
.கனடா இறைவனது மேலாணம்ையைய ும ்சடட்தத்ின ்ஆடச்ி யைய ும் 
ஏறக் ும ்கோடப்ாடுகளின ்அடிபபட் ையில ்உர ுவானதாக காணபப்டுவதால:் 

உரிமைகள் மற்றும் 
சுதந்திரங்களுக்கான உத்தரவாதம். 
 1. உரிமைகள், ச ுதநத்ிரஙக்ள ுகக்ான கனடிய சாசனம ்அதன ுள ்அடஙக்ிய 

விஷயஙகள் ில ்ஒர ு ச ுதநத்ிரமான சனநாயக சமூகதத்ில ்சடட்தத்ால ்வரையறுகக்பபட் ட் 
எலல்ைகள ுகக் ுள ்துலல்ியமாக நியாயபப்டுதத்பப்டகக் ூடிய உரிமைகள், 
ச ுதநத்ிரஙக்ள ுகக் ு உதத்ரவாதம ்அளிகக்ிறது. 

அடிப்படைச் சுதந்திரங்கள். 
2.ஒவவ்ொர ுவர ுகக் ும ்பினவ்ர ும ்அடிபப்டைச ்ச ுதநத்ிரஙக்ள ்உணட்ு. 

(அ) மனசாடச்ிகக் ும ்சமயதத்ுகக் ுமான ச ுதநத்ிரம். (ஆ) சிநத்னை, நமப்ிககை் , 
கர ுதத்ுரை ச ுதநத்ிரஙகள் ுடன ்பதத்ிரிகை மறற்ும ்ஏனைய ஊடகஙகள் ின ்ச ுதநத்ிரம் 
உளள்டகக்ிய பேசச் ு ச  ்ச ுதநத்ிரம்.  (இ) அமைதியாக ஒனற்ுக ூடும ்ச ுதநத்ிரம ்(ஈ) 
உறவாடல ்ச ுதநத்ிரம்.  

ஜனநாயக உரிமைகள். 
3. ஒவவ்ொர ு கனடியக ்க ுடிமகன ுகக் ும ்மகக்ள ்சபை அலல்து சடட் 

நிர ூபண சபைகக் ு உறுபப்ினரக்ளைத ்தேரந்த்ெடுகக்வ ும ்வாகக்ளிகக்வ ும் 
அவறற்ின ்உறுபப்ினராகவ ும ்உரிமை உணட்ு. 4(1) உறுபப்ினர ்தேரவ் ுகக்ான 
பொதுத ்தேரத்லினப்ோது வெளியிடட் அறிககை் க ்கடட்ளைபப்டி சபை க ூடக் 
க ுறிபப்ிடட் நாள ்முதல ்ஐநத்ு ஆணட்ுகள ுகக் ுக ு மேலாக மகக்ள ்சபையோ அலல்து 
சடட் சபையோ நீடிகக் முடியாது. 5. பாராள ுமனற் மறற்ும ்சடட் சபையின ்அமரவ் ு 
க ுறைநத்ு ஒவவ்ொர ு 12 மாதஙக்ள ுகக் ு ஒர ு முறை இர ுகக் வேணட்ும்.

இடம் பெயர் உரிமைகள் 
6(1) ஒவவ்ொர ு கனடியக ்க ுடிமகன ுகக் ும ்கனடாவ ுகக் ுள ்வர, தஙக், 

வெளியே செலல் உரிமை ய ுணட்ு. கனடிய நிரநத்ர வசிபப் ு தக ுதிய ுடைய 
எவர ும ்(அ) எநத ் மாகாணதத்ிறக் ும ்இடமப்ெயர, வசிகக ் உரிமை உணட்ு. (ஆ) எநத் 
ஒர ு மாகாணதத்ிலும ்தன ்வாழவ்ாதாரம ்தேடவ ும ்(3) உபவிதி (2)ல ்க ூறபப்டட் 
உரிமைகள ்கீழே விவரிகக்க ்கடட்ுபப்டட்வை. (அ) முகக்ியமாக தறப்ோதைய அலல்து 
முநத்ைய மாகாண வசிபப்ிட அடிபப்டையில ்நபர ்களிடையே பாக ுபாடு காடட்ாத 
ஒர ு மாகாணதத்ில ்பொதுவான நடைமுறையில ்ஏறபட் ுதத்பப்டுதத்பபட் ட்ிர ுக்
க ும ்நடைமுறைகள ்மறற்ும ்(ஆ) பொதுவாக வழஙக்பப்டும ்சமூகப ்பணிகளைப் 
பெறுவதறக் ு நியாயமான க ுடியிர ுபப் ு அவசியம ்என ஏறப்டுதத்ும ்ஏதாவது 
சடடங் க்ள ். (4) உபவிதி கள ்(2) உம(்3) உம ்ஒர ு மாகாணதத்ின ்வேலையறற்ோர் 
தொகையைக ்காடட்ிலும ்க ுறைவாக இர ுநத்ு அமம்ாகாணதத்ில ்சமூக ரீதியாக 
அலல்து பொர ுளாதார ரீதியாகப ்பினன்டை வ ுறற்வரக்ளது வாழக்கை்  ச ூழல ்தரம் 
ஆகியவறற்ை மேமப்டுதத ் சடடம் ், திடடம்  ்அலலத் ு செயல ்எனப்னவறற்ை விலகக்ாது.

இடமப்ெயர ்உரிமைகள். 6(1) ஒவவ்ொர ு கனடிய க ்க ுடிமகன ுகக் ும் 
கனடாவ ுகக் ுள ்வர, தஙக், வெளியே செலல் உரிமை ய ுணட்ு. கனடிய நிரநத்ர 
வதிவிடத ்தக ுதிய ுடைய எவர ும ்(அ) எம ்மாகாண தத்ிறக் ும ்இடம ்பெயர, வசிகக் 
உரிமை உணட்ு.

சட்டம் சார்ந்த உரிமைகள் 
7. ஒவவ்ொர ுவர ுகக் ும ்உயிர ்வாழும், தனவ்ிர ுபப்ாறற்ல், இடர ் 

காபப் ுறுதி உரிமை உணட்ு. இநத் உரிமை அடிபப்டை நீதிக ்கோடப்ாடுகள ுகக் ு 
ஏறப் ுடைய வழியில ்அலல்ாது பறிகக்பபட்  மாடட்ாது. 8. ஒவவ்ொர ுவர ுகக் ும் 
நியாயம ்அலல்ாத சோதனையிடல ்அலல்து கைபப்றற்ுகைகக் ு எதிரான பாதுகாபப் ு 
உரிமை உணட்ு. 9. ஒவவ்ொர ுவர ும ்விதிபப்டியலல்ாமல ்தடுகக்பப்டவோ 
சிறைபப்டுதத்பப்டவோ முடியாத உரிமை உணட்ு. 10. ஒவவ்ொர ுவர ுகக் ும் 
கைது செயய்ப ்படுகையில ்அலல்து தடுகக்பப்டுகையில ்(அ) அதன ்காரணஙக்ளை 
உடனே அறிவிகக்பப்டுவதறக் ும ்(ஆ) தாமதம ்இனற்ி சடட ் ஆலோசகரை அமரத்த் 
அறிவ ுறுதத்வ ும ்அநத் உரிமை பறற்ி அறிவ ுறுதத்வ ும ்மேலும ்(இ) 
தடுகக்பப்டடம் ை செலல்ுமா எற ஆடக்ொணரவ் ு மன ு வழி முடிவ ு செயத்ு 
அறியவ ும ்சடட்தத்ிறக் ு மாறானது எனில ்விடுவிகக்பப்டவ ும ்உரிமை உணட்ு.

11. க ுறற்ம ்சாடட்பப்டட்வர ுகக் ு (அ) நியாயதத்ிறக் ு ஒவவ்ாத வகையில் 
காலம ்தாழத்த்ாது க ுறற்ம ்க ுறிதத்ு அறிய (ஆ) உரிய காலதத்ில ்விசாரிகக்பப்ட (இ) 
க ுறற்சச்ாட்டு தொடரப்ாக க ுறற்ம ்சாட்டபப்ட்டவர ்சாடச்ியாகக்பப்ட வறப் ுறுதத்பப்ட 
முடியாத (ஈ) ச ுயேசச்ையான பகக் சாரப்ிலாத தீரப்ப் ு மனற்ம ்ஒனற்ால ்நேரம்ையாக 
பகிரஙக்மாக நடதத்பப்டட் வழகக்ில ்சடட்பபட் ி க ுறற்வாளியாய ்அறியபப்டும் 
வரை க ுறற்ம ்அறற்வரெனக ்கர ுதபப்ட (உ) நியாயமான காரணமினற்ி நேரிய 
பிணைமறுகக்பப்டாத, ராண ுவ நீதிமனற்தத்ில ்ராண ுவச ்சடட்தத்ில ்க ுறற்ம் 
எனக ்கர ுதபப்டுவது தவிரத்த் பிற க ுறற்ம ்ஒனற்ன ுகக் ு ஐநத்ு ஆணட்ுகக் ு 
மேறப்டாத சிறைத ்தணட்னை அலலத் ு மேலதிகக ்கடுநத்ணட்னை எனில ்அதறக்ான 
விசாரணையை ஜூரிகள ்முன ்நடதத்ும ்அன ுக ூலம ்(ஊ) ஏதோ செயல ்அலல்து 
செயத்கக் செயய்ாமையால ்அது ப ுரியபப்டட்போது கனடிய அலல்து பனன்ாடட்ுச ் 
சடடப் ப்டி அலலத் ு நாடுகள், சமூகதத்ில ்ஏறக்பப்டும ்சடட்க ்கோடப்ாடுகடப்டி 
க ுறற்மாகக ்காணபப்டாததால ்க ுறற்வாளி எனபப்டாத (எ ) க ுறற்சச்ாடட்ினினற்ு 
விடுவிகக்பப்டட்ும ்அதே க ுறற்சச்ாடட்ுகக் ு விசாரிகக்பப்டாத அலலத் ு இறுதியில் 
க ுறற்ம ்நிறுவபப்டட்ு தணட்னை கக் ுப ்பினன் ும ்அதே க ுறற்தத்ால ்மீ ணட்ும் 
விசாரிகக்பப்டாத அலலத் ு தணட்ிகக்பப்டாத, மேலும ்(ஏ) க ுறற்ம ்நிறுவபப்டட்ு 
க ுறற்ம ்ப ுரிநத் காலதத்ிறக் ும ்தணட்னை வழஙக் ும ்காலதத்ிறக் ும ்இடையில் 
தணட்னையில ்மாறற்ம ்ஏறப்டின ்எநத் தணட்னை க ுறைவோ அதைப ்பெறும் 
அன ுக ூலம ்12. ஒவவ்ொர ுவர ுகக் ும ்ஏதாவது கொடூரமான அலல்து வழகக்தத்ில ்

இலல்ாதபடி நடதத்பப்டாமல ்அலலத் ு தணட்ிகக்பப்டாது இர ுகக் ும ்உரிமை. 13. 
விசாரணையில ்சாடச்ி அளிகக் ும ்நபர ்தானே க ுறற்சச்ாடட்ுகக் ுளள்ாக ும ்சாடச்ி 
அளிதத்ால ்அவர ்பொயச்ாடச்ி அலல்து முரணச்ாடச்ி என வழகக் ு தொடரலாமே 
தவிர அவர ்மீ து வேறு விசாரணை மேறக்ொளள ் அசச்ாடச்ி யதத்ை ப ்பயனப்டுதத்ிட 
இயலாது. 14. ஏதாவது ஒர ு விசாரணையினப்ோது அதன ்வாதி அலல்து பிரதிவாதி 
அலல்து சாடச்ி ஒர ுவர ்விசாரணை நடைபெறும ்மொழியைப ்பேசாதவராக அலல்து 
ப ுரிநத்ுகொளளத் வராக அலல்து காதுகேளாதவராக இர ுபப்ின ்மொழிபெயரப்பாள் ர ் 
ஒர ுவரது உதவிபெர ும ்உரிமை உணட்ு.     

சமத்துவ உரிமைகள்
15.{1} ஒவவ்ொர ு தனிநபர ும ்சடட்தத்ின ்முனன் ும ்அதன ்கீழும் 

சமமானவரக்ள ்அதத்ுடன ்எநத்ப ்பாக ுபாடும ்இர ுகக்து, க ுறிபப்ிடுமப்டியாக, 
இனம், தேசியம ்அலல்து இன மூலம், நிறம், மதம், பால், வயது அலல்து உளள் 
அலலத் ு உடலர்ீதியான இயலாமை பறற்ிய பாக ுபாடு இனற்ி சடட்தத்ின ்சமமான 
பாதுகாபப் ும ்சமமான அன ுக ூலமும ்பெர ும ்உரிமைய ும ்உடையவரகள் ். (2) 
உபவிதி (1) இனம், தேசியம ்அலலத் ு இனமூலம், நிறம், மதம், பால், வயது அலலத் ு 
மன ரீதியான இயலாமையால ்பினத்ஙக்ியவரக்ளை ய ும ்உளள்டகக்ிய வசதி க ுறைநத் 
நிலையைச ்சாரந்த் தனிமனிதரக்ள ்அலல்து க ுழுகக்ளது வாழக்கை் ச  ்ச ூழல் 
பணப் ுகளை முனன்ேறற ் உர ுவாகக்பப்டட ் ஏதாவது சடடம் ், திடடம் ், நடவடிகக்ைப் 
பறற்ி விலகக்ாது. 

கனடாவின் அலுவலக மொழிகள்
16 (1) ஆஙக்ிலமும ்ஃபர்ெஞச் ும ்அலுவலக மொழிகளாக ும். நாடாள ுமனற்ம் 

மறற்ும ்கனடா அரசின ்சகல நிறுவனஙக்ளிலும ்இவ ்அலுவலக மொழிகள ுகக் ு 
சம அநத்ஸத்ும ்சம உரிமகள ும், சிறபப் ுரிமைகள ும ்அவறற்ின ்பயனபா் டுகளில் 
உணட்ு. (2) ஆஙக்ிலமுமஃ்பர்ெஞச் ும ்நிய ூ ஃபர்ெனஸ்வ்ிகக்ின ்அலுவலக 
மொழிகளாக ும். சடட் நிர ூபண சபை மறற்ும ்நிய ூ ஃபர்ெனஸ்வ்ிக ்அரசின் 
சகல நிறுவனஙக்ளிலும ்இவ ்அலுவலக மொழிகள ுகக் ு சம அநத்ஸத்ும ்சம 
உரிமைகள ும ்சிறபப் ுரிமைகள ும ்அவறற்ின ்பயனபா் டட்ில ்உணட்ு. (3) இநத் 
சாசனம ்ஆஙக்ிலம ்அலல்து ஃபர்ெஞச் ு மொழிகளின ்சம அநத்ஸத்ை அலல்து 
பயனப்டட்ை மேமப்டுதத்ுவதறக் ு நாடாள ுமனற்தத்ிறக் ு அலல்து சடட் நிர ூபண 
சபைகக் ு உளள் அதிகாரதத்ைக ்கடட்ுபப்டுதத்ாது. 16 .1 (1) நிய ூ ஃபர்ெனஸ்வ்ீகக்ில் 
உளள் ஆஙக்ில மொழி சமுகதத்ுகக் ும ்ஃபர்ெஞச் ு மொழி சமூகதத்ுகக் ும் 
வெவவ்ேறு கலவ்ி நிறுவனஙகள்  ்மறற்ும ்அசச்முகஙகள் ைப ்பேணி மேமபட் ுதத் 
வேணட்ிய வெவவ்ேறு பணப்ாடட்ு நிறுவனஙக்ள ்உடப்ட சம அநத்ஸத்ும ்சம 
உரிமைகள ்சலுகைகள ும ்உணட்ு. (2) நிய ூ ஃபர்ெனஸ்வ்ீக ்சடட் நிர ூபண 
சபைய ும ்அரச ும ்(1)-ன ்உப பிரிவில ்க ுறிபப்ிடட ் அநத்ஸத்ு, உரிமைகள், 
சலுகைகளைப ்பேணி மேமப்டுதத்ும ்பணி இதனால ்வலிய ுறுதத்பப்டுகிறது. 17 
(1) ஒவவ்ொர ுவர ுகக் ும ்நாடாள ுமனற்தத்ில ்இடமப்ெறும ்எநத ் ஒர ு விவாததத்ிலும் 
நடவடிகக்ைகளிலும ்ஆஙக்ிலம ்அலல்து ஃபர்ெஞச்ைப ்பயனபட் ுதத் உரிமை 
உணட்ு. (2) ஒவவ்ொர ுவர ுகக் ும ்நிய ூ ஃபர்ெனஸ்வ்ீகக்ின ்சடட் நிர ூபண சபையில் 
இடமப்ெறும ்எநத் ஒர ு விவாததத்ிலும ்நடவடிககை் களிலும ்ஆஙக்ிலம ்அலல்து 
ஃபர்ெஞச்ைப ்பயனப்டுதத ் உரிமை உணட்ு. 18(1) நாடாள ுமனற்தத்ின ்சடடங் க்ள ், 
பதிவேடுகள ்மறற்ும ்அனற்ாட நடவடிககை் க ்க ுறிபப் ுகள ்எலல்ாம ்ஆஙக்ிலம், 
ஃபர்ெஞச்ில ்வெளியிடபப்டும். 
இநத் இர ுமொழி வெளியீடுகள ும் 
சம அதிகாரம ்பெறற்வை. (2) நிய ூ 
ஃபர்ெனஸ்வ்ீக ்சடட் நிர ூபண 
சபையின ்சடட்ஙகள் ், பதிவேடுகள் 
மறற்ும ்அனறா் ட நடவடிகக்ைக் 
க ுறிபப் ுகள ்எலல்ாம ்ஆஙக்ிலம் 
மறற்ும ்ஃபர்ெஞச்ில ்அசச்ிடபப்டட்ு 

வெளியிடபப்ட வேணட்ும்.  இநத் இர ு மொழி வெளியீடுகள ும ்சம அதிகாரம் 
பெறற்வை. 19(1) நாடாள ுமனற்தத்ால ்நிறுவபப்டட ் எநத ் ஒர ு நீதிமனற்தத்ிலும ்
எவர ும ்அலல்து எநத் ஒர ு வழகக் ுரைகளிலும ்அலல்து நீதிமனற்க் 
கடட்ளைகளிலும ்ஆஙக்ிலம ்அலல்து ஃபர்ெஞச்ைப ்பயனபட் ுதத்முடிய ும். (2) 
நிய ூ ஃபர்ெனஸ்வ்ீகக்ிலுளள் எநத் ஒர ு நீதிமனற்தத்ிலும ்எவர ும ்அலல்து 
எநத் வழகக் ுரைகளிலும ்அலல்து நீதிமனற்க ்கடட்ுகளிலும ்ஆஙக்ிலம ்அலல்து 
ஃபர்ெஞச்ைப ்பயனப்டுதத்முடிய ும். 20. கனடாவின ்எகக் ுடிமகன ும ்கனடிய 
நாடாள ுமனற்தத்ின ்அலல்து அரசின ்எவவொ் ர ு தலைமை அலல்து மதத்ிய 
நிறுவனதத்ுடன ்ஆஙக்ிலம ்அலலத் ு ஃபர்ெஞச்ில ்தொடரப் ுகொளள்வ ும் 
கிடைகக் ும ்பணியைப ்பெற உரிமைய ுணட்ு. இதில ்(அ) க ுறிபப்ிடட் 
அளவில ்தொடரப் ுகள், பணிகளை அம ்மொழியில ்வழஙக் ும ் வேறு என் 
நிறுவனதத்ிடமிர ுநத்ு பெறவ ும ்அலலத் ு (ஆ) அலுவலகத ்தனம்ை காரணமாக 
அதத்ுடன ்ஆஙக்ிலம ்ஃபர்ெஞச் ்மொழிகளில ்தொடரப் ுகொளள்வ ும ்பணிகள் 
பெறவ ும ்உரிமைய ுணட்ு. 21. 16 முதல ்20 வரைய ுளள் பிரிவ ுகள ்ஆஙக்ிலம், 
ஃபர்ெஞச் ்மொழிகள ்சமப்நத்மான எநத் ஒர ு உரிமை, சிறபப் ுரிமை, அலல்து 
சடடப் ப்டியான கடமைகளை அலலத் ு இவறற்ில ்எவவ்ொர ு மொழிய ும ்கனடிய 
அரசின ்அமைபப் ு ஏறப்ாடட்ினப்டி இர ுநத்ு வர ுவதை அலல்து தொடரவ்தை 
நீகக்வோ மதிபப் ுக ்க ுறைகக்வோ இயலாது.  22. இநத் சாசனம ்அமலுகக் ு வர ும் 
முன ்அலல்து வநத் பின ்ஆஙக்ிலம ்அலல்து ஃபர்ெஞச் ு அலல்ாத எநத் ஒர ு 
மொழிய ும ்அவவா் று பெறற்ிர ுநத் அலல்து அன ுபவிதத் ஏதாவது சடட் ரீதியான 
அலல்து பாரமப்ரிய உரிமை அலல்து சிறபப் ுரிமையை 16 முதல ்20 வரையிலான 
பிரிவ ுகள ்நீககவ் ோ மதிபப் ுக ்க ுறைககவ் ோ இயலாது. 

சிறுபான்மையினர் மொழி, 
கல்வி உரிமைகள் 
23 (1) கனடிய க ுடிமகக்ள ்(அ) முதலில ்கறற்தும ்இனன் ும் 

ப ுரிநத்ுகொளவ்துமான ஆஙக்ிலம ்அலலத் ு ஃபர்ெஞச் ்மொழிசாரந்த ் அமம்ாகாணச் 
சிறுபானம்ையினராக இர ுகக் ும ்நிலையில ்(ஆ) கனடாவில ்தம ்தொடகக்ப் 
பாடசாலைக ்கலவ்ியை ஆஙக்ிலதத்ில ்அலல்து ஃபர்ெஞச்ில ்பெறற்ு அவரக்ள் 
வசிகக் ும ்மாகாணதத்ில ்ஆஙக்ிலம ்அலல்து ஃபர்ெஞச் ்மொழிசாரந்த்வரக்ள் 
சிறுபானம்ையினராக இர ுகக் ும ்நிலையில ்அமம்கணதத்ிலேயே தம ்பிளள்ைகள ும் 
தொடகக், இடை நிலைக ்கலவ்ியை அதேமொழியில ்பெற உரிமைய ுடையவர். 
(2) கனடியக ்க ுடிமகனின ்ஏதாவது ஒர ு பிளள்ை தன ்தொடகக் அலல்து இடை 
நிலைக ்கலவ்ியை ஆஙக்ிலம ்அலல்து ஃபர்ெஞச்ில ்பெறற்ு இர ுநத்ால ்அலல்து 
பெறற்ுகக்ொணட்ிர ுநத்ால ்தன ்எலல்ாப ்பிளள்ைகள ும ்அதே மொழியில ்தொடகக், 
இடை நிலைக ்கலவ்ியைப ்பெறும ்உரிமைய ுடையவர். 3 உபவிதிகள ்(1)ம ்(2)ன் 
கீழ ்கனடியக ்க ுடிமகக்ள ுகக் ு உளள் உரிமை அவரக்ளள்து பிளள்ைகள ்தொடகக், 
இடை நிலைக ்கலவ்ிகளை ஒர ு மாகாணதத்ின ்அஙக்ிலம ்அலல்து ஃபர்ெஞச் ் 
மொழி சாரந்த் சிறுபானம்ையினரின ்மொழியிலேயே பெற (அ) அமம்ாகாணதத்ில் 
இநத் உரிமைய ுளள் க ுடிமகனக்ளின ்பிளள்ைகளின ்எணண்ிககை்  பொது 
நிதியதத்ிலிர ுநத்ு சிறுபானம்ை மொழியில ்கலவ்ி பெறுமளவிறக் ுப் 
போதுமானதாக இர ுகக்வேணட்ும். மேலும ்(ஆ) போதுமானபிளள்ைகள் 
உளள ் நிலையில ்சிறுபானம்ை மொழிசாரந்த ் கலவ்ி வசதிகளைப ்பொதுப் 
பணதத்ிலிர ுநத்ு பெறும ்உரிமைய ும ்உள. 

அமலாக்கம் 
24(1) எவர ும ்ஒர ுவரது 

இசச்ாசனதத்ில ்உரிமை 
அளிகக்பப்ட்டுளள் உரிமைகள் 
அலல்து ச ுதநத்ிரஙகள்  ்மீ றபபட் ட்ால் 
அலல்து மறுகக்பப்ட்டால ்சட்டபப்டி 
உரிமைய ும ்அதிகரமும ்கொணட் 

நீதிமனற் நிலைமைகள ுகக் ு இணஙக் பொர ுதத்மான, நியாயமான பரிகாரம் 
பெற விணணப் ப்ிகக்லாம். (2) பெறபப்டட ் சாடச்ியம ்இசச்ாசனதத்ில ்உதத்ரவாதம் 
அளிகக்பப்டட்ுளள் உரிமைகள ்அலல்து ச ுதநத்ிரஙக்ள ்ஏதும ்மீ ற, மறுகக்பப்டட்ால் 
உப பிரிவ ு (1)ன ்கீழ ்இடமப்ெறும ்விசாரணையினப்ொது நீதிமனற்ம் 
காண ுமிடதத்ும ்கால, இட ச ூழலைக ்கர ுதத்ிலக்ொணட்ு பாரக்கை் யில ்க ுறிதத் 
சாடச்ியதத்ை ஏறப்து நீதிகக் ுக ்களஙக்ம ்கொணர ும ்என நிறுவபப்டுகையில் 
க ுறிதத் சாட்சியம ்விலகக்பப்ட வேணட்ும். 

பொது 
25. க ுறிபப்ிடட் சில உரிமைகள ும ்ச ுதநத்ிரஙக்ள ும ்இசச்ாசனதத்ால ்உறுதி 

செயபப்டட்ுளள்மை கனடிய முதறக் ுடிகள ுகக் ு உரிய ஒபப்நத்ம ்மூலம ்பெறபப்டட் 
அலல்து வேறுவகையில ்எநத் உரிமைகள ்அலல்து ச ுதநத்ிரஙக்ளை நீகக் ுவதாக 
அலலத் ு மீ றுவதாக பொர ுள ்கொளள்லாகாது. (அ) 1763ஆம ்ஆணட்ு அகட்ோபர ்7ஆம் 
நாள ்அரசாஙக்ப ்பிரகடதத்ினால ்இனஙக்ாணபபட் ட்ுளள் உரிமைகள், ச ுதநத்ிரஙகள் ் 
மறற்ும ்(ஆ) நில ஒதுகக்ீடு ஒபப்நத்ஙக்ள ்மூலம ்முதறக் ுடிகளினால ்பெறபப்டும் 
ஏதாவது உரிமைகள ்அலல்து ச ுதநத்ிரஙக்ள ும ்அடஙக் ும். 26. க ுறிபப்ிடட் சில 
உரிமைகள ும ்ச ுதநத்ிரஙகள் ும ்இசச்ாசனதத்ின ்மூலம ்உறுதிசெயய்பபட் ட்ுளள்மை 
கனடாவில ்தறப்ோது காணபப்டும ்வேறு எநத ் உரிமைகளை அலலத் ு 
ச ுதநத்ிரஙகள் ை மறுபபத் ாகப ்பொர ுளக்ொளள்கக் ூடாது. 27. கனடியரகளத் ு 
பலக்லாசார பாரமப்ரியதத்ைப ்பேண, மேமப்டுதத் அமைய ுமாறு இசச்ாசனம் 
பொர ுளக்ொளள்பப்டவேணட்ும். 28.இசச்ாசனம ்எவவ்ாறாயின ும ்சாசனதத்ில் 
க ுறிபப்ிடபப்டட்ுளள் உரிமைகள், ச ுதநத்ிரஙகள்  ்ஆண், பெணண்கள் ுகக் ுச ் 
சமமானவையென உறுதியளிகக்பபட் ட்ுளளத் ு. கனடிய அரசியல ்அமைபபால் ் 
உறுதியளிகக்பப்டட்ுளள் அலல்து அதனக்ீழ ்அளிகக்பப்டட்ுளள் சமயக ்கிளையைச் 
சாரந்த், பிரிகக்பபட் ட் அலல்து மாறுபடட் கர ுதத்ுககள் ைய ுடைய பளள்ிகளின ்
உரிமைகள ்சிறபப் ுரிமைகள ்ஏதும ்இச ்சாசனதத்ில ்உளள் எதுவ ும ்நீகக் அலல்து 
க ுறைதத்ிட இயலாது. 30. இச ்சாசனதத்ில ்ஒர ு மாகாணம ்அலலத் ு சடட ் நிர ூபண 
சபை அலல்து ஒர ு மாகாணதத்ின ்சடட் மனற்ம ்எஙகை் யில ்அது ய ூகக்ோன் 
டெரிடரியைய ும ்நொரத்வ்ெஸட்் டெரர்ிடர சீைய ும ்அலல்து தக ுநத் சடட் மனற் 
அதிகார சபையைய ும ்உளள்டகக்ியதாகக ்கொளள்பப்ாடாவாஏனட்ூம். 31. இநத் 
சாசனதத்ில ்க ூறபப்டட்ுளள் எதுவ ும ்எவவ்ொர ு மகக்ள ்க ுழு அலல்து அதிகார 
சபையின ்சடட்ம ்இயறற்ும ்அதிகாரதத்ை விரிவ ுபடுதத்ுவதாகாது.  

சாசனத்தின் பயன்பாடு 
32 (1) இச ்சாசனதத்ின ்பயனப்ாடு (அ) ய ூகோன ்டெரர்ிடரி, நொரத்வ்ெஸட்் 

டெரிடட்ரீகள ்தொடரபா் ன எலல்ா விஷயஙகள் ும ்உளப்ட நாடாள ுமனற் 
அதிகாரதத்ில ்வர ும ்எலல் விஷயஙக்ள ்தொடரப்ாக நாடாள ுமனற்தத்ிறக் ும ்கனட 
அரசிறக் ும ்அதத்ொடு (ஆ) ஒவவ்ொர ு மாகாண சடட் மனற்தத்ினதும ்அரசினதும் 
ஒவவ்ொர ு மாகனணாதத்ினதும ்அதிகாரதத்ிறக் ுடப்டட் எலல்ா விஷயஙக்ள ுகக் ும் 
செலல்ுபடியாக ும். (2) உடப்ிரிவ ு (1) எபப்டியிர ுபப்ின ும ்இப ்பிரிவ ு 
அமலுகக் ுவநத ் 3 ஆணட்ுகள ்வரை பிரிவ ு 15 செயலப்டத ்தொடஙக்ாது. 31(1) இநத் 
சாசனதத்ின ்பிரிவ ு 2 அலல்து 7முதல ்15 வரையிலான பிரிவ ுகளின ்ஏறபா் டுகள் 
நாடாள ுமனற்ம ்அலலத் ு மாகாணம ்ஒனற்ின ்சடட ் மனற்ம ்அமலாகக்கக் ூடியதாக 
இர ுநத்ாலும ்க ுறிபப்ிட்ட நோகக்தத்ிறக்ாக பொர ுதத்மான மனற்ம ்ஒர ு சட்டதத்ைப் 
பிபிரகடனபபட் ுதத்ுமப்ோது அசச்டட்ம ்அலல்து அதன ்ஏறப்ாடுகள ்செயலப்டும். 
(2) இப ்பிரிவினப்டி எநத் சடட்தத்ை அலல்து சடட் ஏறப்ாடட்ைக ்க ுறிதத்ு 
பிபிரகடனம ்வெளியிடபப்டட்தோ அச ்சடடம்  ்அலலத் ு சடட ் ஏறப்ாடு செயளவில் 
அப ்பிரகடனதத்ில ்உளள் இச ்சாசன ஏறப்ாடட்ுகக் ு இயயப்ாக செலல்ுபடியாக ும். 
சடடம்  ்அலல்து சடட ் நிபநத்னை வாசகம ்தொடரப்ாக இபப்ிரிவிஙக்ீழ ்பிரகடனம் 
செயக்ியைல ்இப ்பர்கடபனம ்இச ்சாசன நிபநத்னை வாசகதத்ின ்கீழ ்பிரகடனம் 
செயய்பப்ட்டதாகக ்கர ுதபப்ட்டு செயலப்டும். (3) உட்பிரிவ ு (1)ன ்கீழ ்செயய்பப்ட்ட 
பிரகடனம ்அமலுகக் ு வநத் 5 ஆணட்ினப்ின ்அலல்து பிரகடனதத்ின ்அதன் 
முனன்ரான நாள ்க ுறிகக்பப்டின ்அபப்ோது செயலிழகக் ும். (4) உடப்ிரிவ ு 
ஒனற்ிஙக்ீழ ்விடுகக்பப்டட ் பிரகடனதத்ை நாடாள ுமனற்ம ்அலலத் ு மாகாணம் 
ஒனற்ின ்சடட ் மனற்ம ்மீ ணட்ும ்அதைச ்சடடம் ாகக்லாம். (5) உடப்ிரிவ ு (4)ன ்கீழ ்சடடம் ் 
இயறற்பப்டும ்நிலையிலீடப்ிரிவ ு (3) செயலப்டும்.   

அழைக்கப்படும் முறை 
34. உரிமைகள், ச ுதநத்ிரஙக்ள ுகக்ான கனடிய சாசனம ்என இது 

அழைககப் ப்டும். 

“எங்களைக் கனடியர்களாக ஒருங்கிணைக்கும் அடிப்படை நெறிகளையும் 
விழுமியங்களையும் நம்பிக்கைகளையும் வகுத்து, எங்கள் மாகாணப் பற்றைக் 
கடந்து எங்களுக்கு அத்தகு சுதந்திரத்தையும் மட்டற்ற மகிழ்ச்சியையும் தந்த 
இந்த நாட்டைக்குறித்து நாங்கள் பெருமைப்படவல்ல வாழ்வியல் பாங்கையும் 
விழுமியக் கட்டுக்கோப்பையும் காண்போம்.” 

இந்த பதிப்பு ஆங்கிலம் அல்லது பிரெஞ்சு மொழியை தாய்மொழியாக கொண்டிராத கனடியர்களுக்காக வெளியிடப்படுகிறது. இது உரிமைகள் மற்றும் 
சுதந்திரங்களுக்கான கனடிய சாசனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ மொழிபெயர்ப்பு அல்ல. நீங்கள் ஆவணத்தின் சட்ட வாசகங்களை விளக்க அல்லது பயன்படுத்தும் 
போதெல்லாம் அதிகாரப்பூர்வ பதிப்பை பரிசீலிக்க வேண்டும்.

உரிமைகள் மற்றும் 
சுதந்திரங்களுக்கான 

கனடிய சாசனம்.

பி. ஈ. ட்ர ுடியாவ ்1981
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