej 
(art. 7, 9, 10, 11(e), 15). Określenia „osoba prywatna” i „obywatel” wykluczają osoby 
prawne 79. W sprawie Singh v. Canada Sąd Najwyższy orzekł, że art. 7. AK 1982 od-
nosi się również do cudzoziemców przebywających na terytorium Kanady 80.

Zważywszy, że Kanada została utworzona na zasadach uznających zwierzchnictwo 
Boga i rządy prawa:

Preambuła KKPW, dodana dość późno w czasie prac nad nowym Aktem Kon-
stytucyjnym, może służyć jako wskazówka do interpretacji dalszych zapisów Karty. 
Jest bardzo zwięzła i odwołuje się tylko do dwóch wartości: zwierzchnictwa Boga 
oraz rządów prawa81. 

Zapis o  uznaniu „zwierzchnictwa Boga” był w  kanadyjskich realiach nowo-
ścią (w  Akcie Konstytucyjnym z  1867  r. nie ma żadnych odniesień religijnych)  

77 Na temat centralizującego wpływu KKPW zob. T. Wieciech, Ustroje federalne…, s. 137-139.
78 Jednym z najważniejszych skutków obowiązywania Karty stało się stworzenie nowego forum 

służącemu działalności grup interesu. Historycznie koncentrowały one swoje działania lobbin-
gowe na gabinecie rządowym i wysokich szczeblach biurokracji, a sprawy sądowe były rzadko 
wykorzystywane jako taktyka w sporach politycznych. Wynikało to z braku unormowanych 
konstytucyjnie praw i wolności oraz z faktu, że sądy były pozbawione roli nadzorczej nad wła-
dzą ustawodawczą (z wyjątkiem przestrzegania podziału kompetencji w ramach federalizmu). 
Ze względu na silne przywiązanie Kanady do historycznej zasady supremacji parlamentar-
nej próba zmiany prawa przez sądy była postrzegana jako działanie bezprawne. Wraz z po-
jawieniem się Karty sytuacja uległa zasadniczej zmianie. Grupy interesu, które nie osiągnęły 
swoich celów politycznych za pośrednictwem tradycyjnych kanałów, wykorzystujących partie 
polityczne i urzędników, mogą użyć judykatywy. Wniesienie sprawy do sądu nie jest już więc 
w Kanadzie ostatecznością, a często jedną z możliwości wybieranych w pierwszej kolejności. 
Na temat grup interesu zob. R. J. Jackson, D. Jackson, op. cit., s. 469-497.

79 B. W. Reesor, op. cit., s. 289-290.
80 W tym przypadku chodziło o cudzoziemców starających się o status uchodźcy. Singh v. Mini

ster of Employment and Immigration, [1985] 1 SCR 177. Zob. też W. Burek, Kanadyjskie prawo 
uchodźcze – specyfika, ewolucja i aktualne problemy, „Przegląd Prawa Publicznego” 2010, nr 12, 
s. 71.

81 A. Dodek, The Canadian Constitution, s. 103; B. W. Reesor, op. cit., s. 290. Obie wartości 
mają fundamentalne znaczenie z punktu widzenia teorii i filozofii prawa. Zwraca na to uwagę 
G. Maroń (Glosa do wyroku…, s. 206-207).
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wzbudzającą znaczne kontrowersje już na etapie projektowania zmian konstytucyj-
nych82. Odwołanie do Boga zostało włączone do Karty bez entuzjazmu premiera 
Pierre’a Trudeau wskutek presji skrajnie konserwatywnych i religijnych środowisk, 
obawiających się m.in. zniesienia zakazu aborcji i statusu szkół wyznaniowych czy 
przyznania praw gejom i lesbijkom83. Spory ideologiczne nie wygasły po uchwaleniu 
KKPW. W 1999 r. poseł do Izby Gmin z Nowej Partii Demokratycznej Svend Robin-
son złożył petycję, w której domagał się usunięcia odwołania do Boga z preambuły, 
powołując się na różnorodność kanadyjskiego społeczeństwa84. Do dzisiaj działają 
organizacje takie jak Canadian Secular Alliance, żądające zmian w preambule85. 

Konstytucjonaliści nie są jednomyślni w interpretacji zapisu o „zwierzchnictwie 
Boga”86. Niektórzy, np. Hogg, wskazują na trudność pogodzenia tych słów z wol-
nością religii i  sumienia (w  tym prawa do ateizmu), gwarantowanymi na mocy 
art. 2(a) i 2(b) AK 1982, w szczególności „jeśli uznać preambułę jako wskazówkę 
interpretacyjną” Karty 87. Jednak w sprawie R. v. Morgentaler z 1988 r. Sąd Najwyż-
szy zdefiniował zasadę wolności sumienia jako chroniącą „wierzenia, które nie są 
motywowane religijnie” i wskazywał, że preambułę należy rozumieć w kontekście 
innych wartości zapisanych w KKPW, które „charakteryzują wolne i demokratyczne  

82 W listach wysyłanych do władz w czasie patriacji najczęściej poruszanym tematem była kwestia 
odniesienia do Boga w preambule. G. Eger ton, Trudeau, God, and the Canadian Constitution: 
Religion, Human Rights, and Government Authority in the Making of the 1982 Constitution, [w:] 
Rethinking Church, State, and Modernity. Canada Between Europe and America, eds. D. Lyon, 
M. Van Die, Toronto–Buffalo 2000, s. 107. Por. komentarz do preambuły AK 1867 oraz przy-
pis 152 w komentarzu do art. 9 AK 1867 dotyczący oficjalnego tytułu królowej Elżbiety II, 
zawierającego sformułowanie „Obrończyni Wiary”, w pierwszej części Przewodnika po konsty
tucji Kanady.

83 Propozycje Karty autorstwa Pierre’a Trudeau i jego doradców nie zawierały odniesień do Boga, 
a  sam premier uważał, że „mieszanie Boga” do konstytucji, która jest dokumentem świec-
kim, trąci średniowieczem. Jednak konserwatyści wzmocnili własny przekaz, kontrastując 
swoje żądania z wojującym ateizmem w Związku Radzieckim. Presja wywarła skutek i zapis 
o „zwierzchnictwie Boga” został dodany jako poprawka do preambuły Karty przez posła Par-
tii Postępowo-Konserwatywnej Jake’a  Eppa i  ostatecznie poparty przez premiera Trudeau. 
L. S oss in, The „Supremacy of God”, Human Dignity and the Charter of Rights and Freedoms, 
„University of New Brunswick Law Journal” 2003, Vol. 52, nr 227, s. 232.

84 Svend Robinson: Profile, „CBC News” 2005, 21 X, [online:] http://www.cbc.ca/news2/backgro 
und/robinson_svend/ – 9 IX 2016.

85 God and Canada’s Charter of Rights, Canadian Secular Alliance, 2009, [online:] http://secula 
ralliance.ca/about/policies/canadas-charter-of-rights/ – 9 IX 2016. Canadian Secular Al liance 
jest organizacją pozarządową (NGO), która ma na celu zwiększenie neutralności religijnej 
władz Kanady i jak najpełniejszą separację Kościoła od państwa. Organizacja prowadzi zarów-
no działalność badawczą w zakresie polityk publicznych, jak i działalność lobbystyczną.

86 O braku spójności interpretacji sądowych w odniesieniu do frazy o „zwierzchnictwie Boga” 
zob. G. Maroń, Glosa do wyroku…, s. 209. 

87 P. W. Hogg, Canada Act…, s. 9.
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społeczeństwo”88. Na tej podstawie część konstytucjonalistów uważa, że zapisu 
o zwierzchnictwie Boga nie można interpretować jako faworyzującego jakąkolwiek 
religię; ma on charakter ogólnego stwierdzenia odwołującego się do uniwersalnych 
zasad zawartych w Karcie89. Nie wyróżnia żadnego z systemów wartości, a nawią-
zuje do praw człowieka i zasady prawa naturalnego, wskazującej, że „prawa te nie 
są wytworem państwa, ale mają inne źródła”. Jonathon Penney i Robert J. Danay 
dodają, że w przeszłości oznaczało to, iż pochodzą od Boga. „Bardziej współcześnie 
mówi się, że [prawa] czerpią swoje źródło z przyrodzonej godności człowieka” 90.

Druga z  wartości przywoływanych w  preambule  – rządy prawa (rule of law), 
określane w  polskiej literaturze jako zasada praworządności  – jest również poję-
ciem nieostrym. Najczęściej wskazuje się, że prawo ma służyć ochronie ludzi przed 
nadużyciami władzy. Rząd musi działać zgodnie z  prawem, które tworzy, i  ma 
być przez nie kontrolowany. Oznacza to, że wszystkie akty każdej gałęzi władzy 
muszą bazować na prawie i  nie mogą być tylko ich kaprysem 91. Odniesienie do  

88 R. v. Morgentaler, [1988] 1 SCR 30.
89 L. S oss in, op.  cit. Por. G. Maroń, Publiczne protesty antyaborcyjne w  świetle orzecznictwa 

sądów kanadyjskich, „Zeszyty Prawnicze” 2016, Vol. 16, nr 3, s.  128, [online:] http://dx.doi.
org/10.21697/zp.2016.16.3.05.

90 J. Penney, R. J. Danay, The Embarrassing Preamble? Understanding the „Supremacy of 
God” and the Charter, „University of British Columbia Law Review” 2006, Vol. 39, nr 2, s. 4. 
Por. J. J. Mrozek, Godność osoby ludzkiej jako źródło praw człowieka i obywatela, „Civitas et 
Lex” 2004, nr 1, s.  41-47, [online:] http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Civitas_et_Lex/Civi 
tas_et_Lex-r2014-t-n1/Civitas_et_Lex-r2014-t-n1-s41-47/Civitas_et_Lex-r2014-t-n1-s41-47.
pdf – 10 XII 2015.

91 R. M. Dawson, W. F. Dawson, Democratic Government in Canada, Toronto–Buffalo 1989, 
s. 11-12. Anna Zaborowska cytuje definicję Alberta Venna Diceya, który uznał, że doktryna 
rządów prawa zawiera trzy elementy: 1. Rząd musi działać zgodnie z prawem; 2. Wszyscy są 
równi wobec prawa, nikt nie jest ponad prawem; 3. Poszczególne prawa wynikają ze spraw 
rozstrzyganych przez sądy, zaś zasady zawarte w  konstytucji są wynikiem praw obywate-
li uznanych przez sądy. A. Z aborowska, Zarys prawa administracyjnego Kanady, „Zeszyty 
Naukowe Toruńskiej Szkoły Wyższej” 2008, nr 4, s. 94. Por. opinię Reference re Secession of 
Quebec, [1998] 2 SCR 217 oraz orzeczenie w sprawie Roncarelli v. Duplessis, [1959] SCR 121. 
O zasadzie rządów prawa pisze również Grzegorz Maroń, komentując orzeczenie w sprawie 
R. v. Wagner, 2015 ONCJ 66. Sąd prowincji Ontario stwierdził w nim, że zasada rządów prawa 
zakłada istnienie niepisanych fundamentalnych norm – niepisanych zasad konstytucyjnych – 
obowiązujących nie tylko obywateli, lecz także prawodawcę, a ich egzekwowanie jest obowiąz-
kiem sędziów. Są one nową postacią prawa naturalnego, którego źródłem są historia, wartości 
i kultura danego narodu. Prezes Sądu Najwyższego Beverley McLachlin, cytowana w orzecze-
niu, definiowała rządy prawa w następujący sposób: „Ta «bogata intelektualna tradycja» prawa 
naturalnego dąży do nadania prawu minimalnej moralnej treści. Opiera się na rozróżnieniu 
pomiędzy regułami i prawem. Reguły i system reguł mogą być zarówno dobre, jak i złe. Twier-
dzi się, że coś więcej niż samo ich istnienie jest wymagane do żądania szacunku, w skrócie, do 
przekształcenia reguł w prawo. Dystynkcja pomiędzy rządami poprzez prawo (rule by law), 
które są stanem rzeczy w niektórych rozwijających się państwach, a  rządami prawa (rule of 
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zasady rządów prawa zawartej w preambule znalazło się w kilku sprawach rozstrzy-
ganych przez Sąd Najwyższy, w szczególności w Reference re Manitoba Language 
Rights z 1985 r.92 Orzeczenie to uznawało większość ustaw uchwalonych od końca 
XIX w. przez legislaturę w Manitobie za niekonstytucyjne, gdyż były one wydawa-
ne wyłącznie w języku angielskim. Stanowiło to naruszenie art. 23 Aktu Manito-
by z  1870  r., nakazującego wydawanie ich w  obu językach (angielskim i  francu-
skim)93. Jednak sędziowie uznali, że natychmiastowe uchylenie większości ustaw 
w Manitobie mogłoby naruszać zasadę rządów prawa, doprowadziłoby bowiem do 
„chaosu” i „anarchii”. Zasada rządów prawa, zgodnie z definicją przyjętą przez Sąd 
Najwyższy, zakłada zaś, że nie tylko nikt nie stoi ponad prawem, ale także że prawo 
musi istnieć dla podtrzymania pokojowego trwania społeczeństwa i zapobieżenia 
„chaosowi i anarchii”. Sąd odniósł się bezpośrednio do części zapisów preambuły 
KKPW, orzekając, że „status konstytucyjny zasady rządów prawa jest bezsporny” 94. 
W rezultacie wyznaczono okres przejściowy, w którym legislatura Manitoby musia-
ła zmienić ustawy uznane za niekonstytucyjne95.

Gwarancja praw i wolności96

Prawa i wolności w Kanadzie

1. Kanadyjska Karta Praw i Wolności gwarantuje prawa i wolności w niej wyrażone 
i poddaje je tylko takim rozsądnym ograniczeniom, które są wyznaczone przez pra-
wo i znajdują oczywiste uzasadnienie w wolnym i demokratycznym społeczeństwie.

law), które łączą się z rozwiniętymi demokracjami, zwięźle oddaje różnice pomiędzy systemem 
samych reguł a właściwym systemem prawnym, który opiera się na pewnym minimum warto-
ści”. Cyt. za: G. Maroń, Glosa do wyroku…, s. 207. Całe rozważania prezes Sądu Najwyższego 
na temat „niepisanych zasad konstytucyjnych” zob. B. McL achl in, Unwritten Constitutio
nal Principles: What is Going On?, 2005 Lord Cooke Lecture Wellington, New Zealand, 1 XII 
2005, s. 5-6, [online:] http://www.fact.on.ca/judiciary/NewZeal.pdf – 10 V 2017. W sprawie 
obecności niepisanych zasad konstytucyjnych w kanadyjskim porządku konstytucyjnym por. 
komentarz do art. 52 AK 1982 oraz rozdział Zarys historii konstytucjonalizmu kanadyjskiego 
w pierwszej części Przewodnika po konstytucji Kanady.

92 Re Manitoba Language Rights, [1985] 1 SCR 721.
93 Manitoba Act, 1870 [An Act to amend and continue the Act 3233 Victoria Chapter 3; and to 

establish and provide for Government of the Province of Manitoba, 1870, 33 Vict., c. 3 (Can.)].
94 Re Manitoba Language Right…
95 Ibidem. Por. J. Penney, R. J. Danay, op. cit., s. 10. Por. komentarz do art. 52 AK 1982.
96 W sprawie Law Society of Upper Canada v. Skapinker z 1984 r. Sąd Najwyższy stwierdził, że na-

główki poszczególnych sekcji KKPW są jej integralną częścią i powinny być brane pod uwagę 
przy interpretowaniu zapisów Karty. Law Society of Upper Canada v. Skapinker, [1984] 1 SCR 
357. 
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Artykuł ten definiuje granice praw i wolności gwarantowanych na mocy dal-
szych zapisów KKPW. Pełni więc podwójną funkcję: gwarantuje prawa i wolności 
znajdujące się w art. 2-34 AK 1982 oraz określa kryteria, które muszą zostać speł-
nione, aby mogło dojść do ich ograniczenia. Art. 1 stanowi, że prawa i wolności 
jednostki nie mają więc bezwzględnego charakteru i mogą być ograniczone w celu 
ochrony innych praw czy istotnych wartości. Przykładem może być ograniczenie 
wolności słowa przez prawo zakazujące mowy nienawiści 97 czy pornografii 98. 

Artykuł ten wskazuje też ścieżkę, jaką ustawodawca musi podążyć, chcąc uspra-
wiedliwić ograniczenie praw i  wolności. Ograniczenia muszą być wprowadzone 
przez akty prawne, muszą także być racjonalne, to znaczy możliwe do uzasadnienia 
w sposób „oczywisty w wolnym i demokratycznym społeczeństwie” 99. Taka klauzula 
ograniczająca (limitations clause) ma więc fundamentalne znaczenie z punktu wi-
dzenia ochrony praw i wolności gwarantowanych przez KKPW100. Po pierwsze jasno 
stanowi, że to prawo określa granice przestrzeni, w której jednostka może korzystać 
z gwarantowanych jej wolności i przyznanych praw. Granice wyznaczają tylko legal-
ne, obowiązujące unormowania prawne, a konkretne decyzje władz publicznych mu-
szą być dokonywane na ich podstawie. Delegacja znajdująca się w akcie prawnym nie 
może też być zbyt ogólna i pozostawiać zbyt dużego pola dyskrecjonalnego działania 
urzędnikom rządowym, a więc musi spełniać zasady „zrozumiałego standardu”101. 

Zakres ograniczeń praw i wolności jest w dużym stopniu zależny od interpre-
tacji przepisów przez władzę sądowniczą. Najważniejszym orzeczeniem sądowym 
ustalającym kryteria oceny zgodności ograniczeń praw i  wolności chronionych 
w KKPW w dowolnym akcie prawnym z art. 1 AK 1982 jest tzw. test Oakesa102. 
Zawarty w  orzeczeniu Sądu Najwyższego w  sprawie R. v.  Oakes z  1986  r., ustala 
dwa zasadnicze kryteria oceny zgodności ograniczeń z art. 1103. Po pierwsze należy 
sprawdzić, czy cel, który ustawodawca zamierzał osiągnąć, stosując ograniczenia 
praw i wolności, jest „dostatecznie doniosły”, łączy się z  „istotnymi i naglącymi” 
kwestiami (pressing and substantial objective) i jest zgodny z wartościami „wolnego 
i demokratycznego społeczeństwa”104. Po drugie sąd musi dokonać oceny racjonal-

97 R. v. Keegstra, [1990] 3 SCR 697; R. v. Andrews, [1990] 3 SCR 870. A. Dodek, The Canadian 
Constitution, s. 156.

98 R. v. Butler, [1992] 1 SCR 452. Por. komentarz do art. 2 AK 1982.
99 Por. komentarz do art. 52 AK 1982 w  sprawie obecności zasady demokracji w  konstytucji 

Kanady.
100 M. Grzybowski, Krajowy system ochrony wolności…, s. 332.
101 Irwin Toy Ltd. v. Quebec (Attorney General), [1989] 1 SCR 927. 
102 Ciężar dowodzenia, że kontrolowana regulacja spełnia wymogi testu Oakesa, spoczywa na 

państwie (Crown).
103 R. v. Oakes, [1986] 1 SCR 103. A. Dodek, The Canadian Constitution, s. 155. 
104 Sądy uznawały wiele z  celów wskazywanych przez władze za wystarczająco uzasadnione, 

a  wyjątki dotyczą uregulowań o  dyskryminującym charakterze, naruszających podstawowe 
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ności i wyraźnego uzasadnienia wyboru danych środków ograniczających. Spełnie-
nie testu proporcjonalności wymaga pozytywnej odpowiedzi na trzy pytania: 1. Czy 
środki łączą się racjonalnie, czyli w  sposób jasny, niearbitralny i nieirracjonalny, 
z zamierzonym celem (rationally connected to the objective)?105 2. Czy wkroczenie 
w sferę praw i wolności ma charakter minimalny, a wybrane środki dokonują naj-
mniejszych z możliwych ograniczeń (minimal impairment)?106 3. Czy skutki takie-
go wkroczenia są proporcjonalne do zidentyfikowanego celu (proportionality)?107 
Jedynie jednoczesne spełnienie tych trzech warunków umożliwia pozytywne zali-
czenie testu proporcjonalności. Efektem testu Oakesa jest swego rodzaju rachunek 
zysków i strat, w którym waży się (balancing), czy korzyści wynikające z ogranicze-
nia praw i wolności jednostki przewyższają negatywne skutki takiego naruszenia. 
Za każdym razem należy więc zestawić interesy społeczeństwa z  interesami jed-
nostkowymi i grupowymi. Ocenie poddawany jest praktyczny pozytywny rezultat 
kwestionowanych przepisów prawa dla grupy (dobro kolektywne), w opozycji do 
doniosłości ograniczeń jednostkowych praw i wolności108. 

wolności czy podział władzy. W sprawie Vriend v. Alberta z 1998 r. Sąd Najwyższy uznał, że 
władze Alberty nie przedstawiły żadnego celu, raczej zasłaniały się wymówką. Vriend v. Alber
ta, [1998] 1 SCR 493. Por. A. Dodek, The Canadian Constitution, s. 159.

105 Na tej podstawie Sąd Najwyższy uchylił zakaz aborcji. R. v.  Morgentaler, [1988] 1 SCR 30. 
Por. G. Maroń, Glosa do wyroku…, s. 195.

106 Zdaniem Petera W. Hogga to pytanie jest najważniejsze i najczęściej przynosi negatywną od-
powiedź. Sędziowie wskazywali na rosnącą trudność takiego zadania, gdy cel jest ujęty szero-
ko. Aczkolwiek, jak zwraca uwagę Grzegorz Maroń, Sąd Najwyższy uznał, że nie zawsze za-
chodzi absolutna konieczność wyboru środka minimalnie naruszającego prawo czy wolność.  
P. W. Hogg, Constitutional Law of Canada. 2003 Student Ed., s. 809-810; G. Maroń, Publiczne 
protesty antyaborcyjne…, s. 101-102. Por. Ford v. Quebec (Attorney General), [1988] 2 SCR 712; 
R. v. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 SCR 713.

107 Sąd Najwyższy w orzeczeniu w sprawie R. v. Oakes jasno stwierdzał, że „[n]awet jeśli cel jest 
dostatecznej doniosłości, a dwa pierwsze elementy testu proporcjonalności są spełnione, wciąż 
jest możliwe, że ze względu na surowość szkodliwych skutków, jakie środek wywiera na jed-
nostki czy grupy, środek ten nie zostanie uzasadniony celami, którym miał służyć. Czym bar-
dziej szkodliwe skutki środka, tym bardziej doniosły musi być cel, aby środek był racjonalnie 
i  wyraźnie uzasadniony w  wolnym i  demokratycznym społeczeństwie”. Cyt. za: G. Maroń, 
Publiczne protesty antyaborcyjne…, s. 102. Por. R. v. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 SCR 295; 
P. W. Hogg, Constitutional Law…, s. 816-817. 

108 P. Mikul i, Sądy a parlament w ustrojach Australii, Kanady i Nowej Zelandii, Kraków 2010, 
s.  66-67, Societas  – Księgarnia Akademicka, 17; G. Maroń, Publiczne protesty antyaborcyj
ne…, s.  101-102; Canada (Attorney General) v.  JTIMacdonald Corp., 2007 SCC 30, [2007] 
2 SCR 610. W  przypadku decyzji administracyjnych, które mają wpływ na prawa i  wolno-
ści zawarte w KKPW w odniesieniu do konkretnej osoby, nie obowiązuje pełny test Oakesa. 
Sądy badają w takim przypadku racjonalność podjętej decyzji (reasonableness), ustalając, czy 
organ podejmujący decyzję proporcjonalnie wyważył (proportional balancing) wartości chro-
nione przez Kartę z celami ustawowymi. Aby tak się stało, należy przede wszystkim ustalić 
cele ustawowe, a  następnie określić, jak można w  największym stopniu chronić konkretne 
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Zapisy art. 1 AK 1982 były wskazywane przez krytyków powiększenia upraw-
nień władzy sądowniczej, które dokonało się na skutek przyjęcia KKPW i poszerze-
nia zakresu sądowej kontroli konstytucjonalności prawa109.

Wolności fundamentalne

Wolności fundamentalne 

2. Każdy posiada następujące fundamentalne wolności: 
(a) wolność sumienia i wyznania, 
(b) wolność myśli, przekonań, opinii i  wyrażania ich, włączając w  to wolność 
pra sy i innych środków przekazu, 
(c) wolność pokojowych zgromadzeń, 
(d) wolność zrzeszania się.

Artykuł ten, gwarantujący konstytucyjnie każdej osobie znajdującej się 
w  Kanadzie110 cztery podstawowe wolności, wprowadził współczesny stan-
dard ochrony praw jednostki111. Wolności fundamentalne są wyliczone enu-
meratywnie, a  ich katalog, choć dość wstrzemięźliwy, obejmuje niezbędne 
wolności w  demokratycznym społeczeństwie112. Dzielą się one na dwie gru-
py: 1. wolność myśli i przekonań oraz ich ekspresji i komunikacji; 2. wolność 
zbiorowych zachowań publicznych. W  ramach pierwszej grupy KKPW wyli-
cza wolności o  charakterze „świadomościowym” oraz wynikające z  nich za-
chowania (wyrażanie świadomości): a. wolność wyznania (religii)113 i sumienia  

prawa lub wolności w świetle celów ustawowych. Doré v. Barreau du Québec, 2012 SCC 12, 
[2012] 1 SCR 395. Por. Loyola High School v. Quebec (Attorney General), 2015 SCC 12, [2015]  
1 SCR 613.

109 Zob. np. F. L. Morton, The Charter Revolution…, s. 629-630. Por. T. Wieciech, Ustroje fede
ralne…, s. 139 na temat roli art. 1 AK 1982 w ochronie autonomii prowincji.

110 „Każdy” oznacza w przypadku art. 2 AK 1982 również osoby prawne i osoby przebywające 
w Kanadzie, ale nieposiadające obywatelstwa kanadyjskiego. A. Dodek, The Canadian Consti
tution, s. 104.

111 Prawa te były wcześniej obecne w  systemie prawnym Kanady w  ramach common law oraz 
w uregulowaniach ustawowych na poziomie federalnym i prowincji. I. Wrońska, Mechanizm 
ochrony wolności…, s. 127. Por. komentarz wstępny do Części I oraz do art. 52 AK 1982.

112 M. Grzybowski, Wolności fundamentalne w konstytucjonalizmie kanadyjskim, [w:] Konsty
tucja i władza we współczesnym świecie. Doktryna, prawo, praktyka. Prace dedykowane profeso
rowi Wojciechowi Sokolewiczowi na siedemdziesięciolecie urodzin, red. M. Kruk, J. Trzciński, 
J. Wawrzyniak, Warszawa 2002, s. 174-176. Por. komentarz do art. 52 AK 1982 w sprawie 
obecności zasady demokracji w konstytucji Kanady.

113 Wolność religii ma na ziemiach kanadyjskich tradycję sięgającą Aktu Quebecu z 1774 r., gdy 
katoliccy mieszkańcy dawnej Nowej Francji uzyskali prawo do obsadzania urzędów, a Londyn 
godził się na utrzymanie monopolu Kościoła katolickiego w edukacji frankofonów. J. Gra-
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(światopoglądu)114, b. wolność myśli, przekonań, opinii115, c. wolność ich wyraża-
nia, obejmująca także wolność prasy i  innych mediów116. Druga grupa obejmuje 

bowski, Historia Kanady, Warszawa 2001, s.  116-117. W  czasie tworzenia Dominium Ka-
nady zdecydowano również o zachowaniu przywilejów szkół wyznaniowych (protestanckich 
i katolickich); utrzymano je również po 1982 r. (art. 93 AK 1867 i art. 29 AK 1982). Wolność 
religijna została zapisana w ustawie Bill of Rights z 1960 r., ale skuteczność jej ochrony przez 
wyznania inne niż chrześcijańskie była ograniczona. Po 1982  r. Sąd Najwyższy zdefiniował 
wolność religijną w sprawie R. v. Big M Drug Mart z 1985 r. jako zawierającą co najmniej: wol-
ność wypowiedzi o  treści religijnej, wolność posiadania dowolnych przekonań religijnych, 
prawo do otwartego deklarowania dowolnych przekonań religijnych bez obaw przed jakimi-
kolwiek utrudnieniami lub represjami, prawo do manifestowania wyznania poprzez modlitwy 
lub inne praktyki, prawo do nauczania i przekonywania innych do uznania wyznawanych za-
sad religijnych. Wolność religijna zawiera również zakaz nakładania wymogów o charakterze 
religijnym. Efektem orzeczenia było uchylenie zakazu handlu w niedzielę. R. v. Big M Drug… 
Por. komentarz do art. 27 AK 1982. Wolność religijna była także badana przez sędziów Sądu 
Najwyższego w sprawach: Ross v. New Brunswick School District No. 15 z 1996 r. (uznano, że 
niedopuszczalne jest kwestionowanie zgodności konkretnych przekonań z oficjalną doktryną 
danego wyznania), Syndicat Northcrest v. Amselem z 2004 r. (zdecydowano, że wolność wyzna-
nia zawiera prawo do praktyk religijnych, które jednostka uznaje za związane z wyznaniem), 
Multani v.  Commission scolaire MargueriteBourgeoys z  2006  r. (postanowiono, że wolność 
religijna chroni prawo do noszenia kirpanu w  szkole przez uczniów wyznających sikhizm) 
oraz R. v. N.S. z 2012 r. (sędziowie mierzyli się z prawem świadka do noszenia nikabu, czyli 
do zakrycia twarzy, w czasie procesu kryminalnego i ustalili test pozwalający na pogodzenie 
(accomodate) wolności religijnej z  prawem do sprawiedliwego procesu). Ross v.  New Brun
swick School District No. 15, [1996] 1 SCR 825; Syndicat Northcrest v. Amselem, 2004 SCC 47, 
[2004] 2 SCR 551; Multani v. Commission scolaire MargueriteBourgeoys, 2006 SCC 6, [2006] 
1 SCR 256; R. v. N.S., 2012 SCC 72, [2012] 3 SCR 726. Zob. I. Wrońska, Balancing Values: In 
Search of Equality, [w:] Towards Critical Multiculturalism. Dialogues Between/among Cana
dian Diasporas / Vers un multiculturalisme critique. Dialogues entre les diasporas canadiennes, 
eds. E. Bujnowska, M. Gabr yś, T. Sikora, Katowice 2011, s. 387-401.

114 W art. 1 Ustawy o prawach obywatelskich Bill of Rights z 1960 r. znajdowały się zapisy jedy-
nie o wolności religii. KKPW uzupełnił je o wolność sumienia, a więc obszar pozareligijny. 
M. Grzybowski, Wolności fundamentalne…, s.  175-176. Por. Canadian Bill of Rights. Sąd 
Najwyższy w sprawie R. v. Morgentaler z 1988 r. zdefiniował zasadę wolności sumienia jako 
chroniącą „wierzenia, które nie są motywowane religijnie” w  równym stopniu, jak wolność 
wyznania chroni wierzenia religijne. Uznając prawo kobiety do aborcji, sędziowie napisali: 
„W wolnym i demokratycznym społeczeństwie decyzja, czy dokonać aborcji czy nie, jest decy-
zją moralną. Sumienie jednostki musi być ważniejsze niż sumienie państwa”. Cyt. za: I. Wroń-
ska, Mechanizm ochrony wolności…, s. 124; R. v. Morgentaler, [1988] 1 SCR 30. Por. komentarz 
do art. 7 AK 1982 oraz komentarz wstępny do preambuły KKPW.

115 Wolność myśli, przekonań, opinii jest chroniona, co – jak pisze Grzybowski – może oznaczać, 
że „od ingerencji czynników zewnętrznych, w tym zwłaszcza władz publicznych, «uwolniony» 
został […] proces kształtowania (kreowania) myśli, przekonań i opinii jednostek i  ich zbio-
rowości”. M. Grzybowski, Wolności fundamentalne…, s. 176. Jednak zdaniem P. W. Hogga 
trudno wyobrazić sobie, jak w praktyce władza mogłaby chronić „niewypowiedziane myśli”. 
P. W. Hogg, Constitutional Law…, s. 917. 

116 W art. 1 Ustawy Canadian Bill of Rights z 1960 r. widnieją jedynie zapisy o wolności słowa. 
Zdaniem Grzybowskiego dodanie wolności ekspresji i wolności mediów uwalnia „czynności 
służące uzewnętrznieniu i upowszechnieniu tychże przekonań i poglądów” od wpływu władzy. 
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dwie wolności publicznego uzewnętrzniania przekonań i postaw117 poprzez: a. wol-
ność zrzeszania się (wolność o charakterze instytucjonalnym)118, b. wolność orga-

M. Grzybowski, Wolności fundamentalne…, s. 176. Por. Canadian Bill of Rights. Art. 2(b) jest 
jednym z zapisów KKPW, który miał najpoważniejszy wpływ na społeczeństwo kanadyjskie. 
Sądy interpretują wolność ekspresji bardzo szeroko, jako wszelką aktywność, która przeka-
zuje (lub próbuje przekazać) jakieś znaczenie. Jednak stopień ochrony wypowiedzi zależy od 
doniosłości wartości stojących u jej podstawy, co oznacza, że można stosunkowo łatwo uza-
sadnić ograniczenie na mocy art. 1 AK 1982 wobec aktów przemocy lub zawierających groźby 
(np. mowa nienawiści) czy pornografii. Irwin Toy Ltd. v. Quebec…; R. v. Butler…; R. v. Keeg
stra… Wysoko oceniana jest ekspresja, u której podłoża leży „poszukiwanie politycznej, arty-
stycznej czy naukowej prawdy, ochrona indywidualnej autonomii i samorozwoju, promowanie 
udziału społeczeństwa w procesie demokratycznym”. Ross v. New Brunswick School…, cyt. za: 
G. Maroń, Publiczne protesty antyaborcyjne…, s. 102. Szczególnie chroniona jest zaś „mowa 
polityczna, leżąca w sercu wolności słowa”. R. v. Guignard, 2002 SCC 14, [2002] 1 SCR 472. Sąd 
Najwyższy uznał gwarancję wolności ekspresji za podstawę demokratycznego społeczeństwa, 
choć przed 1982 r. rzadko była ona przedmiotem spraw sądowych; uważano, że wolność słowa 
w Kanadzie funkcjonuje jako element tzw. dorozumianej karty praw (Implied Bill of Rights), 
przyjętej na mocy preambuły do Aktu Konstytucyjnego z 1867 r., gdyż Wielka Brytania w mo-
mencie tworzenia Dominium Kanady uznawała zasadę wolności słowa. Edmonton Journal 
v. Alberta (Attorney General), [1989] 2 SCR 1326. Por. komentarz do art. 52 AK 1982. Sąd Naj-
wyższy wielokrotnie wypowiadał się na temat prawa do wolności słowa – w sprawach: Saskat
chewan (Human Rights Commission) v. Whatcott z 2013 r. (uznając, że wolność słowa obejmuje 
także „obraźliwe uwagi i wyrazy niechęci”), R. v. Zundel (przyjmując, że nawet wypowiedzi 
kłamliwe są chronione), Native Women’s Assn. of Canada v. Canada z 1994 r. (stwierdzając, że 
władza publiczna nie musi finansować udziału w konferencjach konstytucyjnych grup intere-
su), Ford v. Quebec z 1988 r. (uznając, że na mocy prawa do ekspresji chronione są reklamy), 
Irwin Toy Ltd. v. Quebec (Attorney General) z 1989 r. (wskazując, że prawo ogranicza wolność 
wypowiedzi, jeżeli zakłóca „dążenie do prawdy, udział we wspólnocie lub indywidualnej samo-
realizacji i rozwoju człowieka”, co zostało przełożone na ochronę wszelkich szyldów i afiszy), 
Prostitution Reference z 1990 r. (uznając za legalne prawo do komunikacji w celach prostytucji), 
BCGEU v. BC z 1988 r. (potwierdzając istniejące od dawna prawo do pikietowania). Saskat
chewan (Human Rights Commission) v. Whatcott, 2013 SCC 11, [2013] 1 SCR 467; R. v. Zun
del, [1992] 2 SCR 731; Native Women’s Assn. of Canada v. Canada, [1994] 3 SCR 627; Ford  
v. Quebec…; Reference re ss. 193 and 195.1(1)(C) of the criminal code (Man.), [1990] 1 SCR 1123; 
B.C.G.E.U. v. British Columbia (Attorney General), [1988] 2 SCR 214. O związku publicznych 
protestów przed klinikami antyaborcyjnymi z wolnością słowa (i innymi wolnościami) w świe-
tle orzeczeń sądów kanadyjskich zob. G. Maroń, Publiczne protesty antyaborcyjne…, s. 97-135. 
O definicji mowy nienawiści w orzecznictwie sądów w Kanadze zob. idem, Krytyka homosek
sualizmu (homoseksualistów) w  świetle orzecznictwa sądów kanadyjskich, „Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza” 2015, z. 89, s. 48-78, [online:] http://repozyto 
rium.ur.edu.pl/handle/item/1432.

117 W porównaniu do ustawy Bill of Rights z 1960 r. nastąpiło rozdzielenie wolności zrzeszania 
się od wolności pokojowych zgromadzeń (kryteria odróżniające „pokojowe” zgromadzenia od 
tych, które mogą zagrozić porządkowi publicznemu, ustaliły sądy). M. Grzybowski, Wolno
ści fundamentalne…, s. 176. Por. Canadian Bill of Rights.

118 Wolność zrzeszania się zawiera prawo do tworzenia oraz utrzymywania każdego rodzaju 
organizacji (chyba że jest ona nielegalna), a  także do członkostwa w  niej. W  orzecznictwie 
sądów wolność zrzeszania została niemal całkowicie zdominowana przez sprawy dotyczące 
praw pracowników w relacjach z pracodawcami (m.in. prawo do zrzeszania się w związkach 
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nizowania pokojowych zgromadzeń i uczestnictwa w nich (wolność o charakterze 
funkcjonalnym)119. Obie wolności mają grupowy charakter i ważne znaczenie dla 
życia publicznego120. Nie są też związane jedynie z polityczną formą zrzeszeń oraz 
zgromadzeń, a mogą obejmować każdy cel takich działań.

Wolności zapisane w art. 2 AK 1982 mają zapewnić Kanadyjczykom swobodę 
tworzenia i wyrażania swoich pomysłów, gromadzenia się w celu ich przedyskuto-
wania i możliwość jak najszerszego ich przekazywania innym osobom. Działania 
takie są podstawowymi formami wolności indywidualnej. Są także ważne dla trwa-
nia demokratycznego społeczeństwa, gdyż w demokracji ludzie muszą mieć swo-
bodę krytyki rządów i dyskusji nad sprawami dotyczącymi porządku publicznego, 
a  także możliwość przedstawiania własnych rozwiązań problemów społecznych.

Chociaż fundamentalne swobody są niezwykle ważne, władza może dokonywać 
ich ograniczenia na podstawie klauzul: ograniczającej (art. 1 AK 1982) lub odstęp-
ności (art. 33 AK 1982).

zawodowych, prawo do strajków czy zagadnień dotyczących sporów zbiorowych). Kluczowe 
znaczenie dla kształtowania się prawa w  tym obszarze miały trzy sprawy z 1987  r. (Alberta 
Labour Reference, Public Service Alliance, Sask Dairy Workers) oraz trzy sprawy z 2015 r. (Judg
ments in Mounted Police Association of Ontario v.  Canada (AG), Meredith v.  Canada (AG), 
Saskatchewan Federation of Labour v. Saskatchewan). W pierwszej „trójce” Sąd Najwyższy od-
mówił uznania prawa do strajku i  sporów zbiorowych. W 2015 r. Sąd przełamał wcześniej-
sze stanowisko, uznając konstytucyjną ochronę prawa do strajku i  sporu zbiorowego jako 
wchodzących w  skład wolności zrzeszania. Sędziowie zdecydowali się na aktywne kształto-
wanie stosunków na linii pracodawca–związki zawodowe poprzez definiowanie zasad, jakie 
ma spełniać konstruktywny proces negocjacji obu stron. Orzeczenia te spotkały się z krytyką, 
jako naruszające uprawnienia parlamentu. Reference Re Public Service Employee Relations Act 
(Alta.), [1987] 1 SCR 313; PSAC v. Canada, [1987] 1 SCR 424; RWDSU v. Saskatchewan, [1987] 
1 SCR 460; Mounted Police Association of Ontario v. Canada (Attorney General), 2015 SCC 1, 
[2015] 1 SCR 3; Meredith v. Canada (Attorney General), 2015 SCC 2, [2015] 1 SCR 125; Sas
katchewan Federation of Labour v. Saskatchewan, 2015 SCC 4, [2015] 1 SCR 245. Więcej zob.  
C. Neuman, The Supreme Court’s New Labour Trilogy. Momentous Decisions and a Modest 
Cri tique, „Constitutional Forum / Forum constitutionnel” 2016, Vol. 25, nr 2, s. 17-26, [online:]  
https://journals.library.ualberta.ca/constitutional_forum/index.php/constitutional_forum/ar 
ticle/download/28466/20849 – 10 XI 2016, http://dx.doi.org/10.21991/c9b685.

119 Wolność pokojowych zgromadzeń została uznana przez Sąd Najwyższy za ściśle związa-
ną z  wolnością ekspresji. Reference re Public Service Employee Relations Act (Alta.), [1987] 
1 SCR 313.

120 Żaden z Aktów Konstytucyjnych nie wspomina o partiach politycznych, ale tradycyjnie jako 
podstawę ich działalności w Kanadzie wskazuje się art. 2(d) AK 1982. Więcej zob. M. Chmaj, 
Status prawny i finansowanie partii politycznych w Kanadzie, „Przegląd Prawa Konstytucyjne-
go” 2014, nr 2, s. 55-71. Por. publikacje na temat systemu partyjnego: I. Wrońska, Partie po
lityczne współczesnej Kanady, Kielce 1994; M. Grzybowski, Geneza i kształtowanie się partii 
politycznych Kanady (lata 18301935), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1978, 
z. 11, s. 21-39; idem, Ewolucja kanadyjskiego systemu partyjnego (19351985), „Zeszyty Nauko-
we Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1989, z. 35, s. 65-84.
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Prawa demokratyczne
Prawa demokratyczne obywateli

3. Każdy obywatel Kanady ma prawo głosu w wyborach członków Izby Gmin lub 
zgromadzenia ustawodawczego i być uprawnionym do zasiadania w nich.

Artykuł ten przyznaje każdemu obywatelowi Kanady zarówno czynne prawo 
wyborcze, czyli prawo oddania głosu (choć nie gwarantuje tajności w tej kwestii), 
jak i bierne prawo wyborcze, czyli prawo do bycia wybranym w wyborach na obu 
poziomach władzy: federalnym oraz prowincji. Oba prawa wyborcze mogą być na 
podstawie zapisów art. 1 AK 1982 poddane „rozsądnym ograniczeniom”, takim jak 
cenzus wieku, który w Kanadzie został ustalony na 18 rok życia121. Przed 1982 r. pra-
wo głosu nie było zagwarantowane konstytucyjnie każdemu obywatelowi, a regulacji 
dokonywano na podstawie zwykłych ustaw 122. Pozwalało to władzom legalnie ode-
brać prawo do głosu Kanadyjczykom japońskiego czy chińskiego pochodzenia123.  
Obecnie wybory są przeprowadzane na podstawie ustawy o wyborach Canada Elec
tions Act z 2000 r.124

Choć liczba osób pozbawionych prawa głosu systematycznie spada, w 1993 r. 
prawo głosu utraciło ok. 1,4 miliona obywateli Kanady, którzy wyjechali na stałe 
i przebywali za granicą ponad pięć lat125. Ograniczenie to zostało na krótko uchylo-
ne w maju 2014 r. na podstawie wyroku sądu w Ontario, w którym sędzia stwierdził, 

121 Por. komentarz do art. 1 AK 1982.
122 Dominium Kanady przejęło brytyjską koncepcję władzy przedstawicielskiej, która ograni-

czała prawa wyborcze do mężczyzn – poddanych brytyjskich powyżej 21 roku życia, posia-
dających odpowiednią własność. Z  czasem zakres osób mających czynne prawo wyborcze 
powiększano, znosząc cenzus majątkowy oraz płci (1917 i 1918 r.). Niektóre grupy religijne 
(np. menonici) odzyskały prawo głosu dopiero w  1955  r. Ludność rdzenna uzyskała prawa 
wyborcze późno: Inuici w 1950 r., a  Indianie mieszkający w rezerwatach dopiero w 1960 r. 
Wiek wyborczy obniżono do 18 roku życia w 1970 r., a w 1975 r. prawo głosu utracili obywa-
tele brytyjscy nieposiadający obywatelstwa kanadyjskiego. R. R adek, System partyjny Kanady 
i jego wpływ na funkcjonowanie gabinetów rządowych, „Chorzowskie Studia Polityczne” 2012, 
nr 5, s. 144-145; J. C. C ourtney, Right to Vote in Canada, „The Canadian Encyclopedia” 2015, 
[online:] http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/franchise/ – 10 XII 2015. Por. ko-
mentarze do art. 41 oraz 91(25) AK 1867 w pierwszej części Przewodnika po konstytucji Ka 
nady.

123 Potwierdził to Komitet Sądowy Tajnej Rady w orzeczeniu w sprawie Cunningham v. Homma 
z 1903 r. Cunningham v. Homma,  [1902] UKPC 60, [1903] 9 AC 151. P. W. Hogg, Canada 
Act…, s. 18. 

124 Canada Elections Act, SC 2000, c. 9.
125 C. Perkel, Canadian LongTerm Expatriates Win Back Voting Rights, „Huffington Post Can-

ada” 2014, 4 V, [online:] http://www.huffingtonpost.ca/2014/05/04/expat-canadians-voting- 
rights-pierre-poilievre_n_5264224.html – 8 XII 2016. Por. I. Wrońska, Kanadyjski system fe
deralny…, s. 81.
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iż przepis ustawy Canada Election Act wprowadzający takie obostrzenie narusza 
art. 3 Karty 126. Apelacja złożona przez władze federalne została rozpatrzona w maju 
2015  r. Sąd Apelacyjny w  Ontario odrzucił argumentację sądu niższej instancji 
i ponownie odebrał prawo głosu Kanadyjczykom przebywającym za granicą ponad 
pięć lat127.

Art. 3 AK 1982 posłużył jednak w kilkudziesięciu innych sprawach sądowych 
do powiększenia grona osób uprawnionych do głosowania. W 1988 r. rozszerzono 
prawo głosu na sędziów federalnych oraz osoby chore psychicznie, uznając, że te 
ograniczenia są nie do utrzymania na podstawie art. 1 Karty 128. Wyrok z 1993 r. 
w sprawie Sauvé v. Canada129 doprowadził do zniesienia zapisu odbierającego pra-
wo do głosowania więźniom z wyrokami poniżej dwóch lat130. W 2002 r. Sąd Naj-
wyższy w drugiej sprawie Sauvé v. Canada131 orzekł, że zapisy ustawy Canada Elec
tions Act odbierające prawo głosu więźniom odsiadującym wyroki w więzieniach 
federalnych, czyli powyżej dwóch lat, również są niezgodne z art. 3 AK 1982 i nie 
obowiązują132. Oznacza to, że obecnie jedynymi osobami pozbawionymi prawa gło-
su w Kanadzie są generalny komisarz wyborczy (Chief Electoral Officer) oraz jego 
zastępca (Assistant Chief Electoral Officer)133. Chociaż nie jest to zakazane przez pra-
wo, w wyborach federalnych nie głosuje gubernator generalny, a w prowincjonal-
nych – nie głosują wicegubernatorzy134. 

126 Frank et al. v. AG Canada, 2014 ONSC 907.
127 Frank v. Canada (Attorney General), 2015 ONCA 536.
128 Elections Canada, A History of the Vote in Canada, 2012, [online:] http://www.elections.ca/

content.aspx?section=res&dir=his&document=chap4&lang=e – 10 IX 2014.
129 Sauvé v. Canada (Attorney General), [1993] 2 SCR 438. 
130 W Akcie Konstytucyjnym z 1867 r. wyróżniono zarówno zakłady karne (penitentiaries), znaj-

dujące się w kompetencjach władz federalnych (art. 91(28) AK 1867), jak i więzienia popraw-
cze (reformatory prisons), będące w kompetencjach prowincji (art. 92(6) AK 1867). Kiedy two-
rzono ten dokument, nie istniała jasna definicja „zakładu karnego”, nie można więc znaleźć 
w jego zapisach różnicy między tymi dwoma typami ośrodków odosobnienia. Dopiero Kodeks 
karny Kanady (Criminal Code of Canada) rozróżnia placówki odosobnienia na podstawie dłu-
gości kary: wyroki poniżej dwóch lat skazani odsiadują w  „więzieniach poprawczych” kon-
trolowanych przez prowincje, a kary powyżej dwóch lat w federalnych „zakładach karnych”. 
Por. komentarze do art 91(28) AK 1867 oraz art. 92(6) AK 1867 w pierwszej części Przewod
nika po konstytucji Kanady. Na temat praw do głosowania więźniów por. M. Rulka, Prawo do 
głosowania więźniów, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2010, Vol. 69, s. 67-86.

131 Sauvé v. Canada (Chief Electoral Officer), 2002 SCC 68, [2002] 3 SCR 519. 
132 J. Young, Sauvé v. Canada (1993) – Voting Rights for Prisoners, 2014, [online:] http://ualawcc 

sprod.srv.ualberta.ca/ccs/index.php/constitutional-issues/the-charter/democratic-rights-sec 
tions-3-5/670-sauve-v-canada-1993-voting-rights-for-prisoners – 6 X 2014; M. Rulka, op. cit., 
s. 81.

133 Zapisy odbierające prawo głosu więźniom (art. 4(c)) nie zostały jednak usunięte z  ustawy  
Canada Elections Act, która nie doczekała się nowelizacji od 2000 r. Por. Canada Elections Act. 

134 B. W. Reesor, op. cit., s. 310.
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Zapisy art. 3 AK 1982 doprowadziły także od ograniczenia osób, które nie mo-
gły kandydować w wyborach. Obecnie biernego prawa wyborczego do Izby Gmin 
pozbawieni są – poza osobami, które nie mają czynnego prawa wyborczego – sę-
dziowie, członkowie legislatur prowincji, skazani za korupcję bądź przestępstwo 
przeciwko wyborom oraz niektórzy urzędnicy 135. Senatorowie są wykluczeni z kan-
dydowania na podstawie art. 39 AK 1867. 

Na podstawie art. 30 AK 1982 gwarancje prawa głosu rozciągają się na legislatu-
ry trzech terytoriów kanadyjskich, ale nie dotyczą wyborów miejskich oraz referen-
dów 136. Art. 3 jest jednym z zapisów Karty, które mogą być naruszone przez ustawy 
parlamentu federalnego lub legislatur prowincji na podstawie klauzuli odstępności 
zawartej w art. 33 AK 1982.

Sądy w Kanadzie interpretują zapisy art. 3 AK 1982 szeroko i wywodzą z nich 
m.in. konstytucyjną gwarancję różnorodności opinii i poglądów w społeczeństwie 
i  możliwości znaczącego udziału różnych grup interesu (w  tym partii) w  proce-
sie wyborczym (Figueroa v.  Canada (Attorney General) z  2003  r.)137. Artykuł ten 
posłużył również sędziom Sądu Najwyższego w opinii Reference re Prov. Electoral  
Boundaries (Sask.) z 1991 r.138 do stwierdzenia, że okręgi wyborcze powinny posia-
dać mniej więcej taką samą liczbę głosujących, choć nie musi to być matematyczna 
precyzja139. Z kolei gdy w 2007 r. premier Stephen Harper podczas wyborów uzu-
pełniających w Quebecu chciał pozbawić prawa głosu muzułmanki, które przyjdą 
do lokalu wyborczego w chustach i nie pokażą twarzy, generalny komisarz wybor-
czy odmówił, powołując się na zapisy art. 3 AK 1982140.

Maksymalna kadencja ciał ustawodawczych

4.(1) Kadencja Izby Gmin ani żadnego innego zgromadzenia ustawodawczego nie 
może trwać dłużej niż pięć lat od ustalonej daty zwrotu rozporządzeń wyborczych 
do tych izb. 

Przedłużenie w wyjątkowych okolicznościach

(2) W  czasie faktycznej lub grożącej wojny, inwazji lub powstania kadencja Izby 
Gmin może zostać przedłużona przez Parlament, a  kadencja zgromadzenia usta-
wodawczego przez legislaturę, powyżej pięciu lat, jeśli w  głosowaniu nie przeciw-

135 Radek błędnie przedstawia grupy pozbawionych prawa do głosu. R. R adek, System konstytu
cyjny Kanady, s. 38. Por. art. 65 ustawy Canada Elections Act.

136 Na podstawie wyroku w sprawie Haig v. Canada (Chief Electoral Officer), [1993] 2 SCR. 
137 Figueroa v. Canada (Attorney General), 2003 SCC 37, [2003] 1 SCR 912. 
138 Reference re Prov. Electoral Boundaries (Sask.), [1991] 2 SCR 158.
139 Por. komentarze do art. 37, 42, 51 i 52 AK 1867 w pierwszej części Przewodnika po konstytucji 

Kanady.
140 R. J. Jackson, D. Jackson, op. cit., s. 439-440.
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stawiła się temu więcej niż jedna trzecia członków Izby Gmin lub zgromadzenia 
ustawodawczego.

Artykuł ten stanowi, że wybory federalne oraz na poziomie prowincji muszą 
odbywać się co najmniej raz na pięć lat. Zapisy ustępu (1) w odniesieniu do Izby 
Gmin zastępowały art. 50 AK 1867141. Długość kadencji legislatur wszystkich pro-
wincji została ujednolicona142. Na podstawie art. 30 AK 1982 ograniczenie długości 
kadencji zgromadzeń ustawodawczych do pięciu lat dotyczy także terytoriów. 

Ustęp (2) ustanawia wyjątek od zasady pięcioletnich kadencji i pozwala Izbie 
Gmin oraz legislaturom prowincji działać w specjalnych okolicznościach, np. w sy-
tuacji wojny, powstania lub inwazji. Wniosek o  przedłużenie kadencji musi po-
przeć co najmniej dwie trzecie członków Izby Gmin lub zgromadzeń ustawodaw-
czych prowincji143. Zapisy art. 4(2) AK 1982 zastąpiły analogicznie brzmiącą część 
art. 91(1) AK 1867, wprowadzoną w 1949 r.144 

Art. 4(1) AK 1982 nie ogranicza prawa parlamentu federalnego do ustalenia 
krótszej kadencji Izby Gmin. W 2006 r. parlament znowelizował Canada Elections 
Act i postanowił, że od 19 października 2009 r. wybory będą się odbywać co cztery 
lata, w trzeci poniedziałek października145. Pierwsze wybory według tych regulacji 
przeprowadzono w 2015 r. Nowa ustawa nie zmieniła jednak prawa gubernatora 
generalnego, który – działając za radą premiera – może rozwiązać parlament w do-
wolnym momencie 146.

141 Art. 50 AK 1867 z niejasnych powodów nie został jednak usunięty. B. W. Reesor, op. cit., s. 312. 
Por. komentarz do art. 50 AK 1867 w pierwszej części Przewodnika po konstytucji Kanady.

142 Art. 85 i 88 AK 1867, zawierające zapisy dotyczące długości kadencji legislatur Ontario, Que-
becu oraz Nowego Brunszwiku i Nowej Szkocji, nie zostały jednak usunięte. Por. komentarze 
do tych artykułów w pierwszej części Przewodnika po konstytucji Kanady.

143 Zapisy pozwalające na przedłużenie kadencji parlamentu pojawiły się jako poprawka do Aktu 
Brytyjskiej Ameryki Północnej w 1916 r. British North America Act, 1916, 6-7 Geo. V, c. 19 
(U.K.). Na mocy tej poprawki przedłużono kadencję parlamentu w czasie I wojny światowej 
(Izba Gmin obradowała bez wyborów od listopada 1911 do września 1917 r.). Zapis uchylono 
w 1927 r. ustawą rewizyjną. Statute Law Revision Act, 1927, 17 & 18 Geo. V, c. 42 (U.K.).

144 Zapisy art. 91(1) zostały dodane na mocy British North America Act z 1949 r. (No. 2) i uchylone 
w 1982 r. na mocy pkt. 1(3) Załącznika do AK 1982. Kadencja Izby Gmin ani żadnej legislatury 
nie została wydłużona od tego czasu. British North America Act, 1949 (No. 2), 13 Geo. VI, c. 81 
(U.K.); B. W. Reesor, op. cit., s. 178. Por. komentarze do art. 18 i 91(1) AK 1867 w pierwszej 
części Przewodnika po konstytucji Kanady.

145 An Act to amend the Canada Elections Act, SC 2007, c. 10.
146 Gubernator generalny może jednak odmówić spełnienia prośby premiera o rozwiązanie par-

lamentu – to legalne, ale bardzo rzadkie. W 1926 r. takie zachowanie gubernatora Bynga do-
prowadziło do kryzysu politycznego. Por. komentarze do art. 10 i  50 AK 1867 w  pierwszej 
części Przewodnika po konstytucji Kanady. Robert J. i Doreen Jacksonowie sugerują, że władza 
premiera w związku z ustaleniem „stałych” czteroletnich kadencji zmniejszyła się, gdyż obec-
nie może on zwracać się z prośbą o rozwiązanie parlamentu jedynie wówczas, gdy rząd przegra 
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Coroczne posiedzenia ciał ustawodawczych

5. Posiedzenie Parlamentu i każdej legislatury odbywa się przynajmniej raz w ciągu 
dwunastu miesięcy.

Artykuł ten stanowi gwarancję, że rządy będą komunikowały się z wyborcami, 
wyjaśniając swoje działanie. Obowiązek odbywania posiedzeń przez parlament 
federalny oraz legislatury co najmniej raz do roku oznacza, że przynajmniej raz 
w roku wybrani przez wyborców reprezentanci będą mieli szansę zadać władzy wy-
konawczej pytania w sprawie prowadzonej polityki. W odniesieniu do parlamentu 
federalnego zapisy art. 5 AK 1982 zastępowały art. 20 AK 1867 147. Różnica polegała 
jedynie na tym, że zgodnie z art. 5 AK 1982 co roku musi odbyć się posiedzenie 
parlamentu, a art. 20 AK 1867 mówił o co najmniej jednej sesji w roku. W obecnych 
warunkach sesje parlamentu trwają zwykle ponad rok, a bywają rozciągnięte nawet 
na kilka lat148. W historii nie było przypadku naruszenia zapisów art. 5 AK 1982. 

Mimo art. 5 AK 1982 z Aktu Konstytucyjnego z 1867 r. nie został usunięty art. 86 
stanowiący, że legislatury Ontario i Quebecu muszą odbywać przynajmniej jedną 
sesję w  roku. Art. 5 AK 1982 zastąpił natomiast zapisy art. 20 z  Aktu Manitoby 
z 1870 r.149

Prawa swobodnego przemieszczania się
Przemieszczanie się obywateli

6.(1) Każdy obywatel Kanady ma prawo do wjazdu, pobytu i opuszczenia Kanady.

kluczowe głosowanie w Izbie Gmin i domniemywa się, że utracił zaufanie Izby. R. J. Jackson, 
D. Jackson, op. cit., s. 276.

147 Zapisy art. 20 AK 1867 zostały usunięte na podstawie pkt. 1(2) Załącznika AK 1982.
148 Zamknięcie sesji oznacza koniec prac nad niedokończonymi projektami ustaw, wnioskami 

i pracami w komisjach. Projekty ustaw muszą w czasie nowej sesji ponownie przejść całą ścież-
kę legislacyjną. Podczas jednej sesji może odbywać się jednak dowolna liczba posiedzeń; mogą 
one być rozdzielone przerwami. Przerwy nie oznaczają konieczności ponownego wnoszenia 
projektów ustaw. M. Grzybowski, Parlament Kanady, Warszawa 1994, s. 30-31, Parlamenty; 
Parlament Kanady, s. 202-203. Wydłużenie sesji parlamentarnych było szczególnie widoczne 
w czasie większościowych rządów premiera Stephena Harpera. Przykładowo sesja rozpoczęta 
po wygranych wyborach trwała od 2 czerwca 2011 do 13 września 2013 r. (834 dni). Następna 
sesja rozpoczęła się 16 października 2013 r. i  trwała do 2 sierpnia 2015 r. (655 dni). Parlia
ments  – Duration Of Sessions, Library of Parliament, 2015, [online:] https://lop.parl.ca/Parl 
Info/compilations/parliament/Sessions.aspx – 10 XII 2015.

149 Usunięto je na podstawie pkt. 2(2) Załącznika do AK 1982.
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Prawa do przemieszczania się i uzyskiwania środków na utrzymanie

(2) Każdy obywatel Kanady i każda osoba posiadająca kartę stałego pobytu w Kana-
dzie ma prawo: 

(a) do przenoszenia się i zamieszkania w dowolnej prowincji i 
(b) do dążenia do uzyskania środków na utrzymanie w dowolnej prowincji. 

Ograniczenia

(3) Prawa wymienione w ustępie (2) są poddane ograniczeniom wynikającym z: 
(a) wszelkich praw lub praktyk o powszechnym zastosowaniu obowiązujących 
w prowincji, chyba że różnicują one osoby przede wszystkim na podstawie kry-
terium poprzedniego lub obecnego zamieszkiwania w określonej prowincji, 
(b) wszelkich praw ustanawiających uzasadniony wymóg zamieszkania jako wa-
runku otrzymywania powszechnych świadczeń socjalnych. 

Programy afirmatywne

(4) Ustępy (2) i  (3) nie wykluczają istnienia żadnego prawa, programu lub podej-
mowania działań w prowincji, których celem jest poprawa warunków życia miesz-
kańców prowincji znajdujących się w niekorzystnej sytuacji ekonomicznej i socjal-
nej, jeśli poziom zatrudnienia w tej prowincji jest niższy od poziomu zatrudnienia 
w Kanadzie.

Artykuł ten w ustępie (1) gwarantuje obywatelom Kanady prawa dotyczące swo-
body przemieszczania się, w tym prawo wjazdu na terytorium Kanady, pozostania 
na nim i opuszczenia go150. Ustęp (2) daje Kanadyjczykom oraz osobom z prawem 

150 Kanadyjczycy nie mogą więc nie zostać wpuszczeni do Kanady po powrocie z zagranicy, np. ze 
względów politycznych. Prawo pobytu na terenie Kanady związane jest z prawem ekstradycyj-
nym, o którym piszę dalej. Prawo do opuszczenia Kanady zapobiega wydawaniu zakazu wy-
jazdu z kraju, co było nagminne w państwach znajdujących się pod kontrolą Związku Radziec-
kiego po II wojnie światowej, w tym w Polsce. Najbardziej medialną sprawą sądową dotyczącą 
art. 6 AK 1982 było orzeczenie Sądu Federalnego z 2009 r. w sprawie Abdelrazik v. Canada 
(Minister of Foreign Affairs). Dotyczyła ona Abousfiana Abdelrazika, uchodźcy z Sudanu, który 
przyjechał do Kanady w 1990 r., a po pięciu latach uzyskał obywatelstwo kanadyjskie. W 2003 r. 
wyjechał do Sudanu, gdzie został aresztowany bez postawienia zarzutów i był torturowany. Po 
trzech latach wypuszczono go z więzienia (jego kanadyjski paszport stracił ważność) i umiesz-
czono na prowadzonej przez ONZ liście osób podejrzewanych o terroryzm, które nie mogły 
wsiąść na pokład samolotu (nofly list). Rząd Harpera odmówił wydania nowego paszportu, 
uzasadniając tę decyzję względami bezpieczeństwa (prawo do wydawania paszportów jest czę-
ścią prerogatyw królewskich, które realizuje gubernator generalny za radą gabinetu federalne-
go – por. komentarz do art. 9 AK 1867 w pierwszej części Przewodnika po konstytucji Kanady). 
Abdelrazik schronił się na terenie ambasady Kanady w Chartumie w obawie przed dalszymi 
torturami ze strony władz Sudanu; przez 14 miesięcy spał na łóżku polowym w ogólnodostęp-
nym lobby. Z tego miejsca kontaktował się z prawnikami w Kanadzie, którzy wystąpili do Sądu 
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stałego pobytu151 dodatkowe elementy prawa mobilności: prawo przemieszcza-
nia się, zamieszkiwania i  pracy lub założenia własnej działalności gospodarczej  
w  każdej prowincji152. Ustęp (3) określa ograniczenia prawa swobodnego prze-
mieszczania się. Po pierwsze daje on prowincjom możliwość uzależniania kwali-
fikacji do rozmaitych programów socjalnych od zamieszkiwania przez określony 
czas na terenie prowincji. Po drugie prowincje mogą również wprowadzać inne re-
gulacje (np. wymóg posiadania odpowiednich kwalifikacji przez osoby wykonujące 
niektóre zawody), pod warunkiem, że ograniczenia te nie dyskryminują z uwagi 
na obecne lub poprzednie miejsce zamieszkania (np. zakazują pracy mieszkańcom 

Federalnego o wydanie nowego paszportu na mocy art. 6(1) AK 1982, gwarantującego prawo 
wjazdu do Kanady. W 2009 r. sędziowie uznali, że rząd federalny nie przedstawił wystarcza-
jących dowodów wskazujących, iż Abdelrazik stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa, a więc 
władze naruszyły jego prawa gwarantowane przez art. 6 KKPW. Sędziowie nakazali ministro-
wi spraw zagranicznych wydanie specjalnego paszportu i  zapewnienie mężczyźnie ochrony 
w czasie lotu powrotnego do Kanady, a także polecili Abdelrazikowi stawienie się przed sądem 
dla upewnienia się, że faktycznie wrócił do Kanady. Zrobił to pod koniec czerwca 2009 r., a po 
kilku miesiącach wystąpił z pozwem przeciwko rządowi, domagając się 27 milionów dolarów 
odszkodowania. Sprawa nie została jeszcze ostatecznie rozstrzygnięta. W 2011 r. Abdelrazika 
usunięto z nofly list ONZ. I. Greene, op. cit., s. 67-68; Abdelrazik v. Canada (Minister of Foreign 
Affairs), 2009 FC 580, [2010] 1 FCR 267. Por. Abdelrazik Gets OK to Sue Canada, „CBC News” 
2010, 1 IX, [online:] http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/abdelrazik-gets-ok-to-sue-ca 
nada-1.945883 – 10 XII 2016; P. Kor ing, CSIS Notes Reveal How Canadian Was Kept in Ex
ile, „Globe and Mail” 2011, 22 IX, [online:] https://beta.theglobeandmail.com/news/politics/
csis-notes-reveal-how-canadian-was-kept-in-exile/article4179858/ – 10 XI 2016; N. Keung, 
Canadian Removed from UN Terror Watch List, „Toronto Star” 2011, 30 XI, [online:] https://
www.thestar.com/news/canada/2011/11/30/canadian_removed_from_un_terror_watch_list.
html – 10 XII 2016.

151 Art. 6 AK 1982 dotyczy rezydentów długoterminowych albo osób z  kartą stałego pobytu 
zdefiniowanego na podstawie ustawy Immigration and Refugee Protection Act z  2001  r. Im
migration and Refugee Protection Act, SC 2001, c. 27. Osoby posiadające kartę stałego pobytu 
muszą przebywać na terytorium Kanady co najmniej przez sześć miesięcy w roku. Po poby-
cie w Kanadzie przez co najmniej trzy lata z pięciu mogły ubiegać się o przyznanie obywa-
telstwa kanadyjskiego. I. Wrońska, Mechanizm ochrony wolności…, s. 127. Okres ten został 
wydłużony do czterech z sześciu lat w czasie rządów Stephena Harpera. Rząd Justina Trudeau 
zapowiedział powrót do poprzednich zasad i rozpoczął proces ustawodawczy mający wpro-
wadzić tę zmianę. J. Ibbitson, Conservatives Changed the Nature of Canadian Immigration, 
„Globe and Mail” 2014, 16 XII, [online:] https://beta.theglobeandmail.com/news/politics/
how-conservatives-changed-the-nature-of-canadian-immigration/article22101709/  – 20 XII 
2016; C. Hal l, Trudeau Plans Repeal of Tories’ Union, Citizenship Laws as Parliament Returns, 
„CBC News” 2016, 25 I, [online:] http://www.cbc.ca/news/politics/hall-parliament-returns- 
liberals-commons-1.3417851 – 10 V 2016. Więcej na temat kanadyjskiego prawa migracyjne-
go zob. A. Reczyńska, T. S oroka, Polska emigracja do Kanady na przełomie wieków XX i XXI 
w kontekście kanadyjskiej polityki imigracyjnej, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 2013, 
Vol. 39, nr 3, s. 5-18.

152 Na mocy art. 30 AK 1982 zapisy te odnoszą się także do terytoriów.
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określonej prowincji). Taki zapis nie eliminuje jednak wszystkich form dyskrymi-
nacji, gdyż odnosi się jedynie do ograniczeń opierających się „przede wszystkim” 
na kryterium poprzedniego zamieszkiwania. Powoduje to więc konieczność oceny 
różnych form dyskryminacji przez sądy 153. Ustęp (4) daje prowincjom, których po-
ziom zatrudnienia jest niższy niż ogólnokanadyjska średnia, możliwość tworzenia 
programów faworyzujących mieszkańców danej prowincji. Zapis ten został wpro-
wadzony pod presją władz Nowej Fundlandii, które chciały uzyskać dla swoich 
mieszkańców pierwszeństwo przy dostępie do miejsc pracy związanych z wydoby-
ciem surowców naturalnych na szelfie kontynentalnym154.

Ograniczenia praw dotyczących swobody przemieszczania się mogą być doko-
nane również na mocy art. 1 AK 1982, ale art. 6 AK 1982 nie podlega klauzuli zawie-
szenia (art. 33 AK 1982). Wiele kwestii zostało uznanych za „rozsądne ogranicze-
nie” prawa mobilności. Jedną z nich jest ekstradycja. Prawo ekstradycyjne limituje 
zapisy art. 6 AK 1982, pozwalając przebywającą w Kanadzie osobę, której stawiane 
są zarzuty kryminalne w innym państwie, deportować do tego kraju w celu odbycia 
procesu155. To uprawnienie zostało podtrzymane przez Sąd Najwyższy w sprawie 
Sriskandarajah v. United States of America z 2012 r.156 i  jest dość kontrowersyjne 
w przypadku ekstradycji do krajów o wyższych karach lub niższych standardach 
konstytucyjnych157. 

Razem z artykułami dotyczącymi praw językowych (art. 16-23 AK 1982) prawa 
swobodnego przemieszczania się miały na celu ochronę jedności Kanady. Zakła-
dano również, że przyniosą Kanadyjczykom większą wolność w przenoszeniu się 
z jednego miejsca do innego w poszukiwaniu pracy158. Sędziowie Sądu Najwyższego 
argumentowali również, że zapis art. 6 AK 1982 jest zakorzeniony w prawach czło-
wieka i pozwala na niezależność osobistą159. 

153 G. Gar ton, Section 6(3) – Limitation, [w:] idem, The Canadian Charter of Rights Decisions 
Digest, CanLIIDocs 1, 2004, [online:] http://commentary.canlii.org/w/canlii/2004CanLIIDoc 
s1en – 10 XII 2016. 

154 P. W. Hogg, Canada Act…, s. 25. Również Quebec chciał wykorzystać zapisy o wolności prze-
mieszczania się, aby zwiększyć użycie języka francuskiego. I. Greene, op. cit., s. 66-67.

155 M. Dunsmuir, K. Douglas, Mobility Rights and the Charter of Rights and Freedoms, 1998, 
[online:] http://publications.gc.ca/Collection-R/LoPBdP/CIR/904-e.htm – 12 IX 2014.

156 Sriskandarajah v. United States of America, 2012 SCC 70, [2012] 3 SCR 609.
157 Sąd Najwyższy w sprawie United States v. Burns z 2001 r. uznał, że w sytuacji, gdy osoba podda-

na ekstradycji zostanie uznana za winną, wymagane jest, aby minister sprawiedliwości uzyskał 
zapewnienie państwa, do którego ma nastąpić ekstradycja, że nie zostanie zastosowana kara 
śmierci. United States v. Burns, 2001 SCC 7, [2001] 1 SCR 283. Por. Extradition Order Issued for 
Pot Activist Emery, „CBC News” 2010, 10 V, [online:] http://www.cbc.ca/news/canada/british 
-columbia/extradition-order-issued-for-pot-activist-emery-1.878376 – 13 IX 2016. 

158 P. W. Hogg, Constitutional Law…, s. 704-705; I. Greene, op. cit., s. 66.
159 Canadian Egg Marketing Agency v. Richardson, [1998] 3 SCR 157. 
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Sąd Najwyższy wielokrotnie zajmował się sprawami dotyczącymi tego artykułu. 
Przykładem jest sprawa Law Society of Upper Canada v. Skapinker z 1984 r., w której 
sędziowie uznali, że art. 6 AK 1982 nie stanowi o prawie do pracy, a zapisy Ontario 
Law Society Act wymagające posiadania obywatelstwa kanadyjskiego do praktyko-
wania prawa są zgodne z Kartą160. W 1989 r. podobna sprawa (zakaz członkostwa 
w  palestrze Kolumbii Brytyjskiej bez obywatelstwa kanadyjskiego) została roz-
strzygnięta jako złamanie zakazu dyskryminacji na podstawie art. 15 AK 1982161. 
W  sprawie Black v.  The Law Society of Alberta z  1989  r. Sąd Najwyższy również 
rozstrzygał regulacje związane z art. 6 AK 1982 i ustaleniami palestry w prowincji 
Alberta162. Dokonał wtedy interpretacji zapisów art. 6 AK 1982, uznając, że można 
„uzyskać środki na utrzymanie” w dowolnej prowincji, nawet bez obecności w niej. 
Choć orzeczenie sądu było ograniczone do zawodów prawniczych, konstytucjona-
liści wskazują, że art. 6 AK 1982 może być podstawą do usuwania wielu międzypro-
wincjonalnych barier ekonomicznych163. Analizując historyczne zmiany, sędziowie 
stwierdzili, że artykuł ten, zapewniający swobodę przepływu osób w Kanadzie, jest 
powiązany m.in. z art. 121 AK 1867 i razem z nim ma przynieść jedność gospodar-
czą kraju, umożliwiając swobodę przepływu towarów i osób164.

Prawa proceduralne

W art. 7-14 AK 1982 zawarte są tzw. prawa proceduralne. Ich celem jest zapew-
nienie, że decydująca się na ograniczenie wolności obywatelskich władza będzie 
przestrzegać określonych procedur, aby udowodnić, że swobody te nie są ograni-
czane niepotrzebnie. Prawa proceduralne chronią więc jednostki w  stosunkach 
z wymiarem sprawiedliwości. Dają gwarancję, że osoby biorące udział w postępo-
waniu sądowym, w szczególności oskarżone o popełnienie przestępstwa, są trakto-
wane sprawiedliwie. Prawa te przysługują każdemu, kto znajduje się na terytorium 
Kanady, niezależnie od tego, czy posiada obywatelstwo kanadyjskie lub kartę stałe-

160 Law Society of Upper Canada v. Skapinker, [1984] 1 SCR 357. Była to pierwsza sprawa rozstrzy-
gana przez Sąd Najwyższy dotycząca uregulowań znajdujących się w KKPW (charter case).

161 Andrews v.  Law Society of British Columbia, [1989] 1 SCR 143. Por. komentarz do art. 15 
AK 1982. A. Dodek, The Constitution…, s. 156.

162 Black v. Law Society of Alberta, [1989] 1 SCR 591.
163 M. Dunsmuir, K. Douglas, op. cit.
164 Przed 1982 r. parlament federalny na podstawie art. 91(25) AK 1867 (Naturalizowanie i cu-

dzoziemcy) regulował kwestie wjazdu i pobytu na terenie Kanady. Obywatele mieli swobodę 
przekraczania granic prowincji i zamieszkania w dowolnej z nich. Art. 121 AK 1867 gwaranto-
wał swobodny przepływ towarów pomiędzy prowincjami. Por. komentarze do art. 91(25) i 121 
AK 1867 w pierwszej części Przewodnika po konstytucji Kanady.
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go pobytu165. Poszczególne prawa proceduralne znajdujące się w tej części KKPW  
ułożone są od najbardziej ogólnych do szczegółowych oraz zgodnie z etapami pro-
cesu karnego.

Życie, wolność i bezpieczeństwo swej osoby

7. Każdy ma prawo do życia, wolności i  bezpieczeństwa swej osoby i  nie może 
być pozbawiony tych praw poza wyjątkami zgodnymi z  podstawowymi zasadami 
sprawiedliwości.

Artykuł ten ma potencjalnie największe możliwości interpretacji rozszerzającej 
ze wszystkich zapisów KKPW. Gwarantuje m.in. prawa osobiste i osobiste prawa 
procesowe. Sąd Najwyższy uznał, że art. 7 AK 1982 obejmuje trzy oddzielne prawa: 
do życia, do wolności i do bezpieczeństwa osoby. Sformułowanie pozwalające na 
ich ograniczanie tylko zgodnie z „podstawowymi zasadami sprawiedliwości” na-
kłada proceduralne limity na sposób, w jaki władze mogą naruszać te prawa. Daje 
także sądom podstawę do badania, czy sprawiedliwa jest treść (materia) przepisów 
prawa ograniczającego wolności (substantive fairness)166. Badane są więc zarówno 
sprawiedliwość proceduralna, jak i  materialna prawa, co rozszerza wcześniejszą 
ochronę tych trzech praw jako realizacji klauzuli właściwości prawa (due process 
of law)167. Art. 7 AK 1982 ma więc szerokie zastosowanie, chroni obywateli przed 
pozbawieniem praw w inny sposób niż „na drodze właściwej prawnie”168, ale także 

165 I. Greene, op. cit., s. 69-71.
166 Poza tym rozróżnieniem, które znalazło się po raz pierwszy w opinii Reference Re B.C. Motor 

Vehicle Act z 1985 r., „podstawowe zasady sprawiedliwości” obejmują również inne elementy 
ustalone przez sądy, m.in. zakaz arbitralności i nakaz precyzji przy tworzeniu prawa oraz za-
sadę proporcjonalności działania prawa. Reference Re B.C. Motor Vehicle Act, [1985] 2 SCR 
486. Por. A. Dodek, The Canadian Constitution, s. 155. Por. P. L aid ler, Konstytucja Stanów 
Zjednoczonych Ameryki…, s. 122-126, 141-145 (V i XIV Poprawka do konstytucji USA).

167 P. W. Hogg, Constitutional Law…, s. 732-733. W literaturze polskiej określenie „klauzula wła-
ściwości prawa”, odnoszące się zarówno do proceduralnego, jak i do materialnego elementu 
due process, wprowadził do badań nad konstytucjonalizmem amerykańskim Paweł Laidler. 
Zob. P. L aid ler, Proceduralna i materialna właściwość prawa: XIV poprawka i jej rola w roz
woju amerykańskiego konstytucjonalizmu, [w:] Konstytucjonalizm w państwach anglosaskich, 
s. 413-414.

168 W 2010 r. w sprawie dotyczącej Omara Khadra Sąd Najwyższy uznał, że fakt, iż urzędni-
cy kanadyjscy uczestniczyli w torturach i przesłuchiwaniu bez obecności adwokata Khadra  
w amerykańskiej bazie Guantanamo, naruszył art. 7 AK 1982, stanowiący o zasadzie podsta-
wowej sprawiedliwości. Canada (Prime Minister) v Khadr, 2010 SCC 3, [2010] 1 SCR 44. Por. 
C. B est, Khadr v Canada: The Long Winding Road to a Charter Remedy?, 2010, [online:] http://
www.thecourt.ca/khadr-v-canada-the-long-winding-road-to-a-charter-remedy/ – 10 XII 2014; 
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staje się podstawą do zmian w wielu ważnych kwestiach społecznych169. Prawa za-
warte w tym artykule przysługują każdej osobie przebywającej w Kanadzie, nawet 
bez obywatelstwa kanadyjskiego170.

Pierwsze z trzech praw gwarantowanych przez art. 7 AK 1982 to prawo do ży-
cia. Sąd Najwyższy na tej podstawie orzekał w bardzo kontrowersyjnych sprawach, 
znosząc m.in. zakaz aborcji171 czy zakaz wspomaganego samobójstwa172. Prawo do 
wolności, drugie z  praw znajdujących się w  tym artykule, oznacza m.in. prawo 
do wolności osobistej bez ograniczeń fizycznych (np. uwięzienia). W opinii Refer
ence Re B.C. Motor Vehicle Act Sąd Najwyższy orzekł, że automatyczne skazanie 
na określoną minimalną karę narusza prawo do wolności173. Sędziowie uznali rów-
nież, że prawo do wolności zawiera także prawo do podejmowania ważnych de-
cyzji osobistych, przysługujące autonomicznym jednostkom ludzkim174. Trzecim 
prawem gwarantowanym przez art. 7 AK 1982 jest bezpieczeństwo osoby. Było ono  
wielokrotnie przedmiotem interpretacji kanadyjskich sądów, które uznały, że w jego 
skład wchodzi m.in. prawo do ochrony „integralności psychicznej” (psychological 

A. Mackl in, Comment on Canada (Prime Minister) v.  Khadr (2010), „The Supreme Court  
Law Review: Osgoode’s Annual Constitutional Cases Conference” 2010, Vol. 51, s. 295-331. 

169 M. Young, The Other Section 7, „Supreme Court Law Review” 2013, Vol. 62, 2d, s. 1-48.
170 Zapis ten nie obejmuje osób prawnych. Singh v. Minister of Employment and Immigration…; 

Suresh v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), [2002] 1 SCR 3.
171 W sprawach Borowski v. Canada (Attorney General) oraz Tremblay v. Daigle z 1989 r. sędziowie 

uznali, że płód nie jest osobą w rozumieniu art. 2 i 7 AK 1982. Borowski v. Canada (Attorney 
General), [1989] 1 SCR 342; Tremblay v. Daigle, [1989] 2 SCR 530. W sprawie Winnipeg Child 
and Family Services (Northwest Area) v. G. (D.F.) z 1997 r. sędziowie orzekli, że „prawo Kanady 
nie uznaje nienarodzonego dziecka jako osoby w  sensie prawnym czy jurydycznym. Kiedy 
dziecko urodzi się żywe i  zdolne do życia, prawo może uznać, że jego istnienie zaczęło się 
przed urodzeniem dla pewnych ograniczonych celów. Ale jedynym uznawalnym prawem [jest] 
prawo osoby urodzonej”. Winnipeg Child and Family Services (Northwest Area) v.  G. (D.F.), 
[1997] 3 SCR 925. Cyt. za: G. Maroń, Glosa do wyroku…, s. 203. O podmiotowości nasciturusa 
w prawie kanadyjskim zob. ibidem, s. 197-199, 201-206. 

172 Zakaz wspomaganego samobójstwa, który Sąd Najwyższy podtrzymał w wyroku w  sprawie 
Rodriguez v. British Columbia (Attorney General) z 1993 r., został odrzucony w 2015 r. w spra-
wie Carter v. Canada. Na jego podstawie w 2016 r. parlament federalny uchwalił ustawę Bill 
C-14, uznającą prawo do wspomaganego samobójstwa. Rodriguez v. British Columbia (Attor
ney General), [1993] 3 SCR 519; Carter v.  Canada (Attorney General), 2015 SCC 5, [2015] 
1 SCR 331; S. Proudfoot, Why Canada’s Assisted Dying Law Is Confusing Doctors – and Pa
tients, „Maclean’s” 2016, 18 XI, [online:] http://www.macleans.ca/news/canada/why-canadas-
assisted-dying-law-is-confusing-doctors-and-patients/  – 20 IV 2017. O  sprawie Rodriguez 
v. British Columbia… zob. K. Poklewski-Kozieł ł, Sąd Najwyższy Kanady wobec problemu 
„wspomaganego samobójstwa”, „Prawo i Medycyna” 1999, nr 4, s. 71-76.

173 Reference Re B.C. Motor Vehicle Act… Por. A. Dodek, The Canadian Constitution, s. 155.
174 R. v. Clay, 2003 SCC 75, [2003] 3 SCR 735.
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integrity) przed stresem wywołanym przez władzę175, zdrowia176, ale też prawo do 
prywatności ciała (privacy of the body)177. Tak rozumiane prawo do wolności stało 
się podstawą legalizacji aborcji178 czy liberalizacji świadczenia usług seksualnych179.

Rewizja lub konfiskata

8. Każdy ma prawo do ochrony przed nieuzasadnionymi rewizjami i konfiskatami.

Artykuł ten zabezpiecza każdą osobę przebywającą w  Kanadzie180 przed bez-
podstawnym przeszukaniem lub konfiskatą181. Jednak nie wszystkie przeszukania 
i  konfiskaty są objęte jego zapisami; dotyczy to wyłącznie tych działań funkcjo-
nariuszy publicznych, które sądy zinterpretowały jako naruszające uzasadnione 
oczekiwanie poszanowania prywatności (reasonable expectation of privacy)182. Na 
tej podstawie chronione są informacje osobiste, które funkcjonariusze publiczni 
mogą uzyskać w drodze np. przeszukania osobistego, przeszukania nieruchomości 
lub obserwacji. Stopień ochrony poszanowania prywatności zależy od okoliczności, 
w których dochodzi do przeszukania (inny dotyczy odwiedzającego i właściciela 
mieszkania, właściciela samochodu i pasażera), ale obejmuje również nowoczesne 

175 Blencoe v. British Columbia (Human Rights Commission), 2000 SCC 44, [2000] 2 SCR 307.
176 Chaoulli v. Quebec (Attorney General), 2005 SCC 35, [2005] 1 SCR 791.
177 P. W. Hogg, Constitutional Law…, s. 981.
178 W sprawie R. v. Morgentaler z 1988 r. Sąd Najwyższy orzekł, że naruszono prawo do bezpie-

czeństwa kobiet, wystawiając je na ryzyko utraty życia. Sędziowie uznali paragraf Kodeksu kar-
nego zakazujący aborcji za sprzeczny z art. 7 AK 1982 jako uniemożliwiający kobiecie kontrolę 
nad własnym ciałem i prawo do decydowania o posiadaniu dziecka. A. Dodek, The Canadian 
Constitution, s. 156; R. v. Morgentaler, [1988] 1 SCR 30. Por. komentarz do art. 2 AK 1982.

179 Canada (Attorney General) v.  Bedford, [2013] 3 SCR 1101. Na podstawie tego orzeczenia 
parlament federalny uchwalił w 2014 r. ustawę Bill C-36 regulującą prostytucję w Kanadzie. 
Na jej mocy świadczenie usług seksualnych jest obecnie legalne, a  nielegalne jest nabywa-
nie ich. Por. J. Wingrove, Canada’s New Prostitution Laws: Everything You Need to Know, 
„Globe and Mail” 2014, 15 VII, [online:] https://beta.theglobeandmail.com/news/politics/
canadas-new-prostitution-laws-everything-you-need-to-know/article19610318/ – 10 IX 2016;  
S. Levitz, Controversial Prostitution Law Introduced on Day of Action on Violence Against Wom
en, „Toronto Star” 2014, 3 XII, [online:] https://www.thestar.com/news/canada/2014/12/03/
controversial_prostitution_law_introduced_on_day_of_action_on_violence_against_women.
html – 10 XII 2016; Protection of Communities and Exploited Persons Act, SC 2014, c. 25.

180 Bez względu na posiadanie lub brak obywatelstwa kanadyjskiego.
181 Konfiskata oznacza „odebranie osobie rzeczy przez funkcjonariusza publicznego bez zgody 

tej osoby” w celu wsparcia postępowania kryminalnego. Jeżeli rzecz została znaleziona lub 
zajęta z naruszeniem art. 8 AK 1982, może zostać wykluczona jako dowód w procesie na mocy 
art. 24(2) AK 1982. R. v. Dyment, [1988] 2 SCR 417; Quebec (Attorney General) v. Laroche, 2002 
SCC 72, [2002] 3 SCR 708. Prawa znajdujące się w art. 8 AK 1982 chronione są w USA na mocy 
IV Poprawki. Por. P.  L aid ler, Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki…, s. 119-122.

182 R. v. Ladouceur, [1990] 1 SCR 1257.
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środki komunikowania, np. wiadomości SMS183. Generalnie zapisy art. 8 AK 1982 
oznaczają, że osoby działające w imieniu władz, np. funkcjonariusze policji, muszą 
wykonywać swoje obowiązki w sprawiedliwy i uzasadniony sposób184. Przekłada się 
to na konieczność istnienia podstawy przeszukania w przepisach prawa – w więk-
szości wypadków oznacza to obowiązek uzyskania od sędziego nakazu przeszuka-
nia, w szczególności gdy dochodzi do wejścia na teren prywatnej nieruchomości185. 
W sprawie Hunter v. Southam Inc. z 1984 r. Sąd Najwyższy uznał, że „[…] prze-
szukanie było nieuzasadnione, jeżeli odbyło się bez nakazu przeszukania, wówczas 
strona szukająca uzasadnienia tej czynności musi wykazać jej zasadność”186. De-
cydując o zgodności danego przeszukania z art. 8 AK 1982, sądy badają więc jego 
celowość.

Zatrzymanie lub uwięzienie

9. Nikt nie może być arbitralnie zatrzymany lub pozbawiony wolności.

Artykuł ten stanowi, iż funkcjonariusze państwowi nie mogą bez powodu za-
trzymać kogoś lub pozbawić wolności187. Zatrzymanie lub pozbawienie wolności 
jest arbitralne, gdy „nie ma wyraźnych lub domniemanych kryteriów regulujących 
takie działanie”188. Przykładowo działania policjantów muszą mieć podstawę w pra-
wie powszechnym (common law) albo w ustawie, muszą istnieć uzasadnione powo-
dy do zatrzymania jakiejś osoby, a sam sposób działania – znajdować uzasadnienie 
w tym prawie189. Sądy orzekły jednak, że art. 9 AK 1982 nie umożliwia policjantom 
np. losowego zatrzymywania kierowców na drodze do badań trzeźwości190.

183 R. v. Harrison, 2009 SCC 34, [2009] 2 SCR 494; R. v. Belnavis, [1997] 3 SCR. 341; R. v. TELUS 
Communications Co., 2013 SCC 16, [2013] 2 SCR 3; R. v. Fearon, 2014 SCC 77, [2014] 3 SCR 
621. Por. J. Wi lson, R. v. Fearon: Cell Phones, Privacy, and the Supreme Court in the Digital  
Age, 2014, [online:] http://www.thecourt.ca/r-v-fearon-cell-phones-privacy-and-the-supreme-
court-in-the-digital-age/ – 10 V 2017. Co ciekawe, zawartość worka ze śmieciami zostawione-
go na skraju chodnika (typowy sposób wyrzucania odpadów w Kanadzie) nie jest chroniona 
na mocy art. 8 AK 1982. R. v. Patrick, 2009 SCC 17, [2009] 1 SCR 579. 

184 Trzystopniowy test badający, czy przeszukanie jest uzasadnione, znajduje się w  sprawie 
R. v. Collins z 1987 r. R. v. Collins, [1987] 1 SCR 265.

185 A. Dodek, The Canadian Constitution, s. 106. Por. R. v. Fearon…
186 Cyt. za: W. Rojek, Uprawnienia kanadyjskiego sędziego pokoju wydającego nakaz przeszuka

nia, „Problemy Współczesnej Kryminalistyki” 2013, Vol. 17, s. 113. Hunter v. Southam, [1984] 
2 SCR 145. Por. A. Dodek, The Canadian Constitution, s. 154.

187 Na potrzeby art. 9 i 10 AK 1982 sądy ustaliły, że osoba zostaje zatrzymana, jeżeli zastosowano 
wobec niej jakąś formę przymusu (fizycznego lub psychicznego). A. Dodek, The Canadian 
Constitution, s. 107; R. v. Grant, 2009 SCC 32, [2009] 2 SCR 353.

188 R. v. Mann, 2004 SCC 52, [2004] 3 SCR 59. 
189 R. v. Grant… 
190 R. v. Wilson, [1990] 1 SCR 1291; R. v. Ladouceur…
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Areszt lub zatrzymanie

10. W przypadku aresztu lub zatrzymania każdy ma prawo: 
(a) do bezzwłocznego poinformowania o jego powodach, 
(b) do bezzwłocznego uzyskania adwokata, udzielenia mu instrukcji oraz do 
poinformowania o tym prawie, oraz
(c) do zastosowania procedury habeas corpus w celu stwierdzenia ważności za-
trzymania i do uwolnienia, jeśli zatrzymanie to jest nielegalne.

Prawa zawarte w tym artykule mają zastosowanie tylko w sytuacji, gdy osoba 
zostaje aresztowana lub zatrzymana. Gwarantują one każdemu aresztowanemu lub 
zatrzymanemu możliwość zakwestionowania legalności tej czynności191, policja 
musi bowiem natychmiast poinformować o jej powodach. Osoba aresztowana bądź 
zatrzymana ma również prawo skontaktować się z prawnikiem w celu zasięgnięcia 
porady, a policja musi poinformować o tym prawie192. Aresztowany lub zatrzyma-
ny ma także prawo, na mocy przywileju habeas corpus, zwrócić się do sędziego, 
aby zdecydował, czy aresztowanie lub zatrzymanie jest legalne, a jeśli nie – nakazać 
zwolnienie 193.

191 R. v. Latimer, [1997] 1 SCR 217.
192 R v. Bartle, [1994] 3 SCR 173. Na podstawie art. 10 AK 1982 każda osoba ma prawo do zatrud-

nienia adwokata, ale obowiązek zapewnienia przez władze adwokata opłacanego z pieniędzy 
publicznych dotyczy jedynie specjalnych sytuacji. W sprawie R. v. Rowbotham z 1988 r. Sąd 
Apelacyjny Ontario ustalił test pozwalający na stwierdzenie, w  jakiej sytuacji państwo musi 
opłacić adwokata oskarżonemu. R. v. Rowbotham, [1988] 25 OAC 321. A. Dodek, The Cana
dian Constitution, s. 107. Por. komentarz do art. 11(d) AK 1982.

193 Przywilej habeas corpus jest jedną z  najważniejszych gwarancji procesowych; rozwinął się 
szczególnie silnie w osiemnastowiecznej Anglii. W Kanadzie został przeszczepiony na skutek 
przejęcia brytyjskich tradycji prawnych. Na mocy art. 10(c) AK 1982 stał się częścią kanadyj-
skich uregulowań konstytucyjnych. Jak pisze Laidler: „Przywilej habeas corpus dotyczy sytu-
acji, w której osoba aresztowana ma prawo do informacji na temat przyczyn zatrzymania, którą 
to informację formalnie uzyskuje sędzia od urzędników wykonawczych odpowiedzialnych za 
konkretne aresztowanie. W tym celu sędzia wydaje odpowiedni dokument urzędnikowi sądo-
wemu, którego obowiązkiem jest doprowadzić daną osobę przed oblicze sądu, aby ten mógł 
określić zasadność przetrzymywania jej w areszcie. Jeśli nie znaleziono wiążących przyczyn 
przetrzymywania osoby aresztowanej, sędzia może orzec o jej zwolnieniu”. P.  L aid ler, Kon
stytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki…, s.  64-65. Por. M. Grzybowski, Krajowy system 
ochrony wolności…, s. 351. Przywilej habeas corpus był kilkukrotnie zawieszany w Kanadzie, 
ostatnio w 1970 r., w czasie kryzysu październikowego, gdy rząd Pierre’a Trudeau zdecydował 
o zawieszeniu swobód obywatelskich w Quebecu, co umożliwiło przetrzymywanie setek osób 
w  aresztach bez kontroli sądowej. Na temat wcześniejszych przypadków zawieszania przy-
wileju habeas corpus, a  także zmian w regulacjach dotyczących sytuacji nadzwyczajnych po 
1982 r. zob. K. Prokop, Ewolucja problematyki stanu nadzwyczajnego w Kanadzie (do połowy 
XX wieku), [w:] Konstytucja. Ustrój polityczny. System organów państwowych. Prace ofiarowane 
profesorowi Marianowi Grzybowskiemu, red. S. B ożyk, A. Jamróz, Białystok 2010, s. 445-462. 

^ Gabryś II.indb   50 2018-03-21   12:44:39



51

Część I.  Kanadyjska Karta Praw i Wolności 

Postępowanie w sprawach karnych 

11. Każda osoba oskarżona o przestępstwo ma prawo: 
(a) do bycia poinformowaną bez nieuzasadnionej zwłoki o  charakterze prze- 
stępstwa,
(b) do bycia osądzoną w rozsądnym czasie, 
(c) do odmowy bycia świadkiem w rozprawie prowadzonej przeciwko niej o to 
przestępstwo, 
(d) do bycia uznawaną za niewinną, dopóki nie zostanie jej udowodniona wina 
na sprawiedliwej i publicznej rozprawie przed niezależnym i bezstronnym try- 
bunałem, 
(e) do wpłacenia rozsądnej kaucji, chyba że za odmową przemawiają uzasadnio-
ne powody,
(f) poza przypadkami spraw z oskarżenia na podstawie prawa wojskowego roz-
strzyganych przez trybunał wojskowy do korzystania z  rozprawy przed sądem 
przysięgłych, w  sprawach, w  których najwyższa kara za przestępstwo wynosi 
pięć lat pozbawienia wolności lub za które kara jest surowsza, 
(g) nie zostać uznana za winną na podstawie wszelkich działań lub zaniechań, 
które – w  czasie, gdy nastąpiły – nie stanowiły przestępstwa na mocy kana-
dyjskiego lub międzynarodowego prawa lub nie były uznane za przestępstwo 
zgodnie z powszechnymi zasadami prawa uznanymi przez społeczność między- 
narodową,
(h) w przypadku ostatecznego uniewinnienia od popełnienia przestępstwa – do 
niesądzenia za nie ponownie oraz w przypadku ostatecznego uznania za winną 
i ukarania za przestępstwo do niekarania i niesądzenia za nie ponownie, 
(i) w  przypadku uznania za winną przestępstwa, gdy kara za jego popełnienie 
uległa zmianie między jego popełnieniem a wydaniem wyroku – do skorzysta-
nia z łagodniejszej kary.

Artykuł ten zawiera stricte proceduralne prawa, które przysługują wszystkim 
osobom formalnie oskarżonym o przestępstwo na mocy prawa prowincji lub fe-
deralnego i  stanowią ich najważniejsze, konstytucyjne zabezpieczenie. Wśród 
nich znajdują się194: prawo do bycia niezwłocznie poinformowanym o tym, o ja-
kie przestępstwo jest się oskarżonym195; prawo do procesu, który musi odbyć się 
w  rozsądnym czasie, bez nadmiernego wydłużania okresu pozostawania pod  

Joachim Osiński i Izabela Zawiślińska w tłumaczeniu ustępu (c) zapomnieli o „uwolnieniu”. 
Konstytucja Kanady, s. 96.

194 M. Grzybowski, Krajowy system ochrony wolności…, s. 349-350.
195 Prawo to istniało w tradycji prawnej Kanady, zostało także zapisane w art. 510 Kodeksu kar-

nego (Criminal Code of Canada). Sąd Najwyższy w sprawie R. v. Delaronde z 1997 r. orzekł, 
że gwarancja ta dotyczy nie tylko uczciwości procesu; szybkie poinformowanie oskarżonego 
ma także zminimalizować wpływ na jego życie zawodowe i prywatne. R. v. Delaronde, [1997] 
1 SCR 213; Criminal Code, RSC 1985, c. C-46.
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zarzutem196; prawo do odmowy składania zeznań na własnym procesie (prawo do 
odmowy bycia świadkiem we własnej sprawie)197; prawo do bycia uznawanym za 
niewinnego, dopóki wina nie zostanie udowodniona ponad wszelką wątpliwość 
przez niezależny i  bezstronny sąd w  czasie sprawiedliwego i  publicznego proce-
su (zasada domniemania niewinności)198; prawo do wyjścia z  aresztu za rozsąd-

196 W sprawie R. v. Jordan z 2016 r. Sąd Najwyższy na nowo ustalił ramy czasowe obowiązujące na 
mocy art. 11(c) AK 1982. Sędziowie orzekli, że pomiędzy oskarżeniem a rozpoczęciem procesu 
nie może minąć więcej niż 18 miesięcy w przypadku procesu w sądzie prowincji odbywającego 
się bez etapu wstępnego (preliminary inquiry) oraz 30 miesięcy w przypadku spraw zaczyna-
jących się postępowaniem wstępnym oraz wszystkich toczących się przed sądami wyższymi. 
R. v. Jordan, 2016 SCC 27, [2016] 1 SCR 631. Orzeczenie doprowadziło do wycofania wielu 
spraw z sądów z powodu przekroczenia nowych terminów. A. Hasham, Courts Scramble Un
der New Rules on Trial Delays, „Toronto Star” 2016, 16 X, [online:] https://www.thestar.com/
news/crime/2016/10/16/courts-scramble-under-new-rules-on-trial-delays.html – 10 VI 2017. 
Na temat struktury sądownictwa por. komentarze do art. 96 i 101 AK 1867 w pierwszej części 
Przewodnika po konstytucji Kanady.

197 W sprawie R. v. Hebert z 1990 r. Sąd Najwyższy uznał, że prawo to dotyczy też sytuacji, gdy 
funkcjonariusz policji w  ukryciu uzyskuje informacje, udając współwięźnia. R. v.  Hebert, 
[1990] 2 SCR 151. Por. również komentarz do art. 13 AK 1982 dotyczący samooskarżania.

198 W sprawie R. v. Rowbotham z 1988 r. Sąd Apelacyjny Ontario orzekł, że art. 11(d) AK 1982 
w połączeniu z art. 7 AK 1982 stanowi, iż oskarżony w poważnej sprawie karnej, który nie 
jest zdolny do reprezentowania samego siebie ani nie jest w stanie ponieść kosztów finanso-
wych adwokata, ma prawo do jego uzyskania. Sąd ustalił test pozwalający na stwierdzenie, 
w jakiej sytuacji państwo musi opłacić adwokata oskarżonemu. R. v. Rowbotham… Określenie 
o „niezależnym i bezstronnym trybunale” w odniesieniu do sądów prowincji było przedmio-
tem orzeczenia w sprawie Valente v. The Queen z 1985 r. oraz opinii Provincial Judges Reference 
z 1997 r. Sąd Najwyższy uznał w nich, że sędziowie sądów prowincji posiadają wystarczające 
gwarancje niezawisłości, a sądy prowincji spełniają przesłanki do bycia „niezależnymi i bez-
stronnymi trybunałami”. Valente v. The Queen, [1985] 2 SCR 673; Reference re Remuneration 
of Judges of the Provincial Court (P.E.I.), [1997] 3 SCR 3. Kwestia niezawisłości sędziowskiej 
uregulowana została w art. 99 i 100 AK 1867. Zapisy tych artykułów ustalają długość nomina-
cji sędziowskich oraz zapewniają mechanizm chroniący bezstronność sędziów. W pierwszej 
kwestii zdecydowano, że sędziowie sądów wyższych mianowani przez władzę federalną będą 
przechodzili w stan spoczynku po osiągnięciu 75 roku życia. Zapis ten, zmieniający ich doży-
wotnią nominację, wprowadzono w 1960 r. poprawką do konstytucji Constitution Act, 1960 
[British North America Act, 1960, 9 Eliz. II, c. 2 (U.K.)]. Zmiana dotyczyła sądów wyższych 
w prowincjach; wiek przymusowej emerytury w Sądzie Najwyższym i w sądach federalnych 
został wprowadzony w odrębnych ustawach. Sędziowie w prowincjach przechodzą na emery-
turę zwykle po osiągnięciu 70 roku życia. W kwestii bezstronności sędziów zdecydowano się 
zapewnić im relatywną nieusuwalność, co przekłada się na ochronę ich działania w ramach 
wykonywania obowiązków. Taki cel ma zapis art. 99 AK 1867 stanowiący, że sędziowie są nie-
usuwalni, dopóki „sprawują przesłankę godnego zachowania”. Zasady te określono w ustawie 
Judges Act, RSC 1985, c. J-1. Art. 100 AK 1867 zabezpiecza sędziów przed wpływem pozosta-
łych gałęzi władzy. Choć to gabinet mianuje sędziów, ich pensje są ustalane przez parlament 
federalny, a stabilność wynagrodzeń i ich poziom są chronione. Dozwolone cięcia muszą wyni-
kać z realnych przesłanek ekonomicznych i być powiązane z obniżeniem wynagrodzeń innych 
pracowników opłacanych ze środków publicznych. Zasada niezależności sądów ma również 
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ną kaucją, chyba że za odmową przemawiają uzasadnione powody lub wynika to 
z przepisów prawa199; prawo do sądzenia przez ławę przysięgłych (jury) w przypad-
ku zagrożenia karą co najmniej pięciu lat więzienia (nie dotyczy to trybunałów 
wojskowych)200; gwarancja, że sąd może skazać jedynie za działanie, które w świetle 
prawa obowiązującego w momencie jego podejmowania uznawane było za niele-
galne (zasada lex retro non agit)201; gwarancja, że nikt nie będzie sądzony dwa razu 
za to samo przestępstwo202; prawo do skazania na podstawie łagodniejszych prze-
pisów w sytuacji, gdy osoba popełnia przestępstwo, a przed skazaniem kara za nie 
zostanie zmieniona203.

charakter niepisany, wywodzony z preambuły Aktu Konstytucyjnego z 1867 r., deklarującej, 
że konstytucja Kanady jest zbliżona co do zasady do konstytucji Zjednoczonego Królestwa. 
W common law można znaleźć m.in. zasadę immunitetu sędziów, czyli wyłączenie z odpo-
wiedzialności za delikty popełnione w ramach wykonywania działalności. Taką interpretacją 
posłużył się Sąd Najwyższy w opinii Reference Re Remuneration of Judges, pisząc, że „zasada 
niezależności władzy sądowniczej jest niepisaną normą, rozpoznawaną i  podkreślaną przez 
[Akt] Konstytucyjny z 1867 r.”. Zasada niezależności władzy sądowej jest jedną z podstawo-
wych cech systemu politycznego Kanady. Każdy obywatel Kraju Klonowego Liścia ma prawo 
odwołać się do sądu, gdy czuje, że jego prawa zostały naruszone. Sądy mają zaś służyć ochronie 
praw, w tym praw obywatela. Aby tak działać, muszą być niezależne od innych gałęzi władzy, 
w szczególności od kontroli przez władzę wykonawczą. Reference re Remuneration of Judges… 
Zob. P. Mikul i, Sądy a parlament…, s. 109, 141-142; A. Dodek, The Canadian Constitution, 
s. 158. Por. komentarze do art. 99 i 100 AK 1867 w pierwszej części Przewodnika po konstytucji 
Kanady.

199 Prawo do rozsądnej kaucji było przedmiotem orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawie R. v. Mo
rales z 1992 r. Sędziowie uznali w niej, że art. 515 Kodeksu karnego, pozwalający na odmowę 
kaucji ze względu na „interes publiczny”, jest zbyt mało precyzyjny, co narusza m.in. prawa 
oskarżonego zawarte w art. 11(e) AK 1982, i orzekli o jego nieobowiązywaniu. R. v. Morales, 
[1992] 3 SCR 711. 

200 Mimo że art. 11(f) AK 1982 obejmuje wszelkie rodzaje przestępstw: cięższe (indictable offen
ses) oraz lżejsze (summary convictions), interpretacja konstytucji oraz orzecznictwo sądów 
doprowadziły do ograniczenia obowiązkowego udziału jury do spraw o zabójstwo. Obecnie 
procesy z udziałem przysięgłych stanowią jedynie 10% spraw karnych rozstrzyganych przed 
sądami I  instancji. Szerzej na ten temat zob. P. L aid ler, Problem reprezentacji społecznej…, 
s.  213-233. Na temat kategorii przestępstw w  Kanadzie zob. też M. Płachta, Postępowanie 
prywatnoskargowe w Kanadzie, „Przegląd Sądowy” 1998, nr 4, s. 45-47.

201 Sąd Najwyższy w orzeczeniu R. v. Furtney z 1991 r. uznał, że zapisy art. 11(g) AK 1982 nie 
oznaczają, iż wszyscy muszą być świadomi, co jest działaniem kryminalnym, a rząd federalny 
nie ma obowiązku upewniania się, że wszyscy Kanadyjczycy posiadają wiedzę na temat prawa 
międzynarodowego. R. v. Furtney, [1991] 3 SCR 89.

202 Zapisy art. 11(h) zostały zinterpretowane przez Sąd Najwyższy w sprawie R. v. Wigglesworth 
z 1987 r. Sędziowie uznali, że gwarancje wymienione w tym artykule dotyczą jedynie spraw 
karnych (criminal matter); oba przypadki muszą mieć taki charakter, aby zastosować gwaran-
cje na mocy tego artykułu. Sąd ustalił test na określenie, że dany przypadek ma związek ze 
sprawami karnymi. R. v. Wigglesworth, [1987] 2 SCR 541.

203 Jest to reguła intertemporalna prawa karnego formalnego. M. Grzybowski, Krajowy system 
ochrony wolności…, s. 350. W 2014 r. w sprawie Canada (Attorney General) v. Whaling Sąd Naj-
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Traktowanie lub karanie

12. Nikt nie może być poddany okrutnemu lub nadzwyczajnemu traktowaniu lub 
karaniu.

Na mocy tego artykułu każda osoba przebywająca w Kanadzie jest chroniona 
przed okrutnym i nadmiernie surowym traktowaniem oraz takimi karami. Dowo-
dy uzyskane w  sposób naruszający prawa i  wolności danej osoby są wykluczone 
z postępowania. „Okrutne i nadzwyczajne traktowanie” zostało zdefiniowane przez 
sędziów Sądu Najwyższego w orzeczeniu w  sprawie R. v.  Smith (Edward Dewey) 
z 1987 r. jako „przekraczające normy przyzwoitości” oraz „rażąco niewspółmierne 
do tego, co byłoby właściwe”204. Zapisy art. 12 AK 1982 zostały również użyte do 
uchylenia obowiązkowych minimalnych kar za niektóre przestępstwa karne205.

Samooskarżenie

13. Świadek, który zeznaje w dowolnym postępowaniu, ma prawo do niedostarcza-
nia dowodów obciążających go w innych postępowaniach z wyjątkiem zaskarżenia 
o krzywoprzysięstwo lub składanie sprzecznych zeznań.

W Kanadzie nie obowiązuje, znane z V Poprawki do Konstytucji USA, prawo 
świadka do „zachowania milczenia” w sytuacji, gdy odpowiedź może go obciążyć 206. 
Świadkowie muszą odpowiadać na wszelkie pytania. Na mocy art. 13 AK 1982 są 
jednak chronieni przed wykorzystywaniem obciążających zeznań w innych postę-
powaniach. Wyjątkiem jest postępowanie o krzywoprzysięstwo207. Por. komentarz 
do art. 11(c) AK 1982.

wyższy orzekł, iż prawo do niższego wyroku oznacza również, że osoby odsiadujące zasądzone 
już wyroki nie mogą podlegać regulacjom zaostrzającym reguły, na jakich zostały skazane, 
np. dotyczące prawa do zwolnienia warunkowego. Canada (Attorney General) v. Whaling, 2014 
SCC 20, [2014] 1 SCR 392. 

204 R. v. Smith (Edward Dewey), [1987] 1 SCR 1045. Taka definicja implikuje, że tortury, w sposób 
oczywisty przekraczające normy współmierności, naruszają zapisy art. 12 AK 1982. Potwier-
dził to Sąd Najwyższy w sprawie Suresh v. Canada z 2002 r. Suresh v. Canada (Minister of Citi
zenship and Immigration), 2002 SCC 1, [2002] 1 SCR 3.

205 A. Dodek, The Canadian Constitution, s. 108. Na przykład Sąd Najwyższy Kanady uznał, że 
przepis Kodeksu karnego nakładający minimalną karę siedmiu lat pozbawienia wolności za 
przywóz narkotyków do Kanady, bez względu na ich ilość, jest „okrutnym i nadzwyczajnym 
karaniem”. R. v. Smith (Edward Dewey)… W 2001 r. w orzeczeniu w sprawie R. v. Latimer Sąd 
Najwyższy orzekł jednak, że 10 lat za morderstwo drugiego stopnia nie narusza zapisów art. 12 
AK 1982. R. v. Latimer, [2001] 1 SCR 3.

206 P. L aid ler, Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki…, s. 122-126.
207 A. Dodek, The Canadian Constitution, s. 108. Jednak w sprawie R. v. Nedelcu Sąd Najwyż-

szy uznał, że w procesie karnym można wykorzystać wcześniejsze sprzeczne zeznania z pro-
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Tłumacz

14. Strona lub świadkowie w  procesie, którzy nie rozumieją języka, w  jakim jest 
prowadzony proces, lub nim nie mówią, lub są głuche, mają prawo do korzystania 
z pomocy tłumacza.

Artykuł ten przyznaje stronie lub świadkowi prawo do skorzystania z tłumacza, 
gdy nie rozumie języka, w którym prowadzony jest proces, nie mówi nim albo jest 
osobą niesłyszącą208. Prawo to ma zastosowanie niezależnie od języka209. Zgodnie 
z  interpretacją sądów wynagrodzenie tłumacza nie musi być jednak pokrywane 
przez rząd210. Por. komentarze do art. 133 AK 1867 w pierwszej części Przewodnika 
po konstytucji Kanady oraz do art. 19 AK 1982.

Prawa równościowe
Równość przed prawem i wobec prawa oraz równe prawa do ochrony  
i korzyści z prawa

15.(1) Każda jednostka jest równa przed prawem i wobec prawa i ma równe prawa 
do ochrony i  równych korzyści z prawa bez dyskryminacji, a w szczególności bez 
dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie etniczne i narodowe, kolor skóry, 
wyznanie, płeć, wiek lub psychiczne czy fizyczne ułomności. 

Programy afirmatywne

(2) Ustęp (1) nie wyklucza podejmowania praw, programów lub działań, których 
celem jest poprawa warunków życia grup lub osób znajdujących się w niekorzyst-
nej sytuacji, włączając w to znajdujących się w niekorzystnej sytuacji ze względu na 
rasę, pochodzenie etniczne i narodowe, kolor skóry, wyznanie, płeć, wiek lub psy-
chiczne czy fizyczne ułomności.

Artykuł ten jest ogromnie ważnym elementem KKPW 211. Gwarantuje każdej 
osobie znajdującej się w  Kanadzie równość przed i  wobec prawa, a  także prawo 

cesu cywilnego, aby osłabić wiarygodność oskarżonego. R. v. Nedelcu, 2012 SCC 59, [2012]  
3 SCR 311.

208 Przed 1982 r. prawo do tłumacza w czasie procesu było częścią common law, a od 1960 r. znaj-
dowało się w art. 2(g) ustawy Bill of Rights (bez gwarancji dla osób głuchych). Canadian Bill of 
Rights.

209 W sprawie R. v. Tran z 1994 r. sędziowie uznali, ze tłumaczenie musi być odpowiedniej jakości 
(spójne i bezstronne). R. v. Tran, [1994] 2 SCR 951. 

210 A. Dodek, The Canadian Constitution, s. 109.
211 Art. 15 AK 1982 był jednym z najbardziej kontrowersyjnych i gorąco dyskutowanych zapisów 

KKPW w czasie procesu patriacji konstytucji. Niektóre prowincje uważały, że zapisy równo-
ściowe nie muszą znajdować się w Karcie, gdyż są dostatecznie chronione przez regulacje do-
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do równych korzyści z niego i ochrony przez nie212. Zakazane są wszelkie formy 
dyskryminacji, w szczególności ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie et-
niczne lub narodowość, wyznanie, wiek, płeć oraz niepełnosprawność psychiczną 
czy fizyczną. Prawa uchwalane i programy uruchamiane przez władze federalne lub 
prowincji (a także terytoriów) nie mogą więc dyskryminować osób na podstawie 
tych dziewięciu cech wyróżniających. Katalog ten nie ma jednak zamkniętego cha-
rakteru (o czym świadczą słowa „w szczególności”), a sądy rozszerzają go o inne, 
nieobecne w  zapisach tego artykułu elementy, które nie mogą stać się podstawą 
dyskryminacji. Na podstawie art. 15 AK 1982 uznano m.in. zakaz dyskryminacji: 
kobiet w ciąży 213, ze względu na stan cywilny 214 i posiadane obywatelstwa215, a także 
zakazano dyskryminacji osób homoseksualnych i zalegalizowano małżeństwa osób 
tej samej płci216. 

Zgodnie z orzecznictwem sądów celem art. 15 AK 1982 jest ochrona tych grup, 
które doświadczają społecznych, politycznych lub prawnych nierówności. Dyskry-
minacja następuje wtedy, gdy dowolna osoba ze względu na swoje cechy doznaje 
niekorzyści lub jest pozbawiona możliwości posiadanych przez innych. Na pod-
stawie orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawie Law v. Canada z 1999 r. gwarancje 
równości zawarte w art. 15 AK 1982 mają na celu 

tyczące ochrony praw człowieka na poziomie prowincji. Por. komentarz wstępny do Części I 
AK 1982; P. L aid ler, Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki…, s. 141-145 (regulacje za-
warte w XIV Poprawce do Konstytucji USA).

212 Prawa na mocy art. 15 AK 1982 są gwarantowane „każdej jednostce”, a nie, jak zapisano w in-
nych artykułach KKPW, „każdemu”, dla podkreślenia, że chodzi o osobę fizyczną, a nie prawną. 
Por. komentarz wstępny do Części I AK 1982. Sformułowanie „przed prawem i wobec prawa” 
oznacza, że każdy ma równy dostęp do sądów i wszyscy są równi w czasie korzystania z wy-
miaru sprawiedliwości („przed”), oraz że prawa, które mają charakter dyskryminujący, zostaną 
uchylone przez sądy („wobec”). Było to rozszerzenie zapisów ustawy Bill of Rights z 1960 r. 
P. W. Hogg, Constitutional Law…, s.  744, 1066-1067. Analogicznie do zapisów o  „równym 
prawie do ochrony przez prawo” istniejących w ustawie z 1960 r. KKPW dodawał „równe ko-
rzyści z prawa”. Ten zapis miał zachęcić sędziów do stosowania zasady równości nie tylko dla 
ochrony obywateli w przypadku naruszania ich praw przez władze, lecz także w odniesieniu 
do praw, które przynosiły im pozytywne korzyści, np. ubezpieczeń społecznych. I. Greene, 
op. cit., s. 71.

213 Brooks v. Canada Safeway Ltd., [1989] 1 SCR 1219. 
214 Miron v. Trudel, [1995] 2 SCR 418. 
215 Andrews v. Law Society of British Columbia… 
216 M.in. sprawy: Egan v. Canada, [1995] 2 SCR 513; Vriend v. Alberta…; M. v. H., [1999] 2 SCR 3; 

Halpern v. Canada (AG), 2003 172 OAC 276, [2003] O.J. No. 2268. Por. opinia w sprawie Refe
rence re SameSex Marriage, 2004 SCC 79, [2004] 3 SCR 698; A. Dodek, The Canadian Consti
tution, s. 159-160; komentarze do art. 91(26) i 92(12) AK 1867 w pierwszej części Przewodnika 
po konstytucji Kanady.
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zapobieżenie naruszeniom podstawowej godności człowieka i  wolności na skutek 
wprowadzania krzywdzących, stereotypujących oraz politycznych i  społecznych 
uprzedzeń i  promocję społeczeństwa, w  którym wszystkie osoby posiadają równe 
uznanie przez prawo za istoty ludzkie i  członków społeczeństwa kanadyjskiego, 
w  równym stopniu zdolne i  w  równym stopniu zasługujące na uwagę, szacunek 
i zainteresowanie217. 

Ustęp (2)218 artykułu wprowadza możliwość uruchamiania programów afirma-
tywnych, których celem jest poprawa warunków życia pokrzywdzonych grup219. 
Dotyczy to np.: kobiet, ludności rdzennej, widocznych mniejszości (visible minori
ties), czyli osób o innym kolorze skóry lub osób niepełnosprawnych fizycznie bądź 
psychicznie. 

Art. 15 AK 1982 wszedł w życie trzy lata później niż pozostałe zapisy KKPW. Ze 
względu na jego potencjalnie znaczący wpływ na istniejące regulacje prawne zde-
cydowano się zostawić władzom obu poziomów rządów czas na dostosowanie pra-
wa220. Zapisy równościowe zawarte w tym artykule nie zmieniły zapisów o szkołach 
wyznaniowych z art. 29 AK 1982221. Art. 15 AK 1982 może podlegać „rozsądnym 
ograniczeniom” zgodnie z zapisami art. 1 AK 1982.

Oficjalne języki Kanady

Ta sekcja KKPW zawiera regulacje dotyczące dwujęzyczności w Kanadzie. Składa 
się z siedmiu artykułów (16-22) oraz art. 23 – formalnie nienależącego do niej, ale 
powiązanego tematycznie – chroniącego edukację mniejszości językowych222. 

217 Law v. Canada (Minister of Employment and Immigration), [1999] 1 SCR 497. 
218 W polskim tłumaczeniu tego ustępu art. 15 AK 1982 znajduje się błędne wskazanie na ustęp (2), 

a nie ustęp (1). Konstytucja Kanady, s. 98.
219 Zapis konstytucyjny ma na celu ochronę programów afirmatywnych przed ograniczaniem 

na mocy praw równościowych zapisanych w  art. 15(1) AK 1982. I. Greene, op.  cit., s.  72. 
Por. P. L aid ler, Trzecia władza czy pierwsza władza? Rozważania na temat konstytucyjnej po
zycji władzy sądowniczej w Stanach Zjednoczonych, [w:] Amerykomania: Księga jubileuszowa 
profesora dra hab. Andrzeja Mani, t. 1, red. W. B ernacki, A. Walaszek, Kraków 2009, s. 164; 
J. Rokicki, Nadzieje i  porażki Akcji Afirmatywnej, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 
2004, nr 2, s. 111-123; R. Rybkowski, After Affirmative Action, „Ad Americam” 2005, Vol. 6, 
s. 31-35.

220 Stało się to 15 kwietnia 1985 r. Por. komentarz do art. 32 AK 1982.
221 Por. komentarz do art. 29 AK 1982.
222 Podsumowanie wpływu uregulowań językowych zawartych w  KKPW zob. M. Martel, 

M.  Pâquet, Speaking Up. A  History of Language and Politics in Canada and Quebec, tłum. 
P. Dumas, Toronto 2012, s. 187-233.
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Oficjalne języki Kanady

16.(1) Języki angielski i  francuski są oficjalnymi językami Kanady i  mają równy 
status, równe prawa i przywileje w ich używaniu we wszystkich instytucjach Parla-
mentu i rządu Kanady. 

Oficjalne języki Nowego Brunszwiku

(2) Języki angielski i  francuski są oficjalnymi językami w  Nowym Brunszwiku 
i mają równy status, równe prawa i przywileje w ich używaniu we wszystkich insty-
tucjach legislatury i rządu Nowego Brunszwiku. 

Wspieranie statusu i posługiwania się

(3) Nic w  niniejszej Karcie nie ogranicza uprawnień Parlamentu i  legislatur do 
wspierania równości statusu bądź równości posługiwania się językami angielskim 
lub francuskim.

Artykuł ten zawiera ogólne deklaracje uszczegóławiane w kolejnych artykułach 
sekcji Oficjalne języki Kanady. Art. 16 AK 1982 rozszerza unormowania zawarte 
w art. 133 AK 1867, który dotyczył parlamentu federalnego oraz legislatury Quebe-
cu i niektórych sądów 223. Ustęp (1) nadał rangę konstytucyjną zapisom federalnej 
Ustawy o  językach oficjalnych (Official Languages Act) z  1969  r., co oznacza, że 
zarówno język angielski, jak i francuski stały się oficjalnymi językami, które mają 
równy status, a ich użytkownicy posiadają równe prawa i przywileje w instytucjach 
znajdujących się w ramach jurysdykcji władz federalnych224. Analogicznie ustęp (2) 
podniósł do rangi konstytucyjnej dotychczasowe zapisy – uchwalonej przez pro-
wincję – Ustawy o  językach oficjalnych Nowego Brunszwiku (Official Languages 
of New Brunswick Act) z 1969 r.225 Rozszerzał więc obowiązujące na poziomie fede-
ralnym gwarancje językowe na instytucje władzy ustawodawczej i rządu prowincji 
Nowy Brunszwik226. Ustęp (3) zawiera deklarację, która umożliwia wprowadzanie 
w życie programów służących rozszerzaniu dwujęzyczności w Kanadzie, zarówno 
przez instytucje na poziomie federalnym, jak i przez prowincje. Art. 16 AK 1982 nie 
podlega klauzuli odstępności zawartej w art. 33 AK 1982.

223 Por. komentarz do art. 133 AK 1867 w pierwszej części Przewodnika po konstytucji Kanady.
224 Obecnie obowiązująca wersja to Official Languages Act, RSC 1985, c. 31. B. W. Reesor, op. cit., 

s. 359-360.
225 Obecnie obowiązująca wersja to Official Languages Act, SNB 2002, c. O-0.5. 
226 Nowy Brunszwik, ze względu na znaczący odsetek francuskojęzycznych mieszkańców (około 

100 000), zdecydował się w 1969 r. na dobrowolne przyjęcie dwujęzyczności. Canada. Gov-
ernment of New Brunswick, Official Bilingualism – A Strength. Government Plan on Official 
Languages 20112013, 2014, [online:] http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/
iga-aig/pdf/OfficialBilingualismAStrength.pdf – 14 IX 2014. 
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W zapisach ustępów (1) i (2) art. 16 AK 1982 znajdują się odniesienia do „rzą-
du”, „parlamentu” i „legislatury”, co zgodnie z interpretacją sądową oznacza, że oba 
języki mają równy status w miejscu pracy w instytucjach rządowych, w tym w: mi-
nisterstwach, agencjach, spółkach Korony (Crown corporations) i siłach zbrojnych 
Kanady 227. Sądy ustaliły także (m.in. w sprawie Société des Acadiens v. Association of 
Parents z 1986 r.), że sformułowanie „we wszystkich instytucjach Parlamentu i rzą-
du Kanady” odnosi się do ciał o uprawnieniach sądowych i sądów, a także do Kró-
lewskiej Kanadyjskiej Policji Konnej (Royal Canadian Mounted Police, RCMP), ale 
nie obejmuje policji miejskiej w Nowym Brunszwiku228.

Prawa językowe obowiązujące w Kanadzie przed 1982 r. na mocy art. 21 AK 1982 
nie zostały zmniejszone zapisami art. 16 AK 1982229. Oznacza to, że na poziomie 
federalnym oraz w  Nowym Brunszwiku dwujęzyczność jest najbardziej chronio-
na, Quebec oraz Manitoba lokują się na dalszych miejscach, a pozostałych siedem 
prowincji oferuje najmniejsze zabezpieczenie praw w tym zakresie230. Na podstawie 
ustaw języki francuski i angielski są oficjalnymi językami w Jukonie231, a w Nunavut 
dodatkowo jest nim język inuicki. W Terytoriach Północno-Zachodnich taki status 
ma także dziewięć innych języków ludności rdzennej232.

Społeczności anglojęzyczne i francuskojęzyczne w Nowym Brunszwiku

16.1(1) Społeczności angielskojęzyczna i francuskojęzyczna w Nowym Brunszwiku 
mają równy status, równe prawa i przywileje, włączając w to prawo do oddzielnych 

227 B. W. Reesor, op. cit., s. 359. Art. 16 AK 1982 nie wymaga jednak, aby wszystkie osoby zatrud-
nione przez rząd były dwujęzyczne, a nawet wskazuje, że powinny one mieć prawo pracować 
w języku swojego wyboru. Por. komentarz do art. 20 AK 1982.

228 Société des Acadiens v. Association of Parents, [1986] 1 SCR 549; G. Gar ton, Section 16 and 
16.1 – Official languages of Canada, English and French linguistic communities in New Bruns
wick, [w:] idem, The Canadian Charter…

229 Dotyczy to w szczególności art. 133 AK 1867 i wynikających z niego regulacji odnoszących się 
do Quebecu i innych prowincji. Por. komentarze do art. 21 AK 1982 oraz do art. 133 AK 1867 
w pierwszej części Przewodnika po konstytucji Kanady.

230 Nowa Szkocja, Nowa Fundlandia i Labrador, Ontario, Saskatchewan, Alberta i Kolumbia Bry-
tyjska są związane tylko zapisami art. 23 AK 1982, który dotyczy praw edukacyjnych mniej-
szości językowych. Saskatchewan oraz Alberta były związane zapisami ustawy NorthWest 
Territories Act, której art. 110 był analogiczny do zapisów art. 133 AK 1867. Jednak w 1988 r. 
obie prowincje uchyliły ten artykuł w odpowiedzi na sprawę R. v. Mercure ([1988] 1 SCR 234). 
Por. komentarze do art. 23 i 23.1 AK 1982.

231 Osoby posługujące się językami ludności rdzennej mają jednak pewne prawa, np. do używania 
ich w czasie debat w legislaturze Jukonu czy w kontaktach z instytucjami publicznymi w nie-
których regionach. T. S oroka, Polityka językowa Kanady a prawa językowe ludności rdzennej, 
[w:] Pani Anna w Kanadzie…, s. 312.

232 Ibidem, s. 312-317.
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instytucji edukacyjnych i  takich oddzielnych instytucji kultury, jakie są niezbędne 
dla ochrony i wspierania tych społeczności. 

Udział legislatury i rządu Nowego Brunszwiku

(2) Udział legislatury i rządu Nowego Brunszwiku w ochronie i wspieraniu statusu, 
praw i przywilejów określonych w ustępie (1) jest zagwarantowany.

Artykuł ten został dodany na mocy poprawki do konstytucji z 1993 r. i stano-
wi, iż anglojęzyczne i frankofońskie społeczności Nowego Brunszwiku mają takie 
same prawa, włączając w to możliwość utworzenia osobnych instytucji edukacyj-
nych i kulturalnych233. Władze Nowego Brunszwiku mają obowiązek ochrony i pro-
mowania tych praw. Art. 16.1 AK 1982 nie podlega klauzuli odstępności zawartej 
w art. 33 AK 1982.

Zapisy art. 16.1 AK 1982 podnoszą do rangi konstytucyjnej regulacje istnieją-
ce wcześniej w prowincji Nowy Brunszwik234. Ostatecznie usankcjonowano w ten 
sposób podejście dające obu grupom językowym takie same prawa do posiadania 
oddzielnych instytucji, w których jest prowadzona działalność kulturalna, eduka-
cyjna oraz socjalna (grupy anglojęzyczna i francuskojęzyczna były więc „równe, ale 
oddzielne”)235.

Na podstawie m.in. zapisów tego artykułu sądy orzekły, iż prawa wydawane 
przez samorządy lokalne w Nowym Brunszwiku powinny być publikowane w ję-
zyku mniejszości językowej, gdy liczba mieszkańców reprezentujących taką mniej-
szość jest „znacząca”236.

Prace w Parlamencie

17.(1) Każdy ma prawo posługiwania się językami angielskim lub francuskim pod-
czas debat lub innych prac w Parlamencie.

233 Constitution Amendment Proclamation, 1993 (New Brunswick Act), SI/94-45, (1993) C Gaz II, 
1588. 

234 Ustawę wprowadzającą równość praw społeczności posługujących się językami angielskim 
i  francuskim uchwalono w  1981  r. An Act Recognizing the Equality of the Two Official Lin
guistic Communities in New Brunswick, SNB 1981, c. O-1.1. Obecnie obowiązuje w tym zakre-
sie uchwalona w 2011 r. ustawa An Act Recognizing the Equality of the Two Official Linguistic 
Communities in New Brunswick, RSNB 2011, c. 198.

235 Canada. Government of New Brunswick, op. cit.; R. Dyck, Canadian Politics. Critical Ap proaches, 
Scarborough 2000, s. 95. Artykuł ten budził kontrowersje wśród części mieszkańców Nowego 
Brunszwiku i innych frankofońskich regionów w Kanadzie, wywołał także debaty filozoficzne. 
Kwestionowano m.in. przyznawanie praw grupowych, co mogło naruszać zasady liberalizmu. 

236 Charlebois v. Mowat, 2001 NBCA 117, [2001] NBJ No 480 (QL). Por. komentarze do art. 18 
AK 1982 oraz art. 92(8) AK 1867 w sprawie zwierzchności prowincji nad samorządem lokal-
nym w pierwszej części Przewodnika po konstytucji Kanady.
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Prace w legislaturze Nowego Brunszwiku

(2) Każdy ma prawo posługiwania się językami angielskim lub francuskim podczas 
debat lub innych prac legislatury Nowego Brunszwiku.

Ustęp (1) powtarza zapisy zawarte w art. 133 AK 1867 odnoszące się do prawa 
posługiwania się językami francuskim i angielskim w parlamencie federalnym. Pra-
wa te rozciągnięto poza „posiedzenia obu Izb” na debaty lub „inne prace” odbywa-
jące się w parlamencie. Regulacjami objęte zostały więc także posiedzenia komisji 
(również świadkowie mają prawo do posługiwania się dowolnym z dwóch języków 
oficjalnych)237. Ustęp (2) rozszerzał prawa przysługujące w parlamencie federalnym 
na legislaturę Nowego Brunszwiku238. Art. 17 AK 1982 nie podlega zapisom klauzu-
li odstępności zawartej w art. 33 AK 1982.

W 1986 r. Sąd Najwyższy w sprawie Société des Acadiens v. Association of Parents 
z 1986 r. zwrócił uwagę, że art. 17 AK 1982 gwarantuje prawo do wypowiadania się 
w językach angielskim oraz francuskim, ale nie do tłumaczenia takiej wypowiedzi, 
aby wszyscy członkowie parlamentu lub legislatury Nowego Brunszwiku byli w sta-
nie ją zrozumieć239. Taka interpretacja jest analogiczna do wcześniejszych wykładni 
zapisów art. 133 AK 1867 dokonywanych przez sądy 240.

Ustawy i stenogramy Parlamentu

18.(1) Ustawy, stenogramy i dzienniki urzędowe Parlamentu są sporządzane i pu-
blikowane w językach angielskim i francuskim, a obie wersje językowe są tak samo 
wiążące. 

Ustawy i stenogramy Nowego Brunszwiku

(2) Ustawy, stenogramy i dzienniki urzędowe Nowego Brunszwiku są sporządzane 
i publikowane w  językach angielskim i  francuskim, a obie wersje językowe są tak 
samo wiążące.

Ustęp (1) powtarza zapisy art. 133 AK 1867, który obliguje parlament federalny 
do wydawania ustaw 241 oraz stenogramów i innych dzienników urzędowych w języ-

237 Taka była już ustalona praktyka w 1982 r. B. W. Reesor, op. cit., s. 361. Por. komentarz do 
art. 133 AK 1867 w pierwszej części Przewodnika po konstytucji Kanady.

238 Regulacje te istniały wcześniej w ustawach tej prowincji, m.in. Official Languages of New Bruns
wick Act z 1969 r. Por. komentarz do art. 16.1 AK 1982.

239 Société des Acadiens v. Association of Parents…
240 Por. komentarz do art. 133 AK 1867 w pierwszej części Przewodnika po konstytucji Kanady.
241 Osiński i Zawiślińska błędnie przetłumaczyli statutes jako „regulaminy”. Chodzi oczywiście 

o „ustawy”. Konstytucja Kanady, s. 98-99.
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kach angielskim i francuskim. Zapisy art. 133 AK 1867 gwarantują także, że ustawy 
oraz stenogramy i inne dzienniki urzędowe Quebecu będą publikowane w dwóch 
językach (zostało to podtrzymane przez art. 21 AK 1982)242. Nowością był ustęp (2) 
art. 18 AK 1982, który rozszerzał te gwarancje na legislaturę Nowego Brunszwi-
ku243. Art. 18 AK 1982 nie podlega klauzuli odstępności zawartej w art. 33 AK 1982.

Art. 18 AK 1982 dodaje nieistniejące w art. 133 AK 1867 stwierdzenie, że obie 
wersje językowe ustaw są „tak samo wiążące”. Zapis ten gwarantował, że cały proces 
tworzenia prawa w Kanadzie będzie przebiegał w obu językach. Oznaczało to, że 
projekty ustaw od początku prac muszą być przygotowywane w obu językach, a nie 
jedynie tłumaczone na drugi język po uchwaleniu244. Takich praktyk zakazał Sąd 
Najwyższy w opinii z 1985 r. Reference Manitoba Language Right 245.

Sąd Apelacyjny Nowego Brunszwiku w sprawie Charlebois v. Mowat z 2001 r. 
stwierdził, że akty prawne wydawane przez municypalitety 246 muszą być publiko-
wane w  językach angielskim i  francuskim. Sędziowie uznali, że prowincja Nowy 
Brunszwik jest dwujęzyczna i  na mocy art. 16.1 AK 1867 oraz art. 18 ustęp (2) 
AK 1982, a także historycznego kontekstu prawa municypalne powinny być trakto-
wane, jako „akty legislatury” i w związku z tym wydawane w obu językach247. Wła-
dze Nowego Brunszwiku nie wniosły apelacji do Sądu Najwyższego i zmodyfiko-
wały prawodawstwo prowincji dotyczące języków oficjalnych tak, aby obejmowało 
również municypalitety 248.

242 Na mocy art. 23 Aktu Manitoby z 1870 r. również prowincja Manitoba jest zobligowana do 
publikowania prawa w obu językach. Por. komentarz do art. 133 AK 1867 w pierwszej części 
Przewodnika po konstytucji Kanady. W 1991 r. legislatura Ontario samodzielnie podjęła decy-
zję o ogłaszaniu ustaw w obu językach. Parlament Kanady, s. 49.

243 Regulacje te istniały wcześniej w ustawach prowincji, m.in. Official Languages of New Bruns
wick Act z 1969 r. Por. komentarz do art. 16.1 AK 1982.

244 Parlament Kanady, s. 49-53.
245 Re Manitoba Language Rights…
246 Municypalitet to właściwa dla anglosaskiego systemu prawnego forma organizacji władz lo-

kalnych. Mieszkańcy danego obszaru występowali do władz prowincji z  prośbą o  nadanie 
statutu municypialnego danej wspólnocie lokalnej (incorporation), która uzyskiwała upraw-
nienia samorządowe. Municypalitety na gruncie konstytucyjnego podziału władzy znajdują 
się w kompetencjach prowincji. R. Rybkowski, Polityka edukacyjna i kulturalna w Kanadzie, 
[w:] M. Gabryś [et al.], op. cit., s. 236-237. Por. komentarz do art 92(8) AK 1867 w pierwszej 
części Przewodnika po konstytucji Kanady.

247 Charlebois v. Mowat…
248 Od tego czasu każde miasto powyżej 10 tysięcy mieszkańców oraz wszystkie inne rodzaje mu-

nicypalitetów z  mniejszością językową stanowiącą co najmniej 20% mieszkańców (zgodnie 
z  ostatnim spisem powszechnym) są objęte regulacjami dotyczącymi języków oficjalnych. 
Obejmują one różnorodne zagadnienia: od wydawania praw lokalnych w języku francuskim 
i angielskim do udostępniania usług w obu językach czy używania dowolnego języka w czasie 
posiedzeń rad miejskich. An Act Recognizing the Equality…; Office of the Commissioner of 
Official Languages for New Brunswick, The Official Languages Act and Municipal and Regional 
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Postępowanie w sądach ustanowionych przez Parlament

19.(1) Języki angielski i  francuski mogą być używane przez każdą osobę w każdej 
sprawie i w każdym procesie przed każdym sądem ustanowionym przez Parlament.

Postępowanie w sądach Nowego Brunszwiku

(2) Języki angielski i francuski mogą być używane przez każdą osobę w każdej spra-
wie i w każdym procesie przed każdym sądem Nowego Brunszwiku.

Ustęp (1), podobnie jak zapisy art. 133 AK 1867, gwarantuje prawa każdej osoby 
do posługiwania się językiem angielskim lub francuskim w sądach federalnych249. 
Ustęp (2) rozszerza te prawa na sądy w  Nowym Brunszwiku (w  tym trybunały 
administracyjne, które posiadają uprawnienia sądowe)250. Oznacza to, że Nowy 
Brunszwik, Manitoba251 i  Quebec252 to jedyne prowincje, które są konstytucyjnie 
zobligowane do gwarantowania prawa do używania obu języków w sądach. Sądy 
federalne są dwujęzyczne na podstawie Ustawy o  językach oficjalnych z  1988  r.  
(Official Languages Act), a sądy w Ontario – na mocy uregulowań wprowadzonych 
przez prowincję253.

Services, [online:] http://officiallanguages.nb.ca/newsroom/press-releases/official-languages-
act-and-municipal-and-regional-services – 10 VII 2017.

249 Ale w przeciwieństwie do art. 133 AK 1867 nie powtarza, że prawo to obowiązuje w sądach 
w Quebecu. Por. komentarz do art. 133 AK 1867 w pierwszej części Przewodnika po konstytucji 
Kanady.

250 To uprawnienie zostało wprowadzone w 1973 r. na mocy nowelizacji ustawy Official Languages 
of New Brunswick Act. B. W. Reesor, op. cit., s. 361.

251 Sądy Manitoby mają taki obowiązek na mocy art. 23 Aktu Manitoby z 1870 r. Por. komentarz 
do art. 133 AK 1867 w pierwszej części Przewodnika po konstytucji Kanady.

252 Na mocy art. 133 AK 1867.
253 P. W. Hogg, Constitutional Law…, s. 1145; Por. P. L aurendeau, Official Languages Act (1988), 

„The Canadian Encyclopedia” 2006, [online:] http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/ar 
ticle/official-languages-act-1988/ – 10 XII 2016; Official Languages Act, RSC 1985, c. 31. Sę-
dziowie sądów federalnych muszą być dwujęzyczni, co oznacza, że posługują się oboma ofi-
cjalnymi językami Kanady bez pośrednictwa tłumacza i mogą prowadzić proces w każdym 
z nich. Wyjątkiem jest Sąd Najwyższy, którego sędziowie zostali wyłączeni z obowiązku zna-
jomości obu języków; strony mogą jednak używać zarówno języka angielskiego, jak i francu-
skiego, a sędziowie korzystać z usług tłumacza. Brak obowiązku dwujęzyczności dla sędziów 
Sądu Najwyższego jest przedmiotem sporów politycznych w Kanadzie. Po wyborach w 2015 r. 
premier Justin Trudeau zmienił procedurę selekcji kandydatów na sędziów Sądu Najwyż-
szego tak, aby zawierała ona wymóg posługiwania się oboma oficjalnymi językami Kanady.  
J. P. Tasker, Justin Trudeau Outlines Selection Process for New Supreme Court Justices, „CBC 
News” 2016, 2 VIII, [online:] http://www.cbc.ca/news/politics/supreme-court-canada-justi 
ces-selection-1.3703779  – 14 VIII 2017; M.-È. Hudon, Bilingualism in the Federal Courts,  
Library of Parliament Research Publications, 2015, [online:] https://lop.parl.ca/Content/LOP/
ResearchPublications/2011-40-e.htm – 5 V 2015. Por. komentarz do art. 96 AK 1867 w pierw-
szej części Przewodnika po konstytucji Kanady.
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Początkowo obowiązywała dość konserwatywna doktryna interpretacji prawa 
do posługiwania się językiem francuskim lub angielskim w sądach. W 1986 r. Sąd 
Najwyższy w sprawie Société des Acadiens v. Association of Parents uznał, że art. 19 
AK 1982 oraz art. 133 AK 1867, choć ustanowiły prawo do posługiwania się ję-
zykiem angielskim lub francuskim, nie przyznały prawa do bycia zrozumianym 
przez sędziów 254. Jednocześnie sędziowie orzekli, że prawo do bycia zrozumianym 
jednak istnieje  – na mocy prawa do sprawiedliwego procesu (art. 11 AK 1982), 
prawa do zrozumienia postępowania sądowego (art. 14 AK 1982) i podstawowych 
zasad sprawiedliwości (art. 7 AK 1982). Jest jednak prawem podstawowym, a nie 
wynikającym z praw językowych, przysługuje więc wszystkim, a nie tylko posłu-
gującym się językami oficjalnymi, i  jest realizowane za pomocą tłumacza255. To 
konserwatywne orzeczenie stało się przedmiotem wielu kontrowersji i  zostało 
w dużej części zastąpione bardziej liberalnym podejściem zawartym w orzeczeniu 
w sprawie R. v. Beaulac z 1999 r.256 Sędziowie uznali, że oskarżony o przestępstwo 
na podstawie federalnego Kodeksu karnego (Criminal Code of Canada) ma prawo 
do procesu odbywającego się w języku, który wybierze, a sędziowie mają obowiązek 
zrozumienia uczestników procesu bez pośrednictwa tłumacza257. Doprowadziło to 
do zmian w prawie federalnym, które zobowiązują sądy federalne do pełnej dwuję-
zyczności i posiadania odpowiedniej liczby dwujęzycznych sędziów 258.

Rozstrzygnięcie w sprawie R. v. Pooran w sądzie prowincji Alberta w 2011 r. roz-
szerza prawa językowe, uznając, że takie same regulacje obowiązują we wszystkich 
sądach niezależnie od rodzaju spraw, którymi się zajmują – wynikających z prawa 
karnego czy cywilnego. Sąd uznał, że prawo do procesu w języku, który wybierze 
strona, implikuje prawo do bycia sądzonym przez sędziego, który rozumie ten język 
bez pośrednictwa tłumacza259.

Art. 19 AK 1982 nie podlega klauzuli odstępności zawartej w art. 33 AK 1982.

254 Société des Acadiens v.  Association of Parents… Por. komentarz do art. 96 i  101 AK 1867 
w pierwszej części Przewodnika po konstytucji Kanady.

255 Société des Acadiens v. Association of Parents… Rozszerzenie zapisów Karty, tak by obejmo-
wały również prawo do bycia zrozumianym, sędziowie zostawili parlamentowi i legislaturom 
prowincji. Zmiany w  prawie dotychczas dokonały władze federalne, Nowy Brunszwik oraz 
Ontario. D. S. L aw, M. Versteeg, op. cit., s. 235.

256 R. v. Beaulac, [1999] 1 SCR 768. Por. A. Dodek, The Canadian Constitution, s. 160.
257 Na podstawie art. 530 Kodeksu karnego Kanady. Criminal Code… Władza federalna ma 

wyłączność kontroli prawa karnego wraz z  procedurą karną na mocy art. 91(27) AK 1867. 
Por. komentarz do art. 91(27) AK 1867 w pierwszej części Przewodnika po konstytucji Kanady.

258 Sędziowie nie mają jednak obowiązkowych testów językowych, dlatego liczba w pełni dwuję-
zycznych jest nieznana. M.-È. Hudon, op. cit.

259 R. v. Pooran, 2011 ABPC 77; Office of the Commissioner of Official Languages, R. v. Pooran, 
2015, [online:] http://www.ocol-clo.gc.ca/en/language-rights/court-decisions/r-v-pooran  – 
15 III 2017; M.-È. Hudon, op. cit. 
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Komunikowanie się w instytucjach federalnych

20.(1) Każda osoba prywatna w  Kanadzie ma prawo komunikowania się i  otrzy-
mywania dostępnych usług od każdego naczelnego lub centralnego urzędu w  ra-
mach instytucji Parlamentu lub rządu Kanady w języku angielskim lub francuskim 
i  te same prawa przysługują jej w  odniesieniu do każdego urzędu innej instytucji 
w przypadku, gdy:

(a) zachodzi istotne zapotrzebowanie na komunikowanie się i usługi świadczo-
ne przez taki urząd w danym języku lub
(b) z  natury urzędu uzasadnione jest komunikowanie się i  świadczenie usług 
przez taki urząd w obu językach, angielskim i francuskim. 

Komunikowanie się w instytucjach Nowego Brunszwiku

(2) Każda osoba prywatna w Nowym Brunszwiku ma prawo do komunikowania się 
i otrzymywania dostępnych usług od każdego urzędu w ramach instytucji legislatu-
ry lub rządu Nowego Brunszwiku w językach angielskim i francuskim.

Ustęp (1) zawiera gwarancje prawa komunikowania się z federalnymi instytu-
cjami rządowymi na poziomie centralnym i lokalnym w obu oficjalnych językach 
Kanady. Na mocy ustępu (2) taka gwarancja dotyczy również urzędów wchodzą-
cych w skład rządu i legislatury Nowego Brunszwiku. W obu przypadkach władze 
muszą udostępniać swoje usługi w obu językach. Art. 20 AK 1982 nie podlega klau-
zuli odstępności zawartej w art. 33 AK 1982.

Art. 20(1) AK 1982 ma zastosowanie do centralnych urzędów parlamentu i rzą-
du federalnego, włączając w to ministerstwa i administrację oraz wydzielony region 
stołeczny (National Capital Region). Zgodnie z orzeczeniami sądów zapisy te obo-
wiązują również policję RCMP, choć nie ma wymogu dwujęzyczności wszystkich 
policjantów 260. Jednak na poziomie lokalnym, zgodnie z pkt. (a) i (b) ustępu (3), aby 
urzędy oferowały usługi w obu językach, musi zachodzić „istotne zapotrzebowanie” 
lub dany urząd musi pełnić funkcję, która ze swojej natury uzasadnia jego dwuję-
zyczność (np. ambasady lub konsulaty). Zapisy ograniczające nie dotyczą urzędów 
Nowego Brunszwiku. Regulacje dotyczące dwujęzyczności w tej prowincji sięgają 
więc głębiej niż na poziomie federalnym261.

260 Wymóg znajomości obu języków urzędowych obowiązuje wszystkich pracowników urzędów 
centralnych. Na niższych poziomach władza ma zapewnić dostępność takich pracowników, 
gdy wymaga tego sytuacja, i to w miejscach, w których istnieje „istotne zapotrzebowanie”. Gov-
ernment of Canada, Bilingual Offices and Facilities, 2015, [online:] https://www.canada.ca/en/ 
treasury-board-secretariat/services/values-ethics/official-languages/public-services/bilingual 
-offices-facilities.html – 10 XII 2016. Por. komentarz do art. 16 AK 1982.

261 Pozostałe prowincje nie są zobowiązane do przestrzegania zapisów art. 20 AK 1982, chociaż 
niektóre z nich (np. Ontario) wprowadziły dobrowolnie takie regulacje. Por. komentarze do 
art. 16, 16.1, 17, 18, 19 i 20 AK 1982.
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„Istotne zapotrzebowanie” nie zostało zdefiniowane w KKPW, ale znalazło się 
w Rozporządzeniach do ustawy Official Languages Act z 1988 r. Zgodnie z art. 32 tej 
ustawy gubernator generalny w radzie ma prawo wydawać regulacje ustanawiające 
regiony geograficzne, w których usługi oferowane przez władzę federalną mają być 
dwujęzyczne262. Szacuje się, że około jednej trzeciej instytucji federalnych świadczy 
usługi w obu językach oficjalnych263.

Utrzymanie w mocy dotychczasowych przepisów konstytucyjnych

21. Nic w artykułach 16-20 nie znosi ani nie ogranicza żadnych praw, przywilejów 
czy obowiązków w odniesieniu do języków angielskiego i  francuskiego lub jedne-
go z nich, które funkcjonują lub istnieją na mocy innych postanowień Konstytucji 
Kanady.

Artykuł ten nie tworzył i nie gwarantował nowych praw, ale chronił te istniejące 
wcześniej. Zapis miał wyjaśniać, iż art. 16-20 nie zmieniają obowiązywania innych 
postanowień Konstytucji Kanady (ulokowanych poza KKPW), a odnoszących się 
do języków angielskiego i  francuskiego. Chodziło o art. 133 AK 1867 (dotyczący 
parlamentu federalnego i Quebecu) oraz art. 23 Aktu Manitoby z 1870 r.264 Art. 21 
AK 1982 odnosi się więc do prowincji Quebec oraz Manitoba, których dotyczą spe-
cjalne zapisy konstytucyjne niepowtórzone w KKPW (w przeciwieństwie do tych 
dotyczących władz federalnych)265. Art. 21 AK 1982 nie podlega klauzuli odstępno-
ści zawartej w art. 33 AK 1982.

Zachowanie praw i przywilejów

22. Nic w artykułach 16-20 nie znosi ani nie ogranicza żadnych pisanych lub zwy-
czajowych praw czy przywilejów nabytych lub posiadanych zarówno przed wej-

262 Official Languages Act, RSC 1985, c. 31. Zgodnie z  tymi regulacjami obszary dwujęzyczne 
są definiowane jako takie, na których liczba osób zaliczających się do mniejszości językowej 
(angielskiej w Quebecu, a francuskiej w pozostałych regionach Kanady) wynosi 5 tysięcy lub 
5%  ludności zamieszkującej ten obszar (w  zależności od tego, która wartość jest mniejsza). 
Official Languages (Communications with and Services to the Public) Regulations, SOR/92-48.

263 Wymóg „istotnego zapotrzebowania” zapisany w punkcie (a) ustępu (1) art. 20 AK 1982 zo-
stał zinterpretowany w 1989 r. przez sąd Nowej Szkocji w sprawie R. v. Saulnier. Uznano, że 
Departament Rybołówstwa, nadzorujący Straż Przybrzeżną (Coast Guard), naruszył zapisy 
art. 20 AK 1982, udostępniając swoje usługi i  komunikując się z  członkami społeczeństwa 
jedynie w  języku angielskim, zakładając, że nie ma na nie zapotrzebowania w  języku fran-
cuskim. R. v.  Saulnier, [1989] 90 NSR (2d) 77 (CoCt), [online:] https://ca.vlex.com/vid/r-v 
-saulnier-681280745 – 10 XII 2016; Office of the Commissioner of Official Languages, Official 
Languages Act, 2013, [online:] http://www.ocol-clo.gc.ca/html/act_loi_e.php – 17 IX 2016. 

264 Por. komentarz do art. 133 AK 1867 w pierwszej części Przewodnika po konstytucji Kanady.
265 Por. komentarz do art. 16 AK 1982.
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ściem w życie niniejszej Karty, jak i po jej wejściu w życie, w odniesieniu do każde-
go języka, który nie jest językiem angielskim lub francuskim.

Artykuł ten odnosi się do praw i przywilejów266 dotyczących języków innych 
niż angielski i  francuski. Nie przyznaje nowych praw, a  jedynie uznaje, że prawa  
dotyczące używania innych języków nie zostaną ograniczone przez fakt podnie-
sienia języków francuskiego i angielskiego do rangi konstytucyjnie uznanych ofi-
cjalnych języków Kanady. Takie prawa, niezależnie czy istniejące na zasadzie zwy-
czajowej, czy mające swoje uznanie w akcie pisanym, mogły istnieć przed 1982 r. 
lub mogą powstać po wejściu w życie Karty 267. Art. 22 AK 1982 dał więc władzom 
możliwość zwiększenia lub zmniejszania istniejących wcześniej praw zwyczajo-
wych i pisanych dotyczących innych języków 268. Umożliwił też językom innym niż 
angielski i francuski uzyskanie w przyszłości statusu oficjalnego języka269. Art. 22 
AK 1982 nie podlega klauzuli odstępności zawartej w art. 33 AK 1982.

Prawa edukacyjne mniejszości językowych
Język nauczania

23.(1) Obywatele Kanady,
(a) których pierwszym wyuczonym i nadal rozumianym jest język angielskoję-
zycznej lub francuskojęzycznej mniejszości językowej tej prowincji, w której za-
mieszkują, lub
(b) którzy otrzymali w  Kanadzie podstawową edukację szkolną w  językach 
francuskim lub angielskim i  zamieszkują w prowincji, w której język, w  jakim 
odebrali edukację, jest językiem angielskojęzycznej lub francuskojęzycznej 
mniejszości językowej tej prowincji, mają prawo, aby ich dzieci otrzymały pod-
stawową i średnią edukację szkolną w tej prowincji w tym samym języku.

266 W polskim tłumaczeniu konstytucji Kanady „przywileje” zostały pomylone z „obowiązkami”. 
Konstytucja Kanady, s. 99.

267 Prawa zwyczajowe odnoszą się w  zasadzie wyłącznie do języków używanych przez ludność 
rdzenną. Art. 22 AK 1982 uznawał, że jest możliwe wprowadzenie języków ludności rdzennej 
w legislaturach prowincji czy terytoriów (na mocy art. 30 AK 1982). Tak stało się w Jukonie, 
w Nunavut oraz w Terytoriach Północno-Zachodnich. Art. 22 AK 1982 był przedmiotem dys-
kusji dotyczącej używania języka inuickiego w czasie obrad parlamentu federalnego. Por. Par-
liament of Canada, Proceedings of the Standing Committee on Rules, Procedures and the Rights of 
Parliament, 2005, [online:] http://www.parl.gc.ca/Content/SEN/Committee/381/rul2/03eva-e.
htm?comm_id=89&Language=E&Parl=38&Ses=1 – 15 IX 2014. Por. T. S oroka, Polityka języ
kowa Kanady, s. 312-317. Por. komentarz do art. 16 AK 1982.

268 B. W. Reesor, op. cit., s. 363.
269 Zapisy tego artykuły są też powiązane z prawami dotyczącymi wielokulturowości, w tym 

z art. 27 AK 1982. 
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Ciągłość języka nauczania

(2) Obywatele Kanady, których przynajmniej jedno dziecko otrzymało lub otrzy-
muje w  Kanadzie podstawową lub średnią edukację szkolną w  języku angielskim 
lub francuskim, mają prawo, aby wszystkie ich dzieci otrzymały podstawową i śred-
nią edukację szkolną w tym samym języku.

Warunki zastosowania

(3) Prawo obywateli Kanady ustanowione w ustępach (1) i (2) do otrzymania przez 
ich dzieci podstawowej i  średniej edukacji szkolnej w  językach angielskojęzycznej 
lub francuskojęzycznej mniejszości językowej prowincji

(a) ma zastosowanie wszędzie w  prowincji, gdzie liczba dzieci obywateli, któ-
rym przysługuje to prawo, daje wystarczające uzasadnienie do zagwarantowania 
edukacji mniejszości językowych z funduszy publicznych,
(b) obejmuje, w przypadku gdy liczba dzieci to uzasadnia, prawo do otrzymy-
wania takiej edukacji w  ramach instytucji edukacyjnych mniejszości języko-
wych z funduszy publicznych.

Artykuł ten gwarantuje prawa edukacyjne mniejszościom językowym w  pro-
wincjach (anglojęzycznym w  Quebecu i  francuskojęzycznym w  pozostałej części 
Kanady)270. Wszyscy obywatele Kanady, którzy otrzymali podstawowe wykształ-
cenie w  tym kraju w  języku francuskim albo angielskim, mają prawo, aby ich 
dzieci były nauczane w  tym samym języku, nawet jeśli jest to język mniejszości 
w prowincji, w której mieszkają271. Prawo to jednak dotyczy tylko miejsc, w któ-
rych „liczba dzieci obywateli, którym przysługuje to prawo, jest wystarczająca”. 
Prawa do edukacji w  językach mniejszości gwarantowane są również dzieciom 
obywateli kanadyjskich, których pierwszym językiem jest język anglojęzycznej 
lub francuskojęzycznej mniejszości językowej społeczności prowincji, w której za-
mieszkują, niezależnie od tego, czy rodzice otrzymali podstawowe wykształcenie 
w  tym języku. Ta ostatnia gwarancja na podstawie zapisów art. 59 AK 1982 nie 
ma zastosowania do Quebecu272. Wprowadzono więc asymetryczność obowią-
zywania zapisów o  prawie edukacyjnym, czyniąc specjalne ograniczenia dla tej 
prowincji273. Obecnie na terenie Quebecu nauka w języku angielskim w szkołach  

270 Na mocy art. 30 AK 1982 zapisy art. 23 AK 1982 dotyczą także terytoriów. Por. komentarz do 
art. 30 AK 1982.

271 Prawo do edukacji mniejszości językowych jest uzależnione od posiadania obywatelstwa kana-
dyjskiego (w przeciwieństwie do pozostałych praw językowych).

272 Na mocy art. 59 AK 1982 legislatura prowincji Quebec musi zatwierdzić art. 23(1)(a). Dotych-
czas (połowa 2017 r.) tego nie dokonała. Por. komentarz do art. 59 AK 1982.

273 Ograniczenie było skierowane przeciwko imigrantom, którzy zgodnie z decyzją władz Quebe-
cu mieli pobierać edukację w języku francuskim.
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publicznych274 przysługuje tym dzieciom, których przynajmniej jeden rodzic po-
bierał edukację w Kanadzie w języku angielskim. Nie przysługuje za to m.in. imi-
grantom, których język angielski jest językiem macierzystym275. Na pozostałym 
obszarze Kanady nauka w języku francuskim w publicznych szkołach przysługuje 
tym dzieciom, których przynajmniej jeden rodzic pobierał edukację w Kanadzie po 
francusku lub francuski jest jego językiem macierzystym. Powszechne prawo do 
edukacji dzieci w języku francuskim dla frankofonów w całej Kanadzie obejmuje 
więc także imigrantów. Szkoły francuskojęzyczne są jednak tworzone w tych miej-
scach, gdzie jest to „wystarczająco uzasadnione”276. 

Głównym celem art. 23 AK 1982 była gwarancja praw językowych i promocja 
jedności Kanady 277. Po jego wejściu w życie wszystkie prowincje ustanowiły instytu-
cje edukacyjne dla mniejszości językowych. Korzenie art. 23 AK 1982 sięgają Karty 
Języka Francuskiego, wprowadzonej w Quebecu w 1977 r. (tzw. Loi 101)278. Orygi-
nalne zapisy art. 73 tej ustawy dawały prawo posyłania dzieci do publicznych szkół 
anglojęzycznych w Quebecu jedynie rodzicom, którzy odebrali edukację w języku 
angielskim na terenie Quebecu (art. 23 AK 1982 mówi o „Kanadzie”). Te zapisy 
prawa quebeckiego zostały uchylone przez Sąd Najwyższy właśnie na podstawie 
art. 23(1)(b) w  sprawie Attorney General of Quebec v. Quebec Protestant School  
Boards z 1984 r.279 Od tego czasu na terenie Quebecu nauka w języku angielskim 
w publicznych szkołach przysługuje tym dzieciom, których przynajmniej jeden ro-
dzic pobierał edukację w  języku angielskim w  szkole zlokalizowanej w  dowolnej 
prowincji lub terytorium Kanady.

Art. 23 AK 1982 zapewnia ochronę przed asymilacją mniejszości językowych 
i naruszenie tego prawa może być powodem do stosowania przez sądy, na mocy 
art. 24 AK 1982, różnorodnych środków naprawczych280. 

274 Zapisy art. 23 AK 1982 dotyczą jedynie publicznego bezpłatnego szkolnictwa w Kanadzie. Na 
temat systemu edukacji w Kanadzie zob. R. Rybkowski, Polityka edukacyjna…, s. 239-240.

275 Imigranci muszą więc uczęszczać do francuskojęzycznych szkół publicznych, nawet jeżeli 
przyjechali z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych lub innego anglojęzycznego kraju.

276 Prawa dotyczą tylko rodziców (obywateli Kanady), nie dzieci (nawet jeśli dzieci urodziły się 
w Kanadzie). Por. dalszą część komentarza.

277 Art. 23 AK 1982 jest uważany za zapis najważniejszy dla Pierre’a  Trudeau, premiera odpo-
wiedzialnego za patriację konstytucji i dodanie do niej Karty Praw i Wolności. Zapisy ustę- 
pu (1)(b) nazywane są „klauzulą kanadyjską”. B. W. Reesor, op. cit., s. 364.

278 M. Kijewska-Trembecka, Québec i Québécois. Ideologie dążeń niepodległościowych, Kraków 
2007, s. 216, Prace Amerykanistyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego.

279 Attorney General of Quebec v.  Quebec Association of Protestant School Boards et al., [1984] 
2 SCR 66.

280 Może to być np. konieczność budowy szkół dla mniejszości językowej i przesyłania raportów 
do sądu. Por. komentarz do art. 24 AK 1982. 
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Ustęp (3) art. 23 AK 1982 wiąże prawo rodziców do posyłania dzieci do szkoły 
mniejszości językowej z wielkością społeczności tej mniejszości. W punktach (a) i (b) 
tego ustępu znajduje się zapis o „liczbie dzieci”, która ma dawać „wystarczające uza-
sadnienie” dla wydawania środków publicznych na takie instytucje. Zapis ten został 
zdefiniowany przez Sąd Najwyższy w sprawie Mahe v. Alberta w 1990 r.281 Sąd uznał, że 
art. 23 AK 1982 gwarantuje „stopniowalną skalę” ochrony. Na jej jednym końcu znaj-
duje się sytuacja, w której liczba dzieci jest zbyt mała, aby zapewnić edukację. Jeżeli 
jednak zapotrzebowanie jest większe, należy najpierw tworzyć klasy, w których dzieci 
otrzymywałyby naukę w języku mniejszości. Na drugim końcu takiej skali znajduje 
się konieczność wybudowania nowej szkoły. Sędziowie stwierdzili również, że gdy 
liczba dzieci pobierających naukę w języku mniejszości jest jeszcze większa, prawo 
do „instytucji edukacyjnych” obejmuje również prawo do osobnych rad szkolnych282. 
Kryteria dotyczące liczby dzieci pobierających naukę w języku mniejszości są jednak 
podwójnie elastyczne: próg przejścia od jednego do drugiego sposobu zapewnienia 
ochrony mniejszości językowej może zmieniać się w czasie, a  liczby nie mają bez-
względnego charakteru, gdyż zależą od okoliczności (np. tego, czy dotyczą obszaru 
miejskiego czy wiejskiego)283. W sprawie ArsenaultCameron v. Prince Edward Island 
z 2000 r. Sąd Najwyższy stwierdził dodatkowo, że nawet mała szkoła, która mogłaby 
mieć trudności z zapewnieniem edukacji, powinna powstać w celu ochrony kultu-
ry mniejszości językowej. Uznał również, że liczba 49 uczniów jest wystarczająca do 
podjęcia decyzji o budowie nowej szkoły 284. W 2015 r. Sąd Najwyższy w sprawie As
sociation des parents de l’école Rosedesvents v. British Columbia (Education) potwier-
dził, że ochrona praw edukacyjnych mniejszości językowych musi przede wszystkim 
brać pod uwagę jakość nauczania, a nie koszty z nim związane285.

Egzekwowanie

Egzekwowanie zagwarantowanych praw i wolności 

24.(1) Każdy, którego prawa i  wolności zagwarantowane w  niniejszej Karcie zo-
stały pogwałcone lub zaprzeczone, ma prawo zwrócenia się do właściwego sądu 
o zastosowanie środków, jakie sąd ten w danych okolicznościach uzna za właściwe 
i słuszne. 

281 Mahe v. Alberta, [1990] 1 SCR 342. A. Dodek, The Canadian Constitution, s. 157.
282 Takie rady mają autonomię w zatrudnianiu nauczycieli, w programach nauczania w odnie-

sieniu do języka i kultury oraz w refundacji wydatków na edukację mniejszości językowych. 
Por. R. Rybkowski, Polityka edukacyjna…, s. 239-249. Por. komentarz do art. 93 AK 1867 
w pierwszej części Przewodnika po konstytucji Kanady.

283 Mahe v. Alberta…
284 ArsenaultCameron v. Prince Edward Island, 2000 SCC 1, [2000] 1 SCR 3.
285 Association des parents de l’école Rosedesvents v. British Columbia (Education), 2015 SCC 21, 

[2015] 2 SCR 139.
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Wykluczenie dowodu powodującego okrycie wymiaru  
sprawiedliwości niesławą

(2) Jeśli w postępowaniu na mocy ustępu (1) sąd uzna, że dowód uzyskano w spo-
sób, który pogwałcił jakiekolwiek prawa i  wolności zagwarantowane w  niniejszej 
Karcie lub zaprzeczył im, dowód ten zostanie wykluczony, jeśli zostanie to dowie-
dzione przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności, a jego dopuszczenie do postę-
powania spowodowałoby okrycie wymiaru sprawiedliwości niesławą.

Artykuł ten jest realizacją anglosaskiego modelu ochrony praw i  wolności 
jednostki, którego cechą charakterystyczną jest ich sądowa ochrona286. Ustęp (1) 
art. 24 AK 1982 daje każdemu287, kto uważa, że jego prawa lub wolności zapisa-
ne w  KKPW zostały „pogwałcone lub zaprzeczone”288 przez dowolny organ do-
wolnego poziomu władzy, podstawę do złożenia skargi we „właściwym sądzie”289. 
Osoba taka musi udowodnić naruszenie praw i  wolności zawartych w  Kar-
cie290. Jeżeli sąd nie uzna argumentów organu władzy na to, że naruszenie lub  

286 Poprzez fakt konstytucjonalizacji praw i wolności obywatelskich zawartych w KKPW sądy zy-
skały po 1982  r. kompetencje do ostatecznego rozstrzygania o  faktycznych „zakresie, treści 
i konsekwencjach prawnych uznanych praw i swobód obywateli”. Wcześniej, nawet po uchwa-
leniu w 1960 r. Ustawy o prawach obywatelskich, sądy nie miały możliwości uznania ustaw czy 
ich części za sprzeczne z prawami lub wolnościami gwarantowanymi przez ustawę z 1960 r. Jak 
zauważa Grzybowski, „aktualnie natomiast uprawnienie tego typu stanowi ważny, integralny 
element kompetencji sądów w zakresie orzekania o prawach i wolnościach”. M. Grzybowski, 
Szkice kanadyjskie (państwo – ustrój – obywatele), Kielce–Kraków 2003, s. 143. Por. przypis 292.

287 Art. 24 AK 1982 dotyczy zarówno osoby fizycznej, jak i prawnej. P. Mikul i, Sądy a parla
ment…, s. 217. 

288 „Zaprzeczenie prawa” następuje, gdy jakieś prawo zostaje zakwestionowane, ale nie doszło do 
faktycznego ograniczenia prawa. Do „pogwałcenia prawa” dochodzi, gdy prawo zostaje na-
ruszone. Piotr Mikuli dodaje, że warunkiem skorzystania z art. 24 AK 1982 jest rzeczywiste 
naruszenie praw, ale sądy dopuszczały też postępowanie w sytuacji, gdy „szkoda zostanie wy-
rządzona skarżącemu w przyszłości”. Ibidem, s. 217.

289 Dochodzenie praw lub wolności może odbywać się przed dowolnymi sądami, niezależnie 
od wykorzystania innych dopuszczalnych prawnie środków ochrony. Należy jednak zacho-
wać rozgraniczenia kompetencyjne między sądami. „Właściwy sąd”, zgodnie z zapisem art. 24 
AK 1982, nie oznacza wyłącznie sądów wyższych; istotne jest jedynie, aby kwestia, do której 
odnosi się naruszenie prawa lub wolności, znajdowała się we właściwościach danego sądu lub 
trybunału administracyjnego, gdyż i one posiadają właściwość stwierdzania naruszenia praw 
i wolności. Ibidem, s. 218; M. Grzybowski, Szkice kanadyjskie…, s. 142. Por. komentarz do 
art. 96 AK 1867 dotyczący struktury sądownictwa w Kanadzie w pierwszej części Przewodnika 
po konstytucji Kanady.

290 W przypadku „zaprzeczenia prawa” sąd chroni samo istnienie prawa lub wolności przypisanej 
określonemu podmiotowi domagającemu się ochrony. W przypadku „pogwałcenia prawa” sąd 
stwierdza fakt i  zakres naruszenia prawa bądź wolności oraz orzeka o przysługujących jed-
nostce roszczeniach kompensacyjnych i przywróceniu stanu prawnego i  faktycznego sprzed 
naruszenia, a  także zapobieganiu podobnym naruszeniom w przyszłości. M. Grzybowski, 
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zanegowanie wynikło z zapisów art. 1 AK 1982, może zasądzić takie środki prawne, 
które uzna w danych okolicznościach za „właściwe i słuszne”291. Art. 24 AK 1982 
pozwala sędziom na znaczną swobodę i kreatywność w zasądzanych środkach na-
prawczych w przypadku naruszeń praw i wolności zapisanych w KKPW. Jednym 
z nich może być uznanie przez sąd, na podstawie art. 52 AK 1982, że kwestiono-
wane prawo nie obowiązuje292. Sąd ma też możliwość wstrzymania postępowania, 
unieważnienia listu gończego lub oskarżenia, zasądzenia zwrotu kosztów czy też 
zwrotu niesłusznie przejętego mienia293. Sądy mogą również wymuszać pozytyw-
ne działanie na władzach w ramach sądowego nakazu, tzw. injunction. W sprawie 
DoucetBoudreau v. Nova Scotia (Minister of Education) z 2003 r. sąd zobowiązał 
władze Nowej Szkocji do informowania o  postępach w  budowie szkół francu-
skojęzycznych294. Było to jedno z  najważniejszych rozstrzygnięć określających 
swobodę sądów przy decydowaniu o  doborze środków prawnych na podstawie  
art. 24 AK 1982.

Ustęp (2) art. 24 AK 1982 odnosi się do sytuacji, gdy pogwałcenie lub zaprzecze-
nie prawa bądź wolności nastąpi w postępowaniu dowodowym. Jeżeli dowód zo-
stał zdobyty z naruszeniem praw zawartych w KKPW, podsądny może zwrócić się 

Szkice kanadyjskie…, s. 141. Ciężar dowodu spoczywa zawsze na osobie, która utrzymuje, że jej 
prawa lub wolności zostały naruszone.

291 Ze względu na fakt, że przed uchwaleniem KKPW prawa i  wolności w  Kanadzie nie były 
uregulowane na poziomie konstytucyjnym, sądy musiały w toku orzeczeń ustalić wskaźniki 
„właściwości” (adekwatności) i „słuszności” środków prawnych mających zabezpieczyć przed 
kwestionowaniem określonych praw lub wolności. Grzybowski zwraca uwagę, że interpretując 
zapisy art. 24(1) AK 1982, należy również spróbować odpowiedzieć na pytanie, na ile docho-
dzenie naruszenia przed sądem ma zapewnić usunięcie skutków odmowy respektowania praw 
czy ograniczeń wolności. Zdaniem autora jest to sprawa dyskusyjna, gdyż należy rozróżnić 
„usunięcie skutków naruszeń w płaszczyźnie prawnej i usunięcie rzeczywistych, faktycznych 
konsekwencji nieposzanowania praw czy wolności obywatelskich. W obrębie prawnej płasz-
czyzny następstw w gestii sądu […] pozostaje ustalenie stanu prawa w danej sprawie i sformu-
łowanie orzeczenia całościowo likwidującego skutki rozminięcia się z prawem. W odniesieniu 
do sfery następstw faktycznych (w tym: materialnych) znaczenie orzeczenia sądowego ograni-
cza się do wykreowania powinności. Wiążące prawnie rozstrzygnięcie sądowe stanowi jedynie 
przesłankę legalizującą wymuszenie zachowań respektujących prawo. Nie bez znaczenia jest 
w przypadku Kanady wysoki autorytet sądów jako takich i znaczny respekt wobec orzeczeń 
sądowych”. Ibidem, s. 144-145.

292 Art. 24 AK 1982 wyeliminował więc największą wadę Ustawy o  prawach obywatelskich 
z 1960 r., czyli możliwość uchylania ustaw. R. D yck, op. cit., s. 442. Por. komentarz wstępny do 
Części I AK 1982.

293 P. Mikul i, Sądy a parlament…, s. 218.
294 Sąd wcześniej uznał naruszenie prawa zawartego w art. 23 AK 1982 i nakazał rządowi No-

wej Szkocji dołożenie wszelkich starań do zbudowania szkół francuskojęzycznych. Doucet 
Boudreau v. Nova Scotia (Minister of Education), 2003 SCC 62, [2003] 3 SCR 3.
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o jego wykluczenie295. Sąd ma możliwość wycofania dowodu w przypadku, gdyby 
jego uznanie prowadziło do „dyskredytacji wymiaru sprawiedliwości”296.

Ogólne
Pierwotne prawa i wolności ludności rdzennej nieograniczone przez Kartę

25. Gwarancje niektórych praw i wolności zawarte w niniejszej Karcie nie mogą być 
interpretowane w sposób pozwalający na zniesienie lub ograniczenie jakichkolwiek 
pierwotnych, traktatowych lub innych praw i  wolności przysługujących ludności 
rdzennej Kanady, włączając w to: 

(a) wszelkie prawa i wolności uznane na mocy Proklamacji Królewskiej z 7 paź-
dziernika 1763 r. i 
(b) wszelkie prawa i  wolności istniejące obecnie na mocy porozumień ziem-
skich lub które mogą być w ten sposób nabyte.

Artykuł ten odnosi się do ludności rdzennej Kanady 297, jednak nie tworzy no-
wych praw ani nie podnosi istniejących do rangi konstytucyjnej298. Ochronę kon-
stytucyjną pierwotnych i traktatowych praw ludności rdzennej wprowadziły zapisy 
art. 35 AK 1982. Art. 25 AK 1982 stanowi za to, że zapisy Karty nie odbierają żad-
nych pierwotnych299, traktatowych ani innych praw, które ludność rdzenna Kanady 
posiadała przed 1982  r., włączając w  to prawa gwarantowane przez Proklamację 
królewską z 1793 r.300 i porozumienia ziemskie301. Zapisy art. 25 AK 1982 zostały 

295 Trzystopniowy test badający, czy naruszenie praw gwarantowanych przez KKPW wyklucza 
uznanie dowodów, znajduje się w sprawie R. v. Grant, [2009] 2 SCR 353. Por. komentarze do 
art. 9 i 10 AK 1982.

296 Kanada przyjęła więc łagodniejszą zasadę niż Stany Zjednoczone, które na podstawie IV Po-
prawki wprowadziły „regułę wyłączania z materiału dowodowego przedmiotów, które zosta-
ły uzyskane w  sposób nielegalny przez organy dochodzeniowo-śledcze (exclusionary rule)”. 
P. L aid ler, Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki…, s. 119-122.

297 Art. 35 AK 1982 definiuje ludność rdzenną jako składającą się z trzech grup: Indian, Inuitów 
oraz Metysów. Por. komentarz do art. 35 AK 1982.

298 Potwierdził to Sąd Apelacyjny Ontario w orzeczeniu w sprawie R. v. Agawa, [1988] 3 CNLR 73. 
299 W tłumaczeniu J. Osińskiego i I. Zawiślińskiej brakuje stwierdzenia o „prawach pierwotnych”. 

Konstytucja Kanady, s. 101.
300 Proklamacja królewska nazywana jest niekiedy Indiańską Kartą Praw (Indian Bill of Rights), 

gdyż uznaje prawa rdzennych mieszkańców i  zapewnia, że mogą być one odebrane jedynie 
na drodze właściwej prawnie (due process of law), czyli wynegocjowanego traktatu. To jeden 
z  kluczowych dokumentów z  punktu widzenia obecnej sytuacji prawnej ludności rdzennej 
w Kanadzie. Akt Konstytucyjny z 1867 r. przekazał zobowiązania wynikające z Proklamacji 
rządowi federalnemu Kanady. The Royal Proclamation, 1763. Więcej zob. M. Gabr yś, Polityka 
wewnętrzna Kanady…, s.  78-80. Por. komentarz do art. 91(24) AK 1867 w pierwszej części 
Przewodnika po konstytucji Kanady.

301 Zapisy art. 25 AK 1982 dają silniejszą ochronę praw niezawartych w Karcie niż art. 26 AK 1982. 
Art. 25 AK 1982 stanowił, że „istniejące prawa ludności rdzennej” nie tylko są faktem, lecz 
także nie mogą być ograniczane przez zapisy Karty. Por. komentarz do art. 26 AK 1982.
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wprowadzone pod wpływem obaw ludności rdzennej Kanady, że niektóre z przysłu-
gujących jej praw mogą naruszać art. 15 AK 1982 (prawa równościowe)302. Art. 25 
AK 1982 odwołuje się bezpośrednio do praw zawartych w Proklamacji królewskiej 
z 1763 r., ale być może również do praw przyznanych na mocy zwykłych ustaw, np. 
ustawy o Indianach (Indian Act) z 1876 r.303 Jakie dokładnie są to prawa – nie jest 
do końca jasne, a z pewnością nie było to jasne w momencie uchwalania Karty 304. 

Punkt (b) art. 25 AK 1982 został zmieniony na mocy poprawki do konstytucji 
w 1983 r.305 Poprawka ta dodała również art. 35.1 AK 1982, na mocy którego zmiany 
w art. 25 AK 1982 wymagają dyskusji premiera federalnego, przywódców prowincji 
i przedstawicieli ludności rdzennej w trakcie konferencji konstytucyjnej306. 

302 Przykładowo, gdy określona grupa ludności rdzennej jest uprawniona do otrzymywania spe-
cjalnych świadczeń na mocy jakiegoś traktatu, grupy nieuprawnione do takich świadczeń 
nie mogą argumentować, że naruszone zostało ich prawo do równego traktowania zawarte 
w art. 15 AK 1982. A. Dodek, The Canadian Constitution, s. 115. Konstytucjonaliści wskazują 
także, że bez zapisów art. 25 AK 1982 część praw ludności rdzennej w Kanadzie byłaby zagro-
żona, gdyż art. 15 AK 1982 mógłby zostać użyty do uchylenia ich jako praw opierających się na 
koncepcji rasy, co jest sprzeczne z prawami równościowymi KKPW. Niemniej jednak w spra-
wie Corbiere v. Canada z 1999 r. Sąd Najwyższy Kanady uznał, że prawo głosu w rezerwatach 
indiańskich przysługuje również tym członkom plemienia, którzy nie mieszkają na ich terenie. 
Sąd zdecydował tak na podstawie zapisów art. 15 AK 1982. Corbiere v. Canada (Minister of 
Indian and Northern Affairs), [1999] 2 SCR 203. 

303 Ustawa o Indianach została uchwalona w 1876 r. przez kanadyjski parlament. Wprowadziła 
kontrolę rządu nad prawie każdym aspektem życia ludności rdzennej. Na podstawie tego aktu 
prawnego Indianie zostali podzieleni na dwie grupy: posiadających „status” (zarejestrowanych 
przez rząd federalny i podlegających zapisom ustawy o Indianach) oraz tych, którzy statusu 
nie mieli, a tym samym nie mogli korzystać z przywilejów przysługujących na mocy tej ustawy. 
Ustawodawstwo to, wbrew intencjom, osłabiło asymilację ludności rdzennej. Por. J. F. Lesl ie, 
The Indian Act: An Historical Perspective, „Canadian Parliamentary Review” 2002, Vol. 25, nr 2, 
s. 23-27 [online:] http://www.revparl.ca/25/2/25n2_02e_Leslie.pdf – 12 IX 2016; W. B. Hen-
derson, Indian Act, „The Canadian Encyclopedia” 2006, [online:] http://www.thecanadianen 
cyclopedia.ca/en/article/indian-act/ – 12 IX 2016. Tekst obowiązującego obecnie Indian Act, 
RSC 1985, c. I-5. Por. komentarz do art. 91(24) AK 1867 w pierwszej części Przewodnika po 
konstytucji Kanady.

304 P. W. Hogg, Constitutional Law…, s. 631. Trwają dyskusje na temat obowiązywania KKPW 
w stosunku do samorządów ludności rdzennej, do których prawo jest gwarantowane na pod-
stawie art. 35 AK 1982. Por. K. McNei l, Aboriginal Governments and the Canadian Charter of 
Rights and Freedoms, „Osgood Hall Law Journal” 1996, Vol. 34, nr 1, s. 61-99, [online:] http://
digitalcommons.osgoode.yorku.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1632&context=ohlj  – 10 XII 
2016. 

305 Oryginalny zapis brzmiał: „(b) wszelkie prawa i  wolności, które mogą być nabyte przez 
rdzenną ludność Kanady na mocy porozumień ziemskich”. W nowym brzmieniu dołączono 
więc do zapisu wzmocnienie, które wskazywało na gwarancję praw na podstawie już zawar-
tych porozumień ziemskich. Constitution Amendment Proclamation, 1983, SI/84-102, (1984) 
C Gaz II, 2984. Por. komentarz do art. 35 AK 1982 dotyczący praw traktatowych i porozumień 
ziemskich.

306 Por. komentarz do art. 35.1 AK 1982.
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Art. 25 AK 1982 otwiera sekcję „Ogólne”, zawierającą wskazówki interpreta-
cyjne, którymi mają posługiwać się sądy w sprawach dotyczących praw zawartych 
w Karcie307.

Inne prawa i wolności nieograniczone przez Kartę

26. Gwarancja niektórych praw i wolności zawarta w niniejszej Karcie nie oznacza 
zaprzeczenia istnienia innych praw i wolności istniejących w Kanadzie.

Zapisy tego artykułu zabezpieczają prawa i wolności, które mogą przysługiwać 
Kanadyjczykom na mocy regulacji federalnych, prowincji lub międzynarodowych, 
a nie zostały umieszczone w KKPW. Art. 26 AK 1982 wskazywał więc, że lista praw 
i wolności zawarta w Karcie nie jest wyczerpująca. Zabezpieczono się w ten sposób 
przed obawą, że prawa i wolności, które znajdowały się np. w Ustawie o prawach 
obywatelskich z  1960  r., jej odpowiednikach w  prowincjach czy prawie common 
law, przestaną obowiązywać po uchwaleniu KKPW308. Deklaracja zawarta w art. 26 
AK 1982 służy także podkreśleniu prawa parlamentu i legislatur prowincji do two-
rzenia nowych praw wykraczających poza zapisy Karty309. KKPW ma więc być je-
dynie określeniem podstawowych i  minimalnych praw 310. Art. 26 AK 1982 miał 

307 Na temat interpretacji sądowej zapisów art. 25 AK 1982 zob. C. Hutchinson, Case Com
ment on R. v.  Kapp: An Analytical Framework for Section 25 of the Charter,  „McGill Law  
Journal” 2007, Vol. 52, nr 1, s. 173-190, [online:] http://lawjournal.mcgill.ca/userfiles/other/ 
4570501-1219698487_Hutchinson.pdf – 10 XII 2014. 

308 P. W. Hogg, Constitutional Law…, s. 739. Por. komentarz wstępny do Części I AK 1982. Prawa 
i wolności przysługujące Kanadyjczykom są zawarte m.in. w konwencjach międzynarodowych, 
których stroną jest Kanada, czy w ustawach o prawach wydanych przez prowincje (np. Quebec, 
Ontario, Alberta czy Saskatchewan). Niektóre z zapisów federalnej Ustawy o prawach obywa-
telskich z 1960 r., np. ochrona własności, nie zostały powtórzone w Karcie Praw i Wolności. 
B. W. Reesor, op. cit., s. 373-374. Por. przypisy 91 i 510 dotyczące tzw. dorozumianej karty 
praw (Implied Bill of Rights).

309 Przykładem może być Ustawa o prawach człowieka (Canadian Human Rights Act) uchwalona 
przez parlament federalny w 1985 r. Jej celem było zagwarantowanie każdej osobie równych 
możliwości, zapobieganie dyskryminacji (m.in. ze względu na: rasę, kolor skóry, pochodzenie 
etniczne, orientację seksualną, wiek, płeć, stan cywilny, stan rodzinny, fizyczne ułomności, 
skazanie) oraz podniesienie statusu osób z  tzw. widocznych mniejszości (visible minorities). 
Na mocy jej zapisów pensje kobiet i mężczyzn powinny być równe, gdy obie płcie wykonują 
tę samą pracę. Zakazane jest nawoływanie do dyskryminacji, szykanowanie etc. Canadian Hu
man Rights Act. Por. I. Wrońska, Mechanizm ochrony wolności…, s. 131-134.

310 Należy więc pamiętać, że prawa niewymienione w Karcie nie uzyskują na podstawie zapisów 
art. 26 AK 1982 takiego samego statusu jak te znajdujące się w  Karcie, a  ich usunięcie jest 
uzależnione od decyzji ciała ustawodawczego, które je wydało. Oznacza to, że zapisy art. 26 
AK 1982 są znacznie słabsze niż ochrona, którą daje Poprawka IX do Konstytucji Stanów 
Zjednoczonych i  wywiedziona z  niej doktryna praw nieokreślonych (unenumerated rights).  
P. L aid ler, Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki…, s. 132-134.
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stanowić również wskazówkę interpretacyjną, w  jaki sposób Karta oddziałuje na 
społeczeństwo kanadyjskie.

Wielokulturowe dziedzictwo

27. Niniejsza Karta ma być interpretowana w sposób zgodny z ochroną i umacnia-
niem wielokulturowego dziedzictwa Kanady.

Artykuł ten nie tworzy żadnych nowych praw – w tym prawa do wielokulturo-
wości – ale pełni podwójną funkcję. Po pierwsze stanowi oficjalne potwierdzenie 
dziedzictwa Kanady, na które składają się kultury wielu grup etnicznych i narodo-
wych311. Od 1971 r., gdy premier Pierre Trudeau zadeklarował w Izbie Gmin po-
litykę wielokulturowości, jest ona uznawana za jedną z najważniejszych kanadyj-
skich wartości312. Art. 27 AK 1982 ma więc znaczenie polityczne, w szczególności 
dla grup mniejszościowych. Po drugie artykuł ten, tak jak pozostałe znajdujące się 
w sekcji „Ogólne” KKPW, stanowi wskazówkę interpretacyjną dla sądów stosują-
cych zapisy Karty 313. 

Najbardziej znanym orzeczeniem, w  którym sędziowie dokonali interpretacji 
art. 27 AK 1982, była sprawa R. v. Big M Drug Mart Ltd. z 1985 r. Sąd Najwyższy 
orzekł w niej na podstawie zapisu o wolności wyznania zawartego w art. 2 AK 1982, 

311 P. W. Hogg, Canada Act…, s.  71-72. Ustawa o  wielokulturowości (Canadian Multicultura
lism Act) z 1988 r. odnosi się do art. 27 AK 1982. Jej preambuła zawiera słowa o „ochronie 
i umacnianiu” wielokulturowości w Kanadzie. Canadian Multiculturalism Act, RSC 1985, c. 24 
(4th Supp). Ciekawa analiza trudności, jakie przynosi pogodzenie zasady wielokulturowości 
z systemem westminsterskim – zob. T. Wieciech, Multiculturalism in Westminsterstyle De
mocracy and the Legitimacy of the Canadian Constitutional System, [w:] Towards Critical Mul
ticulturalism…, s. 373-385. Na temat relacji wielokulturowości z innymi prawami (m.in. wol-
nością wyznania i religii) zob. I. Wrońska, Balancing Values…, s. 387-401. Na temat polityki 
wielokulturowości zob. M. Kijewska-Trembecka, Współczesne wieloetniczne społeczeństwo 
Kanady, [w:] M. Gabr yś [et al.], op. cit., s. 193-209.

312 W 2002 r. sondaż przeprowadzony przez firmę Environics dla Association for Canadian Studies 
wskazywał, że aż 82% Kanadyjczyków uważało, iż rząd powinien dążyć do „ochrony i umac-
niania wielokulturowego dziedzictwa Kanady” – celu zawartego w art. 27 AK 1982. J. Jedwab, 
Debating Canadian Multiculturalism in the 21st Century, [w:] „New” Citizens, New Policies? 
Developments in Diversity Policy in Canada and Flanders, eds. L. d’Haenens [et al.], Gent 
2006, s. 17. W 2010 r. w sondażu przeprowadzonym przez tę samą firmę ankietowani Kana-
dyjczycy wskazali wielokulturowość oraz Kartę Praw i Wolności jako dwie najważniejsze war-
tości, które zasługują na świętowanie w 150. rocznicę utworzenia Kanady, przypadającą na rok 
2017. S. S oroka, S. Rober ton, A Literature Review of Public Opinion Research on Canadian 
Attitudes Towards Multiculturalism and Immigration, 20062009, Citizenship and Immigration 
Canada, 2011, s.  4, [online:] http://www.cic.gc.ca/english/pdf/research-stats/2012-por-multi 
-imm-eng.pdf – 12 X 2015.

313 B. W. Reesor, op. cit., s. 374. 
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że ustawa zakazująca handlu w niedzielę jest niekonstytucyjna. Sędziowie stwier-
dzili, że uznanie dnia, który jest uważany za święto przez tylko jedno wyznanie, 
za dzień świąteczny, w  którym sklepy powinny być zamknięte, jest niezgodne 
z  „ochroną i  umacnianiem wielokulturowego dziedzictwa Kanady”, zapisanymi 
w art. 27 AK 1982314.

Prawa zagwarantowane w równym stopniu obu płciom

28. Niezależnie od innych postanowień niniejszej Karty prawa i  wolności, o  któ-
rych jest w  niej mowa, są w  równym stopniu zagwarantowane kobietom i  męż- 
czyznom.

Zapisy KKPW obejmują w równym stopniu kobiety i mężczyzn. Ta zasada jest 
umieszczona w art. 15 AK 1982 (zakaz dyskryminacji ze względu na płeć). Jednak 
pod silną presją organizacji broniących praw kobiet, które obawiały się sposobu in-
terpretacji art. 15 AK 1982 przez sędziów, gwarancja równości płci została dodatko-
wo wprowadzona w art. 28 AK 1982315. Nie zawierał on nowych praw, ale stanowił 
wskazówkę interpretacyjną odnoszącą się do innych praw zawartych w Karcie. Jak 
zauważa Dodek, ze względu na rozbudowaną interpretację art. 15 AK 1982, doko-
nywaną przez sędziów od 1982 r., rola art. 28 AK 1982 jest zdecydowanie mniejsza, 
niż zakładano316. 

Art. 28 AK 1982 obowiązuje „niezależnie od innych postanowień Karty” – taki 
zapis miał wyłączyć go spod obowiązywania art. 1 AK 1982 oraz klauzuli odstępno-
ści zawartej w art. 33 AK 1982317. 

314 R. v. Big M Drug Mart Ltd… Por. komentarz do art. 2 AK 1982. Zob. też komentarz do art. 93 
AK 1867 w pierwszej części Przewodnika po konstytucji Kanady.

315 Syntetyczny opis rozwoju ruchów kobiecych w Kanadzie – zob. S. Burt, Canadian Women’s 
Movements. Revisiting Historical Patterns and Considering Present Developments, [w:] Cana
dian Politics, eds. J. Bicker ton, A.-G. Gagnon, Peterborough 2002, s. 393-412.

316 Warto również zauważyć, że bardzo ograniczona interpretacja zapisów ustawy Canadian Bill 
of Rights z 1960 r. – w szczególności w odniesieniu do równości praw obu płci – przyczyniła się 
do zaangażowania organizacji kobiecych w prace nad KKPW i dążenia do umieszczenia zabez-
pieczeń ich praw w Karcie. A. Dodek, The Canadian Constitution, s. 116, 152. Por. w szczegól-
ności orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie Bliss v. Canada z 1979 r., w którym sędziowie 
uznali, że dyskryminacja wobec kobiet jest wynikiem nie prawa, a  natury. Bliss v.  Attorney 
General of Canada, [1979] 1 SCR 183. Na temat interpretacji zapisów art. 28 AK 1982 por. 
B. Baines, Section 28 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms: A Purposive Interpreta
tion, „Canadian Journal of Women and the Law” 2005, Vol. 17, nr 1, s. 46-70, [online:] http://
muse.jhu.edu/journals/jwl/summary/v017/17.1baines.html – 10 XII 2016.

317 B. W. Reesor, op. cit., s. 375.
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Zachowanie praw dotyczących pewnych szkół

29. Nic w niniejszej Karcie nie znosi ani nie ogranicza żadnych praw i przywilejów 
gwarantowanych przez Konstytucję Kanady lub na jej podstawie, jakie przysługują 
oddzielnym lub odrębnym szkołom wyznaniowym.

Artykuł ten gwarantuje zachowanie praw i  przywilejów odnoszących się do 
szkolnictwa wyznaniowego318. Nie jest źródłem tych praw, ale potwierdza istnie-
nie specjalnych przywilejów szkolnictwa rzymskokatolickiego oraz protestanc-
kiego i zabezpiecza je przed kwestionowaniem na gruncie zapisów KKPW, przede 
wszystkim związanych z wolnością wyznania (art. 2 AK 1982) i równością (art. 15 
AK 1982). Art. 29 AK 1982 jest wyłączony spod działania klauzuli odstępności za-
wartej w art. 33 AK 1982.

Prawa szkół wyznaniowych są zawarte w kilku miejscach w pisanej Konstytucji 
Kanady, w szczególności w art. 93 AK 1867319. W 1982 r. w obawie przed efektami 
działania KKPW zdecydowano o podtrzymaniu konsensusu związanego z ochroną 
szkolnictwa wyznaniowego, czego wyrazem są zapisy art. 29 AK 1982320. Fakt wyłą-
czenia badania zgodności praw i przywilejów szkół wyznaniowych z KKPW wielok-
rotnie potwierdzał Sąd Najwyższy. Najbardziej znaną opinię wydał w 1987 r. – Re
ference re Bill 30, An Act to Amend the Education Act (Ont.). Sędziowie uznali, że 
finansowanie oddzielnych rzymskokatolickich szkół średnich przez władze pro-
wincji Ontario nie narusza równości i  wolności wyznania chronionych w  art. 2 
i 15 KKPW 321. Sąd Najwyższy podkreślił, że osobne szkoły wyznaniowe wpisane 
do art. 93 AK 1867 są wynikiem porozumienia politycznego zawartego przez oj-
ców konfederacji i  stanowią nieodłączną część kompromisu konstytucyjnego322. 
Ponadto sędziowie zwrócili uwagę, że system szkolnictwa wyznaniowego dotyczy 
tylko dwóch religii (rzymskokatolickiej i  protestanckiej), a  praw tych nie można  
rozciągnąć na inne religie przy pomocy art. 2 AK 1982. Jasno określili również, 

318 W Kanadzie szkolnictwo wyznaniowe funkcjonowało pod dwiema nazwami: szkoły oddzielne 
(separate schools) oraz szkoły odrębne (dissentient schools). Te pierwsze działały w prowincjach 
Ontario, Alberta i  Saskatchewan, drugie  – w  Quebecu. Na temat szkolnictwa wyznaniowe-
go zob. J. D. Wilson, Separate School, „The Canadian Encyclopedia” 2012, [online:] http://
www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/separate-school/ – 11 IX 2016. Por. komentarz do 
art. 93 AK 1867 w pierwszej części Przewodnika po konstytucji Kanady.

319 Por. komentarz do art. 93 AK 1867 w pierwszej części Przewodnika po konstytucji Kanady.
320 R. D yck, op. cit., s. 443.
321 Reference re Bill 30, An Act to Amend the Education Act (Ont.), [1987] 1 SCR 1148.
322 Zapisy o szkołach wyznaniowych umieszczono pod nr. 43 pkt. 6 w ramach 72 rezolucji po-

wstałych na konferencji konstytucyjnej w Quebecu w 1864 r., a stanowiących szkielet uregu-
lowań konstytucyjnych nowo planowanego Dominium Kanady. Por. 1864 Quebec Conference 
The SeventyTwo Resolutions, Canada History, 2013, [online:] http://www.canadahistory.com/
sections/documents/federal/72resolutions.htm – 12 V 2016.
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że art. 29 AK 1982 stanowi, iż szkoły wyznaniowe nie podlegają innym zapisom 
Karty 323. 

Obecnie system szkół wyznaniowych działających na podstawie art. 93 AK 1867 
i chronionych na podstawie art. 29 AK 1982 istnieje w Ontario, w Albercie i w Sa-
skatchewan324. Na podstawie art. 93A AK 1867 dodanego poprawką do konstytucji 
w 1997 r. szkolnictwo wyznaniowe zostało zniesione w Quebecu325. W tym samym 
roku usunięto system szkół wyznaniowych w  Nowej Fundlandii i  Labradorze326. 
W  obu przypadkach poprawka został wprowadzona na mocy procedury wyma-
gającej zaangażowania władz danej prowincji oraz parlamentu federalnego (art. 43 
AK 1982)327.

Szkolnictwo wyznaniowe jest często krytykowane jako sprzeczne z  duchem 
wielokulturowości, głównie dlatego, że przyznaje specjalne przywileje konsty-
tucyjne jedynie protestantom i członkom Kościoła rzymskokatolickiego, i to tylko 
na terenie niektórych prowincji i terytoriów 328. Daje również członkom mniejszości 

323 W sprawie Adler v. Ontario z 1996 r. Sąd Najwyższy potwierdził, że zapisy art. 93 AK 1867 mają 
charakter dyskryminacyjny i bez zastrzeżenia zawartego w art. 29 AK 1982 mogłyby zostać 
uznane za naruszające zapisy Karty Praw i Wolności. Adler v. Ontario, [1996] 3 SCR 609. 

324 W Albercie działa na podstawie art. 17 Aktu Alberty z 1905 r. i art. 93(1) AK 1867. Alberta Act  
[The Alberta Act, 1905, 4-5 Edw. VII, c. 3 (Canada)]. W Saskatchewan funkcjonuje na mocy 
art.  17 Aktu Saskatchewan i  art. 93(1) AK 1867. Saskatchewan Act [The Saskatchewan Act, 
1905, 4-5 Edw. VII, c. 42 (Canada)]. Art. 93 AK 1867 odnosi się wyłącznie do prowincji, system 
szkół wyznaniowych w trzech kanadyjskich terytoriach (Jukonie, Terytoriach Północno-Za-
chodnich oraz Nunavut) jest gwarantowany na podstawie ustawodawstwa federalnego, odpo-
wiednio: Northwest Territories Act, SC 2014, c. 2, s. 2; Yukon Act, SC 2002, c. 7; Nunavut Act, 
SC 1993, c. 28.

325 Québec zlikwidował szkolnictwo wyznaniowe, ale zachował odrębne publiczne szkolnictwo 
językowe: francuskie oraz angielskie. Constitutional Amendment, 1997, (Québec), SI/97-141, 
(1997) C Gaz II, 308. Por. komentarz do art. 93A AK 1867 w pierwszej części Przewodnika po 
konstytucji Kanady. Jako ciekawostkę warto wspomnieć, że w preambule w uchwale legislatury 
Quebecu przyjmującej poprawkę znalazł się zapis: „Poprawka ta w żaden sposób nie stanowi 
uznania przez Zgromadzenie Narodowe Aktu Konstytucyjnego z 1982 r., który został przyjęty 
bez jego zgody”. Constitutional Amendment, 1997…

326 Constitution Amendment Proclamation, 1997 (Newfoundland Act), SI/97-55, (1997) C Gaz II, 
Extra No 4. Jednak zgodnie z poprawką do konstytucji z 1998 r. Nowa Fundlandia i Labrador 
musi w dalszym ciągu zapewnić przestrzeganie świąt tam, gdzie zażądają tego rodzice. Szko-
ły mają w swoich programach nauczania kursy dotyczące religii, ale bez odwoływania się do 
konkretnego wyznania. Constitution Amendment, 1998 (Newfoundland Act), SI/98-25, (1998) 
C Gaz II, Extra No 1. Wcześniejsza reorganizacja systemu szkół wyznaniowych, zwiększająca 
uprawnienia szkół prowadzonych przez Kościół zielonoświątkowy, została zatwierdzona po-
prawką z 1987 r. Constitution Amendment Proclamation, 1987 (Newfoundland Act), SI/88-11, 
(1988) C Gaz II, 887.

327 Por. komentarz do art. 43 AK 1982.
328 Krytyka dotyczy też praw mniejszości seksualnych w szkołach wyznaniowych, w szczególno-

ści prowadzonych przez Kościół rzymskokatolicki. Przykładem może być sprawa Marca Hal-
la. Więcej zob. A. P. Grace, K. Wel ls, The Marc Hall Prom Predicament: Queer Individual  
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religijnych większe szanse zatrudnienia na obszarze, na którym takie przywileje 
istnieją, pozwalając na ubieganie się o pracę w placówkach publicznych oraz wyz-
naniowych329. Zmiany demograficzne, których doświadcza Kanada od lat 70. XX w., 
powodują, że kwestia szkolnictwa wyznaniowego pozostaje na celowniku poli-
tyków 330. Najsilniejsze spory dotyczą Ontario i zwykle są związane z wydawaniem 
publicznych funduszy, a właściwie ich brakiem dla wyznań innych niż katolickie 
i protestanckie. Obecnie władze tej prowincji nie chcą zmieniać systemu finanso-
wania publicznego szkolnictwa; starają się zachować status quo i wymogi nakładane 
przez konstytucję331. Być może w przyszłości dojdzie do podobnych zmian, na jakie 
zdecydował się Quebec332.

Zastosowanie do terytoriów i władz terytoriów

30. Postanowienia niniejszej Karty odnoszące się do prowincji, zgromadzenia usta-
wodawczego lub legislatury prowincji odnoszą się odpowiednio do Terytorium Ju-
kon i Terytoriów Północno-Zachodnich lub do ich stosownych władz ustawodaw-
czych zależnie od okoliczności.

Rights v. Institutional Church Rights in Canadian Public Education, „Canadian Journal of Edu-
cation / Revue canadienne de l’éducation” 2005, Vol. 28, nr 3, s. 237-270, [online:] http://dx.doi.
org/10.2307/4126470. Por. Loyola High School v. Quebec…

329 L. Hurst, The Roots of Discord over Religious Schools, „Toronto Star” 2007, 22 IX, [online:]  
http://www.thestar.com/news/insight/2007/09/22/the_roots_of_discord_over_religious_scho 
ols.html – 10 XII 2014.

330 Na temat zmian w społeczeństwie kanadyjskim zob. M. Kijewska-Trembecka, Współcze
sne wieloetniczne…, s. 161-209.

331 W 1996 r. sprawa Waldman v. Canada została wysłana bezpośrednio do Komisji Praw Czło-
wieka ONZ. Komisja uznała, że zapisy w  konstytucji preferujące katolików i  protestantów 
mają dyskryminujący charakter i  tym samym naruszają art. 26 Międzynarodowego Paktu 
Praw Politycznych i Obywatelskich. W 1999 r. Komisja Praw Człowieka ONZ wydała nakaz 
usunięcia dyskryminujących inne wyznania przepisów w  Ontario. Jednak władze prowincji 
odmówiły zmian w  prawie. Ottawa, która jest odpowiedzialna za wcielanie w  życie umów 
międzynarodowych, nie była w stanie wymusić zmiany tej decyzji. Sprawa jest od tego czasu 
cyklicznie podnoszona przez media. Swój nakaz Komisja Praw Człowieka ONZ powtórzyła 
w 2006 r. D. Z inga, op. cit.; J. D. Al l ison, United Nations Conventions and Canadian Class
rooms: A Critical History of Waldman v. Canada, 2007, [online:] http://citation.allacademic.
com/meta/p180829_index.html – 10 XII 2015. Por. Arieh Hollis Waldman (Initially represented 
by Mr. Raj Anand from Scott & Aylen, a law firm in Toronto, Ontario) v. Canada, Communica-
tion No. 694/1996, U.N. Doc. CCPR/C/67/D/694/1996 (1999), [online:] http://hrlibrary.umn.
edu/undocs/session67/view694.htm  – 10 XII 2014; Concluding Observations of the Human 
Rights Committee, Canada, U.N. Doc. CCPR/C/CAN/CO/5 (2006), [online:] http://hrlibrary.
umn.edu/hrcommittee/canada2006.html – 10 XII 2014. Por. komentarz do art. 132 AK 1867 
w pierwszej części Przewodnika po konstytucji Kanady.

332 Por. komentarze do art. 23 AK 1982 oraz art. 93A AK 1867 w pierwszej części Przewodnika po 
konstytucji Kanady.
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Artykuł ten określa, w jaki sposób prawa zawarte w KKPW mają być stosowane 
w kanadyjskich terytoriach. Zgodnie z  jego zapisem Karta odnosi się również do 
Jukonu, Terytoriów Północno-Zachodnich i Nunavut333 w takim samym zakresie, 
jak do prowincji334. 

Warto jednak zwrócić uwagę, że obowiązywanie KKPW w terytoriach wynika 
również z zapisów art. 32(1)(a) AK 1982, który stanowi, iż Karta ma zastosowanie 
do władz federalnych, a terytoria zostały utworzone aktami parlamentu federalnego 
i w związku z tym zakres ich władzy jest zależny od decyzji Ottawy 335.

Brak rozszerzeń uprawnień ustawodawczych

31. Nic w niniejszej Karcie nie rozszerza uprawnień ustawodawczych żadnego orga-
nu ani władzy.

Artykuł ten ma potwierdzać, że przyjęcie KKPW w żaden sposób nie zmieniło 
(nie pomniejszyło ani nie powiększyło) dotychczas istniejącego podziału kompe-
tencji pomiędzy władzę federalną a prowincje, ustalonego w Akcie Konstytucyjnym 
z 1867 r.336 Zapisy art. 31 AK 1982 poprzez wyraźne stwierdzenie, iż władza federal-
na nie uzyskała dodatkowych uprawnień kosztem prowincji wskutek ograniczenia 
uprawnień legislacyjnych nałożonych przez Kartę, miały zapewnić jej przychylny 
odbiór w prowincjach obawiających się ograniczenia swoich uprawnień337. Był to 
więc, jak zauważył Hogg, swoisty „zapis bezpieczeństwa”338.

Na podstawie art. 31 AK 1982 Sąd Federalny w 2000 r. oddalił żądanie władz 
Terytoriów Północno-Zachodnich, które chciały zwiększenia uprawnień legislatury 
terytorium tak, by były równe z  uprawnieniami legislatury prowincji. Sędziowie 

333 W 1982  r. Terytoria Północno-Zachodnie obejmowały jeszcze obszar dzisiejszego Nunavut, 
a więc Karta ma również zastosowanie na terenie trzeciego kanadyjskiego terytorium. W 1999 
r. nie zdecydowano się na nowelizację art. 30 AK 1982.

334 Zapisy art. 30 AK 1982 są szczególnie istotne w odniesieniu do praw z art. 3-5 (prawa demo-
kratyczne), 6 (prawa do przemieszczania się) oraz 23 (prawa edukacyjne mniejszości języko-
wych), które w swoich zapisach zawierają jedynie słowa: „prowincje”, „zgromadzenie ustawo-
dawcze” oraz „legislatura”. Bez art. 30 AK 1982 zapisy te nie odnosiłyby się bezpośrednio do 
zgromadzeń ustawodawczych w terytoriach. B. W. Reesor, op. cit., s. 376-377.

335 Por. komentarz do art. 32 AK 1982.
336 Por. komentarze do art. 91 i 92 AK 1867 w pierwszej części Przewodnika po konstytucji Kanady.
337 Hogg zwrócił uwagę, że art. 31 AK 1982 odróżnia KKPW od zapisów zawartych w popraw-

kach do konstytucji USA, które przyznawały Kongresowi uprawnienia do wprowadzania 
ich w  życie, np. praw zawartych w  XIII Poprawce zakazującej niewolnictwa. W  rezultacie 
takiej konstrukcji art. 31 AK 1982 tylko sądy mogą egzekwować prawa zawarte w  Karcie.  
P. W. Hogg, Canada Act…, s. 74. Por. P. L aid ler, Konstytucja Stanów Zjednoczonych Amery
ki…, s. 140-141.

338 P. W. Hogg, Canada Act…, s. 74.
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stwierdzili, że art. 31 AK 1982 uniemożliwia zwiększenie zakresu uprawnień władz 
terytoriów339.

Zastosowanie Karty
Zastosowanie Karty

32.(1) Niniejsza Karta ma zastosowanie: 
(a) do Parlamentu i rządu Kanady w odniesieniu do wszystkich kwestii należą-
cych do kompetencji Parlamentu, włączając w  to wszystkie sprawy odnoszące 
się do Terytorium Jukon i Terytoriów Północno-Zachodnich, oraz
(b) do legislatur i  rządów poszczególnych prowincji w  odniesieniu do wszyst-
kich kwestii należących do kompetencji legislatur poszczególnych prowincji. 

Wyjątek

(2) Niezależnie od postanowień ustępu (1) artykuł 15 nie będzie obowiązywał 
przed upływem trzech lat od wejścia w życie niniejszego artykułu.

Ustęp (1) tego artykułu wskazuje, że zapisy KKPW można stosować jedynie do 
działań władz federalnych oraz władz prowincji (i terytoriów 340). Nie dotyczy zaś 
działań osób prywatnych, prawnych lub organizacji341. 

Sąd Najwyższy dokonał interpretacji zapisu „należące do kompetencji parla-
mentu i rządu” w sprawie RWDSU v. Dolphin Delivery Ltd. w 1986 r.342 Stwierdził, 
że oznacza to wszelkie akty prawne utworzone przez władzę ustawodawczą i wy-
konawczą (włączając w  to administrację), w  tym zasady i  regulaminy stworzone 
przez „aktorów rządowych” (government actors)343. Odnosi się także do prawa  

339 Fédération Francoténoise v. Canada, [2001] 1 FCR 241, 2000; sprawa trafiła następnie do Fede-
ralnego Sądu Apelacyjnego; Commissioner of the Northwest Territories v. Canada, [2001] 3 FCR 
641, 2001 FCA 220. 

340 Zapisy ustępu (1)(a) art. 32 AK 1982 dotyczą także władz terytorium Nunavut, mimo że po 
jego utworzeniu w 1999 r. nie uzupełniono zapisów. Por. komentarz do art. 30 AK 1982; ko-
mentarz do art. 18 AK 1862 w pierwszej części Przewodnika po konstytucji Kanady, dotyczący 
obowiązywania przywilejów parlamentarnych.

341 A. Dodek, The Canadian Constitution, s. 117.
342 RWDSU v. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 SCR 573.
343 Termin „aktorzy rządowi” został zdefiniowany przez Sąd Najwyższy za pomocą specjalnej pro-

cedury badającej rolę władz państwowych w danej instytucji (effective control test). Test ten 
po raz pierwszy zastosowano w sprawie McKinney v. University of Guelph z 1990 r., w której 
stwierdzono, że uniwersytety nie są częścią władz państwowych. „Aktorem rządowym” jest in-
stytucja, w której władze państwowe mają ustawowe prawo do sprawowania znaczącej kontroli 
nad codziennym działaniem i planowaniem działania oraz w znacznym stopniu finansują dzia-
łalność tej instytucji. Uniwersytety (ale także szpitale) nie są „aktorami rządowymi” – mimo 
że zostały utworzone ustawami – gdyż zarządzają nimi niezależne rady. College’e nie mają ta-
kich rad, są więc aktorami rządowymi i podlegają zapisom Karty. McKinney v. University of  
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common law w zakresie, w którym stanowi ono podstawę działania władz państwo-
wych. Sędziowie stwierdzili również, że Karta nie dotyczy postępowań prywatnych 
(private litigations) całkowicie niezwiązanych z działaniami władz państwowych344. 
W 1987 r. Sąd Najwyższy orzekł, iż Karta odnosi się również do sądów 345. 

Zapisy ustępu (2) dawały władzom trzy lata na zmianę obowiązującego w 1982 r. 
prawa, tak aby zapewnić jego zgodność z  prawami równościowymi zawartymi 
w art. 15 AK 1982. Zapisy tego artykułu weszły w życie 17 kwietnia 1985 r. i od tego 
czasu ustęp (2) nie obowiązuje.

Wyjątek w przypadku wyraźnej deklaracji

33.(1) Parlament lub legislatura prowincji mogą wyraźnie zadeklarować w  usta-
wie Parlamentu lub legislatury prowincji, zależnie od okoliczności, że ustawa lub 
jej przepisy będą obowiązywać niezależnie od postanowień zawartych w artykule 2 
i artykułach 7-15 niniejszej Karty. 

Działanie wyjątku

(2) Ustawa lub przepisy ustawy, w  odniesieniu do których podjęto deklarację na 
mocy niniejszego artykułu, mają takie działanie, jakie miałyby, gdyby nie było po-
stanowienia Karty, o którym mowa w deklaracji. 

Pięcioletnie ograniczenie

(3) Deklaracja podjęta na mocy ustępu (1) przestaje obowiązywać po pięciu latach 
od wejścia w życie lub wcześniej, w terminie określonym w deklaracji.

Guelph, [1990] 3 SCR 229; Eldridge v. British Columbia (AG), [1997] 3 SCR 624. Maroń wska-
zuje jednak na fakt, że sądy niższego szczebla są podzielone w sprawie obowiązywania KKPW 
na terenach uczelni. Przytacza opinię sądu prowincji Alberta, w której stwierdzono, że uniwer-
sytety i college’e to „podmioty egzekwujące ustawowe kompetencje władcze z wykorzystaniem 
środków przymusu lub […] podmioty realizujące cele władzy publicznej. W jego ocenie świad-
czenie edukacji wyższej jest zadaniem czy celem władzy publicznej, a wymierzanie studentom 
sankcji dyscyplinarnych (np. zawieszenie w prawach studenta czy wydalenie) stanowi stoso-
wanie środków władczych”. Inaczej jednak podchodzą do tej kwestii sądy w prowincji Ontario 
(„uczelnia, decydując o udostępnieniu swej infrastruktury do celów wykraczających poza pro-
gram kształcenia, nie realizuje celów czy polityki rządu”) i Kolumbii Brytyjskiej („udostępnia-
nie terenu uczelni dla aktywności studenckich klubów nie jest realizowaniem polityki czy pro-
gramu władzy, tak więc […] Karta nie znajduje zastosowania”). G. Maroń, Publiczne protesty 
antyaborcyjne…, s. 117-122. Na temat podziałów systemów szkolnictwa wyższego w Kanadzie 
por. R. Rybkowski, Polityka edukacyjna…, s. 246-247.

344 Hogg wyjaśnia, że oznacza to, iż takie działania jak „dyskryminacja ze względu na kolor skó-
ry przez właściciela przy wynajmowaniu nieruchomości nie może być traktowana jako naru-
szająca Kartę, a zadośćuczynienie może być dochodzone jedynie na podstawie innych ustaw, 
np. chroniących prawa człowieka”. Cyt. za: B. W. Reesor, op. cit., s. 377.

345 R. v. Rahey, [1987] 1 SCR 588. 
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Ponowne przyjęcie

(4) Parlament lub legislatura prowincji mogą ponownie przyjąć deklarację podjętą 
na mocy ustępu (1). 

Pięcioletnie ograniczenie

(5) Ustęp (3) ma zastosowanie także w odniesieniu do ponownego przyjęcia dekla-
racji na mocy ustępu (4).

Artykuł ten, zwany klauzulą odstępności (notwithstanding clause lub la clause 
dérogatoire) to jedna z najbardziej kontrowersyjnych części Karty 346. Daje on par-
lamentowi federalnemu i legislaturom prowincji (a na mocy art. 30 AK 1982 tak-
że legislaturom terytoriów) prawo uchwalania ustaw, które w całości lub w części 
mogą być wyłączone spod działania regulacji zawartych w wybranych artykułach 
KKPW. Dotyczy to zapisów zawartych w art. 2 (wolności fundamentalne), art. 7-14 
(prawa proceduralne) oraz art. 15 (prawa równościowe)347. Ustawy powołujące się 
na art. 33 AK 1982 mogą zostać wydane również po orzeczeniu sądu, w tym Sądu 
Najwyższego, uznającym daną ustawę lub jej część za niekonstytucyjną348.

Ustęp (2)349 art. 33 AK 1982 stanowi, że przyjęcie deklaracji odstępności powo-
duje, iż te artykuły Karty, których dotyczy wyłączenie, nie mają zastosowania w od-
niesieniu do całej ustawy lub jej fragmentu. W ustawie wydanej zgodnie z art. 33 
AK 1982 musi znaleźć się zapis stanowiący, że uchwalane przepisy będą wyłączone 
spod działania KKPW. Taka deklaracja obowiązuje przez maksymalnie pięć lat i je-
żeli nie zostanie przyjęta ponownie, ustawa lub jej fragment tracą moc prawną350. 
Deklaracja odstępności może jednak być ponawiana (w nieskończoność), a także 
odwołana w każdym momencie351. 

Celem klauzuli odstępności jest wymuszenie na legislaturze prowincji lub na par-
lamencie federalnym, chcących ograniczyć wolności zawarte w KKPW, jasnego wska-

346 Na temat klauzuli odstępności (odstępstwa) zob. T. Wieciech, Ustroje federalne…, s. 138-139.
347 Inne prawa zawarte w KKPW, np. prawa demokratyczne, prawa do przemieszczania, prawa ję-

zykowe, nie mogą zostać zawieszone. Twórcy Karty uznali je za zbyt istotne, aby można było je 
pominąć, niezależnie od okoliczności. D. Johansen, P. Rosen, The Notwithstanding Clause of 
the Charter, 2012, [online:] http://www.parl.gc.ca/Content/LOP/ResearchPublications/bp194 
-e.htm – 10 IX 2014. 

348 A. Dodek, The Canadian Constitution, s. 118. Por. komentarz do art. 52 AK 1982.
349 Osiński i Zawiślińska popełnili błąd w tłumaczeniu ustępu (2), który mówi o deklaracji podję-

tej „na mocy niniejszego artykułu”, a nie „ustępu”. Konstytucja Kanady, s. 103.
350 Przyjęcie pięcioletniego okresu odpowiada maksymalnej kadencji ciał ustawodawczych okre-

ślonych w art. 4 AK 1982. Wyborcy mają więc szansę wybrania reprezentantów, którzy mogą 
przeanalizować ustawę korzystającą z art. 33 AK 1982. Por. komentarz do art. 4 AK 1982.

351 Słusznie podkreśla tę zasadę Wieciech, wskazując na błąd w publikacji Mikulego (P. Mikuli, 
Sądowa kontrola konstytucyjności prawa w  Kanadzie, [w:] Ustroje, doktryny, instytucje poli
tyczne. Księga jubileuszowa profesora zw. dra hab. Mariana Grzybowskiego, red. J. Czajowski 
[et al.], Kraków 2007, s. 212-220). T. Wieciech, Ustroje federalne…, s. 138.
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zania, że parlamentarzyści, podejmując taką decyzję, czynią to, będąc świadomi jej 
ewentualnych konsekwencji politycznych. Jest to także przywrócenie, w konkretnym 
przypadku ustawodawczym, zasady suwerenności parlamentu352. Klauzula odstępno-
ści zapewnia bowiem, że to parlament federalny oraz legislatury prowincji, a nie sądy, 
mają ostatnie słowo w ważnych kwestiach dotyczących istotnych spraw publicznych353. 

Użycie klauzuli odstępności jest kontrowersyjne, stąd rządy prowincji niewiele 
razy decydowały się na jej wykorzystanie. Nigdy nie zrobił tego parlament federal-
ny 354. Najbardziej znanym przykładem użycia art. 33 AK 1982 (w 1988 r.) jest histo-
ria regulacji wymuszających, aby szyldy przed sklepami w Quebecu miały napisy 
wyłącznie w  języku francuskim355. Poza tą prowincją jedynie legislatury Jukonu, 
Saskatchewan i Alberty próbowały zastosować klauzulę odstępności356. 

352 Klauzula odstępności jest odbiciem mieszanego charakteru kanadyjskich instytucji politycz-
nych. Chroni brytyjską zasadę supremacji parlamentu po wprowadzeniu w 1982 r. Karty Praw 
i Wolności, która przyjęła wzorowany na amerykańskich rozwiązaniach system ochrony pod-
stawowych praw poprzez umieszczenie ich w ramach pisanej konstytucji i ochrony sądowej. 
Włączenie klauzuli było warunkiem konsensusu w czasie rozmów konstytucyjnych toczonych 
od 1980 r. Prowincje wyrażały obawę o skutki obowiązywania Karty, która przesuwała władzę 
z wybieranych urzędników na wymiar sprawiedliwości, dając sądom ostatnie słowo. Mimo po-
czątkowego sprzeciwu wobec klauzuli, pod naciskiem premierów prowincji, premier Trudeau 
w końcu zgodził się włączyć ją do umowy będącej podstawą patriacji konstytucji. D. Johan-
sen, P. Rosen, op. cit. O historii wprowadzenia zapisów klauzuli odstępności zob. M. Gabr yś, 
Polityka wewnętrzna Kanady…, s. 29. Obszerna analiza treści zasady suwerenności Parlamentu 
w Zjednoczonym Królestwie – zob. P. Mikul i, Sądy a parlament…, s. 15-51.

353 Można więc art. 33 AK 1982 potraktować, jak czyni to Hogg, jako element sygnalizacyjny, 
który ma wywołać debatę publiczną. Jego użycie powinno być ograniczone do sytuacji, gdy 
członkowie parlamentu federalnego lub legislatury prowincji są przekonani, że bez narusze-
nia Karty nie będzie możliwe wprowadzenie w życie istotnej polityki społecznej. Hogg jednak 
zastrzega: „W cywilizowanym społeczeństwie, takim jak Kanada, sądy rzadko są konfronto-
wane z niedwuznacznymi przykładami ucisku większości. To, co zazwyczaj trafia przed sąd, 
ma charakter delikatnych kwestii polityki społecznej, w której cele wspólnoty stoją w opozycji 
do praw indywidualnych”. Cyt. za: ibidem, s. 170. Były premier Kanady Jean Chrétien w swojej 
autobiografii wspomina, że klauzula odstępności mogłaby być narzędziem, które zapobiegnie 
legalizacji mowy nienawiści przez Sąd Najwyższy powołujący się na zapisy o wolności wypo-
wiedzi. J. Chrét ien, My Years as Prime Minister, Toronto 2007, s. 392. Por. G. Maroń, Krytyka 
homoseksualizmu…, s. 48-78.

354 Na temat potencjalnie powstającego konwenansu konstytucyjnego zakazującego parlamento-
wi federalnemu użycia art. 33 AK 1982 zob. T. Wieciech, Konwenanse konstytucyjne, s. 205.

355 Zapisy takie, będące częścią Prawa 101 (Loi 101), zostały w 1988 r. uznane przez Sąd Najwyższy 
Kanady za niekonstytucyjne. Po wyroku rząd Roberta Bourassy złożył w legislaturze Quebecu 
projekt Prawa 178 (Loi 178), które powoływało się na klauzulę odstępności. W 1993 r. w wy-
niku presji politycznej, wyrażanej m.in. przez Komisję Praw Człowieka ONZ, Zgromadzenie 
Narodowe Quebecu przyjęło nową ustawę: Prawo 78 (Loi 78), zgodne z Kartą Praw i Wolności. 
Ford v.  Quebec (Attorney General)… Dodatkowo do 1987  r. każda ustawa uchwalona przez 
legislaturę Quebecu była opatrzona klauzulą odstępności.

356 Legislatura Jukonu użyła klauzuli odstępności w 1982 r., ale ustawa chroniona klauzulą nie 
weszła nigdy w życie. Saskatchewan – w 1986 r., a Alberta w 2000 r. W pierwszym przypadku 

^ Gabryś II.indb   85 2018-03-21   12:44:42



86

 Akt Konstytucyjny z 1982 roku 

Krytyczna reakcja opinii publicznej w Kanadzie na zastosowanie klauzuli od-
stępności przez władze Quebecu skłania do przyjęcia opinii konstytucjonalistów 
o niezwykle wysokich kosztach politycznych stosowania zapisów art. 33 AK 1982. 
Niemniej jednak, mimo iż praktyczne znaczenie klauzuli odstępności jest ogra-
niczone, jej znaczenie polityczne jest istotne, gdyż stała się symbolem politycznej 
równowagi w Kanadzie357. Klauzula odstępności – czysto kanadyjski wynalazek358 – 
służy dzisiaj za model dla innych państw. Poza Kanadą podobne zapisy posiadają 
w swoich konstytucjach Izrael, Australia czy Republika Południowej Afryki359.

Przywołanie

34. Niniejsza Część może być przywoływana jako Kanadyjska Karta Praw i  Wol- 
ności.

Artykuł ten wprowadzał obowiązujący konstytucyjny i oficjalny sposób nazy-
wania pierwszych 34 artykułów Aktu Konstytucyjnego z 1982 r.: „Kanadyjska Karta 
Praw i Wolności”360. Gdy w 1994 r. Izba Gmin debatowała nad propozycją zmiany 

szybko usunięto z zapisów ustawy wyłączenie na mocy art. 33 AK 1982, gdyż Sąd Najwyż-
szy uznał, że ustawa nie narusza Karty. W drugim – uznano, że ustawa, w której przywołano 
klauzulę (deklarującą małżeństwo jako związek osób różnych płci), regulowała kwestie będące 
poza kompetencjami prowincji i nie obowiązuje (definicja małżeństwa znajduje się bowiem 
w wyłącznej gestii władzy federalnej). T. Wieciech, Konwenanse konstytucyjne, s. 204-205; 
Notwithstanding Clause, Centre for Constitutional Studies, University of Alberta, 2013, [on-
line:] http://ualawccsprod.srv.ualberta.ca/ccs/index.php/i-o/755-notwithstanding-clause – 
10 IX 2016. Por. komentarze do art. 15 AK 1982 oraz art. 91(26) i 92(12) AK 1867 w pierwszej 
części Przewodnika po konstytucji Kanady. Wrońska nie informuje o użyciu art. 33 AK 1982 
przez Jukon i obie przywoływane prowincje. Por. I. Wrońska, Mechanizmy ochrony wolno
ści…, s. 129.

357 Klauzula odstępności powoduje bowiem, iż o prawach i wolnościach nie decydują ostatecznie 
wyłącznie sędziowie Sądu Najwyższego, co jest realizacją zasady zwierzchności konstytucji. 
Debatę na temat klauzuli odstępności można prześledzić w: J. Whyte, On Not Standing for No
twithstanding; P. H. Russell, Standing Up for Notwithstanding, [w:] Essential Readings in Ca
nadian Constitutional Politics, eds. Ch. Leuprecht, P. H. Russel l, Toronto 2011, s. 373-392.

358 Dla Hogga klauzula odstępności jest wyjątkowym wkładem Kanady w  konstytucjonalizm 
światowy. Tzw. zawieszająca kontrola sądowa, wynikająca z faktu, iż ostatnie zdanie na temat 
zgodności z konstytucją ma organ ustawodawczy, przeciwdziała „poważnemu czy długotrwa-
łemu konfliktowi pomiędzy gałęzią sądowniczą a ustawodawczą i większość amerykańskich 
sporów na temat legitymacji sądownictwa konstytucyjnego jest nieistotna”. Cyt. za: P. Mikuli, 
Sądy a parlament…, s. 170. 

359 Notwithstanding Clause… Por. Wprowadzenie.
360 Hogg podkreśla, że zapis art. 34 AK 1982 oznacza, iż tylko art. 1-34 składają się na Kartę 

Praw i Wolności. Art. 35 (prawa ludności rdzennej) oraz art. 36 (dopłaty wyrównawcze) nie 
zawierają więc praw chronionych przez Kartę i nie można w ich przypadku skorzystać z pro-
cedury zawartej w art. 24 AK 1982. Nie podlegają też klauzuli ograniczającej zawartej w art. 1 
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nazwy na „Kanadyjska Karta Praw, Wolności i Obowiązków” (Canadian Charter of 
Rights, Freedoms and Responsibilities), wskazywano, że zmiana wymagałaby wpro-
wadzenia poprawki do konstytucji na podstawie procedury podstawowej361.

Część II   
Prawa rdzennej ludności Kanady

Uznanie istniejących pierwotnych i traktatowych praw

35.(1) Niniejszym uznaje się i  gwarantuje istniejące pierwotne i  traktatowe prawa 
rdzennej ludności Kanady. 

Definicja „rdzennej ludności Kanady”

(2) W  niniejszej Ustawie „rdzenna ludność Kanady” obejmuje indiańską, inuicką 
i metyską ludność Kanady. 

Porozumienia ziemskie

(3) Dla większej jasności w ustępie (1) „prawa traktatowe” obejmują prawa już ist-
niejące na mocy porozumień ziemskich lub te, które mogą być w ten sposób nabyte. 

Gwarancja równości pierwotnych i traktatowych praw dla obu płci

(4) Niezależnie od innych postanowień niniejszej Ustawy pierwotne i  traktatowe 
prawa, o których mowa w ustępie (1), są w równym stopniu zagwarantowane ko-
bietom i mężczyznom.

AK 1982. P. W. Hogg, Canada Act…, s. 81. Oficjalna nazwa angielska to Canadian Charter of 
Rights and Freedoms, a francuska – Charte canadienne des droits et libertés. Trudno zgodzić się 
z uwagą Grzybowskiego, który pisał, że Karta Praw i Wolności „nie została włączona kompozy-
cyjnie w tekst uregulowań konstytucyjnych. Tym niemniej traktowana jest ona jako integralny 
i równorzędny pozostałym składnik postanowień Aktu Kanady z 1982 r.”. Po pierwsze Karta 
stanowi jedną z siedmiu tak samo wyróżnionych części Aktu Konstytucyjnego z 1982 r., po 
drugie Akt Kanady z 1982 r. jedynie technicznie wprowadzał Akt Konstytucyjny z 1982 r. do 
systemu konstytucyjnego Kanady. Od jego uchwalenia w 1982 r. przez parlament brytyjski to 
Akt Konstytucyjny z 1982 r. – w którego skład wchodzi Karta – jest drugim kluczowym doku-
mentem konstytucyjnym Kanady. M. Grzybowski, Szkice kanadyjskie…, s. 138.

361 Canada. House of Commons, Routine Proceedings, 1994, [online:] http://www.parl.gc.ca/ 
HousePublications/Publication.aspx?language=E&mee=103&parl=35&pub=hansard&ses=1# 
103RP1E.html – 10 IX 2014. Por. komentarz do art. 38 AK 1982.
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Artykuł ten jest kluczowy dla uznania praw ludności rdzennej Kanady. W ustę-
pie (1) znalazły się gwarancje jej „pierwotnych i traktatowych praw”362. Ustęp (2) 
precyzował definicję ludności rodzimej Kanady 363, która dzieli się na trzy grupy: 
Indian364, Inuitów 365 i Metysów. Ustęp (3) (dodany w 1983 r.366) doprecyzował, że 
prawa traktatowe367 obejmują także istniejące wtedy i zawarte w przyszłości umowy 
rozstrzygające roszczenia ziemskie ludności autochtonicznej. Ustęp (4) (także do-
dany w 1983 r.368) zawierał deklarację równości praw pierwotnych i traktatowych 
dla kobiet i mężczyzn.

W momencie wejścia w życie Aktu Konstytucyjnego z 1982 r. znaczenie i za-
kres tego artykułu pozostawały nieznane, gdyż pierwotne prawa ludności rdzennej 
(Aboriginal rights) nie były ani w pełni uznane, ani tym bardziej jasno zdefiniowane  

362 Przed 1982 r. pierwotne i traktatowe prawa ludności rdzennej były zagrożone możliwością ich 
wygaszenia przez ustawodawstwo federalne. Od 1982 r. na mocy ustępu (1) art. 35 AK 1982 
prawa te są chronione konstytucyjnie. Por. komentarz do art. 91(24) AK 1867 w pierwszej czę-
ści Przewodnika po konstytucji Kanady.

363 W Kanadzie nie jest używane określenie „rdzenni Amerykanie” (Native Americans). Por. ko-
mentarz do art. 91(24) AK 1867 w pierwszej części Przewodnika po konstytucji Kanady.

364 Poza aktami prawnymi określenie „Indianie” wyszło w Kanadzie z użycia i zostało zastąpione 
terminem „Pierwsze Narody” (First Nations). Poza art. 35(2) także art. 91(24) AK 1867 po-
sługuje się terminem „Indianie”. Por. komentarz do art. 91(24) AK 1867 w pierwszej części 
Przewodnika po konstytucji Kanady.

365 W polskim tłumaczeniu konstytucji Kanady pojawia się określenie „ludność eskimoska”. Kon
stytucja Kanady, s. 103. Choć termin „Eskimos” funkcjonuje w Europie od XVI w., a w 1932 r. 
został uznany przez Międzynarodowy Kongres Etnologiczny w Waszyngtonie za oficjalną na-
zwę ludów rdzennych Arktyki, z uwagi na opinie samych zainteresowanych, którzy uważają, że 
nazwa „Eskimos” ma zabarwienie pejoratywne, a nawet obraźliwe, użycie jej zostało całkowicie 
zaniechane w Kanadzie. Stopniowo wychodzi także z użycia w nauce i innych dziedzinach ży-
cia, choć jest nadal stosowane przez ludność rdzenną w USA (Alaska), gdzie obejmuje Inuitów, 
Aleutów, Iñupiatów oraz Yupików. Określenie „Inuit” („Inuici”) to tradycyjny termin stoso-
wany przez samych zainteresowanych. A. Lynge (ICC Executive Council), Inuit Circumpolar 
Council Resolution 2010 ‒ 01 on the Use of the Term Inuit in Scientific and other Circles, 29 IX 
2010, [online:] http://www.inuitcircumpolar.com/uploads/3/0/5/4/30542564/iccexcouncilreso 
lutiononterminuit.pdf – 10 XII 2015. Zob. więcej Inuit. Legendy, podania i baśnie eskimoskie, 
wyb., wstęp i oprac. J. Machowski, Warszawa 1999; P. Z ając, Kościół katolicki za Kołem Po
larnym. Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej w centralnej Arktyce kanadyjskiej 19122012, 
Kraków 2012; S. B ezak, Zaangażowanie Inuitów na forum kanadyjskim i międzynarodowym 
w kwestii zmian klimatu i środowiska Arktyki w kontekście ochrony ich praw tubylczych, „Trans-
Canadiana” 2014-2015, Vol. 7, s. 177-194, [online:] http://www.ptbk.org.pl/userfiles/file/TC7/
Transcanadiana_7_2014_2015(1).pdf – 10 XII 2015. Por. komentarz do art. 91(24) AK 1867 
w pierwszej części Przewodnika po konstytucji Kanady.

366 Constitution Amendment Proclamation, 1983…
367 Tzw. prawa traktatowe ludności rdzennej wynikają ze specyficznych uprawnień otrzymanych 

w czasie podpisywania traktatów czy to z władzami kolonialnymi, czy z przedstawicielami Do-
minium Kanady.

368 Ibidem.
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na gruncie kanadyjskiego prawa369. Planowano więc, że zakres tych praw zosta-
nie wyznaczony w  toku negocjacji i  zapisany w  porozumieniu między władzami 
a przedstawicielami ludności rdzennej. Jednak w czasie tych konferencji nie udało 
się osiągnąć kompromisu370. Pomimo fiaska rozmów, w tym porozumień z Meech 
Lake i Charlottetown, kolejne rządy federalne aktywnie zajmowały się zagadnie-
niami praw ludności rodzimej371.Wobec fiaska rozmów konstytucyjnych mających 
ustalić zakres praw ludności rdzennej stało się to zadaniem sądów, w  tym Sądu 
Najwyższego372. Kolejne interpretacje judykatywy w  znaczący sposób wpłynę-
ły na uznanie praw ludności rdzennej przez pozostałe gałęzie władzy. Pierwszym 
rozstrzygnięciem Sądu Najwyższego interpretującym art. 35 AK 1982 była spra-
wa R. v. Sparrow z 1990 r.373, ale dla ustalenia katalogu praw pierwotnych ludno-
ści rdzennej największe znaczenie miało orzeczenie w sprawie R. v. Van der Peet 
z 1996 r.374 Obecnie uznaje się, że pierwotne prawa ludności rdzennej odnoszą się 
do zajęć, praktyk i tradycji ludności rdzennej Kanady, które są integralne i odrębne 
dla kultur rodzimych. Art. 35 AK 1982 chroni więc szereg praw ludności autochto-
nicznej, takich jak: zwyczaje dotyczące małżeństwa i adopcji, prawo do zawierania 
traktatów, specjalne sposoby uprawiania ziemi i zdobywania pożywienia oraz inne 
prawa związane z ziemią. Szczególnie kontrowersyjne było zagadnienie pierwotne-
go tytułu własności ziemskiej (Aboriginal title), powiązane z własnością surowców 
naturalnych i działalnością wydobywczą.

Prawa pierwotne można podzielić na trzy grupy: prawa związane z zasobami na-
turalnymi, prawo do ziemi oraz prawo do samorządu. Wszystkie wynikają z faktu 
przebywania na terytorium Ameryki Północnej w ramach zorganizowanych grup 
społecznych wyróżniających się odrębnością kultur przed napływem Europejczy-

369 Geneza wprowadzenia art. 35 do Aktu Konstytucyjnego z 1982 r. sięga końca lat 60. XX w. 
i propozycji pełnej integracji ludności rdzennej ze społeczeństwem kanadyjskim, wysuniętej 
przez premiera Pierre’a  Trudeau. Mobilizacja polityczna ludności rdzennej, która dokonała 
się na gruncie opozycji wobec tego pomysłu, była na tyle silna, że rząd federalny zdecydo-
wał się na konstytucyjne uznanie praw ludności rdzennej i zobowiązał się do ich przestrzega-
nia. M. Gabr yś, Polityka wewnętrzna Kanady…, s. 80-81.

370 A. Dodek, The Canadian Constitution, s. 119. Por. komentarze do art. 35.1, 37 i 37.1 AK 1982.
371 Od lat 90. XX w. znacznie zwiększyła się liczba spraw, w których trwały negocjacje między po-

szczególnymi grupami ludności rdzennej a władzami federalnymi oraz prowincji. M. Gabr yś, 
Polityka wewnętrzna Kanady…, s. 82-85.

372 Na temat źródeł praw ludności rdzennej zob. też I. Wrońska, Szczególna pozycja ludności 
rdzennej w systemie politycznym Kanady, [w:] Pomiędzy światem polityki a życiem naukowym. 
Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Saletrze, red. J. Jaskiernia, R. Ku-
bicki, Kielce 2015, t. 1: Nauki o polityce, stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo, s. 324-327.

373 R. v. Sparrow, [1990] 1 SCR 1075. A. Dodek, The Canadian Constitution, s. 157. Więcej w dal-
szej części komentarza.

374 R. v. Van der Peet, [1996] 2 SCR 507.
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ków 375. W  związku z  prawami dotyczącymi zasobów Sąd Najwyższy w  sprawie  
R. v. Van der Peet stwierdził, iż aby uznać jakieś czynności (np. wyrąb drewna po-
łowy ryb czy polowania) za część praw ludności rdzennej, muszą one mieć cha-
rakter integralny dla danej kultury i musiały być wykonywane przed przybyciem 
Europejczyków 376. 

Druga grupa praw ludności rodzimej, czyli pierwotne prawa do ziemi, zosta-
ła zdefiniowana w kilku sprawach sądowych377. W 1973 r. w sprawie Calder et al. 
v. AttorneyGeneral of British po raz pierwszy uznano, że pierwotne prawo do zie-
mi jest częścią kanadyjskiego prawa378. W sprawie Delgamuukw v. British Columbia 
z  1997  r. Sąd Najwyższy stwierdził, że aby uznać konkretne roszczenie ziemskie 
ludności rdzennej, należy udowodnić fakt wyłącznego zamieszkiwania danego te-
rytorium przez konkretną grupę ludności rodzimej w  czasie, gdy Korona dekla-
rowała suwerenność nad tym obszarem379. W sprawie Tsilhqot’in Nation v. British 
Columbia z 2014 r. dokonano dalszego sprecyzowania wymogów uznania roszczeń  

375 Daje to podstawę do odróżniania ludności rdzennej od innych mniejszości zamieszkujących 
terytorium Kanady i do uznania ich konstytucyjnego statusu. R. v. Van der Peet…

376 Sądy uznały więc, że handel futrami był efektem kontaktu z Europejczykami, w przeciwień-
stwie do polowań czy połowów ryb w celu zdobycia pożywienia, nawet z użyciem nowocze-
snego sprzętu, które jest traktowane jako pierwotne prawo przysługujące ludności rdzennej. 
R. v. Van der Peet…; C. B el l, W. B. Henderson, Rights of Indigenous Peoples in Canada, „The 
Canadian Encyclopedia” 2015, [online:] http://www.thecanadianencyclopedia.com/en/article/
aboriginal-rights – 10 XII 2016.

377 Obecnie sprawy roszczeń do ziemi można podzielić na dwie kategorie: kompleksowe rosz-
czenia ziemskie (comprehensive land claims), oparte na pierwotnym prawie do ziemi – w tym 
wypadku brakuje regulacji w postaci traktatów lub innych środków prawnych – oraz konkret-
ne roszczenia ziemskie (specific land claims), które wynikają z błędnej interpretacji lub nie-
wypełnienia warunków traktatów podpisanych przez Koronę z Indianami i innych zgodnych 
z prawem zobowiązań. Rozstrzygnięcia w przypadku konkretnych roszczeń do ziemi są w Ka-
nadzie dość powszechne. Od 1973 r. rząd federalny rozsądził ponad tysiąc takich indywidual-
nych spraw. Roszczenia kompleksowe mają znacznie szerszy zakres i są zdecydowanie bardziej 
skomplikowane. Rozmowy obejmują przedstawicieli konkretnych plemion ludności rdzennej, 
rząd federalny, a tam, gdzie wymaga tego lokalizacja, także rząd prowincji. Do 2012 r. w całej 
Kanadzie udało się zawrzeć 26 kompleksowych porozumień obejmujących ponad 50% obsza-
ru państwa. M. Gabr yś, Polityka wewnętrzna Kanady…, s. 87.

378 Calder et al. v. AttorneyGeneral of British Columbia, [1973] SCR 313. 
379 Sąd Najwyższy orzekł też, że pierwotne prawo do ziemi jest prawem swoistego rodzaju (sui 

generis) i należy odróżnić je od innych tytułów własności. Wywodzi się ono z prawa zwyczajo-
wego, które uznaje zasiedlenie jako dowód posiadania własności, a także z systemu prawnego 
autochtonów. Nie może ono być przeniesione na kogoś innego ani sprzedane (poza Koroną). 
Jest też tytułem grupowym. Daje autochtonom prawo do używania ziemi związanego z utrzy-
maniem tradycji, lecz także do zabezpieczenia codziennych potrzeb, łącznie z  eksploatacją 
surowców i pobieraniem opłat za nią. Guerin v. The Queen, [1984] 2 SCR 335; Delgamuukw 
v. British Columbia, [1997] 3 SCR 1010. A. Dodek, The Canadian Constitution, s. 158.
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ziemskich380. Aby zostały uznane, grupa ludności rdzennej musi udowodnić nie tyl-
ko sam fakt zamieszkiwania, lecz także jego ciągłość oraz wyłączność. Do dzisiaj 
jednak nie udało się jasno określić, czy pierwotne prawo do ziemi zawiera w sobie 
prawo do wyłącznej eksploatacji danego obszaru przez określoną grupę ludności 
rdzennej. Ma to znaczenie w sytuacji, gdy określone tereny nie były zamieszkiwane 
wyłącznie przez ludność rdzenną381. 

W odniesieniu do trzeciej grupy praw ludności rodzimej, czyli prawa do samo-
rządu, Sąd Najwyższy nie przedstawił jeszcze kompleksowej definicji. Niemniej 
władze federalne od drugiej połowy lat 90. XX w. przyjmują, że prawo do samo-
rządów jest również częścią pierwotnych praw ludności rdzennej, i podejmują ne-
gocjacje z poszczególnymi grupami ludności rdzennej w tym zakresie382. Jednym 
z przykładów realizacji tego prawa jest porozumienie z plemieniem Nisga’a w Ko-
lumbii Brytyjskiej383. Podobnie jak w  przypadku tytułów do ziemi podstawą jest 
założenie, że przed przybyciem Europejczyków rdzenni mieszkańcy Ameryki Pół-
nocnej samodzielnie zarządzali wszystkimi sprawami ich dotyczącymi384.

380 Tsilhqot’in Nation v. British Columbia, 2014 SCC 44, [2014] 2 SCR 257. 
381 Praktyka sądowa wskazuje, że po spełnieniu obowiązku konsultacji przeważa kryterium do-

bra publicznego i na takich obszarach możliwa jest eksploatacja zasobów naturalnych. Obo-
wiązek konsultacji został uznany przez Sąd Najwyższy w sprawie Delgammuuk v. British Co
lumbia. Delgamuukw v. British Columbia…; C. B el l, W. B. Henderson, Rights of Indigenous 
Peoples…

382 R. J. Jackson, D. Jackson, op. cit., s. 250-251; C. B el l, W. B. Henderson, Aboriginal Rights, 
„The Canadian Encyclopedia” 2015, [online:] http://www.thecanadianencyclopedia.com/en/
article/aboriginal-rights – 10 XII 2016. Od sprawy Caldera z 1973 r., która przyniosła uznanie 
prawa do ziemi i  eksploatacji zasobów naturalnych, poruszanie tematyki samorządów stało 
się dużo łatwiejsze. Uznanie prawa do eksploatacji surowców naturalnych oznaczało bowiem 
przyznanie, że rdzenni mieszkańcy kontrolowali te zasoby. Prawo ludności rdzennej do samo-
rządów znalazło się w porozumieniu z Charlottetown z 1992 r. Od 1997 r. Kanada prowadzi 
politykę delegowania uprawnień federalnych i prowincji na rzecz społeczności ludności rdzen-
nych w rezerwatach i w ramach umów o samorządach. Rząd stoi na stanowisku, że na podsta-
wie art. 35 AK 1982 ludność rdzenna Kanady ma prawo do samorządu działającego w zakresie 
obejmującym sprawy wewnętrzne dla społeczności, integralne dla ich kultur, tożsamości, ję-
zyka i instytucji, a także wynikające ze specjalnych więzów z ziemią i jej zasobami. Konkretne 
zagadnienia, które będzie obejmował samorząd, muszą być ustalone w  toku negocjacji po-
szczególnych porozumień. Aboriginal Affairs and Northern Development Canada, Resolving 
Aboriginal Claims – A Practical Guide to Canadian Experiences, 2003, [online:] http://www.
aadnc-aandc.gc.ca/eng/1100100014174/1100100014179 – 10 XI 2016. Por. przypis 384.

383 Aboriginal Affairs and Northern Development Canada, Fact Sheet: The Nisga’a Treaty, 2010, 
[online:] http://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1100100016428/1100100016429 – 10 XII 2016.

384 Władza samorządów ludności rdzennej zgodnie z dokumentami rządu federalnego obejmuje 
regulacje z zakresu: struktury władzy, uchwalania własnej konstytucji, wyborów, członkostwa 
w społeczności, małżeństw, adopcji i opieki nad dzieckiem, spraw językowych, kulturalnych 
i religijnych, wewnętrznych systemów opodatkowania, edukacji, ochrony zdrowia, zarządzania 
własnym kapitałem, myślistwa, rybołówstwa, polowania na ziemiach należących do ludności  
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Sądy orzekły również, że choć Akt Konstytucyjny z 1982 r. nie zmienił wyłącz-
nego uprawnienia władzy federalnej do ustanawiania prawa dotyczącego „Indian 
i ziemi zarezerwowanej dla Indian” (art. 91(24) AK 1867), to musi być on czytany 
razem z zapisami art. 25 i 35 AK 1982385. Od momentu uchwalenia Aktu Konsty-
tucyjnego z  1982  r. wskutek uznania zasady supremacji konstytucji386 oraz włą-
czenia pierwotnych i traktatowych praw ludności rdzennej do ustawy zasadniczej 
kompetencje Ottawy w tym zakresie są ograniczone zapisami konstytucyjnymi. 
Zgodnie z  orzeczeniem Sądu Najwyższego w  sprawie R. v.  Sparrow w  związku 
z wyjątkowymi historycznymi relacjami monarchy brytyjskiego z ludnością rdzen-
ną, którą kontynuują władze Kanady, Ottawa przejęła specjalne zobowiązania do 
ochrony ludności rdzennej wynikające z koncepcji „godności Korony” (honour of 
the Crown)387. Rząd federalny oraz rządy prowincji mają obowiązki powiernicze 
(fiduciary duty) wobec ludności rodzimej, co przekłada się na konieczność działa-
nia w ich interesie. Oznacza to m.in. nakaz konsultacji z rdzennymi mieszkańcami 
i dostosowania regulacji w ich wyniku (consult and accommodate)388. Dodatkowo 

rdzennej, administrowania i wcielania w życie praw ustalonych przez rdzennych mieszkańców, 
policji, praw własności, robót publicznych, budownictwa, transportu lokalnego, wydawania 
zezwoleń na działalność gospodarczą na ziemiach należących do ludności rdzennej, rolnic-
twa i planowania przestrzennego. Samorządy nie mogą jednak dotyczyć kwestii odnoszących 
się do suwerenności Kanady, obrony i spraw zagranicznych, a także innych kwestii o naturze 
ogólnonarodowej. Na terenach objętych porozumieniami o samorządach obowiązuje Kodeks 
karny i  inne uregulowania federalne. Rząd podtrzymuje stanowisko, że na obszarach odda-
nych rdzennym mieszkańcom mają zastosowanie zarówno prawo federalne, jak i  prowincji 
(gdy tereny zarządzane przez ludność rdzenną znajdują się w ramach prowincji) oraz lud-
ności rdzennej, a  ewentualny konflikt między nimi ma być rozstrzygany według zawartych 
w wynegocjowanych porozumieniach reguł pierwszeństwa. Więcej zob. M. Gabr yś, Polityka 
wewnętrzna Kanady…, s. 91.

385 Delgamuukw v. British Columbia… Por. komentarz do art. 91(24) AK 1867 w pierwszej części 
Przewodnika po konstytucji Kanady. 

386 Por. rozdział Zarys historii konstytucjonalizmu kanadyjskiego w pierwszej części Przewodnika 
po konstytucji Kanady.

387 K. McNei l, Fiduciary Obligations and Aboriginal Peoples, [w:] The Law of Trusts. A Contextual 
Approach, eds. J. B. B err yman, M. R. Gi l len, F. Woodman, Toronto 2008, s. 907.

388 Obowiązki powiernicze Korony wobec ludności rdzennej zostały zdefiniowane w sprawach: 
Guerin v. The Queen…; R. v. Sparrow…; Quebec (Attorney General) v. Canada (National Energy 
Board), [1994] 1 SCR 159; Blueberry River Indian Band v. Canada (Department of Indian Affairs 
and Northern Development), [1995] 4 SCR 344; R. v. Van der Peet…; Delgamuukw v. British Co
lumbia…; Osoyoos Indian Band v. Oliver (Town), 2001 SCC 85, [2001] 3 SCR 746; Wewaykum 
Indian Band v. Canada, 2002 SCC 79, [2002] 4 SCR 245. Obowiązki powiernicze prowincji 
Sąd Najwyższy określił m.in. w sprawach Haida Nation v. British Columbia (Minister of Forests) 
oraz Taku River Tlingit First Nation v. British Columbia. Sądy wskazały, iż w sytuacji, gdy władze 
prowincji mają wiedzę na temat potencjalnego istnienia praw pierwotnych ludności rdzennej 
lub pierwotnego prawa do ziemi na konkretnym terenie, mają również obowiązek konsultacji 
z  ludnością rdzenną w przypadku planowanej tam działalności gospodarczej. Haida Nation 
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niejasności należy rozstrzygać na korzyść ludności rodzimej, a  prawa ludności 
rdzennej muszą być interpretowane zgodnie z wartościami uznawanymi przez tę 
grupę 389. Lista ta pozostaje w dalszym ciągu otwarta, a niektórzy autorzy dołączają 
do niej np. obowiązek „ochrony i  dobrostanu” (welfare and protection) ludności  
rdzennej390. 

Art. 35 AK 1982 został umieszczony poza KKPW, dlatego nie podlega zapisom 
klauzuli odstępności zawartej w art. 33 AK 1982 ani zapisom o „rozsądnych ogra-
niczeniach” zawartych w art. 1 AK 1982391. Niemniej jednak pierwotne i traktatowe 
prawa ludności rodzimej nie mają charakteru absolutnego i mogą być naruszane392. 
Sąd Najwyższy opracował specjalną procedurę (tzw. test Sparrowa), która służy  

v. British Columbia (Minister of Forests), 2004 SCC 73, [2004] 3 SCR 511; Taku River Tlingit 
First Nation v. British Columbia (Project Assessment Director), 2004 SCC 74, [2004] 3 SCR 550. 
Obowiązek konsultacji władz prowincji z ludnością rdzenną w przypadku naruszania trakta-
towego prawa do ziemi raz jeszcze podkreślił Sąd Najwyższy w sprawie Grassy Narrows First 
Nation v. Ontario (Natural Resources) w 2014 r. Grassy Narrows First Nation v. Ontario (Natural 
Resources), 2014 SCC 48, [2014] 2 SCR 447. W tym samym roku w sprawie Tsilhqot’in sędzio-
wie orzekli, że obowiązek konsultacji oznacza, iż Korona musi albo uzyskać zgodę danej grupy 
ludności rdzennej, albo spełnić określone prawnie kryteria pozwalające na naruszenie jej praw. 
Tsilhqot’in Nation v. British Columbia… Por. K. McNei l, Fiduciary Obligations…, s. 913-976; 
C. B el l, W. B. Henderson, Rights of Indigenous Peoples…

389 Por. komentarz do art. 25 AK 1982. 
390 B. Bird, Federal Power and Federal Duty: Reconciling Sections 91(24) and 35(1) of the Cana

dian Constitution, „Policy Options” 2010, 1 XI, [online:] http://policyoptions.irpp.org/maga 
zines/afghanistan/federal-power-and-federal-duty-reconciling-sections-9124-and-351-of-the 
-canadian-constitution/  – 10 XII 2014; C. B el l, W. B. Henderson, Rights of Indigenous 
Peoples…

391 Nie daje to również możliwości skorzystania z art. 24 AK 1982 w przypadku naruszeń praw 
ludności rdzennej. Por. komentarze do art. 24 i 34 AK 1982.

392 Przykładowo prawo ludności rdzennej do połowów może podlegać regulacjom właściwych 
władz, a związanym z ochroną pewnych gatunków. Podobnie pierwotne prawo do ziemi może 
być naruszone w  celu rozwoju gospodarczego, produkcji energii elektrycznej czy ochrony 
środowiska. Każdorazowo należy jednak uzasadnić cel takiego naruszenia i uznać naruszenie 
konstytucyjnych praw poprzez przeprowadzenie właściwych konsultacji z grupami ludności 
rdzennej. C. B el l, W. B. Henderson, Rights of Indigenous Peoples… Prawo do wygaszania 
praw ludności rdzennej (extinguishment of rights), oznaczające ich odebranie lub zrzeczenie 
się, było historycznie realizowane poprzez podpisywanie traktatów lub porozumień ziemskich. 
Pierwotne prawa ludności rdzennej, istniejące jako część common law, były też ograniczane 
przez ustawodawstwo federalne, a niekiedy również przez prawo prowincji. Sądy uznały pra-
wo parlamentu w tym zakresie przed 1982 r. Przykładem może być ustawa o Indianach, która 
wygaszała prawa przysługujące Indianom w zamian za obywatelstwo kanadyjskie. Od wpro-
wadzenia art. 35 AK 1982 takie działanie nie są już możliwe. Każdorazowo wymagane jest 
wskazanie w akcie prawnym „jasnej i zrozumiałej intencji” dokonania naruszenia praw lud-
ności rdzennej i następnie postępowanie zgodnie ze wskazanym powyżej trybem. Wygaszenie 
praw wymaga zaś podpisania traktatów, które są chronione konstytucyjnie na podstawie art. 35 
AK 1982. R. v. Sparrow…; C. B el l, W. B. Henderson, Rights of Indigenous Peoples…
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sprawdzeniu, czy ograniczenie nakładane na prawa zawarte w art. 35 AK 1982 ma 
uzasadniony charakter393. 

Poza Indianami również Metysom394 oraz Inuitom395 przysługują pierwotne pra-
wa ludności rdzennej chronione na mocy art. 35 AK 1982. Istnienie pierwotnych 
praw do ziemi Inuitów potwierdza szereg porozumień ziemskich w północnej Ka-
nadzie, w tym najsłynniejsze z nich tworzące terytorium Nunavut (Nunavut Land 
Claims Agreement Act) z 1993 r.396

Wiele z zawartych od 1982 r. porozumień ziemskich z ludnością rdzenną opie-
ra się na art. 35 AK 1982, dlatego zdaniem konstytucjonalistów powinny one być 
uznane za część konstytucji Kanady 397. 

Zobowiązanie do udziału w konferencji konstytucyjnej

35.1. Rząd Kanady i  rządy prowincji są zobowiązane do przestrzegania zasady, że 
dopóki nie zostanie przyjęta poprawka do artykułu 91 punkt 24 Aktu Konstytucyj
nego z 1867 r., do artykułu 25 niniejszej Ustawy lub do tej Części niniejszej Ustawy

(a) zwoływana zostanie przez premiera Kanady konferencja konstytucyjna, zło-
żona z premiera Kanady i premierów prowincji, w której porządku obrad znaj-
duje się punkt odnoszący się do proponowanej poprawki, i 
(b) premier Kanady zaprosi przedstawicieli rdzennej ludności Kanady do udzia-
łu w dyskusji nad tym punktem.

Artykuł ten został dodany na mocy poprawki do konstytucji w 1983 r.398 Domi-
nował wtedy pogląd, iż proces konstytucjonalizacji praw ludności rdzennej, którego 

393 R. v. Sparrow…; Hogg nazywa test Sparrowa odpowiednikiem testu Oakesa, który działa w od-
niesieniu do KKPW. P. W. Hogg, Constitutional Law of Canada. 2003 Student Ed., s.  621. 
Por. komentarz do art. 1 AK 1982.

394 W sprawie R. v. Powley z 2003 r. Sąd Najwyższy ustalił kryteria uznania kogoś za Metysa, a tak-
że sytuacje, w których społecznościom Metysów przysługują konkretne pierwotne prawa lud-
ności rdzennej, np. prawo do polowania na własne potrzeby. R. v. Powley, 2003 SCC 43, [2003] 
2 SCR 207. C. B el l, W. B. Henderson, Rights of Indigenous Peoples… W 2016 r. Sąd Najwyższy 
w sprawie Daniels uznał, że definicja prawna terminu „Indianin” obejmuje również Metysów. 
Ułatwia to negocjacje w sprawie praw do ziemi i innych uprawnień (np. dostępu do edukacji) 
przysługujących Indianom w świetle regulacji federalnych. Daniels v. Canada (Indian Affairs 
and Northern Development), 2016 SCC 12, [2016] 1 SCR 99. C. B el l, W. B. Henderson, Rights 
of Indigenous Peoples…

395 Por. G. B onusiak, Proces odrodzenia praw amerykańskich ludów rdzennych na przykładzie 
„prawa do ziemi” kanadyjskich Inuitów, „Studia Humanistyczne AGH” 2014, Vol. 2, s. 85-102, 
[online:] http://dx.doi.org/10.7494/human.2014.13.2.85. Zob. też I. Wrońska, Canada’s North 
Major Players, „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae” 2015, nr 4, t. 2, s. 61-72.

396 Por. M. Gabr yś, Polityka wewnętrzna Kanady…, s. 93.
397 Por. komentarz do art. 52 AK 1982.
398 Constitution Amendment Proclamation, 1983… Poprawka ta zmieniła rownież art. 25 punkt (b) 

AK 1982.
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pierwszym etapem było wprowadzenie art. 25 i 35 AK 1982, będzie kontynuowany 
w toku dyskusji na konferencjach konstytucyjnych wyznaczonych w art. 37 i 37.1 
AK 1982399. Podczas tych konsultacji nie udało się jednak osiągnąć porozumienia400. 

Zapisy art. 35.1 AK 1982 pozostają w mocy, co oznacza, że jeżeli władze będą 
chciały dokonać zmian w  art. 91(24) AK 1867, art. 25 AK 1982 oraz art. 35.1 
AK 1982, w konferencji konstytucyjnej muszą uczestniczyć przedstawiciele ludno-
ści rdzennej.

Art. 35.1 oraz art. 49 AK 1982 są obecnie jedynymi miejscami w obu Aktach 
Konstytucyjnych, w których pojawia się stanowisko premiera401. 

Część III
Wyrównywanie różnic regionalnych 

Zobowiązanie do wspierania równych szans

36.(1) Bez wprowadzenia zmian do uprawnień ustawodawczych Parlamentu lub 
legislatur prowincji lub praw każdego z nich odnoszących się do sprawowania ich 
władzy ustawodawczej Parlament i  legislatury razem z  rządem Kanady i  rządami 
prowincjonalnymi są zobowiązane do: 

(a) wspierania równych szans na osiągnięcie dobrobytu przez Kanadyjczyków, 
(b) wspomagania rozwoju ekonomicznego w celu zredukowania różnicy szans 
i w celu
(c) zapewnienia podstawowych usług publicznych należytej jakości dla wszyst-
kich Kanadyjczyków.

Zobowiązanie dotyczące usług publicznych

(2) Parlament i  rząd Kanady są zobowiązane do stosowania zasad przekazywania 
dopłat wyrównawczych w celu zapewnienia rządom prowincji dochodów wystar-
czających do zapewnienia racjonalnie porównywalnego poziomu usług publicznych 
przy racjonalnie porównywalnym poziomie podatków.

Artykuł ten wprowadził do Konstytucji Kanady zapisy o  „równych szansach”, 
„dobrobycie”, „rozwoju ekonomicznym” oraz „należytej jakości usług publicznych”. 

399 Por. komentarze do art. 37 i 37.1 AK 1982.
400 A. Dodek, The Canadian Consitution, s. 120. 
401 Premier wymieniony był również w art. 37 AK 1982, który wygasł w 1983 r., oraz w art. 37.1 

AK 1982, który został uchylony cztery lata później. W dalszym ciągu kompetencje premiera 
regulowane są przy pomocy konwenansów konstytucyjnych. Por. komentarze do art. 11 i 13 
AK 1867 w pierwszej części Przewodnika po konstytucji Kanady.

^ Gabryś II.indb   95 2018-03-21   12:44:43



96

 Akt Konstytucyjny z 1982 roku 

Ustęp (2)402 w celu realizacji powyższych wartości poszerza posiadaną przez Ottawę 
władzę wydawania pieniędzy (spending power) na cele, które znajdują się w kompe-
tencjach prowincji403. Niektórzy konstytucjonaliści, m.in. Hogg, uważają, że zapisy 
te mają bardziej moralny niż prawny charakter i sądy nie są w stanie wprowadzać 
ich w życie404.

Idea stojąca za tymi zapisami sięga lat 50. XX w., gdy zdano sobie sprawę z róż-
nicy w jakości usług publicznych oferowanych w różnych regionach Kanady. Nie-
równości były wynikiem znaczących dysproporcji w zamożności poszczególnych 
prowincji oraz dokonanego w 1867 r. podziału kompetencji między władzę fede-
ralną i prowincje, w którym uprawnienia w zakresie opieki społecznej i zdrowotnej, 
a  także edukacji otrzymały prowincje405. Aby wszyscy Kanadyjczycy, niezależnie 
od tego, gdzie mieszkają, mieli dostęp do porównywalnego poziomu opieki, zde-
cydowano, że bogatsze prowincje (have provinces), takie jak Alberta, będą oddawać 
część dochodów z podatków na specjalny fundusz zarządzany przez władze fede-
ralne. Ottawa następnie dokonywała redystrybucji tych środków do gorzej radzą-
cych sobie finansowo prowincji (havenot provinces). Takie przekazy pieniędzy na-
zwano dopłatami wyrównawczymi (equalization payments)406. Na mocy art. 36(2) 
AK 1982 stały się one obowiązkiem władzy federalnej. Nie sprecyzowano jednak, 

402 W polskim tłumaczeniu konstytucji znajduje się błąd. Sformułowanie the principle of making 
equalization payments nie oznacza „tworzenia zasad ujednolicających wynagrodzenia”, ale 
„stosowanie zasad przekazywania dopłat wyrównawczych”. Konstytucja Kanady, s.  104. Na 
błąd zwrócił uwagę R. Rybkowski, Polityka edukacyjna…, s. 243.

403 Por. komentarze do art. 91(1A) i 106 AK 1867 w pierwszej części Przewodnika po konstytu
cji Kanady; I. Wrońska, Kanadyjski system federalny…, s.  166-168. Zapisy te miały zostać 
wzmocnione w  porozumieniu z  Charlottetown z  1992  r., które jednak nie weszło w  życie. 
Por.  Consensus Report On The Constitution, [online:] http://www.solon.org/Constitutions/ 
Canada/English/Proposals/CharlottetownConsensus.html – 26 VIII 2014.

404 P. W. Hogg, Canada Act…, s. 84. A. Dodek, The Canadian Constitution, s. 121.
405 Taki podział kompetencji wynikał z przekonania ojców konfederacji o lokalnym i prywatnym 

znaczeniu tych spraw. Por. I. Wrońska, Kanadyjski system federalny…, s. 160-161. Edukacja 
została przekazana do wyłącznej regulacji prowincji na podstawie art. 93 AK 1867. Por. R. Ryb-
kowski, Polityka edukacyjna…, s. 241-243; komentarze do art. 92(7) i 93 AK 1867 w pierwszej 
części Przewodnika po konstytucji Kanady.

406 Historia dopłat wyrównawczych sięga lat 40. XX  w., kiedy wprowadzono umowy podatko-
we między Ottawą a prowincjami. Na ich mocy prowincje „przekazywały czasowo” prawo do 
zbierania swojej części podatków na rzecz federacji. W zamian Ottawa płaciła prowincjom co-
roczne wypłaty kompensacyjne, aby uzupełnić straty. Umowy renegocjowano co pięć lat, a wy-
płaty miały od początku charakter bezwarunkowy. Umowy takie już w latach 50. XX w. były 
traktowane z nieufnością przez niektóre prowincje; Ontario zrezygnowało z nich w 1952 r., 
a Quebec nigdy nie uczestniczył w programach. Zapisy o dopłatach wyrównawczych znalazły 
się w umowach podatkowych dopiero w 1957 r. Od tego czasu program dopłat wyrównaw-
czych ulegał znaczącym przekształceniom, w szczególności w zakresie obliczania zamożno-
ści poszczególnych prowincji i  formuły kompensacji. J. Makarenko, Equalization Program 
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w jaki sposób dopłaty wyrównawcze mają być obliczane i wypłacane. Ich wysokość 
jest ustalana przez Ottawę w porozumieniu z prowincjami, ale podział środków od 
wielu lat stanowi powód krytyki programu przez przywódców prowincji407.

Część IV
Konferencja konstytucyjna

37. Uchylony.

Cała Część IV została uchylona na mocy art. 54 AK 1982, który stanowił, iż rok 
po wejściu w życie Aktu Konstytucyjnego z 1982 r. przestanie ona obowiązywać – 
co stało się 17 kwietnia 1983 r. 

Art. 37 AK 1982 wymagał, aby premier zwołał konferencję konstytucyjną w cią-
gu roku od wejścia w życie Aktu Konstytucyjnego z 1982 r. Konferencja odbyła się 
w marcu 1983 r., a w jej obradach uczestniczyli przedstawiciele ludności rdzennej 
Kanady – zgodnie z ustępem (2) tego artykułu408 – oraz przedstawiciele rządu Juko-
nu i Terytoriów Północno-Zachodnich – zgodnie z ustępem (3). Na podstawie usta-
leń konferencji konstytucyjnej w 1983 r. proklamowano poprawki do konstytucji409.

in Canada: Overview and Contemporary Issues, 2008, [online:] http://mapleleafweb.com/
equalization-program-canada-overview-and-contemporary-issues – 26 VIII 2014.

407 M. Gabr yś, Polityka wewnętrzna Kanady…, s. 69-70. Dopłaty wyrównawcze są tylko jednym 
z wielu elementów transferów pieniężnych przekazywanych przez Ottawę prowincjom. Inne 
to m.in.: Canada Health Transfer, Canada Social Transfer oraz Territorial Formula Financing. 
Każdy z tych programów jest powodem sporów, w których krzyżują się partykularne interesy 
poszczególnych prowincji z dążeniem władz federalnych do zapewnienia spójności i równości 
kraju. Por. Canada. Department of Finance, Federal Transfers to Provinces and Territories, 2014, 
[online:] http://www.fin.gc.ca/access/fedprov-eng.asp  – 26 VIII 2016; D. Dodge, P. Burn, 
R. Dion, FederalProvincial Fiscal Arrangements: Thinking outside the box, „Policy Options” 
2012, 1 VIII, [online:] http://policyoptions.irpp.org/issues/policy-challenges-for-2020/federal-
provincial-fiscal-arrangements-thinking-outside-the-box/ – 26 VIII 2016; I. Wrońska, Kana
dyjski system federalny…, s. 171-178. 

408 Nie udało się jednak spełnić wszystkich postanowień ustępu (2), stanowiącego, że konferencja 
konstytucyjna ma za zadanie „identyfikację i definicję praw” ludności rdzennej. Cel ten nie 
został osiągnięty, a proces identyfikacji praw ludności rdzennej m.in. przez sądy trwa do dziś. 
Por. komentarz do art. 35 AK 1982. Na temat praw ludności rdzennej por. M. Gabr yś, Polityka 
wewnętrzna Kanady…, s. 81-82, 85-86, 91.

409 Na mocy proklamacji z 1983 r. dodano art. 25(b) AK 1982, ustępy (3) i (4) do art. 35 AK 1982, 
art. 35.1 AK 1982 oraz art. 37.1 AK 1982. Dołączono również art. 54.1 AK 1982, który stano-
wił, że 17 kwietnia 1987 r. uchylony zostanie art. 37 AK 1982, a także art. 61 AK 1982, który 
zmieniał znaczenie określenia „Akty Konstytucyjne 1867-1982”, zawartego w art. 60 AK 1982. 
Constitution Amendment Proclamation, 1983…
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Art. 37 oraz art. 49 AK 1982 były w momencie wejścia w życie Aktu Konstytucyj-
nego z 1982 r. jedynymi miejscami, w których pojawiało się stanowisko premiera410. 

Część IV.I   
Konferencje konstytucyjne 

37.1. Uchylony.

Artykuł ten został dodany w 1983 r. jako poprawka do konstytucji411. Po czterech 
latach został automatycznie uchylony na mocy artykułu 54.1 AK 1982, również do-
danego w poprawce z 1983 r.

Art. 37.1 AK 1982 zobowiązywał premiera do zwołania do 17 kwietnia 1987 r. co 
najmniej dwóch konferencji konstytucyjnych. Mieli w nich uczestniczyć premierzy 
prowincji i przedstawiciele ludności rdzennej Kanady. Odbyły się trzy takie konfe-
rencje (w latach 1984, 1985 i 1987)412, ale ich uczestnikom nie udało się dojść do po-
rozumienia, w szczególności w kwestii samorządów ludności rdzennej413. Po trzech 
miesiącach od ostatniej konferencji rozpoczęły się dyskusje na temat całościowego 
pakietu zmian w konstytucji, czyli porozumienia z Meech Lake. Brakowało w nim 
jednak odniesień do praw ludności rdzennej, co stało się jednym z powodów fia-
ska jego ratyfikacji414.

Art. 37.1 był jednym z czterech miejsc w Akcie Konstytucyjnym z 1982 r., w któ-
rym wymieniono stanowisko premiera415. 

410 Obecnie premier jest wymieniony jedynie w art. 35.1 i 49 AK 1982. Art. 37.1 AK 1982, w któ-
rym również wspomniano premiera, został uchylony w 1987 r.

411 Constitution Amendment Proclamation, 1983…
412 Canadian Intergovernmental Conference Secretariat, First Ministers’ Conferences 19062004, 

[online:] http://www.scics.gc.ca/CMFiles/fmp_e.pdf – 28 VIII 2016.
413 P. C. Fafard, D. M. Brown, Canada. The State of the Federation 1996, Montreal–Kingston 

1997, s. 273-274.
414 Por. M. Gabr yś, Polityka wewnętrzna Kanady…, s. 34-36. 
415 Premier wymieniony był również w art. 37 AK 1982, który wygasł w 1983 r., oraz w art. 35.1 

i 49 AK 1982, które obecnie pozostają jedynymi zapisami odnoszącymi się do premiera. W dal-
szym ciągu jego kompetencje regulowane są jednak przy pomocy konwenansów konstytucyj-
nych. Por. komentarze do art. 11 i 13 AK 1867 w pierwszej części Przewodnika po konstytucji 
Kanady.
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Część V
Procedura zmiany konstytucji Kanady

Jedną z najważniejszych zmian, które przyniósł Akt Konstytucyjny z 1982 r., było 
dołączenie procedury wprowadzania poprawek do pisanej części Konstytucji Kana-
dy416. Zakończyło to ponadpięćdziesięcioletnią dyskusję na temat sposobu noweliza-
cji Aktu Konstytucyjnego z 1867 r.417 Procedura zawarta w Części V AK 1982 zakłada 
zróżnicowanie sposobu wprowadzania zmian w zależności od materii spraw, których 
dotyczą poprawki. Stąd w Akcie Konstytucyjnym z 1982 r. znalazło się aż pięć wersji 
procedury nowelizacji418. Są to: procedura podstawowa (art. 38), procedura jedno-
myślności (art. 41), procedura dotycząca jedynie wybranych prowincji (art. 43), pro-
cedura dotycząca władzy federalnej (art. 44) oraz procedura dotycząca konstytucji 
prowincji (art. 45)419. W przypadku procedury podstawowej, która wymaga współ-
działania obu poziomów władzy: federalnego i prowincji, aby nowelizacja konsty-
tucji się powiodła, niezbędne jest uzyskanie wstępnego porozumienia z  liderami 
prowincji. Choć nie jest to uregulowanie konstytucyjne, w 1996 r. uporządkowała 
tę kwestię federalna ustawa o poprawkach do konstytucji (Act Respecting Constitu
tional Amendments)420. Na jej mocy rozpoczęcie procedury nowelizacji konstytucji 
wymaga wsparcia z Ontario, Quebecu, Kolumbii Brytyjskiej oraz co najmniej dwóch 
prowincji nadatlantyckich i dwóch prowincji preryjnych421. Wprowadzało to pew-
nego rodzaju weto regionalne. Część liderów prowincji jest przekonana, że należy 
wykonać jeszcze jeden dodatkowy krok przed rozpoczęciem właściwej procedury, 
polegający na akceptacji proponowanych poprawek w referendach w prowincjach.  
Parlamenty Alberty oraz Kolumbii Brytyjskiej przyjęły w tym celu specjalne usta-

416 Część V AK 1982 wymagała zdefiniowania określenia „Konstytucja Kanady”. Taka definicja 
znalazła się art. 52(2) AK 1982. Por. komentarz do tego artykułu.

417 W czasie negocjacji Statutu westminsterskiego z 1931 r. Wielka Brytania chciała, aby Kanada 
uzgodniła formułę nowelizacji, ale nie udało się wtedy uzyskać porozumienia wszystkich pro-
wincji z Ottawą. B. W. Reesor, op. cit., s. 389.

418 Por. M. Gabr yś, Polityka wewnętrzna Kanady…, s. 32. Wieciech zapomina o piątej wersji pro-
cedury. T. Wieciech, Ustroje federalne…, s. 187-192.

419 W 2014 r. Sąd Najwyższy orzekł, że procedura podstawowa (art. 38 AK 1982) jest domyślnym 
sposobem nowelizacji konstytucji, a pozostałe wersje są wyjątkami od tej ogólnej reguły. Ref
erence re Senate Reform, 2014 SCC 32, [2014] SCC 32; A. Dodek, The Canadian Constitution, 
s. 122. 

420 An Act respecting constitutional amendments, SC 1996, c. 1.
421 Był to efekt niemal wygranego przez secesjonistów drugiego referendum niepodległościowego 

w Quebecu w 1995 r. Por. An Act respecting constitutional amendments…; New Trends in Ca
nadian Federalism, eds. F. Rocher, M. Smith, Peterborough 2003, s. 57-58. O wzmocnieniu 
ustrojodawczych kompetencji prowincji na skutek przyjęcia tej ustawy wspomina Wieciech. 
T. Wieciech, Ustroje federalne…, s. 189-190.
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wy nakazujące odbycie referendum dla ważności poprawek422. Choć powyższe 
działania nie są wymogami konstytucyjnymi, to presja polityczna na zwiększenie 
legitymizacji procedury nowelizacyjnej czyni konstytucję Kanady sztywniejszą, 
niż wynikałoby z  samych zapisów Aktu Konstytucyjnego z  1982  r.423 Taki wnio-
sek potwierdzają doświadczenia z  11 dotychczasowych nowelizacji, które jasno 
pokazują, że jakiekolwiek poważne modyfikacje konstytucji są bardzo trudne. 
Do 2017  r. najczęściej wykorzystywano procedurę zmiany konstytucji w  wersji, 
która wymaga udziału jedynie zainteresowanych prowincji i  parlamentu federal-
nego (art. 43 AK 1982)424. Na jej podstawie dokonywano reorganizacji systemu 
szkolnego w  Nowej Fundlandii (w  latach 1987, 1997 i  1998)425 oraz w  Quebecu 
(w 1997 r.)426; wprowadzono dwujęzyczność w Nowym Brunszwiku (w 1993 r.)427; 
zastąpiono wymóg utrzymywania przeprawy promowej łączącej Nowy Brunszwik 
i Wyspę Księcia Edwarda stałym Mostem Konfederacji (w 1993 r.)428; zmieniono 
nazwę Nowej Fundlandii na Nowa Fundlandia i Labrador (w 2001 r.)429. Procedu-
ra angażująca jedynie parlament federalny (art. 44 AK 1982) została wykorzysta-
na trzykrotnie: w celu utworzenia terytorium Nunavut (w 1999 r.)430 oraz zmiany 
sposobu obliczania liczby reprezentantów w Izbie Gmin (w latach 1985 i 2011)431. 
Tylko raz zastosowano wersję podstawową procedury (art. 38 AK 1982)432,  

422 Constitutional Referendum Act, RSA 2000, c. C-25; Constitutional Amendment Approval Act, 
RSBC 1996, c. 67. Dodatkowo liderzy prowincji próbują przy okazji każdej proponowanej 
zmiany uzyskać jak najwięcej dodatkowych korzyści dla własnej prowincji, w  ostateczności 
blokując całkowicie procedurę zmian.

423 Trudność procesu nowelizacji konstytucji kanadyjskiej najłatwiej dostrzec na przykładzie 
fiaska dwóch kompleksowych prób nowelizacji konstytucji: porozumienia z  Meech Lake 
z 1987 r. oraz Charlottetown z 1992 r. M. Gabr yś, Polityka wewnętrzna Kanady…, s. 34-36. 
Por. T. Wieciech, Ustroje federalne…, s. 191-192.

424 The Constitution Since Patriation: Chronology, 2010, Library of Parliament, [online:] www.parl.
gc.ca/parlinfo/compilations/Constitution/ConstitutionSincePatriation.aspx – 5 XI 2016.

425 Constitution Amendment Proclamation, 1987…; Constitution Amendment Proclamation, 
1997…; Constitution Amendment, 1998… Por. komentarz do art. 29 AK 1982.

426 Constitutional Amendment, 1997…
427 Constitution Amendment Proclamation, 1993 (New Brunswick Act)…
428 Constitution Amendment Proclamation, 1993 (Prince Edward Island), SI/94-50, (1994) C Gaz II, 

2021.
429 Constitution Amendment, 2001 (Newfoundland and Labrador), SI/2001-117, (2001) C Gaz II, 

Extra No 6.
430 Constitution Act, 1999 (Nunavut), SC 1998, c. 15, Part 2.
431 Constitution Act, 1985 (Representation), SC 1986, c. 8, Part I (Representation Act, 1985); Fair 

Representation Act, SC 2011, c. 26.
432 Tylko zmiany konstytucji na mocy art. 38, 41 oraz 43 wymagają wydania proklamacji. Nowe-

lizacje na mocy art. 44 i 45 AK 1982 mają charakter zwykłych ustaw. B. W. Reesor, op. cit., 
s. 389.
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gdy w 1983 r. uzupełniono prawa ludności rdzennej Kanady 433 oraz dodano art. 37.1, 
54.1 i 61 AK 1982434.

Ogólna procedura zmiany Konstytucji Kanady

38.(1) Poprawka do Konstytucji Kanady może być dokonana w  formie proklama-
cji opatrzonej Wielką Pieczęcią Kanady, wydanej przez Gubernatora Generalnego 
upoważnionego przez:

(a) uchwały Senatu i Izby Gmin i
(b) uchwały zgromadzeń ustawodawczych przynajmniej dwóch trzecich pro-
wincji, które łącznie zgodnie z ostatnim spisem ludności liczą przynajmniej 50% 
ogólnej liczby ludności wszystkich prowincji.

Większość członków

(2) Poprawka przyjęta na mocy ustępu (1), która ogranicza uprawnienia ustawo-
dawcze, prawa własności lub jakiekolwiek inne prawa, lub przywileje legislatury, 
lub rządu prowincji, wymaga rezolucji popartej przez większość członków Senatu, 
Izby Gmin i zgromadzeń ustawodawczych wskazanych w ustępie (1).

Wyrażenie sprzeciwu

(3) Poprawka, o  której mowa w  ustępie (2), nie może obowiązywać w  prowincji, 
której zgromadzenie ustawodawcze wyraziło swój sprzeciw wobec niej w uchwale 
popartej przez większość jego członków przed wydaniem proklamacji o poprawce, 
chyba że zgromadzenie ustawodawcze uchwałą popartą przez większość członków 
wycofa sprzeciw i zaaprobuje poprawkę.

Wycofanie sprzeciwu

(4) Uchwała o  sprzeciwie podjęta stosownie do ustępu (3) może zostać wycofana 
w dowolnym czasie, zarówno przed wydaniem proklamacji, której ona dotyczy, jak 
i po jej wydaniu.

Podstawowa (ogólna) wersja procedury zmiany konstytucji dotyczy sytuacji, do 
których nie mają zastosowania inne – stosowane na zasadzie wyjątku – wersje pro-
cedury wymienione w Części V AK 1982435. Wymaga ona zgody obu izb parlamen-
tu federalnego oraz legislatur przynajmniej dwóch trzecich prowincji, które liczą 
łącznie przynajmniej 50% ogółu ludności wszystkich prowincji, zgodnie z ostatnim 

433 Por. komentarze do art. 25(b), 35(3) oraz 35.1 AK 1982.
434 Por. komentarze do art. 37.1, 54.1 oraz 61 AK 1982.
435 Reference re Senate Reform… W tłumaczeniu konstytucji Kanady autorstwa Osińskiego i Za-

wiś lińskiej pominięto koniunkcję („i”) pomiędzy punktem (a) i (b) ustępu (1), co wypacza sens 
całej procedury. Konstytucja Kanady…, s. 105.
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spisem powszechnym (w praktyce jest to siedem prowincji, stąd często używana 
w Kanadzie nazwa „procedura 7/50”)436. Oryginalnie taki zapis oznaczał, że żadna 
działająca samodzielnie prowincja nie miała prawa weta, jednak w 1996 r. uchwa-
lono ustawę federalną o poprawkach do konstytucji (Act respecting constitutional 
amendments). Na jej mocy rozpoczęcie procedury nowelizacji konstytucji według 
formuły podstawowej wymaga wsparcia z Ontario, Quebecu, Kolumbii Brytyjskiej 
oraz co najmniej dwóch prowincji atlantyckich i dwóch prowincji preryjnych437. 

Proces zmiany konstytucji mogą zainicjować legislatura dowolnej prowincji, 
Senat lub Izba Gmin (art. 46 AK 1982). Redakcja poprawki formalnie spoczywa 
na organie inicjującym, choć w praktyce wcześniej dochodzi do wspólnych uzgod-
nień przedstawicieli obu poziomów władzy. Następnie projekt zmian jest omawiany 
w pozostałych ciałach ustawodawczych, które podejmują decyzję w formie rezolu-
cji. Oznacza to, że projekt poprawki nie jest przeprowadzany zgodnie z procedurą 
stosowaną w przypadku uchwalania ustaw 438. Po uzyskaniu zgody ciał ustawodaw-
czych gubernator generalny za radą Tajnej Rady wydaje proklamację, opatrzoną 
Wielką Pieczęcią Kanady, wprowadzającą w życie poprawkę. Nie jest więc wymaga-
na sankcja królewska – to gabinet federalny ma uprawnienia do stwierdzania, czy 
zachowano wymogi procedury wprowadzania zmian do konstytucji439. W art. 39 
AK 1982 znajdują się maksymalne i minimalne limity czasowe, które muszą zostać 
spełnione w czasie procesu nowelizacji konstytucji. Na mocy art. 47(1) AK 1982 
Senat ma w stosunku do uchwały Izby Gmin jedynie tzw. weto zawieszające. 

Ustęp (2) art. 38 AK 1982 wprowadza dodatkowy wymóg w  przypadku, gdy 
poprawka „ogranicza uprawnienia” prowincji. Uchwała obu izb parlamentu fede-
ralnego i legislatur prowincji wyrażająca zgodę na taką poprawkę musi być popar-
ta przez bezwzględną większość członków tego ciała ustawodawczego, a nie tylko 
większość obecnych na głosowaniu, jak wskazuje ustęp (1). Ma to zapewnić większe 
zabezpieczenie przed poważnymi zmianami, w szczególności gdy miałyby dotyczyć 
praw własności zasobów naturalnych440. 

Na mocy ustępu (3) art. 38 AK 1982, zwanego klauzulą wycofania (optout)441, 
poprawka uchwalana na podstawie ustępów (1) i (2) nie obowiązuje w prowincji, 

436 Specyficzny wyjątek wprowadzono w  1983  r., dodając do Aktu Konstytucyjnego z  1982  r. 
art. 35.1 AK 1982. Na jego mocy zmiany w art. 25 AK 1982 wymagają nie tylko przeprowa-
dzenia procedury podstawowej, lecz także wcześniejszej dyskusji nad zmianami na specjalnej 
konferencji konstytucyjnej zwołanej przez premiera, premierów prowincji i  przedstawicieli 
ludności rdzennej. Por. komentarze do art. 25(b) i 35.1 AK 1982.

437 An Act respecting constitutional amendments… Por. komentarz wstępny do Części V AK 1982.
438 T. Wieciech, Ustroje federalne…, s. 188-189.
439 Ibidem, s. 189.
440 A. Dodek, The Canadian Consitution, s. 123. 
441 Pomysł klauzuli wycofania jest obecny w polityce kanadyjskiej od lat 30. XX w., ale zyskał na 

popularności w latach 70., w szczególności w prowincji Alberta. B. W. Reesor, op. cit., s. 391.
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gdzie większość członków legislatury wyrazi sprzeciw wobec niej, przyjmując spe-
cjalną uchwałę przed wejściem w życie proklamacji (gdy co najmniej trzy prowincje 
wyrażą sprzeciw, poprawka upada, gdyż nie uda się zdobyć poparcia siedmiu pro-
wincji)442. Takie zastrzeżenie nie może być wydane, gdy poprawka odnosi się spraw 
wymienionych w  art. 42(1) AK 1982. Uchwała o  sprzeciwie może być wycofana 
zarówno przed wydaniem proklamacji o wejściu w życie poprawki, wobec której 
wydano sprzeciw (ustęp (4)), jak i po nim.

Ograniczenia proklamacji

39.(1) Proklamacja, o której mowa w artykule 38 ustęp (1), nie może zostać wydana 
przed upływem jednego roku od daty przyjęcia uchwały inicjującej procedurę do-
konania poprawki, chyba że zgromadzenie ustawodawcze każdej prowincji podej-
mie wcześniej uchwałę o jej zaaprobowaniu lub wyrazi sprzeciw. 

Tak jak w pozycji poprzedzającej

(2) Proklamacja, o której mowa w artykule 38 ustęp (1), nie może zostać wydana 
po upływie trzech lat od daty przyjęcia uchwały inicjującej procedurę dokonania 
poprawki.

W artykule tym znajdują się maksymalne i minimalne limity czasowe, które mu-
szą zostać spełnione w czasie procesu nowelizacji konstytucji na podstawie ogólnej 
procedury wprowadzania poprawek (art. 38 AK 1982). Od momentu inicjacji pro-
cedury do jej zakończenia musi upłynąć co najmniej rok. Ten okres ma dać prowin-
cjom, które nie zgadzają się na zmiany, czas na wyrażenie sprzeciwu443. Limit ten 
można znieść tylko wtedy, gdy na poprawkę zgodzą się lub zadeklarują sprzeciw 
legislatury wszystkich prowincji. 

Na mocy ustępu (2) proklamacja nie może być wydana po upływie trzech lat od 
uchwały inicjującej poprawkę. Celem jest uniknięcie przeciągania procedury wpro-
wadzania poprawek w nieskończoność444. Limit trzech lat nie dotyczy procedury 

442 Poprawka uchwalona na mocy art. 38 AK 1982 nie obowiązuje w prowincji, która wyraziła 
sprzeciw. Obowiązuje natomiast w prowincjach, które nie brały udziału w procesie wprowa-
dzania poprawki (przy założeniu, że zmiany poparło tylko siedem prowincji). W konsekwencji 
może dojść do sytuacji, w której prowincje będą dysponowały różnym zakresem władzy usta-
wodawczej, czyli asymetrii w podziale władzy między szczeblem federalnym a poszczególnymi 
prowincjami. T. Wieciech, Ustroje federalne…, s. 188.

443 Pod warunkiem, że nie dotyczą spraw wymienionych w art. 42 AK 1982.
444 Jednak doświadczenia kanadyjskie, w  szczególności z  czasów porozumienia z  Meech Lake, 

dowodzą, że okres trzech lat może być zbyt długi, a  niektóre prowincje mogą w  tym cza-
sie wycofać się z  pierwotnego poparcia. Por. M. Gabr yś, Polityka wewnętrzna Kanady…,  
s. 34-36.
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wymagającej zgody wszystkich prowincji (art. 41 AK 1982) lub tylko tych zaintere-
sowanych (art. 43 AK 1982)445.

Wyrównanie

40. W przypadku, gdy poprawka przyjęta na mocy ustępu (1) artykułu 38 przenosi 
uprawnienia ustawodawcze prowincji w odniesieniu do edukacji oraz innych spraw 
związanych z  kulturą z  legislatur prowincji na Parlament, Kanada musi zapewnić 
odpowiednie wyrównanie każdej prowincji, do której poprawka się nie odnosi.

Zgodnie z tym artykułem w sytuacji, gdy poprawka do konstytucji przekazuje 
uprawnienia dotyczące zagadnień edukacyjnych lub spraw związanych z kulturą na 
poziom federalny, prowincje, które wyrażą swój sprzeciw na mocy klauzuli wycofa-
nia (art. 38(3) AK 1982) i zachowają uprawnienia w odniesieniu do tych sfer, mają 
otrzymać „odpowiednie wyrównanie” finansowe wypłacane przez Kanadę446. 

Adresatem tego artykułu był w głównej mierze Quebec, który starał się uzyskać 
wyrównanie finansowe za poprawki, w stosunku do których mógłby użyć klauzuli 
wycofania (opt out). Liderzy tej prowincji uważali, że brak rekompensaty oznaczał-
by karę za wycofanie. Jeżeli inne prowincje przekazałyby jakieś usługi (np. eduka-
cyjne) federacji, to prowincja, która wyraziła sprzeciw, musiałaby nie tylko sama je 
finansować, lecz także pośrednio finansowałaby utrzymywanie takich usług w po-
zostałych prowincjach podatkami federalnymi płaconymi przez swoich mieszkań-
ców. Premier Pierre Trudeau nie chciał zgodzić się z tym stanowiskiem i brzmienie 
art. 40 AK 1982 – ograniczone wyłącznie do spraw edukacji i kultury 447 – jest wyra-
zem kompromisu, jaki zaoferował liderowi Quebecu René Lévesque’ owi za popar-
cie dla zmian konstytucyjnych w 1981 r.448

445 W powyższych przypadkach nie obowiązuje również obowiązek odczekania roku przed wy-
daniem proklamacji. Jest to logiczne, gdyż nie ma konieczności pozostawienia czasu na użycie 
klauzuli wycofania – politycy mają więc zdecydowanie większą elastyczność i dyskrecjonal-
ność. K. Brock, Diversity Within Unity: Constitutional Amendments Under Section 43, „Cana-
dian Parliamentary Review” 1997, Vol. 20, nr 1, [online:] http://www.revparl.ca/english/issue.
asp?art=49&param=62 – 28 VIII 2014.

446 Porozumienia z Meech Lake i z Charlottetown rozszerzały klauzulę wycofania. M. Gabr yś, 
Polityka wewnętrzna Kanady…, s. 35.

447 Sprawy kultury i edukacji są traktowane priorytetowo w tej frankofońskiej prowincji. M. Ki-
jewska-Trembecka, Québec i Québécois…, s. 178-179, 217.

448 B. W. Reesor, op. cit., s. 393-394.
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Poprawka na podstawie jednomyślnej zgody

41. W  odniesieniu do następujących kwestii poprawka do Konstytucji Kanady 
może zostać dokonana w formie proklamacji opatrzonej Wielką Pieczęcią Kanady, 
wydanej przez Gubernatora Generalnego, tylko na podstawie upoważnienia uchwa-
łami Senatu i Izby Gmin oraz zgromadzenia ustawodawczego każdej prowincji: 

(a) urzędu Królowej, Gubernatora Generalnego i  Wicegubernatora prowincji,
(b) prawa prowincji do liczby reprezentantów w  Izbie Gmin nie mniejszej niż 
liczba senatorów reprezentujących tę prowincję w dniu wejścia niniejszej Części 
w życie, 
(c) z uwzględnieniem artykułu 43, posługiwania się językami angielskim i fran- 
cuskim, 
(d) składu Sądu Najwyższego Kanady i
(e) poprawek do niniejszej Części.

W artykule tym znajduje się tzw. procedura jednomyślności dotycząca wprowa-
dzania poprawek do konstytucji. Wymaga ona, aby zmiany w odniesieniu do pięciu 
kategorii spraw były zatwierdzane uchwałami obu izb parlamentu federalnego oraz 
legislatur wszystkich prowincji. Każdy z podmiotów składowych federacji posiada 
więc prawo weta449. Zmiany wymagające jednomyślności dotyczą:
a) Przedstawicieli Korony na poziomie federalnym oraz prowincji, czyli monar-

chy 450, generalnego gubernatora i wicegubernatorów prowincji. Gdyby instytu-
cje te nie zostały umieszczone w art. 41 AK 1982, poprawka dotycząca monarchy 
i gubernatora generalnego mogłaby zostać dokonana samodzielnie przez władze 
federalne (na podstawie art. 44 AK 1982), a poprawka dotycząca wiceguberna-
tora – samodzielnie przez prowincję (na podstawie art. 45 AK 1982).

449 Zapisy o procedurze zmian w konstytucji wymagającej zgody wszystkich podmiotów federacji 
były obecne w każdej propozycji przedstawianej po 1931 r. z wyjątkiem tzw. Karty z Victorii 
z 1971 r. B. W. Reesor, op. cit., s. 394.

450 Ponieważ w art. 41(a) AK 1982 znajduje się odniesienie do „urzędu Królowej”, konstytucjo-
naliści dyskutują na temat konieczności uruchomienia procedury jednomyślności w przypad-
ku nowelizacji zasad sukcesji tronu w Kanadzie. Brak tutaj jednomyślności poza zgodą co do 
tego, że Kanada ma pełną suwerenność w zakresie takich zmian. Jednocześnie w przeważającej 
opinii zakończenie unii personalnej pomiędzy Kanadą a Zjednoczonym Królestwem oznacza-
łoby zmianę w „urzędzie Królowej” i wymagane byłoby wówczas uzyskanie zgody zarówno 
parlamentu federalnego, jak i wszystkich prowincji, jak stanowi art. 41 AK 1982. Spory odży-
ły w związku z uchwaleniem ustawy Succession to the Throne Act przez parlament federalny 
w 2013 r. Succession to the Throne Act, 2013, SC 2013, c. 6; G. Tof fol i, Changing the Rules of 
Succession to the Throne for Canada, Canadian Royal Heritage Trust, 2013, [online:] http:// 
crht.ca/wp-content/uploads/2013/02/CRHT-Background-Paper-On-Changing-The-Rules-Of 
-Succession-To-The-Throne-For-Canada.pdf  – 10 IV 2017; A. Twomey, The Royal Succes
sion and the Depatriation of the Canadian Constitution, 2013, [online:] http://blogs.usyd.edu.
au/cru/2013/02/the_royal_succession_and_the_d.html – 10 IV 2017. Por. komentarz do art. 9 
AK 1867 w pierwszej części Przewodnika po konstytucji Kanady.
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b) Tzw. klauzuli senackiej, czyli prawa prowincji do posiadania liczby posłów 
w Izbie Gmin nie mniejszej niż liczba senatorów przysługująca danej prowincji 
w chwili wejścia w życie Aktu Konstytucyjnego z 1982 r.451 Klauzula senacka zo-
stała dodana w 1915 r. jako art. 51A AK 1867 i nie usunięto jej w 1982 r. Artykuł 
ten nie daje jednak gwarancji minimalnej reprezentacji terytoriom452. 

c) Posługiwania się językiem angielskim lub francuskim (z uwzględnieniem art. 43 
AK 1982). Punkt ten stanowi, że modyfikacja niektórych zapisów konstytucji 
dotyczących obu języków urzędowych Kanady wymaga uruchomienia procedu-
ry jednomyślności453. Warto podkreślić, że uchwalona w 1969 r. Ustawa o języ-
kach oficjalnych (Official Languages Act), która nie jest częścią konstytucji, po-
zwala władzy federalnej zmieniać zawarte w niej regulacje językowe wyłącznie 
wówczas, gdy nie naruszają konstytucji454.

d) Składu Sądu Najwyższego Kanady – zapisy tego punktu zostały zinterpretowa-
ne w opinii Reference re Supreme Court Act z 2014 r.455 Sąd Najwyższy orzekł, 
że zapis art. 41(d) AK 1982 oznacza, iż szczegółowy opis dziewięcioosobowego 
składu Sądu Najwyższego zawarty w ustawie regulującej działanie Sądu Najwyż-
szego (Supreme Court Act), wydanej po raz pierwszy w 1875 r. (chroniący m.in. 
trzyosobową reprezentację Quebecu wśród najwyższych sędziów)456, może być 

451 Czyli na dzień 17 kwietnia 1982 r. Por. komentarz do art. 58 AK 1982. Minimalna liczba po-
słów reprezentujących prowincje przedstawia się następująco: Wyspa Księcia Edwarda – 4, Al-
berta, Kolumbia Brytyjska, Manitoba, Saskatchewan i Nowa Fundlandia – po 6, Nowa Szkocja, 
Nowy Brunszwik – po 10, Ontario i Quebec – po 24.

452 Constitution Act, 1915 [British North America Act, 1915, 5-6 Geo. V, c. 45 (U.K.)]. Por. komen-
tarze do art. 51 AK 1867 oraz 51A AK 1867 w pierwszej części Przewodnika po konstytucji 
Kanady.

453 Dotyczy to art. 133 AK 1867 (ale tylko w odniesieniu do władzy federalnej), a także art.16(1), 
16(3), 17(1), 18(1), 19(1), 20(1), 21, 23 (z wyjątkiem (1(a)), 55, 56 i 57 AK 1982.

454 B. W. Reesor, op. cit., s. 395.
455 Reference re Supreme Court Act, ss. 5 and 6, 2014 SCC 21, [2014] 1 SCR 433. Zapisy art. 41 

AK  1982 były częścią porozumienia osiągniętego w  kwietniu 1981  r. przez przedstawicieli 
ośmiu prowincji (łącznie z  Quebekiem)  – tzw. gang ośmiu (Gang of Eight). „Porozumienie 
kwietniowe” (April Accord), według notatek wyjaśniających jego zapisy, miało na celu ograni-
czenie prawa Parlamentu do dokonywania samodzielnych zmian dotyczących Sądu Najwyż-
szego. Został on bowiem uznany za instytucję o największym znaczeniu. Jedną z kwestii, które 
starano się ochronić, był udział w składzie Sądu sędziów reprezentujących Quebec i posiada-
jących praktykę w zakresie systemu prawa cywilnego obowiązującego na terenie tej prowincji. 
Na temat systemów prawa obowiązujących w Kanadzie por. rozdział Zarys historii konstytucjo
nalizmu kanadyjskiego oraz komentarze do art. 91(27), 92(14) i 98 AK 1867 w pierwszej części 
Przewodnika po konstytucji Kanady. 

456 Dotyczy to zarówno składu, jak i kwalifikacji, a także sposobu powoływania sędziów do Sądu 
Najwyższego. Zob. T. Wieciech, Ustroje federalne…, s. 185. Supreme Court Act, RSC 1985, 
c. S-26.
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zmieniany jedynie na podstawie procedury jednomyślności457. Art. 41(d) wraz 
z art. 42(1) AK 1982 wprowadza konstytucjonalizację Sądu Najwyższego458. 

e) Poprawek do Części V Aktu Konstytucyjnego z 1982 r. – zmiany w samej pro-
cedu rze wprowadzania poprawek do konstytucji Kanady ustalone w  czasie  
procesu patriacji konstytucji są restryktywnie chronione459. 
W stosunku do procedury jednomyślności nie obowiązują limity czasowe okre-

ślone w art. 39 AK 1982 ani klauzula wycofania z art. 38(3) AK 1982.

Poprawka na ogólnych zasadach

42.(1) Poprawka do Konstytucji Kanady w  odniesieniu do następujących kwestii 
może zostać dokonana tylko zgodnie z ustępem (1) artykułu 38: 

(a) zasad proporcjonalnej reprezentacji prowincji w  Izbie Gmin zapisanych 
w Kon stytucji Kanady, 
(b) uprawnień Senatu i sposobu wyłaniania senatorów, 
(c) liczby senatorów reprezentujących prowincję w  Senacie i  kwalifikacji za-
mieszkania senatorów, 
(d) z uwzględnieniem punktu (d) artykułu 41 Sądu Najwyższego Kanady, 
(e) rozszerzenia istniejących prowincji na obszar terytoriów, 
(f) niezależnie od innych praw i praktyki tworzenia nowych prowincji. 

Wyjątek

(2) Ustępy (2)-(4) artykułu 38 nie mają zastosowania do poprawek w  kwestiach 
określonych w ustępie (1).

Artykuł ten zawiera listę zagadnień, których zmiana wymaga uruchomienia 
procedury ogólnej zgodnie z art. 38 AK 1982, ale nie może być w stosunku do nich 
zastosowana klauzula wycofania zawarta w ustępie (3) tego artykułu460. Mimo iż 
obejmują one niemal wyłącznie uprawnienia władzy federalnej, to jednocześnie 

457 Sąd Najwyższy dokonał więc interpretacji rozszerzającej pojęcia „Konstytucja Kanady” zawar-
tego w art. 52 AK 1982 o Ustawę o Sądzie Najwyższym mimo braku jej obecności wśród do-
kumentów konstytucyjnych w Załączniku do AK 1982. Por. komentarze do art. 52 AK 1982 
i art. 101 AK 1867 w pierwszej części Przewodnika po konstytucji Kanady.

458 P. Mikul i, Sądy a parlament…, s. 125-126.
459 Bez zapisu punktu (e) art. 41 AK 1982 zmiany w  procedurze wprowadzania poprawek do 

konstytucji mogłyby zostać dokonane na podstawie procedury ogólnej, zawartej w  art. 38 
AK 1982. Obecnie modyfikacja tego punktu wydaje się jednak mało prawdopodobna, biorąc 
pod uwagę ciągły brak akceptacji Quebecu dla Aktu Konstytucyjnego z 1982 r. M. Gabr yś, 
Polityka wewnętrzna Kanady…, s. 20-25. Por. komentarz do preambuły Aktu Kanady z 1982 r.

460 Oznacza, to że w przypadku, gdy poprawka do zagadnień wymienionych w art. 42(1) zostanie 
wprowadzona większością siedmiu prowincji, jej zapisy będą obowiązywały również w tych 
trzech prowincjach, które nie uczestniczyły w  procesie jej uchwalania. Por. komentarz do 
art. 38 AK 1982.
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znajdują się one w  obszarze zainteresowania prowincji. Art. 42 AK 1982 tworzy 
więc katalog spraw, które nie mogą być zmieniane samodzielnie przez władzę fede-
ralną na mocy art. 44 AK 1982. Należą do nich:
a) Proporcjonalna reprezentacja prowincji w Izbie Gmin – zasada proporcjonal-

nej reprezentacji został wspomniana w art. 52 AK 1867, a określona w art. 51 
AK  1867. Parlament federalny może samodzielnie zmieniać zapisy tych arty-
kułów pod warunkiem, że nie zostaje naruszona „zasada proporcjonalności re-
prezentacji prowincji w Izbie Gmin”461. Przy czym nie do końca jasne jest zna-
czenie tego określenia. W doktrynie podkreśla się, że z pewnością nie zawiera 
ono zasady „absolutnej” matematycznej proporcjonalności, co potwierdził sąd 
Kolumbii Brytyjskiej w sprawie Campbell v. A.G. Canada w 1987 r.462 Nie ma 
jednak ustalonego progu odejścia „od matematycznie wyliczonych” wskaźni-
ków, który oznaczałby naruszenie zasady proporcjonalności. Z pewnością nie są 
złamaniem zasady proporcjonalności historyczne zapisy: tzw. klauzula dziadka 
(art. 51.2 AK 1867) oraz klauzula senacka (art. 51A AK 1867)463. 

b i c) Uprawnienia Senatu i sposób wyłaniania senatorów, a także liczba senatorów 
reprezentujących prowincję i kwalifikacja ich miejsca zamieszkania – choć wy-
dawałoby się, że nowelizacja zapisów konstytucji dotyczących Senatu powinna 
być dokonywana na mocy art. 44 AK 1982, zdecydowano się objąć część kon-
strukcji tej izby procedurą ogólną wprowadzania poprawek. Zapisy tego ustępu 
zostały zinterpretowane przez Sąd Najwyższy w 2014 r. w orzeczeniu Reference 
re Senate Reform po skierowanym przez rząd Harpera zapytaniu konstytucyj-
nym464. Sędziowie wyjaśnili w nim, jakie działania władz federalnych w stosun-
ku do Senatu są możliwe na podstawie Konstytucji Kanady:
– Zapis „sposób wyłaniania” w  odniesieniu do senatorów dotyczy nie tylko 

formalnej procedury ich mianowania przez gubernatora generalnego, lecz 
także procesu konsultacji ich wyboru. Aby zmienić sposób powoływania 

461 A także zachowane są klauzula senacka, czyli zasada posiadania przez prowincje co najmniej 
tylu posłów, ilu senatorów, zapisana w art. 41(b) AK 1982 i art. 51A AK 1867, oraz klauzu-
la dziadka, zawarta w  art. 51.2 AK 1867. Parlament zmieniał już dwukrotnie zapisy art. 51 
AK 1867 po wejściu w życie Aktu Konstytucyjnego z 1982 r. Por. komentarz do art. 51 AK 1867 
w pierwszej części Przewodnika po konstytucji Kanady.

462 Zdaniem Sądu Apelacyjnego Kolumbii Brytyjskiej zasada reprezentacji jest oparta „przede 
wszystkim, ale nie całkowicie na liczbie ludności”. Campbell v. Can. (A.G.), [1988] 2 WWR 
650, 21 BCLR (2d) 130.

463 Ibidem.
464 Reference re Senate Reform… Por. A. Dodek, The Canadian Constitution, s. 161-162. Skrót 

orzeczenia w języku polskim zob. Kanada: orzeczenie Sądu Najwyższego z 25 kwietnia 2014 r. 
w sprawie trybu zmiany przepisów konstytucyjnych dotyczących Senatu, „Przegląd Sejmowy” 
2015, nr 4, s.  189-198. Na temat znaczenia przywiązywanego do opinii Sądu Najwyższego 
w sprawie wykładni konstytucji por. przypis 74 oraz T. Wieciech, Abstrakcyjna wykładnia…, 
s. 885.
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(np. w wyniku wyborów pośrednich) lub długość sprawowania funkcji se-
natora (np.  wprowadzając kadencyjność), należy przeprowadzić popraw-
kę na podstawie procedury ogólnej z zastrzeżeniem zawartym w art. 42(2) 
AK 1982. Takie zmiany modyfikowałyby bowiem fundamenty konstytucyjne.

– Zniesienie Senatu wymaga użycia procedury jednomyślności zawartej w art. 41  
AK 1982, zmieniałoby bowiem znacząco konstrukcję ustroju Kanady.

– Jedyne zmiany, których parlament federalny może dokonać samodzielnie 
na mocy art. 44 AK 1982, dotyczą wymogów własności nieruchomości oraz 
posiadania osobistego majątku o  wartości co najmniej 4 tysięcy dolarów 
(ustęp (3) i (4) art. 23 AK 1867)465. 

Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego wyjaśniało więc część toczących się od dzie-
sięcioleci sporów na temat reformy Senatu466. 
d) Sąd Najwyższy Kanady – zapisy punktu (d) wymuszają użycie procedury ogól-

nej przy zmianach kluczowych kwestii dotyczących Sądu Najwyższego, już 
po uwzględnieniu składu, który jest jeszcze mocniej chroniony na podstawie 
art. 41(d) AK 1982. Umieszczenie Sądu Najwyższego w tym punkcie ma nadać 
mu ochronę konstytucyjną w świetle roli, jaką odgrywa w strukturze konstytucji 
Kanady, i zapewnić jego prawidłowe funkcjonowanie. Wśród tych najważniej-
szych kwestii – zabezpieczanych przez art. 42(d) AK 1982 – z pewnością znajdu-
je się ochrona pozycji Sądu Najwyższego jako ostatniej instancji sądowej, w tym 
w sprawach konstytucyjnych, oraz niezależność tego sądu467. 

e) Rozszerzenie istniejących prowincji na obszar terytoriów  – chociaż rozsze-
rzenie prowincji „na obszar terytoriów”468 powoduje bezpośrednie zmiany  

465 Sędziowie wskazali, że dokładnie te kwestie dotyczące Senatu mieli na myśli twórcy Aktu Kon-
stytucyjnego z  1982  r., wprowadzając art. 44 AK 1982. Zmiana w  zakresie kwalifikacji ma-
jątkowych senatorów dostosowywałaby szkielet konstytucyjny do współczesnych wymagań, 
jednocześnie nie naruszając fundamentalnych zasad i roli Senatu. Należy pamiętać, że zmiany 
dotyczące posiadania nieruchomości nie mogą zostać wprowadzone w odniesieniu do sena-
torów mianowanych z Quebecu, gdyż do nich stosuje się specjalne zapisy zawarte w art. 23 
pkt (6) AK 1867. Ich modyfikacja wymagałaby zaangażowania legislatury Quebecu i procedu-
ry zgodnej z art. 43 AK 1982. Reference re Senatu Reform…

466 Reference re Senate Reform (2014): The Supreme Court Clarifies the Senate Reform Process, 
2014, [online:] http://ualawccsprod.srv.ualberta.ca/ccs/index.php/constitutional-issues/federa 
lism/767-reference-re-senate-reform-2014-the-supreme-court-clarifies-the-senate-reform-pro 
cess – 27 VIII 2014. W sprawie dyskusji na temat reform Senatu por. M. Gabr yś, Polityka 
wewnętrzna Kanady…, s. 74-76. Por. też T. Wieciech, Perspektywy i przesłanki reformy kana
dyjskiego Senatu, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 5, s. 276-299.

467 Reference re Supreme Court Act… Por. komentarze do art. 41(d) AK 1982 oraz art. 101 AK 1867 
w pierwszej części Przewodnika po konstytucji Kanady.

468 Od 1999  r. w  Kanadzie istnieją trzy terytoria: Jukon, Terytoria Północno-Zachodnie oraz 
Nunavut. Na temat statusu terytoriów por. G. B onusiak, Status terytoriów północnej Kana
dy, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G” 2012, Vol. 59, nr 1, s. 7-17; 
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jedynie w prowincji, która zostaje powiększona, i angażuje władze tej prowincji 
oraz władze federalne, zmiana dotyczy również pośrednio innych prowincji. Jest 
to powód umieszczenia zapisu o  powiększeniu prowincji w  art. 42 AK 1982, 
a nie w art. 43 AK 1982469. 

f) Tworzenie nowych prowincji – podobnie jak w punkcie (e) tworzenie nowych 
prowincji jest uprawnieniem federalnym i gdyby nie zapisy punktu (f), parla-
ment mógłby tworzyć nowe prowincje z obszaru terytoriów całkowicie samo-
dzielnie, korzystając z zapisów art. 44 AK 1982470.

Poprawka niedotycząca wszystkich prowincji

43. Poprawka do Konstytucji Kanady w zakresie postanowień odnoszących się do 
jednej lub kilku, lecz nie do wszystkich prowincji, włączając w to:

(a) każdą zmianę granic między prowincjami,
(b) każdą poprawkę do postanowień odnoszących się do posługiwania się ję-
zykami angielskim i  francuskim wewnątrz prowincji, może zostać dokonana 
w formie proklamacji opatrzonej Wielką Pieczęcią Kanady, wydanej przez Gu-
bernatora Generalnego, tylko na podstawie upoważnienia uchwałami Senatu 
i Izby Gmin oraz zgromadzenia ustawodawczego każdej prowincji, do której ta 
poprawka ma zastosowanie.

Zgodnie z tym artykułem, jeżeli poprawka zmienia postanowienia konstytucji, 
które nie dotyczą wszystkich prowincji, to wymagana jest jedynie zgoda obu izb 
parlamentu federalnego oraz legislatur tych prowincji, których dotyczy zmiana. 
Art. 43 AK 1982 explicite wymienia zmianę granicy między co najmniej dwoma 
prowincjami i  poprawki do wszelkich postanowień dotyczących kwestii posługi-
wania się językami angielskim i  francuskim w  ramach prowincji. Ale procedura 
zawarta w art. 43 AK 1867 musi zostać zastosowana także do wszystkich innych 
„postanowień” z Konstytucji Kanady (zdefiniowanej w art. 52(2) AK 1982), które 
odnoszą się do więcej niż jednej, ale nie wszystkich prowincji471. Zapisy niedoty-

I. Wrońska, Kompetencje terytoriów w  zarządzaniu północną Kanadą, [w:] Północ w  mię
dzynarodowej przestrzeni politycznej i  gospodarczej, red. M. Tomala, M. Łuszczuk, Kielce 
2015, s. 69-80; T. Wieciech, Ustroje federalne…, s. 173-174. Por. komentarz do art. 5 AK 1867 
w pierwszej części Przewodnika po konstytucji Kanady.

469 Jednak zmiana granic między prowincjami dokonywana jest bez udziału innych prowincji, na 
mocy art. 43 AK 1982. 

470 Parlament samodzielnie stworzył prowincję Manitoba. Saskatchewan i Alberta powstały na 
mocy uprawnienia zawartego w art. 2 Aktu Konstytucyjnego z 1871 r. Zapisy te – choć nie 
usunięte – przestały obowiązywać na podstawie słów „niezależnie od innych praw i praktyki”, 
znajdujących się w punkcie (f) art. 42 AK 1982. B. W. Reesor, op. cit., s. 398; Constitution Act, 
1871 [British North America Act, 1871, 34 & 35 Vict., c. 28 (U.K.)]. 

471 A. Dodek, The Canadian Constitution, s. 126; B. W. Reesor, op. cit., s. 399.
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czące wszystkich prowincji to: art. 93 AK 1867 (edukacja – przepisy nie dotyczą 
Manitoby, Saskatchewan, Alberty oraz Nowej Fundlandii i Labradoru, ale podobne 
regulacje znajdują się w aktach, na podstawie których utworzono te prowincje – do 
nich również odnoszą się zapisy art. 43 AK 1982), art. 94 AK 1867 (ujednolicenie 
prawa, które nie dotyczy Quebecu), art. 97 AK 1867 (wybór sędziów we wszyst-
kich prowincjach poza Quebekiem), art. 98 AK 1867 (wybór sędziów w Quebecu), 
art. 133 AK 1867 (kwestie językowe – dotyczą wyłącznie Quebecu oraz poziomu 
federalnego), art. 16(1), 16(2), 17(2), 18(2), 19(2) i 20(2) AK 1982 (prawa językowe, 
które odnoszą się wyłącznie do Nowego Brunszwiku), art. 23(1)(a) AK 1982 (prawa 
językowe mniejszości, które nie dotyczą Quebecu, dopóki jego legislatura nie wy-
razi na to zgody) oraz art. 23 Aktu Manitoby z 1870 r. (dotyczący praw językowych 
i odnoszący się wyłącznie do Manitoby)472.

Ta wersja procedury zmiany konstytucji miała ułatwić wprowadzanie zmian 
w  porównaniu do procedury podstawowej zawartej w  art. 38 AK 1982473. I  fak-
tycznie, 7 z dotychczas uchwalonych 11 poprawek na podstawie zapisów Części V 
AK 1982 wykorzystało procedurę w wersji, która wymaga udziału jedynie zaintere-
sowanych prowincji i parlamentu federalnego474.

Warto podkreślić, że art. 43 AK 1982 dotyczy „postanowień” Konstytucji Kana-
dy (zdefiniowanej w art. 52(2) AK 1982), które odnoszą się do więcej niż jednej, ale 
nie wszystkich prowincji, a nie tylko „poprawek”, które dopiero zostałyby wprowa-
dzone na jego mocy 475. 

Art. 43 AK 1982 pozwala na dużą elastyczność w  rozpoczynaniu procedury 
zmian – proces mogą zainicjować legislatura prowincji, Senat lub Izba Gmin. Ozna-
cza to, że jeżeli pochodzący z wyborów przedstawiciele jakiejś prowincji uznają, że 
należy dokonać nowelizacji, mogą zacząć nad nią pracę, korzystając z obu izb parla-
mentu federalnego lub legislatury prowincji. Co ciekawe, poprawka z 1997 r. doty-
cząca rezygnacji ze szkół wyznaniowych w Nowej Fundlandii476 została zainicjowana 
przez władze prowincji bez konsultacji z Ottawą. Był to precedens, gdyż wszystkie 
wcześniejsze zmiany przygotowywało federalne Ministerstwo Sprawiedliwości477.

472 Ibidem, s. 399-400. Por. komentarz do wyżej wymienionych artykułów w niniejszej oraz pierw-
szej części Przewodnika po konstytucji Kanady.

473 Choć w przypadku nowelizacji zapisów konstytucji, które odnoszą się do ośmiu lub dziewięciu 
prowincji (np. art. 94 i 97 AK 1867 lub art. 23(1)(a) AK 1982), zmiana jest trudniejsza. 

474 Cztery dotyczyły Nowej Fundlandii i  Labradoru, po jednej: Nowego Brunszwiku, Quebecu 
oraz Wyspy Księcia Edwarda. Por. komentarz wstępny do Części V AK 1982.

475 B. W. Reesor, op. cit., s. 399.
476 Constitution Amendment Proclamation, 1997… Por. komentarze do art. 93 AK 1867 w pierw-

szej części Przewodnika po konstytucji Kanady oraz art. 29 AK 1982.
477 K. Brock, op. cit.
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Poprawki Parlamentu

44. Z uwzględnieniem artykułów 41 i 42 tylko Parlament Kanady może wydawać 
prawa zmieniające Konstytucję Kanady w odniesieniu do władzy wykonawczej Ka-
nady lub Senatu i Izby Gmin.

Procedura nowelizacji konstytucji opisana w tym artykule dotyczy władzy wy-
konawczej oraz Izby Gmin i Senatu478. Jeśli poprawki dotyczące tych trzech insty-
tucji nie obejmują kwestii wymienionych we wcześniejszych wersjach procedury 
nowelizacji (art. 41 i 42 AK 1982) lub w innych artykułach479, wymagana jest tylko 
zgoda obu izb parlamentu federalnego wyrażona zwykłą większością głosów 480. Gu-
bernator generalny nie wydaje też proklamacji opatrzonej Wielką Pieczęcią Kanady, 
a zmiana ma formę ustawy, która do wejścia w życie wymaga sankcji królewskiej481. 
Należy pamiętać, że art. 44 AK 1982 r. nie jest podstawową wersją procedury doko-
nywania poprawek, a wyjątkiem od niej. W 2014 r. Sąd Najwyższy uznał, że jest nią 
procedura zawarta w art. 38 AK 1982482. Najważniejsze poprawki przyjęte na mocy 
art. 44 AK 1982 dotyczyły nowelizacji art. 37 oraz 51 AK 1867483.

Poprawki legislatur

45. Z uwzględnieniem artykułu 41 tylko legislatura każdej prowincji może wydawać 
prawa zmieniające konstytucję prowincji.

Na mocy tego artykułu poprawka dotycząca konstytucji prowincji, z wyłącze-
niem spraw wymienionych w  poprzednich wersjach procedury nowelizacyjnej 
(art.  41, 42 i  44 AK 1982), uchwalana jest samodzielnie przez legislaturę danej 
prowincji. Podobnie jak w przypadku procedury zawartej w art. 44 AK 1982 no-
welizacja jest dokonywana jako zwykła ustawa przyjmowana zwykła większością 

478 Artykuł ten zastąpił najważniejsze zapisy art. 91(1) AK 1867. Por. komentarz do art. 91(1) 
AK 1867 w pierwszej części Przewodnika po konstytucji Kanady.

479 Zmiany nie mogą dotyczyć m.in. spraw znajdujących się pod wyłącznym zwierzchnictwem 
prowincji (art. 45 AK 1982), edukacji (art. 43 AK 1867), języka (art. 41 i 43 AK 1982), Senatu 
(art. 42 AK 1982), Sądu Najwyższego (art. 41 i 42 AK 1982), a także konieczności odbycia sesji 
parlamentu raz na rok i maksymalnej pięcioletniej kadencji parlamentu (art. 4 i 5 AK 1982). 
B. W. Reesor, op. cit., s. 400-401.

480 A. Dodek, The Canadian Constitution, s. 126.
481 T. Wieciech, Ustroje federalne…, s. 191.
482 Reference re Senate Reform…; A. Dodek, The Canadian Constitution, s. 122; Reference re Sena

te Reform (2014): The Supreme… Por. komentarz wstępny do Części V AK 1982. 
483 Poprawki z lat 1985 i 2011 zmieniły zapisy niektórych części art. 51 AK 1867. Zob. Constitution 

Act, 1985 (Representation)…; Fair Representation Act… Poprawka z 1999 r. zmieniała zapisy 
art. 21, 23, 28 oraz 51(2) AK 1867. Constitution Act, 1999 (Nunavut)…
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przez jedną legislaturę. Nie jest też wydawana proklamacja484. Z wyjątkiem zmian 
w urzędzie wicegubernatora, a także używania języków angielskiego i francuskie-
go (zgodnie z art. 41 AK 1982), prowincje mogą dokonywać dowolnych zmian we 
własnych konstytucjach485. Jednak termin „konstytucje prowincji” nie został zdefi-
niowany w żadnym z dwóch Aktów Konstytucyjnych i ma nieostre granice486. Tylko 
Kolumbia Brytyjska ma wyłącznie pisaną formę konstytucji487, pozostałe prowin-
cje zdecydowały się pozostać wierne brytyjskiej tradycji konstytucji materialnej488. 
Próba definicji konstytucji każdej prowincji musi oznaczać wymienienie długiej  
listy ustaw, zarządzeń, procedur obowiązujących w  legislaturach oraz konwenan-
sów konstytucyjnych489. 

Inicjowanie procedur dokonywania poprawek

46.(1) Procedura dokonywania poprawek na mocy artykułów 38, 41, 42 i 43 może 
zostać zainicjowana przez Senat, Izbę Gmin lub przez zgromadzenie ustawodawcze 
prowincji. 

Wycofanie aprobaty

(2) Uchwała o  wyrażeniu aprobaty, przyjęta stosownie do tej Części, może zo-
stać wycofana w  dowolnym czasie przed wydaniem proklamacji, której aprobata 
dotyczyła.

Z  wyjątkiem zmian w  konstytucji prowincji, których dokonują same legisla-
tury prowincji (art. 45 AK 1982), oraz zmian dokonywanych samodzielnie przez  

484 B. W. Reesor, op. cit., s. 401.
485 A. Dodek, The Canadian Constitution, s. 126.
486 Art. 58-68 AK 1867 odnoszą się do „konstytucji prowincji” i dają prowincjom pełną swobodę 

ich zmiany (z wyjątkiem urzędu wicegubernatora). Na tej podstawie prowincje zniosły izby 
wyższe. Art. 45 AK 1982 ponownie potwierdza więc posiadanie przez prowincje kontroli nad 
swoimi konstytucjami. F. L. Morton, Provincial Constitutions in Canada, 2004, [online:] http://
statecon.camden.rutgers.edu/sites/statecon/files/subpapers/morton.pdf – 8 IX 2014. Por. ko-
mentarz do art. 91(1) AK 1867 oraz komentarz wstępny do rozdziału V AK 1867 w pierwszej 
części Przewodnika po konstytucji Kanady.

487 A nawet w przypadku Kolumbii Brytyjskiej jest to zwykła ustawa (choć jej nazwa brzmi „Akt 
Konstytucyjny”), która może być zmieniona w toku normalnego procesu legislacyjnego. Con
stitution Act, RSBC 1996, c. 66. Por. T. Wieciech, Ustroje federalne…, s. 160.

488 Podobnie jak w przypadku konstytucji Kanady, struktura konstytucji prowincji wynika z ich 
dziedzictwa jako kolonii brytyjskich. F. L. Morton, Provincial Constitutions…

489 Próba definicji przez Prokuratora Generalnego Alberty dała wstępny rezultat w postaci 23 ak-
tów prawnych – z zastrzeżeniem, że nie jest to „pełna lista” i dotyczy tylko pisanej części kon-
stytucji Alberty. Od pewnego czasu zarówno w Albercie, jak i w Quebecu trwają prace nad 
stworzeniem współczesnych konstytucji, które częściowo zastąpiłyby te oparte na niepisanych 
zasadach. Ibidem.
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parlament federalny (art. 44 AK 1982) w  pozostałych trzech wersjach wszczęcie 
procedury wprowadzania poprawek może nastąpić na wniosek jednej z izb parla-
mentu federalnego lub legislatur prowincji490. 

Na podstawie ustępu (2) ciała ustawodawcze mogą wycofać zgodę na wprowa-
dzenie zmian aż do momentu ogłoszenia poprawki w formie proklamacji przez gu-
bernatora generalnego491.

Poprawki bez uchwały Senatu

47.(1) Poprawka do Konstytucji Kanady dokonana w formie proklamacji na mocy 
artykułów 38, 41, 42 lub 43 może zostać przyjęta bez uchwały Senatu upoważnia-
jącej do wydania proklamacji, jeśli w  ciągu 180 dni od daty przyjęcia przez Izbę 
Gmin uchwały upoważniającej do jej wydania Senat nie podejmie takiej uchwały 
i jeśli w dowolnym terminie po upływie tego okresu Izba Gmin przyjmie ponownie 
wspomnianą uchwałę.

Obliczanie okresu

(2) Każdy okres prorogacji Parlamentu, lub gdy Parlament jest rozwiązany, nie 
może być wliczany do okresu 180 dni, o którym mowa w ustępie (1).

Ustęp (1) tego artykułu pozwala ominąć zgodę Senatu w przypadku stosowania 
procedury podstawowej (art. 38 i 42 AK 1982), jednomyślności (art. 41 AK 1982), 
oraz gdy poprawka odnosi się tylko do wybranych prowincji (art. 43 AK 1982). 
W  razie stosowania powyższych procedur zmian konstytucji Senat ma jedynie 
tzw. weto zawieszające. Pozwala ono na odroczenie prac nad poprawką do konsty-
tucji trafiającą do niego z  Izby Gmin492 na okres 180 dni. „Zawieszenie” oznacza 
odrzucenie, zmianę lub odmowę zajęcia się uchwałą proponującą poprawkę. Po 
upływie sześciu miesięcy Izba Gmin może ponowną uchwałą przełamać negatywne 
skutki działania lub braku działania Senatu493. Celem takiego zapisu jest umożli-
wienie demokratycznie wybieranej Izbie Gmin ominięcia obstrukcji parlamentar-
nej Senatu494. Przykładem zastosowania tego artykułu może być głosowanie nad  

490 Por. komentarz do art. 43 AK 1982.
491 Art. 39 (1) AK 1982 wprowadził zasadę, zgodnie z którą jeżeli poprawka jest dokonywana na 

podstawie procedury podstawowej (art. 38 AK 1982), musi upłynąć rok, zanim proklamacja 
może zostać wydana, chyba że wszystkie prowincje wyrażą swoją zgodę lub sprzeciw szybciej. 
W takiej sytuacji czas na wycofanie aprobaty skraca się znacząco. B. W. Reesor, op. cit., s. 401-
402. Por. komentarz do art. 39 AK 1982.

492 Nie musi to być uchwała inicjująca; poprawkę może zainicjować prowincja. Por. komentarz do 
art. 4(1) AK 1982.

493 J. R. Hurley, Amending Canada’s Constitution: History, Processes, Problems, and Prospects,  
Ottawa 1996, s. 98.

494 B. W. Reesor, op. cit., s. 402.
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porozumieniem z  Meech Lake495. Również przy okazji uchwalania poprawki 
z 1997 r. o likwidacji szkół wyznaniowych na Nowej Fundlandii Izba Gmin prze-
głosowała ponownie uchwałę o poprawce wobec zmian dokonanych w pierwotnej 
wersji przez Senat496.

Ustęp (2) art. 47 AK 1982 doprecyzowywał, że do okresu 180 dni nie wlicza się 
czasu, gdy parlament znajduje się w  stanie prorogacji lub gdy został rozwiązany 
i trwa kampania wyborcza497. 

Zapisy tego artykułu są jedną z dwóch różnic w pozycji legislacyjnej Senatu oraz 
Izby Gmin w Kanadzie. Por. komentarz do art. 53 AK 1867 w pierwszej części Prze
wodnika po konstytucji Kanady.

Rada w celu wydania proklamacji

48. Królewska Tajna Rada dla Kanady doradzi Gubernatorowi Generalnemu bez-
zwłoczne wydanie proklamacji na mocy tej Części po przyjęciu uchwał wymaga-
nych dla dokonania poprawki w formie proklamacji na mocy tej Części.

Gubernator generalny ma bezzwłocznie wydać proklamację dokonującą zmiany 
w konstytucji na podstawie rady (czyli de facto decyzji) Tajnej Rady (w istocie gabi-
netu kanadyjskiego), gdy zostanie przyjęta uchwała wymagana w określonej proce-
durze wprowadzania poprawek498.

495 21 kwietnia 1988 r. Senat przegłosował uchwałę, która trafiła do niego z Izby Gmin i zawie-
rała tekst porozumienia z Meech Lake, ale dodał do niej dziewięć poprawek. Na mocy art. 47 
AK 1982 po 180 dniach Izba Gmin głosowała nad drugą uchwałą przyjmującą porozumie-
nie w oryginalnej wersji, aby ominąć brak zgody Senatu. The Constitution of Canada: a Brief  
History of Amending Procedure Discussions (BP283E), 2014, [online:] http://publications.
gc.ca/Collection-R/LoPBdP/BP/bp283-e.htm#THECONSTITUTIONtxt – 8 IX 2014.

496 K. Brock, op. cit.
497 Prorogacja parlamentu oznacza, że działalność legislatury jest zawieszana na pewien okres, 

zamykana jest sesja, co oznacza koniec prac nad niedokończonymi projektami ustaw, wnio-
skami i koniec prac w komisjach. Parlament nie jest jednak rozwiązywany i nie są ogłaszane 
nowe wybory. Por. J. B. Stewart, House of Commons, „The Canadian Encyclopedia” 2013, [on-
line:] http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/house-of-commons/ – 27 VIII 2014. 
O kontrowersyjnych prorogacjach parlamentu w czasie rządów premiera Harpera por. M. Ga-
br yś, Polityka wewnętrzna Kanady…, s. 39-42. Por. komentarz do art. 38 AK 1867 w pierwszej 
części Przewodnika po konstytucji Kanady.

498 Dla poprawek według procedury ogólnej (art. 38 i  42 AK 1982) obowiązują limity ustalo-
ne w art. 39 AK 1982, czyli co najmniej rok od zainicjowania procedury, chyba że wszystkie 
prowincje wyrażą zgodę lub sprzeciw szybciej (nie dotyczy to spraw wymienionych w art. 42 
AK 1982). B. W. Reesor, op. cit., s. 402. Por. komentarz do art. 38 AK 1982.
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Konferencja konstytucyjna

49. Konferencja konstytucyjna złożona z  premiera Kanady i  premierów prowincji 
zostanie zwołana przez premiera Kanady w ciągu 15 lat od wejścia w życie tej Czę-
ści dla dokonania rewizji jej postanowień.

Wymagana przez ten artykuł konferencja konstytucyjna odbyła się w  dniach  
20-21 czerwca 1996  r., 10 miesięcy przed ostatecznym terminem (17 kwietnia 
1997 r.). Zwołana przez premiera Jeana Chrétiena, tylko przez krótki czas zajmo-
wała się zmianami konstytucyjnymi. Żadna decyzja nie została wtedy podjęta, 
a  premier Quebecu Lucien Bouchard był poza salą499. Wypełniono więc wymóg 
konstytucyjny, ale przebieg konferencji jest dowodem na to, jak trudno dokonać 
w  Kanadzie zmian konstytucyjnych po fiasku porozumień z  Meech Lake (1987) 
i Charlottetown (1992). 

Art. 49 oraz 35.1 AK 1982 są obecnie jedynymi miejscami w obu Aktach Kon-
stytucyjnych, w których pojawia się stanowisko premiera500. 

Część VI   
Poprawki do Aktu Konstytucyjnego z 1867 roku

50. 

Treść tego artykułu została dodana jako art. 92A do Aktu Konstytucyjnego 
z 1867 r. W tekście Aktu Konstytucyjnego z 1982 r. pozostawiono jedynie numer 
artykułu, bez żadnej treści501. 

51. 

Treść tego artykułu została dodana jako Załącznik 6 do Aktu Konstytucyjnego 
z 1867 r. W tekście Aktu Konstytucyjnego z 1982 r. pozostawiono jedynie numer 
artykułu, bez żadnej treści502. 

499 J. St i lborn, R. B. Assel in, FederalProvincial Relations, 2001, [online:] http://publications.
gc.ca/Collection-R/LoPBdP/CIR/9310-e.htm – 26 VIII 2014.

500 Premier wymieniony był również w art. 37 AK 1982, który wygasł w 1983 r., oraz w art. 37.1 
AK 1982, uchylonym cztery lata później. W dalszym ciągu kompetencje premiera regulowa-
ne są przy pomocy konwenansów konstytucyjnych. Por. komentarze do art. 11 i 13 AK 1867 
w pierwszej części Przewodnika po konstytucji Kanady.

501 Por. komentarz do art. 92A AK 1867 w pierwszej części Przewodnika po konstytucji Kanady.
502 Por. komentarz do Załącznika 6 oraz art. 92A AK 1867 w pierwszej części Przewodnika po 

konstytucji Kanady.
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Prymat Konstytucji Kanady

52.(1) Konstytucja Kanady jest najwyższym prawem Kanady i każde prawo, które 
jest niezgodne z  jej postanowieniami, w  zakresie tej niezgodności nie obowiązuje 
i nie ma zastosowania. 

Konstytucja Kanady

(2) Konstytucja Kanady obejmuje: 
(a) Akt Kanady z 1982 r., włączając w to niniejszą Ustawę, 
(b) ustawy i zarządzenia wspomniane w Załączniku,
(c) każdą poprawkę do ustawy lub zarządzenia, o  których mowa w  punktach 
(a) lub (b).

Poprawki do Konstytucji Kanady

(3) Poprawki do Konstytucji Kanady będą dokonywane tylko zgodnie z uprawnie-
niami zawartymi w Konstytucji Kanady.

Artykuł ten wprowadzał kilka istotnych zmian w systemie ustrojowym Kanady. 
Po pierwsze w ustępie (1) jasno zadeklarowano, że Konstytucja Kanady jest „naj-
wyższym prawem w  Kanadzie” i  całość prawa musi być z  nią zgodna pod rygo-
rem nieważności (jest to tzw. klauzula supremacyjna)503. Ustanowiona została więc 
hierarchia prawa w Kanadzie, a sądy w dowolnym procesie otrzymały uprawnie-
nia do stwierdzania, że każdy akt prawny, który jest niezgodny z postanowieniami 
Konstytucji, w zakresie tej niezgodności „nie obowiązuje i nie ma zastosowania”504. 

503 A. Dodek, The Canadian Constitution, s. 128-129.
504 Do 1982 r. najwyższym prawem w Kanadzie był Akt Konstytucyjny z 1867 r. (funkcjonujący 

pod nazwą Ustawa o  Brytyjskiej Ameryki Północnej). Było tak na podstawie art. 2 Ustawy 
o ważności praw kolonialnych z 1865 r. (Colonial Laws Validity Act), który stanowił, że prawo 
wydawane w koloniach nie może naruszać prawa imperialnego (tzw. doktryna zgodności, doc
trine of repugnancy). Ustawa o Brytyjskiej Ameryce Północnej była ustawą imperialną doty-
czącą Kanady, stąd naruszające ją prawo kanadyjskie nie miało mocy prawnej. Po uchwaleniu 
w 1931 r. Statutu westminsterskiego zniesiono podległość dominiów wobec Ustawy o ważności 
praw kolonialnych z 1865 r. (art. 4 Statutu westminsterskiego), jednak art. 7.1 Statutu stanowił, 
że Ustawa o Brytyjskiej Ameryki Północnej może być nowelizowana jedynie przez parlament 
brytyjski, co dawało tej ustawie priorytet wobec innych. Zmienił to dopiero Akt Konstytucyjny 
z 1982 r., który wprowadzał klauzulę supremacyjną i definiował elementy Konstytucji Kanady. 
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Ustęp (1) art. 52 AK 1982 uznaje więc sądową kontrolę ustawodawstwa, czyli judi
cial review505. 

Po drugie ustęp (2) art. 52 AK 1982 zawiera definicję „Konstytucji Kanady”. 
Stanowią ją: Akt Kanady z 1982 r. wraz z zawartym w Załączniku B Aktem Kon-
stytucyjnym z  1982  r.; dwadzieścia cztery spośród aktów prawnych zawartych 
w Załączniku do Aktu Konstytucyjnego z 1982 r. (sześć z trzydziestu dokumentów 
zostało uchylonych na mocy tego Załącznika), w tym przede wszystkim Akt Kon-
stytucyjny z 1867 r.506; każda poprawka do dokumentów wymienionych powyżej. 
Jednak wykaz ten nie stanowi wyczerpującej listy elementów będących Konstytucją 
Kanady 507. W sprawie New Brunswick Broadcasting Co. v. Nova Scotia (Speaker of 
the House of Assembly) z 1993 r. Sąd Najwyższy zarezerwował sobie, interpretując 
użyte w art. 52(2) AK 1982 określenie „obejmuje”, prawo do dodania „niepisanych 

Por. A. Z aborowska, Geneza judicial review w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych – przegląd 
źródeł, „Zeszyty Naukowe Toruńskiej Szkoły Wyższej” 2009, nr 5, s. 209-211; eadem, Zarys 
prawa…, s. 98-105.

505 Zdaniem Mikulego nie jest to jednak kontrola bezpośrednia, gdyż brak „normy kompetencyj-
nej stanowiącej, że to sądy są uprawnione do kontroli konstytucyjności prawa, w tym ustaw”. 
P. Mikul i, Sądy a parlament…, s. 169-170. W doktrynie uznaje się, że art. 52 AK 1982 przyniósł 
przełom w zakresie judicial review w Kanadzie. Chociaż jego początków można doszukiwać się 
już w czasach kolonialnych, to status Dominium Kanady jako kolonii brytyjskiej ograniczał 
jego zakres. Kontrowersje wobec judicial review nie zakończyły się nawet z chwilą uchwalenia 
Statusu westminsterskiego w 1931 r. Koncentrowały się one na fakcie, iż Akt Konstytucyjny 
z 1867 r. był ustawą imperialną, a nie jedynie wyrazem „woli ludu”, i odbierały legitymizację 
tej koncepcji. Od 1982 r. są jednak jasne konstytucyjne podstawy stosowania judicial review 
w Kanadzie. Koncepcja ta dotyczy sądowej kontroli zarówno decyzji administracyjnych, jak 
i legislacji. Każdy obywatel w Kanadzie ma prawo złożyć wniosek o judicial review do sądu, gdy 
naruszone zostały jego prawa, w szczególności te zawarte w Karcie Praw i Wolności. A. Z abo-
rowska, Geneza judicial review…, s. 212-214. Więcej na temat rodzajów kontroli konstytucyj-
ności zob. P. Mikul i, Sądowa kontrola konstytucyjności…, s. 212-220. Zob. też T. Wieciech, 
Ustroje federalne…, s. 140-141. Por. komentarz do Części I AK 1982.Warto również dodać, że 
choć wzorem dla kanadyjskiej implementacji judicial review była koncepcja wywodząca się 
z USA, to Kanada wykształciła w tym zakresie cechy dystynktywne, z których najważniejszą 
jest istnienie podstawy konstytucyjnej dla judicial review (przy jej braku w prawie amerykań-
skim). W Stanach Zjednoczonych judicial review wynika z praktyki sądowej. A. Z aborowska, 
Geneza judicial review…, s. 216. Por. P. L aid ler, Konstytucja Stanów Zjednoczonych Amery
ki…, s. 89; P. Mikul i, Zdekoncentrowana sądowa kontrola konstytucyjności prawa. Stany Zjed
noczone i państwa Europejskie, Kraków 2007.

506 Wśród trzydziestu dokumentów wymienionych w Załączniku 1982 jedynie osiem to ustawy 
uchwalone w Kanadzie (trzy z nich tworzyły prowincje, np. Akt Manitoby czy Akt Saskatche-
wan, a pięć jest poprawkami do Aktu Konstytucyjnego z 1867 r. – wówczas funkcjonujące-
go pod nazwą „Ustawa o Brytyjskiej Ameryki Północnej”). Reszta to brytyjskie akty prawne 
(ustawy oraz zarządzenia). Obowiązywanie sześciu aktów prawnych uchylono w 1982 r. Por. 
komentarz do art. 53 AK 1982.

507 A. Dodek, The Canadian Constitution, s. 129.
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zasad konstytucyjnych” do Konstytucji Kanady, a tym samym orzekania o ich byciu 
„najwyższym prawem” w Kanadzie508. W sprawie z 1993 r. Sąd Najwyższy orzekł 
tak w stosunku do przywileju parlamentarnego509. W 1998 r. w opinii Reference re  
Seccession of Quebec Sąd Najwyższy potwierdził zaś obecność czterech innych „nie-
pisanych zasad konstytucyjnych”: federalizmu, demokracji, konstytucjonalizmu 
wraz z zasadą praworządności oraz zasady poszanowania praw mniejszości510.

We wspomnianej sprawie New Brunswick Broadcasting Co. v. Nova Scotia (Speak
er of the House of Assembly) z 1993 r. Sąd Najwyższy stwierdził, że lista pisanych 
dokumentów jest stała i może być zmieniona jedynie na mocy procedury opisanej 
w Części V Aktu Konstytucyjnego z 1982 r. Jednak już w opinii Reference re Supreme 
Court Act z 2014 r.511 sędziowie orzekli, że konstrukcja Sądu Najwyższego – mimo 

508 New Brunswick Broadcasting Co. v.  Nova Scotia (Speaker of the House of Assembly), [1993] 
1 SCR 319. Niepisane zasady konstytucyjne mogą mieć trzy źródła: wykorzystywanie przez 
sądy (usage and custom)  – na tej podstawie na mocy preambuły do Aktu Konstytucyjnego 
z 1867 r. do kanadyjskiej konstytucji zostały włączone podstawowe normy prawa common law 
(m.in. zakaz karania bez procesu czy domniemanie niewinności); wartości, którymi kierowa-
no się, tworząc pisane części konstytucji; normy prawa międzynarodowego znajdujące uznanie 
w społeczeństwie (endorsed by a nation). W przeciwieństwie do konwenansów konstytucyj-
nych są one prawnie wiążące, a gdy jakieś prawo wchodzi w konflikt z nimi, sąd może uznać je 
za nieobowiązujące. B. McL achl in, op. cit., s. 15-23. Na temat obecności konwenansów w ka-
nadyjskim systemie ustrojowym por. komentarz do art. 9 AK 1867 oraz rozdział Zarys historii 
konstytucjonalizmu kanadyjskiego w pierwszej części Przewodnika po konstytucji Kanady.

509 Senate of Canada, A Matter of Privilege: A Discussion Paper on Canadian Parliamentary Privi
lege in the 21st Century: Interim Report of the Standing Committee on Rules, Procedures and the 
Right of Parliament, Standing Committee on Rules, Procedures and the Rights of Parliament, 
2015, s.  30, [online:] http://publications.gc.ca/collections/collection_2015/sen/yc29-0/YC29-
0-412-7-eng.pdf – 26 VI 2016. Ale już w opinii Re Patriation Reference z 1981 r. Sąd Najwyższy 
wskazywał na istnienie zasady federalizmu jako cechy fundamentalnej dla konstytucji Kanady. 
Re Resolution to Amend the Constitution, [1981] 1 SCR 753. Por. komentarz do art. 18 AK 1867 
w pierwszej części Przewodnika po konstytucji Kanady.

510 Reference re Seccession of Quebec, [1998] 2 SCR 217. Por. A. Dodek, The Canadian Consti
tution, s.  129. Poza czterema zasadami konstytucyjnymi, które wymienił Sąd Najwyższy 
w 1998 r., wśród niepisanych zasad konstytucyjnych znajdują się również zasady: rządu odpo-
wiedzialnego, reprezentacji opartej na liczbie ludności (representation by population), niezależ-
ności władzy sądowniczej i supremacji parlamentu oraz tzw. dorozumiana karta praw (Implied 
Bill of Rights). P. W. Hogg, Constitutional Law…, s. 686. W opinii Re Manitoba Language Rights 
z 1985 r. Sąd Najwyższy wymienił też zasadę praworządności (rule of law). Re Manitoba Lan
guage Rights…; Reference re Remuneration of Judges of the Provincial Court of Prince Edward 
Island, [1997] 3 SCR 3; B. McL achl in, op. cit.; I. Wrońska, Prawne aspekty…, s. 276-278. 
Por. Reference re Canada Assistance Plan (B.C.), [1991] 2 SCR 525 dotyczący relacji zasady 
supremacji parlamentu i federalizmu; komentarze wstępne do preambuły AK 1982 oraz Czę-
ści I AK 1982, a także komentarze do Preambuły AK 1867 oraz art. 9, 51, 52, 91 i 99 AK 1867 
w pierwszej części Przewodnika po konstytucji Kanady.

511 Reference re Supreme Court Act…
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tego, że Ustawy o Sądzie Najwyższym z 1875 r. nie umieszczono w Załączniku do 
Aktu Konstytucyjnego z 1982 r., a art. 101 AK 1867 r. dawał parlamentowi federal-
nemu prawo jego utworzenia512 – stanowi fundamentalną część podziału władzy 
w Kanadzie i jest chroniona jako część „najwyższego prawa w Kanadzie”. Sędziowie 
uznali, że część Ustawy o Sądzie Najwyższym została włączona do Konstytucji po-
przez obecność zapisów o jego składzie i ochronie w art. 41(d) i 42(1)(d) AK 1982. 
Sąd Najwyższy jest więc chroniony jako część „Konstytucji Kanady”, a ustawa regu-
lująca jego działanie nie może być unilateralnie zmieniana przez parlament fede-
ralny bez udziału prowincji513. W orzeczeniu z 2014 r. Sąd Najwyższy stwierdził, że 
lista dokumentów pisanych składających się na Konstytucję Kanady, wymienionych 
w Załączniku Aktu Konstytucyjnego z 1982 r., nie ma charakteru wyliczenia enu-
meratywnego i nie jest pełna. Obecnie w doktrynie przeważa więc pogląd, że nie 
ma wyczerpującego wykazu pisanych dokumentów składających się na Konstytucję 
Kanady514. Sądy dokonują ciągłej interpretacji, które dokumenty (lub które ich czę-
ści) wchodzą w skład Konstytucji Kanady, mogą więc rozszerzyć listę dokumentów 
konstytucyjnych w przyszłości515. 

Konstytucję Kanady można podzielić na pięć części: 
1.  Dokumenty wymienione w art. 52(2) AK 1982. 
2.  Poprawki wydawane od 1982 r. na mocy Części V AK 1982. 
3.  Dokumenty stanowiące część Konstytucji Kanady poprzez fakt wymienie-

nia przez inne dokumenty o statusie konstytucyjnym. 
4.  Źródła o charakterze niepisanym, które można podzielić na trzy rodzaje: 

512 Por. komentarz do art. 101 AK 1867 w pierwszej części Przewodnika po konstytucji Kanady.
513 Jakakolwiek zmiana w składzie Sądu Najwyższego może być dokonana jedynie zgodnie z pro-

cedurą jednomyślności opisaną w art. 41 (d) AK 1982.
514 Niektóre dokumenty zostały włączone do Konstytucji jedynie dlatego, że procedura zmian 

konstytucji w Części V AK 1982 wspomina kategorię spraw, których dotyczą. Przykładem jest 
prawo do dokonywania zmian w instytucji gubernatora generalnego i Sądu Najwyższego. Do-
kumenty tworzące urząd gubernatora generalnego nie są wymienione w art. 52(2) AK 1982 
jako dokumenty konstytucyjne, ale są one włączone częściowo, poprzez obecność w proce-
durze wprowadzania zmian do konstytucji. Takim dokumentem są listy patentowe z 1947 r. 
Letters Patent Constituting the Office of Governor General of Canada, 1947, RSC 1985, Appen-
dix II, No. 31. Por. komentarz do art. 10 AK 1867 w pierwszej części Przewodnika po konstytucji 
Kanady. Por. P. Mikul i, Sądy a parlament…, s. 169-170.

515 Przykładem mogą być art. 25 i 35(1) AK 1982, na mocy których obecne i przyszłe porozumie-
nia ziemskie z ludnością rdzenną mają status konstytucyjny. Więcej na temat praw ludności 
rdzennej zob. M. Gabr yś, Polityka wewnętrzna Kanady…, s. 85-89. Por. komentarze do art. 25 
i 35 AK 1982. Warto również zauważyć, że na mocy art. 129 AK 1867 do Konstytucji Kanady 
zostały włączone najstarsze dokumenty konstytucyjne wydane przez angielskie lub brytyjskie 
władze, które wchodziły w  skład prawa kolonii przed 1867  r., m.in. Proklamacja królewska 
z 1793 r. Por. komentarz do art. 129 AK 1867 w pierwszej części Przewodnika po konstytucji 
Kanady.
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a. konwenanse konstytucyjne, 
b. prerogatywy królewskie, 
c. niepisane zasady konstytucyjne. 

5.  Interpretacje dokonywane przez sądy 516.
Ustęp (3) art. 52 AK 1982 podkreśla, że poprawki do Konstytucji Kanady (zdefi-

niowanej w poprzednim ustępie) mogą być dokonywane jedynie zgodnie z reguła-
mi zawartymi w konstytucji. Celem było jasne stwierdzenie, że jakiekolwiek zmiany 
w tych dokumentach mogą być dokonywane tylko zgodnie z regułami zawartymi 
w Akcie Konstytucyjnym z 1982 r., a nie poprzez zwykłe ustawy.

Uchylenia i nowe nazwy

53.(1) Dokumenty zamieszczone w kolumnie I Załącznika są niniejszym unieważ-
nione lub poprawione w sposób wskazany w kolumnie II tego Załącznika i dopóki 
nie zostaną uchylone, będą obowiązywać jako prawo w Kanadzie pod nazwami wy-
mienionymi w kolumnie III Załącznika. 

Wynikłe poprawki

(2) Każdy dokument, z  wyjątkiem Aktu Kanady z  1982  r., odwołujący się do do-
kumentu wspomnianego w Załączniku za pomocą nazwy z kolumny I, zostaje ni-
niejszym poprawiony przez zastąpienie dotychczasowej nazwy odpowiednią nazwą 
z  kolumny III wspomnianego Załącznika, a  każda Ustawa o  Brytyjskiej Ameryce 
Północnej może być przywoływana jako Akt Konstytucyjny z  dodanym rokiem 
uchwalenia i numerem, jeśli taki jest.

Artykuł ten porządkuje nazewnictwo dokumentów konstytucyjnych Kana-
dy – potwierdza unieważnienia, poprawki lub zmiany nazwy dokumentów zgod-
nie z Załącznikiem do Aktu Konstytucyjnego z 1982 r.517 Każda z kolejnych Ustaw 
o Brytyjskiej Ameryce Północnej – czyli kolejnych poprawek do oryginalnej ustawy 
z 1867 r. uchwalanych przez parlament brytyjski lub kanadyjski – od wejścia w ży-
cie art. 53 AK 1982 nosi nazwę „Akt Konstytucyjny” wraz z datą i niekiedy nume-
rem518. Ustęp (2) art. 53 AK 1982 wprowadzał analogiczne zmiany w dokumentach, 
które odwoływały się do tych wymienionych w Załączniku.

516 Przykładem może być interpretacja określenia „osoba” dokonana przez Komitet Sądowy Taj-
nej Rady, dająca kobietom prawo do bycia powołanymi do Senatu. Por. komentarz do art. 24 
AK 1867 w pierwszej części Przewodnika po konstytucji Kanady. Bardziej współczesnym przy-
padkiem może być uznanie, że orientacja homoseksualna jest również chroniona na mocy 
art. 15(1) AK 1982, mimo że cechy tej nie wymieniono w treści artykułu. Por. komentarz do 
art. 15 AK 1982.

517 A. Dodek, The Canadian Constitution, s. 130; B. W. Reesor, op. cit., s. 406.
518 Wyjątkiem jest Ustawa o Brytyjskiej Ameryce Północnej z 1949 r., której nazwa została zmie-

niona na „Akt Nowej Fundlandii”. Newfoundland Act. Por. komentarz wstępny do Aktu Kana-
dy z 1982 r.
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Wśród zmian znajdujących się w  Załączniku AK 1982 największe znaczenie 
miało uchylenie art. 4 i  7.1 Statutu westminsterskiego z  1931  r. Było to konse-
kwencją patriacji Konstytucji, która dokonała się na mocy artykułu 2 Aktu Kanady 
z 1982 r.519

Uchylenie i wynikłe poprawki

54. Część IV zostanie uchylona po upływie jednego roku od wejścia w życie tej Czę-
ści, a niniejszy artykuł może zostać uchylony i artykuły niniejszej Ustawy ponownie 
ponumerowane, odpowiednio wskutek uchylenia Części IV i niniejszego artykułu, 
w formie proklamacji opatrzonej Wielką Pieczęcią Kanady, wydanej przez Guber-
natora Generalnego.

Część VII AK 1982 weszła w życie 17 kwietnia 1982 r., tak jak reszta Aktu Kon-
stytucyjnego z  1982  r.520 Oznacza to, że Część IV została uchylona 17 kwietnia 
1983 r.521 Artykuł 54 AK 1982 może zostać uchylony po wydaniu proklamacji przez 
gubernatora generalnego. Dotychczas taka proklamacja nie została wydana.

54.1 Uchylony.

Art. 54.1 AK 1982 został dodany do konstytucji na mocy poprawki z 1983 r.522 Jej 
zapisy stanowiły o uchyleniu 18 kwietnia 1987 r. Części IV.I zawierającej art. 37.1, 
który mówił o konieczności zorganizowania dodatkowych dwóch konferencji kon-
stytucyjnych do 17 kwietnia 1987 r. Art. 54.1 i 37.1 AK 1982 zostały automatycznie 
uchylone 18 kwietnia 1987 r.523

Francuskojęzyczna wersja Konstytucji Kanady

55. Francuskojęzyczna wersja tych części Konstytucji Kanady, które są wskazane 
w  Załączniku, zostanie przygotowana przez Ministra Sprawiedliwości Kanady tak 
szybko, jak to jest możliwe, a gdy w ten sposób zostanie przygotowana część, któ-
ra wystarcza do uzasadnienia podjęcia działań, należy ją przedłożyć do wydania 
w formie proklamacji opatrzonej Wielką Pieczęcią Kanady, wydanej przez Guber-
natora Generalnego, stosownie do procedur znajdujących zastosowanie przy wpro-
wadzaniu poprawek do odpowiednich postanowień Konstytucji Kanady.

Wiele dokumentów składających się na pisaną część konstytucji Kanady nie ma 
oficjalnej francuskojęzycznej wersji, dlatego w  celach prawnych wykorzystuje się 

519 Por. komentarz do art. 2 Aktu Kanady. 
520 Poza art. 15 AK 1982. Por. komentarz do art. 58 AK 1982.
521 Nakazywała ona zwołanie konferencji konstytucyjnej w ciągu roku od wejścia w życie Aktu 

Konstytucyjnego z 1982 r. Por. komentarz do art. 37 AK 1982.
522 Constitution Amendment Proclamation, 1983… 
523 Polskie tłumaczenie konstytucji Kanady wprowadza w błąd, gdyż art. 54.1 AK 1982 faktycznie 

został uchylony w 1987 r., ale na podstawie poprawki z 1983 r. Konstytucja Kanady, s. 110.

^ Gabryś II.indb   122 2018-03-21   12:44:44



123

Część VII. Postanowienia ogólne 

jedynie wersję anglojęzyczną, a francuskie tłumaczenie ma tylko znaczenie pomoc-
nicze. Tłumaczenia na język francuski o statusie równoważnym z angielskim orygi-
nałem nie ma Akt Konstytucyjny z 1867 r., gdyż został uchwalony przez wyłącznie 
anglojęzyczny parlament Zjednoczonego Królestwa. Również pozostałe uchwalone 
przezeń dokumenty nie mają oficjalnej wersji francuskojęzycznej524. Jednym z nie-
licznych wyjątków jest Akt Kanady z 1982 r., który zawierał w Załączniku B dwie 
wersje językowe Aktu Konstytucyjnego z 1982 r.525

Na mocy art. 55 AK 1982 próbowano zmienić tę sytuację. Minister sprawie-
dliwości powołał w  1984  r. Komisję ds. francuskiej wersji konstytucji (French 
Constitutional Drafting Committee), która po sześciu latach pracy translatorskiej 
przedstawiła propozycję tłumaczeń 38 dokumentów konstytucyjnych526. Jednakże 
dokumenty te nie nabyły oficjalnej mocy prawnej. Zgodnie z art. 55 AK 1982, aby 
tak się stało, musiały zostać wydane w  formie proklamacji, stosownie do proce-
dur zawartych w  Części V Aktu Konstytucyjnego z  1982  r., czyli jako poprawki 
do konstytucji527. W większości wypadków wymagałoby to zgody zarówno pozio-
mu federalnego, jak i legislatur wszystkich prowincji. Do dzisiaj nie wydano takich 
proklamacji, co jest w dużej mierze efektem braku chęci do rozpoczynania proce-
su zmian konstytucji, po doświadczeniach z  fiaskiem porozumień z Meech Lake 
i Charlottetown528.

Anglo- i francuskojęzyczne wersje niektórych dokumentów konstytucyjnych 

56. W  przypadku, gdy jakakolwiek część Konstytucji Kanady została wydana lub 
zostanie wydana w językach angielskim i  francuskim lub gdy francuska wersja ja-
kiejkolwiek części Konstytucji Kanady zostanie wydana z uwzględnieniem artyku-
łu 55, wersje angielska i francuska tych części Konstytucji są tak samo wiążące.

Na mocy tego artykułu wydane dotychczas w  obu językach części konstytu-
cji Kanady (7 dokumentów z Załącznika529) oraz części opublikowane po 1982 r. 

524 Na mocy art. 133 AK 1867 (obecnie także art. 18(1) AK 1982) wszystkie ustawy federalne 
muszą być wydawane w obu językach. Oznacza to, że znajdujących się w Załączniku siedem 
ustaw federalnych parlamentu Kanady (Akt Manitoby, Akt Alberty, Akt Saskatchewan i cztery 
Akty Konstytucyjne: z 1965, 1974, 1975 (Nr 1) i 1975 r. (Nr 2)) mają już gotową oficjalną wersję 
francuską. B. W. Reesor, op. cit., s. 407.

525 A. Dodek, The Canadian Constitution, s. 166. Por. komentarze do art. 3 Aktu Kanady oraz 
art. 57 AK 1982. 

526 Canada. Department of Justice, Final Report of the French Constitutional Drafting Committee 
responsible for providing the Minister of Justice of Canada with a draft official French version of 
certain constitution enactments – Table of Contents, 2013, [online:] http://canada.justice.gc.ca/
eng/rp-pr/csj-sjc/constitution/lawreg-loireg/index.html – 29 VIII 2014.

527 A. Dodek, The Canadian Constitution, s. 131.
528 Por. I. Wrońska, Kanadyjski system federalny…, s. 206.
529 Por. przypis 524 w komentarzu do art. 55 AK 1982.
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(np. 11 poprawek wydanych na mocy Części V Aktu Konstytucyjnego z 1982 r.530) 
mają taką samą moc prawną. Zapisy tego artykułu dają również pozostałym do-
kumentom konstytucyjnym, po ich przetłumaczeniu na język francuski i  formal-
nym zatwierdzeniu w formie proklamacji, taką samą moc prawną jak angielskim 
oryginałom. Choć tłumaczenia tych dokumentów zostały już przygotowane, nie 
uruchomiono dotychczas procedury ich oficjalnego zatwierdzenia na mocy art. 55 
AK 1982531. Mają więc jedynie pomocnicze znaczenie.

Anglo- i francuskojęzyczna wersja niniejszej Ustawy

57. Anglo- i francuskojęzyczne wersje niniejszej Ustawy są tak samo wiążące.

Artykuł ten miał rozwiać ewentualne wątpliwości co do równego statusu obu 
wersji językowych Aktu Konstytucyjnego z  1982  r., które mogłyby się pojawić 
w związku z dotąd niespotykanym ich sposobem uchwalenia. Dotychczasowa pro-
cedura w  przypadku uchwalania dokumentów konstytucyjnych przez parlament 
brytyjski zakładała, że uchwalane są jedynie ustawy anglojęzyczne, tak jak wszyst-
kie pozostałe ustawy wydawane przez parlament Zjednoczonego Królestwa. Akt 
Kanady z 1982 r. zawierał tekst angielski, a tekst francuski znajdował się w Załącz-
nikach A532 i B533. Art. 57 AK 1982 jest więc powtórzeniem art. 3 Aktu Kanady, który 
stanowi o równej mocy prawnej obu wersji Aktu Kanady wraz z załącznikami534.

Wejście w życie

58. Z uwzględnieniem artykułu 59 niniejsza Ustawa wchodzi w życie w dniu wy-
znaczonym w  proklamacji opatrzonej Wielką Pieczęcią Kanady, wydanej przez 
Królową lub Generalnego Gubernatora.

Akt Konstytucyjny z 1982 r. wszedł w życie 17 kwietnia 1982 r., gdy została wy-
dana przez królową proklamacja535. Wyjątkiem jest art. 23(1)(a) AK 1982 w odnie-
sieniu do Quebecu536. Wejście w życie art. 15 AK 1982 odroczono o trzy lata. 

530 Por. komentarz wstępny do Części V AK 1982.
531 A. Dodek, The Canadian Constitution, s. 131. Por. komentarz do art. 55 AK 1982.
532 Załącznik A do Aktu Kanady z 1982 r. jest francuską wersją preambuły oraz czterech artyku-

łów Aktu Kanady z 1982 r. Canada Act 1982 (U.K.), 1982, c. 11, Schedule (Annexe) A. Por. ko-
mentarz do Załącznika A Aktu Kanady z 1982 r.

533 Załącznik B zawiera tekst Aktu Konstytucyjnego z 1982 r. zarówno w wersji angielskiej, jak 
i francuskiej. Canada Act 1982 (U.K.), 1982, c. 11, Schedule B.

534 Por. komentarz do art. 3 Aktu Kanady.
535 Proclamation of April 17, 1982, proclaiming in force the Constitution Act, 1982, SI/82-97, (1982) 

C Gaz II, 1808. Por. komentarz do art. 1 Aktu Kanady.
536 Por. komentarz do art. 59 AK 1982.
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Wejście w życie artykułu 23(1)(a) w odniesieniu do Quebecu

59.(1) Artykuł 23(1)(a) w odniesieniu do Quebecu wchodzi w życie w dniu wyzna-
czonym w proklamacji opatrzonej Wielką Pieczęcią Kanady, wydanej przez Królo-
wą lub Gubernatora Generalnego. 

Aprobata Quebecu

(2) Proklamacja na mocy ustępu (1) będzie wydana tylko wówczas, gdy zostanie za-
aprobowana przez zgromadzenie ustawodawcze lub rząd Quebecu. 

Uchylenie niniejszego artykułu

(3) Niniejszy artykuł może zostać uchylony w dniu, gdy w odniesieniu do Quebecu 
wejdzie w życie artykuł 23(1)(a), a niniejsza Ustawa zostanie poprawiona i  jej ar-
tykuły ponownie ponumerowane, odpowiednio do skutków uchylenia niniejszego 
artykułu, w formie proklamacji opatrzonej Wielką Pieczęcią Kanady, wydanej przez 
Królową lub Gubernatora Generalnego.

Artykuł ten ogranicza zastosowanie art. 23 AK 1982 dotyczącego praw eduka-
cyjnych mniejszości językowych w  Quebecu537. Było to jedno z  dwóch ustępstw 
podjętych przez premiera Pierre’a Trudeau w listopadzie 1981 r. w celu uzyskania 
zgody premiera Quebecu René Lévesque’a na patriację konstytucji538. 

Na mocy art. 59 AK 1982 zapisy art. 23 AK 1982 miały zacząć obowiązywać 
w Quebecu dopiero wówczas, gdy zdecydował o tym parlament lub rząd tej pro-
wincji. W 1982 r. Zgromadzenie Narodowe Quebecu uchwaliło ustawę, która przed 
wydaniem zgody na mocy art. 59(1) AK 1982 wymaga uzyskania przez rząd Qu-
ebecu zgody legislatury 539. Dotychczas do tego nie doszło i prawdopodobieństwo, 
że sytuacja ulegnie zmianie w najbliższych latach, jest niewielkie, biorąc pod uwa-
gę fiasko porozumień z  Meech Lake i  Charlottetown540. Logiczną konsekwencją 
braku wspólnej zgody rządu i  legislatury Quebecu jest niewydanie proklamacji, 
o której mówi art. 59(3) AK 1982 i – w efekcie – nieobowiązywanie art. 23(1)(a)  
w Quebecu.

537 W  polskim tłumaczeniu konstytucji Kanady śródtytuł odnoszący się do ustępu (3) błędnie 
sugeruje, że art. 59 AK 1982 dotyczy uchylenia „Aktu”; w  rzeczywistości chodzi o  art. 59 
AK 1982. Konstytucja Kanady, s. 111.

538 Drugim ustępstwem były zapisy art. 40 AK 1982 o odszkodowaniach finansowych za popraw-
ki dotyczące edukacji i  kultury, w  stosunku do których prowincja użyła klauzuli wycofania 
(opt out). Por. komentarz do art. 40 AK 1982. B. W. Reesor, op. cit., s. 408-409. Por. M. Kijew-
ska-Trembecka, Québec i Québécois…, s. 216-221.

539 An Act respecting the Constitution Act, 1982, RSQ, c. L-4.2.
540 M. Gabr yś, Polityka wewnętrzna Kanady…, s. 34-36. 
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Skrócony tytuł i przywoływanie

60. Niniejsza Ustawa może być przywoływana jako Akt Konstytucyjny z 1982 roku, 
a  Akty Konstytucyjne z  1867 roku aż do 1975 roku (Nr 2) oraz niniejsza Ustawa 
mogą być przywoływane łącznie jako Akty Konstytucyjne 1867-1982.

Artykuł ten określa nazwę drugiej z najważniejszych ustaw konstytucyjnych Ka-
nady: „Akt Konstytucyjny z 1982 roku”. Ustanawia także, że zbiorcza nazwa na Akt 
Konstytucyjny z 1867 r. oraz poprawki wydane pomiędzy 1867 i 1975 r., a  także 
na Akt Konstytucyjny z 1982 r. będzie brzmiała „Akty Konstytucyjne 1867-1982”. 
Por. komentarz do art. 61 AK 1982.

Odniesienia

61. Uznaje się, iż odniesienie do „Aktów Konstytucyjnych 1867-1982” zawiera od-
niesienie do „Proklamacji dotyczącej poprawek konstytucyjnych z 1983 r.”.

Artykuł ten został dodany na podstawie Proklamacji dotyczącej poprawek kon
stytucyjnych z 1983 r. i  jest logiczną konsekwencją zmian w Aktach Konstytucyj-
nych dokonanych w 1983 r.541 Późniejsze poprawki, np. w 1985 r. czy 1987 r., nie 
zmieniły jednak brzmienia art. 61 AK 1982, a jedynie zawierały informację o zmia-
nie znaczenia zapisu „Akty Konstytucyjne 1867-1982”542.

541 Constitution Amendment Proclamation, 1983… Por. komentarz do art. 37 AK 1982.
542 Tak stanowił np. art. 3 ustawy Representation Act z 1985 r., która wprowadzała poprawkę do 

art. 51 AK 1867. Constitution Act, 1985… Por. komentarz do art. 44 AK 1982 w sprawie proce-
dury przyjmowania poprawek samodzielnie przez parlament federalny. 

^ Gabryś II.indb   126 2018-03-21   12:44:44



127

Załącznik do Aktu Konstytucyjnego z 1982 roku

Aktualizacja konstytucji	

Lp.
Kolumna I Kolumna II Kolumna III

Ustawa, której dotyczy Poprawka Nowa nazwa
1. British North America Act, 

1867, 30-31 Vict., c. 3 
(U.K.)

(1) Art. 1 zostaje uchylony 
i zastąpiony poniższym: 
„Ustawa ta może być przy-
woływana jako Akt Konsty-
tucyjny z 1867 roku”.
(2) Art. 20 zostaje 
uchylony. 
(3) Pkt 1 art. 91 zostaje 
uchylony. 
(4) Pkt 1 art. 92 zostaje 
uchylony 543.

Akt Konstytucyjny z 1867 
roku
[Constitution Act, 1867]

2. An Act to amend and conti-
nue the Act 32-33 Victoria 
Chapter 3; and to establish 
and provide for Govern-
ment of the Province of 
Manitoba, 1870, 33 Vict., 
c. 3 (Can.)

(1) Długi tytuł zostaje 
uchylony i zastąpiony 
poniższym: 
„Akt Manitoby z 1870 
roku” 
(2) Art. 20 zostaje 
uchylony.

Akt Manitoby z 1870 
roku544

[Manitoba Act, 1870]

3. Order of Her Majesty in 
Council admitting Rupert’s 
Land and the North- 
-Western Territory into the 
Union, dated the 23rd day 
of June, 1870

Zarządzenie o Ziemi 
Ruperta i Terytorium 
Północno-Zachodnim545

[Rupert’s Land and North- 
-Western Territory Order]

543 W polskim tłumaczeniu konstytucji Kanady „punkt” został pomylony z „artykułem”. Konstytu
cja Kanady, s. 112.

544 Ustawa parlamentu Kanady, która tworzyła prowincję Manitoba i przedłużała obowiązywanie 
tymczasowych regulacji przyjętych w  1869  r. po zakupieniu przez Dominium Kanady Zie-
mi Ruperta oraz Terytorium Północno-Zachodniego. Zob. E. A. Whitcomb, A Short History 
of the Canadian North, Ottawa 2010, s. 11-13. Por. An Act for the Temporary Government of 
Rupert’s Land and the NorthWestern Territories when united with Canada, 1869, 32-33 Vict., 
c. 3 (Can.). Por. komentarz do art. 5 AK 1867 w pierwszej części Przewodnika po konstytucji 
Kanady.

545 Zarządzenie królewskie, na mocy którego 15 lipca 1870 r. Ziemia Ruperta oraz Terytorium 
Północno-Zachodnie stały się częścią Kanady. Por. komentarz do art. 5 AK 1867 w pierwszej 
części Przewodnika po konstytucji Kanady. Zob. E. A. Whitcomb, op. cit., s. 11-13.
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 Akt Konstytucyjny z 1982 roku 

Lp.
Kolumna I Kolumna II Kolumna III

Ustawa, której dotyczy Poprawka Nowa nazwa
4. Order of Her Majesty in 

Council admitting British 
Columbia into the Union, 
dated the 16th day of May, 
1871

Warunki przyjęcia do Unii 
Kolumbii Brytyjskiej546

[British Columbia Terms  
of Union]

5. British North America Act, 
1871, 34-35 Vict., c. 28 
(U.K.)

Art. 1 zostaje uchylony 
i zastąpiony poniższym: 
„Ustawa ta może być przy-
woływana jako Akt Konsty-
tucyjny z 1871 roku”.

Akt Konstytucyjny z 1871 
roku547

[Constitution Act, 1871]

6. Order of Her Majesty in 
Council admitting Prince 
Edward Island into the 
Union, dated the 26th day 
of June, 1873

Warunki przyjęcia do Unii 
Wyspy Księcia Edwarda548

[Prince Edward Terms of 
Union]

7. Parliament of Canada Act, 
1875, 38-39 Vict., c. 38 
(U.K.)

Ustawa o Parlamencie 
Kanady z 1875 roku549

[Parliament od Canada 
Act, 1875]

8. Order of Her Majesty in  
Council admitting all  
British possessions and  
Territories in North Ame-
rica and islands adjacent 
thereto into the Union, 
dated the 31st day of July, 
1880

Zarządzenie o terytoriach 
przyległych550

[Adjacent Territories Order]

546 Zarządzenie królewskie z 16 maja 1871 r., na mocy którego Kolumbia Brytyjska została włączo-
na do Dominium Kanady jako szósta prowincja. Por. komentarz do art. 5 AK 1867 w pierwszej 
części Przewodnika po konstytucji Kanady.

547 Ustawa parlamentu brytyjskiego, która dawała Kanadzie uprawnienia do tworzenia nowych 
prowincji i terytoriów, a także zmiany granic prowincji po uzyskaniu ich zgody.

548 Zarządzenie królewskie z 26 czerwca 1873 r., na mocy którego Wyspa Księcia Edwarda została 
włączona do Dominium Kanady jako siódma prowincja. Por. komentarz do art. 5 AK 1867 
w pierwszej części Przewodnika po konstytucji Kanady.

549 Ustawa uchwalona na prośbę Ottawy przez parlament w Londynie w celu wyjaśnienia wąt-
pliwości dotyczących uprawnień parlamentu kanadyjskiego do zmiany zakresu przywilejów 
parlamentarnych. Por. komentarz do art. 18 AK 1867 w pierwszej części Przewodnika po kon
stytucji Kanady.

550 Zarządzenie królewskie z  31 lipca 1880  r., na mocy którego pozostałe po włączeniu Zie-
mi Ruperta i Terytorium Północno-Zachodniego obszary Ameryki Północnej będące pod 
zwierzchnictwem brytyjskim (poza Nową Fundlandią) zostały przekazane Dominium Kanady. 
E. A. Whitcomb, op. cit., s. 13.
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Załącznik do Aktu Konstytucyjnego z 1982 roku

Lp.
Kolumna I Kolumna II Kolumna III

Ustawa, której dotyczy Poprawka Nowa nazwa
9. British North America Act, 

1886, 49-50 Vict., c. 35 
(U.K.)

Art. 3 zostaje uchylony 
i zastąpiony poniższym: 
„3. Ustawa ta może być 
przywoływana jako Akt 
Konstytucyjny z 1886 roku”.

Akt Konstytucyjny z 1886 
roku551

[Constitution Act, 1886]

10. Canada (Ontario Bounda-
ry) Act, 1889, 52-53 Vict., 
c. 28 (U.K.)

Akt Kanady (Granica 
Ontario) z 1889 roku552

[Canada (Ontario 
Boundary) Act, 1889]

11. Canadian Speaker 
(Appointment of Deputy) 
Act, 1895, 2nd Sess.,  
59 Vict., c. 3 (U.K.)553

Ustawa ta zostaje 
uchylona.

 

12. The Alberta Act, 1905, 
4-5 Edw. VII, c. 3 (Can.)

Akt Alberty554

[Alberta Act]
13. The Saskatchewan Act, 

1905, 4-5 Edw. VII, c. 42 
(Can.)

Akt Saskatchewan555

[Saskatchewan Act]

14. British North America Act, 
1907, 7 Edw. VII, c. 11 
(U.K.)

Art. 2 zostaje uchylony 
i zastąpiony poniższym: 
„2. Ustawa ta może być 
przywoływana jako Akt 
Konstytucyjny z 1907 
roku”.

Akt Konstytucyjny z 1907 
roku556

[Constitution Act, 1907]

15. British North America Act, 
1915, 5-6 Geo. V, c. 45 
(U.K.)

Art. 3 zostaje uchylony 
i zastąpiony poniższym: 
„3. Ustawa ta może być 
przywoływana jako Akt 
Konstytucyjny z 1915 
roku”.

Akt Konstytucyjny z 1915 
roku557

[Constitution Act, 1915]

551 Ustawa brytyjska, która pozwalała kanadyjskim terytoriom na reprezentację w Senacie i Izbie 
Gmin. Por. komentarz do art. 51 AK 1867 w pierwszej części Przewodnika po konstytucji Kanady.

552 Ustawa brytyjska powiększająca terytorium prowincji Ontario. 
553 Ustawa brytyjska powołująca zastępcę spikera Senatu, wydana w celu usunięcia wątpliwości, 

czy takie działanie mógł podjąć samodzielnie parlament kanadyjski. Por. komentarz do art. 34 
AK 1867 w pierwszej części Przewodnika po konstytucji Kanady. 

554 Ustawa kanadyjska tworząca prowincję Alberta i ustanawiająca jej władze. Por. komentarz do 
art. 5 AK 1867 w pierwszej części Przewodnika po konstytucji Kanady.

555 Ustawa kanadyjska tworząca prowincję Saskatchewan i ustanawiająca jej władze. Por. komen-
tarz do art. 5 AK 1867 w pierwszej części Przewodnika po konstytucji Kanady.

556 Ustawa brytyjska regulująca coroczne granty przekazywane przez władze federalne prowin-
cjom, która zastąpiła art. 118 AK 1867. Por. komentarz do art. 118 AK 1867 w pierwszej części 
Przewodnika po konstytucji Kanady.
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 Akt Konstytucyjny z 1982 roku 

Lp.
Kolumna I Kolumna II Kolumna III

Ustawa, której dotyczy Poprawka Nowa nazwa
16. British North America Act, 

1930, 20-21 Geo. V, c. 26 
(U.K.)558

Art. 3 zostaje uchylony 
i zastąpiony poniższym: 
„3. Ustawa ta może być 
przywoływana jako Akt 
Konstytucyjny z 1930 
roku”.

Akt Konstytucyjny z 1930 
roku559

[Constitution Act, 1930]

17. Statute of Westminster, 
1931, 22 Geo. V, c. 4 (U.K.)

W zakresie odnoszącym się 
do Kanady
(a) art. 4 zostaje uchylony; 
i (b) art. 7 ust. 1 zostaje 
uchylony.

Statut westminsterski 
z 1931 roku560

[Statute of Westminster, 
1931]

18. British North America Act, 
1940, 3-4 Geo. VI, c. 36 
(U.K.)

Art. 2 zostaje uchylony 
i zastąpiony poniższym: 
„2. Ustawa ta może być 
przywoływana jako Akt 
Konstytucyjny z 1940 
roku”.

Akt Konstytucyjny z 1940 
roku561

[Constitution Act, 1940]

19. British North America Act, 
1943, 6-7 Geo. VI, c. 30 
(U.K.)562

Ustawa ta zostaje 
uchylona.

 

557 Ustawa brytyjska poszerzająca skład Senatu o 24 senatorów reprezentujących czwarty, zachod-
ni, region Kanady; gwarantowała także 6 senatorów dla Nowej Fundlandii w momencie do-
łączenia do Kanady (co stało się w 1949 r.). Dodawała również tzw. klauzulę senacką (senato
rial clause), która nie pozwala na obniżenie liczby miejsc posiadanych przez daną prowincję 
w Izbie Gmin poniżej liczby przysługującej jej miejsc w Senacie. Por. komentarze do art. 21, 22, 
26, 51, 51A i 147 AK 1867 w pierwszej części Przewodnika po konstytucji Kanady.

558 W polskim tłumaczeniu konstytucji Kanady rok 1930 został zmieniony na 1931. Konstytucja 
Kanady, s. 114.

559 Ustawa brytyjska przekazująca prowincjom Manitoba, Alberta i  Saskatchewan uprawnienia 
w zakresie kontroli nad ziemią i zasobami naturalnymi. Por. komentarz do art. 109 AK 1867 
w pierwszej części Przewodnika po konstytucji Kanady.

560 Ustawa brytyjska potwierdzająca równą z Wielką Brytanią pozycję dominiów w ramach Im-
perium Brytyjskiego, a także regulująca ich związki z Koroną. Kanada uzyskała pełną suwe-
renność w sferze gospodarczej, wojskowej i dyplomatycznej, a jej związki z dawną metropo-
lią zostały ograniczone do unii personalnej (monarchą Kanady pozostał król Zjednoczonego 
Królestwa) i pewnych elementów unii realnej. Por. komentarze do art. 9, 10, 11, 15, 17, 18, 65, 
91(25), 129 i 132 AK 1867 w pierwszej części Przewodnika po konstytucji Kanady.

561 Ustawa uchwalona przez parlament brytyjski na prośbę władz Kanady po uzyskaniu zgody 
wszystkich prowincji. Przekazywała ona władzom federalnym zwierzchność nad ubezpiecze-
niami dla bezrobotnych. Por. komentarz do art. 91(2A) AK 1867 w pierwszej części Przewod
nika po konstytucji Kanady.

562 Ustawa brytyjska zmieniająca zasady obliczania liczby mandatów w wyborach do Izby Gmin 
przysługujących poszczególnym prowincjom. Były one od tego czasu kilkukrotnie modyfi-
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Załącznik do Aktu Konstytucyjnego z 1982 roku

Lp.
Kolumna I Kolumna II Kolumna III

Ustawa, której dotyczy Poprawka Nowa nazwa
20. British North America Act, 

1946, 9-10 Geo. VI, c. 63 
(U.K.)563

Ustawa ta zostaje 
uchylona.

 

21. British North America Act, 
1949, 12-13 Geo. VI, c. 22 
(U.K.)

Art. 3 zostaje uchylony 
i zastąpiony poniższym: 
„3. Ustawa ta może być 
przywoływana jako Akt 
Nowej Fundlandii”.

Akt Nowej Fundlandii564

[Newfoundland Act]

22. British North America 
(No. 2) Act, 1949, 
13 Geo. VI, c. 81 (U.K.)565

Ustawa ta zostaje 
uchylona.

 

23. British North America Act, 
1951, 14-15 Geo. VI, c. 32 
(U.K.)566

Ustawa ta zostaje 
uchylona.

 

24. British North America Act,  
1952, 1 Eliz. II, c. 15 
(Can.)567

Ustawa ta zostaje 
uchylona.

 

 kowane, m.in. w  latach: 1946, 1952, 1974, 1985 i 2011. Por. komentarz do art. 51 AK 1867 
w pierwszej części Przewodnika po konstytucji Kanady.

563 Ustawa brytyjska zmieniająca zasady redystrybucji mandatów w wyborach do Izby Gmin. Spo-
sób redystrybucji został następnie zmieniony w latach 1974, 1985 oraz 2011. Por. komentarz do 
art. 51 AK 1867 w pierwszej części Przewodnika po konstytucji Kanady.

564 Ustawa brytyjska potwierdzająca i wprowadzająca w życie warunki przyjęcia do Unii (Kanady) 
Dominium Nowej Fundlandii. Por. komentarz do art. 5 AK 1867 w pierwszej części Przewod
nika po konstytucji Kanady.

565 Ustawa brytyjska dodająca pkt 1 do art. 91 AK 1867, pozwalający parlamentowi w Ottawie 
modyfikować zapisy Aktu Konstytucyjnego z 1867 r. odnoszące się do wyłącznych uprawnień 
władzy federalnej. Przy okazji patriacji konstytucji ustawa została uchylona, a zapisy art. 91(1) 
AK 1867 przeniesiono do art. 4(2) i 44 AK 1982. Por. komentarze do art. 4(2) i 44 AK 1982 oraz 
91(1) AK 1867 w pierwszej części Przewodnika po konstytucji Kanady.

566 Ustawa brytyjska dodająca art. 94A AK 1867 nadający parlamentowi federalnemu uprawnie-
nia do wprowadzenia systemu emerytalnego. Obecne brzmienie artykuł ten zyskał w 1964 r. 
na mocy Aktu Konstytucyjnego z 1964 r., a przy okazji patriacji konstytucji uchylono ustawę 
z 1951 r. Por. komentarz do art. 94A AK 1867 w pierwszej części Przewodnika po konstytucji 
Kanady.

567 Ustawa uchwalona przez parlament w Ottawie zmieniająca zasady obliczania liczby mandatów 
w  wyborach do Izby Gmin przysługujących poszczególnym prowincjom. Były one od tego 
czasu kilkukrotnie modyfikowane, m.in. w latach: 1974, 1985 i 2011. Por. komentarz do art. 51 
AK 1867 w pierwszej części Przewodnika po konstytucji Kanady.

^ Gabryś II.indb   131 2018-03-21   12:44:45



132

 Akt Konstytucyjny z 1982 roku 

Lp.
Kolumna I Kolumna II Kolumna III

Ustawa, której dotyczy Poprawka Nowa nazwa
25. British North America Act, 

1960, 9 Eliz. II, c. 2 (U.K.)
Art. 2 zostaje uchylony 
i zastąpiony poniższym: 
„2. Ustawa ta może 
być przywoływana 
jako Akt Konstytucyjny 
z 1960 roku”.

Akt Konstytucyjny z 1960 
roku568

[Constitution Act, 1960]

26. British North America Act, 
1964, 12-13 Eliz. II, c. 73 
(U.K.)

Art. 2 zostaje uchylony 
i zastąpiony poniższym: 
„2. Akt ten może być przy-
woływany jako Akt Konsty-
tucyjny z 1964 roku”.

Akt Konstytucyjny z 1964 
roku569

[Constitution Act, 1964]

27. British North America Act, 
1965, 14 Eliz. II, c. 4, 
Part I (Can.)

Art. 2 zostaje uchylony 
i zastąpiony poniższym: 
„2. Część ta może być przy-
woływana jako Akt Konsty-
tucyjny z 1965 roku”.

Akt Konstytucyjny z 1965 
roku570

[Constitution Act, 1965]

28. British North America Act, 
1974, 23 Eliz. II, c. 13, 
Part I (Can.)

Art. 3 zmieniony przez 
art. 38(1) ustawy 
25-26 Eliz. II, c. 28 (Can.)571 
zostaje uchylony 
i zastąpiony poniższym: 
„3. Część ta może być przy-
woływana jako Akt Konsty-
tucyjny z 1974 roku”.

Akt Konstytucyjny z 1974 
roku572

[Constitution Act, 1974]

568 Ustawa brytyjska zmieniająca dożywotnią nominację sędziów zasiadających w  sądach wyż-
szych i ustanawiająca obowiązkowe przejście w stan spoczynku po osiągnięciu 75 roku życia. 
Por. komentarz do art. 99 AK 1867 w pierwszej części Przewodnika po konstytucji Kanady.

569 Ustawa brytyjska rozszerzająca uprawnienia parlamentu federalnego w zakresie systemu eme-
rytalnego o zasiłki po zmarłych i renty inwalidzkie, oraz o możliwość utworzenia drugiego  
filaru publicznego systemu zabezpieczenia emerytalnego – Kanadyjskiego Planu Emerytalne-
go (Canada Pension Plan). Por. komentarz do art. 94A AK 1867 w pierwszej części Przewod
nika po konstytucji Kanady.

570 Ustawa parlamentu kanadyjskiego wprowadzająca obowiązkową emeryturę dla senatorów po 
ukończeniu 75 roku życia. Por. komentarz do art. 29 AK 1867 w pierwszej części Przewodnika 
po konstytucji Kanady.

571 Chodzi o ustawę Miscellaneous Statute Law Revision Act, 1977, 25-26 Eliz. II, c. 28. (Can.).
572 Ustawa parlamentu kanadyjskiego zmieniająca system redystrybucji mandatów w wyborach 

do Izby Gmin. Zasady te zostały znowelizowane w latach 1985 oraz 2011. Por. komentarz do 
art. 51 AK 1867 w pierwszej części Przewodnika po konstytucji Kanady.
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Lp.
Kolumna I Kolumna II Kolumna III

Ustawa, której dotyczy Poprawka Nowa nazwa
29. British North America Act, 

1975, 23-24 Eliz. II, c. 28, 
Part I (Can.)

Art. 3 zmieniony przez 
art. 31 ustawy 25-26 
Eliz. II, c. 28 (Can.)573 
zostaje uchylony i zastąpio-
ny poniższym: 
„3. Część ta może być przy-
woływana jako Akt Konsty-
tucyjny z 1975 roku (nr 1)”.

Akt Konstytucyjny z 1975 
roku (nr 1)574

[Constitution Act (No. 1), 
1975]

30. British North America Act 
(No. 2), 1975, 23-24 Eliz. II, 
c. 53 (Can.)

Art. 3 zostaje uchylony 
i zastąpiony poniższym: 
„3. Akt ten może być przy-
woływany jako Akt Konsty-
tucyjny z 1975 roku (nr 2)”.

Akt Konstytucyjny z 1975 
roku (nr 2)575

[Constitution Act (No. 2), 
1975]

573 Chodzi o ustawę Miscellaneous Statute Law Revision Act…
574 Ustawa kanadyjska zwiększająca do dwóch liczbę mandatów w  Izbie Gmin przysługującą 

Terytoriom Północno-Zachodnim. Zapis ten został zmieniony przez art. 46 ustawy Consti
tution Act, 1999 (Nunavut), która oddawała jeden z mandatów Terytorium Nunavut. Constitu
tion Act, 1999 (Nunavut)… Por. komentarze do art. 21 i 22 AK 1867 w pierwszej części Prze
wodnika po konstytucji Kanady.

575 Ustawa uchwalona przez parlament kanadyjski zwiększająca liczbę miejsc w Senacie ze 102 
do  104. Terytoria Północno-Zachodnie i  Jukon otrzymały po jednym senatorze. Na mocy 
Constitution Act, 1999 (Nunavut) utworzone w 1999 r. Terytorium Nunavut otrzymało jedno 
miejsce w Senacie, co podniosło liczebność tej izby do 105 miejsc. Por. komentarz do art. 21 
AK 1867 w pierwszej części Przewodnika po konstytucji Kanady.
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