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Abstract 

Introduction: The standard methods of public health and the evidential standards that should 

have been the main part of the drug policy are neglected, which led to the violation of the 

rights of drug addicts and posed additional problems. Georgian drug law allows drug addicts to 

get sentenced disproportionately, deprive their civil rights, and impose restrictions that may 

prevent them from living a full life. Given that the number of drug addicts in Georgia is 

growing from year to year, we can say that Georgia has been unsuccessfully fighting with drug 

abuse for years and, despite the public outcry, does not change its punishment-oriented 

approach.  

Purpose: The aim of this study is to investigate the impact of Georgian drug policy on users of 

psychoactive substances. 

Method: A qualitative approach was selected for the study. A total of 21 in-depth, individual 

interviews were conducted. The study involved 15 drug addicts and 6 specialists working in the 

mentioned field. The interviews were conducted by phone, transcripts were made in WORD 

format, and the data was processed using Nvivo 11. 

Results: The drug policy of Georgia is strict and prioritizes punishing drug addicts. 

Indeterminate amounts of drugs, punishments imposed for possession and consumption of small 



 

amounts of drugs, and deprivation of civil rights allow people to be punished illegitimately and, 

at the same time, prevent them from receiving treatment or harm reduction services as needed, 

as well as create a social environment, which could have a more negative impact on them than 

drug use.  

Conclusions: Based on the results, we can say that in order to humanize today's Georgian drug 

policy, it is important to adopt a bill initiated by the National Drug Policy Platform, which 

combines all aspects that need to be changed and/or developed as it is represented by the 

research. Among them is the cancellation of the "Law of Georgia on Combating Drug-related 

Crime", as well as the creation of a system that will monitor and regularly evaluate the 

effectiveness of treatment.  

Keywords: Georgian Drug Policy,  Drug Use, War on drugs. 
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