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Abstract
The thesis includes a comprehensive analysis of the crimes committed by one family member
against another.
The purpose of the thesis is to carry out a thorough analysis of the peculiarities of the abovementioned crime in the court, what contradictions the court faces from the first submission of the
accused to the final judgment.
The thesis discusses key issues such as what domestic violence is, what forms of violence are
and what theories are there about it, how the accused is applied with the first measure of restraint,
and what factors are based on the measure of restraint. Characteristics of the pre-trial detention of the
accused at the pre-trial hearing, the factors to be taken into account before the conviction of the
accused at the substantive hearing, the situation of the families committed in Georgia and other
countries and the statistics available on the number of crimes committed in Georgia. The thesis aims
to present domestic violence reviewing peculiarities to the court of the first instance.
The analysis of the crime committed in the family was carried out based on the legal literature
preserved in the electronic libraries of law.
It can be said that the materials presented for the study, the use of its substantive and practical
examples have highlighted the complexity of the peculiarities of the above-mentioned crime in court.
Key thematic search terms: domestic violence, preventive measures, inability to convict
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