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Abstract

The World continues developing, which means we must overcome fears about separated issues
and fight against them. Strict policy was against drug crime and unfortunately, this policy still
exists. The number of drugs is increasing, increases the numbers of addicted people, that means it
is necessary to change the situation, choose correct, developed and focused on rehabilitation
programmes policy instead the strict laws.
The study focuses on the general public, whether lawyers or nonprofessionals, politicians or
ordinary citizens, to see the legislative gap, to make all of them recognize contemporary methods
against the issue, how the modern countries made it benefitial for the economy and we must
understand that the same regulation will have the same effect on our country. This is the main
point of the study.
During the creation of the work it was necessary to study the legislative situation, to identify the
gaps that existed in it and due to which many people faced a bad reality, statistical data were
examined to highlight the problematic issue and finally it was necessary to find out positive,
foreign regulations as the main argument of the recommendations.
As a result, punishing people for buying, storing, consuming drugs is unfair, destroys the lives of
many people and the sanction fails to justify the purpose. The issue demands reasoned,
argumented recommendations as for ordinary people as the legislators who regulate all these.
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მადლობა

მსურს მადლობა გადავუხადო ჩემს სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელს, ბატონ
ნიკოლოზ დგებუაძეს, რომელიც დაუღალავად მაძლევდა რჩევებსა და მითითებებს
არსებული კვლევის განმავლობაში. ასევე მინდა მადლობა ვუთხრა სისხლის სამართლის
სამაგისტრო

კურსის

ფარგლებში

გავლილი

საგნის,

„აკადემიური

წერა

იურისტებისთვის“, ხელმძღვანელს თინათინ თურქიას, რომელმაც მომცა საბაზისო
ცოდნა მთლიანად თემასთან დაკავშირებით. ბოლოს, მინდა მადლობა ვუთხრა ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტს და მის სტუდენტებს, რომლებთან ერთადაც შევიძინე
სიღრმისეული ცოდნა უამრავ სამართლებრივ საკითხთან დაკავშირებით, რაც დიდი
მოცულობით იქნა გამოყენებული აღნიშნულ ნაშრომში.
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