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Abstract
In practice, there are frequent cases when juveniles witness a criminal offense and they become
one of the sources of important information for the investigation. They have to report the
situation and information they have seen to the investigating authorities or the court. In
addition, it is not uncommon that during the interrogation of a juvenile witness, it is difficult,
from him

to receive the facts about the crime correctly, which can be caused by many

factors.(eg, stress, fear, expectation that the information disclosed by him will have a negative
effect on him etc). Moreover, in practice, it is not uncommon for a juvenile to show signs of
questioning the authenticity and credibility of the information provided by him, whether he is
accused (charged), a witness or a victim.
In order to resolve the above mentioned issues and also to determine whether minors can
properly and fully convey the information they possess, Georgian law provides for an
appropriate examination (expertise) to determine whether a minor can formulate, understand,
analyze and transmit properly the information he knows.
The aim of the study is to discuss all the shortcomings and problems that exist in practice, as
well as in the survey of juveniles at the legislative level and in conducting forensic psychiatric
examinations. In order to achieve the goal of this research, it is important to analyze the
relevant norms in the legislation of Georgia in this paper (work), as well as to discuss
international recommendations and legislation. Furthermore, in order to achieve the goal of the
research, it is important to interview people who in practice have contact with the abovementioned issue. It is also important to request information from the Bureau of Expertise for the
study and evaluate it.
Based on all the above, the research revealed several important problematic issues, the solution
of which will have a positive impact on both Georgian legislation and practice. Consequently,
this process will be carried out faster and more efficiently.
Keywords: a juvenile or a minor, forensic psychiatric examination, expert, recommendation.
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