Politika
Apvienotie Arābu Emirāti ir federāla valsts; sastāv no 7 emirātiem, kas ir absolūtas monarhijas.
Tradicionāli valsts galva (prezidentu) ir Abū Dabī emīrs (Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan), bet valdības galva
(premjerministrs) - Dubaijas emīrs (Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum).

Federālā padome
Federālās padomes sastāvā ir 7 emīri, kuriem pieder gan likumdošanas vara, gan izpildvara. Federālā
padome ievēl valsts prezidentu un viceprezidentu, ratificē federālos likumus un dekrētus, apstiprina amatā
premjerministru.
Prezidentu un viceprezidentu ievēl uz 5 gadiem ar tiesībām pārvēlēt pēc termiņa beigām. Prezidenta
prombūtnes laikā viņa pienākumus veic viceprezidents. Prezidenta amatu ieņem Abū Dabī emīrs. Tā kā emirāts ir
absolūta monarhija, tad valdības amatus pārmanto.
Prezidentam ir plašas likumdošanas un izpildvaras tiesības. Prezidents sasauc un vada Federālās padomes
sēdes. Viņš paraksta likumus un dekrētus, ko apstiprina un ierosina Federālā padome, uzrauga to ieviešanu,
ratificē starptautiskus līgumus un vienošanās. Viņš ieceļ diplomātiskā korpusa darbiniekus, augstākos valsts
ierēdņus un militārpersonas, pasludina amnestiju vai apstiprina nāves spriedumu.

Ministru padome
Ministru padome ir izpildvaras īstenotājs. Ministru padomes priekšsēdi - premjerministru - ieceļ
prezidents un apstiprina Federālā padome. Premjerministrs izveido Ministru padomes sastāvu, kuru apstiprina
prezidents. Padome izstrādā likumprojektus un federālo budžetu, ieceļ un no amata atbrīvo federālā līmeņa
ierēdņus.

Nacionālā padome
Nacionālā padome sastāv no 7 emirātu pārstāvjiem. To skaits atkarīgs no iedzīvotāju skaita emirātā un
politiskās un ekonomiskās situācijas tajā. Emirāts ir tiesīgs izlemt pārstāvju ievēlēšanas veidu. Pašreizējā padomē
ir 40 deputāti.
Nacionālai padomei formāli pieder likumdošanas vara, bet faktiski tā pilda konsultatīvo funkciju. Padome
apspriež federālā līmeņa likumdošanas aktus, kā arī budžetu. Tai ir arī veto tiesības uz jebkuru likumprojektu. Šajā
gadījumā prezidentam ir tiesības pieņemt likumu pēc tā apstiprināšanas Federālajā padomē.

Tiesu sistēma
Dibinot federāciju, konstitūcijā iekļāva punktu, kas emirātiem dod tiesības izlemt par pievienošanos
federālai tiesu sistēmai. Federālajā tiesu sistēmā ir 5 emirāti. Dubaijā un Rāselhaimā ir neatkarīga tiesu sistēma.
Federālo tiesu sistēmu veido pirmās instances tiesas (kriminālā, civilā un šariata tiesas), apelācijas tiesas
un Augstākā Federālā tiesa. Katrā emirātā ir pirmās instances un apelācijas tiesas, bet Augstākā tiesa atrodas Abū
Dabī. Augstākās tiesas sastāvā ir priekšsēdētājs un 4 neatkarīgi tiesneši. Augstākā tiesa regulē attiecības starp
emirātiem, Federālās padomes locekļiem, federālām un vietējām pārvaldēm.
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