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Abstract 

The resocialization-rehabiltation process of convicts is one of the primary purposes of the 

conviction sentence, fulfillment of which in practice positively affects the criminal situation 

of the country. The process of resocialization-rehabilitation starts as soon as the convict enters 

penitentiary institution and continues even after leaving it. Because of this, it’s crucial that the 

execution process of the sentence in penitentiary institution is oriented on the individual 

treatment of convicts. Penitentiary institutions should thoroughly guarantee creatioin of the 

conditions according to the law, so that already long and tough imprisonment period of 

convicts does not become even less bearable. 

The main objective of the given thesis is to identify the practical defects in the process of 

resocializaton-rehabilitation of minor convicts which take place so widely in penitentiary 

institutions. 

In order to present the problem better, there is an overview of the scientific sources and the 

analysis of different researchs and the reports in this thesis. During the research process we 

have located the malfunctions which take place usually in practice, as for the normative 

database, we should say that the subject is mostly regulated in that regard, what should be 

evaluated positively. 

The thesis answers the significant question, such as the level of fulfillment of the 

resocialization-rehabilitation process in penitentiary institutions and what kind of programs 

and services are available in this process. 
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As a conclusion, we should say that the difference described in this thesis between the georgian 

and international experience underlines the existing malfunctions and incompatibilitiy with 

the primary purpose of the conviction sentense – resocialization. Despite the fact that Georgia 

has come up with the rehabilitation-resocialization programs which are close to the 

international standard, there still are problems with the execution of these programs, such as 

imprisonment of minor convicts in the penitentiary institutionss for adults, the non-existence 

of corresponding infrastructure, lack of motivation from the side of convicts and the lack of 

information about these programs. So the findings of many researchs are to be taken into 

account, there is a need to implement the tools which will make the rehabilitation-

resocialization process more flexible, effective and productive. 

The keywords: minor, the purpose of the conviction sentence, resocialization-rehabilitation, 

justice system, penetentiary institution.2 
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მიზნის განხორციელება არასრულწლოვანთა სასჯელაღსრულების 
დაწესებულებაში“. 


