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Abstract

This papper examines the legal nature of human trafficking and recent international
standarts against it.
Human trafficking is not an innovation in the criminal justice system, because it has a
historical background. Since the beginning of mankind , the human race has attampted to
oppress the weak. Human trafficking is a modern form of slavery, which has aa longstanding history.
The goal of a research is to present the meaning of trafficking , it’s historical background
and to explore recent internation and georgian strategies to combat trafficking.
The purpose of a research ist to help readers understand the root causes of trafficking and
to illustrate the challenges for crime-fighting.
This paper focuses on scholarly comperative legal reseach; comperative legal method,
complex analytic methods , logical analysis and case law analysis.
This research is based upon academic paper format . Therefore, this paper analyzes
scientific literature, examines national and international legal frameworks and case law, to
help the readers understand complexities and characteristics of the legal nature of human
trafficking and demonstrate strategies to fight against humant trafficking.
Kew words: Human trafficking, expluataion, root causes, economic factors, violence.
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