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საკვანძო სიტყვები: პრობაციონერი მომხმარებლები, მოხმარების რეციდივი, 
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Abstract 

Introduction: In Georgia has been  conducted  scarcely any study or research among people 

who sentenced for drug crimes probationers and offenders. Insufficiently studied their needs, 

problems and ways to solve these difficulties. Furthermore, it has been  improperly examined 

following aspects such as - renewal of the drug use after release from prison,  prevalence of 

drug-involved offenders, criminal recidivism cases, influence of conviction status on the 

process of resocialization and reintegration in society.  

 

Objectives of research:  The research aims to study the needs of probationers, who are drug 

users and has been imprisoned. Also, to identify obstacles during resocialization-

rehabilitation process and also, viewpoint of the specialists , who are working with them 

amid solving those difficulties. Moreover, to examine of existing problems, their causes and 

possible solutions. 

 

Methodology: The research was conducted in the qualitative type - individual and in-depth 

interviews. Interviews were recorded using a digital voice device. The data was analyzed 

using the program “Nvivo11” ,which is designed to analyze qualitative data. 

Results: Based on the study, after release from the penitentiary institution, majority of the 

substance user probationers continue to use drugs. Due to the fact, that substance use is a 

punishable act under Georgian Law, facts of criminal recidivism are frequent. In addition, it 

appeared high employment difficulties, mental and physical health problems, psychological 

struggles, reduced level of motivation and distrust towards employees of probation. 

Specialists see necessity in modification of a strict, punitive approach to transition into care-

oriented approaches. Female drug users feel stigmatized by society and are less informed 

about treatment services. 
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Conclusions: Georgian drug law and drug policy, which seeks to reduce substance use with 

strict and harsh sanctions, is not effective and cannot accomplish the main goal- reduce the 

number of drug users and crime recidivism. Even after a long period of imprisonment, 

majority of drug addicted people are incapable to achieve and manage full remission and a 

drug-free life.  

Key words: drug user probationers, substance use recidivism, criminal recidivism, drug 

policy. 
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