
24 │ Міжнародна науково-практична конференція 

 
proektu-zmin-do-konstytutsii-za-robotoiu-orhaniv-mistsevoho-samovriaduvannia-stezhytymut-
prefekty-kovalchuk-85456.html. 

8. Узагальнення польського досвіду місцевого самоврядування та перспективні 
напрямки розвитку самоврядування в Україні [Текст] : збірник / упоряд. : Т. Шамайда,  
О. Дмитренко. – К. : Агентство «Україна», 2001. – 336 с. 

 
 
 

Бегмат С.О. 

студентка, 

Науковий керівник: Стрілець В.В. 

доктор історичних наук, кандидат юридичних наук,  

професор, викладач кафедри, 

Полтавський юридичний інститут 

Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого 
 

ФОРМА ПРАВЛІННЯ ОБ’ЄДНАНИХ АРАБСЬКИХ ЕМІРАТІВ 
 
2 грудня 1971 р. відбулося звільнення від британської окупації 

Договірного Оману, що після отримання незалежності отримав назву – 
Об’єднані Арабські Емірати. Ця держава утворилася з групи племінних 
князівств (шейхств) Арабського півострова вздовж південного узбережжя 
Перської затоки та півночно-західного узбережжя Оманської затоки. До 
складу ОАЕ входить 7 еміратів: Абу-Дабі, Аджман, Дубай, Фуджейра,  
Рас-ель-Хайма, Шарджа, Умм-Ель-Кувейн. 

До 1996 р. в Об’єднаних Арабських Еміратах діяла тимчасова 
Конституція ОАЕ 1971 р., яка згодом стала постійно діючою. Глава 4, а саме 
ст. 45-93 визначають вищі органі державної влади та їх компетенцію. Так, 
відповідно до ст. 45 влада союзу складається із наступних органів: 

- Вища Рада союзу (парламент, до складу якого входять правителі (еміри 
або шейхи) всіх еміратів. Кожний емірат має у ній один голос); 

- Президент союзу (раїс, який по суті є монархом) та його замісник; 
- Рада міністрів; 
- Національна Рада союзу; 
- Верховний федеральний суд. 
Для того, щоб визначити форму правління, потрібно з’ясувати: хто 

формує уряд та кому він підзвітний, чи діють на практиці положення 
конституції і законів, та наскільки вони обмежують владу глави держави. 

Так, відповідно до ст. 51 Вища Рада союзу обирає Президента та його 
замісника, який виконує функції Президента під час його відсутності з будь-
якої причини, з своїх членів – семи правителів (шейхів). У ст. 52 зазначено, 
що строк правління Президента та його замісника – 5 років із необмеженою 
кількістю можливості переобрання на цю посаду знову. Так, на практиці в 
ОАЕ було лише два Президенти: Зайд ібн Султан аль-Нахайян (2 грудня 
1971 р. – 2 листопада 2004 р.), а з 3 грудня 2004 р. – по наш час, його син – 
Халіфа ібн Зайд аль-Нахайян. Також Конституція не передбачає механізму 
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відставки Президента, не вказує підстави та порядок припинення повноважень 
Глави держави. 

Згідно з ст. 54 Президент має наступні повноваження: 
- головує у Вищій Раді і управляє її діяльністю (тобто парламент 

підзвітний Главі держави); 
- об’являє про збори Вищої Ради і відкриває їх, відповідно до внутрішніх 

правил, вироблених внутрішнім уставом Ради; 
- скликає Вищу Раду та Раду міністрів кожного разу, коли це необхідно; 
- підписує укази та рішення, прийняті Вищою Радою; 
- призначає Прем’єр-міністра, який в свою чергу формує уряд, місця в 

якому розподіляються між правлячими династіями еміратів, подає його склад 
Президенту для затвердження; приймає указ про його відставку; 

- призначає дипломатичних представників в іноземні держави, воєнних 
чи державних чиновників, за винятком верховного судді; 

- підписує офіційні документи для дипломатичних представників 
іноземних держав та організацій, приймає дипломатів та консулів іноземних 
держав; 

- слідкує за дотриманням законів, виконанням указів та рішень за 
допомогою Прем’єр-міністра; 

- є головою союзу в державі та за її межами; 
- оголошує амністію та підтверджує приговори про смертну кару; 
- призначає державні нагороди; 
- може здійснювати інші повноваження, надані Вищою Радою; 
Також Президент призначає суддів Вищого Федерального Суду після 

обговорення з Вищою Радою. 
У ст. 64 вказується, що Рада міністрів має бути солідарною із 

внутрішньою та зовнішньою політикою, що проводиться Президентом та 
Вищою Радою Союзу. Кожний міністр особисто звітується перед Главою 
держави та парламентом. В разі смерті чи відставки Прем’єра-міністра 
відбувається відставка всього уряду і Президент має право вимагати від будь-
якого міністра тимчасово зайняти пост Прем’єр-міністра, допоки не буде 
сформовано нову Раду міністрів. Також відповідно до ст. 65 уряд кожного 
року представляє Президенту детальний звіт про роботу, яку він виконав, про 
відносини союзу з іншими державами та міжнародними організаціями. Тобто 
уряд звітує перед Главою держави. 

Отже, Об’єднані Арабські Емірати за формою правління є абсолютною 
монархією, де влада монарха (раїса) є необмеженою, монарх очолює всі гілки 
державної влади: парламент та уряд. Судова влада теж підзвітна раїсу, який 
має виключні повноваження щодо її здійснення. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


