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Abstract

The following master's thesis is dedicated to a new crime in modern Georgian criminal law
called stalking. It is an innovation and a kind of echo of the Council of Europe Convention
on preventing and combating violence against women and domestic violence, not only for
modern Georgian criminal justice, but also for many democratic countries of the world.
The aim of the present study is to enable the reader to correctly understand what is meant by
stalking as a separate crime, for that each aspect of the composition of the crime will be
explained and presented in depth, it will also answer why the states needed to recognize the
act as a crime and give it a proper place in the criminal code under article 1511 , why
modern countries, especially Georgia, have faced such need.
Also, the aim of this paper is to present the problems in practice, specifically what
ambiguities exist. At the same time, a topical problem is what has been clearly and
unequivocally revealed in modern Georgian court practice.
It should be mentioned that in order to study this paper in depth, a number of specific
scientific research methods were used: historical legal, comparative-legal and doctrinal
research methods.
In order to give a complete answer to what constitutes the essence of stalking as a new crime,
its importance or necessity for modern Georgian criminal law, numerous scientific literatures
have been studied and presented in this work for this purpose, as well as in-depth analysis of
specific legislation, A number of court rulings have been presented in the study in relation to
the practical ambiguities of stalking as a separate crime.
As a result of the mentioned research, it was revealed that the harassment was reflected in
article 1511 of the Georgian criminal code, which is a kind of important innovation. of echo
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of the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women
and domestic violence, better known as the Istanbul convention, the entry into force of the
Convention in Georgia necessitated certain criminal changes. As a result, stalking in the
article 34 of the Istanbul Convention has found a corresponding legal place in the Georgian
criminal code.
The following study is based on the structure of the theoretical work, therefore in the
framework of this study, specific scientific literature, both local and international legislation,
are discussed, specific court decisions were also reviewed and presented, as a result, the paper
examines and presents in-depth documents, the aim of which is to clearly show the reader
the existing gaps in the legislation or practice, in order to lay out the best ways to solve these
problems and challenges.
Key words: stalking, stalker, victim, reasonable fear, psychological pain, lifestyle change,
violence.
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ხელმძღვანელს, გოგა ხატიაშვილს,
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რჩევებს და ობიექტურად აკრიტიკებდა ჩემს ნაშრომს. ბატონი გოგა თავისი
მეგობრული
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