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Abstract

This master's Degree is dedicated to the human rights problems arising in the application of
preventive measures and the procedural guarantees that the defendant uses at this stage. The
work consists of 4 chapters, 31 subsections, a conclusion and a list of attached literature. The
work consists of 50 pages.
The first chapter discusses the concept and purpose of preventive measures, the impact of
preventive measures on human rights. Chapter 2 covers the challenges of usingImprisonment
as a part of Prevention measure. Chapter 3 discusses non-custodial measures in accordance
with both domestic and international law, the European Court of Human Rights and
Georgian case law. Chapter 4 is devoted to the dangers that prevention measures serve to
prevent. This chapter identifies the challenges that exist in the application of preventive
measures, especially in terms of justification. This work contains examples of identifying a
specific problem and attempts to find ways to solve them.
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