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და პრევენციის სამართლებრივ რეგულირებას და რეგულირების პრობლემატიკას. 

ოჯახში ძალადობა ერთ-ერთი გავრცელებული ძალადობის სახეა, რომლის 
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Abstract  

 

    This paperwork is dedicated to domestic violence, the elimination of domestic violence, the 

legal regulation of prevention and the problems of regulation. Domestic violence is one of the 

most common forms of violence, the elimination of which should be a priority for all states. This 

paper discusses domestic violence and existing legislation that helps strengthen the prevention of 

domestic violence. The paper also discusses what legislative changes are needed and how 

important it is to take a few measures to strengthen the prevention of domestic violence. The aim 

of the paper is to strengthen the prevention of domestic violence in Georgia. 

This topic is relevant all over the world, the international community is trying to prevent and 

prevent domestic violence, for which it creates and uses various international acts. This problem 

is related to the existence of domestic violence. In Georgia, there are several legislative regulations 

to strengthen the prevention of domestic violence, but it is not enough, which is why the paper 

discusses the need for a few changes, legislation, law refinement and various measures. Legislation 

at the international level reviews various types of research on domestic violence and various court 

decisions. 

I think this master's thesis will help the public and those interested in this issue to better analyze 

the essence of the problem of domestic violence. 

Search words: domestic violence, prevention, punishment, awareness. 

 

 

 

 

 

 


