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Abstract

In the given master’s thesis there is discussed theory and practical characteristics of the aims
of the punishment of underage being in conflict with the law. The aim of the research to make
it clear for the reader aims of punishment of child, to explain re-socialization-rehabilitation
and legal aims of avoiding of new crime and to make appeal on practical problems con
concerning execution of aims of the punishment of underage. The particular thesis is based on
learning of scientific sources and their analyzing, and methodology is focused on parallel
between legislation space and international approaches. The result of the research made it
clear those flaws, which belongs to common court system in aspect of justification of aims of
punishment of underage, also there was seen internal state flaws around the subject to be
researched, as theoretical as well as practical level. The particular master’s thesis is valued with
its content, because the issue discussed in it is actual, in legal systems of Georgia and modern
world. With the discussion represented in the thesis there was answered the question, what
contains the aims of punishment of underage and who it looks like their role with conflict
with law in life formation of child. Also in the process if making decision from the court,
which should be considered by the judge in the part of justification of punishment. In the
research format the key words are: re-socialization, rehabilitation, integration, progress,
novation, prevention, justice.
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