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სამართლებრივ მიმართულებასა და ჩარჩოებს საქართველოს საკანონმდებლო სივრცეში
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არასრულოწვანთა მართლმსაჯულების კოდექსს , აგრეთვე ახდენს
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რომლის მიხედვითაც საკითხის აქტუალურობა და მნიშვნელობა ცალსახად მკაფიოა და
გვაჩვენებს რამდენად ეფექტურია პასუხისგებაში მიცემასთან შედარებით განრიდებამედიაციის
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არასრულოწვანი მოწმე-დაზარალებულის ინტერესების დაცვა.
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Abstract

Generally, the aim and purpose of the present paper is to discuss the use of juvenile diversion
and mediation in Georgian Legislation as a tool for protecting their best interests, both
practically and theoretically, as well as to present and analyze the effectiveness of diversion and
mediation in relation with criminal liability during administering justice to a juvenile as a
separate person. While discussing the issue, we should note the importance of development and
implementation of diversion and mediation, seen from a historical perspective, both in the
International Legislation Database and Georgian Legislation. The practical and theoretical
experience of different countries, together with internationally accepted documents, which
directly demonstrate the role of juvenile diversion and mediation, clearly reflect the priorities
and provide some legal direction and framework for newly introduced Juvenile Justice Code in
Georgian Legislation, while comparing it with international practice. The practical examples
covering discussed decisions of the court demonstrate the advantages of restorative justice and
ultimately form an integrated chain, emphasizing unequivocally clear urgency and significance
of the issue, while showing efficiency of diversion and mediation practice in comparison with
prosecution for the purposes of the local code, including crime prevention, resocialization and
rehabilitation of a juvenile or protection of the interests of a juvenile witness or victim
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