
РОЗДІЛ 6. УРЯД

Склад уряду

§ 1. Уряд складається з Прем'єр-міністра та інших міністрів.

Прем'єр-міністр обирається в порядку, зазначеному в § 4-6. Прем'єр-міністр 
призначає інших міністрів. (Закон 2010:1408)

§ 2. Міністром може бути тільки особа, що є громадянином Швеції.

Міністр не має права перебувати на публічній або приватній службі. Він не 
може також ні займати пост, ні займатися діяльністю, які можуть похитнути 
довіру до нього. (Закон 2010:1408)

Голосування за прем'єр-міністра

§ 3. Новообраний парламент не пізніше, ніж через два тижні після скликання, 
шляхом голосування розглянути питання про те, чи має прем'єр-міністр 
достатньо підтримки в Риксдазі. Якщо більше половини членів Риксдагу 
проголосують проти, то прем'єр-міністр має подати у відставку.

Голосування не відбудеться, якщо прем'єр-міністр вже подав у відставку. 
(Закон 2010:1408)

Формування уряду

§ 4. За необхідності обрання прем'єр-міністра тальман скликає на нараду 
представників від кожної партійної групи в Риксдагу. Тальман консультується 
з віце-тальманом і передає пропозицію Риксдагу.

Після цього Риксдаг повинен не пізніше ніж на четвертий день, без підготовки
в комісії, передати пропозицію на голосування. Якщо проти пропозиції 
проголосує більше половини членів Риксдагу, її буде відхилено. В іншому 
випадку вона приймається. (Закон 2010:1408)

§ 5. Якщо Риксдаг відхиляє пропозицію тальмана, то повторюється процедура 
відповідно до § 4. Якщо Риксдаг чотири рази відхилив пропозицію тальмана, 
процедура обрання Прем'єр-міністра переривається і поновлюється після того,
як відбудуться вибори до Риксдагу. Якщо чергові вибори не повинні відбутися 
у найближчі три місяці, то проводяться позачергові вибори протягом того ж 
терміну. (Закон 2010:1408)

§ 6. Після того як Риксдаг прийняв пропозицію про нового Прем'єр-міністра, 
останній у терміновому порядку представляє Риксдагу призначених ним 
міністрів. Потім відбувається зміна Уряду на особливій нараді перед головою 
держави, а в його відсутність - перед  тальманом. Тальман завжди 
запрошується на цю нараду.

Тальман видає розпорядження про Прем'єр-міністра від імені Риксдагу. (Закон 
2010:1408)

Звільнення прем'єр-міністра  чи іншого урядовця

§ 7. Якщо Риксдаг заявить, що прем'єр-міністр чи інший міністр не 
користується довірою Риксдагу, тальман повинен відправити його у відставку.
У разі коли Уряд може прийняти рішення про проведення позачергових 
виборів в Риксдагу, рішення про звільнення не буде застосовуватися, якщо 



Уряд протягом тижня після винесення вотуму недовіри прийме рішення про 
проведення позачергових виборів. 

 §3 містить положення про звільнення прем'єр-міністра з огляду на 
голосування за прем'єр-міністра після виборів. (Закон 2010:1408)

§ 8. Міністр звільняється від своїх обов'язків за власним бажанням, прем'єр-
міністр - тальманом, а інші міністри - прем'єр-міністром. Прем'єр-міністр може і
в іншому випадку звільнити з посади будь-якого міністра. (Закон 2010:1408)

§ 9. У разі виходу у відставку або смерті прем'єр-міністра тальман 
зобов'язаний звільнити з посади інших міністрів. (Закон 2010:1408)

Заступник прем'єр-міністра

§ 10. Прем'єр-міністр може, окрім інших міністрів, призначити когось, хто 
виступатиме як заступник, щоб запобігти виконання прем'єр-міністром своїх 
обов'язків. Якщо який-небудь депутат не призначений або його заступник 
недопущений, обов'язки прем'єр-міністра виконуються міністром, який був 
найдовше на своїй посаді. Якщо два і більше однаково довго є міністрами 
уряду, то найстарший із них має пріоритет. (Закон 2010:1408)

Перехід посад уряду

§ 11. Якщо у відставку йдуть всі члени уряду, вони залишаються на своїх 
постах, поки новий уряд не приступить до виконання своїх обов'язків. Якщо у 
відставку за особистим проханням йде будь-який міністр, за винятком прем'єр-
міністра, то такий міністр залишається на своєму посту до вступу на посаду 
свого наступника, якщо цього вимагає Прем'єр-міністр. (Закон 2010:1408)

Відсутність тальмана

§ 12. У відсутності тальмана покладені на нього відповідно до цієї глави 
повноваження приймає на себе віце-тальман. (Закон 2010:1408)

РОЗДІЛ 7. Робота  уряду

Урядові установи та їх обов'язки

§ 1. Для підготовки питань, що належать до відання уряду, існує урядовий 
апарат. У нього входять департаменти різних галузей діяльності. Уряд 
розподіляє справи між департаментами. Прем'єр-міністр призначає з числа 
міністрів глав департаментів. (Закон 2010:1408)

Підготовка справ

§ 2. При підготовці справ, що належать до відання Уряду, у відповідні органи 
мають надіслати запит про необхідні відомості та заключення. Можливість 
висловитися в необхідному обсязі також повинна надаватися об'єднанням і 
приватним особам. (Закон 2010:1408)

§ 3. Питання, які належать до відання Уряду, воно вирішує на своїх засіданнях.
Питання, які стосуються виконання силами оборони статутів або спеціальних 
урядових актів, можуть, однак, в зазначеному відповідно до закону обсязі 
вирішуватися під наглядом прем'єр-міністра головою того департаменту, до 
відання якого ці питання відносяться. (Закон 2010:1408)

§ 4. Прем'єр-міністр скликає інших міністрів на засідання уряду і головує на 
ньому.



У засіданнях уряду повинні брати участь не менше п'яти міністрів. (Закон 
2010:1408)

§ 5. На засіданнях Уряду голова департаменту виступає доповідачем у тій 
справі, яка належить до його департаменту. Прем'єр-міністр може, однак, 
встановити, що справа або група справ, що належать до певного 
департаменту, доповідаються іншим міністром, а не головою цього 
департаменту. (Закон 2010:1408)

Протокол та розбіжність думок

§ 6. На засіданні уряду ведеться протокол. В протокол мають заноситися різні 
погляди. (Закон 2010:1408)

§ 7. Постанови, пропозиції, що направляються Риксдагу, і інші рішення, що 
виходять зі стін уряду, повинні бути підписані прем'єр-міністром або іншим 
міністром від імені уряду, аби стати  чинними. Однак уряд може особливим 
актом встановити, що в певних випадках під таким документом може 
поставити підпис державний службовець. (Закон 2010:1408)


