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აბსტრაქტი 
 

მოცემული ნაშრომის კვლევის საგანს წარმოადგენს არასრულწლოვანთა 

მართლმსაჯულების სისტემაში არსებული გამოწვევების, მათი მიზეზების, მათზე 

რეაგირების არსებული მექანიზმებისა და სასურველი გადაჭრის გზების შესწავლა. ამ 

მიზნით შერჩეულ იქნა თვისებრივი კვლევის მეთოდოლოგია. კერძოდ, კვლევაში 

გამოყენებულ იქნა შემთხვევის ანალიზის მეთოდი და ინტერვიუ სპეციალისტებთან. 

კვლევისთვის შერჩეულნი იყვნენ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში 

ჩართული უწყებების თანამშრომლები. კვლევის შედეგად გამოიკვეთა მთელი რიგი 

გამოწვევები, მათ შორის არსებულ მომსახურებათა სიმცირე, სპეციალისტთა  მცირე 

რაოდენობა, სპეციალისტთა არასაკმარისი კვალიფიკაცია, ერთიანი მიდგომის 

არაარსებობა,  სისტემური მომსახურებების სირთულეები და უწყებების მხრიდან 

არასრულწლოვანთა უფლებების დარღვევის შემთხვევები. ნაშრომში მოცემულია 

რეკომენდაციები გამოწვევების მოგვარების და შემცირების მიზნით, რაც სასარგებლო 

იქნება როგორც უწყებებისთის, ასევე არასრულწლოვნებთან მომუშავე 

სპეციალისტებისთვის.   
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Abstract 

The subject of this paper is to study the challenges in the juvenile justice system, their causes, 

existing mechanisms for responding to them and ways to solve them. Qualitative research 

methodology was selected based on the purpose, in particular, the research is combined, case 

analysis and interview with specialists were used. Employees of the agencies involved in the 

juvenile justice process were selected for the study. The aim was to study the vision of individuals 

directly involved in the administration of justice, preventive and rehabilitation measures and 

procedures. The study found that the lack of services, the small number of specialists, the 

difficulties of qualifying specialists, the difficulties of an unified approach, the complexity of 

systemic services and the cases of violations of juveniles rights by the agencies are still relevant. 

The paper provides recommendations for addressing outstanding challenges. Recommendations are 

based on the results of the study and the conclusion. This may be helpful for both agencies and 

juvenile specialists. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


