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Abstract
The work is devoted to the challenges of the narco-politics in Georgia. The core accent
is made on the narcopolitical variations and to the visions of the different states with regard
of this issue. The attention is made on the classification of the narco substances, historical
processes and to the challenges of the narco-politics in Georgia.
Following the topicality of the issue, the recording of interviews with speakers of the
different political parties, lawyers, the narco users, as well as with the ordinal members of
the society was inevitable, for the attesting of their views. With the aim to learn the views of
the society, the internet research was carried out, through the processed questionnaire, then
presented in the enclosure. Though the interview and research the following consideration
was stressed, that repressive narco-politics is carried in Georgia, which is used by the lawenforcing organs as a tool to establish the pressure over the society members. 76.6% of
respondents stressed this. Noted makes clear that the implementation of reforms is essential,
the existing bill must be reviewed and placed into the renewed, humane frames. Abovementioned ideas are firmed by the conclusions of the ombudsman, about the repressive
narco-politics and necessary changes, which makes the issue even more sensitive for the
broad masses of the society.
The repressive methods of the law-enforcing organs enforced the society to organize a
large-scale protest actions. Fatal and lethal result is the thousands of ruined members of the
society. All this is determined by the inhumane, defective legislation and this is approved by
the disproportionate punishments, which are not relevant to the actions. Doubtless, there is a
consensus with regard of the liberal narco-politics among the representatives of factions with
different viewpoints, but this is not enough in the aspect of human rights defense.
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