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Abstract 

   Georgia has developed a legal policy against domestic violence over the years. As a result, 

nowadays, a number of state agencies actively work to protect the life and safety of citizens, 

especially if there is a case of domestic violence. The latter, it should be mentioned, differs 

from other crimes because both the perpetrator and the victim are members of the same family.  

The aim of this research paper is to present a number of features of domestic violence 

investigation and prosecution that exist  on legislation level and practice in the country. 

Furthermore, this research paper intends to outline what domestic violence is and why does it 

have serious consequences not only for the victim of violence, but also for the society.  

     The main purpose of the paper is to present the vicious sides that have emerged in Georgian 

legal system over the years in terms of investigation and prosecution of domestic violence 

crimes. The study reveals that the state is obliged to act as effectively and as promptly as 

possible, investigate each case of domestic violence objectively, and prosecute it in accordance 

with the law. As a result, each offender should be punished with the full force of the law. At 

the same time, the victim of the violence should get all necessary remedies both from the 

society and appropriate state bodies.  

    It should be noted that this research has used a number of scientific research methods to 

show the depth of the issue: historical-legal, doctrinal, descriptive and evaluative research 

methods.  

   In order to fully present the peculiarities of both domestic and criminal cases of domestic 

violence crimes, the paper uses a number of scientific literature, as well as an in-depth analysis 

of existing local and international legislation. Moreover, this research discusses practical 

ambiguities, presented in a number of court rulings that have made the existing shortcomings 

more visible to the reader.  
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  Within the framework of this research, reports of the Public Defender (Ombudsman) of 

Georgia, as well as the Ministry of Internal Affairs of Georgia and the Prosecution’s Office are 

presented, which provide an opportunity to assess the criminogenic environment in the 

country in terms of domestic violence. The study also demonstrates and explores specific 

documents, assisting the reader to see the drawbacks in order to identify the best ways to 

address the challenges.  

Keywords: Domestic violence, investigation, criminal prosecution, victim, perpetrator.  
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