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Abstract 

 

In countries where cultural or religious stereotypes are widespread, gender-motivated crimes 

are a big problem. Georgia is included in the category of similar countries, therefore it is 

important to research and analyze such serious crimes as femicide-gender-based murder. 

The subject of this paper's research is issues related to the criminalization of femicide based on 

national legislation. The main part of the paper discusses the history of the formation and 

development of the term femicide, as well as its forms, And based on historical-legal, review 

and evaluation research methods, the issues related to the criminalization of femicide are 

analyzed, by discussing its practical examples and by analyzing its regulation in European or 

Georgian legislation, on the basis of which all the gaps related to the appropriate response to 

the facts of femicide (legislative regulation and law enforcement) are highlighted. 

Based on the research, it can be said that the definition of femicide has undergone a certain 

kind of evolution, and if at first it meant the killing of a woman by a man, with the desire to 
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dominate her or for the purpose of sexual violence, today femicide is interpreted in a broader 

sense and refers to the killing of a woman on the basis of gender, which does not leave non-

intimate forms of femicide. Taking into account that there are many forms of femicide, it can 

be said that its complete and specific definition is still not found in the current legislation, 

since in this case the codes do not consider its definition and femicide as a term is not found 

in the law records at all. 

It is worth noting the fact that, based on the analysis of the Criminal Code of Georgia, in 

accordance with the legislative changes implemented in recent years, the code criminalizes 

murder committed on the basis of gender, therefore it can be said that femicide is criminalized 

in the Criminal Code of Georgia, despite the fact that the mentioned term is not mentioned in 

the record, However, research has shown that it would be better to regulate its definition at 

the normative level to make it easier for law enforcement agencies and courts to respond 

appropriately to crime. 

The analysis of the draft laws related to femicide showed that the draft law did not fully address 

all forms of femicide, due to which some cases of femicide may have remained without an 

appropriate response, and therefore, the draft law needed to be further refined and regulate 

both intimate and non-intimate forms of femicide. 

During the research process, it was revealed that we will find relevant entries in the national 

legislation regarding the criminalization of femicide, although the biggest problem is the part 

of its enforcement. In cases of femicide, both at the investigation stage and at the court stage, 

it is difficult to determine the gender motive and discuss it, since in the case of such cases, the 

previous history of the case is not researched and relevant evidence is not obtained, which is 

why in the end the culprit is punished not for femicide, but simply for murder. Based on the 

above, it can be said that determining the motive for murder in femicide cases is an important 

circumstance. 
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The analysis of European and Georgian legislation showed us that it is important not to 

criminalize the term-femicide in the code, but to criminalize its normative content (murder 

committed on the basis of gender) and to determine the appropriate punishment for it. Such 

arrangement of the issue protects the Criminal Code from artificial overloading. 

 

 

 

  


