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Abstract 

Introduction: Human Trafficking is a major problem of all time due to its scale and acuity 

and ranks third in the world. It implies a gross violation of basic human rights and freedoms. 

The issue of Child trafficking is particularly dangerous and noteworthy, since in this case the 

object of the crime is a juvenile, who belongs to a group relatively more vulnerable than an 

adult, which is much easier to recruit and influence. Annually, many children become 

victims of Child trafficking. Which is preceded by a severe social and economic background, 

unemployment and many other factors. Herewith, one of the most important factors causing 

the growth of crime is the demand for juvenile victims in the labor market and the sex 

industry. Trafficking in minors, belongs to the category of organized, transnational crimes, 

the severity of which is also due to its latent nature, which creates difficulties in detecting 

and preventing crime. Georgia, deu to its economic situation, social problems and 

geopolitical location, is creating fertile ground for this crime. Thus, taking into account the 

seriousness and globalization, fighting it is a priority for all states. In view of the above, the 

aim of this paper is to discuss the legal aspects of child trafficking, mechanisms for ensuring 

the protection of victims and prevention at the international and national levels. 

Methodology: To determine and analyze the essence of child trafficking, in order to identify 

the main contributing factors to the crime; As well, to highlight both, positive actions and 

significant shortcomings in terms of implementation of crime prevention and victim 

protection mechanisms, from the side of state and to develop some recommendations, 

doctrinal, empirical and comparative-legal research methods were used in the paper. 

Conclusion: Thus, considering the acuity, development and broad area of spreading, legal 

mechanisms against child trafficking have been developed at both the international and 

national levels in order to combat and prevent crime. However, from a practical points of 

view, there are still some challenges that need to be improve and the  overcoming of the 

existing challenges require continuous effective steps. 

Keywords: Child trafficking, Children, Exploitation, Victim, Rehabilitation. 
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