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აბსტრაქტი 

გენდერული კვოტირება საკანონმდებლო ორგანოში ქალთა 

წარმომადგენლობის ზრდას ხისტი მეთოდების საშუალებით იძლევა. ქალთა 

პოლიტიკური წარმომადგენლობა კი არსებითად არის დაკავშირებული 

დემოკატიულ პროცესებთან. ამასთან, სასამართლო მსჯელობის საგანია 

თანასწორობის უფლების შინაარსის ზღვარის და სამართლიანობის 

კონცეფციის დადგენა, განსაკუთრებით იმ პირობებში როცა კონსტიტუცია 

ამის ტექსტუალურ მითითებას არ აკეთებს.  

წინამდებარე ნაშრომი სწორედ საკანონმდებლო გენდერული კვოტირების 

თანასწორობის უფლებასთან თავსებადობის პრობლემურ საკითხებს 

შეეხება. მისი მიზანია ნათლად წარმოაჩინოს მუდმივი დაპირისპირება 

“გათანაბრება შედეგებში” და “გათანაბრება შესაძლებლობებს” იდეებს 

შორის. საკანონმდებლო გენდერული კვოტირება სწორედ “გათანაბრება 

შედეგებში” დოქტრინის კონსტიტუციური მოწესრიგების პროდუქტია. 

ნაშრომში გადმოცემულია კონსტიტუციური მართლმსაჯულების 

განმახორციელებელი სასამართლოების შეფასებების როლი გენდერული 

კვოტირების პოლიტიკის განსაზღვრის პროცესში. სამართლებრივი ჩარჩოს 

შედარებითი   და სასამართლო გადაწყვეტილებების 

ანალიზი შესაძლებლობას მოგვცემს მკაფიოდ დავინახოთ სასამართლოს 

როლი სახელმწიფოს მიერ პოზიური ზომების რეგულაციებით სიკეთეებს 

შორის ბალანსის ან დისბალანსის დადგენისას. 
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Abstract 

 

The imposition of gender quotas increases the representation of women in the 

legislative body of the government, through rigid methods. The political 

representation of women is substantially related to the democratic processes. 

Furthermore, it is a matter for the court to determine the framework of the right to 

equality and the concept of justice, especially when the Constitution does not 

provide the textual reference to the matter.   

 

The presented paper deals with the problematic issues on compatibility of gender 

quotas and the right to equality. The paper aims to clearly represent the constant 

confrontation between the ideas of “equality in results” and “equality in 

opportunities”. The gender quotas in the legislative body represents the product of 

the constitutional order of the “equality in results” doctrine. The paper outlines the 

role of assessments of Constitutional Courts in the process of defining gender quota 

policies. The analysis of the judicial framework and court decisions will enable us to 

clearly understand the role of the court in determining the balance or imbalance 

between the regulations of positive measures.  

  


