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I.
AKT KONSTYTUCYJNY z 1867 r.
(Tekst jednolity uwzgledniajacy poprawki)

Ustawa odnosi sie do Zjednoczonej Kanady, Nowej
Szkocji, Nowego Brunszwiku, ich rzadów i kwestii
z tym zwiazanych.
Dnia 29 marca 1867 r.
Zwazywszy, ze prowincje Kanada, Nowa Szkocja
i Nowy Brunszwik wyraziły swoje pragnienie federalnego połaczenia sie w jedno Dominium pod berłem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii z Konstytucja zblizona w swych zasadach do Konstytucji
Zjednoczonego Królestwa;
Zwazywszy, ze Unia taka bedzie przyczyniac sie do
dobrobytu prowincji i wspierania interesów Imperium
Brytyjskiego;
Zwazywszy, ze przy tworzeniu Unii moca deklaracji
Parlamentu jest celowe nie tylko ukonstytuowanie władzy ustawodawczej w Dominium, lecz równiez okreslenie istoty władzy wykonawczej;
Zwazywszy, ze celowe jest okreslenie przepisów dla
ewentualnego przyjecia do Unii innych czesci Brytyjskiej Ameryki Północnej.

I. WSTEP
1. Niniejszy Akt okresla sie jako Akt Konstytucyjny
z 1867 r.
2. [Uchylony ustawa rewizyjna z 1893 r.]
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Tytuł skrócony

II. UNIA
Deklaracja Unii

Interpretacja

Cztery prowincje
Prowincje
Ontario i Quebec

Prowincje Nowa
Szkocja i Nowy
Brunszwik
Dziesiecioletni
spis ludnosci

3. Słusznym prawem Królowej zgodnie z rada Wielce Szanownej Tajnej Rady Jej Wysokosci jest ogłoszenie
w formie proklamacji, iz w dniu tam okreslonym, lecz
nie pózniej niz 6 miesiecy od ustanowienia niniejszego
Aktu, prowincje Kanada, Nowa Szkocja i Nowy Brunszwik stworza jedno Dominium pod nazwa Kanada i od
tego momentu te trzy prowincje tworzyc beda jedno Dominium pod ta nazwa.
4. Jezeli nie jest to wyrazone lub implikowane inaczej, nazwa Kanada bedzie rozumiana jako Kanada ustanowiona na mocy niniejszego Aktu.
5. Kanada składa sie z czterech prowincji nazwanych
Ontario, Quebec, Nowa Szkocja i Nowy Brunszwik.
6. Czesci Prowincji Kanada (istniejace w momencie
ustanowienia niniejszego Aktu), które poprzednio stanowiły odpowiednio prowincje Górnej i Dolnej Kanady zostaja uznane za rozdzielone i utworza odrebne prowincje. Czesc, która uprzednio stanowiła prowincje Górnej
Kanady tworzy prowincje Ontario; natomiast czesc bedaca uprzednio prowincja Dolnej Kanady tworzy prowincje Quebec.
7. Prowincje Nowa Szkocja i Nowy Brunszwik zachowuja granice istniejace w momencie ustanowienia
niniejszego Aktu.
8. W powszechnym spisie ludnosci Kanady, który
zostanie przeprowadzony w 1871 r. i nastepnie kazdorazowo co 10 lat bedzie odrebnie uwzgledniana ludnosc
wskazanych czterech prowincji.
III. WŁADZA WYKONAWCZA

Deklaracja władzy
wykonawczej
Królowej
Przeniesienie
uprawnien

9. Ustanawia sie niniejszym, iz rzad i władza wykonawcza w i nad Kanada nadal przysługuje i przysługiwac bedzie Królowej.
10. Postanowienia niniejszego Aktu odnoszace sie do
Gubernatora Generalnego rozciagaja sie i maja zastoso46

wanie do Gubernatora Generalnego czasowo pełniacego
swoja funkcje w Kanadzie, lub innego Najwyzszego
Urzednika lub Administratora czasowo sprawujacego
nadzór nad rzadem Kanady z ramienia i w imieniu Królowej, bez wzgledu na tytuł jakim jest okreslany.
11. Tworzy sie Rade w celu udzielania pomocy i rad
rzadowi Kanady nazwana Królewska Tajna Rada dla Kanady; osoby bedace członkami Rady sa wybierani i zwoływani przez Gubernatora Generalnego oraz zaprzysiegani jako tajni radcy; członkowie Tajnej Rady moga byc
odwoływani przez Gubernatora Generalnego.
12. Cała władza, pełnomocnictwa, funkcje, które na
mocy kazdego aktu Parlamentu Wielkiej Brytanii lub
Parlamentu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii
i Irlandii lub legislatury Górnej Kanady, Dolnej Kanady,
Kanady, Nowej Szkocji lub Nowego Brunszwiku przysługiwały i wykonywane były przed powstaniem Unii
przez poszczególnych Gubernatorów lub Wicegubernatorów tych prowincji za rada lub za rada i zgoda ich Rad
Wykonawczych lub wspólnie z tymi radami lub z ich
członkami, badz przez Gubernatorów lub Wicegubernatorów indywidualnie, o ile te akty pozostana w mocy
i beda mozliwe do stosowania po utworzeniu Unii przez
rzad Kanady, beda przysługiwac i beda wykonywane
przez Gubernatora Generalnego za jego rada lub za rada
i zgoda, lub wspólnie z Królewska Tajna Rada dla Kanady lub jej członkami, badz indywidualnie przez Gubernatora Generalnego, niemniej w zaleznosci od okolicznosci podlegaja one (z wyjatkiem tych, które wynikaja
z aktów Parlamentu Wielkiej Brytanii lub Parlamentu
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii)
uchyleniu lub zmianie przez Parlament Kanady.
13. Postanowienia niniejszego Aktu odnoszace sie
do Gubernatora Generalnego w Radzie nalezy interpretowac jako odnoszace sie do Gubernatora Generalnego działajacego za rada Królewskiej Tajnej Rady dla Kanady.
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Gubernatora
Generalnego

Tajna Rada dla
Kanady

Władza
wykonywana na
mocy niniejszego
Aktu przez
Gubernatora
Generalnego za
rada Tajnej Rady
lub samodzielnie

Przeniesienie
uprawnien
Gubernatora
Generalnego
w Radzie

Uprawnienia
Królowej przy
mianowaniu
Zastepców
Gubernatora

Dowództwo
Królowej nad
siłami zbrojnymi

Siedziba rzadu
Kanady

14. Słusznym prawem Królowej jest, jesli Jej Wysokosc uzna to za stosowne, upowaznienie Gubernatora
Generalnego do mianowania od czasu do czasu osoby
lub osób, grupowo lub indywidualnie jako swojego zastepce lub zastepców w dowolnej czesci lub w dowolnych czesciach Kanady i w ramach swych uprawnien do
ustalania dla niego lub dla nich, na okres uznany za własciwy, zakresu sprawowania władzy, pełnomocnictw
i funkcji Gubernatora Generalnego, jaki uzna za konieczny i uzasadniony z uwzglednieniem ograniczen i instrukcji wydanych lub wyrazonych przez Królowa; jednakze mianowanie zastepcy lub zastepców nie moze
wpływac na wykonywanie przez Gubernatora Generalnego jego władzy, pełnomocnictw lub funkcji.
15. Postanawia sie, iz głównodowodzacym ladowych
i morskich sił policyjnych oraz ladowych i morskich sił
zbrojnych poza Kanada i w Kanadzie pozostaje Królowa.
16. Dopóki Królowa nie zarzadzi inaczej, siedziba
rzadu Kanady jest Ottawa.

IV. WŁADZA USTAWODAWCZA
Parlament Kanady

Przywileje Izb

17. Istnieje jeden Parlament Kanady składajacy sie
z Królowej, Izby Wyzszej nazwanej Senatem i Izby
Gmin.
18. Przywileje, immunitety i uprawnienia, jakie
dzierzy, posiada i wykonuje Senat, Izba Gmin i ich
członkowie indywidualnie beda takie, jakimi okresla je
ustawy Parlamentu Kanady, jednakze zadna ustawa Parlamentu Kanady okreslajaca te przywileje, immunitety
i uprawnienia nie moze nadawac immunitetów, przywilejów i uprawnien przekraczajacych te, które na mocy
analogicznej ustawy dzierzy, posiada i wykonuje Izba
Gmin Parlamentu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej
Brytanii i Irlandii i jej członkowie.
48

19. Parlament Kanady zostanie zwołany na wspólne
posiedzenie nie pózniej niz 6 miesiecy po utworzeniu
Unii.
20. [Uchylony Aktem Konstytucyjnym z 1982 r.]

Pierwsze
posiedzenie
Parlamentu

SENAT

21. Senat, stosownie do unormowan niniejszego Aktu,
składa sie ze 104 członków, nazywanych senatorami.
22. W zwiazku z trybem powoływania Senatu uwaza
sie, iz Kanada składa sie z czterech regionów:
1. Ontario,
2. Quebec,
3. Prowincji Nadmorskich, Nowej Szkocji, Nowego
Brunszwiku i Wyspy Ksiecia Edwarda,
4. Zachodnich Prowincji Manitoba, Kolumbii Brytyjskiej, Saskatchewan i Alberty,
które to cztery regiony (stosownie do unormowan niniejszego Aktu) sa równo reprezentowane w Senacie jak
nastepuje: Ontario przez 24 senatorów; Quebec przez 24
senatorów; Prowincje Nadmorskie i Wyspa Ksiecia Edwarda przez 24 senatorów, z których 10 ma reprezentowac Nowa Szkocje, 10 Nowy Brunszwik a 4 Wyspe
Ksiecia Edwarda; Prowincje Zachodnie przez 24 senatorów, z których 6 ma reprezentowac Manitobe, 6 Kolumbie Brytyjska, 6 Saskatchewan i 6 ma reprezentowac Alberte; Nowa Fundlandia ma prawo do reprezentacji
w Senacie przez 6 członków; Terytorium Yukon i Terytoria Północno-Zachodnie maja prawo do reprezentacji
w Senacie przez jednego członka kazde.
W przypadku Quebecu kazdy z 24 senatorów reprezentujacych prowincje ma byc mianowany przez jeden
z 24 okregów wyborczych Dolnej Kanady, wyszczególnionych w załaczniku A do rozdziału pierwszego Zbioru
Jednolitych Ustaw Kanady.
23. Kwalifikacje senatora sa nastepujace:
(1) ma miec ukonczone 30 lat,
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Liczba senatorów
Reprezentacja
prowincji
w Senacie

Kwalifikacje
senatora

(2) ma byc albo urodzonym poddanym Korony
Brytyjskiej, albo poddanym Korony Brytyjskiej naturalizowanym ustawa Parlamentu
Wielkiej Brytanii lub Parlamentu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii,
lub legislatury jednej z prowincji Dolnej Kanady, Górnej Kanady, Kanady, Nowej Szkocji i Nowego Brunszwiku przed utworzeniem
Unii,
(3) ma byc, według zasad prawa lub słusznosci,
włascicielem ziemi na własny uzytek i dochodu z ziemi lub posiadłosci ziemskiej na
zasadzie wspólnej dzierzawy zgodnie z prawem federalnym, badz posiadaczem lub włascicielem ziemi na własny uzytek i dochodu
z ziemi lub dziedziczonych posiadłosci ziemskich (alodialnych) lub własnosci nieszlacheckich w prowincji z ramienia której jest
powoływany, o wartosci przekraczajacej
cztery tysiace dolarów, po odliczeniu wszystkich dzierzaw, naleznosci, długów, opłat, zastawów i obciazen hipotecznych naleznych,
płatnych, sciagalnych lub skutkujacych podobnie,
(4) jego nieruchomy i ruchomy majatek ma łacznie przekraczac cztery tysiace dolarów, po
odliczeniu długów i naleznosci,
(5) ma zamieszkiwac w prowincji, z której jest
powoływany,
(6) w odniesieniu do Quebecu, jego majatek nieruchomy ma spełniac wymagania okregu wyborczego, z którego jest powoływany lub ma
zamieszkiwac w tym okregu.
Powołanie
senatora

24. Gubernator Generalny w imieniu Królowej, aktem
opatrzonym Wielka Pieczecia Kanady, powołuje od czasu
do czasu osoby kwalifikowane do Senatu i zgodnie z po50

stanowieniami niniejszego Aktu kazda osoba powołana
w ten sposób staje sie członkiem Senatu i senatorem.
25. [Uchylony ustawa rewizyjna z 1893 r.]
26. Jezeli kiedykolwiek z rekomendacji Gubernatora
Generalnego Królowa uzna za stosowne powiekszenie
Senatu o 4 lub 8 członków, Gubernator Generalny moze
powiekszyc Senat przez powołanie (zaleznie od okolicznosci) 4 lub 8 kwalifikowanych osób reprezentujacych
równo cztery regiony Kanady.
27. W przypadku tak dokonanego w dowolnym czasie powiekszenia Senatu, Gubernator Generalny nie moze powołac do Senatu zadnej osoby do reprezentowania
jednego z czterech regionów, dopóki reprezentacja kazdego z czterech regionów nie przekroczy 24 senatorów,
chyba ze instrukcja Królowej, wydana na podstawie jego
rekomendacji postanowi inaczej.
28. Liczba senatorów nie moze przekroczyc 112.
29. (1) Z zastrzezeniem ustepu (2), senator zgodnie
z postanowieniami niniejszego Aktu zasiada
w Senacie dozywotnio.
(2) Senator powołany do Senatu po wejsciu
w zycie ustepu (2), zgodnie z postanowieniami niniejszego Aktu zasiada w Senacie do
osiagniecia 75 lat.
30. Senator moze złozyc na rece Gubernatora Generalnego odrecznie napisana rezygnacje ze stanowiska,
skutkiem czego staje sie ono nie obsadzone.
31. Stanowisko senatora staje sie nie obsadzone, gdy:
(1) podczas dwóch kolejnych sesji Parlamentu
nie uczestniczy on w posiedzeniach Senatu,
(2) złozy przysiega lub deklaracje lojalnosci, posłuszenstwa lub przynaleznosci do obcego
panstwa, lub w przypadku gdy na mocy dowolnego aktu stanie sie poddanym, obywatelem lub osoba uprawniona do korzystania
z praw i przywilejów przysługujacych podmiotom i obywatelom obcego panstwa,
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Powiekszenie
liczby senatorów

Ograniczenie
Senatu do
podstawowej
liczby członków

Maksymalna
liczba senatorów
Kadencja senatora

Przejscie senatora
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Rezygnacja ze
stanowiska
senatora
Pozbawienie
stanowiska
senatora

Uzupełnienie
wakatu w Senacie

Kwalifikacje
i wakat w Senacie

Mianowanie
Spikera Senatu

Kworum
w Senacie

Głosowanie
w Senacie

(3) uznany zostanie za bankruta lub osobe niewypłacalna lub gdy wystapi o przyznanie mu
korzysci przewidzianych ustawami dotyczacymi niewypłacalnych dłuzników lub stanie
sie publicznym dłuznikiem,
(4) jest posadzony o zdrade, zbrodnie lub inne
nikczemne przestepstwo,
(5) ustana kwalifikacje ze wzgledu na posiadana
własnosc lub zamieszkanie; jednakze senator
nie moze byc uznany za nie spełniajacego
kwalifikacji zamieszkania z powodu jego zasiadania w rzadzie Kanady w czasie sprawowania urzedu, gdy wymagana jest tam jego
obecnosc.
32. W przypadku wakatu w Senacie w wyniku rezygnacji, smierci lub innej przyczyny, Gubernator Generalny
powołuje kwalifikowana osobe w celu zapełnienia wakatu.
33. Jezeli wynikna jakiekolwiek watpliwosci dotyczace kwalifikacji senatora lub wakatu w Senacie, powinny one byc podjete i rozstrzygniete przez Senat.
34. Gubernator Generalny, aktem opatrzonym Wielka Pieczecia Kanady, mianuje Spikera Senatu sposród
senatorów, moze równiez go odwołac i mianowac na to
stanowisko innego senatora.
35. Dopóki Parlament Kanady nie postanowi inaczej,
dla ukonstytuowania posiedzenia i realizowania władzy
w Senacie niezbedna jest obecnosc przynajmniej 15 senatorów wraz ze Spikerem Senatu.
36. Sprawy podejmowane w Senacie sa rozstrzygane
wiekszoscia głosów, a Spiker we wszystkich sprawach
ma prawo głosu; w przypadku gdy głosy podziela sie
równo uznaje sie decyzje za negatywna.
IZBA GMIN

Izba Gmin
Kanady

37. Izba Gmin zgodnie z postanowieniami niniejszego Aktu składa sie z 295 członków, z których 99 jest wy52

bieranych z Ontario, 75 z Quebecu, 11 z Nowej Szkocji,
10 z Nowego Brunszwiku, 14 z Manitoby, 32 z Kolumbii Brytyjskiej, 4 z Wyspy Ksiecia Edwarda, 26 z Alberty, 14 z Saskatchewan, 7 z Nowej Fundlandii, 1 z Terytorium Yukon i 2 z Terytorium Północno-Zachodniego.
38. Gubernator Generalny od czasu do czasu w imieniu Królowej, aktem opatrzonym Wielka Pieczecia Kanady, wzywa i zwołuje Izbe Gmin.
39. Senator nie moze zostac wybranym, zasiadac lub
głosowac jako członek Izby Gmin.
40. Dopóki Parlament Kanady nie postanowi inaczej,
Ontario, Quebec, Nowa Szkocja i Nowy Brunszwik zostaja podzielone na nastepujace okregi wyborcze w celu
wyborów członków Izby Gmin:
1. Ontario
Ontario zostaje podzielone na hrabstwa, jednostki
administracyjne hrabstw, miasta, dzielnice miast i miasteczka okreslone w Załaczniku nr 1 do niniejszego
Aktu, z których kazde ma stanowic okreg wyborczy,
w którym wybiera sie jednego reprezentanta.
2. Quebec
Quebec zostaje podzielony na 65 okregów wyborczych złozonych z 65 obwodów wyborczych, na które
Dolna Kanada była — na mocy rozdziału 2 Zbioru Jednolitych Ustaw Kanady, rozdziału 75 Zbioru Jednolitych
Aktów Dolnej Kanady i Aktu Prowincji Kanada wydanego z okazji 23 urodzin Królowej, rozdziału 1 lub innych aktów zmieniajacych akty pozostajace w mocy
w Unii — podzielona przed przyjeciem niniejszego
Aktu, w którym wybiera sie jednego reprezentanta.
3. Nowa Szkocja
Kazde z 18 hrabstw Nowej Szkocji stanowi okreg
wyborczy. Hrabstwo Halifax jest uprawnione do wyboru
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Zwołanie Izby
Gmin
Zakaz łaczenia
stanowisk
Okregi wyborcze
w czterech
prowincjach

dwóch reprezentantów, natomiast pozostałe hrabstwa po
jednym.
4. Nowy Brunszwik

Przedłuzenie
obowiazywania
prawa
wyborczego
do czasu
dokonania zmian

Wybór Spikera
w Izbie Gmin
Uzupełnienie
wakatu

Kazde z 14 hrabstw, na które jest podzielony Nowy
Brunszwik wliczajac w to miasto i hrabstwo St. John,
stanowi okreg wyborczy. Miasto St. John stanowi odrebny okreg wyborczy. W kazdym z tych 15 okregów wyborczych wybiera sie jednego reprezentanta.
41. Dopóki Parlament Kanady nie postanowi inaczej,
wszystkie prawa obowiazujace w prowincjach przed
utworzeniem Unii odnoszace sie do wymienionych kwestii lub niektórych z nich, a w szczególnosci — kwalifikacji i ustania kwalifikacji osób wybieranych, zasiadajacych i głosujacych jako członkowie Zgromadzenia Izby
lub Zgromadzenia Ustawodawczego w tych prowincjach, wyborców w wyborach tych członków, przysiegi
składanej wyborcom, komisarzy wyborczych w okregach, ich praw i obowiazków, przebiegu wyborów, terminów wyborów, oprotestowania wyborów, postepowania w przypadku wakatu i wykonania nowych przepisów
w odniesieniu do wakatu powstałego w innym przypadku niz smierc — maja odpowiednio zastosowanie w wyborach członków Izby Gmin z odpowiednich prowincji.
Dopóki Parlament Kanady nie postanowi inaczej,
w wyborach członków Izby Gmin z okregu Algoma, poza osobami kwalifikowanymi przez prawo Prowincji Kanada, prawo głosu ma kazdy brytyjski meski poddany
własciciel nieruchomosci, który ukonczył 21 lat.
42. [Uchylony ustawa rewizyjna z 1893 r.]
43. [Uchylony ustawa rewizyjna z 1893 r.]
44. Izba Gmin na pierwszej sesji po wyborach powszechnych przystepuje mozliwie niezwłocznie do wyboru Spikera sposród swoich członków.
45. W przypadku wakatu na stanowisku Spikera
w wyniku rezygnacji, smierci lub innej przyczyny, Izba
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Gmin przystepuje mozliwie niezwłocznie do wyboru innego Spikera sposród swoich członków.
46. Spiker przewodniczy wszystkim posiedzeniom
Izby Gmin.
47. Dopóki Parlament Kanady nie postanowi inaczej,
w przypadku nieobecnosci z jakiegokolwiek powodu
Spikera Izby Gmin przez 48 godzin, Izba moze wybrac
innego członka do wykonywania obowiazków Spikera
i tak wybrany członek w trakcie jego nieobecnosci posiada i wykonuje władze, przywileje oraz obowiazki Spikera.
48. Dla waznosci posiedzenia Izby Gmin i realizowania jej władzy niezbedna jest obecnosc przynajmniej 20
członków Izby, przy czym Spikera wlicza sie jako członka.
49. Sprawy podejmowane w Izbie Gmin sa rozstrzygane wiekszoscia głosów jej członków bez udziału Spikera, a w przypadku gdy głosy podziela sie równo, ale
tylko w tym przypadku, rozstrzygajacy głos ma Spiker.
50. Kadencja Izby Gmin trwa 5 lat od daty zarzadzenia wyborów (uwzgledniajac wczesniejsze rozwiazanie
przez Gubernatora Generalnego) i nie dłuzej.
51. (1) Liczba członków Izby Gmin i reprezentacja
prowincji w Izbie Gmin istniejace w momencie wejscia
w zycie niniejszego ustepu, a nastepnie po przeprowadzeniu co dziesiec lat spisu ludnosci, zostanie stosownie dopasowana przez władze oraz w sposób i czasie
okreslonym przez Parlament Kanady zgodnie z ponizszymi regułami:
1. Kazdej prowincji przypisana jest odpowiednia liczba mandatów równa liczbie uzyskanej przez podzielenie ogólnej liczby ludnosci wszystkich prowincji przez 275 i przez
podzielenie liczby ludnosci kazdej prowincji
przez uzyskany w ten sposób dzielnik, z reszta
przewyzszajaca 0,50 zaokraglona w góre.
2. Jezeli łaczna liczba mandatów przypisana prowincji przy zastosowaniu zasady pierwszej jest
55

Spikera w Izbie
Gmin
Przewodnictwo
Spikera
Postepowanie
podczas
nieobecnosci
Spikera

Kworum w Izbie
Gmin

Głosowanie
w Izbie Gmin

Kadencja Izby
Gmin

Aktualizacja
liczby
reprezentantów
w Izbie Gmin

Reguły

Terytorium
Yukon
i Terytoria
Północno-Zachodnie

Izba Gmin

Powiekszenie
liczby członków
w Izbie Gmin

mniejsza niz łaczna liczba mandatów przysługujaca tej prowincji w momencie wejscia w zycie
niniejszego ustepu, nalezy wówczas do liczby
mandatów przypisanych dodac odpowiednia liczba mandatów, aby prowincja zachowała liczbe
mandatów przysługujaca jej do tej pory.
(2) Obszar Terytorium Yukon, opisany w załaczniku do rozdziału Y-2 znowelizowanej ustawy Kanady
z 1970 r., jest uprawniony do jednego mandatu, natomiast obszar Terytorium Północno-Zachodniego, opisany w artykule 2 rozdziału N-22 znowelizowanej ustawy
Kanady z 1970 r., jest uprawniony do dwóch mandatów.
51A. Niezaleznie od postanowien niniejszego Aktu,
prowincja zawsze ma prawo do liczby mandatów w Izbie
Gmin nie mniejszej niz liczba senatorów reprezentujacych te prowincje.
52. Liczba członków w Izbie Gmin moze zostac powiekszona przez Parlament Kanady, o ile nie naruszy to
proporcjonalnej reprezentacji prowincji okreslonej przez
niniejszy Akt.
GŁOSOWANIA FINANSOWE; SANKCJA KRÓLEWSKA
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53. Projekty ustaw dotyczace choc w czesci dochodów panstwa, nakładania podatków lub innych obciazen
musza byc zainicjowane w Izbie Gmin.
54. Nie jest dopuszczalne w Izbie Gmin przeprowadzenie głosowania lub przyjecie stanowiska, uchwały,
adresu lub projektu ustawy dotyczacej choc w czesci dochodów panstwa, podatków lub innych obciazen, które
z jakichs powodów nie zostały najpierw zarekomendowane Izbie Gmin w formie posłania Gubernatora Generalnego na posiedzeniu, na którym to stanowisko,
uchwała, adres lub projekt zostały zgłoszone.
55. Gdy ustawa przyjeta przez Izby Parlamentu zostanie przesłana Gubernatorowi Generalnemu w celu nadania królewskiej sankcji, ma on, według własnego uznania, lecz z uwzglednieniem postanowien niniejszego
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Aktu i instrukcji Jej Wysokosci, albo ja zatwierdzic
w imieniu Królowej, albo odmówic królewskiej sankcji, albo tez pozostawic akceptacje ustawy uznaniu Królowej.
56. Gdy Gubernator Generalny zatwierdzi ustawe
w imieniu Królowej, przy pierwszej sposobnosci przesyła egzemplarz oryginału ustawy do jednego z Głównych
Sekretarzy Stanu Jej Wysokosci i jesli Królowa w Radzie w ciagu dwóch lat od daty otrzymania ustawy przez
Sekretarza Stanu uzna za słuszne odmówic ustawie sankcji, wówczas odmowa taka (wraz z potwierdzeniem
przez Sekretarza Stanu dnia, w którym otrzymał ustawe)
zostanie ogłoszona przez Gubernatora Generalnego
w formie przemówienia lub posłania w kazdej z Izb Parlamentu lub w formie proklamacji, co uniewaznia ustawe od dnia takiego ogłoszenia.
57. Ustawa, której akceptacja została pozostawiona
uznaniu Królowej nie moze wejsc w zycie, jesli i dopóki w ciagu dwóch lat od daty przedstawienia jej Gubernatorowi Generalnemu w celu nadania królewskiej
sankcji, Gubernator Generalny nie ogłosi w formie
przemówienia lub posłania w kazdej z Izb Parlamentu
lub w formie proklamacji, iz otrzymał zgode Królowej
w Radzie.
Wykazy wszystkich takich przemówien, posłan i proklamacji sa zamieszczane w biuletynie kazdej Izby, a ich
kopie nalezycie poswiadczone sa dostarczane do własciwego urzednika dla zachowania w Archiwach Kanady.

Odmowa sankcji
ustawy
zatwierdzonej
przez
Gubernatora
Generalnego

Ustawa godna
osobistej
akceptacji
Królowej

V. KONSTYTUCJE PROWINCJI
WŁADZA WYKONAWCZA

58. W kazdej prowincji jest urzednik nazywany
Wicegubernatorem1 mianowany przez Gubernatora Ge1 W oryginale „Lieutenant Governor”.
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neralnego w Radzie, aktem opatrzonym Wielka Pieczecia Kanady.
59. Wicegubernator zajmuje swoje stanowisko tak
długo, jak uzna to za stosowne Gubernator Generalny;
jednakze kazdy Wicegubernator mianowany po rozpoczeciu pierwszej sesji Parlamentu Kanady nie moze
byc usuniety przed upływem pieciu lat od mianowania, poza ustalonym przypadkiem, który musi zostac
mu zakomunikowany na pismie w ciagu jednego miesiaca od daty wydania rozporzadzenia o jego usunieciu. Równoczesnie w ciagu tygodnia po tym dniu musi
zostac poinformowany Senat i Izba Gmin, jesli Parlament odbywa posiedzenie, a jesli nie ma to miejsca, to
w ciagu tygodnia od dnia rozpoczecia nastepnej sesji
Parlamentu.
60. Wynagrodzenie Wicegubernatora jest wyznaczane i gwarantowane przez Parlament Kanady.
61. Kazdy Wicegubernator przed objeciem funkcji musi
złozyc i podpisac, przed Gubernatorem Generalnym lub osoba przez niego wyznaczona, Przysiege Wiernosci i Urzedu,
podobna do tej jaka składa Gubernator Generalny.
62. Postanowienia niniejszego Aktu odnoszace sie do
Wicegubernatora rozciagaja sie i maja zastosowanie do
Wicegubernatora czasowo pełniacego swoja funkcje
w prowincji, lub innego Najwyzszego Urzednika lub
Administratora czasowo sprawujacego nadzór nad rzadem
prowincji, bez wzgledu na tytuł jakim jest okreslany.
63. Rada Wykonawcza Ontario i Quebecu składa sie
z osób, które Wicegubernator od czasu do czasu uzna za
własciwe, a w pierwszym rzedzie z nastepujacych urzedników: Prokuratora Generalnego, Sekretarza i Archiwisty Prowincji, Skarbnika Prowincji, Komisarza Posiadłosci Korony, Komisarza Rolnictwa i Robót Publicznych,
a w przypadku Quebecu dodatkowo Spikera Rady
Ustawodawczej i Głównego Doradcy Prawnego.
64. Ustrój władzy wykonawczej w prowincjach Nowa Szkocja i Nowy Brunszwik funkcjonuje w Unii na
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dotychczasowych zasadach z uwzglednieniem postanowien niniejszego Aktu, dopóki na mocy niniejszego
Aktu nie zostanie zmieniony.
65. Cała władza, pełnomocnictwa i funkcje, które na
mocy kazdego aktu Parlamentu Wielkiej Brytanii lub
Parlamentu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii
i Irlandii lub legislatury Górnej Kanady, Dolnej Kanady
lub Kanady przysługiwały i wykonywane były przed powstaniem Unii przez poszczególnych Gubernatorów lub
Wicegubernatorów tych prowincji za rada lub za rada
i zgoda ich Rad Wykonawczych lub wspólnie z tymi radami lub ich członkami lub przez Gubernatorów lub
Wicegubernatorów indywidualnie beda — o ile te same
akty pozostana w mocy i beda mozliwe do stosowania po
utworzeniu Unii odpowiednio przez rzady Ontario i Quebecu — przysługiwac i beda wykonywane przez Wicegubernatora Ontario i Quebecu za ich rada lub za rada i zgoda
lub wspólnie z odpowiednimi Radami Wykonawczymi lub
ich członkami, badz przez Wicegubernatora indywidualnie,
niemniej zaleznie od okolicznosci podlegaja one (z wyjatkiem tych, które istnieja na mocy aktów Parlamentu Wielkiej Brytanii i Parlamentu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii) uchyleniu lub zmianie odpowiednio
przez legislatury Ontario i Quebecu.
66. Postanowienia niniejszego Aktu odnoszace sie do
Wicegubernatora w Radzie nalezy interpretowac jako
odnoszace sie do Wicegubernatora prowincji działajacego za rada Rady Wykonawczej.
67. Gubernator Generalny w Radzie ma prawo od
czasu do czasu do mianowania Administratora sprawujacego funkcje i urzad Wicegubernatora podczas jego nieobecnosci, choroby lub innej niezdolnosci.
68. Jezeli i dopóki władze wykonawcze prowincji nie
postanowia inaczej, siedzibami rzadów prowincji sa odpowiednio: dla Ontario — miasto Toronto, dla Quebecu
— miasto Quebec, dla Nowej Szkocji — miasto Halifax,
i dla Nowego Brunszwiku — miasto Fredericton.
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WŁADZA USTAWODAWCZA

1. Ontario
Legislatura
Ontario

Okregi wyborcze

69. Tworzy sie legislature dla Prowincji Ontario składajaca sie z Wicegubernatora i jednej izby nazwanej
Zgromadzeniem Ustawodawczym Ontario.
70. Zgromadzenie Ustawodawcze Ontario składa sie
z 82 członków reprezentujacych 82 okregi wyborcze
okreslone w Załaczniku nr 1 do niniejszego Aktu.
2. Quebec

Legislatura
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Skład Rady
Ustawodawczej
Quebecu

Kwalifikacje
członków Rady
Ustawodawczej
Rezygnacja
i ustanie
kwalifikacji

Wakat

Kwestie
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71. Tworzy sie legislature dla Prowincji Quebec składajaca sie z Wicegubernatora i dwu Izb nazwanych Rada
Ustawodawcza Quebecu i Zgromadzeniem Ustawodawczym Quebecu.
72. Rada Ustawodawcza Quebecu składa sie z 24
członków, mianowanych w imieniu Królowej przez
Wicegubernatora, aktem opatrzonym Wielka Pieczecia
Quebecu, reprezentujacych 24 okregi wyborcze Dolnej
Kanady wskazane przez niniejszy Akt, a kazdy z nich
sprawuje swój urzad dozywotnio, chyba ze na mocy niniejszego Aktu legislatura Quebecu postanowi inaczej.
73. Kwalifikacje członków Rady Ustawodawczej
Quebecu powinny byc takie same jak senatorów z Quebecu.
74. Stanowisko w Radzie Ustawodawczej Quebecu
moze stac sie nie obsadzone w przypadkach odpowiadajacych przypadkom, w których równiez stanowisko senatora staje sie nie obsadzone.
75. W przypadku wakatu w Radzie Ustawodawczej
Quebecu z powodu smierci, rezygnacji lub innej przyczyny, Wicegubernator w imieniu Królowej, aktem opatrzonym Wielka Pieczecia Quebecu, mianuje kwalifikowana osobe w celu zapełnienia wakatu.
76. Jezeli wynikna jakiekolwiek watpliwosci odnosnie do kwalifikacji członków Rady Ustawodawczej Que60

becu lub wakatu w Radzie Ustawodawczej Quebecu, sa
one ustalane i rozstrzygane przez Rade Ustawodawcza.
77. Wicegubernator, aktem opatrzonym Wielka Pieczecia Quebecu, mianuje od czasu do czasu sposród członków
Rady Ustawodawczej Spikera Rady, moze go tez odwołac
i mianowac na to stanowisko innego członka Rady.
78. Dopóki legislatura Quebecu nie postanowi inaczej, dla waznosci posiedzenia i realizowania władzy
przez Rade Ustawodawcza niezbedna jest obecnosc
przynajmniej 10 członków Rady wraz ze Spikerem.
79. Sprawy podejmowane w Radzie Ustawodawczej
Quebecu sa rozstrzygane wiekszoscia głosów, a Spiker we
wszystkich przypadkach ma prawo głosu, w przypadku gdy
głosy podziela sie równo, uznaje sie decyzje za negatywna.
80. Zgromadzenie Ustawodawcze Quebecu składa
sie z 65 członków reprezentujacych 65 okregów wyborczych lub obwodów wyborczych Dolnej Kanady wskazanych w niniejszym Akcie z uwzglednieniem zmian
dokonywanych przez legislature Quebecu: postanawia sie,
iz ustawy zmieniajace limity dla kazdego okregu lub obwodu wyborczego, zamieszczonego w Załaczniku nr 2 do niniejszego Aktu, nie moga zostac przesłane do zatwierdzenia Wicegubernatorowi w Quebecu, jezeli Zgromadzenie
Ustawodawcze nie przyjmie w drugim i trzecim czytaniu
takiej ustawy za zgoda wiekszosci członków reprezentujacych te okregi i obwody wyborcze; ustawie takiej nie nadaje sie sankcji, dopóki Zgromadzenie Ustawodawcze nie
skieruje do Wicegubernatora adresu zawierajacego oswiadczenie o jej przyjeciu.
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Skład
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3. Ontario i Quebec
81. [Uchylony ustawa rewizyjna z 1893 r.]
82. Wicegubernator w Ontario i w Quebecu od czasu
do czasu, w imieniu Królowej, aktem opatrzonym Wielka Pieczecia Prowincji, wzywa i zwołuje Zgromadzenia
Ustawodawcze tych prowincji.
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83. Dopóki legislatura w Ontario i w Quebecu nie
postanowi inaczej, osoba obejmujaca lub sprawujaca
w Ontario lub Quebecu urzad, zlecenie lub zatrudniona
na stałe lub czasowo z nominacji Wicegubernatora, dla
której roczne wynagrodzenie, opłaty, bonifikaty, pobory
i dochody róznego rodzaju i w róznej wysokosci sa przydzielane z prowincji, nie moze byc członkiem Zgromadzenia Ustawodawczego własciwej prowincji, nie moze
w nim zasiadac i głosowac; nic w niniejszym artykule
nie stanowi, iz osoba ta nie moze byc członkiem Rady
Wykonawczej własciwej prowincji lub piastowac jednego z nastepujacych urzedów: Prokuratora Generalnego,
Sekretarza i Archiwisty Prowincji, Skarbnika Prowincji,
Komisarza Posiadłosci Korony, Komisarza Rolnictwa
i Robót Publicznych, a w przypadku Quebecu dodatkowo Głównego Doradcy Prawnego; nic tez nie pozbawia
takiej osoby kwalifikacji do zasiadania lub głosowania
w Izbie, do której została wybrana w trakcie sprawowania tego urzedu.
84. Dopóki legislatura w Ontario i w Quebecu nie
postanowi inaczej, wszystkie prawa obowiazujace
w tych prowincjach przed utworzeniem Unii odnoszace
sie do wymienionych kwestii lub niektórych z nich,
a w szczególnosci — kwalifikacji i ustania kwalifikacji
osób wybieranych, zasiadajacych i głosujacych w Zgromadzeniu Kanady, kwalifikacji lub ustania kwalifikacji
wyborców, przysiegi składanej wyborcom, komisarzy
wyborczych w okregach, ich praw i obowiazków, przebiegu wyborów, terminów wyborów, oprotestowania wyborów, postepowania w przypadku wakatu i wykonania
nowych przepisów w odniesieniu do wakatu powstałego
w innym przypadku niz smierc — maja odpowiednio zastosowanie w wyborach członków zasiadajacych w Zgromadzeniu Ustawodawczym w Ontario i w Quebecu.
Postanawia sie, iz dopóki legislatura Ontario nie postanowi inaczej, w wyborach członków Zgromadzenia
Ustawodawczego Ontario z okregu Algoma, poza osoba62

mi kwalifikowanymi przez prawo Prowincji Kanada,
prawo głosu ma kazdy brytyjski meski poddany, własciciel nieruchomosci, który ukonczył 21 lat.
85. Kadencja Zgromadzenia Ustawodawczego Ontario
i Zgromadzenia Ustawodawczego Quebecu trwa 4 lata od
daty zarzadzenia wyborów (chyba ze dojdzie do wczesniejszego rozwiazania Zgromadzenia Ustawodawczego Ontario, badz Zgromadzenia Ustawodawczego Quebecu przez
Wicegubernatora prowincji) i nie dłuzej.
86. Przynajmniej raz w ciagu roku odbywa sie sesja
legislatury w Ontario i w Quebecu tak, aby miedzy ostatnim posiedzeniem danej sesji a pierwszym posiedzeniem
nastepnej sesji nie upłyneło dwanascie miesiecy.
87. Postanowienia niniejszego Aktu dotyczace wyboru pierwszego Spikera, wyboru Spikera po zaistnieniu
wakatu, obowiazków Spikera, nieobecnosci Spikera,
kworum, trybu głosowania odnoszace sie do Izby Gmin
Kanady rozciagaja sie i maja zastosowanie do Zgromadzen Ustawodawczych Ontario i Quebecu, jesli zostały
tutaj wskazane i daja sie zastosowac w odniesieniu do
tych Zgromadzen Ustawodawczych.
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Ustawodawczego

Coroczne sesje
legislatury
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4. Nowa Szkocja i Nowy Brunszwik
88. Ustrój legislatury w prowincjach Nowa Szkocja
i Nowy Brunszwik funkcjonuje w Unii na dotychczasowych zasadach, z uwzglednieniem postanowien niniejszego Aktu, dopóki na mocy niniejszego Aktu nie
zostanie zmieniony.

Legislatura
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i Nowego
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5. Ontario, Quebec i Nowa Szkocja
89. [Uchylony ustawa rewizyjna z 1893 r.]
6. Cztery prowincje
90. Postanowienia niniejszego Aktu odnoszace sie do
Parlamentu Kanady, a mianowicie postanowienia — do63

Przyjecie przez
legislatury

prowincji
przepisów
odnosnie
głosowan
finansowych

tyczace projektów ustaw budzetowych i podatkowych,
rekomendacji do głosowan finansowych, sankcjonowania ustaw, odmowy sankcjonowania ustawy, uznania ustawy pozostawiona osobistej akceptacji przez Królowa —
rozciagaja sie i maja zastosowanie do legislatur czterech
prowincji, jesli zostały ponownie wskazane i w odniesieniu do tych legislatur daja sie zastosowac przy zastapieniu okreslen: Gubernator Generalny — Wicegubernator
Prowincji, Królowa i Sekretarz Stanu — Generalny Gubernator, okres dwóch lat — okres jednego roku i Kanada — prowincja.

VI. PODZIAŁ WŁADZY USTAWODAWCZEJ
WŁADZA PARLAMENTU
Władza
ustawodawcza
Parlamentu
Kanady

91. Słusznym prawem Królowej za rada i zgoda Senatu i Izby Gmin jest stanowienie prawa dla pokoju, porzadku i dobrego rzadu Kanady, w odniesieniu do
wszystkich spraw nie zamieszczonych w uprawnieniach
przedmiotowych, przekazanych przez niniejszy Akt wyłacznie do regulacji legislaturom prowincji i dla wiekszej
pewnosci, a nie dla ograniczenia uniwersalnosci powyzszych słów, deklaruje sie niniejszym (niezaleznie od innych ustalen tego Aktu) rozszerzenie wyłacznosci władzy ustawodawczej Parlamentu Kanady na wszystkie
sprawy zawarte w uprawnieniach przedmiotowych wymienionych ponizej:
1. [Uchylony przez Akt Konstytucyjny 1982 r.]
1A. Własnosc panstwowa i dług publiczny.
2. Regulacje z zakresu handlu i wymiany.
3. Zbieranie dochodów pienieznych poprzez kazdy sposób lub system podatkowy.
4. Asygnowanie pieniedzy na kredyt publiczny.
5. Usługi pocztowe.
6. Statystyka i spisy ludnosci.
7. Policja, wojsko, marynarka i obrona.
64

8.

Ustalanie i zaspokajanie wynagrodzen i zasiłków osób cywilnych i urzedników rzadu Kanady.
9. Boje, boje swietlne, latarnie morskie i Szablowa Wyspa.
10. Nawigacja i zegluga.
11. Kwarantanna, tworzenie i utrzymywanie szpitali morskich.
12. Rybołówstwo przybrzezne i sródladowe.
13. Promy miedzy prowincja i dowolnym krajem
brytyjskim lub trzecim, lub miedzy dwiema
prowincjami.
14. Pieniadz obiegowy i system pieniezny.
15. Banki, rejestracja banków i emisja banknotów.
16. Kasy oszczednosci.
17. Jednostki miar i wag.
18. Weksle i skrypty dłuzne.
19. Udziały.
20. Srodki płatnicze.
21. Bankructwa i niewypłacalnosci.
22. Opatentowywanie wynalazków i odkryc.
23. Prawa autorskie.
24. Ludnosc indianska i rezerwaty indianskie.
25. Naturalizowanie i cudzoziemcy.
26. Sluby i rozwody.
27. Prawo karne z wyjatkiem tworzenia sadów
o jurysdykcji karnej, ale z uwzglednieniem procedury w sprawach karnych.
28. Tworzenie, utrzymanie i zarzadzanie zakładami
karnymi.
29. Kategorie przedmiotów wyraznie wyłaczone
z kategorii przedmiotów przekazanych w niniejszym Akcie do wyłacznosci legislatur prowincji.
Wszystkie sprawy wchodzace w zakres uprawnien
przedmiotowych wymienionych w niniejszym artykule
nie moga, jako kwestie o lokalnej lub prywatnej naturze,
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byc zaliczone do uprawnien przedmiotowych przekazanych przez niniejszy Akt wyłacznie legislaturom prowincji.
WYŁACZNOSC WŁADZY LEGISLATUR PROWINCJI
Przedmiot
wyłacznosci
legislatur
prowincji

92. Legislatura w kazdej prowincji moze stanowic prawo wyłacznie w odniesieniu do spraw zawartych w uprawnieniach przedmiotowych wymienionych ponizej:
1. [Uchylony przez Akt Konstytucyjny z 1982 r.]
2. Podatki bezposrednie prowincji w celach powiekszenia dochodów własnych.
3. Asygnowanie pieniedzy na wyłaczny kredyt
prowincji.
4. Tworzenie urzedów prowincji, kadencja, mianowanie i wynagradzanie urzedników prowincji.
5. Zarzadzanie i sprzedaz ziemi publicznej nalezacej do prowincji, a takze drewna i drzew na niej
sie znajdujacych.
6. Tworzenie, utrzymywanie i zarzadzanie panstwowymi wiezieniami i zakładami poprawczymi w prowincji.
7. Tworzenie, utrzymanie i zarzadzanie szpitalami, schroniskami, przytułkami i instytucjami
dobroczynnymi w prowincji innymi niz szpitale morskie.
8. Instytucje municypalne w prowincji.
9. Licencje na sklepy, saloony, tawerny, aukcje
i inne dla podwyzszenia dochodów prowincji
na cele lokalne i municypalne.
10. Prace i przedsiewziecia lokalne inne niz zaliczone do ponizszych klas:
(a) linie parowców i innych statków, koleje, kanały,
telegrafy i inne prace i przedsiewziecia łaczace prowincja z inna lub innymi prowincjami, lub wychodzace poza granice prowincji,
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11.
12.
13.
14.

15.

16.

(b) linie parowców miedzy prowincja a Wielka
Brytania lub panstwem obcym,
(c) prace, które, choc w całosci sa usytuowane
wewnatrz jednej prowincji, zostały zadeklarowane przez Parlament Kanady przed lub po ich
wykonaniu jako słuzace dobru ogólnemu Kanady lub jej kilku prowincji.
Rejestracja spółek jako podmiotów prowincji.
Uroczyste obchody slubów w prowincji.
Własnosc i prawa obywateli w prowincji.
Wymiar sprawiedliwosci w prowincji, właczajac w to powoływanie, utrzymanie i organizacje sadów prowincji o jurysdykcji cywilnej
i karnej, a takze procedure spraw cywilnych
w tych sadach.
Nakładanie kar pienieznych, sankcji karnych
lub pozbawienia wolnosci w celu przestrzegania i poszanowania prawa prowincji, podjete w sprawach wchodzacych w zakres kategorii przedmiotowych wymienionych w tym
artykule.
Ogólnie wszystkie sprawy o lokalnej lub prywatnej naturze w prowincji.

NIEODNAWIALNE SUROWCE NATURALNE,
PRODUKTY LESNE I ENERGIA ELEKTRYCZNA

92A. (1) Legislatura w kazdej prowincji ma wyłacznosc
na stanowienie prawa w odniesieniu do:

(a) eksploracji nieodnawialnych surowców
naturalnych w prowincji;
(b) rozwoju, ochrony i zarzadzania nieodnawialnymi surowcami naturalnymi i produktami
lesnymi w prowincji, łacznie z prawami dotyczacymi udziału w podstawowej produkcji
z nich;
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(c) rozwoju, konserwacji i zarzadzania terenami i urzadzeniami w prowincji do generowania i produkcji energii elektrycznej.
(2) Legislatura w kazdej prowincji stanawi prawo
w odniesieniu do eksportu z prowincji do innej czesci
Kanady podstawowej produkcji z nieodnawialnych surowców naturalnych i produktów lesnych z niej pochodzacych
oraz energii elektrycznej wytworzonej z urzadzen znajdujacych sie w prowincji, lecz prawo takie nie moze upowazniac lub przewidywac cenowej dyskryminacji pozostałych dostawców eksportujacych do innych czesci
Kanady.
(3) Nic w ustepie (2) nie ogranicza władzy Parlamentu do stanowienia prawa w odniesieniu do spraw zawartych w tym ustepie i gdy prawo wydane przez Parlament bedzie w konflikcie z prawem prowincji, wówczas
prawo Parlamentu przewaza w obszarze konfliktu.
(4) Legislatura w kazdej prowincji moze stanowic prawo dotyczace gromadzenia dochodów pienieznych w kazdy sposób lub przez system podatkowy w odniesieniu do
(a) nieodnawialnych surowców naturalnych
i produktów lesnych w prowincji i podstawowej produkcji z nich,
(b) terenów i urzadzen w prowincji do generowania i produkcji energii elektrycznej, bez
wzgledu na to, czy produkcja ta jest eksportowana w całosci lub czesci z prowincji, lecz
prawo takie nie moze upowazniac lub przewidywac zróznicowania podatkowego pomiedzy produkcja eksportowana do innych
czesci Kanady, a pozostajaca w prowincji.
(5) Zwrot „produkcja podstawowa” ma znaczenie
okreslone w Załaczniku nr 6.
(6) Nic w ustepach od (1) do (5) nie ogranicza
władzy i uprawnien legislatur i rzadów prowincji, jakie
posiadały przed wejsciem w zycie tego artykułu.
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EDUKACJA

93. Legislatura kazdej prowincji ma wyłacznosc stanowienia prawa w odniesieniu do edukacji zgodnie z ponizszymi postanowieniami:
(1) Nic w prawie nie moze ograniczac praw
i przywilejów, jakie przed utworzeniem Unii przysługiwały, na mocy prawa w prowincji, szkołom wyznaniowym róznych grup społecznych;
(2) Wszelka władza, przywileje i obowiazki nadane i nałozone przed utworzeniem Unii na mocy prawa
w Górnej Kanadzie na szkoły panujacego wyznania
i rzymskokatolicke szkoły poddanych Jej Wysokosci pozostaja w mocy i zostaja rozszerzone na odrebne szkoły
mniejszosci protestanckiej i rzymskokatolickie szkoły
poddanych Jej Wysokosci w Quebecu;
(3) W prowincjach, w których na mocy prawa
przed utworzeniem Unii funkcjonował system szkół panujacego wyznania lub oddzielnych szkół wyznaniowych lub został on przez legislature prowincji wprowadzony po utworzeniu Unii, odwołania od aktu lub
decyzji dowolnej władzy prowincji ograniczajacej prawa
i przywileje protestanckiej lub rzymskokatolickiej
mniejszosci poddanych Jej Wysokosci z zakresu edukacji nalezy składac Gubernatorowi Generalnemu w Radzie;
(4) W sytuacjach, gdy prawo niezbedne do własciwej egzekucji postanowien tego artykułu zdaniem Gubernatora Generalnego w Radzie nie zostało ustanowione lub
w przypadku, gdy decyzja Gubernatora Generalnego w Radzie lub odwołanie na mocy tego artykułu nie jest w całosci
wykonywane przez własciwe władze prowincji, Parlament
Kanady — w kazdym z tych przypadków i w czasie, jaki
wymagaja tego okolicznosci — moze ustanowic srodki zaradcze dla własciwej egzekucji postanowien tego artykułu
i decyzji Gubernatora Generalnego w Radzie na podstawie
tego artykułu.
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UJEDNOLICANIE PRAWA W ONTARIO,
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94. Niezaleznie od postanowien zawartych w niniejszym Akcie, Parlament Kanady moze uchwalic przepisy
w celu ujednolicenia całosci lub czesci prawa z zakresu
własnosci i praw cywilnych w Ontario, Nowej Szkocji
i Nowym Brunszwiku, procedury sadowej we wszystkich lub niektórych sadach w tych trzech prowincjach
i od momentu wejscia w zycie kazdego aktu w tej materii uprawnienia Parlamentu Kanady do tworzenia prawa
w sprawach zawartych w kazdym takim akcie, niezaleznie od postanowien niniejszego Aktu, sa nieograniczone;
lecz zaden akt Parlamentu Kanady z zakresu ujednolicania prawa nie moze miec mocy obowiazujacej w prowincji, dopóki nie zostanie przyjety i wydany jako prawo
przez legislature prowincji.
EMERYTURY

Ustawodawstwo
dotyczace
emerytur
i dodatkowych
zasiłków

94A. Parlament Kanady moze stanowic prawo w zakresie emerytur i dodatkowych zasiłków, właczajac w to
zasiłki dla osób pozostajacych po zmarłych oraz zasiłki
inwalidzkie uniezaleznione od wieku, lecz prawo to nie
moze wpływac na działanie obecnego lub przyszłego
prawa wydanego przez legislatury prowincji w odniesieniu do tych kwestii.
ROLNICTWO I IMIGRACJA

Równoległe
uprawnienia
ustawodawcze
dotyczace
rolnictwia

95. Legislatura w kazdej prowincji moze stanowic
prawo w odniesieniu do rolnictwa w prowincji i imigracji do prowincji oraz deklaruje sie niniejszym, iz Parlament Kanady moze — od czasu do czasu w pewnych
przypadkach — stanowic prawa w odniesieniu do rolnictwa wszystkich lub niektórych prowincji i odnosnie imigracji do wszystkich lub niektórych prowincji; kazde
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prawo legislatury prowincji w odniesieniu do rolnictwa
lub imigracji ma zastosowanie w prowincji, dopóki nie
jest ono niezgodne z jakakolwiek ustawa Parlamentu Kanady.
VII. SADOWNICTWO
96. Gubernator Generalny mianuje sedziów sadów
wyzszych, okregowych i regionalnych w kazdej prowincji z wyjatkiem Sadów ds. Spadkowych w Nowej Szkocji i Nowym Brunszwiku.
97. Dopóki prawo dotyczace własnosci i praw cywilnych w Ontario, Nowej Szkocji i Nowym Brunszwiku
i procedury sadowej w tych prowincjach nie zostanie
ujednolicone, sedziowie sadów tych prowincji mianowani przez Gubernatora Generalnego sa wybierani z grona
prawników zarejestrowanych w tych prowincjach.
98. Sedziowie sadów w Quebecu sa wybierani z grona prawników zarejestrowanych w tej prowincji.
99. (1) Z uwzglednieniem ustepu (2) tego artykułu,
sedziowie sadów wyzszych piastuja urzad, o ile spełniaja
przesłanke godnego zachowania, ale moga zostac odwołani przez Gubernatora Generalnego na podstawie adresu
Senatu i Izby Gmin.
(2) Sedziowie Sadu Najwyzszego, mianowani przed,
jak i po wejsciu w zycie tego artykułu, koncza sprawowanie urzedu po osiagnieciu 75 lat lub w momencie wejscia w zycie tego artykułu, jezeli w tym czasie osiagneli
juz wspomniany wiek.
100. Wynagrodzenia, dodatki i emerytury sedziów
sadów wyzszych, okregowych i regionalnych (z wyjatkiem Sadów ds. Spadkowych w Nowej Szkocji i Nowym Brunszwiku) i sadów morskich w przypadkach gdy
ich sedziowie otrzymuja stała pensje, sa ustalane i gwarantowane przez Parlament Kanady.
101. Parlament Kanady moze, niezaleznie od postanowien zawartych w niniejszym Akcie, od czasu do
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czasu decydowac o powołaniu, utrzymaniu i organizacji Naczelnego Sadu Apelacyjnego Kanady i o tworzeniu innych sadów dla lepszego przestrzegania prawa
Kanady.

VIII. DOCHODY, DŁUGI, AKTYWA,
PODATKI
Utworzenie
Jednolitego
Funduszu
Dochodów

Koszty
gromadzenia

Poziom długu
publicznego
prowincji

Wynagrodzenie
Gubernatora
Generalnego

102. Wszystkie podatki i dochody, nad którymi poszczególne legislatury Kanady, Nowej Szkocji i Nowego
Brunszwiku sprawowały przed utworzeniem Unii i sprawuja kontrole z wyjatkiem tej ich czesci, która na mocy
niniejszego Aktu została zarezerwowana dla odpowiednich legislatur prowincji lub jest przez nie przekazywana
zgodnie ze specjalnymi uprawnieniami nadanymi im
przez niniejszy Akt, tworza Wspólny Jednolity Fundusz
Dochodów przeznaczony na usługi publiczne w Kanadzie w sposób i z uwzglednieniem opłat przewidzianych
przez niniejszy Akt.
103. Jednolity Fundusz Dochodów Kanady bedzie
stale obciazany wydatkami, opłatami i kosztami zwiazanymi z jego gromadzeniem, zarzadzaniem i ewidencjonowaniem, które stworza tym samym pierwsza pule
obciazen z uwzglednieniem rewizji i kontroli w sposób
okreslony przez Gubernatora Generalnego, dopóki Parlament Kanady nie postanowi inaczej.
104. Roczny poziom długu publicznego kilku prowincji Kanady, Nowej Szkocji, Nowego Brunszwiku
w Unii utworzy druga pule obciazen Jednolitego Funduszu Dochodów Kanady.
105. Jezeli Parlament Kanady nie postanowi inaczej,
wynagrodzenie Gubernatora Generalnego wynosi dziesiec tysiecy funtów szterlingów Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii i jest wypłacane z Jednolitego Funduszu Dochodów Kanady tworzac jednoczesnie
trzecia pule obciazen.
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106. Z uwzglednieniem płatnosci pokrywanych
z Jednolitego Funduszu Dochodów Kanady na mocy niniejszego Aktu, srodki z Funduszu beda przeznaczane
przez Parlament Kanady na usługi publiczne.
107. Wszystkie papiery wartosciowe, gotówka, salda
bankowe i zabezpieczenia pieniezne nalezace do prowincji w okresie Unii, z wyjatkami wymienionymi przez niniejszy Akt, stanowia własnosc Kanady i musza byc
uwzglednione przy redukcji kwoty długu odpowiednich
prowincji w Unii.
108. Prace publiczne i własnosc kazdej prowincji
wymieniona w Załaczniku nr 3 do niniejszego Aktu stanowia własnosc Kanady.
109. Cała ziemia, kopalnie, minerały i opłaty licencyjne nalezace do kilku prowincji Kanady, Nowej Szkocji i Nowego Brunszwiku oraz wszystkie kwoty nalezne
i wypłacone tym ziemiom, kopalniom, minerałom i licencjom naleza do prowincji Ontario, Quebecu, Nowej
Szkocji i Nowego Brunszwiku, w których sa usytuowane lub w których powstały, z uwzglednieniem kredytów
udzielonych na ich podstawie i udziałów innych niz
udziały prowincji.
110. Wszystkie aktywa zwiazane z czescia długu
publicznego kazdej prowincji objetego przez prowincje
naleza do prowincji.
111. Kanada jest odpowiedzialna za długi i obciazenia wszystkich prowincji istniejacych w Unii.
112. Ontario i Quebec wspólnie sa odpowiedzialne
wobec Kanady za kwote (jesli taka istnieje) na jaka dług
prowincji Kanady przekracza w Unii sume 62,5 mln. dolarów i która jest obciazana 5% oprocentowaniem w skali roku.
113. Aktywa wymienione w Załaczniku nr 4 do niniejszego Aktu nalezace do Prowincji Kanada w okresie
Unii sa wspólna własnoscia Ontario i Quebecu.
114. Nowa Szkocja jest odpowiedzialna wobec Kanady za kwote (jesli taka istnieje) na jaka jej dług publi73

Periodyczne
asygnowanie

Transfer
papierów
wartosciowych

Transfer
własnosci

Własnosc ziemi
i minerałów

Aktywa zwiazane
z długiem
prowincji
Odpowiedzialnosc
Kanady za długi
prowincji
Dług Ontario
i Quebecu

Aktywa Ontario
i Quebecu

Dług Nowej
Szkocji

Dług Nowego
Brunszwiku

Wypłata
udziałów Nowej
Szkocji
i Nowemu
Brunszwikowi

Własnosc
publiczna
prowincji

Dodatkowa
dotacja dla
Nowego
Brunszwiku

Forma płatnosci

Kanadyjska
produkcja
Utrzymanie
prawa celnego
i akcyzowego

czny przekracza w Unii 8 mln. dolarów i która jest obciazana 5% oprocentowaniem w skali roku.
115. Nowy Brunszwik jest odpowiedzialny wobec
Kanady za kwote (jesli taka istnieje) na jaka jego dług
publiczny przekracza w Unii 7 mln. dolarów i która jest
obciazana 5% oprocentowaniem w skali roku:
116. W przypadku gdy dług publiczny Nowej Szkocji i Nowego Brunszwiku nie osiagnał w Unii kwoty odpowiednio 8 mln. i 7 mln. dolarów, wówczas powinny
one otrzymac z góry od rzadu Kanady półroczne płatnosci z 5% oprocentowaniem w skali roku od róznicy miedzy aktualna kwota ich zadłuzenia, a kwota tu okreslona.
117. Jezeli niniejszy Akt nie stanowi inaczej, poszczególne prowincje zachowuja odpowiednio cała swoja własnosc publiczna z zastrzezeniem prawa Kanady do
przejecia ziemi lub własnosci publicznej niezbednej do
budowy fortyfikacji lub do obrony kraju.
118. [Uchylony ustawa rewizyjna z 1950 r.]
119. Nowy Brunszwik otrzyma z góry półroczne
płatnosci od Kanady przez okres dziesieciu lat od utworzenia Unii w postaci dodatku w wysokosci 63 tys. dolarów rocznie; lecz tak długo jak dług publiczny utrzymuje
sie ponizej 7 mln. dolarów, potracenie równe 5% w skali
roku od tego niedoboru ma byc dokonywane z dodatku
w wysokosci 63 tys. dolarów.
120. Wszystkie płatnosci dokonywane na podstawie
niniejszego Aktu lub uiszczanie obciazen powstałych odpowiednio na mocy dowolnych aktów prowincji Kanady, Nowej Szkocji i Nowego Brunszwiku i przejete
przez Kanade, nalezy dokonywac w sposób i w formie
okreslonej przez Gubernatora Generalnego w Radzie,
dopóki Parlament Kanady nie postanowi inaczej.
121. Wszystkie produkty, które urosły, zostały wyprodukowane lub przetworzone w dowolnej prowincji
maja w Unii swobodny dostep do kazdej prowincji.
122. Prawo celne i prawa akcyzy kazdej prowincji,
z uwzglednieniem postanowien niniejszego Aktu, maja
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moc obowiazujaca dopóki nie zostana zmienione przez
ustawy Parlamentu Kanady.
123. Tam, gdzie w dowolnych dwóch prowincjach
w Unii wystepuja opłaty celne nałozone na jakies dobra,
wyroby lub towary, to te dobra, wyroby i towary beda
importowane z jednej z prowincji Unii do innych, na
podstawie dowodu opłaty naleznosci celnych nałozonych na nie w prowincji eksportujacej i na podstawie dowodu płatnosci dodatkowej kwoty (jesli taka istnieje) naleznosci celnych nałozonych na nie w prowincji
importujacej.
124. Nic w niniejszym Akcie nie moze ograniczac
praw Nowego Brunszwiku do nakładania opłat za wyrab
lasów przewidzianych w rozdziale 15 czesci 3 Ustaw
Rewizyjnych Nowego Brunszwiku lub kazdej poprawce
do tego aktu przed i po utworzeniu Unii i nie podwyzszajacych kwoty tych opłat; lecz wyrab lasu w kazdej
innej prowincji poza Nowym Brunszwikiem nie moze
podlegac opłatom.
125. Ziemia lub własnosc nalezaca do Kanady lub
dowolnej prowincji nie podlega opodatkowaniu.
126. Ta czesc opłat i dochodów, nad która legislatury
Kanady, Nowej Szkocji i Nowego Brunszwiku sprawowały kontrole przed utworzeniem Unii, a które na mocy
niniejszego Aktu zostały zarezerwowane dla poszczególnych rzadów lub legislatur prowincji oraz wszystkie opłaty i dochody pobierane przez nie, zgodnie ze specjalnymi uprawnieniami nadanymi im przez niniejszy Akt,
tworza w kazdej prowincji Jednolity Fundusz Dochodów
przeznaczony na usługi publiczne w prowincji.
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IX. POSTANOWIENIA RÓZNE
127. [ Uchylony ustawa rewizyjna z 1893 r.]
128. Kazdy członek Senatu i Izby Gmin Kanady przed
objeciem funkcji składa i podpisuje, przed Gubernatorem
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Generalnym lub osoba przez niego wyznaczona, zas kazdy
członek Rady Ustawodawczej lub Zgromadzenia Ustawodawczego przed objeciem funkcji składa i podpisuje, przed
Wicegubernatorem prowincji lub osoba przez niego wyznaczona, przysiega wiernosci zamieszczona w Załaczniku
nr 4 do niniejszego Aktu; dodatkowo kazdy członek Senatu
Kanady i kazdy członek Rady Ustawodawczej Quebecu
przed objeciem funkcji składa i podpisuje przed Gubernatorem Generalnym lub osoba przez niego wyznaczona Deklaracje Kwalifikacji zawarta w tymze Załaczniku.
129. Poza wyjatkami przewidzianymi w niniejszym
Akcie, wszystkie prawa obowiazujace przed utworzeniem Unii w Kanadzie, Nowej Szkocji i Nowym Brunszwiku, wszystkie sady o jurysdykcji cywilnej lub karnej,
wszystkie komisje, władze i instytucje władzy oraz
wszyscy urzednicy sadowi, administracyjni i ministerialni działajacy do utworzenia Unii, nadal funkcjonuja
w Ontario, Quebecu, Nowej Szkocji i Nowym Brunszwiku, tym niemniej podmioty te podlegaja na mocy niniejszego Aktu (z wyjatkiem tych, które istnieja na mocy
aktów Parlamentu Wielkiej Brytanii lub Parlamentu
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii)
zastapieniu, zniesieniu lub zmianie przez Parlament Kanady lub odpowiednia legislature prowincji.
130. Dopóki Parlament Kanady nie postanowi inaczej, wszyscy urzednicy poszczególnych prowincji pełniacy obowiazki w zwiazku ze sprawami innymi niz zawarte w kategoriach przypisanych w niniejszym Akcie
do wyłacznosci legislatur prowincji, sa urzednikami Kanady i nadal pełnia funkcje odpowiednich urzedników
w ramach tych samych obciazen, odpowiedzialnosci
i sankcji tak, jakby Unia nie została utworzona.
131. Dopóki Parlament Kanady nie postanowi inaczej, Gubernator Generalny w Radzie moze od czasu do
czasu, jesli uzna to za konieczne lub własciwe, mianowac urzedników niezbednych do skutecznego wykonywania postanowien niniejszego Aktu.
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132. Parlamentowi Kanady i rzadowi Kanady przysługuje cała władza niezbedna i własciwa dla realizacji
zobowiazan Kanady lub dowolnej prowincji, jako czesci
Imperium Brytyjskiego w odniesieniu do panstw obcych, wynikajacych z traktatów miedzy Imperium a panstwami obcymi.
133. Podczas posiedzen obu Izb Parlamentu Kanady
i Izb Ustawodawczych Quebecu kazdy ma prawo do posługiwania sie jezykami angielskim i francuskim i oba te
jezyki beda uzywane w odpowiednich dokumentach
i biuletynach tych Izb; oba jezyki moga byc uzywane
przez kazdego lub w dowolnych orzeczeniach i procesach sadowych wydawanych lub przeprowadzanych
w sadach Kanady ustanowionych przez niniejszy Akt
oraz we wszystkich i w kazdym sadzie w Quebecu.
Ustawy Parlamentu Kanady i legislatury Quebecu sa
sporzadzane i publikowane w obu tych jezykach.

Zobowiazania
traktatowe

Uzywanie
jezyków
angielskiego
i francuskiego

ONTARIO I QUEBEC

134. Dopóki legislatury Ontario i Quebecu nie postanowia inaczej, Wicegubernatorzy w Ontario i w Quebecu, aktami opatrzonymi Wielka Pieczecia odpowiedniej
prowincji, powołuja urzedników do sprawowania ponizszych urzedów: Prokuratora Generalnego, Sekretarza
i Archiwisty Prowincji, Skarbnika Prowincji, Komisarza
Posiadłosci Korony, Komisarza Rolnictwa i Robót Publicznych, a w przypadku Quebecu dodatkowo Głównego
Doradcy Prawnego i moga poprzez zarzadzenia Wicegubernatora w Radzie od czasu do czasu okreslac ich obowiazki, a takze funkcje ministerstw, którym przewodnicza lub którym podlegaja oraz ich urzedników
i sekretarzy, moga równiez powoływac innych i dodatkowych urzedników do sprawowania urzedu i od czasu
do czasu okreslac ich obowiazki, a takze funkcje ministerstw, którym przewodnicza lub którym podlegaja oraz
ich urzedników i sekretarzy.
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135. Dopóki legislatury Ontario lub Quebecu nie postanowia inaczej, wszystkie uprawnienia, władza, obowiazki, funkcje, odpowiedzialnosc lub kompetencje, które przed wejsciem niniejszego Aktu w zycie
przysługiwały lub nałozone były na mocy ustawy, statutu lub rozporzadzenia Górnej Kanady, Dolnej Kanady
i Kanady na Prokuratora Generalnego, Generalnego Doradce Prawnego, Sekretarza i Archiwiste Prowincji Kanady, Ministra Finansów, Komisarza Posiadłosci Korony, Komisarza Robót Publicznych, Ministra Rolnictwa
i Głównego Zarzadcy, i nie sa niezgodne z niniejszym
Aktem, przysługuja lub zostaja nałozone na kazdego
urzednika powołanego przez Wicegubernatora na zwolnione stanowisko; Komisarz Rolnictwa i Robót Publicznych ma sprawowac obowiazki i funkcje przypisane
przed wejsciem niniejszego Aktu w zycie na mocy prawa Prowincji Kanada — urzedom Ministra Rolnictwa
i Komisarza Robót Publicznych.
136. Do czasu wprowadzenia zmiany przez Wicegubernatora w Radzie, Wielkie Pieczecie Ontario i Quebecu pozostaja takie same lub tego samego wzoru, jak odpowiednio uzywane przez prowincje Dolnej Kanady
i Górnej Kanady przed zjednoczeniem w Prowincje Kanada.
137. Słowa „i od tej chwili az do konca dziesieciu
nastepnych sesji Parlamentu” lub słowa o podobnym
znaczeniu uzyte w tymczasowych ustawach Prowincji
Kanada, które nie utraciły znaczenia prawnego przed
utworzeniem Unii, nalezy interpretowac w sposób obejmujacy i odnoszacy sie do nastepnej sesji Parlamentu
Kanady, jesli przedmiot sprawy wchodzi w zakres jego
kompetencji okreslonej w niniejszym Akcie lub do nastepnej sesji odpowiednio legislatury Ontario lub Quebecu, jesli przedmiot sprawy na mocy niniejszego Aktu
wchodzi w zakres ich kompetencji.
138. Uzycie słów „Górna Kanada” w miejsce „Ontario” lub „Dolna Kanada” w miejsce „Quebec” w aktach
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prawnych, rozporzadzeniach, procesach, orzeczeniach,
dokumentach, sprawach lub rzeczach po utworzeniu
Unii nie skutkuje uniewaznieniem.
139. Kazda proklamacja opatrzona Wielka Pieczecia
Prowincji Kanada wydana przed utworzeniem Unii, która wejdzie w zycie w czasie pózniejszym, a odnoszaca
sie do Prowincji Kanada, Dolnej Kanady lub Górnej Kanady oraz sprawy i kwestie w niej proklamowane beda
wcielane w zycie i realizowane tak, jakby Unia nie została utworzona.
140. Kazda proklamacja, opatrzona Wielka Pieczecia
Prowincji Kanada na podstawie dowolnej ustawy legislatury tej prowincji, a odnoszaca sie do Prowincji Kanada, Dolnej Kanady lub Górnej Kanady, nie wydana
przed utworzeniem Unii, moze zostac wydana przez
Wicegubernatora Ontario lub Quebecu i opatrzona Wielka Pieczecia odpowiedniej prowincji, jesli jej materia tego wymaga; po wydaniu takiej proklamacji kwestie
i sprawy w niej ogłoszone beda wcielane w zycie i realizowane w Ontario i Quebecu tak, jakby Unia nie została
utworzona.
141. Dopóki Parlament Kanady nie postanowi inaczej, zakłady karne Prowincji Kanada pozostaja zakładami karnymi Ontario i Quebecu.
142. Podział i uregulowanie długów, kredytów, obciazen, własnosci i udziałów Górnej Kanady i Dolnej
Kanady zostanie rozstrzygniete w drodze arbitrazu przez
trzech arbitrów, z których jednego wybiera Rzad Ontario, drugiego Rzad Quebecu, a trzeciego Rzad Kanady;
wyboru arbitrów nie mozna dokonac, zanim nie zbierze
sie Parlament Kanady i legislatury Ontario i Quebecu,
a arbiter wybrany przez Rzad Kanady nie moze zamieszkiwac ani w Ontario, ani w Quebecu.
143. Gubernator Generalny w Radzie moze od czasu
do czasu decydowac, według uznania, o przeznaczeniu
i przekazaniu odpowiednich stenogramów, ksiazek i dokumentów nalezacych do Prowincji Kanada, albo do On79
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tario, albo do Quebecu i od tego momentu stanowia one
własnosc danej prowincji, a kazda ich kopia czy wyciag,
nalezycie potwierdzone przez urzednika, któremu powierzono oryginały, sa honorowane jako dowody.
144. Wicegubernator Quebecu moze od czasu do
czasu, przez proklamacje opatrzona Wielka Pieczecia
Prowincji, wchodzaca w zycie w dniu przez nia okreslonym, ustanawiac okregi w tych czesciach prowincji Quebec, w których nie były one ustanowione oraz wyznaczac ich granice i obszar.

X. KOLEJ MIEDZYKOLONIALNA
145. [Uchylony ustawa rewizyjna z 1893 r.]

XI. PRZYJECIE INNYCH KOLONII
Uprawnienia
dotyczace
przyłaczenia
Nowej
Fundlandii do
Unii

Reprezentacja
Nowej

146. Słusznym prawem Królowej jest, zgodnie z rada
Wielce Szanownej Tajnej Rady Jej Wysokosci i na podstawie adresu obu Izb Parlamentu Kanady i izb odpowiednich
legislatur kolonii lub prowincji Nowa Fundlandia, Wyspy
Ksiecia Edwarda i Kolumbia Brytyjska, przyjecie tych kolonii lub prowincji lub którejs z nich do Unii oraz, na podstawie adresu obu Izb Parlamentu Kanady, przyjecie do
Unii Ziemi Ruperta i Terytoriów Północno-Zachodnich lub
któregos z nich, na warunkach i zasadach okreslonych kazdorazowo w adresie przy przystapieniu i jakie Królowa uzna za stosowne zatwierdzic, z uwzglednieniem postanowien niniejszego Aktu; przepisy wszystkich zarzadzen
w Radzie w tej kwestii wchodza w zycie tak, jakby zostały
uchwalone przez Parlament Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii.
147. W przypadku przyłaczenia Nowej Fundlandii
i Wyspy Ksiecia Edwarda lub tylko jednej z nich, kazda
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zostanie upowazniona do reprezentacji w Senacie Kanady przez czterech członków i (niezaleznie od postanowien zawartych w niniejszym Akcie) w przypadku przyłaczenia Nowej Fundlandii normalna liczba senatorów
ma wynosic 76, a ich maksymalna liczba 82; lecz
w przypadku przyłaczenia Wyspy Ksiecia Edwarda nalezy uznac ja jako wchodzaca w skład trzeciego z czterech
regionów, na które podzielona została Kanada na mocy
niniejszego aktu w odniesieniu do sposobu mianowania
Senatu i odpowiednio, po przyłaczeniu Wyspy Ksiecia
Edwarda, bez wzgledu na to czy Nowa Fundlandia zostanie przyłaczona czy tez nie, reprezentacja Nowego Brunszwiku i Nowej Szkocji w Senacie zostanie, po wystapieniu wakatu, zredukowana odpowiednio z 12 do 10
członków i reprezentacja kazdej z tych prowincji nie
moze zostac zwiekszona w zadnym przypadku powyzej
10, z wyjatkiem postanowien wydanych na mocy niniejszego Aktu o mianowaniu dodatkowych 3 lub 6 senatorów na polecenie Królowej.
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ZAŁACZNIKI

Załacznik nr 1
OKREGI WYBORCZE W ONTARIO
A
ISTNIEJACE OKREGI WYBORCZE

Hrabstwa
1. Prescott
2. Glengarry
3. Stormont

4. Dundas
5. Russell
6. Carleton

7. Prince Edward
8. Halton
9. Essex

Jednostki administracyjne hrabstw
10. Północna jednostka administracyjna hrabstwa Lanark.
11. Południowa jednostka administracyjna hrabstwa Lanark.
12. Północna jednostka administracyjna hrabstwa Leeds i Północna jed-

nostka administracyjna hrabstwa Grenville.
13. Południowa jednostka administracyjna hrabstwa Leeds.
14. Południowa jednostka administracyjna hrabstwa Grenville.
15. Wschodnia jednostka administracyjna hrabstwa Northumberland.
16. Zachodnia jednostka administracyjna hrabstwa Northumberland
(z wyłaczeniem okregu południowego Monaghan).
17. Wschodnia jednostka administracyjna hrabstwa Durham.
18. Zachodnia jednostka administracyjna hrabstwa Durham.
19. Północna jednostka administracyjna hrabstwa Ontario.
20. Południowa jednostka administracyjna hrabstwa Ontario.
21. Wschodnia jednostka administracyjna hrabstwa York.
22. Zachodnia jednostka administracyjna hrabstwa York.
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23. Północna jednostka administracyjna hrabstwa York.
24. Północna jednostka administracyjna hrabstwa Wentworth.
25. Południowa jednostka administracyjna hrabstwa Wentworth.
26. Wschodnia jednostka administracyjna hrabstwa Elgin.
27. Zachodnia jednostka administracyjna hrabstwa Elgin.
28. Północna jednostka administracyjna hrabstwa Waterloo.
29. Południowa jednostka administracyjna hrabstwa Waterloo.
30. Północna jednostka administracyjna hrabstwa Brant.
31. Południowa jednostka administracyjna hrabstwa Brant.
32. Północna jednostka administracyjna hrabstwa Oxford.
33. Południowa jednostka administracyjna hrabstwa Oxford.
34. Wschodnia jednostka administracyjna hrabstwa Middlesex.

Miasta, czesci miast i miasteczka
35. Zachodnie Toronto.
36. Wschodnie Toronto.
37. Hamilton.
38. Ottawa.
39. Kingston.
40. London.
41. Miasteczko Brockville wraz z przydzielonym do niego okregiem

Elizabethtown.
42. Miasteczko Niagara wraz z przydzielonym do niego okregiem Niagara.
43. Miasteczko Cornwall, wraz z przydzielonym do niego okregiem

Cornwall.
B
NOWE OKREGI WYBORCZE

44. Tymczasowy okreg sadowy Algoma.

Hrabstwo Bruce, podzielone na dwie jednostki administracyjne nazywane odpowiednio Północna i Południowa jednostka administracyjna:
45. Północna jednostka administracyjna hrabstwa Bruce składa sie z okre-

gów Bury, Lindsay, Eastnor, Albermarle, Amable, Arran, Bruce,
Elderslie, Saugeen i wioski Southampton.
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46. Południowa jednostka administracyjna hrabstwa Bruce składa sie z

okregów Kincardine (właczajac w to wioske Kincardine), Greenock,
Brant, Huron, Kinloss, Culross i Carrick.
Hrabstwo Huron, podzielone na dwie jednostki administracyjne nazywane odpowiednio Północna i Południowa jednostka administracyjna:
47. Północna jednostka administracyjna hrabstwa składa sie z okregu

Ashfield, Wawanosh, Turnberry, Howick, Morris, Grey, Colborne,
Hullett, właczajac w to wioski Clinton i Mckillop.
48. Południowa jednostka administracyjna hrabstwa składa sie z miasteczka Goderich i okregów Goderich, Tuckersmith, Stanley, Hay, Usborne i Stephen.
Hrabstwo Middlesex, podzielone na trzy jednostki administracyjne
nazywane odpowiednio Północna, Zachodnia i Wschodnia jednostka
administracyjna:
49. Północna jednostka administracyjna hrabstwa składa sie z okregów

McGillivray i Biddulph (wziete z hrabstwa Huron), i Williams East,
Williams West, Adelaide i Lobo.
50. Zachodnia jednostka administracyjna hrabstwa składa sie z okregów
Delaware, Carradoc, Metcalfe, Mosa i Ekfrid, i wioski Strathroy.
(Wschodnia jednostka administracyjna hrabstwa składa sie z okregów obecnie w niej zawartych i jest wyznaczona jak obecnie.)
51. Hrabstwo Lambton składa sie z okregów Bosanquet, Warwick,

Plympton, Sarnia, Moore, Enniskillen i Brooke, i miasteczka Sarnia.
52. Hrabstwo Kent składa sie z okregów Chatham, Dover, East Tilbury,

Romney, Raleigh i Harwich, i miasteczka Chatham.
53. Hrabstwo Bothwell składa sie z okregów Sambra, Dawn i Euphemia
(wzietych z hrabstwa Lambton), i okregów Zone, Camden z jej klinem, Orford i Howard ( wzietych z hrabstwa Kent).
Hrabstwo Grey, podzielone na dwie jednostki administracyjne nazywane odpowiednio Południowa i Północna jednostka administracyjna:
54. Południowa jednostka administracyjna hrabstwa składa sie z okre-

gów Bentinck, Glenelg, Artemesia, Osprey, Normanby, Egremont,
Proton i Melancthon.
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55. Północna jednostka administracyjna hrabstwa składa sie z okregów

Collingwood, Euphrasia, Holland, Saint-Vincent, Sydenham, Sullivan, Derby, Keppel, Sarawak i Brooke, i miasteczka Owen Sound.
Hrabstwo Perth, podzielone na dwie jednostki administracyjne nazywane odpowiednio Południowa i Północna jednostka administracyjna:
56. Północna jednostka administracyjna hrabstwa składa sie z okregów

Wallace, Elma, Logan, Ellice, Mornington, North Easthope i miasteczka Stratford.
57. Południowa jednostka administracyjna hrabstwa składa sie z okregów Blanchard, Downie, South Easthope, Fullarton, Hibbert i wiosek Mitchell i Ste. Marys.
Hrabstwo Wellington, podzielone na trzy jednostki administracyjne
nazwane odpowiednio Północna, Południowa i Centralna jednostka
administracyjna:
58. Północna jednostka administracyjna hrabstwa składa sie z okregów

Amaranth, Arthzr, Luther, Minto, Maryborough, Peel i wioski Mount Forest.
59. Centralna jednostka administracyjna hrabstwa składa sie z okregów
Garafraxa, Erin, Eramosa, Nichol, Pilkington i wiosek Fergus i Elora.
60. Południowa jednostka administracyjna hrabstwa składa sie z miasteczka Guelph i okregów Guelph i Puslinch.
Hrabstwo Norfolk, podzielone na dwie jednostki administracyjne nazywane odpowiednio Południowa i Północna jednostka administracyjna:
61. Południowa jednostka administracyjna hrabstwa składa sie z okre-

gów Charlotteville, Houghton, Walsingham, Woodhouse i ich enklaw.
62. Północna jednostka administracyjna hrabstwa składa sie z okregów
Middleton, Townsend, Windham i miasteczka Simcoe.
63. Hrabstwo Haldimand składa sie z okregów Oneida, Seneca, Cayuga
North, Cayuga South, Raynham, Walpole i Dunn.
64. Hrabstwo Monck składa sie z okregów Canborough i Moulton, Sherbrooke i wioski Dunnville (wzietych z hrabstwa Haldimand), okregów Caister i Gainsborough (wzietych z hrabstwa Lincoln), i okregów Pelham i Wainfleet (wzietych z hrabstwa Welland).
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65. Hrabstwo Lincoln składa sie z okregów Clinton, Grantham, Grims-

by, Louth i miasteczka St. Catherines.
66. Hrabstwo Welland składa sie z okregów Bertie, Crowland, Humber-

stone, Stamford, Thorold, Willoughby i wiosek Chippewa, Clifton,
Fort Erie, Thorold i Welland.
67. Hrabstwo Peel składa sie z okregów Chinguacousy, Toronto, enklawy Toronto i wiosek Brampton i Streetsville.
68. Hrabstwo Cardwell składa sie z okregów Albion i Caledon (wzietych z
hrabstwa Peel), okregów Adjala i Mono (wzietych z hrabstwa Simcoe).
Hrabstwo Simcoe, podzielone na dwie jednostki administracyjne nazwane odpowiednio Południowa i Północna jednostka administracyjna:
69. Południowa jednostka administracyjna hrabstwa składa sie z okre-

gów West Gwillimbury, Tecumseth, Innisfil, Essa, Tosorontio, Mulmur i wioski Bradford.
70. Północna jednostka administracyjna hrabstwa składa sie z okregów
Nottawasaga, Sunnidale, Vespra, Flos, Oro, Medonte, Orillia i Matchedash, Tiny i Tai, Balaklava i Robinson, i miasteczek Barrie i Cillingwood.
Hrabstwo Victoria, podzielone na dwie jednostki administracyjne nazywane odpowiednio Południowa i Północna jednostka administracyjna:
71. Południowa jednostka administracyjna hrabstwa składa sie z okre-

gów Ops, Mariposa, Emily, Verulam i miasteczka Lindsay.
72. Północna jednostka administracyjna hrabstwa składa sie z okregów

Anson, Bexley, Carden, Dalton, Digby, Eldon, Fenelon, Hindon,
Laxton, Lutterworth, Macaulay i Draper, Sommerville, Morrison,
Muskoka, Monck i Watt (wzietych z hrabstwa Simcoe) i innych wytyczonych okregów lezacych na północy tej północnej jednostki
administracyjnej hrabstwa.
Hrabstwo Peterborough, podzielone na dwie jednostki administracyjne nazywane odpowiednio Zachodnia i wschodnia jednostka administracyjna:
73. Zachodnia jednostka administracyjna hrabstwa składa sie z okregów

South Monaghan (wzietego z hrabstwa Northumberland), North Monaghan, Smith, Ennismore i miasteczka Peterborough.
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74. Wschodnia jednostka administracyjna hrabstwa składa sie z okre-

gów Asphodel, Belmont i Methuen, Douro, Dummer, Galway, Harvey, Minden, Stanhope i Dysart, Otonabee, Snowden i wioski Ashburnham, i innych wytyczonych okregów lezacych na północy tej
wschodniej jednostki administracyjnej hrabstwa.
Hrabstwo Hastings, podzielone na trzy jednostki administracyjne nazywane odpowiednio zachodnia, wschodnia i północna jednostka administracyjna:
75. Zachodnia jednostka administracyjna hrabstwa składa sie z miaste-

czka Belleville, okregu Sydney i wioski Trenton.
76. Wschodnia jednostka administracyjna hrabstwa składa sie z okre-

gów Thurlow, Tyendinaga i Hungerford.
77. Północna jednostka administracyjna hrabstwa składa sie z okregów

Rawdon, Huntingdon, Madoc, Elzevir, Tudor, Marmora, Lake i wioski Stirling, i innych wytyczonych okregów lezacych na północy tej
północnej jednostki administracyjnej.
78. Hrabstwo Lennox składa sie z okregów Richmond, Adolphustown,
North Fredericksburg, South Fredericksburg, Ernest Town, Amherst
Island i wioski Napanee.
79. Hrabstwo Addington składa sie z okregów Camden, Portland, Sheffield, Hinchinbrooke, Kaladar, Kennebec, Olden, Oso, Anglesea,
Barrie, Clarendon, Palmerston, Effingham, Abinger, Miller, Canonto, Denbigh, Loughborough i Bedford.
80. Hrabstwo Frontenac składa sie z okregów Kingston, Wolfe Island,
Pittsburg i Howe Island i Storrington.
Hrabstwo Renfrew, podzielone na dwie jednostki administracyjne nazwane odpowiednio południowa i północna jednostka administracyjna:
81. Południowa jednostka administracyjna hrabstwa składa sie z okre-

gów McNab, Bagot, Blithfield, Brougham, Horton, Admaston, Grattan, Matawatchan, Griffith, Lyndoch, Raglan, Radcliffe, Brudenell,
Sebastopol i wiosek Arnprior i Renfrew.
82. Północna jednostka administracyjna hrabstwa składa sie z okregów
Ross, Bromley, Westmeath, Stafford, Pembroke, Wilberforce, Alice,
Petawawa, Buchanan, South Algona, North Algona, Fraser, McKey,
Wylie, Rolph, Head, Maria, Clara, Haggerty, Sherwood, Burns, Ri87

chards i innych wytyczonych okregów lezacych na północnym-zachodzie tej północnej jednostki administracyjnej hrabstwa.
Kazde miasteczko i zarejestrowana wioska istniejaca przed utworzeniem Unii, nie wymienione w niniejszym załaczniku sa uwazane za
czesc hrabstwa lub jednostki administracyjnej, w której sa połozone.

Załacznik nr 2
SPECJALNIE USTALONE OKREGI WYBORCZE
W QUEBECU
HRABSTWA

Pontiac
Ottawa
Argenteuil
Huntingdon

Missisquoi
Brome
Shefford
Stanstead

Compton
Wolfe i Richmond
Megantic

Miasteczko Sherbrooke

Załacznik nr 3
ROBOTY PUBLICZNE I WŁASNOSC W PROWINCJACH
BEDACE WŁASNOSCIA KANADY
1. Kanały łacznie z ziemia i energia wodna.
2. Panstwowe porty.
3. Latarnie morskie, falochrony i Szablowa Wyspa.
4. Parowce, statki i panstwowe okrety.
5. Regulacje rzek i jezior.
6. Koleje, akcje kolei, grunty i inne długi nalezne kompaniom kolejo-

wym.
7. Drogi wojskowe.

88

8. Urzedy celne, urzedy pocztowe i wszystkie inne budynki panstwo-

we, z wyjatkiem przekazanych przez rzad Kanady do uzytku legislaturom i rzadom prowincji.
9. Własnosc przywieziona przez rzad Imperium i znana jako własnosc
zaopatrzenia.
10. Pojazdy pancerne, koszary, ubiory wojskowe, uzbrojenie wojenne
i ziemia przeznaczona generalnie na cele publiczne.

Załacznik nr 4
AKTYWA BEDACE WSPÓLNA WŁASNOSCIA
ONTARIO I QUEBECU
Fundusz Budowlany Górnej Kanady
Zakłady psychiatryczne
Seminarium pedagogiczne
Izby sadowe Dolnej Kanady
Przytułki Dolnej Kanady
Montreal Dolnej Kanady
Kamouraska Dolnej Kanady
Towarzystwo Prawne Górnej Kanady
Montreal Administrator Rogatek
Stały Fundusz Uniwersytecki
Instytucje królewskie
Jednolity Fundusz Pozyczkowy Górnej Kanady
Jednolity Fundusz Pozyczkowy Dolnej Kanady
Towarzystwo Rolnicze Górnej Kanady
Subwencje ustawodawcze Dolnej Kanady
Kasa Ogniowa Quebecu
Zaliczkowy rachunek Temiscouata
Quebec Administrator Rogatek
Szkolnictwo — Wschód
Budowlany i Awaryjny Fundusz Dolnej Kanady
Fundusze miejskie
Wyzszy Fundusz Dochodów Edukacji Dolnej Kanady
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Załacznik nr 5
PRZYSIEGA WIERNOSCI
Ja A.B. przysiegam, ze bede wiernym i szczerym poddanym Jej Wysokosci Królowej Viktorii.
Uwaga — Imie Króla lub Królowej Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii podlega uaktualnieniu zgodnie ze stanem faktycznym.

DEKLARACJA KWALIFIKACJI
Ja A.B. oswiadczam i zapewniam, ze jestem przez prawo w pełni
kwalifikowany do mianowania mnie na stanowisko senatora Kanady
(lub inne zaleznie od okolicznosci) i, ze jestem legalnym lub słusznym
włascicielem ziemi na własny uzytek i dochodu z ziemi lub posiadłosci
ziemskiej na zasadzie wspólnej dzierzawy na prawie federalnym [lub
posiadaczem lub włascicielem ziemi na własny uzytek i dochodu z ziemi lub dziedziczonych posiadłosci ziemskich (alodialnych) lub własnosci nieszlacheckich (zaleznie od okolicznosci)] w prowincji Nowa Szkocja (lub innej, zaleznie od okolicznosci) o wartosci przekraczajacej
cztery tysiace dolarów oprócz wszystkich dzierzaw, naleznosci, długów,
opłat, zastawów i obciazen hipotecznych naleznych, płatnych, sciaganych lub skutkujacych podobnie i, ze nie jestem w zmowie i fałszywie
nie stałem sie posiadaczem tytułu, wymaganych ziem, posiadłosci ziemskich lub ich czesci, które uniemozliwiłyby mi bycie członkiem Senatu
Kanady (lub innego, zaleznie od okolicznosci) i, ze mój prawdziwy
i osobisty majatek łacznie przekracza wartosc czterech tysiecy dolarów
po odliczeniu moich długów i obciazen.
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Załacznik nr 6
PRODUKCJA PODSTAWOWA Z NIEODNAWIALNYCH
SUROWCÓW NATURALNYCH I PRODUKTÓW LESNYCH
1. Dla celów artykułu 92A niniejszego Aktu,

(a) produkcja z nieodnawialnych surowców naturalnych jest produkcja podstawowa z nich jesli:
(i) jest ona w formie, w której istnieje po odzyskaniu lub odłaczeniu
od ich naturalnego stanu, lub
(ii) jest to produkt powstały z przetworzenia lub rafinacji surowca i
nie jest to produkt fabryczny lub produkt powstały z rafinacji
surowej ropy naftowej lub rafinacji surowej ropy naftowej podwyzszonej ciezkosci lub oczyszczania gazu ziemnego lub płynów pochodzacych z wegla lub oczyszczania syntetycznych odpowiedników surowej ropy naftowej, i
(b) produkcja z produktów lesnych jest produkcja podstawowa
z nich, jesli składa sie z pocietych klocy, pali, budulca, drzazgi
drzewnej, trocin, lub wszystkich innych podstawowych produktów drzewnych lub miazgi drzewnej i nie jest to fabryczny produkt drzewny.
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II.
AKT KONSTYTUCYJNY z 1982 r.

AKT KANADY z 1982 r.
Akt obowiazuje na zyczenie Senatu i Izby Gmin Kanady.
Zwazywszy, ze Kanada wyraziła zyczenie i zgode na uchwalenie
Aktu Parlamentu Zjednoczonego Królestwa obowiazujacego w odniesieniu do przepisów niniejszym przytoczonych oraz ze zgromadzone
Senat i Izba Gmin Parlamentu Kanady przedłozyły adres Jej Wysokosci
z zyczeniem, aby Jej Wysokosc były łaskawa zaakceptowac projekt aktu
przedłozony w tym celu przez Parlament Zjednoczonego Królestwa.
Bedac zatem wydany przez Najjasniejsza Królewska Wysokosc za
rada i zgoda Lordów duchownych, swieckich i Gminu zgromadzonych
w obecnym Parlamencie i z ich upowaznienia ma tresc jak nastepuje:
1. Zamieszczony w Załaczniku B do niniejszego aktu, Akt Konstytucyjny z 1982 r. zostaje niniejszym uchwalony oraz stanie sie prawem
obowiazujacym w Kanadzie i wejdzie w zycie w trybie przewidzianym
w tym Akcie.
2. Zadna ustawa Parlamentu Zjednoczonego Królestwa wydana po
wejsciu w zycie Aktu Konstytucyjnego z 1982 r. nie ma mocy prawnej
w Kanadzie.
3. W zakresie pozostajacym poza Załacznikiem B, francuskojezyczna wersja niniejszego Aktu jest zamieszczona w Załaczniku A do
niniejszego Aktu i ma taka sama moc w Kanadzie, jak jej wersja angielska.
4. Niniejszy akt moze byc przywoływany jako Akt Kanady z 1982 r.
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Załacznik B
AKT KONSTYTUCYJNY z 1982 r.

Czesc I
KANADYJSKA KARTA PRAW I WOLNOSCI

Zwazywszy, ze Kanada została utworzona na zasadach uznajacych zwierzchnictwo Boga i rzady prawa:
Gwarancja praw i wolnosci
Prawa i wolnosci
w Kanadzie

1. Kanadyjska Karta Praw i Wolnosci gwarantuje
prawa i wolnosci w niej wyrazone oraz poddaje je tylko
takim rozsadnym ograniczeniom, które sa wyznaczone
przez prawo i znajduja oczywiste uzasadnienie w wolnym i demokratycznym społeczenstwie.
Podstawowe wolnosci

Podstawowe
wolnosci

2. Kazdy posiada nastepujace podstawowe wolnosci:
(a) wolnosc sumienia i religii,
(b) wolnosc mysli, przekonan i wyrazania pogladów
właczajc w to wolnosc prasy i innych srodków
przekazu,
(c) wolnosc pokojowych zgromadzen,
(d) wolnosc zrzeszania sie.
Demokratyczne prawa

Demokratyczne
prawa obywateli

Maksymalna
kadencja ciał
ustawodawczych
Kadencja
w sytuacjach
wyjatkowych

3. Kazdy obywatel Kanady ma prawo głosu w wyborach członków Izby Gmin lub zgromadzen ustawodawczych i jest uprawniony do zasiadania w nich.
4. (1) Kadencja Izby Gmin ani zadnego innego zgromadzenia ustawodawczego nie moze trwac dłuzej niz
piec lat od daty zarzadzenia wyborów do tych izb.
(2) W czasie faktycznej lub grozacej wojny, inwazji lub powstania kadencja Izby Gmin jako Parlamentu
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i zgromadzenia ustawodawczego jako legislatury moze
zostac przedłuzona powyzej pieciu lat, jesli w głosowaniu nie przeciwstawiła sie temu wiecej niz jedna trzecia
członków Izby Gmin lub zgromadzenia ustawodawczego.
5. Posiedzenie Parlamentu i kazdej legislatury
odbywa sie przynajmniej raz w ciagu dwunastu miesiecy.

Coroczne
posiedzenia ciał
ustawodawczych

Prawa do przemieszczania sie
6. (1) Kazdy obywatel Kanady ma prawo do wjazdu,
przebywania i opuszczenia Kanady.
(2) Kazdy obywatel Kanady i kazda osoba posiadajaca status stałego pobytu w Kanadzie ma prawo:
(a) do przenoszenia sie i zamieszkania w dowolnej prowincji, i
(b) do uzyskiwania srodków na utrzymanie
w dowolnej prowincji.
(3) Prawa wymienione w ustepie (2) sa poddane
ograniczeniom wynikajacym z:
(a) wszelkich ustaw lub praktyk o powszechnym zastosowaniu w prowincji, chyba ze
wprowadzaja one róznice miedzy osobami na
podstawie kryterium prowincji byłego lub
obecnego miejsca zamieszkania,
(b) wszelkich ustaw ustanawiajacych uzasadniony wymóg zamieszkania jako warunku
otrzymywania gwarantowanych przez panstwo
swiadczen socjalnych.
(4) Ustepy (2) i (3) nie wykluczaja podejmowania ustaw, programów lub działan, które w prowincji
maja na celu poprawe warunków zycia jej mieszkanców znajdujacych sie w złym połozeniu ekonomicznym i socjalnym, jesli poziom zatrudnienia w tej prowincji jest nizszy od poziomu zatrudnienia w całej
Kanadzie.
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Przemieszczanie
sie obywateli
Prawa do
przemieszczania
sie i uzyskiwania
srodków na
utrzymanie

Ograniczenia

Utrzymywanie
programów
wyrównawczych

Prawa osobiste
Zycie, wolnosc
i bezpieczenstwo
osób

Rewizje
i konfiskaty
Zatrzymanie
i uwiezienie
Areszt lub
zatrzymanie

Postepowanie
w sprawach
przestepstwa i kary

7. Kazdy ma prawo do zycia, wolnosci i bezpieczenstwa i nie moze byc ich pozbawiony poza wyjatkami zgodnymi z podstawowymi zasadami sprawiedliwosci.
8. Kazdy ma prawo do ochrony przed nieuzasadnionymi rewizjami i konfiskatami.
9. Nikt nie moze byc arbitralnie zatrzymany lub
uwieziony.
10. W przypadku aresztu lub zatrzymania kazdy ma
prawo:
(a) do bezzwłocznego poinformowania o jego
powodach,
(b) do bezzwłocznego uzyskania adwokata,
udzielenia mu instrukcji oraz do poinformowania
o tym prawie,
(c) zastosowanie procedury habeas corpus dla
stwierdzenia waznosci zatrzymania, jesli zatrzymanie to jest nielegalne.
11. Kazda osoba oskarzona o przestepstwo ma prawo:
(a) do poinformowania bez nieuzasadnionej
zwłoki o charakterze przestepstwa;
(b) do osadzenia w rozsadnym czasie;
(c) do odmowy bycia swiadkiem w rozprawie prowadzonej przeciwko niemu o to przestepstwo;
(d) do uznawania za niewinna, dopóki nie zostanie jej udowodniona wina na sprawiedliwej
i publicznej rozprawie przed niezaleznym i bezstronnym trybunałem;
(e) do wpłacenia rozsadnej kaucji, chyba ze za
odmowa przemawiaja uzasadnione powody;
(f) poza przypadkami spraw z oskarzenia na podstawie prawa wojskowego rozstrzyganych przez
trybunał wojskowy, do korzystania z rozprawy
przed sadem przysiegłych, w sprawach, w których najwyzsza kara za przestepstwo wynosi piec
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lat pozbawienia wolnosci lub za które kara jest
surowsza;
(g) nie zostac uznana za winna na podstawie
wszelkich działan lub zaniechan, które w czasie
gdy nastapiły nie stanowiły przestepstwa na mocy kanadyjskiego lub miedzynarodowego prawa
lub nie były uznane za przestepstwo zgodnie
z powszechnymi zasadami prawa uznanymi
przez społecznosc miedzynarodowa;
(h) w przypadku ostatecznego uniewinnienia od
popełnienia przestepstwa, do niesadzenia za nie
ponownie oraz w przypadku ostatecznego uznania za winna i ukarania za przestepstwo, do niekarania i niesadzenia za nie ponownie,
(i) w przypadku uznania za winna przestepstwa,
gdy kara za jego popełnienie uległa zmianie miedzy jego popełnieniem, a wydaniem wyroku, do
skorzystania z łagodniejszej kary.
12. Nikt nie moze byc poddany okrutnemu lub nadzwyczajnemu traktowaniu lub karaniu.
13. Swiadek, który zeznaje w dowolnym postepowaniu
ma prawo do niedostarczania dowodów obciazajacych go
w innych postepowaniach z wyjatkiem zaskarzenia o krzywoprzysiestwo lub składanie sprzecznych zeznan.
14. Strona lub swiadkowie w procesie, którzy nie rozumieja lub nie mówia w jezyku, w jakim jest prowadzony proces lub sa głuche, maja prawo do korzystania
z pomocy tłumacza.

Traktowanie i kara
Samooskarzenie

Tłumacz

Równosc praw
15. (1) Kazda osoba jest równa przed i wobec prawa
i ma równe prawa do ochrony i korzystania z prawa bez
dyskryminacji, a w szczególnosci bez dyskryminacji ze
wzgledu na rase, pochodzenie etniczne i narodowe, kolor
skóry, wyznanie, płec, wiek, lub psychiczne czy fizyczne
ułomnosci.
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Równosc przed
i wobec prawa

Utrzymywanie
programów
wyrównawczych

(2) Ustep (2) nie wyklucza podejmowania ustaw,
programów lub działan, które maja na celu poprawe warunków zycia grup lub osób znajdujacych sie w sytuacji pokrzywdzenia, właczajac w to pokrzywdzonych ze wzgledu
na rase, pochodzenie etniczne i narodowe, kolor skóry, wyznanie, płec, wiek, lub psychiczne czy fizyczne ułomnosci.
Oficjalne jezyki Kanady

Oficjalne jezyki
Kanady

Oficjalne jezyki
Nowego
Brunszwiku

Wspieranie statusu
i uzycia

Społecznosc
angielskojezyczna i
francuskojezyczna
w Nowym
Brunszwiku
Udział legislatury
i rzadu Nowego
Brunszwiku
Posiedzenia
Parlamentu

Posiedzenia
legislatury Nowego
Brunszwiku
Regulaminy i stenogramy Parlamentu

16. (1) Jezyk angielski i francuski sa oficjalnymi jezykami Kanady i maja równy status, równe prawa
i przywileje w ich uzywaniu we wszystkich instytucjach
Parlamentu i rzadu Kanady.
(2) Jezyk angielski i francuski sa oficjalnymi jezykami w Nowym Brunszwiku i maja równy status,
równe prawa i przywileje w ich uzywaniu we wszystkich
instytucjach legislatury i rzadu Nowego Brunszwiku.
(3) Nic w niniejszej Karcie nie ogranicza uprawnien Parlamentu i legislatur do wspierania równosci statusu badz posługiwania sie jezykami angielskim lub
francuskim.
16.1 (1) Społecznosc angielskojezyczna i francuskojezyczna w Nowym Brunszwiku maja równy status,
równe prawa i przywileje, właczajac w to prawo do oddzielnych instytucji edukacyjnych i kulturowych niezbednych dla ochrony i wspierania tych społecznosci.
(2) Udział legislatury i rzadu Nowego Brunszwiku w ochronie i wspieraniu statusu, praw i przywilejów
okreslonych w ustepie (1) jest zagwarantowany.
17. (1) Kazdy ma prawo posługiwania sie jezykami
angielskim lub francuskim podczas posiedzen lub innych
debat w Parlamencie.
(2) Kazdy ma prawo posługiwania sie jezykami
angielskim lub francuskim podczas posiedzen lub innych
debat legislatury Nowego Brunszwiku.
18. (1) Regulaminy, stenogramy i biuletyny Parlamentu sa sporzadzane i publikowane w jezykach angiel98

skim i francuskim, a obie wersje jezykowe sa równie
miarodajne.
(2) Regulaminy, stenogramy i biuletyny legislatury Nowego Brunszwiku sa sporzadzane i publikowane
w jezykach angielskim i francuskim, a obie wersje jezykowe sa równie miarodajne.
19. (1) Jezyki angielski i francuski moga byc uzywane przez kazda osobe, w kazdej sprawie i procesie
przed kazdym sadem ustanowionym przez Parlament.
(2) Jezyki angielski i francuski moga byc uzywane przez kazda osobe, w kazdej sprawie i procesie
przed kazdym sadem Nowego Brunszwiku.
20. (1) Kazdy członek społecznosci w Kanadzie ma
prawo komunikowania sie i otrzymywania dostepnych
usług od kazdego naczelnego lub centralnego urzedu,
Parlamentu lub rzadu Kanady w jezykach angielskim lub
francuskim i te same prawa przysługuja mu w odniesieniu do urzedów innych instytucji w przypadku gdy:
(a) zachodzi istotne zapotrzebowanie na komunikowanie sie i usługi swiadczone przez
te urzedy w danym jezyku, lub
(b) z natury urzedu uzasadnione jest komunikowanie sie i swiadczenie usług przez urzedy
w obu jezykach, angielskim i francuskim.
(2) Kazdy członek społecznosci Nowego Brunszwiku ma prawo do komunikowania sie i otrzymywania dostepnych usług od kazdego urzedu legislatury lub rzadu
Nowego Brunszwiku w jezykach angielskim i francuskim.
21. Nic w artykułach 16–20 nie znosi ani nie ogranicza zadnych praw, przywilejów czy obowiazków w odniesieniu do jezyków angielskiego i francuskiego lub
jednego z nich, które funkcjonuja i istnieja na mocy innych postanowien Konstytucji Kanady.
22. Nic w artykułach 16–20 nie znosi ani nie ogranicza zadnych pisanych lub zwyczajowych praw czy obowiazków, nabytych lub posiadanych tak przed, jak i po
wejsciu w zycie niniejszej Karty, w odniesieniu do kaz99

Regulaminy
i stenogramy
Nowego
Brunszwiku
Procesy w sadach
ustanowionych
przez Parlament
Procesy sadowe
w Nowym
Brunszwiku
Komunikowanie
sie w instytucjach
federalnych

Komunikowanie
sie w instytucjach
Nowego
Brunszwiku
Utrzymanie
w mocy
dotychczasowych
przepisów
konstytucyjnych
Gwarancja praw
i obowiazków

dego jezyka, który nie jest jezykiem angielskim lub francuskim.
Prawa edukacyjne mniejszosci jezykowych
Edukacja jezykowa

Kontynuacja
edukacji jezykowej

Warunki
zastosowania
prawa do edukacji
jezykowej

23. (1) Obywatele Kanady,
(a) których pierwszym wyuczonym i nadal
rozumianym jest jezyk angielskojezycznej
lub francuskojezycznej mniejszosci jezykowej społecznosci prowincji, w której zamieszkuja, lub
(b) którzy otrzymali w Kanadzie podstawowa edukacje szkolna w jezykach francuskim
lub angielskim i zamieszkuja w prowincji,
w której jezyk w jakim odebrali edukacje
jest jezykiem angielskojezycznej lub francuskojezycznej mniejszosci jezykowej społecznosci prowincji,
maja prawo, aby ich dzieci otrzymały podstawowa i srednia
edukacje szkolna w tej prowincji w tym samym jezyku.
(2) Obywatele Kanady, których dzieci otrzymały lub otrzymuja w Kanadzie podstawowa lub srednia
edukacje szkolna w jezykach angielskim lub francuskim
maja prawo, aby wszystkie ich dzieci otrzymały podstawowa i srednia edukacje szkolna w tym samym jezyku.
(3) Prawo obywateli Kanady ustanowione
w ustepach (1) i (2) do otrzymania przez ich dzieci podstawowej i sredniej edukacji szkolnej w jezykach angielskojezycznej lub francuskojezycznej mniejszosci jezykowej społecznosci prowincji
(a) ma zawsze zastosowanie, gdy w prowincji
liczba dzieci obywateli, którym przysługuje to
prawo jest wystarczajaca i daje podstawe do
zagwarantowania edukacji mniejszosci jezykowych z funduszy publicznych,
(b) obejmuje, w przypadku gdy liczba dzieci
to uzasadnia, prawo do otrzymywania takiej
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edukacji w ramach instytucji edukacyjnych dla
mniejszosci jezykowych z funduszy publicznych.
Gwarancje urzeczywistnienia
24. (1) Kazdy, którego prawa i wolnosci zagwarantowane w niniejszej Karcie zostały pogwałcone lub zanegowane, ma prawo zwrócenia sie do odpowiedniego
sadu o zastosowanie srodków, jakie sad w danych okolicznosciach uzna za własciwe.
(2) Jesli w postepowaniu na mocy ustepu (1)
sad uzna, ze dowód uzyskano w sposób, który pogwałcił lub zanegował poszanowanie praw i wolnosci
zagwarantowanych w niniejszej Karcie, dowód ten zostanie wykluczony, jesli zostanie to dowiedzione biorac pod uwage wszystkie okolicznosci, a jego dopuszczenie do postepowania spowoduje dyskredytacje
wymiaru sprawiedliwosci.

Realizacja
zagwarantowanych
praw i wolnosci

Dowody
dyskredytujace
wymiar
sprawiedliwosci

Ogólne
25. Gwarancje niektórych praw i wolnosci zawarte
w niniejszej Karcie nie moga byc interpretowane w sposób pozwalajacy na zniesienie lub ograniczenie jakichkolwiek traktatowych lub innych praw i wolnosci przysługujacych rdzennej ludnosci Kanady właczajac w to:
(a) wszelkie prawa i wolnosci uznane przez
Królewska Proklamacje z 7 pazdziernika
1763 r., i
(b) wszelkie prawa i wolnosci przysługujace
im obecnie na mocy porozumien ziemskich lub
które moga byc w ten sposób nabyte.
26. Gwarancje niektórych praw i wolnosci zawarte
w niniejszej Karcie nie moga byc interpretowane w sposób pozwalajacy na zaprzeczenie istnienia innych praw
i wolnosci istniejacych w Kanadzie.
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Pierwotne prawa
i wolnosci nie
wymienione
w Karcie

Inne prawa
i wolnosci

Wielokulturowe
dziedzictwo

Gwarancja
równosci płci

Gwarancja praw
dla pewnych szkół

Odniesienie do
terytoriów i ich
władz

Utrzymanie
uprawnien władzy
ustawodawczej

27. Niniejsza Karta ma byc interpretowana w sposób
zgodny z ochrona i wspomaganiem wielokulturowego
dziedzictwa Kanady.
28. Niezaleznie od postanowien zawartych w niniejszej Karcie, gwarantuje sie równe prawa i wolnosci dla
kobiet i mezczyzn.
29. Nic w niniejszej Karcie nie znosi ani nie ogranicza praw i przywilejów gwarantowanych przez Konstytucje Kanady, jakie przysługuja szkołom wyznaniowym,
szkołom oddzielnym lub mniejszosci religijnych.
30. Postanowienia niniejszej Karty odnoszace sie do
prowincji, zgromadzenia ustawodawczego lub legislatury prowincji, odpowiednio odnosza sie do Terytorium
Yukon i Terytoriów Północno-Zachodnich lub do ich
stosownych władz ustawodawczych, zaleznie od okolicznosci.
31. Nic w niniejszej Karcie nie rozszerza uprawnien
ustawodawczych zadnego organu ani władzy.
Zastosowanie Karty

Zastosowanie Karty

Wyjatek

Wyrazna deklaracja
— wyjatek

32. (1) Niniejsza Karta ma zastosowanie:
(a) do Parlamentu i rzadu Kanady z uwzglednieniem wszystkich kwestii nalezacych do
kompetencji Parlamentu, właczajac w to
wszystkie sprawy odnoszace sie do Terytorium Yukon i Terytoriów Północno-Zachodnich,
(b) do legislatur i rzadów poszczególnych
prowincji z uwzglednieniem wszystkich
kwestii nalezacych do kompetencji legislatur tych prowincji.
(2) Niezaleznie od postanowien ustepu (1), artykuł 15 nie bedzie obowiazywał przed upływem trzech lat
od wejscia w zycie niniejszego artykułu.
33. (1) Parlament lub legislatura prowincji moze wyraznie zadeklarowac w ustawie Parlamentu lub legislatu102

ry prowincji, zaleznie od okolicznosci, ze ustawa lub
jej przepisy beda obowiazywac, niezaleznie od postanowien zawartych w artykule 2 i artykułach 7–15 niniejszej Karty.
(2) Ustawa lub przepisy ustawy w odniesieniu,
do której przyjeto deklaracje podjeta na mocy niniejszego ustepu, ma takie działanie jakie miałaby, gdyby nie
postanowienie Karty, o którym mowa w deklaracji.
(3) Deklaracja podjeta na mocy ustepu (1) przestaje obowiazywac po pieciu latach od wejscia w zycie,
lub wczesniej w terminie w niej okreslonym.
(4) Parlament lub legislatura prowincji moze przywrócic waznosc deklaracji przyjetej na mocy ustepu (1).
(5) Ustep (3) ma zastosowanie takze w odniesieniu do przywrócenia waznosci deklaracji na mocy
ustepu (4).

Działanie wyjatku

Piecioletnie
ograniczenie
obowiazywania
deklaracji
Przywrócenie
waznosci
deklaracji
Piecioletnie
ograniczenie

Przywołanie
34. Niniejsza czesc moze byc przywoływana jako
Kanadyjska Karta Praw i Wolnosci.

Przywołanie

Czesc II
PRAWA RDZENNEJ LUDNOSCI KANADY

35. (1) Niniejszym uznaje sie i gwarantuje istniejace
pierwotne i traktatowe prawa rdzennej ludnosci Kanady.
(2) W niniejszym Akcie „rdzenna ludnosc Kanady” obejmuje indianska, eskimoska i metyska ludnosc
Kanady.
(3) Dla wiekszej jasnosci, w ustepie (1) „prawa traktatowe” obejmuja prawa juz istniejace na mocy porozumien ziemskich lub które moga byc w ten sposób nabyte.
(4) Niezaleznie od innych postanowien niniejszego Aktu, pierwotne i traktatowe prawa, o których mowa
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Uznanie istniejacych pierwotnych
i traktatowych praw
Definicja „rdzennej
ludnosci Kanady”

Porozumienia
ziemskie

Gwarancja
równosci

pierwotnych
i traktatowych
praw dla obu płci
Zobowiazanie do
udziału
w konferencji
konstytucyjnej

w ustepie (1) sa w równym stopniu zagwarantowane kobietom i mezczyznom.
35.1. Rzad Kanady i rzady prowincji sa zobowiazane
do przestrzegania zasady, ze dopóki nie zostanie przyjeta
poprawka do artykułu 91 pkt 24 Aktu Konstytucyjnego
z 1867 r., do artykułu 25 niniejszego Aktu lub tej czesci
niniejszego Aktu
(a) konferencja konstytucyjna, złozona z premiera Kanady i premierów prowincji, w porzadku
obrad której, znajduje sie punkt powiazany
z proponowana poprawka, jest zwoływana przez
premiera Kanady, i
(b) premier Kanady zaprosi przedstawicieli
rdzennych mieszkanców Kanady do udziału
w dyskusji nad tym punktem.

Czesc III
WYRÓWNYWANIE RÓZNIC REGIONALNYCH
Zobowiazanie do
popierania
równych szans

Zobowiazania z
zakresu usług
publicznych

36. (1) Bez wprowadzenia zmian do zakresu kompetencji władzy ustawodawczej Parlamentu lub legislatur
prowincji, lub uprawnien którejs z nich odnoszacych sie
do sprawowania ich funkcji ustawodawczych, Parlament
i legislatury razem z rzadem Kanady i rzadami prowincjonalnymi, sa zobowiazane do:
(a) wspierania równych szans wszystkich Kanadyjczyków,
(b) wspomagania rozwoju ekonomicznego dla
zredukowania róznicy szans, i dla
(c ) zabezpieczania podstawowych usług publicznych odpowiedniej jakosci dla wszystkich Kanadyjczyków.
(2) Parlament i rzad Kanady sa zobowiazane do tworzenia zasad ujednolicajacych wynagrodzenia, które
gwarantowałyby rzadom prowincjonalnym dochody wystarczajace do zapewnienia odpowiednio porównywal104

nego poziomu usług publicznych przy odpowiednio porównywalnym poziomie podatków.

Czesc IV
KONFERENCJA KONSTYTUCYJNA

37. [Uchylony przez Czesc VII niniejszej Karty
w 1983 r.]
Czesc IV.1
KONFERENCJE KONSTYTUCYJNE

37.1 [Uchylony przez artykuł 54.1 niniejszej Karty
w 1987 r.]
Czesc V
PROCEDURA ZMIANY KONSTYTUCJI KANADY

38. (1) Poprawka do Konstytucji Kanady moze byc
przyjeta w formie proklamacji opatrzonej Wielka Pieczecia Kanady wydanej przez Gubernatora Generalnego
upowaznionego przez:
(a) decyzje Senatu i Izby Gmin,
(b) decyzje zgromadzen ustawodawczych przynajmniej dwóch-trzecich prowincji, które łacznie
zgodnie z ostatnim spisem ludnosci licza przynajmniej 50% ogólnej liczby ludnosci wszystkich
prowincji.
(2) Poprawka przyjeta na mocy ustepu (1), która
ogranicza uprawnienia władz ustawodawczych w odniesieniu do prawa własnosci lub jakiekolwiek inne prawo
lub przywilej legislatury lub rzadu prowincji, wymaga
rezolucji popartej przez wiekszosc członków Senatu, Iz105

Ogólne zasady
zmian Konstytucji
Kanady

Wiekszosc
członków

Wyraz sprzeciwu

Wycofanie
sprzeciwu

Ograniczenia
proklamacji

To samo

Odszkodowanie

Poprawka na
podstawie
jednomyslnej zgody

by Gmin i zgromadzen ustawodawczych wskazanych
w ustepie (1).
(3) Poprawka, o której mowa w ustepie (2) nie moze
obowiazywac w prowincji, której zgromadzenie ustawodawcze wyraziło swój sprzeciw wobec niej w uchwale
popartej przez wiekszosc jego członków przed wydaniem proklamacji o poprawce, chyba ze zgromadzenie
ustawodawcze uchwała poparta przez wiekszosc członków wycofa sprzeciw i zaaprobuje poprawke.
(4) Uchwała o sprzeciwie podjeta stosownie do ustepu (3) moze zostac wycofana w dowolnym czasie, tak
przed, jak i po wydaniu proklamacji, której ona dotyczy.
39. (1) Proklamacja, o której mowa w artykule 38
ustepie (1) nie moze zostac wydana przed upływem jednego roku od daty przyjecia decyzji inicjujacej procedure dokonania poprawki, chyba ze zgromadzenie
ustawodawcze kazdej prowincji podejmie wczesniej
uchwałe o jej zaaprobowaniu lub sprzeciwie.
(2) Proklamacja, o której mowa w artykule 38 ustepie (1)
nie moze zostac wydana po upływie trzech lat od daty przyjecia decyzji inicjujacej procedure dokonania poprawki.
40. W przypadku gdy poprawka przyjeta na mocy artykułu 38 ustepu (1) przenosi uprawnienia ustawodawcze
prowincji w odniesieniu do edukacji i kultury z prowincjonalnych legislatur na Parlament, Kanada musi zapewnic odpowiednie odszkodowanie kazdej prowincji, do
której poprawka sie nie odnosi.
41. W odniesieniu do nastepujacych kwestii poprawka do Konstytucji Kanady moze zostac dokonana
w formie proklamacji, opatrzonej Wielka Pieczecia Kanady wydanej przez Gubernatora Generalnego, tylko na
podstawie upowaznienia uchwała Senatu, Izby Gmin
i zgromadzenia ustawodawczego kazdej prowincji:
(a) urzedu Królowej, Gubernatora Generalnego
i Wicegubernatora prowincji,
(b) prawa prowincji do liczby reprezentantów
w Izbie Gmin nie mniejszej niz liczba senatorów
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reprezentujacych te prowincje w dniu wejscia niniejszej czesci w zycie,
(c) z uwzglednieniem artykułu 43, posługiwania
sie jezykami angielskim i francuskim,
(d) składu Sadu Najwyzszego Kanady,
(e) poprawek do niniejszej czesci.
42. (1) Poprawka do Konstytucji Kanady w odniesieniu do nastepujacych kwestii moze zostac dokonana tylko zgodnie z artykułem 38 ustep (1):
(a) zasad proporcjonalnej reprezentacji prowincji
w Izbie Gmin zapisanych w Konstytucji Kanady,
(b) uprawnien Senatu i sposobu wyborów senatorów,
(c) liczby senatorów reprezentujacych prowincje
w Senacie i kwalifikacji zamieszkania senatorów,
(d) z uwzglednieniem artykułu 41 pkt (d), Sadu
Najwyzszego Kanady,
(e) rozszerzenia istniejacych prowincji na inne
terytoria.
(f) niezaleznie od innych praw i praktyki, tworzenia nowych prowincji.
(2) Artykuł 38 ustepy (2) do (4) nie maja zastosowania w odniesieniu do poprawek w kwestiach okreslonych
w ustepie (1).
43. Poprawka do Konstytucji Kanady, której postanowienia odnosza sie do jednej lub kilku, lecz nie
wszystkich prowincji, właczajac w to:
(a) zmiany granic miedzy prowincjami,
(b) kazda poprawke do postanowien odnoszacych sie do posługiwania sie jezykami angielskim i francuskim wewnatrz prowincji,
moze zostac dokonana w formie proklamacji, opatrzonej
Wielka Pieczecia Kanady wydanej przez Gubernatora Generalnego, tylko na podstawie upowaznienia uchwała Senatu, Izby Gmin i zgromadzenia ustawodawczego kazdej prowincji, do której ta poprawka ma zastosowanie.
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Poprawka na
ogólnych zasadach

Wyjatek

Poprawka nie
dotyczaca
wszystkich
prowincji

Poprawki
Parlamentu

Poprawki legislatur

Zainicjowanie
poprawki

Wycofywanie
aprobaty

Poprawki bez
uchwały Senatu

Obliczanie okresu

Zalecenie wydania
proklamacji

Konferencja
konstytucyjna

44. Z uwzglednieniem artykułów 41 i 42, tylko Parlament Kanady moze wydawac prawa uzupełniajace Konstytucje Kanady w odniesieniu do władzy wykonawczej
Kanady lub Senatu i Izby Gmin.
45. Z uwzglednieniem artykułu 41, tylko legislatura
kazdej prowincji moze wydawac prawa uzupełniajace
konstytucje prowincji.
46. (1) Procedura dokonywania poprawek na mocy
artykułów 38, 41, 42 i 43 moze zostac zainicjowana
przez Senat, Izbe Gmin lub przez zgromadzenie ustawodawcze prowincji.
(2) Uchwała o wyrazeniu aprobaty przyjeta stosownie do tej czesci, moze zostac wycofana w dowolnym czasie przed wydaniem proklamacji, której aprobata
dotyczyła.
47. (1) Poprawka do Konstytucji Kanady dokonana
w formie proklamacji na mocy artykułów 38, 41, 42
lub 43 moze zostac przyjeta bez uchwały Senatu upowazniajacej do wydania proklamacji, jesli w ciagu 180
dni od daty przyjecia przez Izbe Gmin uchwały upowazniajacej do jej wydania Senat nie podejmie takiej
uchwały i jesli w dowolnym terminie po upływie tego
okresu Izba Gmin przyjmie ponownie wspomniana
uchwałe.
(2) Kazdy okres przedłuzenia kadencji Parlamentu
lub jego rozwiazania nie moze byc wliczany do okresu
180 dni, którym mowa w ustepie (1).
48. Królewska Tajna Rada dla Kanady doradzi Gubernatorowi Generalnemu bezzwłoczne wydanie proklamacji na mocy tej czesci, zmierzajacej do przyjecia
uchwały wymaganej dla przyjecia poprawki w formie
proklamacji na mocy tej czesci.
49. Konferencja Konstytucyjna złozona z premiera
Kanady i premierów prowincji zostanie zwołana przez
premiera Kanady w ciagu pietnastu lat od wejscia
w zycie tej czesci dla dokonania rewizji jej postanowien.
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Czesc VI
POPRAWKI DO AKTU KONSTYTUCYJNEGO Z 1867 R.

50. Patrz artykuł 92A Aktu Konstytucyjnego
z 1867 r.
51. Patrz Załacznik nr 6 do Aktu Konstytucyjnego
z 1867 r.
Czesc VII
POSTANOWIENIA OGÓLNE

52. (1) Konstytucja Kanady jest najwyzszym prawem
Kanady i kazde prawo, które jest niezgodne z jej postanowieniami, w zakresie tej niezgodnosci nie obowiazuje
i nie ma zastosowania.
(2) Konstytucja Kanady obejmuje:
(a) Akt Kanady z 1982 r. właczajac w to niniejszy Akt,
(b) ustawy i zarzadzenia wspomniane w Załaczniku aktualizacji Konstytucji,
(c) kazda poprawke do ustawy lub zarzadzenia, o których mowa w ustepie (a) lub (b).
(3) Poprawki do Konstytucji Kanady beda dokonywane tylko zgodnie z uprawnieniami zawartymi
w Konstytucji Kanady.
53. (1) Dokumenty zamieszczone w kolumnie I Załacznika sa niniejszym uniewaznione lub poprawione
w sposób wskazany w kolumnie II tego Załacznika i dopóki nie zostana uchylone, beda jako prawo obowiazywac w Kanadzie pod okresleniami wymienionymi w kolumnie III Załacznika.
(2) Wszystkie akty, z wyjatkiem Aktu Kanady
z 1982 r. odnoszace sie do dokumentów wspomnianych
w Załaczniku z nazwa w kolumnie I, zostaja niniejszym
poprawione przez zastapienie dotychczasowej nazwy odpowiednia nazwa z kolumny III wspomnianego Załacz109

Prymat Konstytucji
Kanady

Konstytucja
Kanady

Poprawki do
Konstytucji Kanady

Uniewaznienia
i nowe nazwy

Wynikłe poprawki

Uchylenie
i wynikłe poprawki

Francuskojezyczna
wersja Konstytucji
Kanady

Angielska
i francuska wersja
tekstu Konstytucji
Kanady

Angielska
i francuska wersja
niniejszego Aktu
Wejscie w zycie

Wejscie w zycie
art. 23 ust.(1) pkt
(a) w Quebecu

nika i kazdy Akt Brytyjskiej Ameryki Północnej moze
byc przywoływany jako Akt Konstytucyjny z rokiem
i numerem, jesli takie sa.
54. Czesc VI zostanie uchylona po upływie jednego
roku od wejscia w zycie tej czesci i niniejszy artykuł zostanie uchylony, a artykuły niniejszego Aktu ponownie
ponumerowane, odpowiednio do skutków uchylenia czesci VI i niniejszego artykułu, w formie proklamacji opatrzonej Wielka Pieczecia Kanady wydanej przez Generalnego Gubernatora.
54.1 [Uchylony poprawka do Konstytucji z 1987 r.]
55. Francuska wersja tych czesci Konstytucji Kanady, które sa wskazane w Załaczniku zostanie przygotowana przez Ministra Sprawiedliwosci Kanady tak szybko, jak to jest mozliwe i gdy kazdy przygotowany
fragment wystarcza do uzasadnienia podjecia takich
działan, nalezy go przedłozyc do wydania w formie proklamacji, opatrzonej Wielka Pieczecia Kanady wydanej
przez Generalnego Gubernatora, stosownie do procedur
znajdujacych zastosowanie przy wprowadzaniu poprawek do odpowiednich postanowien Konstytucji Kanady.
56. W przypadku gdy jakas czesc Konstytucji Kanady została wydana w jezykach angielskim i francuskim
lub gdy francuska wersja jakiejs czesci Konstytucji Kanady została wydana z uwzglednieniem artykułu 55,
wówczas wersje angielska i francuska tych czesci Konstytucji sa równie miarodajne.
57. Wersje angielska i francuska niniejszego Aktu sa
równie miarodajne.
58. Z uwzglednieniem artykułu 59, Akt niniejszy
wchodzi w zycie w dniu wyznaczonym w proklamacji
opatrzonej Wielka Pieczecia Kanady wydanej przez Królowa lub Generalnego Gubernatora.
59. (1) Artykuł 23 ustep (1) pkt (a) w odniesieniu do
Quebecu wchodzi w zycie w dniu wyznaczonym w proklamacji opatrzonej Wielka Pieczecia Kanady wydanej
przez Królowa lub Generalnego Gubernatora.
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(2) Proklamacja na mocy ustepu (1) bedzie wydana
tylko wówczas, gdy zostanie zaaprobowana przez zgromadzenie ustawodawcze lub rzad Quebecu.
(3) Niniejszy artykuł moze zostac uchylony w dniu,
gdy w odniesieniu do Quebecu wejdzie w zycie artykuł
23 ustep (1) pkt (a), a niniejszy Akt zostanie poprawiony
i jego artykuły ponownie ponumerowane, odpowiednio
do skutków uchylenia niniejszego artykułu, w formie
proklamacji, opatrzonej Wielka Pieczecia Kanady wydanej przez Królowa lub Generalnego Gubernatora.
60. Akt niniejszy moze byc przywoływany jako Akt
Konstytucyjny z 1982 r. i Akty Konstytucyjne 1867 r. do
1975 r. (Nr 2), niniejszy Akt moze byc przywoływany
łacznie jako Akty Konstytucyjne 1867 r. do 1982 r.
61. Uznaje sie, iz odniesienie do „Aktów Konstytucyjnych 1867 r. do 1982 r.” zawiera odniesienie do „Proklamacji dotyczacej poprawek konstytucyjnych z 1983 r.”

Aprobata Quebecu

Uchylenie
niniejszego Aktu

Tytuł skrócony
i przywoływanie

Odniesienie

ZAŁACZNIK
DO
AKTU KONSTYTUCYJNEGO z 1982 r.

Aktualizacja konstytucji
L.P.

Kolumna I
Ustawa, której dotyczy

Kolumna II
Poprawka

Kolumna III
Nowa nazwa
Akt Konstytucyjny
z 1867 r.

1.

British North America
Act, 1867, 30–31 Vict.,
c. 3 (U. K.)

(1) Art. 1 zostaje uchylony
i zastapiony ponizszym:
„Akt ten moze byc
przywoływany jako Akt
Konstytucyjny z 1867 r.”
(2) Art. 20 zostaje
uchylony.
(3) Pkt 1 art. 91 zostaje
uchylony.
(4) Art. 1 pkt 92 zostaje
uchylony.

2.

An Act to amend and
continue the Act 32–33
Victoria Chapter 3; and to
establish and provide for
Government of the
Province of Manitoba,
1870, 33 Vict., c. 3 (Can.)

(1) Długi tytuł zostaje
Akt Manitoby
uchylony i zastapiony
z 1870 r.
ponizszym: „Akt Manitoby
1870 r.”
(2) Art. 20 zostaje
uchylony.

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

Zarzadzenie
o przyjeciu do Unii
Ziemi Ruperta
i Terytorium
PółnocnoZachodniego

4.

Order of Her Majesty in
Council admitting British
Columbia into the Union,
dated the 16th day of May,
1871

Zarzadzenie
o przyjeciu do Unii
Kolumbii
Brytyjskiej

5.

British North America
Act, 1871, 34–35 Vict., c.
28 (U.K.)

Art. 1 zostaje uchylony
i zastapiony ponizszym:
„Akt ten moze byc
przywoływany jako Akt
Konstytucyjny z 1871 r.”
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Akt Konstytucyjny
z 1871 r.

L.P.

Kolumna I
Ustawa, której dotyczy

Kolumna II
Poprawka

Kolumna III
Nowa nazwa

6.

Order of Her Majesty in
Council admitting Prince
Edward Island into the
Union, dated the 26th day
of June, 1873

Zarzadzenie
o przyjeciu do Unii
Wyspy Ksiecia
Edwarda

7.

Parliament of Canada Act,
1875, 38–39 Vict., c. 38
(U.K.)

Ustawa
o Parlamencie
Kanady z 1875 r.

8.

Oredr of Her Majesty in
Council admitting all
British possessions and
Territories in North
America and islands
adjacent thereto into the
Union, dated the 31st day
of July, 1880

Zarzadzenie
o przyłaczeniu do
Unii terytoriów
przyległych

9.

British North America Act, Art. 3 zostaje uchylony
1886, 49–50 Vict., c. 35
i zastapiony ponizszym:
(U.K.)
„3. Akt ten moze byc
przywoływany jako Akt
Konstytucyjny z 1886 r.”

Akt Konstytucyjny
z 1886 r.

10.

Canada (Ontario
Boundary) Act, 1889,
52–53 Vict., c. 28 (U.K.)

Akt Kanady
(Granica Ontario)
z 1889 r.

11.

Canadian Speaker
(Appiontment of Deputy)
Act, 1895, 2nd Sess.,
59 Vict., c. 3 (U.K.)

12.

The Alberta Act, 1905,
4–5 Edw. VII, c. 3 (Can.)

Akt Alberty

13.

The Saskatchewan Act,
1905, 4–5 Edw. VII, c. 42
(Can.)

Akt Saskatchewan

14.

British North America Act, Art. 2 zostaje uchylony
1907, 7 Edw. VII, c. 11
i zastapiony ponizszym:
(U.K.)
„2. Akt ten moze byc
przywoływany jako Akt
Konstytucyjny z 1907 r.”

Akt Konstytucyjny
z 1907 r.

Akt ten zostaje uchylony.
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L.P.

Kolumna I
Ustawa, której dotyczy

Kolumna II
Poprawka

Kolumna III
Nowa nazwa

15.

British North America Act, Art. 3 zostaje uchylony
1915, 5–6 Goe. V, c. 45
i zastapiony ponizszym:
(U.K.)
„3. Akt ten moze byc
przywoływany jako Akt
Konstytucyjny z 1915 r.”

Akt Konstytucyjny
z 1915 r.

16.

British North America Act, Art. 3 zostaje uchylony
1931, 20–21 Geo. V, c. 26 i zastapiony ponizszym:
(U.K.)
„3. Akt ten moze byc
przywoływany jako Akt
Konstytucyjny z 1930 r.”

Akt Konstytucyjny
z 1930 r.

17.

Statute of Westminister,
1931, 22 Geo. V, c. 4
(U.K.)

Statut
Westministerski z
1931 r.

18.

British North America Act, Sekcja 2 zostaje uchylona
1940, 3–4 Geo. VI, c. 36
i zastapiona ponizszym:
(U.K.)
„2. Akt ten moze byc
przywoływany jako Akt
Konstytucyjny z 1940 r.”

19.

British North America Act, Akt ten zostaje uchylony.
1943, 6–7 Geo. VI, c. 30
(U.K.)

20.

British North America Act, Akt ten zostaje uchylony.
1946, 9–10 Geo. VI, c. 63
(U.K.)

21.

British North America Act, Art. 3 zostaje uchylony
1949, 12–13 Geo. VI, c. 22 i zastapiony ponizszym:
„3. Akt ten moze byc
(U.K.)
przywoływany jako Akt
Nowej Fundlandii.”

22.

Akt ten zostaje uchylony.
British North America
(No. 2) Act, 1949, 13 Geo.
VI, c. 81 (U.K.)

23.

British North America Act, Akt ten zostaje uchylony.
1951, 14–15 Geo. VI, c. 32
(U.K.)

24.

British North America Act, Akt ten zostaje uchylony.
1952, 1 Eliz. II, c. 15
(Can.)

W kwestiach odnoszacych
sie do Kanady(a) art. 4
zostaje uchylony; i (b) art.
7 ust. 1 zostaje uchylony

114

Akt Konstytucyjny
z 1940 r.

Akt Nowej
Fundlandii

L.P.

Kolumna I
Ustawa, której dotyczy

Kolumna II
Poprawka

Kolumna III
Nowa nazwa

25.

British North America Act, Art. 2 zostaje uchylony
1960, 9 Eliz. II, c. 2 (U.K.) i zastapiony ponizszym:
„2. Akt ten moze byc
przywoływany jako Akt
Konstytucyjny z 1960 r.”

Akt Konstytucyjny
z 1960 r.

26.

British North America Act, Art. 2 zostaje uchylony
1964, 12–13 Eliz. II, c. 73 i zastapiony ponizszym:
(U.K.)
„2. Akt ten moze byc
przywoływany jako Akt
Konstytucyjny z 1964 r.”

Akt Konstytucyjny
z 1964 r.

27.

British North America Act, Art. 2 zostaje uchylony
1965, 14 Eliz. II, c.4, Part I i zastapiony ponizszym:
(Can.)
„2. Czesc ta moze byc
przywoływana jako Akt
Konstytucyjny z 1965 r.”

Akt Konstytucyjny
z 1965 r.

28.

British North America Act, Art. 3 poprawiony przez
1974, 23 Eliz. II, c. 13,
25–26 Eliz. II, c. 28,
Part I (Can.)
s. 38(1) (Can.) zostaje
uchylony i zastapiony
ponizszym: „3. Czesc ta
moze byc przywoływana
jako Akt Konstytucyjny
z 1974 r.”

Akt Konstytucyjny
z 1974 r.

29.

British North America Act, Art. 3 poprawiony przez
1975, 23–24 Eliz. II, c. 28, 25–26 Eliz. II, c. 28, s. 31
Part I (Can.)
(Can.) zostaje uchylony
i zastapiony ponizszym:
„3. Czesc ta moze byc
przywoływana jako Akt
Konstytucyjny z 1975 r.
(nr 1)”

Akt Konstytucyjny
z 1975 r. (nr 1)

30.

British North America Act
(No. 2), 1975, 23–24 Eliz.
II, c. 53 (Can.)

Akt Konstytucyjny
z 1975 r. (nr 2)

Art. 3 zostaje uchylony
i zastapiony ponizszym:
„3. Akt ten moze byc
przywoływany jako Akt
Konstytucyjny z 1975 r.
(nr 2)”
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