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Конституція 1814 р. розділила владу на виконавчу – що належить Королю,

законодавчу, дозвільну і контрольну – що має Стортинг, та судову – яку здійснюють суди.

Боротьба за введення Конституції у 1870-80-х рр. заклала засади 
нинішньої парламентської системи, що регулює стосунки між 
Стортингом та урядом. Король втратив особисту владу, органом 
виконавчої влади став уряд. Він звітує перед парламентарями, тобто 
Стортингом.  Наша представницька демократія передбачає наявність 
різних політичних партій, що укладають передвиборчі списки своїх 
кандидатів, та використання права голосувати на виборах.

Для більшості норвегів поняття «Стортинг» багатозначне. Багато  
хто пов’язує слово із будівлею на Левовому пагорбі, Конституцією, 
парламентаризмом, зібранням народних обранців, законами та 
держбюджетом, годиною запитань, політичними дебатами і 
трансляціями наживо, формою правління та уроками суспільство-
знавства у школі.

Мета цієї брошури - розповісти про завдання та регламент роботи 
Стортинга. Наша демократія ґрунтується на участі нас усіх у 
суспільному житті. Протягом останніх років ми спостерігаємо, що 
менше людей проявляє політичну активність та користується своїм 
правом голосу. Тому важливо сприяти усвідомленню нашої 
демократичної форми правління.

З тим, щоб брати участь в управлінні, здійснювати вплив, необхідно 
знати, як це робити. Сподіваємось, що ця брошура дасть відповіді на 
ті запитання, які людина, що цікавиться політикою, задає собі про 
завдання і форми роботи Стортинга.

«Народ здійснює законодавчу владу  
через Стортинг»...
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Будівля Стортингу з Боку вулиці карла Югана, 1890 рр.

Стортинг має законодавчу,
 дозвільну і 
 контрольну

 владу в норвегії.
 до його Складу 

входять 169  
обраних народом 
предСтавників.
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те, що відбулоСя у норвегії у 1814 р., - одна із найдивовижніших авантюр

  європейСької іСторії. тіСний і короткий ланцюг подій

  менш ніж за рік, шляхом великих потряСінь призвів до 
  оСтаточних змін. ті, хто в лиСтопаді 1814 р. вийшов із 
   дійСноСті, в яку вСтупили в Січні, опинилиСь

  у Світі, який відрізнявСя від того, який вони залишили. вони

  відчували, що могутня рука іСторії підхопила їх, підняла 
  до небеС і поміСтила їх у нову епоху»...

(Єнс Аруп сейп. погляд нА історію норвегії, 1974 р.) 

ЕйдСволл у 1814 р. ця відома картина оСкара вЕргЕланна виСить позаду міСця прЕзидЕнта в залі заСідань Стортинга.

коло Столу Стоять прЕзидЕнт кріСтіан магнуС ФалСЕн та поСтійний СЕкрЕтар вільгЕльм Ф.к.кріСті.

кріСтіан ФрЕдрік (1786-1848 рр.) у парадній 

Формі (Ф.к.грьогЕр).
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Від місцевого віче до Стортинга

Стортинг – національне зібрання Норвегії. Був створений в Ейдсволлі у 1814 р., 

проте корінням сягає у далеке минуле...

Ще до 800 р. вільні чоловіки в різних регіонах країни збирались  
на альтинги, де обговорювали судові та окремі політичні справи. 
Згодом альтинги отримали важливі функції і регулювали стосунки 
між королем і селянами.

Одночасно із державним зібранням (приблизно 900-1030 рр.)  
в країні з’явились перші лагтинги (Фростатинг, Гулатинг і 
Ейдсиватинг), що відповідали за окремі регіони країни. На віче 
з’їжджались представники різних районів відповідної частини 
країни для винесення вироків та укладання законів. На них 
проголошували теми, що стосувалися короля, та виносили питання 
королю на обговорення. На деяких тингах проголошували королів, 
котрим народ передавав законну владу.

Отже,  засади демократичного урядування, коли представники 
народу збирались на віче і вирішували питання, у Норвегії 
існували. Так само давні традиції має принцип управління 
державою згідно із прийнятими законами. Древні лагтинги були 
об’єднані в єдиний судовий округ і король Магнус Виправник 
Законів записав діючі закони в єдиний «Ландслов». Ця збірка 
законів 1274 р., єдина у своєму роді на той час, діяла до введення у 
1660 р. монархії дацьким королем Фредріком ІІІ, який правив в унії 
Данії та Норвегії. До 1814 р. Королівський закон 1665 р. служив 
конституцією Норвегії.

У 1807 р. північна Європа була втягнута у наполеонівські війни, в 
яких уже загрузла решта Європи. Унія Данії з Норвегією і Швеція 
виявилися противниками. Поразка Наполеона в Росії у 1812 р. 
призвела до зкинення самого імператора та розпуску унії між 
Данією та Норвегією.

Швеція ж примкнула до противників Наполеона і великі держави 
пообіцяли Норвегію шведському престолонаступнику Карлу 
Югану, якщо той візьме участь у розгромі Франції. Після 
вирішальної перемоги під Лейпцигом у жовтні 1813 р. Карл Юган 
відправився на північ, щоб нанести остаточної поразки Данії. 

Датський король Фредрік VI швидко здався і 14-го січня 1814 р. 
підписав митну угоду в Кілі. Йому довелось поступитися Норвегією 
королю Швеції.

Данський наслідний принц Крістіан Фредрік прибув до Норвегії  
в якості намісника у травні 1813 р. Він відмовився прийняти 
Кільський мир. 16-го лютого 1814 р. принц скликав в Ейдсволл 
найвпливовіших громадян країни на «збори нотаблів» для 
обговорення майбутнього країни. Крістіана Фредріка відмовляли 
від первинного плану відстоювати своє право на престол Норвегії 
і проголошення себе королем країни. Нотаблі бажали отримати 
ліберальну конституцію і забезпечити народу право обирати 
нових королів. Було вирішено обрати групу, яка укладе консти-
туцію країни. Ідея суверенітету країни перемогла.  Крім того було 
вирішено, що прихожани будуть давати у церквах присягу 
«захищати самостійність Норвегії, не шкодуючи життя і крові для 
любої  батьківщини».

Далі кожна парафія повинна була обирати представників до 
конституційного зібрання. А в період, що передував прийняттю 
конституції, в якості регента країною правив Крістіан Фредрік.

ДЕРЖАВНЕ ЗІБРАННЯ В ЕЙДСВОЛЛІ
Із  112 членів Установчих зборів в Ейдсволлі 25 представляли 
міста, 33 – армію і флот та 54 – сільські райони (амти). За родом 
занять це були: 37 селян, 13 купців, п’ять землевласників і 57 
чиновників. Через великі відстані і брак часу представників 
північної Норвегії серед них не виявилось. В Ейдсволлі зібралися 
люди молоді, чий середній вік ледь перевищував 42 роки. 
Наймолодшому учаснику було 17 років.

На момент скликання Установчих зборів існувало кілька проектів 
конституції. Найважливішим із них вважається проект, розроб- 
лений Крістіаном Магнусом Фалсеном і Юганом Гюндером 
Адлером. Конституційний комітет із 15 членів мав розробити 
остаточний проект майбутньої конституції Норвегії. 16-го квітня 



було розглянуто її основні принципи, а з 19-го квітня до  
11-го травня – самий текст.

Дебати проводили між двома групами (партіями). До складу групи 
більшості – «партії самостійності» (або, як її називали супро-
тивники, «партії принца») – входило близько 80 представників, 
вона виступала за повну незалежність Норвегії.  До групи 
меншості – «партії Унії» («шведської партії») входило приблизно  
30 депутатів, вона вважала незалежність Норвегії нереальною, 
при цьому не займала твердої позиції поки не стане відомо, що 
Норвегія  в цьому не одинока.

17-го травня було підписано переписаний набіло примірник 
Конституції. Того ж дня Крістіана Фредріка було одноголосно 
обрано Королем вільної, самостійної і незалежної Норвегії. 19-го 
травня новообраний Король з’явився на Установчі збори і склав 
присягу на Конституції. Наступного дня Установчі збори провели 
своє останнє засідання, в кінці якого депутати взялися за руки, 
утворивши братський ланцюг та скандуючи: «Єдині і вірні допоки 
не паде гора Довре!»

Таким чином у країни з’явилася своя Конституція і своє націо-
нальне зібрання – Стортинг.

КОНСТИТУЦІЯ 17-го  ТРАВНЯ 1814 p.
Основні принципи Конституції ґрунтувались на ідеях, що лягли  
в основу американської Декларації про незалежність 1776 р. і 
конституцій 1791, 1793, 1795 рр., тобто суверенітету народу, 
розділення влади і прав громадян.

ПРИНЦИП СУВЕРЕНІТЕТУ НАРОДУ
полягає у тому, що влада належить народу, який володіє правом 
на самоуправління. Народ сам обирає своїх представників до 
народного зібрання, яке, зокрема, приймає закони, обов’язкові 
для виконання у суспільстві.

ПРИНЦИП РОЗДІЛЕННЯ ВЛАДИ
означає, що необхідно розділяти законодавчу владу (Стортинг), 
виконавчу (Король) та судову (суди).  Влада розділена між 
декількома гілками, незалежними одна від одної і здатними 
контролювати одна одну з метою попереджати зосередження 
влади в одних руках і зловживання нею. 

ПРАВА ГРОМАДЯН
Громадянам повинні бути забезпечені їх «фундаментальні і 
невід’ємні» права. Конституція закріпила права громадян на 
свободу слова, вільну підприємницьку діяльність та гарантувала 
верховенство права. Впродовж роботи над Конституцією було 
включено пропозицію про свободу віросповідання, але вона не 
була оформлена в окрему статтю. Однак забезпечення цих прав 
поступово відбувалося.
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національна зБірка законів 

«ландСлов» магнуСа виправитЕля 

законів 1274 р.

конСтитуція від 17-го травня 1814 р. 
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дЕлЕгатів.

Конституція
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Ейдсволлі у
1814 р.

930

Король Гокон виголошує  
промову на віче трьоннерів.

1274

Король Магнус Виправник 
Законів вручає Ландслов 
(загальнодержавний закон).
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Фредрік ІІІ вводить 
монархію.

1814

Садиба в Ейдсволлі.

6



DSC_8183.JPG

КОНСТИТУЦІЯ 4-го ЛИСТОПАДА 1814 p.
26-го липня 1814 р. Швеція оголосила війну і заявила про свої права 
на Норвегію, посилаючись на Кільську мирну угоду. Війна була 
недовгою і після проведення переговорів у місті Мосс 14-го серпня 
було  укладено перемир’я і підписано Мосську конвенцію. Згідно неї 
Норвегія зберігала Конституцію, але Крістіан Фредрік повинен був 
зректися престолу і залишити країну. Уряд Норвегії скликав 
позачергову сесію Стортинга, на якій 4-го листопада були внесені 
необхідні зміни до Конституції, як того вимагала унія, а шведського 
короля Карла Тринадцятого було обрано Королем Норвегії.

Таким чином, Норвегія вступила в унію зі Швецією. Дві країни мали 
спільного короля і, відповідно, спільну зовнішню політику, хоч в 
усьому іншому органи влади були розділені та зберігалося повне 
внутрішнє самоуправління.

У зміненому тексті Конституції від 4-го листопада 1814 р. стаття 1 
проголошувала: «Норвегія є вільним, самостійним, неподільним і 
незалежним Королівством, об’єднаним із Швецією під правлінням 
єдиного Короля». Унія була розірвана у 1905 р. 

СучаСний вигляд іСторичної Будівлі в ЕйдСволлі.

10-е КВІТНЯ

Відкриття Установчих зборів.

10-е КВІТНЯ-11-е ТРАВНЯ

Укладення Конституції. 
Пропозиція конституційного 
комітету. Герб 1814 р.

16-е ТРАВНЯ

Прийняття Конституції. 
 110 статтей.

17-е ТРАВНЯ

Підписання Конституції. Обрання 
Крістіана Фредріка королем 
Норвегії.

20-е ТРАВНЯ

Розпуск Державного зібрання.  
Норвегія отримала власну  
Конституцію і національне зібрання – 
Стортинг.

вільгЕльм Фріманн корЕн кріСті

(1780-1848 рр.).

Про Вільгельма Фріманна Корена Крісті -  
 «по суті першого президента Стортинга»:

«[...] він був відмінним адміністратором, швидким, рішучим,  
 розумівся на справах та мав свіжий погляд на речі. Він міг 
бути винахідливим і колючим, не давав себе зпантеличити і ніколи не 
дратувався. Коли промови одна змінювала іншу з різних приводів, чи в 
складній ситуації поступали суперечливі пропозиції, він міг спокійно 
взяти заплутаний клубок, потрусити його і розв’язати складний вузол».

       (Сверре Стеен, 1951 p.)
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оФіційнЕ відкриття Стортинга, приБуття короля на лЕвовий пагорБ.

про югана Свердрупа  -
  «батька парламентаризму»:
  «коли наСтає його черга... він різко підводитьСя,
  відкриває вуСта, і вже ніхто не бачить і не чує

  нічого окрім того, що говорить юган Свердруп. 
  Слова злітають з його язика, як блиСкавки, чаСто 
  різкі і дошкульні».
      (огляд гАзет, 1869 р.)Юган СвЕрдруп

(художник: кріСтіан крог, 1881 р.).
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КОНСТИТУЦІЯ
У Конституції Королівства Норвегії, прийнятої Установчими 
зборами 17-го травня 1814 р. у Ейдсволлі, до якої пізніше вносили 
зміни, записано, хто і як повинен управляти нашою країною. 
Конституція розподіляє завдання і повноваження між різними 
видами державної влади і визначає їх рамки. Норвезька 
Конституція передбачає народовладдя, тобто демократію. На 
практиці це означає представницьку демократію, де розгляд 
окремих питань і прийнятих рішень передано представникам, 
обраним народом.

Таким чином, Конституція в її нинішній редакції зберігає багато із 
принципів, закладених в її основу в 1814 р.: суверенітет, розді-
лення влади і права людини.

Конституція розподіляє владу між трьома гілками:
1. Стортинг має законодавчу, дозвільну і контрольну владу.
2. Король (на практиці уряд) має виконавчу владу і забезпечує  
 виконання прийнятих рішень.
3. Суди володіють судовою владою. Вищою судовою інстанцією  
 є Верховний суд.

Управляє країною, видає закони, виділяє асигнування, приймає 
рішення про податки та збори, контролює уряд (а отже, і всю 
систему державного управління) народ – через Стортинг.

Щоб забезпечити громадянам країни окремі демократичні права, 
у Конституції закріплені важливі правові норми.

У ній, зокрема, записано, що:
• жоден не може бути засуджений поза законом і  
 покараний без суду;
• у Норвегії існує свобода друку і слова;
• у Норвегії існує свобода віросповідання;
• у жодної людини не може бути експроприйована власність  
 без виплати повної компенсації;
• у всіх є право на роботу і на участь у прийнятті  
 рішень на робочому місці;
• держава несе власну відповідальність за саамську народність.

Нинішня Конституція не ідентична Конституції 1814 р. Вона багато 
разів зазнавала змін, до неї вносились нові положення. Ці зміни не 
призвели до повної редакції Конституції.

Повна мовна правка була здійснена у 1903 р., проте і до, і після неї 
вносилися нові та змінювалися старі статті у тій мовній формі, яка 
існувала в діючій на той момент Конституції. У 2014 р. було 
прийняте рішення ще раз провести повну мовну редакцію, в 
результаті чого з’явилося два видання Конституції, що мають 
однакову силу,  - букмолом та нинорском з урахуванням сучасних 
правил правопису. На тій же сесії було вирішено закріпити в 
Конституції ряд прав людини.

Стаття 121 гласить, що пропозиції щодо зміни Конституції повинні 
вноситись на одній із перших трьох сесій після чергових 
парламентських виборів. Між пропозицією і рішенням завжди 
повинні пройти вибори до Стортинга, що дає можливість виборцям 
зайняти і висловити позицію щодо пропозиції про внесення змін до 
Конституції. Насправді ж пропозиції щодо змін до Конституції лише 
у виключних випадках стають темою передвиборчих змагань.

Державний устрій (конституція) є збіркою основоположних правил

управління країною. Конституція є важливою частиною устрою нашої держави. Проте існують також  

правила, що з’явилися в результаті багаторічної практики (звичаєве право).

Державний устрій Норвегії
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Для внесення змін до Конституції, пропозицію повинні схвалити дві 
третини депутатів, при цьому в голосуванні щодо зміни Конституції 
повинні взяти участь щонайменше дві треті депутатів.

ПАРЛАМЕНТАРИЗМ
Парламентаризм – це форма правління, яка забезпечує 
парламенту (Стортингу) контроль над виконавчою владою 
(урядом). Уряд підпорядковується Стортингу, утверджується 
більшістю депутатів і залежить від довіри Стортинга. Стосунки між 
Стортингом та урядом регулюються через  ряд конституційних 
норм, порушення яких має політичні наслідки, включно до 
відставки уряду.

У Конституції записано, що Король сам обирає свою раду (уряд), 
проте, як наслідок парламентаризму у дії, народ, хоч і непрямо, 
вирішує  у ході виборів, яке політичне керівництво буде в країні.  
Стортинг не призначає членів нового уряду, разом з тим, 
парламентаризм передбачає, що уряд повинен користуватися 
довір’ям Стортингу. Якщо Стортинг стверджує, що «Уряд не має 
довіри Стортинга», то уряд повинен піти у відставку.

З моменту перемоги в результаті важкої політичної боротьби у 
1870-х та на початку 1880-х рр., парламентаризм став неписаним 
правилом, що діє на рівні звичайного конституційного права. 
Лише 20-го лютого 2007 р. принцип парламентаризму було 
закріплено у розділі Конституції. Стаття 15 гласить:

«Кожен член Ради міністрів зобов’язаний подати заяву про відставку 
в разі, якщо Стортинг проголосував за вотум недовіри щодо якогось 
члена Ради міністрів зокрема чи щодо уряду вцілому».

ПАРЛАМЕНТАРИЗМ У ДІЇ
З  1884 до 2013 рр. у Норвегії змінилося 48 урядів. Напрацьовані 
за цей час правила, що регулюють стосунки між урядом і 
Стортингом, є основним принципом нашої політичної системи.
Крім того, парламентаризм означає, що більшість депутатів 
вирішують, хто матиме виконавчу владу. Тобто, уряд у будь-якому 

пЕрші  Статті  конСтитуції від 17-го травня 1814 р.
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питанні заручається підтримкою більшості голосів і не може 
продовжувати управління країною у випадках, коли більшість 
депутатів виступають проти якогось питання. Якщо Стортинг 
заявляє, що «уряд не має довіри Стортинга», то уряд повинен  
піти у відставку.

Стортинг багато разів виносив пропозицію про вотум недовіри, 
лише з 1980 р. - близько 20 разів. Однак їх рідко приймають. З 
1905 р. уряду довелося піти у відставку через вотум недовіри 
лише двічі (у 1928 р. та у 1963 р.).

Уряд може також підняти питання про довіру кабінету і тим самим 
пригрозити відставкою в разі, якщо Стортинг не приймає його 
пропозиції з якогось питання. Коли уряд піднімає питання про 
довіру кабінету, тиснучи на Стортинг, він висловлює свою позицію 
щодо проведення питання через Стортинг або з метою 
перешкодити прийняттю пропозиції.

Якщо більшість місць у Стортингу після виборів перейшла до іншої 
партії чи коаліції, і, таким чином, з’явилась парламентська основа 
для створення нового уряду, то, зазвичай, уряд, посилаючись на 
результати виборів, попереджає про свою відставку. Звичайно уряд 
іде у відставку лише після того, як новий склад Стортинга було  
сформовано і передано йому державний бюджет.

До відставки уряду можуть призвести  і інші обставини. Всередині 
уряду можуть відбуватися зміни через розходження поглядів між 
партнерами з коаліції (внутрішньо-політичні суперечки), або 
прем’єр-міністр висловлює бажання покинути свій пост, чи партія 
приймає рішення про заміну керівництва. Хвороба або смерть 
прем’єр-міністра двічі призводили до зміни уряду (у 1923 р. та 
1932 р.). Весь уряд повністю іде у відставку, якщо прем’єр-міністр 
залишає свій пост, тобто уряд значною мірою ідентифікує себе з 
особою прем’єр-міністра.

уряд під головуванням ҐЕргардСЕна (Соціал-дЕмократична партія) пішов у відСтавку піСля вотуму нЕдовіри чЕрЕз Справу кингС БЕй у 1963 р. тоді упЕршЕ оБговорЕння  у Стортингу 

повніСтЮ траСлЮвалиСя по тЕлЕБачЕннЮ. на Фото Ейнар ҐЕргардСЕн Сидить на міСці прЕм’єр-мініСтра,  позаду нього - його наСтупник на поСту прЕм’єр-мініСтра Юн линг 

(конСЕрвативна партія). 
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Tittel

Ingress

Про Анну Рогстад, першу жінку, обрану до Стортинга:
 «Шановні депутати! Нинішній день, 11-го березня  
 1911 р., стане історичним днем для нашої країни,  
 бо сьогодні вперше у Стортингу присутня в якості 
 депутата жінка – подія, що, без сумніву, викличе 
 велику зацікавленість»...  Народне зібрання слухало
 промову президента стоячи.

 (Президент Стортинга Магнус Галворсен)

анна гЕоргінЕ рогСтад (1854-1938 рр.)

(Фото: гульда ЩацинСька, 1912 р.).



Раз на чотири роки, у вересні, проводять вибори 169 депутатів до 
Стортинга. Нові вибори не можуть відбутися упродовж періоду 
Стортинга із діючими повноваженнями. У Норвегії існує загальне 
виборче право. Усі, хто мають право голосу, можуть також бути 
обрані  депутатами (окрім суддей Верховного суду, міністерських 
службовців та працівників дипломатичного корпусу).

Умовою участі у виборах є включення у виборчі списки. 
Голосування таємне, за політичні партії. Рішення про списки 
кандидатів приймають на зборах політичних партій.

У Норвегії діє система пропорційного представництва, тобто 
кількість депутатів від партій визначається кількістю виборців, що 
проголосували за ці партії. Країна поділена на 19 виборчих 
округів, кордони яких збігаються із кордонами фюльке (губерній). 
150 мандатів є так званими регіональними мандатами, і 19 – 
врівноважувальними мандатами.

Організовує і проводить вибори не Стортинг, а Міністерство 
регіонального розвитку і модернізації.

«Право голосу мають громадяни Норвегії, як чоловіки, так і жінки, яким

виповнилося 18 років не пізніше року проведення виборів...» 

(стаття 50 Конституції)

Вибори до Стортинга

Право голосу і вік, з досягненням якого громадяни його набувають

1814

Право голосувати для 
чоловіків – чиновників, 
селян і громадян, що 
займалися торгівлею.
Право голосувати з 25 
років.

1898

Право голосу 
для всіх 
чоловіків.

1907

Жінки 
отримують 
обмежене 
право 
голосувати на 
виборах до 
Стортинга.

1911

17-го травня 
1911 р. Анна 
Рогстад –  
перша жінка у 
Стортингу.

1913

Всі жінки 
отримують 
право голосу.

1920

Право 
голосувати з 
23 років.

1946

Право 
голосувати з 
21 року.

1967

Право 
голосувати з 
20 років.

1978

Право 
голосувати з 
18 років.

13
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«Народ здійснює
  законодавчу владу
  через Стортинг».
    (Стаття 49 Конституції)
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Ще починаючи із 1814 р. Стортинг розглядав законопроекти у 
двох палатах: Одельстингу і Лагтингу. Коли Стортинг нового 
скликання збирався після виборів, чверть депутатів обиралася  
до Лагтинга.

20-го лютого 2007 р. Стортинг постановив (проти одного голосу) 
скасувати палати Одельстинга і Лагтинга, що означало 
запровадження з 2009 р. нової процедури двоетапного розгляду 
усіх законопроектів на пленарних засіданнях.

РОЗГЛЯД ЗАКОНОПРОЕКТІВ
Порядок розгляду законопроектів у Стортингу регулюється 
статтею 76 Конституції:

«Кожен законопроект спочатку висувається на розгляд Стортинга 
членами Стортинга або урядом, представленим одним із міністрів».

ПОПЕРЕДНЯ РОБОТА
Перш ніж законопроект поступає до Стортинга, проводиться 
ретельна попередня робота. Коли розглядається великий закон 
або мова йде про перегляд закону, то уряд призначає експертну 
комісію. Існують більш або менш постійні комісії, такі як Комісія із 
кримінального кодексу і Комісія із громадянського законодавста.

До складу такої еспертної комісії входять юристи, державні 
службовці та представники зацікавлених сторін. Комісія подає  
звіт і законопроект у профільне міністерство. Зазвичай такий 
законопроект друкують у виданні «Офіційні звіти Норвегії» (NOU).

ПРОПОЗИЦІЯ СТОРТИНГУ (ПРОПОЗИЦІЯ ПРО 
ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ)
Міністерство звичайно проводить слухання законопроекту. У 
такий спосіб зацікавлені органи влади, організації, установи та 
об’єднання мають можливість висловитися з цього приводу. 
Зібравши думки підчас слухань, міністерство розробляє пропо-
зицію Стортингу прийняти законопроект. Пропозиція подається 
Королю у Раді міністрів. В разі затвердження, королівська 
пропозиція направляється до Стортинга. Вона може містити як 
пропозицію щодо прийняття закону, так і пропозицію щодо  
інших рішень, наприклад, про виділення фінансування.

РОЗГЛЯД КОМІТЕТОМ
Законопроект передається в один із постійних комітетів, де його 
обговорюють, викладають свою оцінку і скеровують рекомендацію 
до Стортинга. Якщо пропозиція законопроекту містить ще і інші 
пропозиції, комітет зобов’язаний представити дві рекомендації: 
одну щодо законопроекту і другу щодо постанови Стортинга.

СЛУХАННЯ ЗАКОНОПРОЕКТУ НА ПЛЕНАРНОМУ 
ЗАСІДАННІ
В ході першого слухання обговорюються рекомендації комітету, 
розглядаються пропозиції, щодо них проводиться голосування і, 
врешті, виносять рішення щодо прийняття закону. Таке рішення 
не є остаточним після першого розгляду. Законопроект далі не 
розглядають, якщо його відхиляють у першому слуханні.

Згідно з Конституцією другий розгляд законопроекту відбувається 
не раніше ніж через три дні. На пленумі Стортинг заново розглядає 
своє первинне рішення. Якщо рішення про прийняття закону 
утверджується з другого слухання, то розгляд законопроекта 
Стортингом вважається завершеним. Рішення пересилають 
Королю у Раді Міністрів для санкціонування.

Стортинг приймає, змінює і відміняє закони, які управляють суспільством. 

У Конституції записано, що законодавчу владу має народ, проте на практиці такі повноваження мають  

народні обранці, тобто депутати Стортинга.  

 

Розгляд законопроектів у Стортингу



УРЯД СТОРТИНГ

Законопроект   

Експертна комісія              
Офіційні звіти Норвегії                                                                      
Слухання                                                                                                
Міністерство                                                                                          
Пропозиція до Стортингу 
(прийняти закон).                                   

Законопроект може внести         
уряд або окремий депутат.         

Законопроект розглядають в 
одному з 12 профільних 
комітетів Стортинга. 
Рекомендація до Стортинга           
(прийняти закон).

Законопроект розглядають на 
Пленарному засіданні Стортинга. 
Перший розгляд законопроекта 
>  
Другий розгляд законопроекта      
(прийняти закон) 
> 
Третій розгляд. Факт затвердження 
закону фіксують у рефераті 
засідання.

уряд і опозиція вЕдуть БЕСіду (2013 р.).
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Процедура прийняття нового законопроекту



Якщо в період між першим і другим слуханнями поступає 
зауваження, то щодо нього проводиться голосування на другому 
слуханні. Якщо Стортинг доходить до відмінного результату ніж 
після першого розгляду, то зауваги до законопроекту стають 
основою для третього слухання законопроекту. Стортинг тепер 
може прийняти зауваги, зроблені підчас другого розгляду. У 
такому випадку закон утверджується зі змінами, що випливають  
із зауваг. Стортинг може також закрити розгляд законопроекту.

Практика показує, що більшість питань щодо законопроектів 
вирішується, коли комітет подає свою рекомендацію, не зважаючи 
на те, що попереду ще кінцевий розгляд.

Рішення про прийняття закону підписує Король (санкціонування), 
а також прем’єр-міністр (співпідпис). Закон набуває чинності з 
моменту, вказаному у законі або визначеному урядом.

Законодавча влада закріплена Конституцією за Стортингом. На 
практиці Стортинг передав значну частку своїх повноважень 
уряду та системі державного управління. Це відбувається шляхом 

прийняття рамкових законів і законів про повноваження, що 
надають уряду чи державному апарату повноваження видавати 
роз’яснювальні рішення, правила і приписи. Вважається, що 
приписів видається втричі більше ніж законів.

КОРОЛЬ В РАДІ МІНІСТРІВ                          

Король в Раді міністрів затверджує закон.     Підписання закону Королем 
і прем’єр-міністром.       

Чинний закон.                                                                                                                                           
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«Стортингові належить:
  а)  [...] збирати податки, збори, митні платежі та інші  

державні побори [...] 
  б) надавати кредити  державного займу;
  в) слідкувати за фінансовим станом Королівства;
  г) виділяти необхідні суми на державні потреби».

(Стаття 75 Конституції)

Багато хто очікуЮть в напружЕнні доповідь про дЕржавний БЮджЕт на наСтупний рік.

мініСтр ФінанСів СігБйорн йонСЕн займає міСцЕ на триБуні для прЕдСтавлЕння БЮджЕту (2012 р.).
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ПРОПОЗИЦІЯ СТОРТИНГУ 
(ПРОПОЗИЦІЯ ЩОДО РІШЕННЯ СТОРТИНГА)
Підчас осіннього скликання Стортинга першим великим 
обговоренням завжди є державний бюджет. Розгляд  
держбюджету накладає свій відбиток на всю осінню сесію. 
Держбюджет є важливим важелем управління в руках Стортинга 
та уряду, з допомогою якого визначаються рамки діяльності 
держави на наступний рік. Пропозиція Стортингу – це сукупне 
подання пропозицій уряду щодо держбюджету.

Пропозиція держбюджету повинна бути представлена впродовж 
шести днів з моменту відкриття сесії Стортинга. Міністр фінансів 
виступає перед Стортингом із так званою промовою з фінансових 
питань,  даючи роз’яснення щодо завдань та пріоритетів, які 
стоять перед країною, а також заходів, які необхідно провести 
уряду з тим, щоб вирішити ці завдання. Промова про фінанси 
лягає в основу подальших дебатів.

Одночасно із цим Стортингу представляють доповідь із 
національного бюджету  (так звана Доповідь № 1). Це 
повідомлення Стортингу, яке в загальних рисах пояснює 
економічну політику, яку планує проводити уряд.

Дебатам у Стортингу передує велика підготовча робота, в якій 
беруть участь всі державні установи та органи державної влади. 
Після завершення обговорень міністерствами та урядом, 
Міністерство фінансів розробляє зведений проект держбюджету, 
що включає соціальне страхування. Бюджет формально 
затверджується Королем у Раді міністрів та скеровується до 
Стортинга як пропозиція.

РОБОТА НАД ДЕРЖБЮДЖЕТОМ
Беручи за основу пропозицію уряду із держбюджету, партійні 
фракції розробляють власні альтернативні бюджети, які 
відображають їхні пріоритети.  До початку обговорень у Комітеті  
з фінансових питань представники усіх партій в інших комітетах 
передають  основні  положення-пропозиції  своїм представникам 
у Комітеті з фінансових питань.

Президент і віце-президент Стортинга вносять у профільні 
комітети пропозиції щодо розподілу окремих статтей бюджету. 
Рекомендації про розподіл коштів розглядає і затверджує 
Стортинг. Після наданої можливості висловитися головам 
комітетів, президент і віце-президент встановлюють термін 
подання комітетами своїх рекомендацій до бюджету.

Комітет з фінансових питань координує розгляд бюджету в 
Стортингу і не пізніше ніж 20-го листопада подає свої 
рекомендації до національного бюджету та пропозиції до 
державного бюджету, включно із системою державного 
соцстрахування. Рекомендація має назву фінансової і містить  
також пропозиції різних партій щодо рамкових угод. Одночасно 
вносять рекомендації щодо податків, зборів та статтей прибутку.

Згідно з Конституцією, Стортинг приймає рішення щодо питань державних фінансів – 

 як розходів, так і доходів. Згідно Закону про соціальне страхування від 1967 р., до бюджету включено  

також доходи і розходи щодо соціального страхування населення. Стортинг виділяє кошти,  

надаючи їх виконавчій владі, тобто уряду, при цьому не лише дає дозвіл на цільове застосування коштів,  

але й має право цього вимагати.

Обговорення бюджету в Стортингу

   



Стортинг розглядає ці рекомендації впродовж тижня. Розгляд 
проводять в кінці листопада підчас щорічних дебатів із фінансових 
питань. У дебатах партії мають можливість обговорювати 
економічну політику уряду та обсяги державних  розходів і 
доходів. Ці дебати є одними із найважливіших у Стортингу.

Дебати завершуються голосуванням за пропозиції бюджетних 
рекомендацій. Суми усіх рамкових галузей вказуються у 
загальному рішенні. Рамкові рішення Стортинга є обов’язковими  
для  подальшого розгляду бюджету.

У подальший період профільні комітети повинні надати свої 
рекомендації у всіх розділах галузей, ними курованих. Постійні 

комітети можуть перерозподіляти кошти лише в межах 
затверджених сум, тобто збільшення будь-яких видатків 
призводить до подальшого зниження інших видатків або 
збільшення доходів.

Рекомендації до бюджету від постійних комітетів розглядаються 
Стортингом 15-го грудня. Розглянувши рекомендації, Стортинг 
приймає остаточне рішення щодо бюджету. Суми усіх статтей 
бюджету у кожній сфері вказують в загальному рішенні.

З метою своєчасного прийняття бюджету його розглядають в 
стислий термін. В цей час Стортингу часто доводиться напружено 
працювати. Здебільшого різниця між бюджетною пропозицією 

на цЕрЕмонії відкриття Стортинга король виСтупає із тронноЮ промовоЮ. у цЕй дЕнь Стіл прЕзидЕнта і СЕкрЕтаря Стортингу Ставлять у залі пЕрЕд королЕм, а члЕни уряду 

Стоять в залі зліва.

Щорічне відкриття 
сесії

 
Стортинг відкривають                     
у першу п’ятницю                                     
жовтня.

Лише в рік виборів  

 
 
Стортинг контролює 
результати виборів 
(мандати, видані 
депутатам 
виборчкомами в їх 
фюльке). 
Ця робота займає 
близько тижня.

Щорічне визначення 
складу

 
Щорічне визначення 
складу 
 Вибори президентів і 
секретарів. 

Урочисте відкриття        
(щорічно)                            

 
Проводить Король         
(переважно через день     
після визначення складу,       
якщо це не збігається з     
неділею). 
Тронна промова. 
Звіт про стан справ у 
країні.

 Обговорення тронної            
промови (щорічно)                   

Упродовж шести днів з 
дня  відкриття 
(щорічно)

Промова з фінансових 
питань. 
Державний бюджет. 

Відкриття сесії Стортинга
ПЕРШІ РОБОЧІ ДНІ ЖОВТНЯ
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уряду та рішенням Стортинга становить менше 1 %. Сигнали, які 
посилає Стортинг у вигляді своїх коментарів і пріоритетів, мають 
важливе політичне значення, оскільки можуть відображатися на 
бюджетах  у подальші роки.

Стортинг часто виділяє свої бюджетні асигнування у формі 
субсидій або сукупних асигнувань з тим, щоб уряд сам міг 
остаточно розподілити кошти.

ПЕРЕГЛЯНУТИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ
Уряд може вносити зміни у формі пропозицій упродовж року. 
Найбільші зміни вносять переважно навесні узв’язку з переглядом 
держбюджету. Зведена пропозиція Короля про зміни пріоритетів і 
додаткове фінансування із держбюджету разом із бюджетною 
рекомендацією Стортинга про зміни до держбюджету повинні 
бути представлені не пізніше 15-го травня бюджетного року. 
Комітет з фінансових питань вносить рекомендацію про зміни не 
пізніше другої п’ятниці червня. Стортинг її розглядає і приймає 
рішення до завершення весняної сесії.

піСля прЕдСтавлЕння БЮджЕту мініСтром ФінанСів Біля зали заСідань Стає тіСно від кількоСті політиків, радників, чиновників і, нЕ в оСтаннЮ чЕргу, прЕдСтавників змі.

Упродовж шести днів  
після відкриття 
Стортинга 

Держбюджет передають у 
Стортинг.                                   

 
 
Президент і 
віце-президент   дають 
рекомендації про те,  як 
комітетам розподілити   
роботу над окремими        
статтями в тому числі    
рамковими статтями.                                                           

Не пізніше 20-го 
листопада 

Рекомендація Комітету з 
фінансових 
питань стосовоно 
національного  
бюджету і держбюджету з 
пропозиціями     
рамкових рішень +      
Рекомендації з питань 
податків та зборів.                                               

Не пізніше 15-го грудня 

 
 
Рекомендації щодо 
бюджету від профільних 
комітетів.                                  

Не пізніше 15-го 
травня бюджетного 
року

Зведена пропозиція  
Короля щодо внесення          
змін до держбюджету +       
Рекомендація Стортинга 
щодо уточненного 
національного бюджету.                                                                  

Не пізніше 2-ї п’ятниці 
червня                                                  

 
Рекомендація Комітету з 
фінансових питань. 
Рішення приймається до 
завершення  весняної 
сесії.  

                                    

Графік роботи Стортинга над бюджетом
УРЯД ЗКЕРОВУЄ БЮДЖЕТ ДО СТОРТИНГА 

21



22

«Стортинг має право:

 [...] згідно з правилами, прописаними у законодавстві,   
 призначити особу, що не є членом Стортинга, здійснювати  
 контроль над органами державного управління і всіма, хто   
 перебуває на державній службі, щоб не допустити    
 несправедливості стосовно окремо взятого громадянина».

(Стаття 75 Конституції)
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Конституція передбачає ряд можливостей для контролю за 
діяльністю держави:
• перевірка протоколів засідань Ради міністрів (котрі містять  
 рішення Ради міністрів);
• перевірка міжнародних домовленостей;
• аудиторські перевірки державних органів і т.д.

Перемога парламентаризму у 1884 р. і подальший розвиток подій 
призвели до того, що у Стортинга з’явились цілковито інші і 
набагато ширші підстави контролювати різні аспекти політики 
уряду ніж раніше. Обширна і постійна перевірка органів 
державного управління, здійснювана на сьогодні Стортингом,  
часто проводиться на основі відомостей, озвучених у ЗМІ.

ДЕБАТИ
Дебати дають Стортингу можливість контролювати політику уряду і 
давати їй оцінку. Звичайно дебати проходять при відчинених дверях. 
Кожна сесія Стортинга відкривається дебатами після тронної промови, 
які багато в чому стали розглядом і обговоренням політики уряду  
(їх також називають опозиційними дебатами).

Фінансові дебати виконують таку ж функцію стосовно економічної 
політики уряду. Упродовж року представляють і подають 
багаточисленні звіти із різних аспектів політики уряду.

ПИТАННЯ ТА ЗАПИТИ
Через питання і запити до членів уряду окремі депутати Стортинга 
мають можливість отримати інформацію у конкретній справі чи 
з’ясувати ставлення уряду до того чи іншого політичного питання.

Майже кожного тижня по середах на засіданні Стортинга 
проводять годину запитань о 10-й годині. Спершу відводять 
годину на усні запитання. Запитання заздалегідь невідомі, але 
депутатам повідомляють, які міністри будуть присутні. За 
традицією прем’єр-міністр присутній на засіданні раз на місяць. 
Депутати визначають і задають запитання залежно від того, хто із 
міністрів присутній. Президент Стортинга надає слово і визначає 
послідовність запитань.

Відразу після завершення години усних запитань наступає година 
звичайних запитань. Депутат, що бажає задати питання члену 
уряду і отримати відповідь просто на засіданні, повинен подати 
його у письмовому вигляді не пізніше четверга попереднього 
тижня. Часто запитання стосуються політики в регіонах, чи 
проблем, що перебувають у центрі уваги ЗМІ. Особа, що поставила 
запитання, цікавиться думкою міністра і позицією міністерства з 
врахуванням також і запропонованого комплексу заходів щодо 
вирішення питання.

На письмові запитання міністр повинен дати відповідь впродовж 
шести робочих днів.

Запит – дещо складніша форма запитання. Запити стосуються 
переважно об’ємних питань і питань, що мають важливе політичне 
значення, і складають основу дебатів. Прем’єр-міністр чи профільний 
міністр повинні письмово повідомити про те, хто надасть відповідь. 
Це повинно відбутися в найкоротший термін і не пізніше ніж через 
місяць з моменту отримання депутатського запиту.

Третє основне завдання Стортинга – контролювати уряд і органи державного управління.  

Стортинг слідкує за виконанням урядом рішень, прийнятих Стортингом, і контролює, щоб різні органи  

державного управління дотримувались основних напрямів, прийнятих Стортингом.

Контрольні функції Стортинга
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КОНТРОЛЬНО-КОНСТИТУЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Контрольно-конституційний комітет є одним з 12 профільних 
комітетів Стортинга. Він розглядає і дає рекомендації  Стортингу  
із питань протоколів засідань Ради міністрів та ін. Він також 
переглядає звіти Генерального аудиторського управління  
Норвегії  та щорічні звіти уряду про виконання рішень Стортинга, 
які містять рекомендації уряду. Комітет розглядає конституційні 
питання, асигнування Стортингу, виборче законодавство, роботу 
омбудсмана Стортинга із державного управління і повідомлення 
від Комісії Стортинга із контролю за службою розвідки, спостере-
ження та безпеки і т.ін.

Комітет може вивчати питання, що стосуються органів державного 
управління, і які вважає за необхідне розглянути для забезпе-
чення контролю над державним апаратом збоку Стортинга, але 
лише після того, як повідомить відповідного міністра і зробить до 
нього запит про необхідні відомості. Однієї третьої від кількості 
членів комітету є достатньо для того, щоб прийняти рішення із 
такого питання (право меншості).

Контрольно-конституційний комітет – єдиний із комітетів 
Стортинга, що має необмежене право піднімати питання із  
власної ініціативи.

ГЕНЕРАЛЬНЕ АУДИТОРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ
Мета діяльності Генерального аудиторського управління – 
сприяти з допомогою аудиторських перевірок і контролю 
найбільш економному використанню державних коштів і 
цінностей та управлінню ними згідно з рішеннями Стортинга.

Генеральне аудиторське управління - незалежне від уряду і інших 
державних закладів і є найважливішим зовнішнім контрольним 
органом Стортинга. Воно налічує до 500 співробітників, які 
працюють у семи департаментах. Вищим керівництвом є Колегія, 
до складу якої входить п’ять аудиторів, призначених Стортингом.

Генеральне аудиторське управління щорічно переглядає урядові 
звіти і бюджет для управління Свальбардом. Ці аудиторські 
перевірки показують, як уряд і міністерства використовують 
державні кошти.

ОМБУДСМАН ІЗ ГРОМАДЯНСЬКИХ ПИТАНЬ
Стортинг обирає омбудсмана із громадянських питань терміном 
на чотири роки. Він вступає на посаду 1-го січня в рік після 
парламентських виборів. Завдання омбудсмана – не допускати 
проявів несправедливості щодо окремих громадян.

Судовий позов часто дорого коштує і займає багато часу. Подаючи 
скаргу омбудсману із громадянських питань (упродовж 1-го року), 
особа, що вважає себе жертвою несправедливості, може досягти  
розгляду своєї справи у більш простий спосіб.  Омбудсман вивчає 
справу і готує висновок у справі. Якщо у висновку вказано, що 
рішення влади незаконне і явно несправедливе, влада, зазвичай, 
враховує його думку, переглядає справу і задовольняє вимоги 
омбудсмана.

ОМБУДСМАН СТОРТИНГА ІЗ ЗБРОЙНИХ СИЛ
Це омбудсман для військовослужбовців і військовозобов’язаних, 
які вважають, що зазнали несправедливого чи невірного рішення.

контрольно-конСтитуційний комітЕт і проФільні комітЕти можуть проводити  Слухання з питань, які вимагаЮть оСоБливо рЕтЕльного розгляду. 

на Фото – Слухання в комітЕті з ФінанСових питань.



ВИВЧЕННЯ УКЛАДЕНИХ МІЖНАРОДНИХ ТРАКТАТІВ 
І УГОД ПРО НАДАННЯ ДОПОМОГИ КРАЇНАМ, ЩО 
РОЗВИВАЮТЬСЯ
Щорічно Міністерство закордонних справ передає у Стортинг 
перелік усіх підписаних трактатів. Комітет у закордонних справах 
та з питань оборони вивчає їх і дає рекомендацію Стортингу.  
Тим не менше, частина угод, які щорічно розглядає уряд, уже 
проходили цю процедуру, оскільки стаття 26 Конституції  
говорить, що домовленості «особливої ваги» повинні бути 
ратифіковані Стортингом до їх укладення.

ВІДКРИТІ СЛУХАННЯ
Будь-який профільний комітет може в окремих випадках 
вирішувати, чи можна розглядати певне питання в ході відкритих 
слухань. Особливо це стосується питань контролю, коли є підозра 
про наявність обставин, що заслуговують критики, припущення 
помилок чи недбальство в уряді чи органах державного управ-
ління. Метою слухань часто є визначити ступінь відповідальності 
профільного міністра.

КОМІСІЯ ІЗ КОНТРОЛЮ ЗА СЛУЖБОЮ РОЗВІДКИ, 
СПОСТЕРЕЖЕННЯ І БЕЗПЕКИ.
Комісія Стортинга із контролю за службою розвідки, спостере-
ження і безпеки здійснює поточний контроль за спецслужбами.

Стортинг може створювати парламентські комісіі із розслідування 
надзвичайних ситуацій.

Контрольний орган 
Стортинга

ДЕБАТИ

Через проведення дебатів Стортинг може контролювати і 
оцінювати політику уряду. Дебати здебільшого проходять 
при відкритих дверях.

ПИТАННЯ І ЗАПИТИ

Через питання і запити до членів уряду окремі депутати 
Стортинга мають можливість отримати інформацію про 
конкретну справу чи з’ясувати ставлення уряду до того чи 
іншого політичного питання.

КОНТРОЛЬНО-КОНСТИТУЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

розглядає і дає рекомендації Стортингу із таких питань як 
протоколи засідань Ради міністрів та ін. Комітет має право із 
власної ініціативи піднімати питання, які вважатиме за 
потрібне вивчити.

ГЕНЕРАЛЬНЕ АУДИТОРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ

сприяє з допомогою аудиторських перевірок та контролю 
найбільш економному використанню державних коштів і 
цінностей згідно із рішеннями Стортинга.

ОМБУДСМАН ІЗ ГРОМАДЯНСЬКИХ ПИТАНЬ

покликаний запобігати  проявам несправедливості  збоку 
органів влади щодо окремих громадян.

ОМБУДСМАН ІЗ ЗБРОЙНИХ СИЛ

повинен забезпечувати права військовослужбовців та 
військовозобов’язаних.

КОМІСІЯ ІЗ КОНТРОЛЮ ЗА СЛУЖБОЮ РОЗВІДКИ, 

СПОСТЕРЕЖЕННЯ І БЕЗПЕКИ

здійснює поточниий контроль за спецслужбами.

ПАРЛАМЕНТСЬКІ КОМІСІЇ З РОЗСЛІДУВАННЯ 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

створюються Стортингом.

підчаС години запитань та оБміну рЕпліками викориСтовуЮтьСя каФЕдри,  

Що знаходятьСя в залі пЕрЕд міСцЕм прЕзидЕнта.

на Фото: єнС СтолтЕнБЕрг і Сів єнСЕн оБмінЮЮтьСя рЕпліками.
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конСтитуція говорить, Що Стортинг «відкриваЮть в пЕрший роБочий дЕнь жовтня кожного року». наСтупного дня король урочиСто 

відкриває парламЕнт.

«У перші дні після скликання новообранного Стортинга розкладається пасьянс    
 комітетів[...] 

 Депутати знаходяться хто більше, а хто менше у прострації, гризуть нігті  
 при думці, яка доля їх чекає. В решті решт, усе враховано – географічний   
 принцип, стать, партійна приналежність – і при цьому таким чином, щоб  
 розчарованих було якомога більше [...] Оскільки деякі комітети популярніші  
 від інших. В принципі вони усі рівні, але деякі рівніші. Однак значення і ранг  
 комітетів з часом змінюються».

         (Ґутторм Гансен, «Тут добре сидіти», 1984 р.)
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Окрім того, всі документи із розглядуваних питань – повідомлення  
і пропозиції уряду, особисті пропозиції депутатів, рекомендації, 
рішення і реферати засідань Стортинга можна знайти на сайті  
www.stortinget.no.

Конституція містить інформацію про склад, завдання і діяльність 
Стортинга, хоча не передбачає всіх подробиць розгляду справ. 
Порядок роботи Стортинга містить правила щодо його організації  
та робочого регламенту.

СТOРТИНГ ВІДКРИВАЄТЬСЯ І ВИЗНАЧАЄ СВІЙ СКЛАД
«Кожного року Стортинг за звичаєм відкривають у перший будній день 
жовтня...» (Стаття 68 Конституції).

Сесія Стортинга розпочинається з того, що в перший робочий день 
жовтня депутати займають місця в залі. При скликанні новообранного 
Стортинга перший депутат від кожного фюльке привозить із собою 
мандат від місцевої виборчої комісії, у якому йдеться про те, що обрані 
депутати від цього фюльке уповноважені зібратися у Стортингу. Усі 
довіреності перевіряє Мандатний комітет Стортинга. При виявленні 
помилки можуть бути призначені перевибори.

Після розгляду рекомендації Мандатного комітету, Стортинг обирає 
президента і п’ять віце-президентів (Президія) , а також двох секретарів.

Після обрання Стортингом президентів і секретарів, президент 
оголошує Стортинг законно сформованим і повідомляє про це 
Королю. Вибори президента відбуваються за однаковою процедурою 
кожного року.

УРОЧИСТЕ  ВІДКРИТТЯ СТОРТИНГА
Зазвичай у перший робочий день після визначення складу Стортинга 
Король урочисто його відкриває. 

Тронна промова, яку при цьому проголошує Король, містить 
програмну заяву уряду на наступний рік. Після цього один із членів 
уряду зачитує «Звіт про стан справ у Королівстві». Кілька днів потому 
Стортинг дебатує тронну промову.

ПРЕЗИДІЯ
Головне завдання президії – адміністративне забезпечення робочого 
порядку та проведення засідань Стортинга. Вона слідкує також за 
дотриманням регламенту.

Президія має і представницькі функції, наприклад, підчас візитів 
парламентських делегацій  з інших країн.

Президент Стортинга є другим за рангом після Короля.

ПІДГОТОВКА ПИТАНЬ ДО РОЗГЛЯДУ
Робота у Стортингу не обмежується виступами з трибуни, за якими всі 
мають нагоду спостерігати. Інша частина роботи не така видима для 
спільноти, вона відбувається у комітетах і партійних фракціях. 
Найчастіше рішення приймають саме у комітетах.

ПОСТІЙНІ ПРОФІЛЬНІ КОМІТЕТИ СТОРТИНГА
Завдання комітетів – готувати питання, з яких повинен висловитись 
Стортинг. Виборчий комітет із 37 членів (представлених за географічним 
принципом та у відсотковому співвідношенні) визначає склад постійних 
комітетів. Однак підготовча робота ведеться у партійних фракціях,  
які розподіляють своїх членів  у комітети, а також на основі міжфрак-
ційного спілкування, і лише після цього питання про склад комітетів 
розглядає Виборчий комітет, який, здебільшого, затверджує пропозиції 
партійних фракцій.

Усі, хто бажає, можуть отримати інформацію про роботу Стортинга. Засідання Стортинга відкриті 

для громадян та ЗМІ. На них можна бути присутнім особисто, знаходячись на балконі для відвіду-

вачів, або слідкувати за ними через інтернет.

Порядок роботи Стортинга



Оскільки всі депутати повинні бути членами того чи іншого комітету, не 
завжди є можливим дотриматися пропорційного співвідношення між 
партіями у всіх комітетах, а отже, такого ж співвідношення політичних 
сил у комітетах, як у Стортингу загалом.

Після утворення комітетів, у кожному з них обирають голову і його 
першого і другого заступників. Кількість членів у комітетах може бути 
різною, переважно від 11 до 18 чоловік.

Більшість запитань, що передаються до Стортинга, спершу готують в 
одному із комітетів.  У робочому регламенті визначено порядок 
розподілу справ між комітетами.  Основним правилом при розподілі 
справ є розгляд тим чи іншим комітетом питань, що входять до 
компетенції профільного міністерства з тією ж або подібною назвою. 
Для прикладу, Комітет охорони здоров’я та соціального забезпечення 
розглядає питання, що входять до компетенції Міністерства охорони 
здоров’я та соціального забезпечення.

Щодо кожного розглядуваного в комітетах питання обирається спікер,
який відповідає за розгляд питання, отримання інформації і т.ін. допоки 
комітет не видасть свою остаточну рекомендацію з даного питання. 
Спікер письмово оформляє рекомендацію, яка містить стислий виклад 
питання, зауваги комітету, а при необхідності – і пропозиції меншості, а 
також проекти рішень. Рекомендація скеровується у Стортинг, який 
приймає остаточне рішення.

Члени комітетів приймають багато питань одноголосно. Якщо ж 
виникають суперечності, комітет часто розділяється на дві чи декілька 
груп, кожна з яких може обрати свого спікера з даного питання. Якщо 
згода не буде досягнута, рекомендація повинна містити розбіжності у 
поглядах окремих груп і, якщо є пропозиції від груп меншості, то і їх. 
Особливо складні питання групи переважно обговорюють з правлінням 
відповідних партійних фракцій чи зі всією парламентською фракцією. 
Політична позиція, напрацьована на таких нарадах, пізніше буде взята за 
основу проведення обговорень у комітеті. Такі наради проходять за 
зачиненими дверима.

При розгляді питань комітет може також провести слухання за участю 
міністерств, організацій чи інших зацікавлених сторін для отримання 
додаткової інформації. Іноді організації або приватні особи самі просять 
про дозвіл зустрітися з комітетом, щоб викласти свою точку зору. За 
відсутності інших рішень слухання повинні відбуватися при відкритих 
дверях.

Депутати звичайно голосують узгоджено із позицією партії чи групи  
в комітеті. Тому рекомендація, яку підтримує більшість членів комітету,  
як правило, підтримує більшість голосів у Стортингу. У тих комітетах,  
де немає пропорційного представництва партій, результат може  
бути іншим.

Здебільшого, комітети не можуть розглядати питання, не передані  
їм Стортингом на пленарному  засіданні. Винятком є Контрольно-
конституційний комітет, який має право піднімати питання із власної 
ініціативи і «здійснювати перевірки в апараті управління, які вважає  
за необхідне, для здійснення Стортингом контролю за державним 
апаратом».

РОЗШИРЕНИЙ КОМІТЕТ У ЗАКОРДОННИХ СПРАВАХ ТА 
З ПИТАНЬ ОБОРОНИ
Виборчий комітет призначає також Розширений комітет у закор-
донних справах та з питань оборони, до складу якого входять члени 
Комітету у закордонних справах та з питань оборони, президент 
Стортинга та керівники партійних фракцій (якщо вони не є членами 
комітету). Виборчий комітет може призначати додаткових членів, якщо 
це необхідно для пропорційного співвідношення представників партій.

Розширений комітет у закордонних справах повинен обговорювати  
з урядом важливі питання зовнішньої політики, зовнішньої торгівлі, 
політики безпеки та реагування на надзвичайні  ситуації. Обговорення 
проводять до прийняття урядом важливих рішень. На засідання 
комітету сторонні не допускаються, якщо з цього приводу немає  
чітких інших постанов.

у цій СуСідній із Стортингом Будівлі знаходятьСя приміЩЕння для заСідань уСіх поСтійних 

комітЕтів.

Комітети
• Комітет з соціальних питань та праці

• Комітет з питань енергетики та навколишнього   
 середовища

• Комітет з питань сім’ї та культури

• Комітет з фінансових питань

• Комітет з питань охорони здоров’я та  
 соціального забезпечення

• Комітет юстиції

• Комітет з питань церкви, освіти та науки

• Комітет у справах місцевого самоврядування  
 та державного управління

• Контрольно-конституційний комітет

• Комітет з питань промислової політики

• Комітет з питань транспорту та зв’язку

• Комітет у закордонних справах та з питань  
 оборони

28



29

КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ОРГАН
Комітет з питань європейської співпраці є виключно консультативним 
органом, який дає уряду рекомендації про те, як ставитися до 
директив ЄС, що проходять розгляд у Комітеті ЄЕЗ (спільний орган 
країн Євросоюзу та Європейської асоціації вільної торгівлі). Саме у 
Комітеті з питань європейської співпраці Стортинг може обговорювати 
питання, які будуть інтегровані у норвезьке законодавство після їх 
внесення до Угоди ЄЕЗ.

ПАРТІЙНІ ФРАКЦІЇ ТА ЇХ СЕКРЕТАРІАТ
Зібравшись у Стортингу, новообрані депутати організовують партійні 
фракції. До складу фракції входять депутати від однієї партії.

Кожна фракція обирає своє правління і керівника, якого називають 
парламентським лідером фракції. Лідер приймає окремі політичні 
рішення, координує роботу всередині фракції і робить пропозиції 
щодо розподілу своїх однопартійців у комітети.

Більшість партійних фракцій Стортинга проводять засідання у другій 
половині дня по середах. На них депутати інформують про питання,  
які обговорюються в їх комітетах. Якщо всередині фракції виникають 
розбіжності з якогось питання, це з’ясовують заздалегідь. Меншість 
здебільшого підпорядковується більшості і голосує разом із нею, коли 
дане питання розглядається і ставиться на голосування у Стортингу. 
При розгляді питань, які мають особливе значення для виборчого 
округу окремих депутатів (наприклад, питання, пов’язані із розвитком 
регіону), можливо, що місцеві інтереси перевищують партійні. Це ж 
стосується життєвих переконань (питань совісті). Наради у фракціях 
проводять без присутності сторонніх осіб.

ЗАСІДАННЯ СТОРТИНГА
Вкінці кожного тижня оголошують план засідань на наступний 
тиждень. Президент і віце-президент визначають, коли відбувати-
муться засідання Стортинга і які питання на них будуть розглядати. 
Про засідання та повістку дня засідання повинно бути повідомлено  
не пізніше ніж за 24 години до його початку.

За п’ять хвилин до початку засідання лунає дзвінок, який попереджає 
депутатів про те, що вони повинні зайняти місця в залі. Згідно з 
Конституцією, до початку засідання президент повинен пересвід-
читися, що в залі присутні не менше половини депутатів (85).

Депутати у виступах звертаються до президента, тому виступи 
починаються зі слів: «Шановний президенте!», «Президенте!», 
«Вельмишановний президенте!» і т.д.  Президент головує на  
засіданнях та слідкує за порядком у залі.

Крім того, президент зобов’язаний слідкувати за тим, щоб депутати  
не перевищували відведений їм час. Коли очікуються затяжні дебати 
(наприклад дебати після тронної промови), президент переважно 
обговорює з парламентськими лідерами наперед тривалість дебатів, 
розподіл часу на виступи і послідовність виступів з тим, щоб усім 
фракціям було надано час. Час на виступи від партій підраховують, 
виходячи із кількості депутатів від кожної партії. Разом з тим, представ-
никам найменших партій завжди відводять дещо більше часу ніж 
представникам більших партій.

Засідання зазвичай розпочинаються о 10-й годині і можуть тривати за 
22-у годину, якщо Стортинг приймає рішення так довго працювати.

ГОЛОСУВАННЯ
Після  того, як усі депутати, що записались, виступили, президент  
оголошує про завершення дебатів. Якщо не прийнято іншого  
рішення, то наприкінці засідань у Стортингу проводять голосування  
з розглянутих питань. Для кворуму з усіх питань окрім змін до 
Конституції, необхідна присутність не менш як половини депутатів.

 «я люблю Стортинг. СуСпільне життя.

 Супротивників та однодумців.  
 будівлю, де заСідаємо. лави. 
ФаСад. якби я не був переможеним і 
нещаСним, я би і тебе любив – за те, що 
приходиш до Стортинга. ти. ти, а не я. о, 
іСнують речі, які ти не в Стані зрозуміти і 
оСягнути – що це за почуття бути відСтороненим. 
якщо те, що відбуваєтьСя, не має СенСу, то в 
цьому немає ані іСкри СправедливоСті! [...] але 
подумай про Сам Стортинг, подумай про ті 
Світлі міСяці, коли ми заСідаємо у Стортингу. 
лавініє, лавініє, - там добре СидитьСя». 
 (Нільс К’єр, «Щасливий вибір», 1913 р.)
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При розгляді поправок до Конституції повинні бути присутніми 
щонайменше дві третини депутатів. Депутатів попереджають 
спеціальним дзвінком про необхідність з’явитися у зал засідань  
для голосування.

Голосування підводить підсумок розгляду питання у парламенті. 
Цьому часто передують тривалі обговорення у комітетах і фракціях та 
обширні дебати на засіданнях Стортинга. Результат голосування може 
бути одностайним, або ж пропозиції можуть залишитись не 
прийнятими. Та найчастіше результат показує, чи більшість проголо-
сувала за чи проти пропозицій. Таким чином, результат відображає 
демократичний принцип – після надання меншості можливості 
висловити свою точку зору, питання вирішується на користь більшості.

У залі засідань Стортинга використовується електронна система 
голосування. Депутати, що голосують за, натискують на зелену кнопку 
з написом «за» і продовжують сидіти, ті ж, хто голосують проти – на 
червону кнопку з написом «проти» і підводяться з місць. Після 
закінчення голосування, підсумок виводять на табло голосування. 
Результати можна також побачити на сайті Стортинга.

Поіменне голосування використовується в дуже важливих і складних 
питаннях,  наприклад  при внесенні змін до Конституції, при винесенні  
на голосування вотуму недовіри та відставці уряду.

Письмове (і таємне) голосування застосовують лише при обранні 
депутатів на посади та ін.

Рішення здебільшого приймають звичайною більшістю голосів. При 
внесенні поправок до Конституції вимагається дві третини голосів,  
а при переданні влади міжнародним організаціям – більшість має 
становити щонайменше три чверті. Угода про ЄЕЗ була прийнята на 
цій основі (тоді результати поіменного голосування були: 130 «за»,  
35 «проти»).

«ПОРОЖНІЙ ЗАЛ СТОРТИНГА»
Час роботи депутатів не регулюється трудовою угодою і не підпоряд-
ковується положенням трудового законодавства про робочий час.

Години роботи Стортинга залежать від кількості засідань у фракціях, 
комітетах та у пленарному залі. На засідання депутати зобов’язані 
приходити підготовленими, тобто вони повинні прочитати документи, 
зібрати інформацію, підготувати записи і т.ін., а також підготувати та 
відредагувати власні виступи із розглядуваних у Стортингу питань.

Депутати проводять також інші зустрічі, наприклад, з представниками 
організацій, міністерств, делегацій, виборцями із своїх округів та 
іншими особами, що хочуть обговорити з ними різні питання. Крім 
того, їм доводиться відповідати на листи та звернення, писати 
матеріали для газет, писати промови, доповіді, лекції, брати участь у 
зустрічах за межами Стортинга. Багато часу йде на поїздки по країні  
та участь у суспільних обговореннях.

Багато з тих, хто дивиться трансляції зі Стортинга по телебаченню, 
дивуються тому, що в залі присутні так мало депутатів (звідси і вислів 
«порожній зал»). Сам режим роботи такий, що депутати не можуть 
перебувати в залі цілий день. Тому, здебільшого, присутні депутати,  
які самі беруть участь в обговоренні питання, які брали участь у 
підготовці питання у своєму комітеті, якщо депутата цікавить 
обговорюване питання, або якщо депутат хоче послухати виступ 
конкретного депутата, - наприклад якщо він сам збирається виступити 
з даного питання. Члени Стортинга мають можливість слідкувати за 
перебігом дебатів через інтернет-телебачення.

Щонайменше половина членів Стортинга зобов’язані знаходитись у 
залі, коли відкривають засідання і коли проводиться голосування. 
Якщо вони не можуть відвідати засідання, то зобов’язані забезпечити 
собі заміну або отримати дозвіл не бути присутнім.
 

 

«виСтупаючі розпочинають зазвичай

Свої промови зі звернень 

  «шановний президенте!», 

  «президенте!» чи

  «вельмишановний

  президенте!» і т.ін.

уСі дЕпутатСькі Столи оСнаЩЕні Екранами з інФормацієЮ про повіСтку дня та 

пЕрЕлік виСтупаЮчих, а також кнопками для голоСування.
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• Відвідувачі мають можливість стежити за засіданнями   
 Стортинга з балкону.
• Екскурсії для груп проводять у денний час з понеділка до  
 п’ятниці з вересня до червня за попереднім записом.
•  «МініТинг» - політична рольова гра для учнів старших класів –   

проводиться у денний час з понеділка до п’ятниці в період з 
серпня до червня.

• «2050 – вибір за мною» - заняття для учнів середніх класів у  
 денний час з понеділка до п’ятниці в період з серпня до   
 червня. Попередній запис обов’язковий.
• Огляд творів мистецтва у вечірній час у певні відведені  
 дні і години.
• Екскурсії у суботу в період з вересня до червня у  
 відведені години.
• Екскурсії у літній період  щорічно – у робочі дні з кінця  
 червня до кінця серпня.

Через сайт www.stortinget.no можна зробити попередній запис і 
отримати інформацію про екскурсії.

Звертаємо Вашу увагу на те, що у приміщенні Стортинга можуть 
проводитися ремонтні роботи. Узв’язку з цим проведення 
екскурсій може бути обмежене. Інформацію про це можна знайти 
на сайті Стортинга.

Доступ відвідувачів

Квартал Cтортинга

Вхід на балкон 
для відвідувачів

Головний  
вхід збоку 
Левового 
пагорба 

Вхід для 
екскурсій

Вхід для участі у 
слуханнях. 
Приміщення для 
засідань комітетів 
Стортинга
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Б

Більшість: більша частина, більшість 
проголосувавших.

Г

Голосування: У певний момент часу 
Стортинг повинен висловити офіційну 
позицію з кожного питання. Це зазвичай 
відбувається після завершення дебатів 
через голосування за рекомендацією 
комітету та на основі наявних пропозицій.

Громадська думка: думка народу, 
позиція громадськості з певного питання.

Група: партія чи внутріпартійне 
угруповання у постійному комітеті , що 
притримується особливої думки. Часто 
виділяють групу більшості та групу 
меншості.

Д

Делегувати: передавати повноваження, 
здебільшого від одного державного органа 
іншому (наприклад від Стортинга уряду 
або міністерствам).

Демократія: народовладдя, форма 
правління, за якої народ чи більша його 
частина має вирішальну владу.

Демократія, пряма: усі, хто бажає брати 
участь в обговоренні питань (наприклад 
на всезагальних зібраннях). Непряма 
демократія – демократія представників,  
за якої народ здійснює правління через 
обраних представників, які діють від імені 
народу і таким чином захищають інтереси 
виборців, а також звітують перед 
виборцями на наступних виборах.

Державне управління: державна 
адміністрація, державний апарат, до складу 
якого входять посадові особи та службовці, 
що беруть участь у плануванні та 
виконанні заходів та завдань, накреслених 
рішеннями політичних органів влади.

Державний устрій: юридичний порядок, 
що окреслює основні принципи управління 
державою, конституція. Конституція є 
важливою складовою нашого державного 
устрою поряд із правовими нормами, 
сформованими тривалою політичною 
практикою (конституційне звичаєве право, 
наприклад парламентаризм).

З

«Заганяч»: на депутатському жаргоні – 
особа чи кілька осіб у кожній партійній 
фракції, які знаходять заміну депутатам, що 
повинні відлучитися із Стортинга на 

короткий час. Таким чином, при 
голосуванні зберігається розподіл 
політичних сил.

Закон про повноваження: закон, згідно 
якого Стортинг передає (делегує) уряду та 
державному апарату повноваження із 
напрацювання детальних правил та 
приписів для роз’яснення чинних законів.

Заміна: порядок, коли депутатам, 
відсутнім протягом короткого часу з 
особистих причин чи через виконання 
їхніх депутатських обов’язків, знаходять 
заміну, небхідну для збереження підчас 
голосування кількісного співвідношення 
між партіями.

Запит: різновид запитань до уряду чи 
міністра, що стосуються об’ємних чи 
політично важливих питань (наприклад 
тих, що задають впродовж години 
запитань).

К

Комітет: Комітети є органами Стортинга, у 
яких проходять підготовку питання. Після 
виборів членів Стортинга розподіляють у 
12 комітетів. Майже усі питання, 
скеровувані до Стортинга, спочатку 
розглядають у одному з комітетів.

Конституція: основний закон, правові 
норми, що лежать в основі державного 
правління країною. Конституція є 
важливою складовою нашого державного 
устрою поряд із правовими нормами, 
сформованими довготривалою практикою 
(звичаєве право).

Л

«Лобізм»: іменування політичної 
діяльності, що ведуть поза усталеними 
каналами, спроба повпливати на депутатів 
через прямі розмови з ними, «закулісні 
переговори» з політиками. 
Використовується також назва «кулуарна 
політика». Лобістською діяльністю часто 
займаються організації і крупні 
підприємства.

М

Мандат: влада, повноваження, завдання, 
виборча посада; часто під мандатом 
підрозумівають місця, розподілені між 
партіями, наприклад узв’язку із  виборами 
до Стортинга.

Мандатний комітет: Коли збирається 
новообраний Стортинг,  делегати мають 
при собі мандат від виборчого комітету 
свого фюльке,  де вказано, що вони мають 
повноваження брати участь у засіданнях 

Стортинга. Усі мандати контролює 
Мандатний комітет, щоб пересвідчитися, 
що депутати обрані згідно з чинними 
законами та правилами. Рекомендацію 
Мандатного комітету розглядає Стортинг. 
Траплялось, що доводилось проводити 
перевибори (наприклад, у фюльке 
Бюскерюд і Трумс  у 1981 р.).

Н

Народний суверенітет: Державна влада 
іде від народу. Народ (доросле населення, 
електорат за умов всезагального і рівного 
виборчого права) передав державі 
повноваження приймати закони, що 
визначають права і свободи громадян. 
Народний суверенітет у нашій 
представницькій системі здійснюється 
через Стортинг, який, таким чином,  
управляє від імені народу. Більшість 
депутатів може відправити уряд у відставку 
(див. парламентаризм).

Національний бюджет: урядове 
повідомлення Стортинга про економічну 
політику та програму розвитку країни на 
наступний рік.

Номінація: процес, який визначає, чиї 
кандидатури будуть висуватися на вибори. 
Політичні партії висувають осіб, чиї імена 
вносять у виборчі списки.

О

Омбудсман: одна особа чи кілька осіб, 
обраних Стортингом для здійснення 
юридичного контролю за діяльністю 
держави та забезпечення гарантій 
держави громадянам. Наприклад 
омбудсман із громадянських питань.

Опозиція: протиставлення, супротив, 
групи населення не задоволені владою; 
партії, що не входять до уряду, які йому 
протистоять.

Особиста пропозиція: пропозиція, що 
поступає від члена Стортинга. 
Розглядається в одному із комітетів за тією 
ж процедурою, що і питання, які піднімає 
уряд.

Офіційні звіти Норвегії (NOU): 
документи, що містять детальні звіти з 
певного питання чи теми. 

П

Парламентський лідер: лідер партійної 
фракції у Стортингу.

Тлумачення окремих слів і висловів
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Парламентаризм: форма правління, за 
якої уряд підпорядковується національному 
зібранню (Стортингу), що означає 
неможливість уряду продовжити свою 
роботу в разі, якщо більшість членів 
Стортинга вислослюють недовіру (див. також 
Питання довіри кабінету). Парламентаризм 
виник в результаті  політичної  традиції 
(звичаєвого права), проте був закріплений у 
статті 15 Конституції 20-го лютого 2007 р.

Партійна фракція: група депутатів, 
обраних від однієї політичної партії. 
Регламент роботи Стортинга застосовує це 
поняття лише стосовно депутатів, обраних 
від зареєстрованої партії, виборчі списки 
якої були щонайменше у третині усіх фюльке 
(губерній).

Період Стортинга: чотирирічний період 
функціонування обраного парламенту.

Питання довіри кабінету: Коли уряд 
піднімає питання про довіру до себе підчас 
розгляду якогось питання, це означає що 
він виявляє готовність іти у відставку в разі, 
якщо рішення Стортинга розходиться з його 
рішенням. Тобто, коли уряд сприймає 
пропозицію як вираз недовіри, коли він дає 
зрозуміти, що не має наміру погоджуватись 
із висунутою пропозицією, а також в разі, 
коли уряд вважає, що більшість депутатів  
хочуть виступити проти пропозиції чи 
політичної стратегії  уряду з якогось 
питання, - в таких випадках уряд піднімає 
питання про довіру собі.

Пленум: зібрання у повному складі, 
засідання, яке проводять у залі засідань 
Стортинга.

Повідомлення Стортингу: часто містить 
інформацію Стортингу від уряду про різні 
аспекти господарської діяльності 
(наприклад, річні звіти державних 
підприємств та відомств, повідомлення про 
участь країни у різних формах міжнародної 
співпраці) чи про плани, які уряд має на меті 
реалізувати і які необхідно обговорити у 
Стортингу. Якщо уряд хоче відкликати 
пропозицію, це повинно оформлятися як 
повідомлення.

Правомірний кворум: При голосуванні  
за звичайні питання повинні бути присутні 
більше половини депутатів, при внесенні 
змін до Конституції – дві третини. 

Президія: Коли формується Стортинг, 
обирається президент та п’ять 
віце-президентів. Ці шість осіб утворюють 
Президію Стортинга. Вони займаються 
адміністративним забезпеченням роботи 
Стортинга і головують на засіданнях.

Прецедент: рішення, яке стає прикладом 
для подальших рішень в особливих 
випадках.

Пропозиція про внесення змін до 
Конституції: Стаття 121 Конституції 
передбачає, що пропозиції про внесення 
змін до Конституції повинні надходити 
упродовж перших трьох сесій 
чотирирічного терміну і розглядаються 
підчас першої, другої чи третьої сесії 
наступного парламентського періоду. 
Таким чином, між внесенням пропозиції  
та прийняттям рішення завжди проходять 
вибори до Стортинга з тим, щоб виборці 
мали можливість висловити свою думку 
щодо запропонованих змін. Для прийняття 
поправки до Конституції має бути не 
менше двох третин голосів, при цьому у 
голосуванні мають взяти участь 
щонайменше дві треті депутатів. Зміни до 
Конституції розглядають на пленарному 
засіданні Стортинга. Стортинг, що 
розглядає пропозицію, не має права її 
змінювати. Слід або прийняти пропозицію 
у існуючому вигляді, або цілком відхилити 
її. Тому пропозиції із поправками до 
Конституції часто містять різні 
альтернативи з тим, щоб депутати, які їх 
розглядають, мали певну свободу вибору.

Пропозиція про недовіру: пропозиція, 
що вноситься на розгляд Стортинга. Її 
прийняття означає, що більшість депутатів 
винесли уряду чи окремому міністру вотум 
недовіри і уряд повинен піти у відставку 
(див. також Парламентаризм). Критики 
політики, що проводить уряд, самій по собі 
недостатньо для відставки уряду.

Пропозиція Стортингу: Пропозиція 
Стортингу про прийняття Стортингом 
рішення - пропозиція від уряду щодо 
прийняття рішення із загальних та 
бюджетних питань. Звичайно її назву 
скорочують таким чином: Prop-X S  
(сесія). Х=послідовний номер.

Пропозиція Стортингу про прийняття 
закону - пропозиція від уряду щодо 
прийняття закону. Звичайно її назву 
скорочують наступним чином: Prop-X L 
(сесія). Х=послідовний номер.

Пропорційні вибори: форма виборів,  
за якої мандати (місця) розподіляють між 
партіями (виборчими списками) залежно 
від частки отриманих голосів. Такі вибори 
проводять в Норвегії з 1920 р.

Р

Рада міністрів (у палаці), Король у Раді 
міністрів: Уряд під керівництвом Короля 
збирається в палаці кожної п’ятниці об 

11-й годині. Якщо Король занедужав чи 
перебуває за кордоном, засідання 
проводить наслідний принц. Якщо Король 
відсутній через поїздки по Норвегії, то  він 
може прийняти рішення «віддати кермо 
правління в країні Раді міністрів» (стаття 13 
Конституції).

Регламент роботи: правила розгляду 
питань і т.ін. Регламент роботи Стортинга 
регулює порядок роботи, проте не 
охоплює всі аспекти. Правила діяльності, 
склад та функції Стортинга визначає 
Конституція, в якій не містяться усі 
подробиці рогляду питань.

Рекомендація: письмовий документ,  
у якому викладена позиція комітету і 
запропоновано рішення із 
обговорюваного питання.

Репліка: короткий виступ, відповідь, 
заувага. Підчас проведення дебатів 
президент надає можливість обмінюватися 
репліками, якщо не прийнято інших рішень 
з цього приводу. Репліка повинна бути 
пов’язана із виступом. На репліку відводять 
не більше однієї хвилини. Особа, на виступ 
якої надходять репліки, повинна відповісти 
на кожну з них по черзі. Президент 
дозволяє до п’яти реплік та відповідей на 
них, або може обмежити їх кількість 
трьома. Див. також статтю 57 Регламенту 
роботи Стортинга.

Розбіжність: у поглядах; позиція, що іде  
в розріз із думкою більшості.

Розгляд бюджету: Робота над державним 
бюджетом  є найважливішим завданням 
Стортинга поряд із законодавчою 
функцією та здійсненням контролю за 
урядом і державним апаратом.

С

Санкція: Король у Раді міністрів узаконює 
(затверджує) своїм підписом рішення про 
новий закон, прийнятий Стортингом. Свій 
підпис ставить також прем’єр-міністр.

Спікер: Профільний комітет обирає 
спікера із кожного розглядуваного 
питання. Спікер представляє питання 
комітету, складає рекомендацію і робить 
доповідь з даного питання у Стортингу.

Т

Тронна промова: проголошується 
Королем підчас урочистого відкриття 
Стортинга. Містить програму уряду на 
наступний рік. Проголошена тронна 
промова обговорюється Стортингом.
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Ф

Формування: У перший робочий день 
жовтня новообраний Стортинг збирається 
уперше на засідання. Після того, як 
Стортинг обрав президентів та секретарів, 
президент Стортинга оголошує Стортинг 
законно сформованим.

У

Урочисте відкриття: Коли новообраний 
Стортинг уперше збирається, про це 
повідомляють Короля. Зазвичай Король 
урочисто відкриває роботу Стортинга на 
наступний день, якщо це не збігається з 
неділею. Король проголошує тронну 
промову, що містить програмну заяву 
уряду на наступний рік. За традицією 
наймолодший за віком міністр (якщо всі 
міністри займали свої пости однаково 
довго) або міністр, який отримав свій 
міністерський портфель останнім, робить 
доповідь про стан справ у Королівстві.

Уряд більшості: Уряд, до складу якого 
входять представники партій, що мають 
більшість у Стортингу.

Уряд меншості: Уряд, до складу якого 
входить партія чи партії, що не мають 
більшості у національному зібранні 
(Стортингу).
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