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Abstract 

 

The present article deals with the legal doctrine of Provocation as a legal analysis of the 

substantive crime kontekstshi.miukhedavad the fact that the terms of this debate raised a 

number of scientists and researchers have become the subject of interest, it can be said that so 

far there is no unified approach to crime provocation by the criminalization of the prohibition 

of the importance of the right to fair trial setting. I think it is not perfectly investigated by the 

object of crime itself as a kind of criminal law, as well as a part of sanctions. 

It is noteworthy that the historic and socio-diplomat has established a number of different 

approaches to the provocations of crime in different legal families. The analysis of the case of 

individual countries, as well as the case-law of the European Court of Justice, I think, largely 

thinks about the existing knowledge. 

The purpose of the work is to better understand the gaps in the Georgian reality, challenges and 

vicious practice in this regard. The question of whether or not the use of Rome Statutes and the 

rights guaranteed by the Constitution is unrestricted in the law enforcement of information 

obtained through operational measures. The experience of the civilized world, the case law of 

the European Court and the experts of the field recognized by the experts for the comparative 

analysis and criticism as the starting point and direction. The essence and purpose of the 

research is that readers can see the gaps in the legislation, get familiar with the author's opinions 

about it and ways of solving it, as well as draw attention to legislative amendments in order to 

ensure that human rights are protected at the height of delivery in the country and exclude 

violations of rights, The law Norm's lining. 
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This research is based on the first sources on the one hand and on the other - authoritative 

science views. The main method of research is the comparative analysis of Georgian and 

international legislation and existing practice. 

 

Key words: provocation, incitement, fair trial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


