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Abstract

In 2009, as a result of a long working process, the Parliament of Georgia adopted a new Code of
Criminal Procedure. The new Code of Procedure laid the foundaion for the introduction and
strengthening of important principles in Georgian criminal justice, so that there is a publicity,
equality of arms and adversarial principle, direct and oral examination of evidence, respect for the
rights of the accused, etc. In addition, one of the important innovations of the Code was the
transition from the Inquisition to the adversarial procedure model, which serves the purpose of
equal rights and obligations to independently obtaining and examining evidence that proves the
guilt or supports the defence.
The purpose of the presented paper is to analyze the role of the prosecutor as a state prosecutor at
the investigation stage, according to the criminal procedure legislation. Among countries with
legal traditions and practices, the role of the state prosecutor in the criminal investigation is often
the subject of discussion. In practice, we often face a problem when the powers of the prosecutor
and the investigator is not clearly separated from each other during the investigation. However,
the Code of Procedure does not clearly define the roles and status of the investigator and the
prosecutor in the investigation process and the intensity of the subordination between them. The
latter, in many cases, is entrusted to practice.
The subject of the research is the analysis of the rights and responsibilities of the prosecutor at the
stage of the investigation, the problem of subordination between the prosecutor and the
investigator - the quality of procedural guidence of the prosecutor during the investigation. In
particular, with what intensity can the prosecutor, who is at the same time a party to the process,
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intervene in the investigative actions and what space remains for the investigator to conduct the
investigation thoroughly, fully and impartially.
In the present article, I used comparative, historical-legal, descriptive and evaluative research
methods for in-depth study and evaluation of the research problem. In the process of working on
the paper, I analyzed The Constitution of Georgia, criminal procedure legislation, the Organic
Law of Georgia on the Prosecutor's Office and other normative acts. Also, the information base of
the paper includes the papers of law professors, scientific articles, publications, educationalscientific literature and various researches and reports published in the Internet space.
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