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АБСОЛЮТНІ МОНАРХІЇ У СУЧАСНОМУ СВІТІ (НА ПРИКЛАДІ САУДІВСЬКОЇ АРАВІЇ Й ОМАНУ) 

У наш час абсолютні монархії Арабського Сходу продовжують активний пошук шляхів побудови майбутнього 
устрою держав, напрацювання національних ідей та оптимальних рішень найбільш актуальних проблем управління 
державою. Держави Арабського Сходу багато в чому унікальні з точки зору конституційного права та внутрішньополі-
тичного державного розвитку.  

З поміж причин збереження монархій даного виду на Сході, перш за все називають релігію. Вона відіграє особливе 
значення у Саудівській Аравії та Омані. «Релігійна легітимність» монарха може бути використана проти ісламської опо-
зиції під час криз. Другий аспект, який слід враховувати при характеристиці сучасних монархій це традиції, оскільки в 
межах традицій формується політика монархій країн Перської затоки. 

Загалом, слід відзначити, що консерватизм значною мірою був притаманний докабуському Оману, дохамадському 
Катару та сьогоднішній Саудівській Аравії. Для цих трьох монархій спільним є консервативний напрямок ісламу: вахха-
бізм – Саудівська Аравія та Катар (до приходу до влади Хамада), та ібадизм – для Оману. Напрям ісламу, як державної 
релігії визначає політичний режим та напрями модернізації. Релігія визначає рамки модернізації. Ще одним важливим фак-
тором збереження форми правління є система престолонаслідування. У Саудівській Аравії влада переходить по вертикалі, 
тобто від брата до брата (в межах людей одного покоління), тоді як в інших МАС правлячі покоління змінюються.  

Надзвичайно впливовою силою у Саудівській Аравії є мусульманські богослови. Вони мають свій вищий орган – 
Вищу раду улемів, що вирішує не тільки суто релігійні, але й багато важливих політичних питань. Для прийняття будь-
якого рішення необхідна згода усіх членів Ради, тому часто процедура прийняття рішень займає багато часу. По суті, 
улеми правлять країною разом з королівською сім’єю. 

У Саудівській Аравії та Омані обрання спадкоємця престолу здійснюється лише за участю монарха та правлячої 
династії (традиційний порядок).У відповідності до Основного Нізаму Саудівської Аравії 1992 р. та Білої Книги Султана 
Кабуса 1996 р. принцип поділу влади не визнається. Слід зазначити, що в ісламській концепції держави принципу поді-
лу влади не існувало, і халіф володів вищою законодавчою, виконавчою та судовою владою. Водночас, Султан Оману 
відповідно до Основного закону (ст. 42) може сам очолити уряд, або призначити прем’єр-міністра, тоді як Король Сау-
дівської Аравії очолює уряд. Щодо особливостей статусу глави держави в МАС, то перш за все слід зазначити, що особа 
монарха є священною та недоторканною. Усіма конституціями монархій Арабського Сходу закріплено недоторканність 
та священність особи монарха. 

Проте, не дивлячись на зміни, структура державної влади в Саудівській Аравії не зазнала змін по суті. Вона продо-
вжує будуватися на ієрархічних принципах. Проте, з точки зору форм монархічного правління відбулася певна еволюція 
в бік модернізації вищих державних органів та їх системи, створення більш сучасного центрального та місцевого адміні-
стративного апарату. Водночас, у Султанаті Оман після того, як Султак Кабус октроював Основний Закон, розпочалася 
відносна демократизація та пом’якшення режиму.  
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РОЗВИТОК ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ 

Актуальність обраної проблематики обумовлена розвитком прав та свобод в умовах динамічного оновлення сучас-
них технологій та форм спілкування. На питання розвитку та еволюції прав та свобод людини у своїх дослідженнях зве-
ртали увагу В. О. Серьогін, Ю. М. Тодика, О. Ю. Тодика, О. А. Лукашова та ін.  

Забезпечення прав та свобод людини, безумовно, є глобальною проблемою, вирішення якої залежить не лише від пев-
ної держави, а від світового співтовариства в цілому. Міжнародно-правові стандарти у галузі прав людини формувалися на 
основі багатостолітнього розвитку уявлень про права та свободи людини. Кожен етап розвитку держави та суспільства 


