
Глава 3. Риксдаг 

Склад та утворення Риксдагу

1 § Риксдаг обирається шляхом вільних, таємних і прямих 
виборів. 

При таких виборах голосування проводиться за партії з 
наданням можливості для виборця голосувати окремо за 
певну особу.

"Партія" означає будь-яку асоціацію чи групу виборців, які 
виступають на  виборах під певним призначенням.(закон 
2010:1408)

2 § Риксдаг складається з однієї палати, в якій є 349 членів. 
Члени Риксдагу повинні мати своїх заступників (закон 2010: 
1408).

Вибори.

3 § Регулярні вибори до Риксдагу проводяться кожні чотири 
роки.(закон 2010:1408)

Право голосу та виборність 

4 § Право голосу на виборах в Риксдагу належить кожному 
шведському громадянину, який має або коли-небудь мав 
місце проживання в державі і якому виповнилося 18 років.

Тільки той,хто виконав умови для голосування,може стати 
членом Риксдагу або його заступником.

Питання про те, чи має особа право голосу, вирішується на 
підставі списку виборців, що складається перед виборами. 
(закон 2010:1408)

Виборчі округи 

5 § Для проведення виборів у Риксдаг, територія держави 
поділяється на виборчі округи. (закон 2010:1408)

Розподіл мандатів серед виборчих округів 

6 §  Мандати Риксдагу складають 310 мандатів, закріплених 
за виборчими округами, і 39 прирівнюючих мандатів.



Мандати, закріплені за виборчими округами, розподіляються 
між округами таким чином, щоб вони відповідали 
співвідношенню між числом осіб, що володіють правом голосу
в кожному виборчому окрузі, і числом осіб, що володіють 
правом голосу в усій державі. Розподіл мандатів 
встановлюється на чотири роки. (закон 2010:1408)

Розподіл мандатів серед партій 

7 § Мандати розподіляються між партіями.

 Тільки та партія, яка отримала не менше чотирьох відсотків 
голосів у всій державі, має право брати участь у розподілі 
мандатів. Однак партія, яка отримала менше число голосів, 
бере участь у розподілі мандатів, закріплених за виборчими 
округами, в тому виборчому окрузі, де вона зібрала 
щонайменше дванадцять відсотків голосів.(закон 2010:1408)

8 § Мандати, закріплені за виборчими округами, 
розподіляються між партіями в кожному виборчому окрузі 
пропорційно до результатів виборів в цьому окрузі.

Прирівнюючі мандати розподіляються між партіями так, щоб 
розподіл всіх мандатів в Риксдагу, за винятком мандатів, 
закріплених за виборчими округами, отриманих партією, яка 
зібрала менше чотирьох відсотків голосів, було пропорційно 
числу голосів, отриманих у всій державі партіями, які брали 
участь в розподілі. Якщо при розподілі мандатів, закріплених 
за виборчими округами, партія отримає більше мандатів, ніж 
це відповідає її пропорційному представництву в Риксдагу, 
вона не враховується при розподілі прирівнюючих мандатів і 
отримує лише мандати, закріплені за виборчими округами. 
Після розподілу між партіями, прирівнюючі мандати 
передаються виборчим округам.

При розподілі мандатів між партіями застосовується метод 
непарних чисел з першим дільником 1,4. (закон 2010:1408)

9 § На кожен отриманий партією мандат обирається один 
член Риксдагу, а також його заступник. (закон 2010:1408)

Час проведення виборів 



10 § Кожні вибори мають силу з того часу, коли зібрався 
новообраний Риксдаг, і до того часу, коли збереться обраний 
безпосередньо після нього Риксдаг. Новообраний Риксдаг 
збирається на п'ятнадцятий день після дня виборів, але не 
раніше ніж на четвертий день після оголошення їх 
результатів.(закон 2010:1408)

Позачергові вибори

11 § Уряд може винести постанову про проведення 
позачергових виборів в Риксдагу в період між черговими 
виборами. Позачергові вибори проводяться протягом трьох 
місяців після прийняття постанови.

Після виборів в Риксдаг, уряд не може виносити постанову 
про проведення позачергових виборів раніше, ніж через три 
місяці після першого засідання новообраного Риксдагу. Уряд 
не може також призначити проведення позачергових виборів 
до тих пір, поки його члени, відправлені у відставку, 
залишаються на своїх постах в очікуванні, коли новий Уряд 
розпочне виконувати свої обов'язки.

Розпорядження про позачергові вибори у таких випадках, 
знаходяться у главі 6, 5 §.(закон 2010:1408)

Оскарження виборів

12 § Обрання в Риксдаг може бути оскаржене в призначений 
Риксдагом комітет з перевірки виборів. Рішення комітету 
оскарженню не підлягає.

Обраний в Риксдаг виконує свої обов'язки, незважаючи на 
скаргу з приводу його обрання. Якщо обрання визнається 
недійсним, то після оголошення новий член Риксдагу займає 
своє місце. Положення про члена Риксдагу відповідно 
застосовується і щодо заступника.

Комітет з перевірки виборів складається з голови, який є або 
був штатним суддею і який не може входити до складу 
Риксдагу, і ще шести членів. Члени комітету обираються після
кожних чергових виборів, як тільки вибори набувають 



законну силу, на термін до нових виборів в комітет. Голова 
обирається окремо. (закон 2010:1408)

Додаткові постанови 

13 § Додаткові постанови з питань, зазначених у 1 § та 3-12 
§§, а також про вибори заступників членів Риксдагу 
встановлюються в Акті про Риксдаг чи іншому законі. (закон 
2010:1408)  


