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დასკვნაში წარმოდგენილია ავტორისეული შეფასებები განხილულ საკითხებთან
დაკავშირებით. წარმოდგენილია რა აჩვენა კვლევამ. რამდენად უწყობს ხელს არსებული
მექანიზმები არასრულწლოვნის გამოსწორებას, ხელახალ აღზრდას. საუბარია რამდენად
იქნა მიღწეული კვლევის მიზნები. წარმოდგენილია სამომავლო პერსპექტივები.
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Abstract
The thesis reviews the peculiarities of sentencing a juvenile and related legal issues. An analysis
of international documents in this regard, aimed at protecting the best interests of juveniles, is
also presented.
The thesis analyzes existing legislative regulations that control the issue of sentencing juveniles.
It is assessed whether the existing legislative mechanisms are tailored to the interests of the
juvenile and whether it protects their best interests. The individual characteristics of the juvenile
and its importance in sentencing by the court are discussed. The focus is on non-custodial and
restorative justice mechanisms. Their importance is assessed by the extent to which the legislative
and liberal approach ensures the proper management of the juvenile's future and its integration
into society. The thesis focuses on the preparation of an individual assessment report at the time
of sentencing and its role in a judge's decision.
The thesis presents the author's assessments regarding the discussed issues. Presented is what the
study has shown. To what extent the existing mechanisms help to correct and re-educate the
juvenile. This is about how these research objectives have been achieved. Future prospects have
been presented.
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