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Istnienie zinstytucjonalizowanych pomieszczeń, w których dozwolone jest 

wstrzykiwanie narkotyków jest niezgodne z postanowieniami 
międzynarodowych konwencji antynarkotykowych 

 
Według raportu INCB tworzenie lub zgoda władz państwowych na istnienie pomieszczeń, w 
których osoby uzależnione mogą bez żadnych konsekwencji wstrzykiwać sobie narkotyki (tzw. 
„shooting galleries”) jest kolejnym krokiem na drodze do legalizacji narkotyków. Rada stoi na 
stanowisku, że tego typu rozwiązania nie tylko kształtują postawę akceptacji wobec 
nielegalnego używania i handlu narkotykami, ale również pozostają w sprzeczności z 
postanowieniami międzynarodowych konwencji antynarkotykowych. Tego typu pomieszczenia 
zostały stworzone w kilku krajach rozwiniętych, a kolejne kraje rozważają możliwość ich 
utworzenia. 
Rada, która posiada uprawnienia do nadzorowania działań poszczególnych rządów w zakresie 
ich zgodności z postanowieniami konwencji międzynarodowych, zbadała czy istnienie 
„shooting galleries” jest zgodne z postanowieniami tych konwencji i doszła do wniosku, że tak 
nie jest. 
W swoim najnowszym raporcie Rada stanowczo stwierdza, że „każda władza, państwowa, 
regionalna lub lokalna, która zgadza się na ustanowienie i funkcjonowanie pomieszczeń, w 
których wstrzykiwanie narkotyków jest dozwolone [...] jednocześnie wspiera nielegalny handel 
narkotykami”. 
Rada przypomina także władzom państwowym, że „są one zobligowane do zwalczania 
nielegalnego handlu narkotykami w każdej jego formie.” Podpisana w 1988 roku Konwencja 
ONZ o Zwalczaniu Nielegalnego Handlu Środkami Odurzającymi i Substancjami 
Psychotropowymi nakłada na jej sygnatariuszy obowiązek wprowadzenia przepisu, według 
którego posiadanie lub kupowanie narkotyków dla użytku osobistego (z przyczyn 
pozamedycznych)  jest przestępstwem. 
Międzynarodowe porozumienia antynarkotykowe zobowiązują państwa-strony do zwalczania 
nielegalnego handlu narkotykami. „Ustanawianie przez władze państwowe pomieszczeń, w 
których osoby uzależnione mają możliwość dożylnego przyjmowania narkotyków może zostać 
odczytane jako łamanie przepisów międzynarodowych konwencji antynarkotykowych ze 
względu na przyczynianie się tych władz do rozpowszechniania narkomanii poprzez udzielanie 
pomocy lub uczestnictwo w działalności przestępczej, z handlem narkotykami włącznie. W 
związku z tym należy przypomnieć, że konwencje antynarkotykowe zostały podpisane m.in. po 
to, żeby zlikwidować palarnie opium, w których możliwe było bezkarne używanie narkotyków.” 
Zamiast udostępniania osobom uzależnionym pomieszczeń tego typu Rada „zachęca władze 
państwowe do tworzenia placówek oferujących medyczną pomoc osobom uzależnionym, 
stworzenie systemu kontroli przepisywanych pacjentom leków oraz wspieranie takich praktyk 
medycznych, które pozostają w zgodzie z przepisami międzynarodowych konwencji 
antynarkotykowych”. 
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