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1მოცემული მონაკვეთი დამუშავებულია აკადემიური წერის ფარგლებში ნაშრომში „ შემაკავებელი 

ორდერის როლი და მნიშვნელობა ქალთა მიმართ ან/და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის 
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Abstract 

 

In Georgia the policy towards women and/or domestic violence crimes is being tightened day by 

day, and the mechanisms for combating and preventing it are improved. The existence of a 

restraining order issued for up to 30 daysby an authorized employee of the Ministry of Internal 

Affairs for the detection and prevention of violence against women and/or domestic violence, 

aimed at protecting the victim and restricting certain actions for the abuser, is welcomed in 

terms of effective response in this respect.  

The issuance of arestraining order is an important preventive mechanism that serves as a kind of 

lever for preventing repeated violence. The flexible mechanism of the restraining order allows 

forbidding the abuser to communicate and approach the victim, as well as removing the abuser 

from the place of residence and, after the change, also - establishing electronic surveillance. 

The study identified gaps that appear in practice, related to the use of restraining orders, and 

suggested ways to solve them, as well as recommendations for further improvement of this 

mechanism. 

Keywords: Detention order, Riskassessmentquestionnaire,Electronicsurveillance,Authorized 

employeeof the Ministry of Internal Affairs.2 

                                                            
2This section is developed within the scopes of academic writing, in the paper „The role and importance of 

restraining orders in combating women and/or domestic violence“. 
 


