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Abstract

Sexual violence is a very serious form of violence, that can damage both - physical and
mental harm. The subject of the presented paper is, the research of two types of this crime stalking and sexual harassment, modern legal mechanisms to combat it.
The aim of this paper is, to assess whether modern Georgian legal mechanisms are, sufficient
to combat sexual crimes, such as stalking and sexual harassment. The aim of the study is, also
identifying and considering the acts of sexual violence, specifically in the context of stalking
and sexual harassment.
The presented work is, a kind of analysis of Georgian legislation. This includes, the study of
the normative legislation of Georgia and its contents, as well as its comparison with
international agreements.
The study found, that Georgian legislation, a few years ago, did not include records of
stalking and sexual harassment, that would be restrictive. However, as of today, Georgian
law provides legal mechanisms for protecting a person's rights, both in the case of stalking
and sexual harassment.
Finally, it should be noted that in the case of stalking and sexual harassment, the victim can
protect his or her rights, both through national law and, if necessary, through international
mechanisms.
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