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Abstract 

 

A witness plays an important role in the investigation of criminal cases, therefore the 

interrogation of a witness is an important institution both in Georgia and abroad. Each state 

regulates the grounds and rules for the interrogation of witnesses in a different manner. The 

interrogation of a witness at the investigation stage has passed significant stages since 1998. The 

current provisions were adopted in 2009, but due to several delays they were finally put into 

effect in 2016. Despite the fact that the institution of interrogation has gradually developed and 

improved, there are still legislative as well as practical shortcomings that contradict the 

principles enshrined by the Criminal Procedure Code and the Constitution. Identifying the 

abovementioned issues is the subject of research. 

The purpose – The purpose of the study is to analyze a vital legal mechanism of execution 

of justice such as the issue of the witness testimony at the investigation stage. In addition the 

study aims to identify important problems that are common at the legislative level and in 

practice as well as to establish methods for solving these matters and to provide appropriate 

recommendations. 

Methodology / Approach - This includes a review, in-depth study and analysis of current 

legislation, judicial decisions, scientific and academic sources, the views of various lawyers that 

are related to above mentioned issues. 

Results - The results of the aforementioned study indicate ways to eliminate legislative 

and practical shortcomings related to the interrogation of witnesses at the investigation stage, as 

well as defines at what particular stage should the interrogation is take place and how lawful 

this process is. 

News / Study underlines the significance of a witness, as one of the main participants of 

the criminal procedure, contrast of two investigative measures such as questioning and 
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interrogation. In addition study concerns the cases which could violate the rights of defense, 

apart from that addresses the following issues: How relevantly are the adversarial principle and 

the principle of equality of arms and whether the prosecution is in a stronger position compared 

to the defense. The paper also concerns the matter of constitutionality of these laws. 

Search keywords: witness, questioning, interrogation of witnesses at the trial stage,. 

adversariality, equality of arms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


