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Nacionalno zakonodavstvo
Švedska
Na ovoj ćete stranici pronaći informacije o pravnom sustavu u Švedskoj.
Izvori prava
U Švedskoj postoje četiri glavna izvora prava: zakonodavstvo, pripremni zakonodavni materijali, sudska praksa i stručna literatura.
Primaran je izvor zakonodavstvo, a tiska se i objavljuje u švedskoj Zbirci zakona. Zakonodavstvo se dijeli na zakone, uredbe i pravilnike. Zakone donosi
Riksdag (Švedski parlament), uredbe donosi vlada, a pravilnike donose nadležna tijela.
Riksdag je jedino javno tijelo koje ima ovlasti donošenja novih zakona ili izmjene postojećeg zakonodavstva. Doneseno zakonodavstvo moguće je staviti
izvan snage ili izmijeniti isključivo novom odlukom Riksdaga.
Važnu ulogu u primjeni prava imaju sudske odluke, odnosno sudska praksa. To osobito vrijedi za odluke sudova najvišeg stupnja, Vrhovnog suda i Vrhovnog
upravnog suda.
Primjenom prava obuhvaćen je i pripremni rad na prijedlozima zakona, odnosno tekstovi izrađeni u okviru zakonodavnog postupka.
Postupak odlučivanja
Nove zakone ili izmjene postojećih zakona obično predlaže vlada. Prije nego što vlada podnese prijedlog nekog novog zakona Riksdagu, obično treba
pažljivo razmotriti raspoložive alternative. Taj je zadatak dodijeljen posebno imenovanom istražnom povjerenstvu.
Prije nego što Riksdag odluči hoće li donijeti prijedlog zakona ili njegove izmjene, prijedlog moraju razmotriti zastupnici Riksdaga u parlamentarnom odboru.
Postoji petnaest odbora, a svaki je odgovoran za određeno područje, poput prometa ili obrazovanja.
Nakon što odbor dostavi svoje preporuke domu – u obliku izvješća odbora – o odluci koju bi Riksdag trebao donijeti o prijedlogu vlade i zastupnika, svi
zastupnici Riksdaga raspravljaju o prijedlogu zakona te donose konačnu odluku.
Vlada je dužna osigurati provedbu odluka Riksdaga te njihovo izvršenje na način na koji je to predvidio Riksdag. U tome vladi pomažu državni uredi,
uključujući sva ministarstva te oko 300 javnih agencija.
Svi se zakoni i uredbe objavljuju u švedskoj Zbirci zakona (Svensk Författningssamling, SFS) dostupnoj u tiskanom obliku i na internetu.
Pravne baze podataka
Pravne informacije o javnoj upravi možete pronaći na stranici Lagrummet. Na tom su portalu dostupne poveznice za pristup pravnim informacijama vlade,
Riksdaga, viših sudova i vladinih agencija.
Pristup je portalu besplatan.
Posljednji put ažurirano: 22/10/2015
Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u
originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost
za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države
članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako
još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

