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არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზაციის გავლის ვალდებულება
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ii

საბოლოოდ, ნაშრომი იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ დაინტერესებული პირი
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Abstract

The paper deals with the specialization of the persons responsible for the juvenile justice. The
challenges faced by the Georgian law system and the reforms that have been undertaken under
international agreements. The obligation of juvenile justice is the responsibility of every person
having any connection with the juvenile who is in conflict with the law at any stage of the
proceedings.
The need for specialization is derived from the age, development and the psychological and social
factors of the age of the juvenile. Therefore, the purpose of the work is to present the existing
reality in the Georgian legal system on this issue to discuss the shortcomings and good news that
are in the direction of specialization in juvenile justice.
For this purpose, the paper presents the development of the international and the domestic law
of the historical review, the international and domestic standards, which are thr basic to regulate
the specialization of their persons connected to underage children being in conflict with the law
and positive and negativeresults of their comparative analysisthat are in need of change, research
analysis, which shows the success or the failure of the subject of the work.
As a result, information presented in the paper was the answer to the aim of the work. The
shortcomings and achievements that have been achieved today, have been demonstrated in the
field of specialization of the above mentioned persons, the number of which was established and
also the compliance with the requirements within the law.
Finally, the work gives the opportunity to an interested person to find out what specialization of
the persons involved in any legal relationship with the juvenile who is in conflict with the law,
in general, means and what it is aimed for, the person has the opportunity to get acquainted with
the international and internal standards of the present reality and to see with his own eyes the
existing results in the development of the theme of the work.
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