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Abstract

In this work is discussed the issue of admission of evidences at the pre- trial
session, which plays a major role in the criminal proceedings under the adversary
proceedings.
The objective of the work is to demonstrate the admissibility or inadmissibility of
evidences at the pre-trial session based on a detailed analysis of local or
international legislative data or a detailed review of forensic practices, linked legal
issues, to identify the criteria, standards, and determine the authorisations of the
pre-trial session judge during the evaluation of the evidences, submitted by the
parties.
For the purposes to fundamentally examine and identify the problematic issues
listed in this work are used relatively legal, historical, descriptive-observatory
survey methods.
The research demonstrated that assessment of the results obtained by the
implementation of the adversarial proceedings, requires a complex approach for
resolving the issue of admission of evidences at the pre-trial session, since the
applicable criminal procedural legislation does not fully respond to the challenges
facing the legal system of our country.
The legislative changes that have been made in recent years were intended for
strengthening the adversarial principle that were evaluated by critics positively,
however, the survey found that the Criminal Procedure Code still contains a
number of less foreseeable norms, on the basis of which a divergent approach may
be formed in court practice in terms of determining the scope of evidences or the
judge's authority that may endanger the fundamental objective of the case.
The relevant findings and recommendations were issued in this research work,
which are based, except for the author's personal views, on various studies,
international practice and they are intended for the students interested in criminal
law and practitioner lawyers.
Key words: adversarial principle, equality rights of the parties, right to a fair trial,
admission of evidences, pre-trial session.
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