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S¹d Najwy¿szy
Kanady

• Najwyższy Sąd Kanady odbył swoją pierwszą sesję 17
stycznia 1876 roku lecz nie miał żadnej sprawy do
rozpatrzenia. W kwietniu tegoż roku rozpatrzył swoją
pierwszą sprawę. W czerwcu obradował przez tydzień i
rozstrzygnął trzy sprawy. W styczniu następnego roku
rozpoczął swoje regularne sesje w pełnym rozkładzie dnia.
• W przypadku śmierci Gubernatora Generalnego lub, gdy
nie jest on w stanie sprawować swoich obowiązków albo
też nieobecny jest w kraju przez okres ponad jednego
miesiąca, Sędzia Główny lub, jeśli ten urząd nie jest
obsadzony, niższy rangą sędzia Sądu Najwyższego z
długim stażem zostaje Naczelnym Administratorem Kanady
i sprawuje pełną władzę oraz obowiązki Gubernatora
Generalnego.
• Sędziowie poowywani są przez Gubernatora Rady. Mogą
oni pozostawać na swoich stanowiskach aż do wieku 75 lat.
• Niższy rangą (puisne) sędzia: słowo”puisne” pochodzi ze
starego jezyka francuskiego i znaczy „młodszy”. Termin ten,
używany jest w Sądzie Najwyższym, odróżniał Sędziego
Głównego od pozostałych ośmiu sędziów.
• Kamienień węgielny budynku Sądu datuje się z 19 maja
1939 roku i miał on być położony przez Króla Jerzego VI.
Królowa Elżbieta
położyła ten kamień węgielny w
obecności Króla, jej męża, w dniu 20 maja 1939 roku.
• We frontowej części budynku znajdują się dwa maszty
flagowe. Kanadyjska flaga zachodnia podniesiona jest
codziennie. Druga flaga powiewa tylko podczas posiedzeń
Sądu.
• Na schodach Sądu Najwyższego wzniesione zostały dwie
3-metrowe statuetki z brązu. Dzieła te, pochodzące z
początku lat dwudziestych dwudziestego wieku, zostały
stworzone jako część ogromnego pomnika na cześć Króla
Edwarda VII i miały być składowane aż do jego ukończenia.
Pomnik na cześć Edwarda VII nigdy nie był ukończony.
Dzieła torontońskiego artysty Waltera S. Allwarda
JUSTICIA (Sprawiedliwość) i VERITAS (Prawda) uległy
zapomnieniu poprzez prawie 50 lat. W 1969 roku zostały
odnalezione w skrzyniach zakopanych pod parkingiem. Na
swoim obecnym miejscu zostały wzniesione w 1970 roku.
• Sędziowie ubierają czerwone togi oblamowane białym
futrem z norek kanadyjskich tylko na specjalne okazje, takie
jak zaprzysiężenie nowych sędziów lub odczytanie
przemowy tronowej.
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Historia
Sąd Najwyższy Kanady zostal utworzony
Ustawą Parlamentu w 1875 roku jako
główny sąd apelacyjny o ogólnokrajowym
obszarze kompetencji.
Przez wiele lat na rozporządzenia Sądu można było
wnosić apelacje do Komitetu Sędziowskiego przy
Królewskiej Radzie Przybocznej w Anglii. Prawo apelacji
zostało zniesione dla spraw karnych w 1933 roku oraz
dla pozostałych spraw w 1949 roku. Sąd ten jest
ostatecznym sądem apelacyjnym Kanady.

Kompetencje S¹du
Sąd Najwyższy jest głównym sądem
apelacyjnym. Rozpatruje on napływające z
prowincjonalnych terytoriow apelacyjnych
oraz z Federalnego Sądu Apelacyjnego
sprawy cywilne, karne, konstytucyjne oraz
administracyjne. W większości przypadków apelacje
rozpatrywane są przez Sąd tylko wtedy, gdy przyznane
jest prawo apelacji.

Początkowo w skład sądu wchodził sędzia główny oraz
pięciu niższych rangą sędziów lub asesorów. W 1927
roku ilość sędziów została zwiększona do siedmiu, a w
1949 roku, wraz ze zniesieniem apelacji w Komitecie
Sędziowskim, do dziewięciu, co stanowi ilość obecną.
Zgodnie z prawem przynajmniej trzech mianowanych
sędziów musi być z Quebec’u. Zgodnie z tradycją trzech
sędziów mianowanych jest z Ontario, dwóch z prowincji
zachodnich oraz jeden z prowincji atlantyckich.
Sędziowie rozpatrywali sprawy przez pewien czas w
byłej czytelni Senatu, a później w innych pokojach
pożyczanych od Parlamentu. W 1882 roku Sąd przeniósl
się do małego budynku u podnóży Wgórza Parlamentu,
który potem został zburzony. Budowę obecnego
budynku rozpoczęto w 1939 roku, lecz Sąd nie został
przeniesiony tam aż do roku 1946.
Budynek Sądu Najwyższego, który obecnie uznany jest
jako zabytek, został zaprojektowany przez znanego
montrealskiego architekta Ernesta Cormier. Został on
usystuowany po prawej stronie Budynku Parlamentu na
urwistej skarpie wznoszącej się nad rzeką Ottawą.
Budynek został ukończony w 1941 roku, lecz przez
następne cztery lata używany był jako schronienie dla
biur rządu podczas wojny.
W tej imponującej budowli znajduje się olbrzymi hall
wejściowy, główna sala Sądu Najwyższego, biura
sędziowskie oraz sala konferencyjna, biura personelu
administracji, biblioteka oraz dwie sale sądowe,
używane przez Sąd Federalny Kanady.

Sesje S¹du
Sąd Najwyższy obraduje w Ottawie. Co
roku otrzymuje on około 600 podań o
zezwolenie na apelację, lecz rozpatruje
tylko
około
100
apelacji.
Strony
procesujące się mogą przedstawiać swoje
argumenty z odległych miejscowości poprzez system
video-konferencji.
Minimalną ilością sędziów wymaganą do rozpatrzenia
apelacji jest pięciu. Większość spraw rozpatrywana jest
jednak przez komisję sędziowską składającą się z
dziewięciu sędziów. Werdykt sądu czasami wydawany
jest przy zakończeniu sprawy, jednak w większości
przypadków orzeczenie zostaje powstrzymane, aby dać
sędziom
możliwość
napisania
przemyślanych
uzasadnień. Orzeczenia Sądu mogą być jednomyślne
lub podjęte większością głosów przy wniesieniu
uzasadnienień
przez
mniejszość
sędziów,
posiadających odrębne zdania. Orzeczenia oraz
uzasadnienia Sądu są drukowane oraz są również
ogłaszane na stronach internetu.

Sąd odbywa trzy sesje w roku: zimą, wiosną i jesienią.
Sprawy toczą się przy otwartych dla publiczności
drzwiach. Obrady Sądu normalnie odbywają się od
poniedziałku do piątku w godzinach od 9:30 do 12:30
oraz od 14:00 do 16:00 z wyjątkiem lipca, sierpnia i
września.

Zwiedzanie S¹du
Od 1 maja do 31 sierpnia budynek Sądu
Najwyższego
otwarty
jest
dla
zwiedzających codziennie od godz. 9:00
do
17:00.
Studenci
prawa
są
przewodnikami grup zwiedzających. Od 1 września do
30 kwietnia wstęp do budynku dla zwiedzających jest
wyłącznie od poniedziałku do piątku w godzinach od
9:00 do 17:00, a grupy z przewodnikiem mogą
zwiedzać tylko po dokonaniu rezerwacji. Zwiedzanie
grupowe może być organizowane na przestrzeni
całego roku. W celu rezerwacji prosimy dzwonić po
numer (613) 995-5361. W celu uzyskania dalszych
informacji prosimy odwiedzić stronę internetu Sądu
www.scc-csc.gc.ca

