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Abstract

The fight against violence against women and domestic violence remains a priority for the
state of Georgia.7 The most important step in combating these crimes was the ratification of
the Council of Europe Convention on ,,preventing and compacting violence against women
and domestic violence’’ by the Parliament of Georgia on 5 April 2017, which resulted in
numerous legislative changes.8 The ratification of the Istanbul Convention facilitated the fight
against violence against women and domestic violence, which resulted in the implementation
of a strict criminal policy against perpetrators of such crimes.9 It also strengthened the
prevention of violence against women and domestic violence and tightened accountability for
perpetrators.10 Despite strict state criminal policy and legislative changes by the state,
preventive mechanisms for violence against women and domestic violence crimes have not
been sufficient.11 The problem in this case is the improper fulfillment of the obligations and
recommendations undertaken by the state of Georgia under international legal acts, the
improper execution of the legislative changes and the lack of public awareness. There is also a
problem of inadequate coordination between relevant state agencies. And violence prevention
cannot be achieved through the efforts of one state agency alone.
Descriptive / review and historical-legal research methods were used to analyze the case study,
while the legal research and evaluation method identified the shortcomings of the violence
against women and domestic violence prevention policy, which showed the need for practical
measures.12
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The study found that the current legislation and changes made by the state, can not ensure the
prevention of violence against women and domestic violence. Coordinated work between
government agencies, cooperation between NGOs and government agencies, and proper
enforcement of implemented legislative changes are important for effective prevention policy
planning.
Keywords: Domestic violence, violence against women, femicide, crime prevention, abuse,
victimization, and coordinated policy are key terms.
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