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Abstract 

 

 

Plea Bargain, considered as a mechanism for the execution of justice and the 

agreement/deal between the accused and the public prosecutor (prosecutor), is one of the most 

widely acclaimed legal institutions in Georgia and in the legal systems of other modern 

countries as well. However, each state establishes different conditions and grounds for its 

application. Since the relevant legislation came into force, the application of plea bargain have 

arisen various significant issues in Georgia, that is precisely why the focus of this paper is 

current important problems and shortcomings at the legislative and practical level of plea 

bargaining. 

Purpose - The purpose of the study is to analyze the legal nature of a plea bargain and its 

role as a mechanism of justice. Based on the given analysis the paper subsequently aims to 

develop effective methods for effectively solving above mentioned legislative and practical 

shortcomings and to provide appropriate recommendations in this regard. 

Methodology / Approach. Presented here is an in-depth study of the criminal procedure 

legislation of Georgia as well as scientific, academic sources and textbooks on this issue. Apart 

from that - an overview of previously conducted interesting studies in relation to problematic 

issues, and an analysis of the submitted reports. 

Results - In this paper, the achieved results, in turn, indicate addresses the legislative or 

practical gaps related to the plea bargain. The study consequently addresses ways to tackle these 

issues partially and defines the reasonableness of its application in specific cases, as well as the 

fairness of the justice executed via a plea bargain. 
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Novelty / Value - The study includes a discussion regarding the following issues: When 

and in what type of conditions may the rights of the accused be violated as a result of the 

application of a plea bargain? Why the law does not provide protection of the victim’s legitimate 

interests and why his/her legal status remains on the outer side of the plea bargain. There is also 

an established opinion regarding a limitation of a judicial independence that defines why a ban 

should be applied at the legislative level in terms of the application of a plea bargain in 

particularly serious crime cases. 

Key search terms: plea bargain, accused, prosecutor, victim, public interest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


